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          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجدًيا. و�لأ�ساتذة �لو�رد �أ�سماوؤهم من تخ�س�سات متنوعة يف �لآد�ب و�لرتبية 

للتد�خل بني �لرتبية �خلا�سة وفروع �لعلوم �لأخرى.





�سيا�سات و�سروط وقواعد الن�سر
�سيا�سات الن�سر:

ذ�ت . 1 �لعلمي���ة  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  �ملجل���ة  تن�س���ر 
�ل�س���لة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتعربرِّ �لأعمال �لتي تن�س���رها �ملجلة ع���ن �آر�ء كاتبيها، . 2

ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة.
تخ�س���ع �لبح���وث و�لدر��س���ات للتحكي���م �لعلم���ي من . 3

قب���ل نخبة م���ن �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني يف مو�س���وعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايريها، وترتب 
�لبحوث و�لدر��س���ات باملجل���ة وفق �عتبار�ت تنظيمية 
�أو  وفني���ة خا�س���ة، ول عالق���ة له���ا مبكان���ة �لبح���ث 

�لباحث.
يع���د �إر�س���ال �لبح���ث للمجل���ة تعه���د�ً م���ن �لباح���ث / . 5

�لباحثني يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غري 
مقدم للن�س���ر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه، ون�سره يف �ملجلة.
�أو . 6 ل يج���وز ن�س���ر �لبح���ث يف �أي منف���ذ �آخ���ر ورقي���اً 

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجلة وبعد مرور �س���نة على �لأقل من تاريخ �س���دور 

�لعدد، وي�سار �إىل هذه �ملو�فقة عند �إعادة �لن�سر.
حتتف���ظ �ملجل���ة بحقها يف �أن تختزل �أو تعيد �س���ياغة . 7

بع����س �جلم���ل و�لعب���ار�ت لأغر��س �ل�س���بط �للغوي 
ومنهج �لتحرير.

يعط���ي �لباحث )�لباحثون( ن�س���خة و�حدة من �لعدد . 8
�ملن�سور فيه �لبحث، و)5( م�ستالت منه.

توؤول كل حقوق �لن�سر للمجلة يف حالة قبول �لبحث . 9
للن�س���ر، حي���ث يت���م حتويل ملكية �لن�س���ر م���ن �ملوؤلف 
�إىل �ملجل���ة، كم���ا يح���ق للمجل���ة �إع���ادة ن�س���ر �لبح���ث 

�إلكرتونيا. 

�لعرب���ي، . 3 للملخ�س���ني:  �ل�س���فحة  �أ�س���فل  يف  يك���ون 
و�لإجنلي���زي، كلم���ات مفتاحي���ة )Key Words( ل تزي���د 

على �ست كلمات، تعرب عن حماور �لبحث بدقة.
يرف���ق بالعمل �ملر�س���ل للن�س���ر بيان يت�س���من ��س���م �لباحث . 4

 ، �لإلك���رتوين  و�لربي���د  �لت�س���ال  و�أرق���ام  عمل���ه  وجه���ة 
وعنو�نه كاماًل.

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

يكون مقا�س �ل�س���فحة A4، �أن تكون م�س���احة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�س���افة مف���ردة ب���ني �ل�س���طور، وم���رة ون�س���ف ب���ني 

�لفقر�ت.
3 . PT Bold Heading بخ���ط  �لرئي�س���ة  �لعناوي���ن  كتاب���ة 

مقا����س )14(، و�لعناوين �لفرعية بنف�س �خلط مقا�س 12. 
و�لعناوي���ن حت���ت �لفرعية بنف����س �خلط مقا����س )10( مع 

ترك م�سافة بني �لعناوين وما قبلها.
كتاب���ة �مل�س���تخل�س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتابة �مل�س���تخل�س �لأجنبي بخط
مقا�س )12(.

كتاب���ة �جلد�ول بنف�س خ���ط من �لبحث مقا�س )10( على . 5
�أل يخ���رج �أي  ج���دول ع���ن ح���دود هو�م����س �ل�س���فحة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول على �س���فحتني �أو �أكرث ، وميكن ت�س���غري 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
كل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�س���يحية و�لبياني���ة � �إن وج���دت . 6

� باللون���ني �لأبي����س و�لأ�س���ود دون �خل���روج ع���ن هو�م����س 
�ل�سفحة.

�لعربي���ة         . 7 �لأرق���ام  با�س���تخد�م  �لباحث/�لباحث���ني  يلت���زم 
)Arabic....3 -2 -1( �س���و�ء يف م���ن �لبح���ث، �أو �جلد�ول 
و�لأ�سكال، �أو �ملر�جع، ول تقبل �لأرقام �لهندية، �أو غريها.

�أ�س���فل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�س���فحات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�س���فحة، �بتد�ًء من �س���فحة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �س���فحة م���ن �س���فحات �لبح���ث 

ومر�جعه.
��ستخد�م �لرتقيم �لتلقائى بدل من �لرتقيم �ليدوى .. 9

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

�سروط وقواعد الن�سر باملجلة
اأ. ال�سروط الالزمة لقبول البحث يف املجلة ) ال�سروط الفنية ( :

تر�س���ل �لبحوث و�لدر��س���ات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�س���خة  ورقي���ة،  ن�س���خة   )2( ع���دد  م���ن 
�إلكرتوني���ة عل���ى CD با�س���م رئي����س حتري���ر جمل���ة 

�خلا�سة. "�لرتبية 
يع���د �لباحث/�لباحثني ملخ�س���ني للبحث: �أحدهما . 2

باللغ���ة �لعربي���ة و�لآخر باللغ���ة �لإجنليزي���ة ل يزيد 
عدد كلمات كل منهما عن )200( كلمة.





ال�م����را�س�����الت

تر�س���ل �لبح���وث وجمي���ع �ملر��س���الت �ملتعلقة باملجل���ة �إىل �لربي���د �للكرتونى  �
iescz2012@yahoo.com                :للمجلة

�أو �إىل �لعن���و�ن �لت���اىل: مرك���ز �ملعلوم���ات �لرتبوي���ة و�لنف�س���ية و�لبيئي���ة -                    �
–  جمهورية م�سر �لعربية كلية �لرتبية جامعة �لزقازيق – �لزقازيق 

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www1.zu.edu.eg/foecenter
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د. اأحمد حممد جادالرب اأبوزيد                         د. هبة جابر عبد احلميد
Doi: 10.12816/ 0023045

1

ا�سط�راب العن�اد املتح�دي ل�دى التالمي�ذ ذوي �سعوب�ات التعل�م وعالقت�ه ببع��س 
املتغريات .

اأ. اأروي ال�صريان                                            د. اأحمد حممد جادالرب اأبوزيد
Doi: 10.12816/ 0023046

24

ال�سلوك الفو�سوي لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية املدجمني وغري املدجمني .

اأ. �صويحي بن حممد بن عبداهلل                        د. اأحمد حممد جادالرب اأبوزيد
Doi: 10.12816/ 0023047

76

الف�روق يف امله�ارات الجتماعي�ة ب�ني التالمي�ذ ذوي الإعاق�ة الفكري�ة املدجم�ني وغري 
املدجمني مبدينة الريا�س  .

اأ. عادل اجلربين                                            د. اأحمد حممد جادالرب اأبوزيد
Doi: 10.12816/ 0023048

138

برنام�ج �سلوك�ي مق�رتح لتح�س�ني مه�ارات ال�سداقة ل�دى التلمي�ذات ذوات �سعوبات 
التعلم  .

د. هديل بنت عبد الرحمن بن عبد اهلل العجالن
Doi: 10.12816/ 0023049

187

دور م�س�رفات �س�عوبات التعلم يف تطوير برامج �سعوبات التعلم يف اململكة العربية 
ال�سعودية  .
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ملخ�ص البحث : 

�أج���رى �لباحث���ون من���ذ عق���ود بعيدة �لكث���ري من �لبح���وث و�لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت فئ���ات �لإعاق���ة �لب�س���يطة ، وكذلك فئات �لإعاقة ب�س���فة مف���ردة ، وقلما جند 
�لبحوث و�لدر��سات �لتي �هتمت بفئات متعددي �لإعاقة ، وخا�سة يف �لرت�ث �لعربي 
، بالرغم من تز�يد حالت متعددي �لإعاقة ، وخا�س���ة فئة �لإعاقة �لفكرية و�لتوحد 
، و�لت���ي تع���د �أكرث �لفئات �قرت�نناً ببع�س���هم �لبع�س ، لذلك ن�س���لط �ل�س���وء يف �ملقال 
�حلايل على در��س���ة فئة �لإعاقة �ملزدوجة » �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد » من 
حيث �لتعريف و�لت�س���خي�س و�خل�س���ائ�س ون�سبة �لنت�سار و�لتدخالت �ملنا�سبة لتلك 

�لفئة ، وذلك بالتدعيم بنتائج �أحدث �لبحوث و�لأطر �لنظرية يف هذ� �ملجال. 

الكلمات املفتاحية: ذوي �لإعاقة �ملزدوجة - �لإعاقة �لفكرية - ��سطر�ب �لتوحد.

With dual disabilities
(Intellectual disability and autism)

Abstract
The researchers conducted a long decades ago a lot of 

research and studies on categories of disability, As well as the 
categories of disability with individually,  Rarely, we find researches 
and  studies, which focused on multi-disability categories, especially 
in the Arabian Research  literature, Despite the increasing cases of 
multiple disabilities, particularly intellectual disability and autism 
category, The and  that are more categories  correlated with each 
other categories.  

So we highlight in this article on the study of dual disability 
category of “intellectual disability and autism,” by definition, 
diagnosis and characteristics, prevalence and appropriate 
interventions to that category, Supported with the results of the latest 
research and theoretical frameworks in this area.

Keywords: dual disabilities – Intellectual disability – autism.
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حظيت فئات �لإعاقة �لب�س���يطة بكل �أنو�عها باهتمام كبري �س���و�ء على �ل�سعيد 
�ملحلي، �أو �ل�سعيد �لعاملي. فكان هناك �هتمام كبري من جانب �لباحثني حيث توفرت 
لدين���ا معلوم���ات كبرية عن فئات �لإعاقة �لب�س���يطة، فيزخر �لرت�ث �لعلمي يف جمال 
�لإعاق���ات �لب�س���يطة بك���م كبري من �لبح���وث و�لدر��س���ات �لتي تناولت تل���ك �لإعاقات 
بالو�س���ف و�لت�س���خي�س و�لع���الج، و�بت���كار �لكثري م���ن �لبد�ئل �لرتبوي���ة و�لتعليمية 

و�لعالجية و�لإر�سادية.

وتاأخر كثرًي� جمال �لبحث يف �لإعاقات �ملزدوجة – على �س���بيل �ملثال �لإعاقة 
�لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد- فال يجد �لباحث يف جمال �لإعاقة �ملزدوجة �إل بحوًثا 
قلياًل. و�أي كانت �جلهود يف هذ� �ملجال، فقد تنبه �لباحثون �إىل �سرورة بحث ودر��سة 
�لإعاق���ات �ملزدوج���ة م���ن حي���ث �لو�س���ف و�لت�س���خي�س و�لع���الج و�لرتبي���ة و�لتعلي���م 
و�لتدري���ب، لتوف���ري ق���در كايف م���ن �لبيان���ات و�ملعلومات ع���ن فئات �لإعاق���ة �ملزدوجة، 
حي���ث يتثن���ى لالآباء و�ملربني و�ملهتمني و�ملجتمع من توفري �خلدمات �ملنا�س���بة لفئات 

�لإعاقات �ملزدوجة.

ويتع���د فئ���ة �لإعاقة �ملزدوج���ة1 »�لإعاق���ة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد« �إحدى 
فئ���ات �لإعاق���ة �ملزدوج���ة �لت���ي حتت���اج �إىل ب���ذل �جله���د لتوف���ري �لبحوث و�لدر��س���ات 
�لكافية عنها؛ فهي مثل �أي �إعاقة مزدوجة مل جتد حًظا كافًيا من �لدر��سة و�لبحث.

�إذ حتتاج تلك �لفئة �إىل جهود تربوية وتعليمية وجمتمعية �أكرب؛ فال ن�ستطيع 
�أن نق���ول �أن م���ا ي�س���لح لأحد تلك �لفئ���ات �لإعاقة �لفكرية، �أو ��س���طر�ب �لتوحد من 
تقني���ات تربوي���ة، �أو تعليمي���ة، �أو عالجي���ة، �أو تاأهيلية قد ي�س���لح لتل���ك �لفئة �لإعاقة 
�ملزدوجة »�لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد«. فهذه �لفئة �ملزدوجة �أ�سبح نوع �آخر 

من �لإعاقة.
وتعد فئة �لإعاقة �ملزدوجة »�لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد« فئة معقدة 
�إكلينيكًي���ا، ولديه���م فر����س حم���دودة من �لرعاي���ة �لنف�س���ية؛ لأنه ل تتوف���ر �لبيانات 
 (Azeem, Barnhill, Friedman, Grelotti, عنه���م  �لكافي���ة  و�ملعلوم���ات 

.Gurumurthy, Handler, et al.,2014)

1 -   عند ورود م�سطلح �لإعاقة �ملزدوجة يق�سد به يف هذ� �لبحث �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد 
معا. 
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وتع���د �لفئ���ة �ملزدوج���ة �لإعاق���ة �لفكري���ة و��س���طر�ب �لتوح���د من �أك���رث فئات 
�لإعاقة �ملزدوجة �نت�ساًر�، وكان قدمًيا يتم ت�سخي�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
�س���من فئات �لإعاقة �لفكرية، كما �أن “كارنر” مكت�س���ف حالت ��سطر�ب �لتوحد قد 
تع���رف عل���ى فئ���ة ��س���طر�ب �لتوحد من ب���ني �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �لفكري���ة. �أي كان 
�لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوحد م�سخ�س���ني على �أنهم ذوي �إعاقة فكرية. فالكثري من 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية تظهر عليهم �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد، و�لكثري من 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد تظهر عليهم �أعر��س �لإعاقة �لفكرية.

تعريف الإعاقة املزدوجة:
تع���رف �لإعاق���ة �لفكري���ة intellectual disability باأنه���ا: “حالة تت�س���ف 
بانخفا����س �لق���درة �لفكري���ة �لعامة “�لذكاء” لأقل من �ملتو�س���ط مبقد�ر �نحر�فيني 
معياري���ني، و�لق�س���ور يف مه���ار�ت �ل�س���لوك �لتكيف���ي، وحتدث هذه �حلال���ة يف �ملرحلة 

�لنمائية، �أقل من 18 �سنة”.

ويعرف ��سطر�ب �لتوحد باأنه: “حالة تت�سف بالق�سور يف �لتو��سل و�لتفاعل 
�لجتماعي و�ل�سلوك �ملتكرر”. 

وتع���رف فئ���ة �لإعاق���ة �ملزدوج���ة باأنها: “فئة جتمع �خل�س���ائ�س �لت�سخي�س���ية 
لالإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد ومًعا. بالتايل تزد�د �مل�س���كلة حده فيكون تاأثري 
�لإعاق���ة عل���ى �لفرد �أك���رب بكثري من لو كان يعاين من �إعاقة و�حدة. ويكون �لق�س���ور 

و�لتاأثري �ل�سلبي على �لأ�سرة �أكرب، وكذلك على �ملدر�سة و�ملجتمع. 

وت�س���ري بع����س �لدر��س���ات �إىل �أن �لأعر�����س �لثالث���ة �لرئي�س���ة لال�س���طر�ب 
�لتوحد �لق�س���ور يف �لتو��س���ل و�لق�س���ور يف �لتفاعل �لجتماعي، و�ل�س���لوك �لتكر�ري 
 (Billsted و�لنمط���ي قد يكون موجود �أكرث لدى �لر��س���دين ذوي �لإعاق���ة �لفكرية
Gillberg, & Gillberg. 2007; Matson Wilkins, & Ancona. 2008)

ن�سبة انت�سار الإعاقة املزدوجة: 
 فقد �أجرى Lotter (1978) در��سة مبكرة يف هذ� �ملجال للتعرف على �نت�سار 
��س���طر�ب �لتوحد �س���من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية على عينة تكونت من �س���بعة 
دول �أفريقي���ة، وتو�س���ل �إىل �نت�س���ار ��س���طر�ب �لتوحد �س���من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
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�لفكرية بن�س���بة 0.7 %. وقد تكون ن�س���بة �لنت�س���ار يف هذه �لدر��س���ة ب�س���يطة بناء على 
�لتقارير �حلديثة عن �نت�سار ��سطر�ب �لتوحد بني �لأطفال و�ملر�هقني يف �لدر��سات 

و�لبحوث �لتي �أجريت موؤخًر�. 

و�أ�س���ار Rapin (1997) �إىل �أن 75 % م���ن �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 
لديه���م �إعاق���ة فكري���ة، و�أن �لإعاق���ة �لفكري���ة �ل�س���ديدة severe ترتب���ط بح���الت 

��سطر�ب �لتوحد �ل�سديد. 

 La Malfa Lassi, Bertelli, Salvini and Placidi تو�س���ل  فق���د 
(2004) �إىل �أن 40 % م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة لديه���م ��س���طر�ب �لنم���و �ملنت�س���ر 
pervasive developmental disorder، و�أن 70 % م���ن ذوي ��س���طر�ب �لنم���و 

�ملنت�سر لديهم �إعاقة فكرية. 

 DeBildt, Sytema, Kraijer, and Minderaa (2005) و�أج���رى 
در��س���ة عل���ى �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف هولند� تو�س���ل فيها �إىل 
�نت�س���ار ��س���طربات �لنمو �ملنت�س���رة بن�سبة 16.7 % �س���من �لأطفال وذوي �لإعاقة ذوي 
�لإعاقة �لفكرية بناًء على معايري ت�س���خي�س �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �لر�بع 

لر�بطة �لطب �لنف�سي �لأمريكية.

Seilf Eldin Habib, Noufal, Farrag, Bazaid, Al- وق���ام 
Sharbati, et al. (2008) بدر��س���ة عن �نت�س���ار ��س���طر�ب طيف ��سطر�ب �لتوحد 
autism spectrum disorder ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف دول �س���مال 
�أفريقيا، وبالتحديد يف م�س���ر وتون�س، وتو�س���ل �إىل �أن ��س���طر�ب �لتوحد ينت�سر بني 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية بن�سبة 33.6 % يف م�سر، وبن�سبة 11.5 يف تون�س. 

و�أج���رى Bakare, Ebigbo, and Ubochi (2012) در��س���ة حديث���ة ع���ن 
�نت�س���ار ��سطر�ب �لتوحد �س���من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف نيجرييا، وتكونت 
�لعين���ة م���ن 44 طفاًل من �لذكور و�لإناث من ذوي �لإعاقة �لفكرية مبتو�س���ط عمري 
قدره 13.2، بناء على معايري ت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية يف �لت�سنيف �لدويل لالأمر��س 
International Classification of Diseases �لطبعة �لعا�س���رة. وتو�س���ل �إىل 
�أن 11.4 % م���ن �لعين���ة لديه���م ��س���طر�ب �لتوح���د autism، وكان���ت ن�س���بة �لأطف���ال 
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ذوي ��س���طر�ب �لتوحد4.5 % �س���من �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة Mild، وكانت ن�سبة 
��سطر�ب �لتوحد 2.3 % �سمن �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة Moderate، وكانت ن�سبة 
��س���طر�ب �لتوحد 4.5 % �س���من فئة �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة Severe، ول توجد 
 .Profound �ح���الت ��س���طر�ب �لتوحد �س���من فئ���ة �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة ج���ًد

ذوي  �لأف���ر�د  �أن  م���ن  بالرغ���م  �أن���ه  �إىل   Fombonne (2003) وي�س���ري 
��س���طر�ب �لتوح���د قدرته���م �لفكرية ميكن �أن تقع يف �ملدى �ملتو�س���ط �إىل �ملتفوق؛ �إل 
�أن���ه – تقريًب���ا هن���اك م���ن 50 - 70 % من �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوحد م�سخ�س���ني 
بالإعاق���ة �لفكري���ة. وهن���اك �أك���رث م���ن 40 % م���ن �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 
م�سخ�س���ني بالإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة و�ل�سديدة جًد�. وهذ� قد يتناق�س مع در��سة

 (Shah et al. 1982) �لت���ي تو�س���لت �إىل �أن هن���اك 4 % م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
لديهم ��سطر�ب �لتوحد. 

ويب���دو م���ن �لعر����س �ل�س���ابقة �أن هن���اك تباي���ن لنت�س���ار ��س���طر�ب �لتوح���د 
�س���من فئ���ات �لإعاق���ة �لفكري���ة، وه���ذ� ق���د يرج���ع �إىل تبي���ان �لثقافات و�حل�س���ار�ت، 
حي���ث �أ�س���ار Zaroff and Uhm  (2012) �إىل تبي���ان �نت�س���ار ��س���طر�ب �لتوح���د                                    

autism spectrum disorder عرب �لثقافات و�ملناطق. 

�مل�س���تخدمة  �لت�سخي�س���ية  �ملعاي���ري  �إىل  �لنت�س���ار  در��س���ات  تبي���ان  ويرج���ع 
�لبح���وث  ت�س���ري  عام���ة  وب�س���فة  �لتوح���د.  ��س���طر�ب  ذوي  �لأف���ر�د  ت�س���خي�س  يف 
�لع���امل                                                                                            م�س���توى  �ملزدوج���ة  �لإعاق���ة  فئ���ة  �نت�س���ار  �إىل  �حلديث���ة  و�لدر��س���ات 

 .(Matson & Shoemaker, 2009)

 Bryson, Bradley, Thompson, and Wainwright وتو�سلت در��سة
(2008) �إىل وجود 28 % حالة ��سطر�ب �لتوحد �سمن ذوي �لإعاقة �لفكرية، ومنهم 
32 % بني ذوي �لإعاقة �لفكرية �ل�سديدة وكانت ن�سبة �لذكور لالإناث 2 - 1، 24.1 بني 

ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة وكانت ن�سبة �لذكور لالإناث 2.1 - 1.

 Leonard, Glasson, Nassar, Whitehouse, Bebbington وي���رى
et al. (2011) �أن هناك حو�يل 70 % من حالت ��سطر�ب �لتوحد يت�سفون بالإعاقة 

�لفكرية. 
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ويت�سح مما �سبق �أن هناك تباين كبري يف تقييم ن�سبة ��سطر�ب �لتوحد �سمن 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، �أو ن�س���بة ذوي �لإعاقة �لفكرية �س���من �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د، وه���ذ� قد يرجع �إىل �ت�س���اع معايري ت�س���خي�س ��س���طر�ب ��س���طر�ب �لتوحد 
مبرور �لزمن، وكذلك �لعرت�ف موؤخًر� بوجود ��سطر�ب �لتوحد م�ساحب لالإعاقة 
�لفكري���ة، �أو وج���ود �لإعاق���ة �لفكري���ة م�س���احبة لال�س���طر�ب �لتوح���د. فالدر��س���ات 
�ملتاأخ���رة يف ه���ذ� �ملج���ال ت�س���ري �إىل �رتفاع ن�س���بة �لإعاقة �لفكرية �س���من �لأفر�د ذوي 

��سطر�ب �لتوحد، و�رتفاع ن�سبة ��سطر�ب �لتوحد �سمن �لإعاقة �لفكرية. 

خ�سائ�س الإعاقة املزدوجة: 
تختلف �لإعاقة �ملزدوجة عن �لإعاقة �لفكرية فقط، �أو عن ��سطر�ب �لتوحد 
فقط يف بع�س �خل�سائ�س مبا ميكن �أن نطلق عليه �أنهم فئة تختلف عن فئة �لإعاقة 
�لفكري���ة فقط وعن فئة ��س���طر�ب �لتوحد فقط يف �خل�س���ائ�س و�لق���در�ت و�ملهارت. 
فت�سري در��سة Wilkins and Matson (2009) �أن مهارتهم �لجتماعية �للفظية 
وغ���ري �لفظي���ة �ملوجب���ة �أق���ل م���ن �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة �لفكرية فق���ط؛ فالطفل ذو 
�لإعاق���ة �ملزدوجة يحاول �أن يتو��س���ل مع �لآخرين، ويبت�س���م �إ�س���تجابة للت�س���ريحات 

�ملوجبة. و�سلوكهم �لجتماعي غري �للفظي �أكرث حتدي.

�أن  جن���د  �لفئ���ة  لتل���ك  �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  وبح���وث  در��س���ات  وبتحلي���ل 
�لباحثني قد و�س���عو� �ملهار�ت �لجتماعية يف فئتني رئي�س���تني هما : �ل�س���لوك �ملوجب         
Positive Behaviors، و�سلوك �لتحدي Challenging Behaviors �إ�سارة �إىل 
�ل�س���لوك �ل�سلبي. وت�سمل �ل�س���لوكيات �لجتماعية �ملوجبة �ل�س���لوكيات �لجتماعيىة 
�للفظي���ة وغ���ري �للفظية، وكذلك �لتو��س���ل �للفظ���ي وغري �للفظي و�لتي ت�س���ري �إىل 
�لفائ���دة �لجتماعي���ة وتوف���ري �لبد�ي���ات �لجتماعي���ة �ملنا�س���بة و�لإ�س���تجابة ملو�ق���ف 
معين���ة مث���ل �إظه���ار �لهتم���ام بالآخري���ن، و�لبت�س���ام و�لنظ���ر �إىل �لآخري���ن، و�للعب 
ا �ل�س���لوك �للفظي وغري �للفظي  �لتفاعلي �لب�س���يط. و�س���لوكيات �لتحدي ت�سمل �أي�سً
غري �ملنا�س���ب، مثل �ل�س���لوك �لفو�سوي و�لعزلة و�ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�ري، �أو تلك 
�ل�س���لوكيات �لتي تتد�خل م���ع قدرتهم على �لندماج يف �ملو�قف �لجتماعية �ملنا�س���بة 
و�ملوجب���ة م���ع �لآخري���ن مثل �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�ري “ �ل�سو�س���اء �لعالية غري 
�ملنا�سبة، و�لعرت��س غري �ملنا�سب، �أو �ل�سلوكيات �لغريبة يف �لأماكن �لعامة، و�لتلفظ 
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�لتك���ر�ري”، و�س���لوكيات �لتدم���ري و�لتح���دي “ تدمري �ملمتل���كات، و�لقيام بت�س���رفات 
عك�س ما هو مطلوب” �سلوك �لعد�ون و�إيذ�ء �لذ�ت مثل “ �لنغما�س يف �سلوك �إيذ�ء 
�لذ�ت، �أو �ل�س���لوكيات �لآخرى غري �ملنا�س���بة لتجنب �لتو��س���ل �لجتماعي، و�ل�سلوك 
�لع���د�وين �س���د �لآخري���ن. ف�س���لوكيات �لتح���دي عامة �س���من فئة ��س���طر�ب �لتوحد 
وذوي �لإعاقة �لفكرية، وخا�سة فئة ��سطر�ب �لتوحد وذوي �لإعاقة �لفكرية بدرجة 
�س���ديدة، و�س���ديدة ج���ًد�. وهذه �ل�س���لوكيات ق���د تكون ب�س���بب �ل�س���عوبات �لجتماعية 
�لدل���ة �لت���ي متي���ز فئة ��س���طر�ب �لتوحد و�لإعاق���ة �لفكرية. وهذ� ق���د يعطي �أهمية 
 Lancioni & O’Reilly 1998; كبرية ملعاجلة تلك �مل�س���كالت �س���من هذه �لفئة
Matson et al.,1999; (Campbell, 2003; Wilkins & Matson,2009)

و�أجرى Bradley, et al. (2004) در��سة مقارنة للتعرف على �ل�سطر�بات 
�ل�سلوكية و�لنف�سية لدى ذوي �لإعاقة �ملزدوجة وذوي �لإعاقة �لفكرية فقط. وتكونت 
�لعين���ة م���ن 171 م�س���ارك يف �مل���دى �لعم���ري من 14 – 20 �س���نة. ومت �لت�س���خي�س بناء 
على معايري �لدليل �لت�سخي�سي �لر�بع ومعايري ت�سنيف �لأمر��س �لعا�سر. وتو�سل 
�إىل �أن ن�س���بة ��س���طر�ب �لتوح���د �س���من ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 35 %، وتو�س���ل �إىل �أن 
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنف�سية لدى فئة �لإعاقة �ملزدوجة �أعلى من فئة ��سطر�ب 
�لتوح���د فق���ط فكان���ت فئ���ة �لإعاقة �ملزدوج���ة �أعل���ى يف ��س���طر�بات �لهو����س، و�لقلق، 
و�لإكتئاب، و��س���طر�بات �لأكل، و��سطر�بات �لنوم و��سطر�بات �ملز�ج، و�ل�سطر�بات 
�جلن�س���ية، و�ل�س���زوفرينيا، و�لتحكم يف �لندفاع، ومتالزمة �ل�س���طر�بات �لع�س���وية 
�لنف�سية، و�سل�س �لبول و�سل�س �لرب�ز، و�ل�سلوك �لنمطي و�لالزمات �حلركية، و�إيذ�ء 
�ل���ذ�ت. وكان���ت ح���دة �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنف�س���ية ق���د ت�س���ل �إىل ح���د �ملعايري 
�لإكلينيكي���ة ل���دى فئة �لإعاقة �ملزدوجة. وب�س���فة عامة كان متو�س���ط �لدرجة �لكلية 
على مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنف�س���ية �مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة لفئة �لإعاقة 

�ملزدوجة 44.45 وكان متو�سط �لدرجة �لكلية لفئة ��سطر�ب �لتوحد فقط 16.17.

 self-stimulatory ويت�س���ف ذوي �لإعاقة �ملزدوجة ب�س���لوك �لإثارة �لذ�تية
�لآخري���ن  م���ع  �لجتماعي���ة  تفاعالته���م  م���ن  كب���ري  ب�س���كل  يح���د  و�ل���ذي 

 (Pilling,et al., 2007)
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وق���ام Matson et al. (2008) بدر��س���ة مقارن���ة ب���ني ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�إعاق���ة مزدوج���ة “�إعاق���ة فكري���ة و�أتي���زم “ وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة فق���ط يف بع����س 
�خل�س���ائ�س. وتو�س���ل �إىل وجود فروق جوهرية بني �لفئت���ني يف �لتفاعل �لجتماعي 
و�ل�س���لوك �لنمط���ي و�لتك���ر�ري، حيث كان مبع���دل �أكرب ل���دى ذوي �لإعاقة �ملزدوجة، 
���ا  وحي���ث تكون���ت �لعينة من 57 �س���خ�س ذي �إعاقة فكرية �لإعاقة �ملزدوجة، 57 �سخ�سً
معاق فكريا فقط. ومت ت�سخي�س���هم بناء على معايري �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائي 

�لر�بع و�لت�سنيف �لدويل �لعا�سر لالأمر��س.
�لأطف���ال  تناول���ت  �لت���ي  للدر��س���ات  تقي���م   Mccarthy (2007) و�أج���رى 
ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة م���ن يناي���ر 2006 - يناي���ر 2007، وخل����س �إىل �أن ذوي �لإعاقة 
�ملزدوجة لديهم معدلت مرتفعة من ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد، 
و��سطر�بات �ملز�ج، و�ل�سلوك �لتكر�ري مقارنة باأقر�نهم ذوي �لإعاقة �لفكرية فقط. 
وت���رتك �لإعاق���ة �ملزدوج���ة تاأث���ري �س���لبي عل���ى �لآخري���ن �أك���رث مم���ا ترك���ه كل 
 Petalas, Hastings, Nash, Lloyd and Dowey إعاق���ة على ح���دة، فاأج���رى�
(2009) در��س���ة للتع���رف على �مل�س���كالت �لنفعالي���ة لدى �أ�س���قاء ذوي �لإعاقة، حيث 
تكون���ت �لعين���ة م���ن 25 طف���اًل لديه���م �أ�س���قاء ذوي �إعاق���ة مزدوجة، 24 طف���اًل لديهم 
�أ�سقاء ذوي �إعاقة فكرية فقط. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �أ�سقاء ذوي �لإعاقة �ملزدوجة 
لديه���م مع���دل مرتفع من �مل�س���كالت �لنفعالية و�ل�س���لوكية مقارنة باأقر�نهم �أ�س���قاء 

ذوي �لإعاقة �لفكرية فقط.
وتو�س���ل Fairthorne, Fisher, Bourke, and Leonard (2014) �إىل 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �ملزدوجة يقوم���ون بالعديد من �ل�س���لوكيات �لتي تعوق تو�فق 
 ،screaming ل�س���ر�خ� ،running away آبائهم مثل �س���لوكيات �لتحدي ) �لهروب�
نوب���ات �لغ�س���ب tantrums، �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت self-harm، �لعن���ف violence، و�لن���وم 
sleep issues وهذ� �مل�سكالت توؤثر على جودة �حلياة لدى �آبائهم، حيث تعمل هذه 
�مل�س���كالت على عزل �لأ�س���رة �جتماعًيا، وتزيد من عبء �لعمل، ف�س���اًل عن �لزيادة يف 
حجم �مل�س���اريف، و�أن هذه �مل�س���كالت ت�سبب �لإزعاج، فالأطفال ذوي �لإعاقة �ملزدوجة 
يدمرون �لأ�سياء، ويتلفون ممتكالتهم وممتلكات �لآخرين، وكل هذه �مل�سكالت توؤثر 
على �أهد�ف وعالقات و�سحة وخطط �آبائهم مما يجعل �آباوؤهم يعانون من �نخفا�س 

جودة �حلياة. 
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و�أجرى Morgan Roy, and Chance (2003) در��سة مقارنة على عينة 
كبرية من �لر��س���دين ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد مًعا يف �ل�س���طر�بات 
�لنف�سية بناء على معايري منظمة �ل�سحة �لعاملية �لعا�سرة، وتو�سل �إىل �أن ��سطر�بات 
�لكتئاب �أكرث عمومية لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد مقارنة بذوي 
�لإعاقة �لفكرية فقط، على �لرغم من عدم وجود �ختالفات مر�س���ية �أخرى، وت�س���ري 
ه���ذه �لنتائ���ج �إىل زي���ادة تعر����س ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و��س���طر�ب �لتوح���د خلط���ر 

�لكتئاب. 

 Tsakanikos Costello, Holt, Bouras, Sturmey, وتو�س���لت در��س���ة
�أك���رث  �لتوح���د  و��س���طر�ب  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �إىل   and Newton.(2006)
م���ن                                        كل  وتو�س���ل  و�لفكري���ة.  �لنف�س���ية  بال�س���طر�بات  �لإ�س���ابة  خلط���ر  عر�س���ة 
Elspeth & Barry (2005) �أن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملزذوجة يعانون من نق�س 

�لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد، و�لندفاعية �أكرث من كل فئة على حدة. 

�لنفعالي���ة  �مل�س���كالت  �رتف���اع  �إىل  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  بع����س  وت�س���ري 
Emotional Problems، وم�س���كالت �مل�س���لك Conduct Problems، و�لن�س���اط 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة. وه���ذه �لنتائ���ج   Hyperactivity �لز�ئ���د 
�أمهاته���م.  ل���دى   Emotional Disorder �نفع���ايل  ��س���طر�ب  لوج���ود  �س���حيحة 
وهذه �لنتائج موؤكدة حتى بعد �س���بط متغري �لعمر، و�جلن�س، و�مل�س���توى �لقت�سادي 
 (Hastings & Taunt 2002) لجتماع���ي لالأ�س���رة و�حلال���ة �لفكري���ة لالإمه���ات�

. Rapanaro, Bartu, & Lee 2008

 Totsika Hastings, Emerson, Berridge, and Lancaster و�أجرى
(2011) در��س���ة فريدة للتعرف على �مل�سكالت �ل�س���لوكية )�لن�ساط �لز�ئد، م�سكالت 
�مل�س���لك، �لأعر�����س �لنفعالي���ة( ل���دى �أربعة جمموع���ات وهم ذوي �لإعاق���ة �ملزدوجة، 
وتو�س���ل  و�لعادي���ني.  فق���ط،  �لتوح���د  و��س���طر�ب  فق���ط،  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  وذوي 
 ،Hyperactivity إىل �أن ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة كان���و� �أك���رث يف �لن�س���اط �لز�ئ���د�
�لنفعالي���ة                                                       �لأعر�����س  ويف   ،Conduct Problems �مل�س���لك  م�س���كالت  ويف 
Emotional Symptoms، و�أمهاته���م �أك���رث معاناة م���ن �لأمر��س �لفكرية �حلادة 
 High Maternal و�أقل ر�سا عن �حلياة ،Maternal Serious Mental Illness
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Life Satisfaction، و�أمهاته���م �أكرث م�س���قة وم�س���كالت نف�س���ية. ودر����س �أثر جن�س 
�لطف���ل وتو�س���ل �إىل �أن �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة �أك���رث معان���اة م���ن �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية. وكان ذوي �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماع���ي �ملنخف����س �أك���رث معاناة من 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية. وكان ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة لأمه���ات ذوي ��س���طر�بات عقلي���ة 
�أكرث معاناة من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية. وكان ذوي �لإعاقة �ملزدوجة لأمهات �لر�سا عن 

�حلياة �ملنخف�س �أكرث معاناة من �مل�سكالت �ل�سلوكية. 

 وترى بع�س �لبحوث و�لدر��سات �أن ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملزدوحة ي�سرتكون 
 ،developmental delay يف بع�س �خل�س���ائ�س، فهم يت�س���فون بالتاأخ���ر �لنمائ���ي
 social و�ل�س���عوبات �لجتماعي���ة ،abnormal language و�للغ���ة غ���ري �لعادي���ة
 ،epilepsy �ل�س���رع  مث���ل  �ل�س���حية  �مل�س���كالت  بع����س  ع���ن  ف�س���اًل   .difficulties
�ملناع���ة  و��س���طر�بات   ،bowel dysfunction �لأمع���اء  يف  �لوظيف���ي  و�لخت���الل 
autoimmune disorders (APA, 1994 Schieve, et al.,2012). لذ�تية�

وتو�س���ل Fournier et al. (2010) �إىل �أن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملزدوحة 
يعانون من �سعف يف �ملهار�ت �حلركية �أكرث من كل فئة على حدة. 

اأ�سباب الإعاقة املزدوجة:
�حلدي���ث ع���ن �أ�س���باب �لإعاقة �ملزدوج���ة ل يجب �أن يكون مبعزل عن �لأ�س���باب 
�خلا�سة بكل فئة على حدة. وخا�سة عندما حتدثنا عن �أ�سباب �لإعاقة �لفكرية فيما 
�سبق لحظنا �أن �أ�سباب �لإعاقة �لفكرية معقدة ومتعددة، فلي�س هناك �سبب، �أو �أكرث 

قد يكون م�سوؤل عن حدوث �لإعاقة �لفكرية لدى معظم �حلالت �حلالت. 

وت�س���ري �لبحوث و�لدر��سات �أن معظم �أ�سباب حالت ��سطر�ب �لتوحد ون�سبة 
كب���رية م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غ���ري معروفة، وه���ذ� بالرغم م���ن �لتاأثري �جليني 
�ملعرتف به �لكامن ور�ء كل من �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد. فت�س���ري تقارير 
حديث���ة �أن 10- 20 % م���ن م���ن ح���الت ��س���طر�ب �لتوح���د ترجع �إىل �ل�س���ذوذ �جليني 
���ا م�س���وؤل ع���ن ح���دوث �لإعاق���ة �لفكري���ة  Genetic Anomaly، وه���ذ� �ل�س���بب �أي�سً

.(Betancur, 2011)
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 Langridge Glasson, Nassar, Jacoby, Pennell, Hagan و�أجرى
et al. (2013) در��س���ة حديث���ة للتع���رف عل���ى �أ�س���باب �لإعاقة �ملزدوج���ة مقارنة بكل 
فئ���ة عل���ى حدة. وتو�س���ل �إىل �أن �لأ�س���باب �مل�س���وؤول عن ح���دوث �لإعاق���ة �ملزدوجة هي 
نف�س���ها �لأ�س���باب �مل�سوؤلة عن حدوث كل �إعاقة على حدة، ولكن هناك �أ�سباب قد تكون 
 Maternal أك���رث �نت�س���اًر� ل���دى ذوي �لإعاقة �ملزدوجة مثل : �إ�س���ابة �لأم بال�س���كري�
Diabetes، وخط���ر �لإجها�س Threatened Abortion قبل �لأ�س���بوع �لع�س���رين 
من �حلمل. وب�س���فة عامة هناك �أ�س���باب م�س���وؤلة ع���ن حدوث �لإعاق���ة �ملزدوجة، وكل 
 ،Pregnancy Hypertension إعاقة على حدة هي �رتفاع �سغط �لدم �أثناء �حلمل�
 Urinary Tract وع���دوى �مل�س���الك �لبولي���ة ،Asthma و�إ�س���ابة �لأمه���ات بالرب���و
Infection، و�مل�سيمة �ملز�حةPlacenta Praevia 1 �أثناء �حلمل، و�نف�سال �مل�سيمة 

Placenta Abruptio، وحالت �لولدة �ملبكرة. 

�لإعاق���ة  �أن   Muhle, Trentacoste, and Rapin (2004) وتو�س���ل 
�لفكرية و��سطر�ب �لتوحد حتدث نتيجة لعو�مل ور�ثية وعو�مل غري ور�ثية. 

الربامج الرتبوية لذوي الإعاقة املزدوجة:
وجود فروق يف �خل�سائ�س و�لقدر�ت و�ملهار�ت بني ذوي �لإعاقة �ملزدوجة وبني 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة فقط وبني �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د فقط يجعل منهم 
فئ���ة فري���دة من نوعه���ا لها �حتياجاته���ا �لرتبوي���ة و�لتعليمية و�لنف�س���ية و�لعالجية 
و�لتاأهلي���ة �خلا�س���ة. فالرب�مج �مل�س���ممة حالًيا �س���و�ء كانت �لرب�مج �مل�س���ممة لذوي 
�لإعاقة �لفكرية فقط، �أو �لرب�مج �مل�س�س���مة لذوي ��س���طر�ب �لتوحد فقط ل ت�سلح 
لفئ���ة �لإعاق���ة �ملزدوج���ة. ف���ريى Wilkins and Matson (2009) �أن �لرب�م���ج 

�مل�سممة لكل فئة على حدة ل ت�سلح لفئة �لإعاقة �ملزدوجة. 
فو�سع برنامج تربوي يتطلب مر�عاة �خل�سائ�س �لتي تت�سف بها فئة �لإعاقة 
�ملزدوج���ة، فه���م يت�س���فون بخ�س���ائ�س فئت���ني فئ���ة �لإعاق���ة �لفكرية وفئة ��س���طر�ب 
�لتوحد. وقد يكون �لق�سور يف �لقدر�ت و�لإمكانات �أكرث حدة من ق�سور كل فئة على 
حدة. وب�س���فة عامة ينبغي و�س���ع �لربنامج �لرتبوي بناء على �لأ�س����س �لتي و�س���عت 

لكل فئة على حدة.

1- هي حالة غري طبيعية تكون �مل�سيمة د�خل �لرحم ، فقد تغلق �لرحم متاماً �أو تكون قريبة من عنق �لرحم ، 
وقد حتدث هذه �حلالة يف �ملر�حل �لأوىل من �حلمل ، وغالباً يف �ل�ست �أ�سهر �لأوىل من �حلمل. 
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وحتتاج فئة �لإعاقة �ملزدوجة �إىل جهود كبرية يف تعديل �ل�س���لوك، ويف خف�س 
�مل�س���كالت �لنف�س���ية و�ل�س���لوكية حي���ث �أ�س���ارت �لدر��س���ات و�لبح���وث �إىل �أن �مل�س���كالت 

�ل�سلوكية و�لنف�سية �أكرث حدة لدى هذه �لفئة.

وي���رى Bryson et al. (2008) �أن �ملناه���ج �ملقدم���ة ل���ذوي �لإعاقة �لفكرية 
ينبغي �إعادة تكيفها لتالئم ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد مًعا. 

التدخالت لذوي الإعاقة املزدوجة: 
تع���د �لتدخ���الت �لجتماعي���ة م���ن �ملد�خل �ملفي���دة و�لفعال���ة مع فئ���ة �لإعاقة 
�ملزدوجة يف حت�سني �ل�سلوك �لجتماعي ب�سفة عامة، وب�سيغة �أكرث حتديًد� �ملد�خل 
�لجتماعية فعالة يف حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعية و�لتفاعل �لجتماعي، ويف خف�س 

�مل�سكالت �لنف�سية و�ل�سلوكية لديهم. 

فقد تو�سل كل من Reynhout and Mark (2007) �إىل �أن فنية “ �لق�سة 
�لجتماعية “ مفيدة يف خف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى فئة �لإعاقة �ملزدوجة. 

ويع���د �لتدري���ب عل���ى �لتقلي���د م���ن �لتقني���ات �لفعال���ة يف حت�س���ني �لتفاعالت 
�لجتماعية لدى �لأفر�د ذوي �لإعاقة �ملزدوجة. وذلك لعدة �أ�س���باب منها �أن �لتقليد 
م���ن �مله���ار�ت �لتنموية �ملحورية �لتي تخدم كل من �لوظيفة �لجتماعية و�لتعليمية، 
كم���ا �أن �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �ملزدوجة لديهم عجز و��س���ح يف مه���ار�ت �لتقليد و�لذي 
ي�سعف ب�سكل كبري �ملهار�ت �لوظيفية ومهار�ت �لتو��سل �لجتماعي �ملتقدمة لذلك 
فالتقلي���د مه���ارة �إجتماعي���ة بالغ���ة �لأهمي���ة ل���دى �لأطف���ال و�ملر�هقني و�لر��س���دين 
��سطر�ب �لتوحد، وخا�سة �أولئك �لذين يعانون منهم من �نخفا�س �لقدرة �لفكرية 
لأق���ل م���ن �ملتو�س���ط، �أي ذوي �لإعاقة �لفكرية. فالتدريب على مه���ار�ت �لتقليد فعال 
يف زي���ادة مهار�ت �لتقليد وحت�س���ني �ل�س���لوك �لجتماعي لديهم. ففي در��س���ة �أجر�ها 
Ingersoll (2010) تو�سل فيها �إىل �أن �لتدريب على مهار�ت �لتقليد ثالثة �ساعات 

�أ�سبوعًيا ملدة ع�سرة �أ�سابيع فعال يف زيادة مهار�ت �لتقليد لديهم. 

تاأث���ري�ت  ذو  �لتقلي���د  عل���ى  �لتدري���ب  �أن  �إىل  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  وت�س���ري 
�إيجابي���ة يف حت�س���ني �لتفاعالت �لجتماعي���ة و�ندماج �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �ملزدوجة               

.(Nind, 1996, Zeedyk, Caldwell, & Davies 2009)
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فيعمل �لتقليد على خف�س �سلوك �لإيثارة �لذ�تية لدى ذوي �لإعاقة �ملزدوجة. 
حي���ث يعت���رب �س���لوك �لإيث���ارة �لذ�تي���ة ه���دف �جتماع���ي مه���م ل���دى ه���وؤلء �لأف���ر�د، 
لأن �لندم���اج يف �لتفاع���الت �لجتماع���ي �ملنا�س���بة مرتب���ط بخف����س �س���لوك �لإيث���ارة 
�لذ�تي���ة. ويف ه���ذ� �ملج���ال تو�س���لت در��س���ة Ingersoll, et al. (2013) �إىل فاعلي���ة 
�لتدري���ب عل���ى �لتقليد يف خف�س �س���لوك �لإيث���ارة �لذ�تية وتنمية �لندماج �مل�س���رتك                           
Joint engagement لدى عينة من ذوي �لإعاقة �ملزدوجة يف �ملرحلة �لعمرية من

 13 – 16 �سنة. 

و�أ�س���ار Firth, Zip and Wing, (2008) �أن �لتدري���ب عل���ى �لتقلي���د مفيد 
م���ع �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة، ولك���ن هن���اك �نتقاد�ت ل�س���تخد�م 

�لتدريب على �لتقليد مع �لأفر�د �لر��سدين لتلك �لفئة. 

ويعتم���د مدخ���ل �لتدريب على �لتقليد على �لعديد من �لفنيات �مل�س���تمدة من 
�لبحوث �لتي �عتمدت على �لتدخالت �ملرتكزة على تفاعالت �لآباء مع �لأبناء لتعزيز 
�لتفاع���الت �لجتماعية �ملنا�س���بة. مثل �لتقليد �لطارئ، و��س���تخد�م �للغة �لب�س���يطة، 
و�لتقلي���د �لعف���وي لالأ�س���ياء يف �س���ياق �للع���ب بالألعاب �ملف�س���لة مثل �لك���ور، و�لدمي، 

و�لألعاب �حل�سية.

وتع���رب فني���ة �لق�س���ة �لجتماعية من �ملد�خل �لإجتماعية �لفعالة يف حت�س���ني 
�ل�س���لوك �لجتماعي وخف�س �ل�س���لوك غري �ملرغوب لدي ذوي �لإعاقة �ملزدوجة، وقد 
��ستخدم كل من Reynhout and Carter (2007) �لق�سة �لجتماعية يف خف�س 
�ل�سلوك �لتكر�ري لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة و��سطر�ب �لتوحد، 

وكانت فعالة يف خف�س �ل�سلوك �لتكر�ري “�لنقر بالأيدي”. 

وتعت���رب �لتدخالت �لجتماعي���ة من �ملد�خل �ملهمة و�لفعال���ة مع �لأفر�د ذوي 
�لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب �لتوحد، وخا�س���ة يف حت�سني �ل�سلوك �لجتماعي لديهم 
و�لتفاعل مع �لآخرين، حيث يعاين �أوؤلئك �لأفر�د من ق�سور يف �ل�سلوك �لجتماعي. 

 Matson & Wilkins م���ن  Campbell (2003) وكذل���ك كل  ولح���ظ 
(2007) من خالل مر�جعتهم للدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة لفئة �لإعاقة �ملزدوجة 
�أن �أهد�ف �لعالج لتلك �لفئة تقع جميعها حتت مظلة �ملهار�ت �لجتماعية �سو�ء فيما 
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يتعلق بال�س���لوك �لجتماعي �ملنا�س���ب، �أو �ل�س���لوك �لجتماعي غري �ملنا�سب، فاملهار�ت 
�لجتماعي���ة ت�س���مل �س���لوكيات متنوعة، مث���ل زيادة �لنت���اج �للفظي �لعام، و�لبت�س���ام 
للنا�س، وزيادة �لتو��س���ل �لب�سري، و��ستخد�م تاأكيد �لذ�ت �ملنا�سب. و�جلانب �ل�سلبي 
للمهار�ت �لجتماعية يت�سمن �سلوكيات �لتحدي، و�لتجاوز�ت �ل�سلوكية �لآخرى مثل 
�ل�س���لوك �لنمطي و�لعدو�ن. فالتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية و�ك�س���ابها وتعليمها 
لتل���ك فئ���ة عن�س���ر مهم وجوه���ري لأنها تتد�خ���ل يف كل مو�قف �لتعل���م، وتعتمد على 

�أكرث �ل�سلوكيات �لجتماعية �ملنا�سبة. 

 وتو�س���لت بع�س �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل فاعلية بع�س �لتدخالت �لعالجية 
كمد�خ���ل عالجي���ة منا�س���بة وفعالة م���ع �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
و��س���طر�ب �لتوحد مثل فنيات �لتحليل �ل�س���لوكي، و�إعادة �لتاأهيل �ملعريف، و�لتدريب 
 (Reichow, Servili Yasamy Barbui & �لو�ل���دي  و�لتدري���ب  و�مل�س���اندة، 

.Saxena, .2013)

وتو�س���ل Keen (2013) �إىل �أن �لتدري���ب على �مله���ار�ت �حلركية مفيد لدى 
ذوي �لإعاقة �ملزدوجة يف حت�سني �لتو�زن، وتنا�سق �لعني و�ليد، وزمن رد �لفعل. 

توظيف ذوي الإعاقة املزدوجة:
يحق���ق توظي���ف ذوي �لإعاق���ات Disabilities �لعدي���د م���ن �ملز�ي���ا، وهن���اك 
�جم���اع بني �لباحثني و�ملخت�س���ني عل���ى �أن توظيف ذوي �لإعاق���ات يحقق لهم �لعديد 
من �لفو�ئد و�ملز�يا، ول �س���يما فيما يتعلق بال�س���حة �لنف�س���ية، فيحقق �لتوظيف لهم 

قدًر� من �لتو�فق �لنف�سي.

وتو�ج���ه ق�س���ية توظي���ف ذوي �لإعاق���ة �لعدي���د م���ن �ل�س���عوبات، لذل���ك م���ا 
ز�ل توظي���ف ذوي �لإعاق���ة يج���ري مبع���دل منخف����س ج���ًد� عل���ى م�س���توى �لع���امل، 
وخا�س���ة ذوي ��س���طر�بات طيف ��س���طر�ب �لتوح���د، فالغالبية �لعظم���ي منهم بدون 
عم���ل “ عاطل���ني”. وي�س���ري Engstrom et al. (2003) �إىل �أن���ه حت���ى ذوي �لأد�ء 
وي���رى يعمل���ون.  منه���م   %  5 م���ن  �أق���ل  منه���م   Highest Functioning �ملرتف���ع 

�مل���دى  عل���ى  �لإعاق���ة  ذوي  توظي���ف  ع���دم  �أن   Beadle-Brown et al. (2005)
تقري���ر                                                      وي�س���ري  �ملجتم���ع.  وعل���ى  �أ�س���رهم،  وعل���ى  عليه���م  �س���لبًيا  يوؤث���ر  �لطوي���ل 
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PCPID (2004) �ل�س���ادر يف 2014 �إىل �أن �أكرث من 90 % من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
ل يعمل���ون “ عاطل���ني”، و�أن �لغالبي���ة �لعظم���ي منهم ماز�ل يف ور����س �لعمل �ملحمية 
�لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �أن   Kirby (1997) وي���رى   .Sheltered Workshops

�ملتو�سطة و�ل�سديدة ل يعملون على �لإطالق. 

ويرجع ف�س���ل �لأفر�د ذوي �لإعاقات وخا�س���ة ��سطر�ب �لتوحد وذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �إىل �لق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لتو��س���ل، فق���د يك���ون �لق�س���ور يف 
�لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماع���ي عن�س���ر�ن رئي�س���يان يف ح���الت ��س���طر�ب �لتوح���د، 
وم�س���كلة كب���رية ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وهذ� �جلان���ب قد يعوقهم عن �كت�س���اب 
�ملهار�ت �ملهنية وممار�سة مهام �لوظيفة يف �حلياة �لعملية. وقد تزد�د �مل�سكلة تعقيد� 
�إذ� كان �ل�سخ�س يجمع بني معايري �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد، وبالرغم من 
كل �ل�سعوبات �لتي تو�جه �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد، �أو ذوي �لإعاقة �لفكرية، �أو 
ذوي �لإعاقة �ملزدوجة فال ن�س���تطيع �أن نكر فو�ئد �لتوظيف لدى هذه �لفئات �س���و�ء 
على �مل�س���توى �خلا�س بالن�س���بة للفرد نف�سه، �أو لأ�سرته، �أو على م�ستوى �ملجتمع، كما 

�أن هذ� حق لهم تكفله �لقو�نني و�ملو�ثيق �لدولية.

فهن���اك �لعديد من �لباحثني و�ملخت�س���ني �لذين �هتم���و� بتدريب هذه �لفئات 
عل���ى �مله���ار�ت �ملهني���ة �لالزمة و�لت���ي متكنهم من �كت�س���اب �مله���ام و�مله���ار�ت و�ملعارف 
 Wehmeyer, Palmer, Smith, Parent, Davies, and �لوظيفي���ة. ف���ريى 
Stock (2006) �أن �لبحوث �حلديثة تو�سلت �إىل �أن �لتكنولوجيا �حلديثة متكنهم 
من �كت�ساب �ملهار�ت �لوظيفية �ملنا�سبة وتوؤهلهم للحياة �لعملية ب�سكل �أكرث �إيجابية. 

�لفيدي���و  با�س���تخد�م  �لنمذج���ة  ��س���تخد�م  �إمكاني���ة  �إىل  �لبح���وث  وت�س���ري 
و�لتلقينات �ل�س���معية يف تدريب تلك �لفئات على �كت�س���اب �ملهار�ت �ملهنية، ودعم تلك 
�مله���ار�ت يف �أماك���ن �لعم���ل وما قب���ل �لعم���ل (Steed & Lutzker, 1999). ومتكن                              
Allen, Burke, Howard, Wallace, amd Bowen (2012) م���ن تدري���ب 
ذوي �لإعاق���ة �ملزدوج���ة �لر��س���دين على �كت�س���اب �مله���ار�ت �ملهنية با�س���تخد�م �لتلقني 
�ل�س���معي، وكان �لتلقني �ل�س���معي �أف�سل من �لنمذجة با�ستخد�م �لفيديو يف �ك�سابهم 

�ملهار�ت �ملهنية. 
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ملخ�ص البحث : 
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي ل���دى �لتالمي���ذ 
ذوي �س���عوبات �لتعلم وعالقته ببع�س �ملتغري�ت )ن�س���بة �لنت�س���ار ، �لنوع ، �ل�س���ف(. 
وتكون���ت �لعين���ة من )318( تلميًذ� وتلميذة )161( من �لإناث، )157( من �لذكور من 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م باملرحلة �لبتد�ئية مبدينة �لريا�س، ومت ��س���تخد�م 
مقيا�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، ومت �لتو�س���ل �إىل �س���يوع �أعر��س ��س���طر�ب �لعناد 
�ملتح���دي ل���دى عين���ة �لدر��س���ة �س���و�ء �لتلمي���ذ�ت )�لإن���اث( �أم �لتالميذ )�لذك���ور( �أم 
�لعين���ة �لكلي���ة، كم���ا مت �لتو�س���ل �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لذكور 
و�لإن���اث عل���ى مقيا����س )�لعناد �ملتحدي( ل�س���الح �لذك���ور، ووجود فروق ب���ني �لذكور 
و�لإناث يف �ل�سفوف �لأوىل ل�سالح �لذكور، وعدم وجود فروق بني تالميذ �ل�سفوف 
�لعلي���ا طبًق���ا ملتغ���ري �لنوع )ذكور – �إن���اث(، وعدم وجود فروق بني تالميذ �ل�س���فوف 
�لأوىل وتالمي���ذ �ل�س���فوف �لعلي���ا يف مقيا����س �لعن���اد �ملتحدي، وكان تالميذ �ل�س���ف 
ا  �ل�س���اد�س �أعلى يف �س���لوك �لعناد �ملتحدي من تالميذ �ل�سف �خلام�س، وتو�سلت �أي�سً
�إىل ع���دم وج���ود فروق بني تالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم طبًقا ملتغري نوع �ل�س���عوبة:                            

)�سعوبات �لقر�ءة – �سعوبات �لكتابة – �سعوبات �حل�ساب( .

الكلمات املفتاحية : �سعوبات تعلم، ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي . 
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Oppositional Defiant Disorder among students with 
learning disabilities and its relationship

 with some variables.

By: Arwa Alsharyan, and. Ahmed Abu Zaid,Associate1

Abstract: 
This study aimed to identify Oppositional Defiant Disorder among 
students with learning difficulties and its relationship with some 
variables (prevalence, type, grade). The sample consisted of 318 
pupils (161 females and 157 males) of students with Learning 
Disabilities in primary schools in Riyadh. It used Oppositional 
Defiant Disorder scale. The researchers used the descriptive 
approach to achieve the objectives of the study. The researcher 
found the prevalence of Oppositional Defiant Disorder symptoms 
in the study sample for both (females) and (males) , and the total 
sample . It also found statistically significant differences between 
males and females on Oppositional Defiant Disorder scale for males, 
there were differences between males and females in the primary 
grades for males, and there weren’t differences between students at 
high grades, according to the variable type (males - females). No 
differences were attained between students of the primary grades 
and students in the high grades on the scale. The students in the 
sixth grade were higher in Oppositional Defiant behavior than fifth 
grader, also it found no differences between students with learning 
disabilities, according to the disabilities type (reading disabilities - 
writing disabilities – mathematics disabilities).

Keywords : learning disability , oppositional defiant disorder .

1  - Graduation Project Presented in Fulfillment for Obtaining the 
Master of Arts in Special Education. By Arwa Alsharyan, Supervised by 
Dr. Ahmed Muhammad Gadelrab Abu Zaid,Associate Professor, Arab East 
College,Department of Special Education
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مقدمة البحث :
لق���د �س���هدت �لعق���ود �لأخ���رية تط���ور�ت كمي���ة ونوعي���ة يف مي���د�ن �لرتبي���ة 
�خلا�س���ة، وحدث���ت جتديد�ت تربوية هامة للمحتاجني له���ا؛ �أظهرت �لتغري �ملختلف 
�ل���ذي ب���رز يف �لتعام���ل مع هذه �لفئ���ة من فرتة �لإ�س���اءة �للفظي���ة و�لعملية جتاههم 
�إىل ف���رتة �لهتم���ام به���م باإن�س���اء �ملوؤ�س�س���ات و�ملر�ك���ز �خلا�س���ة به���م، و�إيج���اد �لأيدي 
�ملتخ�س�س���ة و�ملتدرب���ة للتعام���ل معه���م؛ وذل���ك لتحقيق �أق�س���ى درجات �ل�س���تقاللية 
�ل�سخ�س���ية به���دف حتقي���ق �س���ورة تكون �أق���رب حلياة �لأف���ر�د �لعادي���ني، وتعترب فئة 
�س���عوبات �لتعلم �إحدى فئات �لرتبية �خلا�سة �لتي �أخذ �لهتمام بها يزد�د يف �لوقت 
�حل���ايل؛ وذل���ك لأنه���ا �نت�س���رت يف �لآونة �لأخ���رية، �لأمر �ل���ذي بد�أ يره���ق �لو�لدين 

و�ملعلمني )عبد�لو�حد،2010(. 

و�س���عوبات �لتعلم من �مل�س���كالت �لرتبوية �خلا�س���ة؛ لأنها ذ�ت �أبعاد تربوية 
ونف�س���ية و�جتماعية؛ نظًر� لتز�يد �أعد�د �لطالب �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم 
من مادة، �أو معظم �ملو�د �لدر��س���ية لعجزهم �لدر��س���ي، وتكر�ر ر�س���وبهم مما يجعلهم 

ل يتو�ءمون مع �لف�سول �لدر��سية �لعادية و�ملناهج �لعادية )حممد، 2006(.

ويتميز �لأطفال ذوو �س���عوبات �لتعلم ببع�س �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية و�لتي 
متث���ل �نحر�ًف���ا ع���ن معايري �ل�س���لوك �ل�س���وي لالأطفال مم���ن ه���م يف �أعمارهم، وتلك 
�خل�س���ائ�س تنت�س���ر بني �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم، ويظهر تاأثريها و��سًحا على 
م�س���توى تقدمه���م يف �ملدر�س���ة، وقدرته���م عل���ى �لتعامل م���ع �لآخرين �س���و�ء كان ذلك 
يف �ملدر�س���ة �أم خارجه���ا، حيث يالحظ ت���دين �لقدرة على �لتكيف م���ع �لعامل �ملحيط، 
فيبتع���دون ع���ن �لو�جب���ات و�لأن�س���طة �لت���ي تب���دو غ���ري �س���ارة لرتباطه���ا برغباته���م 

�ل�سخ�سية �ملبا�سرة )حممود؛ جمدي؛ �أحمد، 2006(. 

ويع���د ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي �س���غلت 
�لآب���اء و�ملعلم���ني و�لباحثني يف علم �لنف�س؛ ملا ي�س���ببه من م�س���كالت تعوق �لتو�فق يف 
�لبيئ���ة، وه���و �أحد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي يعاين منها �ل�س���غار و�لكبار، و�س���اأنه 
�س���اأن �لعديد من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لأخرى �لتي لقت �لعديد من �خلالفات 

حول حتديد �ملفهوم )�أبو زيد، عبد �حلميد، 2015(. 
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ويت�س���رف �لأطف���ال و�ملر�هق���ون يف بع����س �لأحي���ان بط���رق �س���لبية وعني���دة 
تت�س���م بالتم���رد و�لع�س���يان و�لعدو�ني���ة وذل���ك جت���اه �أويل �لأم���ر، �أو من يف �ل�س���لطة، 
و�إذ� كان ه���ذ� �ل�س���لوك ح���اًد� مب���ا يكفي للتدخ���ل يف �لأد�ء �لوظيف���ي للطفل وعالقته 
مع �لآخرين؛ فرمبا يتم ت�س���خي�س �لطفل باأنه يعاين من ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي 
Oppositional Defiant Disorder (ODD)، و�لأطف���ال �لذي���ن لديه���م ه���ذ� 
�ل�س���طر�ب يغ�س���بون، �أو تنتابه���م نوبات غ�س���ب، ويتجادلون مع �لكب���ار، ويتعمدون 
عم���ل �أ�س���ياء م���ن �س���اأنها �أن ت�س���ايق �لآخرين، ويتح���دون �لأو�م���ر و�لقو�ع���د بدرجة 
�س���ارخة، ويوجهون �للوم لغريهم عندما يرتكبون �أخطاءهم �ل�سخ�سية، �أو �لأخطاء 
�خلا�س���ة بهم، ويت�س���ايقون ب�س���هولة من �لآخرين، ويكونون يف حالة غ�سب و��ستياء 
د�ئ���م، كم���ا �أنه���م حق���ودون وحمب���ون لالنتق���ام. وي�س���رتك �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م 
��سطر�ب �لعناد �ملتحدي يف �سلوكيات معادية للمجتمع ل تتفق مع �لنظم و�لأعر�ف 
�ل�سائدة يف �ملجتمع، وهذه �ل�سلوكيات تكون �أقل حده عما هي يف �ل�سلوكيات �ملوجودة 
يف ��س���طر�ب �مل�س���لك Conduct Disorder (CD) ولكنها تو�س���ح طريقة �س���لبية، 
وغ�سب جتاه �لآخرين، وبع�س �لأطفال يتعافون من ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، ولكن 
هناك جمموعة فرعية يتطور لديها �ل�س���طر�ب لي�سبح ��سطر�ًبا كاماًل يف �مل�سلك، 
وهوؤلء �لأطفال �لذين يتطور لديهم �لأمر ويحدث لهم ��سطر�ب �مل�سلك ي�ستمرون 
غالًب���ا يف �ل�س���رت�ك يف �أوج���ه �ل�س���لوك �لع���دو�ين �ملع���ادي للمجتم���ع حت���ى مرحل���ة 
�لر�س���د، ويك���ون لديه���م معدلت عالي���ة يف �لن�س���اط �لإجر�م���ي و��س���تخد�م �ملخدر�ت 

)�لد�سوقي،2013(.

ويت�س���ف �لأطف���ال ذوو ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي غالًب���ا بع���دم �لطاع���ة، 
ويظه���رون حال���ة مز�جي���ة قابل���ة لالإث���ارة و�لتهي���ج و�ل�س���لبية، وغالًب���ا ما تك���ون هذه 
��س���طر�ب  �لأطف���ال ذوو  ه���وؤلء  �مل�س���كالت ذ�ت طبيع���ة مزمن���ة ومتك���ررة، وُيظه���ر 
�لعناد �س���لوَك �ملعاندة �ملتحدي و�ملعار�س���ة مب�س���توى �أكرث خط���ورة وبدرجة �أكرب مما 
يظه���ره �أقر�نه���م من نف�س �ل�س���ن و�جلن�س. وتت�س���من �ل�س���لوكيات �ملح���ددة �لتي من 
�ملمك���ن �أن يظهرها �لأطفال ذوو ��س���طر�ب �لعناد �ملتح���دي كل من: �نتهاك �لقو�عد، 
نوبات �لغ�س���ب، �ملجادلة مع ممثلي �ل�س���لطة، م�س���ايقة �لآخرين، لوم �لآخرين على 
م�س���كالتهم �خلا�س���ة، و�لق�س���م �ملتك���رر. )عبد �لرحم���ن وعل���ي، 2003، 20 يف: �أبو زيد 

وعبد�حلميد، 2015(
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م�سكلة البحث: 
يع���د ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي �أحد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �ملنت�س���رة بني 
�لأطف���ال، و�لت���ي تظه���ر يف �ملن���زل، �أو يف �ملدر�س���ة ، �أو كليهم���ا، وي���وؤدي �إىل �خت���الل يف 
�لأد�ء �لوظيف���ي للطف���ل، كم���ا �أن �أعر��س���ه من مترد وحتٍد و�س���لوك عدو�ين و�س���لبي 
توج���ه نح���و �أمن���اط �ل�س���لطة متمثل���ة يف �لو�لدين و�ملعلم؛ ل���ذ� فاإن هذ� �ل�س���طر�ب 
ميثل م�سكلة خطرية ل تقت�سر فقط على �لطفل بل متتد لت�سمل �لو�لدين و�لإخوة 

باملنزل و�ملعلم و�لأقر�ن يف �ملدر�سة. )حممد،2012(

 وذك���ر �لد�س���وقي )2013( �أن �أعر��س ��س���طر�ب �لعناد �ملتح���دي تظهر عادة 
قب���ل ظه���ور �أعر��س ��س���طر�ب �مل�س���لك بحو�يل �س���نتني �إىل ثالث �س���نو�ت �أي يف �س���ن 
�ل�ساد�س���ة من �لعمر مقابل �لتا�س���عة من �لعمر بالن�س���بة ل�س���طر�ب �مل�س���لك، وحيث 
�إن �أعر��س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي تظهر �أوًل فمن �ملمكن �أن تكون موؤ�س���ر�ت �أولية 

ل�سطر�ب �مل�سلك بالن�سبة لبع�س �لأطفال.

فطبيع���ة �س���لوك �لعن���اد �ملتحدي �أنه ��س���طر�ب �س���لوكي ي�س���ري يف �جتاهني: 
�لجتاه �لأول �أنه يعوق قدرة �لطفل، �أو �ل�س���خ�س �مل�س���اب به على �لتو�فق مع �لبيئة، 
�أو �لتو�ف���ق م���ع نف�س���ه، �أما �لجتاه �لثاين: فاإنه ي�س���بب �س���رًر� للمحيط���ني بالطفل، 

مثل: �لآباء، و�لإخو�ن، و�جلري�ن، و�لأقر�ن )�أبوزيد وعبد�حلميد، 2015(.

ويف هذ� �لإطار تربز م�س���كلة �لدر��س���ة يف كونها ت�س���لط �ل�س���وء على ظاهرة 
مدر�س���ية متثل حتدًيا حقيقًيا للقائمني على تربية وتعليم �لأبناء، وت�س���توجب �إعد�د 
وتنفي���ذ �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �لت���ي تعمل على �س���بط �س���لوك �لتالميذ ذوي �ل�س���لوك 

�ملتحدي، وتوجيه �ل�سلوك �لوجهة �ل�سحيحة.

وتنطل���ق م�س���كلة �لبح���ث �حلايل يف حماول���ة �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س 
�لت���ايل: م���ا طبيعة �نت�س���ار ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م تبًع���ا ملتغ���ري لن���وع �جلن�س )ذك���ور– �إناث(، وتبًع���ا ملتغري �ل�س���ف )�أول – ثاين 
– خام�س– �ساد�س(، وتبًعا ملتغري نوع �ل�سعوبة )�سعوبات �لقر�ءة  – ر�بع  – ثالث 

�حل�ساب(؟.  – �سعوبات  �لكتابة  – �سعوبات 
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اأهداف البحث: 
تتلخ�س �أهد�ف �لبحث فيما يلي:

�لتعرف على درجة تباين �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى كل من �لإناث و�لذكور 1 ))
ذو�ت �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.

�لتع���رف عل���ى درجة تباين �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى عينة �لدر��س���ة �لكلية 1 ))
)�لذكور و�لإناث( ذوي �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.

�لتع���رف على �لفروق بني متو�س���طات درجات �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 ))
على مقيا�س �لعناد �ملتحدي طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(.

ب���ني متو�س���طات درج���ات تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأوىل 1 )) �لف���روق  �لتع���رف عل���ى 
�لن���وع                                ملتغ���ري  �ملتح���دي طبًق���ا  �لعن���اد  عل���ى مقيا����س  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي 

)ذكور – �إناث(.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق بني متو�س���طات درجات تالمي���ذ �ل�س���فوف �لعليا ذوي 1 ))

�سعوبات �لتعلم طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث( على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.
ب���ني متو�س���طات درج���ات تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأوىل               1 )) �لف���روق  �لتع���رف عل���ى 

)�أول – ث���اين – ثال���ث( ذوي �س���عوبات �لتعل���م ومتو�س���طات درج���ات تالمي���ذ 
�ل�سفوف �لعليا )ر�بع – خام�س – �ساد�س( ذوي �سعوبات �لتعلم على مقيا�س 

�لعناد �ملتحدي.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق بني متو�س���طات �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم طبًقا 1 ))

ملتغري �ل�سف )�أول – ثاين – ثالث – ر�بع – خام�س – �ساد�س( على مقيا�س 
�لعناد �ملتحدي.

�س���عوبات 1 )) ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات  متو�س���طات  ب���ني  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف 
            – �لتعل���م طبًق���ا ملتغري نوع �ل�س���عوبة )�س���عوبات �لقر�ءة – �س���عوبات �لكتابة 

�سعوبات �حل�ساب( على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.

اأهمية البحث:
 الأهمية النظرية )العلمية(:

�إلق���اء �ل�س���وء عل���ى ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات 1 ))
�لتعلم.
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ندرة �لدر��سات �لعربية و�ملحلية �لتي تناولت هذ� �ملو�سوع يف �لبيئة �ل�سعودية، 1 ))
وب�س���فة عامة تعد �لدر��س���ات �لتي تناولت �لربوفيل �ل�سلوكي و�لنف�سي لدى 

�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم نادرة يف �لبيئة �ل�سعودية.

الأهمية التطبيقية :
تطبيق �أدو�ت �لدر��سة يف بيئة مل تتناولها �لدر��سات �ل�سابقة.1 ))
عر����س �لعدي���د م���ن �لتو�س���يات �لتي يوؤم���ل �ل�س���تفادة منه���ا يف معاجلة تلك 1 ))

له���ا؛ لال�س���تفادة منه���ا يف م�س���اعدة  �ملقرتح���ة  وتق���دمي �حلل���ول  �مل�س���كالت 
�ملمار�سني يف �مليد�ن �لرتبوي مل�ساندة ودعم تلك �لفئة.

يوف���ر �لبح���ث �حل���ايل نتائ���ج مهمة قد تفي���د �لباحث���ني يف �ملجال عن���د �إعد�د 1 ))
�لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لعالجي���ة و�لرتبوي���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات 

�لتعلم. 

م�سطلحات البحث: 
Oppositional Defiant Disorder (ODD) تعريف العناد املتحدي

يعرف �لد�سوقي )2013( ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي باأنه: “منط من �ل�سلوك 
�ل�س���لبي، و�ملنحرف، و�ملتمرد، و�لعدو�ين جتاه �لأ�س���خا�س �ملمثلني لل�سلطة يت�سح يف 
�لعدي���د م���ن �لأمناط �ل�س���لوكية؛ مثل: تعمد م�س���ايقة �لآخري���ن و�إزعاجهم، و�لولع 
باجلدل، وتقلب �حلالة �ملز�جية، وتدمري �ملمتلكات، و�لعدو�ن جتاه �لآخرين، وتكون 

بد�ية هذ� �ل�سطر�ب قبل و�سول �لطفل �إىل �لثامنة من �لعمر”.

كم���ا ع���رف �أبوزي���د وعبد�حلمي���د )2015( ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي باأنه: 
“م�س���طلح ي�س���تخدم لو�س���ف �لأطف���ال �لذي���ن يغ�س���بون ب�س���رعة ويجادل���ون كثرًي�، 
ويت�س���فون بالتحدي و�لعرت��س، وهذ� �لنوع �أكرث �س���يوًعا يف �لأطفال �لأ�س���غر �سنا 
�لذي���ن يتح���دون يف كثري من �لأحي���ان و�لديهم ومعلميهم. وعادة ه���وؤلء �لأطفال ل 
يو�س���فون بالق�س���وة، �أو �لرتهيب، �أو �ل�س���لوك �مل�س���اد للمجتمع، ولكن هذ� قد يتطور 

�إذ� مل يتم �لتعامل مع م�سكالتهم”.

وتعرف���ه �لباحث���ة �إجر�ئًي���ا باأن���ه �لدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لتلمي���ذ ذو 
�سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.
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 Learning Disability تعريف �سعوبات التعلم 
“ه���ي تلك �ل�س���عوبات �لتي توؤثر �س���لًبا على �مله���ار�ت �لنمائية و�لأكادميية، 
ول تع���ود �أ�س���بابها �إىل �أي نوع م���ن �أنو�ع �لإعاقة، �أو ظروف تعل���م، �أو حرمان بيئي، �أو 

�أ�سري )�ل�سد�دي و�ل�سمريي، 2013(.

وذكر بركات )2013( تعريف �سعوبات �لتعلم كما ورد يف �لقو�عد �لتنظيمية 
ملعاه���د وبر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية باأنها: “��س���طر�ب يف 
و�حدة، �أو �أكرث من �لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية �لتي تت�سمن فهم و��ستخد�م �للغة 
�ملكتوب���ة، �أو �للغ���ة �ملنطوق���ة، و�لتي تبدو يف ��س���طر�بات �ل�س���تماع، �لتفك���ري، �لكالم، 
�لق���ر�ءة، �لكتاب���ة )�لإم���الء، و�لتعب���ري، و�خل���ط(، و�لريا�س���يات. و�لت���ي ل تع���ود �إىل 
�أ�س���باب تتعلق بالعوق �لعقلي، �أو �ل�س���معي، �أو �لب�س���ري، �أو غريها من �أنو�ع �لعوق، �أو 

ظروف �لتعلم، �أو �لرعاية �لأ�سرية”.

 وتعرفه���م �لباحثة �إجر�ئًيا باأنهم �لتالميذ ذوو �س���عوبات �لتعلم �مللتحقون 
برب�مج �سعوبات تعلم باملد�ر�س �لبتد�ئية مبدينة �لريا�س.

حمددات البحث: 
�لتزمت �لباحثة باملحدد�ت �لتالية:

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 
يتناول �لإطار �لنظري مفهوم ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي و �لدر��سات �ل�سابقة 
�ملرتبطة بالبحث �حلايل ثم تعقيًبا على �لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة يف �سوء �لبحث 

�حلايل. 

ا�سطراب العناد املتحدي 
يو�ج���ه �لآب���اء و�ملربون م�س���كلة عن���اد �لأطفال يف مرحلة منوه���م �ملبكرة ول 
�س���يما ب���ني �ل�س���نة �لثاني���ة و�لر�بع���ة، ويعترب �لعلم���اء �أن �س���لوك �لعناد �س���يء طبيعي 
يف مرحل���ة �حل�س���انة؛ �إذ يب���د�أ �لطف���ل فيه���ا بتاأكي���د ذ�ته ورف�س���ه �س���يطرة �لآخرين 
وت�س���لطهم وكبته���م لرغباته، وتوؤكد �لدر��س���ات �أن خلو ه���ذه �ملرحلة من مر�حل منو 
�لطفل من �سلوك �لعناد قد يوؤدي �إىل �سعف �لإر�دة و�خل�سوع يف �ملر�حل �لتالية من 

�لنمو )حممد، 2012(.
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ويعرف حممد ملحم )2002، �س 320(  �لعناد عند �لأطفال باأنه: ��سطر�ب 
�س���لوكي �س���ائع يح���دث لفرتة وجيزة م���ن عمر �لطف���ل. ورمبا ياأخذ منًطا متو��س���اًل 
و�س���فة ثابت���ة يف �س���لوكه. وي�س���نف �س���من �لنز�ع���ات �لعدو�ني���ة عند �لأطف���ال. ويعد 
حم�س���لة لت�س���ادم رغب���ات وطموح���ات �لطف���ل ورغب���ات ونو�ه���ي �لكب���ار و�أو�مره���م               

)يف: حممد، 2012( .

وتتلخ�س اأ�سكال العناد املتحدي يف الآتي: 
�لعناد كا�س���طر�ب �س���لوكي: يتجلى هذ� �ل�س���كل من �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر 1 ))

مو�ق���ف وحاج���ات.  نح���و  �س���لبية متو��س���لة  ومقاوم���ة  �لعن���اد  عل���ى  �لطف���ل 
فالطف���ل يف ه���ذه �حلال���ة ينزع نح���و معار�س���ة �لآخرين وم�ساك�س���تهم، ويكون 
يف حالة تذمر و�س���كوى م�س���تمرة من �أو�مر �لآخري���ن )�لو�لدين، �أو غريهم(                          

)�أحمد �لزغبي، 2001، �س 140، يف: حممد،2012( .
�لتحدي �لظاهر: ويكون هذ� �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر �لطفل على ��س���تكمال 1 ))

م���ا يريده )مثل م�س���اهدة فيل���م تلفزيوين( برغم �إقناع و�لدت���ه له بالنوم من 
�أجل �ل�س���تيقاظ مبكًر� للذهاب �إىل �ملدر�سة. ويكون عناده على �سكل رف�س ملا 
يطلب منه، ويكون م�ستعًد� لتوجيه �إ�ساءة لفظية، �أو �لنفجار يف ثورة غ�سب 

للدفاع عن موقفه )�أبوزيد وعبد�حلميد، 2015(.
�لعن���اد �حلاق���د: يتمث���ل ه���ذ� �لعن���اد يف قي���ام �لطف���ل بعك����س م���ا يطل���ب من���ه، 1 ))

فالطف���ل �لذي يطلب منه �أن يهد�أ ي�س���رخ ب�س���وت عال، و�ل���ذي يطلب منه �أن 
ياأكل يرف�س �لطعام برغم حاجته �إليه )فهيم، 2007(.

وذك���ر حمم���د )2012( �لعديد من �لعو�مل و�لأ�س���باب �لتي توؤدي �إىل ظهور 
��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي ل���دى �لأطفال، ومعرفة ه���ذه �لعو�مل ي�س���اعد على �تخاذ 
�لإج���ر�ء�ت �لكفيل���ة لتجنب ولتقليل �حتمال حدوث هذ� �ل�س���طر�ب بالإ�س���افة �إىل 
تق���دمي �لع���الج و�لرعاي���ة �ملنا�س���بة للطف���ل يف �لوقت �ملنا�س���ب مبا يكفل ع���دم تدهور 

حالته �إىل ��سطر�ب �مل�سلك، �أو �جلنوح، �أو �لإدمان. 
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وتنق�سم العوامل امل�سببة ل�سطراب العناد املتحدي اإىل:

لعو�م���ل �لبيولوجي���ة: وللعو�م���ل �لبيولوجية �خلارجية مثل تناول �ل�س���موم، 	. 
���ا ولكنها غري ثابتة.  �أو �لتدخ���ني ونق����س �لتغذية و�لفيتامينات تاأثري�ت �أي�سً
 (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,

 2007)

�لعو�مل �لبيئية و�لجتماعية: ل يرتبط ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي بخ�سائ�س 	. 
���ا بخ�س���ائ�س �لبيئة �ملحيط���ة بالطفل مثل  �لأ�س���رة فق���ط، ولكنه يرتبط �أي�سً
�ملدر�سة، �لرفاق، �جلري�ن و�حلي باأكمله؛ فالعو�مل �لجتماعية و�لقت�سادية 
لهذه �لبيئات مثل �لفقر، �لفتقار �إىل �لتنظيم، عنف �جلماعة، زيادة معدلت 
�جلرمي���ة، ع���دم �لتجان�س �لعرقي، كرثة �لتنقل ب���ني �لأحياء، �أجهزة �لإعالم، 
�حل�س���ر و�لري���ف، وخ�س���ائ�س �لرف���اق م���ن عن���ف وع���دو�ن و�س���لوك �إجر�مي 
و�نتماء�ت عرقية لها �أكرب �لأثر يف ظهور �لعديد من �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 

 (Gorman-smith, 2003, pp.117-120)  ملختلفة�
�لعو�مل �لأ�س���رية: قلة �إ�سر�ف �لو�لدين، قلة �لتفاعالت �لإيجابية، �لعتد�ء 	. 

عل���ى �لأطف���ال، �لتعليم���ات �ملتناق�س���ة، �لطب���اع �لو�لدي���ة �حل���ادة، �خلالف���ات 
�لزوجية، كرثة �لنز�ع و�ل�سجار �لأ�سري، ��ستخد�م �لعقاب �جل�سدي و�ملعنوي، 
ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل تاأث���ري كل م���ن �نخفا����س �مل�س���توى �لتعليم���ي للو�لدي���ن 
وم�ستوى دخل �لأ�سرة وقلة �لدفء �لأ�سري على ظهور وتطور ��سطر�ب �لعناد 
 Pardini & Lochman, 2006, pp.46-47(  .ملتح���دي ل���دى �لأطف���ال�

يف: حممد، 2012(

وفيما يتعلق بالأعر��س دلت بع�س �لبحوث �لعلمية على �أنه كلما كانت �سن 
�لطفل �س���غرية )2-5( �س���نو�ت كلما �جتهت �لأعر��س �إىل �لختفاء مبرور �لوقت �أي 
كلما تقدم يف �ل�سن، ولكن �إذ� كانت �لأعر��س ل تز�ل م�ستمرة بعد �سن �خلام�سة فاإنها 
تتج���ه �إىل �لثبات وت�س���بح م�س���كلة �س���لوكية؛ ولذلك فاإنه ميكنن���ا �أن نغ�س �لنظر عن 
هذه �لأعر��س �لنفعالية ل�سغار �لأطفال دون �خلام�سة )جرج�س، 1982، �س 100(.
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وي�س���ف �أبوزي���د وعبد�حلمي���د )2015( �لأطفال و�ملر�هقني ذوي ��س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي بعدم �لطاعة �ل�سلبية، �نتهاك �لقو�عد �لثابتة، نوبات غ�سب، �ملجادلة 
مع �لآخرين، م�س���ايقة �لآخرين، لوم �لآخرين على م�س���كالتهم �خلا�س���ة، بالإ�سافة 
�إىل �إظه���ار �حلال���ة �ملز�جية �لقابلة لالإثارة و�لتهيج، ويظهر ذوو �ل�س���طر�ب �ملعاند، 
�أو �ملتعار�س �س���لوك �لتحدي و�ملعار�س���ة مب�ستوى �أكرب و�أكرث خطورة من �أقر�نهم يف 

نف�س �ل�سن.
وذك���ر �أبوزيد وعبد�حلميد )2015( �أن ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي يوؤدي دوًر� 
مهًم���ا يف تنمي���ة �ملر����س �لنف�س���ي �ملبكر، ول���ه دور مركزي بني �ل�س���طر�بات �لد�خلية 

و�خلارجية، و�لتي حتدث ب�سبب �لأعر��س �ل�سلبية ل�سطر�ب �لعناد �ملتحدي. 
و�أ�س���ار (Dengangi and Kendell, 2008 p.111)خل�س���ائ�س �لعن���اد 

�ملتحدي كالتايل:
�لتفكري �لرجعي و�ل�سلب �لذي ي�سعب �لتكيف يف �ملو�قف �جلديدة.1 ))
�لغ�سب و�لت�سرفات �ل�سلبية.1 ))
�حل�سا�سية �لز�ئدة �لتي توؤدي �إىل �ل�سيق و�لغ�سب و�لنزعاج.1 ))
�سعوبة فهم وترجمة �مل�ساعر و�ملو�قف �لجتماعية.1 ))
�لتفكري �ل�سطحي غري �ملتاأين.1 ))
�ت�سام �لطفل باأنه �سلبي وغري متعاون )يف: حممد، 2012(1 ))

 American Psychiatric وتو�س���ح �جلمعية �لأمريكي���ة للطب �لنف�س���ي
�لت�سخي�س���ية  �ملعاي���ري  �أن   )2013( �لد�س���وقي  �أورد  فيم���ا   Association 2000)
�لر�س���مية لت�س���خي�س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي ه���ي معاي���ري �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي 
و�لإح�س���ائي �لر�بع �ملعدل لال�س���طر�بات �لنف�س���ية DSM – IV – TR ووفًقا لهذ� 

�لدليل فاإن حمكات ت�سخي�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي تتمثل يف:
: منط يت�س���من �س���لوك �س���لبي معار�س وعدو�ين ويت�س���م بالتحدي و�لعناد يدوم،  اأولاً
�أو ي�س���تمر مل���دة 6 �س���هور عل���ى �لأق���ل، ويت�س���من �حل���دوث �ملتك���رر لأربع���ة عل���ى �لأقل 
م���ن �ل�س���لوكيات �لتالية �أثناء تل���ك �لفرتة )لحظ �أن كلمة متك���رر تعني �أكرث تكر�ًر� 
م���ن �ل�س���لوك �لع���ادي، �أو �لذي يح���دث عند عامة �لأف���ر�د، �أو �لنا�س م���ن نف�س �لعمر 

وم�ستوى �لنمو �لذي ميكن �ملقارنة بهم:
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ينتاب �لفرد نوبات غ�سب وهياج.1 ))
يتجادل مع �لكبار.1 ))
يتحدى بقوة، �أو يرف�س �لمتثال لقو�عد، �أو �أو�مر �لكبار.1 ))
ي�سايق �لآخرين عن عمد.1 ))
يلوم �لآخرين على �أخطائه، �أو �سوء �سلوكه.1 ))
يت�سايق ب�سهولة من �لآخرين �أي �أنه �سريع �لغ�سب.1 ))
يكون غا�سًبا وم�ستاًء.1 ))
يكون حاقًد� وحمًبا لالنتقام.1 ))

ا: �أن ت�س���بب هذه �ل�س���لوكيات �س���عًفا ذ� دللة من �لناحي���ة �لإكلينيكية، وذلك يف  ثانياً
�لأد�ء �لوظيفي �لجتماعي و�لأكادميي، �أو �لأد�ء �ملتعلق بالعمل.

ا: ل حتدث هذه �ل�سلوكيات - على وجه �حل�سر- �أثناء �مل�سار �ملر�سي ل�سطر�ب  ثالثاً
ذهاين، �أو ��سطر�ب �حلالة �ملز�جية.

 ،Conduct Disorder رابع�ا: ل تتوف���ر �ملو��س���فات �خلا�س���ة با�س���طر�ب �مل�س���لك
و�إذ� كان �لف���رد يف �لثامن���ة ع�س���رة م���ن �لعمر، �أو �أكرث ل تتو�فر �ملو��س���فات �خلا�س���ة 

با�سطر�ب �ل�سخ�سية �مل�سادة للمجتمع.

وذكر حممد )2012( على �أنه يتم ت�سخي�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي من خالل �أخذ 
�لتاريخ �ملر�سي و�لتطوري و�لفح�س �لنف�سي، ومقارنة �سلوك �لطفل ب�سلوك من هم 

يف مثل عمره �لعقلي، ومر�عاة �أن يكون �ل�سلوك كثرًي� من �ملعتاد.

وذكر �لد�س���وقي )2013( �أن �لبنني يعدون �أكرث �حتماًل وعر�سه من �لبنات 
لأن يتم ت�سخي�سهم مبا يفيد وجود ��سطر�ب �مل�سلك، فالبنني يفوقون �لبنات بو�قع 
���ا على ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، ومما يوؤكد  ثالث مر�ت، ونف�س �لن�س���بة تنطبق �أي�سً
ذلك �أن �أ�سباب هذه �ل�سطر�بات تتكرر بدرجة �أكرب يف حالة �لبنني عما هي يف حالة 
�لبنات، ي�ساف �إىل ذلك �أن �لأوًلد �لذين لديهم ��سطر�ب �مل�سلك يكونون عدو�نيني 
من �لناحية �جل�س���مية بدرجة �أكرب عما هو يف حالة �لبنات �لالتي لديهن ��س���طر�ب 

�مل�سلك.
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ا�سطراب امل�سلك وا�سطراب العناد املتحدي 
ذك���ر �لد�س���وقي )2013( باأن���ه يوج���د تد�خ���ل كب���ري ب���ني �لأعر��س �ملر�س���ية 
�خلا�س���ة با�س���طر�ب �مل�سلك، و�أعر��س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، كما �أن هناك خالًفا 
���ا حول ما �إذ� كان ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي هو ��س���طر�ب منف�سل عن ��سطر�ب  �أي�سً
�مل�س���لك، وه���ل ه���و ن�س���خة �أولي���ة �أق���ل �عت���د�ل �أم �نعكا�ًس���ا لنف����س �لأعر�����س و�أوج���ه 
�لعجز �لرئي�س���ة ل�س���طر�ب �مل�س���لك. وتظهر �أعر��س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي عادة 
قب���ل ظه���ور �أعر��س ��س���طر�ب �مل�س���لك بحو�يل �س���نتني �إىل ثالث �س���نو�ت �أي يف �س���ن 
�ل�ساد�س���ة من �لعمر مقابل �لتا�س���عة من �لعمر بالن�س���بة ل�س���طر�ب �مل�س���لك، وحيث 
�إن �أعر��س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي تظهر �أوًل فمن �ملمكن �أن تكون موؤ�س���ر�ت �أولية 
ل�س���طر�ب �مل�س���لك بالن�س���بة لبع�س �لأطفال، وم���ع ذلك فاإن معظ���م �لأطفال �لذين 
يظهرون �أعر��س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي ل يتقدم بهم �حلال �إىل حدوث �ملزيد من 
�أعر��س ��سطر�ب �مل�سلك، فعلى �لأقل هناك ن�سبة ت�سل �إىل 50 % من �لأفر�د ي�ستمر 
ت�سخي�س���هم مبا يفيد وجود ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي ب���دون تقدم، �أو تطور حلدوث 
��س���طر�ب �آخر، وهناك ن�س���بة ت�س���ل �إىل 25% من �لأفر�د يكفون متاًما عن �إظهار، �أو 

عر�س �مل�سكالت �ملتعلقة با�سطر�ب �لعناد �ملتحدي.

الإ�سهامات الجتماعية ل�سطراب امل�سلك وا�سطراب العناد املتحدي 
�أو�سح كو�ستيلو و�آخرون (Costello et al. 2001) ينت�سر ��سطر�ب �مل�سلك 
و��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي بدرجة كبرية ل���دى �لأطفال �لذين ينتمون �إىل �لطبقات 
وذل���ك  يعي�س���ون يف مناط���ق ح�س���رية  و�لذي���ن  �ملتدني���ة،  �لقت�س���ادية  �لجتماعي���ة 
بدرج���ة �أك���رب مما هو �حلال ل���دى �لأطفال �لذين ينتم���ون �إىل �لطبقات �لجتماعية 

�لقت�سادية �ملرتفعة، و�لذين يعي�سون يف مناطق ريفية )يف �لد�سوقي، 2013(

ورمب���ا يرج���ع ذل���ك �إىل تاأثري جمموعة م���ن �لعو�مل �لأخ���رى �لتي تتمثل يف 
�مل�س���ادر �ملالي���ة �ملح���دودة لالأ�س���رة �لت���ي ينعك�س تاأثريه���ا على �لإ�س���ر�ف على �لطفل 
و�لرقابة �جليدة عليه ورعايته، كما تزيد من �ل�سغوط �لنف�سية �لو�قعة على �لأ�سرة 
�لتي تنعك�س �آثارها على جميع �أفر�د �لأ�سرة �سغاًر� وكباًر�، ومن ثم يتعر�س �لأطفال 

�ل�سغار ل�سطر�ب �مل�سلك. )�لد�سوقي، 2013(
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وترتب���ط نوعي���ة �لأ�س���لوب �لو�ل���دي �لذي يتلق���اه �لأطفال ول�س���يما �لأطفال 
�لذي���ن لديه���م قابلي���ة للن�س���اط �لز�ئد و��س���طر�ب �مل�س���لك �رتباًط���ا د�ل مب���ا �إذ� كان 
حدث لهم جملة �لأعر��س �ملر�سية �لكاملة ل�سطر�ب �مل�سلك. )�سميث وفارينجتون 

 Smith & Farrington، 2004يف: �لد�سوقي، 2013(

و�لأطفال �لذين مت معاملتهم معاملة رديئة و�إذ�وؤهم بدنًيا من جانب و�لديهم، 
�أو مت �إهماله���م بدرج���ة �س���ديدة كان���و� �أك���رث �حتم���ال لأن يح���دث لهم �س���لوك م�س���ني 
 Stouthamer – Loeber et al.، 2001 ومنحرف. )�ستوثامري – لوبري و�آخرون

يف: �لد�سوقي، 2013(

وهن���اك متغ���ري �آخ���ر له عالقة بذل���ك وهو عدم ��س���رت�ك �لو�لدين يف �س���وؤون 
�أطفالهم على �سبيل �ملثال �لأطفال �لذين ل يعرف و�لد�هم �أ�سدقاءهم، �أو ما يقومون 
به من �أعمال، �أو ت�سرفات يف �ملدر�سة يكونون �أكرث �حتماًل لأن يحدث لهم ��سطر�ب 
�مل�سلك، وعندما يتفاعل و�لد� �لأطفال ذوي ��سطر�ب �مل�سلك مع �أطفالهم، فاإن هذه 
�لتفاعالت تت�س���م بالعدو�نية، و�لعنف �جل�س���مي و�ل�س���خرية، و�س���ورة هذه �لأ�سر هي 
�سورة ل يتو�جد فيها �لو�لد�ن مع �أطفالهم يف �لبيوت، ولكن عندما يخطئ �لأطفال 
بطريقة، �أو باأخرى يقوم �لو�لد�ن ب�سب غ�سبهم بعنف على هوؤلء �لأطفال، وهوؤلء 
ا ينزلون �لعقاب �لبدين �ل�سديد باأطفالهم، ويكون ذلك بدرجة �أكرب يف حالة  �لآباء �أي�سً
�لبنني عما هو يف حالة �لبنات، وقد يف�سر ذلك جزئًيا �ملعدل �لأعلى لنت�سار ��سطر�ب 
 Smith & Farringtong، 2004 �لذك���ور. )�س���ميث وفارجنت���ون  �مل�س���لك عن���د 

يف: �لد�سوقي، 2013(

درا�سات �سابقة
: الدرا�س�ات الت�ي تناول�ت امل�س�كالت ال�س�لوكية ل�دى التالمي�ذ ذوي  اأولاً

�سعوبات التعلم.
در��سة �أبا �خليل )2010( وهدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف على �مل�سكالت �ل�سلوكية 
وفق �ملنحى �لبيئي: )بيئة �ملنزل، بيئة �ملدر�س���ة، بيئة �لأقر�ن(، وحتديد �أبرزها لدى 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �لأكادميية وذلك من وجهة نظر �لتالميذ �أنف�سهم، كما 
��ستخدم �لباحث بطارية مقايي�س تقدير �مل�سكالت �ل�سلوكية لالإعاقات، وقد �أو�سحت 
�لنتائج �أن �مل�سكالت �ل�سلوكية �ملتعلقة ببيئة �ملدر�سة كانت �أكرث �سيوًعا لدى جمتمع 
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�لدر��س���ة مقارنة بامل�س���كالت �ل�س���لوكية �ملتعلقة ببيئة �لأقر�ن و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
�ملتعلقة ببيئة �ملنزل، كما �أ�سارت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
متو�س���ط درجات �لتالميذ على مقيا�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �ملتعلق���ة ببيئة �لأقر�ن، 
وكذل���ك يف بيئ���ة �ملن���زل يف كل من متغريي �لعمر ومنط �س���عوبة �لتعل���م �لأكادميية. 

در��س���ة ب�س���قة )2008( وهدف���ت �لباحث���ة يف ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميي���ة وحاجاته���م �لإر�س���ادية 
ل���دى عين���ة م���ن تالمي���ذ �لتعلي���م �لبتد�ئ���ي باجلز�ئ���ر، وتكون���ت �لعينة م���ن )130( 
طالًب���ا وطالبة، ومت ��س���تخد�م قائمة تقدير �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، وتو�س���لت �لباحثة 
�إىل �أن �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �ل�س���ائدة ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميي���ة تعلقت 
باأبع���اد )�ل�س���لوك �لإن�س���حابي، و�لن�س���اط �لز�ئ���د، و�ل�س���لوك �لجتماع���ي �ملنح���رف، 
و�سلوك �لتمرد يف �ملدر�سة، و�لعاد�ت �لغريبة، و�لأزمات �لع�سبية(، كما و�أو�سحت باأن 
�حلاجات �لإر�س���ادية لذوي �س���عوبات �لتعلم �لأكادميية تتعلق بحاجاتهم �إىل �لك�سف 
و�لتع���رف �ملبكر عن �ل�س���عوبات لديهم، وحاجاتهم �إىل �لتمكن م���ن �ملفاهيم و�ملبادئ 
�لريا�س���ية يف ح���ني تتعل���ق �حلاجات �لإر�س���ادية يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية باحلاجة �إىل 
�لتدريب على �ل�سلوك �لندماجي و�ل�سلوك �مل�ستقر، و�حلاجة �إىل �ل�سعور بالنتماء، 
و�حلاج���ة �إىل �لتخل����س م���ن �لقل���ق و�لتوت���ر، و�حلاج���ة �إىل ت�س���كيل �س���لوك �لنتباه، 
و�حلاجة �إىل �لنمذجة و�لقدوة، و�حلاجة �إىل �للعب، و�حلاجة �إىل �لتحديد �لنوعي 

للمطلوب عمله.

در��س���ة ع�س���فور )2007( وه���دف �لباح���ث يف ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف على 
�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى �أطفال غرف �مل�س���ادر و�لتحقق من فاعلية �أ�سلوبي �لتعاقد 
�ل�س���لوكي و�لتعزيز �لتفا�سلي يف معاجلة هذه �ل�سلوكيات، وت�سمن �لبحث در��ستني: 
�إحد�هم���ا م�س���حية، و�لثاني���ة جتريبي���ة، وق���د �س���مم �لباح���ث )مقيا�ًس���ا للم�س���كالت 
�ل�س���لوكية( ويغطي: جمالت �لن�س���اط �لز�ئد، و�لت�ستت و�س���عف �لنتباه، و�لعالقات 
�مل�س���طربة مع �ملعلمني و�لأقر�ن، و�لن�س���حاب، و�لعتمادية، وتكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )265( طالًب���ا وطالب���ة بالن�س���بة للدر��س���ة �مل�س���حية، وتو�س���ل �لباح���ث �إىل وجود 
م�س���كالت �س���لوكيه متو�س���طة ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة، وق���د كان �لذك���ور �أك���رث �إظه���اًر� 
للم�س���كالت �ل�سلوكية من �لإناث، بالإ�سافة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
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�لفئات �لعمرية )9،8،7( �س���نو�ت، حيث كان �أفر�د �لدر��س���ة يف �س���ن )7( �س���نو�ت �أكرث 
�إظهاًر� للم�س���كالت �ل�س���لوكية من �أقر�نهم يف نف�س �لفئة �لعمرية، وخل�ست �لدر��سة 
�إىل �س���رورة تدريب معلمي غرف �مل�س���ادر على �أ�س���لوبي �لتعزيز �لتفا�س���لي و�لتعاقد 

�ل�سلوكي كاأ�ساليب فعالة يف خف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية.

ا: الدرا�سات التي تناولت ا�سطراب العناد املتحدي  ثانياً
در��س���ة �لعم���ري )2015( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �لتعرف على مدى �نت�س���ار 
�أعر��س �ل�س���لوك �لفو�سوي وعالقته مبتغري �ل�سف: )ر�بع، خام�س، �ساد�س(، �أو نوع 
�ل�س���عوبة )ق���ر�ءة، �إمالء، ريا�س���يات(، وتكونت �لعينة من )110( م���ن �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم من �ل�س���فوف �لبتد�ئية �لعليا مبدينة �لريا�س، و��ستخدم �لباحث 
مقيا�س �ل�س���لوك �لفو�س���وي، وتو�سل �لباحث �إىل �س���يوع �أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي 
بدرج���ة مرتفع���ة ل���دى �لطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م، و�ملتمثلة يف كل من: �ل�س���لوك 
�لعدو�ين، و�لعناد �ملتحدي، ونق�س �لنتباه، و�لن�س���اط �لز�ئد، و�لندفاعية، و�نتهاك 
ا عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  �لقو�عد، و�لحتيال، �أو �ل�سرقة(، و�أظهرت �أي�سً
عند م�ستوى 0.05 فاأقل بني �أفر�د �لدر��سة يف درجة )�لعناد �ملتحدي، نق�س �لنتباه، 
�لن�ساط �لز�ئد، �لندفاعية، �نتهاك �لقو�عد، �لحتيال، �أو �ل�سرقة( باختالف متغري 
�ل�س���ف، ووج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى 0.05 فاأقل ب���ني �لطالب 
�لذي���ن لديه���م �س���عوبات يف �لإم���الء وبقي���ة �لط���الب يف درج���ة                         )�لعن���اد 
�ملتح���دي، �لندفاعي���ة( وكان���ت درجة )�لعن���اد �ملتحدي، �لندفاعي���ة( �أكرث حده لدى 
بقية �لطالب، و�أو�سحت �لنتائج باأن هناك تبايًنا يف �أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، وياأتي �ل�س���لوك �لع���دو�ين يف �ملرتبة �لأوىل ومن ثم 
يليه �لعناد �ملتحدي، ثم �لندفاعية، يليه نق�س �لنتباه، و�لن�س���اط �لز�ئد، �لحتيال 
و�ل�سرقة، و�نتهاك �لقو�عد، وقد �أو�ست �لدر��سة بالعمل على كل ما يحد من �نت�سار 
�أعر��س �ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم، و�لبحث يف �لعو�مل 
�ملوؤدية ل�س���يوع �أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لطالب وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها، 
وتوف���ري فر����س �لتدري���ب و�لتاأهيل �لتي تع���زز من قدرة �ملعلمني على معاجلة �س���يوع 
�أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لطالب، و�إجر�ء تقومي دوري لو�قع �سيوع �أعر��س 
�ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى �لطالب، �لقيام بدر��سات م�ستقبلية و�فيه حول �سبل �حلد 

من �سيوع �أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لطالب.
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در��س���ة �س���ليمان وحمم���د )2012( هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى �أمناط 
�مل�سكالت �ل�سلوكية �ملنت�سرة لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية �لب�سيطة و�ملتو�سطة 
وعالقته���ا ب���كل من متغ���ري �جلن�س )ذكور و�إن���اث(، ومعامل �ل���ذكاء، و�لعمر �لزمني، 
���ا لهات���ني �لفئت���ني، وق���ام  ومت ��س���تخد�م مقيا����س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �ملع���د خ�سي�سً
معلم���و �لأطف���ال بالإجاب���ة عل���ى عبار�ت���ه �ملوزع���ة عل���ى �س���بعة �أبع���اد ه���ي: �ل�س���لوك 
�لعدو�ين، و�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، و�س���لوك �لك�سل و�لالمبالة، و�سلوك �لعناد �ملتحدي، 
و�ل�سلوكيات غري �لأخالقية و�مل�سادة للمجتمع )كالغ�س و�لكذب و�ل�سرقة(، و�ل�سلوك 
�لن�س���حابي، و�ل�س���لوكيات �ملنافية لالآد�ب. وقد تكونت عينة �لدر��سة من )63( طفاًل 
م���ن ذوي �لإعاق���ة �لعقلية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة، )39( ذك���وًر�، و)24( �إناًثا معامالت 
ذكائهم ما بني 36-69، و�أعمارهم �لزمنية ما بني 4-21 �س���نة، وهو مدى زمني و��س���ع 
حتى ميكن �لتحقق من عالقة �مل�س���كالت �ل�س���لوكية مبر�حل �لعمر �لزمني �ملختلفة 
لعين���ة �لدر��س���ة. وقد �أظهرت نتائج �لدر��س���ة ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
تبًعا ملتغري �جلن�س )ذكور و�إناث(، بينما ظهرت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تبًعا ملتغري 
معامل �لذكاء يف �جتاه ذوي �لإعاقة �لعقلية �ملتو�س���طة �لذين كانت لديهم م�س���كالت 
�سلوكية �أكرب منها لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية �ملتو�سطة �لذين كانت لديهم م�سكالت 
�س���لوكية �أك���رب منه���ا لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية �لب�س���يطة، وظه���رت كذلك فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية تبًع���ا ملتغ���ري �لعم���ر �لزمن���ي يف �جت���اه �ملرحل���ة �لعمري���ة �لثالثة من     

)16-21 �سنة(.

ودر��سة فرج )2007( �أ�سارت �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
)0،01( يف �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية كم���ا تتمث���ل يف �لعن���اد �ملتحدي و��س���طر�ب �خللق 
و�لع���دو�ن و�لك���ذب بني �أطفال �ل�س���ارع و�لأطفال ذوي �ملاأوى، وذلك يف �س���الح �أطفال 

�ل�سارع.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 
�تفق���ت ه���ذه �لدر��س���ة م���ع بع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة “ �أب���ا �خلي���ل )2010(- 
ب�س���قة )2008(- ع�س���فور )2007( “ �لت���ي حاول���ت �لتعرف على �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ومن بينها ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي “ �لعمري 
)2015(- �سليمان وحممد )2012( “، وقد �أكدت جميع �لدر��سات “ �لعمري )2015(- 
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�س���ليمان وحمم���د )2012(- حمم���د )2012(- ف���رج )2007( " عل���ى �أن �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية ومن بينها ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي جذبت �هتمام �لباحثني و�ملهتمني يف 
جمالت �لرتبية وعلم �لنف�س، كون هذ� �ل�سلوك يحد من قدرة �ملوؤ�س�سات �لرتبوية يف 
حتقيق �أهد�فها �لرتبوية و�لتعليمية. كما �تفقت هذه �لدر��سة مع بع�س �لدر��سات " 
عين���ة  �ختي���ار  " يف   )2012( وحمم���د  �س���ليمان   -)2007( ع�س���فور   -)2008( ب�س���قة 
�لدر��س���ة وه���م �لتالمي���ذ ذوو �س���عوبات �لتعل���م. كما �تفقت هذه �لدر��س���ة مع در��س���ة 
" �لعمري )2015( " يف �ختيار �ملنهج. ��ستفادت هذه �لدر��سة من �لدر��سات �ل�سابقة 
�لعمري )2015(- �سليمان  ب�سقة )2008(- ع�سفور )2007(-  " �أبا �خليل )2010(- 
وحممد )2012(- حممد )2012( " يف حتديد حماور �لإطار �لنظري، و�ختيار حجم 
�لعينة. �أ�سارت بع�س �لدر��سات " �لعمري )2015(- �سليمان وحممد )2012( "�إىل �أن 
��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي يظهر من �لأطفال وكذلك �ملر�هقني، وبالتايل يعد �س���لوًكا 
�س���ائعا ل���دى �لأطفال وكذلك �ملر�هقني. �أ�س���ارت بع�س �لدر��س���ات " حممد )2012(- 
ع�س���فور )2007( " �إىل فاعلي���ة تدري���ب �لطالب ذوي ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي على 
�كت�س���اب �مله���ار�ت �لجتماعية، و�لتاأكيد على ��س���تخد�م �أ�س���اليب �لتعزيز �ملتنوعة من 

�أجل �كت�ساب �ل�سلوك �ل�سوي و�لتقليل من حده ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي. 

فرو�ص البحث:
تتباين �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى �لإناث ذو�ت �سعوبات �لتعلم على مقيا�س 1 ))

�لعناد �ملتحدي. 
تتباين �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى �لذكور ذوي �سعوبات �لتعلم على مقيا�س 1 ))

�لعناد �ملتحدي.
تتباي���ن �أعر�����س �لعناد �ملتحدي لدى عينة �لدر��س���ة �لكلية )�لذكور و�لإناث( 1 ))

ذوي �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.
ل توج���د ف���روق بني متو�س���طات درجات �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم على 1 ))

مقيا�س �لعناد �ملتحدي طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(.
ل توجد فروق بني متو�سطات درجات تالميذ �ل�سفوف �لأوىل ذوي �سعوبات 1 ))

�لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(. 
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ل توجد فروق بني متو�س���طات درجات تالميذ �ل�س���فوف �لعليا ذوي �سعوبات 1 ))
�لتعلم طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث( على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.

ل توجد فروق بني متو�سطات درجات تالميذ �ل�سفوف �لأوىل )�أول – ثاين 1 ))
– ثالث( ذوي �س���عوبات �لتعلم ومتو�س���طات درجات تالميذ �ل�س���فوف �لعليا 
)ر�بع – خام�س – �ساد�س( ذوي �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لعناد �ملتحدي .

ل توج���د ف���روق بني متو�س���طات �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًقا ملتغري 1 ))
�ل�سف )�أول – ثاين – ثالث – ر�بع – خام�س – �ساد�س( على مقيا�س �لعناد 

�ملتحدي.
ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م 1 )) ل توج���د ف���روق 

                               – �لكتاب���ة  �س���عوبات   – �لق���ر�ءة  )�س���عوبات  �ل�س���عوبة  ن���وع  ملتغ���ري  طبًق���ا 
�سعوبات �حل�ساب( على مقيا�س �لعناد �ملتحدي.

اإجراءات البحث: 
منهج البحث:

 �تب���ع �لبح���ث �حل���ايل �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي؛ ملنا�س���بته لطبيعة �لدر��س���ة 
و�أهد�فها.

جمتمع البحث: 
تك���ون جمتم���ع �لبح���ث �حلايل م���ن جميع �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 
�ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة مبدين���ة �لريا����س خ���الل ف���رتة �إج���ر�ء �لدر��س���ة خالل �لف�س���ل 

�لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي 1437/1436ه�.

عينة البحث: 
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية من 60 تلمي���ًذ� وتلميذة م���ن �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م باملرحل���ة �لبتد�ئية مبدين���ة �لريا�س. وتكونت عينة �لدر��س���ة 
�لأ�سا�س���ية م���ن )318( تلمي���ًذ� وتلميذة من �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم باملرحلة 
�لبتد�ئية مبدينة �لريا�س. و�جلدول �لتايل يو�سح توزيع عينة �لدر��سة وفًقا ملتغري 

�لنوع. 
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جدول )1(
توزيع عينة الدرا�سة وفق ملتغري النوع

�لن�سبة�لتكر�ر�لنوع
15749.4ذكر
16150.6�أنثى

100%318�ملجموع

يت�سح من �جلدول )1( �أن )161( من �أفر�د �لدر��سة ميثلون ما ن�سبته %50.6 
من �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة �إناث وهم �لفئة �لأكرث من �أفر�د �لدر��س���ة، بينما )157( 
منه���م ميثل���ون ما ن�س���بته 49.4% من �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة ذكور. ويو�س���ح �جلدول 

�لتايل )2( توزيع عينة �لدر��سة وفق متغري �ل�سف �لدر��سي:

جدول )2(
توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري ال�سف الدرا�سي

�لن�سبة�لتكر�ر�ل�سف �لدر��سي
5818.2�أول �بتد�ئي

6219.5ثاين �بتد�ئي
6721.1ثالث �بتد�ئي
5417.0ر�بع �بتد�ئي

4815.1خام�س �بتد�ئي
299.1�ساد�س �بتد�ئي

100%318�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )5( �أن )67( من �أفر�د �لدر��س���ة ميثلون ما ن�س���بته %21.1 
من �إجمايل �أفر�د �لدر��سة �سفهم �لدر��سي �ل�سف �لثالث �بتد�ئي وهم �لفئة �لأكرث 
م���ن �أف���ر�د �لدر��س���ة، بينم���ا )62( منه���م ميثلون ما ن�س���بته 19.5% من �إجم���ايل �أفر�د 
�لدر��سة �سفهم �لدر��سي �ل�سف �لثاين �بتد�ئي، مقابل )58( منهم ميثلون ما ن�سبته 
18.2% م���ن �إجم���ايل �أفر�د �لدر��س���ة �س���فهم �لدر��س���ي �ل�س���ف �لأول �بتد�ئ���ي، و)54( 
منهم ميثلون ما ن�س���بته 17.0% من �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة �س���فهم �لدر��س���ي �ل�سف 
�لر�ب���ع �بتد�ئ���ي، و)48( منه���م ميثل���ون ما ن�س���بته 15.1% من �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة 
�س���فهم �لدر��س���ي �ل�س���ف �خلام�س �بتد�ئي، و)29( منهم ميثلون ما ن�سبته 9.1% من 
�إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة �س���فهم �لدر��س���ي �ل�سف �ل�س���اد�س �بتد�ئي. ويو�سح �جلدول 

�لتايل )3( توزيع عينة �لدر��سة وفق متغري نوع �ل�سعوبة:
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جدول )3(
توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري نوع ال�سعوبة

�لن�سبة�لتكر�رنوع �ل�سعوبة
5517.3كتابة
4514.2قر�ءة
8025.2ح�ساب

10834.0كتابة وقر�ءة
41.3كتابة وح�ساب
113.5قر�ءة وح�ساب

154.7كتابة وقر�ءة وح�ساب
100%318�ملجموع

يت�سح من �جلدول )6( �أن )108( من �أفر�د �لدر��سة ميثلون ما ن�سبته %34.0 
م���ن �إجم���ايل �أف���ر�د �لدر��س���ة ن���وع �س���عوبتهم �س���عوبة بالكتاب���ة و�لقر�ءة وه���م �لفئة 
�لأك���رث م���ن �أفر�د �لدر��س���ة، بينم���ا )80( منهم ميثلون ما ن�س���بته 25.2% من �إجمايل 
�أفر�د �لدر��سة نوع �سعوبتهم �سعوبة باحل�ساب، مقابل )55( منهم ميثلون ما ن�سبته 
17.3% من �إجمايل �أفر�د �لدر��سة نوع �سعوبتهم �سعوبة بالكتابة، و)45( منهم ميثل 
ما ن�س���بته 14.2% من �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة نوع �سعوبتهم �سعوبة بالقر�ءة، و )15( 
منه���م ميثل���ون م���ا ن�س���بته 4.7% م���ن �إجمايل �أفر�د �لدر��س���ة نوع �س���عوبتهم �س���عوبة 
بالكتابة و�لقر�ءة و�حل�س���اب، و )11( منهم ميثلون ما ن�س���بته 3.5% من �إجمايل �أفر�د 
�لدر��س���ة نوع �س���عوبتهم �س���عوبة بالقر�ءة و�حل�س���اب، و )4( منهم ميثلون ما ن�س���بته 

1.3% من �إجمايل �أفر�د �لدر��سة نوع �سعوبتهم �سعوبة بالكتابة و�حل�ساب. 

اأداة البحث:
مت ��س���تخد�م مقيا�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �إعد�د / �لد�س���وقي )2015( 
ومن ثم قامت �لباحثة بالتحقق من �سدقه وثباته على عينة ��ستطالعية مكونة من 
)60( تلميًذ� وتلميذة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية مبدينة 

�لريا�س.
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�سدق الأداة يف البحث احلايل:
�سدق الت�ساق الداخلي:

قام���ت �لباحث���ة بتطبيق �ملقيا�س ميد�نًيا على عينة ��س���تطالعية مكونة من 
)60( تلميًذ� وتلميذًة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية مبدينة 
�لريا�س وعلى بيانات �لعينة قامت �لباحثة بح�ساب معامل �لرتباط بري�سون ملعرفة 
�ل�س���دق �لد�خل���ي، حيث مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ة كل عبارة من عبار�ت 

�ملقيا�س بالدرجة �لكلية للمقيا�س كما يو�سح ذلك �جلدول �لتايل:

جدول )4(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س

 معامل �لرتباط بالدرجةرقم �لعبارة
 معامل �لرتباط بالدرجةرقم �لعبارة�لكلية للمقيا�س

�لكلية للمقيا�س
1**0.38613**0.586
2**0.73314**0.641
3**0.85115**0.726
4**0.67916**0.736
5**0.78917**0.677
6**0.71718**0.712
7**0.62119**0.753
8**0.81820**0.728
9**0.77321**0.645

10**0.78022**0.657
11**0.78523**0.780
12**0.68824**0.689

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 
يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن قيم معامل �رتباط كل عب���ارة من �لعبار�ت مع 
�لدرجة �لكلية للمقيا�س موجبة ود�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي �لدللة )0.01( فاأقل 

مما يدل على �سدق �ت�ساقها مع �ملقيا�س.
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ثبات الأداة يف البحث احلايل:  
لقيا�س مدى ثبات �أد�ة �لدر��سة )�ملقيا�س( ��ستخدمت �لباحثة )معادلة �ألفا 
كرونباخ( (Cronbach›s Alpha (a)) للتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��سة، حيث طبقت 
�ملعادل���ة عل���ى �لعين���ة �ل�س���تطالعية لقيا����س �ل�س���دق �لبنائ���ي و�جلدول )2( يو�س���ح 

معامالت ثبات �أد�ة �لدر��سة. 
جدول )5(

معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة الدرا�سة 
 �لثباتعدد �لعبار�ت �ملحور

240.9551�لثبات �لعام
ويت�سح من �جلدول )5( �أن معامل �لثبات �لعام عاٍل؛ حيث بلغ )0.9551( وهذ� يدل 
عل���ى �أن �ملقيا����س يتمت���ع بدرج���ة عالية م���ن �لثبات ميك���ن �لعتماد علي���ه يف �لتطبيق 

�مليد�ين للدر��سة. 

جتم���ان(                                                                                بطريق���ة  �لن�س���فية  )�لتجزئ���ة  �لباحث���ة  ��س���تخدمت  كم���ا 
(Guttman (a)) للتاأك���د م���ن ثب���ات �أد�ة �لدر��س���ة، حيث طبقت �ملعادل���ة على �لعينة 
�ل�س���تطالعية لقيا����س �ل�س���دق �لبنائ���ي و�جل���دول )3( يو�س���ح معام���الت ثب���ات �أد�ة 

�لدر��سة. 

جدول )6(
التجزئة الن�سفية بطريقة جتمان لقيا�س ثبات اأداة الدرا�سة 

 �لثباتعدد �لعبار�ت�ملحور 
120.9221�لثبات للن�سف �لأول
120.9095�لثبات للن�سف �لثاين

يت�س���ح من �جل���دول )6( �أن معام���ل �لثبات �لعام عاٍل؛ حي���ث بلغ )0.9221( 
للن�س���ف �لأول بينما بلغ )0.9095( للن�س���ف �لثاين، وهذ� يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع 

بدرجة عالية من �لثبات ميكن �لعتماد عليه يف �لتطبيق �مليد�ين للبحث �حلايل.
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خطوات الدرا�سة واإجراءاتها 
قام���ت �لباحث���ة مبر�جع���ة �لأط���ر �لنظري���ة و�لبح���وث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة 1 ))

�ملرتبط���ة مبو�س���وع �لبح���ث �حل���ايل، ومن ث���م قامت بو�س���ع �لإط���ار �لنظري 
و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة بالبحث �حلايل.

ح�س���لت �لباحثة من مو�فقة تطبيق ميد�ين لأد�ة �لدر��س���ة من كليات �ل�سرق 1 ))
�لعربي .

ثم ح�س���لت �لباحثة على مو�فقة �إد�رة تعليم �لريا�س لزيارة بر�مج �س���عوبات 1 ))
�لتعلم �مللحقة بتعليم �لريا�س.

قامت �لباحثة بزيار�ت ميد�نية لتطبيق �أد�ة �لدر��سة.1 ))
قامت �لباحثة مع �مل�س���رف مبر�جعة �أدو�ت �لتطبيق �مليد�ين مع �مل�سرف، ومت 1 ))

حذف ما ل ينا�سب �لدر��سة من حيث عدم ��ستيفاء كل بنود �ملقيا�س، �أو نق�س 
يف بع�س �لبيانات.

��س���تعانت �لباحثة مبحلل �إح�سائي لتحليل �لبيانات ومن ثم معاجلة فرو�س 1 ))
�لدر��سة.

قامت �لباحثة بتف�س���ري نتائج �لدر��س���ة �لتي تو�سلت �إليها من خالل �ملعاجلة 1 ))
�لإح�سائية.

قام���ت �لباحث���ة ب�س���ياغة تو�س���يات �لبح���ث �حل���ايل و�لبح���وث و�لدر��س���ات 1 ))
�ملقرتحة. 

قامت �لباحثة بكتابة تقرير �لبحث �حلايل.1 ))
ثم تال ذلك مر�جعة �مل�سرف وعملت �لباحثة بتعديالت �مل�سرف. 1 1))
وعقب ذلك �ملر�جعة �للغوية من قبل خمت�س. 1 )))

اأ�ساليب املعاجلة االإح�سائية:
لتحقيق �أهد�ف �لبحث وحتليل �لبيانات �لتي مت جتميعها، فقد مت ��ستخد�م 
�لعدي���د م���ن �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة با�س���تخد�م �حل���زم �لإح�س���ائية للعل���وم 
�لجتماعي���ة Statistical Package for Social Sciences و�لت���ي يرم���ز له���ا 
�خت�س���اًر� بالرمز (SPSS). فقد مت ��س���تخد�م �لتكرر�ت و�لن�س���ب �ملوؤية و�ملتو�سطات 

و�ختبار ت ، وحتليل �لتباين و�ختبار �سيفيه. 
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نتائج البجث:
نتائج الفر�س الأول:

ن����س �لفر����س عل���ى: » تتباي���ن �أعر�����س �لعن���اد �ملتح���دي ل���دى �لإن���اث ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م على مقيا����س �لعناد �ملتحدي« ومت �لتحقق من ه���ذه �لفر�س كما يف 

�جلد�ول �لتالية: 

جدول )7(
نتائج املئينيات واملتو�سطات احل�سابي والنحرافات املعيارية 

لن�سب �سيوع اأعرا�س التحدي لدى العينة
�لدرجة �لكلية�ملتغري�ت

161عدد �لعينة

37.88درجة �ل�سيوع

25.0000)�ملئني �لأول )25

28.0000)�ملئني �لثاين )50

42.5000)�ملئني �لثالث )75

مرتفعة1 حالة �ل�سيوع

من خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله يت�سح �أن جميع حالت �سيوع �أعر��س �لعناد 
�ملتحدي لدى �لإناث ذو�ت �س���عوبات �لتعلم مرتفعة؛ حيث كانت قيم درجات �ل�س���يوع 
مرتفعة عن قيم �ملئني �لثاين يف جميع �لأعر��س مما يبني �أن هذه �لأعر��س مرتفعة 
لدى �لإناث ذو�ت �سعوبات �لتعلم. وللتعرف على تبيان �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى 
�لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم مت ح�س���اب �لتكر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية و�ملتو�س���طات 
�حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة و�لرت���ب ل�س���تجابات �أفر�د �لدر��س���ة عل���ى عبار�ت 
حمور �ل�س���لوك �لذي تظهره �لتلميذة من ذو�ت �س���عوبات �لتعلم وجاءت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل:

فاإن حالة  �لثاين  �ملئني  تتعدى قيمة  �ل�سيوع  درجة  كانت  -    مالحظة يف حالة   1
�ل�سيوع تكون مرتفعة
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جدول )8(
تباين اأعرا�س العناد املتحدي لدى الإناث ذوات �سعوبات التعلم على مقيا�س العناد املتحدي 

مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة

 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري �لن�سبة

 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

15
 يجد �سعوبة يف
 تكوين عالقات،

 �أو �سد�قات
د�ئمة

91985075ك
1.991.2251 %5.611.85.031.146.6

7
 يت�سايق

 ب�سهولة من
�لآخرين

71873792ك
1.831.1972 %4.311.24.323.057.1

419735961.761.1333كي�سهل ��ستثارته11 %2.511.84.321.759.6

18
 يجد �سعوبة

 يف تقبل �لنقد،
 �أو ت�سحيح
�سلوكياته

51634295ك
1.721.1024 %3.19.91.926.159.0

10
 يلقي على
 �لآخرين

 بتبعية �أخطائه
و�سوء ت�سرفاته

41444990ك
1.711.0395 %2.58.72.530.455.9

5
 ي�سيطر عليه

 �لغ�سب
 و�ل�ستياء

لأتفه �لأ�سباب

615926105ك
1.701.1566 %3.79.35.616.165.2

 يجادل �لكبار1
با�ستمر�ر

78445971.651.0507ك %4.35.02.528.060.2

19
 يغ�سب ويثور

 عندما ل
تتحقق رغباته

813424112ك
1.641.1708 %5.08.12.514.969.6
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري �لن�سبة

 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

 يفقد �أع�سابه8
لأتفه �لأ�سباب

5167201131.631.1389ك %3.19.94.312.470.2

16
 يحتج على، �أو
 يرف�س �أو�مر

�لو�لدين

511342100ك
1.631.03010 %3.16.81.926.162.1

 يتحدى ويرف�س17
�أو�مر �لآخرين

5152311081.621.09511ك %3.19.31.219.367.1

886301091.611.10212كعنيد ومت�سلب21 %5.05.03.718.667.7

 ي�ستفز ويزعج22
�لآخرين

1064291121.591.12613ك %6.23.72.518.069.6

4
 يخرج عن

 قيم ومعايري
�جلماعة

315429110ك
1.581.04014 %1.99.32.518.068.3

3
 يتحدى

 �لكبار ويرف�س
 �لن�سياع
لأو�مرهم

210828113ك
1.510.93615 %1.26.25.017.470.2

 يحب �لثاأر2
و�لنتقام

3104281161.480.94916ك %1.96.22.517.472.0

24
 يحب خمالفة
 �لآخرين يف

�لر�أي

65332115ك
1.480.96217 %3.73.11.919.971.4

9

 يتعمد م�سايقة
 �لآخرين

 )ي�سربهم، �أو
 يدفعهم، �أو
يعرقلهم....

)�لخ

59421122ك

1.471.00718 %3.15.62.513.075.8
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري �لن�سبة

 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

6
 ينف�س عن
 غ�سبه من

 خالل �لإ�ساءة
لالآخرين

210522122ك
1.430.91419 %1.26.23.113.775.8

 يفر�س �آر�ءه23
على �لآخرين

482241231.420.93320ك %2.55.01.214.976.4

 يتعامل بت�سلط20
مع �لآخرين

283211271.370.84921ك %1.25.01.913.078.9

14
 يهدد �لآخرين
 باإحلاق �لأذى

بهم

5838137ك
1.360.97222 %3.15.01.95.085.1

13
 يحب �لدخول
 يف م�ساجر�ت

 بدنية مع
�لآخرين

31039136ك
1.350.93123 %1.96.21.95.684.5

12
 يحث �لآخرين
 على �لدخول
معه يف �سر�ع

27417131ك
1.340.82924 %1.24.32.510.681.4

37.8819.178�ملتو�سط �لعام

م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن درج���ة �س���يوع �أعر�����س �لعناد 
�ملتحدي مرتفعة لدى �لتلميذ�ت من ذو�ت �سعوبات �لتعلم بدرجة )37.88(. 

مف���رد�ت �لدر��س���ة مو�فق���ات �أحياًنا على �ثنني من �س���لوكيات �لعن���اد �ملتحدي 
لدى �لتلميذ�ت من ذو�ت �س���عوبات �لتعلم تتمثالن يف �لعبار�ت رقم )15، 7( و�للتان 

مت ترتيبهما تنازلًيا ح�سب مو�فقة مفرد�ت �لدر��سة على حدوثهما �أحياًنا كالتايل:
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ج���اءت �لعب���ارة رق���م )15( وهي« يجد �س���عوبة يف تكوين عالقات، �أو �س���د�قات 1 ))
د�ئم���ة » باملرتب���ة �لأوىل م���ن حي���ث مو�فق���ة مف���رد�ت �لدر��س���ة عل���ى حدوثها 

�أحياًنا مبتو�سط )1.99 من 5(.
جاءت �لعبارة رقم )7( وهي« يت�سايق ب�سهولة من �لآخرين » باملرتبة �لثانية 1 ))

من حيث مو�فقة مفرد�ت �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط )1.83 من 5(.
كم���ا يت�س���ح م���ن �لنتائ���ج �أن مف���رد�ت �لدر��س���ة ل يو�فقن على ح���دوث �ثنني 
وع�س���رين م���ن �س���لوكيات �لعناد �ملتح���دي لدى �لتلمي���ذ�ت من ذو�ت �س���عوبات �لتعلم 
مطلًق���ا �أبرزه���ا تتمث���ل يف �لعبار�ت رق���م: )11، 18، 10، 5، 1( و�لتي مت ترتيبها تنازلًيا 

ح�سب مو�فقة مفرد�ت �لدر��سة على عدم حدوثها مطلًقا كالتايل:
جاءت �لعبارة رقم )11( وهي« ي�سهل ��ستثارته » باملرتبة �لأوىل من حيث عدم 1 ))

مو�فقة مفرد�ت �لدر��سة على حدوثها �إطالًقا مبتو�سط )1.76 من 5(.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )18( وه���ي« يج���د �س���عوبة يف تقب���ل �لنق���د، �أو ت�س���حيح 1 ))

�س���لوكياته » باملرتب���ة �لثاني���ة م���ن حيث ع���دم مو�فقة مف���رد�ت �لدر��س���ة على 
حدوثها �إطالًقا مبتو�سط )1.72 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )10( وه���ي« يلق���ي عل���ى �لآخري���ن بتبعية �أخطائه و�س���وء 1 ))
ت�س���رفاته » باملرتب���ة �لثالث���ة م���ن حيث ع���دم مو�فقة مف���رد�ت �لدر��س���ة على 

حدوثها �إطالًقا مبتو�سط )1.71 من 5(.
جاءت �لعبارة رقم )5( وهي« ي�سيطر عليه �لغ�سب و�ل�ستياء لأتفه �لأ�سباب » 1 ))

باملرتبة �لر�بعة من حيث عدم مو�فقة مفرد�ت �لدر��سة على حدوثها �إطالًقا 
مبتو�سط )1.70 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )1( وهي« يج���ادل �لكب���ار با�س���تمر�ر » باملرتبة �خلام�س���ة 1 ))
م���ن حي���ث ع���دم مو�فقة مف���رد�ت �لدر��س���ة عل���ى حدوثه���ا �إطالًقا مبتو�س���ط                      

)1.65 من 5(.

نتائج الفر�ص الثاين:
ن����س �لفر����س عل���ى: » تتباي���ن �أعر�����س �لعن���اد �ملتح���دي ل���دى �لذك���ور ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م على مقيا�س �لعناد �ملتحدي » ومت �لتحق���ق من هذه �لفر�س كما يف 

�جلد�ول �لتالية: 



ا�صطراب العناد املتحدي لدى التالميذ ذوي �صعوبات التعلم اأ . اأروي ال�صريان  و د . اأحمد اأبو زيد 

 55 

جدول )9(
نتائج املئينيات واملتو�سطات احل�سابي والنحرافات املعيارية 

لن�سب �سيوع اأعرا�س التحدي لدى العينة
�لدرجة �لكلية�ملتغري�ت

157عدد �لعينة
49.38درجة �ل�سيوع

36.0000)�ملئني �لأول )25
48.0000)�ملئني �لثاين )50
59.0000)�ملئني �لثالث )75

مرتفعةحالة �ل�سيوع

م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن جميع ح���الت �س���يوع �أعر��س 
�لعن���اد �ملتح���دي لدى �لذكور ذوي �س���عوبات �لتعلم مرتفعة؛ حي���ث كانت قيم درجات 
�ل�سيوع مرتفعة عن قيم �ملئني �لثاين يف جميع �لأعر��س مما يبني �أن هذه �لأعر��س 
مرتفع���ة ل���دى �لذك���ور ذوي �س���عوبات �لتعل���م. وللتع���رف على تبي���ان �أعر�����س �لعناد 
�ملتحدي مت ح�س���اب �لتكر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�فات 
�ملعيارية و�لرتب ل�ستجابات �أفر�د �لدر��سة على عبار�ت حمور �ل�سلوك �لذي يظهره 
�لتلميذ، �أو �لتلميذة من ذوي �س���عوبات �لتعلم وجاءت �لنتائج كما يو�س���حها �جلدول 

�لتايل:
جدول )10(

تباين اأعرا�س العناد املتحدي لدى الذكور ذوي �سعوبات التعلم على مقيا�س العناد املتحدي 
مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة

 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

�لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

3
 يتحدى

 �لكبار ويرف�س
 �لن�سياع
لأو�مرهم

32629135ك
2.181.0221

%1.916.61.358.022.3
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

�لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

 يت�سايق ب�سهولة7
من �لآخرين

62917249ك
2.181.1742

%3.818.5.645.931.2

18
 يجد �سعوبة

 يف تقبل �لنقد،
 �أو ت�سحيح
�سلوكياته

61929535ك
2.151.0243

%3.812.11.360.522.3

19
 يغ�سب ويثور

 عندما ل يتحقق
رغباته

32648242ك
2.151.0554

%1.916.62.552.226.8

ي�سهل ��ستثارته11
52837051ك

2.151.1545
%3.217.81.944.632.5

9

 يتعمد م�سايقة
 �لآخرين

 )ي�سربهم، �أو
 يدفعهم، �أو
يعرقلهم....

)�لخ

52737052ك

2.131.1486
%3.217.21.944.633.1

عنيد ومت�سلب21
22927747ك

2.121.0767
%1.318.51.349.029.9

 ي�ستفز ويزعج22
�لآخرين

71738446ك
2.081.0718

%4.510.81.953.529.3

 يحب �لثاأر2
و�لنتقام

12219637ك
2.070.9289

%.614.0.661.123.6

12
 يحث �لآخرين
 على �لدخول
معه يف �سر�ع

12827551ك
2.061.05410

%.617.81.347.832.5
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

�لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

4
 يخرج عن

 قيم ومعايري
�جلماعة

32218744ك
2.061.01111

%1.914.0.655.428.0

15
 يجد �سعوبة يف
 تكوين عالقات،

 �أو �سد�قات
د�ئمة

42147949ك
2.061.05212

%2.513.42.550.331.2

 يفقد �أع�سابه8
لأتفه �لأ�سباب

52127950ك
2.061.07613

%3.213.41.350.331.8

10
 يلقي على

 �لآخرين بتبعية
 �أخطائه و�سوء

ت�سرفاته

51748645ك
2.051.01814

%3.210.82.554.828.7

5
 ي�سيطر عليه

 �لغ�سب
 و�ل�ستياء لأتفه

�لأ�سباب

51818944ك
2.051.01815

%3.211.5.656.728.0

 يتعامل بت�سلط20
مع �لآخرين

2249041-ك
2.040.92216

%-14.02.557.326.1

16
 يحتج على، �أو
 يرف�س �أو�مر

�لو�لدين

22328149ك
2.031.01517

%1.314.61.351.631.2

6
 ينف�س عن
 غ�سبه من

 خالل �لإ�ساءة
لالآخرين

32417455ك
2.021.07118

%1.915.3.647.135.0
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

�لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

13
 يحب �لدخول يف
 م�ساجر�ت بدنية

مع �لآخرين

31838548ك
2.000.98119

%1.911.51.954.130.6

 يجادل �لكبار1
با�ستمر�ر

31459045ك
1.980.92320

%1.98.93.257.328.7

24
 يحب خمالفة
 �لآخرين يف

�لر�أي

11928649ك
1.960.93321

%.612.11.354.831.2

 يتحدى ويرف�س17
�أو�مر �لآخرين

21818353ك
1.940.95922

%1.311.5.652.933.8

 يفر�س �آر�ءه23
على �لآخرين

21618949ك
1.940.91823

%1.310.2.656.731.2

14
 يهدد �لآخرين
 باإحلاق �لأذى

بهم

41338552ك
1.930.95524

%2.58.31.954.133.1

49.3817.113�ملتو�سط �لعام

م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن درج���ة �س���يوع �أعر�����س �لعناد 
�ملتحدي مرتفعة لدى �لتالميذ من ذوي �سعوبات �لتعلم بدرجة )49.38(. 

�أف���ر�د �لبج���ث مو�فق���ون �أحياًن���ا عل���ى �أربع���ة وع�س���رين م���ن �س���لوكيات �لعن���اد 
�ملتح���دي ل���دى �لتالمي���ذ من ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أبرزها تتمثل يف �لعب���ار�ت: رقم      
)3، 7، 18، 19، 11( و�لت���ي مت ترتيبه���ا تنازلًي���ا ح�س���ب مو�فق���ة �أف���ر�د �لدر��س���ة عل���ى 

حدوثها �أحياًنا كالتايل:
ج���اءت �لعب���ارة رقم )3( وه���ي« يتحدى �لكبار ويرف�س �لن�س���ياع لأو�مرهم » 1 ))

باملرتبة �لأوىل من حيث مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط 
)2.18 من 5(.



ا�صطراب العناد املتحدي لدى التالميذ ذوي �صعوبات التعلم اأ . اأروي ال�صريان  و د . اأحمد اأبو زيد 

 59 

ج���اءت �لعب���ارة رقم )7( وهي« يتعامل بت�س���لط مع �لآخري���ن » باملرتبة �لثانية 1 ))
من حيث مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط )2.18 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )18( وه���ي« يج���د �س���عوبة يف تقب���ل �لنق���د، �أو ت�س���حيح 1 ))
�س���لوكياته » باملرتب���ة �لثالث���ة م���ن حيث مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة عل���ى حدوثها 

�أحياًنا مبتو�سط )2.15 من 5(.
جاءت �لعبارة رقم )19( وهي« يغ�سب ويثور عندما ل يتحقق رغباته » باملرتبة 1 ))

�لر�بع���ة م���ن حي���ث مو�فق���ة �أف���ر�د �لدر��س���ة عل���ى حدوثه���ا �أحياًنا مبتو�س���ط    
)2.15 من 5(.

جاءت �لعبارة رقم )11( وهي« ي�س���هل ��س���تثارته » باملرتبة �خلام�س���ة من حيث 1 ))
مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط )2.15 من 5(.

نتائج الفر�ص الثالث:
 ن�س �لفر�س على: » تتباين �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى عينة �لدر��سة �لكلية 
)�لذك���ور و�لإن���اث( ذوي �س���عوبات �لتعلم على مقيا�س �لعن���اد �ملتحدي« وللتحقق من 
هذه �لفر�س مت ح�ساب �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات 
�ملعيارية و�لرتب ل�ستجابات �أفر�د �لدر��سة على عبار�ت حمور �ل�سلوك �لذي يظهره 
�لتلميذ، �أو �لتلميذة من ذوي �س���عوبات �لتعلم وجاءت �لنتائج كما يو�س���حها �جلدول 

�لتايل:
جدول )11(

تتباين اأعرا�س العناد املتحدي لدى عينة الدرا�سة الكلية )الذكور والإناث( ذوي �سعوبات 
التعلم على مقيا�س العناد املتحدي مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة

 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

 �لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

15
 يجد �سعوبة يف
 تكوين عالقات،

 �أو �سد�قات
د�ئمة

134012129124ك
2.021.1411

%4.112.63.840.639.0
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

 �لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

7
 يت�سايق

 ب�سهولة من
�لآخرين

13478109141ك
2.001.1972

%4.114.82.534.344.3

ي�سهل ��ستثارته11
94710105147ك

1.951.1583
%2.814.83.133.046.2

18
 يجد �سعوبة

 يف تقبل �لنقد،
 �أو ت�سحيح
�سلوكياته

11355137130ك
1.931.0844

%3.511.01.643.140.9

19
 يغ�سب ويثور

 عندما ل
 يتحقق رغباته

11398106154ك
1.891.1425

%3.512.32.533.348.4

10
 يلقي على
 �لآخرين

 بتبعية �أخطائه
و�سوء ت�سرفاته

9318135135ك
1.881.0416

%2.89.72.542.542.5

5
 ي�سيطر عليه

 �لغ�سب
 و�ل�ستياء

 لأتفه �لأ�سباب

113310115149ك
1.871.1027

%3.510.43.136.246.9

 عنيد ومت�سلب21
10378107156ك

1.861.1188
%3.111.62.533.649.1

 يفقد �أع�سابه8
 لأتفه �لأ�سباب

1037999163ك
1.841.1269

%3.111.62.831.151.3

3
 يتحدى

 �لكبار ويرف�س
 �لن�سياع
 لأو�مرهم

53610119148ك
1.841.03410

%1.611.33.137.446.5
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

 �لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

 ي�ستفز ويزعج22
 �لآخرين

17237113158ك
1.831.12411

%5.37.22.235.549.7

16
 يحتج على، �أو
 يرف�س �أو�مر

�لو�لدين

7345123149ك
1.831.04112

%2.210.71.638.746.9

4
 يخرج عن

 قيم ومعايري
�جلماعة

6375116154ك
1.821.05213

%1.911.61.636.548.4

 يجادل �لكبار1
 با�ستمر�ر

10229135142ك
1.811.00214

%3.16.92.842.544.7

9

 يتعمد م�سايقة
 �لآخرين

 )ي�سربهم، �أو
 يدفعهم، �أو
يعرقلهم....

)�لخ

1036791174ك

1.801.12615
%3.111.32.228.654.7

 يتحدى ويرف�س17
 �أو�مر �لآخرين

7333114161ك
1.781.04016

%2.210.40.935.850.6

 يحب �لثاأر2
و�لنتقام

4325124153ك
1.770.98217

%1.310.11.639.048.1

6
 ينف�س عن
 غ�سبه من

 خالل �لإ�ساءة
 لالآخرين

534696177ك
1.721.03618

%1.610.71.930.255.7

24
 يحب خمالفة
 �لآخرين يف

 �لر�أي

7245118164ك
1.720.97719

%2.27.51.637.151.6
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 رقم
�لعبارة�لعبارة

درجة �ملو�فقة�لتكر�ر
 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

 �لن�سبة
 يتكرر
 كثرًي�
جًد�

 يتكرر
كثرًي�

 يحدث
 طو�ل
�لوقت

 يحدث
�أحياًنا

 ل
 يحدث
مطلًقا

 يتعامل بت�سلط20
مع �لآخرين

2307111168ك
1.700.94820

%0.69.42.234.952.8

12
 يحث �لآخرين
 على �لدخول
 معه يف �سر�ع

335692182ك
1.691.01321

%0.911.01.928.957.2

 يفر�س �آر�ءه23
 على �لآخرين

6243113172ك
1.680.95922

%1.97.50.935.554.1

13
 يحب �لدخول
 يف م�ساجر�ت

 بدنية مع
 �لآخرين

628694184ك
1.671.00823

%1.98.81.929.657.9

14
 يهدد �لآخرين
 باإحلاق �لأذى

بهم

921693189ك
1.641.00324

%2.86.61.929.259.4

43.560.794�ملتو�سط �لعام

م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن درج���ة �س���يوع �أعر�����س �لعناد 
�ملتحدي مرتفعة لدى �لتالميذ من ذوي �سعوبات �لتعلم بدرجة )43.56(. 

�أفر�د �لدر��سة مو�فقون �أحياًنا على �أربعة ع�سرة من �سلوكيات �لعناد �ملتحدي 
لدى �لتالميذ من ذوي �س���عوبات �لتعلم �أبرزها تتمثل يف �لعبار�ت رقم: )15، 7، 11، 
18، 19( و�لتي مت ترتيبها تنازلًيا ح�س���ب مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة على حدوثها �أحياًنا 

كالتايل:
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )15( وهي« يجد �س���عوبة يف تكوين عالقات، �أو �س���د�قات 1 ))

د�ئم���ة » باملرتب���ة �لأوىل من حيث مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة على حدوثها �أحياًنا 
مبتو�سط )2.02 من 5(.
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جاءت �لعبارة رقم )7( وهي« يت�سايق ب�سهولة من �لآخرين » باملرتبة �لثانية 1 ))
من حيث مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط )2.00 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )11( وهي« ي�س���هل ��س���تثارته » باملرتبة �لثالث���ة من حيث 1 ))
مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �أحياًنا مبتو�سط )1.95 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )18( وه���ي« يج���د �س���عوبة يف تقب���ل �لنق���د، �أو ت�س���حيح 1 ))
�س���لوكياته » باملرتب���ة �لر�بع���ة من حيث مو�فق���ة �أفر�د �لدر��س���ة على حدوثها 

�أحياًنا مبتو�سط )1.93 من 5(.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )19( وه���ي« يغ�س���ب ويث���ور عندم���ا ل يتحق���ق رغبات���ه » 1 ))

باملرتب���ة �خلام�س���ة م���ن حي���ث مو�فق���ة �أف���ر�د �لدر��س���ة عل���ى حدوثه���ا �أحياًنا 
مبتو�سط )1.89 من 5(.

كما يت�س���ح من �لنتائج �أن �أفر�د �لدر��س���ة ل يو�فقون على حدوث ع�س���رة من 
�س���لوكيات �لعن���اد �ملتح���دي ل���دى �لتالميذ م���ن ذوي �س���عوبات �لتعلم مطلًق���ا �أبرزها 
تتمث���ل يف �لعب���ار�ت رق���م: )9، 17، 2، 6، 24( و�لت���ي مت ترتيبها تنازلًيا ح�س���ب مو�فقة 

�أفر�د �لدر��سة على عدم حدوثها مطلًقا كالتايل:
جاءت �لعبارة رقم )9( وهي« يتعمد م�سايقة �لآخرين )ي�سربهم، �أو يدفعهم، 1 ))

�أو يعرقلهم..�لخ(« باملرتبة �لأوىل من حيث عدم مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة على 
حدوثها �إطالًقا مبتو�سط )1.80 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )17( وهي« يتح���دى ويرف����س �أو�مر �لآخري���ن » باملرتبة 1 ))
�لثانية من حيث عدم مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة على حدوثها �إطالًقا مبتو�س���ط 

)1.78 من 5(.
ج���اءت �لعب���ارة رقم )2( وهي« يحب �لثاأر و�لنتقام » باملرتبة �لثالثة من حيث 1 ))

عدم مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �إطالًقا مبتو�سط )1.77 من 5(.
جاءت �لعبارة رقم )6( وهي« ينف�س عن غ�س���به من خالل �لإ�س���اءة لالآخرين 1 ))

» باملرتبة �لر�بعة من حيث عدم مو�فقة �أفر�د �لدر��س���ة على حدوثها �إطالًقا 
مبتو�سط )1.72 من 5(.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )24( وهي« يح���ب خمالفة �لآخري���ن يف �ل���ر�أي » باملرتبة 1 ))
�خلام�سة من حيث عدم مو�فقة �أفر�د �لدر��سة على حدوثها �إطالًقا مبتو�سط 

)1.72 من 5(.
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تف�سري نتائج الفرو�س الأوىل والثاين والثالث:
تو�سلت �لباحثة �إىل نتيجة �رتفاع ن�سبة �سيوع �أعر��س �لعناد �ملتحدي لدى 

عينة �لدر��سة �لذكور و�لإناث ذوي �سعوبات �لتعلم.
وه���ذ� م���ا يتفق م���ع حمم���ود و�آخري���ن )2006( ب���اأن �لأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م يتمي���زون ببع����س �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية و�لت���ي متث���ل �نحر�ًف���ا ع���ن معايري 
�ل�سلوك �ل�سوي لالأطفال ممن هم يف �أعمارهم، وتلك �خل�سائ�س تنت�سر بني �لأطفال 
ذوي �سعوبات �لتعلم ويظهر تاأثريها و��سحا على م�ستوى تقدمهم يف �ملدر�سة وعلى 
���ا على �سخ�س���ياتهم، وقدرتهم على �لتعامل مع �لآخرين �س���و�ء  قابليتهم وتوؤثر �أي�سً
كان ذل���ك يف �ملدر�س���ة �أم خارجها، حيث يالحظ تدين �لق���درة على �لتكيف مع �لعامل 
�ملحي���ط، حي���ث يبتع���دون ع���ن �لو�جبات و�لأن�س���طة �لتي تب���دو غري �س���ارة لرتباطها 

برغباتهم �ل�سخ�سية �ملبا�سرة.

نتائج الفر�س الرابع: 
ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ  ف���روق  ن����س �لفر����س عل���ى:» ل توج���د 
�لن���وع                                      ملتغ���ري  طبًق���ا  تبًع���ا  �ملتح���دي  �لعن���اد  مقيا����س  عل���ى  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي 
)ذك���ور – �إن���اث(«، للتع���رف عل���ى م���ا �إذ� كان���ت هنال���ك ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف 
�إجابات �أفر�د �لدر��س���ة طبًقا لختالف متغري �لنوع ��س���تخدمت �لباحثة �ختبار « ت:
 Independent Sample T-test  لتو�س���يح دلل���ة �لف���روق ب���ني �إجاب���ات �أف���ر�د 

�لدر��سة وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )12(
الفروق بني متو�سطات درجات التالميذ ذوي �سعوبات التعلم على مقيا�س العناد املتحدي

 تبًعا طبًقا ملتغري النوع )ذكور – اإناث(

 قيمة�لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�لنوع�ملقيا�س
�لدللةت

�لعناد �ملتحدي
15749.375817.1133ذكور

5.634**0.000
16137.882019.1782�ناث

** فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 فاأقل
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يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
عن���د م�س���توى 0.01 فاأقل ب���ني �لذكور و�لإناث يف م�س���توى )�لعناد �ملتحدي( ل�س���الح 
�لذك���ور. وعلي���ه وبناء على هذه �لنتيجة نرف����س �لفر�س �لذي ين�س على عدم وجود 
ف���روق ب���ني �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م تبًعا طبًقا ملتغ���ري �لنوع )ذك���ور – �إناث( 
ونقب���ل �لفر����س �لبدي���ل �لذي ين�س عل���ى وجود فروق ب���ني �لتالميذ ذوي �س���عوبات 

�لتعلم تبًعا طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(.

نتائج الفر�س اخلام�س: 
ن�س �لفر�س على: » ل توجد فروق بني متو�سطات درجات تالميذ �ل�سفوف 
�لن���وع  ملتغ���ري  �ملتح���دي طبًق���ا  �لعن���اد  عل���ى مقيا����س  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي  �لأوىل 
)ذك���ور – �إن���اث(. وللتع���رف عل���ى م���ا �إذ� كان���ت هنال���ك ف���روق بني تالميذ �ل�س���فوف 
ت:                      » �ختب���ار  �لباحث���ة  ��س���تخدمت  �إن���اث(   – )ذك���ور  �لن���وع  ملتغ���ري  طبًق���ا  �لأوىل 
Independent Sample T-test   لتو�س���يح دلل���ة �لف���روق ب���ني �إجاب���ات �أف���ر�د 

�لدر��سة وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )13(
الفروق بني متو�سطات درجات تالميذ ال�سفوف الأوىل ذوي �سعوبات التعلم على 

مقيا�س العناد املتحدي طبًقا ملتغري النوع )ذكور – اإناث(

 قيمة�لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�لنوع�ملحور
�لدللةت

تالميذ �ل�سفوف �لأوىل
8850.181815.6077ذكور

6.471**0.000
9934.899016.5625�ناث

** فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 فاأقل
يت�س���ح من خالل �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
عند م�س���توى 0.01 فاأقل بني �لذكور و�لإناث يف �ل�س���فوف �لأوىل يف م�س���توى )�لعناد 
�ملتحدي( ل�سالح �لذكور. وعليه وبناء على هذه �لنتيجة نرف�س �لفر�س �لذي ين�س 
على عدم وجود فروق بني تالميذ �ل�سفوف �لأوىل طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث( 
ونقب���ل �لفر����س �لبدي���ل �لذي ين�س على وج���ود فروق بني تالميذ �ل�س���فوف �لأوىل 

طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(.
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تف�سري نتائج الفر�س الرابع واخلام�س:
وتع���زو �لباحث���ة نتيج���ة �لفر����س �إىل �حلري���ة �لت���ي يتمت���ع به���ا �لذك���ور يف 
�ملجتم���ع �ل�س���عودي من بقائه���م خارج �ملنزل وق���ت طويل بعيد� عن مالحظة �لأ�س���رة 
له���م وه���ذ� خالًف���ا لالإناث؛ حي���ث �إنهن �أكرث بقاء باملن���زل و�أكرث تقي���ًد� وعزلة بحكم 

عاد�ت وتقاليد �ملجتمع �ل�سعودي.

ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي بني �لأطفال تبلغ 10.2«% حيث تبلغ 
 Matthew et al، ن�س���بة 11.2% ب���ني �لذك���ور، 9.2% ب���ني �لإن���اث. )ماثي���و و�آخ���رون

 2007يف: �أبو زيد وعبد �حلميد، 2015(

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ن����س �لفر����س �ل�س���اد�س: » ل توج���د فروق بني متو�س���طات درج���ات تالميذ 
�ل�س���فوف �لعلي���ا ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًق���ا ملتغ���ري �لن���وع )ذك���ور – �إن���اث( عل���ى 
مقيا����س �لعن���اد �ملتح���دي«. وللتع���رف عل���ى م���ا �إذ� كان���ت هنال���ك ف���روق ب���ني تالميذ 
�ل�س���فوف �لعلي���ا طبًقا ملتغري �لن���وع )ذكور – �إناث( ��س���تخدمت �لباحثة �ختبار « ت:               
ب���ني �إجاب���ات �أف���ر�د  �لف���روق   Independent Sample T-test“ لتو�س���يح دلل���ة 

�لدر��سة وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )14(
فروق بني متو�سطات درجات تالميذ ال�سفوف العليا ذوي �سعوبات التعلم 

طبًقا ملتغري النوع )ذكور – اإناث( على مقيا�س العناد املتحدي.
�لدللةقيمة ت�لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�لنوع�ملحور

تالميذ �ل�سفوف �لعليا
6948.347818.9285ذكور

1.5920.114
6242.645222.0574�ناث

 يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية عن���د م�س���توى 0.05 فاأقل بني تالميذ �ل�س���فوف �لعليا طبًق���ا ملتغري �لنوع 
)ذك���ور – �إن���اث(. وعليه وبناء على هذه �لنتيجة نقب���ل �لفر�س �لذي ين�س على عدم 

وجود فروق بني تالميذ �ل�سفوف �لعليا طبًقا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث(.
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تف�سري نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
تعزو �لباحثة نتيجة �لفر�س �إىل �أن تالميذ �ل�سفوف �لعليا )ذكور – �إناث( 
يعان���ون م���ن �مل�س���كالت �لتعليمية )�س���عوبات �لتعلم( ونتج عنها نف����س �لإحباط و�أدت 

�إىل ظهور ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي.

نتائج الفر�س ال�سابع: 
ن����س �لفر����س عل���ى: » ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات تالمي���ذ 
�ل�س���فوف �لأوىل )�لأوىل – �لث���اين – �لثال���ث( ذوي �س���عوبات �لتعل���م ومتو�س���طات 
درج���ات تالمي���ذ �ل�س���فوف �لعليا )ر�ب���ع – خام�س – �س���اد�س( ذوي �س���عوبات �لتعلم 
عل���ى مقيا����س �لعن���اد �ملتح���دي » وللتع���رف عل���ى م���ا �إذ� كان���ت هنال���ك ف���روق ب���ني 
تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأوىل )�لأوىل – �لث���اين – �لثال���ث( وتالمي���ذ �ل�س���فوف �لعلي���ا                                                       
)ر�بع – خام�س – �س���اد�س( على مقيا�س �لعناد �ملتحدي ��س���تخدمت �لباحثة �ختبار » 
ت: Independent Sample T-test “ لتو�س���يح دلل���ة �لف���روق بني �إجابات �أفر�د 

�لدر��سة وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )15(
الفروق بني متو�سطات درجات تالميذ ال�سفوف الأوىل )الأوىل – الثاين – الثالث( ذوي 
�سعوبات التعلم ومتو�سطات درجات تالميذ ال�سفوف العليا )رابع – خام�س – �ساد�س(

 ذوي �سعوبات التعلم على مقيا�س العناد املتحدي
�لدللةقيمة ت�لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�لنوع�ملحور

 �لعناد
�ملتحدي

 تالميذ �ل�سفوف �لأوىل
18742.090917.8038))�لأوىل – �لثاين – �لثالث

1.6440.101
 تالميذ �ل�سفوف �لعليا

13145.648920.5882))ر�بع – خام�س – �ساد�س

يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أعاله ع���دم وجود فروق ب���ني تالميذ 
�ل�س���فوف �لأوىل )�لأوىل – �لث���اين – �لثال���ث( وتالمي���ذ �ل�س���فوف �لعلي���ا )ر�بع – 
خام�س – �س���اد�س( على مقيا�س �لعناد. وعليه وبناء على هذه �لنتيجة نقبل �لفر�س 
�ل���ذي ين����س على ع���دم وجود فروق بني تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأوىل )�لأوىل – �لثاين 
– �لثالث( وتالميذ �ل�سفوف �لعليا )ر�بع – خام�س – �ساد�س( على مقيا�س �لعناد.
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تف�سري نتائج الفر�س ال�سابع: 
تع���زو �لباحث���ة نتيج���ة �لفر����س �إىل �أن تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأوىل و�لعلي���ا           
)ذك���ور – �إن���اث( جتمعهم خ�س���ائ�س مرحلة عمري���ة و�حدة وهي )مرحل���ة �لطفولة 

�ملتو�سطة من 6 �إىل 12 �سنة( 

وهذ� ما ناق�س���ه دونفات )1982 يف: �ل�س���رطاوي و�ل�سرطاوي 1984( فرو�س 
حمتملة ميكن �أن تف�سر �لعالقة بني �سعوبات �لتعلم وجنوح �لأحد�ث ومنها:

فر�س �لف�س���ل �ملدر�س���ي: توكد هذه �لفر�س باأن �سعوبات �لتعلم ينتج عنها ف�سل 	 
�أكادميي، وهذ� �لف�س���ل يوؤدي بدوره �إىل ف�سل �أكادميي �أكرب. فقد ي�سعر �لأطفال 
بالإحباط ب�سبب ف�سلهم �لذي يوؤدي بهم �إىل �لعدو�نية. فالأطفال ذوو �سعوبات 
�لتعل���م ق���د يطل���ق عليه���م �لطلبة �مل�س���كلون ويت���م ت�س���نيفهم مع �لأطف���ال ذوي 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية. و�أن هذه �لت�س���مية وهذ� �لت�س���نيف يقودهم يف �لنهاية �إىل 
�لتورط يف �س���لوك �جتماعي م�س���كل. وقد ت�سهم �جتاهات �لرف�س وعدم �لرعاية 
و�لهتم���ام من قب���ل �ملدر�س���ني و�لإد�ريني يف عزل���ة �لطالب و�ن�س���حابه و�رتكابه 
�س���لوكيات �جتماعي���ة غ���ري مقبولة. وق���د يلجاأ �لأطف���ال �ملر�هق���ون ومن لديهم 
�سعوبات خا�سة يف �لتعلم �إىل �جلنوح كم�سدر دخل ويعزون �للوم يف م�سكالتهم 

�إىل �لآخرين ولي�س �إىل �أنف�سهم.
فر����س �حل�سا�س���ية: قد يتورط �لطالب ذوو �س���عوبات �لتعلم يف �أن�س���طة جانحة 	 

ب�س���بب خ�س���ائ�س �سخ�س���ية ومعرفي���ة معين���ة مثل: نق����س �لتحك���م، و�لندفاع، 
�ل�س���عيف  و�لإدر�ك  �مل�س���تقبلية،  �لأعم���ال  نتائ���ج  توق���ع  يف  و�لف�س���ل  و�لته���ور، 
للتلميح���ات، �أو �ملنبه���ات �لجتماعية، وحدة �لطبع، و�س���هولة �لتاأثر بالإيحاء، �أو 

باأفكار �لأخرين.

نتائج الفر�س الثامن: 
ن�س �لفر�س على: “ ل توجد فروق بني متو�س���طات �لتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م طبًق���ا ملتغ���ري �ل�س���ف )�أول – ثاين – ثالث – ر�بع – خام�س – �س���اد�س( على 
مقيا����س �لعن���اد �ملتحدي”، للتعرف على م���ا �إذ� كانت هنالك فروق بني �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م طبًق���ا ملتغ���ري �ل�س���ف )�أول – ث���اين – ثال���ث – ر�ب���ع – خام����س – 
 (One Way ANOVA) ” س���اد�س( ��س���تخدمت �لباحثة “ حتليل �لتباين �لأحادي�
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لتو�س���يح دلل���ة �لف���روق يف �إجاب���ات �أفر�د �لدر��س���ة طبًقا �إىل �ختالف متغري �ل�س���ف 
وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )16(
الفروق بني متو�سطات التالميذ ذوي �سعوبات التعلم طبًقا ملتغري ال�سف )اأول – ثاين – ثالث 

– رابع – خام�س – �ساد�س( على مقيا�س العناد املتحدي

 درجاتجمموع مربعاتم�سدر �لتباين
�حلرية

 متو�سط
 �لدللةقيمة ف�ملربعات

�لإح�سائية
7992.07251598.414بني �ملجموعات

4.659**0.000 107044.409312343.091د�خل �ملجموعات

-115036.481317�ملجموع

** فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 فاأقل

�أع���اله وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا  يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة 
عن���د م�س���توى 0.01 فاأق���ل ب���ني �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًقا ملتغري �ل�س���ف                  
)�أول – ثاين – ثالث – ر�بع – خام�س – �ساد�س( باختالف متغري �ل�سف ولتحديد 
�س���الح �لف���روق ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختب���ار �س���يفيه وج���اءت �لنتائ���ج كما يو�س���حها 

�جلدول �لتايل:
جدول )17(

نتائج اختبار �سيفيه للتحقق من �سالح الفروق باختالف متغري ال�سف 
123456�ملتو�سط�لعدد�ل�سف

15845.8793-
26239.8710-
36740.8657-
45439.0185-
54846.6042-
62956.4138**********-

** فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 فاأقل
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يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�ستوى 0.01 فاأقل بني �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ل�سف �ل�ساد�س و�لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �ل�س���فوف من �خلام�س فاأقل يف م�س���توى )�لعناد �ملتحدي ( 

حيث كان �لتالميذ يف �ل�سف �ل�ساد�س �أكرث عناًد� وحتدًيا.

تف�سري نتائج الفر�س الثامن:
تع���زو �لباحثة نتيجة �لفر�س �إىل �أن تالميذ �ل�س���ف �ل�س���اد�س �أكرث تفاعاًل 
ون�س���اًطا من �ل�س���فوف �لأخرى. وهذ� ما �تفقت معه نتيجة �لباحثة مع ما تو�س���لت 
�إلي���ة �س���ارما ) Sharma 2004 يف: خز�عل���ة و�خلطي���ب، 2011( م���ن �أن �لط���الب 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لذي���ن لديهم م�س���كالت يف �لتكيف �لنفع���ايل و�لجتماعي، و 
�أن �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم �لأكرب عمًر� من عينة �لدر��س���ة مييلون �إىل �إظهار 

�سلوكيات غري تكيفية مقارنة مبن هم �أ�سغر منهم.

بح���و�يل  �ملتح���دي  �لعن���اد  ��س���طر�ب  �نت�س���ار  ن�س���بة  تقدي���ر  �إىل  بالإ�س���افة 
م���ن         )2-16%( معتم���دة عل���ى طبيع���ة �لعين���ة وطريق���ة �لقيا����س، وجن���ده �أك���رث 
�نت�س���اًر� بني �لذكور عنه يف �لإناث قبل �س���ن �لبلوغ وتت�س���اوى �لن�س���بة بعد �سن �لبلوغ                       

(American Psychiatric Association, 2000,p.101 يف: حممد، 2012(

نتائج الفر�س التا�سع: 
ن����س �لفر����س عل���ى: “ ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًق���ا ملتغ���ري ن���وع �ل�س���عوبة )�س���عوبات �لق���ر�ءة – �س���عوبات 
�لكتاب���ة – �س���عوبات �حل�س���اب( عل���ى مقيا�س �لعن���اد �ملتحدي”. وللتعرف عل���ى ما �إذ� 
كان���ت هنال���ك فروق ب���ني �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًقا ملتغري نوع �ل�س���عوبة                    
)�س���عوبات �لق���ر�ءة – �س���عوبات �لكتاب���ة – �س���عوبات �حل�س���اب( ��س���تخدمت �لباحثة 
“ (One Way ANOVA) لتو�س���يح دللة �لفروق يف  “ حتلي���ل �لتباي���ن �لأحادي 
�إجاب���ات �أف���ر�د �لدر��س���ة طبًقا �إىل �ختالف متغري نوع �ل�س���عوبة وج���اءت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )18(
الفروق بني متو�سطات درجات التالميذ ذوي �سعوبات التعلم طبًقا ملتغري نوع ال�سعوبة 

)�سعوبات القراءة – �سعوبات الكتابة – �سعوبات احل�ساب( على مقيا�س العناد املتحدي.

 جمموعم�سدر �لتباين�ملحور
مربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 �لدللة
�لإح�سائية

 �لتالميذ ذوو
�سعوبات
�لتعلم

1056.8202528.410بني �ملجموعات

1.5750.210 59387.374177335.522د�خل �ملجموعات

-60444.194179�ملجموع

يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله ع���دم وج���ود فروق ب���ني �لتالمي���ذ ذوي 
�سعوبات �لتعلم طبًقا ملتغري نوع.

تف�سري نتائج الفر�س التا�سع:
تع���زو �لباحث���ة ع���دم وجود ف���روق بني �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م طبًقا 
ملتغري نوع �ل�س���عوبة )�س���عوبات �لقر�ءة – �س���عوبات �لكتابة – �س���عوبات �حل�س���اب( 

للمظاهر �ل�سلوكية لذوي �سعوبات �لتعلم ولي�س لنوع �ل�سعوبة. 

وه���ذ� م���ا ذكر يف �خلز�علة و�خلطي���ب )2011( �إىل �إن �لطالب ذوي �س���عوبات 
�لتعلم على �ختالف �ل�س���عوبات �لتي يو�جهونها يعانون بالقدر نف�سه من �لنق�س يف 
�ملهار�ت �لجتماعية و�لنفعالية. فهم يت�سفون باخل�سائ�س �لجتماعية و�لنفعالية 
�لت���ي تنطب���ق عل���ى �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م ب�س���رف �لنظر عن �ل�س���عوبة �لتي 
يعان���ون منه���ا، وقد تعود �لفروق يف �ملهار�ت �لجتماعية و�لنفعالية بني �لطلبة ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م و�لطلب���ة �لعادي���ني �إىل �أن �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعل���م يو�جهون 
�س���عوبات تكيفية د�خل �ملدر�س���ة قد توؤدي �إىل عدم قدرتهم على �لنجاح و�إمتام �ملهام 
�لتعليمي���ة و�لو�جب���ات �ملوكل���ة �إليه���م، وع���دم م�س���اركتهم يف �لأن�س���طة �ملدر�س���ية مما 
ينعك����س عليه���م �س���لًبا وي�س���عرهم بالإحب���اط و�خلوف و�س���عف �لثق���ة بالنف�س وتدين 
مفه���وم �لذ�ت لديهم وكل هذ� يوؤثر على مهار�تهم �لجتماعية و�لنفعالية وبالتايل 

فهم يظهرون �سلوكيات غري �جتماعية. 
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���ا كما ذكره �لرو�س���ان )2001( �أن من �ملظاهر �ل�س���لوكية لذوي �سعوبات  و�أي�سً
�لتعلم – ��سطر�ب �ل�سلوك �حلركي �لز�ئد – ويق�سد بها �أن يظهر �لطفل ��سطر�ًبا 
يف �لتو�زن �حلركي، �أو �مل�س���ي، �أو �س���عوبة �لبقاء يف مكان و�حد و�س���عوبة �لقب�س على 
�لأ�س���ياء بالطريقة �ملاألوفة عند �لأطف���ال �لعاديني �لذين مياثلونه يف �لعمر �لزمني 

كما قد يت�سف �لطفل بالن�ساط �لز�ئد و�لعدو�نية �أحياًنا و�سرعة �لنفجار.
تو�سيات البحث: 

�لعم���ل عل���ى كل م���ا يح���د م���ن م�س���توى �لعن���اد �ملتحدي ل���دى �لتالمي���ذ ذوي 1 ))
�سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية.

�لبح���ث ع���ن �لعو�مل �لت���ي تزيد من م�س���توى �لعناد �ملتحدي ل���دى �لتالميذ 1 ))
ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها.

�إقام���ة �لن���دو�ت �لعلمي���ة للبحث يف كيفية �حلد من م�س���توى �لعن���اد �ملتحدي 1 ))
لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية.

توعية معلمي �سعوبات �لتعلم بكيفية �لتعامل مع حالت �لعناد �ملتحدي لدى 1 ))
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية.

�إجر�ء تقومي لظاهرة �لعناد �ملتحدي لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 1 ))
�ملرحلة �لبتد�ئية ب�سورة م�ستمرة.

�لقي���ام بدر��س���ات و�في���ة ح���ول �س���بل �حلد م���ن م�س���توى �لعناد �ملتح���دي لدى 1 ))
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
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ملخ�ص البحث: 
��س���تهدف �لبحث �لتعرف �لفروق يف �ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى �لتالميذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �ملدجمني و�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني، يف �س���وء 
متغري�ت �لنوع و�ل�سف �لدر��سي. وتكونت �لعينة من )200( تلميًذ� وتلميذة من ذوي 
�لإعاقة �لفكرية مبدينة �لريا�س باملرحلة �لبتد�ئية، ومت ��ستخد�م مقيا�س �ل�سلوك 
�لفو�س���وي، و�سجالت �لتلميذ �ملدر�سية، و��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، 
ومت �لتو�س���ل �إىل وج���ود فروق ب���ني ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �ملدجمني وغري �ملدجمني 
يف ��س���طر�ب �مل�س���لك و�ل�س���لوك �لفو�س���وي )�لدرجة �لكلية( ل�س���الح غري �ملدجمني 
بينما ل توجد فروق بينهما يف كل من ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد 
و��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي. وجود فروق ب���ني ذوي �لإعاقة فكري���ا �لذكور �ملدجمني 
وذوي �لإعاق���ة فكري���ا �لذك���ور غ���ري �ملدجم���ني يف ��س���طر�ب �مل�س���لك ل�س���الح �لذك���ور 
ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني بينما ل توجد فروق بينهم يف ��س���طر�ب �لعناد 
�ملتحدي و��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 
)�لدرج���ة �لكلي���ة(. وكانت �لإناث �ملدجمات �أقل يف �ل�س���لوك �لفو�س���وي )كل �لأبعاد( 

من �لإناث غري �ملدجمات.

الكلمات املفتاحية: �ل�سلوك �لفو�سوي، ذوي �لإعاقة �لفكرية، �لدمج.
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The disruptive behavior in integrated and non 
integrated intellectually disabled pupils.

Mohammed Abdullah BIN Dhwaihyi 
Dr. Ahmed Abu Zaid,Associate 
Professor, Arab East College,

Department of Special Education.

Abstract : This study aimed to study the disruptive behavior 
in integration and non integration intellectually disabled pupils 
in the city of Riyadh. The sample consisted of 200 pupils , boys 
100 , girls, 100 in primary schools. It has used disruptive behavior 
scale, School pupils records.and it has denended on Analytical 
descriptive approach. It was resulted, there are differences between 
in integration and non integration intellectually disabled pupils 
in conduct disorder and disruptive behavior (total score) for non 
integration intellectually disabled while there aren’t differences in 
attention deficit hyperactivity disorder and Oppositional defiant 
disorder. there are differences between in integration and non 
integration intellectually disabled boys pupils in conduct disorder 
for non integration intellectually disabled boys while there aren’ t 
differences between in integration and non integration intellectually 
disabled boys pupils in Oppositional defiant disorder, attention deficit 
hyperactivity disorder and disruptive behavior(total score). there are 
differences between in integration and non integration intellectually 
disabled girls pupils in disruptive behavior (all dimensions).

Key Words: disruptive behavior, intellectually disabled, integrated
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مقدمة البحث: 
ينبغ���ي عل���ى �ملجتم���ع �إذ� �أر�د �أن يتب���و�أ لنف�س���ه مكاًنا مرموًقا يف ع���امل �لغد �أن 
تتبن���ى �أنظمت���ه �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة فل�س���فة تربوية و��س���حة �ملعامل و�ل���ر�أي، تهتم 
وتدع���م �لرتبي���ة و�لتعليم �خلا�س بتالميذ ذوي �لإعاقة، بحيث تكون هذه �لفل�س���فة 
و��سحة �ملعامل، و�لر�أي، و�لأهد�ف لعملية �لرعاية �لرتبوية، و�لتعليمية، و�لنف�سية، 
و�لجتماعية، و�ل�سحية �لكاملة لهم خالل مر�حل �لتعليم �ملختلفة )حيدر،2005(. 

ويعد �لدمج من �لق�سايا �ملهمة يف تربية وتعليم ذوي �لإعاقة. وعرفه كل من 
كو�فح���ة، ويو�س���ف )2007، �س. 65( باأنه: »تدري����س �لتالميذ غري �لعاديني جنًبا �إىل 
جن���ب م���ع �أقر�نهم �لعاديني يف �س���فوف �لتعلي���م �لعام مع توفري �لظ���روف و�لعو�مل 
�لت���ي ت�س���اعد على جن���اح �لعملية �لتعليمية، و��س���تفادة هوؤلء �لتالمي���ذ من �لرب�مج 

�ملقدمة يف �ملد�ر�س �لعادية قدر �مل�ستطاع«. 

وي�س���ري كل م���ن �ل�س���خ�س و�لدماط���ي )1992، ����س. 279( �إىل �إن �لدم���ج ه���و 
مفه���وم يفي���د خدم���ة �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة د�خ���ل �لربنامج �لدر��س���ي �لع���ادي مع 

تزويدهم بالعاملني �ملتخ�س�سني و�خلدمات �مل�ساعدة.

و�أثارت ق�س���ية دمج ذوي �لإعاقة جدًل كبرًي� يف �لأو�س���اط �لعلمية بني موؤيد 
ومعار����س، حيث يعر�س عبد �لاله )2002( لبع�س �آر�ء �ملوؤيدين و�ملعار�س���ني؛ فريى 
�ملوؤيدي���ن �أن جمي���ع �لتالمي���ذ بحاجة لتلقي �لتعليم مع زم���الء �آخرين، فمن حق كل 
تلمي���ذ �أن ي�س���عر بامل���رح، وي�س���تمتع بال�س���خب و�ل�س���حك يف حياته، وه���م بحاجة �إىل 
�لنخ���ر�ط يف �أ�س���رة حقيقية ومدر�س���ة حقيقية و�إقامة �س���د�قة م���ع �لآخرين، وهذه 
�لفر����س قد ل تتحقق لذي �لإعاقة يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية �خلا�س���ة ب���ه، حيث �أكدت 
نتائ���ج �لدر��س���ات ف�س���ل �لرتبي���ة �خلا�س���ة، فق���د وج���د �أن 556% من تالمي���ذ �لرتبية 
�خلا�س���ة ح�س���لو� عل���ى �س���هادة �لدبل���وم يف �ملد�ر����س �لإعد�دي���ة، ومل يو��س���ل �لتعليم 
�لثان���وي منه���م غ���ري 21 %. وي���رى �أ�س���حاب �لجت���اه �ملعار�س �أن عدم ج���دوى �جلمع 
ب���ني ذوي �لإعاق���ة و�لعادي���ني ل يعن���ى �س���عورهم بامل�س���اركة و�لنتماء، فهم ي�س���عرون 
بالعزل���ة يف �ل�س���فوف �لعادي���ة �إذ� عامله���م �لتالمي���ذ �لعادي���ون معامل���ة قا�س���ية، كما 
�أ�س���ارت �لدر��س���ات �إىل �أن 77 % من �أولياء �أمور ذوي �لإعاقة ي�س���عرون بالر�س���ا جتاه 
بر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س. كم���ا �أن حو�يل 92 % من ذوي �لإعاقة يق�س���ون -على �لأقل 
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-بع�س وقتهم يف �س���فوف �لتعليم �لعام ولكنها ل تكون م�س���وؤولة عن �نخفا�س ن�س���بة 
تخرجه���م، �أو ت�س���ربهم من �لتعليم. وهناك ر�أي حمايد يتبنى �أ�س���حاب وجهة �لنظر 
ه���ذه مب���د�أ �لتوفيق بني �لجتاهني فهم يوؤيدون دم���ج �لتالميذ ذوي �لإعاقة بدرجة 
ب�س���يطة فقط، وذوي �لإعاقات �ل�س���ديدة يتلقون تعليمهم وتدريبهم يف مر�كز خا�سة 

بذوي �لإعاقة.

و�أ�س���بح دم���ج ذوي �لإعاق���ة و�قع على م�س���توى �لعامل. وته���دف عملية �لدمج 
ل���ذوي �لإعاق���ة م���ع �لعادي���ني �إىل تنمي���ة �جلانب �لجتماع���ي، و�لتفاع���ل و�لألفة مع 
���ا تنمية �جتاه���ات �إيجابية نحو ذي �لإعاقة من  �لآخري���ن من قبل ذي �لإعاقة، و�أي�سً
قبل �لعاديني، و�لق�ساء على �لعزلة �لتي يعاين منها ذوو �لإعاقة. ويذكر Mason �أن 
�لعزلة تعد �سبًبا رئي�سا لن�ساأة �ل�سلوك �لعدو�ين؛ لأنها توؤدي �إىل �لإحباط، وبالتايل 

توؤدي �إىل مزيد من حدة �لعدو�ن )يف: توفيل�س،2001، �س. 225(.

وبعي���ًد� ع���ن �لأط���ر �لنظري���ة و�لأر�ء �لنظري���ة يف ق�س���ية دم���ج ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة فهن���اك �لعدي���د من �لبحوث و�لدر��س���ات �لتي مت �إجر�وؤها لتع���رف �أثر بيئة 
�لدمج على ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ فك�س���فت در��س���ة عبد �حلميد )2003( �أن �لتالميذ 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعل���م، و�لذي���ن مت دجمه���م مع �لعادي���ني يف بع�س 
�لأن�س���طة �أعل���ى يف �لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي من عين���ة �لتالميذ ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لذين مل يتم دجمهم.

و�أكدت در��سة �سيونق Cheung (1990) على �أن دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكرية يف �أن�سطة �للعب مع �لتالميذ �لعاديني كان له �أثر �إيجابي يف زيادة �لتفاعل 
�لجتماع���ي للتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة. و�أ�س���ارت در��س���ة رين���دك، ود�ونين���ج، 
 Ryndak, Downing, Jacqueline, and Morrison, وجاكلني، و موري�س���ون
(1995) �إىل �أن و�لدي �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية ر�أو� حت�سًنا ملمو�ًسا يف مهار�ت 
�للغة و�لكالم و�لت�سال لدى �أطفالهم بعد دجمهم مع �أقر�نهم �لعاديني يف �ملد�ر�س 

�لعادية.

 Hall, and McGregorو�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة كل من هل، ماكجريج���ور 
(2000) �إىل �أن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �كت�س���بو� �لعدي���د م���ن �ل�س���لوكيات 
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�لجتماعي���ة �ملرغوب���ة م���ن �أقر�نهم �لأ�س���وياء �أثناء ممار�س���تهم لالأن�س���طة و�لتفاعل 
معهم كما �أن هذه �ل�سلوكيات ��ستمرت لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

و�أكدت �للحامي )2003( �أن �لدمج �أدى �إىل حت�س���ن بع�س �جلو�نب �ل�س���لوكية 
و�لجتماعي���ة مث���ل مفه���وم �ل���ذ�ت، و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماع���ي، و�لتو��س���ل مع 
�لآخري���ن، و�لأن�س���طة �لجتماعي���ة و�لتعليمية ل���دى �لتلميذ ذي �لإعاق���ة فكرًيا مما 
ترت���ب علي���ه حت�س���ني يف بع����س جو�ن���ب �مله���ار�ت �للغوية، وخا�س���ة �أن ه���ذه �جلو�نب 

�ملذكورة �سلًفا ل ميكن �أن تتطور، �أو تتح�سن بدون تفاعل لغوي.

وتو�سلت �خل�سرمي Alkhashrami (1995) �إىل �أن �لتاأثري �لفعال للدمج 
يف �ملدر��س �لعادية يوؤدي �إىل حت�س���ني م�ستوى �ملهار�ت �لجتماعية و�للغوية ومفهوم 

�لذ�ت للتالميذ و�لذين مت دجمهم ملدة ترت�وح ما بني �سنة وثالث �سنو�ت.

وعل���ى �لرغ���م م���ن �لكث���ري م���ن �لفو�ئ���د �لت���ي يحققه���ا دم���ج ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية، �إل هناك در��سات تو�سلت �إىل وجود �سلبيات لبيئة �لدمج على ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، فتو�س���ل عب���د �ل���اله )2002( �إىل �أن �لدمج قد يرتك بع�س �لآثار �ل�س���لبية 
عل���ى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية هي: �إح�سا�س���هم بالدونية، لو�س���عهم يف و�س���ع 
مقارنة مع �أقر�نهم �لعاديني، و�سعورهم بالإحباط و�لنطو�ء وظهور م�سكالت لهم، 
وتعر�سهم لل�سخرية، �أو للتعليقات و�ملعاملة �ل�سلبية من �أقر�نهم �لعاديني، و�لتاأثري 
�ل�س���لبي على م�س���تو�هم �لتح�سيلي لعدم مو�كبة �ملنهج، ونق�س �لتكيف و�لقدرة على 
�لبق���اء فرتة طويلة يف �ل�س���ف، وقلة �لهتمام بهم ل�س���يق �لوق���ت وكرثة �أعباء �ملعلم، 
و�س���عورهم بالغرب���ة، �أو �لعزل���ة د�خل �ل�س���ف، وزيادة خماوفهم م���ن �لعامل �خلارجي 

ونق�س �أوجه �خلدمة لهم.

�أقر�ن���ه  �لتلمي���ذ ذي �لإعاق���ة فكرًي���ا لالإحب���اط و�ل�س���خرية م���ن  ويتعر����س 
�لعادي���ني، كم���ا يتعر�س �إىل �لإهمال من �ملعلم���ني، وينمي عنده �لعد�وة و�خلوف من 

�لف�سل و�لقلق )مر�سي، 1999، �س. 361(.

ولحظ �لباحث �أن �ل�س���لوك �لفو�س���وي و�حد من �ملو�سوعات �لتي مل حتظى 
بالدر��س���ة يف بيئة �لدمج، حيث يعد مفهوم �ل�س���لوك �لفو�سوي مفهوم حديث ن�سبًيا. 
وعلى �لرغم من ذكره يف �أدبيات �لبحث �إل �أنه ما ز�ل مفهوًما جديًد�، وهو كا�سطر�ب 
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يعمل على ك�سر قو�عد �ملدر�سة، ويوؤدي �إىل قلقلة �لتعلم وبيئة �لتعليم، و�لعالقة مع 
.(Veiga, 2008, p. 203) ملدر�سة�

ويعد ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي من �ل�سطر�بات �ل�س���لوكية �لتي �سغلت 
�لآباء، و�ملعلمني، و�لباحثني يف �لرتبية �خلا�سة، وعلم �لنف�س ملا ي�سببه من م�سكالت 
تعيق �لتو�فق يف �لبيئة، وهو �أحد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي يعاين منها �ل�س���غار 
و�لكبار، و�ساأنه �ساأن �لعديد من �ل�سطر�ب �ل�سلوكية �لأخرى �لتي لقت �لعديد من 

�خلالفات حول حتديد �ملفهوم )�أبوزيد، وعبد �حلميد ،2015ب، �س. 21(.

وت���زد�د ن�س���بة �نت�س���ار ��س���طر�بات �ل�س���لوك �لفو�س���وي ل���دى �لتالمي���ذ ذوي 
 (Allen & % 45-% 12 لإعاق���ة �لفكري���ة �أك���رث م���ن �لعادي���ني، حي���ث ت���رت�وح ب���ني�
(Clifford, 2004 و�ل�س���لوك �لفو�س���وي �أك���رث �نت�س���اًر� ب���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
 .(Costigan & Harter, 1997) لقابلني للتعليم عن فئات ذوي �لإعاقة �لفكرية�

�لفو�س���وية  �ل�س���لوكيات  م���ن  �لكث���ري  فكرًي���ا  �لإعاق���ة  ذي  �لتلمي���ذ  فُيظه���ر 
و�لإهم���ال  �لتعليم���ات،  �إتب���اع  وع���دم  �مل�س���اركة،  وع���دم  و�لعن���اد،  �لتح���دي،  مث���ل: 
�جل���در�ن                                                                                       عل���ى  و�لكتاب���ة  و�ملن���زل،  �ملدر�س���ة  ب���اأدو�ت  و�لعب���ث  �لو�جب���ات،  يف 

 .(Costigan & Harter,1997)

�ملعدل���ة  �لر�بع���ة  �لطبع���ة  يف  �لفو�س���وي  �ل�س���لوك  ��س���طر�بات  و�س���ف  ومت 
��س���طر�ب  ه���ي:  ��س���طر�بات  ثالث���ة  يف  �لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  م���ن 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي، ��س���طر�ب �مل�س���لك                                                   

)�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015ب(. 

وي���وؤدى �ل�س���لوك �لفو�س���وي �ملزم���ن �إىل �جلن���وح، �حل���اد و�ل���ذي يظه���ر �أثناء 
�لطفول���ة �ملبك���رة، ويقاوم هوؤلء �لأطفال �جله���ود �لعالجية �لتي تبذل مع �لتقدم يف 

.(Bernazzani & Tremblay, 2001) لعمر�

وتتناق�س نتائج �لدر��سات فيما يتعلق بتاأثري �لبيئة على �ل�سلوك �لفو�سوي، 
فت�س���ري بع�س �لدر��س���ات �إىل �أن �لدمج يوؤثر �س���لبيا على �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، حيث 
يو�ج���ه �لطف���ل �ملدم���ج �لعديد م���ن �لتحديات يف بيئ���ة �لدمج منها على �س���بيل �ملثال 
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مقارنة نف�سه باأقر�نه �لعاديني، و�ل�سغوط �لتي يو�جهها من �أقر�نه �لعاديني، وعلى 
�لنحو �لأخر ت�س���ري بع�س �لدر��س���ات �إىل �أن بيئة �لدمج تعمل على حت�س���ني �ل�سلوك، 
حيث ميثل �لأقر�ن منوذج للمعاق فكرياً يتعلم منه �لكثري من �ل�س���لوكيات )�أبوزيد، 

وعبد �حلميد،2015ب(. 

م�سكلة البحث: 
�أ�س���بحت ق�س���ية دمج ذوي �لإعاقة �لفكرية و�قًعا ملا يحققه �لدمج من فو�ئد، 
ولكن بع�س �لدر��سات �أ�سارت �إىل �أنه بالرغم من وجود �إيجابيات لدمج ذوي �لإعاقة 
���ا �س���لبيات له. و�أجرى �لباحثون �لكثري من �لبحوث و�لدر��سات  �لفكرية فهناك �أي�سً
للتعرف على �لفروق بني ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري �ملدجمني �سو�ء فيما 
 Cheung,1990؛ Hall, يتعل���ق بامل�س���كالت �ل�س���لوكية، �أو �لتعليمي���ة، �أو �لنف�س���ية

(and McGregor 2000؛ عبد �لاله،2002(. 

وقد لحظ �لباحث من خالل خربته �مليد�نية �أن هناك �ختالف يف �سلوكيات 
�لتالمي���ذ يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكرية ع���ن �لتالمي���ذ يف مد�ر�س �لدم���ج، ولكن هذه 
�ملالحظ���ة مل ت�س���ل �إىل ح���د �ملالحظ���ة �ملنهجي���ة �ملنظمة �لت���ي تعد به���ا، لذلك يقوم 
�لباح���ث بالبحث �حلايل للتعرف على �لفروق يف �أعر��س �ل�س���لوك �لفو�س���وي و�لتي 
تتمث���ل يف �أعر�����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، و�أعر�����س ��س���طر�ب �لعناد 
�ملتح���دي، و�أعر�����س ��س���طر�ب �مل�س���لك ب���ني تالمي���ذ مدر�����س �لدم���ج ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة )�ملدجم���ني( وتالميذ معاه���د �لرتبي���ة �لفكرية )غري �ملدجم���ني( مبدينة 

�لريا�س. وذلك من خالل �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لتايل: 

ه���ل هناك فروق بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وذوي �لإعاقة 
�لفكرية غري �ملدجمني يف �ل�سلوك �لفو�سوي؟ 

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث ما يلي:

�لتعرف على �لفروق بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني و�لتالميذ 1 ))
ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني يف ��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي.
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�لتع���رف عل���ى �لفروق ب���ني �لذكور ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ملدجم���ني و�لذكور 1 ))
ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني يف �ل�سلوك �لفو�سوي.

�لتع���رف عل���ى �لفروق ب���ني �لإناث ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ملدموج���ني و�لإناث 1 ))
ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني يف �ل�سلوك �لفو�سوي.

اأهمية البحث:
 تتلخ�س �أهمية �لبحث يف �لنقاط �لتالية : 

يح���اول ه���ذ� �لبح���ث ت�س���ليط �ل�س���وء عل���ى دور �لدم���ج و�أهميت���ه يف م�س���اعدة 1 ))
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية لتقليل �ل�س���لوك �لفو�س���وي، وتعزيز �لتفاعل 

�لجتماعي بني ذي �لإعاقة فكرًيا وحميطه �خلارجي.
ميكن �أن ت�س���هم نتائج هذ� �لبحث يف تو�س���يح �لعالقة بني �ل�سلوك �لفو�سوي 1 ))

و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، وبي���ان م���دى تاأث���ري �لتفاع���ل �لجتماعي يف زي���ادة، �أو 
خف�س �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.

ندرة �لأبحاث و�لدر��سات �لتي تناولت �لفروق يف �ل�سلوك �لفو�سوي و�لتفاعل 1 ))
�لجتماع���ي لدى �لتالميذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، �ملدجمني وغري �ملدجمني 

يف حدود علم �لباحث.
ميكن �أن ي�سهم هذ� �لبحث يف �إعد�د وت�سميم بر�مج �إر�سادية لالآباء و�ملعلمني، 1 ))

وبر�مج تعليمية للتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية، لتقليل �ل�س���لوك �لفو�س���وي 
لديهم فهًما و��ستيعاًبا وتنمية مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي.

م�سطلحات البحث: 

الإعاق�ة الفكري�ة Intellectual Disability: وتع���رف �جلمعية �لأمريكية 
لل�سعوبات �لنمائية و�لعقلية �لإعاقة �لفكرية يف تعريفها �لعا�سر: باأنها عجز يت�سف 
بق�س���ور د�ل يف كل م���ن �لوظيف���ة �لعقلي���ة ويف �ل�س���لوك �لتكيف���ي، كم���ا يع���رب عنها يف 
جمالت �لتكيف �ملفاهيمية و�لجتماعية و�لعلمية، وهذ� �لعجز قد يحدث قبل �س���ن 

18�سنة )�أبوزيد، وعبد �حلميد، 2015ب(. 
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الدم�ج Integration: يع���رف �لدم���ج باأن���ه: تربي���ة وتعلي���م �لتالمي���ذ غ���ري 
�لعادي���ني يف �ملد�ر����س �لعادي���ة م���ع تزويده���م بخدم���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة )�لقو�ع���د 

�لتنظيمية ملعاهد وبر�مج �لرتبية �خلا�سة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم ،2001، 8(.

ذوو �لإعاقة فكريا �ملدجمون: وهم �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �مللتحقني 
ب�سفوف �لرتبية �خلا�سة مبدر��س �لعاديني )�لبنني و�لبنات( مدينة �لريا�س.

ذوو �لإعاق���ة فكري���ا غ���ري �ملدجم���ني: وه���م تالميذ معاه���د �لرتبي���ة �لفكرية 
مبدينة �لريا�س �لبنني و�لبنات. 

ال�س�لوك الفو�س�وي Disruptive Behavior Disorder: “هو جمموعة 
من �ل�ستجابات �لتي ت�سرتك يف كونها ت�سبب ��سطر�باً يف جمريات �لأمور، �أو حتول 
دون تاأدية �سخ�س �آخر لوظائفه ب�سكل، �أو باأخر )�خلطيب، 2001، �س. 140(. ويتكون 

من ثالثة ��سطر�بات فرعية هي:

ا�س�طراب العن�اد املتح�دي Oppositional Deficit Disorder: يعرفه 
�لباحث �إجر�ئياً باأنه: “�س���كاًل من �أ�س���كال �ل�س���لوك �ل�س���لبي و�لعدو�ين جتاه ممثلني 
�ل�س���لطة ويالح���ظ ه���ذ� �ل�س���لوك يف تعم���د م�س���ايقة �لأخري���ن و�زعاجه���م، و�نتهاك 
�لقو�عد، و�لق�س���م �ملتكرر، ول يتبع �لن�س���ائح، فيخالف تعليمات �لأ�سرة، ويتمرد على 

�إخوته و�أقر�نه، ويرف�س �لعرت�ف باأخطائه لأ�سباب غري منطقية”.

ا�س�طراب امل�س�لك Conduct Disorder: يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئي���اً باأن���ه 
جمموعة ثابتة ومتكررة من �ل�سلوكيات �لتي تتمثل يف �سعوبة �إقامة عالقة �جتماعية 
مع �لآخرين و�نتهاك حقوقهم، وياأخذ عدة �أ�سكال منها: �لكذب، �لعدو�ن نحو �لنا�س، 
�أو �حليو�نات، تدمري �ملمتلكات، و�خلد�ع، �أو �ل�سرقة، و�لنتهاكات �خلطرية للقو�عد. 

مما يوؤثر على �أد�ئه �لوظيفي، و�لأكادميي، و�أد�ئه يف حميط �لأ�سرة.

 Attention Deficit الزائ�د  بالن�س�اط  امل�س�حوب  النتب�اه  ا�س�طراب 
Hyperactivity :Disorder يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئي���اً م���ن خ���الل مكونات���ه فه���و 
��سطر�ب ي�سف �لأفر�د �لذين يت�سمون بنق�س �لنتباه و�لندفاعية و�لن�ساط �لز�ئد. 
فيت�س���ف ذوي نق�س �لنتباه Inattention بالق�س���ور يف �لرتكيز يف �ملهام و�لأن�سطة 
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ومتابع���ة م���ا يدور حوله���م، ويجدون �س���عوبة يف متابعة �لتعليم���ات و�لتوجيهات. ويف 
�لندفاعي���ة Impulsivity يت�س���رف �لطف���ل قب���ل �أن يفك���ر ويع���اين من �س���عوبة يف 
تنظي���م �مله���ام وعدم �لق���درة على �لتحكم بال���ذ�ت وتقدير نتائج �لأفع���ال. مما يجعله 
معر����س للح���و�دث د�ئًم���ا. ويت�س���ف ذوي �لن�س���اط �لز�ئ���د : Hyperactivityبكرثة 
�حلرك���ة عن �ملعدل �لطبيعي، وب�س���كل م�س���تمر وملحوظ ويك���ون خمالف ملن يف نف�س 

عمره.

االإطار النظري: 
يعر����س �لباحث يف ه���ذ� �جلزء �لإطار �لنظري للدر��س���ة �حلالية متناوًل فيه 
�لتعري���ف مبتغ���ري�ت �لبحث و�لتي تتمثل يف �لإعاقة �لفكرية، و��س���طر�بات �ل�س���لوك 

�لفو�سوي، و�لدمج و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة. 

ا�سطرابات ال�سلوك الفو�سوي:
تعد ��س���طر�بات �ل�س���لوك �لفو�س���وي من �ل�سطر�بات �ل�س���لوكية �لتي �سغلت 
�لآباء و�ملعلمني و�لباحثني يف �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف�س ملا ي�س���ببه من م�س���كالت 
تعيق �لتو�فق يف �لبيئة، وهو �أحد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي يعاين منها �ل�س���غار 
و�لكبار، و�ساأنه �ساأن �لعديد من �ل�سطر�ب �ل�سلوكية �لأخرى �لتي لقت �لعديد من 

�خلالفات حول حتديد �ملفهوم )�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015 ب، �س. 21(.

ويع���د مفه���وم �ل�س���لوك �لفو�س���وي مفه���وم حدي���ث ن�س���بًيا، وعل���ى �لرغ���م من 
ذك���ره يف �أدبي���ات عل���م �لنف�س و�لرتبية �خلا�س���ة �إل �أن���ه ما ز�ل مفهوًم���ا جديًد�، وهو 
كا�س���طر�ب يعمل على ك�س���ر قو�عد �ملدر�س���ة، ويوؤدي �إىل قلقلة �لتعليم وبيئة �لتعلم، 

(Veiga, 2008, p.203.( و�لعالقة مع �ملدر�سة

 Association ويعرف �ل�س���لوك �لفو�س���وي كما جاء يف �لدليل �لت�سخي�س���ي
American Psychiatry  باأن���ه: “جمموع���ة م���ن �ل�س���طر�بات ت�س���كل منًط���ا من 
�لفو�س���ى يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة، ويتميز �لفو�س���وي بالتمرد، وهو ي�س���طدم ب�س���كل 
جوه���ري م���ع �ملحي���ط �لجتماعي ويتعدى على �أن�س���طة وحقوق �لخري���ن، ومن هذ� 
�ملنظار فاإن ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�سوي يو�سف باأنه مزعج لالآخرين، فهو �قتحام، 

 )APA,1994(. ”أو تطفل�
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وي�سري كاًل من �خلطيب و�حلديدي )2004، �س. 65( باأن �ل�سلوك �لفو�سوي 
ا �أخر  هو: “جمموعة ��ستجابات ت�سبب �إزعاًجا، �أو ��سطر�ًبا يف �لبيئة، �أو متنع �سخ�سً
من �لقيام بعمله، ويف غرفة �ل�س���ف فال�س���تجابات �لفو�س���وية هي �لتي تعيق �لعملية 
�لتعليمي���ة ب�س���كل، �أو باأخ���ر، مث���ل �لإزع���اج �للفظ���ي كاإ�س���د�ر �أ�س���و�ت غ���ري مالئم���ة، 
�لت�س���فري، �لغناء، �لقهقهة، و�خلروج من �ملقع���د، �أو حتريك �ملقعد بطريقة مزعجة، 

و�إلقاء �لأ�سياء على �لأر�س، وغريها من �لأفعال غري �لن�سباطية”.

ويعرف �خلطيب )2001، �س. 140( �ل�س���لوك �لفو�سوي باأنه: “جمموعة من 
�ل�ستجابات �لتي ت�سرتك يف كونها ت�سبب ��سطر�ًبا يف جمريات �لأمور، �أو حتول دون 

تاأدية �سخ�س �آخر لوظائفه ب�سكل، �أو باأخر”.

ويذكر �لق�س���ا�س )2002، �س. 15( �أن �ل�س���لوك �لفو�س���وي يت�سمن �مل�سكالت 
�لت���ي تتمث���ل يف حال���ة م���ن �لفو�س���ى، و�لإزع���اج، و�لت�س���وي�س، و�لت���ي توؤثر �س���لًبا على 
�ملحيط �لجتماعي كالآباء، و�لزمالء، و�ملعلمني، و�أنها ت�س���بب للفرد �س���عًفا جوهرًيا 
يف �لوظائ���ف �لجتماعي���ة و�لأكادميية و�ملهنية، وهذه �مل�س���كالت تت�س���من: �لت�س���تت، 
و�حلرك���ة �لز�ئ���دة، و�لعدو�ن، و�لتخري���ب، و�لإغاظ���ة، و�إزعاج �لآخرين، و�لت�س���وي�س 

و�ل�سغب، وحرق �لقو�عد و�ملعايري �لجتماعية و�لرتبوية.

خ�سائ�س ا�سطراب ال�سلوك الفو�سوي:
ت�س���ري بع����س �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �ل�س���لوك �لفو�س���وي �ملزم���ن يوؤدي 
�إىل �جلن���وح �حل���اد و�ل���ذي يظه���ر �أثن���اء �لطفول���ة �ملبك���رة، ويق���اوم ه���وؤلء �لأطف���ال 
�جله���ود �لعالجي���ة �لت���ي تبذل م���ع �لتق���دم يف �لعمر. ولت���اليف �خلط���ورة �لتي تنجم 
ع���ن ��س���تمر�ر �ل�س���لوك �لفو�س���وي ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، كان لز�ًما 
م���ن �لك�س���ف �ملبك���ر عن �ل�س���لوك �لفو�س���وي �لذي يعاين من���ه �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، وم���ن ث���م �ختي���ار �أن�س���ب �لأ�س���اليب �لعالجي���ة للق�س���اء علي���ه، �أو تخفي���ف 
حدت���ه، حت���ى ن�س���ل بالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �إىل �أق�س���ى ح���د م���ن �لتو�ف���ق 

)�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015ب، �س. 286(.
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ال�سلوك الفو�سوي لدى ذوي الإعاقة الفكرية:
�أك���رث  م���ن  �ل�س���لوكية  �ل�س���طر�بات  �أن  �إىل  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  ت�س���ري 
�ل�س���طر�بات �س���يوًعا ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، و��س���طر�ب �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي و�ح���د م���ن �أك���رث �ل�س���طر�بات �لتي يع���اين منه���ا �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية يف �لطفولة و�ملر�هقة وكثرًي� ما يوؤدي �إىل �لت�س���ادم د�خل �لأ�س���ر و�ملجتمع. 
وينت�س���ر �ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �أكرث من �لعاديني، 
كم���ا �أن ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعليم �أكرث فو�س���وية من فئات ذوي �لإعاقة 
فكري���ة �لأخرى، فترت�وح ن�س���بة �ل�س���لوك �لفو�س���وي ل���دى �لأطف���ال و�ملر�هقني بني        

12 – 36 % )�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015ب(. 

وت���زد�د ه���ذه �لن�س���بة ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة حي���ث ت���رت�وح 
ب���ني 12 – 45%؛ فيظه���ر �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لكث���ري م���ن �ل�س���لوكيات 
�لتعليم���ات،  �إتب���اع  وع���دم  �مل�س���اركة،  وع���دم  و�لعن���اد،  �لتح���دي،  مث���ل:  �لفو�س���وية 
و�لإهم���ال يف �لو�جب���ات، و�لعب���ث ب���اأدو�ت �ملدر�س���ة و�ملن���زل، و�لكتاب���ة عل���ى �جل���در�ن

 (Koskentausta, livanainen, & Almqvist, 2007) 

وبن���اء على نتائ���ج �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�لأطر �لنظرية و�إ�س���د�ر�ت 
�لر�بطة �لأمريكية للطب �لنف�سي يعد ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، 
و��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، و��س���طر�ب �مل�س���لك من �أهم مكونات ��سطر�بات �ل�سلوك 

�لفو�سوي. ويعر�س �لباحث لهذه �ل�سطر�بات على �لنحو �لتايل: 

(( ) ADHD: ا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد
 يعد ��سطر�ب �لنتباه من �مل�سطلحات �لتي ظهرت حديًثا و�لتي تظهر ب�سكل 
و��س���ح ل���دى �لأطف���ال، ويعاين منه �لأطفال �س���و�ء يف �ملنزل، �أو �ملدر�س���ة، هو م�س���كلة 

توؤرق �ملعلمني و�لآباء و�لقائمني على رعاية �لأطفال.

وظه���ر م�س���طلح ��س���طر�ب �لنتب���اه يف بد�ي���ة �لق���رن �لتا�س���ع ع�س���ر عل���ى �أنه 
��س���طر�ب ع�س���وي، وذلك لإ�س���ابة �ل�س���عوب يف نهاية �حلرب �لعاملية �لأوىل باإ�سابات 
دماغي���ة لنت�س���ار وب���اء �لتهاب �مل���خ، فظهرت جمل���ة �أعر��س متيز فئة ذوي ��س���طر�ب 
�لنتب���اه، وم���ع بد�ية ع���ام 1980 تر�ج���ع �لجتاه �لع�س���وي، وظهر �لجتاه �ل�س���لوكي، 
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وبد�أ ينظر �إىل ��س���طر�ب �لنتباه لدى �لأطفال على �أنه ��س���طر�ب �س���لوكي )دبي�س، 
و�ل�سمادونى،1998، �س �س. 91-90(.

م�س���طلح  �أن   1980 ع���ام   Nussbaun and Bigler م���ن  كل  ويذك���ر 
��س���طر�ب �لنتب���اه م���ن �مل�س���طلحات �حلديث���ة، حي���ث �أن���ه مل يت���م �لتحدي���د �لدقيق 
له���ذ� �ل�س���طر�ب �إل يف بد�ي���ة �لثمانين���ات م���ن ه���ذ� �لقرن، فق���د كان ي�س���خ�س قبل 
ذل���ك عل���ى �أن���ه �س���عف يف �لق���درة عل���ى �لتعل���م، �أو �أن���ه خل���ل ب�س���يط يف وظائ���ف �مل���خ
�مل���خ                           يف  ب�س���يطة  �إ�س���ابة  �أو   ،(Brain) Dysfunction MBD Minimal

(Injury MBI Minimal Brain) )يف �لبحريي، وعجالن،1997، �س. 34(. 

 Hyperkinetic ا م�سميات متعددة مثل: فرط �حلركة وكان يطلق عليه �أي�سً
 Reaction ofرد فعل �لطفولة مفرط �لن�ساط ،Hyperactivity وفرط �لن�س���اط
Children Hyperkinetic، و�أخرًي� ��س���طر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد 
 ADHD ويالحظ �أن م�سطلح ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ADHD
يف �لطبع���ة �لثالث���ة �ملعدل���ة م���ن دليل ت�س���خي�س �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية و�إح�س���ائها 
�لثال���ث DSM.3ed,1987 يختل���ف ع���ن م�س���طلح ��س���طر�بات �لنتتباه �مل�س���حوب 
بالن�ساط �لز�ئد ADHD يف ت�سمية �لطبعة �لثالثة من دليل ت�سخي�س �ل�سطر�بات 
م )�لبح���ريي، وعج���الن،1997، ����س ����س. 6=19(.  ع���ام 1980  و�إح�س���ائها  �لنف�س���ية 

ومت �إلغ���اء �لتميي���ز بني ��س���طر�ب �لنتباه و�لن�س���اط �لز�ئد لع���دم وجود �أدلة 
تطبيقية تدعم �لتمييز، �أو تقف خلفه ومن ثم قررت جمعية �لطب �لنف�سي �لأمريكية 
APA�أن تتعامل مع ��سطر�بات �لنتباه كمكون و�حد �أطلقت عليه ��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ADHD )�لزيات،1998، �س. 261(.

ويوؤكد ذلك �لدردير )1999، �س. 75( حيث تو�سل �إىل �أن جميع �أبعاد مقيا�س 
��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ADHD و�لتي ت�سمل نق�س �لنتباه 
و�لندفاعية و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد تقي�س م�سكلة و�حدة وهي: ��سطر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د. ويعرف ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد 
ADHD من �لناحية �لطبية باأنه: ��سطر�ب جيني �مل�سدر، ينتقل بالو�رثة يف كثري 
من حالته، وينتج عنه عدم تو�زن كيميائي، �أو عجز يف �لو�س���الت �لع�س���بية �ملو�س���لة 
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بج���زء م���ن �مل���خ، و�مل�س���وؤولة عن �خلو�����س �لكيميائي���ة، �لتي ت�س���اعد �ملخ عل���ى تنظيم 
�ل�سلوك )�ليو�سفي،2005، �س. 17(. 

وت�س���ف �ل�س���طيحة )1991، ����س ����س. 28-29( ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د م���ن خ���الل �أعر��س���ه و�لتي تتك���ون من عدم �لق���درة عل���ى �لنتباه، 
و�لندفاعية، و�لن�ساط �لز�ئد. وي�سري لمربت وزمالئه �إىل هذ� �ل�سطر�ب من خالل 
جمموع���ة م���ن �لأعر��س توجد لدى �لطفل ت�س���مل: ق�س���ر فرتة �لنتباه، و�لت�س���رع، 
و�لتملم���ل �حلرك���ي، وتعت���رب ه���ذه �لزملة من �لأعر�����س جزًء من �أمناط �س���لوكية يف 
نظام �جتماعي مثل: �لبيئة �ملدر�سية، �أو �ملنزلية )�لبحريي، �لعجالن،1997، �س. 5(. 
ويعرف���ه كاًل من كوب���ر و�أرجان Cooper and Oregan (2001,p,3) با�س���طر�ب 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد بعدم �لقدرة على �لنتباه، و�لندفاعية، و�لن�ساط 

�حلركي.

(( ) :(ODD)Oppositional Defiant Defiant ا�سطراب العناد املتحدي
يوؤدي ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي دوًر� مهًما يف تنمية �ملر�س �لنف�سي �ملبكر، وله 
دور مرك���زي بني �ل�س���طر�بات �لد�خلية و�خلارجية، و�لتي حتدث ب�س���بب �لأعر��س 

(Burke, Hipwell & Loeber, 2010). ل�سلبية ل�سطر�ب �لعناد �لتحدي�
ويت�سف �لأطفال ذوو ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي غالًبا بعدم �لطاعة، ويظهرون 
حال���ة مز�جي���ة قابل���ة لالإثارة و�لتهيج و�ل�س���لبية، وغالًبا ما تكون هذه �مل�س���كالت ذ�ت 
طبيعة مزمنة ومتكررة، ويظهر هوؤلء �لأطفال ذوو ��س���طر�ب �لعناد �س���لوك �ملعاندة 
و�لتحدي و�ملعار�س���ة مب�س���توى �أك���رث خطورة وبدرجة �أكرب مما يظه���ره �أقر�نهم من 
نف����س �ل�س���ن و�جلن����س، وتت�س���من �ل�س���لوكيات �ملح���ددة �لتي م���ن �ملمك���ن �أن يظهرها 
�لأطف���ال ذوو ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي كل م���ن : �نتهاك �لقو�عد، ونوبات �لغ�س���ب، 
�ملجادل���ة م���ع ممثل���ي �ل�س���لطة، م�س���ايقة �لآخري���ن، ل���وم �لآخري���ن على م�س���كالتهم 

�خلا�سة، و�لق�سم �ملتكرر)عبد�لرحمن، وعلى،2003،�س. 20(.

ويت�س���ف �لأطف���ال �ملر�هق���ني ذوي ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي بع���دم �لطاعة، 
�ل�س���لبية، �نته���اك �لقو�ع���د �لثابت���ة، نوبات غ�س���ب، �ملجادل���ة مع �لآخرين، م�س���ايقة 
�لآخري���ن، ل���وم �لآخري���ن عل���ى م�س���كالتهم �خلا�س���ة؛ بالإ�س���افة �إىل �إظه���ار �حلال���ة 
�ملز�جي���ة �لقابل���ة لالإث���ارة و�لتهي���ج، ويظه���ر ذوي �ل�س���طر�ب �ملعان���د، �أو �ملتعار����س 
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�س���لوك �لتحدي و�ملعار�س���ة مب�س���توى �أكرب و�أكرث خطورة من �أقر�نهم يف نف�س �ل�سن 
)ر�سو�ن،2003، �س. 85(.

وميتث���ل ه���ذ� �ل�س���طر�ب �ل�س���لوكي ل���دى �لأطف���ال يف جمادلة �لكب���ار، وفقد 
�له���دوء )كث���رًي�(، و�لغ�س���ب، �ل�س���يق م���ن �لآخرين ب�س���هولة، وحتدي قو�ع���د �لكبار 
و�أو�مرهم، وتعمد ��ستفز�ز �لآخرين. ويعد هذ� �ل�سطر�ب �سكاًل من �أ�سكال �ل�سلوك 
�ل�س���لبية و�لعد�ئي���ة �جلريئ���ة م���ع غي���اب �لنته���اكات �خلط���رية للمب���ادئ و�لقو�ع���د 

�لجتماعية، �أو حلقوق �لآخرين )حمودة،1991(.

وي���رى كاًل م���ن �أبوزي���د، وعب���د �حلميد )2015ب، ����س. 93( ب���اأن �لطفل �لذي 
يعاين من �ل�س���لوك �لفو�سوي يت�س���ف باأنه يعار�س �لكبار، ويخالف �لنظم و�لقو�عد 
و�لتعليم���ات، ول يتب���ع �لن�س���ائح، فيخال���ف تعليم���ات �لأ�س���رة، ويتم���رد عل���ى �إخوت���ه 

و�أقر�نه، ويرف�س �لعرت�ف باأخطائه لأ�سباب غري منطقية.

ويعرف���ه كل���ري فهي���م )1997، ����س. 38( باأن���ه: “عب���ارة عن نوب���ات متكررة من 
�لعن���اد، تظه���ر ب���ني �لأطف���ال �لذي���ن يكون���ون �إم���ا منبوذي���ن م���ن و�لديه���م، �أو يلج���اأ 
و�لديهم �إىل �لزيادة يف حمايتهم، �أو �لزيادة يف �ل�سيطرة عليهم و�إجبارهم على تنفيذ 

تعليماتهم”.

بينما يعرفه عبد �ملعطي )2001، �س �س. 409-410( باأنه: “��سطر�ب �سلوكي 
يت�س���م بع���دم تنفي���ذ �لطف���ل ما يوؤم���ر به من �لكب���ار، و�إ�س���ر�ره على ت�س���رف ما، رمبا 
وه���و يعل���م �أن هذ� �لت�س���رف خاطًئا، �أو غ���ري مرغوًبا فيه، غ���ري �أن �لطفل يتخذ هذ� 
�ل�س���لوك للتعبري عن رف�س���ه لر�أي �لآخري���ن، �أو لرغبته يف حتقيق �أهد�ف ومقا�س���د 

معينة حتقيًقا �سريًعا”.

ويع���رف ��س���طر�ب �لعناد �ملتح���دي طبًقا لتعريف �جلمعي���ة �لأمريكية للطب 
�لنف�س���ي يف �لإ�س���د�ر �لر�بع �ملعدل من دليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�لعقلية DSM-IV-TR باأنه: “منط متكرر من �لتمرد و�لتحدي و�ل�سلوك �ل�سلبي 
و�لعد�ئ���ي نح���و �أمناط �ل�س���لطة. وفي���ه ل بد �أن حتدث �ل�س���لوكيات بتك���ر�ر �أكرث من 
تالحظ ك�س���فة فردية لعمر معني، �أو مرحلة منائية معينة، ود�ئًما ما يتم علية قبل 

.)264 �س.  حممد،2012،  �سن �لثامنة نادًر� ما يتاأخر بعد �ملر�هقة �ملبكرة” )يف 
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ويعرف ملحم )2002، �س. 320( �لعناد باأنه: “��سطر�ب �سلوكي �سائع يحدث 
لفرتة وجيزة من عمر �لطفل. ورمبا ياأخذ منًطا متو��س���اًل و�س���فه ثابتة يف �سلوكه. 
وي�س���نف �س���من �لنزع���ات �لعدو�ني���ة عن���د �لأطف���ال. ويعد حم�س���لة لت�س���ادم رغبات 

وطموحات �لطفل ورغبات ونو�هي �لكبار و�أو�مرهم”.

وح�سب دليل �لت�سخي�سي �لح�سائي �لر�بع (APA,1994) يت�سف ��سطر�ب 
�لعناد �ملتحدي باخل�سائ�س �لآتية:

يفقد �لطفل غالًبا �أع�سابه، فمز�جه متقلب، ول ي�ستطيع �سبط نف�سه.1 ))
يجادل غالًبا �لكبار.1 ))
يظهر غالًبا �لغ�سب، ويبدو �سريع �لمتعا�س.1 ))
يتوق غالًبا لإغاظة �لآخرين، ويحب �لنتقام منهم.1 ))
يلوم غالًبا �لآخرين على �أخطائه، �أو �سوء ت�سرفاته.1 ))
يخلق غالًبا �إزعاجات لالآخرين.1 ))
يظهر غالًبا ح�سا�سية ز�ئدة، وينزعج من �لآخرين ب�سهولة.1 ))
يتحدى غالًبا �لقو�عد، و�ملعايري �لجتماعية، ويرف�س طاعة �لخرين.1 ))

ويقع ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي يف ثالثة �أ�سكال رئي�سة هي:
�ملقاومة �ل�س���لبية: حيث يتاأخر �لطفل يف �متثاله، �أو ي�س���كو ويتذمر بدًل من 1 ))

�أن يطيع.
�لتحدي �لظاهر: “لن �أفعل ذلك” حيث يكون �لطفل م�ستعًد� لتوجيه �إ�ساءة 1 ))

لفظية، �أو لالنفجار يف ثورة غ�سب للدفاع عن موقفه.
�أ�س���لوب �لع�س���يان �حلاقد: ويوؤدي �إىل قيام �لطفل بعمل عك�س ما يطلب منه 1 ))

متاًما )�سيفر، وميلمان،1989، �س �س. 405-404(. 
ويلخ�س �لزغبي )2001، �س. 140( �أ�سكال �لعناد �ملتحدى يف �لأتي:

�لعناد كا�س���طر�ب �س���لوكي: يتجلى هذ� �ل�س���كل من �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر 1 ))
�لطفل على �لعناد ومقاومة �س���لبية متو��سلة نحو مو�قف وحاجات. فالطفل 
يف ه���ذه �حلال���ة ين���زع نح���و معار�س���ة �لآخرين وم�ساك�س���تهم، ويك���ون يف حالة 

تذمر و�سكوى م�ستمرة من �أو�مر �لآخرين )�لو�لدين، �أو غريهم(.
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�لتحدي �لظاهر: ويكون هذ� �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر �لطفل على ��س���تكمال 1 ))
مايريده )مثل م�س���اهدة فيلم تلفزي���وين( بالرغم من �إقناع و�لدته له بالنوم 
من �أجل �ل�ستيقاظ مبكًر� للذهاب �إىل �ملدر�سة.ويكون عناده على �سكل رف�س 
مل���ا يطل���ب منه، ويك���ون م�س���تعًد� لتوجيه �إ�س���اءة لفظي���ة، �أو �لنفج���ار يف ثورة 

غ�سب للدفاع عن موقفه )حممد،2012، �س. 271(.
�لعن���اد �حلاق���د: يتمث���ل ه���ذ� �لعن���اد يف قي���ام �لطف���ل بعك����س م���ا يطل���ب من���ه، 1 ))

فالطف���ل �لذي يطلب منه �أن يهد�أ ي�س���رخ ب�س���وت عال، و�ل���ذي يطلب منه �أن 
ياأكل يرف�س �لطعام بالرغم من حاجته �إليه )كلري فيهم،2007(.

ميكن تو�سيح �ملعايري �لت�سخي�سية ل�سطر�ب �لعناد �ملتحدي كما �أوردها كاًل 
من )عبد �لرحمن، وعلي،2003، �س �س. 21-22( على �لنحو �لتايل:

منط من �ل�س���لوك �ل�س���لبي و�لعد�ئي و�لتحدي ي�س���تمر ملدة �س���تة �أ�س���هر على 1 ))
�لأقل، يظهر خاللها �أربعة، �أو �أكرث من �لأعر��س �لآتية: 

كثرًي� ما يفقد �أع�سابه.	 
كثرًي� ما يجادل �لكبار )�لر��سدين(. 	 
�لأ�س���خا�س 	  �أو�م���ر  �أو  لطلب���ات،  �لإذع���ان  ويرف����س  يتح���دى،  م���ا  غالًب���ا 

�لر��سدين، �أو لالأ�سول و�لقو�عد.
غالًبا ما ي�سايق �لنا�س عن عمد.	 
غالًبا يلوم �لآخرين على �أخطائه، �أو �سوء �سلوكه.	 
غالًبا ما يكون �سهل �ل�ستثارة و�ل�سيق بالآخرين.	 
غالًبا ما يكون غا�سًبا وم�ستاًء.	 
غالًبا ما يكون حاقًد� وحمًبا لالنتقام.	 

ي�سبب هذ� �ل�سطر�ب �ل�سلوكي �سعًفا �إكلينيكيا ملحوًظا.1 ))
ل حتدث هذه �ل�س���لوكيات على وجه �حل�س���ر �أثناء �مل�س���ار �ملر�س���ي ل�سطر�ب 1 ))

ذهاين، �أو ل�سطر�ب �ملز�ج.

ويب���دو هذ� �ل�س���طر�ب �أك���رث بروًز� لدى �لذكور �لذين كان لديهم م�س���كالت 
مز�جية، �أو ن�س���اط حركي مرتفع يف عمر ما قبل �ملدر�س���ة. �أما يف عمر �ملدر�سة فيكون 
لديه���م �نخفا����س يف تقدي���ر �ل���ذ�ت، وتقلبات مز�جي���ة، وقدرة منخف�س���ة على حتمل 
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�لإحباط، و��ستخد�م �ل�سباب و�ل�ستائم و�ل�سرب �ملبكر للخمور، و�لتدخني و�ملخدر�ت، 
كم���ا يعان���ون من �س���ر�عات مع �لو�لدي���ن و�ملعلمني و�لزمالء، وق���د يدخلون يف د�ئرة 
مفرغ���ة م���ع �لآب���اء يف �للوم و�لتاأنيب �ملتبادل، ويكرث هذ� �ل�س���طر�ب يف �لأ�س���ر �لتي 
��س���طربت فيها عملية تن�س���ئة �لطفل، �أو يف �أ�س���رة تعاين من خ�سومات عنيفة، وعدم 

�ت�ساق و�إهمال ولمبالة يف تربية �لأطفال )يو�سف،2000، �س. 281(.

ويت�سمون باأنهم جمادلون للكبار، وكثرًي� ما يفقدون هدوءهم، ويغ�سبون من 
�لآخرين ب�سهولة، كما �أنهم يتعمدون ��ستفز�ز �لآخرين، وهذ� �ل�سطر�ب يعد �سكاًل 
ثابًتا من �أ�س���كال �ل�س���لوك �ل�سلبية و�لعد�ئية �جلريئة مع غياب �لنتهاكات �خلطرية 

للمبادئ و�لقو�عد �لجتماعية، �أو حلقوق �لآخرين )�أحمد، وبدر،2011، �س. 74(. 

(( ) :Conduct Disorder ا�سطراب امل�سلك
 American Psychiatricلنف����س� للط���ب  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  تع���رف 
Association (1994) ��س���طر�ب �مل�س���لك على �أنه منط متكرر وم�س���تمر ل�س���لوك 
ع���دو�ين ومع���ادى للمجتم���ع، ويت�س���م بالتح���دي، كم���ا يت�س���ح ذلك من وج���ود ثالثة 
معايري على �لأقل، �أو �أكرث خالل �لإثنى ع�سر �سهًر� �ملا�سية، ومعيار و�حد على �لأقل 
خالل �ل�س���تة �أ�س���هر �ملا�سية، وت�س���مل هذه �ملعايري �لعدو�ن نحو �لنا�س، �أو �حليونات، 

وتدمري �ملمتلكات، و�خلد�ع، �أو �ل�سرقة، و�لنتهاكات �خلطرية للقو�عد. 

ويع���رف ما����س، وول���ف Wolfe&Mash (2007) ��س���طر�ب �مل�س���لك باأن���ه 
منط متكرر ومتو��س���ل ل�س���لوك تنتهك فيه �حلقوق �لأ�سا�س���ية لالآخرين، �أو �ملعايري 

�ملجتمعية غري �ملالئمة للعمر �لزمني.

ويظه���ر �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �مل�س���لك منًط���ا م�س���تمًر� من �نته���اك حقوق 
�لآخرين، و�نتهاك �ملبادئ و�لقو�عد �ملتفق عليها، وت�س���مل �مل�س���كالت �ل�سلوكية نطاًقا 
و��س���ًعا ترت�وح بني �لقدرة على �ملو�جهة �ل�س���ريحة مع �ل�س���حية �إىل �س���لوكيات عدم 
�لقدرة على �ملو�جهة، وت�س���مل �س���لوكيات �ملو�جهة �ل�س���ريحة: �لهجوم على �لآخرين 
�مل�سحوب باملو�جهة، و�لعدو�نية، و�لعتد�ء �جلن�سي على �لآخرين، وت�سمل �سلوكيات 
ع���دم �ملو�جه���ة عملي���ات مثل: �ل�س���رقة ب���دون مو�جه���ة، و�لغي���اب، و�لهروب، و�إ�س���اءة 

��ستخد�م مادة، �أو عقار )عبد �لرحمن، وعلي،2003، �س. 23(.
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وي���رى �لد�س���وقي )2013�أ، �س. 13( باأن ��س���طر�ب �مل�س���لك باأنه منط �س���لوكي 
متك���رر وم�س���تمر يظه���ر لدى �لأطف���ال و�ملر�هقني يتمثل يف �نته���اك حقوق �لآخرين 
و�لقو�ع���د �لجتماعية �لأ�سا�س���ية، و�ل�س���لوك �ملع���ادى للمجتمع، وتت�س���من �لأعر��س 
�ملر�س���ية �لع���دو�ن، و�لك���ذب �ملتك���رر، و�له���روب م���ن �لبيت لي���اًل، وتدم���ري �ملمتلكات، 
و�لحتي���ال و�ل�س���رقة، وُيظه���ر �لطف���ل، �أو �ملر�هق ه���ذه �لأمناط �ل�س���لوكية يف �أماكن 
متنوعة كالبيت و�ملدر�س���ة ويف �ملو�قف �لجتماعية، وهذه �لأمناط �ل�س���لوكية ت�س���بب 
�س���عًفا، �أو عجًز� ذو دللة يف �أد�ئه �لوظيفي و�ملدر�س���ي، �أو �لأكادميي و�أد�ئه يف حميط 

�لأ�سرة. 

ويع���رف حم���ودة )1998، �س �س. 131-132( ��س���طر�ب �مل�س���لك باأنه �لأ�س���لوب 
�لثاب���ت و�ملتك���رر م���ن �ل�س���لوكيات، �أو �لت�س���رفات �لعدو�ني���ة، �أو غ���ري �لعدو�ني���ة �لتي 
تنته���ك فيه���ا حق���وق �لآخري���ن، وقي���م �ملجتم���ع �لأ�سا�س���ية، �أو قو�نينه �ملنا�س���بة ل�س���ن 
�لطفل يف �لبيت و�ملدر�سة وو�سط �لرفاق ويف �ملجتمع، على �أن يكون هذ� �ل�سلوك �أكرث 
خط���ورة م���ن جمرد �لإزع���اج �ملعت���اد، �أو مز�حات �لأطف���ال و�ملر�هقني، �أو ��س���طر�بات 

�لعناد �ل�سارد. 

ويقع هذ� �ل�سطر�ب �سمن فئة كربى هي �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنفعالية 
�لتي تبد�أ عادة يف مرحلة �لطفولة و�ملر�هقة وهو ��س���طر�ب عقلي غري حمدد. ويقع 

حتت هذه �لفئة �لرئي�سة عدة فئات فرعية منها:
فئ���ة ��س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���م ع���دة فئات من بينها ��س���طر�ب �مل�س���لك 1 ))

مفرط �حلركة.
فئة ��سطر�بات �مل�سلك وت�سم �جلناح.1 ))
��سطر�ب �مل�سلك �ملقت�سر على �إطار �لعائلة.1 ))
��سطر�ب �مل�سلك غري �ملتو�فق �جتماعًيا.1 ))
��سطر�ب �مل�سلك �ملتو�فق �جتماعًيا.1 ))
��سطر�ب �ملعار�سة �ملتحدية“�لعناد �ل�سارد”.1 ))
��سطر�بات �أخرى غري حمددة.1 ))
فئة �ل�س���طر�بات �ملختلطة يف �مل�س���لك و�لنفعالت منها: ��س���طر�بات �مل�سلك 1 ))

�لكتئابي، ��سطر�بات �أخرى غري حمددة )عكا�سة،2003، �س. 603(. 
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وميكن تو�سيح �ملعايري �لت�سخي�سية ل�سطر�ب �مل�سلك على �لنحو �لتايل:
منط متو��سل ومتكرر من �ل�سلوك تنتهك فيه �حلقوق �لأ�سا�سية لالآخرين، )	1 

�أو �ملبادئ و�لقو�عد �لجتماعية �لأ�سا�س���ية �ملالئمة لعمر �ل�س���خ�س. كما يبدو 
ه���ذ� يف وج���ود ثالث���ة، �أو �أك���رث من �ملعاي���ري �لتالية خالل �لإثنى ع�س���ر �س���هر 
�ملا�س���ية مع وجود معيار و�حد على �لأقل خالل فرتة �ل�سهور �ل�ستة �ملا�سية. 

وميكن تو�سيح ��سطر�ب �مل�سلك من خالل �لأبعاد �لآتية:
�لعدو�ن على �لأ�سخا�س و�حليو�نات.1 ))
غالباً ماي�ستاأ�سد “يتنمر”، �أو يهدد، �أو يخيف �لآخرين.1 ))
غالباً مايثري �سجار�ً بدنياً مع �لغري.1 ))
ي�س���تخدم �س���الحاً من �ملمكن �أن ي�س���بب �س���رر�ً بدنياً خط���ري�ً لالآخرين 1 ))

مثل: ع�سا غليظة –، �أو حجر، �أو زجاجة مك�سورة، �أو �سكينة، �أو م�سد�س.
يعتدي بدنياً بق�سوة على �لآخرين.1 ))
يعتدي بدنياً بق�سوة على �حليو�نات.1 ))
يقوم بال�سرقة مع مو�جهة �ل�سحية مثل: �ل�سلب، خطف حافظة نقود، 1 ))

�لغت�ساب، �ل�سطو �مل�سلح.
يجرب �سخ�ساً ما على ممار�سة �لن�ساط �جلن�سي معه.1 ))
تدمري �ملمتلكات.1 ))
يقوم عن عمد باإ�سعال حريق بنية �إحد�ث دمار خطري.1 1))
يدمر عن عمد ممتلكات �لآخرين، بطريقة �أخرى غري �إ�سعال �حلريق. 1 )))

اخلداع، اأو ال�سرقة:
 يقوم باقتحام بيت، �أو منزل، �أو �سيارة �سخ�س �آخر.1 ))
غالب���اً مايك���ذب للح�س���ول عل���ى مكا�س���ب، �أو �متي���از�ت، �أي يحت���ال ويخ���دع 1 ))

�لآخرين.
يقوم ب�س���رقة �أ�س���ياء ذ�ت قيمة كبرية بدون مو�جهة �ل�س���حية مثل: �س���رقة 1 ))

�ملعرو�س���ات من متجر، �أو �ل�س���رقة ب���دون �لقتحام، �أو �لدخ���ول، �أو �لتزوير 
و�لتزييف )�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015ب، �س �س. 90-89(.
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انتهاكات خطرية للقواعد واملعايري:
غالبا مايظل خارج �ملنزل رغم حتذير�ت و�لديه، يبد�أ ذلك قبل �لثالثة ع�سرة 1 ))

من عمره.
�لف���ر�ر م���ن �ملن���زل لي���ال عل���ى �لأق���ل مرت���ني، يف وق���ت كان يعي�س في���ه يف بيت 1 ))

�أ�س���رته، �أو �أ�س���رة بديل���ة، �أو مرة و�ح���دة ولكن بدون �لرج���وع �إىل �ملنزل لفرتة 
طويلة جد�ً.

غالباً ما يهرب من �ملدر�سة، ويبد�أ ذلك قبل �لثالثة ع�سرة من عمره.1 ))
ي�س���بب هذ� �ل�س���طر�ب �ل�س���لوكي ق�س���ور�ً �إكلينيكي���اً ملحوظ���اً يف �لأد�ء 	. 

�لجتماعي و�لأكادميي و�ملهني.
ل���و كان �لفرد يف �لثامنة ع�س���رة، �أو �أك���رث من �لعمر، فهو ليفي مبحكات 	. 

��س���طر�ب �ل�سخ�س���ية �مل�س���ادة للمجتم���ع )عب���د �لرحمن، وعل���ى،2003،        
�س �س. 26-25(. 

ويرتبط ��س���طر�ب �مل�س���لك ب�س���وء �لتو�فق �لكلي لل�سخ�س���ية، لذلك ي�ستطيع 
�لآباء و�ملعلمون �أن يالحظو� �خل�سائ�س �لآتية للتعرف على �لطفل �لذي يعاين من 

�ل�سطر�ب �ل�سلوكي:

�لطفل �لذي يعمل على لفت �لأنظار �إليه بطريقة ثابتة تقريباً.1 ))
�لطف���ل �ل���ذي ليحب���ه �لأطف���ال �لآخ���رون، ويكون لدي���ه يف �لغالب م�س���كالت 1 ))

تتعل���ق بتكيف���ه يف �ملجتمع، ونبذ �لأ�س���دقاء له ميكن �أن يك���ون يف نف�س �لوقت 
�سبباً، �أو نتيجة ل�سطر�به �لنفعايل.

�لطفل �لذي يرف�س حتمل �أي نوع من �مل�سوؤولية يف �لبيت، �أو �ملدر�سة.1 ))
�لطف���ل �ل���ذي يلوم �لآخرين د�ئماً عن���د �لوقوع يف �خلطاأ، �أو �لف�س���ل، ويحتاج 1 ))

�إىل مالحظة.
�لأطف���ال �لذي���ن ي�س���كون د�ئم���اً، وينتق���دون، وليقتنع���ون مب���ا يقوم ب���ه �لآباء 1 ))

نحوهم، ويكونون يف �لغالب ممن يعانون من بع�س �ل�سطر�بات �لنفعالية.
�لطف���ل �مل�س���اب باملخ���اوف، و�لقل���ق بدرجة كبرية و��س���حة لتق���ارن مبخاوف 1 ))

�لعاديني.
�لطفل �لذي ينغم�س ب�سكل مبالغ فيه يف �أحالم �ليقظة.1 ))
�لطفل �لذي يكذب كثري�ّ.1 ))
�لطفل �لذي يكون منعزًل، �أو منطوياً )ليونارد �سارلز،1984، �س �س. 49-47(.1 ))
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وياأخذ انحراف ال�سلوك �سكلني:

الأول: ه���و �ل�س���كل �لع���دو�ين حيث ياأخذ هذ� �ل�س���لوك طابع �لعنف �جل�س���دي 	 
جتاه �لآخرين مثل �ل�سرب، و�لع�س، و�لركل، و�خلرب�سة.

الث�اين: غياب �لعنف �جل�س���مي �س���د �لآخرين وذلك مثل حالت �ل�س���رقة، �أو 	 
ح���الت �لكذب �مل�س���تمر، �أو �لتخري���ب �ملتعمد للممتلكات �لعامة و�خلا�س���ة، �أو 

�إ�سعال �لنار �ملتعمد )�أحمد، وبدر،2011، �س. 74(.

ويختلف ��س���طرب �مل�س���لك عن �لعديد من �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لأخرى يف 
�لعديد من �خل�سائ�س منها: 

�أن �لعدو�ن �سو�ء كان بدنًيا، �أو لفظًيا ي�سكل حجر �لز�وية يف هذه �ل�سطر�بات.1 ))
�أن �لأ�س���ر�ر �لناجم���ة عن ��س���طر�بات �مل�س���لك توج���ه لالآخري���ن وللممتلكات 1 ))

وللقو�ع���د و�ملعاي���ري �لجتماعي���ة يف �ملق���ام �لأول، وذل���ك بعك����س كث���ري م���ن 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي قد تنح�س���ر �أ�سر�رها يف �ل�س���خ�س نف�سه، �أو يف 

حدود �سيقه حوله )�لأ�سرة(.
�أن ه���ذه �ملجموع���ة ت�س���م ��س���طر�بات كثرية ومتنوع���ة، ي�س���كل كل و�حد منها 1 ))

خطورة يف حد ذ�ته، وقد ي�سل تاأثريها �ل�سيئ �إىل �أ�سخا�س وجهات جمتمعية 
ي�سعب ح�سرها.

�أنه ميكن �أن توجد يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية.1 ))
�أن �حلالت �لتي ت�ستمر منها م�سطربة ميكن �أن تتطور �إىل ��سطر�بات �أكرث 1 ))

خطورة )يو�سف،2000، �س. 253(. 

وعل���ى                    �لرحم���ن،  عب���د  �أورد  كم���ا  �مل�س���لك  ��س���طر�ب  �لأطف���ال ذوي  ويظه���ر 
)2003، ����س. 23( منًط���ا م�س���تمًر� م���ن �نته���اك حق���وق �لآخري���ن، و�نته���اك �ملب���ادئ 
و�لقو�عد �ملتفق عليها. وت�س���مل �مل�سكالت �ل�س���لوكية نطاًقا و��سًعا ترت�وح بني �لقدرة 
عل���ى �ملو�جه���ة �ل�س���ريحة م���ع �ل�س���حية �إىل �س���لوكيات ع���دم �لق���درة عل���ى �ملو�جه���ة. 
وت�س���مل �س���لوكيات �ملو�جهة �ل�س���ريحة: �لهجوم على �لآخرين �مل�س���حوب باملو�جهة، 
و�لعدو�ن، و�لعتد�ء �جلن�سي على �لآخرين. وت�سمل �سلوكيات عدم �ملو�جهة عمليات 

مثل: �ل�سرقة بدون مو�جهه، و�لغياب، و�لهروب، و�إ�ساءة ��ستخد�م مادة، �أو عقار.
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ا�سطراب امل�سلك وا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد:( ))
رغ���م تد�خ���ل بع����س �أعر��س هذ� �ل�س���طر�ب م���ع �أعر��س ��س���طر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د �إل �أن هن���اك �س���مة �أ�سا�س���ية متي���ز ه���ذ� �ل�س���طر�ب عن 
��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د وه���ي �أن���ه ميثل �س���كل �س���لوكي ممتد 
ينته���ك في���ه �لطفل �حلقوق �لأ�سا�س���ية لالآخرين، بالإ�س���افة �إىل �أن هذ� �ل�س���لوك ل 
يتف���ق م���ع �لقو�ع���د و�ملعاي���ر �لجتماعية �ل�س���ائدة يف �ملجتمع و�ملنا�س���بة لعمر �لطفل 

)حمودة،1991؛ عبد �ملعطي،2001(. 

ا�سطراب امل�سلك والعناد املتحدي:( ))
 Kisicki and French (2011,p,507) يعرف���ه كل م���ن ك�س���كي وفرنت����س
باأن���ه: “�أك���رث ح���ده م���ن ��س���طر�ب �لعناد �ملتح���دي، ويت�س���من �أمناط �س���لوكية مثل: 
�نته���اك حق���وق �لآخرين، و�نته���اك �ملعايري و�لقو�ع���د �لجتماعية �لتي تتنا�س���ب مع 

�أعمارهم، �لعنف، و�ل�سرقة، و�خلد�ع، وعدم �للتز�م باملدر�سة”.

درا�سات �سابقة: 
يعر����س �لباح���ث يف هذ� �جل���زء ما �أمكن �حل�س���ول عليه من بحوث ودر��س���ات 
مرتبطة مبتغري�ت �لبحث �حلايل، وقام �لباحث بت�س���نيف هذه �لبحوث و�لدر��س���ات 
يف حموري���ن، حي���ث ت�س���من �ملح���ور �لأول �لبحوث و�لدر��س���ات �لتي تناولت �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، و�ملحور �لثاين ت�س���من �لبحوث و�لدر��س���ات 

�لتي تناولت �لدمج وعالقته ببع�س �ملتغري�ت.

املحور الأول: الدرا�سات التي تناولت ال�سلوك الفو�سوي لدى ذوي الإعاقة الفكرية.
��س���تهدفت در��س���ة عب���د �ملنع���م )1991( �إىل �لتعرف على �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
وبع����س نو�ح���ي �ل�سخ�س���ية لدى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية مبد�ر����س �لتاأهيل 
�لفكري، وتكونت �لعينة على 32 معلًما وم�س���رًفا و�أًبا للتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و 42 تلميًذ� من ذوي �لإعاقة �لفكرية، و41 تلميًذ� عادًيا. ومت �لتو�سل �إىل �أن �ل�سلوك 
�لعدو�ين �أحتل �لرتتيب �لأول يف قائمة �مل�س���كالت �ل�س���لوكية. ومن �مل�سكالت �لأكرث 
�نت�ساًر� بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية: �ل�سرب �ملربح، و�ل�سب و�ل�ستم، وتدمري 

�ملمتلكات، و�ل�سرقة، و�لكذب، و�لعتد�ء �جلن�سي، ومقاومة �ل�سطلة.
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فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة �لنج���ار )2000( �لتع���رف عل���ى �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
�لأك���رث �س���يوًعا ب���ني �لتالميذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وتكونت �لعينة م���ن 60 تلميًذ�، 
ومت ��س���تخد�م مقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي )�إعد�د/�س���فوت فرج وناهد رمزي، 1995( 
ومقيا�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، و�لربنامج من �إعد�ده، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �مل�سكالت 
�ل�س���لوكية �لأكرث �س���يوًعا بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة هي: �ل�سلوك 
�لعدو�ين و�لن�س���اط �لز�ئد و�لعاد�ت �ل�ساذة و�ل�سلوك �لن�سحابي و�لتمرد و�لع�سيان 
و�ل�س���لوك �لنمط���ي و�للزمات �لغريب���ة. كما �أظهرت نتائج �لدر��س���ة فعالية �لربنامج 
�مل�س���تخدم يف خف����س ح���دة �مل�س���كالت �ل�س���لوكية بوج���ه ع���ام ل���دى تالمي���ذ �ملجموعة 
�لتجريبية، وتبني ذلك من خالل �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، 

ومقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي )�جلزء �لثاين �خلا�س بالنحر�فات �ل�سلوكية(.
 Molteno, Molteno, يف حني ��ستهدفت در��سة ملتنو، وفين�سيل�سو،و دو�س
Finchilescu and Dawes (2001) �لتع���رف عل���ى �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وتكونت �لعين���ة من 355 تلمي���ًذ� وتلميذة من ذوي 
�لإعاقة �لفكرية بفئاته �ملختلفة بجنوب �أفريقيا وتر�وحت �أعمارهم بني 9- 11 عاًما، 
و��س���تخدمت قائمة �مل�سكالت �ل�س���لوكية و�لعاطفية ومقيا�س تقدير �ل�سلوك للمعلم، 
وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية بفئاتها �لثالثة يعانون من 
�ل�س���لوك �لفو�س���وي ويكون �أقل حدة لدى �لقابلني للتعلم، و�أكرث حدة لدى �لذكور، 

ويرتبط بالقلق و�جلنوح و�ل�سلوك غري �لجتماعي. 
 Dekker, Nunn, Einfeld, Tonge أم���ا در��س���ة ديكر، نان، تون���غ، �لك���وت�
and Koot (2002) ��س���تهدفت �لتعرف على �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لعاطفية لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية، وتكونت �لعينة من )22( تلميذ، وتر�وحت �أعمارهم 
ب���ني) 9-13 �س���نة(، و��س���تخدمت �لدر��س���ة قائم���ة �س���لوك �لتالمي���ذ وقائم���ة �لدلي���ل 
�لت�سخي�س���ى �لإح�س���ائي �لر�بع، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن �ل�س���لوك �لفو�س���وي من 
�أهم �مل�سكالت �لتي يعاين منها �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية، ويرتبط بالق�سور يف 

�ملهار�ت �لجتماعية و�رتفاع حدة �لقلق.
 Terhi & Fredrik (2004) بينما ��ستهدفت در��سة كل من فريدريك، تري
�لتعرف على فعالية قائمة �ل�سلوك �لنمائي يف حتديد بع�س �لأعر��س �لنف�سية لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وتكونت �لعينة من 80 تلميًذ� من تالميذ �ملدر�س���ة، 
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و��س���تخدمت �لدر��س���ة قائم���ة �ل�س���لوك �لنمائ���ي DBC، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن 
�ل�س���لوك �لفو�سوي �أكرث �نت�س���ار�ً لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة من 
فئ���ات �لإعاق���ة �لفكرية �لأخ���رى، و�أن �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �أكرث فو�س���ى من 

نظر�ئهم �لإناث .

يف حني ��س���تهدفت در��س���ة �لتميمي )2007( �لتعرف على �مل�س���كالت �ل�سلوكية 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي متالزمة د�ون، وتكونت �لعين���ة من 145 تلميًذ� وطبقت مبدينة 
�لريا����س، ومت ��س���تخد�م ��س���تبيان �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �أك���رث 
�مل�س���كالت �نت�س���اًر� هي �مل�س���كالت �لنف�س���ية يليه���ا �لع���دو�ن و�لتخريب يليه���ا �لعاد�ت 
�لال �س���ويه، ثم �لن�س���اط �لز�ئد و�لتمرد و�آخرًي� �ل�س���لوك غري �لجتماعي. ول توجد 
ف���روق تبًعا للنوع، ول �لعم���ر �لزمني، ول توجد فروق بني �لتالميذ �ملدجمني وغري 

�ملدجمني يف �مل�سكالت �ل�سلوكية.

 Stewart, Kylie, Louise, أما در��سة �ستيو�ن، كايلي، لويز، جون، و�ريك�
John, and Eric (2010) فق���د ��س���تهدفت �لتعرف عل���ى �لفروق تبعا للنوع لذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة يف �ل�س���لوك �لفو�س���وي، وتكون���ت �لعين���ة م���ن جمموع���ة تالمي���ذ 
ومر�هق���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لذك���ور و�لإناث، و��س���تخدم �لباحث���ون قائمة 
�ل�س���لوك �لنمائي، وقائمة �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �لر�بع، ومت �لتو�س���ل �إىل 
ع���دم وج���ود فروق ب���ني �لذكور ذوي �لإعاق���ة فكريا و�لإن���اث ذي �لإعاق���ة�ت فكريا يف 

�ل�سلوك �لفو�سوي.

بينما ��ستهدفت در��سة �سليمان، وحممد )2012( �لتعرف على �أمناط �مل�سكالت 
�ل�س���لوكية �ملنت�س���رة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة 
وعالقته���ا ب���كل م���ن متغري �جلن����س ) ذكور، و�إن���اث(، وتكون���ت �لعينة م���ن 63 تلميًذ� 
من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �مل�س���كالت �ل�سلوكية �ملعد 
ا لهاتني �لفئتني، ومت �لتو�سل �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تبًعا  خ�سي�سً
ملتغ���ري �جلن����س ) ذكور، و �إناث(، بينم���ا ظهرت فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تبًعا ملتغري 
معامل �لذكاء يف �جتاه ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة �لذين كانت لديهم م�سكالت 
�س���لوكية �أكرب منها لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 

تبًعا ملتغري �لعمر �لزمني يف �جتاه �ملرحلة �لعمرية �لثالثة من 16 -21 عاًما..
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فيما ��س���تهدفت در��س���ة حمم���د )2012( �لتعرف على ن���وع �لعالقة بني �لبيئة 
�لجتماعي���ة وبع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية و 
�أقر�نه���م �لعاديني، وكذلك �لتعرف على كل م���ن �لفروق يف �إدر�ك �لبيئة �لجتماعية 
و�لف���روق يف �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ب���ني كل م���ن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
و�أقر�نه���م �لعادي���ني، وتكون���ت �لعين���ة م���ن 282 تلمي���ًذ� وطبق���ت مبدين���ة �لريا����س، 
ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لبيئ���ة �لجتماعية )�إع���د�د �لباحث(، ومقيا�س �ل�س���طر�بات 
�لبيئ���ة  ب���ني  د�ل  �رتب���اط  وج���ود  �إىل  �لتو�س���ل  ومت  �لباح���ث(،  )�إع���د�د  �ل�س���لوكية 
�لجتماعية و�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ل���دى كل من �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�أقر�نه���م �لعاديني، توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �إدر�ك �لبيئة �لجتماعية بني كل 
م���ن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�أقر�نه���م �لعاديني ل�س���الح �لتالمي���ذ، توجد 
فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�أقر�نه���م �لعادي���ني ل�س���الح ذوي �لإعاقة �لفكري���ة، ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف 
�إدر�ك �لبيئة �لجتماعية تبًعا لختالف �ملرحلة �لتعليمية ) �لبتد�ئية – �ملتو�س���طة 
( بالن�س���بة لعين���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، يف ح���ني وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية تبًعا لختالف �ملرحلة �لتعليمية ) �لبتد�ئية – �ملتو�سطة ( 

بالن�سبة لعينة �لعاديني ل�سالح �ملرحلة �ملتو�سطة.
��س���تهدفت در��س���ة برو����س، وج���ان Bruce and Jan (2015) �إىل �لتع���رف 
على �لفروق بني �لتالميذ �لأوتيزم )�لتوحد( وذوي �لإعاقة �لفكرية يف ��س���طر�بات 
�ل�سلوك �لفو�سوي، وتكونت عينة ذوي ��سطر�ب �لتوحد من 58 تلميًذ� مبتو�سط 13 
�س���نة، وتكونت عينة ذوي �لإعاقة �لفكرية من 40تلميًذ�، ومت ��س���تخد�م قائمة �س���لوك 
�لطفل، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �سالبة بني �لذكاء و��سطر�بات �ل�سلوك 
�لفو�سوي، و�إن �لذكاء �ملرتفع مل يكن عامل وقائي من �ل�سلوك �لفو�سوي، وكان ذوي 
��سطر�ب �لأوتيزم )�لتوحد( �أكرث يف �ل�سلوك �لفو�سوي من ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

املحور الثاين: البحوث والدرا�سات التي تناولت الدمج وعالقته ببع�س املتغريات.
 Madden and Salvin )1983( س���تهدفت در��س���ة كل من م���ادن، و�س���الفن��
مر�جع���ة ع���دد م���ن �لدر��س���ات ح���ول �لتاأث���ري�ت �ملختلف���ة لثالث���ة م���ن �أ�س���اليب دمج 
�لإعاقات �لب�س���يطة – �س���فوف خا�سة طول �لوقت، �ل�س���فوف �لعادية لبع�س �لوقت 
مع خدمات خا�س���ة، و�ل�س���فوف �لعادية لطول �لوقت بدون خدمات خا�سة. وتو�سال 
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�إىل �أن �أف�س���ل �لأو�س���اع �لتعليمية هو و�س���عهم بال�س���فوف �لعادية لبع�س �لوقت مع 
�إمد�ده���م بخدمات �لرتبية �خلا�س���ة مث���ل �لتدري�س �لفردي، وحجرة �مل�س���ادر وذلك 
باملقارنة بال�سفوف �خلا�سة لطول �لوقت، �أو �إحلاقهم بال�سفوف �لعادية دون تقدمي 

�أية خدمات خا�سة.
بينما ��س���تهدفت در��س���ة خ�س���ر )1992( مقارنة مفهوم �لذ�ت لدى �لتلميذ�ت 
�مل�س���ابني بالإعاق���ة �لفكري���ة و �لتالمي���ذ �لعادي���ني قب���ل وبعد دجمهم مع���ا يف بع�س 
�لأن�س���طة �ملدر�س���ية، وتكونت �لعينة من 12 تلميذة، ومت ��س���تخد�م �لأن�سطة �لتي تتم 
يف كل م���ن ح�س���تي �لرتبي���ة �لريا�س���ية و�لرتبي���ة �ملو�س���يقية وفق���اً للمنهج �لدر��س���ي 
لل�سف �لأول �لإعد�دي، وتو�سل �لباحث �إىل عدم وجود فروق د�لة بني �لتلميذ�ت ذي 
�لإعاقة�ت فكرًيا وتلميذ�ت �ل�س���ف �لثالث �ل�س���ويات يف �لدرجة �لكلية ملقيا�س مفهوم 
ا عدم وجود فروق  �لذ�ت با�ستثناء �لفروق �خلا�سة باجلانب �جل�سمي، كما �أت�سح �أي�سً
يف مفه���وم �ل���ذ�ت لدى كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة للمعاقات فكرًيا قبل 

وبعد �لدمج.
فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة �خل�س���رمي Alkhashrami (1995) �لتع���رف على 
تاأث���ري �لدم���ج يف �جلانب �للغوي، ومفهوم �لذ�ت، و�ل�س���لوك �لتكيفي، وتكونت �لعينة 
من 39 تلميذ�ً من فئة �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، ومت ��س���تخد�م مقايي�س لل�س���لوك 
�لتكيف���ي، ومفه���وم �ل���ذ�ت، و�مله���ار�ت �للغوي���ة، وتو�س���لت �لباحثة �إىل حدوث حت�س���ن 
ملح���وظ يف كل م���ن �مله���ار�ت �للغوي���ة و�ل�س���لوك �لتكيف���ي ومفهوم �لذ�ت ل���دى �أفر�د 

�لدمج بينما كان �لتح�سن طفيفاُ لدى �أفر�د �لعزل.
يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ة ه���ارون )1996( �لتع���رف على �أثر �لدم���ج يف تنمية 
�لعالق���ات �ل�سخ�س���ية �ملتبادلة لدى �لتالميذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وتكونت �لعينة 
م���ن 30 تلمي���ذ�ً م���ن فئ���ة �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة، ومت ��س���تخد�م ممار�س���ة بع�س 
�لأن�س���طة، ح�س����س �للعب �حلر، فرت�ت تناول �لوجبات �لغذ�ئية، �لرحالت، وتو�سل 
�لباحث �إىل ��س���تفادة �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية من �أ�س���اليب �لدمج بال�س���فوف 
�لعادية مع �أقر�نهم �لعادين، حيث منت لديهم �لقدرة على تكوين عالقات �جتماعية 
منا�س���بة م���ع �لأخري���ن ب�س���كل ملحوظ. وميك���ن �إرجاع ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �أن �ملهار�ت 
�لجتماعية غالًبا ما يتم �كت�س���ابها من خالل �أ�س���اليب �لتعلم �لجتماعي مثل �لتعلم 

بالنموذج و�لتغذية �لر�جعة.
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 Heiman and Margalit و��س���تهدفت در��س���ة كل م���ن هيم���ان، ومرجلي���ت
(2002) �لتعرف على �لوحدة �لنف�سية و�لكتئاب و�ملهار�ت �لجتماعية بني �لتالميذ 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني وغري �ملدجمني. وتكونت عينة من )575( 
تلمي���ًذ�، ومت ��س���تخد�م تقاري���ر ق���ام به���ا �ملعلم���ون، و�لأق���ر�ن يف �ملحي���ط �لجتماعي، 
وتو�سل �لباحثان �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة بني �لوحدة �لنف�سية و�لكتئاب، 
وعالقة �رتباطية �سالبة بني �ملهار�ت �لجتماعية وكل من �لوحدة �لنف�سية و�لكتئاب. 
فكلما ز�دت �ملهار�ت �لجتماعية قلت م�س���اعر �لوحدة �لنف�س���ية و�لكتئاب، وقد �أظهر 
�لتالميذ ذوو �لإعاقة فكرًيا يف �س���فوف �ملد�ر�س �لعادية وحدة نف�س���ية و�كتئاب �أكرث 

من �لتالميذ �مل�سابهني لهم يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة.

بينما ��س���تهدفت در��س���ة �لبديوي )2004( �لتعرف على �آر�ء ملديرين و�ملعلمني 
يف �ملد�ر�س �لعادية �لتي تطبق جتربة �لدمج، وملعاهد �ملخت�س���ة برعاية وتربية ذو�ت 
�لإعاق���ة، حول جترب���ة دمج ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لعادية يف �س���وء حماور: معرفة 
�لأهد�ف، ومدى توفر �لإمكانيات، ومقرتحات �لتطوير وكذلك �لتعرف على �لأبعاد 
�لجتماعي���ة لتجرب���ة دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف �ملد�ر����س �لعادي���ة من خالل معرف���ة �آر�ء 
�أولي���اء �أم���ور ه���وؤلء �لتالمي���ذ د�خ���ل مدينة تب���وك وخارجه���ا، وكذل���ك �لتعرف على 
م�س���كلة �لحرت�ق �لنف�س���ي لدى معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف مد�ر�س �لدمج و�ملعاهد 
�خلا�س���ة يف �س���وء حماور: �مل�ساعر �ل�سلبية وم�س���توى �لطاقة وعبء �لعمل و�لعالقة 
م���ع �لتالمي���ذ، بالإ�س���افة �إىل �لتع���رف عل���ى طبيع���ة �مل�س���كالت �لت���ي يتعر����س له���ا 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لدم���ج د�خل مدينة تبوك وخارجها، �س���و�ء كانت 
نف�س���ية، �أو �س���لوكية، �أو �جتماعية، وتكونت �لعينة من �رب���ع فئات)مديرون ومعلمون 
وتالمي���ذ و�أولي���اء �أم���ور ( يف مد�ر����س �لدم���ج مبدين���ة تب���وك ،وكذل���ك �ملد�ر����س �لتي 
تطب���ق �سيا�س���ة �لدمج �جلزئي للتالمي���ذ ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة يف مدينة تبوك 
و�مل���دن �لتابع���ة له���ا ) معهد �لرتبي���ة �لفكرية - معه���د �لأمل - �س���فوف �ملكفوفني (، 
ومت ��س���تخد�م ��س���تبيان �ملديرين حول جترب���ة دمج ذو�ت �لإعاقة، ��س���تبيان �ملعلمني، 
��س���تبيان �مل�س���كالت �لنف�س���ية للتالميذ، ��س���تبيان �أولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
م���ن عين���ة �لدر��س���ة، مقيا�س �لحرت�ق �لنف�س���ي، ومت �لتو�س���ل �إىل وج���ود فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني عينتي تالميذ مد�ر�س �لدمج د�خل مدينة تبوك وخارجها من 
حيث مالحظات معلميهم للم�س���كالت �لنف�س���ية للتالميذ ذوي �لحتياجات يف جميع 
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عبار�ت حمور �مل�س���كالت �لنف�س���ية وكذلك متو�س���ط درجات �ملحور ل�س���الح �لتالميذ 
خارج مدينة تبوك. 

�لكف���اءة  يف  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف   )2006( عل���ى  در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
�لجتماعي���ة و�لقل���ق ب���ني �لتالميذ �ملدجمني يف �س���فوف �لعادي���ن وتالميذ مد�ر�س 
�لرتبية �لفكرية، وتكونت �لعينة من 63 تلميًذ� وتلميذه من تالميذ مد�ر�س �لرتبية 
�لفكري���ة، 50 تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن �لتالميذ �س���فوف �لدمج، ومت ��س���تخد�م مقيا�س 
و�لكر –مكونيل للكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي، قائمة مالحظة �لقلق لذوي 
�لإعاق���ة فكرًي���ا ومت �لتو�س���ل �إىل وج���ود ف���روق يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة ب���ني �لذكور 
و�لإن���اث �ملدجم���ني و�لذك���ور و�لإن���اث �لغري �ملدجمني ل�س���الح �ملدجم���ني، يف حني ل 

توجد فروق يف �لقلق.

�أما در��س���ة �لدو�س���ري )2008( ��س���تهدفت �لتعرف على �لفروق بني جمموعة 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة وجمموعة 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة مبد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام يف بع���دي �مله���ار�ت �للغوي���ة، �للغ���ة �ل�س���تقبالية )�ل�س���تماع(، و�للغ���ة 
�لتعبريي���ة )�لتح���دث(، وتكون���ت �لعينة م���ن)70( تلميًذ� م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�لب�س���يطة مم���ن ت���رت�وح درج���ات ذكائهم م���ا ب���ني )65-55( درجة، وت���رت�وح �أعمارهم 
�لزمني���ة ما بني )11-9( �س���نه مق�س���مني على جمموعتني، جمموع���ة تالميذ معاهد 
�لرتبي���ة �لفكري���ة وع���دد تالميذه���ا 35 تلمي���ًذ�، وجمموع���ة تالميذ بر�م���ج �لرتبية 
�لفكرية وعدد تالميذها 35 تلميًذ�، ومت ��ستخد�م مقيا�س �ملهار�ت �للغوية للتالميذ 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، وتو�س���ل �لباحث �إىل �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���اًئيا 
ب���ني جمموعة تالمي���ذ �ملعاهد وجمموع���ة تالميذ �لرب�مج وذلك ل�س���الح جمموعة 
تالمي���ذ �لرب�م���ج، �أن �للغة �لتعبريية لدى جمموعة �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة يف بر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة �أف�س���ل منه���ا ل���دى جمموع���ة �لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف معاهد �لرتبية �لفكرية، �أن �ملهار�ت ككل لدى جمموعة 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف بر�مج �لرتبية �لفكرية �أف�سل منها لدى 

جمموعة �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف معاهد �لرتبية �لفكرية.
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فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة ب���ن حمف���وظ )2008( �لتعرف على �لف���روق يف بع�س 
مهار�ت �لتعبري �لإنفعايل بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملدجمني 
يف بر�م���ج �لدم���ج يف �ملد�ر�س، وتكونت �لعينة من 60 تلميًذ� من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة �ملدجم���ني يف �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة �لعامة، و�أقر�نهم م���ن غري �ملدجمني يف 
مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة مبملكة �لبحرين، و�لذين تر�وحت �أعمارهم ما بني 8 -12 
�س���نة، ومت ��س���تخد�م �ل�ستبانة، وتو�س���لت �لباحتة �إىل عدم وجود فروق د�ل �إح�ساًئيا 
ا �إىل عدم وجود  بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة فكريا �ملدموجني وغري �ملدموجني، و�أي�سً

فروق د�لة �إح�ساًئيا تعزى للتفاعل بني عامل �ملجموعة و�لفاح�س.
يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ة �لعجم���ي )2009( حماول���ة �لتع���رف عل���ى �لف���روق 
يف �ل���ذكاء �للغ���وي و�لجتماع���ي ل���دى عين���ة من �لتالمي���ذ متالزمة �ل���د�ون يف دولة 
�لكويت يف �سوء و�سعهم �لتعليمي )مدمج -غري مدمج( ذكور و�إناث. وتكونت �لعينة 
من تالميذ �ملد�ر�س �لبتد�ئية بدولة �لكويت و�لتي ت�س���منت �س���فوفا ملحقة لذوي 
متالزمة د�ون �لقابلني للتعلم وتالميذ متالزمة د�ون �ملعزولني يف �ملد�ر�س �خلا�سة 
يف دول���ة �لكويت.حي���ث بل���غ ع���دد �لتالمي���ذ ذوي متالزم���ة د�ون �لقابل���ني للتعل���م يف 
�ل�سفوف �مللحقة 17 تلميًذ�، بينما بلغ عدد �لتالميذ �ملعزولني 21 تلميًذ�، و��ستخدمت 
�لدر��س���ة مقيا�س �لذكاء �لجتماعي و�لذكاء �لنفعايل، وتو�س���لت �لدر��سة �إىل وجود 
ف���روق ذ�ت د للة �إح�س���ائية يف �ل���ذكاء �للغوي بني �لتالميذ �ملدجمني، ومتو�س���طات 

�لتالميذ �ملعزولني ل�سالح �لتالميذ �ملدجمني.
و��س���تهدفت در��س���ة �لأخزمي )2011( �لتعرف على �لفروق يف �ملهار�ت �للغوية 
)�للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة( و�لتفاع���ل �لجتماع���ي ب���ني �لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاق���ة فكري���ا �ملدجم���ني يف مد�ر����س �لتعليم �لعام / �لأ�سا�س���ي، وغ���ري �ملدجمني يف 
مدر�سة �لرتبية �لفكرية، وكذلك �لتعرف على مدى �ختالف �لعالقة �لإرتباطية بني 
�مله���ار�ت �للغوي���ة و�لتفاعل �لجتماعي لدى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة فكريا �ملدجمني 
وغ���ري �ملدجم���ني. وتكون���ت �لعينة من 60 تلمي���ًذ� وتلميذة م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة �ملدجم���ني يف مد�ر����س �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي، و�أقر�نهم من غ���ري �ملدجمني يف 
مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية ب�س���لطنة عمان، وقد تر�وحت �أعمارهم ما بني 9- 12�س���نة، 
ومت ��س���تخد�م �ختب���ار مه���ار�ت �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة للتالميذ ذوي 
�لإعاقة فكريا �إعاقة ب�س���يطة، وتو�سلت �لباحثة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 108 

ب���ني �ملدجم���ني، �أو غري �ملدجمني يف �أبعاد مهار�ت �للغة �ل�س���تقبالية جمتمعة بغ�س 
���ا �إىل ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تعزى  �لنظ���ر ع���ن متغ���ري �جلن�س، �أي�سً

ملتغري �جلن�س.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

فيما يتعلق بالأهداف: 
هدف���ت �ملجموع���ة �لأوىل من �لدر��س���ات �إىل �لتعرف على ��س���طر�ب �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية در��س���ة )حممد،2012؛ 
�سليمان، وحممد،2012؛ �ستيو�ن، و�آخرون Stewart, et al., 2010 ؛�لتميمي،2007؛ 
 Dekker, et al., ؛ ديكر، و�آخرونTerhi & Fredrik, 2004  ،فريدري���ك،و ت���ري
2002؛ ملتنه، و�آخرون Molteno, et al., 2001؛ �لنجار،2000؛عبد �ملنعم،1991(.

�إىل �لتع���رف عل���ى تاأث���ري بيئ���ة  وهدف���ت �ملجموع���ة �لثاني���ة م���ن �لدر��س���ات 
�لدم���ج على خ�س���ائ�س وق���در�ت وم�س���كالت ذوي �لإعاقة �لفكري���ة )�لأخزمي،2011؛ 
 Heman & لدو�س���ري،2008؛ ب���ن حمف���وظ،2008؛ عل���ى،2006؛ هيم���ان، مرجلي���ت�
Margalit,2002؛ هارون،1996؛ Alkhashrami,1995 ؛ خ�سر،1992(. ولحظ 
�لباح���ث ع���دم وج���ود در��س���ات تناول���ت تاأث���ري بيئة �لدم���ج على ��س���طر�بات �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي، لذل���ك ته���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتعرف عل���ى �لعالقة بني ��س���طر�ب 
�ل�س���لوك �لفو�س���وي وبيئ���ة �لدم���ج م���ن خالل در��س���ة �لفروق يف ��س���طر�ب �ل�س���لوك 

�لفو�سوي بني ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري �ملدجمني يف مدينة �لريا�س.
وفيما يتعلق بالعينات: 

تنوع���ت �لعينات �مل�س���تهدفة يف هذه �لدر��س���ات ما بني �لعادي���ني وذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، ويف �لدر��س���ات �لعربي���ة �لت���ي تناولت ��س���طر�بات �ل�س���لوك �لفو�س���وي كان 
حظ ذوي �لإعاقة �لفكرية قليل مقارنة بالدر��س���ات �لتي تناولت ��س���طر�ب �ل�س���لوك 

�لفو�سوي يف �لبيئات �لأجنبية.
وتنوعت �لعينات يف �لدر��سات �لتي قارنت بني ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني 
وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجني للتعرف على تاأثري �لدمج على بع�س �ملتغري�ت 
)�لأخزمي،2011؛ �لدو�سري،2008؛ بن حمفوظ،2008؛ على،2006؛ هيمان، مرجليت 
Alkhashrami,1995؛  ه���ارون،1996؛  Heman & Margalit, 2002؛ 

خ�سر،1992(. 
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وفيما يتعلق بالأدوات:
��س���تخدم �لباحثون يف ت�س���خي�س ��س���طر�بات �ل�سلوك �لفو�س���وي �لعديد من 
�لأدو�ت منه���ا قائمة �ل�س���لوك �لنمائي وت�س���منت بع�س �أعر��س �ل�س���لوك �لفو�س���وي 
ت���ري                             Stewart, et al., 2010؛فريدري���ك،  و�آخ���رون  �س���تيو�ن،  در��س���ة  مث���ل 
Terhi & Fredrik, 2004(، و�لبع�س من �لدر��سات ��ستخدم قائمة مت بناوؤها بناء 
معايري �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائي �ل�سادر عن ر�بطة �لطب �لنف�سي �لأمريكية 
مثل در��س���ة )�س���تيو�ن، و�آخرون Stewart, et al., 2010 ؛ ودر��سة فريدريك، تري 
Terhi & Fredrik, 2004(، و��ستخدم �لبع�س �لأخر �أدو�ت مت �إعد�دها لت�سخي�س 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ب�س���فة عامة ومن بينها بع�س �أعر��س �ل�سلوك �لفو�سوي، وقام 
�لباحث مبر�جعة �لأطر �لنظرية لأدو�ت ت�سخي�س �ل�سلوك �لفو�سوي – مل يح�سل 
�لباح���ث عل���ى مقيا�س متخ�س����س يف ت�س���خي�س ��س���طر�بات �ل�س���لوك �لفو�س���وي كما 
و�س���فه �لدليل �لت�سخي�س���ي حيث مل تكن مت�س���منة �سمن �إجر�ء�ت �لبحث – لحظ 
�لباح���ث �أن ه���ذه �ملقايي�س مت بناوؤها بناء على معايري ت�س���خي�س ��س���طر�ب �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي كم���ا �أقره���ا �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي لذلك ق���ام �لباح���ث باإعد�د 
مقيا����س تقدي���ر �ل�س���لوك �لفو�س���وي بن���اء عل���ى تل���ك �ملعاي���ري و�لتي ت�س���منت ثالثة 
مقايي����س فرعي���ة لقيا�س ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و��س���طر�ب 

�مل�سلك، و��سطر�ب �لعناد �ملتحدي. 

وفيما يتعلق بالنتائج: 
تو�سلت بع�س �لدر��سات �إىل �نت�سار ��سطر�بات �ل�سلوك �لفو�سوي و�مل�سكالت 
�س���ليمان،  )�لتميم���ي،2007؛  در��س���ة  مث���ل  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  ل���دى  �ل�س���لوكية 
 Dekker, et al., وحمم���د،2012؛ عبد �ملنع���م،1991؛ حمم���د،2012؛ �لنج���ار،2000؛
 2002, Molteno, et al.,,2001, Stewart, et al., 2010, Terhi &

Fredrik, 2004)
وتو�س���لت بع����س �لدر��س���ات �إىل ع���دم وج���ود فروق ب���ني �لذك���ور ذوي �لإعاقة 
�س���ليمان،  )�لتميم���ي،2007؛  �ل�س���لوكية  �مل�س���كالت  يف  �لإن���اث  ونظر�ئه���م  �لفكري���ة 
وحممد،2012؛ Stewart, , et al., 2010(. وتناق�س هذه �لنتيجة �لدر��سات �لتي 
تو�س���لت �إىل �أن �مل�س���كالت �ل�سلوكية �أكرث حدة لدى �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية من 

 .(Terhi & Fredrik,2004؛ Molteno, , et al.,, 2001) ،نظر�ئهم �لإناث
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وتو�س���لت بع����س �لدر��س���ات �إىل ع���دم وجود �أث���ر للدمج على �مله���ار�ت �للغوية 
)�لأخزم���ي،2011(؛ و�لتعبري �لنفعايل )بن حمف���وظ،2008(؛ و�لقلق )على،2006(؛ 
و�لوح���دة �لنف�س���ية و�لكتئ���اب (Heman & Margalit,2002)؛ ومفه���وم �ل���ذ�ت 
)خ�س���ر،1992(. وتو�س���لت بع�س �لدر��س���ات �إىل وجود تاأثري موجب للدمج حيث كان 
�أد�ء �لتالميذ �ملدجمني �أف�س���ل يف بيئة �لدمج يف �ملهار�ت �للغوية)�لدو�سري،2008(؛ 
�لكف���اءة �لجتماعية )عل���ى،2006(؛ �لعالق���ات �لجتماعية )ه���ارون،1996(؛ �ملهار�ت 

 .(Alkhashrami,1995) للغوية و�ل�سلوك �لتكيفي ومفهوم �لذ�ت�

فرو�ص البحث: 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكري���ة �ملدجمني ومتو�س���طات درجات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري 
�ملدجم���ني عل���ى مقيا����س ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي )��س���طر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، و��س���طر�ب �مل�س���لك، 

�لدرجة �لكلية( ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني.
توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درجات �لتالمي���ذ �لذكور 1 ))

ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمني ومتو�س���طات درجات �لتالمي���ذ �لذكور ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجمني على مقيا�س ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي                 
)��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، 

و��سطر�ب �مل�سلك، �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لذكور غري �ملدجمني.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذوي �لإعاقة 
�لفكرية غري �ملدجمات على مقيا�س �ل�س���لوك �لفو�س���وي )��س���طر�ب �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد، �لعناد �ملتحدي، ��سطر�ب �مل�سلك، �لدرجة �لكلية 

لل�سلوك �لفو�سوي( ل�سالح �لإناث ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات.

منهجية البحث واإجراءاته:
منهج البحث: 

يف �س���وء طبيع���ة �لبح���ث، ��س���تخدم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي لأن���ه 
�لأن�سب لتحقيق �أهد�ف �لبحث و�لإجابة عن ت�ساوؤلتها. 
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جمتمع البحث: 
تكون���ت جمتمع �لبح���ث من جميع �لتالميذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ملدجمني 
�مللتحق���ني برب�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة �مللحق���ة باملد�ر����س �لبتد�ئي���ة و�لتالميذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني �مللحقني مبعاهد �لرتبية �لفكرية، مبدينة �لريا�س، 

خالل فرتة �إجر�ء �لبحث خالل �لعام1436/1437 ه. 

عينة البحث ال�ستطالعية: 
تكون���ت عين���ة �لبحث �ل�س���تطالعية م���ن )55( تلميذ�ً وتلمي���ذة من �لتالميذ 
ذوي �لإعاق���ة فكري���ا �ملدجم���ني وغري �ملدجم���ني يف معاهد وبر�مج �لرتبي���ة �لفكرية 

مبدينة �لريا�س خالل فرتة �إجر�ء �لبحث خالل �لعام 1437 / 1436ه.

عينة البحث: 
قام �لباحث باختيار عينة ع�س���و�ئية ب�سيطة ممثلة من �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �ملدجم���ني و�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غ���ري �ملدجمني، وتكونت �لعينة 
م���ن )200( تلميذ وتلميذة من �لتالمي���ذ �ملدرجني مبعاهد �لرتبية �لفكرية وبر�مج 
�لرتبية �لفكرية �مللحقة مبدر��س �لتعليم �لعام مبدينة �لريا�س، خالل فرتة �إجر�ء 
�لبح���ث خ���الل �لع���ام 1436/1437ه. و�جل���دول �لت���ايل )1( يو�س���ح �أفر�د �لعين���ة تبعاً 

للمدر�سة، �أو �ملعهد �ملدرجني فيه: 
جدول )1(

توزيع اأفراد البحث وفق متغري املدر�سة.
�لن�سبة�لتكر�ر�ملدر�سة

126،0�بن �لبيطار
94،5�أ�سعد بن زر�رة

2412،0�أبي هريرة
42،0�لأ�سمعي

52،5�إيا�س بن معاوية
12663.0معهد �لرتبية �لفكرية )بنني �سرق-بنني غرب-بنات �سرق(

2010،0�لإبتد�ئية 160
100%200�ملجموع
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يت�س���ح من �جلدول )1( �أن )126( من �أفر�د �لبحث ميثلون ما ن�س���بته %63،0 
م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث يدر�س���ون يف معهد �لرتبي���ة �لفكرية وهم �لفئة �لأكرث من 
�أف���ر�د �لبح���ث ، بينما )24( منهم ميثلون ما ن�س���بته 12،0% م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث 
يدر�س���ون يف مدر�س���ة �أب���ي هري���رة، مقاب���ل )20( منه���م ميثلون م���ا ن�س���بته 10،0% من 
�إجمايل �أفر�د �لبحث يدر�س���ون يف �ملدر�س���ة 160، و)12( منهم ميثلون ما ن�س���بته %6،0 
م���ن �إجم���ايل �أفر�د �لبحث يدر�س���ون يف مدر�س���ة �بن �لبيط���ار، و)9( منهم ميثلون ما 
ن�س���بته 4،5% م���ن �إجم���ايل �أف���ر�د �لبحث يدر�س���ون يف مدر�س���ة �أ�س���عد ب���ن زر�رة، و)5( 
منه���م ميثل���ون ما ن�س���بته 2،5% م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث يدر�س���ون يف مدر�س���ة �إيا�س 
ب���ن معاوي���ة، و)4( منه���م ميثلون ما ن�س���بته 2،0% من �إجمايل �أفر�د �لبحث يدر�س���ون 
يف مدر�س���ة �لأ�سمعي. ويو�سح �جلدول �لتايل )2( توزيع �أفر�د �لعينة تبعاً للربنامج 

و�ملعهد �مللتحقني به: 
جدول )2(

توزيع اأفراد البحث وفق متغري الربنامج.
�لن�سبة�لتكر�ر�لربنامج

10050،0مدجمني )بر�مج �لرتبية �لفكرية يف �ملد�ر�س �لعادية(
10050،0غري مدجمني )معاهد �لرتبية �لفكرية(

100%200�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )2( �أن )100( من �أفر�د �لبحث ميثلون ما ن�س���بته %50.0 
م���ن �إجم���ايل �أف���ر�د �لبح���ث مدجمني وهم ن�س���ف �أف���ر�د �لبحث، بينم���ا )100( منهم 
ميثلون ما ن�س���بته 50،0% من �إجمايل �أفر�د �لبحث غري مدجمني. ويو�س���ح �جلدول 

�لتايل )3( توزيع �أفر�د �لعينة تبعاً ملتغري �ل�سف �لدر��سي: 
جدول )3(

توزيع اأفراد البحث وفق متغري ال�سف الدرا�سي.
�لن�سبة�لتكر�ر�ل�سف �لدر��سي

199،5�لأول
3316،5�لثاين
3819،0�لثالث
3618،0�لر�بع

2914،5�خلام�س
4522،5�ل�ساد�س
100%200�ملجموع
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يت�س���ح م���ن �جلدول )3( �أن )45( م���ن �أفر�د �لبحث ميثلون ما ن�س���بته %22،5 
م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث من �ل�س���ف �ل�س���اد�س وهم �لفئة �لأكرث م���ن �أفر�د �لبحث، 
بينم���ا )38( منه���م ميثل���ون م���ا ن�س���بته 19،0% م���ن �إجمايل �أف���ر�د �لبحث من �ل�س���ف 
�لثال���ث، مقاب���ل )36( منه���م ميثل���ون ما ن�س���بته 18،0% من �إجمايل �أف���ر�د �لبحث من 
�ل�س���ف �لر�ب���ع، و)33( منهم ميثلون ما ن�س���بته 16،5% من �إجم���ايل �أفر�د �لبحث من 
�ل�س���ف �لث���اين، و)29( منهم ميثلون ما ن�س���بته 14،5% من �إجم���ايل �أفر�د �لبحث من 
�ل�س���ف �خلام�س، و)19( منهم ميثلون ما ن�س���بته 9،5% من �إجمايل �أفر�د �لبحث من 
�ل�س���ف �لأول. ويو�س���ح �جل���دول �لت���ايل )4( توزي���ع �لتالمي���ذ تبعاً ملتغري �ل�س���فوف 

�لدنيا و�ل�سفوف �لعليا: 

جدول )4(
توزيع اأفراد البحث وفقًا ملتغري ال�سفوف الدنيا وال�سفوف العليا.

�لن�سبة�لتكر�ر�ل�سفوف

9045،0�ل�سفوف �لدنيا )�لأول، �لثاين، �لثالث(

11055،0�ل�سفوف �لعليا )�لر�بع، �خلام�س، �ل�ساد�س(

100%200�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )4( �أن )110( من �أفر�د �لبحث ميثلون ما ن�س���بته %55،0 
م���ن �إجم���ايل �أف���ر�د �لدر��س���ة �س���فوفهم عليا وه���م �لفئة �لأك���رث من �أفر�د �لدر��س���ة، 
بينم���ا )90( منه���م ميثل���ون م���ا ن�س���بته 45،0،0% من �إجم���ايل �أفر�د �لبحث �س���فوفهم 
دنيا. ويو�سح �جلدول �لتايل )5( توزيع �أفر�د �لعينة تبعاً ملتغري �لنوع )ذكر / �أنثى(: 

جدول )5(
توزيع اأفراد البحث تبعًا ملتغري النوع )ذكر / اأنثى(.

�لن�سبة�لتكر�ر�لنوع

10050،0ذكر

10050،0�أنثى

100%200�ملجموع
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يت�س���ح من �جلدول )5( �أن )100( من �أفر�د �لبحث ميثلون ما ن�س���بته %50.0 
من �إجمايل �أفر�د �لبحث ذكور وهم ن�سف �أفر�د �لدر��سة، بينما )100( منهم ميثلون 

ما ن�سبته 50،0% من �إجمايل �أفر�د �لبحث �إناث.

�سروط اختيار عينة البحث:
• �أن تك���ون �لعين���ة �ملدجم���ة م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �مللتحق���ني 	

ب�سفوف ملحقة باملد�ر�س �لبتد�ئية. 
• �أن تك���ون �لعين���ة غري �ملدجمني م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة مبعاهد 	

�لرتبية �لفكرية.
• �أن تكون �لعينة من تالميذ �ل�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئي.	

اأدوات البحث: 
يعر�س �لباحث �أدو�ت �لبحث على �لنحو �لتايل: 

مقيا�س تقدير ا�سطراب ال�سلوك الفو�سوي  اإعداد / الباحث.( ))
�أع���د �لباح���ث ه���ذ� �ملقيا�س حلاج���ة �لبحث �حل���ايل �إليه، حيث ر�ج���ع �لباحث 
�لأدو�ت �ملتاح���ة يف تقدي���ر ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي ومل يجد �ملقيا�س �ملنا�س���ب 

لتحقيق �أهد�ف �لبحث، حيث لحظ �لباحث على �ملقايي�س �ملتاحة ما يلي:
بع�س �لبحوث �ملن�سورة يف �لدوريات �لعلمية مل تعر�س �ملقيا�س �سمن تقرير 	 

�لبحث، وحاول �لباحث �لتو��سل معهم ومل يجد �إ�ستجابة.
وجد �لباحث بع�س �ملقايي�س �ملتاحة ولكن مل تت�س���من كل �أعر��س ��س���طر�ب 	 

�ل�س���لوك �لفو�س���وي كم���ا ذك���ره �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي �خلام����س 
�ل�س���ادر ع���ن جمعية �لط���ب �لنف�س���ي �لأمريكية، �لن�س���خة �ملرتجم���ة لكل من 

م�سطفي، ويو�سف )2015(.
كما وجد �لباحث بع�س���ا من مقايي�س ت�س���خي�س ��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 	 

ولكن كانت �أحادية �لبعد، �أي تعطى درجة كلية ل�سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 
ومنه���ا مقيا����س �لد�س���وقي )2013ب(، ولك���ن �أه���د�ف �لبح���ث تتطل���ب مقيا�س 

ت�سخي�سي تف�سيلي ل�سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي.
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م�سادر بناء املقيا�س: لبناء �ملقيا�س �حلايل �تبع �لباحث ما يلي: 
ر�جع �لباحث معايري ت�س���خي�س ��س���طر�بات �ل�س���لوك �لفو�س���وي كما �أوردها 	 

�لدليل �لت�سخي�س���ي و�لإح�سائي �خلام�س �ل�سادر عن جمعية �لطب �لنف�سي 
�لأمريكية، �لن�سخة �ملرتجمة لكل من م�سطفى، ويو�سف )2015(.

ر�ج���ع �لباح���ث �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�لأط���ر �لنظرية �لت���ي تناولت 	 
خ�س���ائ�س ومعايري ت�سخي�س ��سطر�بات �ل�س���لوك �لفو�سوي )يو�سف،2000؛ 

�ل�سربني،2004؛ �لد�سوقي،2013ب؛ �أبوزيد، وعبد �حلميد،2015ب(. 

�سدق وثبات املقيا�س: للتعرف على �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س قام 
�لباحث بتطبيق �ملقيا�س على عينة �لبحث �ل�ستطالعية وللتعرف على �سدق وثبات 

�ملقيا�س �تبع �لباحث �خلطو�ت �لتالية: 

�سدق املقيا�س: للتعرف على �سدق املقيا�س اتبع الباحث الطرق التالية: 

ال�سدق الظاهري: يقوم هذ� �لنوع من �ل�سدق على فكرة مدى منا�سبة �ملقيا�س 
ملا يقي�س، وملن يطبق عليهم، ويبدو مثل هذ� �ل�سدق يف و�سوح �لبنود ومدى عالقتها 
بالقدرة، �أو �ل�سمة، �أو �لبعد �لذي يقي�سه �ملقيا�س وغالبا ً ما يقرر ذلك جمموعة من 
�ملتخ�س�سني يف �ملجال �لذي يفرت�س �أن ينتمي �إليه �ملقيا�س )عبد �لرحمن،1997، 226(

 فق���د قام �لباحث يف �ملر�ح���ل �لأوىل لبناء �ملقيا�س بعر�س عبار�ته على جمموعة من 
�ملحكمني يف جمال علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�سة ومت تعديل �سياغة بع�س �لعبار�ت، 

وكذلك حذف �لعبار�ت �لتي مل حتظ بن�سبة �تفاق 100 %.

�س�دق املحتوى: ويتمثل يف مدى متثيل �ملقيا�س للميادين، �أو �لفروع �ملختلفة 
للظاهرة �لتي يقي�س���ها )عبد �لرحمن،1997، �س. 226( ويف هذ� �ملجال ��ستق �لباحث 
عب���ار�ت �ملقيا����س �حلايل من خالل مر�جعته للعديد م���ن �ملقايي�س �ملرتبطة، وكذلك 
�لدر��سات �ل�سابقة و�لأطر �لنظرية، وهذ� يدل �أن حمتوى �ملقيا�س ��ستق من م�سادر 

ذ�ت �سلة وثيقة بالظاهرة.

�س�دق املح�ك: مت تطبي���ق �ملقيا����س �حل���ايل ومقيا�س ��س���طر�ب �ل�س���لوك 
�لعين���ة  م���ن  تلمي���ذ�ً   20 عل���ى  )2013ب(  �لد�س���وقي  �إع���د�د  م���ن  �لفو�س���وي 

�ل�ستطالعية، وكان �لرتباط بينها 0،89.
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�س�دق الت�ساق الداخلي: قام �لباحث بح�س���اب معامل �لرتباط بري�سون ملعرفة 
�ل�س���دق �لد�خل���ي للمقيا����س حي���ث مت ح�س���اب معامل �لرتب���اط بني درج���ة كل عبارة 
من عبار�ت �ملقيا�س بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �لعبارة كما تو�س���ح ذلك 

�جلد�ول �لتالية: 
جدول )6(

معامالت ارتباط بري�سون لعبارات “الن�ساط الزائد” بالدرجة الكلية.
معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة

1**0،8476**0،931
2**0،9057**0،878
3**0،9338**0،874
4**0،7749**0،841
5**0،902--

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 
جدول )7(

معامالت ارتباط بري�سون لعبارات “نق�س النتباه” بالدرجة الكلية. 
معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة

10**0،86615**0،876
11**0،70916**0،794
12**0،81317**0،864
13**0،83318**0،864
14**0،856--

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل
جدول )8(

معامالت ارتباط بري�سون لعبارات “الندفاعية” بالدرجة الكلية. 
معامل �لرتباط رقم �لعبارةمعامل �لرتباط رقم �لعبارة

19**0،74523**0،856
20**0،79024**0،833
21**0،87625**0،838
22**0،81226**0،904

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 
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جدول )9(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات “ا�سطراب العناد املتحدي” بالدرجة الكلية. 

معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة
27**0،80132**0،801
28**0،71133**0،797
29**0،85634**0،870
30**0،82435**0،803
31**0،82436**0،880

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 

جدول )10(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات “ا�سطراب امل�سلك” بالدرجة الكلية. 

معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة
37**0،75643**0،877
38**0،76244**0،867
39**0،90445**0،851
40**0،81846**0،751
41**0،82947**0،786
42**0،87748**0،849

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 

يت�س���ح من �جلد�ول )10-6( �أن قي���م معامل �رتباط كل عبارة من �لعبار�ت 
مع حمورها موجبة ود�لة �إح�سائياً عند م�ستوي �لدللة )0.01( فاأقل مما يدل على 

�سدق �ت�ساقها مع حماورها.

ثب�ات املقيا��س: لقيا����س م���دى ثب���ات �أد�ة �لبح���ث ��س���تخدم �لباح���ث )معادل���ة �ألفا 
كرونب���اخ( (Cronbach›s Alpha (α)) للتاأك���د م���ن ثبات �أد�ة �لبحث، حيث طبقت 
�ملعادل���ة عل���ى �لعينة �ل�س���تطالعية لقيا����س �ل�س���دق �لبنائي و�جلدول )11( يو�س���ح 

معامالت ثبات �أد�ة �لبحث. 
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جدول )11(
معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة البحث

ثبات �ملحورعدد �لعبار�تحماور �ملقيا�س
90،962�لن�ساط �لز�ئد
90،944نق�س �لنتباه

80،936�لندفاعية
260،968��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد )�لدرجة �لكلية(

100،944��سطر�ب �لعناد �ملتحدي
120،956��سطر�ب �مل�سلك

480،980�لثبات �لعام

يت�سح من �جلدول )11( �أن معامل �لثبات �لعام ملقيا�س �لبحث عال حيث بلغ 
)0،98( وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن �ملقيا����س يتمتع بدرج���ة عالية من �لثب���ات ميكن �لعتماد 

عليه يف �لتطبيق �مليد�ين للدر��سة.

و�س�ف املقيا��س: تكون �ملقيا�س من )48( عب���ارة مت توزيعها على ثالثة �أبعاد 
رئي�سة هي: 

��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، وي�س���تمل عل���ى )26( عب���ارة . )
مق�سمة كالتايل:

�لن�ساط �لز�ئد وت�سمله �لعبار�ت من )1( �إىل)9(.	 
نق�س �لنتباه وت�سمله �لعبار�ت من )10( �إىل)18(.	 
�لندفاعية وت�سمله �لعبار�ت من )19( �إىل)26(.	 

��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، وي�ستمل على )10( عبار�ت، من )27( �إىل)36(.. )
��سطر�ب �مل�سلك، وي�ستمل على )12( عبار�ت، من )37( �إىل)48(.. )

يقابل كل فقرة من فقر�ت �لأبعاد �لثالثة، قائمة حتمل عبار�ت، د�ئماً، �أحياناً، 
نادر�ً، ل ينطبق، وقد مت �إعطاء كل عبارة من �لعبار�ت �ل�سابقة درجة، لتتم معاجلتها 

�إح�سائياً على �لنحو �لآتي:
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د�ئماً )4( درجات. 	 
�أحياناً )3( درجات. 	 
نادر�ً )2( درجتان. 	 
ل ينطبق )1( درجة و�حدة.	 

 (Closed Questionnaire) وقد تبنى �لباحث يف �إعد�د �لأبعاد �ل�سكل �ملغلق
�لذي يحدد �ل�ستجابات �ملحتملة لكل �سوؤ�ل.

�سجالت التلميذ املدر�سية اإعداد / اإدارة املدر�سة 
ر�جع �لباحث �سجالت �لطالب �ملدر�سية للتعرف على خ�سائ�س �لطالب من 

حيث �لعمر و�لذكاء وبع�س �خل�سائ�س �ملتعلقة بنوع �لإعاقة. 

اأ�س�اليب املعاجل�ة الإح�س�ائية: لتحقي���ق �أهد�ف �لبح���ث وحتليل �لبيان���ات �لتي مت 
جتميعه���ا، فقد مت ��س���تخد�م �لعديد من �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة با�س���تخد�م 
 Statistical Package for Social �لجتماعي���ة  للعل���وم  �لإح�س���ائية  �حل���زم 

.(SPSS) و�لتي يرمز لها �خت�سار�ً بالرمز ،Sciences

وذل���ك بع���د �أن مت ترمي���ز و�إدخ���ال �لبيان���ات �إىل �حلا�س���ب �لآيل، وبعد ذلك مت 
ح�ساب �ملقايي�س �لإح�سائية �لتالية:

مت ��ستخد�م معامل �رتباط بري�سون للتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي.. )
مت ��ستخد�م معامل �لفا كرونباخ للتحقق من ثبات �أد�ة �لبحث. . )
مت ��س���تخد�م �ختب���ار ت لعينت���ني م�س���تقلتني للتحق���ق م���ن �لفروق ب���ني فئات . )

�لبحث.

خطوات واإجراءات البحث:
در��سة وحتليل �لأدبيات �ملرتبطة باملحاور �لتالية:1 ))

-متغري�ت �لبحث �ملتمثلة يف )�ل�سلوك �لفو�سوي، �لإعاقة �لفكرية(.
-مر�جعة �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �ملتعلقة بالبحث.

�حل�سول على �لت�ساريح �لالزمة من �جلهات �ملخت�سة لإجر�ء �لدر��سة.1 ))
ت�سميم �أدو�ت �لبحث.1 ))
�ختيار عينة �لبحث.1 ))
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تطبيق �أدو�ت �لبحث.1 ))
ر�سد �لنتائج وتف�سريها ومعاجلتها.1 ))
تق���دمي �لتو�س���يات و�ملقرتحات �خلا�س���ة بالبحث على �س���وء ما تتو�س���ل �إليه 1 ))

�لبحث من نتائج.

نتائج البحث:
يعر�س �لباحث يف هذ� �جلزء نتائج �لبحث ومناق�ستها يف �سوء نتائج �لبحوث 

و�لدر��سات �ل�سابقة و�لإطار �لنظرى. 
نتائج الفر�س الأول ومناق�سته: 

ن����س �لفر����س عل���ى: » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات 
درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني ومتو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني عل���ى مقيا�س ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي
)��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، و��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، و��سطر�ب 
�مل�سلك، �لدرجة �لكلية( ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني«. وللتحقق من 
�سحة هذه �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار »ت« وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )12(
الفروق بني متو�سطات درجات التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية املدجمني ومتو�سطات درجات 

التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية غري املدجمني على مقيا�س ا�سطراب ال�سلوك الفو�سوي. 

�ملتو�سط �ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة "ت"�ملعياري

�لدللة
��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد

2،470،692�ملدجمني
1،849-0،066

2،680،777غري �ملدجمني

0،169-2،250،7811،382�ملدجمني�لعناد �ملتحدي
2،420،845غري �ملدجمني

0،001**-1،810،6583،248�ملدجمني��سطر�ب �مل�سلك
2،200،844غري �ملدجمني

0،026*-2،260،6592،249�ملدجمني�لدرجة �لكلية
2،510،750غري �ملدجمني
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ويت�سح من اجلدول ال�سابق )))( ما يلي: 

ع���دم وج���ود ف���رق ذ� دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دلل���ة )0،05( متو�س���طات 1 ))
درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مقيا�س ��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد. 
 ع���دم وج���ود ف���رق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0،05( متو�س���طات 1 ))

درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مقيا�س ��س���طر�ب �لعناد 

�ملتحدي. 
وجود فرق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطات درجات 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات �لتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجمني على مقيا�س ��س���طر�ب �مل�س���لك ل�س���الح ذوي 

�لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني.
وجود فرق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0،05( بني متو�سطات درجات 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات �لتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجم���ني على مقيا�س �ل�س���لوك �لفو�س���وي )�لدرجة 

�لكلية( ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني.

مناق�سة نتائج الفر�س الأول: 
ت�س���ري ه���ذه �لنتائ���ج �إىل حتق���ق �لفر����س �لأوىل جزئياً حيث كان���ت �لفروق يف 
��س���طر�ب �مل�س���لك، ويف �لدرجة �لكلية ل�س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي ل�س���الح ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجم���ني. بينما ل توجد فروق يف كل من ��س���طر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط و��سطر�ب �لعناد �ملتحدي. 

ومبعن���ى �آخ���ر ح�س���ل ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجمني عل���ى درجات �أعلى 
يف كل من ��س���طر�ب �مل�س���لك و�لدرجة �لكلية ل�س���طر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي، يف حني 
ت�ساوى ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري �ملدجمني يف كل من ��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و��سطر�ب �لعناد �ملتحدي.
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وبالنظر �إىل �لدرجة �لكلية، �أو فيما يتعلق بوجود فروق بني �ملدجمني وغري 
�ملدجمني يف كل من ��سطر�ب �مل�سلك و�لدرجة �لكلية ل�سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 
حيث ح�سل ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على درجات �أعلى، وهذ� يعني �أكرث 
معاناة يف ��س���طر�ب �مل�س���لك ويف �ل�سلوك �لفو�س���وي ب�سفة عامة، وقد يرجع �لباحث 
ه���ذه �لنتيج���ة �إىل بيئة �لدمج فرمبا �أثرت يف تطوير �س���لوك �لتالميذ �ملدجمني �إىل 
�لأف�س���ل، وقد ظهر هذ� �أكرث يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لأكرثحدة،حيث ت�س���ري �لأطر 
�لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل �ن ��س���طر�ب �مل�س���لك و�لدرجة �لكلية ل�س���طر�ب 
�ل�س���لوك �لفو�س���وي �أكرث حدة، فقد يت�سمن ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي موؤ�سر�ت مثل 
عدم �لطاعة ومع�س���ية �لكبار بينما يت�س���من ��سطر�ب �مل�سلك موؤ�سر�ت مثل �لعدو�ن 
على �لأخرين و�لذ�ت و�حليو�ن و�لهروب من �ملنزل، وهذ� قد يبدو و��سحا يف �ملقيا�س 

�لذي ��ستخدمه �لباحث يف �لبحث �حلايل. 

فهن���اك تاأث���ري موج���ب لبيئ���ة �لدم���ج عل���ى �ل�س���لوكيات �لأك���رث ح���دة، وفيم���ا 
يتعل���ق بالتاأث���ري �ملوج���ب لبيئ���ة �لدم���ج تتفق ه���ذه �لنتيجة م���ع �لبحوث و�لدر��س���ات 
�لت���ي تو�س���لت لوجود تاأثري موج���ب لبيئة �لدمج عل���ى ذوي �لإعاقة فكريا �ملدجمني 

.)Alkhashrami,1995 لدو�سري،2008؛ على،2006؛ هارون،1996؛�(

وفيم���ا يتعل���ق بعدم وج���ود تاأث���ري لبيئة �لدمج عل���ى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف 
��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�لعناد �ملتحدي، فهذ� �أي�سا يتفق مع 
�لبحوث و�لدر��س���ات �لتي تو�س���لت لعدم وجود فروق ب���ني �ملدجمني وغري �ملدجمني 
يف بع����س �ملتغري�ت مث���ل )�لأخزمي،2011؛ ب���ن حمفوظ،2008؛ عل���ى،2006؛ هيمان؛ 

ومرجليت Heiman & Margalit,2002؛ خ�سر،1992(.

وفيما يتعلق با�س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد فيت�سمن نق�س 
�لنتب���اه و�لندفاعي���ة و�لن�س���اط �لز�ئ���د، وهذه م�س���كالت رئي�س���ة ل���دى ذوي �لإعاقة 

�لفكرية. 

في�س���ري كل م���ن “ هاجل���ني ووي���ت ب���ورن “ �إىل �أن نتائ���ج تطبي���ق �لختب���ار�ت 
�خلا�س���ة بال���ذكاء �للفظي وغ���ري �للفظي قد �أثبت���ت �أن �لعمر �لعقلي ل���ذوي �لإعاقة 
فكري���اَ ل يزي���د عن ع�س���رة، �أو �إحدى ع�س���رة �س���نة عقلي���ة، ول يوؤهله ذلك للتح�س���يل 
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�لدر��س���ي �أكرث من �ل�س���ف �خلام����س �لبتد�ئي مهما بلغ من �لعم���ر �لزمني. وبذلك 
يتاأخ���ر �لنم���و �لعقل���ي وتتدن���ى ن�س���بة �ل���ذكاء بحي���ث تق���ل ع���ن 70 درج���ة، وكذل���ك 
�لعمليات �لعقلية �لأخرى ك�س���عف �لذ�ك���رة، ونق�س �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لقدرة على 
�لفه���م و�لق���درة عل���ى �لرتكي���ز ) Halgin & Whitbourne, 1997,p, 373؛ 

�ل�سيد،2004،�س. 45(.

ويع���اين ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ن �س���عوبات �نفعالي���ة و�س���لوكية ومعرفي���ة 
تت�سمن �سعوبة �لحتفاظ بالنتباه، وق�سور �لرتكيز، وم�سكالت يف �لذ�كرة �للفظية 
�ملبا�س���رة، بالإ�س���افة �إىل �س���عوبات يف �للغة و�لكالم و�لعمليات �ل�س���معية، وم�س���كالت 
يف �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة )�أبوزيد، وعبد �حلميد،2015، )�أ((. وه���ذ� يعني �أن ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة يعان���ون من �س���عوبات كب���رية يف نق����س �لنتباه وه���ذه �ل�س���عوبات مرتبطة 

بالق�سور يف ذكائهم.

وفيم���ا يتعل���ق بالندفاعي���ة و�لن�س���اط �لز�ئ���د، فيت�س���ف ذوي �لإعاق���ة فكري���ا 
بارتف���اع م�س���توى �لندفاعي���ة و�لن�س���اط �لز�ئ���د يف مرحل���ة �لطفول���ة وي�س���تمر حتى 
مرحلة �ملر�هقة. وتنت�س���ر ��س���طر�بات �لنتباه �س���و�ء �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، �أو 
غري �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد مب�ستويات عالية لدى ذوي ذوي �لإعاقة فكرياَ. و�أن 
ح���و�يل 40،1 % م���ن ذوي ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يعان���ون من نق�س �لنتب���اه، وحو�يل       
19 % يعانون من �لن�ساط �لز�ئد (Fidana,Kirpinarb,Oralb.Kubra, 2007 ؛ 

�أبوزيد ،وعبد �حلميد، 2015ب(.

وفيم���ا يتعلق با�س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي و�لذي يتمث���ل يف خمالفة �لتعليمات 
وعدم �لطاعة فقد يرجع �إىل �لق�س���ور يف مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي و�لذي يرتبط 
بال�س���لوك �لتكيف���ي و�ل���ذي يعد معيار رئي�س يف ت�س���خي�س �لإعاقة �لفكرية، فم�س���كلة 
�لعن���اد �ملتح���دي �أي�س���اً ق���د تكون م�س���كلة عر�س���ية م���ن �أعر��س �لق�س���ور يف �ل�س���لوك 
�لتكيفي، �أي �لعناد �ملتحدي ي�سكل جزء من ت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية، وهذ� ما جعله 

ثابتة يف بيئة �لدمج، �أو يف بيئة �لعزل. 

 وت���زد�د ن�س���بة �ل�س���لوكيات �لفو�س���وية لت�س���ل �إىل �أك���رث م���ن 45 % ل���دى ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة مث���ل �لتح���دي و�لعن���اد وع���دم �مل�س���اركة، وع���دم �إتب���اع �لتعليم���ات 
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و�لإهم���ال يف �لو�جب���ات، و�لعب���ث ب���اأدو�ت �ملدر�س���ة و�ملن���زل، و�لكتاب���ة عل���ى �جل���در�ن 
(Koskentausta,livanainen,Almqv كو�سكينتا�س���تا؛ ليفانينني؛ �ألأمكف�ست(
ist,2007 وت�س���كل هذه �ل�س���لوكيات بع�س���اً من �أعر��س �لعناد �ملتحدي �ملت�س���منة يف 

�لبحث �حلايل. 

نتائج الفر�س الثاين ومناق�سته: 
ن�س �لفر�س على: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني ومتو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ 
�لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني عل���ى مقيا����س ��س���طر�ب �ل�س���لوك 
�لفو�سوي )��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، و��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، 
و��س���طر�ب �مل�س���لك، �لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح �لذكور غري �ملدجم���ني«. وللتحقق من 

�سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » و�جلدول �لتايل يو�سح �لفروق: 

جدول )13(
الفروق بني متو�سطات درجات التالميذ الذكور ذوي الإعاقة الفكرية املدجمني ومتو�سطات 

درجات التالميذ الذكور غري املدجمني على مقيا�س ا�سطراب ال�سلوك الفو�سوي.

�ملتو�سط �ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة "ت"�ملعياري

�لدللة
��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد

2،530،623�ملدجمني
0،3540،724

2،480،802غري �ملدجمني

�لعناد �ملتحدي
2،310،754�ملدجمني

0،2660،790
2،270،801غري �ملدجمني

��سطر�ب �مل�سلك
1،800،608�ملدجمني

2،060-*0،042
2،080،797غري �ملدجمني

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لفو�سوي

2،300،595�ملدجمني
0،269-0،788

2،340،761غري �ملدجمني
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ويت�سح من اجلدول ال�سابق)))( ما يلي: 

ع���دم وج���ود فرق ذ� دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0،05( بني متو�س���ط 	 
ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لذك���ور  �لتالمي���ذ  درج���ات 
درج���ات �لتالمي���ذ �لذك���ور غ���ري �ملدجمني عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لفو�س���وي           
)��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، �لعناد �ملتحدي، �لدرجة �لكلية 

لل�سلوك �لفو�سوي(.
وج���ود ف���رق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى دلل���ة )0،05( ب���ني متو�س���ط 	 

ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لذك���ور  �لتالمي���ذ  درج���ات 
درج���ات �لتالمي���ذ �لذك���ور غ���ري �ملدجمني عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لفو�س���وي                              

)��سطر�ب �مل�سلك( ل�سالح �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني.

مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
تع���د ه���ذه �لفر�س جز�ً م���ن نتائج �لفر�س �لأولية، فقد و�س���ح ب�س���كل كبري 
تاأث���ري بيئ���ة �لدم���ج عل���ى �ل�س���لوك �لأك���رث ح���دة، حي���ث كان �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة �ملدجم���ني �أق���ل ح���دة يف ��س���طر�ب �مل�س���لك م���ن �لتالمي���ذ غ���ري �ملدجمني. 
وتتفق هذه �لنتيجة مع �لبحوث و�لدر��س���ات �لتى تو�س���لت وجود تاأثري لبيئة �لدمج 
�لتو�فق ب�سفة عامة، فت�سري بع�س �لدر��سات �إىل �أن �د�ء �لتالميذ كان �أف�سل يف بيئة 
�لدم���ج يف �مله���ار�ت �للغوية )�لدو�س���ري،2008(؛ و�لكفاءة �لجتماعي���ة )على،2006(؛ 
و�لعالقات �لجتماعية )هارون،1996(؛ و�ملهار�ت �للغوية و�ل�سلوك �لتكيفي ومفهوم 

 .(Alkhashrami,1995) لذ�ت�

نتائج الفر�س الثالث ومناق�سته: 
ن�س �لفر�س على: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمات ومتو�س���طات درج���ات �لتلميذ�ت 
�لإن���اث ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ات عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لفو�س���وي 
)��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، �لعناد �ملتحدي، ��س���طر�ب �مل�س���لك، 
�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك �لفو�س���وي( ل�س���الح �لإن���اث ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري 
�ملدجم���ات«. وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » و�جلدول 

�لتايل يو�سح �لفروق:
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جدول )14(
الفروق بني متو�سطات درجات التلميذات الإناث ذوي الإعاقة الفكرية املدجمات ومتو�سطات 

درجات التلميذات الإناث غري املدجمات على مقيا�س ال�سلوك الفو�سوي. 

�ملتو�سط �ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة "ت"�ملعياري

�لدللة
��سطر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد 

2،310،848�ملدجمني
3،310-**0،002

2،960،651غري �ملدجمني

�لعناد �ملتحدي
2،080،846�ملدجمني

2،252-*0،022
2،640،869غري �ملدجمني

��سطر�ب �مل�سلك
1،850،793�ملدجمني

2،208-*0،031
2،370،888غري �ملدجمني

�لدرجة �لكلية لل�سلوك 
�لفو�سوي

2،150،816�ملدجمني
3،026-**0،004

2،750،673غري �ملدجمني

ويت�سح من اجلدول ال�سابق)))( ما يلي: 
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى دلل���ة )0،05( ب���ني متو�س���ط 	 

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإناث ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات على مقيا�س �ل�س���لوك 
�لفو�سوي )�لعناد �ملتحدي، ��سطر�ب �مل�سلك( ل�سالح �لإناث غري �ملدجمات.

وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني متو�س���ط 	 
درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإناث ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات على مقيا�س �ل�س���لوك 
�لفو�س���وي )��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، �لدرج���ة �لكلية 

لل�سلوك �لفو�سوي( ل�سالح �لإناث غري �ملدجمات.
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مناق�سة نتائج الفر�س الثالث:
يب���دو يف هذ� �لفر�س �لتاأثري �لو��س���ح لبيئة �لدمج حي���ث �أظهرت �لبنات �أد�ء 
�أف�سل يف بيئة �لدمج فكان لديهم �نخفا�س ملحوظ يف ��سطر�بات �ل�سلوك �لفو�سوي 
عل���ى جمي���ع بنود �ملقيا�س. تتفق هذه �لنتيجة مع �لبحوث و�لدر��س���ات �لتي تو�س���لت 
�إىل حت�سن �أد�ء �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية يف بيئة �لدمج عن �لتالميذ يف معاهد 
�لرتبية �لفكرية )�لأخزمي،2011؛ بن حمفوظ،2008؛ على،2006؛ هيمان، ومرجليت

 Heiman & Margalit,2002؛ خ�سر،1992(.

ومبقارن���ة نتائ���ج ه���ذه �لفر����س م���ع نتائ���ج �لفر����س �لأوىل و�لثاني���ة رمب���ا 
يرج���ع ع���دم وج���ود �لف���روق يف ��س���طر�ب �مل�س���لك يف كل �لفر�س���يتني �لأوىل و�لثانية 
�إىل �حتم���ال �أن درج���ات �لذك���ور كانت �أعلى من درج���ات �لبنات عل���ى �ملقيا�س �لفرعي 
�أن �لتالمي���ذ �أكرث يف �مل�س���كالت  “ ��س���طر�ب �مل�س���لك” حي���ث ت�س���ري �لدر��س���ات �إىل 

�ل�سلوكية من �لإناث. 

ويرجع حت�سن �لتلميذ�ت يف بيئة �لدمج �إىل طبيعة �لتلميذة وعاد�ت وتقاليد 
�ملجتمع حيث يفر�س �ملجتمع بع�ساً من �ل�سو�بط �لتي جتعل �لتلميذة �أكرث �لتز�ما 
وطاع���ة و�تباع���اً للتعليم���ات م���ن �لذك���ور. فمج���رد �أن مت دم���ج ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
يف بيئ���ة تربوي���ة كان���ت فيها مناذج منا�س���بة للتعلم و�كت�س���اب �ل�س���لوك �جليد ف�س���ارع 

�لتلميذ�ت �إىل تعلم �ل�سلوك �ملنا�سب. 

تو�سيات البحث: 
�لعمل على كل ما يحد من م�س���توى �ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى �لتالميذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
�لبحث عن �لعو�مل �لتي تزيد من م�ستوى �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لتالميذ 1 ))

ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملرحلة �لبتد�ئية وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها.
توعية معلمي �لإعاقة �لفكرية بكيفية �لتعامل مع حالت �ل�سلوك �لفو�سوي 1 ))

لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
�إجر�ء تقومي لظاهرة �ل�سلوك �لفو�سوي لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))

يف �ملرحلة �لبتد�ئية ب�سورة م�ستمرة.



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 128 

�لعم���ل على كل م���ا يعزز من دعم عملية دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))
مبا يحد من �ل�سلوك �لفو�سوي )�لن�ساط �لز�ئد، نق�س �لنتباه، �لندفاعية، 

�لعناد �ملتعدي، ��سطر�ب �مل�سلك( لديهم.
�لبح���ث يف �لعو�م���ل �لت���ي حت���د م���ن دم���ج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 1 ))

ومعاجلتها.
تهيئ���ة �لبيئ���ة �ملنا�س���بة باملد�ر����س �لت���ي تع���زز م���ن جناح دم���ج �لتالمي���ذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية.
�لعمل على �إعادة �س���ياغة �ملناهج باملرحل���ة �لبتد�ئية مبا يعزز من جناح دمج 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.
�لقي���ام بدر��س���ات و�في���ة ح���ول �س���بل �حل���د م���ن معوقات دم���ج �لتالمي���ذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية.

البحوث املقرتحة: 
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي للتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة مم���ن يعانون من 1 ))

��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي و�أ�سرهم ومعلميهم و�أثره على �لتو�فق �لنف�سي 
لهوؤلء �لتالميذ.

فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي خلف����س ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي ل���دى ذوي 1 ))
�لإعاقة و�أثره على تكيفهم.

�أثر برنامج مقرتح لتنمية وعي �لو�لدين و�ملعلمني باأ�ساليب �ملعاملة �ل�سوية 1 ))
لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ممن يعانون من ��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 

وعالقته بالتو��سل �لجتماعي لديهم.
�أثر برنامج �إر�س���ادي لالأ�سر و�ملعلمني يف خف�س ��سطر�ب �ل�سلوك �لفو�سوي 1 ))

لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية
فعالي���ة برنام���ج مق���رتح قائ���م عل���ى ف���ن �لق�س���ة خلف�س ��س���طر�ب �ل�س���لوك 1 ))

�لفو�سوي لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية.
فعالية �لإر�س���اد �لأ�س���ري يف خف�س حدة ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وي لدى 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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فعالي���ة �لإر�س���ادي �لأ�س���ري يف خف����س حدة ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئد، نق�س 1 ))
�لنتباه، �لندفاعية، �لعناد �ملتعدي، ��سطر�ب �مل�سلك( ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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ملخ�ص البحث: 
��س���تهدفت �لبح���ث �لتع���رف عل���ى �لف���روق �لجتماعي���ة ب���ني �لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني و غري �ملدجم���ني يف مدينة �لريا�س، يف �س���وء متغري�ت 
�لن���وع و�جلن����س. وتكون���ت �لعين���ة م���ن )117( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة مبدينة �لريا�س باملرحلة �لبتد�ئية، ومت ��س���تخد�م مقيا�س تقدير �ملهار�ت 
�لو�س���في  �ملنه���ج  �لباح���ث  �ملدر�س���ية، و��س���تخدم  �لجتماعي���ة، و�س���جالت �لتالمي���ذ 
ب���ني �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة  �لتحليل���ي، ومت �لتو�س���ل �إىل وج���ود ف���روق 
�ملدجمني وغري �ملدجمني يف �ملهار�ت �لجتماعية )�لتعاون و�مل�س���اركة، �إتباع �لقو�عد 
و�لتعليمات، �للعب، حتمل �مل�س���وؤولية، �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �ملدجم���ني بينم���ا ل توج���د فروق بينهم���ا يف )�لتو��س���ل، تكوين �ل�س���دقاء، 
ق�س���اء وقت �لفر�غ، مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة(.ل توجد فروق بني �لتالميذ �لذكور 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري �ملدجمني يف �ملهار�ت �لجتماعية، وجود فروق 
ب���ني �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكري���ة �ملدجمات وغري �ملدجم���ات يف )�تباع �لقو�عد 
و�لتعليمات، �لتعاون و �مل�س���اركة، �للعب، تكوين �ل�سدقاء، حتمل �مل�سوؤولية، مو�جهة 
�ملو�قف �ل�سعبة، �لدرجة �لكلية( ل�سالح �ملدجمات بينما ل توجد فروق يف )�لتو��سل، 

ق�ساء وقت �لفر�غ(.

الكلمات املفتاحية: �ملهار�ت �لجتماعية - ذوي �لإعاقة �لفكرية – �لدمج.
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The differences in social skills between integrated and 
non-integrated intellectually disabled pupils

Abstact: 
This study aimed to recognize the social differences between 

integration and non-integration intellectually disabled pupils in 
Riyadh city based on gender and sex variables. The sample consisted 
of (117) intellectually disabled pupils, either males or females in the 
primary stage in Riyadh city. Social skills Assessment Scale was used 
in addition to the scholar records of the pupils. The researcher used 
the analytic descriptive methodology, then there were differences 
between integration and non-integration intellectually disabled pupils 
in both of cooperation and collaboration, following instructions and 
rules, playing, reliability and total mark) for the favor of integrated 
intellectually disabled pupils while there were no differences in both 
of (communication, establishing friendship, spending spare time, and 
facing difficult situations). There were no differences between the 
integrated and none integrated males intellectually disabled pupils in 
the social skills, there were differences between integrated and none 
integrated females intellectually disabled pupils regard to (following 
up rules and instructions, cooperation and collaboration, playing, 
establishing friendships, reliability, facing difficult situations, total 
mark) for the integrated friends while there are no differences in 
(communication and spending spare time). 

Key Word: Social Skills - Intellectually Disabled – 
Mainstreaming.
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مقدمة:
ي�س���هد ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية �هتماًما و��سًحا 
يف �لوق���ت �لر�ه���ن، ومتث���ل ه���ذ� �لهتم���ام يف تطوير �لرب�م���ج، و�خلدم���ات، و�لكو�در 
�لعاملة، و��س���رت�تيجيات �لقيا�س و�لت�س���خي�س و�لتعليم، يف �س���وء جملة من �ملعايري 
و�ملوؤ�س���ر�ت �لت���ي ت�س���بط عملي���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة باململك���ة به���دف �س���مان تقدمي 

�خلدمات و�لرب�مج �لنوعية وحت�سني نوعية حياة �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

وي�سبه تعليم �لطلبة ذوي �لإعاقة �لفكرية تعليم �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة يف 
بع�س �لنو�حي، ويختلف عنه يف نو�حي �أخرى؛ فالطالب ذي �لإعاقة �لفكرية �إن�سان 
قبل �أن يكون ذي �إعاقة فكرية، له نف�س حاجات �لطالب �لعادي ويتاأثر منوه �لنف�سي، 
و�جل�س���مي، و�لجتماع���ي بنف����س �لعو�مل �لتي يتاأثر بها منو قرين���ه �لطالب �لعادي، 
ويتعلم ويكت�سب �خلرب�ت و�ملعلومات و�ملهار�ت تدريجًيا وبنف�س �لأ�ساليب �لتي يتعلم 
به���ا �لطال���ب �لعادي خرب�ته ومهار�ته ومعلوماته. هذ� من ناحية ومن ناحية �أخرى 
يختلف �لطالب ذي �لإعاقة �لفكرية عن قرينه �لعادي يف �لنمو �لعقلي ويف م�س���توى 
�لتفك���ري و�لنتب���اه و�لتذك���ر؛ مما ي���وؤدي �إىل �ختالف يف م�س���توى �لعملي���ات �ملعرفية 
�لت���ي يتعلمها، �أو يتدرب عليه���ا كل منهما، لذلك يحتاج �لطالب ذي �لإعاقة �لفكرية 
�إىل �أ�س���اليب خا�س���ة تتنا�س���ب مع خ�سائ�س���ه )�لفرماوي، و�لن�س���اج، 2010، �س. 96(.

وق���د قام���ت مادي���ن و�س���الفيا Madde and Slavia مبر�جع���ة �لعدي���د من 
�لأبحاث �لتي ناق�ست عدًد� من �ملو��سيع �ملتعلقة بدمج �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�أث���ره عل���ى �لنمو �لأكادمي���ي و�لجتماعي ل���دى �لطلبة ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وقد 
�أظهرت نتائج تلك �لدر��سات �أن �لطلبة �ملدموجني يف �سفوف �لتعليم �لعام ��ستفادو� يف 
جمال �لنمو �لأكادميي و�لجتماعي �أكرث من �لطالب �مللتحقني يف �ل�سفوف �خلا�سة، 
و�أن �أهم �مل�س���كالت �لتي ميكن �أن تو�جه �ملعلمني �مل�س���ئولني عن �ل�سفوف �خلا�سة يف 
بر�مج �لدمج هي تلك �ملتعلقة بكيفية �إد�رة �ل�سف و�لتعامل مع �مل�سكالت �لتي ميكن 
�أن ت�س���در ع���ن �لطلب���ة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة بهذه �ل�س���فوف )يف �لقريوتي، 2005(.

وي���رى �لبع�س �س���عوبة دمج �لطالب ذوي �لإعاق���ة �لفكرية؛ لأنهم يحتاجون 
�إىل �لرعاي���ة يف جميع �ملجالت ب�س���كل ع���ام، و�ملجال �لجتماعي ب�س���كل خا�س؛ لأنهم 
يت�س���مون بالق�س���ور يف عملية �لتكي���ف �لجتماعي مع �لآخرين، وم���ع �لبيئة �ملحيطة 
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بهم �إذ يالحظ ب�س���كل عام عليهم �لن�س���حاب، و�لرتدد، و�ل�سلوك �لتكر�ري، و�حلركة 
�لز�ئ���دة، وع���دم �لق���درة عل���ى �إن�س���اء عالق���ات �جتماعية فعال���ة مع �لغري ف�س���اًل عن 

ميلهم ملن هم �أ�سغر منهم �سًنا �أثناء �للعب )�لهجر�سي، 2002(.

 ويج���ب �أن يرك���ز دمج �لط���الب ذوي �لإعاقة �لفكرية على بع�س �خل�س���ائ�س 
�لت���ي ميت���از به���ا هوؤلء �لط���الب و�لتي م���ن بينها نق�س �ملي���ول، و�لهتمام���ات، وعدم 
حتمل �مل�س���وؤولية، و�لن�سحاب، و�لعدو�ن، و��س���طر�ب مفهوم �لذ�ت، و�لأهم من ذلك 
�سعف �لقدرة على �لتكيف �لجتماعي، وهذ� ما �أكد عليه �لكثري من �لعلماء؛ �لذين 
�عت���ربو� �لق���درة عل���ى �لتكيف �لجتماعي �أ�سا�ًس���ا يف ت�س���نيف ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، 
وتق�سيمهم �إىل فئات وفق قدر�تهم على هذ� �لتكيف؛ فكلما ز�دت �سدة �لإعاقة �سعف 

.(Mclntyre & Blucher, 2006) ل�سلوك �لتكيفي لديهم�

 وم���ن �ملالح���ظ �أن �لأطف���ال ذوو �لإعاق���ة �لفكري���ة يعان���ون م���ن م�س���كالت 
�سخ�س���ية و�جتماعية خا�س���ة، وكثرًي� ما ي�س���اء لهم من خالل ما ين�س���اأ عن ردود فعل 
�لآخري���ن نحوهم وخا�س���ة م���ن �أقر�نهم �لأ�س���وياء �لذين يتعلمون معهم يف �س���فوف 
�لدم���ج، و�لت���ي غالب���ا ما تك���ون ذ�ت طابع ي�س���يء لهم؛ مم���ا ي���وؤدي �إىل خف�س مفهوم 

�لذ�ت لديهم )�لوقفي، 2004،�س �س. 176 -182(.

وتهدف بر�مج �لدمج �إىل م�ساعدة ذوي �لإعاقة �لفكرية على تنمية �أهد�فهم 
يف �أق���ل �لبيئ���ات �لتعليمي���ة تعقي���ًد� وع���زًل ليتمك���ن يف �لنهاية من �لتكيف مع نف�س���ه 
و�ملجتمع، و�أ�س���ار موؤمتر تربية وتعليم ذوي �لإعاقة �ملقام يف �أ�س���بانيا عام )1994( �إىل 
�أن �ل�س���بب �لوحيد �لذي يجري فيه �إر�س���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل مدر�سة خا�سة 
ه���و ع���دم متكنه من تطوي���ر مهار�ت���ه �لجتماعية و�لأكادميية د�خل �أ�س���و�ر مدر�س���ة 

�لتعليم �لعام من جميع �لنو�حي.

 (Council for Exceptional ولق���د بادر جمل�س �لطف���ال غري �لعادي���ني
(Children (CEC) وهو �ملجل�س ذو �لتاأثري �لكبري على �لرتبية �خلا�سة يف �لعامل، 
�إىل تبن���ي جمل���ة م���ن معاي���ري �ملمار�س���ة �ملهني���ة يف مي���د�ن �لرتبية �خلا�س���ة مبا فيها 
ميد�ن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. وو�سع معايري حمددة �سمن عدد من �ملجالت 
�لأ�سا�سية، وهي: )1( معايري �ملمار�سة �ملهنية للمعلمني، )2( �ملعايري �ملت�سلة يف تعليم 
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ذوي �لإعاق���ات، )3( �ملعاي���ري �ملت�س���لة بالتع���اون و�لتو��س���ل، )4( �لإد�رة، و�ملعلم���ون، 
و�ملر�س���دون، و�أولياء �لأمور، )5( �لبيئة �لتعليمية، )6( ��س���رت�تيجيات �لتدري�س، )7( 
�لدم���ج و�خلدمات �لنتقالية )8( �لرب�مج و�خلدمات �ملقدمة لالأطفال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية و�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد )�خلطيب، 2010(.

 ويف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يتم تدري�س بع�س �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية 
يف ف�س���ل خا����س د�خ���ل مد�ر����س �لتعلي���م �لعام مع �لط���الب غ���ري ذوي �لإعاقة بحيث 
يتلقون د�خل �لف�س���ول مناهج منا�س���بة لهم وخل�سائ�سهم وقدر�تهم، ويندجمون يف 
�لأن�س���طة �لجتماعية مع �لطالب غري ذوي �لإعاقة )دورلج، ولوي�س، 2006(. وهذ� 

هو �لدمج �ملطبق يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

ولأهمي���ة �لتع���رف عل���ى �أهمي���ة بر�م���ج �لدم���ج �مل�س���تخدمة باململك���ة �لعربي���ة 
�ل�س���عودية جاءت ه���ذ� �لبحث لتحديد �لفروق يف �مله���ار�ت �لجتماعية بني �لتالميذ 

ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري �ملدجمني مبدينة �لريا�س.

م�سكلة البحث:
يع���د وج���ود �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �أم���ر مه���م لبن���اء وللحف���اظ عل���ى �لعالقات 
�ليجابي���ة، وكذل���ك للح�س���ول على تغذية ر�جع���ة �إيجابية لل�س���لوك �لجتماعي. كما 
يعد �كت�س���اب �ملهار�ت �لجتماعية �أمر مهم للح�س���ول على قبول �لأقر�ن. وقد يتعلم 
�لأف���ر�د �مله���ار�ت �لجتماعي���ة من خ���الل �لنماذج �لتي يق���وم بها �لنا�س م���ن حولهم، 
وكذل���ك من خالل ��س���تخد�م �ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية �لتي متكنهم من �ل�س���تقالل 
يف �حلي���اة �لجتماعي���ة. وق���د ل يج���د ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �لفر�س���ة �لكافية لتعلم 
�لنم���اذج �ملقبول���ة  �أو يج���دون �س���عوبة يف مالحظ���ة  �ملقب���ول،  �ل�س���لوك �لجتماع���ي 
�جتماعًيا. وقد يرجع �ل�س���لوك غري �ملنا�س���ب �لذي ي�س���در عن ذوي �لإعاقة �لفكرية 
عندم���ا يتم و�س���عهم يف �س���فوف �لتعلي���م �لعام �إىل �ل�س���لوك غري �ملنا�س���ب، و�إىل عدم 

 .(Emecen, 2011) قدرتهم على تطوير �ملهار�ت �لجتماعية

�لجتماعية،و�ل���ذي  �مله���ار�ت  بالق�س���ور يف  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  ويت�س���ف 
يرتب���ط بع���دد من �ملتغ���ري�ت، فقد يرتبط �لق�س���ور بامله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى ذوي 
�لإعاقة �لفكرية بالعديد من �ملتغري�ت منها �س���دة �لإعاقة �لفكرية، وجود م�س���كالت 
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�سلوكية؛ مثل: �إيذ�ء �لذ�ت، �أو �ل�سلوك �لنمطي، وجود �أعر��س لالأمر��س �لنف�سية. 
ومث���ال ذلك كلما ز�دة �س���دة �لإعاقة �لفكرية كلما كان �لعج���ز يف �ملهار�ت �لجتماعية 
�أك���رث، ف���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ل�س���ديدة و�ل�س���ديدة ج���ًد� �أق���ل ق���درة عل���ى تطوي���ر 
�مله���ار�ت �لجتماعية من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، �أو �ملتو�س���طة. وقد تختلف 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة باختالف �ملرحلة �لنمائية �لتي مي���ر بها ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
وق���د تختل���ف �أي�س���ا باخت���الف �ملرحل���ة �لنمائي���ة يف طريق���ة �لتعب���ري عنه���ا. فهن���اك 
متغري�ت كثرية ترتبط بالق�س���ور يف �ملهار�ت �لجتماعية لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية                                       

 .Jewell, Jordan & Hupp, 2009, pp.39-40))

في�س���ل ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة ولديهم �س���عوبات يف 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة تتمث���ل يف �ل�س���عوبة يف �إقام���ة عالق���ات م���ع �لأق���ر�ن، �أو تكوين 

 .(Guralnick, 1990) لأ�سدقاء�

وه���ذه �ل�س���عوبات ق���د تكون و��س���حة ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف جماعة 
�للع���ب ويف �لأو�س���اع �لجتماعي���ة �ملختلف���ة، وتوؤثر على كل جانب م���ن جو�نب تفاعل 
�لطفل مع �لأقر�ن، وخا�سة عند مقارنتهم باأقر�نهم غري ذوي �لإعاقة، فهم يجدون 

 .(Wilson, 1999) سعوبة يف �ملباد�أة بالأن�سطة و�لدخول يف جماعة �لأقر�ن�

ويف�س���لون يف �حلف���اظ عل���ى �للع���ب �لجتماع���ي �لتفاعل���ي، لذل���ك فه���م ق���د 
 (Guralnick, Connor, يندجم���ون يف �س���يغ خمتلفة من �أ�س���كال �للع���ب �لف���ردي

 Hammond, Gottman, kinnis,1996)

فقد ت�سدر منهم �أمناط غري لئقة �أثناء حّل �مل�سكالت يف نوبات �ل�سر�ع �لتي 
 (Guralnick, Paul-Brown, Groom, Booth, Hammond, تو�جهه���م 
(Tupper, et al., 1998 ومتثل �ملتغري�ت و�مل�س���كالت �ل�س���ابقة ق�س���وًر� يف �لكفاءة 
�لجتماعية. وب�س���فة عامة قد يرتبط �لق�س���ور يف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لإعاقة 

 (Guralnick, et al., 1996) لفكرية بانخفا�س م�ستوى قبولهم من �لأقر�ن�

و�نخفا�س �لقبول يت�س���من �لأقر�ن يف �ملدر�س���ة ويف �ملجتمع، وكذلك عالقات 
�ل�س���د�قة �ملح���دودة، وق���د تعم���ل بر�م���ج �لتدخ���ل عل���ى خف����س م�س���كالت �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة. ولك���ن ق���د تك���ون هن���اك �س���عوبة يف �لق�س���اء عل���ى م�س���كلة �لق�س���ور يف 
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�لكف���اءة �لجتماعي���ة لأنه���ا م�س���كلة مرتبطة بخ�س���ائ�س ذوي �لإعاق���ة �لفكرية،فهي 
م�س���كلة متع���ددة �لأبع���اد ق���د ترتب���ط بانخفا����س �مل�س���توى �ملع���ريف و�للغوي،ونق����س 
�لنتب���اه وم�س���كالت �لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�لتعب���ري �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال، و�أن هناك 
عو�م���ل �أ�س���رية ق���د توؤث���ر عل���ى �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة                                                     

.(Guralnick, Neville, Connor, & Hammond, 2003)

فيعاين ذوي �لإعاقة �لفكرية من ق�س���ور يف مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي، كما 
�ت�س���ح من �لدر��س���ات �ملعرو�س���ة �س���لًفا. حي���ث مت �لهتمام بدر��س���ة مه���ار�ت �لتفاعل 
�لجتماع���ي يف �س���وء كث���ري م���ن �لأبع���اد. وبالرغ���م م���ن وج���ود متدخ���الت حديثة يف 
جمال تربية وتعليم ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ �إل �أنه مل تتم در��سة �أثر بيئة �لدمج على 
مه���ار�ت �لتفاعل �لجتماعي، حتى بالرغم من ت�س���ارب نتائج بع�س �لدر��س���ات حول 
تاأثري بيئة �لدمج على تربية وتعليم ومنو ذوي �لإعاقة �لفكرية، حيث �أ�س���ارت بع�س 
�لدر��س���ات �إىل وجود �ثر �يجابي للدمج مثل در��س���ة �سنيكات )2014(، ودر��سة كل من 
ع���و�د، �ل�س���و�رب وجري����س )2012(. وقد ��س���ار بع�س �لخر �ىل ع���دم وجود فروق بني 

.(Elliott, 2002) لتالميذ �ملدجمني وغري �ملدجمني مثل در��سة �ليوت�

ويحاول �لبحث �حلايل �لتحقق من تاأثري بيئة �لدمج على �ملهار�ت �لجتماعية 
لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية، وتت�س���ح م�س���كلة �لبحث يف �لت�س���اوؤل �لتايل: ما 
�لف���روق يف �ملهار�ت �لجتماعية بني �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري 

�ملدجمني مبدينة �لريا�س؟ 

اأهداف البحث: 
ميك���ن �س���ياغة ه���دف عام للبح���ث يتمثل يف �لتع���رف على �لف���روق يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة ب���ني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �ملدجمني وغري �ملدجمني مبدينة 

�لريا�س. ويتفرع من هذ� �لهدف �لأهد�ف �لفرعية �لتالية: 
 �لتع���رف عل���ى �لف���روق يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �إتب���اع �لقو�ع���د 1 ))

و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين �لأ�سدقاء، ق�ساء وقت �لفر�غ، 
حتم���ل �مل�س���وؤولية، مو�جه���ة �ملو�قف �ل�س���عبة، �لدرجة �لكلية( ب���ني �لتالميذ 
)ذك���ور و �إن���اث( ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني وغ���ري �ملدجم���ني مبدين���ة 

�لريا�س. 
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�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �إتب���اع �لقو�ع���د 1 ))
و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، و�للع���ب، وتكوي���ن �ل�س���دقاء، وق�س���اء وقت 
�لف���ر�غ، وحتمل �مل�س���وؤولية، ومو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة، و�لدرجة �لكلية( بني 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمني وغ���ري �ملدجمني مبدينة 

�لريا�س.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �إتب���اع �لقو�ع���د 1 ))

و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، و�للع���ب، وتكوي���ن �لأ�س���دقاء، وق�س���اء وقت 
�لف���ر�غ، وحتمل �مل�س���وؤولية، ومو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة، و�لدرجة �لكلية( بني 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية �ملدجمات وغ���ري �ملدجمات مبدينة 

�لريا�س.

اأهمية البحث: 
يتجلى �أهمية �لبحث �حلايل يف جانبني هما:

الأهمية النظرية )علمية(: 
ق���د ي�س���هم ه���ذ� �لبح���ث يف م�س���اعدة �ملهني���ني يف وز�رة �لتعلي���م �لتع���رف عل���ى 1 ))

�ملعلوم���ات و�حلقائ���ق و�ملفاهي���م �لت���ي ترتب���ط بدم���ج �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية يف مد�ر�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

قد يفيد هذ� �لبحث يف ت�سليط �ل�سوء على �لفروق يف �ملهار�ت �لجتماعية بني 1 ))
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمني وغري �ملدجمني، و�لتي قد ت�س���هم يف تطوير 

تعليم �لطلبة ذوي �لإعاقة �لفكرية يف مد�ر�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

الأهمية التطبيقية )عملية(: 
قد ي�س���هم هذ� �لبحث يف �إيجاد �آليات و�إجر�ء�ت ت�س���جع على دمج �لطلبة ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية يف مد�ر�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
قد ت�سهم نتائج �لبحث �حلايل يف زيادة �هتمام �لباحثني باأهمية �للتفات �إىل 1 ))

مو�س���وع �لف���روق يف �ملهار�ت �لجتماعية بني �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�ملدجم���ني وغ���ري �ملدجمني مبدينة �لريا�س، �أو يف جمالت �أخرى ذ�ت عالقة 

مب�سكلة �لبحث �حلايل. 
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م�سطلحات البحث الإجرائية:

�لفكري���ة  لالإعاق���ات  �لأمريكي���ة  للجمعي���ة  وفق���ا  تع���رف  الفكري�ة:  الإعاق�ة 
و�لنمائية باأنها: »ق�س���ور و��س���ح يف كل من �لأد�ء �لوظيفي �لفكري وكذلك �ل�س���لوك 
�لتكيفي �لذي يتج�ّسد يف �ملهار�ت �لتكيفّية �ملفاهيمّية و�لجتماعية و�لعملية، وتظهر 

هذه �لإعاقة قبل �سن �لثامنة ع�سرة«.

التالمي�ذ ذوي الإعاق�ة الفكري�ة: �أولئ���ك �لط���الب �لذي���ن �س���نفو� عل���ى �أنهم 
قابل���ني للتعلي���م يف بر�م���ج �لرتبية �لفكرية، م���ن خالل عملية �لقيا�س و�لت�س���خي�س 
�لت���ي �أخ�س���عو� له���ا، لكي يكونو� من �س���من �لط���الب �لذين يحق لهم �حل�س���ول على 
�لرب�م���ج �لرتبوي���ة، �لت���ي يتوفر فيها �لتعلي���م و�لرعاية و�لتاأهي���ل مبد�ر�س ومعاهد 

�لرتبية �لفكرية مبدينة �لريا�س.

الدم�ج: يعرف �لدمج باأنه جمموعة �لإجر�ء�ت �لتي يتم من خاللها تدري�س 
�لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية يف ف�سل خا�س د�خل مد�ر�س �لتعليم �لعام مع �لطالب 
غ���ري ذوي �لإعاقة بحيث يتلقون د�خل �لف�س���ول مناهج منا�س���بة لهم وخل�سائ�س���هم 
وقدر�ته���م، ويندجم���ون يف �لأن�س���طة �لجتماعي���ة م���ع �لط���الب غ���ري ذوي �لإعاق���ة 

)دورلج ولوي�س، 2006(.

امله�ارات الجتماعي�ة: تع���رف باأنه���ا جمموعة م���ن �لإ�س���تجابات، و�لأمناط 
�ل�سلوكية �لهادفة و�لقابلة للنمو من خالل �لتدريب و�ملمار�سة، و�لتي تت�سمن قدرة 
�لطف���ل عل���ى �لتفاعل �لجتماع���ي �لناجح مع �لخرين و�لتعاون معهم، وم�س���اركتهم 
يف خمتل���ف �لأن�س���طة، وقدرت���ه تكوي���ن عالق���ات وثيق���ه، و�س���د�قات، و�تب���اع �لقو�عد 
و�لتعليم���ات بالإ�س���افة �إىل قدرت���ه عل���ى �لتعب���ري ع���ن �نفعالت���ه و�جتاهات���ه، و�إتقان 
�مله���ار�ت �ملدر�س���ية، �إىل جان���ب قدرت���ه عل���ى ح���ل �مل�س���كالت �لجتماعية )ب���در،2010( 
وتع���رف �إجر�ئي���ا: بانه���ا �مله���ار�ت �لتي ت�س���منها �ملقيا�س �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل 
وه���ي )�لتو��س���ل، �تب���اع �لقو�ع���د و �لتعليم���ات، �لتع���اون و �مل�س���اركة، �للع���ب، تكوي���ن 

�لأ�سدقاء، ق�ساء وقت �لفر�غ، حتمل �مل�سوؤولية، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة(.
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االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 
املهارات الجتماعية: 

�إن �لهتم���ام بامله���ار�ت �لجتماعي���ة يع���ود �إىل كونه���ا من �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية 
و�ملهم���ة �لت���ي تبني طبيع���ة �لتفاعالت �ليومية لالأ�س���خا�س مع �لع���امل �ملحيط بهم، 
وذل���ك �س���من �ل�س���ياقات �ملتنوع���ة، و�لت���ي تع���د م���ن �أ�سا�س���يات �لركائ���ز �لت���ي يعتم���د 
عليها ح�س���ول �لتو�فق �لنف�س���ي على خمتلف �مل�س���تويات �ل�سخ�س���ي منها و�ملجتمعي؛ 
وخا�س���ة �أن �رتف����اع م�س���توى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، يعمل على متكني �لف���رد من بناء 
عالق����ات وثيق����ة م����ع �ملحيطني ب���ه، و�حلفاظ عليه���ا، وذلك من منطل���ق �أن �إقامة �أي 
عالق���ات ودي���ه من ب���ني �ملوؤ�س���ر�ت �لهام���ة للكفاية يف �لعالق���ات �ل�سخ�س���ية �ملختلفة                               

)عو�د، و�آخرون، 2012، �س. 186(.
تعريف املهارات الجتماعية:

يحتوي �لأدب �لرتبوي يف هذ� �ملجال على �لعديد من �لتعريفات �لتي تناولت 
مفه���وم �مله���ار�ت �لجتماعي���ة: و�لت���ي م���ن بينه���ا �أن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة عب���ارة عن 
مدى و��س���ع من �ل�س���لوكيات �لجتماعية �لالزمة للتو��س���ل و�مل�س���اركة مع �لآخرين، 
ول تقت�س���ر �مله���ار�ت �لجتماعي���ة عل���ى �ملهار�ت �لب�س���يطة مث���ل �ل�س���تماع و�لتحدث 
ب���ل �أي�س���ا �مله���ار�ت �ملعق���دة مث���ل تف�س���ري وق���ر�ءة �لرم���وز �لجتماعي���ة، و�ل�س���تجابة 
بطريقة منا�سبة ل�سلوكيات �لآخرين، فهم و��ستخد�م �لأ�ساليب �لجتماعية �ملالئمة 
ملو�ق���ف �جتماعي���ة معينة، و�لقدرة على بناء �س���د�قات وعالقات حميمة مع �لآخرين 

)�أبو زيد، 2012، �س. 186(.
وي�س���ري حمم���ود وعل���ي )2009، ����س. 284( �أن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة عبارة عن 
عاد�ت و�سلوكيات مقبولة �جتماعيا يتدرب عليها �لطفل �إىل درجة �لإتقان من خالل 
�لتفاعل �لجتماعي �لذي يعد عملية م�ساركة بني �لأطفال من خالل مو�قف �حلياة 
�ليومية، و�لتي من �ساأنها �أن تفيده يف �إقامة عالقات ناجحة مع �لآخرين يف حميط 

جماله �لنف�سي.
وي���رى كل م���ن �ل�س���حيمي وف���ودة )2009( �أن �ملهار�ت �لجتماعي���ة عبارة عن: 
»�لق���درة عل���ى �إح���د�ث �لتاأث���ري�ت �ملرغوب فيه���ا يف �لآخرين يف �ملو�ق����ف �لجتماعية، 
وبذل���ك ف���اإن م�س���اركة �لآخري���ن متث���ل درج���ة م���ن �لدع���م �لجتماعي �ل���ذي يقدم�ه 

�ل��سخ�س �مل�سارك ويف مقابله ي�سبح وجوده مرغوًبا فيه وحمبًبا«.
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وهناك تعريف �آخر ملر�س���ي )2006، �س.22( حي���ث عرفت �ملهار�ت �لجتماعية 
عل���ي �أنه���ا: “جمموع���ة من �لأمناط �ل�س���لوكية و�ملعرفية �لتي يتعلمه���ا �لفرد نتيجة 
�خل���رب�ت �لت���ي يكت�س���بها م���ن �ملو�ق���ف �لتي مي���ر به���ا �أثن���اء �لتفاع���ل �لجتماعي مع 
عنا�س���ر بيئته و�لتي يوظفها حلماية نف�سه من �لتعر�س لل�سغوط �لنف�سية �لتي قد 

تن�ساأ من ف�سله يف حتقيق �لتو�فق �ل�سليم �أثناء هذ� �لتفاعل”.

وتع���رف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة باأنها: »�أي �س���لوك يتو��س���ل �لطف���ل من خالله 
مع �أي �س���خ�س �آخر. وبهذ� �ملعنى فاإن �أي �س���لوك ي�س���در عن �لطفل ي�س���اهده �سخ�س 
�آخ���ر ه���و �س���لوك �جتماعي حتى لو مل يكن �له���دف منه �لتو��س���ل، �أو �لتفاعل. وبلغة 
�أخرى، قد تتدخل �ل�ستجابات، �أو متنع �لتفاعل مع �سخ�س �آخر ومع ذلك فهي تعد 

��ستجابات �جتماعية« )�أبو غز�لة، 2006(.

الق�سور يف املهارات الجتماعية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية:
 �نطالًقا من ��ستحالة �أن يعي�س �لإن�سان مبفرده وحاجته �مل�ستمرة �إىل �لآخر يف
 �س���د حاجاته ويف حتقيق تكيفه، و�ل�س���عور بالأمن و�لنتماء، ومع ما يتوفر لالإن�س���ان
 من قنو�ت �ت�س���ال عديدة ب�س���قيها �للفظي وغري �للفظي، فاإن جناح �لفرد يف حتقيق
 عالق���ات �جتماعي���ة �س���ليمة، يعد قدرة من �لقدر�ت �لإن�س���انية �لت���ي تختلف من فرد
لآخ���ر، وذل���ك لوج���ود �لف���روق �لفردية بينهما؛ فنج���د بع�س �لأف���ر�د ل يجيدون فن 
تكوين عالقات �س���د�قة مع �لآخرين ويف�س���لون �لبقاء مبفردهم، وقد جند �لبع�س 
�لآخر يفتقر �إىل �حل�س �ملرهف �لذي يجعلهم ير�عون م�ساعر �لآخرين، فال يختارون 
كلماتهم بعناية، وقد يجرحون �لغري دون ق�س���د، ويتعاملون معهم بخ�س���ونة و�أنانية 
وعدو�نية دون �أي مر�عاة مل�ساعرهم. ويرجع ذلك كله �إىل نق�س �ملهار�ت �لجتماعية 

�لالزمة للتعامل مع �لآخرين )حممود، وعلي، 2009(.

فانخفا����س م�س���توى �مله���ار�ت �لجتماعية يجع���ل �لفرد غري ق���ادر على �إقامة 
عالقات ودية مع �ملحيطني به وعدم �حل�س���ول على �ملوقع �ملنا�س���ب يف �لعمل و�ملكانة 
�ملالئمة بني �لزمالء، و�سعوبة يف �لإف�ساح عن م�ساعرهم، و�سعوبة يف فهم وتف�سري 
�س���لوك ومقا�س���د �لآخرين، على نحو ي�ستدعى ردود �أفعال دفاعيه قد توؤثر �سلًبا على 
�لعالقة معهم، كان من �ملمكن جتنبها يف حالة �لفهم �لدقيق ل�سلوكهم، وكذلك تفاقم 

�ل�سعور بالف�سل، و�سعوبة �لندماج مع جماعة �لأقر�ن )عو�د، و�آخرون، 2012(.
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وي���رى جيم����س (James, 2003) �مل�س���ار �إلي���ه يف �س���نيكات )2014،����س. 918( 
�أن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ت���وؤدي دوًر� مهًم���ا يف عملي���ة �لدم���ج بالن�س���بة لالأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، وخا�سة �أن هذه �لعملية يجب �أن تت�سمن حتديد �إمكانيات وقدر�ت 
�لأطفال ذوي �لإعاقة وذلك من خالل �إجر�ء م�سًحا �ساماًل جلميع قدر�ت �لطفل ذي 
�لإعاقة و�لتي يقع من بينها �ملهار�ت �لجتماعية، وقد ل يكون من �ملفيد دمج جميع 
���ا �لأطف���ال �لذين  �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة م���ع �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة وخ�سو�سً
ل ميلك���ون �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �إىل ميك���ن �أن ت�س���اعدهم عل���ى �لتكيف م���ع �أقر�نهم 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة، ويت�س���ف �لطفل �لإعاق���ة �لفكري���ة ببع�س �ل�س���فات �لجتماعية 
و�ل�س���لوك  و�ل���رتدد  �لن�س���حاب  �لعقلي���ة وه���ي  �لت���ي تعك�س���ها قدر�ت���ه  و�لنفعالي���ة 
�لتك���ر�ري و�حلرك���ة �لز�ئ���دة وعدم قدرت���ه على �س���بط �نفعالته، وع���دم �لقدرة على 
�إن�ساء عالقات �جتماعية فعالة مع �لغري ومييل �إىل م�ساركة �لأ�سغر منه �سًنا ومييل 
���ا هادًئا ل يتاأثر ب�س���رعة، ر��س���ًيا بحياته  �إىل �لعدو�ن وعدم تقدير �لذ�ت، ويبدو �أي�سً
كما هي وي�س���تجيب �إذ� علمناه كالطفل �ل�س���غري ويغ�سب �إذ� �أهمل ولكن ل ي�ستمر يف 
غ�سبه فرتة طويلة و�سرعان ما ميرح ومن �ل�سهل �لتاأثري عليه لأنه �سهل �ل�ستهو�ء 

)�باظة، 2000، �س. 22(.

ويو�ج���ه �أع���د�د كبرية من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية م�س���كالت �جتماعية 
و�نفعالي���ة متنوع���ة. وتكم���ن ور�ء هذه �مل�س���كالت �أ�س���باب خمتلفة من �أهمه���ا: �فتقار 
هذه �لفئة �إىل �ملهار�ت �لجتماعية �لالزمة و�لكفايات �لجتماعية �ملنا�سبة، وتخوف 
�لأطف���ال م���ن �لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن ب�س���بب خ���رب�ت �لف�س���ل �ل�س���ابقة 

)�سنيكات، 2014(.

وي�س���ري كل م���ن )�أبو زي���د، وعبد �حلمي���د، 2015، ����س. 214( �أن �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية يت�س���فون بالق�س���ور بامله���ار�ت �لجتماعي���ة، حيث يرتبط �لق�س���ور 
بامله���ار�ت �لجتماعي���ة بالعدي���د م���ن �ملتغ���ري�ت �لت���ي منه���ا: �س���دة �لإعاق���ة �لفكرية، 
ووجود م�س���كالت �س���لوكية؛ مثل: �س���لوك �لذ�ت، �أو �ل�س���لوك �لنمطي، وجود �أعر��س 
لالأمر��س �لنف�سية، ومثال على ذلك فقد وجد �أنه كلما �زد�دت �لإعاقة �لفكرية كلما 

كان �لعجز يف �ملهار�ت �لجتماعية.
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ويالحظ تردد �لأطفال غري ذوي �لإعاقة يف �لتفاعل مع �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية ب�س���بب وجود خ�س���ائ�س ج�س���مية وعقلي���ة خمتلفة لديهم، و�س���عف �متالك 
�لأطفال غري ذوي �لإعاقة �إىل �ملعلومات �ل�س���حيحة عن �لإعاقة �لفكرية، و�لأطفال 
�ملعوق���ني، وجل���وء بع�س �أولياء �لأمور �إىل حماية �أطفالهم ذوي �لإعاقة ب�س���كل مبالغ 
في���ه مم���ا يحد من �لفر�س �ملتاحة لهم لتطوير مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي، و�إظهار 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �س���لوكيات غري مقبولة وغري تكيفي���ة )مثل: �لتهور، 
و�لع���دو�ن، و�لن�س���اط �لز�ئ���د، وع���دم �لن�س���ج، وعدم �لثق���ة بالنف�س، �إل���خ(. وبناء على 
ذل���ك، يج���ب �أن تهت���م �لرب�م���ج �لتدريبي���ة �ملقدم���ة لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة بتطوير 
وتقوي���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة �ملنا�س���بة و�إ�س���عاف، �أو �إيقاف �ل�س���لوكيات 

�ل�سلبية �لجتماعية و�لنفعالية غري �لتكيفية.

وي���رى �أب���و زيد )2012، �س. 192( باأن �لق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعية يوؤدي 
�إىل �ل�س���طر�ب �لنف�س���ي، وعدم �مل�ساركة يف جمالت �لن�ساط �ملدر�سي مًعا؛ مما يوؤثر 
على �لأد�ء �لأكادميي للتلميذ، ومن تنق�س���هم �ملهار�ت �لجتماعية يقحمون �أنف�س���هم 
ويتطفل���ون عل���ى �لآخري���ن بالأ�س���ئلة، وح���ني يتكلم���ون ل يتكلم���ون �إل كالم���ا فارغا 

و�سطحيا، وي�سفون بالإحباط و�لإهمال من قبل �لآخرين.

ويف ه���ذ� �ملج���ال فقد و�س���ع جري�س���ام Gresham ع���ام )1981( ت�س���وًر� عقلًيا 
ملظاهر ق�سور �ملهار�ت �لجتماعية يت�سمن ما يلى:

مظاه���ر ق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة: وتعن���ي �أن �لأفر�د ذوي �لق�س���ور يف 1 ))
�مله���ار�ت �لجتماعية ل ي�س���تطيعون �لتفاعل ب�س���كل مالئم م���ع �لآخرين، و�أن 
�لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة له���وؤلء يتم حتقيق���ه من خ���الل �لتعلم 

باملالحظة، �أو ت�سكيل �لنموذج. 
مظاه���ر ق�س���ور يف �لأد�ء: �أم���ا �لأفر�د �لذين ميلكون مظاهر ق�س���ور يف �لأد�ء 1 ))

فق���د يكون لديهم �مله���ار�ت �لجتماعية �لالزمة للتفاع���ل �لجتماعي ولكنهم 
ل يوؤدونه���ا ب�س���بب �لقل���ق، �أو �خل���وف م���ن قل���ة �لد�ف���ع، ولذلك فق���د وجد �أن 
�لأ�س���اليب �لفني���ة �ملبنية على �لتدعيم هي �أف�س���ل م�س���اعدة لزي���ادة �ملحافظة 

على ��ستمر�ر �ملهارة �لجتماعية من خالل ت�سكيل �لنموذج.
مظاه���ر ق�س���ور يف �لتحك���م �لذ�تي: وه���وؤلء غالًبا م���ا يفتقرون �إىل �س���و�بط 1 ))
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�س���لوكية مالئمة لقمع �ل�س���لوك �لجتماعي �لعدو�ين �مل�س���و�س �ملندفع، حيث 
�أنه���م ي���وؤدون �س���لوًكا يعد غ���ري مالئم لظروف �لبيئ���ة، �أو يوؤدون �س���لوًكا بدون 

تفكري يف عو�قب ��ستجابتهم. 
�أن �س���عف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �ملتعلق���ة بق���درة �لف���رد عل���ي تكوي���ن عالق���ات 1 ))

و�لتعا�س���ة                                    �لف�س���ل  وم�س���اعر  �لإحب���اط  �إىل  ي���وؤدي  ناجح���ة  �جتماعي���ة 
)د�هم، 2008(.

دمج ذوي الإعاقة الفكرية: 
�إن �لهدف من بر�مج �لدمج هو م�ساعدة �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية على 
تنمية قدر�تهم و�أهد�فهم يف �أقل �لبيئات �لتعليمية تعقيًد� وعزًل ليتمكنو� يف �لنهاية 
م���ن �لتكي���ف مع �أنف�س���هم و�ملجتم���ع، ويف هذ� �ملجال �أ�س���ار موؤمتر تربي���ة وتعليم ذوي 
�لإعاق���ة �ل���ذي �أقيم يف �أ�س���بانيا عام )1994( �إىل �أن �ل�س���بب �لوحي���د �لذي يجري فيه 
�إر�سال ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل مدر�سة خا�سة هو عدم متكنهم من تطوير مهار�تهم 

�لجتماعية و�لأكادميية د�خل �أ�سو�ر مد�ر�س �لتعليم �لعام من جميع �لنو�حي.

تعريف الدمج:
يعرف �لدم���ج (Mainstreaming) باأنه: “�لتكام���ل �لجتماعي و�لتعليمي 
لالأطف���ال م���ن ذوي �لإعاق���ة و�لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاقة ف�ي �س���فوف �لتعليم �لعام 
وجل���زء م���ن �لي���وم �لدر��س���ي على �لأق���ل و�رتبط ه���ذ� �لتعري����ف ب��س���رطني لب�د م�ن 
تو�فره���م لك���ي يتحقق �لدم���ج وهما:�لأول وجود �لطفل يف �ل�س���ف �لع���ادي جلزء، �أو 
كل �ليوم �لدر��سي، و�لثاين: �لختالط �لجتماعي �ملتكامل” )بدر، 2007، �س. 27(.

ويع���رف �خلطي���ب )2010، ����س. 123( �أ�س���لوب �لدم���ج باأن���ه: “تق���دمي كاف���ة 
�خلدم���ات و�لرعاي���ة لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يف بيئة بعيدة ع���ن �لعزل وه�ي 
بيئ�ة �لف�س���ل �لدر��س���ي �لعادي باملدر�س���ة �لعادية، �أو يف ف�سل در��س���ي خا�س باملدر�سة 
�لعادي���ة، �أو فيم���ا ي�س���مى بغرف �مل�س���ادر و�لتي تق���دم خدماتها ل���ذوي �لإعاقة لبع�س 

�لوقت”.
وي���رى �لباح���ث �أن عملي���ة �لدم���ج تتطلب بيئة مالئمة يتم ت�س���ميمها ب�س���كل 
منا�س���ب وكاف بحي���ث ت�س���هم بدوره���ا يف �إح���د�ث �لتح�س���ن �ملطل���وب ل���دى �لتالمي���ذ 
�ملدجم���ني. وقد يتطلب ذلك �لإعد�د �لتخطيط �مل�س���بق لكافة �لعنا�س���ر �مل�س���اركة يف 
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عملي���ة �لدم���ج، بحي���ث يتم م�س���اعدة �لتالميذ �ملدجم���ني د�خل ف�س���ل �لتعليم �لعام، 
�أو يف ف�س���ول خا�س���ة ملحقة لبع�س �لوقت مع تقدمي �خلدمات �مل�س���اندة لهم و�لتي 

تتنا�سب مع قدر�تهم.

�سعوبات دمج ذوي الإعاقة الفكرية:
عل���ى �لرغ���م من �ملحاولت �لر�مي���ة �إىل دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
مع �أقر�نهم باملد�ر�س �لعادية، �إل �أن هذ� �لدمج يو�جه بع�س �ل�س���عوبات �لتي حتول 
دون حتقي���ق �له���دف منه، وتتمثل �أهم �ل�س���عوبات من ��س���تخد�م دم���ج �لتالميذ ذوي 

�لإعاقة �لفكرية يف �لتايل )وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 2008، �س. 13(: 
�ل�س���عوبة �لكامن���ة يف �لتعرف �إىل �حلاج���ات �لتعليمية للطلب���ة ذوي �لإعاقة، 1 ))

وذلك من �أجل بناء �لرب�مج �لرتبوية �ملنا�سبة لقدر�ت �لتالميذ ذوي �لإعاقة، 
فلكي تنجح عملية �لدمج ل بد من توظيف بر�مج تربوية تتنا�سب وحاجاتهم 
�لأكادميية و�لجتماعية و�لنف�س���ية يف �ل�س���فوف �لعادية، فلكل طالب قدر�ته 

�لعقلية �لتي يختلف بها عن غريه من �لطلبة.
 �سعوبة تغيري �جتاهات �لقائمني على تربية �لطلبة نحو �لغاية من �ملدر�سة، 1 ))

وكيفي���ة حتقيقه���ا �أهد�ًف���ا و��س���عة �لنط���اق؛ حي���ث متت���د لت�س���مل تربي���ة ذوي 
�لإعاقة يف ثناياها.

�ل�س���عوبة يف معرفة �خل�س���ائ�س �ملختلفة و�حلاجات �لأ�سا�س���ية �خلا�س���ة بكل 1 ))
فئ���ة م���ن فئ���ات ذوي �لإعاق���ة، وذل���ك م���ن خ���الل تعل���م كيفي���ة تطبي���ق بع�س 
�أ�س���اليب �لقيا�س �لالزمة لتحديد �حلاجات �لرتبوية و�لجتماعية و�لنف�سية 

للتالميذ ذوي �لإعاقة. 
�ل�س���عوبة يف معرف���ة كيفية �إجر�ء ما يلزم من تعدي���الت يف طر�ئق �لتدري�س، 1 ))

�أو يف �ملناهج �لدر��سية، بحيث ميكن مو�جهة �حلاجات �خلا�سة للمعاقني.
 �ل�س���عوبة يف معرفة �أ�س���اليب توجيه �إور�س���اد �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة، مبا 1 ))

ي�ساعدهم على تقبل �أقر�نهم ذوي �لإعاقة، كما ي�ساعدهم على توفري �لقدوة 
�حل�سنة �لتي ميكن �أن يحتذيها ذوو �لإعاقة.

�ل�س���عوبة يف معرف���ة كيفي���ة �لتعام���ل بفاعلي���ة م���ع �أولي���اء �أم���ور ذوي �لإعاقة 1 ))
وزمالئهم �ملدر�سني يف جمال �لرتبية �خلا�سة.
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�س���عوبة �لتقب���ل �ليجابي غري �مل�س���روط جلمي���ع �لتالميذ بغ����س �لنظر عن 1 ))
�إعاقتهم.

�س���عوبة �إتاحة �لفر�س و�لرب�مج و�لأن�س���طة �ملنا�س���بة لتفاع���ل �لتالميذ ذوي 1 ))
�لإعاق���ة م���ع �أقر�نه���م غري ذوي �لإعاقة ب�س���ورة ت���وؤدي �إىل تقبلهم لبع�س���هم 

�لبع�س.
�س���عوبة �لعم���ل عل���ى تغي���ري �جتاه���ات كل من ل���ه عالق���ة بالعملي���ة �لرتبوية 1 ))

م���ن معلمي ومدي���ري وم�س���ريف �لرتبية �خلا�س���ة ومر�س���دي �لتعليم �جلامع 
و�ملر�س���دين �لرتبوي���ني و�أولي���اء �لأم���ور بحي���ث ي�س���همون ب�س���ورة �إيجابية يف 

جناح �إدماجهم يف �لتعليم و�لإعد�د لدجمهم يف �ملجتمع.
 �س���عوبة �إعد�د �ملناهج �لدر��سية و�لتقييم �ملالئم و�لرب�مج �لرتبوية �ملنا�سبة 1 1))

�لتي تتيح للمعاقني فر�س �لتعليم، وتنمية �ملهار�ت �ل�سخ�سية، و�لجتماعية، 
و�لرتبوي���ة، ومه���ار�ت �حلي���اة �ليومية �إىل �أق�س���ى قدر توؤهلهم ل���ه �إمكاناتهم 
وقدر�ته���م، ومب���ا ي�س���اعدهم عل���ى �لتعل���م، و�لتو�ف���ق �لجتماعي �س���و�ء د�خل 

�ملدر�سة، �أو خارجها.

ولوجود �سعوبات متعددة تو�جه دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية مبد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام ي���رى �خلطي���ب )2010، �س 129( �أن هن���اك متطلبات يج���ب مر�عاتها 

لنجاح عملية �لدمج، و�لتي من بينها �لتايل:
 اأولاً: مرونة �لرب�مج �لدر��سية يف �لف�سول �لعادية: بحيث تكون هذه �لرب�مج 
مرنة قابلة للتعديل و�ملو�ءمة، ومن �س���اأنها �أن ت�س���هم يف جناح �لعملية �لتعليمية ويف 

دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة.

�ا: �لتخطي���ط �ملنظ���م لعملية �لدمج �لرتب���وي: وتتطل���ب عملية �لدمج   ثانياً
�لرتب���وي �لناجح���ة يف تعل���م �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �لتخطي���ط 
�لدقي���ق م���ن كاف���ة �لنو�ح���ي، بحي���ث يتنا�س���ب �لربنامج مع ق���در�ت ويلب���ي متطلبات 

وحاجات �لتلميذ )�سقري، 2002(.
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اإيجابيات دمج ذوي الإعاقة الفكرية:
�إن دم���ج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام �س���يكون له 
�أث���ر �إيجاب���ي كبري يف تعديل �جتاهات �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة نحو �لتالميذ ذوي 
���ا، و�أن هذ� �لدمج  �لإعاقة؛ بل ميكن تغيري �جتاهات ذوي �لإعاقة نحو �لأ�س���وياء �أي�سً
�س���وف يحيي �لأمل لدى كثري من �لأ�س���ر وخا�س���ة �لفقرية نحو �إعد�د هوؤلء �لأفر�د 
للم�س���اركة يف �حلي���اة باأو�س���ع معانيه���ا، وميك���ن �لق���ول �أن �أه���م �لإيجابي���ات م���ن دمج 

�لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �لنقاط �لتالية: 
وج���ود �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ع �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف 1 ))

مبني و�حد، �أو يف ف�سل در��سي و�حد يوؤدي �إىل زيادة �لتفاعل و�لت�سال ومنو 
�لعالقات �ملتبادلة بينهم، كما �أن �لدمج يتيح فر�سة طيبة للتالميذ غري ذوي 

�لإعاقة كي ي�ساعدو� �أقر�نهم ذوي �لإعاقة. 
�لتعلي���م �لقائ���م على دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملدر�س���ة �لعادية 1 ))

يزي���د م���ن عطاء �لعامل���ني �ملتخ�س�س���ني د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة، فتطبيق 
�لدم���ج وبخا�س���ة تعليم �لتفاعل و�أ�س���اليب �حل���و�ر بني �ملجموع���ات �لنظامية 
�ملتعددة، �س���يتيح للتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �حل�س���ول على �أق�سى منفعة 
م���ن �مل�س���اعدة �ملتاحة لهم، من حي���ث �لتدريب على حل م�س���كالتهم �ليومية، 

وتوجيه ذ�تهم. 
�إن تعلي���م �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف قاع���ات �لدر��س���ة �مل�س���رتكة مع 1 ))

�لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة ميكنه���م م���ن مالحظ���ة كي���ف يق���وم زمالءه���م 
�لأ�سوياء باأد�ء و�جباتهم �ملدر�سية، وحل م�سكالتهم �لجتماعية و�لعملية. 

�إن �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية يف حاجة �إىل منوذج من �أقر�نهم غري ذوي 1 ))
�لإعاق���ة يقتدو� به ويتعلمو� منه؛ فالتلمي���ذ ذي �لإعاقة �لفكرية هو �أحوج ما 
يك���ون له���ذ� �لنم���وذج، ولعله يج���ده يف �لتلميذ �ل�س���وي فيقوم بتقليد �س���لوكه، 

ويتعلم منه �ملهار�ت �ملختلفة. 
�إن دم���ج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ل���ه �أث���ًر� �إيجابًي���ا يف حت�س���ن مفهوم 1 ))

�ل���ذ�ت وزيادة �لتو�فق �لجتماع���ي لهوؤلء �لتالميذ عند دجمهم مع �لأطفال 
�لأ�سوياء )بر�ديل، �سريز، �سوتلك، 2000، �س.19(.
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وي�س���ري �خلطي���ب )2010( �إىل �أن �إح���دى �لفو�ئ���د �ملحتمل���ة للدم���ج هي زيادة 
قب����ول �لتالمي���ذ غري ذوي �لإعاقة لزمالئهم ذوي �لإعاق���ة. ولكن �لهدف ل يتحق�ق 
مبج�رد و�س�ع �لطف�ل ذوي �لإعاقة يف �ل�سف �لعادي، ولكي يتحقق �لهدف �ملرجو من 
�لدم���ج عل�ى �س����عيد �إتاح�ة �لفر����س للتفاعل �لجتماعي ب���ني �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
و�أقر�نه���م �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة م���ن خ���الل تنفي���ذ بر�م���ج توعي���ة للتالميذ 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة، و�لتي ميكن �أن ت�س���تمل على تعريف بح����الت �لإعاق�ات �ملختلف�ة، 

و��ستخد�م �أ�سرطة �لفيديو و�أن�سطة تدريبية وغري ذلك من �لو�سائل �مل�ساعدة.

م�سكالت عزل التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية:
لقد قوبل نظام عزل �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية بانتقاد�ت كثرية متثلت يف 
�سلبيات هذ� �لنظام. حيث �أدى عزل �لتالميذ ذوى �لإعاقة �لفكرية يف مد�ر�س نهارية 
خا�سة بهم �إىل �إل�ساق م�سميات بهم، و�سيادة �لجتاهات �ل�سلبية �لتي تعطل �إمكانات 
�لنمو لديهم، وترتب عل�ى ذل�ك وج�ود حو�جز نف�س���ية بينهم وبني �أقر�نهم �لتالميذ 
غري ذوي �لإعاقة مما �أدى �إىل �س���عوبة تقب�ل ك�ال �لف�ريقني )يحيى، وعبيد، 2005(.

���ا على نظام �لعزل �أنه غالًبا ما يقت�س���ر على مناطق معينة  كما �أنه يوؤخذ �أي�سً
كالعو��س����م و�ملدن �لرئي�س���ة و�ملناط���ق ذ�ت �لكثافة �ل�س���كانية و�لعمر�نية �لعالية، ول 
ت�س���توعب �س����وى ع����دد حمدود من �لأطفال وه���و ما يحول دون �لتو�س���ع يف �خلدمات 
�لرتبوي���ة و�لتاأهيلي���ة، ون�س���رها بالإ�س���افة �إىل ذل���ك كل���ه ف���اإن ع���زل �لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ع���ن �أقر�نهم غ���ري ذوي �لإعاقة وع����دم تك�يفهم �لجتماعي �س���من 
�لبيئ���ة �ملدر�س���ية �لت���ي يتعلم فيها غري ذوي �لإعاقة يت�س���بب يف �لكثري من �مل�س���كالت 
�لت����ي توؤث���ر �س���لبًيا على �أد�ئه���م وتفاعلهم �لجتماع���ي �لإيجابي بال�س���كل �ملطل�وب، �أو 

�ل�س�تفادة م�نهم كطاقات ب�سرية فاعلة د�خل �ملجتمع.

اإيجابيات عزل التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية:
 بعد مرور عدة عقود من تعليم �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لذي يقوم على 
�لعزل و�ملوؤ�س�س���ات �ملنف�س���لة �ملخ�س�سة لهم، �أ�س���بحت معظم �لبلد�ن �ملتقدمة و�لتي 
م���ن بينها �ململكة �لعربية �ل�س���عودية متر مبرحلة �نتقال م���ن نظام �لعزل يف �لتعليم 
و�لرعاي���ة �إىل نظ���ام �لدمج �لكامل كلما �أمك���ن ذلك، ومع ذلك يرى بع�س �لرتبويني 
�أن ع���زل �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ل���ه بع����س �لإيجابي���ات �ملتمثل���ة بالت���ايل:
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�إن و�س���ع �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف موؤ�س�س���ات ومد�ر�س خا�س���ة بهم 1 ))
ي�س���اعد يف �إمكاني���ة مو�جه���ة حاجاتهم �لرتبوية ب�س���كل �أك���رب من دجمهم مع 

�أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة .
 �إن نظ���ام رعاي���ة �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية بنظام �لع���زل د�خل مد�ر�س 1 ))

م�ستقلة يعد �مر�أ حمتوما ل مفر منه. 
�س���عوبة جتاه���ل �لجتاه���ات �لجتماعي���ة �ل�س���لبية �لز�ئ���دة يف �ملجتم���ع نح���و 1 ))

�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و�لتي يتاأثر به���ا �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة 
عند دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�إن نظ���ام ع���زل �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية ينا�س���ب �لظروف �لقت�س���ادية 1 ))
لكث���ري م���ن �ملجتمعات �لنامي���ة �لتي تعاين م���ن ظروف �قت�س���ادية متدنية ل 
متكنها من تهيئة مد�ر�س �لتعليم �لعام لدمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.

درا�سات �سابقة:
قام �لباحث مبر�جعة �لعديد من �لدر��س���ات �س���و�ء كانت �لعربية، �أو �لأجنبية 
�لتي تناولت مو�سوع �لبحث �حلايل، وقد قام �لباحث بعر�سها، وترتيبها ح�سب �سنة 

ن�سرها كما يلي:

 (Dave Chauvan, & Dalvi, 1993) س���تهدفت در��س���ة د�ف و�آخ���رون��
�لتعرف على �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ل���دى عينة من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة. تكونت 
�لعين���ة )40( طف���اًل م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ن �مللتحق���ني مبد�ر����س 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة من �جلن�س���ني. ��س���تخدم �لباحث���ون مقيا�س حتديد �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية و��س���تخدم �ملنهج �لتحليلي يف هذه �لدر��س���ة. �أ�س���فرت �لنتائج عن ما يلي: 
وج���ود عدد من �ل�س���لوكيات �ل�س���اذة و�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لديه���م كان من �أهمها 
�لن�س���اط �لز�ئ���د. - ووجود قدر كبري م���ن �لتعار�س و�لتناق�س فيم���ا يقوم به �لطفل 
م���ن �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ل�س���اذة وغ���ري �ملقبول���ة �جتماعًي���ا ونزوعه���م �لد�ئ���م نحو 
�لعدو�ني���ة �س���د �ل���ذ�ت و�لآخري���ن. ق���د �أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة �لهتم���ام بو�س���ع 
�لرب�م���ج �لرتبوية و�لإر�س���ادية �لتي تعم���ل على �إعادة تاأهيل ه���وؤلء �لأطفال و�لعمل 
على خف�س حده ما يعانونه من ��سطر�بات نظًر� لالآثار �ل�سلبية لهذه �ل�سطر�بات 

على �جلو�نب �ملعرفية و�لنمائية لهوؤلء �لأطفال.
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 (Leffert, Sipersteing and وميلي���كان  �سايرب�س���تنك،  لف���رت،  �أج���رى 
(Millikan, 2000 در��س���ة در��س���ة هدفت �إىل �لك�س���ف عن �لف���روق يف ردود �لأفعال 
�ملتعلق���ة بالتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملو�قف 
�لجتماعية �ملختلفة. تكونت عينة �لدر��س���ة من 117تلميًذ� وتلميذة منهم 59 تلميًذ� 
ذي �إعاق���ة فكري���ة و 58 تلمي���ًذ� عادًي���ا. �ظه���رت �لنتائ���ج �أن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة كان���ت لديهم �س���عوبة يف �لتع���رف �إىل �لتفاعالت �لجتماعي���ة �ليجابية يف 
�ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �لتي ت�س���احب تفاعال �جتمعيا �س���لبًيا )يف �لأخزمي،و�س���ليمان، 

و�ل�سري�وي، 2013(.

فيما ��س���تهدفت در��سة �إليوت (Elliott, 2002) �لتعرف على فاعلية برنامج 
�إر�س���ادي لتنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعية ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لقابل���ني للتعلم. 
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )11( مر�هًق���ا ومر�هق���ًة م���ن �لأطف���ال �لقابل���ني للتعلم 
ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )15 – 14( �س���نة وطب���ق عليه���م برنام���ج لتنمي���ة �مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة و��س���تخدم �لباح���ث يف ه���ذ� �لبحث نوعني م���ن تقرير �لتح�س���ن يف تعلم 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة من���وذج يعباأ من قبل �ملعلم ومنوذًجا �آخ���ر يعباأ من قبل �لتلميذ 
نف�سه، و��ستخدم �ملنهج �لتجريبي يف هذه �لدر��سة، و�أ�سفرت �لنتائج عن ما يلي: - �إن 
تقييم �ملعلم �لبعدي �أظهر �أن �أفر�د �لعينة حت�سنو� ب�سكل ملحوظ بينما �أفر�د �لعينة 
�أنف�س���هم يرون �أنهم �أقل بكثري مهارًيا بعد �لتدريب على �ملهارة �لجتماعية وقد �أكد 
�لباح���ث �أن ه���ذه �لنتيجة مفاجاأة بالن�س���بة ل���ه و�أرجعها �إىل �ل�س���عوبات �لتي و�جهت 
تطبي���ق �لربنام���ج وكذ�ل���ك �إىل �س���عوبات منهجية وذلك ل�س���تخد�م من���وذج �لتقييم 
�لذ�ت���ي لأف���ر�د �لعين���ة ومع ذلك فاإن �لربنامج كان ناجًح���ا من خالل تقييم �ملعلمني 

للتالميذ.

و�أجرت خري �هلل )2007( در��س���ة هدفت �إىل �لك�س���ف عن مدى فاعلية �لتعليم 
�حل���ايل يف تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى �لأطف���ال �لإعاق���ة �لفكرية من 
فئ���ة قابلي �لتعليم، و�لك�س���ف عن �لتقنيات �مل�س���تخدمة يف تنمية مهار�ت �ل�س���تغالل 
و�لتع���اون ل���دى �لأطفال �لإعاقة �لفكرية. تكونت عينة �لدر��س���ة من )50 – 70( من 
�لأطفال �لإعاقة �لفكرية من فئة �لقابلني للتعليم ممن ترت�وح �أعمارهم )6-9( من 
�مللتحق���ني مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية. مت ��س���تخد�م برنامج تدريب���ي �أعدته �لباحثة 
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لهذ� �لغر�س و�ظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أفر�د عينة �لدر��س���ة / مقيا�س �مله���ار�ت �لجتماعية 
�أبعادة )�ل�ستقاللية، �لتعاون( فى �لقيا�س �لقبلي و�لبعدى ل�سالح �لقيا�س �لبعدى، 
كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي درجات �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة / مقيا�س �مله���ار�ت �ل�س���تقاللية �أبعادة 
)�ل�ستقاللية، �لتعاون( فى �لقيا�س �لقبلي و�لبعدى ل�سالح �لقيا�س �لبعدى، ووجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�أف���ر�د عينة �لدر��س���ة / مقيا����س �ملهار�ت �لتع���اون �أبعادة )�ل�س���تقاللية، �لتعاون( فى 
�لقيا�س �لقبلي و�لبعدى ل�س���الح �لقيا�س �لبعدى ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني متو�س���طي درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �أفر�د عينة �لدر��س���ة / مقيا�س 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة �أبع���ادة )�ل�س���تقاللية، �لتعاون( ف���ى �لقيا�س �لقبل���ي و�لبعدى 
ومتو�سط درجات ذ�ت �ملجموعة فى �لقيا�س �لتتبعى �أي�سا بعد مرور �ستة �أ�سابيع من 

�نتهاء تطبيق �لربنامج.

و�أج���رى �ملق���د�د، و�لبطاين���ة، و�جلر�ح )2011( در��س���ة هدفت �إىل �لك�س���ف عن 
م�ستوى �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال غري ذوي �لإعاقة و�لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف �لأردن. تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 278 طالًب���ا وطالب���ًة منه���م 181 طالبا 
وطالب���ة من �لطلبة غري ذوي �لإعاقة، و97 طالًبا وطالبة من �لطلبة ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م، مت �ختياره���م م���ن غ���رف �مل�س���ادر يف حمافظ���ة �رب���د. مت ��س���تخد�م مقيا����س 
�مله���ار�ت �لجتماعية للطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم. �أظه���رت �لنتائج �أن �لطالب غري 
ذوي �لإعاق���ة و�لطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعلم �أظهرو� م�س���توى متو�س���ط من �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة م���ع �أف�س���لية للطلب���ة �لعادي���ني. ووج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف 
م�س���توى �ملهار�ت �لجتماعية بني �لطالب غري ذوي �لإعاقة و�لطلبة ذوي �س���عوبات 

�لتعلم ل�سالح �لطالب غري ذوي �لإعاقة على �لأد�ة ككل، وعلى جمالتها �لفرعية.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة عو�د، و�آخرون )2012( �لتعرف على م�س���توى �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة ل���دى �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة ونظر�ئهم م���ن ذوي �لإعاقة ب�س���رًيا 
يف �ملرحل���ة �لعمري���ة )6 -4( �س���نو�ت، وتعرف طبيع���ة �لفروق يف �مله���ار�ت �لجتماعية 
فيم���ا ب���ني �لأطفال غ���ري ذوي �لإعاق���ة و�ملعوقني ب�س���رًيا، وطبيعة �لف���روق فيما بني 



الفروق يف املهارات الجتماعية بني التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية اأ. عادل اجلربين و د . اأحمد اأبو زيد

 161 

�لذك���ور و�لإن���اث م���ن �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة و�ملعوق���ني ب�س���رًيا. وتكونت عينة 
�لدر��س���ة من )85( طفاًل وطفلة )40 ذكور، 45 �إناث( من �لأطفال غري ذوي �لإعاقة 
و�ملعوق���ني ب�س���رًيا، )43( طف���اًل وطفل���ة )17ذك���ور، 26 �إن���اث( من �لأطف���ال غري ذوي 
�إن���اث( م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة  �لإعاق���ة، و)42( طف���اًل وطفل���ة )23 ذك���ور، 19 
و��س���تخدم مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعي���ة لالأطفال غري ذوي �لإعاقة وذوي �لإعاقة يف 
مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة ويتكون من )40( مف���ردة موزعة على �أربع���ة �أبعاد للمهار�ت 
�لجتماعي���ة )�لتفاع���ل م���ع �لآخرين، �مل�س���اركة �لجتماعية، �إدر�ك م�س���اعر �لآخرين 
وعو�طفه���م، و�لتو��س���ل �لجتماع���ي(، وق���د �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن �لآتي: كان 
�مل�س���توى �لكل���ى للمهار�ت �لجتماعي���ة لدى �لأطفال غري ذوي �لإعاق���ة مرتفًعا، كما 
تر�وحت �مل�س���تويات يف �أبعاد �ملقيا�س بني �ملتو�س���ط و�ملرتفع، بينما كان �مل�س���توى �لكلى 
للمهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة ب�سرًيا متو�سًطا وكذلك يف �لأبعاد. 
كم���ا وج���دت فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة و�ملعوقني ب�س���رًيا 
���ا  يف �ملهار�ت �لجتماعية باأبعادها �ملختلفة ل�س���الح �لأطفال غري ذوي �لإعاقة. و�أي�سً
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكور و�لإن���اث من عينة غري ذوي �لإعاقة يف بعدي 
�إدر�ك م�س���اعر �لآخرين وعو�طفهم و�لتو��س���ل �لجتماعي ل�سالح �لإناث، وبالن�سبة 
لعينة ذوي �لإعاقة ب�س���رًيا وجدت فروق يف بعد �لتو��س���ل �لجتماعي ل�سالح �لإناث، 
بينما مل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث من غري ذوي �لإعاقة و�ملعوقني ب�س���رًيا يف 

بقية �أبعاد �ملقيا�س. 

و�أجرت �لأخزمي، و�س���ليمان، و�ل�س���ري�وي )2013( در��س���ة هدفت �إىل �لك�س���ف 
ع���ن �لف���روق يف �مله���ار�ت �للغوي���ة )�للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة( و�لتفاعل 
�لجتماع���ي لدى عينة م���ن �لتالميذ �لإعاقة �لفكرية �ملدجم���ني يف مد�ر�س �لتعليم 
�لع���ام وغ���ري �ملدجمني يف مدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية يف �س���لطنة ُعم���ان.. تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن 60 تلمي���ًذ� )30 ذك���ور، 30 �إناث( تر�وح���ت �أعمارهم بني )9 -12( �س���نة.

�أظه���رت �لدر��س���ة وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف مه���ار�ت �للغة �ل�س���تقبالية، 
ل�س���الح �ملدجم���ني. ومل تظهر فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تع���زى للجن�س، �أو �لتفاعل 
ب���ني متغ���ريي �جلن����س و�لدم���ج با�س���تثناء ُبعد �لتع���رف عل���ى �لنقود. كذل���ك �أظهرت 
�لنتائ���ج وجود فرةق ذ�ت دللة �ح�س���ائية يف معظم �أبعاد مه���ار�ت �للغة �لتعبريية بني 
جمموعت���ي �لدم���ج ل�س���الح �لتالميذ �ملدجمني. كم���ا مل يظهر فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
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يف جمي���ع مه���ار�ت �لتفاع���ل �لجتماعي تعزى للدمج، �أو �جلن����س، �أو �لتفاعل بينهما. 
كذل���ك مل تختل���ف �لعالق���ة �لرتباطي���ة ب���ني مه���ار�ت �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�لتفاع���ل 

�لجتماعي لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة باختالف حالة �لدمج.

و��س���تهدفت در��س���ة �س���نيكات )2014( �لتعرق على م�س���توى �لقب���ول و�لتفاعل 
�لجتماع���ي للطلب���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �ملدجم���ني يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام يف 
�لأردن، وق���د هدف���ت هذ� �لبحث �لتعرف على م�س���توى �لقب���ول و�لتفاعل �لجتماعي 
للطلب���ة �ملكفوف���ني �ملدجم���ني يف �ملد�ر����س �حلكومي���ة، بالإ�س���افة �إىل معرف���ة تاأث���ري 
متغ���ري�ت �لدر��س���ة وهي �جلن�س، �ل�س���ف �لدر��س���ي، م�س���توى �لإعاقة، على م�س���توى 
�لقب���ول و�لتفاع���ل �لجتماع���ي للطلبة �ملكفوفني. وتك���ون �أفر�د �لدر��س���ة من )100( 
طال���ب وطالب���ة، ن�س���فهم م���ن �لطلبة �ملدجم���ني يف مد�ر����س �لتعليم �لعام و�لن�س���ف 
�لآخ���ر م���ن �لطلب���ة �ملب�س���رين يف �ملد�ر����س �حلكومي���ة يف �ملرحلة �لإعد�دي���ة. وجلمع 
�لبيانات، قامت �لباحثة ببناء �أد�ة للدر��سة ً ويتكون من �سقني )�أ(: �لقبول و�لتفاعل 
للمب�س���رين تكون���ت م���ن )62( فق���رة، و)ب( �لقب���ول و�لتفاعل �لجتماع���ي للمعاقني 
ب�س���ريا ً ويتك���ون م���ن )20( فق���رة، ويتعل���ق باملب�س���رين، و��س���تخدم �ملنه���ج �لو�س���في، 
و�أظهرت �لنتائج �أن م�ستوى قبول ذوي �لإعاقة ب�سريا ً للمب�سرين يف �ملرتبة �لثانية 
جاء يف �ملرتبة �لأوىل باأعلى متو�س���ط ح�س���ابي )2.82( بينما جاء م�س���توى قبول ذوي 
�لإعاقة ب�سريا مبتو�سط )2.52(، كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
تعزى مل�س���تويات �لإعاقة يف جميع �لأبعاد ويف �لدرجة �لكلية، وجاءت �لفروق ل�س���الح 
م�س���توى �لإعاقة �جلزئية.كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 

على متغريي �جلن�س و�ل�سف على �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية.

و�أج���رت �حلط���اب )2015( در��س���ة هدف���ت �إىل �لك�س���ف ع���ن �لتكي���ف �لنف�س���ي 
�لجتماعي لدى عينة من �لطلبة ذوي �لعاقة �لب�س���رية �ملدجمني وغري �ملدجمني 
يف �لأردن، تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 50 طالب���ا وطالبًة من �لطلب���ة ذوي �لإعاقة يف 
�ل�سفوف �لثامن و�لتا�سع و�لعا�سر، مت ��ستخد�م مقيا�س �لتكيف �لجتماعي. �أظهرت 
�لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية يف متو�س���ط درجات �لطالب �ملدجمني 
وغ���ري �ملدجم���ني عل���ى مقيا�س �لتكي���ف �لجتماعي، وع���دم وجود ف���روق بينهم تعزى 

للجن�س.
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التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
تناولت �لدر��س���ات �ل�سابقة �أهمية �ملهار�ت �لجتماعية لذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�لتالمي���ذ ذوي �حلاج���ات �خلا�س���ة، وق���د �تفق���ت بع����س هذه �لدر��س���ات م���ع �لبحث 
�حلايل يف ��س���تخد�م �ملنهج �لو�س���في و�لتي من بينها در��سة �سنيكات )2014(، ودر��سة 
ع���و�د، و�آخ���رون )2012(. بينم���ا �ختلفت م���ع در��س���ة �إلي���وت (Elliott, 2002). وقد 
��ستفاد �لبحث �حلايل من �لدر��سات �ل�سابقة يف �لتعرف على حماور �لإطار �لنظري 
للدر��سة، �إ�سافًة �إىل �لتعرف على كيفية �ختيار عينة �لبحث، و�ملنهج �ملنا�سب. و�سوف 
ي�سيف �لبحث �حلايل للدر��سات �ل�سابقة لبنة جديدة من خالل تقدميها معلومات 

عن �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية مبدينة �لريا�س.

فرو�ص البحث:
 ميكن �سياغة فرو�س �لبجث فيما يلي: 

�لتالمي���ذ                        1 )) درج���ات  متو�س���طات  ب���ني  �ح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د   
)ذكور و �إناث( ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات �لتالميذ 
)ذك���ور و�إن���اث( ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غ���ري �ملدجمني يف �مله���ار�ت �لجتماعية 
�لتالي���ة )�لتو��س���ل، �إتب���اع �لقو�ع���د و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، �للعب، 
تكوي���ن �ل�س���دقاء، ق�س���اء وقت �لف���ر�غ، حتم���ل �مل�س���وؤولية، مو�جه���ة �ملو�قف 

�ل�سعبة، �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
 توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طات درج���ات �لتالميذ �لذكور 1 ))

�لذك���ور  �لتالمي���ذ  درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
�لتالي���ة                                       �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  يف  �ملدجم���ني  غ���ري  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
)�لتو��س���ل، �إتب���اع �لقو�ع���د و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، �للع���ب، تكوي���ن 
�لأ�س���دقاء، ق�س���اء وقت �لفر�غ، حتمل �مل�س���وؤولية، مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة، 

�لدرجة �لكلية( ل�سالح �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
 توج���د ف���روق ذ�ت دلله �ح�س���ائية بني متو�س���طات درج���ات �لتالميذ�ت ذو�ت 1 ))

�لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني ومتو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ�ت ذو�ت �لإعاقة 
�لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لتالي���ة )�لتو��س���ل، �إتب���اع 
�لقو�عد و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�ساركة، �للعب، تكوين �ل�سدقاء، ق�ساء وقت 
�لفر�غ، حتمل �مل�س���وؤولية، مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة، �لدرجة �لكلية( ل�س���الح 

�لتالميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
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منهجية البحث واإجراءاتها 

منهج البحث: 
يف �س���وء طبيع���ة �لبح���ث، ��س���تخدم �لباح���ث �ملنهج �لو�س���في �لتحليل���ي؛ لأنه 

�لأن�سب لتحقيق �أهد�ف �لبحث و�لإجابة على فرو�سه.

جمتمع البحث: 
تك���ون جمتم���ع �لبحث من جميع �لتالميذ و�لتلمي���ذ�ت ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�ملدجم���ني �مللتحق���ني برب�مج �لرتبية �لفكري���ة �مللحقة باملد�ر����س �لبتد�ئية مبدينة 
�ملدجم���ني  �لفكري���ة غ���ري  �لإعاق���ة  �لتالمي���ذ و�لتلمي���ذ�ت ذوي  �لريا����س، وجمي���ع 
�مللتحق���ني مبعاه���د �لرتبية �لفكرية مبدينة �لريا�س، خالل فرتة �إجر�ء �لبحث من 

�لعام 1437/1436ه�.
و �سملت �لعينة 117 تلميًذ� وتلميذة من ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني وغري 
�ملدجمني منهم 37 تلميًذ� من ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني، و28 تلميًذ� من ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجمني، و27 تلمي���ذة من ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية �ملدجمات، 

و25 تلميذة من ذو�ت �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات من �عمار )6-12( �سنه. 

عينة البحث ال�ستطالعية: 
تكون���ت عين���ة �لبحث �ل�س���تطالعية م���ن )31( تلميًذ� وتلمي���ذة من �لتالميذ 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني �مللتحقني برب�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة باملد�ر�س 
�لبتد�ئي���ة، و�لتالمي���ذ غري �ملدجم���ني �مللتحقني مبعاهد �لرتبي���ة �لفكرية، مبدينة 
�لريا����س، خ���الل فرتة �إجر�ء �لبحث خالل �لع���ام 1437/1436ه�. و كان عدد �لطالب 
�لذكور �ملدجمني يف �لعينة �ل�ستطالعية )11 طالبا(، وكان عدد �لطالب �لذكور غري 
�ملدجم���ني )6طالب(، وكان عدد �لطالبات �لإناث �ملدجمات يف �لعينة �ل�س���تطالعية 

)9 طالبات(، وكان عدد �لطالبات �لإناث غري �ملدجمات )5 طالبات(.

عينة البحث: 
قام �لباحث باحتيار عينة ع�سو�ئية ب�سيطة ممثلة من �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �ملدجم���ني و�لتالمي���ذ غ���ري �ملدجم���ني وتكون���ت �لعين���ة م���ن )117( تلميًذ� 
وتلميذة من �لتالميذ �ملدجمني يف بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة مبد�ر�س �لتعليم 
�لعام و�لتالميذ غري �ملدجمني �مللتحقني مبعاهد �لرتبية �لفكرية مبدينة �لريا�س، 
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خ���الل فرتة �إج���ر�ء �لبحث خالل �لع���ام 1437/1436ه�. و�جلدول �لتايل )1( يو�س���ح 
�أفر�د �لعينة تبًعا للمدر�سة، �أو �ملعهد �ملدرجني يف 

جدول )1(
توزيع اأفراد البحث وفق متغري املدر�سة

�لن�سبة�لتكر�ر�ملدر�سة
2017.1 مدر�سة 154 للبنات

5345.3)معهد �لرتبية �لفكرية )�أولد – بنات
2319.7�ملدر�سة �لنموذجية

1412.0برنامج قتيبة بن م�سلم
76.0مدر�سة 108

100%117�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )1( �أن )53( من �أفر�د �لعينة ميثلون ما ن�س���بته )%45.3( 
م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث مدر�س���تهم معه���د �لرتبية �لفكرية وه���م �لفئة �لأكرث من 
�أفر�د �لبحث، بينما )23( منهم ميثلون ما ن�سبته )19.7%( من �إجمايل �أفر�د �لبحث 
مدر�ستهم هي �ملدر�سة �لنموذجية، مقابل )20( منهم ميثلون ما ن�سبته )17.1%( من 
�إجم���ايل �أف���ر�د �لبح���ث �حلايل مدر�س���تهم 154، كما �أن )14( منهم ميثلون ما ن�س���بته 
)12%( من �إجمايل �أفر�د �لبحث مدر�س���تهم برنامج قتيبة بن م�س���لم، يف حني �أن )7( 

منهم ميثلون ما ن�سبته )6%( من �إجمايل �أفر�د �لبحث مدر�ستهم 108. 

جدول)2(
توزيع اأفراد البحث وفق متغري الربنامج

�لن�سبة�لتكر�ر�لربنامج
6454.7)مدجمني )بر�مج �لرتبية �لفكرية يف مد�ر�س �لتعليم �لعام

5345.3)غري مدجمني )معاهد �لرتبية �لفكرية
100%117�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )2( �أن )64( من �أفر�د �لعينة ميثلون ما ن�س���بته )%54.7( 
م���ن �إجمايل �أفر�د �لبحث مدجم���ني وهم �لفئة �لأكرث من �أفر�د �لبحث، بينما )53( 

منهم ميثلون ما ن�سبته )45.3%( من �إجمايل �أفر�د �لبحث غري مدجمني.
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جدول)3(
توزيع اأفراد البحث وفق متغري النوع )ذكر/ اأنثى(

�لن�سبة�لتكر�ر�لنوع
6454.7ذكر
5345.3�أنثى

100%117�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )3( �أن )64( من �أفر�د �لعينة ميثلون ما ن�س���بته )%54.7( 
من �إجمايل �أفر�د �لبحث ذكور وهم �لفئة �لأكرث من �أفر�د �لبحث، بينما )53( منهم 

ميثلون ما ن�سبته )45.3%( من �إجمايل �أفر�د �لبحث �إناث.

�سروط �ختيار عينة �لبحث:
�أن تكون �لعينة �ملدجمة من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مللتحقني بف�سول 1 ))

ملحقة باملد�ر�س �لبتد�ئية.
�أن تك���ون �لعين���ة غ���ري �ملدجمة م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة مبعاهد 1 ))

�لرتبية �لفكرية.

اأدوات البحث 
يعر�س �لباحث �أدو�ت �لبحث على �لنحو �لتايل:

مقيا�س تقدير �ملهار�ت �لجتماعية �إعد�د �أبوزيد )2015(.
وتكون �ملقيا�س من )40( عباره تقي�س �ملهار�ت �لجتماعية يف ثمانية �أبعاد وهي 
مهارة �لتو��س���ل، مه���ارة �إتباع �لقو�ع���د و�لتعليمات، مهارة �لتعاون و�مل�س���اركة، مهارة 
�للع���ب، مهارة تكوين �لأ�س���دقاء ،مهارة ق�س���اء وقت �لفر�غ، مهارة حتمل �مل�س���ئولية، 
مهارة مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة، ومت �لتحقق من �س���دق وثبات �ملقيا�س بعدة �لطرق، 
وكانت قيم �لثبات و�ل�س���دق مرتفعة بعد �لتحقق من �س���دق وثبات �ملقيا�س يف �لبيئة 

�ل�سعودية.

�سدق وثبات �ملقيا�س يف �لبحث �حلايل:
مت تطبيق �ملقيا�س على عينة �لبحث �ل�ستطالعية و مت ح�ساب �ل�سدق عن   

طريق �لت�ساق �لد�خلي و �جلد�ول �لتالية تو�سح ذلك.
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�سدق املقيا�س: 

جدول )4(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات »« بالدرجة الكلية

 مهارة �تباع �لقو�عدمهارة �لتو��سل
و�لتعليمات

 مهارة �لتعاون
مهارة �للعبو�مل�ساركة

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

1**0.8126**0.80813**0.90617**0.826
2**0.7987**0.69514**0.85618**0.779
3**0.9228**0.56615**0.87919**0.745
4**0.7389**0.53716**0.84620**0.720
5**0.86210**0.79321**0.470

12
11**0.750

**0.730
 مهارة تكوين

�لأ�سدقاء
 مهارة ق�ساء وقت

�لفر�غ
 مهارة حتمل

�مل�سوؤولية
 مهارة مو�جهة
�ملو�قف �ل�سعبة

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
�لرتباط

22**0.86625**0.79230**0.64335**0.582
23**0.84826**0.75831**0.71836**0.615
24**0.84127**0.79632**0.64137**0.743

28**0.51233**0.70538**0.730
29**0.62134**0.54539**0.473

40**0.599

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 
يت�س���ح من �جلد�ول )4 – 11( �أن قيم معامل �رتباط كل عبارة من �لعبار�ت 
مع حمورها موجبة ود�لة �إح�سائًيا عند م�ستوي �لدللة )0.01( فاأقل مما يدل على 

�سدق �ت�ساقها مع حماورها.
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ثبات املقيا�س:  
كرونب���اخ(  �ألف���ا  )معادل���ة  �لباح���ث  ��س���تخدم  �لبح���ث  �أد�ة  ثب���ات  م���دى  لقيا����س 
(Cronbach›s Alpha (α)) للتاأك���د م���ن ثب���ات �أد�ة �لبح���ث، حي���ث طبقت �ملعادلة 
على �لعينة �ل�س���تطالعية لقيا�س �ل�س���دق �لبنائي و�جلدول )12( يو�س���ح معامالت 

ثبات �أد�ة �لبحث. 

جدول )5(
معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة البحث

ثبات �ملحورعدد �لعبار�تحماور �ملقيا�س

50.878مهارة �لتو��سل
70.820مهارة �تباع �لقو�عد و�لتعليمات

40.890مهارة �لتعاون و�مل�ساركة
50.763مهارة �للعب

30.808مهارة تكوين �لأ�سدقاء
50.923مهارة ق�ساء وقت �لفر�غ
50.845مهارة حتمل �مل�سئولية

60.975مهارة مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة
400.951�لثبات �لعام

يت�س���ح م���ن �جلدول )5( �أن معامل �لثبات �لع���ام ملقيا�س �لبحث عال حيث بلغ 
)0.95( وه���ذ� يدل على �أن �ل�س���تبانة تتمت���ع بدرجة عالية من �لثبات ميكن �لعتماد 

عليها يف �لتطبيق �مليد�ين للدر��سة.

و�سف املقيا�س:
تكون �ملقيا�س من )40( عبارة مت توزيعها على ثمانية �أبعاد رئي�سية هي:

مهارة �لتو��سل وت�سمله �لعبار�ت من )1( �إىل )5(.	 
مهارة �تباع �لقو�عد و�لتعليمات وت�سمله �لعبار�ت من )6( �إىل )12(.	 
مهارة �لتعاون و�مل�ساركة وت�سمله �لعبار�ت من )13( �إىل )16(.	 
مهارة �للعب وت�سمله �لعبار�ت من )17( �إىل )21(.	 
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مهارة تكوين �لأ�سدقاء وت�سمله �لعبار�ت من )22( �إىل )24(.	 
مهارة ق�ساء وقت �لفر�غ وت�سمله �لعبار�ت من )25( �إىل )29(.	 
مهارة حتمل �مل�سئولية وت�سمله �لعبار�ت من )30( �إىل )34(.	 
مهارة مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة وت�سمله �لعبار�ت من )35( �إىل )40(.	 

يقاب���ل كل فق���رة م���ن فق���ر�ت �لأبع���اد �لثمانية قائم���ة حتمل عب���ار�ت د�ئًما، 
�أحياًن���ا، ن���ادًر�، وقد مت �إعط���اء كل عبارة من �لعبار�ت �ل�س���ابقة درج���ة لتتم معاجلتها 

�إح�سائًيا على �لنحو �لآتي:
د�ئًما )3( درجات.	 
�أحياًنا )2( درجتان.	 
نادًر� )1( درجة و�حدة.	 

خطوات واإجراءات البحث:
در��سة وحتليل �لأدبيات �ملرتبطة باملحاور �لتالية:1 ))
متغري�ت �لبحث �ملتمثلة يف )�ملهار�ت �لجتماعية، �لإعاقة �لفكرية(.1 ))
مر�جعة �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �ملتعلقة ب �لبحث.1 ))
�حل�سول على �لت�ساريح �لالزمة للجهات �ملخت�سة لإجر�ء �لبحث.1 ))
ت�سميم �أدو�ت �لبحث.1 ))
�ختيار عينة �لبحث.1 ))
تطبيق �أدو�ت �لبحث.1 ))
ر�سد �لنتائج وتف�سريها ومعاجلتها.1 ))
تقيي���م �لتو�س���يات و�ملقرتح���ات �خلا�س���ة بالبحث على �س���وء ما يتو�س���ل �إليه 1 ))

�لبحث من نتائج.

اأ�ساليب املعاجلة الإح�سائية:
لتحقيق �أهد�ف �لبحث وحتليل �لبيانات �لتي مت جتميعها، فقد مت ��س���تخد�م 
�لعدي���د م���ن �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة با�س���تخد�م �حل���زم �لإح�س���ائية للعل���وم 
�لجتماعي���ة Statistical Package for Social Sciences و�لت���ي يرم���ز له���ا 

.(SPSS) خت�ساًر� بالرمز�
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وذل���ك بع���د �أن مت ترمي���ز و�إدخ���ال �لبيانات �إىل �حلا�س���ب �لآيل، وبعد ذلك مت ح�س���اب 
�ملقايي�س �لإح�سائية �لتالية:

مت ��ستخد�م معامل �رتباط بري�سون للتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي.	 
مت ��ستخد�م معامل �لفكرونباخ للتحقق من ثبات �أد�ة �لبحث.	 
مت ��ستخد�م �ختبار ت لعينتني م�ستقلتني للتحقق من فرو�س �لبحث.	 

نتائج البحث ومناق�ستها
يعر����س �لباح���ث يف ه���ذ� �لف�س���ل نتائ���ج �لبح���ث ومناق�س���تها يف �س���وء نتائج 

�لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة و�لطار �لنظري.

نتائج الفر�س الأول: 
 ن����س �لفر����س �لأول: توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني �لتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمني وغري �ملدجم���ني يف �ملهار�ت �لجتماعي���ة )�تباع �لقو�عد 
و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، �للع���ب، حتم���ل �مل�س���وؤلية، �لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح 
�ملدجم���ني. وللتحق���ق من هذه �لفر�س مت ��س���نخد�م �ختبار »ت« وج���اءت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )6(
الفرق بني متو�سطات درجات التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية املدجمني ومتو�سطات درجات 

التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية غري املدجمني على مقيا�س املهارات الجتماعية

�ملتو�سط �ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى "قيمة "ت�ملعياري

�لدللة

�لتو��سل
2،390،462�ملدجمني

1،7360.086
2،220،585غري �ملدجمني

 �تباع �لقو�عد
و�لتعليمات

2،420،479�ملدجمني
2،678**0.008

2،180،496غري �ملدجمني

�لتعاون و�مل�ساركة
2،310،511�ملدجمني

2،257*0.026
2،040،739غري �ملدجمني

�للعب
2،280،380�ملدجمني

3،362**0.001
1،980،560غري �ملدجمني
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�ملتو�سط �ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى "قيمة "ت�ملعياري

�لدللة

تكوين �ل�سدقاء
2،120،387�ملدجمني

1،5130.123
2،020،323غري �ملدجمني

ق�ساء وقت �لفر�غ
2،230،395�ملدجمني

0.1950،846
2،250،530غري �ملدجمني

حتمل �مل�سوؤولية
2،340،477�ملدجمني

3،165**0.002
2،020،529غري �ملدجمني

 مو�جهة �ملو�قف
�ل�سعبة

2،130،344�ملدجمني
1،0510،296

2،050،439غري �ملدجمني

�لدرج �لكلية
2،290،316�ملدجمني

2.470*0.015
2،100،456غري �ملدجمني

ويت�سح من �جلدول �ل�سابق )6( ما يلي:
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة �لتو��سل.

عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة تكوين �لأ�سدقاء.

عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة ق�ساء وقت �لفر�غ.

عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غري �ملدجمني على مه���ارة مو�جهة �ملو�قف 

�ل�سعبة.
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وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.05( بني متو�س���طات 1 ))
درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة �لتعاون و�مل�س���اركة، 

ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.05( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�سطات درجات �لتالميذ 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعية)�لدرج���ة 

�لكلية(، ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني على مه���ارة �تب���اع �لقو�عد 

و�لتعليمات، ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة �للعب، ل�سالح ذوي 

�لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.05( بني متو�س���طات 1 ))

درج���ات  ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لتالمي���ذ  درج���ات 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة حتمل �مل�س���وؤولية، 

ل�سالح ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني.

مناق�سة نتائج الفر�س الأوىل: 
ت�س���ري ه���ذه �لنتائ���ج �إىل حتق���ق �لفر����س �لأول جزئًي���ا حي���ث كان���ت �لفروق 
يف �مله���ار�ت �لتالي���ة )�تب���اع �لقو�ع���د و �لتعليمات، �لتع���اون و �مل�س���اركة، �للعب، حتمل 
�مل�س���وؤولية، �لدرجة �لكلية( ومبعني �آخر ح�س���ل ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني على 
درج���ات �أعل���ى يف كل م���ن مه���ار�ت )�تب���اع �لقو�ع���د و �لتعليم���ات، �لتعاون و �مل�س���اركة، 
�للع���ب، حتم���ل �مل�س���وؤولية، �لدرج���ة �لكلية( يف ح���ني ت�س���اوى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �ملدجمني و غري �ملدجمني يف �ملهار�ت �لجتماعية �لتالية )�لتو��سل، تكوين 

�ل�سدقاء، ق�ساء وقت �لفر�غ، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة(.
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وذلك لأن �ملدجمني �أكرث �ختالطا باملجتمع �لعادي حيث �إنهم �أينما �جتهو� 
يجدون قو�عد وتعليمات يجب �أن تتبع و �أن تر�عا فكانت �لدرجة ل�ساحلهم، و لأنهم 
يج���ب �أن يت�س���اركو� و يتعاون���و� مع �ملجتم���ع �خلارجي وهو �أك���رث �نفتاحا من جمتمع 
غري �ملدجمني، وجند �أن �ملدجمني �أكرث ميال للعب لأن �لعادين �أكرث حبا للعب وهم 
خمالط���ني له���م و تفوق �لتالميذ �ملدجمني يف حتمل �مل�س���وؤولية ب�س���بب �أن �ملدجمني 
�ختلط���و� بالتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاقة و عرف���و� كيفية حتمل �مل�س���وؤولية و ما معنى 

�مل�سوؤولية. 

و جند �نه ل يوجد فروق بني �ملدجمني و غري �ملدجمني يف مهارة �لتو��سل 
و ذلك لأن �ملدجمني و غري �ملدجمني يحدث بينهم تو��س���ل كل يف جمتمعة �خلا�س 
به و كل يف ما يهمه، و �ي�سا ل توجد فروق يف تكوين �ل�سدقاء لأن جمتمع �ملدجمني 
و غري �ملدجمني يحتوي على ��سخا�س �خرين فريتبطون بعالقات �سد�قة ببع�سهم 
و يكون���ون عالق���ات جدي���دة م���ع �لبع����س �لخ���ر، و جن���د �ن���ه ل يوجد فرق يف ق�س���اء 
وق���ت �لفر�غ لأن �جلميع يق�س���ي وقت فر�غه مبا ي�س���تطيع و مب���ا يريد، و نرى �نه ل 
يوجد فروق بني �ملدجمني و غري �ملدجمني يف مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة لن �جلميع 
يتعر�س ملو�قف �سعبة كل ح�سب قدر�ته و ��ستيعابه و �جلميع ي�ستطيع جتاوز �ملو�قف 

�ل�سعبة �لتي تكون على م�ستو�ه.

نتائج الفر�س الثاين: 
ن�س �لفر�س على: »ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني ومتو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ 
�لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني عل���ى مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة 
)�لتو��س���ل، �تباع �لقو�عد و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين �ل�س���دقاء، 

ق�ساء وقت �لفر�غ، حتمل �مل�سوؤلية، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة، �لدرجة �لكلية(«.

وللتحق���ق م���ن ه���ذه �لفر����س مت ��س���نخد�م �ختب���ار »ت« وج���اءت �لنتائج كما 
يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )7(
الفرق بني متو�سطات درجات التالميذ الذكور ذوي الإعاقة الفكرية املدجمني ومتو�سطات 

درجات التالميذ الذكور ذوي الإعاقة الفكرية غري املدجمني على مقيا�س املهارات الجتماعية

 �ملتو�سط�ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

 �لنحر�ف
 م�ستوى"قيمة "ت�ملعياري

�لدللة

2.38.43000.7520.456�ملدجمني�لتو��سل 2.28.6030غري �ملدجمني
 �تباع �لقو�عد
و�لتعليمات

0.783-2.32.45700.276�ملدجمني 2.35.3370غري �ملدجمني

0.324-2.17.51000.958�ملدجمني�لتعاون و�مل�ساركة 2.31.6290غري �ملدجمني

2.26.40001.5580.124�ملدجمني�للعب 2.10.4200غري �ملدجمني

1.99.30900.0420.966�ملدجمنيتكوين �ل�سدقاء 1.99.3130غري �ملدجمني

0.338-2.16.36900.970�ملدجمنيق�ساء وقت �لفر�غ 2.27.5440غري �ملدجمني

2.24.42700.4140.680�ملدجمنيحتمل �مل�سوؤولية 2.20.3920غري �ملدجمني
 مو�جهة �ملو�قف

�ل�سعبة
0.083-2.05.29101.762�ملدجمني 2.20.3810غري �ملدجمني

0.834-2.21.29600.210�ملدجمني�لدرج �لكلية 2.23.3490غري �ملدجمني

ويت�سح من �جلدول �ل�سابق )7( ما يلي:
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة �لتو��سل.

عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني عل���ى مه���ارة �تب���اع 

�لقو�عد و�لتعليمات.
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عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غ���ري �ملدجمني على مه���ارة �لتعاون 

و�مل�ساركة.
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة �للعب.

عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني على مه���ارة تكوين 

�لأ�سدقاء.
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمني على مهارة ق�ساء وقت 

�لفر�غ.
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ني على مه���ارة حتمل 

�مل�سوؤولية.
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتالميذ �لذكور ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملدجمني ومتو�س���طات درجات 
�لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجمني على مه���ارة مو�جهة 

�ملو�قف �ل�سعبة.
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

ومتو�س���طات  �ملدجم���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لذك���ور  �لتالمي���ذ  درج���ات 
درج���ات �لتالمي���ذ �لذك���ور ذوي �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجم���ني على �ملهار�ت 

�لجتماعية)�لدرجة �لكلية(.
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مناق�سة نتائج الفر�ص الثاين: 
تع���د ه���ذه �لفر����س ج���زء م���ن نتائ���ج �لفر����س �لثاين حي���ث ل توج���د فروق 
يف مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �تب���اع �لقو�ع���د و�لتعليم���ات، �لتع���اون 
و�مل�س���اركة، �للع���ب، تكوين �ل�س���دقاء، ق�س���اء وقت �لف���ر�غ، حتمل �مل�س���وؤلية، مو�جهة 

�ملو�قف �ل�سعبة، �لدرج �لكلية(.

ومبعن���ي �آخ���ر ت�س���اوي �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ني وغ���ري 
�ملدجم���ني يف مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �تب���اع �لقو�ع���د و�لتعليمات، 
�لتع���اون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين �ل�س���دقاء، ق�س���اء وق���ت �لفر�غ، حتمل �مل�س���وؤلية، 

مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة، �لدرج �لكلية(.

وذل���ك ب�س���بب �أن �لذك���ور �ملدجمني يخالطون غري ذوي �لإعاقة يف �ملدر�س���ة 
وخارجه���ا و��س���ا غ���ري �ملدجم���ني فه���م يخالط���ون غ���ري ذوي �لإعاق���ة خارج �ملدر�س���ة 
مثال يف �ل�س���ارع و�مل�س���جد و�حلديقة، فيمكنهم �أن يتاثرو� ومييلو� يف ت�س���رفاتهم �ىل 

�ملدجمني.

نتائج الفر�س الثالث: 
ن�س �لفر�س على: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ات �مللتحق���ات يف بر�م���ج �لرتبي���ة 
�لفكرية ومتو�س���طات درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات 
�مللتحق���ات يف معاه���د �لرتبية �لفكري���ة على مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية )�لتو��س���ل، 
�تباع �لقو�عد و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين �ل�س���دقاء، ق�س���اء وقت 

�لفر�غ، حتمل �مل�سوؤلية، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة، �لدرجة �لكلية(«.

وللتحق���ق م���ن ه���ذه �لفر����س مت ��س���نخد�م �ختب���ار »ت« وج���اءت �لنتائ���ج كم���ا 
يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )8(
الف��رق بني متو�سطات درج��ات التلميذات الإناث ذوات الإعاقة الفكري��ة املدجمات ومتو�سطات 
درجات التلميذات الإناث ذوات الإعاقة الفكرية غري املدجمات على مقيا�س املهارات الجتماعية

 �ملتو�سط�ملجموعة�لبعد
�حل�سابي

 �لنحر�ف
 م�ستوى"قيمة "ت�ملعياري

�لدللة

�لتو��سل
2.40.5110�ملدجمني

1.6570.104
2.15.5690غري �ملدجمني

 �تباع �لقو�عد
و�لتعليمات

2.55.4850�ملدجمني
3.821**0.000

1.99.5720غري �ملدجمني

�لتعاون و�مل�ساركة
2.50.4550�ملدجمني

4.312**0.000
1.76.7530غري �ملدجمني

�للعب
2.30.3570�ملدجمني

3.130**0.003
1.85.6580غري �ملدجمني

تكوين �ل�سدقاء
2.30.4170�ملدجمني

2.351*0.023
2.05.3360غري �ملدجمني

ق�ساء وقت �لفر�غ
2.33.4160�ملدجمني

0.8520.398
2.22.5240غري �ملدجمني

حتمل �مل�سوؤولية
2.48.5150�ملدجمني

3.805**0.000
1.89.6100غري �ملدجمني

 مو�جهة �ملو�قف
�ل�سعبة

2.23.3870�ملدجمني
2.940**0.005

1.89.4470غري �ملدجمني

�لدرج �لكلية
2.39.3190�ملدجمني

3.487**0.001
1.98.5210غري �ملدجمني

ويت�سح من اجلدول ال�سابق )8( ما يلي:
عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجمات على مهارة �لتو��سل.
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عدم وجود فروق ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات 1 ))
درج���ات �لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمي���ات ومتو�س���طات 
درج���ات �لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجم���ات على مهارة 

ق�ساء وقت �لفر�غ.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.05( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجمات على مه���ارة تكوين 

�لأ�سدقاء، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجم���ات عل���ى مه���ارة �تباع 

�لقو�عد و�لتعليمات، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية غري �ملدجمات عل���ى مهارة �لتعاون 

و�مل�ساركة، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية غ���ري �ملدجمات على مه���ارة �للعب، 

ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة غ���ري �ملدجمات على مه���ارة حتمل 

�مل�سوؤولية، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))

درجات �لتلميذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات ومتو�سطات درجات 
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية غري �ملدجم���ات على مهارة مو�جهة 

�ملو�قف �ل�سعبة، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.
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وج���ود ف���روق ذ� دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طات 1 ))
�لتلمي���ذ�ت �لإن���اث ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ات ومتو�س���طات  درج���ات 
درج���ات �لتلمي���ذ�ت �لإناث ذو�ت �لإعاقة �لفكرية غ���ري �ملدجمات على �ملهار�ت 

�لجتماعية)�لدرجة �لكلية(، ل�سالح ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات.

مناق�سة نتائج الفر�س الثالث: 
ت�س���ري ه���ذه �لنتائ���ج �إىل حتق���ق �لفر�س �لثال���ث جزئًيا حيث كان���ت �لفروق يف 
مه���ارة )�تب���اع �لقو�ع���د و�لتعليم���ات، �لتع���اون و�مل�س���اركة، �للع���ب، تكوين �ل�س���دقاء، 
حتمل �مل�سوؤولية، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعبة، و�لدرجة �لكلية(، بينما ل توجد فروق يف 

كل من مهارة �لتو��سل، مهارة ق�ساء وقت �لفر�غ.

ومبعني �آخر ح�س���لت �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات على درجات 
�أعلى يف كل من مهارة )�تباع �لقو�عد و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين 
�ل�س���دقاء، حتم���ل �مل�س���وؤولية، مو�جه���ة �ملو�قف �ل�س���عبة، و�لدرج���ة �لكلية(، يف حني 
ت�س���اوت �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �ملدجمات وغري �ملدجمات يف كل من مهارة 

�لتو��سل، مهارة ق�ساء وقت �لفر�غ.

و يرج���ع عدم وجود فروق يف مهارة �لتو��س���ل ب���ني �ملدجمات و غري �ملدجمات 
ب�س���بب �أن �جلميع يتو��س���ل مع جمتمعه �س���و�ء كان مدجما، �أو غري مدمج، و �ي�سا ل 
توجد فروق بني �ملدجمات و غري �ملدجمات يف ق�ساء وقت �لفر�غ لن �جلميع يق�سي 

وقت فر�غه وفق ما ير�ه منا�سب لهتمامه.

بينما توجد فروق يف �تباع �لتعليمات لأن �لتلميذ�ت �ملدجمات يجدون يف بيئة 
�لدمج قو�عد و تعليمات يجب �أن يتقيدو� بها كي يتقبلهم

 �ملجتم���ع �لعادي، و �ي�س���ا كانت �لف���روق يف �لتعاون و �مل�س���اركة لأن �لتلميذ�ت 
�ملدجم���ات يج���دون �لأن�س���طة و �لرب�م���ج �ملختلفة يف بيئ���ة �لدمج و بحك���م �حتكاكهم 
م���ع �لبن���ات �لعادي���ات فانهم مييل���ون �إىل �لتعاون و م�س���اركة زميالته���م، و جند �أنهم 
مييل���ون �إىل �للع���ب �أكرث م���ن �لتلميذ�ت غ���ري �ملدجمات لأنهم يف بيئ���ة �لدمج ميكن 
�أن ي�س���اعدوهم زميالته���م �لعادي���ات �إىل معرفة قو�نني �للعبة و م���ن ثم �تقان �للعبة 
و بالت���ايل ��س���بحو� يحب���ون �للع���ب و �للع���اب، و متي���ل �ملدجم���ات �ي�س���ا �إىل تكوي���ن 
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�ل�س���دقاء �أك���رث م���ن �لتلمي���ذ�ت غ���ري �ملدجم���ات ب�س���بب �أن �ملدجم���ات �ندجمو� مع 
�لتلمي���ذ�ت �لعادي���ات و عرف���ن كيفية تكوين �ل�س���د�قة �ل�س���حيحة و كيفي���ة تنميتها، 
و تتف���وق �لتلمي���ذ�ت �ملدجم���ات عل���ى �لتلمي���ذ�ت غري �ملدجم���ات يف حتمل �مل�س���وؤولية 
ب�س���بب �أن �ملدجم���ات �ختلطو� بالتلمي���ذ�ت �لعاديات و عرفن كيفية حتمل �مل�س���وؤولية 
و ما معنى �مل�س���وؤولية، ومن ناحية مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة فاإن �ملدجمات �أف�س���ل يف 
هذه �ملهارة ب�سبب قربهم و �حتكاكهم مع �لتلميذ�ت �لعاديات و يتعلمون منهم كيفية 
�لت�س���رف �ل�س���حيح يف �ملو�قف �ل�س���عبة، وهذ� يدل على �أن �لدرجة �لكلية �س���تكون يف 

�سالح �ملدجمات. 

تو�سيات البحث:
�لعم���ل عل���ى كل ما يحد من م�س���توى �مله���ار�ت �لجتماعية ل���دى �لتالميذ يف 1 ))

�ملرحلة �لبتد�ئية وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها.
توعي���ة معلم���ي �لإعاقة �لفكري���ة لأهمية �ملهار�ت �لجتماعي���ة لدى �لتالميذ 1 ))

ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
�لقيام بدر��سات و�فية حول �سبل �حلد من م�ستوى �ملهار�ت �لجتماعية لدى 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
�لعم���ل على كل م���ا يعزز من دعم عملية دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))

باملعاه���د و�ملد�ر����س لتنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتو��س���ل، �تب���اع �لقو�ع���د 
و�لتعليمات، �لتعاون و�مل�س���اركة، �للعب، تكوين �ل�سدقاء، ق�ساء وقت �لفر�غ، 

حتمل �مل�سوؤلية، مو�جهة �ملو�قف �ل�سعب( لديهم.
�لبح���ث يف �لعو�م���ل �لت���ي حت���د م���ن دم���ج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 1 ))

ومعاجلتها.
�لهتم���ام بتوعي���ة �لقياد�ت �لرتبوي���ة يف �ملد�ر�س لأهمية دم���ج �لتالميذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية يف مدر��سهم.
تهيئ���ة �لبيئ���ة �ملنا�س���بة للمد�ر����س �لت���ي تع���زز م���ن جن���اح دم���ج �لتالميذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية.
�لعم���ل �إع���ادة �س���ياغة �ملناه���ج باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة مب���ا يع���زز من جن���اح دمج 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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�لقي���ام بدر��س���ات و�في���ة ح���ول �س���بل �حل���د م���ن معوقات دم���ج �لتالمي���ذ ذوي 1 ))
�لإعاقة �لفكرية.

بحوث املقرتحة:
�أثر برنامج مقرتح لتنمية وعي �لو�لدين و�ملعلمني باأ�ساليب �ملعاملة �ل�سوية 1 ))

لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية لتح�سني �ملهار�ت �لجتماعية لديهم.
�أث���ر برنام���ج �إر�س���ادي لالأ�س���ر و�ملعلم���ني يف زي���ادة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى 1 ))

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.
فعالية برنامج مقرتح قائم على فن �لق�س���ة لزيادة �ملهار�ت �لجتماعية لدى 1 ))

ذوي �لإعاقة �لفكرية.
فعالي���ة �لإر�س���اد �لأ�س���ري يف زي���ادة �مله���ار�ت �لجتماعية ل���دى �لتالميذ ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية.
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ملخ�ص البحث : 
ه���دف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج �س���لوكي يف حت�س���ني مه���ار�ت 
�ل�س���د�قة ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م، وتكون���ت �لعين���ة م���ن 17 تلمي���ذة 
بال�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س باملرحلة �لإبتد�ئية، ومت تق�سيمهن �إىل جمموعة 
جتريبي���ة وجمموع���ة �س���ابطة، ومت ��س���تخد�م مقيا����س مه���ار�ت �ل�س���د�قة )�إع���د�د / 
عب���د �حلمي���د، 2015(، وبرنامج �س���لوكي �عتم���د على فنيات » �لنمذج���ة، ولعب �لدور، 
وعك����س �ل���دور، و�لو�ج���ب �ملن���زيل، وتكون �لربنامج من 15 جل�س���ة، ومت �لتو�س���ل �إىل 
فعالي���ة �لربنام���ج �ل�س���لوكي يف حت�س���ني مه���ار�ت �ل�س���د�قة ل���دى �لتالمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم.

الكلمات املفتاحية: مهار�ت �ل�سد�قة - ذوي �سعوبات �لتعلم

Proposal Behavioral Program to improve Friendship 
Skills of students with Learning Disabilities.

HadeelAbdulrahman Abdullah Al-Ajlan

The study aimed to identify the effectiveness of a behavioral 
program to improve the friendship skills of students with Learning 
Difficulties, the sample consisted of 17 schoolgirl fourth, fifth 
and sixth grade primary school, were divided into a control group 
experimental group, were used measure of friendship skills (prepared 
Abdul Hamid ,2015), the program relied on behavioral techniques 
“modeling, role playing, and role reversal, and homework, and be 
Program include 15 sessions, was reached effectiveness of behavioral 
program to improve the skills of friendship students with learning 
disabilities.

Keyword: Friendship Skills - Learning Disabilities
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مقدمة: 
تع���د �ل�س���د�قة �إح���دى �حلاجات �ل�س���رورية للحياة �لتي ي�س���عى �لإن�س���ان �إىل 
�إ�سباعها، فالإن�سان كائن �جتماعي ل ي�ستطيع �أن يعي�س مبفرده، فالتفاعل �ليجابي 

مع �لآخرين من �أهم مقومات �ل�سحة �لنف�سية.
وتعرف �ل�س���د�قة باأنها عالقة متبادلة طو�عية بني �لأفر�د موؤكدة ومعرتف 

.(Rubin, Bukowski, & Parker, 1998) بها بني �لطرفني
وتع���د �لعالق���ة ب���ني �لأق���ر�ن عل���ى درج���ة كبرية م���ن �لأهمي���ة فالأ�س���دقاء ل 
���ا عل���ى تلبية  يوف���رون لبع�س���هم فق���ط �ل�س���حبة و�لرتويح ع���ن �لنف�س، ولكنهم �أي�سً
�حتياجاته���م �ملتبادل���ة، فم���ن خ���الل �لتفاعل م���ع �لأقر�ن يكت�س���ب �لأطف���ال �ملهار�ت 
�لجتماعية ويتعلمون كيفية �لن�س���مام �إىل �جلماعات وتكوين �ل�س���د�قات، و�لقدرة 
عل���ى ح���ل �مل�س���كالت، و�إد�رة �ملناف�س���ات و�لنز�ع���ات، وتوف���ر �ل�س���د�قة �أي�س���ا �لبيئي���ة 
�ملنا�س���بة لتعب���ري �لطف���ل ع���ن نف�س���ه وتوف���ري فر����س �لنم���و �لنفع���ايل و�لأخالق���ي                                               

)�أبو جادو، 2004، �س. 395(.
ويوؤكد ذلك �لعديد من �لدر��س���ات �لتي �أ�س���ارت �إىل �أن �لعالقات بني �لأقر�ن 

.(Cillessen & Mayeux, 2004) ت�سكل �ل�سياق �لتنموي لالأطفال
وتكوي���ن �س���د�قة مهم���ة معقدة لأي طفل ب���ل �أكرث تعقيد لالأطف���ال �ملعاقني، 
 (Brown, Odom, فالأطف���ال �ملعاق���ني لديه���م �س���عوبة يف �لتفاع���ل م���ع �لزم���الء

.&Conroy, 2011)

فال�سد�قة يف حياة ذوي �سعوبات �لتعلم ل تقل �أهمية عن �لأطفال �لعاديني، 
بل �أكرث �أهمية نظًر� ملا يعانوه من �سعوبات �جتماعية و�نخفا�س �ملهار�ت �لجتماعية. 
يوؤك���د ذل���ك �لعديد من �لدر��س���ات �لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون 
 Shireen and من �س���عوبة يف بناء عالقات �جتماعية �س���ليمة، حيث �أ�س���ارت در��س���ة
Richard (2000) �إىل �أن34 % - 59 % من ذوي �سعوبات �لتعلم يعانون من �لكثري 
م���ن �مل�س���كالت �لجتماعية حيث يفتقرون �إىل �إقامة عالق���ات �جتماعية �يجابية مع 
�أقر�نه���م و�ل�س���تمر�ر يف ه���ذه �لعالقة، كم���ا يعانون من رف�س �لأق���ر�ن له، مما يوؤثر 
عل���ى دجمه���م مع �لآخري���ن وعلي تفاعلهم د�خل �ل�س���ف حيث ميتنع���ون عن �لإجابة 

على �لأ�سئلة و�مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية �لد�خلية �خلارجية.
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كم���ا يعان���ى ذوي �س���عوبات �لتعلم م���ن �لن�س���حاب �لجتماعي وقلة �لت�س���ال 
�لجتماعي بالآخرين و�س���عف مفهوم �لذ�ت �لتي تت�س���ف د�ئما بال�س���لبية، �أو �ملتدنية 

)�لبطانية، و�لر��سدون، و�ل�سبايلة ، و�خلطاطبة، و�خلطاطية، 2005(.

كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة �ملكان���ني و�لعب���د �ل���الت و�لنج���اد�ت )2014( �إىل �أن ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يعان���ون م���ن �لن�س���حاب �لجتماع���ي، لذل���ك �أ�س���بح م���ن �لأهمي���ة 
تنمية مهار�ت �ل�س���د�قة لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم لي�س من �أجل حت�س���ني �لعالقات 
�لجتماعية فقط لكن من �أجل حت�س���ني م�ستوى �لتح�سيل لديه، حيث �أ�سارت بع�س 

�لدر��سات �إىل وجود عالقة بني �ل�سد�قة و�لتح�سيل �لأكادميي.

�لأد�ء  �ل�س���د�قة يف حت�س���ني  �إىل دور  �أ�س���ارت  �لت���ي  �لدر��س���ات  ذل���ك  ويوؤك���د 
�لأكادميي لالأطفال، حيث �إن �ل�سد�قة �لتي تت�سم مب�ستوى عال من �ملودة و�حلميمة 
و�لتبادلي���ة و�لدعم و�مل�س���اعدة و�لق���درة على حل �لنز�عات و�نخفا�س �ل�س���جار بينهم 

(Berndt,1999) من �ملنبئات بالتح�سيل �لأكادميي

كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة كل م���ن )Jacobson and Brudsal (2012 �إىل �أن 
�لعالقات بني �لأقر�ن �ليجابية توؤثر على زيادة �لتح�سيل �لأكادميي لهم.

كم���ا �أ�س���ارت �لعديد م���ن �لدر��س���ات �إىل وجود عالق���ة �يجابية بني �ل�س���د�قة 
و�لتح�سيل �لأكادميي لالأطفال حيث ت�سري �إىل �أن وجود �ل�سد�قة، �أو م�ستوى عايل 
من �لقبول من �لأقر�ن ي�س���اعد على زيادة �لتح�س���يل �لأكادميي ووجود �لرف�س من 
�لأق���ر�ن، �أو م�س���توى منخف����س م���ن �لقبول ي���وؤدي �إىل خف�س �لتح�س���يل �لأكادميي 
 (Wentzel & Watkins, 2002;Fantuzzo, Sekino, Cohen, 2004;

 .Zitzmann,2005)

ويت�س���ح مم���ا �س���بق �أن ذوي �س���عوبات �لتعلم يعان���ون من ق�س���ور يف �لعالقات 
�لجتماعية و�لتفاعل �لجتماعي مما يرتتب عليه عدم �لقدرة على تكوين �أ�س���دقاء 
ل���ذ� لب���د من تنمية �لق���درة على تكوين �أ�س���دقاء لديهم ملا لها م���ن دور �يجابي على 
�لأد�ء �لأكادمي���ي للطف���ل، لذل���ك يرك���ز �لبحث �حلايل عل���ى فعالية برنامج �إر�س���ادي 

�سلوكي لتنمية مهار�ت �ل�سد�قة لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.
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وت�س���تخدم ب�س���فة عام���ة �لرب�مج �ل�س���لوكية يف حت�س���ني �لتفاع���ل �لجتماعي 
م���ع �لأطف���ال و�لكب���ار؛ فريى �أب���و زي���د )2015( �أن �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �ملرتكزة على 
�لتوجه���ات �ل�س���لوكية فعالة يف حت�س���ني �لتفاعل �لجتماعي، كما �أنه���ا مفيدة وفعالة 
مع �لعديد من �لفئات �لب�س���رية، �س���و�ء �لعاديني، �أو ذوي �لإعاقة، فا�س���تخدم �لعديد 
م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات فني���ات لع���ب �ل���دور، وعك�س �ل���دور، و�لنمذجة يف حت�س���ني 
و�إك�س���اب مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي لدى �لأطفال �لعاديني، وذوي �سعوبات �لتعلم، 

وذوي �لإعاقة �لفكرية، وذوي ��سطر�بات �لتوحد، و�ل�سم. 

م�سكلة البحث:
تع���د فئ���ة �س���عوبات �لتعلم من �أكرث �لفئات �نت�س���ار ب���ني ذوي �لإعاقة، ويطلق 
عليه���ا �لإعاق���ة �خلفي���ة؛ مم���ا دعي �لباحث���ني و�ملرب���ني �إىل مزيد م���ن �لهتمام بهذه 
�لفئ���ة حي���ث تع���اين م���ن �لعديد م���ن �مل�س���كالت �لجتماعي���ة و�أهمه���ا �س���عوبة �إقامة 

عالقات �جتماعية مع �أقر�نهم.

حيث ي�سري كل من �خلطيب و�حلديدى )2005( �إىل �أن ذوي �سعوبات �لتعلم 
ي�س���يئون �لت�س���رف يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة وي�س���عرون بع���دم �لكفاية �ل�سخ�س���ية ول 
ي�س���تطيعون �إقام���ة عالق���ات �جتماعي���ة مع �لآخري���ن ومييلون �إىل �إظهار ��س���تجابات 

غري �جتماعية، �أو �ن�سحابية.

كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة Hallahan, Kauffman and Pullen (2009) �إىل 
�أن 75% من ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون من عجز يف �ملهار�ت �لجتماعية وذلك بعد 
حتلي���ل 152 در��س���ة ع���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م، �لأمر �ل���ذي يوؤثر عل���ى قدرتهم على 

�لتفاعل �لجتماعي و�لقدرة على تكوين �سد�قات مع �أقر�نهم.

كما �أ�س���ارت در��س���ة �ملقد�د و�لبطانية و�جلر�ح )2011( �إىل �نخفا�س م�س���توى 
�ملهار�ت �لجتماعية لدى ذوي �سعوبات �لتعلم عن �لعاديني �أقر�نهم.

ويت�س���ح مم���ا �س���بق �أن ذوي �س���عوبات �لتعل���م يعانون من م�س���كالت �جتماعية 
تتمثل يف عدم �لقدرة على تكوين �أ�س���دقاء و�سعوبات �لتفاعل �لجتماعي و�نخفا�س 

�ملهار�ت �لجتماعية لذ� لبد من �لتدخل �لعالجي لتخفيف حده هذه �مل�سكالت.
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وقام���ت �لباحث���ة بدر��س���ة ��س���تطالعية عل���ى عينة م���ن ذوي �س���عوبات �لتعلم 
مبدين���ة �لريا����س، وبتحلي���ل �لنتائ���ج تب���ني �أن هن���اك 35 تلميذة ح�س���لو� عل���ى درجة 
�أق���ل م���ن �ملتو�س���ط على مقيا�س تقدير مهار�ت �ل�س���د�قة من وجه���ة نظر �ملعلمة من 
عينة تكونت من 70 تلميذة مبد�ر�س منطقة �سمال وغرب مدينة �لريا�س، و�ملقيا�س 
م���ن �إع���د�د عب���د �حلمي���د )2015(. ومن هنا ميك���ن حتديد م�س���كلة �لبحث �حلايل يف 
�ل�س���وؤ�ل �لتايل: ما فعالية برنامج �س���لوكي مقرتح يف حت�سني مهار�ت �ل�سد�قة لدى 

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم؟. 
هدف البحث:

 يه���دف �لبح���ث �إىل �لتعرف على فعالية برنامج �إر�س���ادي �س���لوكي يف حت�س���ني 
مهار�ت �ل�سد�قة لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم مبدينة �لريا�س. 

اأهمية البحث: 
تت�سح �أهمية �لبحث من خالل �لأهمية �لنظرية و�لتطبيقية فيما يلي: 

الأهمية النظرية )علمية(:
يهت���م �لبح���ث بفئ���ة م���ن ذوي �لإعاقة مل تن���ال �حلظ �لكايف م���ن �لبحث فيما 1 ))

يتعلق باجلانب �لجتماعي و�ل�سلوكي، وذلك يف حدود علم �لباحثة. 
يهت���م �لبح���ث بتنمي���ة بع����س مه���ار�ت �ل�س���د�قة و�لت���ي ترتب���ط بالتح�س���يل 1 ))

�لدر��س���ي ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م، حي���ث �أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل 
وجود عالقة بني �ل�س���د�قة و�لتح�س���يل لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم                     
 (Wentzel & Watkins, 2002 ,Fantuzzo, Sekino, Cohen,

.2004;Zitzmann,2005)

 الأهمية التطبيقية )عملية(: 
يوفر �لبحث �حلايل برنامج لتح�سني مهار�ت �ل�سد�قة لدى �لتلميذ�ت ذو�ت 1 ))

�س���عوبات �لتعلم، ميكن �ل�س���تفادة منه يف تطبيقه على عينات �أخرى من ذوي 
�سعوبات �لتعلم.

ميك���ن لالآب���اء و�ملعلم���ني و�لأخ�س���ائيني �ل�س���تفادة م���ن �لربنامج يف حت�س���ني 1 ))
مهار�ت �ل�سد�قة لدى �أبنائهم ذوي �سعوبات �لتعلم.
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م�سطلحات البحث: 
�س�عوبات التعلم Learning Disabilities: هي ��س���طر�بات يف و�حدة، �أو 
�أكرث من �لعمليات �لنف�س���ية و�لأ�سا�س���ية �لتي تت�س���من فهم و��س���تخد�م �للغة �ملكتوبة 
و�ملنطوقة و�لتي تبدو يف ��س���طر�بات �ل�س���تماع و �لتفكري و �لكالم و�لقر�ءة و�لكتابة 
)�لإم���الء، �لتعب���ري ،�خل���ط( و�لريا�س���يات و �لت���ي ل تعود �إىل �أ�س���باب تتعل���ق بالعوق 
�لعقل���ي، �أو �ل�س���معي، �أو �لب�س���ري، �أو غريه���ا م���ن �أنو�ع �لع���وق، �أو ظ���روف �لتعلم، �أو 
�لرعاي���ة �لأ�س���رية” )�لقو�ع���د �لتنظيمية ملعاهد �لرتبية �خلا�س���ة ب���وز�رة �ملعارف، 
1422،4(. وتعرف �إجر�ئيا �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم باأنهن �لتلميذ�ت �مللتحقات 

برب�مج �سعوبات �لتعلم يف مد�ر�س منطقة �سمال وغرب �لريا�س. 

مه�ارات ال�س�داقة Friendship Skills: تع���رف مه���ار�ت �ل�س���د�قة �أنه���ا 
�مله���ار�ت �لت���ي متك���ن �لف���رد م���ن تكوي���ن �لأ�س���دقاء م���ن خ���الل �لب���دء يف �لتفاع���ل 
���ا  م���ع �لآخري���ن، و�لتق���رب، و�حلميم���ة، و�مل���ودة و�لألف���ة. و�لت���ي متك���ن �لف���رد �أي�سً
م���ن �ملحافظ���ة عل���ى �ل�س���د�قة م���ن خ���الل �لتع���اون، وح���ل �لن���ز�ع، و�لأم���ن و�لأم���ان                                                       
)عب���د �حلمي���د، 2016(. وتع���رف �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي حت�س���ل عليه���ا �لتلميذة على 

�ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل. 

الربنامج ال�س�لوكي Behavioral Program: يعرف �لربنامج �ل�سلوكي 
�إجر�ئًي���ا بان���ه �لربنامج �ملعد و�ملخطط من قبل �لباحثة و�لتي تعتمد فيه على بع�س 
فنيات �لإر�س���اد �ل�س���لوكي )لعب �لدور – عك�س �لدور- �لنمذجة(. و�لذي يهدف �إىل 

حت�سني مهار�ت �ل�سد�قة لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 

االإطار النظري:

 Friendship ال�سداقة
�س���د�قة قيم���ة و�أم���ل و�إجن���از؛ فه���ي قيمة لأّنه���ا جتعلن���ا نتّخل�س من �س���لوك 
�لأناني���ة، و�لأخ���ذ بالوف���اء و�لإخال����س �ملتبادل.. وه���ي �أمل لأّنها متار����س من خالل 
�ملودة و�لتفاعل �ملثمر �لذي ي�س���كل �س���ياًجا يحمي �لأ�سدقاء/ �لأوفياء، من �لوقوع يف 
�لأخط���اء.. وهي بالتايل �إجناز؛ لأّنها تدف���ع �إىل �لتقدم و�لرتقاء، من خالل �لتّطلع 
�خل�س���ب �لذي ين�سجه كّل �سديق على منو�ل �ملحبة و�لوفاء. وبذلك تكون �ل�سد�قة 
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�ملخل�س���ة، غر�س نبيل يجعل كّل �س���ديق يرى غر�س���ه �لطيب يف كّل مو��س���م �حل�ساد، 
فيلم�سه يف عني �ل�سديق )�ملجدوب، 2001، �س. 15( .

وتعرف �ل�س���د�قة لغوًيا باأنها: »من �ل�س���دق، و�ل�س���دق نقي�س �لكذب و بهذ� 
تكون �ل�س���د�قة هي �س���دق �لن�س���يحة و�لخاء« )�بن منظور، ج3(. وهي من �س���ادقه َ، 
�س���د�ًقا وم�سادقة �ي كان �س���ديًقا له، )�سادقه �ملودة( �خل�س���ها له )�لي�سوعي،1986، 

�س. 398(. 

ويع���رف يا�س���ني و�حل�س���ينى و عبد �ل���ر�زق )2012، ����س. 52( �ل�س���د�قة باأنها: 
»عالق���ة �جتماعية بني �سخ�س���ني يف �لغالب، �أو �كرث، ينت���ج عنها تو�فق �لطرفني مع 
بع�س���هما �لبع�س، ف�سال عن تعزيز �مل�ساعر و �لعو�طف و�لعمل على تقارب �ل�سفات، 
و�ملي���ول و�لجتاه���ات، وتعيق �لحرت�م و�لتقدي���ر �ملتبادل و�لتاكيد عل���ى �مللجاأ �لمن 
�لأم���ني، و�ل�س���عي للم�س���اعدة و�مل�س���اندة وتخط���ي �خلالف���ات حر�س���ا عل���ى ��س���تمر�ر 

�لعالقة«.

وتع���رف ج���ودة �ل�س���د�قة بانها: »عالق���ة �جتماعية، �ختيارية، وم�س���تمرة بني 
�سخ�س���ني، �أو �أك���رث م���ن نف����س �جلن����س، ويك���ون بينهم���ا: تق���ارب يف �لعمر، و�ل�س���لوك 
و�لف���كار، و�لخ���الق و�لهتمام���ات، وتب���ادل �لكث���ري م���ن �ملظاه���ر �ملوجبة لل�س���د�قة 

�جليدة« )عبد �لنبي، 2012، �س. 205(

وتع���رف �ل�س���د�قة باأنه���ا: »��س���تعد�د �ل�س���خ�س و�أ�س���دقائه ملو�جهة �مل�س���كالت 
و�ل�س���غوط �حلياتية �ليومية، و�مل�س���اركة �لوجد�نية وطلب وتقدمي �مل�ساعدة، و�لثقة 
و�لهتمام و�لحرت�م �ملتبادل بينه، وحماولة �لتغلب على �ل�س���عوبات و�مل�سكالت �لتي 

قد حتدث يف �لعالقة بني �لأ�سدقاء »)�ل�سيد، 2013، �س. 15(

وتعرف �ل�سد�قة من �جلانب �لجتماعي باأّنها: عالقة �جتماعية وثيقة تقوم 
على م�ساعر �حلب و�جلاذبية �ملتبادلة بني �سخ�سني، �أو �أكرث)�ملجذوب، 2001، �س. 21(. 

و�ل�سد�قة عبارة عن: »عالقة تقوم على �لختيار و�لتقارب كما �نها �جتماعية 
ود�ئم���ة، و يختلف �س���لوك �لأ�س���دقاء باخت���الف �جلماعات و �ملو�ق���ف وفقا لختالف 
�ل�سخ�س���ية، �أم���ا �لقيم �خلا�س���ة بال�س���د�قة فاقل �ختالًف���ا، فهي تت�س���من �لتقارب و 
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�لت�سامن و�لتنزه عن �لغايات وتبادل �ملعاملة و�لختيار �مل�سرتك على ��سا�س �ملميز�ت 
�لجتماعية كال�سن و �لنوع و �لطبقة، وتقوم �ل�سد�قة على �لألفة و لكن بدرجة �قل 

من �حلب ومن بع�س �لرو�بط �لعائلية » )بدوي، 1977(. 
 

وعرف���ت �ل�س���د�قة على �أنها: »عالقة �جتماعية ت�س���م م�س���اعر �ملودة و �ملحبة 
و �لثق���ة و �لح���رت�م و �لرغب���ة يف �لت�س���حية �ملتبادلة، وتقوم عل���ى �لتفاعل �ليجابي 
، و �لتو�ف���ق ب���ني ط���ريف �لعالق���ة حي���ث يف���رح كل منهما بوج���وده مع �لآخر، و ي�س���عر 
بالرتياح ل�سلوكياته و ت�سرفاته معه، ويجد منه �مل�ساندة �لجتماعية يف كل �ملو�قف« 

)مر�سي، 2000(. 

وتع���رف �ل�س���د�قة باأنه���ا: »عالقة �سخ�س���ية ذ�ت طاب���ع �جتماعي ب���ني �ثنني، 
�أو �أك���رث ت���وؤدي �إىل خف�س م�س���اعر �لوحدة ودعم �مل�س���اعر �ليجابية �ل�س���ارة، وتي�س���ر 
�كت�ساب �ملودة و�ملحبة وعدد من �ملهار�ت و�لقدر�ت و�ل�سمات �ل�سخ�سية �ملرغوب فيها 

�جتماعيا« )جرجي�س، 2011، �س. 254(.

وتعرف �ل�سد�قة باأنها: »عالقة خا�سة بني �سخ�سني، �أو �أكرث قو�مها �لن�سجام 
�ملي���ول و�لجتاهات وتقارب �ل�س���فات و�لود �ملتبادل �لذي يعتمد على �مل�س���اندةو�حلب 
و�لتو��سل و�حلفاظ على ��ستمر�ر �لعالقة« )يا�سني، �ساهني، �سرمينى، 2014، �س. 357( 

وثم���ة حقيق���ة هام���ة ق���د ل ندركه���ا، وه���ي �أن �لأ�س���دقاء ي���وؤدون دوًر� مهًم���ا 
وجوهرًيا يف حياتنا، �خلا�س���ة و�لعامة ؛ فنحن بحاجة �إىل �لأ�س���دقاء �لذين ي�سغون 
�إىل ق�س����س �أحز�ننا تلك �لق�س����س �لتي ن�س���تطيع �أن ن�سردها على م�سامعه، فنحظى 
منهم بكلمات �لدعم و�لت�س���جيع.كما �أننا نحتاج �إىل �لأ�س���دقاء كي ي�ساركونا �أفر�حنا 
و�ألو�ن �لن�س���اط �لتي نقوم بها. بالإ�س���افة �إىل ذلك ّكله، فاإن �حلياة تبدو �أكرث �رتو�ء 
عندما تتميز بتبادل �لآر�ء و�خلرب�ت، وعندما يكون �لن�س���اط فيها غري مق�سور على 

عملية يقوم بها �ل�سخ�س منفرًد� فح�سب )منغر، 1962، �س. 18(. 

و�أ�س���ار ن���ور �لدي���ن )2007 ، ����س ����س 34- 50( �إىل �أن هناك �تفاًق���ا بني معظم 
�لباحثني �لذين �هتمو� بدر��سة مو�سوع �ل�سد�قة باأنه لكي تن�ساأ عالقة �سد�قة بني 

�سخ�سني، �أو �أكرث لبد من توفر ثالثة �سروط رئي�سيه:
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�أن يلتقي هوؤلء �ل�سخا�س يف ف�ساء. 1 ))
�أن يحدث تو��سل فيهما بينهم. 1 ))
�أن يكون لهذ� �لتو��سل م�سمون وجد�ين 1 ))

وبن���اء على ما�س���بق تتكون �ل�س���د�قة يف �إطار نوعني من �لتق���ارب هم �لتقارب 
�ملكاين و�لنف�سي ، وميكن تو�سيح ذلك فيما يلي: 

و�أ�س���ار نور�لدي���ن )2007،�س �س 34- 50( �إىل �أن �لتق���ارب �ملكاين بني �لأفر�د 
من �سانه �أن ي�سجع �لأفر�د على �لت�سال و تبادل �ملعلومات و �لآر�ء و بالتايل ي�سجع 
عل���ى قي���ام عالق���ه بينهم قد تتطور �إىل عالقه �س���د�قة، كما �و�س���ح لي����س من غريًبا 
�أن ي�س���كل �جلري�ن ن�س���به هامة من �أ�س���دقاء كل فرد منا موؤكًد� باأن بع�س �لدر��س���ات 
�ثبت���ت �أن �جل���ري�ن ياأت���ون يف طليعة لئحة �لأ�س���دقاء وي�س���كلون ن�س���بة عام���ه �إذ� ما 
قورنو� بباقي �لأ�سدقاء، ويعود ذلك لأنه ي�سهل تكر�ر �حتكاكهم بع�س �لبع�س �لأمر 
�لذي غالًبا ما ين�س���اأ عنه لدى هوؤلء �لأ�س���خا�س �سعور بالألفة مما يزيد من �حتمال 

تطور هذه �لعالقة �إىل م�ستوى �ل�سد�قة.

وذك���ر ن���ور �لدي���ن )2007(، �أن عالق���ة �ل�س���د�قة تعك�س حقيقة نف�س���ية تتمثل 
يف �أنن���ا غالًب���ا م���ا نالحظ تقارًبا، �أو متاثاًل يف �خل�س���ائ�س و �ل�س���فات �لتي تتميز بها 
�سخ�سية �سديقني، ويف �ملعاير �لتي ياأخذ�ن بها، وكذلك يف ردود �أفعالهما �إز�ء مو�قف 
معينة، وعندما نربط عالقه �سد�قة ب�سخ�س ما فاأننا نحاول من خالل �ل�سديق  �أن 
تقرتب من �لنموذج �ملثايل �لذي نطمع �إليه و�لذي تتحدد مو��سفاته يف �سوء �لقيم 
�لأخالقي���ة و �لجتماعي���ة، �ل�س���ائدة يف �ملجتمع �لذي نعي�س فيه، ولذلك فاإننا ن�س���عر 
ب���اأن �ل�س���ديق يكلمن���ا، �أو كان���ه جزء من���ا يحدث ح�س���وره فينا حاله �رتي���اح �أقرب �إىل 

�لمتالء و �لتطابق. 

وتتنوع عالقات �ل�سد�قة من حيث �لعمق و�خل�سو�سية على �لنحو �لتايل: 

الأ�سدقاء املقربون: تت�سح يف تفاعالتهم �أعلي درجات �حلب �ملتبادل و �ملعرفة 
�لدقيقة بخ�س���ائ�س �ل�س���ديق، مع �ل�س���تعد�د لتبادل �ملعلومات و�ل�س���ر�ر ومناق�س���ة 

�مل�سكالت و�سياغة �لأهد�ف و�مل�سروعات �ملتبادلة. 
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الأ�س�دقاء الجتماعي�ون: وه���ي فئه ت���رت�وح من �ل�س���د�قات �لعر�س���ية و�لتي 
تت�س���ف مبعدلت حمدودة من �لت�س���ال مع درجات منخف�س���ة من �لتجاذب و �حلب 
و �مل�س���اركة و�مل�س���اعدة، وحت���ي �ل�س���د�قات �لت���ي تت�س���م مبع���دلت �أكرب من �لت�س���ال، 
م���ع درج���ات ما بني �ملتو�س���طة �إىل �ملرتفعة م���ن �جلاذبية �ملتبادلة و �حلب و �مل�س���اركة 
�ل�سخ�سية و�مل�ساعدة؛ �إل �إنها �سد�قات تفتقد �لدرجة �ملرتفعة من �لعتماد �ملتبادل، 
وهي قابلة للتعدد و �لتعوي�س بينما ي�سعب تعوي�س �ل�سديق �ملقرب، علًما باأن �مكانات 
�حلركة و�لتحويل بني �مل�س���تويات �لعالقات )�س���و�ء على �مل�ستوى �لر�أ�سي، �أو �لفقي(

 ممكنة، فمن �ملحتمل �أن تتغري خ�سائ�س �لعالقات عرب �لزمن، �أو �لظروف.

امل�س�اركون يف الن�س�اط:تقوم هذه �لفئه على �مل�س���اركة يف �لن�س���اط يف غياب 
�ل�س���د�قة، وت�س���مل �لعم���ل يف م�س���روع م���ع �س���خ�س �آخ���ر، �أو �أد�ء مهم���ة م�س���رتكة، �أو 
�مل�س���اركة يف ن�س���اط مت�س���ل باملنهج �ملدر�س���ي، حيث ي�س���هم كل طفل يف ن�س���اط �لطفل 
�لآخ���ر، وه���ي عالق���ه مماثلة لعالقات �لعمل ل���دى �لر��س���دين، �أو للعالقات �ملو�جهة 
نحو �ملهمة، حيث ل يكون �لهدف من �لتفاعل هو �ل�س���تمتاع ب�س���حبة �لآخرين و�إمنا 
يكون �لغر�س �ملن�سود هو تي�سري �أد�ء كل طرف لعمله، �أو �جناز مهام م�سرتكة، ورغم 
�أنها قد تت�سمن بع�س م�ساعر �حلب، فاأنها ل تكون مق�سودة لذ�تها، ويكت�سب �لطفل 

من خاللها مهار�ت �جتماعيه بالغة �لهمية يف حتقيق �لتو�فق يف طفولته ور�سده.

املع�ارف: ه���ي عالق���ات ل تنه����س عل���ى �ل�س���د�قة ول على �ل�س���رت�ك و�إمنا 
ترتكز على �لقرب �لفيزيقي يف �ملقام �لول، ومن �أمثلتها عالقات �لزمالة، �أو �جلرية، 
�أو ع�س���وية �أي ناد، �أو موؤ�س�س���ة �جتماعيه، �أو حمل عمل من دون �س���دقة، �أو م�س���اركة 
فعلية. ومل تدر�س وظائف تلك �لنوعية من �لعالقات يف �رتقاء �لأطفال ب�سكل كاف، 
وهي على �لأقل متثل معيًنا حا�سًر� يرتاده �لطفل لنتقاد �أ�سدقاء، �أو رفقاء جدد �إن 

لزم �لأمر )�أبو �سريع، 1993، �س �س.33-32(. 

وظائف ال�سداقة : 
الوظائف النف�س�ية لل�س�داقة: تتفق معظم �لبحوث �لنف�سية �ملت�سلة بوظائف 
�ل�سد�قة، على �أن �لأ�سدقاء يودون دور� كبري� يف خف�س م�ساعر �لقلق و �لتوتر عند 
�ل�س���ديق، وذل���ك بدعم �مل�س���اعر �لإيجابية �ل�س���ارة، و �بع���اده عن �لوحدة �لتي ي�س���عر 
معه���ا بعزل���ه حقيقي���ة، فالنا����س يقت���دون باأولئ���ك �لذي���ن يحظ���ون باح���رت�م لديه، و 
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ل���ذ� ف���اإن �لأ�س���دقاء �أثر كب���ري جًد�، بحيث نالح���ظ يف بع�س �حل���الت، �تباًعا مطلقا 
لالأ�سدقاء يف �لأفكار و�أ�ساليب �لتفكري و �ل�سلوك )�لقائمي،1996،1993، �س. 133(. 

ولع���ل �أب���رز �لوظائ���ف �لنف�س���ية لل�س���د�قة، تتمث���ل يف �لف�س���اح ع���ن �ل���ذ�ت، 
وم���ا يحدث���ه م���ن �أثار �يجابي���ة، فالنا�س جميعه���م مييلون بالفط���رة �إىل �حلديث مع 
�لآخري���ن، �س���و�ء كان���ت مو�س���وعات عام���ة �أم خا�س���ة،و يف ذل���ك تعبري عم���ا يف �لنف�س 
بغر����س �لتخفي���ف م���ن �ل�س���غوطات م���ن جه���ة، و تو�س���يح م���ا يرم���ي �إلي���ه �ل�س���ديق 
ع���ن نف�س���ه ب�س���ورة جلي���ة، �س���هلة �لفهم ميك���ن ل�س���ديقه �أن يتعام���ل معها ب�س���هولة. 

)�ملجذوب، 2001، 1993، �س.90(.

الوظيف�ة الجتماعية لل�س�داقة:توفر �ل�س���د�قة لالأفر�د )�لأ�س���دقاء( ��س���افه 
للم�س���ات �ل�سخ�س���ية، جمموعه من �مله���ار�ت و �لقدر�ت �ملرغوب فيه���ا �جتماعًيا؛ مبا 
ي�س���هم �إ�س���هاًما ب���ارًز� يف �رتق���اء �لأدو�ر �لجتماعي���ة و�لقي���م �لأخالقي���ة �ملرتب���ة بها. 
فمن���ذ �لثاني���ة م���ن �لعم���ر، وم���ا بعده���ا، يرغ���ب �لأطف���ال م���ن �جلن�س���ني يف �أن يكون 
له���م �س���ديق،تكون لهم معه عالقات عميقة و�سخ�س���ية، ي�س���تطيعون م���ن خاللها �أن 
يقا�سموه م�سكالتهم و�أفكاره، و�أفر�حهم و�أتر�حهم )�أوديل، 1987، 1993، �س. 165(.

وتاأت���ي �لرغب���ة يف �ملقارن���ة يف �أوقات �لأزمات، �أو حتت تاأثري �ل�س���عور بالوحدة، 
حيث تهتز ثقة �لفرد بقدرته على حتمل �ل�س���غوطات و�لظروف �ملعاك�س���ة، مما يودي 
�إىل �نخفا�س يف تقدير �لذ�ت وعدم دقة �لحكام �ل�سخ�سية، و بالتايل يزد�د ��ستعد�د 
�ل�س���خ�س لالعتماد على �لآخرين �س���و�ء �أكان �لغر�س مقارنه ذ�ته بذو�تهم ليتحقق 
من �س���و�بية �حكامه، �أو تعديل �آر�ئه، �أم من �أجل �حل�س���ول على �مل�س���اندة �لوجد�نية 

)�ملجذوب، 2001(.

خ�سائ�س ال�سداقة:
املناق�س�ة و احل�وار: �إن م�س���الة �ل�س���د�قة عل���ى خ���الف غريه���ا م���ن �لعالقات 
�لأخ���رى، كالزمال���ة و �ملعرفة و �ل�س���حبة، فهي ت�س���مح لالأ�س���دقاء باأن يناق�س���ون كل 
�أمور حياتهم تقريًبا، مبا يعود عليهم بالفائدة، كما يف �سروب متنوعة من �لن�ساطات 
و�لهتمام���ات، باملقارنة مع �لعالقات �ل�س���طحية �لت���ي ترتكز يف �غلب �لحو�ل، حول 

.(Sears,1985, p.230) مو�سوع حمدد، �أو ن�ساط معني
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العتم�اد املتبادل:ويتمث���ل فيما يقوم به كل طرف من �أطر�ف �ل�س���د�قة من 
تاأثري يف م�س���اعر �لطرف �لآخر و متعقد�ته و�س���لوكه. ففي �ل�سد�قة يكون كل طرف 
ق���ادًر� عل���ى ��س���تثاره �نفعالت قوية ل���دى �لطرف �لآخ���ر، وهو�أ�مر يرتبط بخا�س���ية 
�لعتماد �ملتبادل بني �لأ�س���دقاء، ويعد م�س���دًر� لكثري من �مل�س���اعر �لإيجابية �ل�س���ارة 

غالًبا، وغري �ل�سارة �أحياًنا )�أبو �سريع،1993، 1993، �س. 38(.

حتقي�ق املنفع�ة املتبادلة:وهذ� مرتب���ط بالعتم���اد �ملتب���ادل، و�إىل حد بعيد، 
حيث تتيح �ل�سد�قة لالأفر�د �ملرتبطني بها �أن يحققو� لأنف�سهم نفًعا مبا�سًر�، وذلك 
م���ن خ���الل م���ا يقومون به بع�س���هم نحو بع�س، �س���و�ء م���ن خالل ��س���تغالل �لوقت و 
ت�س���خري �جلهد، و يغر ذلك من �لمكانات �ل�سخ�س���ية، �س���و�ء �كانت مادية �أم معنوية، 
ومبا يخدم بع�سه، و يلبي مطالب بع�سهم �لآخر )�ملجذوب، 2001، 1993، �س. 512(.

ال�س�تقرار:لعل ه���ذه �خلا�س���ية نتيجة للخو�����س �لثالث �ل�س���ابقة، لأنها تعرب 
ع���ن عمق �لرو�بط �لتي جتمع بني �لأ�س���دقاء، ومدي قدرته���م على تفعيلها لتحقيق 
�لغر��س �ل�سخ�س���ية �لجتماعية، بالتو�زي، ومن دون �لبحث عن �طماع �سخ�س���يه، 
ق���د ت���وؤدي �إىل �نهيار ه���ذه �لعالقة، فثمة �س���د�قات ولدت مع �لطفول���ة، �أو �ملر�هقة، 
و��س���تمرت مدي �حلياه، بالنظر ملا تتمع به من �ح�س���ا�س وجد�ين �س���ادق و ��س���تقر�ر 
جماعي مبني على ��س���ا�س �س���ليمه، منت و تر�س���خت يف نفو�س �لأ�سدقاء و ممار�ستهم 
�ل�س���لوكية �حلياتي���ة، �خلا�س���ة و �لعام���ة. و يف �ملقاب���ل ثم���ة �س���د�قات �خ���ري مل ت���دم 
طوي���ال لأنه���ا تفتق���ر �إىل �ل�س���تقر�ر، وه���ذ� ما يح�س���ل غالًبا يف �س���دقات ه���ذه �لأيا، 
نظًر� للتحولت �لقت�س���ادية �ل�س���ريعة، وما ير�فقها من تغري�ت �جتماعية �س���ديدة، 
جعل���ت �لغلب���ة للقي���م �ملادية، �لأمر �لذي �أدي �إىل �نح�س���ار و��س���ح يف �لقيم �لتقليدية 

)�لأ�سلية( �لتي عا�ست عليها �لجيال �ل�سابقة )�ملجذوب،2001، 1993، �س. 47(. 

ال�سداقة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم
على �لرغم من �أن �سعوبات �لتعلم عرفت بالدرجة �لأوىل باعتبارها �سعوبات 
�أكادميية، �إل �لعديد من �ملربني يرون �أنها ذ�ت �أثار و �أبعاد تتجاوز �ملجالت �لأكادميية، 
و�نطالًق���ا م���ن هذ� يتجة �لهتم���ام �إىل مثل هذه �لآثار و�لأبع���اد �لتى تتد�عى لتدور 
حول �س���عوبات �ل�س���لوك �لجتماعي و �لنفعاىل لدى �لطالب ذوى �س���عوبات �لتعلم 
�لنمائية و�لكادميية، ويرى �لعديد من �لباحثني و�ملربني �أنه ل يكفي �أن نتعامل مع 
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�ل�س���عوبات �لنمائية و�لأكادميية مبعزل عن �لآث���ار �لجتماعية و�لنفعالية �ملرتتبة 
عليها )�لزيات، 2015 1993، �س �س. 523  524(. 

ي�س���تطيع �لعدي���د م���ن �لأطف���ال، �أو �ل�س���باب م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن 
حتقيق �لتو�فق، ومع ذلك فاإن �لن�س���بة �لأكرب منهم يو�جهون م�س���كالت يف م�س���ايرة 
�لآخري���ن و�تخاذ �أ�س���دقاء و�حلف���اظ عليهم و�مل�س���اعر �لإيجابية �لت���ي تتعلق بالذ�ت 

)�حللو، 2008(.

وي���رى كل من حممد، و�س���ربت )2009( �أن هناك �لكثري من جو�نب �لق�س���ور 
يف �ملهار�ت �لجتماعية لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم �لذي يتمثل يف �س���عف �لقدرة على 
�لتفاع���ل، و�لق�س���ور يف �إقام���ة عالق���ات ناجح���ة م���ع �لآخرين ، و�س���عف �لق���درة على 
�مل�س���اركة يف �ملهام و�لأن�سطة �جلماعية، و�لق�س���ور يف �ل�ستجابة �لجتماعية �ملنا�سبة 

للموقف.

 ويذك���ر �ل�س���عيد )1997،1993، ����س. 50( �إن ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أق���ل كفاءة 
�جتماعية، وي�سهم هذ� �لق�سور يف حدوث �ل�سطربات �لنف�سية مثل �خلجل و �لقلق، 
وهي ت�س���عف قدرة �لتلميذ على �لتفاعل، و توؤدي �إىل عجز �لتلميذ عن �حلو�ر و عن 

�ل�ستجابة �لجتماعية �ملالئمة. 

وي�س���ري �لزي���ات )1998، 1993، ����س. 602( �إىل �أن �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ي 
�أجري���ت يف جم���ال �ل�س���عوبات �لجتماعي���ة �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
يفتقرون �إىل �ملهار�ت �لجتماعية يف �لتعامل مع �لأقر�ن، ويفتقرون �إىل �حل�سا�س���ية 
لالآخري���ن، و�لدر�ك �ملالئ���م للمو�ق���ف �لجتماعي���ة، كم���ا �أنه���م يعانون م���ن �لرف�س 

�لجتماعي، �سوء �لتكيف �ل�سخ�سي و�لجتماعي. 

ويذكر مي�س���يل )1992( �أن �س���عوبات �لتعلم توؤثر يف �ملهار�ت �لجتماعية، فقد 
�أ�س���ارت نتائ���ج معظم �لدر��س���ات �إىل �أن �مله���ار�ت �لجتماعية لالأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م تظ���ل متدني���ة باملقارن���ة م���ع �لأطفال �لآخري���ن، وهذ� يب���دو حقيقًيا ب�س���رف 
�لنظ���ر ع���ن ما �إذ� كان �حلكم عل���ى �لكفاءة �لجتماعية مبنيا عل���ى تقدير�ت �ملعلمني 
وتقدي���ر�ت �لآب���اء، وتقدي���ر�ت �لأقر�ن، فف���ي �حلقيق���ة �أن �لبيانات ربطت با�س���تمر�ر 

�سعوبات �لتعلم بق�سور �ملهار�ت �لجتماعية )عو�د، و�سربت، 2004 ، 1993، �س. 3(.
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ويذك���ر ه���ارون )2004،1993، ����س �س. 17- 19( �أن كثرًي� من �لدر��س���ات توؤكد 
�أن �س���عف �ملهار�ت �لجتماعية لذوي �س���عوبات �لتعلم عالقة �إيجابية مب�ستوى �لنبذ 
�لجتماعي �لذي يلقاه ذوي �س���عوبات �لتعلم من قبل �أقر�نهم �لعادين، وي�س���يف �إىل 
ذل���ك �أن نتائ���ج �لعدي���د من �لدر��س���ات توؤك���د على �أهمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعية لذوي 
�س���عوبات �لتعل���م بو�س���فها متطلب���ات �س���ابقة للنجاح يف �لعم���ل �ملدر�س���ي، ويف نو�حي 
�حلياة �ملختلفة، مما يعني �أهمية �لتعرف عليها و�إك�س���ابها لهوؤلد �لتالميذ من �أجل 

زيادة معدل �لنمو �لجتماعي مع �لآخرين، ومن ثم تقبلهم �لجتماعي.

وي�س���ري �لديب )2000،1993، �س �س. 183 - 197( �إىل �أن �س���احب �ل�سعوبة يف 
�لتعلم يت�س���م بانخفا����س درجة �لتفاعل، و�لندماج مع �لآخرين يف �ملدر�س���ة، وتتمثل 
يف �أن���ه غ���ري متع���اون مع زمالئه، ول ي�س���تطيع حتم���ل �مل�س���ئولية �لجتماعية، ولديه 
ق�س���ور يف �لتعام���ل مع �ملو�قف �جلديدة يف �لبيئة �ملحيط���ة به، وعدم �تباع �لتعليمات 
�ملدر�س���ية، �أو نظ���ام �ملدر�س���ة، كما يت�س���م باأنة غ���ري �جتماعي، ول يهتم ب���ار�ء وحاجات 
�لآخري���ن، وغ���ري مقبول بني زمالئه، ولديه �س���عف يف �لعالقة مع �لأ�س���دقاء، وعدم 
�لق���درة عل���ى �لندماج مع���ه، وقلة حبه���م وعدم �لقدرة عل���ى تكوين �س���د�قات، و�مليل 
�إىل �لعم���ل �لف���ردي، ولدي���ة م�س���كالت يف �لتو�ف���ق �لجتماع���ي، ويت�س���م بالن�س���حاب 

�لجتماعي، وغري �جتماعي، وغري ثابت، ولديه ��ستقر�ر عاطفي �سعيف. 

ويكاد يكون هناك �تفاق بني �لعديد من �لدر��سات و�لبحوث �لتي �جريت بهدف 
تق���ومي �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، �إل �أنهم يفتقدون 
�ىل �حل�س �لجتماعي، و�ملهار�ت �لجتماعية �ملقبولة، كما �أنهم �أميل �إىل �لن�س���حاب 
م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية لعجزهم، �أو عدم قدرته���م على �لتفاعل �جتماعيا على نحو 
موجب، ويف�س���ر �لباحثون ق�سور، �أو �س���عف �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم باأن ذلك يرجع �إىل عجزهم عن فهم �ملوؤ�س���ر�ت، و�لدللت و�ملعايري 
�لجتماعي���ة �ملعم���ول بها د�خل �لطار �لثقايف �لذي يعي�س���ون فيه،كما �نهم �أقل قدرة 
عل���ى �لت�س���ال بالآخري���ن وتقب���ل وجه���ات نظرهم و�إظه���ار �لختالف معهم ب�س���ورة 
مقبولة ف�س���ال عن عجزهم عن �مل�س���اركة �لجتماعية لأقر�نه، وعدم فهم ��ستجابات 
للموؤ�س���ر�ت و�ل���دللت غ���ري �للفظية، ��س���افة �إىل �فتقادهم للح�سا�س���ية �لجتماعية 

و�لنفعالية لالآخرين وموؤ�زرتهم )�لزيات، 1998،1993، �س. 620(.
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وت�س���ري �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ى �أجري���ت يف جم���ال �س���عوبات �لجتماعي���ة 
و�لنفعالي���ة �إىل �أن �لأطف���ال ذوى �س���عوبات �لتعلم يت�س���مون يف �لغالب باخل�س���ائ�س 

�ل�سلوكية �ملميزة �لتالية: 
يفتقرون �إىل �ملهار�ت �لجتماعية يف �لتعامل مع �لأقر�ن. 1 ))
يفتقرون �إىل �حل�سا�سية لالآخرين. 1 ))
�لإدر�ك غري �ملالئم للمو�قف �لجتماعية. 1 ))
يعانون من �لرف�س �لجتماعي. 1 ))
يعان���ون من �س���وء �لتكي���ف �ل�سخ�س���ى و�لجتماعى)�لزي���ات، 2015،1993، �س 1 ))

�س.524 -525(.

ويوؤك���د » بري���ان » �أن لالنفع���الت دوًر� مهم���ا يف حي���اة �لأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعلم وخا�سة فيما يتعلق بعالقاتهم مع �لآخرين فالأطفال �لذين يعانون من �لكاآبة 
ل ميلكون عالقات �جتماعية قوية. وقد يعود �ل�سبب يف ذلك �إىل �أن �لنا�س يف�سلون 
�أن يكونو� بعد ب�س���حبة �أ�سخا�س �س���عد�ء ويتحا�سون �لأ�سخا�س �لكئيبني وبالتايل ل 
ينح�س���ر تاأثري �لنفعالت �ل�س���لبية على �حلالة �لنف�س���ية للفرد بل توؤثر على �لتعلم 
و �لعالق���ات �لجتماعي���ة مع �لآخرين )خز�علة، و�خلطي���ب، 2011،1993، �س. 313(.

يقرر �أباء �لأطفال ذوى �ل�سعوبات �لجتماعية و �لنفعالية �أنهم  �أي �لأطفال  
يج���دون �س���عوبات يف عالقاتهم �لجتماعية وتكوينهم لل�س���د�قات، كما �أنهم نز�عون 
�إىل �لوحدة، وق�س���اء �أوق���ات فر�غهم مبفرده، لفتقارهم �إىل �لأ�س���دقاء، �أو �لأقر�ن، 
�أو �إقامة �لعالقات �لجتماعية �ل�س���حية �ملرغوبة. وت�س���ري �لدر��سات و �لبحوث �لتى 
�أجري���ت عل���ى ه���وؤلء �لأطف���ال ذوى �ل�س���عوبات �إىل جتاه���ل �لآخرين للتفاع���الت، �أو 
�ملوؤ�س���ر�ت �لجتماعي���ة �لت���ى ت�س���در عنه،حتى �أن �لغرب���اء �لذين ي�س���اهدونهم خالل 
فيل���م تلفزيوين ميكنهم �إ�س���د�ر �أح���كام على غر�بة �أطو�ره، و�ل�س���لوكيات �لجتماعية 
�لتي ت�س���در عنهم. كما �أن �لتعبري�ت �لتى ت�س���در عنهم تعبري�ت حادة، �أو حتمل فى 
طياتهم���ا ن���وع من �لتحدى �لتناف�س���ى، �أو �لع���دو�ن �لكامن، وهم ميال���ون �إىل �ملغايرة 

غري �ملنطقية، �أو غري �ملربرة )�لزيات، 2015،1993، �س.527(.
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الإر�ساد ال�سلوكي
ظهر �لعالج �ل�سلوكي يف مطلع �لقرن �لع�سرين كرد فعل لالنتقاد�ت �ل�سديدة 
�لت���ي وجهت لالجتاهات �لنف�س���ية �لقائمة على �لتحليل �لنف�س���ي ويقوم هذ� �لجتاه 
على فكر در��س���ة �ل�س���لوك �خلارجي لالإن�س���ان نظًر� لقابلية هذ� �ل�س���لوك للمالحظة 
و�لقيا����س وكان���ت �أه���م �لبد�ي���ات �لأوىل و�لأرها�س���ات �لعلمي���ة ه���ي �آر�ء كل من جون 
و�ط�س���ون Jhoin Watson وفر�نك����س Franks وكان ذل���ك يف �س���كل جمموع���ة م���ن 
�لتطبيقات �ملبكرة �لتي ت�سمنت ��ستخد�م �ل�سر�ط �ملنفر يف عالج �لإدمان وذلك عام 
1969 م وكان���ت مبني���ة على �إ�س���هامات وكتاب���ات بافلون Pavlov وموؤلف���ات ثورنديك 
Thorndik ع���ن �لتعلي���م بالإناب���ة وكان ذلك ع���ام 1913م ويف نهاية �خلم�س���ينات من 
�لقرن �ملا�سى ظهر كتابان علميان كان لهما �لف�سل يف و�سع �أ�س�س علمية فنية للعالج 
�ل�س���لوكي هي )�لعلم و�ل�س���لوك و�لب�سري ل�س���كيرن Skener و�لعالج �لنف�سي بالكف 
 Eyzenk وم���ن �جلدير بال�س���ارة هنا ��س���هامات �يزنك( Welpy لتب���اديل ل ولب���ي�
عام 1960م بكتاب Behavior Research therpy ثم تلى ذلك ظهور جملة ثانية 
ع���ام 1968 بعن���و�ن Jouhnal of Aplied Behavior analysis ويف ع���ام 1970م 
�أ�س����س فر�ن���كFrank جمل���ة Therapy Behavior ثم تتاب���ع ظهور عدد كبري من 

�لدوريات �لعلمية �خلا�سة بالعالج �ل�سلوكي.)ر�سو�ن، 2011،1993، �س. 2( 

وي�س���تخدم �لع���الج و �لر�س���اد �ل�س���لوكي ب�س���كل كب���ري ج���ًد� م���ع جمي���ع فئ���ات 
�لرتبية �خلا�س���ة، و�أثبت فاعليته يف حت�سني �ملهار�ت �ل�سلوكية و�لجتماعية و�ملهنية 
و�ملهارية. ول ميكن ملعلم �لرتبية �خلا�سة �أن يكون ناجًحا بال معرفة حقيقة �أ�ساليب 
�لعالج �ل�سلوكي وكيفية تطبيقها. لأن هذ� �لعالج يتما�سى مع دور �ملعلم �لذى يركز 
عل���ى �ل�س���لوك �لظاهرومعاجل���ة �ل�س���لوك كم���ا يحدث يف زم���ان وم���كان معينني، فهو 
غ���ري خم���ول ملعاجل���ة طبية ومل يهي���ئ لذلك يف حني ه���و مهياأ للعالج���ات �لرتبوية. 

)�لقحطاين، 2011،1993، �س. 44(. 
ويعتمد الإر�ساد ال�سلوكي على جمموعة من امل�سلمات هي: 

كل �س���لوك متعل���م �س���و�ء كان مقب���ول �أم غ���ري مقبول بالتايل ميك���ن تغريه، �أو 1 ))
تعديل غري �ملرغوب فيه. 

ميكن معاجلة �لبيئة �ل�س���فية �لتي ت�س���هل عملية تغري �ل�سلوك غري �ملرغوب 1 ))
فية عند �ملتعلم. 
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ميكن تعديل �مل�سكالت باعتبارها بيئة �إذ� حدثت د�خل �ل�سف. 1 ))
�ملتعل���م موج���ه لتعل���م مهمت���ني �أ�سا�س���يتني هم���ا �كت�س���اب �ل�س���لوك �ملرغ���وب 1 ))

في���ه �ل���ذي مل يتعلم���ه حل���د �لآن و�أبعاد �ل�س���تجابات غ���ري �ملرغوب���ة �ملتعلمة.          
)�لقحطاين، 2011،1993، �س �س. 45-44(.

يه���دف �لإر�س���اد �ل�س���لوكي �إىل حتقيق تغري�ت فى �س���لوك �لف���رد جتعل حياته 
وحي���اة �ملحيط���ني به �أكرث �إيجابية وفعالية، ويهتدي �لإر�س���اد �ل�س���لوكي لتحقيق هذ� 
�له���دف باحلقائ���ق �لعلمية و�لتجربية يف ميد�ن �ل�س���لوك، وبالرغم م���ن �أن �لبد�يات 
�لأوىل لالإر�س���اد و�لع���الج �ل�س���لوكي و�لتي يعتربه���ا �لبع�س �لث���ورة �لأوىل يف ميد�ن 
�لإر�س���اد و�لعالج �لنف�س���ي جاءت مرتبطة بتطور نظريات �ملنبة و�ل�ستجابة �لتي كان 
م���ن رو�ده���ا �لأو�ئ���ل )بافل���وف( و)و�ط�س���ون( �إل �أن هناك تطور�ت معا�س���ره يف هذه 
�حلركة و�س���عت من �لقاعدة �لرئي�سية �لتي ترتكز عليها م�سلماتها. فاإ�سهامات �سنكر 
و�أتباع���ه �أث���رت يف �لإر�س���اد و �لع���الج �ل�س���لوكي ونقل���ه من ع���امل �ل�س���لوكية �لتقليدي 
حمددة �لنظرة و�لكفاءة �إىل م�س���توى �أكرث فعالية و�س���مول يف �إر�س���اد وعالج خمتلف 
�أن���و�ع �ل�س���لوك وم�س���توياته مب���ا يف ذل���ك ما �أ�س���طلح على ت�س���ميته بال�س���لوك �ملعريف 

)�لدخيل، 1990،1993، �س. 8(. 

كما برزت �إىل �لوجود �لآن ما ي�سمي �ملوجة �لثانية، �أو �لثورة �لثانية يف حركة 
�لإر�س���اد و�لعالج �ل�س���لوكي، وهذه �ملوجة بد�أت تقريبا يف عام 1975م وجاءت م�ساحبة 
للتط���ور�ت �جلدي���دة يف نظريات �لنظم �لتي تختل���ف يف ظهور نظريات �لتعلم �ملعريف 
و�لتعل���م �لجتماع���ي. وق���د فتحت هذه �لإ�س���هامات �جلديدة للمعاجلني �ل�س���لوكيني 
�آفاًقا و�إمكانات جديدة ومتعددة لتغري �ل�سلوك وتكوين نظريات �لتعلم �لكال�سيكية، 
بحيث ننظر �إىل �لبد�يات �لأوىل على �أنها تت�س���ف بالتب�س���ط �ل�س���ديد �إذ� ما قارناها 
مبا تتميز به �ملوجة �لثانية من �لإر�س���اد و�لعالج �ل�س���لوكي. وبالنظر حلركة �لإر�ساد 
و�لع���الج �ل�س���لوكي �ملعا�س���ر ن���رى �أن ه���ذه �حلرك���ة تتميز بالإر�س���اد و�لع���الج �ملتعدد 

�لأوجه )�إبر�هيم، 1994،1993، �س. 41(. 

تعددت تعريفات �لعالج و�لإر�ساد �ل�سلوكي فمنها من تاأثر بالنظرية �لقدمية 
لالإر�س���اد �ل�س���لوكي يف �س���وء نظريات �لتعلم فقط. ومنها ما مل يقت�سر على نظريات 
�لتعل���م وم���ن ه���ذه �لتعريف���ات تعري���ف فر�ي���د ود�في���زون )1976( ويري���ان �أن �لعالج 
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�ل�س���لوكي ل يرتب���ط نظرًيا مبب���ادئ �لتعلم فح�س���ب؛ بل باملنهج �لتجريبي يف در��س���ة 
�ل�س���لوك �لإن�ساين ب�س���كل عام. ولهذ� فاإن �مل�سلمة �لرئي�سية للعالج �ل�سلوكي ترى �أن 
�مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي نر�ها يف �مليادين �لعالجية ميكن فهمها يف �سوء تلك �ملبادئ 

�لتي تعتمد على �لتجريب �لعلمي ب�سكل عام )يف �إبر�هيم وع�سكر، 1999(.

ويعرف �لعالج �ل�س���لوكي على �أنه: »�أ�سلوب من �أ�ساليب �لعالج �لنف�سي، �لذي 
يعتم���د عل���ى نظري���ات �لتعل���م ويتفق �ملهتم���ون بالعالج �ل�س���لوكي على �أن���ه �إىل جانب 
�رتب���اط ه���ذ� �لعالج مبب���ادئ �لتعلم فاإن���ه يرتبط �أي�س���ا باملنهج �لتجريبي يف در��س���ة 
�ل�س���لوك �لإن�ساين، لذ� فاإن �مل�سكالت �ل�سلوكية هي �أ�سلوب عالجي نطبق فيه مبادئ 
�لتعلم، كما �أنه حماولة حل �مل�س���كالت �ل�س���لوكية عن طريق �س���بط وتعديل �ل�س���لوك 

�ل�ساذ وتنمية �ل�سلوك �ل�سوي« )�إبر�هيم، 1993، �س. 255(. 

فالع���الج �ل�س���لوكي ه���و: »�لعلم �لذى ي�س���تمل عل���ى تطبيق �ملنظم لالأ�س���اليب 
�لت���ى �نبثق���ت عن �لقو�نني �ل�س���لوكية وذلك بهدف �إحد�ث تغ���ري جمهوري ومفيد يف 
�ل�س���لوك �لإن�س���اين ذي �لأهمي���ة �لجتماعية، وهذ� �لعلم ي�س���تمل عل���ى تقدمي �لأدلة 
�لتجربي���ة �لتي تو�س���ح م�س���وؤلية �لأ�س���اليب �لتي مت �أ�س���تخد�مها عن���د �لتغيري �لذي 

حدث يف �ل�سلوك« )�خلطيب، 1990، 1993، �س. 19(.

�إن �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي عب���ارة عن مظلة تنط���وي على �لعديد م���ن �أنو�ع 
�لع���الج �لتى تت�س���ابه ف���ى جوهرها وتختلف فى م���دى تاأكيدها على �أن���و�ع معينة من 
�لفني���ات وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن���ه م���ن �ملمكن ر�س���د �أكرث م���ن ع�س���رين نوًعا م���ن هذه 

�لأنو�ع؛ �إل �أن �أ�سهرها ما ياأتي: 
(( 1.Kelly لت�سور�ت �ل�سخ�سية لكيلي�
(( 1 .Ellis لعالج �لعقالين �لنفعايل لإلي�س�
(( 1 .Beck لعالج �ملعريف لبيك�
(( 1 Goldfred فري���د  وجول���د  فري���د  جول���د  عن���د  �مل�س���كالت  ح���ل  �أ�س���لوب 

 .Goldfred& 
تعديل �ل�سلوك �ملعريف عند ميكنباوم )�ملحارب،2000، �س. 2(.1 ))
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 وه���و �أ�س���لوب عالجي ي�س���تخدم مبادئ وقو�نني �ل�س���لوك ونظري���ات �لتعلم يف 
�لعالج وهو حماولة حلل �مل�سكالت �ل�سلوكية وذلك ب�سبط وتعديل �ل�سلوك �ملر�سي 

)ر�سو�ن، 2011، �س. 2(. 
وتوؤك���د ه���ذه �لنظري���ة �أن معظ���م �ل�س���لوك متعل���م و�أن �لف���رد يتعلم �ل�س���لوك 
�ل�س���وي و�ل�س���لوك غري �ل�س���وي ويتعلم �لتو�فق وعدم �لتو�فق يف �س���لوكه، ويت�س���من 

ذلك �أن �ل�سلوك �ملتعلم ميكن تعديلة )�لفرخ، وتي، 1999،1993، �س �س. 58  59(.

وت���رى �لنظري���ة �ل�س���لوكية �أن معظ���م �ل�س���لوكيات متعلم���ة با�س���تثناء �لأفعال 
�لنعكا�س���ية وعندم���ا حت���دث �لعالقة �لوظيفية ب���ني �لبيئة و��س���تجابة �لفرد يحدث 
�لتعل���م، لذ� فاإن �ل�س���لوك �مل�س���طرب هو �س���لوك متعل���م وتعار�س �لنظرية �ل�س���لوكية 
�إطالق ت�س���ميات على �لطفل باأنه مري�س، �أو �س���اذ؛ لأن �ل�سلوك �لالتكيفي ل يحدث 

ب�سبب عملية �لأي�س )يحيى، 2000، 1993، �س.40(.

اأهداف الإر�ساد ال�سلوكي
ت�س���عى �لرب�م���ج �لر�س���ادية ب�س���فة عام���ة �إىل حتقي���ق نوع���ني م���ن �لأه���د�ف 
�أحدهما عام وهو هدف من �لأهد�ف �لتي ت�سعى �إليها عملية �لإر�ساد �لنف�سي. و�لنوع 
�لآخ���ر �أه���د�ف خا�س���ة وه���ي تختلف باختالف �مل�س���تفيدين م���ن �لربنامج �س���و�ء كان 
�لطالب �أنف�س���هم، �أو �أولياء �لأمور، �أو غريهم من �لفئات، باختالف نوعية �مل�س���كالت 
�لتي يعاين منها �لأفر�د وبناء على ما �سبق ميكن حتديد �لأهد�ف �خلا�سة للرب�مج 

�لر�سادية �لتي تقدم للطالب )ح�سن، 1431، 1993، �س. 69(.

فنيات الإر�ساد ال�سلوكي:
تتمثل فنيات �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف �لفنيات �لثالث �لتالية: 

فنيات معرفية: وت�س���تمل �لتعرف على �لأفكار �لالعقالنية وتعديلها، و�إعادة 1 ))
�لبني���ة �ملعرفي���ة ويت���م ذل���ك من خالل �لع���الج �ملوج���ه بال�ستب�س���ار، و�ملقابلة 
�لإكلينيكية، و�لتحكم بالذ�ت، و�لتعبري عن �لذ�ت بطريقه لفظية، و�حلديث 

عن �لذ�ت بايجابية. 
فنيات �نفعالية: وتتمثل يف لعب �لدور، و�لنمذجة، و�حلو�ر و�ملناق�سة. 1 ))
فنيات �سلوكية: تتمثل يف �لإ�سرتخاء، و�لق�س�س، و�لو�جبات �ملنزلية و�لتعزيز 1 ))

و�لعقاب و�لتح�سني �لتدريجي )عبيد، 2008(.
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ول ميك���ن لأي برنام���ج �ر�س���ادي �أن يحق���ق �أهد�ف���ه م���ا مل ي�س���تخدم �لفني���ات 
�لالزم���ة و�ملالئم���ة �لت���ي ت�س���هم يف ح���د كب���ري يف تنفيذ �لربنام���ج �لر�س���ادي، ويجب 
�ختيار �لفنيات �لر�سادية للربنامج مبا يتنا�سب مع �لعمر �لزمني لالأفر�د �مل�ساركني 
يف �لربنام���ج وطبيع���ة �له���دف م���ن �لربنام���ج وكذل���ك �لأ�س���ا�س �لنظ���ري للربنام���ج 

)حجازي، 1993(. 
وهناك �لعديد من �لفنيات �لتي ميكن ��ستخد�مها و�لعتماد عليها يف حتقيق 
�أه���د�ف �لرب�م���ج �لر�س���ادية �ل�س���لوكية منه���ا لع���ب �لدور)وعك�س �ل���دور( و�لنمذجة 
و�لق�سة و�لتعزيز، ويتوقف جناح �لربنامج بح�سب كفاءة ��ستخد�م �لفنيات و�لنتقال 

من فنية لالأخرى عند حاجة �ملوقف لها.

وفيما يلي عر�س لبع�س الفنيات امل�ستخدمة يف برنامج البحث احلايل: 
النمذج�ة: يتعل���م �لأطفال �س���و�ء بطريقة مق�س���ودة، �أو غري مق�س���ودة معظم 
�ل�سلوكيات، وذلك من خالل مر�قبة �سلوكيات �لآخرين �لذين ميثلون �أهمية له، مثل 
�ملعلم �ملف�سل، و�لأباء، و�لأ�سدقاء، �أو �مل�سهورين. ومبعنى �آخر تعني �لنمذجة �أن يقوم 
�سخ�س مبالحظة �سخ�س �آخر يقوم بال�سلوك �مل�ستهدف. ووجدت �لبحوث و�لدر��سات 
�أن �لأطفال يتعلمون ب�س���هولة با�س���تخد�م �لنمذجة )�أبو زيد، 2016،1993، �س. 209(. 

�إىل ه���ذه �لعملي���ات �لأربع���ة.  �لتعل���م باملالحظ���ة  �لتغ���ري يف  �آلي���ات  وتن�س���ب 
وبالت���ايل، فمن �أجل �لتعلم من خ���الل �ملالحظة يجب �أن ننتبه �إىل �لنموذج، ونتذكر 
�س���لوك �لنم���وذج، ونوؤدي �ل�س���لوك �ملالح���ظ ذ�تًيا، ومنتلك �س���بب جي���د للتقليد. وقد 
يكون �لتعلم باملالحظة فعال ب�سكل كبري لو �أن �لنموذج �أدى �ل�سلوكيات ب�سكل د�ل، �أو 
بطريقة روؤ�ية، و�أي�س���ا لو ��ستطاع �ملالحظ �أد�ء هذه �ل�سلوكيات بطريقة ممثالة �إىل 

حد كبري )�أبو زيد، 2016، 1993، �س.212(.

ويق�س���د بالنمذجة تقدمي �لنموذج لل�س���لوك �ملرغوب فيه بطريقة �س���حيحة، 
ويالح���ظ �لطف���ل ويطلب م���ن �أن يقل���ده، ويطلق على هذ� �ل�س���لوب �أحياًن���ا �لتعليم 
باملالحظ���ة حي���ث يعتم���د عل���ى مالحظ���ة �لطف���ل �ل�س���لوك وحماكاته، ولك���ن �لطفل 
ق���د يالحظ �س���لوًكا غ���ري مرغوب في���ه ويقلده ولذلك ف���اإن �لنمذجة حتدد �ل�س���لوك 
�ملطلوب تقليده ولي�س غريه، وقد �أ�ستخدم هذ� �لأ�سلوب خلف�س درجة عجز �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد )ق�سطة، 1995؛ بخ�س، 1998؛ �ل�سالموين، 2001(.
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بالنظ���ر �إىل �لتعريف �ل�س���ابق ملفهوم �لنمذجة جن���د �أن �لنمذجة تتوقف على 
عملية �لنتباه ل�س���لوك �مل�س���اهد وحفظه وتذكره وكيفية �أد�ئه يف �ملو�قف �مل�س���تقبلية، 
كم���ا جن���د �أن ه���ذه �لعملي���ة م�س���تمرة يف جمي���ع مر�ح���ل �حلياة م���ع �خت���الف �لأدو�ر 

�لجتماعية �لتي يقوم بها �لفرد.

لع�ب ال�دور: كلم���ة Role ماأخ���وذة عن كلم���ة Rolt ،وه���ي لفافة �ل���ورق �لتي 
يكت���ب عليه���ا دور �ملمث���ل، فه���ي ماأخ���وذة م���ن �لإ�س���تخد�م �مل�س���رحي للكلم���ة، و�ل���ذي 
يعني �لدور �خلا�س باملمثل يف م�س���رحية ما، وقد دخل م�س���طلح Role ب�س���كل تقني 
�إىل �لعل���وم �لجتماعي���ة لأول م���ره يف �لثالثين���ات م���ن �لق���رن �لع�س���رين عل���ى �أيدي 
                                    (Moreno) ومورين���و (Mead) ومي���د (Linton) بع����س �لباحث���ني مث���ل لينت���ون

)�لق�ساة و�لرتتوري، 2006،1993، �س. 210(. 

وع���رف �لعن���اين )2003، ����س. 7( باأنه: »طريق���ة تعليمية يق���وم �لتالميذ من 
خاللها بتمثيل �ملو�قف و�لن�سطة، عن طريق �لنمط �حلو�ري �مللتز، و�لنمط �للغوي 
�لإرجت���ايل، وي���ربز دور �ملعل���م يف هذه �لطريقة بتهيئة �ملجموعة، و�ختيار �مل�س���اركني، 

و�إعد�د مذكر�ت �لتح�سري �لتي تنا�سب هذه �لطريقة«. 

ويذكر عربي )2007،1993،�س. 80( باأن لعب �لدور عبارة عن: »ن�ساط يحدث 
من خالل �ملو�جهة، وتكري�س �ل�س���خ�س لوعيه ون�ساطه ب�سورة متكاملة، �أي �لرتكيز 
يف عملية �لتعليم بجهده، وعاطفته، وت�سور�ته ونيته لعمل �سئ ما، من خالله ميكن 
للط���الب م���ن �أن يفهم���و� ويندجم���و� يف �لع���امل �ملحي���ط ب���ه، و�ملي���ل �إىل �لتلقائي���ة يف 

�لتعبري عن �لذ�ت، ومن حيث تنمية لل�سخ�سية و تطوير للوعي �لذ�تي«. 

الق�س�ة: ذكر �أحمد )1993، �س. 7( دفع �لهتمام بالق�س���ة �لكثري من �ملربني 
�إىل �تخاذها و�سيلة جذ�بة لرتبية �لنا�سئني وتعليمهم منذ �أقدم �لع�سور وقد �عتمدت 
�حل�س���ارة �لقدمية يف تربية �لطفل على ��س���تخد�م �لق�س����س لتاأدية �أغر��س متعددة 
منه���ا �لرتبي���ة �لديني���ة و�خللقي���ة و �ملعرفي���ة و �لرتفيهي���ة فقد ��س���تخدم �مل�س���ريون 
�لقدماء �لق�س�س �لدينية يف تربية �لأطفال خلدمة �أغر��س دينية و�أخالقية وكانت 

هناك ق�س�س عن �لإله و�أخرى تفرق بني �خلري و�ل�سر. 
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و�أ�س���ار دروي����س )1975،1993،����س. 52( كذلك فقد ��س���تخدم �ملجتمع �ليوناين 
و�لروم���اين �لق���دمي �لق�س����س يف تربي���ة �لأطفال على نطاق و��س���ع وكانت �لق�س����س 
عب���ارة عن �أ�س���اطري ت���دور حول متجيد �لأبطال و�ل�س���جعان و�حلكم���اء وكانت معظم 
هذه �لأ�س���اطري ماأخوذة من �للياذة و�لإودي�س���ا لهومريو�س �للتني ت�س���منتا �لعديد 

من ق�س�س �لأ�ساطري عن �لإله و�لأبطال ومغامر�تهم �ملثرية.

ويف �لع�س���ور �لإ�س���المية ��س���تخدمو� �لق�س����س يف تربية �لأطفال وكانت هذه 
�لق�س����س ت���روي مغام���ر�ت �لأبطال و �لفر�س���ان ثم �لق�س����س �لدين���ي كاأمثلة لتعليم 

�ل�سغار �لكثري من �سئون دينهم ودنياهم )�سليمان، 1976،1993، �س. 190(.

التعزي�ز: يعتم���د تقدمي �ملعزز فى ه���ذه �لإجر�ء�ت على طبوغر�فية �ل�س���لوك 
�مل�س���تهدف، وتك���ر�ر وم���دة حدوث���ه. وت�س���تخدم فني���ات �لتعزي���ز �لتفا�س���لي خلف����س 
مدى كبري من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �ل�س���غار و�لكبار، و�لأفر�د �لعاديني، وذوي 
�لإعاق���ة، وي�س���تخدم يف كث���ري م���ن �لأو�س���اع، يف بيئ���ات �ملدر�س���ة، و�ملن���زل، و�لعم���ل، 
و�لعياد�ت. وميار�سه �ملخت�سون �ملمار�سون لتعديل �ل�سلوك و�لعالج �ل�سلوكي. وميكن 
تدري���ب �أف���ر�د �آخرين عليه لال�س���تفادة منه يف �أو�س���اع متعددة، فيمك���ن تدريب �لأباء 
و�ملعلمني و�لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني يف �ملد�ر�س، ويف �لبيئات �لأخرى �لتى يعمل فيها 

�لخ�سائيون �لنف�سيون )�أبو زيد، 2016، 167(.

ويق�س���د به �لإجر�ء �لذي يوؤدي يف حدوث �ل�س���لوك �إىل تو�بع �إيجابية، و�إز�لة 
تو�بع �س���لبية، �ل�س���ئ �لذي يرتتب عليه زيادة �حتمال حدوث �س���لوك يف �مل�س���تقبل ويف 

�ملو�قف �ملماثلة )وها�س 1992؛ يو�سف 1993؛ تركي 1994(.

غ���ري  �س���لوًكا  �أو  زيادت���ه،  نري���د  �س���لوًكا مرغوًب���ا  �ل�س���لوك  ذل���ك  يك���ون  وق���د 
مرغ���وب نري���د خف�س���ه، فهن���اك �س���لوكيات غ���ري مرغوب���ة؛ مث���ل: �لع���دو�ن، و�إي���ذ�ء 
�ل���ذ�ت، و�ل�س���لوك �لفو�س���وي، وه���ذه �ل�س���لوكيات ميكن خف�س���ها با�س���تخد�م �لتعزيز 
�لتفا�سلي لل�س���لوك �لآخر، و�لتعزيز �لتفا�سلي لل�سلوك �لبديل، و�لتعزيز �لتفا�سلي 
لنخفا�س معدل �ل�س���تجابة. وهناك �س���لوكيات مرغوبة نريد زيادتها مثل �مل�س���اركة 
فى �ل�س���ف �لدر��س���ي، و�لتفاعل �لجتماعي �جليد، وفى هذه �حلالة ميكن ��س���تخد�م 
�لتعزي���ز �لتفا�س���لي لرتف���اع معدل �ل�س���تجابة. وينبغي �أن يكون �ل�س���لوك �س���و�ء كان 
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مرغوًب���ا، �أو غ���ري مرغوب حمدًد� بطريقة مو�س���وعية، �أي قابل للمالحظة و�لقيا�س                                           
)�أبوزيد، 2016، 1993، �س. 168(. 

وع���رف كامل���ة وعبد�جلاب���ر باأن���ه: »�لتقوي���ة و�لتدعي���م و�لتثبي���ت بالثاب���ة، 
فال�سلوك يتعلم ويقوى ويدعم ويثبت �إذ� مت تعزيزه« )�لفرخ، تي، 1999،1993، �س. 60(.

درا�سات �سابقة
تعر����س �لباحث���ة مل���ا �أمكن �حل�س���ول عليه من �لدر��س���ات و�لبح���وث �ملرتبطة 
مبتغري�ت �لبحث �حلايل، ومت ت�س���نيفهم يف جمموعتني، �ملجموعة �لأوىل وت�س���تمل 
على �لدر��سات �لتي تناولت متغري �ل�سد�قة �سو�ء �لدر��سات �لتجريبية، �أو �لو�سفية 
�لتحليلية، و�ملجموعة �لأخرى وت�س���تمل على �لدر��س���ات �لتي تناولت �ل�س���د�قة لدى 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �س���و�ء بطريقة مبا�سرة، �أو بطريقة غري مبا�سرة على �لنحو 

�لتايل: 

املحور الأول: درا�سات تناولت ال�سداقة
��ستهدفت در��سة �لزير )1435(�لتعرف على حمدد�ت ومهار�ت �ل�سد�قة لدى 
ط���الب و طالب���ات جامع���ه �مللك �س���عود يف �س���وء متغري �جلن�س و �مل�س���توي �لدر��س���ي، 
وتكونت �لعينة من 464 طالًبا وطالبة وقد �س���ملت 24 طالبا و 223 طالبة من طالب 
وطالب���ات جامع���ة �ملل���ك �س���عود، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س حم���دد�ت �ل�س���د�قة              
)من �عد�د �لباحثة( ومقيا�س مهار�ت �ل�س���د�قة )من �عد�د �لباحثة(، و�أ�سارت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل ف���روق ب���ني ط���الب وطالبات يف بع�س حم���دد�ت و مهار�ت �ل�س���د�قة ما 

يو�سح ذلك وجود فروق يف مهار�ت تكوين �ل�سدقات عند �لذكور مقارنة بالإناث.
فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة �ملق���رن )1435( هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى 
خ���ربة �ل�س���د�قة �حلميمية لدى عينة م���ن طالبات �ملرحلة �لثانوي���ة، وتكونت �لعينة 
�ل�س���تطالعية للدر��سة �حلالية 300 طالبة من طالبات �لثاين �لثانوي، و��ستخدمن 
�لدر��س���ة مقيا����س مه���ار�ت ب���دء �ل�س���د�قة )من �إع���د�د �ب���و �س���ريع 1993( ومت تقنينه 
عل���ى عين���ة �لبحث �حل���ايل و�أد�ة قيا����س �لتفكري �لبت���كاري )�ختب���ار تور��س للتفكري 
�لبت���كاري( و �دو�ت �لقيا����س متغري �ل�س���د�قة �حلميمة 1 مفهوم �ل�س���د�قة �حلميمة 
)�عد�د �لباحثة( 2- �ل�سفات �لالزمة يف �ل�سديقة �حلميمة )من �عد�د عوي�س 1991( 
وق���د مت تقنين���ه على عين���ة �لبحث �حلايل ، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أنه ل توجد 
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فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني طالبات �ل�سف �لثاين ثانوي �لأعلى و�لأقل يف �لتفكري 
�لبتكاري وخربة �ل�سد�قة �حلميمة. 

در��س���ة يا�سني، و�حل�س���يني، وعبد �لرز�ق )2012( هدف �لباحثون �إىل �لتعرف 
على �لعالقه بني مهار�ت �ل�س���د�قة و�سبط �لذ�ت لدى �ملوهبني و�لعاديني، و تكونت 
�لعينة من 75 من �ملتفوقني و 80 من �لعاديني، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �سبط 
�ل���ذ�ت )عب���د �لوه���اب( و مقيا����س �لتحكم �لذ�تي و��س���تبيان �س���بط �لنف����س ومقيا�س 
�ل�س���د�قة )�إع���د�د �لباح���ث(، و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة وج���ود عالق���ة ب���ني �ل�س���د�قة 
و�س���بط �لذ�ت.كما تختلف مهار�ت �ل�س���ادقة و�س���بط �لذ�ت بني �لعاديني و�ملتفوقني 
عقلًيا ل�س���الح �ملتفوقني، كما �ن مهار�ت �ل�س���د�قة ل تختلف باختالف �لنوع وتتكون 
�ل�س���د�قة من عدة عو�مل هي ح�سن �مل�ساحبة، �مل�ساعدة و�مل�ساندة، �لتقارب، �لتعامل 

مع �خلالف،�أهمية �ل�سد�قة 

در��س���ة �أم���ني وعب���د �هلل )2010( ه���دف �لباحث���ان �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة 
برنام���ج لتنمية مهار�ت �لتحدث و�ل�س���تماع لزيادة �لر�س���ا عن �ل�س���د�قة لدى عينة 
م���ن طالب���ات جامعة �جلنوب �لو�دي، وتكونت �لعينة �ل�سا�س���يه م���ن 67 مبحوثة من 
�لطالب���ات وقد ق�س���مت �لعين���ة �إىل جمموعت���ني �حد�هما جمموع���ة جتريبية مكونة 
من 37 طالبة و�لأخرى جمموعة �س���ابطة قومها 30 طالبة، و ��س���تخدمت �لدر��س���ة 
��س���تبانة ت�س���م جمموع���ة م���ن �ل�س���ئلة �ملغلق���ة و�ملفتوح���ة وبرنام���ج تدريب���ي لتنمية 
مهار�ت �لتحدث و مهار�ت �ل�س���تماع، و�أ�س���ار�ت نتائج �لدر��سة �إىل �أنه يرتفع م�ستوى 
�ملجموع���ة �لتجربي���ة يف مهار�ت �لتحدث و مهار�ت �ل�س���تماع بعد �لتعر�س للربنامج 

�لتدريبي باملقارنة مب�ستو�ها يف هذه �ملهار�ت قبل �لتعر�س للربنامج.

در��س���ة غيث )2010( هدفت �لدر��س���ة �إىل �لتعرف على �أثر �ل�س���اءة و�لهمال 
�لو�لدي يف �س���لوكيات �ل�س���د�قة لدى طلبة �ل�س���ف �لثامن �لأ�سا�س���ي، وتتكون �لعينة 
م���ن 60 طالب���ا و طالبة من �ل�س���ف �لثام���ن ��سا�س���ي مت �ختبارهم بطريقة ع�س���و�ئية 
عنقودية، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س �سلوكيات �ل�سد�قة )برمفلي 2005( و��ستبانة 
�ل�ساءة للطفولة )للعتيبي 2004(، و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة 
�ح�س���ائية يف ممار�س���ة �س���لوكيات �ل�س���د�قة �لثالث���ة تع���زي للجن����س و�س���دة �لإ�س���اءة 

�جل�سدية و�لنفعالية و�لهمال �لنفعايل و�لتفاعل بينهما.
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در��س���ة �ل�س���ر�وي وعبد �لرحيم �لنج���ار )2010( هدف �لباحث���ون �إىل �لتعرف 
عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي يف تنمي���ة مه���ارة تكوين �لأ�س���دقاء لتح�س���ني �لتفاعل 
�لجتماع���ي ب���ني �لتملي���ذ�ت �ملدجم���ات يف �ملد�ر����س �حلكومي���ة مبملك���ة �لبحري���ن، 
وتكونت �لعينة من ع�س���ر تلميذ�ت من ذو�ت �لإعاقة �لذهنية �لب�س���يطة �ملدجمني يف 
�س���ف �لدمج، و��ستخدمت �لدر��س���ة ��ستمارة مالحظة �س���لوك ودر��سة �ل�ستطالعية 
�لجتماعي���ه  �مله���ار�ت  وبرنام���ج  وت�س���حيحها  �ل�س���تمارة  تطبي���ق  و  �ل�س���تمارة 
)مهاره تكوين �لأ�س���دقاء( )�إعد�د �س���وماكرو و�آخرين( ومعاجلة �ح�س���ائية، و�أ�سارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن هن���اك فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية يف مهارة تكوين �لأ�س���دقاء 
ل���دى �ف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية بني متو�س���ط درج���ات �لقيا�س �لقبل���ي و �لبعدي و 
�ل���ذي ظه���ر ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي كم���ا �ظه���رت �لنتائ���ج �نخفا����س م�س���توى �د�ء 

�ملجموعة �لتجريبية على �ملهارة قبل تطبيق �لربنامج.

املحور الثاين: درا�سات تناولت ال�سداقة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم 
��س���تهدفت در��س���ةRose (2015) �لتع���رف عل���ى تاأثري �مله���ار�ت �لجتماعية، 
و�ملز�جي���ة، و�مله���ار�ت �للغوي���ة عل���ى ج���ودة �ل�س���د�قات ب���ني �ملر�هق���ني ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م وب���دون �س���عوبات �لتعلم. وبلغ���ت عينة �لدر��س���ة 30 طالًبا من طالب �ل�س���ف 
�ل�ساد�س و�ل�سابع و�لثامن من �ملدر�سة �ملتو�سطة �ل�سابعة و�لثامنة، 16 ذوي �سعوبات 
منائية و 14 طالًبا مت ت�سخي�س���هم باأنهم ذوي �س���عوبات �لتعلم خا�سة. �أكمل �لطالب 
�ل�س���تبيانات تقري���ر ذ�تي عن �ل�س���د�قة، و�مله���ار�ت �لجتماعية، و�ملز�جية. ��س���تجاب 
���ا على �لأ�س���ئلة ملدة �ستة جل�س���ات �ملهار�ت �لجتماعية �لتي تنطوي على  �لطالب �أي�سً
�مل�ساعدة، و�لو�سول، �لت�سامح. مل يتم �لعثور على عالقات قوية بني جودة �ل�سد�قة 
ومقايي�س �ملهار�ت �لجتماعية، و�ملز�جية و�ملهار�ت �للغوية. كانت �أف�سل منبئ بجودة 
�ل�س���د�قة و�لهتمام و�لتعاطف، ولكن هذه متثل �أقل من 30% من �لتباين. وكما هو 
متوق���ع كان���ت متو�س���طات درج���ات جمموعة �لعادي���ني منائًيا �أعلى بكث���ري يف كل من: 
جودة �ل�سد�قة، و�ملهار�ت �للغوية، و�ملر�قبة و�لتحكم، و�لنتماء. ل توجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني �ملجموعات يف �ملهار�ت �لجتماعية. وتوؤكد �لنتائج على وجود حتديات 
كبرية مع نق�س �خلربة يف جودة �ل�س���د�قة �لتي يعاين منها �ملر�هقني ذوي �س���عوبات 

�لتعلم. 
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در��س���ة  Potter (2015)يوؤك���د فيه���ا على �أنه يف ح���ني مت �إحر�ز تقدم يف فهم 
�ل�س���د�قة لدى �لأطفال �لذين يعانون من �لتوحد، �إل �أن �لبحث عن �ل�س���د�قة لدى 
�لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من �س���عوبات �لتعلم حم���دودة للغاية. يف ه���ذ� �لبحث، قدم 
منه���ج در��س���ة �حلالة �لنوعي و�س���فا ثري للمفاهيم و�لق���در�ت لطفل يبلغ من �لعمر 
10 �س���نو�ت مع مر�س �لتوحد و�س���عوبات تعلم �س���ديد يف �إطار عملية �لدمج باملدر�سة 
�لبتد�ئية يف �ململكة �ملتحدة. وقد ��س���تخدم ��سرت�تيجية مبتكرة على �أ�سا�س �لن�ساط 
يتم معرفة وجهات نظر هذ� �لطفل فيما يتعلق بال�سد�قة. وك�سفت �لنتائج �أن لديه 
���ا �أن لدي���ه بع�س �لفهم فيم���ا يتعلق  رغب���ة قوي���ة �أن يك���ون ل���ه �أ�س���دقاء، �أظهرت �أي�سً
بال�س���د�قة و �للت���ز�م ب�س���د�قات عل���ى مدى فرت�ت طويلة ن�س���بيا م���ن �لزمن. وهذه 
�جلو�نب �لو�جب �لرتكيز عليها لدى �لتالميذ �لذين يعانون من �لتوحد و�سعوبات 

�لتعلم.

در��س���ة Shany, Wiener, &Assido (2013) هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل 
بح���ث �لرتب���اط ب���ني �ل�س���د�قة و�لثقة بال���ذ�ت، و مفهوم �لذ�ت ل���دى 102 طالب من 
طالب �جلامعات من ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لعاديني. �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 
�أنه���م �أق���ل يف تقدي���ر �لذ�ت �لع���ام و�لأكادميي و مفه���وم �لذ�ت من �لط���الب �لعاديني 
�لذين ل يعانون من �س���عوبات تعلم، وكانت �لفروق ل�س���الح �لإناث. كما قرر �لطلبة 
ذوي �س���عوبات �لتعلم �أن لديهم �س���د�قات �أكرث ��س���تقر�ًر� من �لطالب دون �س���عوبات 
�لتعلم. كان �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم �أكرث عر�سة لتح�سن �لثقة بالنف�س و�إدر�ك 
�ل���ذ�ت للقب���ول �لجتماع���ي �إذ� كانت لديهم �س���د�قات م�س���تقرة، وكان لديهم عفوية. 
وتوق���ع �أي���ا من متغري�ت �ل�س���د�قة يكون منب���ئ مبفهوم �لذ�ت �لأكادمي���ي. وبالتايل، 
وج���ود �س���د�قات حميم���ة وم�س���تقرة ه���و عامل وقائ���ي فيما يتعل���ق بالثق���ة بالنف�س و 

مفهوم �لذ�ت �لجتماعي لدى �لطالب �جلامعيني ذوي �سعوبات �لتعلم.

در��س���ة Case (2012) ي���رى �لباح���ث �أن �لكفاءة �لجتماعي���ة ومفهوم �لذ�ت 
�ليجابي �سروريان لنتائج �لتكيف �مل�ستقبلية وطيب �حلياة بوجه عام. ولكن �لأطفال 
و�ملر�هق���ني ذوي �س���عوبات �لتعل���م  يف كث���ري م���ن �لأحي���ان يعان���ون يف ه���ذه �ملج���الت. 
تبح���ث هذه �لدر��س���ة تغي���ري�ت يف �لكفاءة �لجتماعية ومفه���وم �لذ�ت للتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم �مل�س���رتكني يف �ملع�سكر �ل�سيفي، وي�سم �ملخيم �ل�سيفي متخ�س�سني 
و�لذي���ن يركزون ب�س���كل خا�س على تنمية �ل�س���د�قة. وكان �له���دف من �لبحث �لأول 
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لدر��س���ة �لتغري�ت �لتي حتدث للتالميذ �مل�سرتكني يف �ملع�سكر “�ملهار�ت �لجتماعية 
و�لقب���ول �لجتماع���ي وتقدي���ر �ل���ذ�ت، و�لثقة بالنف����س “ ويتم �حلكم عل���ى �لتغري�ت 
م���ن قبل �لآباء و�مل�س���رتكني �أنف�س���هم. و�أ�س���ارت تقاري���ر �لو�لدين �إىل حدوث حت�س���ن 
قلي���ل يف �مله���ار�ت �لجتماعية، و�لقبول �لجتماعي، وتقدير �لذ�ت من �لبد�ية وحتى 
نهاية �ملخي، مع حت�س���ن يف �لقبول �لجتماعي و�لثقة بالنف�س بعد �أربعة �إىل خم�س���ة 
�أ�س���هر. بينم���ا �مل�س���رتكني يف �ملع�س���كر قررو� �أن���ه مل حتدث تغي���ري�ت يف �أي جمال من 
�ملجالت.،�مل�س���رتكني يف �ملع�س���كر م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ع ��س���طر�ب �لنتب���اه 
�مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد �أظهرو� حت�سن �أقل يف �لكفاءة �لجتماعية ومفهوم �لذ�ت 
م���ن ه���وؤلء ذوي �س���عوبات �لتعل���م. وكان �له���دف م���ن �لبح���ث �لث���اين للتحقي���ق من 
�مل�ساركني يف �ملخيم �ل�سيفي. ذكرت �لعديد من �مل�ساركني يف  �ل�سد�قة بني  “تطوير 
�ملخي���م �ل�س���يفي �أنه حدث حت�س���ن يف �ل�س���د�قات �ملتبادلة يف بد�ي���ة �ملخيم. مع �ملزيد 
م���ن �ل�س���د�قات �ملتبادل���ة بعد �نتهاء �ملخي���م. مت �لتاأكيد على �أن ح�س���ور �ملخيم يكون 

عامال هاًما يف تنمية جودة �ل�سد�قة.
�لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  تقي���م  �ىل  �لباح���ث  ه���دف   )2011( �خلطي���ب  در��س���ة 
و�لنفعالي���ة للطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف مديرية تربي���ة �لرمث���ا، وتاألفت عينة 
�لدر��س���ة من )338( طالًبا من ذوي �س���عوبات �لتعلم. وقد مت تطبيق مقيا�س �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة �لذي ت�س���من عدة �بع���اد منها بعد �لعالق���ات مع �لآخرين. 
و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن متو�س���طات درجات �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم على مقيا�س 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة كان���ت دون �ملتو�س���ط على جم���الت �لأد�ة جميعها، 
و�أت�سح وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطات درجات �لطلبة ذوي �سعوبات 
�لتعلم وعينة مقارنة من �لطلبة �لعادين تاألفت من 247 طالًبا ل�سالح �لطلبة �لعادين 
ا �إىل وجود فروق بني متو�سط درجات  على كافة جمالت �لد�ة. و�أ�سارت �لنتائج �ي�سً
�لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم تبًغا ملتغري �جلن�س وذلك ل�س���الح �لناث )�لطالبات(. 
كما ظهرت فروق بني متو�سط درجات �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم تبعا ملتغري �ل�سف 
�لدر��س���ي وذل���ك ل�س���الح طالب �ل�س���ف �خلام����س و �ل�س���اد�س �لبتد�ئي. كما ��س���ارت 
�لنتائج �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملتو�س���طات �حل�سابية �خلا�سة 
بنوع �سعوبات �لتعلم �لتى يعاين منها طلبة �سعوبات �لتعلم. ويف �سوء ذلك �قرتحت 
جمموع���ة من �لتو�س���يات متثلت بتعلي���م و تدريب �ملهار�ت �لجتماعي���ة و �لنفعالية 

للطالب يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة وت�سمينها يف �ملنهاج �ملدر�سي.
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در��س���ة �لظف���ريي )2010( هدف �لباحث �إىل �لتعرف عل���ى �لفروق يف �ملهار�ت 
�لجتماعية بني طالب ذوي �س���عوبات و�لعادين يف �لكويت، وتكونت �لعينة من )58( 
طل���ب وطالب���ة يف �ل�س���ف �لعا�س���ر، ومت ��س���تخد�م �ختب���ار �مل�س���فوقات �ملتتابعة لر�فن 
و مقيا����س تقدي���ر �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية و مقيا����س تقدي���ر �خل�س���ائ�س �لجتماعية 
)تكوي���ن �لأ�س���دقاء، �لدر�ك �لجتماع���ي، تقدي���ر �ملو�قف، �لعالقات �ل�س���رية(، ومت 
�لتو�س���ل �إىل �أن ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون من ق�س���ور يف مهاره تكوين �لأ�س���دقاء 
مقارن���ة بالعادي���ن، ويعاين �لناث ذو�ت �س���عوبات �لتعلم من ق�س���ور يف مهاره تكوين 

�لأ�سدقاء �كرث من �أقر�نهم. 

در��س���ة ح�س���ن )2009( ه���دف �لباح���ث �إىل �لتعرف على �لفروق ب���ني �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لأطف���ال �لأ�س���وياء، وقد بلغ���ت عينة �لدر��س���ة )60( تلميًذ� و 
تلمي���ذة يعان���ون من �س���عوبات �لتعلم ، )60( تلميًذ� من �لأطفال �لأ�س���وياء، بال�س���ف 
�لر�ب���ع م���ن ثالثة مد�ر����س حكومية مبدينة م�س���قط، وقد مت ��س���تخد�م نظام تقدير 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لذي طوره جري�س���ام و �ليوت بعد تطبيق���ه على عينة جتريبية 
يف �لبيئ���ة �لعماني���ة و ح�س���وله على دللت �س���دق وثبات عالية، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن 
�لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون ق�س���ور يف �ملهار�ت �لجتماعية ومنها ق�سور يف 
تكوين �لأ�سدقاء، وعدم �لقدره على �لتقدم لالأ�سخا�س �لعاديني، وعدم �لقدرة على 

�ملبادرة يف �حلديث، وذلك مقارنة بالعادين. 

در��س���ة خزعل���ة )2006( هدف �لباح���ث �إىل �لتعرف على �مله���ار�ت �لجتماعية 
�لنفعالية لدى �لطالب ذوى �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية مبحافظة عنيزة، 
وتكونت �لعينة من )50( طالًبا يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية من �ل�س���ف �لثاين �إىل �ل�سف 
�خلام����س، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لنفعالية وت�س���من �ملقيا�س 
بعد� لقيا�س مهار�ت �ل�سد�قة )�لعالقات مع �لخرين( ومت �لتو�سل �ىل �إن م�ستوى 
�لعالقات مع �لخرين يف م�ستوى قليل ول بعد فروق بني ذوي �سعوبات �لتعلم فيما 

يتعلق بنوع �ل�سعوبة. 

در��سة Lemieux (2005) بحثت هذه �لدر��سة �لعو�مل �لتي قد توؤثر على 
جودة �ل�سد�قة �لتي تتم بو��سطة �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم. على وجه �لتحديد، 
و�لعالقة بني �إدر�ك �لطلبة جلودة و�س���كل �رتباطهم، �أو تعلقهم بالو�لدين و�إدر�كهم 
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لل�س���د�قة. بحثت هذه �لدر��س���ة �أي�س���ا ما �إذ� كان �إدر�ك �لطلبة ملهار�تهم �ل�سخ�س���ية 
و �در�كه���م لتاأث���ري �س���عوبات �لتعل���م لديه���م كو�س���يط يف �لعالق���ة بني �لتعل���ق وجودة 
�ل�س���د�قة. مت ��س���تخد�م �لنمذج���ة باملعادل���ة �لبنائي���ة للتحق���ق م���ن ه���ذه �لعالقات. 
وتكون���ت �لعينة م���ن تالميذ �ملد�ر�س �لبتد�ئية بلغ عددها خم�س مد�ر�س وت�س���منت 
�لعين���ة 103 طالًب���ا وطالب���ة )55 ذك���ور( �لذي���ن مت حتديده���م م���ن قبل جمل����س �إد�رة 
�ملدر�س���ة عل���ى �أنه���م من ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف هذه �لدر��س���ة. �أكم���ل �لطالب عدة 
��س���تبيانات )تقري���ر ذ�تي(. مت حتليل �لبيانات با�س���تخد�م حتليل �مل�س���ار �لفرت��س���ي 
ولكن مل تك�س���ف �مل�س���ار�ت عن وجود عالقة مبا�س���رة بني �سعور �لطالب باأمان �لتعلق 
مع �سخ�س���ية �لو�لدين و �ل�س���د�قة. وجد �أن �أمان �لتعلق له عالقة غري مبا�س���رة مع 
�س���مات �ل�س���د�قة �ل�س���لبية. وظهرت عالقة �إيجابي���ة بني �إدر�ك �لطالب لل�س���لوكيات 
�لطلب���ة  �إدر�ك  �أن  يب���دو  �ملقاب���ل،  يف  لل�س���د�قة.  �لإيجابي���ة  و�ل�س���مات  �ل�سخ�س���ية 
ل�سلوكياتهم �ل�سخ�سية تاأثري غري مبا�سر على �إدر�كهم لل�سمات �ل�سلبية يف �ل�سد�قة 
م���ن خالل �إدر�كهم لتاأثري �س���عوبات �لتعلم لديه���م مت �لتحقق من وجود عالقة بني 

�ملهار�ت �لبين�سخ�سية و�سمات �ل�سد�قة. 

�إذ� كان �لتدري���ب عل���ى  Larsen (2002) وهدف���ت �إىل حتدي���د م���ا  در��س���ة 
مه���ار�ت �ل�س���د�قة و�لتدري���ب على �لوعي ب�س���عوبة �لتعلم �س���اأنه �أن يزيد من �لقبول 
�لجتماع���ي للط���الب ذوي �س���عوبات �لتعلم. حيث تو�س���لت �لأبح���اث �إىل �أن �لطالب 
ذوي �س���عوبات �لتعلم يظهرون �س���عف يف �ملهار�ت �لجتماعية، و�سعف مفهوم �لذ�ت. 
�خل�س���ائ�س �لجتماعي���ة للط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م جنًبا �إىل جنب مع و�س���مة 
�لع���ار �ملرتبط���ة بت�س���مية “ذو �س���عوبات �لتعل���م”، �أو “�لرتبي���ة �خلا�س���ة”، وتعزي���ز 
�لت�س���ور�ت �ل�س���لبية من �أقر�نهم د�خل �لف�س���ول �لدر��س���ية. مت �ختيار ثالث ف�سول 
جتريبي���ة )89 طالًب���ا منه���م 44 ذك���ور، 45 �إناث( وثالثة ف�س���ول كمجموع���ات �ملقارنة 
)87 طالًب���ا منه���م 46 ذك���ور،41 �إناث(، يف �ل�س���فوف من �لثالث حتى �ل�س���ف �خلام�س 
و�لذين متو�سط �أعمارهم حو�يل 9 �سنو�ت و 9 �أ�سهر، وهدفت �لدر��سة لتحديد ما �إذ� 
مت تغيري �إدر�كات �لطالب �ل�س���لبية بعد م�س���اركتهم يف برنامج عن مهار�ت �ل�س���د�قة 
و�لتدريب على �لوعي ب�سعوبات �لتعلم. كل من �إدر�ك �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 
فيما يتعلق مبفهوم �لذ�ت لديهم و�لإدر�كات �ل�سلبية من �أقر�نهم �سملهم �ل�ستطالع 
م���ن خالل �ل�س���تبيانات وعددها ثالثة ��س���تبيانات. �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود فروق 
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ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف درجات �ل�س���تبيان )�ل�س���د�قة، مفهوم �ل���ذ�ت، تقدير �لذ�ت( 
م���ن �ملجموع���ات �لتجريبي���ة و�أقر�نهم �لذين ل يعانون من �س���عوبات �لتعلم ل�س���الح 
�لطالب �لذين ل يعانون من �سعوبات تعلم. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل تغيري �إيجابي يف 
مفهوم �لذ�ت للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم، على �لرغم من �أن �لفرق مل يكن كبرًي� 
من �لناحية �لإح�سائية �إل �أنها د�لة �إح�سائًيا. ووفقا للنتائج �لتجريبية حدث تغيري 
ب�سكل �إيجابي فيما يتعلق بالقبول �لجتماعي و�ل�سد�قة للطالب ذو �سعوبات �لتعلم 

بعد تلقي �لتدريب.

در��س���ة  Wine (1999)هدفت �إىل مقارنة �أمناط �ختيار �ل�س���د�قة ووجودة 
�ل�س���د�قات ل���دى �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م وبدون �س���عوبات �لتعلم يف ف�س���ول 
�لدم���ج. وتكون���ت �لعينة من 9 �أطفال ذوي �س���عوبات �لتعل���م و11 طفاًل ل يعانون من 
�سعوبات �لتعلم يف �ل�سفوف �لر�بع و�خلام�س وهم يدر�سون بنظام �لدمج �لكامل كل 
�لوق���ت م���ع معلم و�ح���د للتعليم �لعام ومعل���م و�حد للرتبية �خلا�س���ة. ومتت مقارنة 
�لأطف���ال �لذي���ن ل يعانون من �س���عوبات تعلم مع �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم من 
حيث عدد �لأ�س���دقاء، ومت �لتحقق من تلك �لعالقات بو��س���طة �لآباء و�ملعلمني. كان 
�لأطفال �لذين ل يعانون من �س���عوبات تعلم �أكرث من �أقر�نهم ذوي �س���عوبات �لتعلم 
يف عالقاتهم باأ�س���دقائهم. �لأطفال يف هذه �لدر��س���ة ل يختلفو� من حيث خ�سائ�س 
�أ�س���دقائه، با�س���تثناء �لأطف���ال �لذين يعانون من �س���عوبات تعلم ير�س���حو� �ملزيد من 
�لأ�س���دقاء م���ن خمتل���ف �لف�س���ول �لدر��س���ية. وق���رر �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم 
م�س���توى �أعل���ى م���ن جودة �ل�س���د�قة مع �لأ�س���دقاء �ملقرب���ني ، مبا يف ذل���ك مزيد من 
�مل�ساعدة و�مل�ساركة، و�لعالقات خارج �ملدر�سة، ورغم ذلك يعانون �ملزيد من �ل�سر�ع.

در��سة Hoosen-Shakeel (1997) تناولت �لفروق بني �جلن�سني يف �ختيار 
�ل�س���د�قة وجودة �ل�س���د�قة لدى �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لأطفال �لذين ل 
يعانون من �س���عوبات �لتعلم. وكانت عينة �لبحث 110 طفاًل يف �ل�س���فوف من �لر�بع 
�إىل �ل�س���اد�س، منهم 55 طفاًل من ذوي �س���عوبات �لتعلم. و�لذين ي�ساركون يف برنامج 
�لتعلي���م �لف���ردي مت���ت مقابلة �لفردية منظمة حول �أف�س���ل �أ�س���دقائهم. ومت تقدمي 
ن�س���خة من �ملقابل���ة �إىل �لآباء و�ملعلمني و�لأ�س���دقاء، ومت ��س���تخد�م حتليل �لتباين و 
حتليل �لتباين �ملتعدد. وك�س���فت �لتحليالت عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
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�جلن�س���ني يف �ختي���ار �لأ�س���دقاء و كان يوؤيده���ا �لآباء و باملثل من قب���ل �لزمالء حيث 
ا �أقل من �أقر�نهم �لذكور �لذين ل يعانون  كان للذكور �أ�سدقاء �أقل من �لإناث و�أي�سً
���ا يوج���د �خت���الف يف نوعية �لأ�س���دقاء حي���ث كان �لذكور  م���ن �س���عوبات تعل���م. و�أي�سً
ذوي �س���عوبات �لتعلم �أكرث عر�س���ة لختيار �لأ�س���دقاء �لذين كانو� �أ�سغر منهم �سًنا، 
و�أفر�د �لأ�س���رة، وخارج �ملدر�س���ة، �أو من مدر�س���ة �أخرى، �أو من خارج ف�س���لهم �لعادي. 
وكانت �لإناث ذو�ت �سعوبات �لتعلم �أكرث عر�سة للتفاعل مع �أ�سدقائهن عرب �لهاتف 
و�ملنزل، يف حني �أن �لذكور ذوي �سعوبات �لتعلم كانو� �أكرث تفاعاًل مع �أ�سدقائهم يف 
�حلي من �جلري�ن، ل توجد فروق بني �لذكور ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لذكور �لذين 
ل يعانون من �سعوبات و�لأناث ذو�ت �سعوبات �لتعلم و�لالتي ل يعانني من �سعوبات 
�لتعل���م يف �ل�س���د�قات خ���ارج �ملدر�س���ة.توجد فروق يف ج���ودة �ل�س���د�قات و�لتي قررها 
�لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م وبدون �س���عوبات �لتعلم على �أبعاد �ل�س���ر�ع و�خليانة 

betrayal وحل �لنز�عات، ولكن �لفروق بني �جلن�سني غري د�لة �إح�سائًيا.

تعليق على الدرا�سات ال�سابقة: 
مت �لرتكيز يف عر�س �لدر��سات �ل�سابقة على حمورين، �ملحور �لأول وت�سمن 
�لدر��سات �لتي هدفت �إىل �لتعرف على مهار�ت �ل�سد�قة وعالقتها ببع�س �ملتغري�ت 
لدى عينات خمتلفة. ومت �ل�ستفادة من هذه �لدر��سات يف �لتعرف على مهار�ت �ل�سد�قة 
وخ�سائ�س���ها ونظرياته���ا وم���ن ث���م كتاب���ة �لإطار �لنظ���ري �ملرتبط بالبح���ث �حلايل.

وت�سمن �ملحور �لثاين �لدر��سات �لتي تناولت مهار�ت �ل�سد�قة لدى �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م �س���و�ء كان���ت هذه �لدر��س���ة تدر�س مه���ار�ت �ل�س���د�قة بطريقة 

مبا�سرة، �أو غري مبا�سرة. ومت �ل�ستفادة من هذه �لدر��سات يف بناء �لربنامج. 

وق���د مت���ت مالحظ���ة �أن �لدر��س���ات �لأجنبي���ة تعر�س مله���ار�ت �ل�س���د�قة لدى 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ب�سكل �أدق و�أعمق مما جعل �لباحثة ت�ستفيد منها كثرًي� 
يف �سياغة �أهد�ف وحمتوى �لربنامج و�أن�سطته. بينما تعر�ست �لدر��سات �لعربية يف 
هذ� �ملجال لدر��سة �ل�سد�قة بطريقة غري مبا�سرة من ت�سمينها كبعد، �أو كعبار�ت يف 
�ختبار�ت ومقايي�س �ل�سلوك و�ملهار�ت �لجتماعية. ومن هذه �لدر��سات در��سة در��سة 
�خلطيب )2011( �لتي هدفت �ىل تقيم �ملهار�ت �لجتماعية و�لنفعالية للطلبة ذوي 
�سعوبات �لتعلم يف مديرية تربية �لرمثا. ودر��سة �لظفريي )2010( �لتي هدفت �إىل 
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�لتع���رف عل���ى �لفروق يف �مله���ار�ت �لجتماعية بني طالب ذوي �س���عوبات و�لعادين يف 
�لكويت. ودر��س���ة ح�س���ن )2009( �لت���ي هدفت �إىل �لتعرف على �لف���روق بني �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لأطفال �ل�س���وياء. ودر��س���ة خزعل���ة )2006( �لتي هدفت �إىل 
�لتع���رف على �مله���ار�ت �لجتماعية �لنفعالية لدى �لطالب ذوى �س���عوبات �لتعلم يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية مبحافظة عنيزة. 

فرو�ص البحث:
ميكن يف �سوء م�سكله �لبحث �سياغة فرو�س �لدر��سة كما يلي:

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1 ))
�لتجرب���ة ورت���ب درج���ات �إف���ر�د �ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي على 
مقيا�س مهار�ت �ل�سد�قة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج. 

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1 ))
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س مه���ار�ت �ل�س���د�قة 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي بعد تطبيق �لربنامج.

منهجية البحث واإجراءاتها 
منهج البحث: 

��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنهج �س���به �لتجريبي م���ن خالل �لت�س���ميم �لتجريبيى 
�ملك���ون م���ن جمموع���ة جتريبي���ة وجمموع���ة �س���ابطة، حي���ث يت���م ع���ن طري���ق ه���ذ� 
�ملنه���ج �لتع���رف عل���ى �أثر �ملتغ���ري �مل�س���تقل )�لربنام���ج �ل�س���لوكي( على �ملتغ���ري �لتابع                

)مهار�ت �ل�سد�قة(. 
جمتمع البحث: 

يتك���ون جمتم���ع �لدر��س���ة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م، �مللتحق���ني 
برب�م���ج �س���عوبات �لتعلم، و�لبالغ عددهم 200 تلمي���ذة فى �ملدى �لعمري من 9 – 12 
�سنة، بال�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س، مبنطقة غرب و�سمال �لريا�س �لتعليمية. 

عينة البحث ال�ستطالعية: 
تكون���ت م���ن 30 تلميذة من �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يف �ملدى �لعمري 
من 9 – 12 �سنة، بال�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س، مبنطقة غرب و�سمال �لريا�س 
�لتعليمي���ة. ومت تطبي���ق مقيا�س �ل�س���د�قة على هذه �لعينة لتحقق من �س���دق وثبات 

�ملقيا�س. 
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عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن 17 تلمي���ذة بال�س���ف �لر�ب���ع و�خلام����س و�ل�س���اد�س 
باملرحل���ة �لإبتد�ئي���ة، مت �س���حبهم م���ن عين���ة �أك���رب تكون���ت م���ن 80 تلميذة م���ن ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموع���ة جتريبي���ة وجمموع���ة �س���ابطة، ومت 

حتديد معايري �لعينة بناء على ما يلي: 

�أن تكون �لتلميذة من ذوي �سعوبات �لتعلم �مللتحقني مبدر��س �لعاديني. 1 ))
�أن تكون �لتالميذ�ت منتظمات يف �حل�سور.1 ))
�لعمر �لزمنى للتليمذ�ت من 9 - 12 �سنة.1 ))

ومت �لتحق���ق م���ن �لتكافوؤ بني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف 
مهار�ت �ل�سد�قة، و�لعمر با�ستخد�م �ختبار » مان – وتيني«، و�جلدول �لتايل يو�سح 
�لفروق بني تلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية وتلميذ�ت �ملجموعة �ل�س���ابطة يف مهار�ت 

�ل�سد�قة و�لعمر: 
جدول )1(

الفروق بني تلميذات املجموعة التجريبية وتلميذات املجموعة ال�سابطة 
يف مهارات ال�سداقة والعمر

 نوع
 متو�سط�لعدد�ملتغري�ملجموعة

�لرتب
 جمموع
�لدللةUz�لرتب

جتريبية
8تكوين �ل�سديق�سابطة

9
9.81
8.28

78.50
 ل توجد74.5029.500.636

فروق
جتريبية
�سابطة

�ملحافظة على
�ل�سديق 

8
9

8.94
9.06

71.50
 ل توجد81.5035.500.049

فروق
جتريبية
�سابطة

�لدرجة �لكلية
ملقيا�س �ل�سد�قة 

8
9

9.31
8.72

9.31
 ل توجد8.7233.500.243

فروق
جتريبية
8�لعمر�سابطة

9
8.75
9.22

70.00
 ل توجد83.0034.00.209

فروق

�ملجموع���ة  تلمي���ذ�ت  ب���ني  ف���روق  ع���دم وج���ود  م���ن �جل���دول )1(  ويت�س���ح 
�لتجريبي���ة وتلمي���ذ�ت �ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �أبع���اد مقيا����س �ل�س���د�قة ويف �لدرجة 

�لكلية ويف �لعمر، وت�سري هذه �لنتائج �إىل �لتكافوؤ بني �ملجموعتني.
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خطوات حتديد العينة: 
مت حتديد �لعينة بناء على �خلطو�ت �لتالية: 

مت تطبيق �ملقيا�س على 80 تلميذة من ذو�ت �سعوبات �لتعلم.1 ))
مت حتدي���د تلمي���ذ�ت �لإرباع���ي �لأدين، ويتمث���ل يف �لتلميذ�ت �لالتي ح�س���لن 1 ))

على درجة منخف�سة على مقيا�س �ل�سد�قة، وبلغ عددهم 20 تلميذة.
مت ح���ذف �لدرج���ات �ملتطرفة على مقيا�س �ل�س���د�قة و�لعمر. وبلغ عدد ما مت 1 ))

حذفه 3 حالت.
مت تق�سيم �لعينة و�لبالغ عددها 17 تلميذة �إىل جمموعة جتريبية بلغ عددها 1 ))

8 تلمذ�ت، وجمموعة �سابطة بلغ عددها 9 تلميذ�ت. 

اأدوات البحث:
��ستخدمت �لباحثة �لأدو�ت �لتالية: 

مقيا�س تقدير مهارات ال�سداقة اإعداد / عبد احلميد )))0)(
مت �إع���د�د ه���ذ� �ملقيا����س لتحدي���د مه���ار�ت �ل�س���د�قة لدى �لأطف���ال ويتكون 
�ملقيا����س م���ن بعدي���ن، �لبع���د �لأول تكوين �لأ�س���دقاء ويتك���ون من 13 عب���ارة، و�لبعد 
���ا من 13 عبارة، و�ملقيا����س تقدير �ملعلم،  �لث���اين �ملحافظ���ة على �ل�س���ديق ويتكون �أي�سً
ومت ح�ساب �سدقه وثباته من قبل معده يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. حيث مت ح�ساب 
�ل�سدق عن طريق �ل�سدق �لظاهري، و�سدق �ملحتوى و�سدق �لت�ساق �لد�خلي. ومت 
ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س عن طريق �لتجزئة �لن�س���فية و�إع���ادة �لتطبي���ق ومعامل ثبات 
�ألفا كرونباخ، ويعطي �ملقيا�س درجة فرعية كل بعد على حدة، كما يعطي درجة كلية، 
وتعرب �لدرجة �ملرتفعة على �ملقيا�س �مل�س���توى �جليد من �ملهارة و�لدرجة �ملنخف�س���ة 
تع���رب عن �لق�س���ور يف مهار�ت �ل�س���د�قة، و�ملقيا����س ثالثي �ل�س���تجابة )د�ئما، �أحياًنا 

نادًر�( ودرجاتهم على �لتو�يل هي: 3، 2، 1 )عبد �حلميد، 2016(.

�سدق وثبات املقيا�س يف البحث احلايل:
قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �س���دق �لت�س���اق �لد�خل���ي م���ن خ���الل �إيج���اد معام���ل 
�لرتباط بري�سون حل�ساب معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت حماور �لدر��سة، 

و�لدرجة �لكلية لها، و�جلد�ول �لتالية تو�سح ذلك:
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جدول )2( 
معامالت ارتباط بنود بعد تكوين ال�سداقة والدرجة الكلية له

معامل �لرتباط �لفقر�تم
0.481**يبد�أ �حلو�ر مع زمالئه1
0.443**ي�ستمر يف �حلو�ر لفرتة منا�سبة2
0.377*يقدم نف�سه ملن يقابله لأول مرة3
0.649**ينهي �حلو�ر بطريقة مهذبة4
0.459**يتقرب من �أ�سدقائه5
0.597**يلعب مع �أقر�نه لفرتة منا�سبة6
0.773**يق�سي فرتة �لر�حة يف �لتفاعل مع �أ�سدقائه7
0.586**ي�سرتك مع �أقر�نه يف �لكثري من �لأن�سطة8
0.477**يبت�سم لزمالئه عن مالقاتهم9

0.636**ين�سجم مع زمالئه10
0.401*ي�سافح �أقر�نه عند مالقاتهم11
0.793**ي�سافحه �أقر�نه12
0.683**ينادي �أقر�نه باأ�سمائهم13

* عبار�ت د�لة عند م�ستوى 0.05 فاأقل.** عبار�ت د�لة عند م�ستوى 0.01 فاأقل.
م���ن �جل���دول �ل�س���ابق يت�س���ح �أن جمي���ع �لعب���ار�ت د�لة عن���د م�س���توى )0.01(، 
وبع�س���ها د�ل عن���د م�س���توى )0.05(، وهو ما يو�س���ح �أن جميع �لفق���ر�ت �ملكونة للبعد 

�لأول تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل �ل�ستبانة �ساحلة للتطبيق �مليد�ين.

جدول )3( 
معامالت ارتباط بنود املحور الثاين املحافظة على ال�سديق والدرجة الكلية له

معامل �لرتباط�لفقر�تم
0.565**ي�ساعد زمالئه يف حل م�سكالتهم14
0.485**يتعاون مع زمالئه يف �للعب15
0.554**ي�سارك زمالئه يف �أن�سطتهم16
0.513**ي�سمح لزمالئه با�ستخد�م �أدو�ته �خلا�سة17
0.454**ي�ساأل عن زمالئه عند غيابهم18
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معامل �لرتباط�لفقر�تم
0.379*يدعو �لأقر�ن �إىل �مل�ساركة، �أو �لتفاعل يف �لأن�سطة19
0.674**يتقبل �مل�ساعدة مع �لأقر�ن20
0.471**ي�سارع مل�ساعدة �أقر�نه عندما يطلبون منه ذلك21
0.617**ي�سلح �خلالف بني زمالئه22
0.655**ي�سعر بزمالئه يف فرحهم وحزنهم23
0.340*ي�ستخدم �أدو�ت �أقر�نه24
0.587**يعتذر عن �أخطائه25
0.531**يتقبل �أعذ�ر �لخرين26

* عبار�ت د�لة عند م�ستوى 0.05 فاأقل.** عبار�ت د�لة عند م�ستوى 0.01 فاأقل.
م���ن �جل���دول �ل�س���ابق يت�س���ح �أن جمي���ع �لعب���ار�ت د�لة عن���د م�س���توى )0.01(، 
وبع�س���ها د�ل عن���د م�س���توى )0.05(، وهو ما يو�س���ح �أن جميع �لفق���ر�ت �ملكونة للبعد 

�لثاين تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل �ل�ستبانة �ساحلة للتطبيق �مليد�ين.

ثبات املقيا�س:
للتحق���ق م���ن �لثبات ملفرد�ت حماور �لبحث مت ��س���تخد�م معام���ل �ألفا كرونباخ 

وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )4(
 معامالت ثبات األفا كرونباخ ملحاور البحث

معامل ثبات �ألفا كرونباخعدد �لبنودحماور �لدر��سة

130.744�لبعد �لأول: تكوين �ل�سد�قة
130.773�لبعد �لثاين: �ملحافظة على �ل�سديق

260.847معامل �لثبات �لكلي ملقيا�س �لدر��سة

م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن ثب���ات جمي���ع حم���اور �لبح���ث 
مقب���ول، حيث تر�وحت معامالت �لثبات بني )0.744، 0.773(، كما بلغ معامل �لثبات 
�لكلي ملقيا�س �لبحث )0.847(، وهي جميعها قيم ثبات مقبولة تو�س���ح �س���الحية �أد�ة 

�لدر��سة للتطبيق �مليد�ين.
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الربنامج ال�سلوكي: 
مت �إعد�د �لربنامج �حلايل يف �سوء نظرية �لإر�ساد �ل�سلوكي، وفًقا للخطو�ت �لتالية:

اله�دف م�ن الربنامج: يه���دف �لربنامج �حلايل �إىل حت�س���ني مهار�ت �ل�س���د�قة لدى 
�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 

الأهداف الإجرائية: �س���عت �لباحثة من خالل جل�س���ات �لربنام���ج �إىل حتقيق �لأهد�ف 
�لإجر�ئية �لتالية:

�أن تبت�سم �لطالبة عند مالقاة �أقر�نها .1 ))
�أن تبد�أ �لطالبة باملحادثة مع زميالتها. 1 ))
�أن تتعاون �لطالبة مع �أقر�نها يف بع�س �لأن�سطة. 1 ))
�أن تتقبل �لطالبة �أر�ء �لآخرين. 1 ))
�أن تتقبل �لطالبة �عتذ�ر �لآخرين.1 ))
�أن حتاور �لطالبة وتناق�س �لآخرين بايجابية. 1 ))
�أن تكون �لطالبة �سد�قات جديدة. 1 ))
�أن ت�سال �لطالبة عن زميالتها عند غيابهم. 1 ))
�أن ت�ستمر �لطالبة يف �حلو�ر مع �أقر�نها. 1 ))
�أن ت�سلم �لطالبة على �أقر�نها. 1 1))
�أن ت�سارك �لطالبة �سديقاتها يف �لأن�سطة. 1 )))
�أن ت�سافح �لطالبة �أقر�نها. 1 )))
�أن ت�سلح �لطالبة �خلالف بني زميالتها. 1 )))
�أن ت�سحي �لطالبة من �أجل �لآخرين. 1 )))
�أن تعتذر �لطالبة عن �أخطاءها 1 )))
�أن تعرتف �لطالبة باأخطائها. 1 )))
�أن تعدد �لطالبة بع�س خ�سائ�س �ل�سد�قة.1 )))
�أن تقدم �لطالبة هدية ب�سيطة ل�سديقتها 1 )))
�أن تكون �لطالبة �سد�قات جديدة 1 )))
�أن تندمج �لطالبة مع قريناتها يف �ملجموعة 1 1))
�أن تنهي �لطالبة �حلو�ر بطريقة جيدة 1 )))
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 م�سادر بناء الربنامج: 
�عتمدت �لباحثة يف بناء �لربنامج على �مل�سادر �لتالية: 

��س���تفادة �لباحث���ة م���ن �ملوؤلف���ات و�لدر��س���ات �لت���ي تناولت �لإر�س���اد �ل�س���لوكي 	 
وفنيات���ه و�أ�س�س���ه )�إبر�هي���م، و�لدخي���ل، و�إبر�هي���م، 1993 ؛ ر�س���و�ن، 2011 ؛                    

�لقحطاين، 2011(. 
��س���تفادة �لباحث���ة م���ن �ملوؤلف���ات و�لبحوث �لت���ي تناول���ت �ل�س���د�قة ومهارتها 	 

؛                           1993 �س���ريع،  )�أب���و  وحت�س���ينها  تنميته���ا  عل���ى  تعم���ل  �لت���ي  و�لأن�س���طة 
�ملجذوب، 2001 ؛ �لزيات، 2015(.

��س���تفادة �لباحث���ة م���ن �أر�ء �خل���رب�ء يف �ملج���ال حيث مت عر����س �لربنامج على 	 
جمموعة من �ملحكمني يف �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية.

الفنيات امل�س�تخدمة يف الربنامج: ��س���تخدمت �لباحثة يف تنفيذ جل�س���ات �لربنامج 
فنيات �لنمذجة ولعب �لدور وعك�س �لدور و�لق�سة. 

تطبيق الربنامج: مت تطبيق �لربنامج مبدينة �لريا�س على عينة من �لأطفال ذوي 
�سعوبات �لتعليم يف �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام �لدر��سي 1436 / 1437 ه�. و��ستغرق 

تطبيق �لربنامج مدة �سهر و�أ�سبوع، بو�قع ثالثة جل�سات يف �لأ�سبوع. 

تقومي الربنامج: مت تقومي �لربنامج بالطرق �لآتية: 
مت عر�س �لربنامج على جمموعة من �ملخت�سني يف �ل�سحة �لنف�سية و�لرتبية 	 

�خلا�سة، ومت تعديل ما �قرتحه �ملخت�سون.
�لتق���ومي �لقبل���ي و�لبع���دي: حي���ث مت ��س���تخد�م �لتق���ومي �لقبل���ي و�لبع���دي 	 

للمجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج.
�ملقارنة بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج.	 

و�س�ف الربنامج: يتكون �لربنامج من 15 جل�س���ة، وترت�وح مدة �جلل�س���ة 50 دقيقية، 
وكل جل�س���ة تتك���ون م���ن ن�س���اط، �أو �ثنني، ومت و�س���ع كل ن�س���اط مبا يتف���ق مع �أهد�ف 

�جلل�سة. وكانت �لأن�سطة ب�سفة عامة يف حدود �إمكانية عينة �لدر��سة. 
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االأ�ساليب االإح�سائية: 
مت ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية: معامالت �لرتباط، و�ختبار مان 

- وتيني، و�ختبار ويلكوك�سون للتحقق من فر�سي �لدر��سة. 

اإجراءات البحث:
در��سة وحتليل �لأدبيات �ملرتبطة باملحاور �لتالية: 1 ))

متغري�ت �لدر��سة تتمثل يف )�لإر�ساد �ل�سلوكي - �ل�سد�قة( 	 
مر�جعة �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �ملتعلقة مبتغري�ت �لبحث 	 

�حل�سول على �لت�ساريح �لالزمة من �جلهات �ملخت�سة لإجر�ء �لدر��سة. 1 ))
ت�سميم �أدو�ت �لبحث وتقنينها على جمتمع �لدر��سة 1 ))
�ختيار عينة �لدر��سة. 1 ))
�لتطبيق �لقبلي لأدو�ت �لبحث على عينة �لدر��سة1 ))
تطبيق �لربنامج على عينة �لدر��سة.1 ))
ر�سد �لدرجات ومعاجلتها و�لو�سول �إىل �لنتائج �لنتائج. 1 ))
تق���دمي �لتو�س���يات و�ملقرتحات �خلا�س���ة بالبحث على �س���وء ما يتو�س���ل �إليه 1 ))

نتائج �لدر��سة.
كتابة �لتقرير �لنهائي للدر��سة. 1 ))

نتائج البحث ومناق�ستها 

نتائج الفر�س الأول:
تن�س هذه �لفر�س على :« توجد فروق ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني رتب درجات 
�إفر�د �ملجموعة �لتجربة ورتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
عل���ى مقيا����س مهار�ت �ل�س���د�قة )تكوين �ل�س���ديق، �ملحافظة على �ل�س���ديق، �لدرجة 

�لكلية( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج �ل�سلوكي. 

-وتن���ي                             م���ان  �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذه  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Mann-Whitney Test ويو�سح �جلدول )5( نتائج هذه �لفر�س: 
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جدول )5(
الفروق بني رتب درجات اأفراد كل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطةعلى مقيا�س 

مهارات ال�سداقة)تكوين ال�سديق, املحافظة على ال�سديق, الدرجة الكلية(

 متو�سط�لعدد�لعينة�أبعاد �ملقيا�س
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيمة
Z

 �لدللة
�لإح�سائية

 تكوين �ل�سديق
810.1381.00 �ملجموعة �لتجريبية

0.8420.01
98.0072.00 �ملجموعة �ل�سابطة

 �ملحافظة على
�ل�سديق

813.50108.00�ملجموعة�لتجريبية
3.5010.01

95.005.00�ملجموعة �ل�سابطة

 �لدرجة �لكلية
812.75102.00�ملجموعة�لتجريبية

2.8960.01
95.6751.00�ملجموعة�ل�سابطة

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )5( وجود ف���روق د�ل �إح�س���ائيا بني رتب درج���ات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ورتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س مهار�ت 
�ل�سد�قة )تكوين �ل�سديق، �ملحافظة على �ل�سديق، �لدرجة �لكلية(ل�سالح �ملجموعة 

�لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج ��ل�سلوكي، وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لأوىل. 

نتائج الفر�س الثاين: 
ين�س هذه �لفر�س على: » توجد فروق ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ه �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س مه���ار�ت 
�ل�س���د�قة )تكوين �ل�س���ديق، �ملحافظة على �ل�سديق، �لدرجة �لكلية(ل�سالح �لقيا�س 

�لبعدي بعد تطبيق �لربنامج �ل�سلوكي«.

 ،Wilcoxon Test وللتحقق من �س���حتها مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
ويو�سح �جلدول )6( نتائج هذه �لفر�س: 
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جدول )6(
الفروق بني رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س 

مهارات ال�سداقة )تكوين ال�سديق, املحافظة على ال�سديق, الدرجة الكلية(

 متو�سطن�لرتب�أبعاد �ملقيا�س
�لرتب

 جمموع
 �لدللةZ قيمة�لرتب

�لإح�سائية

 تكوين
�ل�سديق

21.753.50�لرتب �ل�سالبة

1.7810.01 54.9024.50�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

 �ملحافظة
 على

�ل�سديق

00000�لرتب �ل�سالبة

2.5270.01 84.5036.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

 �لدرجة
�لكلية

00000�لرتب �ل�سالبة

2.3660.01 74.0028.00�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )6( وج���ود ف���روق ب���ني رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي وبع���د تطبيق���ه عل���ى مقيا����س مهار�ت 
�ل�سد�قة )تكوين �ل�سديق، �ملحافظة على �ل�سديق، �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س 

�لبعدي. وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لثانية.

مناق�سة نتائج البحث: 
يت�س���ح من نتائج فر�س���ية �لدر��س���ة فعالية �لربنامج �ل�س���لوكي �مل�س���تخدم يف 
�لبح���ث �حل���ايل يف حت�س���ني مهار�ت �ل�س���د�قة ل���دى عينة �لدر��س���ة �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم. 

وتف���ق نتائج هذه �لدر��س���ات مع �لدر��س���ات �لتى تو�س���لت �إىل فعالية �لرب�مج 
�ل�س���لوكية يف حت�س���ني وتنمي���ة مه���ار�ت �ل�س���د�قة )در��س���ة �أم���ني وعب���د �هلل، 2010 ؛ 

�ل�سر�وي �لنجار، 2010(.
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وترج���ع فعالية �لربنامج �إىل �أن �لباحثة ��س���تخدمت فنيات �س���لوكية متعددة، 
�س���كلت مًعا ��س���رت�جتية �س���لوكية و�حدة لتنفي���ذ مهمة حمددة وهي حت�س���ني مهار�ت 
�ل�س���د�قة. فقد ��س���تخدمت �لباحثة فنيات �لنمذجة ولعب �لدور و�لتعزيز و�لق�س���ة 
�لجتماعية و�لو�جب �ملنزيل، وهذه �لفنيات م�س���وؤولة عن حت�س���ني وتطوير �ل�سلوك 

و�لحتفاظ به وتعميمه.

وكانت فنية �لنمذجة فعالة يف تعليم �ل�س���لوكيات �جلديدة، �أو حت�س���ني ما هو 
موج���ود من �س���لوك ،كما �أن فني���ة �لنمذجة فنية منا�س���بة للتالميذ يف �إ�س���لوب تعليم 
و�إجر�ء �س���لوكي فطرى يكت�س���ب �لطفل من خالله معظم �س���لوكيات و�ملهار�ت �ملهمة 
يف حيات���ه. ويتف���ق ه���ذ� مع ما �أ�س���ار �إليه �أبو زي���د )2016( حيث يتعلم �لأطفال �س���و�ء 
بطريق���ة مق�س���ودة، �أو غ���ري مق�س���ودة معظ���م �ل�س���لوكيات، وذلك من خ���الل مر�قبة 
�س���لوكيات �لآخرين �لذين ميثلون �أهمية له، مثل �ملعلم �ملف�سل، و�لأباء، و�لأ�سدقاء، 
�أو �مل�س���هورين. ومبعنى �آخر تعني �لنمذجة �أن يقوم �س���خ�س مبالحظة �س���خ�س �أخر 
يقوم بال�سلوك �مل�ستهدف. ووجدت �لبحوث و�لدر��سات �أن �لأطفال يتعلمون ب�سهولة 

با�ستخد�م �لنمذجة. 

ي���رى » بان���دور� » �أن �أ�س���لوب �لقت���د�ء بالآخرين، �أو �لنمذج���ة يعترب �لتطبيق 
�لرئي����س لنظري���ة �لتعل���م �لجتماع���ي �لت���ي تعتم���د عل���ى تنمية �ل�س���لوك ع���ن طريق 
مالحظ���ة �أ�س���خا�س �آخري���ن » من���اذج » يقوم���ون به���ذ� �ل�س���لوك، وي�س���يف �أن �أ�س���لوب 
وغريه���ا  �لجتماعي���ة  �ل�س���تجابات  عل���ى  �لتدري���ب  يف  ع���ادة  ي�س���تخدم  �لنمذج���ة 

)�ل�سناوي، 1997(. 

وتعترب �لنمذجة �أ�س���لوب تعليمي يقوم من خالله �ملعلم باأد�ء �س���لوك مرغوب 
فيه ثم ت�س���جيع �لتلميذ على حماولة �أد�ء �ل�س���لوك نف�س���ه متخًذ� من �ل�س���لوك �لذي 
و�س���عه �ملعل���م مثاًل يحتذي���ه، ولتحقيق ذلك يحت���اج �لتلميذ �إىل �لت�س���جيع و�لنتباه 
و�لتعزي���ز، وعل���ى ذل���ك فلك���ي يتم تعلي���م �لطفل �س���لوك جديد مرغوب في���ه يجب �أن 
يتم �إعطائه �لفر�س���ة لكي يالحظ وي�س���اهد �سخ�س �آخر يقوم مبمار�سة هذ� �ل�سلوك 
�ملرغ���وب في���ه، وي���وؤدي ذل���ك �إىل �كت�س���اب �لطفل له���ذ� �ل�س���لوك، ويعد ذل���ك تطبيًقا 

لأ�سلوب �لنمذجة )�ل�سخ�س، 2006(. 
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وهذ� ما قامت به �لباحثة يف �لبحث �حلايل حيث قدمت مناذج كثرية متعددة 
ومتنوع���ة للتلمي���ذ�ت لتكون منوذج يحتذي به وي�س���اعدهم على �كت�س���اب �ل�س���لوكيات 

�ل�سحيحة و�لقدرة على تكوين 

ويوؤكد ذلك �أ�سحاب نظرية �لتعلم �لجتماعي حيث �إن معظم �سلوك �لإن�سان 
�سلوك متعل، ويتم تعلمه من خالل �لقدوة �إذ ميكن للفرد من خالل مالحظة �سلوك 

�لآخرين �أن يتعلم �ل�سلوك �جلديد )�ملجدوب، �أبو �سهبة، 2003(.

ودم���ج فني���ة لعب �لدور مع فنية �لنمذجة كان ل���ه دور كبري يف �إتقان �لطالب 
ملهارة ممار�س���ة �ل�س���لوك، حيث ي�س���جع �لباح���ث �لطالب �إىل مالحظ���ة �أد�ء زمالئهم 
م���ن نف����س �ملجموعة ثم طلب منهم �لقيام بنف�س �لأدو�ر. فتوفري �لنموذج �جليد من 
�أع�س���اء نف�س �جلماعة من �س���اأنه �أن يعزز من قوة �كت�ساب �لطالب يف نف�س �ملجموعة 
لل�س���لوك �ملنم���ذج، لأنه���م م�س���رتكني معه���م يف نف����س �مل�س���كلة، له���ذ� ميث���ل �لنم���وذج 
للمجموع���ة تعب���ري حقيق���ي وح���ل �س���ادق مل�س���كالتهم لأنه �س���ادر من نف����س �جلماعة 
�مل�س���اركة، وه���ذ� م���ا عمل عليه �لباح���ث �أثناء �لتدريب حيث �س���جع �لطالب على لعب 
�ل���دور، و�ل���ذي �س���يكون يف نف����س �لوق���ت من���وذج لط���الب �آخري���ن يف نف����س �ملجموع���ة 

يقومون به يف نف�س �جلل�سة )�أبوزيد، 2015(.

وهذ� ما قامت به �لباحثة حيث دجمت فنية �لنمذجة مع فينة لعب �لدور يف 
حتقيق �لأهد�ف �ل�سلوكية، ومن ثم كان �لطالب يالحظ )منذجة( ثم يقوم بالدور، 

فقد كان �لن�ساط �لو�حد و�لهدف �لو�حد يتم من خالل فنيتني مًعا. 

وترجع فعالية �لربنامج �إىل �أن �لباحثة ��ستخدمت فنية �لو�جب �ملنزيل، و�ن 
هذه �لفنية مفيدة يف �لحتفاظ بال�سلوك وتعميمه. ويتفق هذ� مع ما ذكره �إبر�هيم 
و�آخ���رون )1993، 114( حي���ث ي���رى �أن �لو�ج���ب �ملنزيل ي�س���تخدم يف تعمي���م �لتغري�ت 
�لإيجابي���ة �لتي �أجنزها �لفرد، فهي ت�س���اعد عل���ى نقل �لتغري�ت �جلديدة �إىل �ملو�قف 

�حلية، كما تعمل على تقوية وتدعيم �لأفكار و�ملعتقد�ت �ل�سحيحة �جلديدة. 
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تو�سيات البحث:
تنمي���ة وع���ي �ملعلمني و�لآب���اء باأهمية مهار�ت �ل�س���د�قة و�لعم���ل على تنميتها 1 ))

وتطويرها �سو�ء يف �ملدر�سة و�ملنزل.
تدريب �ملعلمني و�لباء با�ساليب و��سرتتيجيات تنمية مهار�ت �ل�سد�قة.1 ))
ت�س���مني �ملق���رر�ت �لدر��س���ية درو����س و�أن�س���طة لتنمية مهار�ت �ل�س���د�قة لدى 1 ))

�لتالميذ.

البحوث املقرتحة:
فعالية �لر�ساد �لأ�سري يف تنمية مهار�ت �ل�سد�قة لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.1 ))
فعالي���ة �لإر�س���اد �لأ�س���ري يف تنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعية لدى ذوي �س���عوبات 1 ))

�لتعلم. 
در��سة �أثر تنوع �لفنيات �لإر�سادية يف حت�سني وتطوير مهار�ت �ل�سد�قة.1 ))
در��سة مهار�ت �ل�سد�قة لدى �جلن�سني و�لفروق بينهما. 1 ))
در��سة �لعالج باللعب يف تنمية مهار�ت �ل�سد�قة.1 ))
در��سة �ل�سد�قة لدى فئات خمتلفة من ذوي �لحتياجات �خلا�سة.1 ))
در��س���ة مهار�ت �ل�س���د�قة يف �س���وء عالقتها بالعو�مل �لأخ���ري، �لنوع، �لعمر، 1 ))

�لذكاء، �ملهار�ت �لجتماعية، �لتح�سيل، �لد�فعية للتعلم، �لأمناط �لأ�سرية. 
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ملخ�ص البحث : 
��ستهدف �لبحث �لتعرف دور �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات 
�لتعلم، و دور �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم يف �سوء عدد من 
�ملتغ���ري�ت �ملوؤهل �لعلمي و�س���نو�ت �خلربة وعدد �لدور�ت. ��س���تخدمت �لباحثة �ملنهج 
�لو�س���في �لتحليلي، نظًر� ملالئمة هذ� �ملنهج لهذ� �لنوع من �لدر��س���ات و�لذي يعتمد 
على در��سة �لظاهرة كما توجد يف �لو�قع وتهتم بو�سفها و�سًفا دقيًقا. وتو�سل �لبحث 
�إىل �لعديد من �لنتائج نوجزها فيما يلي: �أن هناك مو�فقة بني �أفر�د عينة �لدر��سة 
على �س���بل تفعيل دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم، تتمثل 
يف �ل�سبل �لتالية: )1( حث �ملعلمات على ��ستخد�م طرق تدري�س متنوعة مع �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعلم و ت�س���جيع �ملعلمات على توعية �فر�د �ملجتمع ب�س���عوبات �لتعلم 
وتق���دمي مناذج لالإجن���از�ت �لإبد�عية لزميالتهن ذو�ت �خلربة كما �س���اهمت يف خلق 
جو من �لتعاون بني معلمات �ل�سف �لعادي ومعلمات غرفة �مل�سادر )2( رفع �لحتياج 
�لفعل���ي ملعلم���ات �س���عوبات �لتعل���م للوز�رة، وت�س���جيع �ملعلم���ات على تطوير �لأن�س���طة 
�لال�س���فية، ومتابعة تنفيذ �لتو�س���يات �لنهائية �لتي تكتبها �مل�س���رفات للمعلمات بعد 

زيارتهن �مليد�نية.

الكلم��ات املفتاحي��ة: م�س���رفات �س���عوبات �لتعل���م - بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م - �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية.
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learning Difficulties Supervisors Rules To Develop 
Learning Disability Programs in Saudi Arabia

Aisha Abdul Rahman Ali Otain
Arab east colleges 

Department of Special Education

Study objective is to identify the following: The role or the 
supervisors in developing learning disabilities programs, and their 
role in developing learning disabilities programs in light of several 
changes in the qualifications, years of experience and the number 
of courses. Study Methodology: The researcher used the analytic 
descriptive methodology, in consideration for its appropriateness 
to this kind of studies which depends on studying the phenomenon 
as it exists in reality and because it cares to describe it precisely. 
Most Important Results: The study have reached to many results, 
summarized below: There is an agreement between the study 
population, for example, in activating the role of the supervisors 
in developing learning disabilities program, represented in the 
following ways. Encouraging the teachers to use different teaching 
methods with children having learning disabilities and motivating 
the teachers to raise the society awareness about the learning 
disabilities and to provide models for the creative achievements for 
their colleagues who have experience and contributed in creating a 
cooperative environment between the teachers of the regular class 
and the teachers of the room of resources. 

Key Words: learning Difficulties Supervisors, Develop 
Learning Disability Programs, Saudi Arabia
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املقدمة:
ز�د �هتمام �لباحثني و�لرتبويني بالإ�سر�ف �لرتبوي �لذي يهدف �إىل تقدمي 
خدم���ات فني���ة متعددة ت�س���مل �ملعلم���ة و�ملتعلم���ة و�لبيئ���ة �لتعليمية؛ وذل���ك من �أجل 
حت�س���ني �لظروف �لتعليمية، وزيادة فاعلية �لتعليم وحتقيق �أهد�فه من حيث تنمية 
ق���در�ت �لطالب���ات يف خمتل���ف �ملج���الت، ونظ���ًر� للدور �مله���م �لذي تقوم به �مل�س���رفات 
�لرتبوي���ات فق���د �أن �س���اأت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم يف خمتل���ف �ملناطق �إد�ر�ت و�أق�س���ام 
خمت�س���ة بالإ�سر�ف �لرتبوي، وو�سعت م�سرفات تربويات و�لذين يتم �ختيارهن من 

�ملعلمات �ملتميز�ت، ومن ذو�ت �خلربة و�لكفاءة. 

�ل�س���لبية  �ثاره���ا  ملعاجل���ة  �مل�س���كالت  ي�س���تبق  �ل���ذي  ه���و  �لفع���ال  فالإ�س���ر�ف 
و�ل�س���تفادة م���ن �آثاره���ا �لإيجابي���ة، كم���ا ي�س���اعد �ملعلمات عل���ى مو�جهة م�س���كالتهن 
�لتعليمي���ة ومعاجلته���ا باأ�س���لوب علم���ي منهج���ي منظم. ومب���ا �أن �لإ�س���ر�ف يف جمال 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يع���د جم���اًل حديث���ا �إىل ح���د م���ا و�أن كان يف كثري م���ن �جلو�نب ل 
يختلف عن جمالت �لإ�س���ر�ف يف �مليادين �لرتبوية �لأخرى من حيث �لأمور �لعامة 
لالإ�س���ر�ف و�أ�س���اليبه، و�أن م���ا �لختالف يف م�س���مون �لإ�س���ر�ف وطبيعت���ه وطريقته، 
و�لدور �لذي تقوم به �مل�سرفة �لرتبوية ل�سعوبات �لتعلم هو دور مهم بو�سفها قائده 
تربوية وم�سوؤولة عن تطوير �لعملية �لتعليمية وحت�سينها وتقوميها، وتطوير �لنمو 

�ملهني، و�لإد�رة �لتعليمية، وتطوير بر�مج �ل�سعوبات وطرق �لتدري�س.

�إىل �حل���ق يف �لنتف���اع  و�لرتبي���ة �حلديث���ة و�لفل�س���فات �لجتماعي���ة ت�س���ري 
باخلدمات �لرتبوية لكل فرد من �أفر�د �ملجتمع �إىل �أق�سى مدى توؤهله قدر�ته. ومن 
ه���ذ� �ملنط���ق ظهر �لهتم���ام بالفئات غ���ري �لعادية و�حتل مو�س���وع �لرتبية �خلا�س���ة 
مكان���ة مهم���ة من خ���الل تق���دمي �خلدم���ات و�لرب�مج �لرتبوي���ة �لالزم���ة ومتابعتها 
بطرق و�أ�ساليب خمتلفة تقدم على يد �أخ�سائيات يف �لرتبية �خلا�سة، ومن �أجل ذلك 
تن����س �سيا�س���ة �لتعلي���م يف �ململكة يف مو�دها رق���م )54-57( وم���ن )188-194( على �أن 
تعليم كل من ذوي �لإعاقة و�ملوهوبني جزء ل يتجز�أ من �لنظام �لتعليمي يف �ململكة.

و�لتعلي���م هو �لقاعدة �لأ�سا�س���ية �لت���ي تنبني عليها ح�س���ار�ت �لأمم وتقدمها 
ويقا�س به مدركاتها لذلك فاإن �لهتمام بق�س���ية �لتعليم مبد�أ �إن�س���اين عظيم، ويعد 
وجود م�س���كلة تعليمية مثل م�س���كلة �س���عوبات �لتعل���م من �ملعيقات �لت���ي تو�جه تقدم 
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�لتعلي���م ل���دى بع�س �لطالبات؛ مما يوؤدي �إىل توقفهم عند مرحلة در��س���ية معينة يف 
�لتعلي���م. لذل���ك بد�أت وز�رة �لتعليم بتطبيق بر�مج �س���عوبات �لتعلم للحد من تفاقم 
هذه �مل�سكلة �لتعليمية وذلك عام 1416ه� لتقدمي �خلدمات �لرتبوية �لفردية �ملنا�سبة 
ل���ذوي �لإعاقة،وم���ن �أجل جناح تل���ك �لرب�مج يف حتقيق �أهد�فها كان من �ل�س���روري 
تفعيل دور �مل�سرفات �لرتبويات لي�سهم بو�سوح يف عملية �ك�سابهم �ملهار�ت �ل�سرورية 
يف �إجر�ء�ت �لت�سخي�س و�أ�ساليب �لتدري�س و�إعد�د �خلطة وجتهيز غرف �مل�سادر ولن 
يتحق���ق ذلك من دون قيام �مل�س���رفات �لرتبويات ل�س���عوبات �لتعلم بكامل دورهن من 

�أجل حت�سني هذه �لرب�مج و�لرتقاء بامل�ستوى �لتعليمي و�لأكادميي لهذه �لرب�مج.
م�سكلة البحث:

تع���د �خلدمات �ملقدمة لذو�ت �س���عوبات �لتعلم من مهام وم�س���وؤوليات �لدولة 
�لت���ي و�س���عتها عل���ى عاتقه���ا فو�س���عت قو�ع���د تنظيمي���ة لرب�م���ج ومعاه���د �لرتبي���ة 
�خلا�س���ة وعمل���ت على تطبيقها من خ���الل �إقر�ر �لربنامج �لرتب���وي �لفردي،و�لذي 
ين����س عل���ى تقدمي �خلدمات لذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لعادية؛ �إل �ن قلة �لدر��س���ات 
- يف ح���دود عل���م �لباحث���ة – �لت���ي تناق�س دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوير بر�مج 
�س���عوبات �لتعل���م يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، فهذ� �لدر��س���ة حت���اول �ن تتطرق �ىل 
معرفة ما �ذ� كان هناك �ختالف يف �لدور �لذي توؤديه �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير 
بر�مج �س���عوبات �لتعل���م باختالف )�ملوؤهل �لعلمي، و�س���نو�ت �خلربة، وعدد �لدور�ت( 

وتتلخ�س م�سكلة �لدر��سة يف حماولة �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
ما دور م�س���رفات �س���عوبات �لتعلم يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم يف مدينة 1 ))

�لريا�س؟.
ه���ل يوج���د ف���روق ذ�ت دلل���ه �إح�س���ائية يف دور م�س���رفات �س���عوبات �لتعل���م يف 1 ))

تطوي���ر بر�مج �س���عوبات �لتعل���م وفًقا ملتغ���ري�ت �ملوؤهل �لعلمي، وعدد �س���نو�ت 
�خلربة، وعدد �لدور�ت �لتدريبية؟.

اأهداف البحث: 
��ستهدف �لبحث ما يلي:

�لتعرف على دور �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم.1 ))
�لتعرف على �لفروق يف دور �مل�س���رفات �لرتبويات و�لتي تعزي لكل من �ملوؤهل 1 ))

�لعلمي، وعدد �سنو�ت �خلربة، وعدد �لدور�ت.
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اأهمية البحث: 
يكت�سب �لبحث �أهميته مما ياأتي:

اأول: الأهمية النظرية
ي�س���تمد �لبح���ث �أهميته م���ن �أهمية �لإ�س���ر�ف �لرتبوي يف �لعملي���ة �لتعليمية 1 ))

و�لرتبوية و�لذي يعد عن�سًر� مهًما من عنا�سرها ومن و�سائل تطويرها. 
�لإ�س���ر�ف �لرتب���وي يتعام���ل م���ع �أه���م فئ���ات �لعملي���ة �لرتبوي���ة وهم���ا: �ملعلم 1 ))

و�لطال���ب؛ ل���ذ� تاأت���ي �أهمي���ة �مل�س���رفة �لرتب���وي م���ن �أهمي���ة دور �ملعلمة �لذي 
توؤديه يف �لعملية �لتعليمية. 

�مل�س���رفة �لرتبوي���ة له���ا دوره���ا يف رفع كف���اءة �أد�ء �ملعلم���ات �ملهني���ة و�لرتبوية 1 ))
�لتدري����س و�إج���ر�ء�ت  ��س���رت�تيجيات  �ل���ذي ي�س���مل  �ملع���ريف  ملو�كب���ة �لتط���ور 
�لت�س���خي�س و�إع���د�د �خلطط �لرتبوي���ة �لفردية وتنفيذه���ا لتحقيق �لأهد�ف 

�لرتبوية �ملن�سودة.

ا: الأهمية العملية ثانياً
ق���د ت�س���هم يف تعريف �مل�س���رفات باأه���م �لأدو�ر �ملطلوب���ة منها و�لتي ت���وؤدي �إىل 1 ))

تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م و�لرتق���اء باخلدم���ات �لتعليمي���ة �ملقدم���ة 
لطالبات ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

ي�س���تفيد منها �لقائمون يف �لوز�رة لتقدمي دور�ت تدريبية يف تاأهيل �مل�سرفات 1 ))
�لرتبويات يف جمال �لأدو�ر و�مل�سوؤوليات �مللقاة عليهن.

ق���د ي�س���تفيد منه���ا �لباحث���ات و�لد�ر�س���ات له���ذ� �ملج���ال وتعريفه���م بحقيق���ة 1 ))
م���ا يج���ري يف �ملي���د�ن م���ن خ���الل �أر�ء �مل�س���رفات �لرتبوي���ات جمال �لإ�س���الح 

و�لتطوير �لرتبوي لرب�مج �سعوبات �لتعلم 
قد ي�س���تفيد منها �ملهتمون بوز�رة �لتعليم لإعادة �لنظر يف حت�س���ني ممار�س���ات 1 ))

�مل�سرفات �لرتبويات لأدو�رهن.
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حمددات البحث:
املحددات الزمانية: مت تطبيق �لبحث يف �لف�سل �لدر��سي �لأول )1437-1436(

املحددات املكانية: مت تطبيق �لبحث يف مكاتب �لإ�س���ر�ف �لرتبوي �لتابعة لتعليم 
�لبنات يف منطقة �لريا�س 

املح�ددات الب�س�رية: مت تطبيق �لبحث على �مل�س���رفات �لرتبويات ل�س���عوبات �لتعلم 
يف مكات���ب �لإ�س���ر�ف �لرتبوي �لتابع���ة لتعليم �لبنات يف مدين���ة �لريا�س و�ملحافظات 

�لتابعة لها.
املحددات املو�س�وعية: ويتحدد يف معرفة دور م�س���رفات �سعوبات �لتعلم يف تطوير 

بر�مج �سعوبات �لتعلم يف مدينة �لريا�س.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ال�دور: تعرف���ه �لباحث���ة �إجر�ئًي���ا باأن���ه: »جموع���ة من �مله���ام و�لو�جب���ات �لتي 
ت�س���اهم به���ا م�س���رفة �س���عوبات �لتعل���م يف �لنمو �لأكادمي���ي و�ملهني لرب�مج �س���عوبات 

�لتعلم«.

م�سرفة �سعوبات التعلم: تعرفها �لباحثة �إجر�ئًيا باأنها: »هي من مت تعيينها 
م���ن قب���ل وز�رة �لرتبية و�لتعليم وذلك وفق مهام حمدده ملز�ولة �لعملية �لإ�س���ر�فية 
يف �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �سعوبات �لتعلم بهدف توجيه و�ر�ساد �ملعلمات �لعامالت 
وتنميته���م ومتابعته���م يف �ملجال �لأكادمي���ي و�لرتبوي من خالل زي���ار�ت منظمة مع 

�إد�رة �ملدر�سة«.

التطوير: تعرفه �لباحثة �إجر�ئًيا باأنه: »هو �لتغيري �ملخطط له و�لذي يهدف 
�إىل حت�س���ني �لعملية �لتعليمية يف جميع جو�نبها و�إ�س���تخد�م �أف�سل �لو�سائل �لفعالة 

لتحقيق �لأهد�ف �ملن�سودة«.

برام�ج �س�عوبات التعل�م: يق�س���د ب���ه يف ه���ذ� �لدر��س���ة: »ه���ي تل���ك �لرب�مج 
�خلا�س���ة بطالبات �س���عوبات �لتعلم و�مللحقة باملد�ر�س �حلكومية، �أو �لأهلية مبنطقة 

�لريا�س«.
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االإطار النظري:
اأولاً: الإ�سراف الرتبوي

ُيعد �لإ�س���ر�ف �لرتبوي من �لأركان �لرئي�س���ة و�لفاعلة يف �أي نظام تعليمي؛   
لأن���ه ي�س���اهم يف ت�س���خي�س و�ق���ع �لعملي���ة �لتعليمي���ة �لتعلمي���ة م���ن حي���ث �ملدخ���الت 
و�لعمليات و�ملخرجات، ويعمل على حت�س���ينه وتطويره مبا يتنا�سب وتلبية �حتياجات 
�ملجتم���ع للنهو�س مب�س���توى �لعملي���ة �لتعليمية مب���ا يتالءم و�لتط���ور�ت �حلديثة يف 

�ملجالت �لرتبوية.
 تعريف الإ�سراف الرتبوي

�لإ�سر�ف �لرتبوي هو: »عملية قيادية تعاونية منظمة ُتعنى باملوقف �لتعليمي 
بجمي���ع عنا�س���ره من مناهج وو�س���ائل و�أ�س���اليب، وبيئ���ة ومعلم وتلمي���ذ، وتهدف �إىل 
در��سة �لعو�مل �ملوؤثرة يف ذلك �ملوقف وتقييمها للعمل على حت�سني �لتعلم وتنظيمه، 
من �أجل حتقيق �أف�سل لأهد�ف �لتعلم و�لتعليم« )عريفج، 2007، �س �س. 203-202(

كم���ا ع���رف باأن���ه: »�لن�س���اطات �لرتبوي���ة �ملنظم���ة �لتعاوني���ة �مل�س���تمرة �لت���ي 
يق���وم به���ا �مل�س���رفون �لرتبويني ومديرو �ملد�ر����س و�لأقر�ن و�ملعلمون �أن ف�س���هم بغية 
حت�سني مهار�ت �ملعلمني �لتعليمية وتطويرها، مما يوؤدي �إىل حتقيق �أهد�ف �لعملية 

�لتعليمية �لتعلمية« )بركات، 2013، �س. 110(.

 خ�سائ�س الإ�سراف الرتبوي
تتميز عملية �لإ�سر�ف �لرتبوي بعدد من �خل�سائ�س و�ملميز�ت �لتي متيزها، 

ومن �أهم هذه �خل�سائ�س ما يلي:
الإ�س�راف الرتب�وي يت�س�ف باأنه عملي�ة قيادية: يتمث���ل ذلك يف �ملق���درة على ( ))

�لتاأث���ري يف �ملعلم���ني و�لطالب وغريهم ممن لهم عالق���ة بالعملية �لتعليمية 
�لتعلمية لتن�سيق جهودهم من �أجل حت�سني تلك �لعملية وحتقيق �أهد�فها.

 الإ�س�راف الرتب�وي عملية �س�املة: حي���ث �أنها تعن���ي بجميع �لعو�م���ل �ملوؤثرة ( ))
يف حت�س���ني �لعملي���ة �لتعليمي���ة �لتعلمي���ة وتطويرها �س���من �لأه���د�ف �لعامة 

لأهد�ف �لرتبية و�لتعليم )�حلالق، 2008، �س. 26(.
الإ�س�راف الرتب�وي عملي�ة تعاوني�ة: حيث ي�س���هم كاف���ة �لعامل���ني يف �لقطاع ( ))

�لرتبوي يف ت�سهيل عملية حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية.
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الإ�س�راف الرتبوي عملي�ة علمية: حيث يطبق �ملفاهيم و�لأ�س���اليب �لعلمية ( ))
�لتجريبية يف در��سته وتقييمه للمو�قف �لتعليمية و�لتعلمية )ب�ستان، 2003، �س. 94(.

الإ�س�راف الرتبوي عملية فنية متخ�س�س�ة: حيث تعمل على رعاية وتوجيه ( ))
وتن�س���يط �لنمو �مل�س���تمر لكل من �ملعلم و�لتلميذ و�مل�س���رف نف�سه و�أي �سخ�س �آخر له 

�أثر يف حت�سني �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.
الإ�س�راف الرتب�وي عملية مرن�ة متط�ورة: ل تعتمد �أ�س���لوًبا و�ح���ًد� و�أن ما ( ))

تعتمد �أ�ساليب متنوعة لتحقيق هدف تربوي حمدد )�حلميد، 2007، �س24(.
الإ�س�راف الرتب�وي عملية اإن�س�انية: حيث �لإهتم���ام بالعالقات �لإن�س���انية ( ))

ورغب���ات وميول �لعاملني معه، و�إيجاد جو متعاون متفاعل مبني على �أ�س����س �س���ليمة 
ت�سود �لروح �لطوعية و�لذ�تية يف �أد�ء �لو�جبات )�حلالق، 2008، �س26(.

 اأنواع الإ�سراف الرتبوي
تتعدد �أنو�ع �لإ�س���ر�ف �لرتبوي تبًعا لتعدد وجهات �لنظر وتعدد �لفل�س���فات   
�لرتبوية �لتي تكمن من ور�ئها عملية �لت�سنيف، وميكن ذكر �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي 

على �لنحو �لتي:
 الإ�س�راف الت�سلطي/الإ�ستبدادي: يتمثل �لإ�سر�ف �لت�سلطي/ �ل�ستبد�دي يف ( ))

�عتقاد �مل�س���رف �لرتبوي �أنه �لآمر �لناهي ور�أيه هو �لذي ينفذ دون مناق�س���ة 
و�أن �ملعل���م �أق���ل خربة، ويعمد �ىل ت�س���يد �أخطاء �ملعلمني ورفعها للم�س���وؤولني 

مقرتًحا معاقبتهم )�سليمان، مر�د، 2013، �س. 105(.
الإ�س�راف الدميقراطي الت�س�اوري: وهذ� �لنوع من �لإ�س���ر�ف ي�ستند �إىل مبد�أ ( ))

�حرت�م �سخ�س���ية �ملعلم و�عتباره ع�س���ًو� فعاًل، وهذ� نوع ي�سجع �ملبادرة وطرح 
�لأفكار و�ملناق�سة من �أجل حت�سني عملية �لتعليم )بركات، 2013، �س. 116(.

الإ�س�راف الت�سحيحي: وهو قيام �مل�سرف يف توجيه �لعناية �لبناءة �جلادة نحو ( ))
�إ�س���الح �خلطاأ و عدم �لإ�س���اءة �إىل فاعلية �ملعلم وقدرته على �لتدري�س، ومن 
هنا يتوقع �مل�سرف �أن تكون نتيجة عمله �لإ�سر�يف ت�سحيح �مل�سار قدر �لإمكان 

وجعله بال�سكل �لذي يحقق �لأهد�ف �لرتبوية )�حلميد، 2007، �س. 21(.
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  الإ�س�راف الدبلوما�س�ي: وهذ� �لنوع من �لإ�س���ر�ف ي�س���تند على �لقدرة على ( ))
توظيف �لكالم لك�سب مودة �لآخرين وو�سيلة �مل�سرف �لذي ينحو هذ� �ملنحى 
ه���ي �للباق���ة وحماول���ة �إقامة عالقات ح�س���نة م���ع �ملعلمني رغ���م �أن ه ل مييل 
ل�س���رت�كهم يف �لتخطي���ط لالأن�س���طة �لت���ي تخ�س���هم يف برناجم���ه �لإ�س���ر�يف 
���ا، وي�س���تميل �ملعار�سني منهم ل�سيا�سته  و�أن ما يتجه �إىل فر�س���ها عليهم فر�سً
بوع���ود متنيهم بتحقيق مكا�س���ب �سخ�س���يته �إذ� هم نف���ذو� مطالبهم و�أطاعو� 

�أو�مره )بورغد�د، 2011، �س. 70(.
 الإ�س�راف الت�س�اركي: يعتم���د ه���ذ� �لنوع م���ن �لإ�س���ر�ف على م�س���اركة جميع ( ))

�لأطر�ف �ملعنية من )�مل�س���رفني �لرتبويني – �ملعلمني و�لتالميذ( يف حتقيق 
�لأه���د�ف، ويع���د دور �مل�س���رف �لرتب���وي وفًق���ا له���ذ� �لنوع م���ن �لإ�س���ر�ف دوًر� 
تعاونًيا لأن ه يعتمد على �لتن�س���يق و�لتفاعل ما بني �مل�س���رف و�ملعلمني بهدف 
دعم �آر�ئهم وقيمهم للنهو�س قدًما بعملية �لتدري�س )حمد�ن، 2005، �س49(.

  الإ�س�راف الكلينيكي )العالجي – العيادي(: وهو عملية منظمة يتعاون فيها ( ))
�مل�س���رف و�ملعل���م عل���ى حتليل �لتعليم، ويعم���الن معا لتح�س���ني �لتدري�س وهذ� 
�لأ�س���لوب ي�س���تخدمه �مل�س���رفون �لرتبويون ملر�قب���ة �أد�ء �ملعلم���ني وتقوميهم، 
ويع���د ه���ذ� �لنوع عملية �إ�س���ر�ف مي���د�ين يقوم �مل�س���رف �لرتب���وي من خالله 
مب�س���اعدة �ملعلم���ني، �أو غريه���م م���ن �أف���ر�د �ملجتم���ع �ملدر�س���ي عل���ى حتدي���د 
وتو�س���يح م�س���كالتهم �لوظيفية �لتي مت مالحظتها لديهم، وجمع �ملعلومات 
بخ�سو�س���ها وتطوير �إ�سرت�تيجيات عالجية تكفل ت�سحيحها و�لتغلب عليها 

)مرجتى، 2009، �س. 31(.
 الإ�س�راف الإبداع�ي: يعتم���د هذ� �لن���وع من �لإ�س���ر�ف على �لإمي���ان باإمكانات ( ))

�ملعلم���ني و�لثق���ة بقدر�ته���م على تطوي���ر �أن �أنف�س���هم و�إحد�ث نقل���ة نوعية يف 
جم���ال �لعمل �لتعليمي من خالل جتريب طر�ئق جديدة و��س���تنباط و�س���ائل 
تعليمي���ة ممي���زة و��س���تحد�ث �أ�س���اليب خالق���ة يف �إد�رة �ل�س���فوف، �أو تنظي���م 
مو�ق���ف �لتعل���م، �أو �إجر�ء �لختبار�ت وت�س���حيحها. ويعمل �مل�س���رف �لرتبوي 
وفًقا لهذ� �لنوع على ت�س���جيع �ملعلمني عل���ى �إبد�عاتهم وتعزيزها ومكافاأتهم؛ 

بل وي�سجع �ملعلمني �لآخرين على �لإبد�ع )عريفج، 2007، �س. 221(.
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الإ�س�راف الوقائ�ي: يعتمد ه���ذ� �لنوع من �لإ�س���ر�ف على خربة �مل�س���رف �لتي ( 8)
�كت�س���بها �أثن���اء عمل���ه بالتدري����س و�أثن���اء زيارت���ه للمعلم���ني وتقومي �أ�س���اليب 
تدري�س���هم. ويه���دف �لإ�س���ر�ف �لوقائ���ي �إىل تعزي���ز ثق���ة �ملعلم���ني باأن ف�س���هم 
وحماول���ة جتنبه���م �لأخط���اء �لتي قد يقع���ون فيها. ويلعب �مل�س���رف �لرتبوي 
في���ه دوًر� ب���ارًز� يتمث���ل يف بن���اء �لثقة بين���ه وبني �ملعلمني من خ���الل �لعالقات 
�لإن�سانية �ملبنية على جذور �لود و�لحرت�م �ملتبادل )بورغد�، 2011، �س. 65(.

الإ�سراف البنائي: يتميز هذ� �لنوع من �لإ�سر�ف �أن ه يتجاوز مرحلة �لت�سحيح ( ))
�إىل مرحل���ة �لبن���اء و�إحالل �جلديد حم���ل �لقدمي، وبد�ية �لإ�س���ر�ف �لبنائي 
ه���ي �لروؤي���ة �لو��س���حة لالأهد�ف �لرتبوية و�لو�س���ائل �لتي حتققه���ا �إىل �أبعد 
مدى. وي�سعى �لإ�سر�ف �لبنائي �إىل ت�سجيع �ملعلم على ��ستخد�م �جلديد من 
�لأ�س���اليب يف طرق �لتدري�س ويف �لو�سائل �لتعليمية. ويهتم �لإ�سر�ف �لبنائي 
بتنمية �ملعلم و�إثارة �ملناف�س���ة �ل�س���ريفة بني �ملعلمني على حًد� �س���و�ء، وي�س���عى 

�إىل �إحالل �لأف�سل وذلك بغر�س حت�سني �لتعليم )غياط، 2011، �س. 49(.

اأ�ساليب الإ�سراف الرتبوي
يعتم���د �لإ�س���ر�ف �لرتب���وي عل���ى جمموع���ة م���ن �لأ�س���اليب �لإ�س���ر�فية وه���ي 
متباينة تبًعا لتباين �ملعلمني يف خ�سائ�س���هم وحاجاتهم ومن �أهم هذه �لأ�س���اليب ما 

يلي:
الزي�ارات ال�س�فية: �أ�س���لوب �إ�س���ر�يف يق���وم به �مل�س���رف �لرتبوي ملالحظ���ة �أد�ء ( ))

و�سلوك �ملعلم �ل�سفي، وذلك بهدف ر�سد وحتليل �ملوقف �لتعليمي من جميع 
�جلو�ن���ب لتحدي���د مو�ق���ف �لق���وة و�ل�س���عف يف �ملوق���ف �لتعليم���ي، وبالت���ايل 
حت�س���ني وتطوي���ر �لعملي���ة �لتعليمي���ة )حل����س، 2010، �س19(. وهن���اك ثالثة 

�أنو�ع للزيار�ت �ل�سفية هي:
الزي�ارات ال�س�فية الفجائية: حيث يقوم بها �مل�س���رف �لرتب���وي للمعلم يف د�خل 	 

�ل�س���ف دون �تف���اق م�س���بق بينهم���ا بهدف �لوق���وف على ما ي���دور د�خل حجرة 
�ل�س���ف م���ن موق���ف تعليمي ب�س���كله �لطبيعي، وه���ذ� �لنوع م���ن �لزيار�ت غري 

مرغوب فيه من قبل �ملعلم حيث ي�سبب له �لإرباك و�لإحر�ج 
)بكاري، 2012، �س14(.
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الزيارة ال�سفية املتفق عليها: وهي زيارة تتم بناء على تخطيط م�سبق ما بني 	 
�مل�سرف �لرتبوي و�ملعلم ويتم حتديد موعدها بالت�ساور بينهما، وبالتايل فاإن 
�ملعلم يحاول حت�سني �أد�ئه، �أو �إبر�ز قدر�ته �حلقيقية وتقدمي �أف�سل ما عنده 

)غياط، 2011، �س. 71(.
الزي�ارة ال�س�فية املطلوب�ة من قب�ل املعلم: وهي �لزي���ار�ت �لتي تت���م بناء على 	 

دع���وة �ملعل���م نف�س���ه للم�س���رف �لرتب���وي وه���ي �إم���ا �أن تك���ون بن���اء عل���ى طل���ب 
مدي���ر �ملدر�س���ة، �أو �ملعل���م، و�أم���ا �أن يطلبها �ملعلم �ملتميز ليعر�س على �مل�س���رف 
�لرتب���وي بع����س �خلطط، �أو �لأ�س���اليب �جلديدة، �أو �س���جالت متابعة مبتكرة                

)غياط، 2011، �س. 71(. 
امل�داولت الإ�س�رافية: هي عبارة عن كل ما يدور من مناق�س���ات بني �مل�س���رف ( ))

�لرتب���وي و�ملعل���م ح���ول بع�س �مل�س���ائل �ملتعلق���ة بالأم���ور �لرتبوي���ة �لعامة، �أو 
�أ�س���اليب �لتعلي���م، وم�س���كالت تعليمي���ة، �أو مالحظ���ات تت�س���ل بكفاي���ات �ملعلم 

�لعلمية، �أو �ملهنية )�سليمان، مر�د، 2013، �س. 150(.
الزيارات املتبادلة: هي �أ�س���لوب �إ�س���ر�يف يقوم به �ملعلم لزيارة زميل له يدر�س ( ))

نف�س �ملبحث يف �ملدر�سة، �أو �ملد�ر�س �لأخرى �ملجاورة لتحقيق �أهد�ف تعليمية 
معين���ة و�س���من خطة حم���ددة يتعاون من خاللها �مل�س���رف �لرتب���وي ومديرو 

�ملد�ر�س و�ملعلمون )بكاري، 2012، �س. 17(.
توجي�ه الأق�ران: يع���د �أ�س���لوب توجيه �لأق���ر�ن من �لأ�س���اليب �لإ�س���ر�فية �لتي ( ))

�أن ف�س���هم مهنًي���ا معتمدي���ن يف ذل���ك عل���ى  ي�س���تخدمها �ملعلم���ون يف تنمي���ة 
خرب�ته���م �لذ�تية، وتبادل هذه �خلرب�ت ب�س���ورة تعاونية من خالل قيام �أحد 
�ملعلمني مبالحظة �أد�ء زميله �أثناء قيامه بعملية �لتعليم وذلك بهدف تقدمي 

�مل�ساعدة �لتي توؤدي �إىل حت�سني �لأد�ء )حل�س، 2010، �س. 20(.
الدرو�س التو�سيحية: وتعرف باأنها ن�ساط عملي يهدف لتو�سيح فكرة تعليمية ( ))

يرغب �مل�سرف �لرتبوي يف �إقناع �ملعلمني بفعاليتها، و�أهمية ��ستخد�مها، حيث 
يق���وم �مل�س���رف بتطبيق ه���ذه �لفكرة �أمام ع���دد من �ملعلمني، �أو ق���د يكلف �أحد 
�ملعلم���ني بتطبيق هذه �لفك���رة �أمام زمالئه حتى ت���زد�د خربتهم و�إمكان �تهم 
يف �لأد�ء �ملهني يف جمال �لتدري�س، ويتميز �أ�س���لوب �لدرو�س �لتو�س���يحية باأن 
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ه يك�س���ب �ملعلمني �لثقة ويعمل على تفاعلهم مع �مل�س���رفني �لرتبويني ويقلل 
�لفج���وة بينه���م بالإ�س���افة �إىل ت�س���جيعهم عل���ى �لإب���د�ع و�لبت���كار ويحفزه���م 

للنمو �ملهني وحت�سني �أد�ئهم )�سيام، 2007، �س28(.
الور�س�ة الرتبوية )امل�س�غل الرتبوي(: تعد �لور�س���ة �لرتبوية �أ�س���لوب �إ�سر�يف ( ))

مكث���ف ميار����س م���ن ط���رف جمموع���ة م���ن �ملعلم���ني لدر��س���ة م�س���كلة تربوية 
وتك���ون يف �س���كل �أ�س���اليب خمتلف���ة كاملحا�س���ر�ت و�حل���و�ر�ت وتطبيق���ات تبًع���ا 
للموق���ف �لتعليم���ي ويت���م خالل �لور�س���ة �لرتبوي���ة �إعد�د �خلطط �ل�س���نوية، 
وحتلي���ل حمت���وى �لوح���د�ت �لتعليمي���ة و�لتخطي���ط مل�س���روع، �أو بح���ث مع���ني                    

)غياط، 2011، �س. 92(.
الق�راءات املوجه�ة: وتع���رف باأنها �أ�س���لوب م���ن �أ�س���اليب �لإ�س���ر�ف �لرتبوي، ( ))

يق���وم في���ه �مل�س���رف �لرتب���وي بط���رح م�س���كلة م���ن �مل�س���كالت �ملتعلق���ة بامل���ادة، 
و�لطلب من بع�س �ملعلمني مر�جعتها يف �لكتب و�لدوريات متهيًد� ملناق�س���تها 
يف �جتم���اع لح���ق، �أو تزويده���م ببع����س �مللخ�س���ات، �أو �مل�س���ور�ت م���ن دوريات 
متخ�س�سة وبيان �أهميتها لعملهم وت�سجيعهم على قر�ءتها وبيان ما ورد فيها                

)حل�س، 2010، �س �س. 22-21(.
ال�دورات التدريبية: تعد �ل���دور�ت �لتدريبية من �لأ�س���اليب �لإ�س���ر�فية �لتي ( 8)

ت�س���تخدم م���ن �أج���ل تطوي���ر �لأد�ء �ملهن���ي للمعلم���ني فتدري���ب �ملعلم���ني قب���ل 
�خلدم���ة و�إثنائه���ا يفيده���م يف �لتغل���ب عل���ى �ل�س���عوبات �لتي تو�جهه���م �أثناء 
�ملمار�س���ة �لفعلي���ة. ويب���د�أ دور �مل�س���رف �لرتب���وي يف �ل���دور�ت �لتدريبي���ة ع���ن 
طري���ق قيامه برت�س���يح �ملعلم���ني للدخول �إىل هذه �لدور�ت كما يقوم �مل�س���رف 
باإلقاء �ملحا�س���ر�ت، �أو �مل�س���اركة يف �حللقات �لدر��س���ية وغريها من �لن�ساطات 

)�سيام، 2007، �س. 34(.
التدري�س امل�س�غر: يعد �لتدري�س �مل�س���غر و�حد من �أبرز �لإبد�عات �لرتبوية ( ))

يف جم���ال �لتدري���ب على مه���ار�ت �لتدري����س، ويع���رف �لتدري�س �مل�س���غر باأنه: 
تدري����س حقيق���ي ذو �أبعاد م�س���غرة حي���ث يقوم �لطال���ب �ملعل���م بتدري�س در�س 
م�س���غر حمدد �لأهد�ف ملجموعة �س���غرية من �ملتعلم���ني )من زمالء �لطالب 
�ملعلم( يرت�وح عددهم بني )5-10( �أفر�د ملدة ق�س���رية من �لزمن ترت�وح من 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 253 

)5-10( دقائ���ق وعادة ما يتم ت�س���جيل ه���ذه �لدرو�س بكام���ري� �لفيديو و�إعادة 
�مل�س���اهدة لال�س���تفادة من �لنقد من قبل �مل�س���رف و�لطالب �ملعلم نف�سه،ويعيد 
�لطال���ب تدري�س���ه م���رة �أخ���رى لال�س���تفادة م���ن �لتغذي���ة �لر�جع���ة �لناجت���ة 
م���ن عملي���ات �لنق���د يف حماولة لتح�س���ني مهار�ت���ه و�أد�ئه )ب���كاري، 2012، �س             

�س. 31-30(.

ا: الإ�سراف الرتبوي يف الرتبية اخلا�سة:  ثانياً
يع���د نظ���ام �لإ�س���ر�ف عل���ى �لتدري�س يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة نظ���ام يتاأثر 
بالعديد من �لعو�مل و�ل�سفات �ملميزة و�لتي تت�سمن دميوغر�فيات �ملعلم و�لتلميذ، 
و�لبيئات �ملتنوعة، و�أثر �لقو�نني و�ل�سيا�سات وحركات �لإ�سالح، ولقد لعبت �لقو�نني 
دوًر� حمورًي���ا يف �س���مان �لتعلي���م لذوي �لإعاقة، وتت�س���من �لقو�ن���ني تلميحات كثرية 
حول �لإ�س���ر�ف على �ملعلمني يف �ملعاهد و�ملد�ر�س، ولبد �أن يحظى �مل�س���رفون باملعرفة 
�لكاملة عن �لقو�عد و�لقو�نني و�لنظم و�ل�سيا�س���ات لكي يتمكنو� من �لإ�س���ر�ف على 

�ملعلمني �لذين يقومون بالتدري�س لذوي �لإعاقة )بركات، 2013، �س. 139(.

و�س���وف نتناول يف هذ� �ملحور �أهمية و�أهد�ف �لإ�س���ر�ف �لرتبوي يف �لرتبية   
�خلا�س���ة – �مل�سرفة �لرتبوية يف معاهد وبر�مج �لرتبية �خلا�سة و�مل�سرفة �لرتبوية 

�ملقيمة، �أو �ملتعاونة وثقافتها ومهامها ومهار�تها وكفاياتها �ملهنية.

اأهمية الإ�سراف الرتبوي يف الرتبية اخلا�سة:
تكمن �أهمية �لإ�سر�ف �لرتبوي يف جمال �لرتبية �خلا�سة يف �لنقاط �لتالية:

 �س���رورة تاأهيل �ملعلمات وذلك ليتمكن من تقدمي �خلدمة �لرتبوية �خلا�سة 1 ))
ولع���ل �لإ�س���ر�ف هو �أح���د �لأدو�ت �لتي ميكن �أن ت�س���اعدهن عل���ى �لوفاء بهذه 

�ملتطلبات.
حركات �لإ�س���الح يف جمال �لتعليم يف جميع �لدول تت�سمن �سرورة �لإ�سر�ف 1 ))

على �لتعليم �لعام وت�سمل �لإ�سالحات هذه �لتحاق �أعد�د كبرية من �لتلميذ�ت 
ذو�ت �لإعاقة بال�س���فوف �لعادية، ولذلك يربز دور و�أهمية �لإ�سر�ف من �أجل 

م�ساعدة �ملعلمات يف تاأدية و�جباتهم �لتدري�سية على �لوجه �لأكمل.
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وج���ود نق����س يف �أع���د�د معلم���ات �لتعليم ل���ذوي �لإعاقة ويق���رتح �لباحثون يف 1 ))
جمال �لإ�سر�ف تقدمي �لدعم للمعلمات و�إ�سباع حاجاتهن �لوظيفية و�ملهنية 

�لالزمة يف �لعمل مع �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة.
�أن معلم���ات �لرتبية �خلا�س���ة غالًبا ما يكون لديهن �أك���رث من مديرة، مديرة 1 ))

�ملدر�س���ة �لت���ي تعم���ل به���ا و�لآخ���ر مديرة، �أو م�س���رفة عل���ى �لرتبية �خلا�س���ة، 
و�أن كل مدي���رة تق���دم للمعلمة خرب�ت ومالحظات خمتلفة، فمديرة �ملدر�س���ة 
تب���دي مالحظاته���ا ح���ول �ملبادئ �لتدري�س���ية و�ملنه���ج �ملدر�س���ي، ولكنها تفتقر 
�إىل �ملعرف���ة م���ع �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �لإعاقة و�لأ�س���اليب �لأك���رث فعالية للتعامل 
معهن، ومن هنا تربز �س���رورة توفري �لإ�سر�ف على معلمات �لرتبية �خلا�سة 
وذلك باأ�س���لوب و�عي ومتنا�س���ق لي�س���اعدهن على حت�س���ني �لعملية �لتدري�سية 

)�جلالمدة، 2015، �س �س. 302-301(.

اأهداف الإ�سراف الرتبوي يف ميدان الرتبية اخلا�سة:
يهدف �لإ�سر�ف �لرتبوي يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة �إىل �لآتي:  

�لعمل على ما يكفل حتقيق �لأهد�ف �لجتماعية و�لرتبوية، ويوجه �ملعلمات 1 ))
�إىل مر�عاتها.

م�ساعدة معلمات �لرتبية �خلا�سة على �لوقوف على �أح�سن �لطرق �لرتبوية 1 ))
و�ل�س���تفادة منه���ا يف تدري����س مو�ده���ن و �إطالعه���ن على كل جدي���د يف ميد�ن 

تخ�س�سهن.
�لك�سف عن حاجات �ملعلمات يف �لرتبية �خلا�سة وتكوين عالقات �إن�سانية بني 1 ))

هيئة �لتدري�س.
�ح���رت�م �سخ�س���ية �ملعلمات و�حرت�م قدر�تهن �خلا�س���ة وم�س���اعدتهن على �أن 1 ))

ي�سبحن قادرين على توجيه �أنف�سهن وحتديد م�سكالتهن وحتليلها.
م�ساعدة معلمات �لرتبية �خلا�سة على �ل�ستفادة من �لبيئة �ملحلية، و�لتعرف 1 ))

على م�سادرها �ملادية و�لإن�سانية.
�لعمل على تن�سيق �لرب�مج �لتعليمية لتح�سني �لعملية �لرتبوية.1 ))
م�ساعدة معلمة �لرتبية �خلا�سة على تقومي �أعمال �لتلميذ�ت و�إعانتهن على 1 ))

تقومي �أنف�سهن )�جلالمدة، 2015، �س312(.
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امل�سرفة الرتبوية يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة:
تع���رف �مل�س���رفة �لرتبوية يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة وفًق���ا للمادة )32( من   
�لقو�ع���د �لتنظيمي���ة للعم���ل مبعاهد �لرتبية �خلا�س���ة وبر�جمه���ا يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية و�ل�سادرة برقم )1673( ل�سنة 1422ه�: باأن �مل�سرفة �لرتبوية بربنامج �لرتبية 
�خلا�س���ة يف �ملدر�س���ة �لعادية هي: معلمة متميزة متخ�س�سة يف �أحد جمالت �لرتبية 
�خلا�سة ح�سب طبيعة �لربنامج، تتوفر فيه �لكفايات �لفنية و�لإد�رية، ويعد م�سوؤوًل 
�أمام مدير �ملدر�س���ة عن �لإ�سر�ف يف �لعملية �لرتبوية و�لتعليمية بجميع جو�نبها يف 
�لربنام���ج )�لقو�ع���د �لتنظيمي���ة للعمل مبعاه���د �لرتبية �خلا�س���ة، 1422، �س. 49(.

�سروط اختيار امل�سرفة الرتبوية يف الرتبية اخلا�سة:
ي�س���رتط يف �ختيار �مل�س���رف �لرتبوي يف �لرتبية �خلا�سة عدد من �ل�سروط   

ميكن �إجمالها يف �لآتي:
�أن تكون موؤهلة تاأهياًل تربوًيا عالًيا بعد �لدرجة �جلامعية �لأوىل.1 ))
�أن تلم بكافة �أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي، وحبذ� لو حت�سل على دورة تدريبية 1 ))

بخ�سو�س �أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي يف �لرتبية �خلا�سة.
�أن تك���ون متمكن���ًة م���ن مادته���ا �لعلمية �لت���ي مت تعيينها لتمار�س �لإ�س���ر�ف يف 1 ))

ميد�نها.
�أن متار�س مهنة �لتعليم للمر�حل �لثالثة ملدة ل تقل عن 10 �سنو�ت.1 ))
�أن متتلك جو�نب مميزة يف �سخ�سيتها تدفعها للتعامل وللتفاعل مع �لآخرين 1 ))

ب�سكل �إيجابي.
�ن تكون قادرة على ك�سب �حرت�م �لآخرين وثقتهم ولديها �لقدرة على �لتاأثري 1 ))

يف �لآخرين )عودة، 2009، �س. 41(.

ال�سفات اخلا�سة بامل�سرفة الرتبوية يف الرتبية اخلا�سة:
�مل�س���رفة �لرتبوية �لناجحة تتميز ب�س���فات �سخ�س���ية وكفاي���ات مهنية وفنية، 

ومن �أهم هذه �ل�سفات ما يلي:
ال�سفات ال�سخ�سية:اأ( 

�ل�س���فات �ل�سخ�س���ية للم�س���رفة �لرتبوية كث���رية، ولي�س بالإم���كان �أن جتتمع 
كلها، �أو بع�سها يف جميع �مل�سرفات �لرتبويات، ومن �أهم هذه �ل�سفات ما يلي:
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�أن تكون لديها �لقدرة على �سبط �لنف�س و�ل�سيطرة �لذ�تية.1 ))
�أن تتمتع بقدرة عقلية منظمة توؤمن بالأ�سلوب �لعلمي يف �لتفكري، وبالنظرة 1 ))

�إىل �ملو�سوعية لالأمور.
له���ا، 1 )) �مل�س���اعد�ت و�خلدم���ات  تك���ون ملم���ًة باجتاه���ات �جلماع���ة وتق���دمي  �أن 

و�مل�ساهمة يف حل م�سكالتها، و�مل�ساهمة يف حتقيق �لر�سا لكل �أفر�د �جلماعة.
�أن يكون لديها �لإميان بقيمة �لفرد وبالنزعة �لإن�سانية.1 ))
�أن يك���ون لديه���ا �لإمي���ان بر�س���الة �لإ�س���ر�ف �لفني وفل�س���فته مع وج���ود رغبة 1 ))

�أكيدة للعمل.
�أن يكون لديها قدر من �ملرونة و�للباقة و�جلر�أة و�لت�سحية يف �سبيل �لو�جب.1 ))
�أن يكون لديها �لقدرة على تنظيم �لتعاون بني �أفر�د �جلماعة.1 ))
�أن يك���ون لديه���ا �لق���درة عل���ى �لبت���كار و�لتجدي���د )�س���ليمان؛ م���ر�د، 2013، 1 ))

�س141(.

ال�سفات املهنية والفنية:)ب( 
ي�س���رتط يف �مل�س���رفة �لرتبوية يف �لرتبية �خلا�س���ة عدد من �ل�س���فات �ملهنية 

و�لفنية و�لتي من �أهمها ما يلي:
�أن تكون لديها �سعة يف �لإطالع وغز�رة �ملادة �لعلمية.1 ))
�أن تكون ملمًة لطبيعة �لإ�سر�ف، و�أهد�فه، وو�سائله.1 ))
�أن تك���ون ملم���ًة بطبيع���ة عملية �لتعل���م، ووظيف���ة �ملعلمة، وخ�س���ائ�س طبيعة 1 ))

�لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة.
�لإملام بخ�سائ�س �لبيئة، و�لتعرف على عنا�سرها �ملختلفة.1 ))
�أن متتل���ك �لق���درة عل���ى م�س���اعدة �ملعلم���ات يف توزي���ع �ملنهج وفق خط���ة زمنية 1 ))

حمددة.
�أن تك���ون لديه���ا �لقدرة على م�س���اعدة �ملعلمات على ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجيات 1 ))

تدري�س متطورة، وطرق تدري�س متنوعة.
�أن يك���ون لديه���ا �لقدرة على مناق�س���ة بع�س �مل�س���كالت �لتعليمي���ة �لتي تو�جه 1 ))

�ملعلمات و�قرت�ح �حللول لها.
�أن تكون لديها �لقدرة على مناق�س���ة م�سكالت �لطالبات �لتعليمية و�ل�سلوكية 1 ))

و�لنف�سية و�قرت�ح �حللول �ملنا�سبة لها.
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�أن تك���ون لديه���ا �لق���درة عل���ى توجي���ه وح���ث �ملعلم���ات عل���ى ��س���تخد�م �أف�س���ل 1 ))
�لو�سائل �لتعليمية �لتي تتالءم مع طبيعة �لدر�س وذو�ت �لإعاقة.

�أن تكون لديها �لقدرة على قيادة �لجتماعات �لإ�سر�فية بطريقة دميقر�طية.1 1))
�أن تكون لديها �لقدرة على �لتعبري �ل�سليم �لو��سح، وتو�سيح �لأفكار، وتبادل 1 )))

�ل���ر�أي م���ع �ملعلم���ني و�إد�رة �حل���و�ر معه���م و��س���تيعاب �أفكاره���م وت�س���ور�تهم 
)بركات، 2013، �س �س. 201-200(.

مهام امل�سرفة الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�سة يف املدار�س العادية:
هن���اك �لعدي���د من �ملهام �لتي تقوم بها �مل�س���رفة �لرتبوية يف جمال �لرتبية   
�خلا�س���ة فمنه���ا م���ا ه���و متعل���ق بتلمي���ذ�ت �لرب�م���ج، ومنه���ا ما ه���و متعل���ق باملعلمات 
وباملج���ال �لإد�ري باملدر�س���ة، ومنه���ا م���ا ه���و متعل���ق باملناهج �لدر��س���ية، ومنه���ا ما هو 

متعلق بعملية �لتقومي، ومن �أهم هذه �ملهام ما يلي:
املهام املتعلقة بتلميذات الربامج:اأ( 

�مل�ساركة يف جلنة قبول �لتلميذ�ت يف �لربنامج و�لتاأكد من ��ستكمال ملفاتهم 1 ))
ومدى �أن طباق �سروط �لقبول عليهم.

�مل�س���اركة يف ت�س���نيف �لتلمي���ذ�ت وتوزيعهم يف �لربنامج وف���ق بع�س �ملتغري�ت 1 ))
مثل: �لفئة �لعمرية – درجة �لعوق – �لبيئة �لتعليمية.

�لإ�س���ر�ف عل���ى �إنتظ���ام �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �لإحتياج���ات �لرتبوي���ة �خلا�س���ة يف 1 ))
�ل�سطفاف �ل�سباحي.

متابع���ة عملي���ة تق���ومي �لتلمي���ذ�ت يف �لربنام���ج و�لرتق���اء مب�س���توياتهم �إىل 1 ))
�أق�سى درجة ممكنة.

متابعة جدول �إ�سر�ف �ملعلمات �ليومي على �لتالميذ.1 ))
و�ملعين���ات 1 )) �لتعوي�س���ية،  �لتلمي���ذ�ت لالأجه���زة  ��س���تخد�م  م���دى  م���ن  �لتاأك���د 

�ل�سمعية، و�لب�سرية، كل ح�سب حاجته.
تنظيم �لن�س���اط �لال�سفي يف �لفرتتني �ل�س���باحية و�مل�سائية، و�لإ�سر�ف على 1 ))

توزيع �لتلميذ�ت ح�سب ميولهم وقدر�تهم و�حتياجاتهم.
متابعة �نتظام نقل �لتلميذ�ت و�لتاأكد من ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك 1 ))

)بركات، 2013، �س. 202(.
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فيما يتعلق باملعلمات:)ب( 
�مل�س���اهمة يف �إع���د�د �جل���دول �لدر��س���ي وتوزي���ع معلم���ات �لف�س���ول و�مل���و�د كل 1 ))

ح�سب تخ�س�سه.
�لتعرف على �لتعليمات �خلا�سة باملعلمات وتد�ر�سها مع �ملعلمات بالربنامج.1 ))
�لإ�س���ر�ف على معلمات �لربنامج ب�س���كل م�س���تمر وعق���د �لجتماعات �لدورية 1 ))

لتطوير م�ستوى �لأد�ء لديهن.
متابعة جدول �إ�سر�ف �ملعلمات �ليومي على �لتلميذ�ت.1 ))
�مل�س���اركة يف عملي���ة تق���ومي �أد�ء �ملعلمات يف �لربنامج )�س���ليمان؛ م���ر�د، 2013، 1 ))

�س �س. 136(.

فيما يتعلق باملناهج الدرا�سية:)(( 
�أه���د�ف �ملق���رر�ت �لدر��س���ية و�لتعليم���ات �خلا�س���ة باملعلم���ات 1 )) �لتع���رف عل���ى 

وتد�ر�سها مع �ملعلمات بالربنامج.
تعبئة �جلزء �خلا�س بالرتبية �خلا�سة يف �لكر��س �لإح�سائي �ل�سنوي.1 ))
�مل�س���اركة يف �إع���د�د �لدر��س���ات و�لأبح���اث و�ل���دور�ت و�لن���دو�ت و�ملوؤمت���ر�ت يف 1 ))

جمال �خت�سا�سهن )بركات، 2013، �س. 203(.

فيما يتعلق باملجال الإداري باملدر�سة:)د( 
�لتاأكد من توفري �لكتب و�ملقرر�ت �لدر��س���ية قبل بد�ية �لدر��س���ة و�لإ�س���ر�ف 1 ))

على توزيعها.
تعبئة �جلزء �خلا�س بالرتبية �خلا�سة يف �لكر��س �لإح�سائي �ل�سنوي.1 ))
�مل�ساركة يف �للجان ذ�ت �لعالقة بالربنامج.1 ))
متابعة تنفيذ ما يرد من �لأمانة �لعامة للرتبية �خلا�س���ة، و�إد�رة �لتعليم من 1 ))

تعليمات.
�لإ�سهام �لفاعل يف �ملجال�س �ملدر�سية )�سليمان؛ مر�د، 2013، �س. 136(.1 ))

ثانيا: امل�سرفة الرتبوية املقيمة، اأو املتعاونة:
ن�س���ت �مل���ادة �ل�س���ابعة و�لثالث���ون م���ن �لقو�ع���د �لتنظيمي���ة ملعاه���د وبر�مج   
�لرتبية �خلا�س���ة يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية على �أن �مل�س���رفة �لرتبوية �ملقيمة، �أو 
�ملتعاون���ة ه���ي: معلم���ة متميزة متخ�س�س���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة ويهي �مل�س���وؤولة �أمام 
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�ملدي���رة يف �ملعه���د، �أو يف �ملدر�س���ة �لعادي���ة )يف حال���ة تكليف���ه بج���ولت ميد�ني���ة عل���ى 
�لرب�م���ج( ع���ن �لنهو����س مب�س���توى �لعملي���ة �لرتبوي���ة و�لتعليمية بجمي���ع جو�نبها، 
�لتعلي���م                                                   و�إد�رة  بالأمان���ة  �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  م�س���رفة  ل���دور  مكم���اًل  دوره���ا  ويع���د 

)�لقو�عد �لتنظيمية ملعاهد وبر�مج �لرتبية �خلا�سة، 1422، �س. 52(.

مهام امل�سرفة الرتبوية املقيمة:
يقع على �مل�سرفة �لرتبوية �ملقيمة عدد من �ملهام �لتي يجب �أن تقوم بها، ومن 

�أهم هذه �ملهام ما يلي:
�لتاأكد من �ل�ستعد�د �لتام ل�ستقبال �لتلميذ�ت مع بد�ية �لعام �لدر��سي.1 ))
�مل�س���اعدة يف �إع���د�د �جل���دول �ليوم���ي �ملدر�س���ي للح�س����س بع���د �لت�س���اور م���ع 1 ))

�ملعلمات.
�ليومي���ة 1 )) �إع���د�د �خلط���ط  م���ع �جلمي���ع يف  و�لتع���اون  �لتن�س���يق و�لتخطي���ط 

و�لف�سلية وحتديد مفهومها و�أ�سلوب تنفيذها.
متابعة دفاتر �إعد�د درو�س �ملعلمات. و�لإ�سر�ف على �أ�سلوب �لإعد�د و�ل�سياغة، 1 ))

و�لتاأكد من مدى تكامل �لعنا�س���ر �لتي تقوم عليها عملية حت�س���ري �لدرو�س 
وحتقيقها لأهد�فها.

�لتن�سيق و�لتعاون مع �ملعلمات يف تقومي �لدرو�س خالل �لزيار�ت و�لعمل على 1 ))
ت�سميم �لدرو�س �لنموذجية )�جلالمدة، 2015، �س. 323(.

�لتعرف على �مل�سكالت �لتي تو�جه �ملعلمات يف �لرب�مج و�إيجاد حلول لها.1 ))
متابعة �أو�س���اع �لتلميذ�ت �ملحولت من �لتعليم �لعام و�لتاأكد من مو��س���لتهن 1 ))

للدر��سة وتذليل �لعقبات �لتي قد تعرت�س �سبيلهن.
�مل�ساركة يف �للقاء�ت �لرتبوية و�لتعليمية �ملختلفة.1 ))
مر�جعة تقومي �أعمال �لتلميذ�ت ومناق�س���ة �ملعلمات ب�س���اأنهن )بركات، 2013، 1 ))

�س. 127(.
متابعة ��س���تخد�م �ملعلمات للو�س���ائل و�ملخترب�ت بالطرق �ملنا�سبة و�لعمل على 1 1))

توفريها.
تنظي���م �لجتماع���ات �لدوري���ة م���ع �ملعلم���ات بغر����س تطوير �ملناه���ج، وطر�ئق 1 )))

�لتدري�س و�لإ�سرت�تيجيات �لتعليمية.
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�مل�س���اركة يف �لدر��س���ات، و�لأبحاث، و�لدور�ت، و�لندو�ت، و�ملوؤمتر�ت يف جمال 1 )))
�خت�سا�سهن.

�لقي���ام ب���اأي �أعم���ال �أخ���رى ت�س���ند �إلي���ه يف جم���ال عمله���ا )�جلالم���دة، 2015،            1 )))
�س. 323(.

مهارات وكفايات امل�سرفات الرتبويات يف جمال الرتبية اخلا�سة:
حتى تتمكن �مل�س���رفة �لرتبوية يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة من �لقيام بالأدو�ر 
�ملناطة بها بفاعلية وكفاءة، فيجب �أن متتلك �لعديد من �لكفايات و�ملهار�ت ومن �أهم 

هذه �لكفايات ما يلي:
كفاي�ة الت�س�ال والتفاع�ل: ويق�س���د بكفاي���ة �لت�س���ال و�لتفاع���ل توف���ري �جلو ( ))

�ملنا�سب �لبعيد عن �لتوتر لعملية �لت�سال بحيث تتمكن �ملعلمات من �لتفاعل 
و�لت�سال بحرية دون �سعور بالقلق، �أو �خلوف.

كفاي�ة فني�ة: وتتمثل يف حتلي���ل عملية �لتعل���م وحتديد �لعو�م���ل �ملوؤثرة فيها ( ))
بحيث تتمكن �ملعلمة من ��ستيعابها )عودة، 2009، �س. 37(.

كفاي�ة التخطي�ط الدرا�س�ي: تتمث���ل يف ترجم���ة �لربنام���ج �لإ�س���ر�يف �إىل خطة ( ))
و�قعي���ة قابلة للتنفيذ مع حتديد و�س���ائل تقوميية متنوعة كافية للحكم على 

مدى حتقق �أهد�ف �خلطة.
ا: تتمثل يف تقرير م�س���توى كف���اءة �أد�ء �ملعلمات ( )) كفاي�ة تنمي�ة املعلمات مهنياً

للو�جبات �ملختلفة للتعرف على �حتياجات �لنمو �ملهني لهن.
كفاية العمل مع اجلماعات: تتمثل يف ��س���تخد�م �س���لطة �جلماعة بتفوي�س من ( ))

�ملعلمات وفًقا ملتطلبات �ملوقف )بركات، 2013، �س. 204(.
�لجتماعي���ة ( )) �لجتاه���ات  عل���ى  �لتع���رف  يف  تتمث���ل  املناه�ج:  تطوي�ر  كفاي�ة 

و�ل�سيا�س���ية و�لقت�س���ادية يف �ملجتمع و�لتغري�ت �ملحيطة، و�لت�س���ال بالإد�رة 
�ملركزي���ة ح���ول �لربنام���ج �ملدر�س���ي، و�مل�س���اركة يف جل���ان �ملناه���ج وتطويره���ا     

)عودة، 2009، �س. 37(.
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ومن اأهم هذه الكفايات ما يلي:
�لق���درة عل���ى حتدي���د �ملفه���وم �حلدي���ث للمنه���ج �لرتب���وي ومقارنت���ه باملنه���ج 	. 

�لتقليدي.
�لقدرة على �لإ�سر�ف على تنفيذ �ملناهج �لدر��سية.	. 
�لقدرة على �مل�ساركة يف و�سع �ملناهج �لدر��سية وتعديلها.	. 
�لق���درة عل���ى تق���ومي �ملقرتح���ات �لتح�س���ينية �لت���ي ت�س���هم يف �إث���ر�ء �ملناه���ج 	. 

وتطويرها )�لعاجز؛ حل�س، 2009، �س97(.

كفاية التقومي: تتمثل يف ��س���تخد�م �لأ�ساليب و�لأدو�ت �خلا�سة بالتقومي مع ( ))
�ل�ستفادة منها يف عمليات �لتغذية �لر�جعة.

كفاية التغيري والتطوير: تتمثل يف �لقدرة على مو�جهة �مل�سكالت �لتعليمية.( 8)

كفاية اإدارية: تتمثل يف تهيئة �لظروف �لبيئة �ملحيطة �ملنا�سبة للعمل وجميع ( ))
�لآلي���ات �لت���ي تت�س���ل بالعمليات �لإد�رية )ب���ركات، 2013، ����س204(. ومن �أهم 

�لكفايات �لإد�رية ما يلي:
• �لق���درة عل���ى ممار�س���ة �لعملي���ات �لإد�رية �ملختلف���ة كالتنظيم و�لتن�س���يق 	

و�لرقابة و�لتقومي و�لت�سال.
• �لق���درة عل���ى توزي���ع �مله���ام و�لأعم���ال عل���ى �ملعلمات م���ع مر�ع���اة �لفروق 	

�لفردية و�لعد�لة بينهن.
• �لقدرة على �لتن�س���يق بني متطلبات �ملعلمات و�ملد�ر�س و�لإد�رة �لتعليمية 	

)�لعاجز؛ حل�س، 2009، �س96(.
كفاي�ة العالق�ات الإن�س�انية: تتمث���ل يف �لتعام���ل م���ع �ملعلم���ات كاأ�س���خا�س ( 0))

وم�ساعدتهن يف بناء �سخ�سياتهن يف جو من �لثقة و�لأمن.
كفاي�ة التوجي�ه والإر�س�اد: تتمث���ل يف تكوي���ن قناعة ل���دى �ملعلم���ات باللتز�م ( )))

باحلل �لذي تختاره لنف�سها.
كفايات العالقات العامة: تتمثل يف ك�س���ب تاأييد �لعامالت يف �ملجال لفل�س���فة ( )))

�لإ�س���ر�ف �لرتب���وي �لرب�م���ج �ملتعلق���ة بتنمية �ملعلم���ات ومدى �نعكا�س���ها على 
فل�سفة �ملدر�سة و�ملجتمع �ملحلي )عودة، 2009، �س. 138(.
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ا: برامج �سعوبات التعلم يف اململكة العربية ال�سعودية  ثالثاً
د�أب���ت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م عل���ى �لهتم���ام بطالبه���ا م���ن خ���الل تق���دمي 
�خلدم���ات �لرتبوية �ملتنوعة و�ملتميزة لهم و�لتي ت�س���مل �س���ريحة من طالب مد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام �لذين هم بحاجة �إىل �خلدمات �لرتبوية �خلا�س���ة وهم �أولئك �لذين 

يو�جهون �سعوبات يف �لتعلم.

���ا م���ن �ل���وز�رة ممثل���ة يف �لإد�رة �لعام���ة للرتبية �خلا�س���ة على تذليل  وحر�سً
�ل�س���عوبات و�حل���د م���ن �آثاره���ا �لتي ق���د تنته���ي بالطالب �إىل �لت�س���رب م���ن �لتعليم، 
فق���د ج���اء تعميم معايل وزير �لرتبي���ة و�لتعليم رق���م 7/251/7/32 يف 1416/4/22ه� 
�لقا�سي بالبدء يف تنفيذ بر�مج �سعوبات �لتعلم مع بد�ية عام 1417/1416ه� للبنني، 

كما مت تنفيذ �لرب�مج يف تعليم �لبنات عام 1418/1417ه�.

و�س���وف نتن���اول بر�مج �س���عوبات �لتعلم من حيث �لن�س���اأة و�لتط���ور و�لأهد�ف 
و�سروط قبول �لتالميذ بالرب�مج وخطو�ت تنفيذ �لرب�مج.

ن�ساأة وتطور برامج �سعوبات التعلم يف اململكة:
بد�أ تنفيذ بر�مج �سعوبات �لتعلم مع بد�ية �لعام �لدر��سي 1417/1416ه� حيث 

كان عدد �لرب�مج عند بدء �لتنفيذ: �أثنى ع�سر برناجًما موزعة كالآتي:
منطقة �لريا�س: خم�سة بر�مج.1 ))
�ملنطقة �ل�سرقية: �أربعة بر�مج.1 ))
حمافظة جدة: ثالث بر�مج.1 ))

ثم �أخذت �لرب�مج يف �لتو�س���ع و�لإنت�س���ار، ففي �لعام �لدر��س���ي 1417/ 1418ه� 
بل���غ ع���دد �لرب�م���ج �س���تة ع�س���ر برناجًم���ا، ويف ع���ام 1419/1418ه����، بل���غ عدده���ا )24( 
برناجًما، كما قفزت �أعد�د �لرب�مج �ملنفذة يف �لعام �لدر��س���ي 1419/ 1420ه� لت�س���بح 
)65( برناجًم���ا، �إ�س���افة �إىل ث���الث مر�ك���ز م�س���ائية خلدم���ات �س���عوبات �لتعلم، ولقد 
و�س���ل جمم���وع �لرب�مج و�ملر�كز )68( برناجًما ومرك���ًز�، ثم تو�لت قفز�ت �أعد�د تلك 
�لرب�م���ج و�ملر�ك���ز، حت���ى بلغ���ت يف �لع���ام �لدر��س���ي 1427/ 1428ه���� )1245( برناجًم���ا 
ومرك���ًز�، منه���ا )742( للبن���ني، و )503( للبنات. ولقد كانت خدمات بر�مج �س���عوبات 
�لتعل���م مق�س���ورة على �ملرحلة �لبتد�ئي���ة؛ �إل �أنه مت �عتماد برنامج �س���عوبات �لتعلم 
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يف �ملرحلتني �ملتو�س���طة و�لثانوية، مبوجب �لتعميم �لوز�ري رقم 27/465/10/5/32 
وتاري���خ 1425/12/18ه����، ومت �لب���دء يف تنفي���ذ �لرب�م���ج مع بد�ية �لف�س���ل �لدر��س���ي 
�لأول للعام �لدر��س���ي 1427/1426ه� يف �ملرحلة �ملتو�س���طة يف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم 
بكل من: �لريا�س وجدة و�ملنقطة �ل�سرقية، وذلك يف بع�س �ملجمعات �لتعليمية فقط 

)�ملو�سى، 2008، �س �س. 181-180(.

ويف عام 1430ه� �أ�سارت �إح�سائية �لإد�رة �لعامة للرتبية �خلا�سة �أن عدد بر�مج 
�س���عوبات �لتعل���م يف نهاي���ة �لعام �لدر��س���ي 1429/1428ه� بل���غ )261( برناجًما، تخدم 
)2912( طالًبا، كما بلغ جمموع عدد بر�مج �سعوبات �لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
)820( برناجًم���ا م���ن خالله���ا مت تقدمي خدمات خا�س���ة لأكرث م���ن )11518( طالًبا.

كم���ا �أ�س���ارت �أخ���ر �إح�س���ائية ل���وز�رة �لتعلي���م �أن ع���دد بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم 
للبنني بلغ )1210( برناجًما، و )650( برناجًما للبنات، وعدد �سفوف �لبنني )1942( 
�سًفا للبنات، ويلتحق بها )3607( طالًبا، و )2434( طالبة )�لع�سيمي، 2015، �س13(.

ومما �س���بق ترى �لباحثة �أن بر�مج �س���عوبات �لتعلم يف تز�يد وتو�سع يف �ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية وه���ذ� ي���دل على م���دى �لهتم���ام �لذي يلق���اه فئة ذوي �س���عوبات 
�لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وهذ� يوحي مبا و�سلت �إليه �لرتبية �خلا�سة يف 

�ململكة من تطور يو�كب �لعاملية يف هذ� �مليد�ن.

اأهداف برامج �سعوبات التعلم 
يهدف برنامج �س���عوبات �لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية �إىل زيادة فاعلية 
�لتعليم، وذلك بتقدمي �أف�سل �خلدمات �إىل �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم عن طريق:

تق���دمي �خلدم���ات �لرتبوي���ة �خلا�س���ة بالط���الب �لذي���ن لديه���م �س���عوبات يف 1 ))
�لتعلم بعد �كت�سافهم وت�سخي�س حالتهم.

توعي���ة و�إر�س���اد مدي���ري �ملد�ر����س و�ملعلم���ني و�أولي���اء �أم���ور �لط���الب، وكذلك 1 ))
�لط���الب �أن ف�س���هم باأهمي���ة برنامج �س���عوبات �لتعل���م و�إبر�ز مز�ي���اه وجو�نبه 

�لإيجابية.
تقدمي �ل�ست�س���ارة �لرتبوية ملعلمي �ملدر�س���ة �لتي ت�س���اعدهم يف تدري�س بع�س 1 ))

�لطالب �لذي يتلقون �لتعليم د�خل �لف�سل �لعادي.
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تق���دمي �إر�س���اد�ت لأولي���اء �أم���ور �لط���الب �لذي���ن يتلق���ون خدم���ات �لربنام���ج 1 ))
مل�ساعدتهم يف �لتعامل مع حالة �لطالب يف �ملنزل )�لعبد �للطيف، 2010، �س. 14(.

�سروط قبول التلميذة لاللتحاق بربامج �سعوبات التعلم
ي�س���رتط للتح���اق �لتلمي���ذ�ت ذوي �س���عوبات �لتعلم برب�مج �س���عوبات �لتعلم 

�ل�سروط �لآتية:
�أن تكون �لتلميذة م�سجلة باإحدى �ملد�ر�س �لعادية )�ملو�سى، 2008، �س. 183(.1 ))
�أن يكون لدى �لتلميذة تباين و��س���ح بني م�ستوى قدرتها وم�ستوى حت�سيلها 1 ))

�لأكادمي���ي يف �أح���د �جلو�نب �لتالية: �لتعبري �للفظي، �لإ�س���غاء و�ل�س���تيعاب 
�للفظي، �لكتابة، �لقر�ءة، ��ستيعاب �ملادة �ملقروءة، �لعد و�ل�ستدلل �لريا�سي، 
�أو �أن يكون لديها ��س���طر�ب يف �إحدى �لعمليات �لنف�س���ية مثل: �لذ�كرة، �لأن 

تباه، �لتفكري و�لإدر�ك.
�أل تك���ون �ل�س���عوبات ناجت���ة ع���ن عوق عقلي، �أو ��س���طر�ب �س���لوكي، �أو �أ�س���باب 1 ))

ح�س���ية، �أو �أي���ة �أ�س���باب �أخ���رى له���ا عالق���ة بع���دم مالئم���ة ظ���روف �لتعل���م، �أو 
�لرعاية �لأ�سرية.

�أن يثب���ت �أن �خلدم���ات �لرتبوي���ة �لعادي���ة غري مالئم���ة، �أو قليل���ة �لفاعلية يف 1 ))
تعلي���م ه���وؤلء �لتلميذ�ت مما يتطلب توفري خدم���ات تربوية )�لعبد �للطيف، 

2010، �س �س. 17-16(.
�أل يك���ون ت���دين م�س���توى �لتلمي���ذ ب�س���بب ظ���روف �أ�س���رية، �أو �جتماعي���ة غري 1 ))

عادية.
�أن تكون �لتلميذة م�ستقرة نف�سًيا )�ملو�سى، 2008، �س. 183(.1 ))
�أن يكون قد مت ت�سخي�س �لتلميذ من قبل فريق متخ�س�س.1 ))
�س���عوبات 1 )) ذو�ت  �لتلمي���ذ�ت  وت�س���نيف  بقب���ول  �خلا�س���ة  �للجن���ة  مو�فق���ة 

�لتعل���م برئا�س���ة مدي���رة �ملدر�س���ة، �أو م���ن ين���وب عنها. وي�س���رتك فيه���ا كل من 
)معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة، معل���م �ل�س���ف �لع���ادي، معل���م تدريب���ات �س���لوكية 
“�أخ�س���ائي نف�س���ي”، مر�س���د طالب���ي، ويل �أم���ر �لطال���ب �إن �أمك���ن، �لطال���ب(                              

)�لع�سيمي، 2015، �س. 17(.
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خطوات تنفيذ برامج �سعوبات التعلم 
يتم تنفيذ بر�مج �سعوبات �لتعلم من خالل عدة خطو�ت هي كالآتي:

اأ -حتديد املدار�س املنا�سبة لتنفيذ الربامج: يقوم كل مركز من مر�كز �لإ�سر�ف 
�لرتب���وي يف �لإد�ر�ت �لتعليمي���ة بتحديد �ملد�ر�س �ملنا�س���بة لتنفيذ هذه �لرب�مج وفًقا 
لل�سو�بط �لتي حددتها �إد�رة �سعوبات �لتعلم بالأمانة �لعامة للرتبية �خلا�سة، وهي 

كالآتي:
موقع �ملدر�س���ة: �أن تكون مو�قع تلك �ملد�ر�س و�س���ط �لأحياء �لتي تقع �س���من 1 ))

مركز �لإ�سر�ف �لرتبوي.
مبنى �ملدر�سة: �أن تكون تلك �ملد�ر�س مباين حكومية منا�سبة يتوفر بها مكان 1 ))

يفي باحتياجات غرفة �مل�سادر.
حجم �ملدر�سة: �أن يتم �ختيار مد�ر�س ذ�ت كثافة طالبية عالية.1 ))
�إد�رة �ملدر�س���ة: يح�س���ن �ختي���ار مد�ر�س ذ�ت �إد�رة قادرة عل���ى �لتعاون يف تنفيذ 1 ))

هذ� �لربنامج، و�أن يكون بها مر�سد طالبي.

ب – ا�س�تحداث غرفة امل�س�ادر بكل مدر�س�ة: يتم ��س���تحد�ث غرفة �مل�سادر بكل 
مدر�سة من �ملد�ر�س �لتي يقع عليها �لختيار وفًقا ملا يلي:

م�س���تلزمات مكانية: وت�س���مل غرفة و�حدة على �لأق���ل ذ�ت موقع جيد وحجم 1 ))
معقول مب�ساحة ل تقل عن 5×8 �أمتار، وتكون جيدة �لتهوية و�لأن �رة.

م�ستلزمات جتهيزية: وت�سمل �أثاًثا مدر�سًيا، كر��سي، طاولت، دو�ليب، �أرفف، 1 ))
ملفات، �سبور�ت متحركة، عو�زل. �إلخ.

و�سائل تعليمية �سمعية وب�سرية، ومعينات �أخرى ح�سب �حلاجة.1 ))
م�ستلزمات ب�سرية: معلم، �أو �أكرث متخ�س�س يف جمال �لرتبية �خلا�سة م�سار 1 ))

�سعوبات �لتعلم.

( – تكوي�ن جلن�ة يف املدر�س�ة لت�س�هيل تنفي�ذ الربنام�ج: يت���م تكوي���ن جلنة يف 
�ملدر�س���ة باإ�س���ر�ف مدي���ر �ملدر�س���ة، �أو �لوكي���ل ت�س���م معلم �س���عوبات �لتعلم، و�ملر�س���د 
�لطالب���ي، و�ثن���ني م���ن معلم���ي �للغ���ة �لعربي���ة و�لريا�س���يات �ملتميزي���ن يف �ملدر�س���ة 
لت�سهيل تنفيذ �لربنامج د�خل �ملدر�سة، وحل ما يعرت�سه من م�سكالت، ورفع تقارير 
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دورية لق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة باإد�رة �لتعليم و�إىل �لأمانة �لعامة للرتبية �خلا�س���ة 
)�ملو�سى، 2008، �س183-182(.

العتبارات الرتبوية لذوي �سعوبات التعلم
يق�س���د بالعتب���ار�ت �لرتبوي���ة لذوي �س���عوبات �لتعلم، طر�ئ���ق تنظيم بر�مج 

�لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم، ومن هذه �لطر�ئق:

اأ- مراكز الرتبية اخلا�سة لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم.
تنظ���م ه���ذه �ملر�كز من قب���ل مر�كز �لرتبية �خلا�س���ة بحيث ير�ع���ي فيها نوع 
ودرج���ة �ل�س���عوبة �لت���ي يعانني منه���ا �لطالبات ذو�ت �س���عوبات �لتعلم �س���ريطة �أن ل 
يكون �لعدد م�ساويا لل�سفوف يف �ملد�ر�س �لعادية حيث ل يزيد عن �إثنى ع�سر طالبه 
كح���د �أعل���ى يف كل �س���عبة، وي�س���رف على هذه �ل�س���فوف معلمات ذوي خ���ربة موؤهالت 
ومدرب���ات على �أ�س���اليب �لتدري�س �لتي تتنا�س���ب مع �ل�س���عوبات �ملوج���ودة عند هوؤلء 

�لطالبات )كو�فحة، 2011، �س162(.

ال�سفوف اخلا�سة لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف املدر�سة العادية.( ))
تعت���رب �ل�س���فوف �خلا�س���ة �مللحقة باملدر�س���ة �لعادي���ة، من �أح���دث �لتنظيمات 
�لرتبوي���ة �مل�س���تخدمة �لت���ي وج���دت م���ن �أج���ل ت���اليف �لجتاهات �ل�س���لبية نح���و ذوي 
�س���عوبات �لتعلم وحتويلها �إىل �جتاهات مقبولة، وت�ساعد هذه �لطريقة على �ندماج 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ع �لطلب���ة �لعادي���ني خالل ف���رت�ت �لر�حة وبذلك ي�س���تطيع 

هوؤلء �لطالب تكوين عالقات �جتماعية معهم. 

 دم�ج الأطف�ال ذوي �س�عوبات التعل�م يف ال�س�فوف العادي�ة يف املدر�س�ة ( ))
العادية.

يق���وم ه���ذ� �لدمج على �فرت��س �أ�سا�س���ي وه���و �أن �لأطفال �لذي���ن يعانون من 
�س���عوبات �لتعل���م ميك���ن �أن ي�س���تفيدو� م���ن مناهج �لف�س���ل �لع���ادي، ولكن م���ع بع�س 
�مل�س���اعدة، �أو م���ع بع����س �مل�س���اعدة، �أو مع تق���دمي بع�س �خلدمات �خلا�س���ة من خالل 

غرفة �مل�سادر )كو�فحة، 2011، �س163(

 خطوات الربنامج الرتبوي لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم هي:( ))
قيا�س مظاهر �سعوبات �لتعلم وت�سخي�سها.	 
تخطيط �لربنامج �لرتبوي )�سياغة �لأهد�ف وطر�ئق تنفيذها(.	 
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تطبيق �لربنامج �لرتبوي.	 
تقييم �لربنامج �لرتبوي.	 
تعدي���ل �لربنام���ج �لرتب���وي عل���ى �س���وء نتائ���ج عملي���ة �لتقيي���م )�لرو�س���ان،	 

)194 ،1996 
اأ�ساليب التعامل مع الطلبة ذوي �سعوبات التعلم ( ))

يقرتح هلمان وول�س )1978م( ثالثة �أنو�ع من �لرب�مج �لرتبوية يف �لتدريب 
�لعالجي لالأطفال ذوي مظاهر �لعجز عن �لتعلم هي:

برنامج �لتدريب على �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية مثل �لقر�ءة، �أو �لكتابة، �أو )	1 
�لتو�زن ويعتمد هذ� �لربنامج على تعليم �ملهار�ت �لب�س���رية �حلركية وتعليم 

�ملهار�ت �حل�سية �حلركية.
برنامج �لتدريب لعدد من �حلو��س، ويعتمد هذ� �لربنامج على تدريب حو��س )	1 

�لطفل وربطها مًعا.
برنام���ج �لتدريب لالأطفال ذوي �لن�س���اط �لز�ئد، ويعتم���د هذ� �لربنامج على )	1 

تخفي����س ع���دد �ملث���ري�ت �خلارجي���ة لالأطف���ال ذوي �لن�س���اط �لز�ئ���د وتوف���ري 
�لفر�سة �أمامهم لتوجيه هذ� �لن�ساط.

برنام���ج �لتدري���ب �ملعريف، ويعتمد ه���ذ� �لربنامج على تقدمي من���اذج تعليمية )	1 
ح�س���ية للطف���ل �لذي يعاين من مظه���ر، �أو �أكرث من مظاهر �س���عوبات �لتعلم 

)�لرو�سان، 1996، �س196(
ا: دور امل�سرفات الرتبويات يف تطوير برامج �سعوبات التعلم  رابعاً

�أن مهم���ة �لإ�س���ر�ف �لرتب���وي يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم ه���ي عملية 
جماعي���ة ولي�س���ت عملي���ة �إنفر�دي���ة يق���وم بها �مل�س���رف �لرتب���وي بل هي عم���ل تعاوين 

)حمد�ن، 2005، �س60(.
وتوؤدي �مل�س���رفة �لرتبوية دوًر� مهًما يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم وذلك 

من خالل �لآتي:
�لإ�سر�ف و�ملتابعة لكل ما تقوم به �ملعلمة )�مل�سح – �لت�سخي�س – عمل �خلطة 1 ))

�لفردية لكل حالة ح�سب �ملدة �ملحددة وم�ساعدة �ملعلمات على �سياغة �أهد�ف 
�خلطة �لرتبوية( )�أبو �لقا�سم، 2006، �س. 15(.
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توجي���ه �ملعلمات للتعرف على �لكتابات و�لأبحاث �حلديثة يف جمال �س���عوبات 1 ))
�لتعلم و�طالعهن على �ملقالت و�ملجالت �لتي تبحث يف هذ� �مليد�ن.

توجيه �ملعلمات لدر��س���ة �للو�ئح و�لتعاميم و�لتوجيهات �ل�سادرة من �جلهات 1 ))
�مل�س���وؤولة يف وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م ب�س���اأن بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م ملتابع���ة 

تنفيذها بدقة.
�إعد�د در��سات وتقارير عن بر�مج �سعوبات �لتعلم من حيث �أهد�فها وحمتو�ها 1 ))

و�أن �س���طتها بالتعاون مع �ملعلمات ورفع ذلك جلهة �لخت�سا�س لالإفادة منها 
يف تطوير �لرب�مج.

تنظي���م زي���ار�ت �لخت�سا�س���يات يف بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م لزي���ارة �ملعلم���ات 1 ))
و�لجتم���اع به���ن ومناق�س���تهن يف �ملفهوم �حلديث للرب�مج وو�س���ائل تطويرها 

)�لعاجز؛ حل�س، 2009، �س85(.
�لقي���ام بالزي���ار�ت �ل�س���تطالعية و�لتوجيهية للمعلمات وتقيي���م �أد�ء معلمات 1 ))

�سعوبات �لتعلم.
ح���ث مدير�ت �ملد�ر����س و�ملعلمات بالتعلي���م �لعام �لالتي يوج���د لديهن بر�مج 1 ))

�سعوبات �لتعلم على �لتعاون مع معلمة �سعوبات �لتعلم وتوفريها حتتاجه.
عقد �للقاء�ت مع �ملعلمات يف �لرب�مج ملناق�سة كل من �ساأن ه رفع كفاءة �ملعلمة 1 ))

وحت�سني م�ستوى �لتلميذ�ت ذوي �سعوبات �لتعلم.
�ق���رت�ح �حتي���اج كل برنامج من بر�مج �س���عوبات �لتعلم م���ن �لأجهزة و�للو�زم 1 ))

�لتعليمي���ة وح���ث �ملعلم���ات �ملتمي���ز�ت عل���ى عم���ل و�أن ت���اج �لو�س���ائل �لتعليمية 
�ملفيدة )�أبو �لقا�سم، 2006، �س15(.

�لتع���رف على �لثغر�ت و�لعيوب يف بر�مج �س���عوبات �لتعلم وحتديد �مل�س���كالت 1 1))
�لتي تو�جه تنفيذها.

و�س���ع دليل لرب�مج �س���عوبات �لتعل���م وكيفية تنفيذها بعد حتليلها وتو�س���يح 1 )))
�أهد�فه���ا ومفاهيمه���ا و�خل���روج بتو�س���يات لتعدي���ل ه���ذه �لرب�م���ج وذلك لأن 

عملية �لتطوير حتتاج �إىل عقد �لندو�ت بني �حلني و�لآخر ملو�كبة �لتطور.
تو�س���يح ماهي���ة بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م ومتطلباته���ا �لرتبوي���ة و�لإد�ري���ة 1 )))

و�لنف�سية و�ملادية للمعلمات و�لإد�ريات وتوجيههن كلما لزم �لأمر يف جمالت 
تنفيذها وتقييم فعاليتها )حمد�ن، 2005، �س. 61(.
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درا�سات �سابقة
��س���تهدفت در��س���ة �لدوي����س )2006( �لتعرف على و�ق���ع �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق 
به���ا بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، و�لتعرف على �لجتاهات 
�لعاملي���ة �ملعا�س���رة يف �لإد�رة �لرتبوي���ة، و�لرتبية �خلا�س���ة،كما يت���م حتديد �جلو�نب 
�لتي ميكن �لإفادة منها يف تطوير �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
يف �سوء بع�س �لجتاهات �لعاملية �ملعا�سرة من وجهة نظر �أفر�د �لدر��سة، وتقدم هذ� 
�لدر��س���ة ت�س���ور مقرتح لتطوير �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة، 
وقد تكونت �لعينة من )206( مديًر� ووكياًل، و )711( معلًما، و)1000( ويل �أمر طالب، 
ولتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة ��س���تخدم �لباحث �إ�ستبانة لتحديد مقرتحات �لتطوير يف 
�ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم باململكة �لعربية 
�ل�سعودية، و�أ�سارت نتائج �لد�ر�سة �إىل ما يلي: �أن �لهيكل �لتنظيمي �حلايل للمد�ر�س 
�مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ل يت�س���م باملرونة. - �أن �لهيكل �لتنظيمي �حلايل 
للمد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�سة يفتقد �إىل وظائف �إد�رية تتعلق بربنامج 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة. و�أنه ل يتم �ختيار �لعامل���ني يف �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية 
�خلا�س���ة بن���اء على معايري حم���ددة. وعدم �إعد�د دور�ت تاأهيلية للعاملني يف �ملدر�س���ة 
قب���ل �لب���دء بعملية �لد.مج، و�أن �ملباين �ملدر�س���ية �حلالية للمد�ر�س �مللحق بها بر�مج 

�لرتبية �خلا�سة ل تتالءم مع ظروف ذوي �لإعاقة.
- �س���عف فر�س �لتو��س���ل و�لتفاعل بني ذوي �لإعاقة باأقر�نهم �لعاديني حتد 
من فر�س �لتو��سل و�لتفاعل نتيجة ملحدودية مر�فق �ملدر�سة. و�سعف �إ�سهام �لقطاع 
�خلا����س يف متوي���ل �ملد�ر����س �مللحق به���ا بر�مج �لرتبي���ة �خلا�س بالأجهزة و�لو�س���ائل 

�خلا�سة بذوي �لإعاقة.
- �أن �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�سة ت�سجع �ملجتمع �ملحلي 
يف دعم �لأن �سطة و�لرب�مج �لرتبوية.و�سعف تو��سل �ملدر�سة مع �ملوؤ�س�سات �لرتبوية 
و�لتعليمي���ة �ملماثلة يف �ملنطقة، و�لتي تعنى بالرتبية �خلا�س���ة. و�أن مديري ومعلمي 
�لتعلي���م �لع���ام يتقبلون دمج ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س���هم و�أن �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج 
�لرتبية �خلا�سة ل تقوم على روؤية، ور�سالة متيزها عن غريها من �ملد�ر�س �لأخرى. 
و�سعف خربة مديري ووكالء �ملد�ر�س يف �لتعليم �لعام ويف �إملامهم بالطريقة �ملنا�سبة 
لأن جن���اح عملي���ة �لدم���ج. وع���دم �ختيار �لكف���اء�ت �ملنا�س���بة للعمل م���ع ذوي �لإعاقة. 
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وع���دم توف���ر �ملرون���ة يف �ل�س���الحيات �ملمنوح���ة لإد�رة �ملدر�س���ة. وكثاف���ة �أعد�د طالب 
�لتعليم �لعام باملدر�سة �لعادية، تقلل من كفاءة تطبيق عملية �لدمج.

فيم���ا �س���تهدفت در��س���ة �لفيحل���ي )2009( معرفة �لدور �لو�قع���ي ملدير بر�مج 
�لرتبية �خلا�س���ة كما هدفت �لدر��س���ة �إىل معرفة �لدور �ملاأمول ملدير بر�مج �لرتبية 
�خلا�س���ة ومعرفة �لفروق ذ�ت �لدللة �لإح�س���ائية يف ��س���تجابات �لعينة على ح�س���ب 
متغري�ت )�لوظيفة، �س���نو�ت �خلربة، جمال �لإ�سر�ف( وقد تكونت �لعينة من )163( 
م���ن مدر�ء وم�س���ريف بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة، و لتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة ��س���تخدم 
�لباحث �إ�س���تبانة حيث �أ�س���ارت نتائج �لد�ر�س���ة �إىل تركز دور مديري �ملد�ر�س �لو�قعي 
– من وجهة نظر �فر�د �لعينة – على �جلو�نب �لتالية تنازليا )�إد�رة �لعاملني،�لبيئة 
�ملدر�سية،�ملخ�س�سات �ملالية،�ملنهج و�لتدري�س،�لهل و�ملجتمع،�لتقييم و�لإحالة،�عد�د 
�لتقاري���ر( بينم���ا ترك���ز دور مدي���ري �ملد�ر�س �ملاأم���ول – من وجهة نظر �ف���ر�د �لعينة 
�إد�رة �لعاملني، �ملخ�س�س���ات  – عل���ى �جلو�ن���ب �لتالي���ة تنازلي���ا )�لبيئ���ة �ملدر�س���ية، 
�ملالية،�ملنه���ج و�لتدري�س،�له���ل و�ملجتمع،�لتقيي���م و�لإحالة،�ع���د�د �لتقارير( ووجود 
ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ح�س���ب متغ���ري�ت �لدر��س���ة يف ��س���تجابات �لعينة يف بع�س 

حماور �لدر��سة.
بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة �ل�س���ديري )1430( �لتعرف على �ملعايري �ل�سخ�س���ية 
و�ملعايري �ملعرفية �لعلمية لختيار م�س���ريف �لرتبية �خلا�س���ة من وجهة نظر م�س���ريف 
�لإد�رة �لعام���ة للرتبي���ة �خلا�س���ة باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية ومعرف���ة م���ا �ذ� كان 
هناك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف ��س���تجابات �لعينة تعزى ملتغري )�جلن�س،�لدرجة 
�لعلمية،�س���نو�ت �خلربة،ن���وع �لإد�رة، �أو �لوحدة،�لدرج���ة �لعلمية( وقد تكونت �لعينة 
من )63( م�سرًفا وم�سرفة يف �لإد�رة �لعامة للرتبية �خلا�سة، و�أ�سارت نتائج �لد�ر�سة 
�إىل معايري لختيار م�س���ريف �لرتبية �خلا�س���ة،ومعرفة �لفروق بني ��ستجابات �لعينة 

ح�سب متغري�ت �لدر��سة.
يف حني ��س���تهدفت در��س���ة �لغ�س���اب )2009( �لك�س���ف عن دور مديري �ملد�ر�س 
جت���اه بر�مج �س���عوبات �لتعل���م باإد�رة �لرتبي���ة و �لتعليم مبدين���ة �لريا�س، من وجهة 
نظر مديري �ملد�ر�س، و �لك�سف عن دور مديري �ملد�ر�س جتاه بر�مج �سعوبات �لتعلم 
ب���اإد�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م مبدين���ة �لريا����س، م���ن وجهة نظ���ر معلمي ذوي �س���عوبات 
�لتعلم، و �لتعرف على مدى �لختالف يف وجهات نظر مديري �ملد�ر�س ومعلمي ذوي 
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�س���عوبات �لتعلم نحو ممار�س���ة �ملديرين لدورهم جتاه بر�مج �س���عوبات �لتعلم باإد�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم مبدينة �لريا����س، و�لتعرف على مدى �لختالف بني وجهات نظر 
مديري �ملد�ر�س ومعلمي ذوي �سعوبات �لتعلم، نحو ممار�سة �ملديرين لدورهم جتاه 
بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم ب���اإد�رة �لرتبي���ة و�لتعليم مبدين���ة �لريا�س تبًع���ا للمتغري�ت 
�لدميوغر�في���ة )�س���نو�ت �خل���ربة– �ملوؤه���ل- �لعم���ر- �لتدريب(،وق���د تكون���ت �لعينة 
م���ن )158( مدي���ًر� و )217( معلًم���ا م���ن معلم���ي �س���عوبات �لتعلم،ولتحقي���ق �أه���د�ف 
�لدر��س���ة ��س���تخدم �لباح���ث �إ�س���تبانة ��س���تملت يف �س���ورتها �لنهائية عل���ى )40( عبارة 
وزعت على �أربعة حماور هي )�جلانب �لإد�ري، �جلانب �لتنظيمي، �جلانب �لإ�سر�يف، 
�جلانب �لرتبوي(، و�أ�س���ارت نتائج �لد�ر�س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
وجه���ات نظ���ر مدي���ري �ملد�ر����س ومعلم���ي ذوي �س���عوبات �لتعلم يف ممار�س���ة �ملديرين 
لدوره���م، جت���اه بر�مج �س���عوبات �لتعل���م يف �جل���اأن ب �لإد�ري، وذلك ل�س���الح مديري 
�ملد�ر�س،وع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني وجهات نظر مدي���ري �ملد�ر�س 
ومعلم���ي ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف ممار�س���ة �ملديرين لدورهم، جتاه بر�مج �س���عوبات 
�لتعل���م يف �ملج���الت )�لتنظيمي���ة، و�لإ�س���ر�فية، و�لرتبوي���ة( باختالف مدى ح�س���ول 

�أفر�د �لعينة على تدريب يف جمال �سعوبات �لتعلم.

بينما ��س���تهدفت در��س���ة �لطيار)2009( �لتعرف على �أهم �ملعوقات �لتي تو�جه 
�مل�سرفني �لرتبويني على بر�مج �سعوبات �لتعلم وكذلك على بر�مج �لرتبية �لفكرية 
من وجهة نظرهم و�لتعرف على مدى �لختالف بني �ملعوقات �لتي تو�جه �مل�سرفني 
�لرتبوي���ني عل���ى بر�مج �س���عوبات �لتعل���م وعلى بر�م���ج �لرتبية �لفكري���ة وذلك وفقا 
ملتغري�ت �لدر��س���ة �لتالية )�لتخ�س�س،�س���نو�ت �خلربة يف جمال �لإ�س���ر�ف �لرتبوي، 
ع���دد بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة �ملكلف بالإ�س���ر�ف عليه( وقد ��س���تخدم �لباحث يف هذ� 
�لدر��س���ة �لإ�س���تبانة وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن)71 (م�س���رف ترب���وي عل���ى بر�م���ج 
�سعوبات �لتعلم وبر�مج �لرتبية �لفكرية، فقد �سملت جميع �مل�سرفني �لرتبويني على 
بر�مج �س���عوبات �لتعلم بالإد�رة �لعامة للرتبية �خلا�س���ة وباإد�ر�ت �لتعليم يف مناطق 
وحمافظ���ات �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية وعدده���م )37 (م�س���رًفا تربوي���اُ، كما �س���ملت 
�لدر��سة �أي�سا جميع �مل�سرفني �لرتبويني على بر�مج �لرتبية �لفكرية بالإد�رة �لعامة 
للرتبية �خلا�س���ة وباإد�ر�ت �لتعليم يف مناطق وحمافظات �ململكة �لعربية �ل�س���عودية 
وعدده���م)34( م�س���رًفا تربوًيا. و�أ�س���ارت نتائج هذ� �لدر��س���ة �أن �أك���رث �ملعوقات تاأثري� 
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و�لتي تو�جه �مل�س���رفني �لرتبويني على بر�مج �س���عوبات �لتعلم وعلى بر�مج �لرتبية 
�لفكرية هي:)قلة �ملخ�س�س���ات �ملالية �لالزمة لرب�مج �لرتبية �خلا�سة قلة �حلو�فز 
�ملادية �ملخ�س�س���ة للم�س���رفني �لرتبويني على بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة، كرثة �لأعباء 
�لإد�رية �لتي توؤثر �س���لًبا على �لن�س���اط �لفني للم�س���رف �لرتبوي على بر�مج �لرتبية 
�خلا�س���ة، ع���دم �هتم���ام بع����س مدي���ري �ملد�ر�س مبتابعة م���ا يدونه �مل�س���رف �لرتبوي 
عل���ى بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة م���ن ملحوظات.كم���ا �أو�س���حت نتائج هذ� �لدر��س���ة �أن 
�أق���ل �ملعوق���ات تاأثري� و�لتي تو�جه �مل�س���رفني �لرتبويني على بر�مج �س���عوبات �لتعلم 
وعلى بر�مج �لرتبية �لفكرية هي �ختالف وجهات �لنظر بني �مل�س���رف �لرتبوي على 
بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ومدير �ملدر�س���ة يف تقومي �أد�ء معلم �لرتبية �خلا�س���ة، عدم 
تقبل بع�س معلمي �لرتبية �خلا�س���ة لزيارة �مل�س���رف �لرتبوي، �ملو�قف �ل�س���لبية �لتي 
يتخذها بع�س معلمي �لرتبية �خلا�سة �أثناء مناق�سة �أ�ساليب تطوير م�ستهوى �لأد�ء 
يف �لعمل و�س���عف م�س���تهوى �لت�س���ال و�لتن�س���يق �لرتبوي بني �مل�سرف �لرتبوي على 

بر�مج �لرتبية �خلا�سة ومدير �ملدر�سة.

بينم���ا ��س���تهدفت �ل�س���د�دي )2009( �لتع���رف عل���ى دور �مل�س���رف �لرتب���وي يف 
حت�سني �لأد�ء �لتعليمي ملعلمي ذوي �سعوبات �لتعلم من وجهة نظر �ملعلمني �أنف�سهم 
وذلك باإجر�ء�ت �لت�سخي�س، و�لأ�ساليب �لتدري�سية، و�إعد�د وتنفيذ �خلطة �لرتبوية 
�لفردي���ة، وتفعيل غرف �مل�س���ادر وبي���ان �أثر �خلربة �لتعليمية على ه���ذ� �لدور، وذلك 
من خالل �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س���ي �لتايل ما دور �مل�س���رف �لرتبوي يف حت�سني 
�لأد�ء �لتعليم���ي ملعلمي ذوي �س���عوبات �لتعلم مبنطقة �ملدين���ة �ملنورة من وجهة نظر 
�ملعلم���ني �أنف�س���هم، وق���د تكون���ت �لعينة م���ن )55( معلًم���ا، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة 
��س���تخدم �لباحث �إ�س���تبانة ��ستملت يف �س���ورتها �لنهائية على )60( فقره موزعة على 
�أبع���اد �لإ�س���تبانة �لأربع���ة )�إج���ر�ء�ت �لت�س���خي�س، �أ�س���اليب �لتدري����س، �إع���د�د وتنفيذ 
�خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردي���ة، تفعي���ل غرفة �مل�س���ادر( و�أ�س���ارت نتائ���ج �لد�ر�س���ة �إىل �أن 
درج���ة دور �مل�س���رف �لرتبوي يف حت�س���ني �أد�ء �ملعلم �لتعليم���ي كان مرتفعا على جميع 
�ملح���اور �لأربع���ة لدر��س���ة، كما �ظهرت �لنتائ���ج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني متو�س���طات ��س���تجابات جمتمع �لدر��سة ب�س���بب �ختالف �خلربة �لتعليمية حول 
حم���اور �لإ�س���تبيان �لأربعة )�إجر�ء�ت �لت�س���خي�س، �أ�س���اليب �لتدري����س، �إعد�د وتنفيذ 

�خلطة �لرتبوية �لفردية، تفعيل غرفة �مل�سادر(.
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التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
�أن �مل�سرف �لرتبوي له �أثر كبري يف حل �مل�سكالت �لتعليمية �لتي تو�جه �ملعلم 1 ))

وتطور �أد�ءه �ملهني.
��س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل معاي���ري لختي���ار م�س���ريف �لرتبية �خلا�س���ة كما 1 ))

ي�س���رتك مدي���ر �ملدر�س���ة يف �إد�رة بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة كما ��س���ارت در��س���ة 
�ل�سديري )1430(.

�أن �لهي���كل �لتنظيم���ي �حل���ايل للمد�ر�س �مللح���ق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 1 ))
تعاين من وجود بع�س �ل�س���لبيات كما �أن هناك عدد من �ل�س���عوبات و�ملعوقات 
�لت���ي حتد م���ن فاعلية �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق بها بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة كما 

��سارت در��سة �لدوي�س )2006(.
�مل�س���رفني 1 )) تو�ج���ه  و�لت���ي  تاأث���ري�  �ملعوق���ات  �أك���رث  �أن  �إىل  �لدر��س���ات  �أ�س���ارت 

�لرتبوي���ني عل���ى بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م وعل���ى بر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة 
هي:)قلة �ملخ�س�سات �ملالية، قلة �حلو�فز �ملادية �ملخ�س�سة للم�سرفني، كرثة 
�لأعباء �لإد�رية، عدم �هتمام بع�س مديري �ملد�ر�س مبتابعة ما يدونه �مل�سرف 

�لرتبوي على بر�مج �لرتبية �خلا�سة من ملحوظات( 
تتف���ق �لدر��س���ات على �أن للم�س���رف �لرتب���وي مهام جوهريه ت�س���اعد يف تنمية 1 ))

ق���در�ت ومه���ار�ت �ملعلم���ني كما ��س���ارت در��س���ة �لغ���امن )2001( �إىل مهام �أكرث 
�أهمية وهي )متابعة �سري بر�مج �لرتبية �لفكرية وفًقا للخطة �ملعتمدة، تزويد 
معلم���ي بر�م���ج �لرتبي���ة �لفكرية بكل جديد يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة لرفع 

م�ستهوى خرب�تهم �ملهنية(.
 �مل�س���رف �لرتب���وي ل���ه دور كبري يف حت�س���ني �أد�ء �ملعلم �لتعليمي ويت�س���ح ذلك 1 ))

�ل���دور يف �إج���ر�ء�ت �لت�س���خي�س، ��س���اليب �لتدري����س، �ع���د�د وتنفي���ذ �خلط���ة 
�لرتبوية �لفردية، تفعيل غرفة �مل�س���ادر كما �أ�س���ار �إىل ذلك در��س���ة �ل�س���د�دي 

)2009(
�أن 1 )) �إل  �مل�س���تجدين مهنًي���ا؛  �ملعلم���ني  تاأهي���ل  دور يف  �لرتبوي���ني  للم�س���رفني 

�لدر��س���ات ت�س���ري �إىل ت���دين �لتنمي���ة �ملهني���ة �لت���ي تدع���م �ملعلم���ني وتوجههم 
ب�سكل كاف.
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منهجية البحث واإجراءاته
منهج البحث:

��س���تخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي، نظًر� ملالئم���ة هذ� �ملنهج لهذ� 
�لن���وع من �لدر��س���ات و�لذي يعتمد على در��س���ة �لظاهرة كما توج���د يف �لو�قع وتهتم 

بو�سفها و�سًفا دقيًقا.

جمتمع وعينة البحث: 
يتكون جمتمع وعينة �لبحث �حلايل من جميع �مل�سرفات �لرتبويات يف مكاتب 
�لإ�س���ر�ف �لرتب���وي �لتابع���ة لتعلي���م �لبن���ات باململك���ة �لعربية �ل�س���عودية، يف �لف�س���ل 
�لدر��سي �لأول للعام �لدر��سي )1436-1437ه�(، وقد بلغ حجم جمتمع �لدر��سة )57( 

م�سرفة، )وز�رة �لرتبية 1436-1437ه�(.

خ�سائ�س جمتمع البحث:
يت�س���ف �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة بعدد م���ن �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لوظيفية، 

نو�سحها فيما يلي:
املوؤهل العلمي( ))

تتك���ون عينة �لدر��س���ة من )36( م�س���رفة ميثلن ما ن�س���بته )63.2%( موؤهلهن 
�لعلمي بكالوريو�س، يف حني �أن هناك )19( م�سرفة بن�سبة )33.3%( موؤهلهن �لعلمي 
ماج�ستري، بينما )2( م�سرفتان بن�سبة )3.5%( موؤهلهن �لعلمي دكتور�ه، وجدول )1( 

يبني توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة وفًقا ملتغري �ملوؤهل �لعلمي.

جدول )1(
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري املوؤهل العلمي

�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�ت�ملوؤهل

3663.2بكالوريو�س

1933.3ماج�ستري

23.5دكتور�ه

100%57�لإجمايل
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اخلربة العلمية:( ))
تتكون عينة �لدر��س���ة من )17( م�س���رفة بن�سبة )29.8%( خربتهن )�أقل من 5 
�سنو�ت(، كما �أن هناك )16( م�سرفة بن�سبة )28.1%( ترت�وح �سنو�ت خربتهن ما بني 
)5 �إىل 9 �سنو�ت(، بينما )14( م�سرفة بن�سبة )24.6%( خربتهن �لعلمية )من 15 �سنة 
فما فوق(، ويف �لأخري هناك )10( م�سرفات بن�سبة )17.5%( ترت�وح �سنو�ت خربتهن 
ما بني )10 �س���نو�ت �إىل 14 �س���نة( وجدول )2( يبني توزيع �أفر�د عينة �لدر��س���ة وفًقا 

ملتغري �خلربة �لعلمية.
جدول )2(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري اخلربة العلمية
�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�ت�خلربة �لعلمية

1729.8�قل من 5 �سنو�ت
1628.1من 5 �سنو�ت �إىل 9 �سنو�ت
1017.5من 10 �سنو�ت �إىل 14 �سنة

1424.6من 15 �سنة فما فوق
100%57�لإجمايل

عدد الدورات( ))
تتك���ون عين���ة �لدر��س���ة م���ن )31( م�س���رفة بن�س���بة )54.4%( ع���دد دور�ته���ن 
�لتدريبي���ة خم����س دور�ت فاأك���رث، كم���ا �أن هن���اك )18( م�س���رفة بن�س���بة )31.6%( ع���دد 
دور�ته���ن �لتدريبي���ة ث���الث دور�ت، بينما )8( م�س���رفات بن�س���بة )14%( ع���دد دور�تهن 

�لتدريبية �أربع دور�ت.
جدول )3(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري عدد الدورات
�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�تعدد �لدور�ت

31831.6 دور�ت
4814.0 دور�ت

53154.4 دور�ت فاأكرث
100%57�لإجمايل
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اأداة البحث 	 
بن���اء عل���ى طبيع���ة �لبيانات، وعلى �ملنه���ج �ملتبع يف �لدر��س���ة، و�لوقت �مل�س���موح 
ب���ه، وج���دت �لباحث���ة �أن �لأد�ة �لأك���رث مالءم���ة لتحقي���ق �أه���د�ف ه���ذ� �لدر��س���ة ه���ي 
»�لإ�ستبانة«، وقد مت بناء �أد�ة �لدر��سة بالرجوع �إىل �لأدبيات و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت 

�لعالقة مبو�سوع �لدر��سة. 

ولقد تكونت �لإ�ستبانة يف �سورتها �لنهائية من جز�أين:
اجلزء الأول: وهو يتناول �لبيانات �لأولية �خلا�سة باأفر�د عينة �لدر��سة مثل:

�ملوؤهل �لعلمي.	 
�خلربة �لعلمية.	 
عدد �لدور�ت	 

اجلزء الثاين: وهو يتكون من )18( فقرة تتناول �س���بل تفعيل دور �مل�س���رفات �لرتبويات 
يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�سدق اأداة البحث
لقد قامت �لباحثة بالتاأكد من �سدق �ل�ستبانة من خالل ما ياأتي:

اأولاً: ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة )�سدق املحكمني(:
بع���د �لإنته���اء م���ن بناء �أد�ة �لدر��س���ة و�لت���ي تتناول » دور م�س���رفات �س���عوبات 
�لتعلم يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية »، مت عر�س���ها 
عل���ى ع���دد من �ملحكمني وذلك لال�سرت�س���اد باآر�ئهم، و�مللحق رقم )1( يو�س���ح �أ�س���ماء 

�ملحكمني.
وق���د ُطل���ب م���ن �ملحكم���ني �إب���د�ء �ل���ر�أي حول م���دى و�س���وح �لعب���ار�ت ومدى 
ومالءمتها ملا و�س���عت لأجله، ومدى منا�س���بة �لعبار�ت للمحور �لذي تنتمي �إليه، مع 

و�سع �لتعديالت و�لقرت�حات �لتي ميكن من خاللها تطوير �ل�ستبانة.
وبن���اء عل���ى �لتعدي���الت و�لقرت�ح���ات �لتي �أبد�ه���ا �ملحكمون، قام���ت �لباحثة 
باإج���ر�ء �لتعدي���الت �لالزم���ة �لت���ي �تفق عليه���ا غالبي���ة �ملحكمني، م���ن تعديل بع�س 
�لعب���ار�ت وحذف عبار�ت �أخرى، حتى �أ�س���بح �ل�س���تبيان يف �س���ورته �لنهائية وملحق 

رقم )2( يو�سح �لإ�ستبيان ب�سورته �لنهائية.
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ا: �سدق الت�ساق الداخلي: ثانياً
بع���د �لتاأكد من �ل�س���دق �لظاهري لأد�ة �لدر��س���ة قام���ت �لباحثة بتطبيقه���ا ميد�نًيا 
وعل���ى بيان���ات �لعين���ة ث���م قام���ت �لباحثة بح�س���اب معام���ل �لرتباط بري�س���ون ملعرفة 
�ل�سدق �لد�خلي لالإ�ستبانة حيث مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من 

عبار�ت �ل�ستبانة بالدرجة �لكلية كما يو�سح ذلك جدول )4(:
جدول )4(

معامالت اإرتباط بري�سون )ل�سبل تفعيل دور امل�سرفات الرتبويات يف تطوير برامج �سعوبات 
التعلم يف اململكة العربية ال�سعودية( بالدرجة الكلية 

معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة
1**0.74210**0.599
2**0.55011**0.772
3**0.51412**0.536
4**0.59713**0.554
5**0.61514*0.337
6**0.75915**0.578
7**0.78216**0.518
8**0.70817**0.460
9**0.68718**0.421

** د�ل عند م�ستوى 0.01  
يت�س���ح من خالل جدول )4( �أن جميع �لعبار�ت د�لة عند م�س���توى )0.05( وم�س���توى 
)0.01( فاأق���ل وه���ذ� يعطي دللة على �رتفاع معامالت �لت�س���اق �لد�خلي، كما ي�س���ري 

�إىل موؤ�سر�ت �سدق مرتفعة وكافية ميكن �لوثوق بها يف تطبيق �لبحث �حلايل.

ثبات اأداة البحث:
مت ح�س���اب ثب���ات �أد�ة �لبح���ث با�س���تخد�م معام���ل ثب���ات �لفاكرونب���اخ، وجدول 
)5( يو�س���ح معام���ل �لثبات ملحاور �أد�ة �لبح���ث �أن مقيا�س �لبحث يتمتع بثبات مقبول 
�إح�س���ائًيا، حي���ث بلغ���ت قيم���ة معامل �لثب���ات �لكلية )�ألف���ا( )0.86( وه���ي درجة ثبات 

عالية، ميكن �لوثوق بها يف تطبيق �لبحث �حلايل. 



دور م�صرفات �صعوبات التعلم يف تطوير برامج �صعوبات التعلم اأ . عائ�صة عبد الرحمن علي عتني

 278 

االأ�ساليب االإح�سائية:
مت ��س���تخد�م �لعدي���د م���ن �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة با�س���تخد�م �حلزم 
 Statistical Package for Social Sciences لإح�س���ائية للعلوم �لجتماعي���ة�
و�لت���ي يرم���ز لها �خت�س���اًر� بالرمز )SPSS(. حيث مت ح�س���اب �ملقايي�س �لإح�س���ائية 

�لتالية:
�لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية للتعرف على �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لوظيفية 1 ))

لأف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة وحتدي���د ��س���تجابات �أفر�ده���ا جت���اه عب���ار�ت �ملح���اور 
�لرئي�سة �لتي تت�سمنها �أد�ة �لدر��سة.

معام���ل �إرتب���اط بر�س���ون (Person Correlation)، للتحقق من �س���دق �أد�ة 1 ))
�لدر��س���ة، وذلك باإيجاد �لعالقة بني كل عبارة و�لدرجة �لكلية للمحور �لذي 

تنتمي �إليه.
معامل �ألفا كرونباخ (Cronbach›s alpha)، للتحقق من ثبات �أد�ة �لدر��سة1 ))
�ملتو�سط �حل�سابي  (Mean) وذلك ملعرفة مدى �رتفاع، �أو �إنخفا�س ��ستجابات 1 ))

�أفر�د �لدر��سة عن �ملحاور �لرئي�سة )متو�سط متو�سطات �لعبار�ت(، مع �لعلم 
باأنه يفيد يف ترتيب �ملحاور ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي.

مت ��س���تخد�م �لإنح���ر�ف �ملعي���اري (Standard Deviation) للتع���رف عل���ى 1 ))
م���دى �إنح���ر�ف ��س���تجابات �أف���ر�د �لدر��س���ة ل���كل عب���ارة من عب���ار�ت متغري�ت 
�لدر��سة، ولكل حمور من �ملحاور �لرئي�سة عن متو�سطها �حل�سابي. ويالحظ 
�أن �لإنحر�ف �ملعياري يو�س���ح �لت�س���تت يف ��س���تجابات �أفر�د عينة �لدر��سة لكل 
عبارة من عبار�ت متغري�ت �لدر��سة، �إىل جانب �ملحاور �لرئي�سة، فكلما �قرتبت 

قيمته من �ل�سفر تركزت �ل�ستجابات و�أن خف�س ت�ستتها بني �ملقيا�س.
حتلي���ل �لتباي���ن �لأحادي (One Way ANOVA)؛ لتو�س���يح دللة �لفروق 1 ))

يف �إجاب���ات �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة طبًقا �إىل �خت���الف متغري�تهم �لتي تنق�س���م 
�إىل �أكرث من فئتني ويف هده �لدر��س���ة ��س���تخدم �لباحث هذ� �لأ�سلوب؛ ملعرفة 
دللة �لفروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية وفاًقا ملتغري: )�ملوؤهل �لعلمي، �خلربة 

يف �لوظيفة �حلالية(.
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عر�ص نتائج البحث ومناق�ستها

ال�س�وؤال الأول: ما دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية؟

ولالإجاب���ة على �لت�س���اوؤل �ل�س���ابق قامت �لباحثة بح�س���اب �لتكر�ر�ت و�لن�س���ب 
�ملئوية و�ملتو�س���طات �حل�سابية و�لإنحر�ف �ملعياري لإجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو 
�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�مج �س���عوبات �لتعل���م يف �ململكة 
�لعربية �ل�س���عودية، كما مت ترتيب هذه �لفقر�ت ح�سب �ملتو�سط �حل�سابي لكاًل منها، 

وذلك كما يف جدول )5(:
جدول )5(

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والإنحراف املعياري لإجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة نحو �سبل تفعيل دور امل�سرفات الرتبويات يف تطوير برامج �سعوبات التعلم 

يف اململكة العربية ال�سعودية

�لعبار�تم

�ملتو�سط درجة �ملو�فقة
حل�سابي

�
�لإنحر�ف 

�ملعياري
رتتيب

�ل

مو�فق �إىل مو�فق
حد ما

غري
 مو�فق

%ك%ك%ك

14
 �أحث �ملعلمات على ��ستخد�م
 طرق تدري�س متنوعة مع

 �لأطفال دوي �سعوبات
.�لتعلم

5596.523.52.960.1861

1
 �أ�سجع �ملعلمات على توعية

 �فر�د �ملجتمع ب�سعوبات
.�لتعلم

5393.035.311.82.910.3422

11
 �أقدم للمعلمات مناذج
 لالإجناز�ت �لإبد�عية

.لزميالتهن ذو�ت �خلربة
5087.7610.511.82.860.3983

7
 �أ�ساهم يف خلق جو من

 �لتعاون بني معلمات �ل�سف
 �لعادي ومعلمات غرفة

.�مل�سادر
5087.758.823.52.840.4554
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�لعبار�تم

�ملتو�سط درجة �ملو�فقة
حل�سابي

�
�لإنحر�ف 

�ملعياري
رتتيب

�ل

مو�فق �إىل مو�فق
حد ما

غري
 مو�فق

%ك%ك%ك

 �أرفع �لحتياج �لفعلي ملعلمات8
5087.758.823.52.840.4555.�سعوبات �لتعلم للوز�رة

 �أ�سجع �ملعلمات على تطوير3
5087.747.035.32.820.5046.�لأن�سطة �لال�سفية

6
 �أتابع تنفيذ �لتو�سيات
 �لنهائية �لتي �كتبها

 للمعلمات بعد زيارتهن
.�مليد�نية

4782.5915.811.82.810.4417

13
 �أدرب معلمات �سعوبات

 �لتعلم على كيفية تطبيق
 �ملقايي�س �لر�سمية وغري

.�لر�سمية
4782.5814.023.52.790.4918

15
 �أر�جع نتائج �لإختبار�ت
 �لت�سخي�سية مع معلمات

.�سعوبات �لتعلم
4680.7814.035.32.750.5449

16
 �أقدم �لتغذية �لر�جعة

 �لفورية ملعلمات �سعوبات
.�لتعلم حول �أد�ئهن

4578.91017.523.52.750.51010

2
 �أتابع بدء �لتدري�س يف

 �لربنامج ح�سب �ملدة �لزمنية
.�ملحددة

4477.21221.111.82.750.47411

10
 يتم حتفيز �ملعلمات عن
 طريق تقدمي جمالت

.متخ�س�سة ب�سعوبات �لتعلم
4578.9814.047.02.720.59012

9
 �أقرتح �إنتد�ب �ملعلمات

 للخارج لالإطالع على خرب�ت
.جديدة

4273.71119.347.02.670.60713
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�لعبار�تم

�ملتو�سط درجة �ملو�فقة
حل�سابي

�
�لإنحر�ف 

�ملعياري
رتتيب

�ل

مو�فق �إىل مو�فق
حد ما

غري
 مو�فق

%ك%ك%ك

5
 �أ�ساهم يف توفري �أدو�ت �لقيا�س

 �لر�سمية وغري �لر�سمية
 �مل�ستخدمة مع ذوي �سعوبات

.�لتعلم
4070.21424.635.32.650.58214

12
 �أ�ساهم يف توفري �لو�سائل
 و�ملو�د �لتعليمية يف غرفة

.�مل�سادر
3866.71628.135.32.610.59015

 �أر�جع نتائج �لتقارير17
3968.41017.5814.02.540.73416.�لف�سلية و�لنهائية

18
 �أ�سجع �ملعلمات على تطبيق

 ��سرت�تيجيات تعديل
.�ل�سلوك

4070.2712.31017.52.530.78217

4
 �أ�سجع �ملعلمات على توظيف
 و�سائل �لتو��سل �لجتماعي
 مثل )تويرت–في�سبوك....

)�لخ
3663.21424.6712.32.510.71018

-2.740.296�ملتو�سط �حل�سابي �لعام

يت�سح من جدول ))( ما يلي: 
يت�سمن حمور �سبل تفعيل دور �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات 
�لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية )18( عبارة، جاءت جميعها بدرجة )مو�فق(، حيث 
ترت�وح �ملتو�س���طات �حل�س���ابية لهم ب���ني )2.51، 2.96(، وهذه �ملتو�س���طات تقع بالفئة 
�لثالث���ة م���ن فئ���ات �ملقيا����س �ملتدرج �لثالث���ي و�لتي ت���رت�وح ما ب���ني )2.34 �إىل 3.00(

وت�س���ري �لنتيج���ة �ل�س���ابقة �إىل جت���اأن ����س )تقارب( وجهات نظ���ر �أفر�د عينة �لدر��س���ة 
نحو �سبل تفعيل دور �مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.
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هذه �لنتائج تتو�فق مع در��س���ة �ل�س���د�دي )2009( و�لتي تو�سلت �يل �أن درجة 
دور �مل�سرف �لرتبوي يف حت�سني �أد�ء �ملعلم �لتعليمي كان مرتفًعا.

�ي�سا تتو�فق مع در��سة �لأغا و�لديب )2002( و�لتي ك�سفت عن �أن دور �مل�سرف 
�لرتب���وي دور حم���وري و�يجاب���ي يف �لنهو����س بالعملية �لتعليمي���ة �لتعلمية، وهذ� ما 
يتو�فق مع هذ� �لدر��س���ة �لتي �و�س���حت مو�فقة عينة �لدر��س���ة نحو �س���بل تفعيل دور 

�مل�سرفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم. 

ويع���زي ذل���ك �يل �أن دور �مل�س���رفة �لرتبوية يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم 
م���ن �ه���م �لأدو�ر �فرت��س���ا ب���اأن تطوير �لربنام���ج نحو �لأف�س���ل ينعك����س �إيجابا على 
حت�س���ني �ملوقف �لتعليمي وم�س���توى �لطلبة �لأكادميي، كما �أن �مل�س���رفة �لرتبوية هي 
�مل�سوؤولة عن توفري �لدعم �لكايف لتطوير �ملتطلبات �لتعليمية و�سمان تقدمي فر�س 

�لتعليم �ملنا�سبة لكت�ساب �لكفاء�ت �لالزمة.

لذل���ك ج���اءت هذه �لنتائ���ج توؤكد �أن هناك دور كبري للم�س���رفات �لرتبويات يف 
تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )14( وه���ي )�أح���ث �ملعلمات على ��س���تخد�م ط���رق تدري�س 1 ))
متنوع���ة م���ع �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م( باملرتب���ة �لأوىل ب���ني �لعب���ار�ت 
�خلا�س���ة ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوير بر�مج �س���عوبات 
�لتعلم مبتو�سط ح�سابي )2.96( و�إنحر�ف معياري )0.19(، وهذ� يدل على �أن 
هناك مو�فقة بني �مل�سرفات �لرتبويات على �أن يتعاملن مع �أهم فئات �لعملية 
�لرتبوية وهما �ملعلم و�لطالب، كما �أن من �أهد�ف عملية �لإ�س���ر�ف م�س���اعدة 
�ملعلمني علي تنمية قدر�تهم وكفاياتهم من خالل ��س���تخد�م �لطرق �حلديثة 

و�ملتنوعة �ل�سيء �لذي ينعك�س على �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )1( وه���ي )�أ�س���جع �ملعلم���ات عل���ى توعي���ة �ف���ر�د �ملجتم���ع 1 ))

ب�س���عوبات �لتعل���م( باملرتب���ة �لثاني���ة بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل دور 
�مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م مبتو�س���ط ح�س���ابي 
)2.91( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.34(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�س���رفات �لرتبويات على �أن دور �مل�س���رفات يجعل �ملعلمات مدركات ملا يحدث 
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يف �ملجتمع من تغري�ت و��س���بابها ونتائجها ومدي عالقة ذلك باملجتمع وهذ� 
يعك�س دورة �مل�سرفة باأهمية تكامل �لعملية �لتعليمية بكافة مكوناتها.

ج���اءت �لعب���ارة رقم )11( وهي )�أق���دم للمعلمات مناذج لالإجن���از�ت �لإبد�عية 1 ))
لزميالتهن ذو�ت �خلربة( باملرتبة �لثالثة بني �لعبار�ت �خلا�سة ب�سبل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.86( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.40(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�سرفات �لرتبويات على �أن �لإ�سر�ف �لرتبوي عملية فنية متخ�س�سة تهدف 

�يل حت�سني �لتعليم و�لتعلم من خالل �لتحفيز و�لت�سجيع. 
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )7( وهي )�أ�س���اهم يف خلق ج���و من �لتعاون ب���ني معلمات 1 ))

�ل�سف �لعادي ومعلمات غرفة �مل�سادر( باملرتبة �لر�بعة بني �لعبار�ت �خلا�سة 
ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م 
مبتو�سط ح�سابي )2.84( و�إنحر�ف معياري )0.46(، وهذ� يدل على �أن هناك 
مو�فقة بني �مل�سرفات �لرتبويات على �أن م�ساعدة �ملعلمات يف �لتعاون ومعرفة 
نو�حي �لقوة و�ل�سعف وخلق جو حلل �مل�سكالت يوؤدي �رتفاع م�ستوي �لتعاون 
بني معلمات �ل�س���ف �لعادي ومعلمات غرف �مل�س���ادر وذل���ك من خالل �لزيارة 

�ل�سفية �مل�ستمرة.
ج���اءت �لعب���ارة رقم )8( وهي )�أرفع �لحتياج �لفعلي ملعلمات �س���عوبات �لتعلم 1 ))

للوز�رة( باملرتبة �خلام�س���ة بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل دور �مل�سرفات 
�لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م مبتو�س���ط ح�س���ابي )2.84( 
و�إنح���ر�ف معي���اري )0.46(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هناك مو�فقة بني �مل�س���رفات 
���ا يعد من  �لرتبوي���ات عل���ى �أن �لط���الع عل���ى �أد�ء �ملعل���م و�س���ري �لعمل ميد�نيًّ
�لنماذج �ملهمة يف تطبيق منوذج �لإ�سر�ف وهو من �لهد�ف �لرئي�سية للعملية 

�لإ�سر�فية.
جاءت �لعبارة رقم )3( وهي )�أ�سجع �ملعلمات على تطوير �لأن�سطة �لال�سفية( 1 ))

باملرتبة �ل�ساد�سة بني �لعبار�ت �خلا�سة ب�سبل تفعيل دور �مل�سرفات �لرتبويات 
يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي )2.82( و�إنحر�ف معياري 
)0.50(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هناك مو�فقة بني �مل�س���رفات �لرتبوي���ات على �أن 
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�إح���د�ث �لتغ���ري و�لتطوير �لرتبوي من خالل م�س���اعدة �ملعلمات على جتريب 
�لأفكار و�ل�س���اليب �جلديدة وت�س���جيعهم على �لأن �س���طة �لال�س���فية يح�سن 

من عملية �لتعلم يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )6( وهي )�تاب���ع تنفيذ �لتو�س���يات �لنهائية �لت���ي �كتبها 1 ))

للمعلم���ات بع���د زيارته���ن �مليد�ني���ة( باملرتبة �ل�س���ابعة ب���ني �لعبار�ت �خلا�س���ة 
ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م 
مبتو�سط ح�سابي )2.81( و�إنحر�ف معياري )0.44(، وهذ� يدل على �أن هناك 
مو�فقة بني �مل�سرفات �لرتبويات على �أن م�ساعدة �ملعلمات يف تقومي �أعمالهن 
ومعرفة نو�حي �لقوة و�ل�سعف وحل �مل�سكالت �خلا�سة ورفع م�ستوي �د�ئهم.

ج���اءت �لعب���ارة رق���م )13( وه���ي )�أدرب معلم���ات �س���عوبات �لتعلم عل���ى كيفية 1 ))
تطبي���ق �ملقايي����س �لر�س���مية وغ���ري �لر�س���مية( باملرتب���ة �لثامنة ب���ني �لعبار�ت 
�خلا�س���ة ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوير بر�مج �س���عوبات 
�لتعلم مبتو�س���ط ح�س���ابي )2.79( و�إنحر�ف معي���اري )0.49(، وهذ� يدل على 
�أن هناك مو�فقة بني �مل�سرفات �لرتبويات على �أن ه من �ل�سروري �لتاأكد من 
تطبيق �ملقايي�س يحدث تاأثري� �يجابًيا وهذ� بدوره يعد من ��س���كال �لإ�س���ر�ف 

بالأهد�ف لذلك جاءت �لعبارة بدرجة مو�فقة. 
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )15( وه���ي )�أر�ج���ع نتائ���ج �لإختب���ار�ت �لت�سخي�س���ية مع 1 ))

معلمات �سعوبات �لتعلم( باملرتبة �لتا�سعة بني �لعبار�ت �خلا�سة ب�سبل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.75( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.54(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�سرفات �لرتبويات على مر�جعة نتائج �لإختبار�ت �لت�سخي�سية مع معلمات 

�سعوبات �لتعلم، للوقوف على �لأد�ء.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )16( وه���ي )�أق���دم �لتغذي���ة �لر�جع���ة �لفوري���ة ملعلم���ات 1 1))

�س���عوبات �لتعلم حول �أد�ئهن( باملرتبة �لعا�س���رة بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�سبل 
تفعيل دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�س���ط 
ح�س���ابي )2.75( و�إنح���ر�ف معياري )0.51(، وهذ� ي���دل على �أن هناك مو�فقة 
ب���ني �مل�س���رفات �لرتبوي���ات عل���ى تق���دمي �لتغذي���ة �لر�جع���ة �لفوري���ة ملعلم���ات 

�سعوبات �لتعلم حول �أد�ئهن، لال�ستفادة من �خلرب�ت و�لتجارب.
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ج���اءت �لعب���ارة رق���م )2( وهي )�أتاب���ع بدء �لتدري����س يف �لربنامج ح�س���ب �ملدة 1 )))
�لزمنية �ملحددة( باملرتبة �حلادية ع�س���ر بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.75( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.47(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�س���رفات �لرتبوي���ات عل���ى متابع���ة ب���دء �لتدري����س يف �لربنام���ج ح�س���ب �مل���دة 

�لزمنية �ملحددة، لتحقيق �لأهد�ف �ملر�سومة.
جاءت �لعبارة رقم )10( وهي )يتم حتفيز �ملعلمات عن طريق تقدمي جمالت 1 )))

متخ�س�س���ة ب�س���عوبات �لتعل���م( باملرتب���ة �لثانية ع�س���ر بني �لعبار�ت �خلا�س���ة 
ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م 
مبتو�سط ح�سابي )2.72( و�إنحر�ف معياري )0.59(، وهذ� يدل على �أن هناك 
مو�فق���ة ب���ني �مل�س���رفات �لرتبوي���ات عل���ى حتفي���ز �ملعلم���ات عن طري���ق تقدمي 
جم���الت متخ�س�س���ة ب�س���عوبات �لتعل���م، و�طالعه���ن عل���ى كل م���ا ه���و حديث 

مبجال �سعوبات �لتعلم.
ج���اءت �لعبارة رق���م )9( وهي )�أق���رتح �إنتد�ب �ملعلمات للخ���ارج لالإطالع على 1 )))

خ���رب�ت جدي���دة( باملرتب���ة �لثالثة ع�س���ر بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.67( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.61(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�س���رفات �لرتبوي���ات عل���ى �إنت���د�ب �ملعلم���ات للخ���ارج لالإط���الع عل���ى خرب�ت 

جديدة، لت�سهم يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم.
جاءت �لعبارة رقم )5( وهي )�أ�س���اهم يف توفري �أدو�ت �لقيا�س �لر�س���مية وغري 1 )))

�لر�س���مية �مل�س���تخدمة م���ع ذوي �س���عوبات �لتعل���م( باملرتبة �لر�بعة ع�س���ر بني 
�لعب���ار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�مج 
�س���عوبات �لتعلم مبتو�س���ط ح�س���ابي )2.65( و�إنحر�ف معياري )0.58(، وهذ� 
يدل على �أن هناك مو�فقة بني �مل�س���رفات �لرتبويات على �مل�س���اهمة يف توفري 
�أدو�ت �لقيا�س �لر�س���مية وغري �لر�سمية �مل�ستخدمة مع ذوي �سعوبات �لتعلم، 

للرقي بالرب�مج وحتقيق �أق�سي فائدة.
((( 1
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جاءت �لعبارة رقم )12( وهي )�أ�س���اهم يف توفري �لو�س���ائل و�ملو�د �لتعليمية يف 1 )))
غرفة �مل�س���ادر( باملرتبة �خلام�س���ة ع�س���ر بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.61( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.59(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�س���رفات �لرتبويات على توفري �لو�س���ائل و�ملو�د �لتعليمية يف غرفة �مل�سادر، 

للم�ساهمة يف بر�مج �سعوبات �لتعلم.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )17( وهي )�أر�ج���ع نتائج �لتقاري���ر �لف�س���لية و�لنهائية( 1 )))

باملرتب���ة �ل�ساد�س���ة ع�س���ر ب���ني �لعب���ار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل دور �مل�س���رفات 
�لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م مبتو�س���ط ح�س���ابي )2.54( 
و�إنح���ر�ف معي���اري )0.73(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هناك مو�فقة بني �مل�س���رفات 
�لرتبوي���ات عل���ى مر�جعة نتائ���ج �لتقارير �لف�س���لية و�لنهائي���ة، للوقوف على 

فعالية تطوير �لرب�مج.
ج���اءت �لعب���ارة رق���م )18( وهي )�أ�س���جع �ملعلمات عل���ى تطبيق ��س���رت�تيجيات 1 )))

تعديل �ل�س���لوك( باملرتبة �ل�س���ابعة ع�س���ر بني �لعبار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعيل 
دور �مل�س���رفات �لرتبويات يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم مبتو�سط ح�سابي 
)2.53( و�إنح���ر�ف معي���اري )0.78(، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني 
�مل�س���رفات �لرتبويات على ت�س���جيع �ملعلمات على تطبيق ��سرت�تيجيات تعديل 

�ل�سلوك، للرقي بالعملية �لتعليمة.
ج���اءت �لعبارة رقم )4( وهي )�أ�س���جع �ملعلمات على توظيف و�س���ائل �لتو��س���ل 1 )))

�لجتماع���ي مث���ل )تويرت–في�س���بوك.... �ل���خ(( باملرتب���ة �لثامن���ة ع�س���ر ب���ني 
�لعب���ار�ت �خلا�س���ة ب�س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�مج 
�س���عوبات �لتعلم مبتو�س���ط ح�س���ابي )2.51( و�إنحر�ف معياري )0.71(، وهذ� 
ي���دل عل���ى �أن هن���اك مو�فقة بني �مل�س���رفات �لرتبوي���ات على ت�س���جيع �ملعلمات 
على توظيف و�س���ائل �لتو��س���ل �لجتماعي مثل )تويرت–في�سبوك.... �لخ((، 

للم�ساهمة يف تنمية وتطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم بكل �ل�سبل.
يبلغ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �لع���ام )2.74(، وهذ� يدل على �أن هن���اك مو�فقة بني 
�أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة على �س���بل تفعي���ل دور �مل�س���رفات �لرتبوي���ات يف تطوي���ر بر�مج 
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�س���عوبات �لتعل���م، ومتثل���ت ه���ذه �ل�س���بل يف كل م���ن )ح���ث �ملعلم���ات عل���ى ��س���تخد�م 
ط���رق تدري����س متنوع���ة مع �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم وكذلك ت�س���جيع �ملعلمات 
���ا يجب �أن تق���دم للمعلمات مناذج  عل���ى توعي���ة �فر�د �ملجتمع ب�س���عوبات �لتعلم و�أي�سً
لالإجناز�ت �لإبد�عية لزميالتهن ذو�ت �خلربة و�لإ�سهام يف خلق جو من �لتعاون بني 

معلمات �ل�سف �لعادي ومعلمات غرفة �مل�سادر(.

ال�سوؤال الثاين: ما �أثر متغري�ت كال من �ملوؤهل �لعلمي و�سنو�ت �خلربة وعدد 
�لدور�ت يف �ر�ء �مل�س���رفات �لرتبويات حول ممار�سة �مل�سرفات �لرتبويات لأدو�رهن يف 

تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم؟

وللتعرف على ما �إذ� كانت هنالك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �أر�ء م�س���رفات 
�س���عوبات �لتعل���م طبًق���ا �إىل �خت���الف متغ���ري �ملوؤه���ل �لعلم���ي مت ��س���تخد�م » حتلي���ل 
�لتباين �لأحادي » (One Way ANOVA) لتو�سيح دللة �لفروق يف �أر�ء م�سرفات 
�سعوبات �لتعلم طبًقا �إىل �ختالف متغري �ملوؤهل �لعلمي وجاءت �لنتائج كما يو�سحها 

جدول )6(:

جدول )6(
نتائج “ حتليل التباين الأحادي “ (One Way ANOVA) للفروق يف اأراء م�سرفات 

�سعوبات التعلم طبًقا اإىل اختالف متغري املوؤهل العلمي

 جمموعم�سدر �لتباين�ملحور
مربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 �لدللة
�لإح�سائية

 ممار�سة �مل�سرفات
 �لرتبويات لأدو�رهن

 يف تطوير بر�مج
�سعوبات �لتعلم

0.03420.017بني �ملجموعات

0.1910.827 4.863540.090د�خل �ملجموعات

4.89756�ملجموع

يت�س���ح من �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى )0.05( فاأقل يف �جتاهات �أفر�د �لدر��سة حول )ممار�سة �مل�سرفات �لرتبويات 
لأدو�ره���ن يف تطوي���ر بر�مج �س���عوبات �لتعلم( باختالف متغ���ري �ملوؤهل �لعلمي، وهذ� 
ي���دل على �أن هناك متاثل يف ��س���تجابات �لعينة باخت���الف موؤهالتهم �لعلمية، وتعزو 
�لباحثة هذه �لنتيجة �إىل �مل�سرفات ميار�سن مهام �لإ�سر�ف �لرتبوي وتقوم بالإ�سر�ف 



دور م�صرفات �صعوبات التعلم يف تطوير برامج �صعوبات التعلم اأ . عائ�صة عبد الرحمن علي عتني

 288 

علي �ملعلمات وت�س���تخدم �أ�س���اليب متنوعة باعتبارها م�سرفة مقيمة، كما �أن �مل�سرفات 
�لرتبويات خا�سة يف �سعوبات �لتعلم �مل�ستوي �لتعليم لديهم م�سرتك لذلك ل توجد 

فروقات ذ�ت دللة �إح�سائية تعزي ل�سالح �ملوؤهل �لعلمي.

�آر�ء  �إح�س���ائية يف  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  كان���ت هنال���ك  �إذ�  م���ا  عل���ى  وللتع���رف   
م�س���رفات �س���عوبات �لتعل���م طبًق���ا �إىل �ختالف متغري �س���نو�ت �خلربة مت ��س���تخد�م » 
حتلي���ل �لتباي���ن �لأحادي » (One Way ANOVA) لتو�س���يح دللة �لفروق يف �آر�ء 
م�س���رفات �س���عوبات �لتعلم طبًقا �إىل �ختالف متغري �س���نو�ت �خلربة وجاءت �لنتائج 

كما يو�سحها جدول )7(:

جدول )7(
نتائج “ حتليل التباين الأحادي “ (One Way ANOVA) للفروق يف اأراء م�سرفات 

�سعوبات التعلم طبًقا اإىل اختالف متغري �سنوات اخلربة

 جمموعم�سدر �لتباين�ملحور
مربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 �لدللة
�لإح�سائية

 ممار�سة �مل�سرفات
 �لرتبويات لأدو�رهن يف
 تطوير بر�مج �سعوبات

�لتعلم

0.18530.062بني �ملجموعات

0.6920.561 4.713530.089د�خل �ملجموعات

4.89756�ملجموع

يت�س���ح من �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى )0.05( فاأقل يف �جتاهات �أفر�د �لدر��سة حول )ممار�سة �مل�سرفات �لرتبويات 
لأدو�رهن يف تطوير بر�مج �س���عوبات �لتعلم( باختالف متغري �س���نو�ت �خلربة، وهذ� 
ي���دل عل���ى �أن هن���اك متاث���ل يف ��س���تجابات �لعين���ة باختالف �س���نو�ت خربته���م، وتعزو 
�لباحث���ة هذه �لنتيجة �إىل �أن �ختيار �مل�س���رفات �لرتبويات يعتمد علي �رتفاع �س���نو�ت 
�خلربة يف �لعمل خربة ل تقل عن خم�س���ة �س���نو�ت �ل�س���يء �لذي يعني �رتفاع م�ستوي 
�خلربة لدي كل �مل�س���رفات مما يوؤكد جتاأن �س وجهات �لنظر مما �دي �يل عدم وجود 

فروق ذ�ت دللة �إح�سائية باختالف متغري �سنو�ت �خلربة.
وه���ذه �لنتائ���ج تتو�ف���ق در��س���ة �ل�س���د�دي )2009( و�لت���ي �أظه���رت ع���دم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات ��ستجابات جمتمع �لدر��سة ب�سبب �ختالف 
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�خل���ربة �لتعليمي���ة حول حم���اور �لإ�س���تبيان �لأربعة )�إجر�ء�ت �لت�س���خي�س، ��س���اليب 
�لتدري�س، �عد�د وتنفيذ �خلطة �لرتبوية �لفردية، تفعيل غرفة �مل�سادر(.

وللتعرف على ما �إذ� كانت هنالك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �أر�ء م�س���رفات 
�سعوبات �لتعلم طبًقا �إىل �ختالف متغري عدد �لدور�ت مت ��ستخد�م » حتليل �لتباين 
م�س���رفات  �أر�ء  �لف���روق يف  دلل���ة  لتو�س���يح   (One Way ANOVA)  « �لأح���ادي 
�سعوبات �لتعلم طبًقا �إىل �ختالف متغري عدد �لدور�ت وجاءت �لنتائج كما يو�سحها 

جدول )8(.
جدول )8(

نتائج “ حتليل التباين الأحادي “ )One Way ANOVA( للفروق يف اأراء م�سرفات 
�سعوبات التعلم طبًقا اإىل اختالف متغري عدد الدورات

 جمموعم�سدر �لتباين�ملحور
مربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 �لدللة
�لإح�سائية

 ممار�سة �مل�سرفات
 �لرتبويات لأدو�رهن

 يف تطوير بر�مج
�سعوبات �لتعلم

0.02320.011بني �ملجموعات

0.1250.882 4.874540.090د�خل �ملجموعات

4.89756�ملجموع

يت�س���ح من �لنتائج �ملو�س���حة �أعاله عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى )0.05( فاأقل يف �جتاهات �أفر�د �لدر��سة حول )ممار�سة �مل�سرفات �لرتبويات 
لأدو�ره���ن يف تطوي���ر بر�م���ج �س���عوبات �لتعل���م( باخت���الف متغ���ري ع���دد �ل���دور�ت، 
وه���ذ� ي���دل على �أن هناك متاث���ل يف ��س���تجابات �لعينة باختالف دور�ته���م �لتدريبية، 
وتع���زو �لباحث���ة ه���ذه �لنتيج���ة �إىل تاأثري �ل���دور�ت �لتدريبية �لتي تتلقاها �مل�س���رفات 
�لرتبوي���ات �ثن���اء �خلدمة قليل جد� مما يعك�س عدم وج���ود فروقات من وجهة نظرة 
عين���ة �لدر��س���ة،وهذه �لنتائ���ج تتو�فق مع در��س���ة �لغ�س���اب )2009( و�لتي ك�س���فت عن 
وع���دم وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني وجه���ات نظر مدي���ري �ملد�ر�س ومعلمي 
ذوي �س���عوبات �لتعلم يف ممار�س���ة �ملديرين لدورهم، جتاه بر�مج �س���عوبات �لتعلم يف 
�ملجالت )�لتنظيمية، و�لإ�س���ر�فية، و�لرتبوية(باختالف مدى ح�س���ول �أفر�د �لعينة 

على تدريب يف جمال �سعوبات �لتعلم.
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نتائج البحث
تو�سلت �لدر��سة �إىل �لعديد من �لنتائج نوجزها فيما يلي:

�أن هن���اك مو�فق���ة ب���ني �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة على �س���بل تفعيل دور �مل�س���رفات 1 ))
�لرتبويات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم، تتمثل يف �ل�سبل �لتالية:

حث �ملعلمات على ��س���تخد�م طرق تدري�س متنوعة مع �لأطفال ذوي �س���عوبات 1 ))
�لتعلم.

ت�سجيع �ملعلمات على توعية �فر�د �ملجتمع ب�سعوبات �لتعلم.1 ))
تقدمي للمعلمات مناذج لالإجناز�ت �لإبد�عية لزميالتهن ذو�ت �خلربة.1 ))
�لإ�س���هام يف خلق جو من �لتعاون بني معلمات �ل�س���ف �لعادي ومعلمات غرفة 1 ))

�مل�سادر.
رفع �لحتياج �لفعلي ملعلمات �سعوبات �لتعلم للوز�رة.1 ))
ت�سجيع �ملعلمات على تطوير �لأن �سطة �لال�سفية.1 ))
متابع���ة تنفي���ذ �لتو�س���يات �لنهائي���ة �لت���ي تكتبه���ا �مل�س���رفات للمعلم���ات بع���د 1 ))

زيارتهن �مليد�نية.
تدريب معلمات �س���عوبات �لتعلم على كيفية تطبيق �ملقايي�س �لر�س���مية وغري 1 ))

�لر�سمية.
مر�جعة نتائج �لإختبار�ت �لت�سخي�سية مع معلمات �سعوبات �لتعلم.1 1))
تقدمي �لتغذية �لر�جعة �لفورية ملعلمات �سعوبات �لتعلم حول �أد�ئهن.1 )))
متابعة بدء �لتدري�س يف �لربنامج ح�سب �ملدة �لزمنية �ملحددة.1 )))
حتفيز �ملعلمات عن طريق تقدمي جمالت متخ�س�سة ب�سعوبات �لتعلم.1 )))
�إنتد�ب �ملعلمات للخارج لالإطالع على خرب�ت جديدة.1 )))
�مل�س���اهمة يف توف���ري �أدو�ت �لقيا�س �لر�س���مية وغري �لر�س���مية �مل�س���تخدمة مع 1 )))

ذوي �سعوبات �لتعلم.
�مل�ساهمة يف توفري �لو�سائل و�ملو�د �لتعليمية يف غرفة �مل�سادر.1 )))
مر�جعة نتائج �لتقارير �لف�سلية و�لنهائية.1 )))
ت�سجيع �ملعلمات على تطبيق ��سرت�تيجيات تعديل �ل�سلوك.1 )))
مث���ل                                   1 ))) �لجتماع���ي  �لتو��س���ل  و�س���ائل  توظي���ف  عل���ى  �ملعلم���ات  ت�س���جيع 

)تويرت–في�سبوك.... �لخ(.
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عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( فاأقل يف �جتاهات 1 1))
�أف���ر�د �لدر��س���ة ح���ول )ممار�س���ة �مل�س���رفات �لرتبوي���ات لأدو�ره���ن يف تطوي���ر 
بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم( باختالف متغ���ري �ملوؤهل �لعلمي، وه���ذ� يدل على �أن 

هناك متاثل يف ��ستجابات �لعينة باختالف موؤهالتهم �لعلمية.
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( فاأقل يف �جتاهات 1 )))

�أف���ر�د �لدر��س���ة ح���ول )ممار�س���ة �مل�س���رفات �لرتبوي���ات لأدو�ره���ن يف تطوي���ر 
بر�مج �س���عوبات �لتعلم( باختالف متغري �س���نو�ت �خل���ربة، وهذ� يدل على �أن 

هناك متاثل يف ��ستجابات �لعينة باختالف �سنو�ت خربتهم.
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( فاأقل يف �جتاهات 1 )))

�أف���ر�د �لدر��س���ة ح���ول )ممار�س���ة �مل�س���رفات �لرتبوي���ات لأدو�ره���ن يف تطوي���ر 
بر�م���ج �س���عوبات �لتعلم( باخت���الف متغري عدد �ل���دور�ت، وهذ� ي���دل على �أن 

هناك متاثل يف ��ستجابات �لعينة باختالف دور�تهم �لتدريبية.

تو�سيات البحث:
يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها تو�سي �لباحثة مبا يلي:

�مل�س���اهمة يف �لت�س���جيع م���ن قب���ل �مل�س���رف �لرتب���وي يف �لتخطي���ط لأن�س���طة 1 ))
�إبد�عية.

�إطالع �مل�سرفات �لرتبويات على ��ساليب �إ�سر�فية معا�سرة وتدريبهم عليها.1 ))
تزويد �ملعلمات باأدو�ت تقومي خا�سة تر�عي ذوي �لإعاقة.1 ))
�لعم���ل عل���ى معاجل���ة �لهي���كل �لتنظيمي �حل���ايل للمد�ر�س �مللح���ق بها بر�مج 1 ))

�لرتبية �خلا�سة.
تع���اون �مل�س���ولني �لرتبوي���ني بتوف���ري ما يلزم م���ن �لإمكانيات �ملادي���ة �لالزمة 1 ))

لإجناح دور �مل�سرفات يف تطوير بر�مج �سعوبات �لتعلم.
تعاون �ملعلمات مع �مل�سرفات �لرتبويات يف ت�سخي�س �حتياجات تطوير بر�مج 1 ))

�سعوبات �لتعلم.
رفع م�س���توى �لت�س���ال و�لتن�س���يق �لرتبوي بني �مل�س���رف �لرتبوي على بر�مج 1 ))

�لرتبية �خلا�سة ومدير �ملدر�سة.
�لعمل على ترتيب زيار�ت لبع�س �مل�سرفات لدول �خرى لالطالع على جتربة 1 ))

�لإ�سر�ف �لرتبوي و�ل�ستفادة منها يف تدريب �لخريات.
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�لعمل علي زيادة �ملخ�س�سات �ملالية، و�حلو�فز �ملادية �ملخ�س�سة للم�سرفني.1 ))
�لعمل على زيادة �أعد�د �مل�سرفات �لرتبويات يف جميع مناطق �ململكة.1 1))
�لعمل على تعيني م�سرفات �سعوبات تعلم من ذو�ت �لخت�سا�س.1 )))
�جر�ء در��سات م�سابهة تخ�س دور م�سرفني �سعوبات �لتعلم يف تطوير بر�مج 1 )))

�سعوبات �لتعلم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
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ملخ�ص البحث : 
��س���تهدف �لبحث �لتعرف على مدى ر�س���ا �أولياء �لأم���ور عن خدمات �لتدخل 
�ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية يف مر�كز �لتدخل �ملبكر �خلا�س���ة 
مبحافظت���ي ج���دة ومكة �ملكرم���ة، وعالقته ببع�س �ملتغ���ري�ت �ملتعلقة باأولي���اء �لأمور 
و�لطفل؛ وتكونت عينة �لبحث من )202( ويل �أمر موزعني على )30( مركًز� للتدخل 
�ملبك���ر مبحافظت���ي ج���دة ومك���ة �ملكرم���ه، ُطبق���ت عليهم ��س���تبانة م���ن �إع���د�د �لباحثة 
ل�ستق�س���اء �آر�ئه���م يف �س���وء �أ�س���ئلة �لدر��س���ة و�أهد�فها. وق���د �أظهرت نتائج �لدر��س���ة 
ا  �لتي ��س���تخدم �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي ل�ستخال�سها �أن �أولياء �لأمور �أظهرو� ر�سً
عالًي���ا ع���ن خدمات �لتدخل �ملبك���ر �ملتعلقة بتدريب �لطفل عل���ى �ملهار�ت �لجتماعية، 
ومعاملة فريق �لعمل له بكر�مة و�حرت�م، و��س���تخد�م فريق �لعمل لغة �س���هلة �لفهم 
م���ن قب���ل �أولياء �لأم���ور، وحمافظة �لفري���ق على �س���رية �ملعلومات �خلا�س���ة بالطفل 
و�لأ�سرة، و�إجادة �لعاملني يف �ملركز �لتعامل مع �لطفل، بالإ�سافة �إىل تدريب �لطفل 
على �ملهار�ت �ملعرفية و�ل�س���تقاللية، ومنا�سبة �أوقات عمل �ملركز لالأ�سرة، ويف �ملقابل 
�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور كان متدنًيا خلدم���ات �لتدخل �ملبكر 
�ملتعلق���ة بقي���ام فري���ق �لعم���ل بزي���ار�ت منزلية لالإطالع على و�س���ع �لطفل، و�إ�س���ر�ك 
�أولي���اء �لأم���ور يف ق���ر�ر�ت وتطوي���ر �سيا�س���ات �ملرك���ز، وم�س���اعدتهم يف �حل�س���ول على 
مو�عيد يف �مل�ست�س���فيات و�ملر�كز �ل�س���حية، بالإ�س���افة �إىل مر�جعة فحو�س���ات �لطفل 
�لطبية و�ل�س���حية ب�س���كل دوري، وتدريب �أولياء �لأمور خ���الل �لزيار�ت �ملنزلية على 
�أن�سطة ت�ساعدهم يف �لتعامل مع طفلهم وتلبية �حتياجاته. ومل تك�سف نتائج �لدر��سة 
عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني ��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى 
ر�ساهم عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية ُتعزى 
لخت���الف جن����س وعم���ر ويل �لأم���ر، ودخله �ل�س���هري، وجن����س �لطفل وعم���ره، ومدة 
�لتحاقه باملركز؛ يف حني ك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن وجود فروق د�لة �إح�س���ائية عند 
م�س���توى )0.05( ب���ني �أفر�د عينة �لبحث �حلا�س���لني على موؤه���ل بكالوريو�س فاأعلى، 
و�أف���ر�د �لعين���ة �حلا�س���لني عل���ى موؤه���ل متو�س���ط فاأق���ل، وذلك ل�س���الح �أف���ر�د �لعينة 

�حلا�سلني على موؤهل متو�سط فاأقل.
الكلمات املفتاحية: ر�س���ا �أولياء �لأمور ، خدم���ات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة، ذوي �لإعاقة 

�لفكرية
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Parents’ Satisfaction Level with Early Intervention 
Services Offered to Their Children with Intellectual 
Disabilities and Their Relationship with Some Variables

This study aims at identifying the level of parents’ satisfaction 
with the early intervention services given to their children with 
intellectual disability in the early intervention centers in Jeddah and 
Makkah governances and their relationship with some variables 
related to parents and the child. The sample of the study consisted 
of 202 parent distributed on 30 early intervention centers in Jeddah 
and Makkah. A survey that is based on the questions and purpose of 
the study was prepared by the researcher and given to the subjects 
of the study. The study used the descriptive analytical approach . 
Its results showed that parents were highly satisfied with the early 
intervention services in relation to training the child on social skills, 
the treatment of the work team with dignity and respect and their 
use of a language with the parents that is easily understood by the 
parents and their keeping of the confidentiality of children and family 
information, how good they are at dealing with the child, in addition 
to training the child on cognitive skills and independence, and the 
appropriateness of the centre opening and working hours for the 
family. The study showed that their satisfaction was low in relation 
to the early intervention services that have to do with home visits 
by the work teams to follow up the children’s situation, involving 
parents in decision making and developing the centres policies and 
helping them get hospital and medical centers services in a ddition 
to reviewing the child’s medical check-ups regularly, training the 
parents through home visits on activities that would help them deal 
with their children and meeting their needs. The study did not show 
any statistical differences between responses of the study sample 
subjects and their level of satisfaction on the early intervention 
services offered to their children with intellectual disability related 
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to the sex and age of the parent and his annual income, the sex and 
the age of the child and the duration of enrollment in the centre. The 
study showed significant differences (P=0.05) between the subjects 
of the sample of the study with a bachelor degree or higher, and 
those with a Intermediate degree or less in favor for the latter. 

Key Words: Parents’ Satisfaction Level, Early Intervention 
Services, Intellectual Disabilities
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مقدمة: 
 تع���د �ل�س���نو�ت �لأوىل �ملبك���رة م���ن �ل�س���نو�ت �ملهمة يف عم���ر �لطف���ل، و�ملوؤثرة 
عل���ى كاف���ة �ملظاهر �لنمائية، لذلك يوؤكد �لخت�سا�س���يون �أن �خلرب�ت �ملبكرة للطفل 
توؤث���ر يف تطوره وتعلمه لحًق���ا )�لزريقات، 2011(، و�إذ� كانت �لطفولة �ملبكرة مرحلة 
حا�سمة لنمو �لأطفال �لعاديني فهي �أكرث �أهمية لالأطفال ذوي �لإعاقة؛ لأنهم غالًبا 
يعان���ون م���ن تاأخ���ر يتم �لتغلب عليه من خالل ت�س���ميم بر�مج خا�س���ة وفاعلة تهدف 
�إىل ��س���تثمار فرت�ت منوهم �حلرجة و�حل�سا�س���ة يف �ل�س���نو�ت �ل�س���ت �لأوىل من عمر 
�لطف���ل )�خلطي���ب و �حلدي���دي،2011(، وعل���ى �لرغ���م م���ن ع���دم توفر �لإح�س���ائيات 
�لدقيق���ة �لت���ي ميك���ن �لعتماد عليها يف حتديد ن�س���بة ح���دوث �لإعاق���ة يف مرحلة ما 
قبل �ملدر�س���ة؛ �إل �أن بع�س �مل�س���ادر قدرت هذه �لن�س���بة بحو�يل )3%( وقدرتها �أخرى 
بحو�يل )15%(، لذلك ن�س���ت �لعديد من �لقو�نني و�لت�س���ريعات على تقدمي خدمات 
وتدخ���الت عالجي���ة مبك���رة و�س���املة، ويف �لبيئات �لأق���ل تقيي���ًد�، كان �أبرزها ما ن�س 
 (IDEA Individuals Disabilities, علي���ه قان���ون تعلي���م �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة
(Education Act و�ل���ذي ُيع���د �لقان���ون �لفي���در�يل �ل���ذي �أر�س���ى نظ���ام �خلدمات، 
وك���ّون �لبني���ة �لتحتي���ة �لتنظيمية �لتي �أ�س�س���ت نظ���ام خدمات �لتدخل �ملبك���ر )�أودوم 
وهان�س���ون ولكم���ان وك���ول، 2011/2003( وطالبت ب�س���رورة توفري خدم���ات �لتدخل 
�ملبكر لالأطفال ذوي �لإعاقة و�أ�س���رةم، على �أن يكون تقدمي هذه �خلدمات يف �ملحيط 
�لطبيعي �إىل �أق�س���ى حد ممكن )�لزريقات،2011(. وهو ما �أقره نظام رعاية �ملعوقني 
�ل�سعودي �ل�سادر عام )1421( ب�سرورة تقدمي خدمات تعليمية وتربوية لالأطفال يف 

مرحلة ما قبل �ملدر�سة.

 و�نطالًقا من هذه �لت�س���ريعات حظي �لتدخل �ملبكر باهتماٍم غري م�س���بوق يف 
دول �لع���امل، وه���ذ� �لهتمام هو نتيج���ة حتمية لالأدلة �لقوية �لت���ي قدمتها �لبحوث 
�لعلمية يف �لعلوم �لنف�سية و�لرتبوية يف �لعقود �ملا�سية حول �لدور �حلا�سم للعو�مل 
�لبيئية يف �ل�س���نو�ت �لأوىل من �لعمر يف تغيري م�س���ار�ت �لنمو �سو�ء من حيث �ملعدل، 
وما�س���رتوبريي       كا�س���تو  ق���ام  وق���د   ،(Safford, 1975) �لنوعي���ة  �أو  �لت�سل�س���ل،  �أو 
�إليه���ا  تو�س���لت  �لت���ي  �لنتائ���ج  (Casto and Masteropieri, 1986)بتحلي���ل 
�أرب���ع و�س���بعون در��س���ة عن فعالي���ة �لتدخل �ملبكر، فا�س���تنتجا �أن �لتدخ���ل �ملبكر يوؤدي 
�إىل حت�س���ن مب�س���توى متو�س���ط يف �لنمو �ملع���ريف و�للغوي و�لأكادمي���ي لالأطفال ذوي 
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�لإعاقات �ملختلفة ملرحلة ما قبل �ملدر�سة، كما �أثبتت �أن �لتح�سن يف �ملظاهر �لنمائية 
للطفل يكون �أكرب كلما كان �لتدخل مبكًر� ومكثًفا �أكرث، وي�سمن م�ساركة �لأ�سرة.

وتع���د �لأ�س���رة حج���ر �لأ�س���ا�س لرب�م���ج �لتدخ���ل �ملبك���ر �ملقدم���ة لالأطف���ال يف 
مرحل���ة �لطفول���ة �ملبك���رة، فهي ت���وؤدي دوًر� مهًما وفاعاًل يف جناح ه���ذه �لرب�مج �لتي 
بدوره���ا تق���دم خدماته���ا للطف���ل و�أ�س���رته مع���ا )�س���ديفات، 2009(. وق���د دع���م قانون 
تعلي���م �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة (IDEA) �جل���زء )ج( ه���ذ� �لتح���ول �لكب���ري يف بر�م���ج 
�لتدخ���ل �ملبك���ر م���ن تركيزه���ا عل���ى �لطف���ل �إىل �لرب�مج �لت���ي تتمحور حول �لأ�س���رة
 (Simeonsoon & Bailey, 2000) . لذلك �أكدت �لقو�نني و�لت�سريعات على �أهمية 
م�ساركة �لأ�سرة يف تعليم �أطفالهم باعتبارهم �سناع قر�ر رئي�سني يف حتديد �لأهد�ف 
و�خلدمات �ملنا�سبة لأطفالهم (Turnbull & Turnbull, 2001)، فكان لز�ًما على 
�ملهنيني �أن يعملو� جنًبا �إىل جنب مع �لآباء و�لأمهات للم�ساركة يف �جتماعات برنامج 
�لتعليم �لفردي، وو�سع خطة خدمات �لأ�سرة �لفردية لتطوير �أهد�ف منائية للطفل 
.(Kabot, Masi & Segal, 2003) بن���اًء عل���ى �حتياجاته و�هتمام���ات �لو�لدي���ن

 وباعتب���ار �أن �لو�لدي���ن هم���ا مقدم���ا �لرعاي���ة �لأ�سا�س���ية للطف���ل و�ملوؤث���ر�ن 
يف من���وه، ع���ّد ماكنغت���ون (McNaughton, 1994) قيا����س ر�س���ا �أولي���اء �لأمور هو 
�لعن�س���ر �له���ام و�حلي���وي لتقييم فعالية �خلدم���ات �ملقدمة يف بر�م���ج �لتدخل �ملبكر، 
فاملعلوم���ات �لت���ي تعك����س ر�س���ا �لو�لدين، �أو عدم ر�س���اهما ميكن �أن ت�س���هم يف تطوير 

�لرب�مج و�خلدمات �ملقدمة للطفل و�أ�سرته، وتزيد من م�ستوى �مل�ساركة �لأ�سرية. 

م�سكلة البحث:
 �أقرت �لقو�نني و�لت�س���ريعات �خلا�س���ة بذوي �لإعاقة حقوًقا وو�جبات لأولياء 
�لأمور غريت من دورهم �لتقليدي كم�سدر للمعلومات �إىل �أع�ساء م�ساركني يعملون 
جنًبا �إىل جنب مع �لأخ�سائيني باعتبارهم �أع�ساء فاعلني �سمن فريق �لعمل لهم حق 
�مل�ساركة يف حتديد �ملكان �لرتبوي �ملالئم للطفل، و�تخاذ �لقر�ر يف كل ما يخ�س �لطفل 
كو�س���ع �لربنام���ج �لرتب���وي �لف���ردي، وحتديد �خلدم���ات �لرتبوية وخدم���ات �لدعم 
�لت���ي يحتاجها �لطفل وح�س���وله عليه���ا يف �أقل �لبيئات تقيي���د� )ر�فر، 2011/2009(، 
ومب���ا �أن تق���ومي ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور عن نوعي���ة �خلدم���ات �ملقدمة و�س���موليتها يعد 
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م���ن �أه���م عو�م���ل تقييم فعالي���ة بر�مج �لتدخل �ملبكر خالل �لع�س���ر �س���نو�ت �ملا�س���ية
(Mahoney & Bella, 1998)، �سعت �لعديد من �لدر��سات �لأجنبية �إىل �لتعرف 
عل���ى م���دى ر�س���ا �أولياء �لأمور ع���ن خدمات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدم���ة لأطفالهم، ومبا 
�أن جم���ال �لتدخ���ل �ملبكر ُيعد من جمالت �لرتبية �خلا�س���ة �حلديثة ن�س���بًيا يف عاملنا 
�لعربي، جند ندرة يف �لأدبيات �لتي بحثت عن تقييم �أولياء �لأمور للخدمات �مل�ستلمة 
يف بر�م���ج �لتدخ���ل �ملبك���ر ومدى ر�س���اهم عنها، خا�س���ة لفئ���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية حتديًد�. من هنا كان �هتمام هذ� �لبحث بتقييم م�ستوى ر�سا �أولياء �لأمور 
ع���ن �خلدم���ات �ملقدمة لأطفاله���م يف بر�مج �لتدخل �ملبكر، حيث مل تظهر �أي در��س���ة 
حملي���ة – عل���ى ح���د عل���م �لباحثة- ت�ستك�س���ف مدى ر�س���ا �أولياء �لأم���ور عن خدمات 
�لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية يف مر�كز �لتدخل �ملبكر، 
للوق���وف عل���ى م�س���توى �خلدم���ات �ملقدم���ة �إن كان���ت تفي باحتياج���ات كٍل م���ن �أولياء 

�لأمور و�أطفالهم، �أم �أنها حتتاج �إىل �ملزيد من �لتح�سني و�لتطوير. 

و��س���تناًد� على ما �سبق ميكن بلورة م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س 
�لتايل: ما م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم 

من ذوي �لإعاقة �لفكرية؟

حتاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم 1 ))

من ذوي �لإعاقة �لفكرية؟
ه���ل توج���د فروق يف م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأم���ور عن خدم���ات �لتدخل �ملبكر 1 ))

�ملقدم���ة لأطفاله���م ُتع���زى لخت���الف �ملتغ���ري�ت �خلا�س���ة باأولي���اء �لأم���ور ) 
�جلن�س، �لعمر، �مل�ستوى �لتعليمي، �لدخل �ل�سهري(؟.

�أولي���اء �لأم���ور ع���ن خدم���ات �لتدخ���ل 1 )) ه���ل توج���د ف���روق يف م�س���توى ر�س���ا 
ُتع���زى لخت���الف �ملتغ���ري�ت �خلا�س���ة بالأطف���ال                                         �ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفاله���م 

) �جلن�س، �لعمر، مدة �للتحاق باملركز(؟ 
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اأهداف البحث:
ي�سعى �لبحث �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لتعرف على م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدم���ات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة 1 ))
لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية يف مر�كز �لتدخل �ملبكر �خلا�سة مبدينتي 

جدة ومكة �ملكرمة.
�لتعرف على م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدم���ات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة 1 ))

لأطفاله���م تبًعا لختالف �ملتغري�ت �خلا�س���ة باأولياء �لأمور )�جلن�س، �لعمر، 
�مل�ستوى �لتعليمي، �لدخل �ل�سهري(.

�لتعرف على م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدم���ات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة 1 ))
لأطفاله���م تبًع���ا لختالف �ملتغري�ت �خلا�س���ة بالطفل )�جلن����س، �لعمر، مدة 

�للتحاق باملركز(.

اأهمية البحث:
الأهمية النظرية:  اأ- 

تكمن �لأهمية �لنظرية للبحث فيما يلي:
تعد هذ� �لبحث من �لدر��س���ات �ملحدودة عربًيا و�لتي �هتمت بتقييم م�س���توى 1 ))

ر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
يف بر�مج �لتدخل �ملبكر، حيث �قت�سرت �لدر��سات �ملحلية و�لعربية على تقييم 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبك���ر �ملقدمة لالأطفال �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من وجهة 
نظ���ر �لخت�سا�س���يني كدر��س���ة )�لوهي���ب، 2009(، و�لتع���رف عل���ى مدى ر�س���ا 
�أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم �لتوحديني يف �س���وريا كدر��س���ة 
)منذر،2007(، كما هدفت در��س���ة �لعتيبي( 2007( �إىل تقييم م�س���توى �لر�س���ا 
�لأ�س���ري للخدمات �ملقدمة لذوي �لإعاقة يف بر�مج ومعاهد �لرتبية �خلا�سة 
باململكة �لعربية �ل�س���عودية، يف حني �س���عت در��س���ة حنفي )2007( �إىل �لتعرف 
على و�قع �خلدمات �مل�س���اندة للتالميذ �ملعوقني �س���معًيا و�أ�سرةم و�لر�سا عنها 
يف �سوء بع�س �ملتغري�ت من وجهة نظر �ملعلمني و�لآباء، يف حني تعرفت در��سة 
كل من �لب�سيتي وعبد�ت )2004( على م�ستوى ر�سا �أولياء �لأمور عن خدمات 
�لتاأهي���ل �ملهني �ملقدم���ة لأبنائهم مبدينة �ل�س���ارقة للخدمات �لإن�س���انية، كما 
(Alkhashrami, 1995)تقدي���ًر� لت�س���ور�ت  ت�س���منت در��س���ة �خل�س���رمي 
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�لو�لدي���ن نح���و �لتق���دم �ل���ذي �أح���رزه �أطفاله���م يف ف�س���ول �لدمج و�لف�س���ول 
�لعادي���ة يف مرحل���ة ريا����س �لأطف���ال؛ مما �س���بق نالح���ظ قلة �لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت تقييًما لر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدمات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لفئة 

ذوي �لإعاقة �لفكرية ب�سكٍل عام، وملرحلة ما قبل �ملدر�سة ب�سكٍل خا�س.
يع���د ه���ذ� �لبحث �إثر�ًء للبحث �لعلمي يف جمال �لتدخل �ملبكر لذوي �لإعاقة، 1 ))

وتفتح �لباب لإجر�ء �ملزيد من �لأبحاث و�لدر��سات يف هذ� �ملجال. 

ب-  الأهمية التطبيقية: 
تكمن �لأهمية �لتطبيقية للبحث فيما يلي:

�مل�س���اهمة يف تعريف �مل�سئولني بو�قع خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لالأطفال 1 ))
من ذوي �لإعاقة �لفكرية و�أ�سرةم.

نتائج هذ� �لبحث وتو�س���ياتها �ست�س���اعد �س���انعي �ل�سيا�س���ات ومتخذي �لقر�ر 1 ))
يف �جله���ات �ملعني���ة على تقدمي خدمات �لتدخل �ملبك���ر لالأطفال ذوي �لإعاقة 
و�أ�س���رةم يف �لقطاع���ني �خلا�س و�حلكومي على �إع���ادة �لنظر يف نوع �خلدمات 

�ملقدمة يف هذه �ملرحلة، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة للنهو�س بها كًما ونوعا. 
توفري �خلدمات لالأطفال يف هذه �ملرحلة من �ساأنه �أن يقلل من �لتكلفة �لتي 1 ))

قد ت�ستدعيها حالة �لطفل م�ستقباًل �إذ� مل ُتوفر له خدمات �لتدخل �ملبكر يف 
�لوقت �ملنا�سب. 

�لبح���ث يف ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور من �س���اأنه تقلي���ل �لفجوة بني و�ق���ع �خلدمات 1 ))
�ملقدمة يف مر�كز �لتدخل �ملبكر و�خلدمات �لتي يتوقع �أولياء �لأمور تقدميها 

لأطفالهم يف هذه �ملر�كز.

حمددات البحث:

املحددات املكانية: مت �لتطبيق يف مر�كز �لتدخل �ملبكر �خلا�سة مبحافظتي ( ))
جدة ومكة �ملكرمة. 

املح�ددات الزمني�ة: مت �لتطبيق يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول للعام �لدر��س���ي ( ))
1433-1434 ه�.
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املحددات الب�س�رية: �سمل �لبحث �حلايل �أولياء �لأمور من �جلن�سني )109( ( ))
م���ن �لذك���ور، و)90( م���ن �لإناث، مم���ن يع���اين �أطفالهم من �لإعاق���ة �لفكرية 
وترت�وح �أعمارهم من �س���ن �مليالد -8 �سنو�ت �مللتحقني برب�مج �لتدخل �ملبكر 
�خلا�س���ة كما �سملت متغري�ت خا�سة باأولياء �لأمور كاجلن�س، �لفئة �لعمرية، 
�مل�س���توى �لتعليمي، و�لدخل �ل�س���هري، ومتغري�ت خا�سة باأطفالهم كاجلن�س، 

�لفئة �لعمرية، ومدة �للتحاق باملركز.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

اأولياء الأمور )Parents(: ُيق�سد بهم )�لأب و �لأم(، �أو من يتحمل م�سئولية 
�لطفل ورعاية م�ساحله.

الأطف�ال ذو الإعاق�ة الفكري�ة: ه���م �لأطف���ال )ذك���ور، �إن���اث( �لذي���ن تر�وح���ت 
�أعماره���م بني �س���ن �ملي���الد وحتى )8( �س���نو�ت، ومت ت�سخي�س���هم بوج���ود �إعاقة فكرية 
لديه���م وفًق���ا لختب���ار�ت �ل���ذكاء �ملطبق���ة مبر�كز �لتدخ���ل �ملبكر �مللتحق���ني بها، وقد 

تكون م�سحوبة باإعاقات �أخرى.

خدم�ات التدخ�ل املبك�ر: ه���ي جمموع���ة من �خلدم���ات ُتق���دم لالأطف���ال من 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�لذي���ن ترت�وح �أعمارهم من �س���ن �مليالد -8 �س���نو�ت و�أ�س���رةم 
وت�سمل �خلدمات �لوقائية وخدمات �لت�سخي�س و�لك�سف �ملبكر، �إ�سافة �إىل �خلدمات 
�لعالجية و�لرتبوية و�خلدمات �مل�س���اندة وخدمات �لنتق���ال وخدمات تدريب �أولياء 
�لأمور، وُتقدم هذه �خلدمات من قبل فريق متعد �لتخ�س�سات �سو�ء يف �مل�ست�سفى، �أو 

�ملنزل، �أو �ملركز، �أو �لثنني مًعا. 

م�س�توى الر�س�ا: م���دى قب���ول �أولي���اء �لأم���ور و�رتياحه���م للخدم���ات �ملقدمة 
لأطفالهم ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�سعورهم �أن تلك �خلدمات كافية وتلبي �حتياجات 

�أطفالهم.

االإطار النظري:
الر�سا عن خدمات التدخل املبكر:

ت�س���ري �لدر��س���ات �لرتبوي���ة �أن �لر�س���ا ُيع���د م���ن �لرت�كيب �لفرت��س���ية �لتي 
ل ميك���ن مالحظته���ا ب�س���كل مبا�س���ر؛ �إل �أن���ه ميك���ن �ل�س���تدلل عليه �إىل ح���ٍد ما من 
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خ���الل تاأث���ريه �ملالحظ على �ل�س���لوك، فالر�س���ا يكون مبنًيا على وع���ي �لفرد و�إدر�كه 
خل���رب�ت معين���ة (Borg & Gall, 1989). كما ُيعرّب م�س���طلح �لر�س���ا عن �لدرجة 
�لت���ي ي�س���عر فيه���ا �أولي���اء �لأم���ور �أن �خلدم���ة تلب���ي �حتياجاتهم و�حتياج���ات طفلهم 
(Rodger, Keen, Braithwait, & Cook, 2008)، وم���ن وجه���ة نظر �س���و�رتز 
وب���ري (Schwartz and Bear, 1991) فالر�س���ا ه���و بن���اء، �أو مفه���وم متقل���ب، �أو 

م�سطرب ي�سعب تعريفه وقيا�سه.

وقيا�س ر�س���ا �أولياء �لأمور عن خدمات �لتدخل �ملبكر ي�س���به �إىل حٍد ما قيا�س 
ر�سا �مل�ستهلك عن �خلدمات �لجتماعية، حيث �إن �لطفل و�أ�سرته هم �مل�ستهلكون لهذه 
�خلدم���ات؛ �إل �أن �خلي���ار�ت �ملقدم���ة لهم من قبل مقدمي �خلدم���ات قد تكون قليلة، 
 .(McNaughton, 1994) وفكرتهم عن م�ستوى �خلدمات �ملتوقعة ماز�لت حمدودة
 (Summers, Hoffman, Marquis, Turnbull and وي���رى �س���امرز وزم���الوؤه
(Poston, 2005 �أن معرف���ة �أولي���اء �لأم���ور لعنا�س���ر �خلدم���ات وجو�نب عالقاتهم 
باملهني���ني ي�س���اعدهم يف و�س���ع تعري���ف ملعن���ى �لر�س���ا ينا�س���ب ثقافته���م وتوقعاته���م. 
ع���ن مي�س���الو�س  (Michalos, 1983)عامل���ني   (Cebe, 1996) �س���يببي  وذك���ر 
رئي�س���ني يوؤدي���ان دوًر� يف و�س���ع مفه���وم للر�س���ا ع���ن �خلدم���ات �لجتماعي���ة هم���ا:                                                  
)�أ( توقعات وطموحات �لفرد؛ )ب( وعي و�إدر�ك �لفرد ملح�سلة ونتيجة هذه �خلدمات.

 وق���د ق���ام مارف���و وكاي�س���ال (Marfo and Kysela, 1985) با�س���تعر��س 
ومر�جعة )20( در��س���ة يف جمال �لتدخل �ملبكر مت ن�س���رها بني عامي )1975- 1983( 
ووج���دو� �أن �ثن���ني منه���ا فق���ط ت�س���منت قيا�ًس���ا لر�س���ا �لو�لدين عن بر�م���ج �لتدخل 
�ملبكر. كما �أ�س���ار بيلي و�سيمون�س���ن  (Bailey and Simeonsson, 1988)�إىل �أنه 
مت ت�س���ليط �ل�س���وء على قيا�س ر�سا �لأ�س���رة يف عدد حمدود من �لدر��سات يف �ملا�سي، 
وهذ� ما ُيف�س���ر وجود معلومات قليلة ميكن �ل�س���تعانة بها لتف�س���ري �لبيانات �ملتعلقة 

بر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات.

و�أرج���ع هاوكن���ز (Hawkins, 1991) �س���بب قل���ة �عتم���اد �لأدبي���ات �ملتعلق���ة 
بالرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى بيانات ر�س���ا �لو�لدين يف تقيي���م �لرب�مج، هو ت�س���اوؤل بع�س 
�لباحث���ني ع���ن �إمكاني���ة �لعتم���اد عل���ى “�لنطباع���ات �لذ�تية” كقيا�س مل���دى حتقيق 
�لربنام���ج لأهد�ف���ه، وتاأكيده���م يف �ملقاب���ل عل���ى �أهمي���ة �لدلي���ل �ل�س���لوكي يف تقيي���م 
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وتق���ومي �لتغري �ل�س���لوكي لدى �لأطفال، �لأمر �لذي �نتقده كا�س���تو وما�س���رتوبريي 
ودن�س���ت (Casto and Mastropieri, 1986; Dunst, 1985) م���ن تركيز �أغلب 
���ا عل���ى �لنمو �ملعريف،  �لدر��س���ات يف جم���ال �لتدخ���ل �ملبك���ر على تقدم �لطفل، خ�سو�سً
كقيا����س �أ�س���ا�س لفعالية �لربنامج. وعّل���ق �س���يبي (Cebe, 1996) عن برونفربينري 
(Bronfenbrenner, 1979) ب���اأن �لرتكي���ز عل���ى خمرجات �لطفل كموؤ�س���ر ودليل 

�أ�سا�سي لفعالية �لربنامج �أدى �إىل نظرة حمدودة وغري متكاملة للتدخل �ملبكر. 

 (Bailey and Simeonsson, 1988; ويف ر�أي بيلي و�سيمون�سون ودن�ست
(Strain, 1988 �أن �س���عور �لآب���اء و�لأمه���ات ن���ادًر� م���ا يتم �لعتماد عليه يف در��س���ات 
ر�س���مية ت�س���عى للتعرف على مدى فعالي���ة �لرب�مج، كون عملية �لتقييم �س���ابًقا كانت 
�أك���رث تركي���ًز� عل���ى �لطف���ل، وتعتمد ب�س���كل كبري عل���ى �أدو�ت معيارية �ملرج���ع لتقي�س 
�لتغ���ري�ت يف �س���لوك ومه���ار�ت �لطف���ل، وتط���ور �أهد�ف بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة من 
�لهتم���ام و�لرتكي���ز عل���ى �لطفل وحده �إىل �لهتمام بالأ�س���رة جع���ل عمليتي �لتقييم 
و�لتق���ومي �أك���رث �س���عوبة؛ �إل �أنه بالرغ���م من ذلك ُيع���د قيا�س ر�س���ا �لو�لدين مكوًنا 
 (Inouye, 2000) مهًما لتقييم بر�مج �لتدخل �ملبكر. وتاأييًد� ملا �س���بق �أ�س���ار �إينوي
�أن ر�س���ا �لو�لدي���ن ع���ن بر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة وم�س���اركتهم فيها مو�س���وعان من 
�أه���م �ملو�س���وعات يف جم���ال �لتعليم �ليوم، ب�س���بب �لتز�ي���د �ملطرد للحق���وق �لقانونية 
�لتي �س���منها قانون تعليم �لأفر�د ذوي �لإعاقة لالأطفال و�أ�س���رةم، وزيادة م�سوؤوليات 
�لو�لدين. وُيو�سح كومر (Comer, 2009) �أنه من �ملهم جًد� قيا�س ر�سا �لو�لدين 
عن خدمات �لتعليم �خلا�س؛ لأن �سعور �لآباء بالر�حة جتاه �خلدمات �لتي يتلقونها 

هم و�أطفالهم، من �ساأنه �أن مينع حدوث تعار�س و�إخفاق يف �لعملية �لتعليمية.

ولح���ظ �س���امرز وزم���الوؤه (Summers, et al., 2005) �أن �لدر��س���ات �لتي 
�سلطت �ل�سوء على ر�سا �لو�لدين �هتمت ب�سوؤ�لهم حول مدى ر�ساهم عن: )�أ( كمية 
�خلدم���ات �لت���ي تلقوها هم و�أطفالهم؛ )ب( جودة �خلدمات؛ )ج( جودة �لعالقات مع 
�لأخ�س���ائيني و�ملهنيني، وعلى �لرغم من �إ�س���ارة بع�س �لباحثني �إىل �سعوبة �لعتماد 
عل���ى �س���عور �لو�لدي���ن و�آر�ئهم يف عملية تقييم �لرب�م���ج؛ �إل �أنه يف كثري من �لأحيان 
يت���م ت�س���مني ر�س���ا �لو�لدين كمك���ّون لتقيي���م �خلدم���ات �ملقدمة لالأطف���ال من ذوي 

�لإعاقة و�أ�سرةم لالأ�سباب �لتالية:
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الأول: قانون تعليم �لأفر�د ذوي �لإعاقة )IDEA( ين�س على �أن �لآباء يجب 
�أن يكون���و� �س���من فري���ق �س���نع �لقر�ر يف جمي���ع خدم���ات �لتعليم �خلا����س، ويجب �أن 
يك���ون ل���دى �لو�لدي���ن �آلي���ات متنوع���ة لتقيي���م �خلدمات �ملقدم���ة له���م �إن كانت تلبي 
�حتياجاته���م و�حتياج���ات �أطفالهم �أم ل، لذلك فاإن عملية �لتاأكد من ر�س���ا �لو�لدين 
عن �خلدمات �ملقدمة توؤدي �إىل منع �خلالفات ورفع �لدعاوى �أمام �لق�ساء و�لتدخل 

 .(Turnbull & Turnbull, 2001) لقانوين �مل�ساحب له�

الثاين: قد يكون ر�س���ا �لو�لدين مرتبط، �أو ذو عالقة بعو�مل �أ�س���رية �أخرى 
مث���ل �لإجهاد، �أو �لكتئاب،، �أو رغبة �أولياء �لأمور يف زيادة متكينهم وثقتهم بربنامج 
 (Bailey, Hebbeler, طفله���م، �أو تعزي���ز كفاءته���م �لذ�تي���ة وم�س���اركتهم �لأ�س���رية
(Scarborough, Spiker, & Mallik, 2004، ويوؤكد كٌل من �س���ود�ك و�إيروين 
(Soodak and Erwin, 2000) ب���اأن ع���دم ر�س���ا �لأ�س���ر ع���ن عالقاته���م باملهني���ني 
ت�س���بب يف �س���عورهم بال�س���غوط، وع���دم �لرتحي���ب به���م يف �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت، وتطبيق 

�ل�سرت�تيجيات لدمج �أطفالهم.

وذكر �إينوي (Inouye, 2000) �أن �لر�سا �لأ�سري مهم لعدة �أ�سباب: 
م�س���اركة �أولياء �لأمور ور�س���اهم عن �لربنامج حُتملهم �مل�سوؤولية �لرئي�سة يف )	1 

تطوير قدر�ت طفلهم.
�ملعلوم���ات �لت���ي يقدمه���ا �أولي���اء �لأم���ور مهم���ة لتطوي���ر �س���ر�كة تعاونية بني )	1 

�لأ�س���رة و�ملركز، �أو �لربنامج ل�س���مان جناح �لربنامج، ف�س���اًل عن �أن �لتغذية 
�لر�جعة �لتي يقدمها ويل �لأمر عن �لربنامج، ت�ساعد �ملركز، �أو �ملدر�سة على 

�إعادة �لنظر يف برناجمها، و�إحد�ث تعديالت ل�سمان �لر�سا �لأ�سري عنه.
�إ�س���ر�ك �لآباء يف برنامج �لطفل ميكنهم من �مل�س���اركة يف عملية �تخاذ �لقر�ر )	1 

وهو تطبيق ملا تنادي به �لقو�نني و�لت�سريعات �خلا�سة بذوي �لإعاقة.
تقييم وجهات نظر �أولياء �لأمور ومدى ر�س���اهم عن �لربنامج �سيجعل منهم )	1 

مد�فع���ني عن���ه وعن ��س���تمر�ريته؛ بالإ�س���افة �إىل تقدميهم �لدع���م و�لتمويل 
�س���و�ء منه���م، �أو مم���ن نقل���و� له���م خرب�ته���م ع���ن ج���دوى �لربنامج و�س���رورة 

�لإ�سهام يف متويله.
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وبرر �سيبي (Cebe, 1994) وماكنغتون  (McNaughton, 1994)�ل�سبب 
�لذي جعل ر�س���ا �لآباء و�لأمهات عن برنامج طفلهم هو �لهم �ل�س���اغل، وجعل عملية 

جمع �ملعلومات عن ر�ساهم مهم لعدة �أ�سباب منها: 

 �أن �لآب���اء و�لأمه���ات لديهم �مل�س���ئولية �لأ�سا�س���ية و�ل�س���يطرة و�لتحكم يف منو )	1 
طفلهم، لذلك فقر�ر�تهم �لتي تخ�س جناح، �أو ف�سل �لربنامج ينبغي �أن يكون لها 
.(Bernheimer, Gallimore, & Weisner, 1990) ل�سد�رة و�لأولوية�

�ملعلوم���ات ع���ن ر�س���ا �لو�لدي���ن، �أو عدم ر�س���اهم ميك���ن �أن ُت�س���تخدم لتطوير )	1 
وتنمي���ة �خلدمات ب�س���كٍل �أف�س���ل، وحماي���ة �لربنامج م���ن �لرف�س، �أو �لف�س���ل 

 .(Upshur, 1991; Wolery, 1987)

زي���ادة م�س���اركة �لآب���اء و�لأمهات يف �لرب�مج خا�س���ة يف �س���نع �لق���ر�ر وتقييمه )	1 
(Conn-Powers, Ross-Allen, & Holburn, 1990)؛ )د( باعتب���ار 
�أولي���اء �لأم���ور م�س���تهلكني للخدم���ات �لتي تقدمه���ا بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة، 
فاإن �ملعلومات عن مدى ر�س���اهم ميكن �ل�س���تفادة منها لإقناع وكالت متويل 
 .(Scheirer, 1978) لأم���و�ل، و�مل���در�ء، �أو �مل�س���ئولني بج���دوى �لربنام���ج�
و�أ�ساف �سامرز وزمالوؤه (Summers, et al., 2005) �أن تقييم �لآباء ملدى 
ر�س���اهم عن �لربنامج، يك�سف معلومات عن مدى جودة �خلدمات �ملقدمة، �أو 

جودة �لعالقة باملهنيني وهو ما يجب �لهتمام به يف بر�مج �لتدخل �ملبكر. 

وي�سري �سيبي (Cebe, 1996) �أن �لأدبيات �لتي تبحث يف ر�سا �أولياء �لأمور 
ع���ن �خلدمات �ملقدمة تعد �إحدى و�س���ائل حتديد وجهات نظ���ر �لآباء و�لأمهات جتاه 
خدم���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة �ملقدمة لطفله���م ذي �لإعاق���ة. كما �أنها �س���ُتمكن �خلرب�ء 
وم���در�ء �لرب�م���ج و�ملهنيني من �إجر�ء تعديالت للخدمات �مل�س���تلمة بناًء على خرب�ت 
م�س���تلمي تل���ك �خلدم���ات، بهدف ح�س���ول �لأطفال م���ن ذوي �لإعاقة عل���ى حاجاتهم 
 (Gaitonde, 2008) ح جايتوند و��ستغالل طاقاتهم و�إمكاناتهم �إىل �أق�ساها، وو�سّ
�أن �لبيانات حول ر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات تك�سف عن �لعو�مل �لتي قد توؤدي 

دوًر� يف �لتاأثري على مدى ر�ساهم. 
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العوامل املوؤثرة على ر�سا اأولياء الأمور:
ي�سري لنرز ومومبارت�س (Lanners and Mombaerts, 2000) �أن �إعاقة 
�لطفل و�ملتغري�ت �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية لالأ�س���رة، و�لعالقات بني �أفر�دها تتفاعل 
بط���رق معق���دة؛ مم���ا يوؤثر يف قدرة �لأ�س���ر عل���ى �لتكيف، وعل���ى �لرغم من �أن �لأ�س���ر 
ق���د تتفاع���ل ب�س���كل خمتلف مع �ل�س���غوط �ملختلفة، �إل �أنه من �ملمك���ن �أن تكون بع�س 
�ملتغ���ري�ت �لدميوغر�فية لالأ�س���ر ذ�ت �س���لة بتكيفها م���ع �لربنام���ج، وبالتقارير �لتي 
يقدمونه���ا عن مدى �رتياحهم ور�س���اهم عن خدمات �لتدخل �ملبكر �مل�س���تلمة، ويرى 
 (Bailey, Blasco, and Simeonsson, 1992) بيل���ي وبال�س���كو و�سمون�س���ون
�أن وع���ى و�إدر�ك �لو�لدي���ن لالحتياج���ات �لأ�س���رية ق���د يتاأث���ر بع���دة عو�م���ل كعم���ر 
�لو�لدين، وعمر �لطفل (D›Amato & Yoshida, 1991)، و�حلالة �لجتماعية 
 (Sandow, Clarke, Cox, & �لطف���ل  �إعاق���ة  و�س���دة  لالأ�س���رة،  و�لقت�س���ادية 
(Stewart, 1981. ورغم ذلك �إل �أنه لي�س و��سًحا �إن كانت هذه �لعو�مل، �أو عو�مل 

�أخرى قد تكون مرتبطة بر�سا �لو�لدين. 

 (Kovach and Jacks, 1989) ويف ه���ذ� �ل�س���ياق ينفي كوفات����س وجاك����س
وج���ود �رتب���اط متبادل بني ر�س���ا �لو�لدين و�ملتغري�ت �لت�س���عة �لتالي���ة: عمر �لطفل، 
�س���دة �لإعاقة، مدة �للتحاق بالربنامج، مدى تعاون �لأم، تكر�ر �لت�س���ال و�لتو��سل 
مع �ملعلمني، عدد �لزيار�ت �ملنزلية؛ عدد �جلل�س���ات يف �ملركز؛ عدد جل�س���ات �لو�لدين 
مع �لطفل، عدد �أيام �مل�س���اركة يف بر�مج �ملجتمع �ملحلي، كما تو�سل هامبلني ويل�سون 
وثريم���ان (Hamblin-Wilson and Thurman, 1990) �إىل ع���دم وج���ود تاأثري 
لكٍل من متغري �لعرق، م�س���توى �لدخل، �حلالة �لجتماعية لالأ�س���رة على ر�سا �أولياء 
�لأم���ور، عد� �مل�س���توى �لتعليمي كان له تاأثريه على ر�س���اهم، حي���ث كان �أولياء �لأمور 
ا من غريهم، وعلى �لعك�س من ذلك فبالرغم من �رتفاع  �ملتعلمني و�ملثقفني �أكرث ر�سً
م�ستويات �لر�سا �لتي مت قيا�سها يف در��سة جيري (Gyere, 2006)؛ �إل �أنه مت �لعثور 
عل���ى ف���روق تبًعا لوجود �إعاقة لدى �لطفل �أم ل، وبع�س �ملتغري�ت �ملتعلقة بالو�لدين 

كاجلن�س، و�لعمر، و�لعرق. 

�سغوط الوالدين:
 (King, Cathers, King, and ورو�س���ينباوم  وكن���ج  وكاث���رز  كن���ج  �أ�س���ار 
(Rosenbaum, 2001 �إىل �أن �لعالق���ة ب���ني �لر�س���ا و�لعو�م���ل �ملتعلق���ة بالأبوي���ن، 
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كالتوتر ماز�لت غري و��سحة، على �لرغم من �أن �لر�سا عن �خلدمات يح�ّسن �حلالة 
�لنف�س���ية للو�لدي���ن وُيقل���ل، �أو يُح���د من م�س���اعر �لك���رب و�حل���زن و�لأمل و�لكتئاب، 
وذك���ر ليفين���ج �س���تون (Livingstone, 2008) �أن �أحد م�س���ببات �س���غوط �لو�لدين 
ق���د يع���ود �إىل ن���وع �لإعاق���ة �لت���ي يعاين منه���ا �لطفل، حي���ث �أن �أمه���ات �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ات �خِللقي���ة، وذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، وذوي �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية كان���ت 
م�س���تويات �لتوتر لديهم عالية، وبالتايل كانت م�ستويات ر�ساهم �أقل جتاه �خلدمات 
 (Seligman and Darling, 2007) ملقدم���ة. يف ح���ني �أك���د �س���ليجمان ود�رلين���غ�
�أن �إعاق���ة �لطف���ل لها �آثار �س���لبية على �لأ�س���رة م���ن ناحية زيادة �ل�س���غوط �لزوجية؛ 
زي���ادة �لتوت���ر، وقل���ة ثق���ة �لو�لدي���ن يف �لرب�م���ج �ملقدم���ه �لتي توؤث���ر ب�س���كل، �أو باآخر 
عل���ى م�س���تويات ر�س���اهم ع���ن خدم���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�أ�س���اف بروكم���ان فريزي
(Brookman-Frazee, 2004) �أن �أح���د م�س���ادر �ل�س���غوط عل���ى �لأ�س���رة زي���ادة 

�لنفقات �ملالية نظًر� لالأ�سباب �لتالية:
وجود م�س���در دخل و�حد فقط لالأ�س���رة نتيجة مكوث �أحد �لو�لدين يف �ملنزل 1 ))

لرعاية �لطفل. 
�نخفا�س �لدخل �لأ�سري جر�ء �لتكاليف �لإ�سافية �ملتعلقة باإعاقة �لطفل. 1 ))
وجود �سعوبات مالية �أخرى توؤدي �إىل تخفي�س مو�رد �لأ�سرة. 1 ))

وزي���ادة �ل�س���غوط عل���ى �لو�لدي���ن م���ع م���رور �لوقت، يجعلن���ا نت�س���اءل �إن كان 
�نخفا����س م�س���تويات ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور ع���ن �خلدمات يك���ون ب�س���بب معاناتهم من 
زي���ادة �ل�س���غوط �أم �أن �زدي���اد �ل�س���غوط عل���ى �لو�لدي���ن هو �ل�س���بب يف عدم ر�س���اهم 
ع���ن �خلدم���ات؟ و�أًي���ا كان���ت �لإجابة، فاإنه يج���ب على بر�م���ج �لتدخل �ملبك���ر �أن تاأخذ 
يف �لعتب���ار مر�ع���اة �حتياج���ات �لو�لدي���ن ب�س���ورة مثل���ى لتح�س���ني م�س���توى دعمه���م 
لأطفالهم، ويف هذ� �ل�سدد يرى جايتوند (Gaitonde, 2008) �أن هناك عالقة بني 
�لتوتر، �أو �لإجهاد، �أو �ل�س���غط �لنف�س���ي �حلايل لأولياء �لأمور و�لر�سا عن �خلدمات 
�حلالية على نحو �سلبي، �أي كلما ز�د �لتوتر و�ل�سغط �لنف�سي قل و�نخف�س �لر�سا. 

وتوؤكد فروهوف (Fruehauf, 2003) �أن تقارير ر�سا �لأ�سر �لتي تعاين من 
�سغوط حياتية متعددة عن خدمات بر�مج �لتدخل �ملبكر �أقل من غريها من �لأ�سر، 
لذلك فالو�لدين بحاجة �إىل وجود خدمات تدخل مبنية على حاجات �لأ�سرة، �إ�سافًة 
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�إىل توف���ري معلومات عن مو�رد وم�س���ادر �لدع���م يف �ملجتمع، فاإذ� مل تتوفر �خلدمات 
�لتي تركز على هذه �جلو�نب فقد ينجم عن ذلك �سوء �ن�سجام للو�لدين مع برنامج 

طفلهم و�نخفا�س م�ستوى ر�ساهم عن خدماته. 

م���ن هن���ا كان���ت �أهمي���ة تع���اون كل م���ن �ملتخ�س�س���ني و�أولي���اء �لأم���ور يف تلبية 
�حتياج���ات �لأطف���ال للتقلي���ل م���ن �ل�س���غوط عل���ى �لو�لدي���ن، وذك���ر برو�س و�س���ولتز 
(Bruce and Schultz, 2002) �أن �لهتمام بطريقة �لتو��س���ل مع �أولياء �لأمور 
ي�س���اعد على جتنب زيادة م�ستويات �لتوتر و�ل�سغوط لديهم. كما يوؤكد ليفنج �ستون 
(Livingstone, 2008) �أن تقييم �س���غوط �لو�لدين ي�س���اعد يف حتديد �حتياجات 
�لآب���اء و�لأمه���ات ودعمه���م، ويعزز �إمكاني���ة �لتعاون �لإيجابي م���ع مقدمي �خلدمات؛ 
مما ُي�س���هم يف ر�س���اهم ع���ن خدمات ودعم �لتعلي���م �خلا�س �لتي يتلقاه���ا �أطفالهم يف 
�ملدر�س���ة. ويعتق���د �س���لجمان (Seligman, 1999) �أن �لأ�س���ر �لت���ي ل تتكيف ب�س���كل 
جي���د م���ع بر�مج �أطفالها ُتعل���ق �إحباطها على �خلدمات �لجتماعي���ة �ملتدنية، �أو غري 
�ملتوف���رة، لذلك فالأ�س���ر �لت���ي تفتقر �إىل �خلدم���ات، �أو �لتي تتلقى خدم���ات تقليدية 
ترك���ز عل���ى �لطف���ل ب���دًل م���ن �لرتكيز على �لأ�س���رة تعاين م���ن عدم كفاي���ة �خلدمات 

وف�سلها يف تلبية �حتياجات �أفر�د �لأ�سرة. 

امل�ستوى التعليمي لأولياء الأمور:
 (Freeman, Alkin, & Kasari, 1999) أ�سار كل من فرميان و�ألكني وك�ساري�
�أن هناك عالقة وثيقة بني ح�سول �لأمهات على م�ستوى تعليم جامعي عاٍل و�رتفاع 
م�ستوى ر�ساهن عن مد�ر�س �أطفالهن �خلا�سة، ويف ر�أي خمالف ذكر كٌل من �سامرز 
 (Summers, et al., 2005; Livingstone, 2008) و�آخ���رون وليفن���ج �س���تون
�رتب���اط �نخفا�س ر�س���ا �لو�لدين عن جت���ارب �أبنائهم �لتعليمية كلما �رتفع م�س���توى 
�لو�لدين �لتعليمي، و�أن تد�خل م�ستوى �لر�سا وخ�سائ�س �لأ�سرة �أمر معقد ويحتاج 
�إىل بح���ث عل���ى عينات �أكرب عرب �أنو�ع خمتلفة من �خلدمات و�خل�س���ائ�س �لأ�س���رية. 

اجتاهات ومعتقدات اأولياء الأمور:
م���ن �لعو�م���ل �ملوؤث���رة عل���ى ر�س���ا �لو�لدين ع���ن بر�م���ج �أطفاله���م معتقد�تهم 
و�جتاهاته���م نح���و �أه���د�ف �ملناه���ج �ملدر�س���ية، و�أماك���ن تعلي���م �أطفالهم �لت���ي يتم من 
خالله���ا حتقيق تلك �لأهد�ف، و�إمكانية تاأثري هذه �لرب�مج على خمرجات �أطفالهم 
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�لتعليمية و�لجتماعية (Duhaney and Salend, 2000)، كل هذه �لأمور كانت 
م�س���در قل���ق لأولي���اء �لأمور جعلتهم يطالب���ون من خالل �ملقابالت �لت���ي �أجر�ها كٌل 
م���ن بروي���ت وو�ن���دري وهومل���ز (Pruitt, Wandry, and Hollums, 1998) م���ع 
�لأ�س���ر للتعرف على مطالبهم وحت�س���ني �لعالقة �ملدر�سية/�لأ�س���رية، ورفع م�س���توى 

ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة مبا يلي: 
��ستماع �ملربني لهم ب�سكل �أكرب.1 ))
زيادة حجم وجودة �لتو��سل بينهم وبني فريق �لعمل.1 ))
زيادة وعي �ملعلمني باإعاقات �أطفالهم.1 ))
�سعور �ملربني بحاجات �لأ�سر، و�لقيود �لتي يعانون منها خا�سًة �لقيود �للغوية 1 ))

وتقدير خرب�ت �لو�لدين.
�لتعام���ل م���ع �أطفالهم باح���رت�م �أكرث، و�لهتم���ام بالحتياج���ات �لفردية لكل 1 ))

طالب.
تعديل �لربنامج �لرتبوي �لفردي وتطويره.1 ))

�سلوك مقدم اخلدمة والبيئة املدر�سية:
 ذكر لو و�آخرون (Law, et al., 2003) �أن �سلوك مقدم �خلدمة له تاأثريه 
عل���ى ر�س���ا �لو�لدي���ن. من هن���ا كان �لهتم���ام بتقدمي خدم���ات حمورها �لأ�س���رة، و�أن 
يكون مقدمو هذه �خلدمات �إيجابيني ود�عمني لأولياء �لأمور، ويتعاملون معهم بود 
و�حرت�م، �س���ريعو �ل�س���تجابة لحتياجاته���م، ولديهم معرفة جيدة مبه���ار�ت �لطفل 

.(McWilliam, Tocci, & Harbin, 1998) وخدمات �ملجتمع �ملحلي

�أن   (Turnbull and Turnbull, 1986) وترينب���ول  ترينب���ول  وي���رى 
�لتو��سل �ملفتوح مع مقدمي �خلدمات وتقدمي معلومات عن �لطفل وخيار�ت �خلدمة 
م���ن �خلدمات �لهامة لت�س���كيل �س���ر�كات تعاوني���ة ود�عمة مع �أولي���اء �لأمور، وحتقيق 
 (Romer and ر�س���اهم عما يتم تقدميه من خدمات. لذلك ين�س���ح رومر و�أمربيت
(Umbreit, 1998 باختيار من�سق خدمات لديه معرفة باحتياجات �لطفل و�لأ�سرة 
كون���ه نقطة �ت�س���ال هامه بني �لو�لدي���ن ومقدمي هذه �خلدم���ات. ويف ر�أي ترينبول 
وترينب���ول (Turnbull and Turnbull, 1990) �أن �لبيئ���ة �لطبيعي���ة لالأ�س���رة 
و�لبيئات �ملدر�س���ية توؤثر على �لعالقة بني �لو�لدين وهيئة �لعاملني باملدر�س���ة، وهذ� 
بدوره رمبا يوؤثر على خدمات �لرتبية �خلا�سة �ملقدمة لالأطفال من ذوي �لإعاقة. 
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هذه �لنتائج تدعم حقيقة �أن ر�س���ا �لو�لدين عن خدمات �لتدخل �ملبكر يتاأثر 
بالعدي���د م���ن �لعو�م���ل �لت���ي ل ميك���ن �لتع���رف عليه���ا �إل من خ���الل تقيي���م �لطفل، 
وتقييم �لو�لدين، وتقييم عو�مل �خلدمة، وذلك با�س���تخد�م م�سادر بيانات متعدده؛ 
ومما ل�س���ك فيه �أن هذه �لتقييمات �س���يكون لها �نعكا�س���ات مهمة ملقدمي وخمططي 
�خلدم���ات للنظ���ر للر�س���ا كمفه���وم متع���دد �لأبع���اد، ويتاأث���ر بالعدي���د م���ن �لعنا�س���ر 

.(King, et al., 2001)

وبوج���ود عو�م���ل �أثرت على ر�س���ا �لو�لدين ع���ن �خلدمات �ملقدم���ة لأطفالهم 
�س���و�ء �س���لًبا، �أو �إيجاًب���ا، فهناك يف �ملقاب���ل عو�مل �أ�س���ارت �إليها بع�س �لدر��س���ات باأنها 

كانت عائًقا �أمام ر�سا �لآباء و�لأمهات �سيتم �لتطرق �إليها.

درا�سات �سابقة:
اأولاً: الدرا�سات التي تناولت ر�سا اأولياء الأمور عن برامج وخدمات الرتبية اخلا�سه:

من �لدر��س���ات �لتي �س���عت �إىل حتديد م�ستويات ر�س���ا �لو�لدين عن �لربنامج 
�لرتب���وي �لف���ردي در��س���ة بربات����س (Burbach,2003) وكان �لغر����س �لثانوي من 
�لدر��س���ة هو حتديد ما �إذ� كانت م�س���تويات �لر�س���ا تختلف بح�سب �ملتغري�ت �مل�ستقلة 
�ملحددة يف �لدر��سة وهي نوع �لإعاقة، ومنوذج �خلدمة، و�مل�ستوى �لتعليمي للو�لدين. 
و�سملت عينة �لبحث �أولياء �أمور �لأطفال �لذين يتلقون خدمات �لرتبية �خلا�سة يف 
مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة وحتى �ل�س���ف �خلام�س، و�أظهرت �لنتائج ر�س���ا �أولياء �لأمور 
���ا عملي���ة �لتقيي���م، و�أهلي���ة �لطف���ل لتلقي  ع���ن �لربنام���ج �لرتب���وي �لف���ردي خ�سو�سً

�خلدمات، وتطبيق �لربنامج �لرتبوي �لفردي للطفل.

ويف �س���ياق �لتع���رف عل���ى ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور ق���ام كٌل م���ن �لب�س���يتي وعبد�ت 
)2004( بتطبيق ��ستبانة للتعرف على م�ستوى ر�سا �أولياء �أمور عن �خلدمات �ملقدمة 
لأبنائه���م يف مرحل���ة �لتاأهيل �ملهني مبدينة �ل�س���ارقة تبًعا جلن����س �لتلميذ/�لتلميذة، 
ون���وع �لإعاق���ة، و�لور�س���ة �لتي يتم �لتدرب فيها. وقد مت تطبي���ق �لأد�ة على )83( من 
�أولي���اء �أمور طلبة ق�س���م �لتاأهي���ل �ملهني، ودلت �لنتائج �أن هناك م�س���توى مرتفًعا من 
�لر�سا لدى �أولياء �لأمور جتاه �خلدمات �ملقدمة لأبنائهم يف ق�سم �ل�تاأهيل �ملهني يف 
�لأبعاد �لتالية: �ل�ستفادة من �لتدريب، �لتو��سل بني �لأ�سرة و�لق�سم، ميول �لطالب 
�ملهنية، �خلدمات �لعامة يف �لق�س���م، م�س���توى �لتدريب، �لأق�ساط �ملدر�سية، بينما كان 
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ر�س���اهم متو�س���ًطا لبعدي �لأن�س���طة و�ملو��س���الت. كما تبني �أن �أولياء �لأمور ر��سون 
ع���ن �خلدمات �ملقدمة للتالميذ �أكرث من ر�س���اهم عن �خلدمات �ملقدمة للتلميذ�ت، 
ويع���ود ذل���ك �إىل طريق���ة �لتدري���ب �ملنظم���ة ب�س���كل �أكرب يف ور����س �لذكور؛ بالإ�س���افة 
�إىل وجود فارق ب�س���يط يف متو�س���ط ر�س���ا �أولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لذهنية 
عن متو�س���ط ر�س���ا �أولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة �ل�س���معية ل�سالح ذوي �لإعاقة 
�لذهني���ة نظ���ًر� لك���ون ور����س �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية تقليدي���ة ل تتنا�س���ب 

وم�ستوى طموحات �آبائهم �مل�ستقبلية لهم يف �لعمل. 

و�أجرى منذر )2007( در��س���ة هدفت �إىل حتديد م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور 
عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم �لتوحديني يف �س���وريا ودر��س���ة �أثر كٍل من �ملتغري�ت 
�لتالية: جن�س ويل �لأمر، و�مل�س���توى �لتعليمي لويل �لأمر، �لدخل �ل�سهري لالأ�سرة، 
�لفئة �لعمرية �لتي ينتمي �إليها �لطفل، مدة �لتحاق �لطفل باملركز، وو�سف �خلربة 
�ل�سخ�س���ية لأولي���اء �لأمور ح���ول �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم �لتوحديني يف �س���وريا، 
��س���تخدم خالله���ا �لباح���ث ��س���تبانة من ت�س���ميمه مت توزيعها عل���ى )104( من �أولياء 
�أم���ور �لأطف���ال �لتوحديني �لذين ت���رت�وح �أعمارهم بني )5�س���نو�ت فاأقل، ومن 10-5 
�س���نو�ت، و�أكرب من 10 �س���نو�ت(، بالإ�س���افة �إىل �إجر�ئه مقابالت مع )20( من �أولياء 
�لأمور. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �أولياء �لأمور ر��سون ب�سكل عام عن �خلدمات 
�ملقدم���ة لأطفاله���م �لتوحديني يف �س���وريا، ومل يك���ن هناك تاأثري للمتغ���ري�ت �لتالية 
)جن�س ويل �لأمر، ومدة �لتحاق �لطفل باملركز، و�لدخل �ل�سهري لالأ�سرة، و�مل�ستوى 
�لتعليمي لويل �لأمر( على مدى ر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم 
�لتوحديني يف كل من عينة �لذكور، و�لإناث. كما تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف م�س���توى �لر�س���ا ب���ني كٍل م���ن جمموعة �لذك���ور، وجمموعة 
�لإناث، ُتعزى ملتغري �لفئة �لعمرية �لتي ينتمي �إليها �لطفل، حيث كان �أولياء �لأمور 
ا مقارنًة باأولياء �أمور �لأطفال  �لذين تزيد �أعمار �أطفالهم عن ع�سر �سنو�ت �أكرث ر�سً
�لذين ترت�وح �أعمار �أطفالهم مابني )5-10( �س���نو�ت، ومل تظهر فروق يف م�س���تويات 
�لر�س���ا لدى �أولياء �أمور �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم من خم�س �س���نو�ت فما دون 

مقارنة بالفئتني �لباقيتني. 
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ويف در��سة حنفي ورفيق )2009( �سعت للتعرف على طبيعة �مل�ساركة �لتعاونية 
ب���ني �لأ�س���ر و�لخت�سا�س���يني ومظاهره���ا م���ن حي���ث �أهميتها و�لر�س���ا عنه���ا، ومدى 
تاأثره���ا بعدد من �ملتغري�ت كعمر ويل �أمر �لطفل، وم�س���تو�ه �لتعليمي، وعمر �لطفل 
ذي �لإعاق���ة ون���وع �إعاقت���ه، و�لبيئ���ة �لرتبوي���ة للطف���ل ذو �لإعاق���ة، و�أع���د �لباحث���ان 
لتحقيق هدف �لدر��س���ة ��س���تمارة للبيان���ات �لأولية تخ�س �لو�لدي���ن و�لطفل، وقاما 
 (The Family بتطبي���ق مقيا����س �مل�س���اركة �لتعاونية بني �لأ�س���رة و�لخت�سا�س���يني
(Summers, et. al, 2005) (Professional Scale – عل���ى )761( م���ن �أ�س���ر       
)�آب���اء و�أمه���ات( �لأطفال ذوي �لإعاقة �لذين يتلقون خدمات �لرتبية �خلا�س���ة �إما يف 
معاهد �لرتبية �خلا�س���ة، �أو ف�س���ول �لدمج، �أو �ملر�كز �خلا�س���ه، و�أكدت �لنتائج �لتي 
تو�س���ل �إليه���ا �لباحث���ان �أن �أك���رث مظاهر �ل�س���ر�كة �لتعاوني���ة �لتي حازت ر�س���ا �لآباء 
و�لأمهات هي على �لتو�يل: �حلفاظ على خ�سو�سية �لأ�سرة، �حرت�م قيم ومعتقد�ت 

�لأ�سرة؛ �لتعامل مع �لأ�سرة بود، و��ستخد�م لغة تفهمها �لأ�سرة.

ويف در��س���ة نوعي���ة ق���ام به���ا �أوكون���ور (O›connor, 2008) للتع���رف عل���ى 
مدى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن م�س���اركاتهم للمهنيني يف �يرلند� �ل�سماليه، ��ستخدمت 
�لدر��س���ة �ملقاب���الت �ل�سخ�س���ية لقيا����س �لر�س���ا )20( م���ن �أولي���اء �لأمور ع���ن دورهم 
ك�س���ركاء و�لعو�مل �لتي �أثرت على م�س���اركتهم مع �ملهنيني، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة 
�أن �أولي���اء �لأم���ور مل ي�س���عرو� بدورهم ك�س���ركاء م���ع �ملهنيني �لذين كان���و� يعاملونهم 
ب�س���ورة غري متكافئة ويلعبون دور “�خلبري” �لذي يقوم بالتوجيه يف هذه �لعالقة؛ 
وبالإ�س���افة �إىل ذل���ك ك�س���فت �لدر��س���ة �أن �أولي���اء �لأمور �س���عرو� بالتوتر ب�س���بب عدم 

وجود تو��سل منا�سب مع �ملهنيني، وعدم تلبيتهم لحتياجات �أطفالهم �خلا�سه.

 (Montes, Halterman, أج���رى كل م���ن مونتي�س وهالتري م���ان وماجي���ار�
(and Magyar, 2009 در��س���ة كان هدفه���ا مقارن���ة �لو�س���ول �إىل �مل���و�رد �ل�س���حية 
ب���ني كل م���ن �ملجتمع و�ملدر�س���ة، وم�س���توى �لر�س���ا عنها بني �لأ�س���ر �لت���ي لديها طفل 
يع���اين م���ن ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، و�لأ�س���ر �لأخ���رى �لت���ي لديه���ا طفل م���ن ذوي 
�لحتياج���ات �ل�س���حية �خلا�س���ة. ومت �إج���ر�ء م�س���ح �س���مل )40356( من �آب���اء و�أمهات 
�لأطف���ال �لذي���ن ترت�وح �أعمارهم من )0-17( �س���نة عن طريق در��س���ة قومية �أجريت 
لالأطف���ال ذوي �لحتياجات �ل�س���حية يف �لفرتة ب���ني )2005 –2006( وذكر �أكرث �آباء 
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و�أمهات �لأطفال ذوي ��سطر�بات طيف �لتوحد وجود �سعوبة يف ��ستخد�م �خلدمات 
�س���و�ء يف �ملدر�س���ة، �أو �ملجتم���ع �ملحل���ي بن�س���بة )27.6%( مقابل )9.7%( لآب���اء �لأطفال 
ذوي �لحتياجات �ل�س���حية �خلا�س���ة، يف حني كانت ن�س���بة عدم �لر�س���ا عن �خلدمات 
)19.8%( لآب���اء �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد مقاب���ل )7.9%( لآباء و�أمهات 
�لأطف���ال ذوي �لحتياج���ات �ل�س���حية �خلا�س���ه. وكان �آب���اء �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد يجدون �س���عوبة يف �لو�س���ول �إىل �خلدمات �ل�س���حية يف �ملدر�س���ة، �أو يف 
�ملجتمع، وبالتايل ي�س���عب عليهم �حل�سول عليها، كما ذكر �آباء و�أمهات �لأطفال ذوي 
��سطر�بات طيف �لتوحد �أن هناك حاجة �إىل زيادة تقدمي خدمات منا�سبة لأطفالهم 

من قبل مقدمي خدمات موؤهلني وماهرين. 

�أجرى كومر (Comer, 2009) در��سة لتحديد �آر�ء �لو�لدين عن �جتماعات 
�لربنامج �لرتبوي �لفردي (IEP) وعالقة بع�س �ملتغري�ت �لدميوغر�فية و�لعو�مل 
�لبيئي���ة بر�س���ا �لو�لدي���ن. ومت توزي���ع �أد�ة �لدر��س���ة عل���ى �أولي���اء �أم���ور لأطف���ال ذوي 
�إعاقات خمتلفة ترت�وح �أعمارهم من )3-21( �س���نة ملتحقني مبدر�س���ة باإقليم د�كوتا 
�جلنوبي���ه. �ج���اب )91( م���ن �أولي���اء �لأم���ور عل���ى ��س���تبيان �لدر��س���ة، و�أ�س���ارت نتائ���ج 
��س���تجاباتهم �أن �لو�لدي���ن كان���ا ر��س���يني عن �جتماع���ات �لربنامج �لرتب���وي �لفردي 
ب�س���كل ع���ام. كم���ا �أك���دت �لنتائ���ج �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني ر�س���ا 
�لو�لدي���ن وبع����س �ملتغري�ت كامل�س���توى �لتعليمي للو�لدين؛ جن�س �لطفل؛ �ل�س���نو�ت 
�لتي ق�ساها �لطفل يف �لتعليم �خلا�س. كما كانت هناك عالقة �إيجابية بني �لعو�مل 
�لبيئي���ة ور�س���ا �لو�لدي���ن حي���ث كان مكان ووق���ت �نعقاد �جتماع���ات (IEP) مريحني 
ومنا�س���بني لأولي���اء �لأم���ور و�مل�س���طلحات �مل�س���تخدمة �أثن���اء �لجتم���اع مفهومة من 
قبلهم، �إ�سافًة �إىل �سعورهم باأنهم �أع�ساء مرحب بح�سورهم من قبل فريق �لعمل. 

ا: الدرا�سات التي تناولت ر�سا اأولياء الأمور عن برامج التدخل املبكر وخدماته: ثانياً
 (Lanners & Mombaerts, 2000) طب���ق كل م���ن لن���رز ومومب���ريت 
�ملقيا����س �لأوروب���ي لر�س���ا �لو�لدي���ن ع���ن بر�م���ج �لتدخ���ل �ملبك���ر �ل���ذي يحت���وي على 
)57( بن���ًد� من �أبرزها: �لر�س���ا عن �لتدخل �ملتمرك���ز حول �لطفل، و�لتدخل �ملتمركز 
ح���ول �لو�لدي���ن، و�لتدخ���ل �ملتمرك���ز حول �لأق���ارب، و�ل�س���ر�كة بني �ملهني���ني و�أولياء 
�لأمور، وتنظيم �خلدمة، وم�س���اعدة �لو�لدين يف �لو�س���ول �إىل �ل�سبكات �لجتماعية، 
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وم�س���اعدة �لطف���ل يف �لو�س���ول �إىل �ل�س���بكات �لجتماعي���ة، و�لر�س���ا عن �مل�س���اعدة يف 
�لو�س���ول �إىل م���و�رد �ملجتمع، وقام بالإجابة عليه )584( �أ�س���رة م���ن )8( دول �أوروبية 
خمتلفه، و�لتحليل �لإح�س���ائي للمقيا�س ُيظهر �أن �أولياء �لأمور ر��س���ون ب�س���كل عام 
���ا عن عالقاتهم �ل�سخ�س���ية باملهنيني، �إل  عن خدمات �لتدخل �ملبكر، وكانو� �أكرث ر�سً

ا عن و�سولهم لل�سبكات �لجتماعيه.  �أنهم كانو� �أقل ر�سً

هدف���ت در��س���ة هازنت وجر�ف���ز (Hasnat & Graves, 2000) �إىل �لتعرف 
على م�ستوى ر�سا �أولياء �لأمور عن �إجر�ء�ت �لت�سخي�س �ملقدمة لأطفالهم من ذوي 
�لإعاقة، ومت �أخذ بيانات �لر�سا من خالل �ملقابالت �لتي مت �إجر�وؤها مع �أولياء �لأمور 
وتوجيه �لأ�سئلة لهم ب�ساأن طريقة تنفيذ عملية �لك�سف ومدتها ومدى ر�ساهم عنها، 
وكانت )82%( من ��س���تجابات �أولياء �لأمور تعك�س م�ستويات عالية من �لر�سا، وربط 
بع�س �لآباء ر�س���اهم مبدى ح�س���ولهم على �ملعلومات، كما �أظهرت �لنتائج �أن �لر�س���ا 
�لأ�س���ري يزد�د كلما كان هناك تو��س���ل مبا�سر بني �ملخت�س و�لأ�سرة لتفهم خماوفهم 
ب�س���كل مبا�س���ر، ومل يك���ن للطف���ل، �أو �ملجموعات �لد�عمة �أي تاأثري على ر�س���اهم، من 
هنا �أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة �لتو��س���ل م���ع �لأ�س���رة، وتفهم خماوفه���م، وتزويدهم 

باملعلومات �لتي يحتاجونها لزيادة ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم.

ويف در��س���ة �أجر�ه���ا فوره���ف (Fruehauf, 2003) للتحقق من مدى فعالية 
�خلدم���ات �مل�س���تندة عل���ى �لأ�س���رة يف �إ�س���باع �لحتياجات �ملختلفة لالأ�س���ر، و�س���ارك يف 
ه���ذ� �لبح���ث )114( من �أولياء �لأمور �لذين ترت�وح �أعمار �أطفالهم بني �س���ن �لولدة 
و�س���ن ثالث �س���نو�ت من �لعمر، ويتلقون حالًيا خدمات تدخل مبكر من خالل �أربعة 
بر�م���ج خمتلف���ة للتدخل �ملبكر يف جنوب غرب ولية �أوهايو، وقّيمت �لأ�س���ر �مل�س���اركة 
�لرب�مج باأنها �أقل بكثري من �مل�س���تويات �ملطلوبة من حيث �لدعم، وُتظهر �لنتائج �أن 
�لأ�س���ر �لتي كانت ظروفها �حلياتية �أكرث تعقيًد� كانت م�س���تويات ر�ساها عن خدمات 
�لربنام���ج �لت���ي تلقوه���ا �أعلى بكث���ري من غريهم من �لأ�س���ر، حيث عرّبت �لأ�س���ر ذ�ت 
�لأو�س���اع �ملالية �ملتدنية عن ر�س���ا �أكرب من �لأ�سر ذ�ت �لأو�ساع �ملالية �جليدة، وكانت 
���ا عن �خلدمات من  �لأمهات �لأقل تعليًما )�حلا�س���الت على �لثانوية فقط( �أكرث ر�سً
�لأمهات �حلا�س���الت على م�س���توى �أعلى من �لتعليم )ما بعد �لثانوية(، وبينت نتائج 
هذ� �لبحث �أن �لأمهات �لالتي ذكرن �أنهن منف�س���الت، �أو مطلقات، �أو مل ي�س���بق لهن 
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�ل���زو�ج كان ر�س���اهن عن خدمات �لربنامج �أعلى بكث���ري من تقييمات �لآباء و�لأمهات 
�ملتزوجني، وعلى �لرغم من �أن �خلدمات �ملقدمة يف هذه �لرب�مج ترتكز على �لأ�سرة 
�إل �أن �لأ�س���ر �أف���ادت ب���اأن م�س���توى �خلدمات مل يل���ب �حتياجاتهم، وهذ� ي���دل على �أن 

�خلدمات �مل�ستندة على �لأ�سرة مل يتم تفعيلها ب�سكل كامل.

قّيم نيتزل (Neitzel, 2004) مدى ر�سا �أولياء �لأمور و�ملهنيني عن خدمات 
�لتدخ���ل �ملبك���ر �ملتمركزة حول �لأ�س���رة �ملقدمة لالأطفال �ل�س���غار �مل�س���ابني بالتوحد 
�لذي���ن ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني )2-5( �س���نو�ت، وقام �لباح���ث بت�س���ميم مقيا�س تقييم 
�لربنام���ج �ملتمرك���ز حول �لأ�س���رة، ومقيا�س �لتو��س���ل �لجتماعي، ولقيا�س ر�س���ا كٍل 
م���ن �أولياء �لأمور ومقدمي خدمات �لتدخل �ملبكر �لعاملني مع هذه �لفئة، و�أظهرت 
�لنتائج �أن م�س���توى �لر�س���ا عن خدمات �لتدخل �ملبكر كان �أكرب بني �ملهنيني منه بني 
�أولياء �لأمور �لذين قل ر�س���اهم عن �خلدمات ب�س���كٍل عام و�خلدمات �لفردية ب�س���كٍل 
خا�س، كما �أنه مل يكن للمتغري�ت �لدميوغر�فية �أي عالقة مب�س���تويات ر�س���ا كٍل من 
�أولياء �لأمور و�ملهنيني، و�أو�س���ى �لباحث باإجر�ء مزيد من �لدر��س���ات بهدف �لتعرف 

على عالقة �لر�سا مبتغري�ت �أخرى.

 (Pelchat, Lefebvre, وهدفت در��س���ة بيل�سات وليفبري وبرولك�س وريد�ي
(Proulx, and Reidy, 2004 �إىل تقيي���م م���دى ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور عن برنامج 
�لتدخ���ل �لأ�س���ري، حي���ث يق���وم �لربنام���ج بتقدمي �مل�س���اعدة و�لدع���م لأولي���اء �لأمور 
للتعامل مع �لأطفال حديثي �لولدة �لذين يعانون من م�سكالت �سحية حمددة على 
�سبيل �ملثال: )�سقف �حلنك �مل�سقوق/�أو �ل�سفة �مل�سقوقة؛ ومتالزمة د�ون(، و�أظهرت 
�لنتائ���ج �أن غالبي���ة �لآباء كانو� ر��س���ني عن برنامج �لتدخل �لأ�س���ري، وعربت معظم 
عين���ة �لبح���ث ع���ن �أن �لتدخ���ل قد �س���اعدهم عل���ى �لتكيف م���ع �ملو�قف غ���ري �ملتوقعة، 
وقد تلقو� توجيهات و�إر�س���اد�ت حول كيفية فهم ومناق�س���ة م�ساعرهم �خلا�سة، وهذه 
�مل�ساعد�ت �أعطتهم �لثقة حول �لرعاية �لتي �سيح�سل عليها طفلهم، وك�سفت �لنتائج 
وج���ود ف���روق كبرية يف م�س���تويات �لر�س���ا �عتماًد� عل���ى جن�س ويل �لأم���ر، ونوع �إعاقة 
�لطف���ل، و�لدخ���ل �ملايل لالأ�س���رة. حيث كانت �أمه���ات �لأطفال حديث���ي �لولدة �لذين 
���ا من �لآباء ح���ول �لدعم �ل�سخ�س���ي و�لعاطفي  يعان���ون م���ن متالزم���ة د�ون �أكرث ر�سً
���ا من �لأ�س���ر ذ�ت �لدخل  �ل���ذي تلق���وه. وكان���ت �لأ�س���ر ذ�ت �لدخل �ملنخف�س �أكرث ر�سً
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�ملرتف���ع عل���ى جمي���ع �ملقايي����س، وبالن�س���بة للمقيا����س �لو�ل���دي فق���د كان �أولي���اء �أمور 
���ا م���ن �أولياء �أمور  �لأطف���ال ذوي )�س���قف �حلل���ق �مل�سقوق/�ل�س���فة �لأرنبية( �أكرث ر�سً
�لأطفال �مل�سابني مبتالزمة د�ون، و�أثارت �لنتائج عدة م�سائل مهمة حول هذ� �لنوع 

من بر�مج �لتدخل �ملبكر �لتي تتطلب �ملزيد من �لبحث �ملتعمق.

ويف در��س���ة قام بها بيلي وزمالوؤه (Bailey, et al., 2004) لو�س���ف جتارب 
�لأ�س���ر �لأوىل ع���ن خدمات �لتدخل �ملبكر من حيث �أهلي���ة �أطفالهم لتلقي �خلدمات، 
ومدى تفاعل �ملهنيني �لطبيني، و�جلهد �لالزم للح�س���ول على �خلدمات، و�مل�س���اركة 
يف �لتخطي���ط للخدم���ات، و�لر�س���ا ع���ن �خلدم���ات، و�لتفاع���ل مع �أخ�س���ائيي �لتدخل 
�ملبك���ر، ومت �إج���ر�ء مقاب���الت مع عين���ة ممثلة وطنًيا �س���ملت )3338( م���ن �أولياء �أمور 
�لأطفال �ملعر�سني خلطر �لإعاقة و�مللتحقني برب�مج �لتدخل �ملبكر، و�أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن متو�س���ط �مل���دة �لتي يت���م فيها حتويل �لطفل �إىل بر�م���ج �لتدخل �ملبكر قدرها 
)1.4( �أ�س���هر، وع���ربت �لأ�س���ر ع���ن �أن �ملهنيني �لطبيني �س���اعدوهم كثرًي� يف مناق�س���ة 
همومه���م مم���ا �أ�س���عرهم بالإيجابي���ة بد�ي���ة دخولهم لرب�م���ج �لتدخل �ملبك���ر، و�أكدت 
معظ���م �لأ�س���ر �س���هولة ح�س���ولهم على �خلدم���ات و�أنها كان���ت منا�س���بة لحتياجاتهم، 
كم���ا �أنه���م �أعطو� تقييًما �إيجابًيا لتعامل �أخ�س���ائيي �لتدخل �ملبك���ر معهم، حيث �إنهم 
جعل���و� له���م دوًر� يف �تخاذ �لقر�ر�ت ب�س���اأن �أهد�ف �لطفل و�لأ�س���رة، وعلى �لعك�س من 
ذلك �أ�سارت ن�سبة قليلة من �لأ�سر �إىل �أنها تاأخرت يف �حل�سول على �خلدمات، و�أنهم 
بحاجة �إىل �ملزيد من �مل�س���اركة يف �لتخطيط للخدمات، يف حني �أ�س���ار �لبع�س �إىل �أن 
�خلدمات مل تكن كافية ، و�أن �أطفالهم كانو� بحاجة لعالج �لنطق، و�لعالج �لطبيعي، 
و�لعالج �ملهني، و�لعالج باللعب، و�لعالج �ل�س���لوكي، وما ن�س���بته )20%( من �لأ�سر مل 
تك���ن تعل���م بوج���ود خطة خدمات �لأ�س���رة �لفردي���ة )IFSP( وكان �أغلبهم من �لأ�س���ر 
ذ�ت �لأقلي���ات �لعرقي���ة، و�لأ�س���ر ذ�ت �لدخل �ملحدود، و�لأ�س���ر �لت���ي مل يكمل �أفر�دها 

تعليمهم �لثانوي. 

ويف �س���ياق �لدر��س���ات �لت���ي بحث���ت يف ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور قام ت�س���و وجانوتي 
(Cho and Gannotti, 2005) بدر��س���ة للتع���رف عل���ى خ���رب�ت �لأمه���ات و�آر�ئهن 
جت���اه مقدمي �خلدم���ات �لجتماعي���ة و�لتعليمية، وتاأث���ري �ختالف �لقي���م �لثقافية، 
و�أ�ساليب �لتو��سل على ر�ساهن، و�سارك يف هذ� �لبحث )20( من �لأمهات �لأمريكيات 
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من �أ�س���ول كوري���ة، وقام �لباحث باإجر�ء مقابالت ل�س���تخال�س نتائج �لدر��س���ة �لتي 
ع���رّبت �لأمهات من خاللها عن ر�س���اهن لتوفر �خلدمات، وخ���ربة �ملهنيني، �إل �أنهن 
غري ر��سيات عن تكر�رهن طلب �خلدمات، و�لتعامل مع �ملهنيني �لذين يهم�سونهن، 
كذلك عن �ل�سعوبات �لتي يو�جهونها يف �جتماعات (IEP) لختالف �لقيم �لثقافية 
و�أ�س���لوب �لتو��س���ل، م���ن �أج���ل ذل���ك �قرتح���ت �لأمه���ات وج���ود مرتجم���ني موؤهل���ني، 
بالإ�س���افة �إىل �ح���رت�م م�س���اعر �لو�لدي���ن وحاجته���م للدعم من مقدم���ي �خلدمات، 
لتعزي���ز م�س���اركة �لو�لدي���ن و�خل���رب�ت �لتعليمي���ة �لناجح���ة لالأطف���ال و�لأ�س���ر م���ن 

�خللفيات �لثقافية �ملتنوعه.

و�آخ���رون                                               و�جن  به���ا  ق���ام  �لت���ي  �لدر��س���ة  �إىل   )2007( من���ذر  �أ�س���ار 
(Wang, Summers, Little, Turnbull, Poston and Mannan, 2006)
ملعرفة �آر�ء �لآباء و�لأمهات يف بر�مج �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم لتح�سني حياة 
�لأ�س���رة، وُطبقت �لدر��س���ة على )107( �أ�س���رة لديه���ا �أطفال م���ن ذوي �لإعاقة ترت�وح 
�أعماره���م بني �س���ن �لولدة �إىل خم�س �س���نو�ت ومن �مللتحق���ني برب�مج �لتدخل �ملبكر، 
وق���ام �لباحث���ون بت�س���ميم منوذج تقييم للك�س���ف عن نق���اط �لت�س���ابه و�لختالف بني 
تقييمات كٍل من �لآباء و�لأمهات للربنامج، وك�س���فت �لنتائج عدم وجود �ختالفات يف 
�آر�ء �لآباء و�لأمهات عن �لربنامج، كما ل توجد فروق يف تقييم م�س���توى ر�س���ا �لأ�سر 
ع���ن �خلدم���ات �ملقدمة لهم، و�أو�س���ت �لدر��س���ة با�س���تخد�م �ملقيا����س يف مناطق �أخرى 

لتعميم نتائجه، و�لهتمام بدر��سة �آر�ء �أفر�د �آخرين من �لعائله.

ويف در��س���ة ملحاول���ة �لتع���رف عل���ى وجه���ات نظ���ر �لو�لدي���ن ملعوق���ات خدم���ات 
�لتدخل �ملبكر، وحتديد �أ�س���باب عدم توفري هذه �خلدمات لكافة �لأطفال �مل�س���تحقني 
له���ا بولية نيوجر�س���ي، ق���ام جيورد�ن���و (Giordano, 2008) بتطبيق در��س���ته على 
عينة �س���ملت )152( م�س���ارًكا )70( منه���م �أولياء �أمور لأطفال تلق���و� خدمات للتدخل 
�ملبك���ر َو )29( منه���م �أولياء �أمور لأطفال مل يتلقو� تلك �خلدمات َو)53( من �ملهنيني 
�لذين يعملون يف بر�مج �لتدخل �ملبكر وبر�مج ذوي �لإعاقة ملرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، 
ول�س���تخال�س �لنتائ���ج ق���ام �لباح���ث مبقارن���ة ��س���تجابات كٍل م���ن جمموعت���ي �أولياء 
�لأمور وجمموعة �ملهنيني، حيث �أفادت جمموعتي �أولياء �لأمور �أن من �أهم �ملعيقات 
�لت���ي و�جهته���م هو ن�س���حهم بالنتظار لحتم���ال تخل�س �لطفل م���ن تاأخره �لنمائي 
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بع���د ف���رتة من �لزم���ن، بالإ�س���افة �إىل عدم توف���ر خدم���ات ت�سخي�س���ية بالولية مما 
��س���طر �أولياء �لأمور �إىل �إجر�ئها خارج �لولية �لتي �أ�س���فرت عن عدم �أهلية �لطفل 
لتلق���ي خدم���ات �لتدخ���ل �ملبك���ر، كما �أ�س���اف �أولياء �لأم���ور �لذين مل يتلق���و� خدمات 
للتدخ���ل �ملبكر ب�س���بب عدم �لهتمام بقلقه���م جتاه �أطفالهم، �أو م�س���اعدتهم، بالتايل 
ف���اإن عملي���ة �إدر�ج �أطفالهم لربنامج �لتدخل �ملبكر �ت�س���مت بال�س���عوبة، يف حني كانت 
�أغلب ��ستجابات �ملهنيني نحو �ملعوقات �لتي تو�جه �أولياء �لأمور هي عدم رغبتهم يف 
�إ�سر�ك جميع �أفر�د �لعائلة يف عملية عالج �لطفل، بالإ�سافة لعدم معرفتهم بربنامج 
�لتدخ���ل �ملبكر ون�س���حهم بالنتظار لحتمال تخل����س �لطفل من تاأخره �لنمائي بعد 

فرتة من �لزمن. 

قامت لليند (Lalinde, 2008) بدر��سٍة م�سحية كان هدفها تقييم �لعالقة 
بني جودة خدمات �لتدخل �ملبكر وخمرجات �أ�س���ر �لأطفال من ذوي �لإعاقة من �س���ن 
)0-3( �س���نو�ت، ومت جمع معلومات هذ� �لبحث من )1108( �أ�س���رة ��س���تجابت لتوزيع 
�مل�س���ح �ل�س���امل م���ن قب���ل برنام���ج �لتدخل �ملبكر بالوليه، ويت�س���من �مل�س���ح مقيا�س���ي 
تقدي���ر “Beach” لقيا����س ت�س���ور�ت �لأ�س���ر مل�س���توى ج���ودة خدم���ات �لتدخل �ملبكر 
�لت���ي مت �حل�س���ول عليه���ا وتاأث���ري تل���ك �خلدم���ات عليه���م، و�أ�س���ارت نتائج �لأ�س���ر �إىل 
�أن م�س���توى ج���ودة �خلدم���ات كان ر�ئًع���ا و�إيجابًي���ا، و�أنه مل تكن هن���اك عالقة للفئات 
�لِعرقية لالأ�سر، �أو �حلالة �لجتماعية و�لقت�سادية بجودة �خلدمات �ملقدمه يف حني 
كان���ت هن���اك عالقة قوي���ة بني جودة �خلدم���ات و�ملخرج���ات �ليجابية لالأ�س���ر ُتعزى 
�إىل من���وذج �لرعاي���ة �ملتمركزة حول �لأ�س���رة، كما ُتعزى �لنتائ���ج �ملتعلقة بتكافوؤ جودة 
�خلدم���ة طبًقا للفئات �لِعرقية �لجتماعية و�لقت�س���ادية �إىل �ثنني من �خل�س���ائ�س 

�ملهمة للرب�مج عالية �جلودة وهما: �لكفاءة �لثقافية وتن�سيق �خلدمات. 

هدف���ت   (Kohprasert, 2008) كوبر��س���ريت  �أجر�ه���ا  �أخ���رى  در��س���ة  ويف 
�إىل �لتع���رف عل���ى وجه���ات نظ���ر )442( �أولي���اء �لأم���ور ح���ول خدمات �لتدخ���ل �ملبكر 
و�خلدمات ذ�ت �ل�س���لة �ملقدمة لأطفالهم �ل�سغار ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف تايالند، 
ق���ام من خاللها �لباحث باإجر�ء عملية م�س���ح جلميع مر�ك���ز �لتدخل �ملبكر يف �لبالد 
م�س���تخدًما ��س���تبانة مت توزيعه���ا على �أولي���اء �لأمور، حيث ك�س���فت �لنتائ���ج �أنه وعلى 
�لرغ���م م���ن �تف���اق �أولي���اء �لأم���ور عل���ى ج���ودة خدم���ات �لتدخ���ل �ملبك���ر ومنا�س���بتها ، 
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و�خلدم���ات ذ�ت �ل�س���لة �لت���ي يت���م توفريها لأطفاله���م، �إل �أنهم �أعرب���و� عن حاجتهم 
�ل�سديدة �إىل جميع �أنو�ع �خلدمات مبا يف ذلك �حلاجة للمعلومات، و�حلاجة للدعم، 

و�حلاجة للخدمات �ملجتمعية، و�حلاجة للدعم �ملايل.

 (Hallam, Rous, Grove, ستخدم كٌل من هالم وروز وجروف ولوبيانكو��
(and LoBianco, 2009 �لبيانات �خلا�سة ب� )2963( طفل من �ملوؤهلني للح�سول 
على خدمات �لتدخل �ملبكر على م�س���توى ولية كنتاكي، لدر��س���ة تاأثري جمموعة من 
�ملتغ���ري�ت على م�س���توى وكثافة �خلدمات �ملقدمة لالأطف���ال بالولية، هذه �ملتغري�ت 
تتعلق بالطفل و�لأ�س���رة مثل: �لعرق، �جلن�س، �سن �للتحاق بالربنامج، مدة �حلمل، 
�أهلي���ة �لطفل لتلقي �خلدمات، جو�نب �لق�س���ور لدى �لطف���ل كاملهار�ت �لجتماعية، 
و�ملعرفي���ة، و�لتكيفية، و�لتو��س���لية، و�لد�فعية، و�إذ� م���ا كان �لطفل قد �لتحق لفرتة 
بدور رعاية �أم ل، حجم �لأ�سرة، �لتاأمني �ل�سحي، ونوع مزود �خلدمة )فرد �أم وكالة(، 
م�ستوى �لفقر يف �لولية �لتي يقيم بها �لطفل و�لأ�سرة، �حلالة �حل�سرية للمقاطعة 
�لتي ي�س���كنها �لطفل، و�أظهرت �لنتائج �أن �ملتغري�ت �ل�س���ابقة توؤثر يف تقدمي خدمات 
�لتدخ���ل �ملبك���ر يف ولية كنتاكي، �إل �أن متغ���ري �لعرق، و�جلن�س، ومدة �حلمل مل يكن 
له���م تاأث���ري مبا�س���ر على م�س���توى وكثافة �خلدم���ات، بينما كان لعم���ر �لأطفال ووقت 
دخولهم بر�مج �لتدخل �ملبكر تاأثري ب�س���كل مبا�س���ر على كثافة وكمية �خلدمات �لتي 
تلقوه���ا، �أم���ا �لو�س���ع �ملايل لالأ�س���رة فيبدو �أنه ل يوؤث���ر يف نوع، �أو م�س���توى �خلدمات 
ا �أ�سهل يف �لو�سول  �ملقدمة، كما �أن �لأ�سر �لتي تعي�س يف �ملناطق �حل�سرية كانت �أي�سً

�إىل �ملزيد من �خلدمات من نظر�ئهم يف �ملناطق �لريفيه. 

 ويف در��س���ة قام���ت بها �حل���د�د (Al-Hadad, 2010) هدفت �إىل ��ستك�س���اف 
جانبني هامني يف بر�مج �لتدخل �ملبكر وبر�مج �لرتبية �خلا�س���ة للطفولة �ملبكرة يف 
قطر وهما: خمرجات �لأ�سرة و�ل�سر�كة �لأ�سرية مع �ملهنيني، ��ستخدمت �لباحثة من 
 ”Betch“ خاللها �ملنهج �ملختلط و�لذي �عتمدت فيه على عدة �أدو�ت كمقيا�س مركز
لل�س���ر�كة �لأ�س���رية م���ع �ملهني���ني، ومقيا�س خمرجات �لأ�س���رة، و��س���تبيان دميوغر�يف، 
و�ملقابالت �سبه �ملنظمة كم�سادر �أولية جلمع بيانات هذ� �لبحث �لتي تكّون �مل�ساركون 
فيه���ا من �أ�س���ر �لأطفال �ل�س���غار ذوي �لإعاقة ومقدمي �خلدم���ات �لعاملني يف بر�مج 
�لتدخ���ل �ملبكر وبر�مج �لرتبية �خلا�س���ة يف �لطفولة �ملبكرة ومديري �لرب�مج، وكان 
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عدده���م )127(، وك�س���فت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
�لأ�س���ر يف ر�س���اها عن م�س���توى �ل�س���ر�كة تبًعا لنوع �إعاقة �لطفل و�سدتها، حيث كانت 
���ا عن م�س���توى �ل�س���ر�كة �لأ�س���رية  �أ�س���ر �لأطفال �مل�س���ابني بال�س���لل �لدماغي �أقل ر�سً
م���ع �ملهني���ني، وكان���ت هن���اك فروًقا ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لر�س���ا عن �ل�س���ر�كة تبًعا 
لختالف تخ�س�س���ات �ملهنيني، وخرجت �لدر��س���ة مبجموعة من �لتو�س���يات ملعاجلة 
�أوج���ه �لق�س���ور يف ه���ذه �لرب�م���ج وتعزي���ز �ملمار�س���ات �ملتمح���ورة و�لد�عم���ة لالأ�س���رة، 

وت�سجيع �مل�ساركة �لتعاونية مع �أ�سر �لأطفال �ل�سغار من ذوي �لإعاقة.

 ومن �لدر��سات �لعربية �لقليلة و�حلديثة يف هذ� �ملجال قامت ع�سريي )2013( 
بدر��س���ة بعنو�ن �إد�رة �جلودة �ل�س���املة و�أثرها يف حتقيق �لر�س���ا �لأ�سري لقيا�س ر�سا 
�لأ�س���ر �مل���رتددة و�مللتحقة مبركز �لت�س���خي�س و�لتدخل �ملبكر باملنطقة �ل�س���رقية عن 
ج���ودة �خلدمات �ملقدمة و�لإجر�ء�ت �لإد�رية �ملتبعة فيه، وذلك من خالل ��ستق�س���اء 
ر�س���ا �لأ�س���ر عن �إجر�ء�ت �ل�س���تقبال �ملتبعة يف �ملرك���ز، وتعامل �ملوظف���ات، و�إجر�ء�ت 
ت�س���خي�س �حلالة، و�لإر�س���اد �لأ�سري �ملقدم لالأم، و�لإجر�ء�ت �لإد�رية �ملتبعة كتعامل 
�لإد�رة مع �لأم و�حلاله، كما هدفت �لدر��س���ة �إىل ��ستق�س���اء �أثر بع�س �ملتغري�ت على 
�لر�س���ا �لأ�س���ري كعمر �حلالة، و�مل�س���توى �لتعليم���ي لكٍل م���ن �لأب و�لأم، ونوع �جلهة 
�ملحول���ة، و�له���دف م���ن زيارة وت�س���خي�س �حلال���ة، و�عتم���دت �لباحثة يف ��س���تخال�س 
نتائ���ج �لدر��س���ة على ��س���تبيان قام���ت باإعد�ده وتطبيق���ه على عينة �لبح���ث و�لتي بلغ 
عدده���ا )50( �أ�س���رة، وتو�س���لت من خالل���ه �إىل جملة من �لنتائج كان���ت على �لتو�يل: 
)�أ( �رتف���اع ن�س���بة �لر�س���ا �لأ�س���ري ع���ن �إج���ر�ء�ت ��س���تقبال �حلالة وتعام���ل موظفات 
�ل�س���تقبال بن�س���بة)92%(، كم���ا بلغت ن�س���بة ر�س���اهم عن �إج���ر�ء�ت ت�س���خي�س �حلالة 
���ا �س���به تام حول  و�لإر�س���اد من قبل �لأخ�س���ائيات )94 %(، وقد عربت �لأ�س���ر عن ر�سً
�لإجر�ء�ت �لإد�رية �ملقدمة يف �ملركز و�لتعامل �لإد�ري مبا ن�س���بته)97.5%( ، ووجدت 
�لباحثة فروًقا ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( ُتعزى للم�س���توى �لتعليمي 
لكٍل من �لأب و�لأم ل�سالح ذوي �لتعليم ما فوق �لثانوي، كما مل جتد �لباحثة فروًقا 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية لبقية متغري�ت �لدر��س���ة، و�أو�س���ت �لباحثة عل���ى �أهمية تطبيق 
�إد�رة �جلودة �ل�س���املة يف مر�كز �لتدخل و�لت�س���خي�س �ملبكر، بالإ�س���افة �إىل �لهتمام 
بالأ�س���ر وذويهم لنعكا�س ذلك على �لتز�مهم وم�س���اركتهم �لأ�س���رية �لتي من �س���اأنها 

�لتاأثري على م�ستوى تقدم حالت �أطفالهم �ملرتددين على �ملركز.
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التعقيب على الدرا�سات ال�سابقه:
• تو�س���لت نتائج �أغلب در��س���ات �ملحور �لأول �إىل وجود ر�س���ا ع���ام عن �خلدمات 	

�ملقدم���ة، ويف در��س���ة (Burbach, 2003) كان �أك���رث جم���الت �لر�س���ا ع���ن 
عملي���ة �لتقيي���م و�أهلية �لطفل لتلق���ي �خلدمات وتطبي���ق �لربنامج �لرتبوي 
 (Murphy, et لفردي، و�خلدمات �لتمري�سية �ملقدمة يف �ملدر�سة يف در��سة�
(al., 2006. وذهب���ت نتائج در��س���ة (Livingstone, 2008) �إىل �أن تدريب 
�لو�لدي���ن و�لتو��س���ل �جلي���د م���ع مقدم���ي �خلدم���ة كان م���ن �أك���رث �خلدمات 
فائ���دًة له���م، وهو بذلك يتفق مع نتائج در��س���ة )حنفي ورفي���ق، 2007( �أن �أهم 
مظاهر ر�س���ا �أولياء �لأمور كانت �ملحافظة على خ�سو�س���ية �لأ�س���رة و�حرت�م 
قيمه���ا ومعتقد�ته���ا و�لتعامل معهم بود و��س���تخد�م لغ���ة مفهومة من قبلهم، 
���ا در��س���ة (Comer, 2009) باأن ��س���تخد�م فريق �لعمل  وه���ذ� م���ا �أكدته �أي�سً
مل�سطلحات مفهومة �أثناء �لجتماعات ومنا�سبة مكان ووقت �نعقادها، �إ�سافًة 
�إىل �س���عور �أولي���اء �لأمور بالرتحيب من قبل �لفريق،كله���ا كانت من �لعو�مل 

�لتي �ساعدت على ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمه. 
• وفيم���ا يتعل���ق مب�س���توى ر�س���ا �أولي���اء �لأمور ع���ن �خلدمات �ملقدم���ة وعالقته 	

ببع����س �ملتغ���ري�ت فقد �أظهرت در��س���ة (Inouye, 1999) �أن ر�س���ا �لو�لدين 
�نخف����س كلم���ا �زد�د �مل�س���توى �لتعليم���ي لأبنائهم، وه���ذ� ما �تفق م���ع �لنتائج 
�لت���ي تو�س���لت له���ا در��س���ة (Sadoski, 1999) �لتي �نخف�س فيها ر�س���ا �آباء 
�لأطف���ال يف �ل�س���فني �لر�ب���ع و�خلام����س عن ر�س���ا �آباء �لأطف���ال يف مرحلة ما 
قب���ل �ملدر�س���ة، وعل���ى عك�س هذه �لنتيجة فقد �أكدت در��س���ة )من���ذر، 2007( �أن 
���ا  �أولياء �أمور �لأطفال �لذين تزيد �أعمارهم عن )10( �س���نو�ت كانو� �أكرث ر�سً
مقارن���ة باأولي���اء �أم���ور �لأطفال �لذين ت���رت�وح �أعمارهم بني )5-10( �س���نو�ت، 
كم���ا كان لع���دد �س���اعات تلقي �لطف���ل للخدمة تاأثري على ر�س���ا �أولي���اء �لأمور 
حي���ث كان ر�س���ا �لآب���اء �لذي���ن يتلق���ى �أطفاله���م �س���اعة و�ح���دة م���ن �خلدمات 
�أق���ل من ر�س���ا �لآب���اء �لذين يتلق���ى �أطفالهم خم�س �س���اعات م���ن �خلدمات يف 
�لدر��س���ة ذ�تها، وكان ملتغري �جلن�س ونوع �لإعاقة عالقة بر�س���ا �أولياء �لأمور 
حي���ث كان ر�س���اهم ع���ن �خلدم���ات �ملقدم���ة للتالمي���ذ �أك���رث م���ن �خلدم���ات 
�ملقدمة للتلميذ�ت، كما كان متو�س���ط ر�سا �أولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
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�لفكرية �أعلى من متو�س���ط ر�س���ا �أولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة �ل�سمعية                                             
)�لب�سيتي وعبد�ت، 2004(.

• و�أ�س���ارت در��س���ة (Geyer, 2006) �إىل �أن عم���ر �لآب���اء و�لأمهات من �لعو�مل 	
�لت���ي كان له���ا تاأث���ري عل���ى ر�س���ا �لو�لدي���ن ع���ن �خلدم���ات، حي���ث كان �لآب���اء 
و�لأمهات �لذين ترت�وح �أعمارهم من )41( �س���نة فاأكرب �أكرث ر�س���ا من �لآباء 
و�لأمه���ات �لذي���ن ت���رت�وح �أعماره���م من )40( �س���نة فاأقل، ع���ربت نتائج بع�س 
�لدر��س���ات كدر��سة (Ngui & Flores, 2005) عن عدم ر�سا �أولياء �لأمور 
ع���ن �لرعاية �ملقدمة و��س���تخد�م �خلدمات، و�رتبط ذلك ب�س���دة �إعاقة �لطفل 
وغياب �لتاأمني �ل�سحي و�إجر�ء �ملقابالت مع �أولياء �لأمور بلغة خمتلفه، كما 
�رتبط تدين ر�سا �أولياء �لأمور يف در��سة (Montes, et al., 2009) لوجود 

�سعوبة يف �حل�سول على �خلدمات �سو�ء يف �ملجتمع، �أو �ملدر�سة. 
• �أ�س���ارت �لكث���ري م���ن در��س���ات �ملحور �لث���اين �إىل ر�س���ا �أولياء �لأم���ور عن جودة 	

ونوعي���ة �خلدم���ات �ملقدم���ة لأطفاله���م يف بر�م���ج �لتدخ���ل �ملبك���ر، ف���كان م���ن 
�أب���رز مظاه���ر �لر�س���ا �مل�س���اركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت ب�س���اأن �خلدم���ات و�لأهد�ف 
و�ملعرف���ة  �خلدم���ة،  م���زودي  وب�سا�س���ة   ،(Mcwilliam, et al., 1995)
متكنه���م  مبعلوم���ات  وتزويده���م  �لو�لدي���ن  وتدري���ب  للمعلم���ني،  �لو��س���عة 
�أطفاله���م �س���لوك  يف  �لإيجاب���ي  و�لتغ���ري  �أطفاله���م،  �حتياج���ات  تلبي���ة  م���ن 

 ،(Widerstrom & Goodwin, 1987; Summers et. al., 2007)
 ،(Lanners & Mombaerts, 2000) وعالقته���م �ل�سخ�س���ية باملهني���ني
و�لدعم �خلارجي (Hambline-Wilson & Thurman, 1990) و�لزيار�ت 
 ،(Hanline, 1990) �لنتق���ال  وخدم���ات   ،(Upshur, 1991) �ملنزلي���ة 
يف ح���ني كان���ت جمموع���ات �لدع���م و�ل�ست�س���ار�ت �ملقدم���ة لالأ�س���رة م���ن �أق���ل 
.(Upshur, 1991) ا من قبل �أولياء �لأمور يف در��س���ة��� �خلدمات فائدة ور�سً

• وفيم���ا يتعل���ق مب�س���توى ر�س���ا �أولي���اء �لأمور ع���ن �خلدمات �ملقدم���ة وعالقته 	
�لأ�س���ر  در��س���ة  (Fruehauf, 2003)�أن  �أظه���رت  فق���د  �ملتغ���ري�ت  ببع����س 
���ا م���ن غريها من �لأ�س���ر، و�أ�س���اف          ذ�ت �لظ���روف �حلياتي���ة �ملعق���دة �أك���رث ر�سً
(Cebe, 1996) �أن �لأعباء �ملادية لها تاأثري على ر�سا �أولياء �لأمور، وقد كان 
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ا عن �لربنامج  �أولياء �لأمور �لذين مل يدفعو� ثمن خدمات �إ�سافية �أكرث ر�سً
مقارن���ًة باأولي���اء �لأم���ور �لذين كانو� يدفع���ون ثمن خدمات �إ�س���افية، وعربت 
�لأ�س���ر ذ�ت �لدخ���ل �ملنخف����س عن ر�س���ا �أك���رب من �لأ�س���ر ذ�ت �لدخ���ل �ملرتفع 
 (Fruehauf, 2003; Pelchat, et al., 2004) يف نتائ���ج در��س���ة كٍل م���ن
وه���ذ� يخال���ف ما تو�س���ل ل���ه (Stallard & Lenton, 1992) حيث مل يكن 
لو�س���ع �لأ�س���رة �لجتماعي و�لقت�سادي تاأثري على تقييم �لو�لدين ومقدمي 
���ا ما تو�سلت له در��سة  �خلدمات جلودة �خلدمات �ملقدمه، وهذ� ما يوؤكد �أي�سً
(Lalinde, 2008; Hallam, et al., 2009) م���ن ع���دم وج���ود عالق���ة 
للفئ���ات �لعرقي���ة، �أو �لجتماعي���ة، �أو �لقت�س���ادية لالأ�س���ر بج���ودة �خلدم���ات 
�ملقدم���ة، يف ح���ني كان للمخرج���ات �لإيجابي���ة لالأ�س���رة �لت���ي ُتع���زى لنم���وذج 
 (Kontos & لرعاي���ة �ملتمركزة حول �لأ�س���رة عالقة قوي���ة بجودة �خلدمات�
 (Pelchat, et al., 2004) وه���و م���ا يخال���ف نتيج���ة ،Diamond, 2002)
حي���ث كان جلن�س ويل �لأمر ونوع �إعاقة �لطفل و�لدخل �ملايل لالأ�س���رة تاأثري 

على ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم. 

���ا ع���ن �خلدم���ات مقارن���ًة بالأمهات  وكان���ت �لأمه���ات �لأق���ل تعليًم���ا �أك���رث ر�سً
�حلا�س���الت على م�س���توى تعليمي �أعلى يف در��س���ة (Fruehauf, 2003)، على عك�س 
م���ا تو�س���لت له در��س���تي كل م���ن Hambline-Wilson & Thurman, 1990) ؛ 
ع�س���ريي، 2013( م���ن �رتفاع �لر�س���ا �لأ�س���ري ل�س���الح �لآب���اء و�لأمهات ذوي �مل�س���توى 
 (Gaitonde, 2008; Hallam, et al., 2009) لتعليمي �لأعلى. ودلت در��س���تي�
���ا ع���ن  عل���ى �أن �أولي���اء �لأم���ور �لذي���ن يعي�س���ون يف مناط���ق ح�س���رية كان���و� �أك���رث ر�سً
�خلدمات من �أولياء �لأمور �لذين يعي�سون يف مناطق ريفية نظًر� لختالف �لو�سول 
للخدمات، وبحثت بع�س �لدر��س���ات يف عالقة �س���دة �لإعاقة بر�س���ا �أولياء �لأمور عن 
�خلدمات �ملقدمة لأطفالهم، فتو�س���لت در��س���ة (Cebe, 1996) �إىل �أن ر�س���ا �أولياء 
�أمور �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سيطة، �أو �ملتو�سطة عن �لربنامج كان �أكرث من �أولياء 
�أم���ور �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �حلادة، �أو �ل�س���ديدة، على خالف ما تو�س���لت له در��س���ة 
(Harrison, et al., 1996) م���ن ع���دم وج���ود تباين يف ر�س���ا �أولياء �لأطفال �لذين 
يعان���ون م���ن فق���د�ن �س���معي ب�س���يط، �أو معت���دل، �أو ح���اد جت���اه بر�مج �لتدخ���ل �ملبكر، 
و�هتم���ت بع����س �لدر��س���ات مبدى ر�س���ا �أولي���اء �لأمور تبًعا لن���وع �إعاق���ة �لطفل منها 
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در��س���ة (Inouye, 1999) �لت���ي �أظه���ر فيها �أولي���اء �أمور �لأطفال ذوي ��س���طر�بات 
�لكالم و�للغة ر�س���ا �أعلى من �أولياء �أمور �لأطفال ذوي �لإعاقات �لأخرى، ويف در��س���ة 
 (Pelchat, et al., 2004)كان ر�س���ا �آب���اء �لأطف���ال ذوي �س���قف �حلل���ق �مل�س���قوق/

�ل�سفة �لأرنبية �أكرث من ر�سا �آباء �لأطفال ذوي متالزمة د�ون.

• رغم �رتفاع م�ستوى �لر�سا �لأ�سري عن �خلدمات �ملقدمة يف كثري من �لدر��سات، 	
�إل �أن بع����س �لأ�س���ر قّيم���ت �لرب�مج باأنها �أقل من �مل�س���توى �ملطلوب من حيث 
�لدعم ، و�أنها مل تلب �حتياجاتهم، حيث مل تكن �خلدمات �مل�ستلمة كافية، و�أن 
�أطفاله���م بحاجة لعالج �لنطق و�لعالج �لطبيعي و�ملهني و�ل�س���لوكي و�لعالج 
 (Rodger, et al., 2007) ويف در��س���ة(Bailey, et al., 2004)،  باللعب
ع���ربت �ثنت���ان م���ن �لأمه���ات �مل�س���اركات ع���ن عدم ر�س���اهن ب�س���بب ع���دم تقدم 
�أطفاله���م منائًي���ا وحتقيقه���م لالأه���د�ف �ملو�س���وعة له���م، �إ�س���افًة �إىل �إجه���اد 
�لو�لدي���ن و�نخفا����س م�س���توى رعايته���م لأطفاله���م، وعان���ى �أولي���اء �لأم���ور 
�خلدم���ات  عل���ى  �حل�س���ول  �س���عوبة  م���ن   (Kohler, 1999) در��س���ة  يف 
لل�س���بكات  وو�س���ولهم  �لأ�س���رية،  م�س���اركتهم  وقل���ة  لأطفاله���م،  �لالزم���ة 
نتائ���ج وتو�س���لت   .(Lanners & Mombaerts, 2000) �لجتماعي���ة 
و�لدع���م  للمعلوم���ات  �لأم���ور  �أولي���اء  �إىل حاج���ة   (Kohprasert, 2008)  
ب�س���كٍل ع���ام، و�خلدم���ات �ملجتمعية و�لدعم �ملايل ب�س���كٍل خا�س، وه���ذ� ما �أكده 
(Hasnat & Graves, 2000) باأن �لر�س���ا �لأ�سري يزد�د بازدياد �حل�سول 
عل���ى �ملعلوم���ات و�لتو��س���ل �ملبا�س���ر ب���ني �ملخت�س���ني و�لأ�س���رة، وذهبت در��س���ة 
(Hanline, 1990) لتثب���ت �أن م���ن �أب���رز �مل�س���كالت �لت���ي و�جهه���ا �لآب���اء يف 
بر�م���ج �أطفالهم ملرحلة ما قبل �ملدر�س���ة كان���ت يف نق�س �ملعلومات عن خدمات 
�لرتبية �خلا�سة، و�سعف �مل�ساركة �لأ�سرية، ونق�س �لثقة يف تطبيق �لربنامج 
�لرتب���وي �لفردي، وكانت ل�س���عوبة �لتع���رف على �خلدمات و�حل�س���ول عليها 
خا�س���ة تاأم���ني �لع���الج م���ن �أب���رز �أ�س���باب ع���دم ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور يف در��س���ة 
(Mcwilliam, et al., 1995)، كم���ا كان ل�س���عوبة �حل�س���ول عل���ى �مل�س���ورة 
و�لدع���م �لأويل �ل���الزم بعد عملية �لت�س���خي�س �س���بب يف تدين م�س���توى ر�س���ا 

.(Smith, et al., 1994) أولياء �لأمور يف در��سة�
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• ومن �لدر��سات �لتي قارنت ر�سا �أولياء �لأمور عن خدمات �لتدخل �ملبكر بر�سا 	
مقدمي هذه �خلدمات در��سة (Neitzel, 2004) �لتي كان فيها ر�سا �ملهنيني 
 (Mahoney & Filer, 1996) أعل���ى من ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور. ويف در��س���ة�
�أعرب �لآباء عن حاجتهم للخدمات �ل�سخ�س���ية و�لأ�س���رية لكنهم �أكرث حاجة 
للخدم���ات �ملتعلق���ة مب�س���لحة �أطفاله���م، �إل �أن وجه���ات نظ���ر �ملهني���ني ب���اأن 
�خلدمات �ل�سخ�س���ية و�لأ�س���رية ل تقل �أهمية عن �خلدم���ات �ملقدمة للطفل، 
وكان تقييم �أولياء �لأمور لإمكانية و�س���ولهم للخدمات �أكرث �إيجابية مقارنة 

 .(Able-Boone, et al., 1992) باملهنيني يف در��سة كٍل من
• تناولت بع�س �لدر��س���ات �س���ر�كات �أولي���اء �لأمور مبقدم���ي �خلدمات وعالقة 	

 (Summers et. بع����س �ملتغ���ري�ت بر�س���اهم عن هذه �ل�س���ر�كة، منها در��س���ة
(al., 2005 �لت���ي �أثبت���ت �أن ر�س���ا �أولي���اء �أم���ور �لأطف���ال �لأ�س���غر �س���ًنا ع���ن 
�س���ر�كتهم باملهنيني كان �أكرث مقارنة باأولياء �أمور �لأطفال �لأكرب �س���ًنا نظًر� 
لخت���الف طبيع���ة �خلدم���ات، ومن���اذج تق���دمي �خلدمة ع���رب �لفئ���ات �لعمرية 
�ملختلف���ة، كم���ا كان �لآب���اء �لأ�س���غر �س���ًنا و�لأق���ل تعليًما �أكرث ر�س���ا م���ن �لآباء 
 (Al-Hadad, 2010) لأك���رب �س���ًنا و�لأك���رث تعليًم���ا، بينم���ا وج���دت در��س���ة�
فروًقا ذ�ت دللة بني �لأ�س���ر يف ر�س���اها عن م�ستوى �ل�س���ر�كة تبًعا لنوع �إعاقة 
�لطفل و�سدتها ،وكذلك تبًعا لختالف تخ�س�سات �ملهنيني، يف حني كان ر�سا 
�أولي���اء �لأمور �لذين كانت خربتهم جيدة مع �ملعلمني عن �ل�س���ر�كة �أكرث من 
 .(Cebe, 1996) أولي���اء �لأمور �لذين و�س���فو� خربتهم باأنه���ا مل تكن جيدة�
و�أ�س���اف (Monnan, 2005; Summers et. al, 2007) �أن ر�س���ا �لأ�س���ر 
ع���ن عالقته���م باملهنيني يتوقف ب�س���كل جزئ���ي على فعالية �خلدم���ات �ملقدمة 

و�لتي بدورها توؤثر على جودة �حلياة �لأ�سرية.

 وقد ��ستفادت �لباحثة من �لدر��سات �مل�ستعر�سة يف حتديد �ملنهج �مل�ستخدم يف 
�لدر��س���ة و�ملتغري�ت �لتي قد يكون لها تاأثري على ر�س���ا �أولياء �لأمور، و�ختيار �لأد�ة 
�ملنا�سبة لهدف �لدر��سة، و�إعد�د بع�س بنود حماور �ل�ستبانة، و�لوقوف على �أ�ساليب 
�ملعاجلة �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة للدر��س���ة �حلالية، وتدعيم �لإطار �لنظري و�ل�ستفادة 

من م�سادر تلك �لدر��سات ومر�جعها.
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منهج البحث: 
��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنهج �لو�س���في؛ لأنه �لأ�س���لوب �لأمث���ل لتحقيق �أهد�ف 
�لدر��س���ة وه���و يهتم بو�س���ف �لظاه���رة وحتديدها، وتربي���ر �لظروف و�ملمار�س���ات، �أو 

�لتقييم و�ملقارنة )قنديلجي و�ل�سامر�ئي، 2009، �س. 188(.

عينة البحث: 
 ��ستملت عينة �لبحث على )201( ويل �أمر ما بني )ذكور، �إناث( موزعني على 
���ا يقدم خدمات �لتدخل �ملبكر لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية  )30( مركًز� خا�سً
مبدينتي جدة ومكة �ملكرمه. تت�سح خ�سائ�س عينة �لبحث يف �سوء متغري�ت �لدر��سة 

�خلا�سة بكٍل من ويل �لأمر و�لطفل كما يلي:

اأ( املتغريات اخلا�سة بويل اأمر الطفل: 
1- توزي���ع عين���ة �لبح���ث وفًقا ملتغري جن�س ويل �أمر �لطفل كما هو مو�س���ح يف 

جدول )1(:
جدول )1(

توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري جن�س ويل الأمر
�لن�سبة�لعدد�جلن�س

10954.2ذكر
9044.8�أنثى

21.0مل يحدد
201100.0�ملجموع

2- توزيع عينة �لبحث وفًقا ملتغري �مل�س���توى �لتعليمي لويل �لأمر كما هو مو�س���ح 
يف جدول )2(:

جدول )2(
توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري امل�ستوى التعليمي لويل الأمر

�لن�سبة�لعدد�مل�ستوى �لتعليمي
3919.4متو�سط فاأقل

6230.8ثانوي
9848.8بكالوريو�س فاأعلى

21.0مل يحدد
201100.0�ملجموع
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3- توزيع عينة �لبحث وفًقا ملتغري عمر ويل �أمر �لطفل كما هو مو�سح يف جدول )3(:
جدول )3(

توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري عمر ويل الأمر
�لن�سبة�لعدد�لعمر

2110.4�أقل من 30 �سنة
4421.9من 30 �إىل �أقل من 35�سنة
4823.9من 35�إىل �أقل من 40�سنة

408441.8�سنة فاأكرث
42.0مل يحدد
201100.0�ملجموع

4- توزي���ع عين���ة �لبح���ث وفًقا ملتغ���ري �لدخل �ل�س���هري لويل �لأمر كما هو مو�س���ح يف 
جدول )4(:

جدول )4(
توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري الدخل ال�سهري لويل الأمر

�لن�سبة�لعدد�لدخل �ل�سهري
6230.8�أقل من )5000( ريال

8542.3من )5000-10000( ريال
4522.4�أعلى من )10000( ريال

94.5مل يحدد 
201100.0�ملجموع

ب( املتغريات اخلا�سة بالطفل
1- توزيع عينة �لبحث وفًقا ملتغري جن�س �لطفل كما هو مو�سح يف جدول )5(:

جدول )5(
توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري جن�س الطفل

�لن�سبة�لعدد�جلن�س
13064.7ذكر
6934.3�أنثى

21.0مل يحدد
201100.0�ملجموع
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2- توزيع عينة �لبحث وفًقا ملتغري عمر �لطفل كما هو مو�سح يف جدول )6(:
جدول )6(

توزيع عينة البحث وفًقا ملتغري عمر الطفل
�لن�سبة�لعددعمر �لطفل

126.0من 3�سنو�ت فاأقل
3215.9�أكرب من 3�سنو�ت �إىل 4�سنو�ت
2512.4�أكرب من 4�سنو�ت �إىل 5�سنو�ت
3617.9�أكرب من 5�سنو�ت �إىل 6�سنو�ت
3215.9�أكرب من 6�سنو�ت �إىل7�سنو�ت

6431.8�أكرب من 7�سنو�ت
201100.0�ملجموع

3- توزي���ع عين���ة �لبح���ث وفًق���ا ملتغري م���دة �لتحاق �لطف���ل باملركز كما هو مو�س���ح يف 
جدول )7(:

جدول )7(
عينة البحث وفًقا ملتغري مدة التحاق الطفل باملركز

�لن�سبة�لعددمدة �لتحاق �لطفل باملركز
5125.4�أقل من �سنة

2813.9�سنة
11356.2�أكرث من �سنة

94.5مل يحدد
201100.0�ملجموع

اأداة البحث:
 متثلت �أد�ة �لدر��سة يف ��ستبانة �أعدتها �لباحثة ل�ستق�ساء �آر�ء عينة �لبحث وفًقا 
لأه���د�ف �لدر��س���ة، وت�س���اوؤلتها، و�ملنهج �مل�س���تخدم وم�س���تفيدة من �لإط���ار �لنظري، 
 (Summers, et al., 2005; Westling, 1997; و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة كدر��س���ة
(Cebe, 1996; MacNeil, Liu, Stone & Farrell, 2007 وق���د تكون���ت م���ن 

جز�أين هما:
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اجلزء الأول: وميثل �ملتغري�ت �خلا�سة بعينة �لبحث )ويل �أمر �لطفل، �لطفل( 
م���ن حي���ث )نوع ويل �لأم���ر، عمر ويل �لأمر، �مل�س���توى �لتعليمي ل���ويل �لأمر، �لدخل 
�ل�س���هري(، وفيما يخ�س �ملتغري�ت �خلا�س���ة بالطفل فهي ت�س���مل )ن���وع �لطفل، عمر 

�لطفل، مدة �لتحاق �لطفل باملركز(.

اجل�زء الثاين: ويتكون م���ن �أربعة حماور وهي �ملحور �لأول: يتعلق مبدى �لر�س���ا 
عن �خلدمات �لتعليمية و�مل�س���اندة �لتي يتلقاها �لطفل، �ملحور �لثاين: يتعلق مبدى 
�لر�س���ا عن �خلدمات �ملقدمة لويل �لأمر و�لأ�س���رة ككل، �ملحور �لثالث: يتعلق مبدى 
�لر�س���ا ع���ن كف���اءة �لفريق �لقائ���م على رعاي���ة �لطفل، �ملح���ور �لر�ب���ع: يتعلق مبدى 
�لر�س���ا عن مكان تقدمي �خلدمه. وقد ��س���تخدمت �لباحثة �لأ�س���لوب �لتايل لتحديد 
م�س���توى �لإجاب���ة عل���ى عبار�ت حماور �ل�س���تبانة، حي���ث مت �إعط���اء وزن للبد�ئل على 
= 4، ل �أع���رف =3، غ���ري ر�����سٍ =2،              جمي���ع �ملح���اور كالت���ايل: )ر�����سٍ ج���ًد� =5، ر�����سٍ
غري ر��ٍس �إطالًقا =1( ثم مت ت�س���نيف تلك �لإجابات �إىل خم�س���ة م�س���تويات مت�ساوية 

�ملدى من خالل �ملعادلة �لتالية:
طول �لفئة = )�أكرب قيمة- �أقل قيمة( ÷ عدد بد�ئل �لأد�ة = )5-1( ÷ 5 = 0.80لنح�سل 

على �لت�سنيف �لتايل:
جدول )8(

توزيع الفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف اأداة الدرا�سة
مدى �ملتو�سطات�لو�سف

4.21-5.00ر��ٍس جد�
3.41-4.20ر��ٍس

2.61-3.40ل �أعرف
1.81-2.60غري ر��ٍس

1.00-1.80غري ر��ٍس �إطالقا

�سدق الأداة: 
ال�سدق الظاهري:. )

للتحقق من �ل�س���دق �لظاهري لأد�ة �لدر��س���ة عر�س���ت �لباحثة �ل�س���تبانة يف 
�سورتها �لأولية على جمموعة من �ملحكمني من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة بجامعة �مللك �سعود وجامعة �مللك عبد�لعزيز وجامعة �أم �لقرى لال�ستفادة 
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من �آر�ئهم ومقرتحاتهم يف حتديد مدى و�سوح �لعبار�ت ودقتها و�سياغتها �للغوية، 
وم���دى �رتباطه���ا بالبع���د �ل���ذي تنتم���ي �إلي���ه، وق���د �أ�س���فرت تل���ك �لعملية ع���ن �تفاق 
�ملحكمني على جميع بنود �ل�س���تبانة بن�س���بة )95%( تقريًبا، ومت تعديل �سياغة بع�س 

�لعبار�ت، وحذف عبار�ت �أخرى، و�إعد�د �ل�ستبانة يف �سورتها �لنهائية. 

�سدق الت�ساق الداخلي: . )
 للتحق���ق م���ن �س���دق �لت�س���اق �لد�خل���ي لال�س���تبانة مت ��س���تخد�م معام���الت �رتباط 
بري�س���ون )Pearson( لقيا�س �لعالقة ب���ني درجة كل عبارة و�لدرجة �لكلية للمحور 
�لذي تنتمي �إليه، ويو�سح �جلدول )9( درجات �لت�ساق �لد�خلي لبنود �ل�ستبانة ككل.

جدول )9(
)40= N :معامالت ارتباط بنود ال�ستبانة بالدرجة الكلية لال�ستبانه )العينة ال�ستطالعية

معامل م
معامل م�لرتباط

معامل م�لرتباط
معامل م�لرتباط

�لرتباط
1**0.687615**0.693529**0.746543**0.8072
2**0.736416**0.492030**0.584944**0.7589
3**0.711817**0.740931**0.737345**0.6606
4**0.740018**0.720832*0.316646**0.6113
5**0.661819**0.651633**0.618247**0.6862
6**0.578820**0.638634**0.815048**0.6209
7**0.478021**0.750935**0.642549**0.6747
8**0.430722**0.699936**0.7119500.1917
9**0.591123**0.609637**0.632151**0.6293

10*0.323024**0.588338**0.713052**0.7245
11**0.563025**0.762039**0.577253**0.4916
12**0.760126**0.800340**0.730354**0.6726
13**0.633527**0.556341**0.565055**0.7935
14**0.705928**0.654542**0.554656**0.5607

* د�لة عند م�ستوى 0.05 ** د�لة عند م�ستوى 0.01
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وقد تبنّي �أن جميع معامالت �رتباط كل عبارة من �لعبار�ت باملحور �لذي تنتمي 
�إليه د�له عند م�س���توى دللة )0.01( و�لبع�س �لآخر عند م�س���توى دلله )0.05( كما 
هو مبني يف �جلدول )9( عد� �لعبارة رقم )50( �لتي مل تكن د�لة، وتر�وحت معامالت 

�لرتباط ما بني )0.81( كحد �أعلى َو)0.31( كحد �أدنى.

الثبات:
كرونب���اخ                    �ألف���ا  معادل���ة  بطريق���ة  �ل�س���تبانة  ملح���اور  �لثب���ات  قيم���ة  ح�س���اب  مت   
(Alpha Crobach) حيث كان معامل �لثبات لال�ستبانة ككل )0.97( وهذ� يدل �أن 

�ل�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع كما يو�سحه �جلدول )10(.
جدول )10(

معامل ثبات األفا كرونباخ لال�ستبانه
معامل ثبات �ألفا كرونباخعدد �لبنود�ملتغري

560.97�لثبات �لكلي لال�ستبانة

اأ�ساليب املعاجلة الإح�سائية: 
 ��ستخدمت �لباحثة �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتي تنا�سب �أهد�ف �لدر��سة ملعاجلة 
�لبيان���ات وه���ي كما يل���ي: �لتوزيع �لتكر�ري؛ و�لن�س���ب �ملئوية؛ و�ملتو�س���ط �حل�س���ابي؛ 
 (Cronbach›s Alpha)؛ T.TEST ؛ معام���ل  (Pearson)؛  �رتب���اط  معام���ل 

،(ANOVA One Way-)؛ (LSD) .Least Significant Difference

نتائج البحث ومناق�ستها:
ال�س�وؤال الأول: م�ا م�س�توى ر�س�ا اأولي�اء الأم�ور ع�ن خدمات التدخ�ل املبكر 

املقدمة لأطفالهم من ذوي الإعاقة الفكرية؟

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل قامت �لباحثة با�ستخد�م �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية 
و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�فات �ملعياري���ة لإجابات �أولياء �لأمور حول م�س���توى 
ر�س���اهم ع���ن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدم���ة لأطفالهم م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية يف 
مر�كز �لتدخل �ملبكر مبدينتي جدة ومكة �ملكرمه. ويو�سح �جلدول )11( متو�سطات 
ر�س���ا �أولي���اء �لأم���ور وق���د ُرتب���ت تنازلًيا من متو�س���ط �لر�س���ا �لأعلى وحتى متو�س���ط 

�لر�سا �لأقل على �لنحو �لتايل: 
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جدول )11(
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلًيا لإجابات عينة الدرا�سة حول 

م�ستوى ر�ساهم عن خدمات التدخل املبكر 

ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

املحور الأول: الر�سا عن اخلدمات املقدمة للطفل
�أ- �خلدمات �لتعليمية

1

ُتقّيم جميع مهار�ت 
طفلي �ملعرفية 

و�لنف�سية و�لجتماعية 
و�لتو��سلية و�حلركية 

ب�سكل منا�سب.

 54125164ت

4.150.6414 %27.162.88.02.0 

2
جُترى عملية �لتقييم 
لطفلي ب�سكل منظم 

ودقيق وت�ستغرق وقًتا 
ق�سري�.

58785081ت
3.940.8729 %29.740.025.64.10.5

ُتعد خطة تربوية فردية 3
خا�سة بطفلي.

4.120.8017 7275452ت %37.138.723.21.0 

4

ُتر�عي �لأهد�ف 
�ملو�سوعة يف خطة 
طفلي نقاط قوته 
و�حتياجه وتغطي 
�ملهار�ت �ملختلفه.

 6993288ت

4.130.8016 %34.847.014.14.0 

تتم مر�جعة خطة 5
طفلي ب�سكل دوري.

4.040.8524 6780448ت %33.740.222.14.0 

6

ُيدّرب طفلي على 
جمموعة من �ملهار�ت 
�ل�ستقاللية كتناول 

�لطعام، ��ستعمال 
�ملرحا�س، �رتد�ء 

�ملالب�س ...�إلخ.

100721385ت

4.280.947 %50.536.46.64.02.5

7

ُيدّرب طفلي على 
جمموعة من �ملهار�ت 

�ملعرفية كاملطابقة 
و�ل�ستخر�ج و�لت�سنيف 

...�إلخ.

  859519ت

4.330.646 %42.747.79.5  
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

8
ُيدّرب طفلي على 

جمموعة من �ملهار�ت 
�للغوية �ل�ستقبالية 

و�لتعبرييه.

 631022013ت
4.090.8220 %31.851.510.16.6 

9

ُيدّرب طفلي على 
جمموعة من �ملهار�ت 

�لجتماعية كاإلقاء 
�لتحية، �للعب �سمن 

جمموعه، �نتظار �لدور 
...�إلخ.

 1008584ت

4.430.671 %50.843.14.12.0 

10

ُيدّرب طفلي على 
جمموعة من �ملهار�ت 

�حلركية �لكبرية 
كامل�سي و�لرك�س و�لقفز 

و�سعود �لدرج ...�إلخ.

90692583ت

4.210.929 %46.235.412.84.11.5

11

ُيدّرب طفلي على 
جمموعة من �ملهار�ت 

�حلركية �لدقيقة 
كالفك و�لربط و�لق�س 
ونظم �خلرز و�لتلوين 

وم�سك �لقلم ...�إلخ.

728921115ت

4.070.9621 %36.444.910.65.62.5

12
ُي�ستخدم مع طفلي 

و�سائل تعليمية �آمنة 
ومالئمة لحتياجه 

وُت�سِهم يف تطور منوه.

8480287ت
4.210.819 %42.240.214.13.5

13
ُي�ستخدم �أ�ساليب تعزيز 
منا�سبة وحمببة لطفلي 

لزيادة د�فعيته للتعلم.

7689284ت
4.200.7611 %38.645.214.22.0

يق�سي طفلي باملركز 14
عدد �ساعات كافيه.

808552244.101.0318ت %40.843.42.611.22.0

15
َيتلقى طفلي �خلدمات 

مبجرد �لنتهاء من 
�إجر�ء�ت ت�سجيله باملركز.

72942161ت
4.190.7912 %37.148.510.83.10.5

16
َيهتم �ملركز بدمج طفلي 

مع �أقر�نه �لعاديني 
يف بع�س �لأن�سطة، �أو 

�ملنا�سبات.

496560203ت
3.701.0037 %24.933.030.510.21.5
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

املحور الأول: الر�سا عن اخلدمات املقدمة للطفل
ب- �خلدمات �مل�ساندة

17
ُيجرى لطفلي و�أ�سرتي 
در��سة حالة �جتماعية 

ب�سكل دوري.

256657407ت
3.321.0551 %12.833.829.220.53.6

18

ُتر�جع فحو�سات طفلي 
�لطبية و�ل�سحية ب�سكل 

دوري مثل �ختبار�ت 
�لدم، �لقلب، �ل�سمع، 

�لب�سر.

2646653719ت

3.121.1653 %13.523.833.719.29.8

19
ُيقّدم لطفلي بر�مج 
لتعديل �سلوكه غري 

�ملرغوب فيه و�إك�سابه 
�سلوًكا مقبول.

648833104ت
3.990.9326 %32.244.216.65.02.0

20
ُيقّدم لطفلي جل�سات 
عالج طبيعي وعالج 
وظيفي �إذ� ��ستدعت 

حالته.

53864932ت
3.960.8328

%27.544.625.41.61.0

21

ُيقّدم لطفلي جل�سات 
لعالج م�سكالت 

�لتو��سل وتدريبه على 
طرق تو��سل بديلة عند 

�حلاجه.

458449123ت

3.810.9233 %23.343.525.46.21.6

22
ُير�عى يف �جلل�سات �أن 
يكون عددها وزمنها 
منا�سب حلالة طفلي 

وجدول �أ�سرتي.

439242146ت
3.770.9734 %21.846.721.37.13.0

23
ُتر�عى �حتياجات طفلي 

�لغذ�ئية ومعاجلة 
م�سكالت تناول �لطعام 

�إن ُوجدت.

469241163ت
3.820.9332 %23.246.520.78.11.5

24

َيقوم �لفريق �لقائم 
على �لرعاية بزيار�ت 

منزلية كافية لالإطالع 
على و�سع طفلي عن 

قرب.

2243494332ت

2.891.2656 %11.622.825.922.816.9
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

25
ُت�ستخدم و�سائل وكتب 

وبر�مج كمبيوتر 
و�أجهزة م�ساعدة لرفع 

وزيادة �أد�ء طفلي.

586945197ت
3.771.0834

%29.334.822.79.63.5

26

ُيِعد �ملركز خطة 
�نتقالية لطفلي عند 
�نتقاله من مرحلة 
�لتدخل �ملبكر �إىل 
�ملرحلة �لتي تليها.

56745493ت

3.870.9331
%28.637.827.64.61.5

27

ُيوِفر �ملركز لطفلي 
�أن�سطة ل �سفية 
ورحالت وزيار�ت 

للتعرف على �ملعامل 
�ملميزة للمجتمع.

688722165ت
3.991.0126

%34.343.911.18.12.5

املحور الثاين: الر�سا عن اخلدمات املقدمة لويل الأمر

ُتعد خطة خدمات 28
�أ�سرية فرديه.

3258563210ت
3.371.1150

%17.030.929.817.05.3

29
ُيقِدم يل �لفريق �لقائم 
على �لرعاية معلومات 
و��سحة عن كل خدمة 
يتلقاها طفلي و�أ�سرتي.

557930278ت
3.731.1336

%27.639.715.113.64.0

30
ُيعطى يل �حلق يف 

�ختيار �لوقت و�ليوم 
�ملنا�سب لإجر�ء عملية 

�لتقييم لطفلي.

486449315ت
3.601.1040

%24.432.524.915.72.5

31

�أُ�سارك يف تقييم طفلي 
وو�سع �أهد�فه و�سنع 

�لقر�ر يف كل ما يخ�سه 
باعتباري ع�سو رئي�س 

يف فريق �لربنامج 
�لرتبوي �لفردي.

4560503112ت
3.481.1844

%22.730.325.315.76.1
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

32

يتم تزويدي بن�سخة 
من خطة طفلي 

حمتويًة �لأهد�ف 
و�ل�سرت�تيجيات 

و�لتقييم لأقوم بعملية 
�ملتابعه.

828110195ت

4.101.0418 %41.641.15.19.62.5

33
ُتقدم يل تقارير 

منتظمة مكتوبة عن 
و�سع طفلي وتقدمه.

737812277ت
3.931.1430

%37.139.66.113.73.6

34

ُي�ساعدين �لفريق 
�لقائم على �لرعاية 
يف حت�سني مهار�ت 

�لتعامل مع طفلي من 
خالل دور�ت، ور�س 

عمل، حما�سر�ت، كتب، 
ت�سجيالت فيديو، 

وغريها.

4665353811ت

3.501.2143 %23.633.317.919.55.6

35

مُيكنني �لتو��سل مع 
�لفريق �لقائم على 
رعاية طفلي وقتما 
�أحتاج وبالو�سيلة 

�ملنا�سبة يل.

738717193ت

4.050.9923 %36.743.78.59.51.5

ُيبلغني �ملركز مبو�عيد 36
�جلل�سات بوقٍت كاف.

6990201524.070.9221ت %35.245.910.27.71.0

37

ُيعَطى يل �حلق كويل 
�أمر ب�سم �أي فرد 

من �أفر�د �لعائلة، �أو 
�لأقارب، �أو �لأ�سدقاء 

لربنامج طفلي للتدخل 
�ملبكر.

305378267ت

3.381.0249 %15.527.340.213.43.6

38

ُيدربني �لفريق �لقائم 
على �لرعاية خالل 

�لزيار�ت �ملنزلية على 
�أن�سطة ت�ساعدين على 

�لتعامل مع طفلي 
وتلبية �حتياجاته.

3048554314ت

3.191.1752 %15.825.328.922.67.4
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

39
ُيتيح يل �ملركز لقاء 
�أولياء �أمور �أطفال 

�آخرين لتلقي �لدعم 
و�مل�ساندة �ملتبادله.

427549256ت
3.621.0539 %21.338.124.912.73.0

40

ُيوفر يل �ملركز 
معلومات عن م�سادر 
�لدعم �لر�سمي وغري 
�لر�سمي كاجلمعيات 
و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 

و�خلا�سه.

4352612914ت

3.411.1847 %21.626.130.714.67.0

41

ُي�ساعدين �ملركز يف 
�حل�سول على مو�عيد 
يف �مل�ست�سفيات و�ملر�كز 

�ل�سحية لتلقي 
�خلدمات غري �ملتوفرة 

يف �ملركز.

2929665022ت

2.961.2054 %14.814.833.725.511.2

42
يتم تعريفي بحقوقي 

كويل �أمر وحقوق طفلي 
�ملدنية كالت�سهيالت 

و�ملعونات �ملاديه.

4258483018ت
3.391.2448 %21.429.624.515.39.2

43
ُتقدم خدمات لالإر�ساد 

�لأ�سري و�لعالج 
�جلماعي.

4372482212ت
3.571.1342 %21.836.524.411.26.1

44

يتم �إ�سر�كي يف �لقر�ر�ت 
�خلا�سة باملركز 

كمبادر�ت �لتطوير 
وتغيري �ل�سيا�سات 

�لعامة للمركز.

2031803924ت

2.921.1355 %10.316.041.220.112.4

املحور الثالث: الر�سا عن كفاءة مقدمي الرعاية للطفل

45
ُيقدم �خلدمات لطفلي 
و�أ�سرتي فريق موؤهل 
ولديه خربة يف جمال 

�لتدخل �ملبكر.

649229122ت
4.030.9025 %32.246.214.66.01.0

ُيعامل �لفريق طفلي 46
بكر�مة و�حرت�م.

4.430.631 10086121ت %50.343.26.00.5 
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

47
ُيحافظ فريق �لعمل 
على �سرية �ملعلومات 

�خلا�سة بطفلي 
و�أ�سرتي.

  1028018ت
4.420.654 %51.040.09.0  

48
ي�ستخدم فريق �لعمل 

�لقائم على رعاية طفلي 
لغة �سهلة �لفهم.

  979211ت
4.430.601 %48.546.05.5  

49

ُيجيد بقية �لعاملني 
يف �ملركز كاحلار�س 

و�حلا�سنة وموظفي 
�ل�ستقبال �لتعامل مع 

طفلي.

1 959212ت

4.400.655 %47.546.06.0 0.5

املحور الرابع: الر�سا عن املركز

50
يقع �ملركز يف منطقة 
ي�سهل علي �لو�سول 

�إليها.

617494113ت
3.651.2938 %30.837.44.520.76.6

51
ُتعد بيئة �ملركز بيئة 

حمفزة وغنية باملثري�ت 
�لتعليميه.

 62109159ت
4.150.7514 %31.855.97.74.6 

52
�ملبنى مهياأ ل�ستخد�م 

طفلي من حيث 
�لإ�ساءة، و�لتهوية، 
و�لأمن و�ل�سالمه.

711059122ت
4.160.8413 %35.752.84.56.01.0

53
ُيوفر �لربنامج 

مو��سالت لطفلي يف 
حال �حتياجه.

5467342815ت
3.591.2441 %27.333.817.214.17.6

تعد ر�سوم �ملركز منا�سبة 54
لإمكانياتي �ملاديه.

42791244153.461.2745ت %21.941.16.322.97.8

55

ُيوجد تعاون بني �ملركز 
و�لقطاعات �لأخرى 
�خلا�سة و�حلكومية 

�لجتماعية منها 
و�لطبية و�لتعليميه.

334998117ت

3.450.9546 %16.724.749.55.63.5

�أوقات عمل �ملركز 56
منا�سبة يل ولأ�سرتي.

841005924.280.807ت %42.050.02.54.51.0
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ر��ٍس �لعبارةم
ل ر��ٍسجًد�

�أعرف
غري 
ر��ٍس

غري 
ر��ٍس 
�إطالًقا

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
يب�ملعياري

رتت
�ل

3.85�ملتو�سط  �لعام

* �ملتو�سط �حل�سابي من 5 درجات

���ا ع���ام ع���ن  ويتب���ني م���ن نتائ���ج �جل���دول )11( �أن �أولي���اء �لأم���ور لديه���م ر�سً
�خلدم���ات �ملقدم���ة لأطفاله���م، حيث و�س���ل متو�س���ط ر�س���اهم ع���ن جميع �لبن���ود �إىل 
)3.85(، بينما تر�وحت درجات ��س���تجابات �أفر�د �لعينة بني متو�س���ط ح�سابي )4.43( 
و�نح���ر�ف معي���اري )0.67( لأعلى بند ميثل »ر��ٍس جًد�«، ومتو�س���ط ح�س���ابي )2.89( 
يقابل���ه �نح���ر�ف معي���اري ق���دره )1.26( لأق���ل بن���د ميثل »ل �أع���رف«، وُيف�س���ر �رتفاع 
�لر�س���ا �لع���ام ع���ن �خلدم���ات �ملقدمة �إىل م���ا �أورده كل م���ن ُجتيك وليبو و�ست�س���ريير 
(Gutek, 1978; Lebow, 1982; Scheirer, 1978) باأن �لأبحاث ت�سري �إىل �أن 
�لر�سا عن �لرب�مج �لجتماعية يكون غالًبا �إيجابًيا للغاية بغ�س �لنظر عن �خلدمات 
 (Bailey لفعلي���ة �ملقدم���ة و�ملتوف���ره، وهو ما يتف���ق مع م���ا �أورده بيلي و�سيمن�س���ون�
(Wolery & Bailey, 1984) وبيل���ي   (Simeonsson, 1988 &وول���ري 
 �أن �لبيان���ات ع���ن �لر�س���ا تك���ون د�ئًم���ا �إيجابي���ة ول تك�س���ف فروًق���ا و�ختالف���ات ب���ني 
�خلدمات �ملف�سلة و�لغري مف�سله، ول ت�ساعد يف حتديد �أن�سطة �لربنامج �لتي حتتاج 

�إىل تعديل وتطوير، ب�سبب قلة توفر �ملعلومات �لتي تفيد �مل�سئولني للقيام بذلك. 

وبالنظ���ر �إىل نتائج �لبحث جند �رتفاع م�س���توى ر�س���ا �أولي���اء �لأمور قد تركز 
عل���ى حم���وري �خلدم���ات �لتعليمي���ة وحمور كف���اءة مقدم���ي �لرعاية للطف���ل، وتعزو 
�لباحث���ة ذل���ك لهتم���ام �أولياء �لأمور باجلان���ب �لتعليمي للطفل �ل���ذي ميكنه لحًقا 
من �لن�س���مام ل�س���فوف �لتعليم �لعام، �لأم���ر �لذي ُيعلق عليه �أولي���اء �لأمور �آمالهم 
من جر�ء �لتحاق �أطفالهم برب�مج �لتدخل �ملبكر. ونالحظ من نتائج �لبحث �حلايل 
ر�س���ا �أولياء �لأمور ب�س���كل عام عن م�س���توى �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم، على �لرغم 
م���ن نق����س ع���دد �لك���و�در يف جم���ال �لتدخ���ل �ملبك���ر، و�أخ�س���ائيي �خلدمات �مل�س���اندة، 
وق�سور خدمات �لرتبية �خلا�سة كًما ونوًعا ب�سكل عام، وخدمات �لتدخل �ملبكر ب�سكل 
خا����س، وحمدودي���ة �ملر�ك���ز �لتي تق���دم هذه �خلدمات خا�س���ة لهذه �لفئ���ات �لعمرية 
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�ل�س���غريه، وتتفق هذه �لنتيجة يف م�س���توى �لر�سا عن �خلدمات مع نتيجة در��سة كٍل 
 (Stallard ودر��سة �ستالرد ولينتون (Marfo, et al., 1991) من مارفو وزمالئه
 (Mcwilliam, et al., 1995) ودر��سة ماكويليام وزمالئه & Lenton, 1992)
ودر��س���ة للين���د (Lalinde, 2008) �لت���ي ع���رّب فيها �أولياء �لأمور عن ر�س���اهم عن 

جودة ونوعية خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم. 

وتاأت���ي وجه���ات نظر �أولياء �لأمور و�ملعربة عن ر�س���اهم عن �خلدمات �ملقدمة 
�إىل حاجته���م �ملا�س���ة وحاجة �أطفالهم �إىل بر�مج �لتدخ���ل �ملبكر، و�إىل �أي خدمات قد 
ُت�س���هم يف ت�س���خي�س �أطفاله���م وعالجهم، �أو �حل���د من �إعاقتهم، و��س���تغالل قدر�تهم 
لأق�س���ى ح���د ممكن، وقد يعود ر�س���ا بع����س �أولياء �لأمور لق�س���ور وعيه���م بحقوقهم 
وحق���وق �أطفاله���م، وباخلدمات �ملثل���ى �ملفرت�س تقدميها لهذه �لفئ���ة من �لإعاقة يف 
ه���ذه �ملرحل���ة �لعمرية حتديد�، هذه �لأ�س���باب - من وجهة نظ���ر �لباحثة - كانت ور�ء 
�رتفاع م�س���توى ر�س���ا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة 

�لفكرية. 

ا لأبرز نتائج حماور �أد�ة �لدر��سة قامت �لباحثة مبقارنة �ملتو�سطات  وتلخي�سً
�حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة ملحاور �ل�س���تبانة لتحديد �ملحور �لأكرث ر�س���ا من 

قبل �أولياء �لأمور كما هو مو�سح يف �جلدول )12(:

جدول )12(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحاور ال�ستبانة

�ملتو�سط �ملحاور
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتتيب�ملعياري

4.140.832 �لر�سا عن �خلدمات �لتعليمية 
3.661.014 �لر�سا عن �خلدمات �مل�ساندة 

3.551.115�لر�سا عن �خلدمات �ملقدمة لويل �لأمر 
4.340.691�لر�سا عن كفاءة مقدمي �لرعاية للطفل

3.821.023 �لر�سا عن �ملركز 
3.850.96�ملتو�سط �حل�سابي �لعام 
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ال�س�وؤال الث�اين: ه�ل توجد ف�روق ذات دللة اإح�س�ائية عند م�س�توى )a= )0.0( يف 
ا لختالف  م�س�توى ر�س�ا اأولي�اء الأمور عن خدم�ات التدخل املبك�ر املقدمة لأطفاله�م تبعاً

املتغريات اخلا�سة باأولياء الأمور: )النوع، العمر، امل�ستوى التعليمي، الدخل ال�سهري(؟

الفروق باختالف نوع ويل الأمر: مت ��ستخد�م �ختبار »ت« T.test للمقارنة بني  اأ-  
متو�س���طات ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم عن خدمات �لتدخل 
�ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفاله���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة تبًع���ا لخت���الف جن����س �لعينة 

)ذكور، �إناث( ويو�سح �جلدول )13( نتيجة �ختبار »ت«.

جدول )13(
اختبار »ت« دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 

خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا لختالف جن�س ويل الأمر
نوع 

�ملتو�سط �لعدد�لعينة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة 
ت

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

1093.840.59ذكر
غري د�لة0.270.785

903.860.57�أنثى

ح نتيجة �ختبار »ت« يف �جلدول )13( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  تو�سّ
بني متو�سط ��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم عن خدمات �لتدخل 
�ملبكر �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية تبًعا لختالف نوع ويل �لأمر، مما 
ي�س���ري �إىل �أن متغ���ري �لن���وع مل يكن ل���ه تاأثري على ر�س���ا �أولياء �لأم���ور عن �خلدمات 
�ملقدم���ة لأطفاله���م، وه���ذ� يعن���ي �أن كل �أولي���اء �لأم���ور �لذك���ور و�لإن���اث مييل���ون �إىل 

�لتفاق حول مدى ر�ساهم عن م�ستوى �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم. 

وق���د يع���ود ذلك �إىل �أن �حتياج���ات كٍل من �لآباء و�لأمه���ات متقاربة مما جعل 
م�س���توى ر�س���اهم عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية متو�فًقا 
�إىل ح���ٍد كب���ري، وتتف���ق نتيج���ة �لبحث �حلايل ودر��س���ة كٍل من منذر )2007( ودر��س���ة 
�لعتيبي )2007( حيث تو�س���لتا �إىل عدم وجود تاأثري ملتغري نوع ويل �لأمر على مدى 

ر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأبنائهم. 
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الف�روق باخت�الف عم�ر ويل الأم�ر: مت ح�س���اب حتلي���ل �لتباي���ن �لأح���ادي »ف«  ب- 
ملعرف���ة دلل���ة �لف���روق ب���ني ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبح���ث ح���ول م�س���توى ر�س���اهم 
ع���ن خدم���ات �لتدخ���ل �ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفاله���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة تبًع���ا 
لخت���الف عمر ويل �لأمر. ويو�س���ح �جل���دول )14( نتيجة حتلي���ل �لتباين �لأحادي »

One Way-ANOVA« ملتغري �لفئة �لعمرية لويل �لأمر.

جدول )14(
اختبار “ف” دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 

خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا لختالف عمر ويل الأمر

جمموع م�سدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

1.4430.48بني �ملجموعات
غري 1.400.244

د�لة 65.871930.34د�خل �ملجموعات

���ح نتيج���ة �ختب���ار »ف« يف �جل���دول )14( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  تو�سّ
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفاله���م من ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تبًعا لختالف 
�لفئ���ات �لعمري���ة لأولياء �لأمور، مما ي�س���ري �إىل �أن متغري عمر ويل �لأمر مل يكن له 
تاأث���ري عل���ى ر�س���ا �أولياء �لأمور ع���ن �خلدمات �ملقدم���ة لأطفالهم، وتتف���ق نتائج هذه 
�لدر��س���ة مع ما تو�س���ل له �لعتيبي )2007( يف در��س���ته �لتي �أظهرت عدم وجود فروق 
يف درجة ر�سا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأبنائهم من ذوي �لإعاقة باختالف 

فئات �أولياء �لأمور �لعمريه. 

يف ح���ني تناق�س���ت نتيج���ة �لبح���ث �حل���ايل م���ع ما تو�س���لت له در��س���ة �س���امرز 
وزمالءه (Summers, et. al, 2005) �لتي �أظهرت وجود عالقة عك�سية بني عمر 
ا وتقباًل  �لآباء وم�ستوى ر�ساهم عن �خلدمات، حيث كان �لآباء �لأ�سغر �سًنا �أكرث ر�سً
من �لآباء �لأكرب �س���ًنا نظًر� لأن �لآباء �أ�س���بحو� �أكرث وعًيا بحقوقهم وتطلعاتهم كلما 
كرب �أطفالهم. بينما �أ�س���ارت نتائج در��س���ة جري (Geyer, 2006) �أن �لآباء و�لأمهات 
���ا من �لآب���اء و�لأمهات �لذين  �لذي���ن تبل���غ �أعمارهم )41( �س���نه فاأكرث كانو� �أكرث ر�سً

تبلغ �أعمارهم )40( �سنه فاأقل.
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الفروق باختالف امل�س�توى التعليمي لويل الأمر: مت ح�س���اب حتليل �لتباين   -)
�لأح���ادي »ف« ملعرف���ة دللة �لفروق بني ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�س���توى 
ر�س���اهم عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية تبًعا 
لختالف �مل�س���تويات �لتعليمية لأولياء �لأمور، ويو�س���ح �جلدول )15( نتيجة حتليل 

�لتباين �لأحادي »One Way-ANOVA« ملتغري �مل�ستوى �لتعليمي لويل �لأمر.

جدول )15(
م�ستوى ر�ساهم  حول  البحث  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سط  بني  الفروق  اختبار “ف” دللة 

عن خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا  لختالف امل�ستوى التعليمي لويل الأمر

جمموع م�سدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

2.0321.01بني �ملجموعات
د�لة عند 3.030.051

م�ستوى 0.05 65.621960.34د�خل �ملجموعات

���ح نتيجة �ختبار »ف« يف �جلدول )15( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية  تو�سّ
عند م�س���توى 0.05 بني متو�سط ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم 
عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية تبًعا لختالف 

�مل�ستويات �لتعليمية لأولياء �لأمور. ومت ��ستخد�م �ختبار �أقل فرق د�ل
�لف���روق  م�س���در  ع���ن  للك�س���ف   (Least Significant Difference) “LSD”
يف ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن خدم���ات �لتدخل �ملبكر 
�ملقدم���ة لأطفاله���م باخت���الف �مل�س���توى �لتعليم���ي ل���ويل �لأم���ر، لع���دم متك���ن �ختبار 

“�سيفيه” Scheffe من �لك�سف عنها، ويت�سح ذلك يف �جلدول )16(:
جدول )16(

اختب��ار اأق��ل ف��رق دال ”LSD“م�سدر الف��روق يف ا�ستجابات اأف��راد عينة البحث ح��ول م�ستوى 
ر�ساهم عن خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم  تبًعا لختالف امل�ستوى التعليمي لويل الأمر

�ملتو�سط �مل�ستوى �لتعليمي
�حل�سابي

متو�سط 
بكالوريو�س ثانويفاأقل

�لفرق ل�سالحفاأعلى

متو�سط فاأقل*4.03متو�سط فاأقل
3.89ثانوي

3.77بكالوريو�س فاأعلى
 * تعني وجود فروق د�لة عند م�ستوى 0.05 
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���ح نتيج���ة �ختب���ار ”LSD“ يف �جل���دول )16( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  تو�سّ
�إح�س���ائية عند م�س���توى 0.05 بني متو�س���ط ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث �حلا�سلني 
على موؤهل بكالوريو�س فاأعلى و��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث �حلا�س���لني على موؤهل 
متو�سط فاأقل، وذلك ل�سالح �أفر�د عينة �لبحث �حلا�سلني على موؤهل متو�سط فاأقل، 
مم���ا ي�س���ري �إىل �أن متغ���ري �مل�س���توى �لتعليم���ي كان له تاأثري على ر�س���ا �أولي���اء �لأمور 
ع���ن �خلدم���ات �ملقدمة لأطفالهم. وتن�س���جم هذه �لنتيجة مع در��س���ة كٍل من �س���امرز 
وزمالئه (Summers, et al., 2005)، ودر��س���ة �س���يبي (Cebe, 1996)، ودر��س���ة 
فروه���وف (Fruehauf, 2003) و�لت���ي �أظه���رت نتائجه���ا وجود عالقة عك�س���ية بني 
م�س���توى تعليم �لآباء وم�س���تويات ر�ساهم وقبولهم، حيث ُوجد �أن �لآباء �لأقل تعليًما 

ا وتقباًل من �لآباء �لأكرث تعليًما.  كانو� �أكرث ر�سً

وكان���ت نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات حماي���دة حي���ث مل يك���ن للم�س���توى �لتعليمي 
لأولياء �لأمور تاأثري على مدى ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم كدر��سة �أبل 
 (Burbach 2003) ودر��سة بربات�س (Able-Boon, et al., 1992) بون وزمالئه
ودر��سة )منذر، 2007(، ودر��سة كومر (Comer, 2009)، بينما كانت هناك جمموعة من 
 (Freeman, لدر��سات �لتي خالفت نتيجة �لبحث �حلايل كدر��سة فرميان وزمالئه�
 (Hambline-Wilson & ودر��س���ة هامبلني وثريمان Alkin, Kasari, 1999)
 (Summers, et al., 2005), �س���امرز وزمالئ���ه  Thurman, 1990( ودر��س���ة 
ودر��س���ة ع�س���ريي )2013( �لت���ي �أظه���رت �أن���ه كلما �رتفع �مل�س���توى �لتعليم���ي و�لثقايف 
لأولي���اء �لأمور ز�د ر�س���اهم عن م�س���توى �خلدم���ات �ملقدمة لأطفاله���م، وُيعزى ذلك 
ل�س���رت�ك �أولي���اء �لأم���ور يف �خلدم���ات �ملقدمة وبالتايل �رتفاع ن�س���بة ر�س���اهم عنها. 
وتف�سر �لباحثة نتيجة �لبحث �حلايل بارتفاع ر�سا �أولياء �لأمور ذوي موؤهل �ملتو�سط 
فاأق���ل عن �أولياء �لأمور ذوي موؤهل �لبكالوريو�س فاأعلى �إىل �رتباط �رتفاع �مل�س���توى 
�لتعليم���ي بزيادة وع���ي �أولياء �لأم���ور باحلقوق و�خلدمات �لو�ج���ب تقدميها للطفل 

و�لأ�سرة.

الفروق باختالف الدخل ال�سهري لويل الأمر: مت ح�ساب حتليل �لتباين �لأحادي  د-  
»ف« ملعرفة دللة �لفروق بني ��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفاله���م من ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تبًعا لختالف 
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�لدخ���ل �ل�س���هري لأولي���اء �لأم���ور. ويو�س���ح �جل���دول )17( نتيج���ة حتلي���ل �لتباي���ن 
�لأحادي »One Way-ANOVA« ملتغري �لدخل �ل�سهري لويل �لأمر.

جدول )17(
اختبار »ف« دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 

خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا  لختالف الدخل ال�سهري لويل الأمر

جمموع م�سدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

1.0520.52بني �ملجموعات
غري د�لة1.510.224

65.521890.35د�خل �ملجموعات

���ح نتيج���ة �ختب���ار »ف« يف �جل���دول )17( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  وتو�سّ
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفاله���م من ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تبًعا لختالف 
�لدخ���ل �ل�س���هري لأولي���اء �لأم���ور، مم���ا ي�س���ري �إىل �أن متغ���ري �لدخ���ل �ل�س���هري مل 
يك���ن ل���ه تاأثري على ر�س���ا �أولي���اء �لأمور عن �خلدم���ات �ملقدمة لأطفاله���م، و�لنتيجة 
وزمالئ���ه ه���الم  م���ن  كٍل  در��س���ة  م���ع  �تفق���ت  �حل���ايل  �لبح���ث  له���ا  خل�س���ت  �لت���ي 

 (Hallam, et al., 2009) ودر��س���ة للين���د (Lalinde, 2008) ودر��س���ة كونت���وز 
 (Gray, 2005) (Kontos & Diamond, 2002) ودر��س���ة ج���ر�ي  ود�ميون���د 
ودر��س���ة من���ذر )2007( و�لتي �أ�س���ارت باأنه مل تك���ن هناك عالقة للحالة �لقت�س���ادية 

لالأ�سر بجودة �خلدمات �ملقدمه. 

تعار�س���ت  �لت���ي  �لنتائ���ج  م���ن  جمموع���ة  هن���اك  كان���ت  �أخ���رى  جه���ة  وم���ن 
ونتيج���ة �لبح���ث �حل���ايل منه���ا نتائ���ج در��س���تي فريه���وف ودر��س���ة بيل�س���ات و�آخ���رون                           
(Fruehauf, 2003; Pelchat, et al., 2004) حي���ث كان���ت �لأ�س���ر ذ�ت �لدخ���ل 
ا من �لأ�سر ذ�ت �لدخل �ملرتفع. بينما كان �لآباء  �ملنخف�س يف كال �لدر��ستني �أكرث ر�سً
ا عن حجم وكمية �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم من �لآباء  ذوي �لدخل �لعايل �أقل ر�سً
ذوي �لدخ���ل �ملنخف����س، �إل �أن �لأ�س���ر �لفق���رية كان���ت بحاجة �إىل �ملزيد من �مل�س���اركة 
يف �س���نع �لق���ر�ر ب�س���اأن برنام���ج طفله���م للتدخ���ل �ملبك���ر يف در��س���ة �س���امرز وزمالئ���ه 
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(Summers et al, 2005). ويف در��س���ة �س���يبي (Cebe, 1996) كان ر�س���ا �أولياء 
�لأمور �لذين مل يدفعو� ثمن خدمات �إ�س���افية عن �لربنامج �أكرث من �أولياء �لأمور 

�لذين كانو� يدفعون ثمن خدمات �إ�سافية.

ال�س�وؤال الثال�ث: ه�ل توجد ف�روق ذات دللة اإح�س�ائية عند م�س�توى )a= )0.0( يف 
ا لختالف  م�س�توى ر�س�ا اأولي�اء الأمور عن خدم�ات التدخل املبك�ر املقدمة لأطفاله�م تبعاً

املتغريات اخلا�سة بالأطفال: )النوع، العمر، مدة اللتحاق باملركز(؟

الف�روق باختالف نوع الطفل: مت ��س���تخد�م �ختبار »ت« T.test للمقارنة بني  اأ- 
متو�س���طات ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم عن خدمات �لتدخل 
�ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفاله���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية تبًع���ا لختالف جن����س �لطفل، 

ويو�سح �جلدول )18( نتيجة �ختبار »ت«.
جدول )18(

اختبار “ت” دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 
خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم باختالف جن�س الطفل

�ملتو�سط �لعددجن�س �لطفل
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة 
ت

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

1303.820.59ذكر
غري د�لة1.400.163

693.940.54�أنثى

* تعني وجود فروق د�لة عند م�ستوى 0.05

���ح نتيج���ة �ختب���ار »ت« يف �جل���دول )18( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  تو�سّ
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفاله���م من ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تبًعا لختالف 
نوع �لطفل مما ي�س���ري �إىل �أن متغري �لنوع مل يكن له تاأثري على ر�س���ا �أولياء �لأمور 
ع���ن �خلدم���ات �ملقدمة لأطفالهم، ويعود ذلك لأن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لفئتي �لذكور 
و�لإن���اث متق���ارب، حيث كان متو�س���ط �لذكور )3.82( ومتو�س���ط �لإن���اث )3.94( وهو 
م���ا �نعك����س على م�س���توى �لدلل���ة �لتي كان���ت )0.163( وهي غري د�لة �إح�س���ائًيا على 
وج���ود فروق بني ��س���تجابات عينة �لبحث يف م�س���توى ر�س���اهم ع���ن �خلدمات �ملقدمة 

لأطفالهم تبًعا لختالف نوع �لطفل. 
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 (Hallam, et al., 2009) وتن�سجم هذه �لنتيجة مع در��سة كٍل من هالم و�آخرون
ودر��س���ة كومر (Comer, 2009) �لتي مل يكن ملتغري نوع �لطفل تاأثري مبا�س���ر على 
م�ستوى وكثافة �خلدمات �ملقدمه، وخالًفا ملا تو�سلت له �لبحث �حلايل فقد �أظهرت 
نتائ���ج كٍل م���ن �لب�س���يتي وعب���د�ت )2004( �أن �أولياء �لأمور كانو� ر��س���ني عن خدمات 
�لتاأهيل �ملهني �ملقدمة للتالميذ �أكرث من ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة للتلميذ�ت. 
وتف�س���ر �لباحث���ة نتيجة �لبحث �حل���ايل �إىل �أن بر�مج �لتدخل �ملبك���ر تقدم �خلدمات 
لالأطفال من عمر )0-8( �س���نو�ت بهدف �إك�س���ابهم مهار�ت منائية ت�ساعد يف تعليمهم 
وتخف���ف م���ن درج���ة �إعاقته���م، �أو حتد منه���ا بغ�س �لنظر ع���ن كونهم ذك���ور، �أو �إناث.

الفروق باختالف عمر الطفل: مت ح�س���اب حتليل �لتباين �لأحادي »ف« ملعرفة  ب- 
دللة �لفروق بني ��ستجابات عينة �لبحث حول م�ستوى ر�ساهم عن خدمات �لتدخل 
�ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفالهم م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية باختالف عمر �لطفل. ويو�س���ح 
�جلدول )19( نتيجة حتليل �لتباين �لأحادي »One Way-ANOVA« ملتغري عمر 

�لطفل:
جدول )19(

 اختبار »ف« دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 
خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا لختالف عمر الطفل

جمموع م�سدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

2.6950.54بني �ملجموعات
غري د�لة1.610.159

65.171950.33د�خل �ملجموعات

 * تعني وجود فروق د�لة عند م�ستوى 0.05

���ح نتيج���ة �ختب���ار »ف« يف �جل���دول )19( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  تو�سّ
�إح�س���ائية بني متو�س���ط ��س���تجابات عينة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن خدمات 
�لتدخ���ل �ملبك���ر �ملقدم���ة لأطفاله���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة تبًع���ا لخت���الف عمر 
�لطفل، مما ي�سري �إىل �أن متغري عمر �لطفل مل يكن له تاأثري على ر�سا �أولياء �لأمور 
عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم، وتوؤيد نتيجة �لبحث �حلايل ما خل�س���ت له در��س���ة 
كوفات����س وجاك����س (Kovach & Jacks, 1989) �لت���ي �أظهرت عدم وجود �رتباط 
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بني ر�سا �لو�لدين وعمر �لطفل، يف حني تختلف نتائج �لبحث �حلايل مع ما خل�ست 
له در��سة كٍل من ماكويليام وزمالئه (Mcwilliam, et. al, 1995)، ونتائج در��سة 
 (Inouye, 2000) ودر��س���ة �إنوي ،(Summers, et al., 2005) س���امرز وزمالئه�
ودر��س���ة بربات����س (Burbach, 2003) و�لت���ي وجدت �أن ر�س���ا �أولي���اء �أمور �لأطفال 
�لأ�س���غر �س���ًنا يكون �أعلى من ر�س���ا �أولياء �أمور �لأطفال �لأكرب �س���ًنا، وميكن تف�س���ري 
ه���ذ� �لخت���الف وفًقا ملتغري �ل�س���ن، نظ���ًر� لختالف طبيعة �خلدم���ات ومناذج تقدمي 
�خلدم���ة ع���رب �لفئ���ات �لعمرية �ملختلفه. وخالًفا ملا �س���بق فقد تو�س���لت در��س���ة منذر 
)2007( �إل �أن �أولياء �لأمور �لذين تزيد �أعمار �أطفالهم عن ع�س���ر �س���نو�ت كانو� �أكرث 
ا مقارنًة باأولياء �أمور �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمار �أطفالهم بني )10-5( �سنو�ت. ر�سً

الف�روق باخت�الف م�دة التح�اق الطفل باملرك�ز: مت ح�س���اب حتلي���ل �لتباين   -)
�لأحادي “ف” ملعرفة دللة �لفروق بني ��س���تجابات �أفر�د عينة �لبحث حول م�س���توى 
ر�س���اهم عن خدمات �لتدخل �ملبكر �ملقدمة لأطفالهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية تبًعا 
لخت���الف مدة �لتحاق �لطفل باملركز، ويو�س���ح �جل���دول )20( نتيجة حتليل �لتباين 

�لأحادي«One Way-ANOVA« ملتغري مدة �لتحاق �لطفل باملركز.
جدول )20(

اختبار »ف« دللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد عينة البحث حول م�ستوى ر�ساهم عن 
خدمات التدخل املبكر املقدمة لأطفالهم تبًعا لختالف مدة التحاق الطفل باملركز

جمموع م�سدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

0.1620.08بني �ملجموعات
غري د�لة0.230.797

64.551890.34د�خل �ملجموعات

 * تعني وجود فروق د�لة عند م�ستوى 0.05

���ح نتيج���ة �ختب���ار »ف« يف �جل���دول )20( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة  تو�سّ
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط ��س���تجابات �أف���ر�د عين���ة �لبحث حول م�س���توى ر�س���اهم عن 
خدم���ات �لتدخ���ل �ملبكر �ملقدمة لأطفاله���م من ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تبًعا لختالف 
م���دة �لتح���اق �لطفل باملركز مما ي�س���ري �إىل �أن متغري مدة �لتح���اق �لطفل باملركز مل 
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يكن له تاأثري على ر�س���ا �أولياء �لأمور عن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم وتتو�فق هذه 
�لنتيجة مع در��سة كٍل من كوفات�س وجاك�س  (Kovach & Jacks, 1989)ودر��سة 
منذر )2007( حيث مل يكن هناك تاأثري ملدة �لتحاق �لطفل بالربنامج على مدى ر�سا 
�أولي���اء �لأمور ع���ن �خلدمات �ملقدمة لأطفالهم، بينما خالفت در��س���ة هالم وزمالءه 
(Hallam, et al., 2009) م���ا تو�س���لت ل���ه �لبح���ث �حلايل حي���ث كان لوقت دخول 
�لطفل لرب�مج �لتدخل �ملبكر تاأثري مبا�سر على كثافة وكمية �خلدمات �لتي تلقوها.

تو�سيات البحث:
تبًعا للنتائج �لتي تو�سلت لها �لباحثة يف �لبحث �حلايل ��ستخل�ست �لتو�سيات 

�لتالية:
�لهتم���ام بالتن�س���يق �خلدم���ي ب���ني مر�ك���ز �لتدخ���ل �ملبك���ر و�ل���وز�ر�ت �ملعني���ة 1 ))

بتق���دمي �خلدم���ات لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة وخا�س���ة وز�رة �ل�س���حة ممثلة يف 
�مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية �حلكومية مل�ساعدة �لأ�سر على �إجر�ء �لفحو�سات 
و�لت�س���خي�س �لالزم للطفل، وتلقي �لرعاية �لتي يحتاجها بالتن�سيق مع هذه 

�ملر�كز.
�ل�ستفادة من وجهات نظر �أولياء �لأمور ومقرتحاتهم يف و�سع خطط تطوير 1 ))

لكل ما له عالقة باخلدمات �ملقدمة لأطفالهم تفعياًل ملبد�أ �ل�سر�كة �لأ�سرية، 
و�س���ماًنا لتلبية �حتياجات �لأطفال و�أ�س���رةم �لذي هو �لهدف من ور�ء �إن�س���اء 

هذه �ملر�كز.
زي���ادة تفعيل خدمات �لزي���ار�ت �ملنزلية عن طريق تثقيف �لأ�س���ر باأهمية هذه 1 ))

�خلدم���ات، خا�س���ة �أ�س���ر �لأطف���ال �ل�س���غار وذوي �حل���الت �ل�س���حية �حلرجة 
و�لإعاقات �ل�س���ديدة، و�لأ�س���ر �لتي جتد �س���عوبة يف �حل�س���ول على مو��سالت 

للتنقل.
تعريف �لأ�س���ر بحقوقهم وحقوق �أطفالهم �ملدنية، وم�س���ادر �لدعم �لر�س���مي 1 ))

وغ���ري �لر�س���مي يف �ملجتم���ع �ملحل���ي �لت���ي م���ن �س���اأنها تق���دمي �لدع���م لالأ�س���ر 
و�لتخفيف من �أعبائهم وم�ساعدتهم على �لقيام بدورهم مع �أطفالهم.

�إ�س���د�ر دلي���ل تقوم باإعد�ده �جله���ات �ملعنية بتقدمي �خلدم���ات لالأطفال ذوي 1 ))
�لإعاق���ة و�أ�س���رة يف مرحل���ة �لتدخ���ل �ملبكر، يتم ت�س���ليمه لالأ�س���رة ح���ال ثبوت 
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�أهلية �لطفل لتلقي خدمات �لتدخل �ملبكر، حمتوًيا معلومات حول �خلدمات 
�لتي يحتاجها �لطفل و�أماكن تقدميها وعناوينها و�أرقام هو�تفهم، و�لتعريف 
مب�س���ادر �لدع���م �لر�س���مي وغ���ري �لر�س���مي �ملتوف���رة، وحق���وق كٍل م���ن �لطفل 

و�أ�سرته �ملدنية من قبل �لوز�ر�ت �ملعنية بخدمة ذوي �لإعاقة.
�أن يك���ون هن���اك من���وذج تقييم ن�س���ف �س���نوي ُيقّيم م���ن خالله �أولي���اء �لأمور 1 ))

�خلدم���ات �ملقدمة للطفل ولالأ�س���رة ككل، ويوؤخذ ه���ذ� �لتقييم بعني �لعتبار 
عند �لقيام بعملية مر�جعة وتعديل وتطوير للربنامج.

�إع���د�د مقيا�س وطني يقي�س م�س���توى ر�س���ا �مل�س���تفيدين م���ن خدمات �لرتبية 1 ))
�خلا�س���ة ب�س���كل عام وخدمات �لتدخل �ملبكر ب�س���كل خا�س، �أو تعريب وتقنني 
مقايي�س �أجنبية يف هذ� �ملجال بت�سافر جهود �جلهات �ملعنية و�ملتخ�س�سني يف 
�ملجال من مهنيني و�أع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعات، للوقوف على م�ستوى 

�خلدمات �ملقدمة و�إعد�د خطط �لتطوير يف �سوئها.
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اإ�سه��ام كل م��ن الذكاء الروح��ي واالأخالقي ف��ى التنب��وؤ بالكفايات 
ال�سخ�سية لدى معلمي املوهوبني مبدينة اأبها

د. حممد م�سطفى عبد الرازق
ا�ستاذ م�ساعد بق�سم الرتبية اخلا�سة – كلية الرتبية جامعة امللك خالد
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ملخ�ص البحث: 
��س���تهدف �لبح���ث �لك�س���ف عن طبيع���ة �لعالقة بني �ل���ذكاء �لروح���ي و�لذكاء 
�لأخالقي و�لكفايات �ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني مبدينة �أبها باململكة �لعربية 
�ل�س���عودية وحماول���ة فهمه���ا وتف�س���ري �أ�س���بابها، وكذل���ك �لتع���رف عل���ى درجة �إ�س���هام 
كال م���ن �ل���ذكاء �لروح���ي و�لأخالق���ي يف �لتنب���وؤ بالكفايات �ل�سخ�س���ية ل���دى معلمي 
�ملوهوب���ني ولتحقي���ق ه���ذ� �له���دف ق���ام �لباح���ث بتطبيق ع���دد م���ن �لدو�ت متثلت يف 
مقيا����س �لكفاي���ات �ملهنية من �إع���د�ده، مقيا�س �لذكاء �لأخالقي م���ن �إعد�ده، مقيا�س 
�ل���ذكاء �لروح���ي �إع���د�د (Amram and Dryer, 2007) ترجم���ة �ل�س���اوي 2009، 
وتكونت عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية من )120( معلم وذلك للتاأكد من �خل�سائ�س 
�ل�سيكومرتية لالأدو�ت �مل�ستخدمة، �أما �لعينة �لأ�سا�سية فتكونت من )51( معلم من 
معلمي �ملوهوبني يف مدينة �أبها باململكة �لعربية �ل�س���عودية، و��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�لو�سفي �لرتباطي �ملقارن، وتو�سلت �أهم �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية بني كل 
من �لذكاء �لروحي و�لذكاء �لأخالقي و�لكفايات �ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني، 
كم���ا تو�س���لت �إىل �أنه ميكن �لتنبوؤ بالكفايات �ل�سخ�س���ية ملعلم���ي �ملوهوبني من خالل 
�أبع���اد �ل���ذكاء �لروح���ي، �أو �أبعاد �ل���ذكاء �لأخالقي، �أو كليهما، وخل�س���ت �لدر��س���ة �إىل 

جمموعة من �لتو�سيات �لتطبيقية �ملرتبطة بنتائج �لدر��سة.

�ل�سخ�س���ية، معلم���ي  �لكفاي���ات  �لروح���ي و�لأخالق���ي،  �ل���ذكاء  الكلم��ات املفتاحي��ة: 
�ملوهوبني.
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مقدمة: 
ميثل �ملوهوبون فئة متميزة من �لقوى �لب�سرية، فهم �حلا�سر و�مل�ستقبل يف 
خمتلف ملجالت، وبف�س���لهم تزدهم �لمم وتتقدم �حل�سار�ت وتخطو بخطو�ت ثابتة 
وو��س���عة �إىل �لتقدم و�لزدهار، لذلك يعد �لطفل �ملوهوب عماد �لأمة يف �مل�س���تقبل، �إذ 
عن طريقه يتوفر لهذه �لأمة ما حتتاجه من رو�د �لفكر و�لعلماء و�لباحثني، لذلك 
�أ�سبح �لهتمام بهم �سرورة حتميه يفر�سها �لتحدي �لذي نن�سده يف عاملنا �ملعا�سر.

�ملبدع���ني  خ���الل  م���ن  �إل  ترتق���ي  �ملجتمع���ات ل  �أن   )2003( حن���ورة  وي���رى 
و�ملتفوقني وذلك لأنهم ميثلون �لركائز �لأ�سا�س���ية لنه�س���ة �أي جمتمع متقدم، حيث 
ينتج���ون �ملعرف���ة ويطورونه���ا ويطبقونه���ا، كما ميثل���ون �لأمل يف حل �مل�س���كالت �لتي 

تعيق �لتقدم �ملن�سود.

كم���ا ي�س���هد عاملنا �ليوم �س���باًقا عاملًيا يف جمال رعاي���ة �ملوهوبني، ويرجع ذلك 
�إىل منطلق مفاده �أن هوؤلء �ملوهوبون ميثلون �لرثوة �حلقيقية �لتي يجب �لهتمام 

بها وتنميتها )عكا�سة، 2005(.

ويات���ي �ملعل���م عل���ى ر�أ�س �ملقومات �حلا�س���مة يف رعاية وتربي���ة �ملوهوبني، ولن 
يتحق���ق ل���ه ذل���ك �إل �إذ� كان معلًم���ا متمي���ًز�، عنده���ا �س���يكون ق���ادًر� عل���ى �لك�س���ف عن 
�لمكان���ات �لبد�عي���ة لدى تالميذه، وتقدي���ر �أهميتها و�لعمل عل���ى تبنيها وتعهدها 

بالرعاية و�لرتبية )�لربكات، 2009(.

ويجم���ع كث���ري م���ن �لباحثني عل���ى �أهمي���ة �ملعل���م يف �لعملي���ة �لتعليمية حيث 
يعد �ملعلم �لناجح هو �ملحرك �لرئي�س لدفة هذه �لعملية بال�س���كل �ملنا�س���ب وهو �لذي 
يحق���ق �لأه���د�ف �ملرج���وة منها، ومن �ملع���روف �ن جناح �مل�س���اريع و�لرب�مج و�خلطط 

�لرتبوية ل يكون �إل من خالل �لهتمام �خلا�س باملعلمني.

وتوؤك���د �لغري���ب )1996( عل���ى ذلك حيث ت���رى �أن �ملعلم هو �لركن �لأ�سا�س���ي 
للعملي���ة �لتعليمي���ة، فه���و �أه���م �لق���وى يف �ملوق���ف �لتعليمي ب�س���فة عام���ة، ويف عملية 
�لتعلي���م ب�س���فة خا�س���ة، ول ميك���ن لأي تق���دم �أن يوؤت���ي ثم���ارة ويحقق �أهد�ف���ه �إذ� مت 
�إغف���ال دوره يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة، فك���م من منهج ل ير�عي طبيع���ة �لنمو للتالميذ 
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حتول �إىل �أد�ة تربوية مهمة يف يد معلم مبدع، وكم من منهج تربوي يف يد معلم غري 
كفء �نقلب �إىل خرب�ت مفككة ل قيمة لها )�لغريب، 1996(.

ولك���ي يق���وم �ملعل���م بتنفيذ دوره �ملهم و�حل�س���ا�س لب���د و�أن يتمت���ع بقدر كاف 
من �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات و�لقدر�ت و�ملهار�ت و�لكفايات �لتعليمية، ويرجع ذلك �إىل 
ح���دوث تغ���ري�ت يف وظيفة �ملعلم حي���ث حتول �ملعلم من جمرد ناق���ل للمعرفة �إىل �أن 
�أ�س���بحت وظيفته متكاملة ت�س���تمل على جميع جو�نب منو �ل�سخ�س���ية لدى �لطالب 

)�لهذيل، 1995(.

وي���رى ج���رو�ن )2008( �أن �لطلب���ة �ملوهوب���ني بحاج���ة �إىل معل���م ي�س���اركهم 
جناحاتهم ويجعلهم ي�س���عرون باأهميتهم، ويعاملهم بدون متييز ويتمتع بخ�س���ائ�س 
نف�سية و�سخ�سية؛ مثل: �للطف، و�لدعابة، و�لت�سامح، و�لبهجة، كما يجب �أن يتمتع 
بع���دد م���ن �خل�س���ائ�س �ملهنية؛ مثل: �لق���درة على تطوي���ر �لرب�مج يف �س���وء �لفروق 

�لفردية، و��ستخد�م ��سرت�تيجيات متنوعة تتنا�سب مع �لطالب �ملوهوبني.

وبالنظ���ر �إىل �لو�ق���ع �حل���ايل جن���د �أن جمتمعاتن���ا �لي���وم مت���ر بالعدي���د من 
�لتحدي���ات �لت���ي تتمث���ل يف �لغزو �لفكري و�لثق���ايف �لناجت عن �لعومل���ة وغلبة �جلانب 
�مل���ادي عل���ى �جلو�نب �لأخالقية و�لروحي���ة؛ مما �أدى �إىل حدوث تغ���ري�ت �جتماعية 
وثقافي���ة �أث���رت عل���ى �أف���ر�د �ملجتمع وعل���ى ��س���رت�تيجيات تفكريهم بدرج���ة �أدت �إىل 
�لتذب���ذب، وع���دم �ل�س���تمر�ر يف منظوم���ة �لأخ���الق، بجانب ع���دم قدرة �ل�س���باب على 
�لتميي���ز بني �ل�س���و�ب و�خلطاأ؛ مما �أدى �إىل �س���عف قدرتهم عل���ى �لنتقاء بني �لقيم 
�ملت�سارعة �ملوجودة مما �سبب �أزمة قيمية �أثرت على �ل�سباب مما جعل كثري منهم �إىل 

�لتمرد و�لثورة على �لقيم و�لخالق )حممد، 2002(.

ونظًر� لأن هدف �لرتبية �لأ�سا�س���ي يف جميع عملياتها هو تكوين �ل�سخ�س���ية 
�لأخالقي���ة بجان���ب �لتكوي���ن �لفك���ري، ويرج���ع ذلك بحكم ن�س���اة �لرتبي���ة وعالقتها 
بثقافة �ملجتمع وتاأثرها به وتاأثريها فيه مما جعل مفهوم �لأخالق مفهوم م�سطرب 
ب�سبب �سيوع �لنظريات �لن�سبية يف حمتوى �لرتبية �لأمر �لذي �أتاح لكل فرد �أن يقرر 

مفهوم �لأخالق مبا يتفق مع رغباته )تقي، رفاعي، 2001(.
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ويتوق���ف �كت�س���اب �لف���رد للمعايري �لأخالقية على ما يلق���اه �لفرد من خالل 
�لنم���اذج �ل�س���لوكية �لت���ي يحاكيها �لفرد وذلك من خالل �إظهار �ل�ستح�س���ان، �أو عدم 

�ل�ستح�سان لهذ� �ل�سلوك )عبد �لفتاح، 2000(.

ويوؤكد د�ود )2004، �س. 87( على �أن �لقيم �لأخالقية متثل �لركيزة �لأ�سا�سية 
�لتي من خاللها يتحقق �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي لدى �لفرد من خالل �ل�سعور 

باملحبة و�لإح�سا�س بالآخرين؛ مما يكفل للفرد �ل�سعور بال�سعادة و�لر�حة.

وعل���ى جان���ب �آخ���ر ياأتي �ل���ذكاء �لروح���ي كاأح���د �أنو�ع �ل���ذكاء�ت �مل�س���تحدثة 
و�أهميت���ه يف رعاي���ة �ملوهوبني و�س���وروة �أن يتحلى �ملعلم ب�س���فة عامة به���ذ� �لنوع من 
�أن���و�ع �ل���ذكاء�ت جند �أن در��س���ة (Animasahun, 2008)  �أكدت على وجود عالقة 
�رتباطية بني �لذكاء �لروحي و�لفاعلية �لذ�تية وبني �إد�رة �ل�س���ر�عات �ملختلفة �لتي 

يتعر�س لها �لفرد.

كم���ا توؤك���د بع����س �لدر��س���ات �أن �ملمار�س���ة �لروحاني���ة م���ن �س���اأنها مو�جه���ة 
�ل�س���غوط �لت���ي يتعر����س له���ا �ملعلم، كما ت�س���اعده عل���ى مو�جهة �لإحب���اط ومن هذه 

.(Laidlaw & Dwivedi, 2004) لدر��سات در��سة�

من هنا فقد ��ست�سعر �لباحث �أهمية �لبحث يف �لعالقة بني �لذكاء �لأخالقي 
و�ل���ذكاء �لروح���ي وب���ني �لكف���اءة �ملهني���ة ملعل���م �لط���الب �ملوهوب���ني وهذ� م���ا تهتم به 

�لدر��سة �حلالية.

م�سكلة البحث: 
يعد �ملعلم هو �لعن�س���ر �لأ�سا�س���ي يف �لعملية �لتعليمي���ة، حيث �أن هناك �تفاق 
عل���ى �أن �أي جن���اح يف تطوي���ر تلك �لعملي���ة يعتمد على كفايات �ملعل���م �لعلمية و�ملهنية 
و�ل�سخ�س���ية، �إذ �أن���ه يع���د �مل�س���وؤول �لأول و�لأخري ع���ن تنفيذ وتطوي���ر �ملنهج و�ختيار 
طرق �لتدري�س �ملنا�س���بة و�لأن�س���طة �لتعليمية �لفعالة، و��س���تخد�م �لتقنيات �ملختلفة 

يف �لعملية �لتعليمية.

ولي����س هن���اك �س���ك يف �أن هن���اك �خت���الف ب���ني دور كل م���ن معل���م �لتالمي���ذ 
�لعادي���ني ومعل���م �لتالمي���ذ �ملوهوبني، حيث جن���د �أن معلم �ملوهوبني يج���ب �أن يكون 
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مدرك ب�س���كل كبري خل�س���ائ�س �ملوهوب���ني �لعقلية و�لنفعالي���ة و�لوجد�نية، وكذلك 
ميولهم وحاجاتهم و�هتماماتهم �خلا�سة.

لذ� يعترب �إعد�د معلم �ملوهوبني �هم خطوة يف بر�مج رعاية �ملوهوبني، حيث 
يج���ب �أن يك���ون متمك���ن من �خل���رب�ت �لرتبوية �لالزم���ة لهذه �لعملية حتى ي�س���اعد 
�لطالب �ملوهوب على �لتعلم مبا يتنا�سب مع قدر�ته �لعالية، ويوؤكد على ذلك ما جاء 
به كل من )�لقريوتي، و�ل�سرطاوي، و�ل�سمادي، 2001، �س. 383( من �أننا بحاجة �إىل 
معلمني موؤهلني يف جمال تعليم �ملوهوبني و�ملتفوقني، ويتمتعون بخ�سائ�س و�سمات 

�سخ�سية متكنهم من تنفيذ �لرب�مج �لرتبوية �لفعالة.

و�أكد �أبو لبدة )1999( على �ن �لعملية �لرتبوية تفقد فاعليتها �إذ� مل يتوفر 
لها �ملعلم �لذي يتحلى باخل�س���ائ�س �لتي توؤهله للقيام بهذه �ملهمة؛ مما ي�س���تلزم من 
�ملعلم ن�سًجا فكرًيا، و�تز�ًنا �نفعالًيا، ورغبة جاحمة، وموهبة توؤدي �إىل مز�ولة مهنة 

�لتعليم ب�سكل و�عي وناجح.

ويوؤك���د ج���رو�ن )2008( عل���ى �أن �ملعلم يهي���ئ �لفر�س �لتي تق���وي ثقة �ملتعلم 
بنف�س���ه، �أو تدمره���ا، وتق���وي روح �لإب���د�ع، �أو تقتله���ا، وتثري �لتفك���ري، �أو حتبطه وهو 
�لذي يفتح �ملجال للتح�سيل و�لجناز، �أو يغلقه، لذلك كان �ل�سوؤ�ل حول �أهمية �ملعلم 

مثار �هتمام ودر��سة وبحث د�ئم.

وتوؤك���د �ملرع���ب )2010( على �أن �ملوهوبني لي�س���و� بحاجة �إىل مد�ر�س خا�س���ة 
باآلف �لدولر�ت بل يحتاجون ملعلمني يتمتعون بقدر�ت عقلية ووجد�نية عالية جد� 

بحيث يتوفر �لوعي �لوجد�ين للذ�ت و�لآخرين �إىل جانب �لوعي �ملعريف.

كم���ا �أك���دت �لرتبوي���ات �حلديث���ة عل���ى تغي���ري دور �ملعل���م حيث �أ�س���بح موجًها 
ومر�سًد� ومي�سًر� للمتعلم، وي�ساعده على �إكت�ساب �لعاد�ت، وتنمية �مليول، و�لجتاهات، 
و�لقي���م �لت���ي ت�س���اعد عل���ى تغيري �س���لوكه نحو �لأف�س���ل وتعم���ل على بناء �سخ�س���يته 

ب�سورة متكاملة )�لعاجز، �لنب، 2007، �س. 1(.

لذلك ينبغي �أن يتوفر لدى معلم �لطالب �ملوهوبني و�ملتفوقني �خل�س���ائ�س 
و�لكفاي���ات �لت���ي تعك����س �أثره���ا على �لطالب، وذلك حتى يتحقق لهم �أف�س���ل فر�س���ة 

للنمو )�ل�سريكة، 2005(.
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وم���ن �خل�س���ائ�س �لت���ي يج���ب �أن يتمت���ع به���ا معل���م �ملوهوب���ني وج���ود ق���در 
 (Oconnor, 2000) كاف م���ن �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لروح���ي حي���ث تو�س���لت در��س���ة
�ن �ل���ذكاء �لأخالق���ي ي�س���اعد عل���ى من���ع �ل�س���لوكيات �خلاطئ���ة م���ن قب���ل �لبع����س؛ 
مث���ل: �ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�أك���دت بع����س �لدر��س���ات عل���ى �س���رورة تنمي���ة �ل���ذكاء 
�لأخالق���ي وذل���ك لأهميته يف حتقيق �لذكاء �لجتماعي ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة                                                 

.(Berman, 2003; Stone, 2006)

كم���ا �أن �لذكاء �لأخالقي ي�س���مو بالنف�س ويخل�س���ها من �لأمر��س �لنف�س���ية، 
.(David, 2004) ويجعل �ل�سخ�سية �أكرث كماًل وجماًل

 (Brown, Trevino, and و�آخ���رون  ب���ر�ون  در��س���ة  تو�س���لت  كذل���ك 
�لق���ادة  �إع���د�د  عل���ى  ي�س���اعد  �لأخالق���ي  �ل���ذكاء  �أن من���و  �إىل   Harrison, 2005)
�لأخالقي���ني مم���ا ي�س���اعد عل���ى تي�س���ري �لعمل و�س���رعة �لإجن���از وزيادة �لنت���اج وبذل 

�أق�سى جهد يف �لعمل و�إفر�غ �لطاقات يف �لعمل فقط. 

ويرتب���ط �ل���ذكاء �لأخالقي ب�س���كل كبري بالق���در�ت �ملعرفية للف���رد حيث �أكد 
عالق���ة  هن���اك  �أن   (Beheshtifar, Esmaeli, and Moghadam, 2011)

�إيجابية بني �لذكاء �لأخالقي وحت�سيل �لطالب.

وي���رى كالركني (Clarken, 2010) �أن للذكاء �لأخالقي �أهمية يف �ملجتمع 
�ملدر�س���ي لأن���ه ي�س���اعد عل���ى فهم عملية �لتعل���م و�ل�س���لوك، كما �أنه ي�س���اعد على جعل 

�لنظم �لجتماعية �أكرث �سحية و�إيجابية.

كم���ا ي�س���اعد �ل���ذكاء �لأخالق���ي �لط���الب عل���ى حت�س���ني نظرته���م لذو�ته���م 
وتقديره���ا له���ا ويرج���ع ذلك لوجود عالق���ة �رتباطية بني �ل���ذكاء �لأخالقي وتقدير 

.(Borba, 2001) لذ�ت لدى �لطالب�

 (Saidy, Hassan, Ismail وعل���ى �جلان���ب �لروح���ي فق���د تو�س���ل كل م���ن
(and Krauss, 2009 �إىل �أن لل���ذكاء �لروح���ي تاأث���ري خا����س عل���ى �لط���الب، حيث 
ي�س���اعدهم عل���ى ح���ل م�س���كالتهم، وتف���ادي �لجتاهات �ل�س���لبية، كما �أنه ي�س���اعد على 
�لتحك���م باخلم���ول و�لك�س���ل يف عملي���ة �لتعل���م، ومين���ع جمي���ع �لنفع���الت �لت���ي توؤثر 
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�س���لبًيا على تفكري �لطالب، مما يجعله يرتبط بقوة مع �نفعالت �لفرد ول ينف�س���ل 
عنها، كما �أنه يعد �أد�ه مفيدة لتحقيق �ل�س���حة �لنف�س���ية للفرد وفق ما جاء يف در��س���ة 

.(West, 2004)

كما ي�س���اعد �لذكاء �لروحي على �إحد�ث �لتكامل بني �س���مات �ل�سخ�سية وبني 
�لعملي���ات �لعقلية �ملرتبطة بالذكاء ومهار�ت معاجلة �ملعلومات ب�س���كل فعال كما جاء 

.(Piedmont, 1999) يف در��سة

ونظ���ًر� �إىل �أن مهن���ة �لتعلي���م م���ن �أك���رث �مله���ن عر�س���ة لل�س���غوط فنج���د �أن 
�لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل قدرة �لذكاء �لروحي على حتقيق �ل�سعادة ومو�جهة �ل�سغوط 
 (Franklin, 2008; Nad, و�ملو�قف �ل�س���عبة بطريقة �س���ليمة ومن هذه �لدر��سات
(et al, 2008، در��س���ة كل من )�س���م�س، و�ل�سكري، 2009( �لتي تو�سلت �إىل �أن هناك 
عالقة �رتباطية موجبة بني �لوجود �لروحي و�لوجود �لنف�سي �جليد، و�لقدرة على 

�لتحكم يف �لظروف �ل�ساغطة �لتي مير بها �لفرد.

وت�سري �لدر��سات �إىل �أن كال من �ملعلم و�لطالب يحتاجون �إىل �لذكاء �لروحي، 
حيث يحتاجة �ملعلم باعتباره قائًد� للف�سل �لدر��سي، حيث يوؤدي �لذكاء �لروحي دوًر� 
مهم���ا يف �ملمار�س���ات �لقيادي���ة، حيث يوؤدي �إىل فاعلية �لتنظي���م وزيادة �لنتاجية، كما 
يوؤثر يف �لقر�ر�ت �لتي يتخذها �ملعلم، كما ي�س���اعد على حل �مل�س���كالت وحت�سني �لأد�ء 
و�لعم���ل م���ن خالل �لوع���ي بالذ�ت و�لقيم و�ل�س���تقاللية و�خل�س���وع و�حل����س �لديني 
 (Crichton, 2008; Luckcock, 2009; وم���ن ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة كل م���ن
 (Yahyazadeh & Lotfi, 2012) �أك���دت در��س���ة  (Truongson, 2007، كم���ا 

�أن وجود �لذكاء �لروحي يحقق �لر�سا �لوظيفي للمعلمني.

مم���ا �س���بق جند �أن ه���ذ� �لبحث ي�س���عى �إىل �لتعرف على �لعالق���ة بني �لذكاء 
�لأخالق���ي و�ل���ذكاء �لروح���ي وبني �لكف���اءة �ملهنية ملعل���م �لط���الب �ملوهوبني وكذلك 
�إ�س���هام كل م���ن �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لروح���ي يف �لتنب���وؤ بالكفايات �ل�سخ�س���ية ملعلمي 

�ملوهوبني، وميكن �سياغة م�سكلة �لدر��سة يف �لأ�سئلة �لتالية:
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ه���ل توج���د عالق���ة �إرتباطي���ة بني �ل���ذكاء �لروح���ى و�ل���ذكاء �لأخالق���ي لدى 1 ))
معلمي �ملوهوبني؟

ه���ل توجد عالق���ة �رتباطية بني �ل���ذكاء �لروحي و�لكفايات �ل�سخ�س���ية لدى 1 ))
معلمي �ملوهوبني؟

ه���ل توجد عالقة �رتباطية بني �لذكاء �لأخالقي و�لكفايات �ل�سخ�س���ية لدى 1 ))
معلمي �ملوهوبني؟

 هل ت�سهم بع�س �أبعاد �لذكاء �لروحى يف �لتنبوؤ عن وجود �لكفايات �ل�سخ�سية 1 ))
لدى معلمي �ملوهوبني؟

 ه���ل ت�س���هم بع����س �أبع���اد �ل���ذكاء �لأخالق���ي يف �لتنب���وؤ ع���ن وج���ود �لكفاي���ات 1 ))
�ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني؟

ه���ل ي�س���هم كل م���ن �لذكاء �لروح���ي و�لأخالقي يف �لتنبوؤ عن وج���ود �لكفايات 1 ))
�ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني؟

اأهدف البحث:
 يهدف �لبحث لتحقيق ما يلي:

�لك�سف عن طبيعة �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�لذكاء �لأخالقي و�لكفايات 1 ))
�ل�سخ�س���ية ل���دى معلمي �ملوهوب���ني مبدينة �أبه���ا باململكة �لعربية �ل�س���عودية 

وحماولة فهمها وتف�سري �أ�سبابها.
�لتع���رف عل���ى درج���ة �إ�س���هام كال م���ن �ل���ذكاء �لروح���ي و�لأخالق���ي يف �لتنب���وؤ 1 ))

بالكفايات �ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني.

اأهمية البحث:
�نبثقت �أهمية �لبحث �حلايل يف �جلو�نب �لتالية:

تكم���ن �أهمية ه���ذ� �لبحث يف �أنها تهتم مبعلمي �لط���الب �ملوهوبني لتاأثريهم 1 ))
�لفع���ال عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة كم���ا �أنه���ا تع���د حماول���ة لإلقاء �ل�س���وء على 
�لكفايات �ل�سخ�س���ية لهم وذلك لتاأثري هذه �لكفايات على �لطالب �ملوهوبني 
مما يتطلب �أن يكون �ملعلم على قدر كاف من �خل�سائ�س �لإيجابية وعلى قدر 
عال من �لذكاء �لأخالقي و�لروحي وذلك حتى ينقلها �إىل طالبه �ملوهوبني، 

مما ميكن �لطالب من �إظهار مو�هبهم �لبد�عية �ملختلفة بحرية.
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�إن �إع���د�د معل���م �ملوهوب���ني �ل���ذي يتمتع بدرج���ة مرتفعة من �ل���ذكاء �لروحي 1 ))
و�لأخالق���ي هو �ل�س���بيل �إىل �لق�س���اء عل���ى �لفجوة �لتي ميك���ن �أن حتدث بني 
�لطال���ب و�ملعل���م و�لتي بدورها ميكن �أن توؤدي �إىل �إحد�ث م�س���كالت �س���لوكية 

و�نفعالية ميكن �أن يتعر�س لها �لطالب �ملوهوب.
ميكن �ل�س���تفادة من هذ� �لبحث يف و�س���ع ت�س���ور علمي لأهمية وجود كل من 1 ))

�ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لروح���ي ل���دى �ملعلمني ب�س���فة عامة ومعلم���ي �ملوهوبني 
ب�س���فة خا�س���ة، وكي���ف يرتبط كال منهم���ا بالكفاي���ات �ل�سخ�س���ية للمعلم مبا 
ي�س���مح للموؤ�س�س���ات �لرتبوي���ة �لقائمة عل���ى �إعد�د معلمي �ملوهوبني ب�س���رورة 

تنمية كال من �لذكاء �لأخالقي و�لروحي لدى طالبهم. 
�لهتمام باجلانب �لأخالقي للمعلم وذلك لأن �لأخالق تعد ركيزة مهمة من 1 ))

�لركائز �لتي يقوم عليها �لو�قع �ملعا�س، كما تعد قوة د�فعة لل�س���لوك و�لعمل، 
فمت���ى تاأ�س���لت �لقي���م �لأخالقية ل���دى �لفرد فاإنه ي�س���عى جاه���ًد� للعمل على 

حتقيقها وذلك لأنها تعد �ملعيار �ملعتمد عليه و�لذي يقي�س به �أعماله.
يع���د �لذكاء �لأخالقي �أف�س���ل �أمل لإنقاذ �أخالقي���ات �ملجتمع �لذي نعي�س فيه 1 ))

حيث يطور �إح�سا�ًس���ا د�خلًيا بال�س���و�ب و�خلطاأ، كما �أنه �س���يكون مبثابة �لر�دع 
�لذي يحتاجه �ملعلم ملو�جهة �ل�سغوط �ل�سلبية �لتي قد يتعر�س لها. 

تعد �لبحث �حلايل خطوة لالهتمام بو�قع �لذكاء �لروحي ملا له من �أهمية يف 1 ))
تطوير حياة �لفرد، وكذلك �لتاأثري على حياة �لأفر�د �لجتماعية و�خللقية.

ا �إىل معرفة �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�لذكاء �لأخالقي 1 )) تكمن �لأهمية �أي�سً
وب���ني �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعلمي �ملوهوب���ني، حيث هناك ندرة يف �لدر��س���ات 
�لت���ي تناولت هذه �ملتغري�ت جمتمعة �س���و�ء على �ل�س���عيد �لعرب���ي، �أو �لعاملي؛ 
لذ� ياأمل �لباحث �أن يكون هذ� �لبحث �إ�س���افة �إىل �لرت�ث �ل�س���يكولوجي رمبا 

ي�سهم يف �إثر�ء �ملكتبة �لعربية.
قد تفيد نتائج �لبحث �حلايل �لقائمني على تدريب وتعليم معلمي �ملوهوبني 1 ))

يف ت�سميم بر�مج �إر�سادية لتنمية وحت�سني كال من �لذكاء �لأخالقي و�لذكاء 
�لروحي لدى طالبهم.
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نظ���ًر� لنت�س���ار ع���دد م���ن �ل�س���لوكيات �خلاطئ���ة عل���ى �س���بكة �لنرتن���ت و�لتي 1 ))
يتاأثر بها كال من �لطالب و�ملعلم فاإن هذه �ل�س���لوكيات غالبا حتتاج �إىل �س���بل 
للمو�جه���ة ولي����س هناك �أف�س���ل من وجود ر�دع ذ�تي ملو�جهة هذه �ل�س���لوكيات 
و�ل���ذي يتمث���ل يف �ل���ذكاء �لروح���ي و�لأخالقي �لل���ذ�ن يوجهان �س���لوك �لفرد 

د�ئًما �إىل �جلو�نب �ل�سحيحة.

حمددات البحث:
 ل���كل در��س���ة علمية حمدد�ت تتقيد بها وت�س���ري وفًقا له���ا، بحيث �أن �ختالف 

هذه �حلدود قد يرتتب عليه �ختالف �لنتائج وتتحدد نتائج هذ� �لبحث فيما يلي:
�ملح���دد�ت �لزمني���ة: طبق���ت �لأدو�ت يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول م���ن �لع���ام 1 ))

�لدر��سي )2015/ 2016م(.
�ملحدد�ت �ملكانية: �ختريت �لعينة من معلمي �ملوهوبني يف مدينة �أبها مبنطقة 1 ))

ع�سري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�أدو�ت �لبح���ث: تتمث���ل يف مقيا����س �ل���ذكاء �لروحي )ترجمة �ل�س���اوي، 2009(، 1 ))

مقيا����س �ل���ذكاء �لأخالق���ي )�إع���د�د �لباح���ث(، مقيا����س �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية 
ملعلمي �ملوهوبني )�إعد�د �لباحث(.

م�سطلحات البحث: 
(( ) (Amram & Dryer, 2008) ال�ذكاء الروح�ي: تبن���ى �لباح���ث تعري���ف

وذلك ل�ستخد�مه مقيا�س �لذكاء �لروحي �ملعد من قبلهما وين�س �لتعريف على �أنه: 
لتطبيق �لقيم و�مل�س���ادر �لروحية  �لفرد  ي�س���تخدمها  �لتي  �لقدر�ت  من  “جمموعة 
�لت���ي تع���زز �أد�وؤه �ليومي”. ويعرف �إجر�ئًيا باأنه �لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �ملعلم يف 

�إجابته على مقيا�س �لذكاء �لروحي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية.
ال�ذكاء الأخالقي: تبنى �لباح���ث تعريف بوريا (Borba, 2001)؛ لأنه قائم ( ))

على نظرية علمية كما �أنه �لأن�سب ملتطلبات �لبحث �حلايل وين�س على: »قدرة �ملعلم 
عل���ى فه���م �ل�س���و�ب و�خلط���اأ و�أن تكون لدي���ه قناع���ات �أخالقية متكنه من �لت�س���رف 
بطريقه �س���حيحة على �أ�س���ا�س �متالكه ل�س���بعة ف�س���ائل �أخالقية توجه �سلوكه ذ�تًيا 
تتمث���ل يف �لتعاط���ف، و�ل�س���مري، و�س���بط �ل���ذ�ت، و�لح���رت�م، و�لعط���ف، و�لت�س���امح، 
و�لعد�ل���ة«. ويقا�س بالدرجة �لتي يح�س���ل عليه���ا �ملعلم يف �إجابته على مقيا�س �لذكاء 

�لأخالقي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلاليه.
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الكفايات ال�سخ�سية: »هي جمموعة �لعو�مل و�ل�سفات �لتي يجب تو�فرها ( ))
لدى معلم �ملوهوبني؛ مثل: �خللق �ل�سوي، و�لقدرة على �لقيادة، و�لتجديد، و�ملرونة، 
و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر«. وتعرف �إجر�ئًيا باأنها: »�لدرجة �لتي يح�سل عليها معلم 

�ملوهوبني على قائمة �لكفايات �ل�سخ�سية �مل�ستخدمة يف �لدر��سة �حلالية«.
معلمي املوهوبني: تبنى �لباحث �لتعريف �ملعتمد يف �لإد�رة �لعامة لرعاية ( ))

�لط���الب �ملوهوب���ني يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية )1433( و�ل���ذي ين�س على �أن معلم 
رعاي���ة �ملوهوب���ني ه���و �أح���د �ملتميزين م���ن معلمي �لتعلي���م �لعام و�ل���ذي �أمت برناجًما 
تدريبًيا تاأهيلًيا مكثًفا يف رعاية �ملوهبة و�ملوهوبني تنظمه �لإد�رة �لعامة للموهوبني، 
و�ملتفرغ تفرًغا تاًما لالنتظام يف جمال رعاية �ملوهوبني يف �إحدى �ملد�ر�س �لبتد�ئية 
حت���ت �إ�س���ر�ف فني متخ�س����س من قب���ل �لإد�رة �لعام���ة للموهوبني يف �ل���وز�رة و�إد�رة 

�ملوهوبني يف �لإد�رة �لتعليمية.

االإطار النظري:
اأولاً: معلم الطلبة املوهوبوبني وكفاياته ال�سخ�سية 

يعد �ملعلم هو �لعن�س���ر �لأ�سا�س���ي يف �لعملية �لتعليمي���ة، حيث �أن هناك �تفاق 
عل���ى �أن �أي جن���اح يف تطوي���ر تلك �لعملي���ة يعتمد على كفايات �ملعل���م �لعلمية و�ملهنية 
و�ل�سخ�س���ية، �إذ �أن���ه يع���د �مل�س���وؤول �لأول و�لأخري ع���ن تنفيذ وتطوي���ر �ملنهج و�ختيار 
طرق �لتدري�س �ملنا�س���بة و�لأن�س���طة �لتعليمية �لفعالة، و��س���تخد�م �لتقنيات �ملختلفة 
يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة، لذل���ك ميك���ن �عتب���اره �ملفت���اح �لأ�سا�س���ي لنجاح ه���ذه �لعملية 
ويرج���ع ذل���ك �إىل �أن���ه �لذي يهيئ �ملناخ �لذي يقوي ثقة �ملتعلم بنف�س���ه، كما �أنه يقوي 
روح �لإبد�ع ويثري �لتفكري، ويوؤكد )�لأغربي، ب.ت( على �ن جناح �لعملية �لتعليمية 
يرج���ع �إىل �ملعل���م بن�س���بة )60%(، بينم���ا �لن�س���بة �لباقي���ة ترج���ع �إىل �ملناه���ج و�لنظ���م 

�لإد�رية و�لأن�سطة �ملختلفة �سو�ء كانت �سفية، �أو ل �سفية.

وي���رى �له���ذيل )1995( �أن���ه لك���ي يق���وم �ملعل���م بتنفي���ذ دوره �ملهم و�حل�س���ا�س 
لب���د و�أن يتمتع بقدر كاف من �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات و�لقدر�ت و�مله���ار�ت و�لكفايات 
�لتعليمي���ة، ويرج���ع ذل���ك �إىل حدوث تغ���ري�ت يف وظيفة �ملعلم حيث حت���ول �ملعلم من 
جم���رد ناق���ل للمعرفة �إىل �أن �أ�س���بحت وظيفته متكاملة ت�س���تمل عل���ى جميع جو�نب 

منو �ل�سخ�سية لدى �لطالب.
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 (Kontoyianni, Kattou, Ioannou, Erodotou, Christou ويوؤك���د
(and Pittalis, 2010 على �عتبار معلم �ملوهوبني �ملحور �لذي تدور حوله �لعملية 
�لرتبوية �لناجحة، �لذي يجب �أن يتمتع بالعديد من �ل�س���فات �لعلمية و�ل�سخ�س���ية 

�لتي توؤهله لتعليم هوؤلء �ملوهوبني وتنمية مو�هبهم.

ويعرف معلم �ملوهوبني باأنه: »�ملعلم �لذي يتم �ختياره وفًقا ملعايري و�سو�بط 
حم���ددة كونه معلم موهوبني، مع �مد�ده بالرب�مج و�ملقرر�ت و�لو�س���ائل و�لأ�س���اليب 

�خلا�سة بهم مع �لتدريب عليها تدريًبا عملًيا »)�ملزروع، 2000(.

�ملتميزي���ن م���ن  باأنه���م: »جمموع���ة �ملعلم���ني  ويعرفه���م �جلغيم���ان )2008( 
معلم���ي �لتعليم �لعام �ملوؤهلني تربوًيا وعلمًي���ا يف �أحد �ملجالت �لكادميية و�لذين مت 
تر�س���يحهم من قبل �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم وفًقا ملعايري مقننى لاللتحاق بربنامج 

تدريبي مكثف وذلك لتمهيدهم للقيام مبهام رعاية �ملوهوبني يف �ملدر�سة«.

ويتف���ق م���ع هذ� �لتعريف تعري���ف كل من �لعو�ملة و�لبلوي���ن )2008( و�لذي 
ين����س عل���ى �أنهم: »�أحد معلمي �لتعليم �لعام و�لذي �أمت برناجًما تدريبًيا وتاأهيلًيا يف 
رعاي���ة �ملوهوبني ومف���رغ تفريًغا تاًما لالنتظام يف جمال رعاي���ة �لطلبة �ملوهوبني يف 

مد�ر�س �لتعليم �لعام ومر�كز رعاية �لطلبة �ملوهوبني«.

وم���ن �لتعريف���ات �خلا�س���ة مبعلم �ملوهوب���ني تعري���ف �لإد�رة �لعام���ة لرعاية 
�لط���الب �ملوهوب���ني يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية )1433( و�ل���ذي ين�س على �أن معلم 
رعاي���ة �ملوهوب���ني هو: »�أح���د �ملتميزين من معلمي �لتعليم �لع���ام و�لذي �أمت برناجًما 
تدريبًيا تاأهيلًيا مكثًفا يف رعاية �ملوهبة و�ملوهوبني تنظمه �لإد�رة �لعامة للموهوبني، 
و�ملتفرغ تفرًغا تاًما لالنتظام يف جمال رعاية �ملوهوبني يف �إحدى �ملد�ر�س �لبتد�ئية 
حت���ت �إ�س���ر�ف فني متخ�س����س من قب���ل �لإد�رة �لعام���ة للموهوبني يف �ل���وز�رة و�إد�رة 

�ملوهوبني يف �لإد�رة �لتعليمية.

وبالنظر �إىل �لتعريفات �ل�س���ابقة جند �أنها حددت عدد من �خل�س���ائ�س �لتي 
يج���ب �أن متي���ز معلمي �ملوهوبني ومنها �ن يك���ون متميز يف �ملجال �لأكادميي، وكذلك 

متتعه بكفايات �سخ�سية توؤهله للعمل مع �ملوهوبني.
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الكفايات ال�سخ�سية ملعلمي املوهوبني 
قب���ل �حلدي���ث ع���ن �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعل���م �ملوهوب���ني فيج���ب �أن نتعرف 
عل���ى مفه���وم �لكفاية حيث يعرفها كل من �أبو حلو، ومرعي، وخري�س���ة )2011( باأنها: 
»جمموع���ة �ملع���ارف و�ملهار�ت و�لجتاهات �لتي توجه �س���لوك �لفرد، وهي �لقدرة على 

عمل �سيئ ما بفعالية و�إتقان وم�ستوى من �لد�ء باأقل جهد، ووقت، وكلفة«.

وي�س���يف جرو�ن )2008( �أنها تعد عن�س���ًر� �أ�سا�س���ًيا يجب تو�ف���ره لدى �ملعلم 
���ا معل���م �ملوهوب���ني. ويوؤك���د كوي���ر�ن )2008( على �س���رورة �متالك  �لناج���ح وخ�سو�سً
�ملعلم للكفايات وممار�سته لها حيث توؤثر هذه �لكفايات يف تطوير �لعملية �لتعليمية 

ونوعية خمرجاتها.

كما �أن هناك �لعديد من �خل�سائ�س �ل�سخ�سية �لتي يجب �أن يتميز بها ملعلم 
�لناج���ح و�لذي ب���دورة يدعم �لإبد�ع ل���دى �لطالب �ملوهوبني، ومتك���ن هذه �ملقومات 
�ملعل���م م���ن �أد�ء عمله �لوظيفي وجتعله حمبوًبا م���ن قبل �لطالب، مثرًي� حلو�فزهم، 
مر�قب لنموهم وموجه وباحث، ويوجد عدد من �لكفايات �ل�سخ�س���ية �لتي يجب �أن 
يتحلى بها معلم �لطلبة �ملوهوبني منها على �سبيل �ملثال: �لن�سج �لنفعايل، �ل�سرب، 
لدي���ه �لق���درة على تعزيز روح �ملبادرة و�لأ�س���الة، متفهًما، م�س���تقاًل، و�ثق من نف�س���ه، 
ح�س���ا�س حي���ال م�س���اعر �لآخرين، يحرتم �لآخ���ر وي�س���اعده، مرًنا م�س���تقباًل لالأفكار 

�جلديدة، لديه رغبة يف �لتعلم وزيادة �ملعرفة )جرو�ن، 2008(.

وم���ن �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية �لت���ي يج���ب �أن يتمتع به���ا معل���م �ملوهوبني �أن 
يتمت���ع بالق���درة عل���ى �لتعاون مع �أولي���اء �لأمور و�لهتمام بوجه���ات نظرهم، وكذلك 
تطوي���ر مو�ه���ب �لط���الب ورعايته���ا، حماول���ة حل م�س���اكل �لط���الب �ملختلف���ة و�لتي 
ت���وؤدي �إىل تطوي���ر قدر�ت �لطالب نحو حت�س���ني �سخ�س���ياتهم وتقديره���م لذ�تهم يف 
 Lewis, Hudson, & خط���وة جت���اه �حل�س���ول عل���ى �ل�س���تقاللية )�س���عادة، 2008؛

.)Hudson, 2010

وهناك �لعديد من �ل�س���فات �لتي متيز معلمي �لطلبة �ملوهوبني عن غريهم 
من �ملعلمني. ومن �أبرزها حتليه بال�سخ�سية �لنا�سجة ثقافيا و�جتماعيا ليتمكن من 
�لتعامل مع عدد من �لطالب تختلف بيئاتهم �لتي ن�س���ئو� فيها وقادر على حتمل �أي 

�سوؤ�ل من �أي طالب )�سو�س، 2010(.
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وبالبحث وجد �أن هناك �لعديد من �لدر��سات �لتي تناولت خ�سائ�س معلمي 
�ملوهوبني من وجهات نظر متعددة �سو�ء من قبل �لطالب �أنف�سهم، �أو من قبل �أولياء 
�أموره���م ومدى تاأثري هذه �خل�س���ائ�س و�لكفاي���ات على �لطالب �ملوهوبني ومن هذه 
 (Acıkgoz, 2005; Chan, 2001; Ford &Trotman, در��س���ة  �لدر��س���ات 
 2001; Milleze, 2003; Theresa, 2011; Thompson, Greer, & Greer

 ,2004; Vialle, 2005)

مما �سبق جند �أن ملعلم �لطالب �ملوهوبني �أثًر� و��سًحا لالرتقاء باأد�ء �لطالب 
من خالل توفري �لبيئة �ل�سفية �ملنا�سبة 

ا: الذكاء الأخالقي ثانياً
تعريف الذكاء الأخالقي: 

يعرف �لذكاء �لأخالقي باأنه: »�لقدرة على �لتمييز بني �ل�س���و�ب و�خلطاأ يف 
خمتلف �ملو�قف �لنفعالية مع �لقدرة على �تخاذ قر�ر�ت مدرو�سة تعود بالفائدة على 

.(Coles, 1998) »ل�سخ�س نف�سه و�لأ�سخا�س �ملحيطني به�

كم���ا يعرف باأنه: “قدرة �لفرد على فهم �ل�س���و�ب و�خلط���اأ مع وجود قناعات 
�أخالقية لديه متكنه من �لت�سرف بطريقه �سحيحة، على �أ�سا�س وجود �سبعة ف�سائل 
�أخالقية وهي �لتعاطف، و�ل�س���مري، و�س���بط �لذ�ت، و�لحرت�م، و�لعطف، و�لت�سامح، 

.(Borba, 2000) ”و�لعد�لة، و�ل�سفقة

ويتفق ح�س���ني )2003( مع �لتعريف �ل�س���ابق ويعرفه باأنه: “�لقدرة على فهم 
�ل�سو�ب من �خلطاأ، مت�سمًنا �لقدرة على �إدر�ك �لأمل لدى �لآخرين، وردع �لنف�س عن 
�لقيام ببع�س �لأفعال �لقا�سية، و�ل�سيطرة على �لدو�فع و�لإن�سات �إىل جميع �لأ�سو�ت”.

وكذل���ك يع���رف باأن���ه: »ه���و جمموع���ة �لق���در�ت �ملوجه���ة نح���و فع���ل �خل���ري 
�س���و�ب                                                               ه���و  مب���ا  للقي���ام  �ملتع���ددة  �لعقلي���ة  قدر�ت���ه  بتوجي���ه  �لف���رد  يق���وم  حي���ث 

(Lennick & Kiel, 2007)

ويوؤك���د (Moghadas and Khaleghi, 2013) عل���ى م���ا �س���بق ويعرفون 
�ل���ذكاء �لأخالق���ي باأن���ه باأنه �لق���درة على �لتمييز بني �ل�س���و�ب و�خلطاأ، على �أ�س���ا�س 

�ملبادئ �لعاملية.
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وي�س���يف كل م���ن (Nobahar; and Nobahar, 2013) عل���ى �لتعري���ف 
�ل�سابق �أن �لذكاء �لأخالقي يوؤكد على �حلق يف �لختيار و�لت�سرف ب�سكل �أخالقي

وت���رى حمم���د )2012( �أن �ل���ذكاء �لأخالق���ي ه���و مك���ون فر�س���ي يع���رب ع���ن 
�لعالق���ة بني �لتفكري �لأخالقي و�ل�س���لوك �لأخالقي، يرتب���ط بقيم �ملجتمع وعاد�ته 
وتقالي���ده، ينم���و بالتدريب �ملبكر ويتاأثر بالقدوة ويحت���اج �إلية �لفرد ملو�جهة مو�قف 
�حلي���اة �ليومي���ة يف �لتفريق بني ��ل�س���و�ب و�خلطاأ و�حلالل و�حل���ر�م بدون �حلاجة 
�إىل �ملتابع���ة و�ملر�قب���ة �خلارجي���ة مم���ا يبع���ث لديه �ل�س���عور بالر�س���ا و�لثق���ة بالنف�س 

ويوؤثر يف �سحته �لنف�سية و�لجتماعية 

 (Schulaka, 2013) وح���ول �ل���ذكاء �لأخالق���ي كق���درة عقلية فق���د عرف���ه
باأنه: “�لقدرة �لعقلية �لالزمة لتحديد كيفيه تطبيق �ملبادئ �لأخالقية �لعاملية على 
�لقيم �خلا�سة و�لإجر�ء�ت و�لأهد�ف، على �أن ت�سكل هذه �ملبادئ �لنز�هة، و�مل�سوؤولية، 

و�لرحمة، و�ملغفرة بغ�س �لنظر عن �أي �نتماء ديني، �أو عرقي”. 

بالنظ���ر �إىل �لتعريف���ات �ل�س���ابقة وج���د �لباح���ث �أنه���ا ل تخ���رج عم���ا �أت���ت ب���ه 
)Borba( يف نظريته���ا لل���ذكاء �لأخالق���ي لذلك فقد تبنى �لباح���ث تعريفها للذكاء 
�لأخالقي لأنه مبني على �أ�سا�س نظري قوى ومت در��سته و�لتاأكد من �سحة ما �أتت به.

نظرية الذكاء الأخالقي:
 ن�ساأت نظرية �لذكاء �لأخالقي على يد عاملة �لنف�س �لأمريكية مي�سيل بوربا 
(Michele Borba) �لت���ي لحظ���ت من خالل عملها �رتفاع معدل �جلر�ئم �ملروعة 
و�نت�س���ار �لعنف بني �ل�س���باب و�لأطفال وزيادة �لحتيال، وعدم �لحرت�م بني �لأفر�د 
وبع�س���هم �لبع����س؛ مم���ا دفعه���ا �إىل ط���رح منظور جديد تن���اول �جلو�ن���ب �لأخالقية 
�لالزمة للمجتمع و�أطلقت عليه م�سطلح “�لذكاء �لأخالقي” و�ل�سخ�سية �ملتما�سكة 
ور�أت �أن هناك �س���بعة ف�س���ائل جوهرية ت�س���كل يف جمموعها خطة كاملة لبناء �لذكاء 
�لأخالق���ي، كم���ا ر�أت �أن ه���ذه �لف�س���ائل ه���ي كل م���ا يحتاج���ه �لفرد كي يق���وم مبا هو 

�سو�ب وخطاأ ويقاوم �أي �سغوط قد يتعر�س لها �لفرد.

وت���رى بورب���ا (Borba, 2001) �أن �ل���ذكاء �لأخالق���ي ه���و ق���درة �لفرد على 
فهم �ل�س���و�ب من �خلطاأ مع وجود قناعات �أخالقية لدى �لفرد متكنه من �لت�س���رف 
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بالطريقة �ل�س���حيحة على �أ�سا�س �متالكه �سبعة ف�سائل �أخالقية توجه �سلوكه ذ�تًيا 
وهذه �لف�سائل هي:

التعاطف (Empathy): هو قدرة �لفرد على �لتماثل و�ل�سعور باهتمامات - )
�لآخرين ويت�س���من �حل�سا�سية جتاه �لآخرين وم�ساعدتهم �إذ� �أ�سابهم �سرر، و�إدر�ك 
�أثر �لأمل �لعاطفي على �لآخرين وعدم معاملتهم بق�سوة، ويعد �لتعاطف �لأ�سا�س يف 
�لذكاء �لأخالقي، وي�ساعد �لتعاطف على كبح ق�سوة �لأن�سان و�حلفاظ على حت�سره، 
كم���ا �أن���ه �س���روري لأد�ء �لأعم���ال رفيع���ة �مل�س���توى مت���ي كان���ت ه���ذه �لأعم���ال تتطلب 

�لرتكيز على �لتفاعل مع �لآخرين )�خلفاف، 2009(.
ال�س�مري (Conscience): ه���و �لق���دره �لد�خلية �لتي م���ن خاللها ميكن - )

للف���رد �إ�س���د�ر �لأح���كام �لأخالقية �ل�س���ائبة يف �لق�س���ايا �لأخالقية، كما �أنه ي�س���اعد 
�لفرد على �إ�سد�ر �لأحكام �ملختلفة مثل �حلالل و�حلر�م و�ل�سو�ب و�خلطاأ وذلك يف 

.(Borba, 2001) نطاق �إمكانات �لأن�سان
ويعرف���ه عبد �لرحمن، و�خلف���اف )2014( باأنه: “ذلك �ملخ���زون �لد�خلي لدى �لفرد 
و�لذي ميكنه من متييز �لتفكري �ل�س���حيح من �خلطاأ، ويتمثل �ل�سمري يف جمموعة 
�ملث���ل و�لقي���م �لعلي���ا �ملتو�ف���رة يف �لبن���اء �ملعريف للفرد، و�ل���ذي �كت�س���به نتيجة عو�مل 
�لتن�س���ئة �لجتماعية، وت�س���اعد �سحوة �ل�سمري على �إبقاء �لفرد د�ئًما يف حالة تقييم 

و�سبط لأفعاله و�سلوكياته”.
مقاوم���ة - ) عل���ى  �لإن�س���ان  ق���درة  ه���و   :(Self- Control) ال�ذات  �س�بط 

�لإغ���ر�ء�ت �ملختلف���ة وتاأخ���ري �لإ�س���باع مم���ا ي���وؤدي �إىل تدعي���م �لتحك���م �لذ�ت���ي لديه             
(Berkowitz & Grech, 2002)

 وي�ساعد �سبط �لذ�ت �لأفر�د على تنظيم �سلوكهم بحيث يرونه �سحيًحا يف �ذهانهم، 
كم���ا ي�س���اعد عل���ى تنمي���ة ق���وة �لإر�دة �لتي ت�س���اعد على وقف �لأفعال �ل�س���ارة ب�س���كل 

(Borba, 2001) موؤقت عن طريق �لتفكري يف �لعو�قب �ملرتتبة عليها
الحرتام (Respect): يق�س���د بالحرت�م معاملة �لآخرين بالطريقة �لتي - )

حت���ب �أن تعام���ل بها، و�أن حتب لهم ما حتب لنف�س���ك، ويتميز �لأ�س���خا�س �ملحرتمون 
باأنه���م �أكرث �هتماًم���ا بحقوق �لآخرين، و�لتفكري فيهم بطريق���ة �أكرث �إيجابية، ويعد 

(Boba, 2001) لحرت�م حجز �لز�وية للوقاية من �لعنف و�لظلم و�لكر�هية�
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كما يعرف باأنه: “�إظهار م�ساعر �لإكبار و�لتقدير لدى �لأ�سخا�س �لذين ي�ستحقون 
هذه �مل�ساعر، وقد يتوجه �لفرد بهذه �مل�ساعر نحو نف�سه ويف هذه �حلالة ت�سبح جزء 

من مفهوم �لفرد عن نف�سه” )جابر وكفايف، 1995، �س. 261(
العط�ف (Kindness): ه���و �لهتمام ب�س���عادة وم�س���اعر �لآخرين وتفهمه - )

حلاجاته���م و�لهتم���ام به���ا و�لعمل عل���ى تلبية �مل�س���تطاع منها مم���ا يعد موؤ�س���ًر� على 
تو�فر �سلوك �لعطف لدى �لفرد، كما يتميز �لعطف باأنه �ل�سمة �لتي تبني لالآخرين 

(Borba, 2001) مدى �هتمامنا بر�حتهم وم�ساعرهم
ويعرف باأنه: “هو �سعور مركب من �لرحمة و�لرعاية و�لرفق، وهو �سعور رقيق جتاه 

�لآخرين يدعو �إىل �لرفق بهم وم�ساعدتهم” )�ملهدي، 2002(

الت�سامح (Tolerance): ترى (Borba, 2001) �أن �لت�سامح هو ف�سيلة - )
�أخالقية ت�س���اعد �لأفر�د على �حرت�م بع�سهم �لبع�س بغ�س �لنظر عن �لفروق �سو�ء 
كان���ت عرقي���ة، �أو �جتماعي���ة، �أو ديني���ة، مبعنى �أنه يعني باحرت�م �لف���روق بني �لنا�س، 
وير�س���خ �لت�س���امح مب���د�أ �أن كل �لأ�س���خا�س ي�س���تحقون �ملعاملة بحب و�ح���رت�م بغ�س 

�لنظر عن �لفروق بينهم، وتو�سح (Borba, 2003) �ن للت�سامح مظهرين هما:

�ح���رت�م كر�م���ة �لإن�س���ان وحقه يف �س���نع قر�ر�ته �لأخالقية بحي���ث ل تتجاوز )	1 
على حقوق �لآخرين 

تقدمي �حلالة �لإن�سانية و�إدر�ك �ل�سفات �لإيجابية و�حرت�م �لأفر�د لبع�سهم )	1 
�لبع�س 

الع�دل  (Fairness):ه���و معامل���ة �لآخرين بطرقة عادل���ة وغري متحيزة - )
م���ع وج���ود تفتح ذهن���ي، ويت�س���ف �لأ�س���خا�س �لذي���ن يتمتع���ون بالعد�ل���ة باأنهم ذوي 
عقلي���ة متفتح���ة، من�س���فني لأنف�س���هم ولغريه���م مب���ادرون باأخ���ذ �ل���دور و�مل�س���اركة 
�لفعالة، و�ل�س���تماع بانفتاح �إىل كافة �لأطر�ف قبل �إ�س���د�ر �لأحكام عليهم، كما �أنهم 
يكونو� �أكرث ت�س���احماُ وحت�س���ًر� وفهًما، كما �أنهم يعملون ب�سورة عادلة حتى يف غياب 

.(Borba, 2001; Borba, 2003) لإ�سر�ف �خلارجي�
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ا: الذكاء الروحي ثالثاً
يعد �لذكاء �لروحي �أطروحة �لقرن �حلادي و�لع�س���رين �لذي �أ�س���هم يف ف�س 
�لإ�س���كالية ب���ني مد�ر����س عل���م �لنف����س �ملختلف���ة بدًء� م���ن مدر�س���ة �لتحليل �لنف�س���ي 
و�نتهاًء� باملدر�س���ة �ملعرفية، حيث ين�س���ف �لإن�سان وي�س���عى لتحقيق �لكمال �لإن�ساين 
ووحدت���ه �لنظري���ة من حيث كونه يتكون من ج�س���د وعقل ونف����س ورح، وتتفاعل هذه 
�ملكون���ات ب�س���كل متناغم؛ مما دع���ا �إريك ف���روم (Eric From) �إىل �لدعوة لالهتمام 
باجلانب �لروحي وقال مقولته �مل�س���هورة: “مل يعن علماء �لنف�س �ملحدثون بدر��س���ة 
�لنو�حي �لروحيه من �لإن�س���ان وما ينبعث منها من حاجات �إن�س���انية نبيلة و�سامية- 
و�لتي دعت علماء �لنف�س ب�س���كل �س���ريح �إىل �لهتمام باجلانب �لروحي يف �لن�س���ان” 

)يف �أرنوط،2007(.

وباط���الع �لباح���ث عل���ى مفه���وم �ل���ذكاء �لروح���ي وج���د �أن هن���اك �خت���الف 
و��س���ح بينه���ا يرج���ع �إىل �ختالف �ملنطلق���ات �لنظري���ة للمهتمني بدر��س���ته؛ فيعرفه                
(Noble, 2000) �أن���ه: “قدرة ب�س���رية فطرية مثلها مث���ل �أي قدرة، �أو موهبة تكون 

م�سمنه لدى �لأفر�د يف كافة �جلو�نب وبدرجات خمتلفة”. 

ويتف���ق ه���ذ� مع تعري���ف �ل�س���بع )2012( و�ل���ذي ينظ���ر �إىل �ل���ذكاء �لروحي 
باعتباره: “قدرة فطرية يولد بها �لن�س���ان تنمو وتزد�د مع �لتقدم يف �لعمر وتعك�س 
م���دى قدرت���ه عل���ى �لوعي بذ�ته و�لت�س���امي به���ا و�لتوجه نح���و �لآخري���ن و�لتاأمل يف 

�لكون و�لطبيعة و�لتعامل ب�سكل �إيجابي مع �لظروف �ل�ساغطة”.

وتوؤك���د �لغ���د�ين )2011( عل���ى �عتب���ار �ل���ذكاء �لروح���ي عب���ارة ع���ن: “ق���درة 
فطريه فتعرفه باأنه �لقدرة �لفطرية �لتي ميتلكها �لفرد و�لتي ت�ساعده على �سحوة 
�ل�س���مري و�لدخ���ول يف ح���الت من �ل�س���مو يف �لتفكري وذلك ملو�جه���ة و�إد�رة �لأحد�ث 
�لتي يو�جهها و�لتحكم يف �أموره وعالقاته مع ربه و�لآخرين وتنظيمها و�لتو�فق مع 

كل من حوله” )�لغد�ين، 2011، �س. 9(.

ومن جانب �آخر تعرف (Vaughan, 2002) �لذكاء �لروحي باأنه: “�لهتمام 
باحلي���اة �لعقلي���ة �لد�خلي���ة للفرد، ومز�ج���ه �لعام وعالقت���ه بالوج���ود يف �حلياة، كما 
�أن���ه يت�س���من �لقابلية للفهم �لعميق لالأ�س���ئلة �ملتعلقة بالوجود، مع �لتب�س���ر بعملية 
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�ل�س���عور، كم���ا �أنه يفتح �لقلب وينري �لعقل، وميكن �لن�س���ان م���ن �لتمييز بني �لو�قع 
و�خلي���ال، وذلك حتت �ل�س���غوط �ملختلفة، ويتف���ق (Dincer, 2007) على �أن �لذكاء 
�لروح���ي عب���ارة ع���ن: “طريق���ة للتفك���ري ي�س���تخدمها �لف���رد يف �لتعبري عن �أ�س���و�قه 
وروؤيت���ه وقيم���ه، وي�س���تخدمها يف تقيي���م �حل���و�ر ب���ني �لعاطف���ة و�لعقل وذل���ك بهدف 

حتقيق �لتكامل �لد�خلي و�سد �لفجو�ت بينه وبني �لآخرين”.

م���ن وجه���ة نظر �أخ���ري فقد عرفت���ه (Levin, 2000) باأن���ه: “�لذكاء �لذي 
يظه���ره �لفرد بالطريقة �لتي توؤدي �إىل �س���يادة �لروح �لتكاملية يف �حلياة �ليومية”. 
ويوؤكد (Wolman, 2001) على هذ� �لتعريف حيث يعرفه باأنه: “قدرة �لفرد على 
توجي���ه �لأ�س���ئلة �جلوهري���ة �لت���ي تتعلق مبعنى �حلي���اة و�خلربة �لتي ت�س���له بالعامل 

�خلارجي”. 

كذلك تعرفه نا�سيل (Nasel, 2004, p. 42) باأنه: »قدر�ت �لفرد و�مكاناته 
�لروحي���ه �لت���ي متكنه م���ن مو�جهة �مل�س���كالت �حلياتي���ة و�لوجودية و�إيج���اد �حللول 

�ملنا�سبة لها مما يجعله �أكرث ثقه و�سعوًر� مبعنى �حلياة«.

�أم���ا �إمون����س (Emmons, 2000) ف���ريى �أن �ل���ذكاء �لروح���ي عب���ارة ع���ن: 
“جمموعة من �لقدر�ت و�ل�ستعد�دت �لتي متكن �لفرد من حل �مل�سكالت وحتقيق 
�أهد�فه���م يف �حلي���اة �ليومي���ة، كما يت�س���ف �لأفر�د ذوي �لذكاء �لروح���ي بالقدرة على 
�لت�س���امي، م���ع ق���درة عل���ى �لدخ���ول يف حالت عالي���ة من �لوع���ي �لروحي، و��س���تثمار 
�لأن�س���طة �ليومية و�لإح�س���ا�س بكل ماهو مقد�س، مع �لقدرة على ��س���تخد�م �مل�س���ادر 
�لروحي���ة يف مو�جهة �مل�س���كالت �ليومية مع متتع �أ�س���حاب �ل���ذكاء �لروحي بعدد من 
�لف�س���ائل �ملتمثل���ة يف �لت�س���امح و�لع���رت�ف باجلميل و�لتو��س���ع و�لرحم���ة”. وتوؤكد 
عل���ى  �لف���رد  “ق���درة  ه���و:  �لروح���ي  �ل���ذكاء  �أن  عل���ى   (Wigglesworth, 2004)
�لت�س���رف بحكم���ة يف �ملو�قف �ملختلفة م���ع حمافظنه على �تز�نه و�س���المته �لد�خلية 

و�خلارجية”.

وكذلك يعرفه (Sisk, 2008) باأنه: “�لقدرة على ��ستخد�م �حلو��س �ملتعددة 
�لتي تت�سمن �لتاأمل و�لتخيل و�لت�سور، وذلك من �أجل �إخر�ج معارف �لفرد �لد�خلية، 
و�إمكانات���ه �لذ�تي���ة وتوظيفه���ا يف �يج���اد �حلل���ول �لفعال���ة للم�س���كالت �ملحيطه به”.
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“ق���درة  ه���و:  �لروح���ي  �ل���ذكاء  �أن   (Amram& Dryer, 2008) وي���رى 
�لف���رد عل���ى تطبيق و��س���تخد�م وجت�س���يد �لإمكانات و�مل�س���ادر و�خل�س���ائ�س �لروحية 
و�لتي تزيد فعاليته يف �حلياة وتعزز رفاهيته �لنف�س���ية وحت�س���ني �أد�ء مهامه �ليومية 
ويع���رف باأن���ه �لطريق���ة �ملثلي لتحقيق �لأه���د�ف و�لغايات”. كما �أن���ه �ملوجه لتحديد 
�لختيار�ت �ل�سائبة ويعد �لو�سيلة �لتي متكننا من �لنجاح يف �حلياة، وروؤية جو�نبها 
ب�س���ورة حكيم���ة، بالإ�س���افة �إىل فه���م �أعم���ق للنف����س ولالآخرين ولالح���د�ث �ليومية  

)�لدفتار، 2011: 41(

بالنظر �إىل �لتعريفات �ل�س���ابقة جند �أنها �ختلفت باختالف �لتوجه �لنظري 
حيث يعترب �لبع�س �لذكاء �لروحي قدرة عقلية فطرية يولد بها �لفرد وتختلف من 
�س���خ�س لآخر، وهناك من ر�أي �أن �لذكاء �لروحي عبارة عن طريقة للتفكري ت�س���اعد 
�لف���رد عل���ى �لتحك���م يف �لعق���ل و�لعو�ط���ف وتعم���ل على توجيهها ب�س���كل �س���ليم، ومن 
وجه���ات �لنظر �لأخ���رى وجد �ن هناك تعريفات تبنت �لفك���ر �لعقائدي وتاأثريه على 
�حلياة �لن�س���انية عن طريق طرح �لأ�س���ئلة �لتي تدور حول �حلياة و�خللق، �أما وجهة 
�لنظ���ر �لأخ���رية ف���رتى �أن �لذكاء �لروحي عبارة عن و�س���يلة حلل �مل�س���كالت وحتقيق 
�لأه���د�ف �ملختلف���ة مم���ا ي�س���اعد عل���ى حتقي���ق �ل�س���عادة �لنف�س���ية و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي 
وكذلك تزيد من قدرة �لفرد على حتمل �ل�سغوط �ملختلفة وتزيد من فر�س جناحة 
يف �حلياة، ويرى �لباحث �أن وجهة �لنظر �لأخرية هي �لأقرب للو�قع وهي �لتي تتفق 
و�هد�ف در��سته لذلك فقد تبنى تعريف (Amram and Dryer, 2008) وكذلك 

تبنى نظريته يف �لذكاء �لروحي.

النماذ( املف�سرة للذكاء الروحي:
هناك �لعديد من �لأطر �لنظرية �ملف�سرة ملفهوم �لذكاء �لروحي منها ت�سور 
 (Amram & Dryer, 2007; David& King, 2008; Noble, 2000;
 (Amram & و�س���وف ي�س���تعر�س �لباح���ث ت�س���ور Walsh& Shapiro, 2006)
(Dryer, 2007 لل���ذكاء �لروح���ي ويرج���ع ذل���ك خل�س���وع ه���ذ� �لنم���وذج للعديد من 
�لدر��س���ات و�لبح���وث و�لت���ي �أك���دت عل���ى ق���درة ه���ذ� �لنموذج على و�س���ع ت�س���ور جيد 
ملكون���ات �ل���ذكاء �لروح���ي وم���ن ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة �أرن���وط )2007( و�لت���ي تبنت 
�ل�سخ�س���ية  �لروح���ي وعالقت���ه بعو�م���ل  لل���ذكاء   (Amram & Dryer) مقيا����س 
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�لك���ربى، وكذلك در��س���ة �أرن���وط )2008( و�لتي تبنت �ملقيا�س نف�س���ه وعالقته بجوده 
�حلي���اة، ويف �ل���رت�ث �لأجنب���ي ق���ام (Amram & Dryer, 2008) بدر��س���ة هدف���ت 
تطوي���ر وفح����س �ل�س���دق لتمهي���دي لل���ذكاء �لروح���ي، كم���ا يتمي���ز �لنم���وذج باأن���ه مت 
بن���اوؤه من خالل در��س���ة �خللفية �لعاملية لل���ذكاء �لروحي، و�عتمد معد� �لنموذج على 
�إجر�ء مقابلة مع )71( فرًد� من �ملعاجلني �لنف�س���يني، ومديري �ملوؤ�س�س���ات �لتجارية، 
وينتمون �إىل ديانات خمتلفة )�لبوذية، �مل�س���يحية، �لهندو�س���ية، �ليهودية، �ل�س���الم( 
وم���ن خ���الل منهج حتلي���ل �ملقابلة ي���رى كل م���ن (Amram & Dryer, 2007) �أن 
�ل���ذكاء �لروح���ي يتكون من جمموعة من �لق���در�ت بلغ عددها )18( قدرة مت توزيعها 

على خم�سة �أبعاد رئي�سة هي:
ال�س�عور Consciousness: ويق�س���د به قدرة �لفرد عل���ى �إثارة �لوعي، �أو ( ))

تعديل���ه لزي���ادة �حلد�س، وكذلك �لتوفيق بني وجهات �لنظ���ر �ملتعددة لزيادة فاعليته 
يف �حلي���اة �ليومية وحتقيق �ل�س���عادة �لنف�س���ية، ويتكون هذ� �لبع���د من جمموعة من 

�لقدر�ت �لفرعية وهي: 
�حلد�س: ويق�سد به �ملعرفة �لفطرية و�لتي تاأتي ب�سكل تلقائي، �أو عفوي		 
�ليقظة �لعقلية: ويق�سد به �إمعان �لنظر و�لإ�سغاء بعمق يف �لأ�سياء و�لبحث 		 

ع���ن �لأم���ور �ملجهولة ودمج �لأ�س���ياء �لتي تبدو مت�س���اربة وكذلك �لبحث عن 
�أر�سية م�سرتكة للتو��سل

�لتوفي���ق: ويق�س���د ب���ه �لعي����س و�لق���درة عل���ى روؤي���ة �لأ�س���ياء من وجه���ة نظر 		 
�لآخرين وذلك من �أجل حل �مل�سكالت

النعم�ة Grace: ويق�س���د به���ا ق���درة �مل���رء عل���ى �إظه���ار �ل�س���الم �لد�خل���ي ( ))
و�لرت�ب���ط و�لفطن���ة و�حلرية و�حلب م���ن �أجل �حلياة، وذل���ك بالعتماد على �للهام 
و�جلمال و�ل�ستمتاع باللحظات �لر�هنة لتعزيز �أدو�ره و�سعادته �لنف�سية ويتكون هذ� 

�لبعد من جمموعة من �لقدر�ت �لفرعية هي 
�جلمال: ويق�سد به �لرتياح ملز�ولة �لأعمال �لتي يحبها �ل�سخ�س و�ل�ستفادة 		 

�لق�سوى من كل حلظة يف �حلياة �ليومية، و�لإح�سا�س باجلمال و�لتعبري عن 
�لنف�س ب�سكل �إبد�عي.
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�للتز�م: ويق�س���د به �ل�ستب�س���ار بحقيقة �لذ�ت و�للت���ز�م باملبادئ و�لأخالق 		 
�لت���ي تتما�س���ى فيه���ا �لأفعال مع �ل�س���ن �لكوني���ة، ول ميكناخل���روج فيها على 

�لتفاقيات و�لتوقعات
�لمتنان: ويق�س���د به تذكر م�س���اعر �لمتنان يف �لأمور �لالإيجابية يف �حلياة، 		 

و�ل�سعور بال�سعادة و�ل�سرور
�ل�س���تمتاع: ويق�س���د به �ل�ستمتاع بعمل �لأ�سياء �ل�س���غرية يف �حلياة �ليومية 		 

ويكون هناك وعي باحلو��س �خلم�س 

املعنى Meaning: ويق�س���د به قدرة �لفرد على ربط �لأفعال و�لأن�س���طة ( ))
و�خل���رب�ت بالقي���م م���ع تكوين تف�س���ري�ت تعزز من فاعلي���ة �لفرد و�س���عادته يف �حلياة 

حتى يف �أ�سد �أوقات �ملحن و�مل�سائب ويتكون هذ� �لبعد من �لقدر�ت �لتالية:
�لغر�س: ويق�سد به ربط �لأهد�ف و�لأفعال و�لأن�سطة و�خلرب�ت بقيم �لفرد 		 

لزيادة فاعليته و�سعادته 
�خلدم���ة: ويق�س���د ب���ه �أد�ء �لعم���ل باإخال����س م���ع تق���دمي �خلدم���ة لالآخرين 		 

و�لذي من خالله ي�سعر �لفرد بالتقدم يف مهنته و�حل�سول على مكافاآت.

ال�س�مو Transcendence: ويق�س���د ب���ه ق���درة �لفرد يف �لتف���وق على ذ�ته ( ))
و�لندم���اج و�لنخ���ر�ط و�لتاآل���ف م���ع �لآخري���ن، بال�س���ورة �لت���ي تزي���د م���ن فاعليته 

وحتقيق �سعادته �لنف�سية ويتكون هذ� �لبعد من �لقدر�ت �لتالية:
عل���و �لذ�ت: ويق�س���د ب���ه �رتفاع �لوع���ي �لذ�تي لدى �لفرد يف حياته، و�ل�س���عي 		 

لدمج وتكامل �لأ�سياء وتعزيزها و�لعمل على تو�سيع مد�رك �لآخرين 
�لكم���ال: ويق�س���د به �ل�س���عي �إىل �لتف���وق وحتقيق �لأه���د�ف و�لطموحات من 		 

خالل �خلرب�ت و�ملعلومات �لتي يكت�سبها �لفرد يف حياته
�ملمار�س���ة: ويق�س���د بها قيام �لفرد بالعباد�ت وتقوية عالقته باهلل و�لتفكر يف 		 

حكمته وعظمته
�لرت�بطية: ويق�س���د بها �ل�س���عي �إىل �كت�س���اب �خلرب�ت و�ملعلومات من خالل 		 

�لق�س�س و�ل�ستفادة منها ملو�جهة �لتحديات �ليومية
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احلقيق�ة Truth: ويق�س���د به���ا قدرة �لف���رد على �لتعاي�س يف �س���الم حقيقي ( ))
وذلك بالطرق �لتي تعزز من فاعليته يف �حلياة �ليومية، وحتقق له �ل�سعادة و�لرفاهه 

�لنف�سية، ويتكون هذ� �لبعد من �لقدر�ت �لتالية
�لرز�نة: ويق�س���د به���ا ميل �لفرد للتفكري يف �مل�س���تقبل وتقبل �لذ�ت و�لإميان 		 

و�لثقة بالنف�س من �أجل �لو�سول �إىل حتقيق �لأهد�ف
�أ�سلوب �لتعامل: ويق�سد به كيفية ��ستخد�م �لفرد لالأ�ساليب �ملنا�سبة للتعامل 		 

مع �لآخرين
�لثق���ة: ويق�س���د به���ا ثق���ة �لف���رد بنف�س���ه و��س���تخد�م �لط���رق �ملنا�س���بة ملعرف���ة 		 

�حلقائق
فه���م �لذ�ت:ويق�س���د به ق���درة �لفرد على فهم م�س���اعره وتقبلها و�لتعامل مع 		 

�لأحد�ث و�ملو�قف بطريقة �سحيحة.
ح�س���ور �لذهن: ويق�س���د به قدرة �لفرد على �ل�س���بط �لنفعايل و�لرتكيز يف 		 

مو�جهة �لأحد�ث و�ملو�قف و�لتعبري عن �مل�ساعر �لد�خلية بروية و�تز�ن.

الذكاء الروحي وعالقته باأنواع الذكاء الأخرى
هن���اك وجه���ات نظ���ر متباين���ة ح���ول و�س���ع �ل���ذكاء �لروح���ي بالن�س���بة للذكاء 
�لنفع���ايل فهن���اك وجه���ات نظ���ر ت���رى �أن �ل���ذكاء �لنفع���ايل ميه���د لل���ذكاء �لروحي، 
حي���ث ي���رى (Edwards, 1999) �أن �لذكاء �لوجد�ين ميهد لوجود �لذكاء �لروحي 
حيث ي�س���تخدم �لذكاء �لوجد�ين ��س���تعد�دتنا �لروحية لن�سبح على وعي باح�سا�ساتنا 
وم�س���اعرنا، ث���م ياأت���ي �ل���ذكاء �لروح���ي لريك���ز عل���ى وج���ود �ل�س���الم �لد�خل���ي لدينا؛ 
وهن���اك وجه���ة نظر �أخرى ترى �أن هناك فروًقا و��س���حة ب���ني كل من �لذكاء �لروحي 
و�ل���ذكاء �لنفع���ايل في�س���ري كل م���ن (Zohar & Marshal, 2000) �إىل �أن �لذكاء 
�لنفع���ايل مبن���ي على �لنفعالت �لذ�تية للفرد و�لتي متكنه من �لت�س���رف �ملالئم يف 
�ملو�قف �ملختلفة، بينما �لذكاء �لروحي يعتمد على طرح �أ�س���ئلة حول �ملعنى، �أو �لقيم 
لذلك فهو يعد �لطريقة �ملثلى لإد�رة عقل �لن�س���ان ب�س���كل فعال ويرجع ذلك �إىل �أن 
�ل�س���خ�س �لذي ميتلك م�ستوى عال من �لذكاء �لروحي ي�ستطيع �لتحكم بانفعالته 
ب�س���كل جي���د مم���ا ي�س���اعده عل���ى حتدي���د رغبت���ه يف متثي���ل �ملو�ق���ف �ملختلف���ة، ويوؤكد

(Ayranci, 2011) عل���ى ه���ذه �لف���روق حي���ث ي���رى �ل���ذكاء �لوج���د�ين ل���ه �أه���د�ف 
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و��س���حة وثابت���ة ويعتم���د عل���ى �لنفع���الت وعل���ى �إد�رة �لعو�طف لتحقي���ق �لأهد�ف، 
بينما يركز �لذكاء �لروحي على �ل�س���عور �أكرث من �إجناز �ملهام ويعتمد على �لعمليات 

�لنفعالية من �أجل هدف و�حد وهو �ل�سعور بالكون.

وهناك ت�سور �آخر و�سعته (Wigglesworth, 2004) يو�سح �لعالقة بني 
�ل���ذكاء �لروح���ي وغ���ريه من �أنو�ع �ل���ذكاء حيث ترى �ن �لن�س���ان يف مرحلة �لطفولة 
 Physical Intelligence ين�س���ب تركيزه عل���ى �لذكاء �جل�س���دي، �أو �لذكاء �مل���ادي
(PQ)، ويلي ذلك يبد�أ �لهتمام بالقدر�ت �للغوية و�لريا�س���ية وغريها من �لقدر�ت 
�لعقلي���ة فيم���ا ي�س���مى (IQ)، وم���ع تط���ور �لنمو ويب���د�أ �لن�س���ان يف ممار�س���ة مهار�ته 
�لجتماعي���ة �ملختلف���ة يظهر ما ي�س���مى �ل���ذكاء �لوجد�ين (EQ)، �ل���ذي يحتاج د�ئًما 
�إىل تدعي���م وتنميه من خالل �لعالقات �لعام���ة وعالقات �لعمل، �أما �لذكاء �لروحي 

(SQ) فيظهر عندما يبد�أ �ل�سخ�س يف �لبحث عن �ملعاين و�لت�ساوؤل عن �لوجود.

وت���رى (Wigglesworth, 2004) �ن هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة بني كل من 
�لذكاء �لروحي و�لوجد�ين حيث �ن �لفرد يحتاج �إىل بع�س �ل�س�س �ملرتبطة بالذكاء 
�لوج���د�ين من �أجل بد�ية �س���حيحة للنمو �لروحي، حيث ت���رى �أن �لتعاطف و�لوعي 
بال���ذ�ت لهما �أهمية كبرية يف تر�س���يخ �لنمو �لروحي، كما ت���رى �أنه عندما يبد�أ �لنمو 

�لروحي يف �لظهور ي�سبح �لفرد يف حاجة �إىل تقوية مهار�ت �لذكاء �لوجد�ين 

الفرق بني الذكاء الروحي والتقليدي 
يرى نا�سيل (Nasel, 2004) �أن هناك فروًقا جوهرية بني �لذكاء �لتقليدي 
و�لروح���ي؛ فال���ذكاء �لتقلي���د حمدود، كما �أن���ه لفظي ومييز بني �لأف���ر�د، ويعتمد يف 
قيا�س���ه عل���ى �لنو�ح���ي �لكمي���ة، ويرك���ز على �لنو�ح���ي �لدنيوي���ة، �أما �ل���ذكاء �لروحي 
فه���و ذكاء مطل���ق، يعتم���د على �لرمزية، ويوح���د بني �لأفر�د، ويعتمد يف قيا�س���ه على 

�لنو�حي �لكيفية ويركز على �لنو�حي �لروحية.

العالقة بني الذكاء الروحي والتدين 
تباين���ت �آر�ء �لباحث���ني ع���ن حقيق���ة �رتب���اط �ل���ذكاء �لروح���ي مب���دى تدي���ن 
�لف���رد فهن���اك من ي���رى �أنهما مفهوم���ان خمتلفان عن بع�س���هما �لبع�س. حيث يرى             
بوز�ن )2005( �أن �متالك �لفرد للذكاء �لروحي يجعله �أكرث �در�ًكا لل�س���ورة �لكاملة 
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ل���ه وملكانت���ه يف �لك���ون، لكنها يف نف�س �لوقت ل تعرب عن م�س���توى تدين���ه، ويتفق معه 
يف هذ� �لر�أي (Simpkins, 2002) �لذي يرى �أن �لذكاء �لروحي ميكن مالحظته 
م���ن خ���الل �ح���رت�م �ل�س���دق و�لتع���اون �لبن���اء و�لتعاطف و�س���عور �لفرد �أنه ع�س���و يف 
فري���ق متكام���ل، وم���دى قدرته عل���ى �لندماج يف �لك���ون، و�لح�س���ا�س بالر�حة عندما 
يك���ون �لف���رد م���ع م���ن يحب وه���ذه �ل�س���فات لي�س له���ا عالق���ة بالتدين، كذل���ك يتفق 
)�أحم���د، 2007، ����س. 13( م���ع ه���ذ� �ل���ر�أي حي���ث ي���رى �أن �لدين بناء موؤ�س�س���ي ي�س���م 
جمموع���ة م���ن �لأف���رد يعتنق���ون جمموع���ة م���ن �لعقائ���د وميار�س���ون طقو�ًس���ا تتعلق 
بق�سايا و�جتاهات روحانية، كما يرى �أن كثرًي� من �لنا�س ميكن �أن يكونو� روحانيني 
دون �أن يكونو� متدينني، �أو حتى معتنقني لأي ديانة، ومن �ملمكن �أن يكون �ل�س���خ�س 
متديًن���ا ولي����س روحانًيا، حيث �أن هناك �لكثري من �ملنتم���ني لالأديان وملتزمني باأد�ء 
م�س���اعرها ولكن �أخالقهم ومعايريهم و�إخال�سهم يف ممار�سة تعاليم ومبادئ دينهم 

ل تت�سق وعقائدهم �لظاهرية.

وهن���اك وجه���ة نظ���ر �أخرى ت���رى �أن �لذكاء �لروح���ي لب���د و�أن يرتبط بدين 
مع���ني، وذل���ك لأن���ه يتعل���ق يف �ملق���ام �لأول بك���ون �لروحاني���ة نوًع���ا م���ن �أن���و�ع �لذكاء، 
و�لروحانية بطبيعتها ل تاأتي من فر�غ، و�إمنا تنبعث من وجود و�زع ديني لدى �لفرد 
بوجود خالق ومدبر ورقني لهذ� �لكون، وهذ� �لو�زع لبد �أن يكون مبعثه ديًنا وعقيدة 

توؤمن بوجود �لإله �خلالق و�لرقيب )�لدفتار، 2011(

�أم���ا وجه���ة �لنظ���ر �لثالث���ة ف���رتى �أن �لعالقة بني �ل���ذكاء �لروح���ي و�لتدين 
عالق���ة تبادلي���ة، فال���ذكاء �لروحي يق���ود �إىل �لتدين لأن �ل�س���عور بال�س���الم �لد�خلي 
و�س���عور �ل�س���فقة و�لرحم���ة يجع���الن �لف���رد �أق���رب �إىل �لتدي���ن و�لت�س���ال باخلال���ق 
�س���بحانه وتع���اىل، كم���ا �أن �لتدي���ن ينمي ذكاء �لف���رد �لروحي، جي���ث �أن من متطلبات 

�لتدين �لتاأمل يف خملوقات �هلل عز وجل و�ل�سعور بالآخرين )�ل�سبحية، 2014(

وميي���ل �لباح���ث �إىل وجه���ة �لنظ���ر �لت���ي ت���رى �أن �ل���ذكاء �لروح���ي لب���د و�أن 
ا �لأديان �ل�سماوية حيث جند �أن �لدين �ل�سالمي على  يرتبط بدين معني وخ�سو�سً
�سبيل �ملثال غني بالعديد من �لقيم �لروحية �لتي �إذ� �لتزمنا بها لأ�سبح كل م�سلمي 

�لعامل يتمتعون باأكرب قدر من �لذكاء �لروحي.
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درا�سات �سابقة 
اأولاً: درا�سات تناولت الكفايات ال�سخ�سية ملعلمي املوهوبني

يف عام 2001 قام كال من Ford and Trotman بدر��سة ��ستهدفت �لتعرف 
عل���ى خ�س���ائ�س وكفايات معلم���و �لطلبة �ملوهوبني، ومت �لرتكي���ز يف هذ� �لبحث على 
�خل�س���ائ�س �لت���ي يت���م جتاهله���ا وتع���د يف نف����س �لوق���ت خ�س���ائ�س مهمة و�س���رورية 
للتعام���ل م���ع �لطلب���ة �ملوهوب���ني، وترك���ز ه���ذه �خل�س���ائ�س عل���ى �ملع���ارف �لثقافي���ة 
و�لفل�س���فات و�ملهار�ت، وتو�س���لت �هم �لنتائج �إىل �سرورة توفر كفايات �ملرونة و�لملام 
�لثق���ايف �ملتعدد للمعلم، وكذلك �لتعامل �لإيجابي مع �لطلبة، و�و�س���ت �لدر��س���ة �إىل 
�س���رورة �لرتكي���ز عل���ى كفاي���ات معلم �لطال���ب �ملوهوب و�إك�س���ابه �مله���ار�ت �لالزمة يف 
توجي���ه �س���لوك وق���در�ت �لطلبة ب�س���كل فع���ال، مع �س���رورة تطوير بر�م���ج تدريبية يف 

�جلو�نب �لثقافية و�للغوية للمعلمني و�لتي ت�ساعدهم على �أد�ء مهامهم بفاعلية.

كذل���ك ق���ام Chan يف ع���ام 2001 بدر��س���ة هدفت �إىل �لتعرف على خ�س���ائ�س 
وكفاي���ات معلم���ي �لط���الب �ملوهوب���ني م���ن وجه���ة نظ���ر معلمي ه���وجن ك���وجن، وذلك 
با�س���تطالع ر�أي خم�س���ون معلم���ا ح���ول �أهم )25( �س���فه متيز معل���م �ملوهوبني و)14( 
كفاي���ة م���ن �لكفاي���ات �لالزم���ة له���ووؤلء �ملعلمني، وتو�س���لت �هم �لنتائج �إىل �س���رورة 
�لهتمام بتطوير �خل�س���ائ�س �لنف�سية و�ملهنية و�ل�سخ�سية �لتي توؤدي �إىل �لتدري�س 

�لفعال يف بر�مج �إعد�د �ملعلمني 

يف عام 2003 قام Milleze بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على خ�سائ�س معلمي 
�لط���الب �ملوهوب���ني يف �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية وتكونت عينة �لدر��س���ة من )63( 
معلم���ا ومعلم���ه و 1247 طالب وطالبة من �ملوهوب���ني طبق عليهم قائمة مريز بريغر 
�لتي تقي�س �ل�س���فات �ل�سخ�س���ية كما ير�ها �ل�س���خ�س عن ذ�ته، وتو�س���لت �أهم نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وجود جمموعة من �خل�س���ائ�س متيز �ملعلم���ني �لفعالني منها �لنفتاح 
عل���ى �لثقاف���ات �ملختلفة و�ملرونة �لعقلية كما يتميزون بالقدرة على �لتحليل �ملنطقي 

و�ملو�سوعي

�لتع���رف عل���ى  Thompson, et al. بدر��س���ة هدف���ت  ق���ام  ويف ع���ام 2004 
�خل�س���ائ�س �لت���ي يج���ب عل���ى �ملعل���م �متالكه���ا وذلك ع���ن طري���ق فح�س ��س���تجابات 
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طلبة �جلامعة �خلا�س���ة مبعرفة �خل�س���ائ�س �ملف�س���لة لدى �ملعلمني �لذين يدر�سون 
له���م وتو�س���لت �أه���م �لنتائج �إىل وجود )12( �س���مه م�س���رتكة �تفق عليه���ا جميع �فر�د 
�لعينة وهي �لعدل، و�لجتاه �لإيجابي، و�لإعد�د و�لتح�س���ري، و�لعالقات �ل�سخ�سية، 
وح�س �لدعابة، و�لإبد�ع، وتقبل �لأخطاء، و�لت�سامح، و�لحرت�م، و�لتوقعات �لعالية، 
و�لعاطف���ة، و�لنتم���اء، ويالح���ظ �أن ه���ذه �خل�س���ائ�س مت�س���لة مبو�س���وع �لهتم���ام 

و�لرعاية �لتي يتلقاها �لطالب ب�سفة �أكادميية، �أو �سخ�سية.

وحول ت�س���ور�ت وتف�سيالت �لطالب خل�س���ائ�س �ملعلمني قام Acıkgoz يف 
عام )2005( بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على ت�سور�ت وتف�سيالت �لطالب خل�سائ�س 
�ملعلمني يف تركيا، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود فروق يف تف�س���يالت �خل�س���ائ�س ترجع 
لعام���ل �لن���وع، حيث كان���ت �لطالبات �أك���رث ح�سا�س���ية للجو�نب �ل�سخ�س���ية ملعلميهم، 
بينما �أهتم �لذكور مبعارف �ملعلمني، و�سعة �طالعهم و�أخالقهم، و�سفاتهم �للطيفة، 
���ا �إىل ع���دد م���ن �ل�س���فات �ملكروه���ة للمعلم���ني منه���ا �لتحي���ز  وتو�س���لت �لنتائ���ج �أي�سً
يف �لتعام���ل، �لعبو����س �لد�ئ���م، ��س���تخد�م �لأ�س���اليب �ململ���ة، �لق�س���وة يف �لتعامل، عدم 
�لهتمام باملظهر �ل�سخ�س���ي، وعلى �لنقي�س فمن �برز �ل�سفات �ملف�سلة للطالب هي 
�لعدل و�مل�س���او�ة، �لرحمة و�لود و�للطف و�ملرح و�لهدوء و�ل�سد�قة، وح�سن �ل�ستماع 

و�لت�سويق يف عر�س �لدرو�س، و�حلر�س على �إيجاد بيئة �سفية خ�سبة

ويف در��سة عرب ثقافية قامت (Vialle, 2005) بدر��سة حول �أهم �خل�سائ�س 
و�ل�س���مات �ملرغوب���ة يف معل���م �ملوهوب���ني وذل���ك م���ن وجه���ة نظ���ر �لط���الب، ولتحقيق 
�لهدف قامت بتطبيق ��س���تبانة مفتوحة، ومقيا�س خ�س���ائ�س و�س���مات �ملعلم �ملف�س���لة 
للطالب من �إعد�د (Krumboltz& Farquhar, 1957) وذلك على عينة قو�مها 
)387( طالب وطالبة من ��س���رت�ليا، )142( طالب وطالبة من �لنم�س���ا، )328( طالب 
وطالب���ة م���ن �أمريكا، وتو�س���لت �أه���م �لنتائج �إىل متاث���ل وتطابق ��س���تجابات �لطالب 
ب�س���كل عام وخا�س���ة فيما يت�س���ل باخل�س���ائ�س و�ل�س���مات �ل�سخ�س���ية و�ملعرفية لدى 
�ملعلمني ويت�سح من ذلك �أن �لطالب �ملوهوبني يف�سلون �ملعلمني �لفعالني �ملمتلكني 
ملجموعة �خل�سائ�س و�ل�سمات و�ملهار�ت �ل�سخ�سية و�لقدر�ت �ملعرفية جنًبا �إىل جنب 

مع �لأ�ساليب و�ملهار�ت و�ل�سرت�تيجيات وطرق �لتدري�س �لفعال.
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ويف مق���ال كتب���ه (Theresa, 2011) ع���ن �خل�س���ائ�س �مل�س���رتكة �لتي متيز 
�ملعلم���ني �ملتميزي���ن يف تخ�س�س���اتهم وج���د �ن م���ن �أه���م �خل�س���ائ�س �س���عة �لط���الع 
و�ملعرف���ة، �لبح���ث ع���ن �جلدي���د، و�س���ع �لقو�ع���د للتعام���ل م���ع �لطلب���ة، �لتوقع���ات 
�لعالي���ة منه���م و�لت���ي تدفعه���م �إىل تقدمي �أف�س���ل م���ا لديهم، م�س���اعدة �لطالب على 
�ل�س���تقاللية، �لقدرة على �لتو��س���ل، �ملرونة يف �لتعامل، تب�س���يط �ملادة �لعلمية، �ملرح 
و��س���تخد�م �لو�س���ائل �ملختلفة جل���ذب �لنتباه، �لتنويع يف �أ�س���اليب وط���رق �لتدري�س، 

�لقدرة على تقدمي �لأن�سطة �ملختلفة �لتي تزيل �لرتابة و�مللل. 

وتوؤك���د (Johnsen, 2012) عل���ى �ن �ملعلم���ني يحتاجون �إىل معرفة �ملعايري 
�ملهني���ة يف جم���ال عمله���م مل���ا له���ا م���ن تاأث���ري �إيجابي عل���ى �لكف���اءة �ملهني���ة و�مليد�نية 
و�عتم���دت �لباحث���ة عل���ى �أرب���ع جمموع���ات م���ن معاي���ري �إع���د�د معل���م �ملوهوبني وهي 
معاي���ري �جلمعية �لوطنية لالأطفال �ملوهوبني ، مهار�ت تعليم �ملوهوبني و�ملتفوقني، 
معاي���ري �لإع���د�د �ملتق���دم يف �لدم���ج، معاي���ري �لتدري����س �ملهني���ة و�ملحت���وى ومعاي���ري 

�لربجمة يف تعليم �ملوهوبني

ق���ام (Delisle, 2012) با�س���تطالع ر�أي �لك���رتوين ح���ول �لكفاي���ات �ملهني���ة 
�لالزم���ة ملعلم���ي �ملوهوب���ني يف �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلفة وقد ركز هذ� �ل�س���تطالع 
عل���ى م���دى �لحتياج للكفاي���ات �ملهنية ومدى تو�جده���ا، �أو عدم تو�جدها، وتو�س���لت 
�لنتائ���ج �إىل �أهمي���ة �إعد�د معلمي �ملوهوبني مع �س���رورة �إملام �ملعلم ب�س���مات �ملوهوبني 
وط���رق �لتدري����س �لت���ي تالئمهم و�لو�س���ائل �لتعليمي���ة �لتي ت�س���تخدم معهم وكذلك 

�أ�ساليب �لتقومي

ا: درا�سات تناولت الذكاء الأخالقي واملعلم ثانياً
��ستهدفت در��سة (Gerjolj, 2008) تنمية �ملبادئ �لأخالقية لدى �ملعلمني 
من خالل تعزيز �لقيم و�ملبادئ �لأخالقية و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن تاأثري �لذكاء 
�لأخالقي على �لقيادة ون�س���اطهم د�خل �لبيئة �لتعليمية، ومن �لنتائج �لتي تو�س���لت 
�ليه���ا وج���ود عالق���ة طردي���ة بني �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لق���درة على مو�جه���ة حتديات 

�لع�سر 
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 (Johnson, 2008) وح���ول �لأحكام �لأخالقي���ة �لالزمة للمعلم فقد قامت
بدر��سة حول تطوير �ملعلمني �ملر�سحني للعمل يف �ملد�ر�س وتدريبهم على جعل �لأحكام 
�لأخالقية هي �لأ�س���ا�س حلل �مل�س���كالت �لتي قد تو�جههم يف �لف�سول �لدر��سية وقد 
تو�س���لت �لباحث���ة �إىل عدة نتائج من �أهمها عدم وج���ود عالقة بني �لتقييمات �لكمية 
و�لتقييمات �لكيفية حول �د�ء �ملعلمني يف �لف�س���ول �لدر��س���ية، مما ي�س���ري �إىل وجود 
ق�سور و��سح يف لدى �ملعلمني يف �لأحكام �لأخالقية، وتو�سي �لدر��سة ب�سرورة و�سع 

بر�مج لتنمية هذه �لأحكام
ويف در��س���ة نظري���ة ق���ام به���ا (Sanger, 2008) ح���ول �لحتياج���ات �لالزمة 
لإعد�د معلمني ذوي طبيعة �أخالقية، حيث وجد �أن بر�مج �إعد�د �ملعلمني يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية ل تعك�س �ملتعقد�ت �لأخالقية يف مناهجها �لدر��سية، ويرجع هذ� 
�إىل وج���ود حال���ة من ع���دم �لفهم �لكامل للطبيع���ة �لأخالقية يف عملي���ة �لتدري�س يف 

�لف�سول �لدر��سية، �لذي يعد مبثابة �لأ�سا�س لبناء بر�مج تعليمية جيدة 
ويف در��س���ة طولي���ة ق���ام به���ا (Sanger, 2008) حول منو �لقي���م �لأخالقية 
�ملتمثل���ة يف )�لرق���ة، �ل�س���ر�حة، �لكر�م���ة، �مل�س���وؤولية، �لإيث���ار( وذل���ك ل���دى ط���الب 
�جلامع���ات �لرتبوية وكذلك معلمي �لتكنولوجيا خالل �لفرتة �لزمنية من )1999- 
2008(، وتو�س���لت �أهم نتائج �لدر��س���ة �إىل �ن �ل�س���ر�حة كانت �كرث �لقيم �لأخالقية 
�س���يوعا و�نت�س���ار� لدى �ملعلمني، يليها �لرقة و�مل�س���وؤولية، بينما كان �لإيثار �أقل �لقيم 
�لأخالقي���ة �نت�س���اًر�، كم���ا تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أهمي���ة دور �لأ�س���رة يف تنمي���ة �لقي���م 
�لأخالقية �أكرث من �ملدر�س���ة، مما دعي �لباحث �إىل �لتو�س���ية ب�س���رورة تنمية �لقيم 
�لأخالقي���ة ل���دى �لط���الب �ملعلم���ني قبل �خلدمة وذل���ك حتى يك�س���بوها لطالبهم يف 

�ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة
و�لتوجي���ه  �لوع���ي  عل���ى  �لتع���رف   (Gokce, 2013) در��س���ة  و��س���تهدفت 
�لأخالقي لدى �ملعلمني �لأتر�ك، مع حتديد طرق �لتقييم �لأخالقي �ملتعلقة بالقيم 
�لفل�س���فية؛ مثل: �لعد�لة، و�ملنفعة، و�لأنانية، و�لن�س���بية، وقد �أجري ��س���تطالع على 
117 معلم �ساركو� طوًعا يف �ل�ستطالع، وتو�سلت �أهم نتائج �لدر��سة �إىل �رتفاع �لوعي 
�لأخالقي للمعلمني ب�سكل عام، كما تو�سلت �إىل �ن �لقيم �لفل�سفية توؤثر على �لتقييم 
�لأخالق���ي للم�س���اركني، كما تو�س���لت �إىل �أن �لعد�لة لها �لتاأث���ري �لأقوى على �ملنطق 
�لأخالقي، و�أو�س���ت �لدر��سة ب�س���رورة �لهتمام بالنمو �لأخالقي عن �إعد�د �ملعلمني
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ا: درا�سات تناولت الذكاء الروحي لدى املعلمني ثالثاً
��س���تهدفت در��س���ة لوجن (Long, 2008) �لتعرف على مدى ��س���هام كل من 
من �لرفاهة �لنف�س���ية و�لروحانية لدى �ملعلمني يف تي�س���ري �لنمو �لروحي للتالميذ، 
وللتحق���ق م���ن ذل���ك قام ببناء منوذج �س���امل للتعليم يت�س���من �لبع���د �لروحي، بحيث 
يعتم���د ه���ذ� �لنموذج على �ل�س���رد �لق�س�س���ي عن ح���الت بع�س �ملر�س���ى وكيفية �إعادة 
�لتاأهيل لهم بجانب �إطالعهم على بع�س �جلر�حات �لتي تتم و�س���رد كيفية جناحها، 
وق���د مت ت�س���ليط �ل�س���وء يف ه���ذ� �لبح���ث �إىل �س���رورة ��ستك�س���اف �ملعلم���ني للجو�ن���ب 
�لروحي���ة �لت���ي يتمتع���ون به���ا وكيفي���ة تو�س���يلها �إىل �لتالمي���ذ، ويف �لنهاي���ة قدم���ت 
�لدر��س���ة عدة مقرتحات ب�س���ان �سرد ق�س�س �أخرى لتعزيز خرب�ت �لتعلم �لروحية يف 

�لف�سول �لدر��سية 

وح���ول رعاي���ة �جلو�ن���ب �لروحانية فق���د ق���ام (Haskins, 2009) بدر��س���ة 
تناولت ��ستك�س���اف �جلو�نب �لروحانية د�خل �لف�س���ول �لدر��س���ية من خالل �أن�س���طة 
�لكتابة وقد ركز على جو�نب �لتاأمل و�ل�س���تماع و�حلد�س ب�س���فتها جو�نب روحانيه، 
وقد �أكدت �لدر��س���ة على �س���رورة م�س���اعدة �لتالميذ يف مر�حل تعلمهم �لأولية على 
تنمي���ة �جلو�ن���ب �لروحانية وذلك م���ن خالل �حلب و�لمتنان، كذل���ك تدريبهم على 
�لتاأم���ل و�لرحم���ة وحماول���ة جع���ل هذه �ل�س���فات متاأ�س���لة ل���دى �لتالميذ، و�أو�س���ت 
�لدر��س���ة ب�س���رورة �لتخل���ي ع���ن �لأ�س���كال �لتقليدية للتعلي���م �لتي ت���وؤدي �إىل تثبيط 
�لطالب، كذلك �ي�س���ا على �ملعلم �أن يجعل �لف�س���ل و�حة غناء حتتوي على �لأن�س���طة 
و�لأفكار و�ملعطيات �لتي تعمل على تنمية و�إ�سباع �جلو�نب �لروحية لدى �لتالميذ.

(Yahyazadeh and Lotfi, 2012) بدر��س���ه  ��س���تهدفت در��س���ة   فيم���ا 
هدفت �إىل �لك�سف عن �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�لر�سا �لوظيفي لدى عينة من 
�ملعلم���ني يف �ملد�ر�س �لثانوية باإير�ن، وتو�س���لت �أهم نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة 
�رتباطيه موجبة بني �لذكاء �لروحي للمعلمني ور�ساهم �لوظيفي، كما تو�سلت �إىل 
وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطات �لذكاء �لروحي للمعلمني تبًعا ملتغري 

�مل�ستوى �لدر��سي وذلك يف �جتاه حملة �ملاج�ستري

و�تفقت مع نتائج در��سة (Ebaadi and Khorshidi, 2012) مع �لدر��سة 
�ل�سابقة حيث ��ستهدفت �لتعرف على �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�لر�سا �لوظيفي 
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ل���دى �لعامل���ني بجامع���ة طه���ر�ن وذل���ك يف �س���وء متغ���ري �مل�س���توى �لدر��س���ي و�لنوع، 
وتو�س���لت �أه���م نتائج �لدر��س���ة �إىل وج���ود عالقة �يجابي���ة بني �ل���ذكاء �لروحي وبني 
�لر�س���ا �لوظيف���ي للعامل���ني، كم���ا �أ�س���فرت �لنتائج عن ع���دم وجود فروق ب���ني �لذكور 

و�لناث يف �لذكاء �لروحي 
ق���ام  فق���د  �لط���الب  ل���دى  �لروح���ي  �ل���ذكاء  تنمي���ة  لط���رق  بالن�س���بة  �أم���ا 
(Ustten, 2012) بدر��س���ة هدف���ت �إىل تقيي���م �آر�ء �لط���الب و�ملعلم���ني ح���ول ط���رق 
تنمي���ة �ل���ذكاء �لروحي لدى �لط���الب، ولتحقيق هدف �لدر��س���ة مت تطبيق ��س���تبانة 
على طالب �ل�س���ف �لعا�س���ر ح���ول �ملهار�ت �لتي ميكن ��س���تخد�مها م���ن قبل �ملعلمني 
لتنمي���ة �ل���ذكاء �لروحي لدى �لط���الب، وذلك للوقوف على �س���لوكيات �ملعلمني د�خل 
�ل�سفوف �لدر��سية وتو�سلت نتائج �لدر��سة �ن هناك فروق د�لة بني قدر�ت �ملعلمني 
�لفعلي���ة وب���ني ر�أي �لط���الب حول هذه �لقدر�ت، و�و�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة تدريب 

�ملعلمني على كيفية تو�سيل �جلو�نب �لروحية �لتي يقدمونها لطالبهم 
وحول دور �ملمار�س���ات �لروحانية ملو�جهة وتخفيف �لجهاد �لذي يتعر�س له 
�ملعل���م فق���د ق���ام كال من (Kang and Hartwick, 2013) بدر��س���ة حول م�س���كلة 
��ستنز�ف �ملعلم وتاأثريها على جودة �لتعليم يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وتو�سلت 
�ه���م نتائجه���ا �ن �حلفاظ على �ملمار�س���ات �لروحية �ملتمثلة يف �ملحافظة على �ل�س���الة 
و�لتاأم���ل، بانتظ���ام يع���د و�س���يلة فعال���ة للتعامل مع �لإجه���اد �لذي يتعر�س ل���ه �ملعلم، 
وبذل���ك يحد من ��س���تنز�فه فعليا ً، وتو�س���ي �لدر��س���ة ب�س���رورة تدري���ب �ملعلمني قبل 
�خلدمة على �جلو�نب �لروحية و�لإميانية حتى يتمكن �ملعلمني من حتقيق �لكفايات 

�ملهنية �ملطلوبة. 
ا: درا�سات تناولت الذكاء الروحي والأخالقي رابعاً

��س���تهدفت در��س���ة (Preston, 2010) �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة بني �لأخالق 
و�لقيم �لروحية وذلك عن طريق در��سة نقدية ملقال ن�سر للموؤلف John Coe �لذي 
ي���رى �أنه ل توجد عالقه بني �لتكوي���ن �لأخالقي للفرد وبني �جلو�نب �لروحية مما 
ق���د يدفع �لبع�س �إىل �إرج���اع �لخفاقات �لروحية �إىل وجود جانب �أخالقي يغني عن 
�جلان���ب �لروح���ي وهو ما يتن���ايف مع �حلقيقة �لت���ي ترى �أن �لتن�س���ئة �لأخالقية تعد 
ج���زء ل يتج���ز�أ من �لتن�س���ئة �لروحية، مما يعن���ي �نه هناك عالق���ه �رتباطيه موجبه 

بني �لخالق و�جلو�نب �لروحانية
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ق���ام  فق���د  �ملد�ر����س  يف  و�لأخالقي���ة  �لروحي���ة  �لرتبي���ة  مفه���وم  وح���ول 
(Lyubimov, 2010) بكتابة مقال تناول فيه �ملو�قف و�لتوجهات �لتي ت�ساعد على 
تنميه �جلو�نب �لروحية و�لأخالقية لدى طالب �ملد�ر�س، كما تناول �س���روط تنميه 
ه���ذه �جلو�ن���ب، كما تن���اول �ملقال �لق�س���ايا �لتي ت�س���بب جدل يف �ملج���ال �لتعليم مثل 
�لتعلي���م �لدين���ي وهل يوؤثر بالفع���ل يف �جلو�نب �لروحية و�لأخالقية وتو�س���ل كاتب 
�ملق���ال يف �لنهاي���ة �إىل حقيق���ه مفاده���ا �نه من �ل�س���روري تدريب �لأطف���ال و�لطالب 
يف مر�ح���ل �لتعلي���م �ملختلف���ة عل���ى �لرتبي���ة �لروحي���ة و�لأخالقي���ة لنه���ا تع���د مهمة 
للمدر�س���ة و�ملجتم���ع و�لدول���ة وه���و م���ا ي���وؤدي يف �لنهاي���ة �إىل �رتف���اع �لقيم �ل�س���امية 

و�لنه�سة �لروحية يف �ملجتمع 

ونظ���ًر� لأهمية كال م���ن �لرتبية �لروحية و�لأخالقية لط���الب �ملد�ر�س فقد 
ناق�ست مقالة لكال من (Daniliuk, Kondakov and Tishkov, 2010) حول 
م�سروع جديد ملعايري �لدولة �لحتادية �لتعليمية يف رو�سيا حيث مت تخ�سي�س �لفقرة 
)9( من �ملادة )6( و�لتي تن�س على �ن كال من مفهوم �لتن�س���ئة �لروحية و�لأخالقية 
يح���دد �أه���د�ف وغاي���ات �لرتبي���ة لط���الب �ملد�ر����س، مما ي���وؤدي ب���دوره �إىل تنمية قيم 
�ملو�طنة لدى �لطالب، كما توؤدي �إىل �لتن�س���ئة �لجتماعية �ل�س���ليمة، وتتم �لتن�س���ئة 
�لروحي���ة و�لأخالقي���ة من خالل �ملناهج �لدر��س���ية و�لرب�م���ج �لتدريبية وكذلك من 

خالل �لدور�ت �لتدريبية

وحول �رتباط كال من �لرتبية �لأخالقية و�لروحية باملنهج �لدر��سي فقد قام 
(Clifford, 2013) بدر��سة حالة على �إحدى �ملد�ر�س �لبتد�ئية بالريف وحماولة 
ربط �لتنمية �لأخالقية و�لروحية باملنهج �لدر��س���ي وذلك لإك�س���اب �لطالب عدد من 
�لف�س���ائل، ومت ت�س���جيع �لتالمي���ذ على �ل�س���تفادة من خرب�تهم �ملختلف���ة و�لتاأمل يف 
ف�س���ائل مثل �مل�س���وؤولية و�ملوثوقية، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لتنمية �لروحية 
و�لأخالقي���ة �أدت �إىل تنمي���ة بع����س �جلو�ن���ب �لخ���رى �ملتمثل���ة يف �لق���درة عل���ى ح���ل 
�مل�س���كالت و�لنز�ع���ات وكذل���ك تنمية �ل�س���لوك �لتنظيمي، كم���ا �أدت �إىل تنمية جو�نب 
�إيجابية �خرى يف �ل�سخ�سية مثل �لتعاطف و�لإيثار، مما يدعونا �إىل �لهتمام بدمج 

�لقيم �لأخالقية و�لروحية باملناهج �لدر��سية.
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التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل ��ستعر��س نتائج �لدر��سات �ل�سابقة ميكن �لإ�سارة �إىل �أن 

كال م���ن مفهومي �ل���ذكاء �لروحي و�لذكاء �لأخالقي مفاهيم متعددة �لأبعاد 1 ))
ولي�ست بعًد� و�حًد� بينما �لكفايات �ل�سخ�سية مفهوم �أحادي �لبعد.

ميك���ن تدريب وتعليم �ملعلمني و�لطالب على مهار�ت �لذكاء �لروحي و�لذكاء 1 ))
�لأخالق���ي، كم���ا ميكن �نتق���ال كال �لذكاء�ن �إىل �لطالب م���ن خالل تعاملهم 

مع �ملعلم 
تنوع���ت �ملقايي����س �مل�س���تخدمة يف متغ���ري�ت �لدر��س���ة حيث �عتم���دت �ملقايي�س 1 ))

�مل�س���تخدمة لقيا����س �لذكاء �لروحي عل���ى �لتقدير �لذ�ت���ي، وتباينت �ملقايي�س 
�مل�ستخدمة لقيا�س �لذكاء �لأخالقي ما بني �لتقدير �لذ�تي وما بني �ملو�قف، 
بينم���ا �عتمدت �ملقايي�س �مل�س���تخدمة يف قيا�س كفاي���ات �ملعلمني على تقدير�ت 

�لآخرين 
تباينت �لعينات �لتي �عتمدت عليها �لدر��سات �ل�سابقة ما بني معلمني و�أطباء 1 ))

ومتري����س وكذل���ك ذكور و�إن���اث �إل �أنه مت �إغفال فئة مهم���ة من �لعينات وهي 
فئة معلمي �ملوهوبني 

بالرغم من وجود عدد من �لدر��سات تناولت كال من �لذكاء �لروحي و�لذكاء 1 ))
�لأخالق���ي و�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية يف �لبيئ���ة �لعربي���ة �إل �أنها تعد ن���ادرة حيث 
قام �لباحثني بدر��سة كل متغري على حدة وعالقته ببع�س �ملتغري�ت �لأخرى 
وخ�سو�س���ا �لدر��س���ات �لتي تناولت �ل���ذكاء �لروحي و�ل���ذكاء �لأخالقي، ومع 
�ط���الع �لباح���ث على �لرت�ث �لنظري �لعامل���ي و�لعربي مل يجد يف حدود علمه 
در��س���ة و�ح���دة تناولت هذه �ملتغري�ت جمتمعه مم���ا ياأمل �أن يكون هذ� �لبحث 

�إ�سافة علمية جديدة
ياأم���ل �لباحث �أن ت�س���اعد نتائج هذ� �لبحث متخ���ذي �لقر�ر يف �ململكة �لعربية 1 ))

�ل�سعودية يف حتديد معايري جديدة لختيار معلمي �ملوهوبني وعدم �لعتماد 
فقط على �ملعايري �حلالية مما ي�س���هم ب�س���كل كبري عل���ى تنمية مو�هب هوؤلء 
�لطالب وتوظيفها يف جو�نب �إيجابية وفعاله لأن �ملوهبة �إذ� مل توظف ب�سكل 

�يجابي تكون �آثارها �سلبية
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فرو�س البحث: 
يف �س���وء �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�سابقة للدر��سة �حلالية، متت �سياغة 

فرو�سها فيما يلي:
توجد عالقة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكاء �لروحى )�لأبعاد �لفرعية- 1 ))

�لدرجة �لكلية(، و�لذكاء �لأخالقي )�لأبعاد �لفرعية – �لدرجة �لكلية( لدى 
معلمي �ملوهوبني.

توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذكاء �لروحى )�لأبعاد �لفرعية- 1 ))
�لدرجة �لكلية(، و�لكفايات �ل�سخ�سية )�لدرجة �لكلية( لدى معلمي �ملوهوبني.

توجد عالقة �رتباطية د�لة �ح�س���ائًيا بني �لذكاء �لأخالقي )�لأبعاد �لفرعية 1 ))
– �لدرج���ة �لكلي���ة( و�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية )�لدرج���ة �لكلية( ل���دى معلمي 

�ملوهوبني.
ت�س���هم بع����س �أبعاد �ل���ذكاء �لروحى يف �لتنب���وؤ عن وجود �لكفايات �ل�سخ�س���ية 1 ))

لدى معلمي �ملوهوبني.
ت�س���هم بع�س �أبعاد �لذكاء �لأخالقي يف �لتنبوؤ عن وجود �لكفايات �ل�سخ�س���ية 1 ))

لدى معلمي �ملوهوبني.
ي�س���هم كل م���ن �ل���ذكاء �لروح���ي و�لأخالق���ي يف �لتنب���وؤ ع���ن وج���ود �لكفاي���ات 1 ))

�ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني.

منهج البحث واإجراءاته:

اأولاً: منهج البحث: 
�عتمد �لبحث على �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي �ملقارن؛ نظًر� لأن �لدر��سة تهدف 
�إىل �لتع���رف على طبيع���ة �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�ل���ذكاء �لأخالقي و�لكفايات 
�ل�سخ�س���ية لدى معلمي �لطالب �ملوهوب���ني، و�لتعرف على �إمكانية �لتنبوؤ بالكفايات 
�ل�سخ�س���ية م���ن خ���الل �أبعاد �ل���ذكاء �لروحي، �أو �أبع���اد �لذكاء �لأخالق���ي، �أو كليهما.

ا: جمتمع البحث وعينته: ثانياً
 ت�س���منت عين���ة �لبحث عينة ��س���تطالعية بلغ قو�مه���ا )120( معلًما، و�لهدف 
منه���ا �لتاأك���د م���ن م���دى �س���الحية �لأدو�ت للتطبي���ق يف �لبح���ث �حل���ايل م���ن حي���ث 
منا�س���بتها لأف���ر�د �لعين���ة �لأ�سا�س���ية، و�لتحق���ق م���ن ثباته���ا و�س���دقها، وتكونت عينة 
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�لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية م���ن جمي���ع معلم���ي �لط���الب �ملوهوب���ني يف مدين���ة �أبه���ا باململكة 
�لعربية �ل�س���عودية و�لبالغ عددهم )54( معلم، وقد مت توزيع كل من ��س���تبانة �لذكاء 
�لروحي و��ستبانة �لذكاء �لأخالقي على جميع �أفر�د جمتمع �لدر��سة، كما مت توزيع 
��س���تبانة �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية على كل من مدي���ري �ملد�ر�س �لتي يعم���ل بها �ملعلمون 
وكذل���ك عل���ى �مل�س���رفيني �لطالبي���ني يف هذه �ملد�ر����س للوقوف على م���دى توفر هذه 
�لكفاي���ات ل���دى �ملعلمني، وبع���د ��س���تعادة �ل�س���تبانات وتدقيقها مت ��س���تبعاد عدد )3( 
��س���تبانات ل���كل من �ل���ذكاء �لروح���ي و�لأخالق���ي و�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية وذلك لعدم 
حتقق �ل�سروط �لعلمية فيها لي�ستقر �لعدد على )51( ��ستبانة بن�سبة )94،44%( من 
�لع���دد �لكل���ي لال�س���تبانات �ملوزعة خ�س���عت للتحليل �لح�س���ائي ويو�س���ح جدول )1( 

توزيع عينة �لبحث ح�سب �ملتغري�ت �لدميوغر�فية.
جدول )1( 

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة اخلا�س باملعلمني ح�سب متغريات املوؤهل العلمي و�سنوات اخلربة

�سنو�ت �خلربة
�ملجموع�ملوؤهل �لعلمي

�لن�سبة بكالوريو�س
�لن�سبة ماج�ستري�ملئوية

�لن�سبة �لعدد�ملئوية
�ملئوية

39.215%7.84320%31.3724%16�قل من 5 �سنو�ت

23.529%3.92112%19.6082%10من 5- 10 �سنو�ت

37.255%1.96019%35.2941%18�أكرث من 10 �سنو�ت

100%13.72551%86.2747%44�ملجموع

اأدوات الدرا�سة:
 لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة ��ستعان �لباحث بالأدو�ت �لتالية.

مقيا�س الكفايات ال�سخ�سية ملعلمي املوهوبني )اإعداد الباحث(- )
 �س���مم ه���ذ� �ملقيا����س به���دف توف���ري �أد�ة لقيا����س �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعلمي 
�ملوهوب���ني مبدين���ة �أبه���ا، بحيث تعك����س مالمح �لثقافة �لعربية ب�س���كل ع���ام و�لثقافة 
�ل�س���عودية ب�س���كل خا����س، وق���د ق���ام �لباحث باتب���اع �خلط���و�ت �لآتية يف بن���اء �ملقيا�س 
و�لذي �س���يتم تطبيق���ه على )معلمي �ملوهوبني يف �ملد�ر�س، مدي���ري �ملد�ر�س �لتي بها 

ف�سول �ملوهوبني(
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اأولاً: مر�جع���ة �لرت�ث �لنظري على �ل�س���عيدين �لعرب���ي و�لأجنبي و�ملقايي�س 
�ل�س���ابقة �لت���ي �هتم���ت بالتنظ���ري لكفايات معلم���ي �ملوهوب���ني، �أو قيا�س���ها ومنها على 
 (Thompson, et al, 2004)س���بيل �ملثال )جرو�ن، 2008(؛ )�ل�س���ليمان، 2006(، ؛�
 (Milleze, 2003)؛ (Vialle, 2005)؛ (Theresa, 2011)؛ (Johnsen,

(Delisle, 2012) ؛ (2012.

�ا: تطبي���ق ��س���تبانة مفتوح���ة على بع����س �أ�س���اتذة علم �لنف����س و�لرتبية  ثانياً
�خلا�س���ة، وكذل���ك معلم���ي �ملوهوب���ني، ومدي���ري مر�ك���ز رعاي���ة �ملوهوب���ني يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية، تت�سمن �سوؤًل مفتوًحا ل�ستطالع ر�أيهم حول �أهم خ�سا�س معلم 
�ملوهوب���ني، وقد �أ�س���فرت هذه �ملرحل���ة عن �قرت�ح عدد من �لكفايات �ل�سخ�س���ية ملعلم 

�لطالب �ملوهوبني.

�ا: مت���ت �س���ياغة بن���ود �ملقيا����س وعبار�ت���ه يف �س���وء ما �أ�س���فر عن���ه حتليل  ثالثاً
�ل���رت�ث �لنظ���ري ونتائ���ج �ل�س���تبانة �ملفتوح���ة، وق���د روعي يف �س���ياغة �لبن���ود �لدقة 
و�لو�سوح و�لبعد عن �لعبار�ت �ملوحية و�ملنفية، وقد بلغ عدد بنود �ملقيا�س يف �سورته 

�ملبدئية )31 بنًد�(.

ا: �لتحقق من �خل�سائ�س �ل�سكومرتية للمقيا�س:  رابعاً
�لثب���ات: مت ح�س���اب �لثب���ات بع���دة ط���رق منه���ا معام���ل �لف���ا لكرونب���اخ وبلغ���ت 
قيم���ة �لثب���ات )0.86(، وكذل���ك مت ح�س���ابة عن طري���ق �لتجزئة �لن�س���فية – للتحقق 
���ا  م���ن �لثب���ات عرب خالي���ا �ملقيا�س- وبل���غ معامل �لثبات )0.81(، كما مت ح�س���ابه �أي�سً
ع���ن طري���ق �إع���ادة �لتطبيق – ملعرف���ة �لثبات عرب �لزمن- بفا�س���ل زمني قدرة �س���هر 
وبل���غ معام���ل �لثبات بني �لتطبيقني )0.89(، ويالحظ �أن جميع هذه �لقيم د�لة عند 

)0.01(؛ �لأمر �لذي يوؤكد ثبات �ملقيا�س.

�ل�س���دق: مت �لتحقق من �ل�س���دق عن طريق �س���دق �ملحكمني حيث مت عر�س 
�ملقيا����س على ثالثة من �أ�س���اتذة �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف����س؛ وثالثة من معلمي 
�ملوهوبني وذلك لإبد�ء ر�أيهم ب�ساأن عبار�ت �ملقيا�س، ومدى منا�سبتها لقيا�س �لكفايات 
�ل�سخ�س���ية، ف�س���اًل عن �س���المة �ل�س���ياغة، وقد مت �لبقاء على �لعبار�ت �لتي حازت 
عل���ى �تفاق �ملحكمني، ف�س���اًل عن تعديل �س���ياغة بع����س �لعبار�ت، كما �أ�س���فرت نتائج 
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���ا �لتحقق من  �ملحكم���ني ع���ن حذف بن���د و�حد من بنود �ملقيا����س للتكر�ر، كما مت �أي�سً
�ل�س���دق �لتالزمي للمقيا�س عن طريق: ح�س���اب معامل �رتباط بري�سون بني درجات 
عين���ة قو�مها )120معلًما من غري عينة �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية( عل���ى مقيا�س �لكفايات 
�ل�سخ�سية ودرجاتهم على قائمة �سمات معلمي �ملوهوبني )عيا�سرة، ��سماعيل، 2013( 
وبلغ معامل �لرتباط )0.87( وهي قيمة د�لة عند م�س���توى )0.01( ؛ مما ي�س���ري �إىل 
متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�س���دق توؤهله لال�س���تخد�م يف هذه �لدر��س���ة،و�أخرًي� 
فقد بلغ عدد بنود �ملقيا�س يف �س���ورته لنهائية )30 بنًد�( يتم �لإجابة عليها وفق �س���لم 
ثالث���ي )متوف���رة د�ئماُ = 3، متوفرة �أحياًن���ا = 2، غري متوفرة = 1( بحيث يكون �حلد 
�لأدين للمقيا�س )30( درجة وتدل على عدم متتع �ملعلم بالكفايات �ل�سخ�سية، و�حلد 
�لأعل���ى للمقيا����س ه���و )90( درجة وتدل عل���ى متتع �ملعلم بالكفايات �ل�سخ�س���ية �لتي 
توؤهل���ه للعم���ل مع �ملوهوبني، وبلغ���ت �لدرجة�ملحكية �لتي يجب على �ملعلم �حل�س���ول 
عليه���ا لت���دل عل���ى متتعة بق���در كايف من �لكفايات �ل�سخ�س���ية )55( درج���ة وتدل على 

��ستجابة �ملعلم على )61% من بنود �ملقيا�س(.
مقيا�س الذكاء الأخالقي )اإعداد الباحث(- )

ثالث���ي                    �س���لم  وف���ق  بن���ًد�   )72( �لنهائي���ة  �س���ورته  يف  �ملقيا����س  ه���ذ�  ت�س���من 
)تنطب���ق = 3، تنطب���ق �أحياًن���ا = 2، ل تنطب���ق = 1( وذل���ك بالن�س���بة للبن���ود �لإيجابية، 
و�لعك�س بالن�سبة للبنود �ل�سلبية، وهذه �لبنود موزعة على مقايي�سه �لفرعية �ملتمثلة 
يف )�لتعاط���ف = 13، �لعط���ف = 9، �ل�س���مري = 10، �س���بط �ل���ذ�ت = 11، �لحرت�م = 12، 
�لت�س���امح = 8، �لع���دل= 8 بن���ود(، وت�س���ري �أدن���ى درج���ة يف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل عدم متتع 
�س���احبها ب���ذكاء �أخالق���ي وهي )72( درجة، وت�س���ري �أعل���ى درجة وقيمته���ا )216( �إىل 
متتع �س���احبها بذكاء �أخالقي جيد، وت�س���ري �لدرجة )130( �إىل متتع �س���احبها بقدر 
كاف من �لذكاء �لأخالقي وهي �لدرجة �ملحكية �لتي مت �ل�س���تناد عليها وت�س���ري �إىل 

��ستجابة �ملعلم على )60% من بنود �ملقيا�س(.

و�لبح���وث  �لنظ���ري  �ل���رت�ث  عل���ى  �لط���الع  مت  �ملقيا����س  ه���ذ�  ولإع���د�د 
�ل�س���ابقة و�ملقايي����س �لت���ي عني���ت بقيا�س �ل���ذكاء �لأخالقي مث���ل: )�لنا�س���ر، 2009(؛                              
(Lennick, Keil, 2005) ؛(Borba, 2000; 2001)، )�ل�سمري، 2007(، ف�ساًل 
ع���ن تطبي���ق ��س���تبانة مفتوح���ة عل���ى بع�س �أ�س���اتذة عل���م �لنف����س ومعلم���ي �ملوهوبني 
ت�س���منت �س���وؤ�ًل مفتوًح���ا عن �أه���م مكونات �ل���ذكاء �لأخالق���ي، و�آخر عن �أهم �س���مات 
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�لأ�س���خا�س �لذين يت�س���مون بالذكاء �لأخالقي؛ تلى ذلك �س���ياغة �لبنود �لتي تقي�س 
كل مقيا�س فرعي من �ملقايي�س �ل�س���ابقة و�لتي مت حتديدها يف �س���وء مكونات �لذكاء 
�لأخالقي �لتي ذكرتها (Borba, 2001) يف نظريتها، وقد روعي تنوع �ل�سياغة بني 

�ل�سلب و�لإيجاب ف�ساًل عن حتري �لدقة �للغوية يف �ل�سياغة.

ثبات املقيا�س: مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طريق كل من �لتجزئة �لن�سفية، 
و�إع���ادة �لتطبي���ق بفا�س���ل زمن���ي قدرة �س���هر، ومعامل �لف���ا كرونباخ وذل���ك على عينة 
��ستطالعية بلغت )120( معلم من غري عينة �لدر��سة �لأ�سا�سية، ويو�سح جدول )2( 

�إىل معامالت �لثبات �لثالثة. 
جدول )2(

قيم معامالت الثبات ملقيا�س الذكاء الأخالقي )ن= 120(
معامل �لفا كرونباخ�إعادة �لتطبيق�لتجزئة �لن�سفيةمكونات �ملقيا�س

0.850.840.90�لتعاطف
0.870.850.92�لعطف
0.880.870.95�ل�سمري

0.880.860.94�سبط �لذ�ت
0.930.890.96�لحرت�م
0.890.880.94�لت�سامح
0.930.900.95�لعدل

0.970.940.98�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( �ن قيم معام���الت �لثبات مرتفعة حي���ث تر�وحت بني 
)0.85- 0.97(؛ بالن�س���بة لطريقة �لتجزئة �لن�س���فية، وبالن�سبة لإعادة �لتطبيق فقد 
تر�وح���ت معامالت ثب���ات �ملكونات و�لدرج���ة �لكلية بني )0.84- 0.94(؛ �أما بالن�س���بة 
ملعام���الت �لثبات بطريقة �لفاكرونباخ فق���د تر�وحت قيم معامالت �لثبات للمكونات 
�لفرعي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة ب���ني )0.90- 0.98( ويالح���ظ �أن جمي���ع �لقي���م د�ل���ة عند 

)0.01( مما يدل على ثبات و��ستقر�ر �ملقيا�س.

�سدق �ملقيا�س: للتحقق من �سدق �ملحتوى للمقيا�س وكذلك �سدقه �لظاهري 
مت عر�سه على ثالثة من �لأ�ساتذه �ملتخ�س�سني يف علم �لنف�س لتقومي �ملقيا�س �سكاًل 
وم�س���موًنا من حيث �س���المة �ل�س���ياغة ومدى �ت�س���الها باملكون �لذي تقي�سه، ف�ساًل 
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عن تعديل، �أو حذف، �أو �إ�س���افة ما يرونه منا�س���ًبا، ومت تعديل �ملقيا�س وفًقا ملا �أو�س���ى 
به �ملحكمون.

كما مت ح�س���اب �س���دق �ملحك �خلارجي عن طريق ح�ساب معامل �لرتباط بني 
درجات عينة قو�مها )120( معلًما على مفيا�س �لذكاء �لأخالقي �ملعد من قبل �لباحث 
ودرجاته���م عل���ى مقيا�س �ل���ذكاء �لأخالقي )�ل�س���مري، 2007( – وقد ف�س���ل �لباحث 
�ختيار هذ� �ملقيا�س لأنه مت بناوؤه يف �س���وء نظرية (Borba) للذكاء �لأخالقي- وقد 
بلغت قيمة معامل �لرتباط )0.92(، وهي قيمة د�لة عند م�ستوى)0.01( مما يحملنا 

على �لزعم ب�سدق �ملقيا�س.

كذل���ك مت �لتاأكد من �س���دق �لتكوين )�لتجان�س �لد�خلي( عن طريق ح�س���اب 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل بند ودرج���ة �ملكون �ل���ذي تنتمي �ليه ل���دى �أفر�د 

�لعينة �ل�ستطالعية �لبالغة )120( معلًما ويبني جدول )3( قيم هذه �ملعامالت
جدول)3(

 معامالت الرتباط بني كل بند من بنود املقيا�س وبني الدرجة الكلية للمكون
�لعدل�لت�سامح�لحرت�م�سبط �لذ�ت�ل�سمري�لعطف�لتعاطف

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

�لبند
معامل 
�لرتباط

10.34210.82610.84310.84810.76410.84610.860
20.65520.73920.87020.83320.82520.80820.850
30.69030.73430.90330.80630.83530.83130.881
40.72040.78540.83140.80440.79440.84440.862
50.75150.72050.90550.74850.84350.86750.895
60.52460.84060.85960.75360.80260.80160.866
70.82470.75770.79370.74370.87970.86970.834
80.79980.83580.81280.70580.87280.85280.807
90.74990.85890.73390.78490.883

100.802100.721100.857100.804
110.750110.819110.809
120.820120.805
130.469130.818
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يت�س���ح م���ن جدول )3( �رتفاع قي���م معامالت �لرتباط ب���ني كل بند و�لدرجة 
�لكلي���ة للمك���ون �ل���ذي ينتم���ي �لي���ه �لبند حي���ث تر�وح���ت ب���ني ).342**(، ).824**( 
�لعط���ف؛  ملك���ون  بالن�س���بة   )**858.(  ،)**720.( وب���ني  �لتعاط���ف؛  ملك���ون  بالن�س���بة 
وب���ني).721**(،).905**( بالن�س���بة ملك���ون �ل�س���مري؛ �أم���ا مك���ون �س���بط �ل���ذ�ت فقد 
تر�وحت �لقيم بني ).705**(، ).857**(؛ وتر�وحت بني ).764**(،).883**( ملكون 
�لحرت�م، وبالن�سبة ملكون �لت�سامح تر�وحت بني ).801**(، ).869**(، و�أخري� مكن 
�لع���دل تر�وح���ت قيمه بني).807**(،).895**(؛ ويالح���ظ �أن جميع هذه �لقيم د�لة 

عند )0.01( مما يدل على �سدق �ملقيا�س
�لق���درة �لتمييزية للمقيا�س: حل�س���اب قوة متيي���ز �لفقر�ت مت تطبيق �ملقيا�س 
عل���ى �لعين���ة �ل�س���تطالعية �لبالغ���ة )120( معلًم���ا، ث���م مت ت�س���حيح فق���ر�ت �ملقيا�س 
وترتيبها تنازلًيا تبًعا للدرجات من �على �إىل �أدنى درجة، ومت تعيني كل من �لرباعي 
�لعلى و�لرباعي �لأدنى وح�ساب �لفروق بينهم عن طريق �ختبار)ت(، و�أ�سارت �لقيم 
�لتائي���ة �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف �جت���اه �لرباعي �لعلى مم���ا يدل على 

�لقدرة �لتمييزية لبنود �ملقيا�س.
ترجم�ة:                      (Amram& Dryer, 2008) اإع�داد  الروح�ي  ال�ذكاء  )-مقيا��س 

ال�ساوي )))0)(
�أع���ده �ل���ذي  �لروح���ي  �ل���ذكاء  مقيا����س  عل���ى  �لدر��س���ة  �عتم���دت 
(Amram& Dryer, 2008) و�لذي قام برتجمته وتقنينه على �لبيئة �ل�س���عودية 
)�ل�ساوي، 2012(، ويرجع ��ستخد�م هذ� �ملقيا�س �إىل تبني �لدر��سة �لنظرية �لتي كتبها 
كل من (Amram& Dryer, 2008) عن �لذكاء �لروحي، وفيما يلي عر�س للمقيا�س 
يف �سورته �لأجنبيه و�سورته �ملرتجمه، كما قام �لباحث باإعادة �سياغة �لفقر�ت بيما 
يتالئ���م م���ع ثقافة �لعينة �مل�س���تهدفة، كما مت �لتحقق من �س���دقه وثباته مرة �أخرى.
�أوًل �ملقيا����س يف �س���ورته �لأجنبي���ة: يتك���ون �ملقيا����س م���ن )83( بن���د� موزع���ة 
ع�س���و�ئًيا على خم�س���ة �أبعاد �أ�سا�س���ية تنق�س���م �إىل )22( بعد فرعي، بع�س هغذه �لبنود 
موجب، و�لبع�س �لآخر �سالب، و�أمام كل بعد )6( بد�ئل �ختيارية هي )ل يحث �أبًد�، 
يحدث نادًر�، يحدث نادر� �إىل حد ما، يحدث كثرًي�، يحدث كثرًي� جًد�، يحدث د�ئًما(، 
وتاأخ���ذ �لدرج���ات من )1: 6( للعبار�ت �ملوجبة �أما �لعبار�ت �ل�س���البة فتاأخد �لدرجات 

�لعك�سية، و�أبعاد �ملقيا�س يف �سورته �لأجنبية هي:
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الوعي: يتكون هذ� �لبعد من )12( مفردة ت�سري �إىل �لقدرة على �إثارة �لوعي، - )
�أو تعديل���ه، م���ع زيتدة �حلد����س و�لتوفيق بني وجهات نظ���ر خمتلفة كمحاولة 
لزيادة فاعلية �لفرد يف �حلياة �ليومية وحتقيق �سعادته �لنف�سية، ويتكون هذ� 

�لبعد من ثالث �أبعاد فرعية هي )�حلد�س، �ليقظة، �لتوفيق( 
النعم�ة: يتك���ون هذ� �لبعد م���ن )19( مف���ردة تعك�س �ل�س���الم �لد�خلي للفرد - )

و�لرت�ب���ط و�لفطن���ة و�حلري���ة و�حلب من �أج���ل �حلياة، معتمًد� عل���ى �لإلهام 
و�جلمال و�ل�س���تمتاع باللحظات �لر�هنة لزيادة فعالية �لفرد يف �حلياة، حتى 
يك���ون �أك���رث �س���عادة، ويحقق �لرفاهي���ة �لنف�س���ية، ويتكون هذ� �لبعد من �س���تة 

�أبعاد فرعية هي )�جلمال، �لفطنة، �حلرية، �لمتنان، �للتز�م، �ل�ستمتاع(
املعنى: يتكون هذ� �لبعد من )8( مفرد�ت ت�س���ري �إىل �لقدرة على �لإح�سا�س - )

باملعنى، وربط �لأفعال و�لأن�س���طة و�خلرب�ت بقيم �لفرد، ومتييز �لتف�س���ري�ت 
بطريق���ة تزي���د م���ن فاعلية �لف���رد و�س���عادته حتى يف �أوق���ات �ل�س���د�ئد و�ملحن 

و�ملخاطر، زيتكون هذ� �لبعد من مكونني هما )�لغر�س، �خلدمة(
التفوق: يتكون هذ� �لبعد من )22( مفردة ت�س���ري �إىل قدرة �لفرد على �ل�س���مو - )

و�لتفوق و�لندماج و�لتاآلف بطرق تزيد من فعالية �لفرد و�س���عادته �لنف�سية، 
ويق�سم هذ� �لبعد �إىل خم�س مكونات فرعية هي )علو �لذ�ت، �لكمال، �ملمار�سة، 

�لرت�بطية، �لروحانية(
احلقيقة: يتكون هذ� �لبعد من )22( مفردة ت�سري �إىل قدرة �لفرد على �لعي�س - )

مبحب���ة و�س���الم،مبا يحق���ق فاعلي���ة حلي���اة �لف���رد �ليومي���ة وحتقيق �ل�س���عادة 
�لنف�سية له، ويتكون هذ� �لبعد من �ست مكونات فرعية هي )�لإيثار، �لرز�نة، 

�لتكامل �لد�خلي، تفتح �لعقل، ح�سور �لذهن، �لثقة( 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لل�سورة الأجنبية:
ثب���ات �ملقيا����س: ق���ام مع���د� �ملقيا����س بح�س���اب �لثب���ات ع���ن طري���ق معام���ل �لفا 
لكرونب���اخ وبلغ���ت قيم���ة معام���ل �لثب���ات )0.97( للمقيا����س ككل، بينم���ا تر�وح���ت بني 
)0.84 – 0.95( لأبع���اد �ملقيا����س �لأ�سا�س���ية،كما قام باإعادة �لتطبي���ق بعد فرتة زمنية 
بلغت �س���تة �أ�س���ابيع وذلك عل���ى عينة قو�مها )26( وبلغ معام���ل �لرتباط )0.77( مما 

يدل على ثبات و��ستقر�ر �ملقيا�س.
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�س���دق �ملقيا����س: ق���ام مع���د� �ملقيا����س بح�س���اب �ل�س���دق ع���ن طري���ق �لرتب���اط 
مبقايي�س �أخرى للروحانية و�لرفاهية �لنف�س���ية وكانت معامالت �لرتباط د�لة عند 

.(Amram, Dryer, 2008) 0.05 مما يدل على �سدق �ملقيا�س

املقيا�س يف �سورته العربية:
تك���ون �ملقيا�س من )68( فقرة مق�س���مة على خم�س���ة عو�م���ل هي: عامل �لوعي 
ويت�سمن عاملني فرعيني هما �ليقظة و�لتوفيق ويقع يف )10( فقر�ت، عامل �لنعمة 
ويت�س���من �أربع���ة عو�مل فرعي���ة هي �جلمال، �لمتن���ان، �للتز�م، �ل�س���تمتاع ويقع يف 
)16( فقرة، عامل �ملعني ويت�سمن عاملني فرعيني هما �لغر�س و�خلدمة ويقع يف )6( 
فقر�ت، عامل �لتفوق ويت�سمن �أربع عو�مل فرعية هي علو �لذ�ت، �لكمال، �ملمار�سة، 
�لرت�بطي���ة وي���ع يف )19( فقرة، عامل �حلقيقة ويت�س���من خم�س���ة عو�م���ل فرعية هي 
�لرز�ن���ة، �أ�س���لوب �لتعام���ل، �لثق���ة، فه���م �لذ�ت، ح�س���ور �لذه���ن ويق���ع يف )17( فقرة.

ثب���ات �ملقيا����س: قام �ملرتجم بح�س���اب �لثبات وذل���ك على عين���ة قو�مها )420( 
طال���ب با�س���تخد�م طريق���ة �ألفا كرونب���اخ وبلغت قيمت���ه )0.943(، كما قام با�س���تخد�م 
�لتجزئ���ة �لن�س���فية وق���د بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لن�س���فني )0.745(، 
كذل���ك ق���ام �لباحث با�س���تخد�م طريقة �س���بريمان – بر�ون وبلغت قيمته���ا )0.854(، 
وبا�س���تخد�م طريق���ة جتم���ان وبلغ���ت قيمته���ا )0.849(، مم���ا ي���دل عل���ى ثب���ات مرتفع 
للمقيا����س ومنا�س���بته للتطبي���ق يف �لبيئ���ة �ل�س���عودية، ويختل���ف �لباح���ث مع مرتجم 
�ملقيا�س يف �ختياره لطريقتي )�س���بريمان – بر�ون، جتمان( حل�س���اب �لثبات حيث �أن 
لكل منهما �س���روط ل تنطبق على �لطريقة �لأخرى، و�لأ�س���ح هو ��س���تخد�م طريقة 
جتم���ان ول���ك لن م���ن �س���روط ��س���تخد�م طريق���ة �س���بريمان ب���ر�ون �ن يكون ن�س���في 
�لختب���ار متكافئني، بينما طريقة جتمان ت�س���تخدم يف حالة ت�س���اوي، �أو عدم ت�س���اوي 

�لنحر�فات �ملعيارية لن�سفي �لختبار)ح�سن، 2011(.

�سدق �ملقيا�س: �عتمد �ملرتجم على �سدق �ملحكمني حيث قام بعر�س �ملقيا�س 
عل���ى ع���دد من �ملتخ�س�س���ني يف علم �لنف�س و�أ�س���ول �لدي���ن للحكم عل���ى �ملقيا�س من 
حي���ث �ل�س���ياغة ومدى مالءمته���ا للبيئة �لعربي���ة و�لقيم �لدينية، كم���ا قام �ملرتجم 
بح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي لعبار�ت �ملقيا�س وذلك على عينة مكونة من )420( طالب 
باملرحل���ة �لثانوي���ة يف مدين���ة �لريا�س وت���رت�وح �أعماره���م بني )16- 18 �س���نة( وذلك 
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خالل �لعام �لدر��سي 1432- 1433 ه�، و��سفرت �لنتائج عن حذف �لفقرة رقم )2( من 
�ملقيا����س لع���دم �رتباطه���ا مع �لدرجة �لكلي���ة، بينما تر�وحي قي���م معامالت �لرتباط 
للمقيا����س ب���ني )0.19- 0.594( وهي جميعها قيم د�لة �ح�س���ائًيا؛ كذلك قام �ملرتجم 
بح�ساب �ل�سدق �لعاملي للمقيا�س و��سفرت نتائجه على وجود خم�سة عو�مل �أ�سا�سية 

تت�سمن د�خلها جمموعة من �لعو�مل �لفرعية

على �لرغم من �جلهد �ملبذول يف تقنني هذ� �ملقيا�س فاإن �لباحث يرى �نه يلزم 
تقنينه على عينة مماثلة لعينة �لدر��س���ة من حيث �ملرحلة �لعمرية وكذلك �خللفية 
�ملهني���ة، و�ملنطق���ة �لثقافي���ة لذلك فق���د قام �لباحث باإع���ادة تقنينه وق���ام بالإجر�ء�ت 

�لتالية:
ق���ام �لباحث بالإطالع على �لن�س���خة �لأ�س���لية للمقيا�س وق���ام برتجمتها، كما 
ق���ام مبر�جعة �لرتجمة �ل�س���ابقة للمقيا�س وبناًء على ذلك قام باإعادة �س���ياغة بع�س 

�لبنود حتى تتالئم مع عينة �لبحث �حلايل 

مت عر����س �لثالث���ة ن�س���خ عل���ى جمموع���ة م���ن �ملحكم���ني يف تخ�س�س���ات �للغة 
�لجنليزي���ة، عل���م �لنف����س، �ل�س���ريعة وذل���ك للتاأك���د من �س���المة �لرتجم���ة من حيث 
�ل�س���ياغة و�إعط���اء نف����س �ملعن���ى �ملكت���وب باللغ���ة �لجنليزية مب���ا ل يخال���ف �لعقيدة 
و�لدين �ل�س���المي �حلنيف، ثم مت عر�س���ها على متخ�س����س يف �للغة �لعربية للتاأكد 

من �ل�سالمة �للغوية للمقيا�س
مت تطبيق �ملقيا�س على جمموعة من �ملعلمني بلغ عددهم )5( معلمني للتاأكد 
من �س���المة �لعبار�ت ومنا�س���بتها لهم من حيث �ل�س���ياغة ومت تعديل بع�س �لعبار�ت 

بناًء على مالحظاتهم

مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عينة �لتقن���ني وبلغت )120( معلم ت���رت�وح �عمارهم 
بني )25: 50( �سنة ويعملون يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة يف �ملنطقة �جلنوبية باململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

مت �لتحق���ق م���ن �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية للمقيا����س، حي���ث ق���ام �لباح���ث 
بالتحق���ق م���ن ثب���ات �ملقيا�س ع���ن طريق معام���ل �لفا لكرونب���اخ وبلغت قيم���ة معامل 
�لثب���ات للمقيا����س ككل )0.98)بينم���ا بلغ���ت قيمته للمقايي�س �لفرعي���ة كما يلي حيث 
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بلغ���ت قيمت���ه)0.92( لبعد �لوعي، )0.94( لبعد �لنعم���ة، )0.93( لبعد �ملعنى، )0.95( 
لبعد �لتفوق، )0.93( لبعد �حلقيقة، كما مت ح�س���ابه عن طريق �إعادة �لتطبيق بفارق 
زمن���ي �س���هر وبلغ���ت قيم���ة معام���الت �لرتب���اط )0.85( لبع���د �لوع���ي، )0.89( لبع���د 
�لنعم���ة، )0.86( لبع���د �ملعن���ى، )0.90( لبع���د �لتف���وق، )0.84( لبع���د �حلقيق���ة وبلغت 
قيمته للمقيا�س ككل )0.94(، كذلك قام �لباحث با�ستخد�م �لتجزئة �لن�سفية لقيا�س 
�لثبات عرب بنود �ملقيا�س وكانت قيمة معامل �لثبات بني )0.86( لبعد �لوعي، )0.88( 
لبع���د �لنعم���ة، )0.90( لبعد �ملعنى، )0.92( لبعد �لتف���وق، )0.89( لبعد �حلقيقة، �أما 

�ملقيا�س ككل فقد بلغت قيمة معامل �لثبات )0.97(
مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق عر�س���ه عل���ى جمموع���ة م���ن   
�ملحكمني بلغت ثالثة حمكمني متخ�س�س���ني يف علم �لنف�س لإبد�ء ر�أيهم ب�س���اأن بنود 
�ملقيا����س و��س���فرت نتائ���ج �لتحكي���م عن تغيري بد�ئل �ل�س���تجابة لت�س���بح ثالثية بدًل 
م���ن �سد��س���ية لتكون )تنطبق د�ئًما- تنطبق �أحياًن���ا- ل تنطبق(، كما مت �لتحقق من 
�س���دق �ملحك �خلارجي عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجات عينة �لتقنني 
�لبالغ���ة )120( معل���م عل���ى �لن�س���خة �ملرتجمة من قب���ل �لباحث و�لن�س���خة �ملرتجمة               
)�ل�ساوي، 2012(، وبلغت قيمة معامل �لرتباط )0.93( مما يدل على �سدق �ملقيا�س.

بلغ �لعدد �لنهائي لبنود �ملقيا�س )76( مفردة موزعة على مقايي�س���ه �لفرعية 
على �لنحو �لآتي: بعد �لوعي وبلغ عدد بنوده )10( بنود، بعد �لنعمة وبلغ عدد بنوده 
)16( بند، بعد �ملعني وبلغ عدد بنوده )14( بند، بعد �لتفوق وبلغ عدد بنوده )19( بند 

، بعد �حلقيقة وبلغ عدد بنوده )17( بند.

االأ�ساليب االإح�سائية: 
يعتمد هذ� �لبحث على �لإح�س���اء �لبارمرتي، فقد �أ�س���تخدم معامل �لرتباط 
للتحقق من �س���حة �لثالثة فرو�س �لأوىل، كما مت ��س���تخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد 
للتحقق من �س���حة �لفر�س �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س، وقد �ختريت هذه �لأ�ساليب 

يف �سوء �أهد�ف وفرو�س �لدر��سة، وحجم �لعينة وطبيعة �لأدو�ت �مل�ستخدمة.

عر�س نتائج البحث ومناق�ستها: 
�سوف يتم �لعر�س �لكمي لكل فر�س من فرو�س �لدر��سة ثم مناق�سة �لنتائج 

يف �سوء نتائج �لدر��سات �ل�سابقة و�ل�سياقات �لثقافية و�ملهنية لعينة �لدر��سة
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نتيجة الفر�س الأول: 
ين����س عل���ى: »توج���د عالق���ة �إرتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �ل���ذكاء �لروح���ى 
)�لأبع���اد �لفرعية- �لدرجة �لكلية(، و�ل���ذكاء �لأخالقي )�لأبعاد �لفرعية – �لدرجة 

�لكلية( لدى معلمي �ملوهوبني«.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س عوجلت ��س���تجابات عينة معلمي �ملوهوبني 
)ن= 51( عل���ى مقايي����س �لذكاء �لروحي )�لأبع���اد �لفرعية- �لدرجة �لكلية(، و�لذكاء 
�لأخالق���ي )�لأبع���اد �لفرعية – �لدرجة �لكلية( با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون 

و�أ�سفر عن �لنتائج �ملبينة بجدول )4(.

جدول)4(
 نتائج معامالت ارتباط بري�سون بني درجات الذكاء الأخالقي )الأبعاد الفرعية – الدرجة 

الكلية( وبني درجات الذكاء الأخالقي )الأبعاد الفرعية – الدرجة الكلية(
 لدى معلمي املوهوبني

�ملتغري�ت
�لذكاء �لأخالقي

�لدرجة �لعدل�لت�سامح�لحرت�م�سبط �لذ�ت�ل�سمري�لعطف�لتعاطف
�لكلية

�لذكاء �لروحي

0.4330.3260.4450.3740.6620.595.0.3040.643�لوعي
0.3520.3170.3500.5110.5430.4080.3730.517�لنعمة
.0.4840.3600.3780.5250.6760.3700.3460.496�ملعنى

0.3080.6850.7310.5310.7030.4830.2880.528�لتفوق
0.3970.3610.6660.6950.3330.4320.4910.502�حلقيقة
�لدرجة 

0.4860.4760.6520.6150.5000.5070.4330.581�لكلية

يت�س���ح م���ن �لقي���م �ل���و�رده يف ج���دول )4( �أن جمي���ع معامالت �لرتب���اط د�لة 
عند م�س���توى )0.01(، حيث بلغ �أعلى معامل �رتباط )0.731( وذلك بني بعد �لتفوق 
وبع���د �ل�س���مري، بينم���ا كان �أدنى معامل �رتب���اط بني بعد �لعدل وبع���د �لتفوق وبلغت 
قيمت���ه )0.288(، مم���ا يدل على وج���ود عالقة �رتباطية بني �ل���ذكاء �لروحي و�لذكاء 

�لأخالقي لدى معلمي �ملوهوبني.
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نتيجة الفر�س الثاين والذي ين�س على
“توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لذكاء �لروح���ى )�لأبع���اد �لفرعية- 

�لدرجة �لكلية(، و�لكفايات �ل�سخ�سية )�لدرجة �لكلية( لدى معلمي �ملوهوبني”.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س عوجلت ��س���تجابات عينة معلمي �ملوهوبني 
)ن= 51( عل���ى مقايي����س �لذكاء �لروحي )�لأبع���اد �لفرعية- �لدرجة �لكلية(، و�لذكاء 
�لأخالق���ي )�لدرجة �لكلية( با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون و�أ�س���فر عن �لنتائج 

�ملبينة بجدول )5(

جدول)5( 
نتائ��ج معامالت ارتباط بري�سون بني درجات ال��ذكاء الروحي)الأبعاد الفرعية – الدرجة الكلية( 

وبني درجات مقيا�س الكفايات ال�سخ�سية لدى معلمي املوهوبني

�ملتغري�ت
�لذكاء �لروحي

�لدرجة �حلقيقة�لتفوق�ملعنى�لنعمة�لوعي
�لكلية

�لكفايات 
0.6010.4530.5520.6200.6900.674�ل�سخ�سية

يت�سح من �لقيم �لو�رده يف جدول )5( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة عند 
م�س���توى )0.01(، حيث بلغ �أعلى معامل �حلقيقة)0.690( وذلك يف بعد �ملعنى، بينما 
كان �أدن���ى معام���ل �رتب���اط )0.453( وذلك لبع���د �لنعمة، مما يدل عل���ى وجود عالقة 

�رتباطية بني �لذكاء �لروحي و�لكفايات �ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني.

عر�س نتيجة الفر�س الثالث والذي ين�س على
“توج���د عالق���ة �رتباطية د�لة �ح�س���ائًيا بني �لذكاء �لأخالق���ي )�لأبعاد �لفرعية – 

�لدرجة �لكلية( و�لكفايات �ل�سخ�سية )�لدرجة �لكلية( لدى معلمي �ملوهوبني”.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س عوجلت ��س���تجابات عينة معلمي �ملوهوبني 
)ن= 51( على مقايي�س �لذكاء �لأخالقي )�لأبعاد �لفرعية- �لدرجة �لكلية(، و�لذكاء 
�لأخالق���ي )�لدرجة �لكلية( با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون و�أ�س���فر عن �لنتائج 

�ملبينة بجدول )6(
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جدول)6( 
نتائج معامالت ارتباط بري�سون بني درجات الذكاء الأخالقي )الأبعاد الفرعية – الدرجة الكلية( 

وبني درجات مقيا�س الكفايات ال�سخ�سية لدى معلمي املوهوبني

�ملتغري�ت
�لذكاء �لأخالقي

�سبط �ل�سمري�لعطف�لتعاطف
�لدرجة �لعدل�لت�سامح�لحرت�م�لذ�ت

�لكلية

�لكفايات 
0.590.610.670.460.420،510.530،66�ل�سخ�سية

يت�س���ح م���ن �لقيم �لو�رده يف ج���دول )6( �أن جميع معام���الت �لرتباط د�لة 
عند م�س���توى )0.01(، حيث بلغ �أعلى معامل �رتباط )0.67( وذلك يف بعد �ل�س���مري، 
بينم���ا كان �أدن���ى معام���ل �رتب���اط )0.42( وذلك لبعد �لت�س���امح، مما ي���دل على وجود 
عالقة �رتباطية بني �لذكاء �لأخالقي و�لكفايات �ل�سخ�سية لدى معلمي �ملوهوبني.

عر�س نتيجة الفر�س الرابع والذي ين�س على
»ت�س���هم بع����س �أبع���اد �لذكاء�لروح���ى يف �لتنب���وؤ عن وج���ود �لكفايات �ل�سخ�س���ية لدى 

معلمي �ملوهوبني«.
وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س عوجلت ��ستجابات عينة معلمي �ملوهوبني 
)ن= 51( عل���ى مقايي����س �ل���ذكاء �لروح���ي و�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية با�س���تخد�م حتلي���ل 

�لنحد�ر �ملتعدد، و�أ�سفر عن �لنتائج �ملبينة بجدول )7(.
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يت�سح من جدول )7( �أن مقد�ر �لتباين يف �ملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية( 
�لذي يف�سره �لنموذج )�ملتغري�ت �مل�ستقلة، �أو �ملنبئة( - �لوعي، �لنعمة، �ملعنى، �لتفوق، 
�حلقيق���ة- قيمت���ه )87.6%(، كم���ا يت�س���ح �أن �ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة تف�س���ر )87.1%( من 
مقد�ر �لتباين يف �ملتغري �لتابع وذلك بدللة �إح�سائية )0.001( تو�سحها قيمة )ف( 

�ملح�سوبة لدى عينة معلمي �ملوهوبني.

�ما بالن�س���بة ملعادلة �لنحد�ر فهي: �لكفايات �ل�سخ�س���ية= 57.649 +)0.383( 
)�لتف���وق(+   ×)0.227( )0.388(×)�ملعن���ى(+  ×)�لنعم���ة(+   )0.450(  + )�لوع���ي(   ×

)0.537( × )�حلقيقة(.

وتعن���ي �ملعادل���ة �أنه مع كل زيادة يف �ملتغري �مل�س���تقل )�لوع���ي( مبا يعادل وحدة 
كاملة فاإن متغرب �لكفايات �ل�سخ�سية يزيد مبقد�ر )0.383( من �لوحدة، ولكل زيادة 
ت�س���اوي وح���دة كاملة ملتغري )�لنعمة( ف���اإن متغري �لكفايات �ل�سخ�س���ية يزيد مبقد�ر 
)0.450( م���ن �لوح���دة، ول���كل زيادة ت�س���اوي وحدة كامل���ة ملتغري )�ملعنى( ف���اإن متغري 
�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية يزي���د مبقد�ر )0.388( م���ن �لوحدة، ولكل زيادة ت�س���اوي وحدة 
كامل���ة ملتغ���ري )�لتف���وق( فاإن متغري �لكفايات �ل�سخ�س���ية يزيد مبق���د�ر )0.227( من 
�لوح���دة، ول���كل زي���ادة ت�س���اوي وح���دة كاملة ملتغ���ري )�حلقيقة( ف���اإن متغ���ري �لكفايات 

�ل�سخ�سية يزيد مبقد�ر )0.537( من �لوحدة.

كم���ا يت�س���ح م���ن �جلدول رق���م )7( �أن قيم معام���الت �لنحد�ر ل���كل من �أبعاد 
�ل���ذكاء �لروح���ي ذ�ت دللة �إح�س���ائية مرتفعة عن���د م�س���توى )0.001(، ومن ثم فاإنه 
ميك���ن �لق���ول �أن معام���الت �لنحد�ر لهذه �لأبعاد ت�س���هم �إ�س���هاًما ذ� دللة �إح�س���ائية 

بن�سبة )87.1%( من �لتباين يف قيم �ملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية.

���ا من �جلدول �أن �أكرث �ملتغري�ت �إ�س���هاًما يف تف�س���ري �لكفايات  كما يت�س���ح �أي�سً
�ل�سخ�س���ية و�لتنبوؤ بها هو �حلقيقة بن�س���بة )21%(، يليه �لنعمة حيث ي�س���هم بن�س���بة 
)19.1%(، ثم متغري �ملعنى في�سهم بن�سبة )15.2%(، �أما متغري �لتفوق في�سهم بن�سبة 
)12.2%(، و�أخرًي� متغري �لوعي ي�س���هم بن�س���بة )10.3%( يف تف�س���ري �لتباين، �أو �لتنبوؤ 
بالكفاي���ات �ل�سخ�س���ية، وبهذ� يكون تاأثري �ملتغري�ت �مل�س���تقلة يف تباي���ن �ملتغري �لتابع 

مرتفًعا جًد�.



اإ�صهام كل من الذكاء الروحي والأخالقي يف التنبوؤ بالكفايات ال�صخ�صيةد . حممد م�صطفى عبد الرازق  

 414 

ويت�س���ح كذل���ك م���ن ج���دول )7( �أن قي���م �لرتباط �جلزئ���ي �لت���ي مت تربيعها 
متثل فقط �ل�س���هام �ملتميز لكل متغري بعد حذف، �أو ��س���تبعاد �أي تباين م�س���رتك مع 
�ملتغ���ري�ت �لأخ���رى، فنجد �أن متغري �حلقيقة ي�س���هم ��س���هاًما متميًز� بن�س���بة %47.6، 
يليه متغري �لنعمة حيث ي�سهم �إ�سهاماُ متميًز� بن�سبة 38.4%، ثم متغري �ملعنى ي�سهم 
�إ�س���هاًما متمي���ًز� بن�س���بة 36.1%، �أم���ا متغ���ري �لتف���وق في�س���هم ��س���هاًما متميًز� بن�س���بة 
30.4%، و�أخرًي� متغري �لوعي ي�سهم ��سهاًما متميًز� بن�سبة 20.5% يف �لتنبوؤ بالكفايات 
���ا نف�س �لرتتيب للمتغري�ت �مل�س���تقلة من حيث قيمة بيتا  �ل�سخ�س���ية، وهو يوؤكد �أي�سً

و��سهامها يف �لتنبوؤ باملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية(.

يت�سح من جدول )7( �أن مقد�ر �لتباين يف �ملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية( 
�لذي يف�سره �لنموذج )�ملتغري�ت �مل�ستقلة، �أو �ملنبئة( - �لوعي، �لنعمة، �ملعنى، �لتفوق، 
�حلقيقة، �لدرجة �لكلية ملقيا�س �لذكاء �لروحي- قيمته )87.6%(، ولأن مربع معامل 
�لرتباط �ملتعدد �مل�س���حح )R2( هو ت�س���حيح ملربع معامل �لرتباط �ملتعدد �مل�س���حح 
 R2 هو ت�سحيح ملربع معامل �لرتباط ويعالج ق�سية �لتحيز ملوؤ�سر R2 adjusted
ويعترب من �ملوؤ�سر�ت �ملف�سلة بدرجة كبرية لدر��سة مطابقة �لنموذج، وتوفري تقدير 
�أف�س���ل لقي���م �لأفر�د �حلقيقي���ة، فكلما �قرتبت قيمته من �لو�حد �ل�س���حيح دل ذلك 

على ح�سن مطابقته لنموذج �لنحد�ر �ملتعدد مع 

عر�س نتيجة الفر�س اخلام�س والذي ين�س على
�أبعاد �لذكاء �لأخالقي يف �لتنبوؤ عن وجود �لكفايات �ل�سخ�س���ية لدى  “ت�س���هم بع�س 

معلمي �ملوهوبني”.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س عوجلت ��س���تجابات عينة معلمي �ملوهوبني 
)ن= 51( عل���ى مقايي����س �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لكفايات �ل�سخ�س���ية با�س���تخد�م حتليل 

�لنحد�ر �ملتعدد، و�أ�سفر عن �لنتائج �ملبينة بجدول )8(
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يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن مق���د�ر �لتباي���ن يف �ملتغ���ري �لتاب���ع )�لكفاي���ات 
�ل�سخ�سية( �لذي يف�سره �لنموذج )�ملتغري�ت �مل�ستقلة، �أو �ملنبئة( - �لتعاطف، �لعطف، 
�ل�س���مري، �س���بط �لذ�ت، �لحرت�م، �لت�سامح، �لعدل - قيمته )78.3%(، كما يت�سح �أن 
�ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة تف�س���ر )78%( م���ن مقد�ر �لتباي���ن يف �ملتغري �لتاب���ع وذلك بدللة 

�إح�سائية )0.001( تو�سحها قيمة )ف( �ملح�سوبة لدى عينة معلمي �ملوهوبني.
�م���ا بالن�س���بة ملعادل���ة �لنح���د�ر فه���ي: �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية= 29.092+)0.407( × 
)�لتعاط���ف( + )0.862( ×)�لعط���ف(+ )0.490(×)�ل�س���مري(+ )0.114(×)�س���بط 

�لذ�ت(+)0.714( ×)�لحرت�م( +)0.435( ×)�لت�سامح( +)0.246( ×)�لعدل(.

كم���ا يت�س���ح من �جلدول رقم )8( �أن قيم معام���الت �لنحد�ر لكل من �أبعاد 
�ل���ذكاء �لروح���ي ذ�ت دللة �إح�س���ائية مرتفعة عن���د م�س���توى )0.001(، ومن ثم فاإنه 
ميك���ن �لق���ول �أن معام���الت �لنحد�ر لهذه �لأبعاد ت�س���هم �إ�س���هاًما ذ� دللة �إح�س���ائية 

بن�سبة )87%( من �لتباين يف قيم �ملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية(.

���ا من �جلدول �أن �أكرث �ملتغري�ت �إ�سهاًما يف تف�سري �لكفايات  كما يت�س���ح �أي�سً
�ل�سخ�سية و�لتنبوؤ بها هو �لعطف بن�سبة )43.6%(، يلية بعد �لحرت�م بن�سبة )%42.7(، 
ثم بعد �ل�سمري بن�سبة )35.2%(، يليه بعد �لت�سامح بن�سبة )34.3%(، وياأتي بعده بعد 
�لتعاطف بن�س���بة )31.2%(، ثم ياأتي بعد �لعدل بن�س���بة )30.7%(، و�أخري� بعد �س���بط 
�لذ�ت وي�س���هم بن�س���بة )25.1%( يف تف�س���ري �لتباي���ن، �أو �لتنبوؤ بالكفايات �ل�سخ�س���ية، 

وبهذ� يكون تاأثري �ملتغري�ت �مل�ستقلة يف تباين �ملتغري �لتابع مرتفًعا جًد�.

ويت�سح كذلك من جدول )8( �أن قيم �لرتباط �جلزئي �لتي مت تربيعها متثل 
فقط �ل�سهام �ملتميز لكل متغري بعد حذف، �أو ��ستبعاد �أي تباين م�سرتك مع �ملتغري�ت 
�لأخ���رى، فنج���د �أن متغ���ري �لعطف ي�س���هم �إ�س���هاًما متمي���ًز� بن�س���بة )45%(، يلية بعد 
�لحرت�م ي�سهم �إ�سهاًما متميًز� بن�سبة )37%(، ثم بعد �ل�سمري ي�سهم �إ�سهاًما متميًز� 
بن�س���بة )35%(، يليه بعد �لت�س���امح ي�س���هم �إ�س���هاًما متميًز� بن�س���بة )28%(، وياأتي بعده 
بعد �لتعاطف ي�سهم �إ�سهاًما متميًز� بن�سبة )26%(، ثم ياأتي بعد �لعدل ي�سهم �إ�سهاًما 
متميًز� بن�س���بة )21%(، و�أخري� بعد �س���بط �لذ�ت وي�سهم ي�سهم �إ�سهاًما متميًز� بن�سبة 
���ا نف����س �لرتتيب للمتغري�ت  )18%( يف �لتنب���وؤ بالكفاي���ات �ل�سخ�س���ية، وهو يوؤكد �أي�سً
�مل�ستقلة من حيث قيمة بيتا و��سهامها يف �لتنبوؤ باملتغري �لتابع )�لكفايات �ل�سخ�سية(.
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عر�س نتيجة الفر�س ال�ساد�س والذي ين�س على
“ي�سهم كل من �لذكاء �لروحي و�لأخالقي يف �لتنبوؤ عن وجود �لكفايات �ل�سخ�سية 

لدى معلمي �ملوهوبني”.

وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س عوجلت ��ستجابات عينة معلمي �ملوهوبني )ن= 51( 
عل���ى مقايي����س �لذكاء �لروحي و�ل���ذكاء �لأخالقي و�لكفايات �ل�سخ�س���ية با�س���تخد�م 

حتليل �لنحد�ر �ملتعدد، و�أ�سفر عن �لنتائج �ملبينة بجدول )9(
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�مل�س���تقلة  �ملتغ���ري�ت  �أن   )9( رق���م  باجل���دول  �ملدون���ة  �لقي���م  م���ن  يت�س���ح 
تف�س���ر)82.5%( م���ن مق���د�ر �لتباي���ن يف �ملتغ���ري �لتاب���ع )�لكفايات �ل�سخ�س���ية( وذلك 
بدللة �إح�سائية )0.005(، تو�سحها قيمة )ف(، �أما بالن�سبة ملعادلة �لنحد�ر فهي:

�لكفايات �ل�سخ�سية= )11.988(+ )0.203(×)�لذكاء �لروحي( + )0.230(×)�لذكاء 
�لأخالق���ي(، وتعني معادلة �لنح���د�ر �أنه مع كل زيادة يف �لذكاء �لأخالقي مبا يعادل 
وح���دة كامل���ة فاإن متغ���ري �لكفايات �ل�سخ�س���ية يزيد مبق���د�ر )0.203( م���ن �لوحدة، 
ولكل زيادة ت�س���اوي وحدة كاملة يف �لذكاء �لأخالقي فاإن متغري �لكفايات �ل�سخ�س���ية 

يزيد مبقد�ر )0.230(، وذلك لكل فرد من �أفر�د �لعينة.

ومبر�جع���ة قيم معام���ل �لرتباط �جلزئي و�لتي متثل �ل�س���هام �لتميز لكل   
متغري فاإنه يت�سح �أن متغري �لذكاء �لأخالقي ي�سهم �إ�سهاًما متميًز� بن�سبة )%45.4( 
من تف�س���ري �لتباين يف متغري �لكفايات �ل�سخ�س���ية، يلية �لذكاء �لروحي �لذي ي�سهم 

بن�سبة )43%( يف �لتنبوؤ بالكفايات �ل�سخ�سية.

ا: تف�سري النتائج يف �سوء الدرا�سات ال�سابقة و ال�سياقات الثقافية واملجتمعية  ثانياً
واملهنية لعينة الدرا�سة

العالق�ة ب�ني كل م�ن ال�ذكاء الروح�ي والأخالق�ي بالكفاي�ات ال�سخ�س�ية ملعلم�ي 
املوهوبني.

بالإط���الع عل���ى �لقي���م �ل���و�رده يف ج���دول)4( وج���د �لباح���ث �أن هن���اك عالقة 
�رتباطي���ة ب���ني �أبع���اد �ل���ذكاء �لروح���ي و�أبعاد �ل���ذكاء �لأخالق���ي، وترك���زت �أعلى قيم 
�لرتباط بني بعدي �لحرت�م و�لتفوق، ويرجع �لباحث ذلك �إىل �أن �لذكاء �لأخالقي 
و�لذكاء �لروحي متكاملني ويجب �أل يتم �لف�س���ل بينهم، ويوؤكد على ذلك �لدر��س���ات 
�لت���ي دع���ت �إىل تنمية نوعي �لذكاء �س���وًيا مث���ل در��س���ة (Lyubimov, 2010)؛ كما 
�أن �لنظ���م �لتعليمي���ة عل���ى م�س���توى �لع���امل تدع���و� د�ئًم���ا �إىل تبن���ي �لقي���م �لروحي���ة 
و�لف�س���ائل �لأخالقية ويوؤكد على ذلك �لنظام �لرو�س���ي �لذي دعا �إىل �إيجاد م�س���روع 
جدي���د ملعاي���ري �لدولة �لحتادية يف �لتعليم حيث مت تخ�س���ي�س �لفقرة )9( من �ملادة 
)6( و�لتي تن�س على �ن كال من مفهوم �لتن�س���ئة �لروحية و�لأخالقية يحدد �أهد�ف 

وغايات �لرتبية لطالب �ملد�ر�س.
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بالإطالع على �لدر��سات �لتي تناولت �لعالقة بني �لذكاء �لروحي و�لأخالقي 
وجد �ن نتيجة هذ� �لفر�س تختف مع نتائج در��سة (preston, 2010) �لتي ترى �أنه 
ل توج���د عالق���ة بني �لتكوين �لأخالقي للفرد وبني �جلو�نب �لروحية مما قد يدفع 
�لبع����س �إىل �إرج���اع �لخفاق���ات �لروحية �إىل وجود جانب �أخالق���ي يغني عن �جلانب 
�لروح���ي؛ وعل���ى �لنقي�س تتف���ق مع �لنتيجة �لتي تو�س���ل �إليها )ب�س���ارة، 2015( �لتي 
ت���رى �ن هن���اك عالقة �رتباطية بني �لذكاء �لروحي و�لأخالقي فالذكاء �لروحي هو 
�ملوجه و�ملحرك �لرئي�س ل�سلوك �لفرد و�لتي متنعه عن �لقيام باأي �سلوك ل �أخالقي.

وي���رى (Clarken, 1999) �أن �ل���ذكاء �لأخالق���ي يرتبط م���ع مع ثالثة من 
�لذكاء�ت �ملتعددة هي �لذكاء �ل�سخ�سي، و�لجتماعي و�لذكاء �لروحي

وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع (David, 2004) �ل���ذي ي���رى �أن تنمي���ة �ل���ذكاء 
�لأخالق���ي ي�س���مو بالنف�س ويخل�س���ها م���ن �لعديد من �لأمر��س �لنف�س���ية، وي�س���في 

عليها جماًل ويجعلها �أكرث كماًل

كما يعطي �لذكاء �لروحي �لقدرة على �لتمييز و�لح�سا�س �لأخالقي، وكذلك 
�لق���درة على معاجلة وتعديل �لأحكام �ل�س���لبة با�س���تخد�م �لفهم و�ل�س���فقة مع وجود 

.(Selman et al, 2005) لقدوة�

�أم���ا ع���ن �لعالق���ة ب���ني �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعلم���ي �ملوهوب���ني وب���ني �لذكاء 
�لروحي فبالإطالع على �لنتائج �لو�رده يف جدول )5( جند �أن هناك عالقة �رتباطية 
موجب���ة بني �أبع���اد �لذكاء �لروحي وبني �لكفايات �ل�سخ�س���ية ملعلمي �ملوهوبني، حيث 
جند �أن �أعلى قيمة كانت بني بعد �حلقيقة و�لكفايات �ل�سخ�سية حيث بلغت )0.690(، 
ويالح���ظ �أن ه���ذ� �لبع���د يتك���ون م���ن ع���دد م���ن �لأبع���اد �لفرعي���ة – �لرز�نة، ��س���لوب 
�لتعامل، �لثقة، فهم �لذ�ت، ح�سور �لذهن- ت�سكل يف جمموعها �لكفايات �ل�سخ�سية 
�لالزمة للمعلم ب�س���فة عامة وملعلم �ملوهوبني على وجه �خل�س���و�س؛ وياأتي بعد ذلك 
بعد �لتفوق مبعامل �رتباط بلغت قيمته )0.620( وبالنظر �إىل �لأبعاد �لفرعية جند 
�أنها ت�س���كل يف جمموعها �لكفايات �ل�سخ�س���ية �لالزمة للمعل���م ومن �لبعاد �لفرعية 

�ملهمة ملعلم �ملوهوبني علو �لذ�ت، �لكمال، �ملمار�سة.
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�أم���ا �أق���ل �لأبعاد �رتباًطا مع �لكفايات �ل�سخ�س���ية فهو بع���د �لنعمة حيث بلغت 
قيمة معامل �لرتباط )0.453( وبالرغم من �أنها قيمة مرتفعة وذ�ت دللة �إح�سائية 
�إل �أنه���ا �أق���ل �لقي���م �ل���و�رده يف �جلدول وقد يرج���ع ذلك �إىل �هتمام �ملعل���م بالكفايات 
�ل�سخ�س���ية �لت���ي ميكن توظيفها م���ع �لطالب �أما هذ� �لبعد فريتب���ط �أكرث بعالقته 
م���ع �هلل ع���ز وج���ل، فاإذ� نظرن���ا �إىل بعد �جلمال فنج���د �أن هذ� �لبع���د ل يتاأتى �إل من 
خ���الل �لتاأم���ل يف خلق �هلل وعظيم �س���نعه، وكذلك بعد �لمتن���ان فنجد �أنه �أقرب �إىل 
�جلو�نب �لروحية �أكرث من �جلو�نب �ل�سخ�سية، حيث مين �لفرد ملن هو �أعلى منه 

مرتبه ولي�س ملن هو �أدنى.

تتفق نتائج �لدر��س���ة مع ماجاء به (Emmons, 2000) يف �أن قدر�ت �لذكاء 
�لروح���ي ت�س���اعد �لفرد على �لتفوق و�ل�س���مو وكذلك �لقدرة عل���ى توظيف �لإمكانات 
ا على وجود عالقة �رتباطية قوية بني  �ملختلفة يف حل �مل�ساكل �حلياتية، كما �أكد �أي�سً
�لذكاء �لروحي و�ل�سخ�س���ية، حيث ترتبط خ�س���ائ�س �ل�سخ�سية بالفروق �لفردية يف 

�لذكاء �لروحي.

كم���ا تتف���ق م���ع وجه���ة نظ���ر (MacHovec, 2002) �ل���ذي ي���رى �أن ق���در�ت 
�لذكاء �لروحي ترتبط ب�سمات �سخ�سية �أكرث من غريها، ومن هذه �ل�سمات �لتفوق، 
حب �ل�ستطالع، �سرعة �لبديهة، �لطموح، �ملناف�سة، �لإيثار، �لأمانة، وهي جميًعا من 
�خل�سائ�س �ل�سخ�سية ملعلمي �ملوهوبني، فاملعلم �لذي يح�سل على درجات مرتفعة يف 
هذه �خل�س���ائ�س تتحقق له �ل�سعادة و�لرفاهية �لنف�سية يف �حلياة وجتعله قادًر� على 
مو�جهة �مل�سكالت �حلياتية �ليومية و�ل�سعوبات �ملختلفة يف حميط عمله كما جتعله 

قادًر� على مقاومة �لحرت�ق �لنف�سي

كم���ا تتف���ق ونتائج در��س���ة (Rustan, 2010) �لتي تو�س���لت �إىل وجود عالقة 
�رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �إلذكاء �لروح���ي و�لأد�ء �لوظيفي، كما تتفق مع نتائج در��س���ة 
(Ebrahimi et al, 2012) �لت���ي تو�س���لت �إىل وجود عالق���ة �رتباطية موجبة بني 
�لذكاء �لروحي و�ملرونة، وكذلك در��س���ة (Seybold& Hill, 2001) �لتي تو�س���لت 
نتائجه���ا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة بني �ل���ذكاء �لروح���ي وبني �لتو�ف���ق �لنفعايل 

و�لجتماعي وهي من �لكفايات �ل�سخ�سية �لالزمة ملعلمي �ملوهوبني.



اإ�صهام كل من الذكاء الروحي والأخالقي يف التنبوؤ بالكفايات ال�صخ�صيةد . حممد م�صطفى عبد الرازق  

 422 

وع���ن �لعالق���ة �لرتباطي���ة بني �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعلم���ي �ملوهوبني وبني 
�ل���ذكاء �لأخالق���ي وبعد �لط���الع على �لقيم �ل���و�رده يف جدول )6( وج���د �لباحث �أن 
�لف�سائل �لأخالقية �رتبطت مع �لكفايات �ل�سخ�سية وفق �لرتتيب �لتايل: �ل�سمري، 
�لعطف، �لتعاطف، �لعدل، �لت�س���امح، �س���بط �لذ�ت، �لح���رت�م ؛ ويوؤكد هذ� �لرتتيب 
على �أن �جلو�نب �لتي حازت على �أعلى �رتباط هي جو�نب �سخ�سية لغنى عنها لأي 
معلم ب�س���فة عامة ومعلم �ملوهوبني ب�سفة خا�سة، حيث يتطلب �لعمل مع �ملوهوبني 
�سحوة يف �ل�سمري �سو�ء يف �جلانب �لت�سخي�سي، �أو يف جو�نب �لرعاية �لرتبوية لأنه 
لو مل يكن هناك �س���مري لتم تدمري و�ندثار هذه �ملوهبة، وترى )�خلفاف، 2011( �أن 
�س���حوة �ل�س���مري تبقى �ساحبها على �لدو�م مقيًما لأفعاله و�س���لوكياته وي�سعر د�ئًما 
بالوخ���ز �إذ� م���ا خ���رج عن �لطريق �ل�س���حيح، �أما بالن�س���بة لبعدي �لعط���ف و�لتعاطف 
فهم���ا من �لأبعاد �ملهمة وخا�س���ة يف �لتعامل م���ع �لطالب �ملوهوبني، ويرجع ذلك �إىل 
�أن �لطالب �ملوهوب يكت�سب ثقة معلمه �إذ� �سعر �أنه يتمثل �نفعالته، كما �أن �لتعاطف 
يك���ون �س���رورًيا لأد�ء �لأعمال رفيعة �مل�س���توى متى كانت تتطل���ب �لرتكيز يف �لتفاعل 
مع �لآخرين، كما �أن �لتعاطف ي�ساعد �لفرد على كبح ق�سوته و�ملحافظة على حت�سره 

)�خلفاف، 2009(.

وياأتي بعد ذلك �أبعاد �لعدل و�لت�س���امح و�س���بط �لذ�ت و�لحرت�م وهي جميعا 
ف�س���ائل حتمل يف طياتها كفايات �سخ�س���ية يجب �أن يتمتع بها معلم �ملوهوبني وعليه 

�أن ينقلها�إىل طالبه.

�م���ا م���ن جان���ب �لدر��س���ات �ل�س���ابقة فنجد �ن نتيج���ة هذ� �لفر����س �تفقت مع 
در��س���ة (Gerjolj, 2008) �لت���ي تو�س���لت نتائجه���ا �إىل وج���ود عالق���ة طردي���ة ب���ني 
�ل���ذكاء �لأخالقي و�لقدرة على مو�جهة �لتحديات، ويوؤكد  (Denton, 1997)على 
�أن �لذكاء �لأخالقي ي�س���اعد على تطوير �سخ�س���ية �لأفر�د عامة و�ملعلمني على وجه 
�خل�س���و�س، وبالت���ايل �نتقال �لتعلم �لذكاء �لأخالقي م���ن �ملعلم �إىل �لطالب، كما �أن 
�للتز�م بالذكاء �لأخالقي من �س���اأنه �إك�س���اب �أ�س���حابه �ل�س���حة �ملجتمعية مما يوؤثر 
عل���ى �ملجتم���ع ب�س���كل عام ويجعل���ه مرت�بط ومتما�س���ك؛ وترى )عب���د �خلالق، 2006( 
�أن �ل���ذكاء �لأخالق���ي ل���دى �لأفر�د يجعلهم يعي�س���ون حياة متو�زن���ة ل تخرجهم عن 

�لإطار �لن�ساين
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ومن مميز�ت �لذكاء �لأخالقي و�لتي تتفق مع �لكفايات �ل�سخ�سية للمعلمني 
�أنه ي�س���اعد على �ملحافظة على �لعالقات �لجتماعية بني �أع�س���اء فريق �لعمل �س���و�ء 

.(King& Down, 2001) كان بني �ملعلم و�ملعلمني، �أو بني �ملعلم وطالبه

ومن �لدر��سات �لتي �تفقت مع نتيجة هذ� �لفر�س در��سة )قا�سم، 2009( �لتي 
تو�سلت �إىل �أن �لذكاء �لأخالقي يك�سب �لفرد �ل�سرب و�لت�سامح و�لعدل و�لقدرة على 
�لتكي���ف م���ع �لآخري���ن، كما �أنه يعط���ي �لفرد ح�س���انة �أخالقية ومناع���ة ذ�تية جتعله 
مق���اوم لالإغ���ر�ء�ت �ملختلف���ة وه���ي كلها كففاي���ات يج���ب �أن تتوفر لدى �ملعلم ب�س���فة 

عامة.

ا�سهام كل من الذكاء الروحي والأخالقي يف التنبوؤ بالكفايات ال�سخ�سية
�لتنب���وؤ  يف  و�لأخالق���ي  �لروح���ي  �ل���ذكاء  م���ن  كل  �إ�س���هام  �إمكاني���ة  ح���ول 
بالكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعلم���ي �ملوهوب���ني فنج���د �أن �لنتائ���ج �تفق���ت م���ع وجه���ة نظر                    
(Piedmont, 1999) �ل���ذي ي���رى �أن �ل���ذكاء �لروح���ي يعك����س �لتكام���ل بني �س���مات 

�ل�سخ�سية وبني �لعمليات �ملرتبطة بالذكاء �لروحي.

كم���ا �أن �لأ�س���خا�س �للذي���ن يتمتع���ون بالنفتاح على �خلربة و�ل�س���مري �حلي 
و�لقب���ول و�لثب���ات �لنفع���ايل وهي جميعها خ�س���ائ�س وكفايات �سخ�س���ية مهمة ملعلم 
ا بقدر مرتفع من قدر�ت �لذكاء �لروحي  �لطالب �ملوهوبني و�ملتفوقني يتمتعون �أي�سً

.(Machovec, 2002)

وتتف���ق نتائ���ج �لدر��س���ة م���ع در��س���ة (Golden et al, 2004) �لتي تو�س���لت 
نتائجه���ا �إى �أن���ه ميك���ن �لتنب���وؤ ببع����س �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية م���ن خ���الل درج���ة 
���ا �لحرت�ق �لنف�س���ي، فاملعلم �لذي يتمتع بق���در من �لروحانية  �لروحاني���ة وخ�سو�سً

يتميز ب�سحة نف�سية جيدة و�لعك�س �سحيح.

وي���رى (Tekkeveettiil et al, 2003) �أن �لأف���ر�د ذوي �ل���ذكاء �لروح���ي 
يظهرون عدد من �خل�سائ�س منها �ملرونة و�لإندماج و�لتكيف طبًقا للتطور�ت، ومن 
ا �لوعي بالذ�ت، �لقدرة على �ملو�جهة، �لتفكري  �خل�سائ�س �لتي ميكن �لتنبوؤ بها �أي�سً

�جلماعي و�لتعاون.
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كما �تفقت نتائج �لدر��س���ة مع در��س���ة (Rustam, 2010) �لتي تو�س���لت �إىل 
وجود عالقة �إيجابية بني �لذكاء �لروحي و�لأد�ء.

وم���ن �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية �لتي ميك���ن �لتبوؤ بها م���ن خالل �ل���ذكاء �لروحي 
�لق���درة على �إد�رة �ل�س���غوط �لت���ي يتعر�س لها معلم �ملوهوبني ويتف���ق هذ� مع نتائج 
در��س���ة (Maximo, 2006) �لت���ي تو�س���لت �إىل وج���ود عالقة �رتباطي���ة بني �لذكاء 
�لروح���ي و�إد�رة �ل�س���غوط و�إمكاني���ة �لتب���وؤ بالق���درة عل���ى �إد�رة �ل�س���غوط من خالل 

�لذكاء �لروحي.

كذلك يوؤدي �لذكاء �لروحي �إىل حت�س���ني عدد من �لكفايات �ل�سخ�سية ومنها 
مه���ار�ت �لقي���ادة و�حل�س���ول عل���ى �ملزيد م���ن �لإبد�ع و�ل�س���عور بال�س���عادة �ل�سخ�س���ية 
و�لفاهية �لنف�سية وهي جميًعا كفايات لزمة ملعلمي �ملوهوبني وميكن �لتنبوؤ بها من 

.(Stitt& Straus, 2009) خالل �لكاء �لروحي
وتو�س���لت (Sinetar, 2000) �إىل عدد من �لكفايات �ل�سخ�س���ية �لتي تعد يف 
نف�س �لوقت �س���مات روحية ميكن �لتنبوؤ باأي منهما عن طريق �لآخر ومنها �لتفاوؤل، 

�ل�سجاعة، �ملرونة، �لإيجابية

م���ن                                 كل  �إليه���ا  تو�س���ل  �لت���ي  �لنتائ���ج  م���ع  �لدر��س���ة  نتائ���ج  تتف���ق  كم���ا 
(Rogers& Dantley, 2001) �لتي ترى �أن �ملعلمني ذوي �لذكاء �لروحي ميكنهم 
خلق بيئات د�عمة وتوفري م�ساندة �إجتماعية مع �لقدرة على �إثر�ء �لرو�بط و�لعالقات 
���ا مع در��س���ة (Salicru, 2010) �لتي  �لجتماعي���ة بينهم وبني �لطالب، وتتفق �أي�سً

تو�سلت �إىل �إ�سهام �لكاء �لروحي يف �لتنبوؤ باملهار�ت �لقيادية لدى �لأفر�د.

بالكفاي���ات  �لتنب���وؤ  �إمكاني���ة  �إىل  �لنتائ���ج  �أ�س���ارت  فق���د  �آخ���ر  جان���ب  م���ن 
�ل�سخ�س���ية ملعلم���ي �ملوهوب���ني م���ن خ���الل �ل���ذكاء �لأخالق���ي ويتف���ق هذ� مع در��س���ة
(Brown et al, 2005) �لتي �أ�س���فرت نتائجها على �أن �لذكاء �لأخالقي ي�س���اعد يف 
�إع���د�د �لق���ادة وكذلك تي�س���ري �لعمل وتكوين عالق���ات �جتماعية جي���دة بني �لزمالء 
وهي من �لكفايات �ملهمة ملعلم �ملوهوبني، كما �أنها ت�س���هم ب�س���كل �أ�سا�س���ي على �لجناز 

وزيادة �لنتاجية �ملهنية.
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وه���ذ� م���ا �أكده )د�ود،،2004، 87( �لذي ي���رى �أن �لقيم �لأخالقية تعد �لركيزة 
�لأ�سا�س���ية لتحقي���ق �لتو�فق �لنف�س���ي و�لجتماعي ل���دى �لفرد مما يكفل له �ل�س���عور 

بالر�حة و�ل�سعادة.

وكم���ا �أ�س���فرت �لنتائ���ج �ل���و�ردة يف معادل���ة �لنح���د�ر و�لت���ي تن����س عل���ى �أن 
×)�لعط���ف(+  × )�لتعاط���ف( + )0.862(  �ل�سخ�س���ية= 29.092+)0.407(  �لكفاي���ات 
)0.490(×)�ل�سمري(+ )0.114(×)�سبط �لذ�ت(+)0.714( ×)�لحرت�م( +)0.435( 

×)�لت�سامح( +)0.246( ×)�لعدل(.

وميكن تف�س���ري ذلك باأن �متالك �لفرد للتعاطف فاإنه ي�س���هم يف ت�سكيل قوة    
ر�دعة حتول بينه وبني �لعنف و�لق�سوة مع �لآخرين، كما �أنه يجعل �لفرد �أكرث تكيفا 

.(Coles, 1997: 34) للتعامل مع �لغ�سب

وبالن�سبة لبعد �لعطف فنجد �أن �ملعلم �لذي يتميز بهذه �لف�سيلة ل يهتم �إل 
مب�ساعر ور�حة �لآخرين دون توقع مقابل �سو�ء مادي، �أو معنوي، كما يتميز بالإيثار 

وهي من �لكفايات �ملهمة �لالزمة ملعلم �ملوهوبني )بهجات، 2010(

وتات���ي بع���د ذل���ك ف�س���يلة �لحرت�م و�لت���ي تعد �لقاع���دة �لذهبي���ة حيث تهتم 
بطريقة �لتعامل مع �لآخرين و�لتي جتعل �ملعلم يف مكانة �أكرث �أخالقية، كما يتميز 
�لأ�س���خا�س �لذي���ن يتمتع���ون به���ذه �ل�س���فة باأنه���م �أك���رث �هتماًم���ا بحق���وق �لآخرين، 
وميك���ن �أن تنتقل هذه �ل�س���فة م���ن �ملعلم �إىل طالبه من خالل �لق���دوة و�ملثل �لأعلى 

.(Lennick& Kiel, 2006) لتي يجب �أن يكون عليها�

وبالن�سبة لبعد �ل�سمري ومدى �إ�سهامه يف �لتنبوؤ بالكفايات �ل�سخ�سية فرتى 
)بهجات، 2010( �أن �ل�س���مري ي�س���ع �لأ�سا�س لل�س���لوك �لأخالقي و�ملو�طنة �ل�ساحلة، 
كم���ا يعت���رب جوه���ر �لأخ���الق برمته���ا وتوفر هذه �لف�س���يلة ل���دى �لف���رد ميثل حجر 
�لز�وي���ة يف �سخ�س���يته، وم���ن �لأهمية مب���كان �أن تتوفر هذه �لف�س���يلة لدى �ملعلم و�ن 

تكون من كفاياته �ل�سخ�سية.

ومن �لف�سائل �لتي ميكن �ن ت�سهم يف �لتنبوؤ بالكفايات �ل�سخ�سية تاأتي ف�سيلة 
�سبط �لذ�ت و�لتي يتميز �ساحبها بعدد من �لكفايات �ل�سخ�سية مثل �ل�سيطرة على 

�أفعالة، �لتحكم يف �لغ�سب، مو�جهة �ل�سغوط �ملختلفة )ح�سني، 2003: 178(.
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كم���ا �أن هن���اك ف�س���يلة �أخ���رى مهم���ة وميك���ن م���ن خالله���ا �لتنب���وؤ بع���دد م���ن 
�لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية ملعل���م �ملوهوب���ني وهي ف�س���يلة �لت�س���امح و�لتي يتميز �س���احبها 
بعدد من �خل�سائ�س ذكرتها )بهجات، 2010( وهي تال�سي �لكر�هية و�لعنف و�حلقد 
ويف نف����س �لوق���ت معاملة �لآخرين باح���رت�م وعطف وفهم وكر�م���ة بغ�س �لنظر عن 

جن�سية �ل�سخ�س، �أو حالته �ملادية.

و�أخرًي� تاأتي ف�سيلة �لعدل و�لتي ميكن من خاللها �لتنبوؤ بعدد من �لكفايات 
�ل�سخ�س���ية ملعل���م �ملوهوب���ني مث���ل مر�قب���ة �لق���ر�ر�ت �ملختلف���ة و�لبع���د ع���ن �ملحاب���اة 
و�لنحي���از، م���ع حماولة ح���ل �مل�س���كالت �ملختلفة بطريق���ة عادلة، و�ل�س���تماع جلميع 

�أطر�ف �مل�سكلة قبل حماولة حلها )بهجات، 2010(.

ا: تو�سيات الدرا�سة وكيفية ال�ستفادة منها يف جمال تعليم املوهوبني  ثالثاً

�إج���ر�ء �ملزيد من �لدر��س���ات �لتي تهتم ببح���ث مفهوم �لذكاء �لروحي و�لذكاء 1 ))
�لأخالقي و�ملتغري�ت �ملرتبطة بهما لدى �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سة.

�لقي���ام ببح���وث جتريبي���ة به���دف تنمي���ة كال م���ن �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لذكاء 1 ))
�لروحي لدى معلمي �لفئات �خلا�سة

�بتكار منوذج �أخالقي يهدف �إىل غر�س �لقيم و�لف�س���ائل لدى �لن�سء �لعربي 1 ))
ولدى معلميهم

تنمي���ة كل م���ن �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�ل���ذكاء �لروحي ل���دى �لط���الب �ملعلمني، 1 ))
وذلك لتحقيق �لرقي �لأخالقي و�لروحي يف �ملجتمع

تدريب �ملعلمني على �إبر�ز دور �لذكاء �لأخالقي و�لروحي يف حت�سني �سلوكيات 1 ))
�لطالب 

ت�س���ميم بر�مج �إر�س���ادية وتوعوي���ة لتنمية �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لروحي لدى 1 ))
�لطالب �ملوهوبني

�إع���ادة �لنظ���ر يف بر�مج �إع���د�د معلمي �لطلبة �ملوهوب���ني و�ملتفوقني وتاأهيلهم 1 ))
وتدريبهم على ف�سائل �لذكاء �لأخالقي و�لذكاء �لروحي مبا ي�سمح بانتقالها 

�إىل طالبهم �ملتفوقني
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�لرتكي���ز و�لهتم���ام مبه���ار�ت �ل���ذكاء �لأخالق���ي و�لروحي كم�س���ادر لتطوير 1 ))
�لأد�ء �ل�سخ�سي لدى معلمي �ملوهوبني

�سياغة �أن�سطة تت�سمن مهار�ت �لذكاء �لأخالقي و�لروحي وتدريب �ملعلمني 1 ))
عليها

تدريب �ملعلمني على �إبر�ز دور كال من �لذكاء �لروحي و�لأخالقي يف حت�سني 1 1))
�سلوكيات �لطالب �ملوهوبني
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