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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.
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املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

مه�ارات تقري�ر امل�س�ر وعالقتها بج�ودة احلياة ل�دى املراهق�ن ذوى الإعاق�ة الفكرية 
الب�سيطة .

د. هالة خري �صنارى اإ�صماعيل

1

امل�س�كالت ال�سلوكي�ة ل�دى اإخ�وة الأطف�ال ذوي ا�سط�راب طي�ف التوحد )كم�ا تدركها 
الأمهات( وعالقتها بحاجاتهم النف�سية .

د. حممد عبد القادر على متويل

46

بع��س امل�سكالت ال�سائعة لدى الأطف�ال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة املدجمن وغر 
املدجمن  .

د. ال�صيد خالد مطحنة

91

فعالي�ة برنامج تدريب�ي لتنمية اجتاهات املعلم�ن نحو دمج التالمي�ذ ذوي العاقات 
مبدار�س التعليم العام  .

د. رحاب اأحمد راغب

146

فعالي�ة برنام�ج اإر�س�ادي �سلوكي خلف�س ال�سل�وك العدواين واأث�ره يف حت�سن ال�سلوك 
التوافقي لدى املراهقن ال�سم  .

د. حممود مندوه �صامل

185

ال�سع�ي نح�و الكمالية وعالقتها بال�سغ�وط املدركة والحرتاق النف�س�ي  لدى مرتجمي 
لغة الإ�سارة .

د. �صريفة بنت عبداهلل الزبريي

272

ت�سخي�س ذاكرة الأطفال ذوى ا�سطرابات طيف التوحد فى �سوء حمكات ت�سخي�س الإ�سدار 
اخلام�س للدليل الإح�سائى الأمريكى .
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ملخ�ص البحث: 
��ستهدف �لبحث �حلايل �لتعرف على �لعالقة بني مهار�ت تقرير �مل�سري وجودة 
�حلي���اة ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، و�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة 
ب���ني �لن���وع )ذك���ور– �إن���اث(، و�لأعم���ار �لزمني���ة م���ن )12-15، 15-18، 18-21( �س���نة 
و�لتفاع���الت �مل�س���رتكة بينهم���ا ومه���ار�ت تقرير �مل�س���ري لديهم، وكذلك �لك�س���ف عن 
�إمكاني���ة �لتنبوؤ بجودة �حلياة من خالل مهار�ت تقرير �مل�س���ري، وتكونت �أد�تا �لبحث 
من مقيا�س تقدير �ملعلمني ملهار�ت تقرير �مل�سري لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية 
)�إعد�د:�لباحثة(، مقيا�س ت�سخي�س معايري جودة �حلياة )للعاديني وغري �لعاديني(، 
حي���ث مت تطبي���ق �أد�ت���ا �لبح���ث عل���ى عين���ة قو�مه���ا ) 173( طالبا وطالب مبدر�س���تى 
�لرتبي���ة �لفكري���ة بقنا، و�لرتبية �لفكري���ة بقو�س، ترت�وح �أعماره���م �لزمنية ما بني 
)12- 21( �س���نة، وتو�س���ل �لبحث �إىل �لنتائج �لتالية: توجد عالقة �رتباطية موجبة 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني مهار�ت تقرير �مل�س���ري وجودة �حلياة 
ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، كما �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�س���توى )0.01( فى مهار�ت تقرير �مل�س���ري ر�جعة لتاأثري �لنوع ) ذكور – �إناث( 
ل�س���الح �لذكور، كما توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( ر�جعة لتاأثري 
�لعم���ر �لزمن���ى )12-15، 15-18، 18-21( �س���نة ل�س���الح �لفئ���ة �لعمري���ة �لأك���رب م���ن  
)18-21( �س���نة، كم���ا �أنه يوجد تاأثري للتفاعل بني �لن���وع و�لعمر �لزمني، حيث توجد 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( يف �لدرج���ة �لكلية وبع���د �لتحكم 
�لذ�تى وبعد حتقيق �لذ�ت ملهار�ت تقرير �مل�سري لدى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة، ر�جع���ة لتاأثري �لتفاعل ب���ني �لنوع و�لعمر �لزمني، بينم���ا كانت �لفروق يف 
بع���د �لتنظي���م �لذ�ت���ى د�ل���ة عند م�س���توى )0.05(، ومل تك���ن �لفروق يف بع���د �لتمكني 
�لنف�س���ى د�لة �إح�س���ائًيا، كما �أن جودة �حلياة �أ�سهمت يف �لتنبوؤ مبهار�ت تقرير �مل�سري 
)�لتحكم �لذ�تى، و�لتنظيم �لذ�تى، و�لتمكني �لنف�س���ى( لدى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.

الكلمات املفتاحية: �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، مهار�ت تقرير �مل�سري، جودة �حلياة.
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Self-Determination Skills of Mild Intellectual Disability
Teenagers and their Relation to their Life Quality

Dr. Hala Khair Sennary
Assistant Prof. of Mental Health

Qena Faculty of Education
South Valley University

Abstract: 
 The present study aimed at identifying the relation between 
gender (male/female), age ranges (12-15،15-18،18-21), their internal 
interactions and Self-determination skills of mild intellectual 
disability teenagers and their life quality. The study aimed sought 
also to test the predictability of life quality through self-determination 
skills. Two instruments were utilized; a scale of self-determination 
skills of mild intellectual disability students to be filled in by 
teachers (prepared by the researcher), a scale for diagnosing life 
quality standards (for normal / abnormal persons) (Shuqeir, 2009). 
Both instruments were administered on a sample of 173 male/female 
students aging 12-21 in the mental schools in Qena and Qus. Results 
showed the following: There are statistically significant differences 
at 0.01 level in self-determination skills that can be attributed to the 
gender favoring those of the male students. There are statistically 
significant differences at 0.01 level in self-determination skills that 
can be attributed to the age range favoring those of the higher age 
range (18-21) students. There are statistically significant effects at 
0.01 level between gender and age in the overall score and in the 
self-control dimension, the self-actualization dimension that can be 
attributed to the interaction between gender and age. Differences in 
the self-regulation dimensions were significant at 0.05, and there 
were no statistically significant differences in the self-mastery 
dimension. There is a statistically significant positive correlation 
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between self-determination skills and life quality of mild intellectual 
disability teenagers. Life quality contributed to the predictability of 
self-determination skills (self-control, self-regulation, self- mastery) 
of mild intellectual disability teenagers.

Key Words: Mild Intellectual Disability, Self-Determination Skills,       
Quality of Life.  
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مقدمة: 
يع���د مي���د�ن �لرتبي���ة �خلا�س���ة م���ن �مليادي���ن �لت���ى حظي���ت مبزي���د م���ن �لدع���م 
و�لرعاي���ة، ملا لالأف���ر�د ذوى �لإعاقة من �أهمية فى كافة �ملج���الت �لتعليمية و�لطبية 
و�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لقانوني���ة، و�س���رورة �إتاح���ة �لفر�س باأنو�عها لهم �س���اأنهم 
�س���اأن غري ذوى �لإعاقة، ودجمهم مع �أفر�د �ملجتمع، و��س���تثمار طاقاتهم و�ل�س���تفادة 

منها فى تطوير وتنمية �ملجتمع.

وعل���ى وج���ه �لتحديد، �س���هدت �لعقود �خلم�س���ة �ملا�س���ية بذل جه���ود عديدة على 
�ل�س���عيد �ل���دوىل لتح�س���ني نوعي���ة حي���اة �لأ�س���خا�س ذوى �لإعاقة �لفكرية. و�أ�س���بح 
�لع���امل يتح���دث عن جمتمع للجمي���ع ومد�ر�س للجميع. و�أ�س���بح لهم حقوق تعرتف 
به���ا �ملجتمع���ات �ملعا�س���رة. م���ن �أهمها �حل���ق ف���ى �أن يعامل كاإن�س���ان، �حلق ف���ى �لنمو 
و�لتطور، �حلق فى تعليم منا�س���ب، �حلق فى معاملة تتالئم وخ�سائ�س���ه و�حتياجاته 
�لفري���دة، و�حلق فى تلقى تدري���ب موجه للعي�س فى �ملجتمع و�حلق فى �لرتويح عن 

�لنف�س و�حلق فى �لندماج فى �ملجتمع )�خلطيب، 2010، �س23(.

وعل���ى �لرغ���م م���ن ذل���ك يعان���ى ذوو �لإعاق���ة �لفكري���ة �لعدي���د م���ن �مل�س���كالت 
�لأكادميية و�لنفعالية و�لجتماعية و�ل�سلوكية و�ل�ستقاللية.

وتعد مهار�ت تقرير �مل�س���ري Self-Determination Skills مبد�أ من �ملبادئ 
�ملهمة فى �لعمل مع �لب�س���ر فى كل �ملو�قع؛ فلكل �إن�س���ان �حلق فى �ختيار �أمور حياته 
�ل�سخ�س���ية طامل���ا كان ق���ادر� على حتمل م�س���ئولية �حلكم على �لأم���ور، ويعنى هذ� �أن 
للف���رد �حل���ق فى �تخ���اذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة به، و�أن يحدد �أهد�فه �خلا�س���ة، وكذلك فى 

�أن يقرر كيفية حتقيق هذه �لأهد�ف )�ل�سناوى، 1997، �س 466(.

فمنذ فرتة طويلة يعد تعليم �لطالب ذوى �لإعاقة مهار�ت تقرير �مل�سري حمور 
جمالت �لرتبية �خلا�سة وعلم �لنف�س، وظهور �لعديد من �لبحوث �لتى ركزت على 
�أهمي���ة مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري و�آثارها على �لعديد من �جلو�نب �ل�سخ�س���ية وكذلك 

.(Thoma, Pannozzo, Fritton,& Bartholomew, 2008) لأكادميية�

ومن ثم �أكد (Marks, 2008) على �أهمية ت�س���جيع تقرير �مل�س���ري لدى �لأفر�د 
ذوى �لإعاقة �لفكرية، و�أنه لبد �أن ناأخذ فى �لعتبار �لرتكيز على ثالث �أفكار رئي�سة 
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ه���ى: كل �لنا����س حمتاجون �إىل قدر من تقرير �مل�س���ري فى حياته���م، �خلرب�ت �لغنية 
و�ملتنوعة �سرورية لتعزيز تقرير �مل�سري، تقرير �مل�سري عملية �لتعلم مدى �حلياة.

كم���ا �أ�س���بح دع���م وتعزيز تقرير �مل�س���ري ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية 
 (Wehmeyer, أف�سل �ملمار�سات فى خدمات �لتعليم و�خلدمات و�لرب�مج �لنتقالية�

.Palmer, Shogren, Williams-Diehm,& Soukup, 2013)

حي���ث �أ�س���ارت �لأدبي���ات �لرتبوي���ة �أن مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري مهمة ج���ًد� لذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لبالغني لالحتفاظ بوظائفهم، و�لر�س���ا �لوظيفى لديهم، و�لأد�ء 
�لوظيفى �جليد، كما توؤكد على �أهمية و�س���ع ��س���رت�تيجيات خلرب�ء �لتاأهيل وخرب�ء 
 (Fornes, Rocco,& مل���و�رد �لب�س���رية لدع���م ذوى �لإعاقة لالحتفاظ بوظائفه���م�

.Rosenberg, 2008)

وه���ذ� ما �أك���ده �خلطيب )2010، �س 359( �أن �لعقدين �ملا�س���يني �س���هد� �هتماما 
متز�ي���د� بتدري���ب �لأف���ر�د ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت، و�لختي���ار 
و�لدف���اع ع���ن �ل���ذ�ت. فاله���دف �لأ�س���مى للرتبي���ة هو زيادة ق���درة جمي���ع �لطلبة على 
حتمل �مل�سوؤولية و�إد�رة �سئونهم �لذ�تية. ولذلك مت تطوير ع�سر�ت �ملناهج و�لرب�مج 

�لهادفة لتعليم هوؤلء �لأفر�د مهار�ت تقرير �مل�سري.

ولذل���ك ف���اإن ح���ق تقرير �مل�س���ري تكفل���ه �لت�س���ريعات و�لقو�نني و�لأ�س����س �ملهنية 
و�لوظيفية لكافة بر�مج وخدمات �لتاأهيل. كما تظهر فى جمال �لختيار �ملهنى حيث 
توؤكد �لأدبيات �أهمية م�ساركة ذوى �لإعاقة فى �ختيار �ملجال �ملهنى �لذى يتنا�سب مع 
ميوله و��س���تعد�د�ته وبتوجيه مبا�س���ر من مر�س���د �لتاأهيل و�أخ�س���ائى �لتوجيه �ملهنى 

)م�سعود، 2011، �س �س 80- 81(.
هذ� وتعد جودة �حلياة Quality of Life من �أهم �ملوؤ�س���ر�ت �لد�لة على تقدم 
�ملجتمع. حيث �أن ذوى �لإعاقة من �لفئات �لتى حتتاج �إىل رعاية خا�سة. فهم ينظرون 
للحي���اة بنظ���رة تختلف عن �لآخرين، كما تتاأثر نظرتهم للحياة بظروف �لإعاقة وما 
يح�س���لون علي���ه م���ن قبل �لآخرين، وحتت���اج هذه �لفئات �إىل خدمات ت�س���اعدهم على 

�لتو�فق مع ظروف �حلياة فى ظل �لإعاقة )�أحمد، 2005(.
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وم���ن هنا فاإن جودة �حلياة وتقرير �مل�س���ري م���ن �لقيم �لهامة فى جمال �لإعاقة 
�لفكرية �إل �أن �لعديد من �لدر��سات تو�سلت �إىل �أن هوؤلء �لأ�سخا�س لديهم فر�سة 
.(Cobigo, Morin, Lachapelle,2007) أ �لقر�ر�ت و�لتعبري عن تف�سيالتهم�

لذلك قام �لبحث �حلايل بدر��سة مهار�ت تقرير �مل�سري وعالقتها بجودة �حلياة 
لدى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

م�سكلة البحث: 
�إن م���ن �أك���رث �لأم���ور �أهمية و�لتى يجب مر�عاتها ف���ى �لآونة �لأخرية فى جمال 
تعليم ذوى �لإعاقة �لفكرية مهار�ت تقرير �مل�س���ري وجودة �حلياة، ملا لهما من �أهمية 
كبرية فى �تخاذ �لقر�ر، وو�س���ع �لأه���د�ف، و�إد�رة �لذ�ت، و�لوعى �لذ�تى، و�لتخطيط 

�ملوجه ذ�تًيا... وغريها.

حي���ث ته���دف �لرتبي���ة �أ�سا�ًس���ا �إىل حتقيق �لنم���و �ملتكامل جلميع �أف���ر�د �ملجتمع، 
وعل���ى ذل���ك ف���اإن ق�س���ور توف���ري �لرعاي���ة �لرتبوية �ملنا�س���بة ل���ذوي �لإعاقة �س���يحرم 
�ملجتم���ع من هوؤلء �لأف���ر�د كطاقة منتجة من جهة، و�س���يجعلهم عبئا على �لآخرين 
من جهة �أخرى، وهذ� يعد نوًعا من �لفقد فى �لطاقة �لب�سرية قد ت�سل �إىل 30% من 

�لقوة �ملنتجة )�ل�سرطاوى، وعو�د، 2011، �س34(.

ويرج���ع �لهتم���ام بتعليم مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري لالأفر�د ذوى �لإعاقة لأ�س���باب 
متنوع���ة منه���ا: �رتب���اط ج���ودة �حلياة بق���درة �ل�س���خ�س عل���ى �لختيار م���ن بني عدة 
بد�ئل، و�إمكانية تعليم �لأ�س���خا�س ذوى �لإعاق���ة �لفكرية مهار�ت �لختيار مما يهيئ 
�لفر�س���ة لإحد�ث تغيري مهم فى طر�ئق تدريب �لأ�س���خا�س، وحت�س���ني جودة �حلياة 

)�خلطيب، 2010، �س 359(.

ولذل���ك يعد تقرير �مل�س���ري ممار�س���ة مهم���ة لنجاح �لنتقال �إىل مرحلة �ل�س���باب 
 (Seong, Wehmeyer, Palmer,& و�س���غار �لبالغ���ني من ذوى �لإعاقة �لفكري���ة

.Little, 2015)

 Wehmeyer, Shogrenm Palmer, Williams-Diehm, وه���ذ� ما �أك���ده
Little, & Boulton, (2012) م���ن �أن تعزي���ز تقري���ر �مل�س���ري �أ�س���بح م���ن �أف�س���ل 
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�ملمار�س���ات ف���ى جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وبالرغم من ذل���ك ل يز�ل هن���اك ندرة فى 
�لدر��سات �لتى تناولت تقرير �مل�سري بالبحث و�لدر��سة.

 The National Longitudinal حي���ث �أفادت در��س���ة وطنية �نتقالية طولي���ة
��س���طر�ب طي���ف  وذوى  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوى  �لأف���ر�د  �أن   Transition Study
�لتوح���د وذوى �لإعاق���ات �ملتع���ددة غالب���ا م���ا يفتق���رون �إىل مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري                          

.(Richter, & Test, 2011)

وفى در��س���ة قامت بها �لزبون )2012( ��س���تهدفت �لتعرف على م�س���توى مهار�ت 
تقري���ر �مل�س���ري للن�س���اء ذو�ت �لإعاق���ة )�لفكرية، و�ل�س���معية، و�لب�س���رية، و�حلركية( 
على عينة قو�مها )141( �إمر�أة، تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن م�ستوى �متالك �لن�ساء ذو�ت 
�لإعاق���ة �ل�س���معية و�لب�س���رية و�حلركية ملهار�ت تقرير �مل�س���ري مرتفع، �أما م�س���توى 

�متالك �لن�ساء ذو�ت �لإعاقة �لفكرية ملهار�ت تقرير �مل�سري كان متو�سًطا.

ومن ثم �أكد �لزبون، و�ل�س���مادى )2014( �أنه بالرغم من تقدمي �لأدب �لرتبوى 
�حلديث �أدلة علمية على �لتاأثري �لإيجابى لتقرير �مل�س���ري فى حت�سني جودة �حلياة. 
فاإن���ه هنال���ك قل���ة ف���ى �لدر��س���ات �لعربي���ة �أو �ملحلية �لتى در�س���ت تقرير �مل�س���ري عند 
�لأ�س���خا�س ذوى �لإعاق���ة عموًم���ا، وم���دى تطوي���ر و�هتم���ام بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 

ا. بتقرير �مل�سري خ�سو�سً

وكذلك حظى مو�س���وع ج���ودة �حلياة باهتمام �لدر��س���ات و�لبحوث �لجتماعية. 
وقلما تطرقت هذه �لأبحاث �إىل جودة �حلياة لدى �لأ�سخا�س ذوى �لإعاقة، علما باأن 
مفهوم جودة �حلياة ي�ستخدم للتعبري عن رقى م�ستوى �خلدمات �ملادية و�لجتماعية 

�لتى تقدم لعموم �أفر�د �ملجتمع )عبد �ملعطى، 2005(.

م���ن �لعر�س �ل�س���ابق يت�س���ح مدى �أهمي���ة مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري لالأفر�د ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة، وبالرغ���م من ذلك هناك ن���درة فى �لدر��س���ات �لعربية – يف حدود 
�إطالع �لباحثة- �لتى تناولت در��س���ة مهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى هذه �لفئة، ولذلك 
مت تن���اول ه���ذ� �ملو�س���وع بالبحث من حي���ث عالقته بج���ودة �حلياة. وم���ن هنا تتحدد 

م�سكلة �لبحث من خالل �لأ�سئلة �لتالية:
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((( ما �لعالقة بني مهار�ت تقرير �مل�سري وجودة �حلياة لدى عينة �لبحث؟1
((( م���ا �لعالقة بني �لنوع )ذكور– �إناث(، و�لأعمار �لزمنية من )15-12، 18-15، 1

18-21( �س���نة و�لتفاعالت �مل�سرتكة بينهما ومهار�ت تقرير �مل�سري لدى عينة 
�لبحث؟

((( م���ا �إمكاني���ة �لتنبوؤ بجودة �حلياة من خالل مهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى عينة 1
�لبحث؟

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

((( �لتعرف على �لعالقة بني مهار�ت تقرير �مل�سري وجودة �حلياة لدى �ملر�هقني 1
ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

((( �لتع���رف عل���ى �لفروق يف مهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاقة 1
�لفكرية �لب�سيطة وفًقا للنوع و�لأعمار �لزمنية و�لتفاعالت �مل�سرتكة بينهما.

((( �لك�س���ف ع���ن �إمكانية �لتنب���وؤ بجودة �حلياة م���ن خالل مهار�ت تقرير �مل�س���ري 1
لدى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اأهمية البحث: 

الأهمية النظرية: ( ))
( �إلق���اء �ل�س���وء عل���ى �لإعاقة �لفكرية، ومهار�ت تقرير �مل�س���ري وج���ودة �حلياة، 	-

مما يعمل على �إثر�ء �ملكتبة �لعربية.
( �لعينة �ملطبق عليها �لبحث وهم �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. 	-
( يعد �لبحث �حلايل من �لدر��سات �لعربية �لقليلة �لتى تناولت مهار�ت تقرير 	-

�مل�س���ري ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة – يف ح���دود �إطالع 
�لباحث���ة - حي���ث لبد �أن تت�س���من �لرب�م���ج �لتعليمية و�لرتبوي���ة و�لتاأهيلية 

و�لنتقالية هذه �ملهار�ت.

الأهمية التطبيقية: ( ))
( تق���دم ه���ذه �لبحث مقيا����س تقدير �ملعلمني مله���ار�ت تقرير �مل�س���ري لدى ذوى 	-

�لإعاقة �لفكرية، ومن ثم �ل�ستفادة منه فى �لدر��سات ذ�ت �لعالقة.
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( ميك���ن �أن يفي���د �لبح���ث �حل���ايل فى و�س���ع �لرب�م���ج �ملختلفة لتنمي���ة مهار�ت 	-
تقري���ر �مل�س���ري ل���دى ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، وم���ن ث���م �ل�س���تفادة �ملثل���ى من 

قدر�ت هذه �لفئة، وحتقيق �ل�ستقاللية و�لدمج �ملجتمعى لهم.

االإطار النظرى: 

 Intellectual Disability :اأولً: الإعاقة الفكرية

مفهوم الإعاقة الفكرية:( ))
 American و�لنمائي���ة  �لفكري���ة  لالإعاق���ات  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  عرف���ت 
     Association on Intellectual and Developmental Disabilities
لعام 2008 �لإعاقة �لفكرية باأنها: “تتميز بانخفا�س ملحوظ يف كل من �لأد�ء �لعقلي 
و�ل�سلوك �لتكيفي �لذين متثلهما �ملهار�ت �ملفاهيمية و�لجتماعية و�لتكيفية �لعملية. 
وه���ذه �لإعاق���ة تظه���ر قب���ل بلوغ �لفرد �لثامنة ع�س���رة م���ن عمره” . وتتمث���ل �ملهار�ت 
�ملفاهيمي���ة يف: �للغ���ة و�لقر�ءة و�لكتابة، و�لوقت ، �لنقود، �لأعد�د، و�لتوجيه �لذ�تي. 
وت�س���مل �ملهار�ت �لجتماعي���ة: �لعالقات �لجتماعية، �مل�س���وؤولية �لجتماعية، تقدير 
�لذ�ت، حل �مل�سكالت �لجتماعية، و�تباع �لتعليمات. �أما �ملهار�ت �لعملية فهي: مهار�ت 
�حلياة �ليومية )�لعناية بالذ�ت(، �ملهار�ت �ملهنية، �لرعاية �ل�سحية، �ل�سفر و�لتنقل، 
�ل�سالمة �لعامة، ��ستخد�م �لنقود، ��ستخد�م �لهاتف )يف �خلطيب، 2010، �س 114 (.
 وتتبن���ى �لباحث���ة تعريف �جلمعي���ة �لأمريكية لالإعاقات �لفكري���ة و�لنمائية )2008( 

تعريًفا �إجر�ئًيا للبحث.

الجتاهات احلديثة فى رعاية ذوى الإعاقة الفكرية:( ))
     تتلخ�س �أهم �جتاهات رعاية ذوى �لإعاقة �لفكرية فى �لتاىل:

( م�س���اعدة ذى �لإعاق���ة �لفكرية عل���ى �أن ميار�س حياته �ليومي���ة مثل �لآخرين )	1
من �أقر�نه غري ذوى �لإعاقة، فيعي�س معهم حياة طبيعية، باأق�س���ى ما ت�س���مح 

به قدر�تهم وظروفهم �لجتماعية.
( �لتدخ���ل �ملبك���ر ف���ى رعاية ذى �لإعاق���ة �لفكرية و�ملعر�س���ني لالإعاقة �لفكرية )	1

وتوفري �لرعاية �ملنا�سبة لهم.
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( �لتحول من تعليم حالت �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة من �لتعليم �خلا�س �إىل )	1
�لتعليم �لعادى، وعدم عزلهم عن �أقر�نهم من غري ذوى �لإعاقة فى �ملدر�س���ة 

�إل عند �ل�سرورة.
( زي���ادة فر�س ت�س���غيل حالت �لإعاقة �لفكرية بع���د تاأهيلها على مهن يحتاجها )(1

�سوق �لعمل وت�سجيعهم على �لعمل مع غري ذوى �لإعاقة.
( �لتو�س���ع ف���ى بر�م���ج تدريب �لآباء عل���ى رعاي���ة �أبنائهم ذوى �لإعاق���ة �لفكرية )(1

لزيادة �لتعاون بني �لبيت و�ملدر�سة فى تعليم وتاأهيل ذوى �لإعاقة �لفكرية.
( تعديل �جتاهات �لنا�س نحو �لإعاقة �لفكرية، وزيادة �لبحوث �لعلمية فى هذ� )(1

�مليد�ن )�ل�سرطاوى، وعو�د، 2011، �س41(.

مم���ا �س���بق يت�س���ح مدى تبن���ى �لجتاه���ات �حلديث���ة ف���ى رعاي���ة ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �آلي���ات تدع���م �لنمو �ل�س���ليم لهم، حي���ث �لتدخ���ل �ملبكر، و�لدم���ج، ودخولهم 
ل�س���وق �لعم���ل، ودعم �لو�لدين، ع���الوة على �لجتاهات �لإيجابي���ة نحوهم، وهذ� كله 

يكفل لهم حياة �أف�سل.

Self-Determination Skills :ثانيا: مهارات تقرير امل�سر

مفهوم مهارات تقرير امل�سر:( ))
مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري هى مزيج م���ن �ملهار�ت �لتى ت�س���هل �ل�س���لوكيات �ملوجهه 
و�لتنظي���م �لذ�ت���ى، ومهار�ت تقرير �مل�س���ري متع���ددة منها: �لوع���ى )�ملعرفة(، مفهوم 
�ل���ذ�ت، �لدع���م، �لفهم، تقدير �ل���ذ�ت، �لقبول، �لتمكني، �إد�رة �ل���ذ�ت و�لتحكم �لذ�تى 

 .(Campbell- Watley, 2008)

وتع���رف �لباحثة مهار�ت تقرير �مل�س���ري �إجر�ئيا باأنها: »قدرة �لفرد على حتديد 
�أهد�ف���ه وحتقيقها، ومر�قبة ذ�ته، و �لت�س���رف با�س���تقاللية، و�تخ���اذ �لقر�ر، و�لقدرة 
عل���ى حل �مل�س���كالت، وحتمل �مل�س���ئولية، ودر��س���ة �لبد�ئ���ل و�ختيار �ملنا�س���ب منها دون 
�س���غط خارجى، ومهار�ت تقرير �مل�سري متعددة منها: �لتحكم �لذ�تى، تنظيم �لذ�ت، 

�لتمكني �لنف�سى، حتقيق �لذ�ت«. 
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اأ�ساليب تعزيز حق تقرير امل�سر لدى الأطفال وال�سبان ذوى الإعاقات: ومنها:( ))

تعزي�ز القي�ام باخلي�ارات: تع���رف عملي���ة �لقي���ام بالختي���ار باأنها �لق���درة على اأ( 
�إظهار �لتف�س���يل بني خيارين متوفرين للفرد. وهذه �ملهارة ت�س���مح لالأطفال 
بال�س���يطرة عل���ى بيئته���م �حلالي���ة. كم���ا يقلل من �س���لوكيات �لتح���دى عندهم 

ويزيد من م�ساركتهم فى �ملهام �ملنا�سبة.
ادع�م اتخ�اذ الق�رار: يعرف �تخ���اذ �لق���ر�ر باأنه �لق���درة على �لتفك���ري باحللول )ب( 

�ملقرتحة و�ختيار �حلل �لأف�س���ل �لذى يلبى �حتياجات �لفرد، وي�س���اعد �تخاذ 
�لق���ر�ر �لأطف���ال على �ملو�زنة ب���ني �خليار�ت �ملختلفة للو�س���ول �إىل �ملخرجات 

�ملطلوبة، كما يوفر �لأ�سا�س حلل �مل�سكالت وو�سع �لأهد�ف و�إد�رة �لذ�ت.
�سجع حل امل�سكالت: ي�س���ري حل �مل�س���كالت �إىل �لقدرة على �ل�س���تجابة بفعالية )(( 

للم�سكالت و�إنتاج �حللول �ملثرية للتحدى، كما �أن تعلم حل �مل�سكالت بفعالية 
�سوف يوؤدى �إىل زيادة �لكفايات �ل�سخ�سية للطفل وتعزيز �ل�ستقاللية.

ع�زز ال�سلوكي�ات املوجهه ذاتيا: ت�س���بح �ل�س���لوكيات موجهه ذ�تي���ا عندما تد�ر )د( 
وتنظم �سخ�س���يا، وت�س���مل هذه �ل�سلوكيات مر�قبة �ل�س���لوك �لذ�تى وتقوميه، 
و�ختي���ار وتوف���ري �ملعزز�ت �لذ�تية، وعندما ي�س���تطيع �لفرد توجيه �س���لوكياته 
�س���تتاح له فر�س���ة �أك���رب للتعرف على �ملخرج���ات �لإيجابية عل���ى حياته �لآنية 

و�مل�ستقبلية.
ع�زز امل�سئولي�ة: تعنى �مل�س���وؤولية �لق���درة على �لتعام���ل مع �لأ�س���ياء �ملوجودة )ه( 

بنجاح و�إبقاءها حتت �ل�س���يطرة. فهذه �مل�س���وؤولية تدربهم عل���ى �تخاذ �لقر�ر، 
و�لنظ���ام، وتعلمه���م درو�س���ا حياتي���ة مهم���ة توؤهله���م لأن ميار�س���و� حياته���م 

با�ستقاللية عند �لبلوغ.
ادع�م الوع�ى الذاتى واملعرفة بالذات: ت�س���ري مه���ار�ت �لوعى �لذ�ت���ى و�ملعرفة )و( 

بال���ذ�ت �إىل ق���درة �لف���رد عل���ى حتدي���د نق���اط قوت���ه وحمدد�ت���ه و�هتمامات���ه 
وتف�سيالته وقدر�ته وتوظيف هذه �ملعرفة فى حت�سني فر�س �لنجاح.

ق�دم التعزي�ز والتغذي�ة الراجعة: يت�س���من تقدمي �لتعزي���ز و�لتغذي���ة �لر�جعة )ز( 
�لتحديد �لو��سح للطفل �ل�سلوكيات �ملنا�سبة و�ل�سلوكيات غري �ملنا�سبة، وهذ� 
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بدوره �س���وف يعزز منوه �ل�سخ�س���ى و�لجتماعى و�لنف�س���ى و�ل�سحى، وميكنه 
من تعلم �ل�س���لوكيات �ملنا�س���بة و�ل�س���لوكيات غري �ملنا�سبة. وبالتاىل متكنه من 

�لقيام باخليار�ت على �أح�سن وجه.
�لإيجابي���ة )((  لالجتاه���ات  ميك���ن  اإيجابي�ة:  واجتاه�ات  مرتفع�ة  توقع�ات  ت�ن 

و�لتوقع���ات �ملرتفع���ة �أن ترتك �أث���ًر� مهًما على منو �لطفل، كم���ا يكون لها �أثر 
عل���ى �ملخرج���ات �حلياتية للطف���ل. حيث تعزز �لثق���ة و�ل�س���تقاللية وبالتاىل 

تزد�د لديه فر�س حق تقرير �مل�سري )1(.

بالت���اىل هن���اك �أ�س���اليب متع���ددة لتعزي���ز ح���ق تقري���ر �مل�س���ري ل���دى �لأطفال 
و�ل�س���بان ذوى �لإعاق���ات، وكلها �أ�س���اليب تدعم حقهم فى �لختي���ار بحرية، وقدرتهم 
عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �خلا�س���ة به���م، و�لتوج���ه �لذ�ت���ى، و�متالكه���م �أ�س���اليب حل���ل 

�مل�سكالت �لتى تو�جههم، وحتملهم �مل�سئولية، و�حلياة با�ستقاللية... وغريها. 

Quality of Life :ثالثا: جودة احلياة

مفهوم جودة احلياة:( ))
�إنه���ا مفهوم ي�س���تخدم للتعبري عن رقى م�س���توى �خلدمات �ملادي���ة و�لجتماعية 
�لت���ى تق���دم لأفر�د �ملجتمع، �أو �أن جودة �حلياة تعرب ع���ن نزوع نحو منط �حلياة �لتى 
تتمي���ز بال���رتف، ه���ذ� �لنم���ط من �حلي���اة �ل���ذى ل ي�س���تطيع حتقيقه �س���وى جمتمع 
�لوفرة، ذلك �ملجتمع �لذى ��س���تطاع �أن يحل كافة �مل�س���كالت �ملعي�س���ية لغالبية �سكانه 

)عبد �ملعطى، 2005(.

كم���ا عرفت �س���قري )2009، �س6( جودة �حلياة باأنه���ا: “�أن يعي�س �لفرد فى حالة 
جي���دة متمتع���ا ب�س���حة بدنية وعقلية و�نفعالي���ة على درجة من �لقبول و�لر�س���ا، و�أن 
يك���ون قوى �لإر�دة، �س���امد� �أمام �ل�س���غوط �لتى تو�جهه، ذو كف���اءة ذ�تية و�جتماعية 
عالية، ر��س���ًيا عن حياته �لأ�س���رية و�ملهنية و�ملجتمعية، حمققا حلاجاته وطموحاته، 
و�ثًق���ا من نف�س���ه غ���ري مغرور ومق���در� لذ�ته مبا يجعله يعي�س �س���عور �ل�س���عادة، ومبا 
ي�س���جعه ويدفعه لأن يكون متفائال حلا�س���ره وم�س���تقبله، ومتم�س���ًكا بقيم���ه �لدينية 
و�خللقي���ة و�لجتماعي���ة، منتمًيا لوطنه وحمًبا للخ���ري، ومد�فًعا عن حقوقه وحقوق 

)1( بت�سرف: )و�ير، وكونى، وو�لرت، وموو�س، وكارتر، 2012(.
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�لغ���ري، ومتطلع���ا للم�س���تقبل. وتتبن���ى �لباحثة تعريف �س���قري )2009( جل���ودة �حلياة 
تعريفا �إجر�ئًيا للبحث �حلايل.

((( مظاهر جودة احلياة:1
هناك خم�س���ة مظاهر رئي�س���ة جل���ودة �حلياة تتمثل فى خم����س حلقات ترتبط 

فيها �جلو�نب �ملو�سوعية و�لذ�تية كما يلى:
احللقة الأوىل: �لعو�مل �ملادية و�لتعبري عن ح�سن �حلال:

( �لعو�م���ل �ملادي���ة �ملو�س���وعية: و�لت���ى ت�س���مل �خلدم���ات �ملادي���ة �لت���ى يوفره���ا )	1
�ملجتم���ع لأف���ر�ده، حي���ث تعد ه���ذه �لعو�مل عو�مل �س���طحية ف���ى �لتعبري عن 

جودة �حلياة.
( ح�سن �حلال: ويعترب مبثابة مقيا�س عام جلودة �حلياة، ويعترب كذلك مظهر� )	1

�سطحيا للتعبري عن جودة �حلياة.

احللقة الثانية: �إ�سباع �حلاجات و�لر�سا عن �حلياة:

( �إ�س���باع وحتقي���ق �حلاج���ات: وه���و �أح���د �ملوؤ�س���ر�ت �ملو�س���وعية جل���ودة �حلي���اة، )	1
فعندما يتمكن �ملرء من �إ�سباع حاجاته فاإن جودة حياته ترتفع.

(  �لر�س���ا ع���ن �حلياة: ويعترب �لر�س���ا عن �حلياة �أحد �جلو�ن���ب �لذ�تية جلودة )	1
�حلياة، فكونك ر��سيا فهذ� يعن �أن حياتك ت�سري كما ينبغى.

احللقة الثالثة: �إدر�ك �لفرد �لقوى و�ملت�سمنات �حلياتية و�سعوره مبعنى �حلياة:

( �لق���وى و�ملت�س���منات �حلياتي���ة: تع���د مبثاب���ة مفه���وم �أ�سا�س���ى جل���ودة �حلياة، )	1
فالب�س���ر ك���ى يعي�س���و� حياة جيدة ل بد لهم من ��س���تخد�م �لق���در�ت و�لطاقات 

و�لأن�سطة �لبتكارية د�خلهم، من �أجل �لقيام بتنمية �لعالقات �لجتماعية.
(  معن���ى �حلي���اة: يرتبط معنى �حلياة بجودة �حلياة، فكلما �س���عر �لفرد بقيمته )	1

و�أهميته للمجتمع ولالأخرين، �سعر باإجناز�ته ومو�هبه.

احللقة الرابعة: �ل�سحة و�لبناء �لبيولوجى و�سعور �لفرد بال�سعادة:

( �ل�س���حة و�لبناء �لبيولوجى: وتعد حاجة من حاجات جودة �حلياة �لتى تهتم )	1
بالبناء �لبيولوجى للب�سر، و�ل�سحة �جل�سمية تعك�س �لنظام �لبيولوجى، لأن 
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�أد�ء خاليا �جل�س���م ووظائفها ب�س���كل �س���حيح يجعل �جل�س���م فى حالة �س���حية 
جيدة و�سليمة.

(  �ل�سعادة: تتمثل بال�سعور بالر�سا و�لإ�سباع وطماأنينة �لنف�س وحتقيق �لذ�ت، )	1
وهى �سعور بالبهجة و�ل�ستمتاع.

احللقة اخلام�سة: جودة �حلياة �لوجودية:
وه���ى �لوح���دة �ملو�س���وعية جلو�ن���ب �حلياة، وه���ى �لأكرث عمقا د�خ���ل �لنف�س، 
و�س���عور �لف���رد بوجوده، فج���ودة �حلياة �لوجودية هى �لتى ي�س���عر م���ن خاللها �لفرد 
بوجودة وقيمته. من خالل ما ي�س���تطيع �أن يح�س���ل عليه �لفرد من عمق للمعلومات 
�لب�س���رية �ملرتبط���ة بالقي���م و�جلو�نب �لروحية و�لدينية �لتى يوؤم���ن بها �لفرد، �لتى 

ي�ستطيع من خاللها حتقيق وجوده )عبد �ملعطى، 2005(.

وبذل���ك تع���د مظاهر ج���ودة �حلي���اة متعددة م�س���تملة عل���ى �لعو�م���ل �ملادية   
و�لر�سا عن �حلياة، و�إدر�ك �لفرد �لإيجابى ملعنى �حلياة و�ل�سعادة و�ل�سحة �لنف�سية 
و�جل�س���مية، كم���ا يت�س���ح �أن لالإعاق���ة تاأثري كبري على ج���ودة �حلياة وخا�س���ة لالأفرذ 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث يو�جه���ون �لعديد من �ل�س���غوط و�لحباط���ات وتدنى 
مفهومه���م وتقديره���م لذو�ته���م ع���الوة عل���ى تدنى �خلدم���ات �ملقدمة لهم، وق�س���ور 

�إ�سباع حاجاتهم �ملختلفة.

 )3( موؤ�سرات جودة احلياة: 
قد حدد Fallowfield موؤ�سر�ت جودة �حلياة فيما يلى: 

( �ل�س���عور بجودة �حلياة: هي حالة �س���عورية جتعل �لفرد يرى نف�س���ه قادر� على )	1
�إ�سباع حاجاته �ملختلفة(�لفطرية و�ملكت�سبة ) و�ل�ستمتاع بالظروف �ملحيطة به.

( �ملوؤ�س���ر�ت �لنف�سية: وتتبدى يف �س���عور �لفرد بالقلق و�لكتئاب، �أو �لتو�فق مع )	1
�ملر�س، �أو �ل�سعور بال�سعادة و�لر�سا.

( �ملوؤ�س���ر�ت �لجتماعية: وتت�س���ح خالل �لعالقات �ل�سخ�سية ونوعيتها، ف�سال )	1
عن ممار�سة �لفرد لالأن�سطة �لجتماعية و�لرتفيهية.

( �ملوؤ�س���ر�ت �ملهنية: وتتمثل فى درجة ر�س���ا �لفرد عن مهنته وحبه لها، و�لقدرة )(1
على تنفيذ مهام وظيفته، وقدرته على �لتو�فق مع و�جبات عمله.
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( �ملوؤ�س���ر�ت �جل�س���مية و�لبدني���ة: وتتمث���ل يف ر�س���ا �لف���رد عن حالته �ل�س���حية، )(1
و�لتعاي����س م���ع �لآلم، و�لن���وم، و�ل�س���هية يف تن���اول �لغ���ذ�ء، و�لق���درة �لنوعي���ة     

)فى �آدم و�جلاجان، 2014(. 

درا�سات �سابقة:
يعر����س ه���ذ� �جل���زء در��س���ات وبحوث �س���ابقة ذ�ت �ل�س���لة مبو�س���وع �لبحث 

و�لتعقيب عليها ثم تذييله بفرو�س �لبحث.

��س���تهدفت در��س���ة Lachaapelle, et al., (2005) تقيي���م �لعالق���ة ب���ني 
تقرير �مل�س���ري وجودة �حلياة، وتكونت عينة �لدر��س���ة من جمموعة من �لأفر�د ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة يعي�س���ون فى �أرب���ع دول )كند�، �لولي���ات �ملتحدة، بلجيكا، 
فرن�س���ا(، بل���غ عدده���م 182 بالغ���ا، منه���م م���ن يعي����س م���ع �أ�س���رهم، ومنهم م���ن يعي�س 
ف���ى موؤ�س�س���ات لالإقام���ة �لد�خلي���ة، كم���ا مت ��س���تخد�م ��س���تبانة لقيا�س ج���ودة �حلياة                
The Quality of Life Questionnaire ، كما مت تطبيق مقيا�س �أرك�س لتقرير 
�مل�س���ري Arc›s Self-Determination Scale، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لأفر�د 
�لذي���ن ح�س���لو� عل���ى درج���ات مرتفعة فى مهار�ت تقرير �مل�س���ري ح�س���لو� �أي�س���ا على 
درج���ات مرتفع���ة فى جودة �حلياة و�لعك�س، كما �أكد �لبحث �حلايل على �أهمية تقرير 

�مل�سري لتعزيز جودة �حلياة لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية.

 Nota, Ferrari, Soresi,& Wehmeyer, (2007) در��س���ة  �أم���ا 
��س���تهدفت معرفة �لعالقة بني �ل�س���مات �ل�سخ�سية و�س���لوك تقرير �مل�سري و�لقدر�ت 
�لجتماعي���ة و�أو�س���اعهم �ملعي�س���ية وج���ودة �حلي���اة و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى ذوى 
�لإعاقة �لفكرية، وتكونت عينة �لدر��سة من )141( فرًد� �إيطالًيا لديهم �إعاقة فكرية، 
حي���ث تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �لأفر�د �لأقل ف���ى معامل �لذكاء ح�س���لو� على 
درجات متدنية فى �سلوك تقرير �مل�سري، كما �أن �لأفر�د �لذين يقيمون �إقامة نهارية 
فق���ط ح�س���لو� على درجات �أعلى فى تقرير �مل�س���ري من �لذي���ن يقيمون �إقامة د�خلية 
كاملة، كما �أن ذوى �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة �أظهرو� م�س���توى �أدنى فى جودة �حلياة 
و�ملهار�ت �لجتماعية و�لقدر�ت �لجتماعية، كما كانت هناك فروقا د�لة �إح�سائيا فى 

�سلوك تقرير �مل�سري بني �لذكور و�لإناث ل�سالح �لذكور.
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��س���تهدفت   Mc Guire,& Mc Donnell, (2008) در��س���ة  وف���ى 
�لتو�س���ل للعالق���ة ب���ني �لرتوي���ح ومه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة 
م���ن جمموع���ة م���ن �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث مت �ل�س���ماح ملجموع���ة 
�لدر��س���ة باأخذ �أ�س���بوعني ترفيه وبعد ذلك مت تطبيق مقيا�س �أرك�س لتقرير �مل�س���ري                                                             
Arc›s Self-Determination Scale، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن هن���اك عالق���ة 
�إيجابية بني �لرتويح ومهار�ت تقرير �مل�س���ري، كما �أنه كلما ز�د �لوقت �لذى يق�س���يه 
�ملر�هقون فى �لرتويح يظهرون م�ستويات �أعلى من مهار�ت تقرير �مل�سري، وتدعم هذه 
�لنتائج �أن �لرتفيه ميكن �أن يكون ��سرت�تيجية فعالة لتعزيز مهار�ت تقرير �مل�سري.

 Martorell, Gutierrez_ در��س���ة  ��س���تهدفت  �أخ���رى  ناحي���ة  وم���ن 
Recacha, Pereda,& Ayuso_Mateos, (2008) معرف���ة �لعالقة بني بع�س 
�ملتغ���ري�ت و�حل�س���ول على وظيفة باأجر، وكانت ه���ذه �ملتغري�ت )متغري�ت �جتماعية، 
ودميوجر�فية، ومعامل �لذكاء، ووجود ��س���طر�بات نف�س���ية، و�لعمل، وتقرير �مل�سري، 
و�مل�سكالت �ل�سلوكية(، وتكونت عينة �لدر��سة من )179( عاماًل فى ور�س حممية من 
���ا  ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل: �أنه كلما كان هناك �نخفا�سً
فى �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية و�مل�س���كالت �ل�سلوكية ز�دت �لقدرة على �لإنتاج لدى ذوى 
�لإعاقة �لفكرية، كما �أنه كلما كان �س���لوك تقرير �مل�س���ري مرتفًعا �أدى ذلك �إىل كفاءة 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة فى �لعمل وزيادة �نتاجهم. كما مل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني �لن���وع )ذك���ور- �إناث( وق���درة ذوى �لإعاق���ة �لفكرية على �لإنتاج كم���ا وجد فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا وف���ق متغري �لعم���ر �لزمنى فى �لإنت���اج و�حلفاظ على �لعمل ل�س���الح 
�لأك���رب �س���ًنا، كما �أك���دت هذه �لدر��س���ة على �أهمية �إجر�ء تقييم نف�س���ى م�س���بق لذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة قب���ل �للتح���اق بالعمل، و�أكدت �أي�س���ا على �س���رورة تنمي���ة وتعزيز 

مهار�ت تقرير �مل�سري من �أجل حت�سني دمج ذوى �لإعاقة �لفكرية فى بيئة �لعمل.

 Carter, Owens, Trainor, Sun,& Swedeen, كم���ا ج���اءت در��س���ة
(2009) ت�س���تهدف تقيي���م �ملعلم���ني و�أولي���اء �لأمور مله���ار�ت تقرير �مل�س���ري، وتكونت 
عينة �لدر��س���ة من 135 �س���ابا من ذوى �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة، حيث �أفاد �ملعلمون 
�أن ل���دى �ل�س���باب ذوى �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة معرفة حمدودة عن �س���لوك تقرير 
�مل�س���ري، كما �أن لديهم قدرة حمدودة �أي�س���ا على �أد�ء هذه �ل�س���لوكيات، و�لثقة ب�س���اأن 
فعالية �جلهود �ملبذولة فى تنمية تقرير �مل�سري لديهم، كما تباينت تقييمات �ملعلمني 
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و�لآباء لقدر�ت تقرير �مل�سري لل�سباب، لكن �تفقو� على �أن فر�س دعم وتعزيز �سلوك 
تقرير �مل�س���ري لدى عينة �لدر��س���ة كانت متاحة فى �ملنزل و�ملدر�س���ة، كما �أو�سحو� �أن 
هن���اك عالق���ة �رتباطية موجبة بني �ملهار�ت �لجتماعية و�س���لوك تقرير �مل�س���ري، �أما 

�مل�سكالت �ل�سلوكية فذ�ت عالقة �رتباطية �سلبية مع �سلوك تقرير �مل�سري.

معرف���ة   Shogren,& Broussard, (2011) در��س���ة  ��س���تهدفت  كم���ا 
ت�س���ور�ت �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية عن �س���لوك تقرير �مل�س���ري، وتكونت عينة 
�لدر��س���ة من 17 �سخ�س���ا م���ن ذوى �لإعاق���ة �لفكرية، كما مت ��س���تخد�م �ملقابلة معهم 
للتو�س���ل �إىل معن���ى تقري���ر �مل�س���ري لديهم، وم���دى تعلمهم ل�س���لوك تقرير �مل�س���ري، 
و�أحالم �مل�ستقبل، وكانت ��ستجابات �مل�ساركني كما يلى: و�سف �مل�ساركون تقرير �مل�سري 
باأنه يجعلهم قادرين على �لختيار، كما يجعلهم قادرين على �ل�س���يطرة و�لتحكم فى 
حياتهم و�أو�س���اعهم �ملختلفة، كما يجعلهم قادرين على �لعمل نحو حتقيق �لأهد�ف، 
كما �أكد �مل�س���اركون على �أهمية �لدعم لتعلم �س���لوك تقرير �مل�سري، و�أكدو� على �أهمية 
تعزيز �لتنمية �ل�سخ�س���ية و�ملهار�ت و�ملو�قف �ملرتبطة بتعليم �س���لوك تقرير �مل�س���ري، 
كم���ا كان���ت �أحالم �مل�س���تقبل لديهم تغي���ري �لظ���روف �لبيئية جلعل �لبيئ���ة �أكرث دعما 

لتنمية �سلوك تقرير �مل�سري لديهم.

 Hughes, Cosgriff, Agran,& Washington, (2013) أما در��س���ة�
فا�س���تهدفت �لتو�س���ل �إىل �لعالقة بني �لطالب مبد�ر�س �لدمج و�لأن�سطة �ملجتمعية 
و�ملدر�سية ومهار�ت تقرير �مل�سري و�لطالب �لذين يتلقون �خلطة �لرتبوية �لفردية، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من 47 طالبا لديهم �إعاقة فكرية �س���ديدة فى ثالث مد�ر�س 
ثانوية، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن �مل�ساركني �لذين تلقو� بر�مج �نتقالية، و�مل�ساركني 
�لذين ي�س���اركون فى �لأن�س���طة �ملجتمعية لديهم �ستة مهار�ت من ت�سع مهار�ت تقرير 
�مل�سري، كما �أن �لذين تلقو� �خلطة �لرتبوية �لفردية �أف�سل من �مل�ساركني �لذين مل 

يتلقو� هذه �خلدمات فى مهار�ت تقرير �مل�سري.

وفى در��سة Carter, et al., (2013a) ��ستهدفت معرفة وجهة نظر �أولياء 
�لأمور ذوى �لإعاقة �لفكرية وذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد فى �أهمية تقرير �مل�سري 
ل���دى �أبنائه���م، حي���ث تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن 627 من �أولي���اء �أم���ور ذوى �لإعاقة 
�لفكرية وذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، من 34 مدر�س���ة مت �ختيارها ع�س���و�ئيا. ومت 
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معرف���ة وجه���ة نظرهم فى تقييم �أهمية مهار�ت تقرير �مل�س���ري، تقيي���م �أد�ء �أطفالهم 
فيم���ا يتعل���ق بتلك �مله���ار�ت، تقييم �ملهار�ت �ل�س���املة لتقرير �مل�س���ري ل���دى �أطفالهم، 
وعلى �لرغم من �أن �أولياء �لأمور �أعطو� تقدير� مرتفعا لكل مهار�ت تقرير �مل�س���ري، 
�إل �أنهم و�س���حو� �أن مهار�ت تقرير �مل�س���ري منخف�س���ة لدى �أبنائهم، وو�سحو� كذلك 
�أن من �لعو�مل �ملوؤثرة فى �سلوك تقرير �مل�سري لدى �أبنائهم �لبيئة �لتعليمية ووجود 
�س���لوكيات �س���عبة و�س���دة �لإعاقة، كما �أو�ست �لدر��سة ب�س���رورة تدريب �أولياء �لأمور 

لتقدمي دعم �أف�سل لتنمية �سلوك تقرير �مل�سري لدى �أبنائهم.

�أما در��سة Carter, et al., (2013b) ��ستهدفت معرفة وجهة نظر �أولياء 
�لأم���ور ف���ى مهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �أبنائه���م، وتكونت عينة �لدر��س���ة من 68 من 
�أولياء �لأمور �ملر�هقني من ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�لإعاقة �لفكرية، ترت�وح 
�لأعم���ار �لزمني���ة لأبنائهم من 19- 21 �س���نة، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �أولياء 
�لأم���ور ق���د و�س���عو� قيم���ا مرتفعة عل���ى �أهمي���ة جميع �مله���ار�ت �ل�س���بع لبنائهم وهى 
) مه���ار�ت �لق���درة عل���ى �لختي���ار، مهار�ت �س���نع �لق���ر�ر، مه���ار�ت حتدي���د �لأهد�ف، 
مه���ار�ت ح���ل �مل�س���كالت، مه���ار�ت �لقيادة، �لوع���ى بالذ�ت، مه���ار�ت �لتنظي���م �لذ�تى(، 
و�أن ه���ذه �ملهار�ت لها عالقة قوية بتقرير �مل�س���ري. كما �أك���د �أولياء �لأمور �أن �أبنائهم 

�ملر�هقني غالبا ل يوؤدون هذه �ملهار�ت ب�سكل جيد.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 
من ��ستعر��س �لدر��سات �ل�سابقة يت�سح ما يلى: 

((( ل توجد در��سة فى �لبيئة �مل�سرية – على حد علم �لباحثة – ت�سدت لدر��سة 1
مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري ل���دى �لأف���ر�د ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �س���و�ء من حيث 
عالقته مبتغري�ت �أخرى، �أو �إعد�د بر�مج لتعزيزه وتنميته لدى هذه �لفئة. 

((( معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ��س���تخدمت لقيا�س مهار�ت تقرير �مل�سري مقيا�س 1
و�أك���دت   ،Arc’s Self- Determination Scale أرك����س لتقري���ر �مل�س���ري�
 Mc Guire,& س���الحيته ف���ى قيا����س مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري مث���ل در��س���ة�
Mc Donnell, (2008) وم���ن ث���م �عتم���د �لبحث �حل���ايل على هذ� �ملقيا�س 
ف���ى حتديد �أبعاد مقيا����س تقدير �ملعلمني ملهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �لأفر�د 

ذوى �لإعاقة �لفكرية �لذى �أعدته �لباحثة و�مل�ستخدم فى �لبحث �حلايل. 
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((( مله���ار�ت تقرير �مل�س���ري عالق���ة �رتباطية موجب���ة بجودة �حلياة ل���دى �لأفر�د 1
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، كم���ا �أن تقري���ر �مل�س���ري مه���م لتعزيز جودة 
 ،(Lachaapelle, et al., 2005) حلياة لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية�
هذ� ما دفع �لباحثة لدر��سة عالقة مهار�ت تقرير �مل�سري بجودة �حلياة لدى 

هذه �لفئة.
(((  مله���ار�ت تقرير �مل�س���ري عالقة بالق���در�ت �لجتماعية، و�مله���ار�ت �لجتماعية، 1

 (Carter, et al., 2009; وم�ستوى �لذكاء، ومكان �لإقامة، و�لنوع و�لرتويح
(Mc Guire,& Mc Donnell, 2008; Nota, et al., 2007 ومن هنا قامت 
�لباحثة باختيار جمموعة من �ملتغري�ت لدر��ستها وهى �لعمر �لزمنى و�لنوع.

((( هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ب���ني مهار�ت تقرير �مل�س���ري و�حل�س���ول على 1
وظيف���ة، وكلم���ا كان �س���لوك تقرير �مل�س���ري مرتفع���ا �أدى ذلك �إىل زي���ادة كفاءة 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة ف���ى �لعمل و�لإنت���اج، و�أن مهار�ت تقرير �مل�س���ري مهمة 
.(Martorell, et al., 2008) لدمج ذوى �لإعاقة �لفكرية فى بيئة �لعمل

((( نظر� لأهمية مهار�ت تقرير �مل�سري لذوى �لإعاقة ب�سفة عامة وذوى �لإعاقة 1
 Carter, et al. (2013a) لفكري���ة عل���ى وج���ه �خل�س���و�س، �أو�س���ت در��س���ة�
ب�س���رورة تدري���ب �أولي���اء �لأم���ور لتق���دمي دع���م �أف�س���ل لتنمية �س���لوك تقرير 

�مل�سري لدى �أبنائهم.
((( تركز �لدر��س���ات �لأجنبية �ل�س���ابقة على حقوق معنوية و�سخ�س���ية لدى ذوى 1

�لإعاق���ة �أك���رث م���ن �حلق���وق �ملادية ومنه���ا �حلق فى تقري���ر �مل�س���ري، و�لتمتع 
بنوعية حياة متميزة... وغريها، وهذ� من �ساأنه يعد توجها حديتا فى حقوق 

ذوى �لإعاقة.

فرو�ص البحث
يحاول �لبحث �حلايل �ختبار �سحة �لفرو�س �لتالية: 

((( توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري وجودة 1
�حلياة لدى عينة �لبحث.

((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري ر�جعة لتاأث���ري �لنوع 1
�س���نة   )21-18  ،18-15  ،15-12( م���ن  �لزمني���ة  و�لأعم���ار  �إن���اث(  )ذك���ور– 

و�لتفاعالت �مل�سرتكة بينهما.
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((( ميك���ن �لتنب���وؤ بج���ودة �حلياة لدى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 1
من خالل مهار�ت تقرير �مل�سري لديهم.

اإجراءات البحث: 
اأولً: منهج البحث: 

�ملنهج �مل�ستخدم فى هذه �لبحث �ملنهج �لو�سفى. 

ثانيا: عينة البحث:
تت�سمن عينة �لبحث عينة �لتقنني لالأدو�ت �مل�ستخدمة و�لعينة �لأ�سا�سية كما يلى: 

 ))( عينة التقنن: 
بلغ حجم عينة �لتقنني �لكلية )68( طالًبا وطالبة من مدر�سة �لرتبية �لفكرية 
بقن���ا، و�له���دف م���ن �ختيار هذه �لعينة ح�س���اب �س���دق وثبات مقيا����س تقدير �ملعلمني 
ملهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية، مقيا�س ت�س���خي�س معايري 

جودة �حلياة )للعاديني وغري �لعاديني(.

 ))( العينة الأ�سا�سية: 
مبدر�س���تى  وطالب���ة  طالب���ا   )173( م���ن  �لأ�سا�س���ية  �لبح���ث  عين���ة  تكون���ت   
�لرتبي���ة �لفكري���ة بقنا، و�لرتبية �لفكري���ة بقو�س، ترت�وح �أعماره���م �لزمنية ما بني                      
)12- 21( �س���نة، للع���ام �لدر��س���ى 2016/2015 و�جل���دول �لت���اىل يو�س���ح توزي���ع �أفر�د 

�لعينة �لأ�سا�سية وفقا ملتغري �لنوع، و�لعمر �لزمنى.

جدول )1(
توزيع العينة الكلية وفقا ملتغريى النوع, والعمر الزمنى

�ملجموع
�لعمر �لزمنى

�لنوع
�ملتغري�ت

18- 21 �سنة�ملدر�سة 15- 18 �سنة 12- 15 �سنة
72 8 27 37 ذكور �لرتبية �لفكرية 

30بقنا 3 12 15 �إناث
48 6 16 26 ذكور �لرتبية �لفكرية 

23بقو�س 3 9 11 �إناث
173 20 64 89 �ملجموع
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ثالًثا: اأدوات البحث: 
��ستخدمت �لباحثة �لأد�تني �لتاليتني: 

))( مقيا��س تقدي�ر املعلم�ن مله�ارات تقري�ر امل�سر ل�دى الأف�راد ذوى الإعاق�ة الفكرية 
)�إعد�د:�لباحثة( 

الهدف من املقيا�س: 
�سمم هذ� �ملقيا�س لقيا�س مهار�ت تقرير �مل�سري لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية )1(. 

و�سف املقيا�س: 
يتاأل���ف �ملقيا�س �حلاىل من �أربعة �أبعاد �س���ملت )70( عبارة، و�جلدول �لتاىل 

يو�سح �أبعاد �ملقيا�س �لأربع و�لعبار�ت �لتى تنتمى لكل بعد. 
جدول )2(

اأبعاد مقيا�س تقدير املعلمني ملهارات تقرير امل�سري لدى الأفراد  ذوى الإعاقة الفكرية 
والعبارات املنتمية لكل بعد

�لعبار�ت �لبعد
من 1 - 25 �لبعد �لأول: �لتحكم �لذ�تى

من 26 - 41 �لبعد �لثانى: �لتنظيم �لذ�تى
من 42 - 54 �لبعد �لثالث: �لتمكني �لنف�سى
من 55 – 70 �لبعد �لر�بع: حتقيق �لذ�ت

اإجراءات تطبيق الأداة: 
ميك���ن ��س���تخد�م هذ� �ملقيا����س لتقدير مهار�ت تقرير �مل�س���ري ل���دى �لأفر�د 

ذوى �لإعاقة �لفكرية، ويتم تطبيقه من قبل �ملعلمني �أو �لو�لدين. 

الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
مت تقن���ني مقيا�س تقدي���ر �ملعلمني ملهار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �لأفر�د ذوى 
�لإعاقة �لفكرية بتطبيقه على عينة قو�مها )68( طالبا وطالبة من مدر�سة �لرتبية 

�لفكرية بقنا. 

�لأفر�د  لدى  �مل�سري  تقرير  ملهار�ت  �ملعلمني  تقدير  مقيا�س  �إعد�د  فى  �لباحثة  ��ستفادت   )1(
 Arc›s self-determination scale . مقيا�س  على  بالطالع  �لفكرية  �لإعاقة  ذوى 

(Wehmeyer, 1995; Wehmeyer, & Kelchner,1995)
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�سدق عبارات املقيا�س: 
 ))( ال�سدق الظاهرى: 

قام���ت �لباحث���ة ف���ى �ملر�حل �لأوىل لبن���اء �ملقيا�س بعر����س عبار�ته على )7( 
م���ن �ملحكمني فى جمال �ل�س���حة �لنف�س���ية وعلم �لنف�س �لرتب���وى، لإبد�ء �آر�ئهم فى 
�س���ياغة �لعب���ار�ت، ومنا�س���بة كل عب���ارة للبع���د �ملدرجة حتت���ه، و�إ�س���افة �أى عبارة من 
�س���اأنها �إث���ر�ء �ملقيا����س، ومت عمل تعديالت طفيفة على �س���ياغة بع����س �لعبار�ت، ومل 

يتم �أى تعديل على �أبعاد �ملقيا�س �أو حذف �أو �إ�سافة عبار�ت �أخرى. 

 ))( �سدق الت�ساق الداخلى: وذلك عن طريق:

ارتب�اط درج�ات البنود بدرجات الأبع�اد املنتمية اإليها: حيث مت ح�س���اب معامالت 	 
�رتب���اط درج���ة كل عب���ارة بدرج���ة �لبع���د �ملنتمي���ة �إليه بع���د حذف درج���ة �لعبارة 
م���ن �لبع���د عل���ى جمموع���ة م���ن �لط���الب بل���غ عدده���م )68( طالب���ا وطالب���ة، 
وتر�وح���ت قيم معامالت �لرتباط ما ب���ني )0.821 – 0.902( وجمعها د�لة عند                            

م�ستوى )0.01( . 

ارتب�اط درج�ات الأبع�اد بالدرج�ة الكلي�ة للمقيا��س: حي���ث مت �لتحق���ق م���ن قي���م 	 
معامالت �رتباط درجات �لأبعاد �لأربعة للمقيا�س بالدرجة �لكلية للمقيا�س بعد 
ح���ذف درجة �لبعد منها، حيث تر�وحت قيم معامالت �لرتباط لالأبعاد �لأربع؛ 
�لتحك���م �لذ�ت���ى، �لتنظي���م �لذ�ت���ى، �لتمك���ني �لنف�س���ى، حتقيق �ل���ذ�ت بالرتتيب 

)0.688 0.825 - 0.790- 0.896( وجمعها د�لة عند م�ستوى )0.01(.

ثبات درجات املقيا�س: 
مت ح�س���اب ثب���ات درج���ات مقيا����س تقدي���ر �ملعلم���ني مله���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري لدى 

�لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية بالطريقتني �لتاليتني:
ح�ساب الثبات بطريقة اإعادة تطبيق الختبار: ( ))

مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريقة �إعادة تطبيق �لختيار، بح�س���اب 
معامالت �لرتباط بني �لدرجات فى �لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثانى بفا�س���ل زمنى 

قدره 15 يوما بني �لتطبيقني �لأول و�لثانى.
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ح�ساب الثبات بطريقة األفا كرونباخ: ( ))
مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريقة �ألفا كرونباخ لكل بعد من �أبعاد 
�ملقيا�س و�لدرجة �لكلية، و�جلدول �لتاىل يو�سح معامالت ثبات �ملقيا�س بالطريقتني 

�ل�سابقتني.
جدول )3(

معامالت ثبات مقيا�س تقدير �ملعلمني ملهار�ت تقرير �مل�سري لدى �لأفر�د ذوى 
�لإعاقة �لفكرية لالأبعاد و�لدرجة �لكلية )ن= 68(

معامل �ألفا كرونباخمعامل �لثبات باإعادة �لتطبيق�لبعدم
0.8020.618�لتحكم �لذ�تى1
0.8220.603�لتنظيم �لذ�تى2
0.8620.666�لتمكني �لنف�سى3
0.8770.711حتقيق �لذ�ت4

0.8840.767�لدرجة �لكلية

يتب���ني من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة معامالت �لثب���ات جلميع �أبعاد �ملقيا�س 
و�لدرجة �لكلية د�لة عند م�ستوى )0.01(. 

ت�سحيح املقيا�س: 
يتك���ون �ملقيا����س �حل���اىل م���ن )70( عب���ارة، يناظ���ر كل عبارة فئات ��س���تجابة 
تتمثل فى )غالبا، �أحياًنا، نادر�(، وعلى �لفاح�س �أن يحدد �لختيار �ملنا�سب فى �سوء 
مالحظته لل�س���لوك، وي�س���ع عالمة )a( فى �خلانة �ملنا�س���بة وهذه �لدرجات كالتاىل 
)3، 2، 1( لتقاب���ل �ل�س���تجابات �س���الفة �لذكر وذلك للعب���ار�ت �لإيجابية، �أما �لعبار�ت 
�ل�س���لبية فتقابل �لدرجات )1، 2، 3( فئات �ل�س���تجابة )غالبا، �أحياًنا، نادر�(، علما باأن 
جمي���ع عب���ار�ت �ملقيا����س �إيجابية ما عد� �لعب���ار�ت( 5، 27، 29، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 

41، 46، 62، 63، 64، 66، 68، 69( فهى عبار�ت �سلبية.

العادي�ن( وغ�ر  )للعادي�ن  احلي�اة  ج�ودة  معاي�ر  ت�سخي��س  مقيا��س   )((
 )�إعد�د: �سقري،2009( 

قامت موؤلفة �ملقيا�س بالطالع على ما تو�سلت �إليه من تر�ث ثقافى ودر��سات 
�س���ابقة ومقايي�س جودة �حلياة بجانب �ملفهوم �ل�س���امل جلودة �حلياة، حيث مت و�س���ع 
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ثالثة معايري �أ�سا�س���ية جلودة �حلياة، على �أن ي�س���مل كل معيار جمموعة من �ملحكات 
وثيقة �ل�سلة باملعيار �خلا�س بها كما يلى:

املعي�ار الأول: معيار �ل�س���حة )�لعب���ار�ت 1- 24(، وي�س���مل �ملحكات؛ �ل�س���حة �لبدنية 
�لعب���ار�ت م���ن 1- 7، �ل�س���حة �لعقلية �لعبار�ت من 8- 16، �ل�س���حة �لنف�س���ية �لعبار�ت 

من 17- 24.
املعي�ار الثان�ى: بع����س خ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية �ل�س���وية )�لعب���ار�ت 25- 64(، وي�س���مل 
�ملح���كات؛ �ل�س���البة �لنف�س���ية �لعب���ار�ت م���ن 25- 29، �لثق���ة بالنف����س �لعب���ار�ت م���ن              
30- 34، �لتوكيدي���ة �لعب���ار�ت م���ن 35- 39، �لر�س���ا ع���ن �حلياة �لعب���ار�ت من 40- 44، 
�ل�س���عور بال�س���عادة �لعب���ار�ت م���ن 45- 49، �لتفاوؤل �لعب���ار�ت من 50- 54، �ل�س���تقالل 

�لنف�سى �لعبار�ت من 55- 59، �لكفاءة �لذ�تية �لعبار�ت من 60- 64.
املعي�ار الثال�ث: �ملعي���ار �خلارج���ى )�لعب���ار�ت 65- 100(، وي�س���مل �ملح���كات؛ �لنتماء 
�لعب���ار�ت م���ن 65- 69، �لعمل �لعبار�ت من 70- 74، �ملهار�ت �لجتماعية �لعبار�ت من 
75- 79، �مل�س���اندة �لجتماعي���ة �لعبار�ت م���ن 80- 84، �ملكانة �لجتماعية �لعبار�ت من 

85- 89، �لقيم �خللقية و�لدينية و�لجتماعية و�حلقوق �لعبار�ت من 90- 100.

تق�ومي املقيا��س وت�سحيحة: يطلب م���ن �ملفحو�س )�أو من يق���وم بتقدير �لدرجات( 
�أن يق���وم بالإجاب���ة على عبار�ت �ملقيا�س وذلك عل���ى مقيا�س يتدرج من كثري�، �إىل حد 
ما، نادر�، ومو�سوع �أمام هذه �لتقدير�ت ثالث درجات هى: 2، 1، �سفر على �لرتتيب، 
و�ملقيا�س ي�س���تمل عل���ى )100( عبارة، يرت�وح مدى �ملقيا�س من )�س���فر- 200 درجة(، 

وت�سري �لدرجة �ملرتفعة �إىل �رتفاع درجة جودة �حلياة لدى �لفرد.

الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
�سدق عبارات املقيا�س: 

قامت معدة هذ� �ملقيا�س بالتاأكد من �سدق �ملقيا�س عن طريق �سدق �لتكوين؛ 
حيث مت ح�س���اب �لرتباطات بني �ملعاي���ري �لثالثة وبني �لدرجة �لكلية للمقيا�س على 
عين���ة قو�مه���ا 230 ف���رد�، كما مت بح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ة كل عبارة وبني 
�لدرجة �لكلية لكل معيار، و�أي�سا ح�ساب معامل �لرتباط بني كل عبارة وبني �لدرجة 
�لكلية للمقيا�س، وكانت جميعها ذ�ت دللة موجبة ومرتفعة. كما ��س���تخدمت �س���دق 

�لتمييز وكانت قيم )ت( جميعها د�لة عند م�ستوى )0،01(.
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ثبات درجات املقيا�س: 
حي���ث قام���ت مع���دة �ملقيا����س بح�س���اب �لثب���ات بطريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق، وبلغ 
معام���ل �لرتب���اط للمعي���ار �لأول و�لثان���ى و�لثال���ث و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى �لت���و�ىل                                     

) 0،93 ، 0،91 ، 0،89 ، 0،92( وجميعها د�لة عند م�ستوى )0،01(.
كما قامت بح�س���اب �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية وكان معامل �لرتباط 
0،96 وه���و معام���ل د�ل عند م�س���توى )0،01(. وكذلك مت ح�س���اب �لثب���ات بطريقة �ألفا 
كرونب���اخ وكان���ت جميع معامالت �لثب���ات مرتفعة لدرجة كل معي���ار وكذلك للدرجة 

�لكلية للمقيا�س.

ال�سدق والثبات فى البحث احلايل: 
�سدق عبارات املقيا�س: 	 

حي���ث مت ح�س���اب معام���الت �رتب���اط درج���ة كل عب���ارة بدرج���ة �لبع���د �ملنتمي���ة 
�إلي���ه بع���د ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لبعد عل���ى جمموعة م���ن �لطالب بل���غ عددهم 
)43( طالب���ا، وتر�وح���ت قي���م معامالت �لرتب���اط ماب���ني )0.533 – 0.618( وجمعها 
د�لة عند م�س���توى )0.01(. كما مت ح�س���اب معامالت �رتباط درجات �لأبعاد بالدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س حيث مت �لتحقق من قيم معامالت �رتب���اط درجات �لأبعاد �لثالث 
للمقيا����س بالدرج���ة �لكلية للمقيا�س بعد حذف درجة �لبعد منها، حيث تر�وحت قيم 
معامالت �لرتباط لالأبعاد �لثالث على �لتو�ىل )0.682 – 0.741 - 0.664( وجمعها 

د�لة عند م�ستوى )0.01(.
ثبات درجات املقيا�س:	 

مت ح�س���اب ثب���ات مقيا����س ت�س���خي�س معايري ج���ودة �حلياة با�س���تخد�م طريقة 
�لتجزئ���ة �لن�س���فية، وكان���ت معامالت ثب���ات �ملقيا����س للمعيار �لأول و�لثان���ى و�لثالث 
و�لدرج���ة �لكلي���ة على �لتو�ىل كما يل���ى )0.744– 0.735 - 0.722 - 0.802(، وجمعها 

د�لة عند م�ستوى )0.01(.

رابًعا: االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة فى البحث: 
وكانت كما يلى: 

((( حتليل �لتباين �لعاملي )2×3(.1
((( معامل �رتباط بري�سون.1
((( حتليل �لنحد�ر �ملتعدد.1
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نتائج البحث وتف�سريها: 
اأولً: نتائج الفر�س الأول وتف�سرها: 

ين����س �لفر����س �لأول للبح���ث �حلايل عل���ى �أنه: »توجد عالق���ة �رتباطية د�لة 
�إح�سائًيا بني مهار�ت تقرير �مل�سري وجودة �حلياة لدى عينة �لبجث«.

وللتحقق من مدى �س���حة هذ� �لفر�س مت ح�س���اب معامالت �رتباط بري�سون 
ب���ني مه���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري وج���ودة �حلي���اة ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية 

�لب�سيطة عينة �لبحث �حلايل فكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول �لتايل: 
جدول )4(

 معامالت الرتباط بني مهارات تقرير امل�سري وجودة احلياة
جودة �حلياة

    مهار�ت
تقرير �مل�سري

معيار 
�ل�سحة

بع�س خ�سائ�س 
�ل�سخ�سية 

�ل�سوية
�ملعيار 

�خلارجى
�لدرجة 

�لكلية

0.817**0.736**0.792**0.793**�لتحكم �لذ�تى
0.799**0.709**0.772**0.794**�لتنظيم �لذ�تى
0.847**0.765**0.821**0.818**�لتمكني �لنف�سى

0.767**0.675**0.742**0.767**حتقيق �لذ�ت
0.890**0.795**0.861**0.873**�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أنه توجد عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائًيا 
عن���د م�س���توى دللة 0.01 ب���ني مهار�ت تقرير �مل�س���ري وجودة �حلياة ل���دى �ملر�هقني 

ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

حي���ث ج���اءت ه���ذه �لنتيج���ة متفقة م���ع �لعدي���د من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتى 
تو�سلت �إىل �أن هناك عالقة �إيجابية بني تقرير �مل�سري وجودة �حلياة لدى �لبالغني 

(Wehmeyer, & Schwartz, 1998) .ذوى �لإعاقة �لفكرية

كما �أكدت در��سة Lachaapelle, et al., (2005) على �أهمية تقرير �مل�سري 
لتعزيز جودة �حلياة لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية.

وله���ذ� كان���ت هن���اك حتولت فى �لعق���ود �لأخرية فى مفه���وم �لإعاقة �لفكرية 
حيث وجهت مزيد� من �لهتمام نحو �أهمية �ل�ستفادة من طاقات وقدر�ت �لأ�سخا�س 
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ذوى �لإعاقة �لفكرية كو�س���يلة لتعزيز �مل�س���اركة �لفعالة، و�لدمج �ملجتمعى وحت�س���ني 
.(Shogren, Wehmeyer, Buchanan, & Lopez, 2006) جودة �حلياة

حيث تو�س���لت در��س���ة �ل�س���رطاوى، و�ملهريى، وعبد�ت، وطه )2014( �أن جودة 
�حلي���اة ل���دى �لأ�س���خا�س ذوى �لإعاق���ة ترتف���ع بارتفاع م�س���توى دخله���م. وقد يرجع 
�ل�س���بب ف���ى ذلك �إىل �أن �رتفاع �لدخل ي�س���اعد �لفرد ذوى �لإعاق���ة على تلبية �لكثري 
م���ن �حتياجات���ه �ملادية و�ل�س���حية و�لرتفيهية؛ مما يوؤدى �إىل �لتح�س���ن فى م�س���توى 
ج���ودة �حلي���اة لدي���ه، بعك����س ذوى �لدخ���ل �ملنخف�س �ل���ذى يكون حمروما م���ن تلبية 

�حتياجاته �ملعي�سية �لأ�سا�سية �لتى ميكن من خاللها حت�سني جودة �حلياة.

كم���ا �أن���ه كلم���ا كان �س���لوك تقري���ر �مل�س���ري مرتفع���ا �أدى ذل���ك �إىل كف���اءة ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ف���ى �لعمل وزي���ادة �إنتاجه���م. كما �أنه يج���ب تنمية وتعزي���ز مهار�ت 
ف���ى بيئ���ة �لعم���ل �أج���ل حت�س���ني دم���ج ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة  تقري���ر �مل�س���ري م���ن 

. (Martorell, et al., 2008)

حيث ذكر �أبو �لن�س���ر )2012( �أن من �أكرث �مل�س���كالت �لتى تو�جه ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �س���عوبة �إيج���اد �لأعمال �لتى توفر لهم �لدخل �ملالئم، في�س���بح �لفرد منهم 
عالة على �ملجتمع وي�سارك �لآخرين فى عائد �لإنتاج دون �أن ي�سهم فى تكوينه، لهذ� 
ينبغى �أن نركز على عملية تاأهيلهم وم�ساعدتهم فى �إيجاد �لأعمال �لتى تتنا�سب مع 

قدر�تهم )�س �س 107- 108(.

ومن ثم لن يتمتع �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية بجودة �حلياة، �إل بامتالكهم 
مله���ار�ت تقري���ر �مل�س���ري، �لتى تتي���ح لهم فر����س لختيار �لعمل �ملنا�س���ب، و�س���غل وقت 
�لفر�غ بطريقة جيدة، وتكوين �سد�قات، وقدرتهم على �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بهم، 

و�سعورهم بالر�سا عن �أنف�سهم.

 Mc Guire,& Mc Donnell, (2008) وفى هذ� �ل�س���دد تو�س���لت در��سة
�إىل �أن هن���اك عالق���ة �إيجابي���ة بني �لرتويح ومهار�ت تقرير �مل�س���ري، كما �أنه كلما ز�د 
�لوق���ت �لذى يق�س���يه �ملر�هقون ف���ى �لرتويح يظهرون م�س���تويات �أعل���ى من مهار�ت 
تقرير �مل�س���ري، كما تدعم هذه �لنتائج �أن �لرتفيه ميكن �أن يكون ��س���رت�تيجية فعالة 

لتعزيز مهار�ت تقرير �مل�سري.
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حيث �أن جودة �حلياة لدى ذوى �لإعاقة تقوم على �أ�سا�س متكني ذوى �لإعاقة 
�س���و�ء كان طف���ال �أو ر��س���د� �أو كه���ال م���ن حق���ه ف���ى �لندماج �أ�س���ريا ومهني���ا لتحقيق 
�ح���رت�م �لف���رد ذوى �لإعاقة وحماية حقوقه �لإن�س���انية، ودعوته باللت���ز�م بو�جباته 

كمو�طن )�أحمد، 2005(.

كم���ا ت���رى حركة �لإ�س���الح لرب�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة للخريج���ني �أن منهاج 
تقرير �مل�سري هو منهاج للحياة، فبعد خروج �لطالب ذى �لإعاقة من �ملدر�سة �لثانوية 
و�لنتقال �إىل مرحلة �لر�سد هو بحاجة �إىل �تخاذ قر�ر�ت م�سريية فى حياته مثل: 
�ل�سكن، و�لعمل، وتطبيق �لتخطيط ل�سمان نوعية حياة �أف�سل، وحتديد �أهد�ف بناء 
على تف�س���يالته و�ل�س���عى لتحقيقها، وتقرير �مل�س���ري هو �لربنامج �لذى ي�س���من كل 
ه���ذه �ملهار�ت من حتديد �أهد�ف، و�تخاذ ق���ر�ر�ت، و�لتخطيط، و�لتعلم �لذ�تى، وحل 

�مل�سكالت و�إد�رة �لذ�ت ومر�قبتها )غريب، 2015(.

ثانيا: نتائج الفر�س الثانى وتف�سرها: 
ين����س �لفر����س �لثان���ى للبحث �حلايل على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
يف مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري ر�جع���ة لتاأثري �لنوع )ذكور– �إن���اث( و�لأعمار �لزمنية من 

)12-15، 15-18، 18-21( �سنة و�لتفاعالت �مل�سرتكة بينهما«.

وللتحقق من مدى �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م حتليل �لتباين �لعاملي 
)2×3( للتع���رف عل���ى دلل���ة �لف���روق يف مهار�ت تقري���ر �مل�س���ري و�لر�جعة لختالف 
تاأث���ري �لن���وع )ذكور، �إناث( و�لأعمار �لزمنية )12-15، 15-18، 18-21( فكانت �لنتائج 

كما هي مو�سحة يف �لتايل:
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جدول )6(
 دللة الفروق يف مهارات تقرير امل�سري يف �سوء النوع والعمر الزمني

مهار�ت تقرير 
جمموع م�سدر �لتباين�مل�سري

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

�لن�سبة 
�لفائية

�لتحكم 
�لذ�تى

85.134**1581.00611581.006�لنوع
152.170**5651.79322825.896�لعمر �لزمني

7.406**275.0602137.530�لنوع × �لعمر �لزمني
3101.30716718.571�خلطاأ

�لتنظيم 
�لذ�تى

20.973**199.1141199.114�لنوع
132.634**2518.37721259.189�لعمر �لزمني

4.372*83.015241.508�لنوع × �لعمر �لزمني
1585.4551679.494�خلطاأ

�لتمكني 
�لنف�سى

21.755**111.3521111.352�لنوع
198.193**2028.85621014.428�لعمر �لزمني

13.84026.9201.352�لنوع × �لعمر �لزمني
854.7701675.118�خلطاأ

حتقيق 
�لذ�ت

37.380**399.3541399.354�لنوع
105.534**2254.96421127.482�لعمر �لزمني

8.164**174.432287.216�لنوع × �لعمر �لزمني
1784.15916710.684�خلطاأ

�لدرجة �لكلية

109.487**7124.85417124.854�لنوع
364.540**47444.813223722.406�لعمر �لزمني

13.194**1717.1402858.570�لنوع × �لعمر �لزمني
10867.5216765.075�خلطاأ

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:
( بالن�س���بة للتاأث���ري �لرئي����س للجن����س )ذك���ور، �إناث(: توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا -

عن���د م�س���توى دلل���ة 0.01 يف �لدرج���ة �لكلية و�مله���ار�ت �لفرعية لتقرير �مل�س���ري 
ل���دي �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ر�جع���ة لتاأثري �لنوع، وبالرجوع 
للمتو�س���طات �حل�س���ابية يت�س���ح �أن �لف���روق يف �لدرج���ة �لكلي���ة وجمي���ع �مله���ار�ت 

�لفرعية لتقرير �مل�سري ل�سالح �لذكور.
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( بالن�س���بة للتاأثري �لرئي�س للعمر �لزمني )12-15، 15-18، 18-21(: توجد فروق -
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة 0.01 يف �لدرجة �لكلي���ة و�مله���ار�ت �لفرعية 
لتقري���ر �مل�س���ري لدي �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة ر�جعة لتاأثري 
�لعمر �لزمني، وبالرجوع للمتو�س���طات �حل�س���ابية يت�س���ح �أن �لفروق يف �لدرجة 
�لكلي���ة وجمي���ع �ملهار�ت �لفرعية لتقرير �مل�س���ري ل�س���الح �لعم���ر �لزمني �لأكرب، 

مبعنى �أن مهار�ت تقرير �مل�سري تزيد بزيادة �لعمر �لزمني.

( بالن�س���بة لتاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر �لزمني: توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا -
عن���د م�س���توى دلل���ة 0.01 يف �لدرجة �لكلية و�لبعد �لأول و�لبع���د �لر�بع ملهار�ت 
تقرير �مل�س���ري ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاقة �لفكري���ة �لب�س���يطة، ر�جعة لتاأثري 
�لتفاعل بني �لنوع و�لعمر �لزمني، بينما كانت �لفروق يف �لبعد �لثاين د�لة عند 
م�س���توى 0.05، ومل تكن �لفروق يف �لبعد �لثالث د�لة �إح�س���ائًيا، وميكن تو�س���يح 

تاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر �لزمني بالأ�سكال �لتالية:

�سكل )1(: تاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر 
�لزمني على �لتحكم �لذ�تى

�سكل )2(: تاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر 
�لزمني على �لتنظيم �لذ�تى
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�سكل )3(: تاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر 
�لزمني على حتقيق �لذ�ت

�سكل )4(: تاأثري �لتفاعل بني �لنوع و�لعمر 
�لزمني على �لدرجة �لكلية

ومن �ملمكن تف�سري �لفروق بني �لذكور و�لإناث فى مهار�ت تقرير �مل�سري �إىل 
ثقافة �ملجتمع، و�لدور �لذى يلعبه كالهما فى حميط �لأ�سرة و�لبيئة، وكذلك �لتحيز 
�لثقاف���ى، حي���ث تتي���ح �لأ�س���رة للذك���ور ذوى �لإعاقة �لفكرية �لت�س���رف با�س���تقاللية، 
ومتنحه���م فر�س���ا لتخ���اذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بهم، كما حتملهم بع�س���ا من �مل�س���ئوليات 

ب�سورة �أكرب من �لإناث، مما جعل �لذكور يتفوقون على �لإناث فى هذه �ملهار�ت.
وق���د �تفق���ت ه���ذه �لنتيجة مع نتائج بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتى تو�س���لت 
�مل�س���ري                                  تقري���ر  مه���ار�ت  ف���ى  �لإن���اث  م���ن  �أك���رب  درج���ات  يح���رزون  �لذك���ور  �أن  �إىل 

.(Nota, et al., 2007)

وفى هذ� �ل�س���دد ذكر �خلطيب )2010، �س187( �أن �لدر��س���ات ت�س���ري فى دول 
�لع���امل �ملختلفة �إىل �أن تقرير �مل�س���ري لالأ�س���خا�س ذوى �لإعاق���ة �لفكرية يتحدد فى 
�س���وء جمل���ة من �ملتغ���ري�ت �ملرتبطة بكل من �لبيئة ومنها ظ���روف �لعي�س، �أو �لعمل، 

و�ل�سخ�س ذ�ته ومنها �لذكاء و�لعمر �لزمنى و�لنوع و�ل�سلوك �لتكيفى. 
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كم���ا �أن���ه م���ن �ملمكن �إرج���اع �رتف���اع مه���ار�ت تقرير �مل�س���ري لدى �لذك���ور عنه 
ل���دى �لإن���اث �إىل ظ���روف �ملجتمع، و�أ�س���اليب �لرتبية و�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة �ملتبعة، 
و�لتحي���ز �لثقاف���ى، و�لتوقع���ات �ملحتمل���ة م���ن كالهما، حي���ث يالح���ظ �أن جمتمعاتنا 
تعزز �مل�س���ئولية لدى �لذكور، وتدعمهم ملمار�س���ة حياتهم با�س���تقاللية، وتعزز ثقتهم 

باأنف�سهم مما تزيد لديهم فر�س تقرير �مل�سري. 

ه���ذ� بالن�س���بة لإح���ر�ز �لذك���ور درج���ات �أعل���ى م���ن �لإناث ف���ى مه���ار�ت تقرير 
�مل�س���ري، �أما بالن�س���بة ملتغري �لعمر �لزمنى فيالحظ �أن �لفروق كانت ل�س���الح �لأكرب 

�سنا وهى �لفئة �لعمرية من )18- 21( �سنة.

ورمب���ا مرج���ع ذلك �إىل �ت�س���اع د�ئرة �لعالقات �لجتماعي���ة �ملختلفة مع تقدم 
�لعم���ر �لزمن���ى، كم���ا �أن ن���زول بع����س �ملر�هقني ف���ى مرحل���ة �ملر�هقة �ملتاأخرة ل�س���وق 

�لعمل؛ يتيح لهم فر�سا �أكرب لتعزيز مهار�ت تقرير �مل�سري لديهم. 

 Verdugo, Martín-Ingelmo, Jordán de حي���ث �أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة
Urríes,, & Sánchez, (2011) �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة فى �ملتغري�ت �ل�سخ�س���ية 

ومنها �لعمر، �إذ كان تقرير �مل�سري �أعلى فى �لأعمار �لزمنية من )16- 45( �سنة.

كم���ا تع���زو �لباحثة �رتفاع درجات مهار�ت تقرير �مل�س���ري ل���دى �أفر�د �لعينة   
بازدي���اد �لعم���ر �لزمن���ى، حي���ث كانت �لفروق ل�س���الح �لأكرب �س���نا من )18- 21( �س���نة 
�إىل �لفر����س �ملتوف���رة و�ملقدمة لذوى �لإعاقة �لفكرية بتقدم عمرهم �لزمنى، وزيادة 

فر�س �ملمار�سة لهذه �ملهار�ت فى �حلياة �لعملية.

كما �أن �لفرد فى مرحلة �ملر�هقة �ملتاأخرة ت�س���اعده جماعة �لرفاق على �لنمو 
�لجتماع���ى، لأنه���ا تهي���ىء ل���ه �جلو �ملالئ���م ليتدرب عل���ى �حلو�ر �لجتماع���ى وينمى 
عالقات���ه �لجتماعي���ة ومهار�ت���ه �ملختلف���ة، وقدرت���ه عل���ى �لتحك���م �لذ�ت���ى، وحتقي���ق 

ذ�ته... وغريها، مما يعزز مهار�ت تقرير �مل�سري لديهم فى هذه �ملرحلة �لعمرية.

ثالثا: نتائج الفر�س الثالث وتف�سرها: 
ين�س �لفر�س �لثالث للبحث �حلايل على �أنه: »ميكن �لتنبوؤ بجودة �حلياة لدى 
�ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة من خالل مهار�ت تقرير �مل�س���ري لديهم«.
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وللتحقق من مدى �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد 
بطريق���ة �خلط���و�ت �ملتتابع���ة Stepwise للتع���رف على مدى �إمكاني���ة �لتنبوؤ بجودة 
�حلي���اة ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة م���ن خالل مه���ار�ت تقرير 

�مل�سري فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )7(

معامالت النحدار املتعدد املعيارية “ Beta ” وغري املعيارية “ B ” ومعامالت الرتباط املتعدد 
“ R ” ومعامالت التحديد“ R2 ” والن�سبة الفائية “ف” لتحليل تباين النحدار املتعدد جلودة 

احلياة على مهارات تقرير امل�سري لدى املراهقني ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة

مهار�ت تقرير 
�مل�سري

معامل 
�لنحد�ر

جودة �حلياة
معيار 
�ل�سحة

بع�س خ�سائ�س 
�ل�سخ�سية �ل�سوية

�ملعيار 
�خلارجى

�لدرجة 
�لكلية

B1.410-**9.846**5.641-2.795�لثابت

B**0.195**0.265**0.270**0.730�لتحكم �لذ�تى
Beta0.2820.2960.2820.304

�لتنظيم �لذ�تى
B**0.342**0.367**0.328**1.037

Beta0.3170.2620.2190.277
�لتمكني 
�لنف�سى

B**0.494**0.694**0.717**1.905
Beta0.3750.4070.3930.417

R 0.907**0.815**0.878**0.885**معامل �لرتباط �ملتعدد
R2 0.7820.7710.6640.823معامل �لتحديد

ف ودرجات �حلرية لتحليل 
تباين �لنحد�ر

**202.516
)169 ،3(

**189.679
)169 ،3(

**111.172
)169 ،3(

**261.142
)169 ،3(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:
( بالن�س���بة لبع���د معي���ار �ل�س���حة يف ج���ودة �حلي���اة: ي�س���هم ف���ى �لتمك���ني �لنف�س���ى -

و�لتنظيم �لذ�تى و�لتحكم �لذ�تى ملهار�ت تقرير �مل�س���ري على �لرتتيب يف �لتنبوؤ 
مبعي���ار �ل�س���حة جلودة �حلياة، وبل���غ معامل �لرتباط �ملتع���دد 0.885 وهي قيمة 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى ثق���ة 0.01 وكان���ت �لن�س���بة �لفائية لتحلي���ل تباين 
�لنح���د�ر �ملتع���دد د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 وه���و م���ا يوؤك���د دللة تلك 
�ملتغري�ت يف �لتنبوؤ مبعيار �ل�س���حة جلودة �حلياة، وبلغت قيمة معامل �لتحديد 
0.782 وهو ما يعنى �أن 78.2% من �لتباين يف معيار �ل�سحة جلودة �حلياة يف�سر 
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بو��س���طة �لتمك���ني �لنف�س���ى و�لتنظي���م �لذ�ت���ى و�لتحك���م �لذ�ت���ى مله���ار�ت تقرير 
�مل�سري، وميكن �سياغة معادلة �لنحد�ر كما يلي:

×�لتحك���م   0.195  +  1.410-  = �حلي���اة  جل���ودة  �ل�س���حة  معي���ار  بع���د 
�لذ�تى+0.342×�لتنظيم �لذ�تى +0.494×�لتمكني �لنف�سى

( بالن�س���بة لبعد بع�س خ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية �ل�س���وية يف جودة �حلياة: ي�س���هم فى -
�لتمكني �لنف�س���ى و�لتحك���م �لذ�تى و�لتنظيم �لذ�تى ملهار�ت تقرير �مل�س���ري على 
�لرتتي���ب يف �لتنب���وؤ ببع���د بع����س خ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية �ل�س���وية جل���ودة �حلياة، 
وبلغ معامل �لرتباط �ملتعدد 0.878 وهي قيمة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى ثقة 
0.01 وكان���ت �لن�س���بة �لفائية لتحليل تباين �لنحد�ر �ملتعدد د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى 0.01 وهو ما يوؤكد دللة تلك �ملتغري�ت يف �لتنبوؤ ببعد بع�س خ�س���ائ�س 
�ل�سخ�س���ية �ل�س���وية جلودة �حلياة، وبلغت قيمة معام���ل �لتحديد 0.771 وهو ما 
يعنى �أن 77.1% من �لتباين يف بعد بع�س خ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية �ل�س���وية جلودة 
�حلياة يف�سر بو��سطة �لتمكني �لنف�سى و�لتحكم �لذ�تى و�لتنظيم �لذ�تى ملهار�ت 

تقرير �مل�سري، وميكن �سياغة معادلة �لنحد�ر كما يلي:

بعد بع�س خ�سائ�س �ل�سخ�سية �ل�سوية جلودة �حلياة = 9.846 + 0.265 × �لتحكم 
�لذ�تى + 0.367× �لتنظيم �لذ�تى +0.694× �لتمكني �لنف�سى

( بالن�س���بة لبع���د �ملعي���ار �خلارج���ى يف ج���ودة �حلياة: ي�س���هم ف���ى �لتمكني �لنف�س���ى -
و�لتحكم �لذ�تى و�لتنظيم �لذ�تى ملهار�ت تقرير �مل�س���ري على �لرتتيب يف �لتنبوؤ 
ببع���د �ملعيار �خلارجى جل���ودة �حلياة، وبلغ معامل �لرتب���اط �ملتعدد 0.815 وهي 
قيم���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى ثق���ة 0.01 وكان���ت �لن�س���بة �لفائي���ة لتحليل 
تباي���ن �لنح���د�ر �ملتع���دد د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 وهو م���ا يوؤكد دللة 
تلك �ملتغري�ت يف �لتنبوؤ ببعد �ملعيار �خلارجى جلودة �حلياة، وبلغت قيمة معامل 
�لتحدي���د 0.664 وه���و م���ا يعن���ى �أن 66.4% م���ن �لتباي���ن يف بعد �ملعي���ار �خلارجى 
جلودة �حلياة يف�سر بو��سطة �لتمكني �لنف�سى و�لتحكم �لذ�تى و�لتنظيم �لذ�تى 

ملهار�ت تقرير �مل�سري، وميكن �سياغة معادلة �لنحد�ر كما يلي:
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بعد �ملعيار �خلارجى جلودة �حلياة = -5.641 +0.270 × �لتحكم �لذ�تى + 0.328× 
�لتنظيم �لذ�تى + 0.717× �لتمكني �لنف�سى

( بالن�سبة للدرجة �لكلية جلودة �حلياة: ي�سهم �لتمكني �لنف�سى و �لتحكم �لذ�تى -
و�لتنظيم �لذ�تى ملهار�ت تقرير �مل�س���ري على �لرتتيب يف �لتنبوؤ بالدرجة �لكلية 
جل���ودة �حلي���اة، وبل���غ معامل �لرتب���اط �ملتع���دد 0.907 وهي قيمة د�لة �إح�س���ائًيا 
عن���د م�س���توى ثق���ة 0.01 وكانت �لن�س���بة �لفائية لتحليل تباي���ن �لنحد�ر �ملتعدد 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 وهو ما يوؤك���د دللة تلك �ملتغ���ري�ت يف �لتنبوؤ 
بالدرجة �لكلية جلودة �حلياة، وبلغت قيمة معامل �لتحديد 0.823 وهو ما يعنى 
�أن 82.3% م���ن �لتباين يف �لدرجة �لكلية جلودة �حلياة يف�س���ر بو��س���طة �لتمكني 
�لنف�سى و�لتحكم �لذ�تى و�لتنظيم �لذ�تى ملهار�ت تقرير �مل�سري، وميكن �سياغة 

معادلة �لنحد�ر كما يلي:

ج���ودة �حلي���اة )درجة كلية( = 2.795 +0.730 × �لتحكم �لذ�تى + 1.037× �لتنظيم 
�لذ�تى + 1.905× �لتمكني �لنف�سى

ويالح���ظ كذل���ك م���ن �لنتائ���ج �ل�س���ابقة �أن بعد حتقي���ق �لذ�ت مله���ار�ت تقرير 
�مل�سري مل ي�سهم يف �لتنبوؤ باأى من �أبعاد جودة �حلياة �أو �لدرجة �لكلية. 

وتتفق هذه �لنتيجة مع �لعديد من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتى تو�س���لت �إىل �أن 
هن���اك عالق���ة �إيجابية بني تقرير �مل�س���ري وجودة �حلياة ل���دى �لبالغني ذوى �لإعاقة 

(Wehmeyer, & Schwartz, 1998) . لفكرية�

وقد يرجع هذ� �إىل �رتباط جودة �حلياة مبهار�ت تقرير �مل�س���ري ب�س���فة عامة 
وهذ� ما تو�سل �إليه �لبحث �حلايل يف فر�سه �لثانى.

وه���ذ� م���ا �أكدته در��س���ة Lachaapelle, et al., (2005) على �أهمية تقرير 
�مل�سري لتعزيز جودة �حلياة لدى �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية.

كما قام Shogren, et al., (2006) بتحليل م�سمون 30 �سنة من �لدر��سات، 
�أكدت �لدر��سات على قدر�ت �لأ�سخا�س ذوى �لإعاقة �لفكرية، كما �أن هناك جمموعة 
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متز�ي���دة م���ن �لأدب �ل���ذى يرك���ز عل���ى عل���م �لنف����س �لإيجابى، ومب���ا فى ذل���ك �أهمية 
مهار�ت تقرير �مل�سري لدى هذه �لفئة.

حيث �أ�س���بحت عبارة حق تقرير �مل�س���ري ت�س���مع كثري� عند �حلديث عن �إعد�د 
�لأطفال و�ل�س���بان ملرحلة �لبلوغ ب�س���كل جيد. وفى �لو�قع، �إن م�س���اعدة �لطالب ذوى 
�لإعاقات فى تقرير م�س���ريهم �أ�س���بح من �ملو��سيع �لهامة فى �ل�سيا�سات و�ملمار�سات 
�حلديث���ة وفى تو�س���يات �لدر��س���ات و�ملوؤمت���ر�ت. وهن���اك �لعديد من �لأ�س���باب �ملهمة 
له���ذ� �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة حقه���م ف���ى تقري���ر م�س���ريهم، فق���د بين���ت �لكث���ري م���ن 
�لدر��س���ات �لعالق���ة �لقوي���ة ب���ني تطوير ح���ق تقرير �مل�س���ري وبني حتقي���ق خمرجات 
�إيجابي���ة �أثن���اء وج���ود �لطالب فى �ملدر�س���ة وحتى بع���د تخرجهم منه���ا بفرتة طويلة                                            

)و�ير و�آخرون، 2012، �س5(. 

وف���ى در��س���ة �لزب���ون، و�ل�س���مادى )2014( ��س���تهدفت �لتع���رف على م�س���توى 
�لتز�م بر�مج �خلا�س���ة فى �لأردن باملوؤ�س���ر�ت �لنوعية لتقرير �مل�س���ري، تو�سل �لبحث 
�أن م�س���توى �نطباق �ملوؤ�س���ر�ت �لنوعية لتقرير �مل�س���ري كدرجة كلية كان متو�سطا فى 
خم�س���ة �أبعاد؛ �لعاملون، بيئة �ملدر�س���ة و�جلو �لعام، و�لأ�س���ر، خدمات �لطلبة، �لبيئة 
�ملادي���ة، وثالث���ة �أبع���اد كان م�س���توى �لنطب���اق منخف�س���ا وه���ى �لربنام���ج �لرتب���وى 

�لفردى، �إ�سرت�تيجيات �لتدري�س، �لتقييم �لذ�تى.

كما تو�سلت در��سة �ل�سرطاوى و�آخرون )2014( �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا 
ف���ى م�س���توى جودة �حلياة ب���ني �لأفر�د ذوى �لإعاقة وغري ذوى �لإعاقة ل�س���الح غري 
ذوى �لإعاقة، وف�سر ذلك باأن �مل�سكالت �ل�سحية �لتى يعانى منها ذوى �لإعاقة تنعك�س 
على �أو�س���اعهم �لنفعالية و�لعاطفية وبالتاىل �نخفا�س م�ستوى ر�ساهم عن �لذ�ت، 
�إ�س���افة �إىل �مل�س���كالت �ملتعلق���ة مب���دى تقب���ل �ملجتم���ع لالإعاقة، ومدى توف���ري �لبيئة 

�لآمنة لهم خا�سة فى بيئة �لعمل، مما �أدى �إىل تدنى ر�ساهم عن جودة حياتهم.

لذلك فاإن �لرتبية �خلا�س���ة �ملعا�س���رة تربية تقوم على �لدمج ل �لف�س���ل بني 
جمتمع غري ذوى �لإعاقة وغري غري ذوى �لإعاقة وهى بالأخرى تربية تن�سد توفري 
مكان ومكانة للمعونة �س���و�ء فى �ملدر�س���ة، �أو فى �ملجتمع، �س���عيا �إىل دمج ذوى �لإعاقة 
ف���ى �ملجتم���ع و�ندماجهم في���ه كاأع�س���اء وظيفية و�نتمائه���م �إلي���ه كمو�طنني فعالني 

)�ل�سرطاوى، وعو�د، 2011، �س31(.
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تو�سيات البحث:
فى �سوء ما تو�سلت �إليه هذ� �لبحث من نتائج ميكن تقدمي �لتو�سيات �لتالية: 

((( يج���ب �أن تعم���ل �لأ�س���رة و�ملدر�س���ة وموؤ�س�س���ات �ملجتم���ع عل���ى تعزي���ز مه���ار�ت 1
تقري���ر �مل�س���ري ل���دى ذوى �لإعاق���ة �لفكرية؛ مم���ا له عظيم �لأث���ر فى حتقيق 

�ل�ستقاللية وحت�سني نوعية �حلياة لديهم.
(((  ت�سميم بر�مج تدريبية وعقد ور�س عمل للمعلمني و�لآباء لتعزيز حق تقرير 1

�مل�سري لدى �أبنائهم ذوى �لإعاقة �لفكرية.
((( لبد من ت�سمني �لرب�مج �لتعليمية و�لرتبوية و�لتاأهيلية و�لتدريبية لذوى 1

�لإعاقة �لفكرية �لتدريب على مهار�ت تقرير �مل�سري.
((( �لتوعي���ة باأهمي���ة �لرتق���اء بج���ودة �حلي���اة �ل�س���حية و�لتعليمي���ة و�لنف�س���ية 1

و�لجتماعية لالأ�سخا�س ذوى �لإعاقة �لفكرية، مما يتح �لفر�سة لهذه �لفئة 
بالنمو �لنف�سى �ل�سليم.

((( توفري بر�مج �لدعم �لنف�س���ى و�لجتماعى لذوى �لإعاقة �لفكرية، مما تعمل 1
عل���ى حتقي���ق �لتو�فق �لنف�س���ى و�لجتماع���ى، وتنمي���ة مهار�ت تقرير �مل�س���ري 

وجودة �حلياة لديهم.
((( �إعد�د �لرب�مج �لرتبوية و�ل�س���حية و�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �لتى حتقق رفع 1

م�ستوى جودة �حلياة لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية.
((( �إز�ل���ة جمي���ع �لعو�ئق �لتى حتول دون دم���ج ذوى �لإعاقة �لفكرية فى �ملجتمع، 1

حتى يت�سنى تنمية مهار�ت تقرير �مل�سري وحتقيق جودة �حلياة لديهم.
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امل�سكالت ال�سلوكية لدى اإخوة االأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد 
)كما تدركها االأمهات( وعالقتها بحاجاتهم النف�سية )1(

د/ حممد عبد القادر على متويل
اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد 

كلية الرتبية – جامعة الأمري �سطام

)1(   �سكر وتقدير: يتقدم �لباحث بجزيل �ل�سكر وعظيم �لتقدير �إىل 
عمادة �لباحث �لعلمي بجامعة �لأمري �سطام على متويلها 

لهذ� �مل�سروع �لبحثي رقم )3966 /2015/02(





املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 48 

ملخ�ص البحث 
 هدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سائعة 
لدى �إخوة و�أخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد- كما تدركها �أمهاتهم- وبني 
حاجاته���م �لنف�س���ية، كم���ا ه���دف �إىل �لتعرف على �أث���ر متغريي �لن���وع، �لعمر �لزمني 
لالأخوة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة يف �ختالف �حلاجات �لنف�س���ية لديهم، كذ� بحث 
�إمكانية �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �لإخوة غري ذوي �لإعاقة من خالل بع�س 
�حلاجات �لنف�س���ية غري �مل�س���بعة لديهم. وتكونت عينة �لدر��سة من �لأمهات و�لإخوة 
و�لأخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد خالل �لعام 1438/1437، وبلغ حجم 
�لعين���ة)127( منه���م )50( �أم )77( �أًخا و�أخًتا، و��س���تخدم �لباحث مقيا�س���ي �مل�س���كالت 
�ل�سلوكية، �حلاجات �لنف�سية، و��ستمارة بيانات. وقد ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفى 
�لتحليل���ى وع���دًد� من �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية للتحقق من �س���حة �لفرو�س. وتو�س���ل 
�لبحث �إىل وجود عالقة �رتباطية �سالبة بني �مل�سكالت �ل�سلوكية )عد� �سوء �لتو�فق 
�لدر��س���ي( و�حلاجات �لنف�س���ية لدى عينة �لدر��س���ة، كذلك وجد تاأثري د�ل �إح�س���ائيا 
ملتغريى �لنوع و�لعمر �لزمني و�لتفاعل بينهما على �حلاجات �لنف�س���ية، كما خل�س���ت 

�لدر��سة �إىل �مكانية �لتنبوؤ بامل�سكالت من خالل �حلاجة لالأمن.

 الكلمات املفتاحية: �مل�س���كالت �ل�س���لوكية- �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
- �حلاجات �لنف�سية.
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Behavioral Problems of the Autistic Siblings (as mothers 
perceived) and its Relation to their Psychological Needs

Abstract
The current study aimed to investigate the relationship between 
Behavioral problems of the autistic siblings (as mothers perceived), 
and their psychological needs. Moreover, it also investigated the 
impact of sex, chronological age in the difference of psychological 
needs for the autistic siblings. sample consisted of (50) of mothers 
,(77) brothers of males - females. The researcher used the following 
scales: (1) Behavioral problems Scale (2) Psychological needs 
Scale.(3)The public data form. The researcher used also a number 
of statistical methods to test research hypothesises. The findings 
showed that there were a negative co-efficient relationship between 
Behavioral Problems except dimension academic maladjustment 
and psychological needs, There were significant effect of the two 
variables Sex, age and the interaction between them on the scores of 
psychological needs of the sample and also The Behavioral Problems 
could be predicted through dimension of security need.

Key words: Behavioral problems, The autistic siblings, 
psychological needs. 
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مقدمة:
�لأ�س���رة كنظ���ام �جتماع���ي متكامل ت���وؤدي �أدو�ًر� ووظائف من �س���اأنها �أن حتقق 
�لن�س���جام و�ل�س���تقر�ر ب���ني جميع �أفر�دها، غري �أن �إ�س���ابة �حد �أفر�ده���ا باإعاقة رمبا 
ي�س���كل حتدًيا جديًد� لدورها فيجعلها غري قادرة على �أد�ء وظائفها، وذلك ملا يرتتب 
عل���ى �لإ�س���ابة بالإعاق���ة من �أعباء �جتماعية ونف�س���ية و�قت�س���ادية ت�س���اف �إىل كاهل 

�أعباء �لأ�سرة و�أدو�رها �لطبيعية �ملتعارف عليها. 

 ول�سك �أن هذه �لأعباء تلقي بظاللها �ل�سلبية على كل فرد من �أفر�د �لأ�سرة 
وبخا�س���ة �لإخوة غري ذوي �لإعاقة، �إذ� توؤثر هذه �لإعاقة ب�س���كل، �أو باآخر على فر�س 
�لنم���و �لطبيعي لهم، حيث �إن �لنمو �لنف�س���ي للطفل �ل�س���وي ع���ادة ما يقرتن باإخوته 
يف نف����س �لأ�س���رة كونه يتفاعل معه���م ويحتك بهم، ويوؤثر ويتاأث���ر بهم، لذلك فهناك 
�لكثري من �ل�سلوكيات �لتي يكت�سبها �لطفل من �أخيه بنف�س �ملرحلة �لعمرية، �أو �أكرب.

�لتفاع���ل  يف  بخل���ل  يت�س���م  �لتوح���د  طي���ف  ��س���طر�ب  ذي  �لطف���ل  كان  و�إذ�   
�لجتماع���ي، حي���ث يف�س���ل يف تكوي���ن عالق���ات �جتماعي���ة م���ع �لأ�س���خا�س، ونق�س يف 
�ل�س���تجابة لالآخري���ن و�لهتم���ام به���م، كما يالحظ وجود ف�س���ل ثاب���ت يف منو �للعب 
�جلماعي و�للعب �خليايل و�ل�س���د�قة )حمودة، 1998، �س 144( وقد يت�س���بب ذلك يف 

تعر�س �لإخوة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة مل�سكالت تكيفية.

 Tomeny, Barry, Bader ولقد �تفقت نتائج عدد من �لدر��سات �ل�سابقة 
؛ ول�س���ني )2005(   (2012); Shivers, Deisenroth, & Lounds (2012)
على وجود تاأثري �س���الب لطفل م�س���اب با�س���طر�ب �لتوحد على بقية �أفر�د �أ�سرته، �إذ 
ي�س���اعف من �مل�سكالت �لنف�س���يًة، و�لجتماعية، و�لقت�سادية لها ،فالو�لد�ن ينتابهم 
�لقل���ق �لز�ئ���د من م�س���تقبل �بنهم ذي ��س���طر�ب �لتوحد �ملجهول، و�لإخوة ت�س���يبهم 
�ل�س���طر�بات �ل�سخ�س���ية و�مل�س���كالت �لنف�س���ية كاخل���وف م���ن �لإ�س���ابة با�س���طر�ب 
�لتوحد، و�مليل �إىل �لن�سحاب و�لعزلة �لجتماعية، و�ل�سعور بالقلق و�لكتئاب، ولهذ� 

�آثاره �ل�سلبية على تكيفهم.

 وق���د ج���ذب ه���ذ� �ل�س���طر�ب �هتمام و�نتب���اه �ملتخ�س�س���ني ملا يت�س���ف به من 
ظو�هر �س���لوكية غري مالئمة مثل �ل�سحك غري �ملربر، وعدم تقدير �لأخطار، وعدم 
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�لتعبري عن �ل�سعور بالأمل، و�لبقاء وحيد�، �إىل جانب �ل�سر�خ �مل�ستمر و�لبكاء �لد�ئم 
و�لتعجل يف تلبية �لحتياجات، مع نق�س يف �لتو��سل �لجتماعي و�نخفا�س �مل�ساركة 
�لجتماعية )�لقريوتي و�ل�سرطاوي �ل�سمادي، 1995، �س 122(. و�ن�سحاب ذلك على 
تربية وتن�سئة �لأبناء غري ذوي �لإعاقة بالأ�سرة. وما يعّظم من خطورة هذه �لظو�هر 
�ل�سلوكية �أن يكون �إخوة ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف مرحلة �لطفولة، تلك �ملرحلة 
�لتي تعد من �أخطر �ملر�حل يف حياة �لفرد، حيث متثل حمور بناء �ل�سخ�سية، وحجر 

�لأ�سا�س لبنائهم �لنف�سي. 

 على �عتبار �أن �لإن�سان ل يفكر، ول يتعلم ول يفعل �أي �سئ �إل �إذ� كان مدفوًعا 
بحاجة ما حتركه �إىل حتقيق ما ي�س���بعه، فقد تكون �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى �لإخوة 
و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة و�لناجتة عن وجود �إعاقة �لتوحد عند �سقيق لهم �سببها 
�ملطالب و�حلاجات �لنمائية غري �مل�س���بعة، و�لتي غالبا ما يعوق �إ�س���باعها عجز وعدم 
ق���درة م���ن قب���ل �لو�لدين نظر� لت�س���خري �أغلب �إمكان���ات �لأ�س���رة ومقدر�تها يف تلببة 
مطال���ب �بنهم �مل�س���اب بطيف �لتوح���د وتوفري �حتياجاته، �لأم���ر �لذي يرتتب عليه 
�إعاق���ة حتقي���ق مطال���ب ه���ذه �ملرحل���ة، فتظه���ر �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية ل���دى �لإخوة 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة م���ن قبي���ل �لغ���رية و�خل���وف لوج���ود �س���قيق توح���دي بينه���م ينال 
ق���در م���ن �هتمام �لو�لدي���ن على ح�س���اب �لرعاية و�لهتم���ام ببقية �لإخوة، و�ل�س���عور 
بالكر�هي���ة وع���دم �لتقبل،بل و�لهروب من حتمل �أية م�س���ئولية ت�س���ند �إليهم لرعايته                

)�لأ�سول، 1993، �س 23(. 

 وم���ن هن���ا ميكن �لقول باأن مو�جهة هذه �مل�س���كالت، �أو للح���د من �آثارها على 
�لإخ���وة و�لأخ���و�ت غ���ري ذوي �لإعاقة يك���ون باإ�س���باع ومقابلة �حلاجات غري �مل�س���بعة، 
ومن خالل �لإ�س���باع يتحقق �لتو�فق، وتنخف�س �ل�سطر�بات، ويتم ��ستعادة �لتز�ن، 

حيث �إن من �سروط حتقيق �لتو�فق ��سباع دو�فع �ل�سلوك و�حلاجات. 

 ويتفق ذلك مع ر�أي �لكثري من �لباحثني �لذين حتدثو� عن مو�سوع �لدو�فع، 
�أو �حلاج���ات، �إذ يع���د �ل�س���لوك ّنتاج عملي���ة تتفاعل فيها �لعو�م���ل �حليوية كاحلاجات 
�لع�س���وية و�إ�س���باعها �س���روري حلياة �لف���رد، و�لعو�مل �لنف�س���يةكاحلاجات �لنف�س���ية 

و�لجتماعية و�لتي يعد �أي�سا �إ�سباعها �سروري لتحقيق �لتو�فق �لنف�سي. 
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 وج���اء �لد�ف���ع له���ذ� �لبح���ث �لك�س���ف ع���ن �حلاج���ات �لنف�س���ية ل���دى �لإخ���وة 
و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة، بق�س���د ت�س���ليط �ل�س���وء عليها لإ�س���باعها، ومن ثم �حلد 
من �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لنفعالية، �أو على �لأقل �لتخفيف من حجم �آثارها �لبدنية 
و�لنف�س���ية على �لآباء و�لإخوة غري ذوي �لإعاقة، وذلك عرب مد مظلة �هتمام بر�مج 
�لإر�س���اد و�لتوجي���ه �لأ�س���ري و�لع���الج �لنف�س���ي لي�س���مل �إخ���وة ذوي ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د، �إىل جان���ب �هتمامه���ا �لرئي�س بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د و�لأبوين، 
فكلم���ا كان �لإخ���وة غ���ري ذوو �لإعاق���ة �أقل ��س���طر�ًبا و�أك���رث تو�فًقا، كان���و� �أكرث عونا 

لو�لديهم على حتمل م�سئولية �سقيقهم ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

م�سكلة البحث:
 ل�س���ك �أن �أي بحث علمي يقوم �أول وقبل كل �س���يء على �ل�سعور مب�سكلة تثري 
عدة ت�ساوؤلت تتطلب �لإجابة عليها، وقد نبع �ل�سعور بهذه �مل�سكلة من خالل �إطالع 
�لباحث على �لعديد من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلقة بالعالقات �لأخوية لدى �لأ�س���ر 
�لتي لديها �أطفال ذوي �لإعاقة، فتبني �أن �أطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد لديهم 
جمموع���ة من �ل�س���لوكيات توؤثر عل���ى �لعالقات �لأخوية، �إذ �أنهم حمدودون �لن�س���اط 
و�للعب و�س���لوكياتهم �لجتماعية و�لعاطفية حمدودة وتو��س���لهم �لب�س���ري �سعيف، 
ولديهم ��سطر�بات يف �لتو��سل وغري من�سجمني �جتماعًيا ولديهم م�سكالت �سلوكية 
كالع���دو�ن ويظه���رو� ث���ور�ت من �لغ�س���ب و�لإزع���اج لأ�س���قائهم. و�أن هذه �ل�س���لوكيات 
ترتك �آثاًر� �س���لبية على �س���لوك �لأ�س���قاء غ���ري ذوي �لإعاقة ومفهومه���م نحو ذو�تهم، 
حيث يعانون من �لوحدة و�مل�س���احنات معه ويتعر�س���ون مل�س���كالت �س���لوكية ووجد�نية 

مثل �لكتئاب و�لقلق و�لغرت�ب، و�سعف �لتو��سل و �لتفاعالت �لجتماعية. 

 و�إذ� كان���ت �أغل���ب �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة ق���د �تفق���ت عل���ى �لتاأث���ري 
�ل�س���لبي لوج���ود طف���ل توح���دي �أو�أكرث على �أ�س���قائه غ���ري ذوي �لإعاقة فاإن �لدر��س���ة 
�حلالية مل تقف فقط عند حد �لك�س���ف عن هذه �لآثار، بل متتد لتو�س���ح عالقة هذه 
�ل�س���طر�بات بحاجات �لإخوة غري ذوي �لإعاقة �لنف�س���ية �لتي مل يتم �إ�سباعها، ومن 
هنا جاء �لبحث �حلايل لي�س���لط �ل�س���وء على �مل�سكالت �ل�سلوكية و�حلاجات �لنف�سية 
لهذه �لفئة، لعلنا نلفت �أنظار �لباحثني و�ملخت�س���ني وغريهم �إىل �سرورة بناء بر�مج 
�إر�س���ادية ودور�ت تدريبية تخفف عن �لآباء و�لإخوة �لأعباء و�لآثار �ل�س���لبية �ملرتتبة 
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عل���ى �إعاق���ة �أحد �أفر�د �لأ�سرة.و�ل�س���وؤ�ل �لرئي�س لهذ� �لبحث ه���و: هل توجد عالقة 
�إرتباطية د�لة �إح�سائًيا بني درجات �أبعاد �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد كما تدركها �أمهاتهم وبني حاجاتهم �لنف�س���ية ؟ ويتفرع من 

�ل�سوؤ�ل �لرئي�س �ل�سابق �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
((( ه���ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درجات )�لذك���ور و�لإناث( فى 1

�أبعاد �حلاجات �لنف�سية؟
((( ه���ل توج���د فروق د�ل���ة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درج���ات �إخوة �لأطف���ال ذوي 1

��سطر�ب طيف �لتوحد )�لأ�سغر �سًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
و�لأكرب منه �سًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية؟.

((( ه���ل يوج���د تاأث���ري د�ل ملتغ���ريي �لنوع و�لعم���ر �لزمن���ي و�لتفاع���ل بينهما على 1
درج���ات �أبع���اد �حلاج���ات �لنف�س���ية لدى �إخ���وة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف 

�لتوحد؟
((( هل ميكن �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��سطر�ب 1

طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة؟ 

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( �لك�س���ف عن وجود عالقة �رتباطية بني �مل�سكالت �ل�سلوكية لالأخوة غري ذوي 1
�لإعاق���ة لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد -كما تدركه���ا �أمهاتهم- وبني 

حاجاتهم �لنف�سية.
((( �لتع���رف عل���ى �أث���ر متغ���ري�ت �جلن����س و�لعمر �لزمن���ي و�لتفاع���ل بينهما لدى 1

�لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف �ختالف 
�حلاجات �لنف�سية.

((( �إمكانية �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة �لأطفال �مل�سابني بالتوحد من 1
خالل نق�س �لإ�سباع بع�س �حلاجات �لنف�سية لديهم.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 54 

اأهمية البحث:  
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلى:

((( �إنها �إحدى �لأبحاث �لقليلة -يف حدود علم �لباحث- �لتي �هتمت ببيان عالقة 1
�مل�س���كالت �ل�سلوكية باحلاجات �لنف�س���ية لدى �لإخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.
((( توج���ه �لهتم���ام نح���و م�س���كالت و��س���طر�بات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 1

طي���ف �لتوحد، حي���ث تركز �لكثري من �لرب�مج على تعلي���م، �أو تدريب �لطفل 
ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد دون �لهتمام مبن يحيطون به وبخا�س���ة �لإخوة 

و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة.
((( تن���اول �لبح���ث للحاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحدين 1

تلك �لفئة �لتي مل تنل حًظا كافًيا من �لدر��سة. 
((( ق���د تفي���د �لنتائ���ج �لتى يتو�س���ل �إليه���ا �لبحث �حل���ايل �لباحثني و��ملر�س���دين 1

�لرتبويني و�لخ�س���ائيني �لنف�س���يني، ومقدمى �خلدمات �لنف�س���ية لالأطفال 
و�ملر�هق���ني، و�لعامل���ني ف���ى مر�ك���ز �لإر�س���اد �لنف�س���ى و�لرتب���وى �حلكومي���ة 
و�خلا�س���ة ف���ى تخطي���ط وتنفي���ذ بر�م���ج �إمنائي���ة ووقائي���ة وعالجي���ة لإخ���وة 

و�خو�ت غري ذوي �لإعاقة

اإطار نظرى ودرا�سات �سابقة:
اأولً: امل�سكالت ال�سلوكية: 

)	 مفهوم امل�سكالت ال�سلوكية:
 توج���د �ختالفات بني �ملتخ�س�س���ني حول �لتعريف و�لأ�س���باب وطرق �ملعاجلة 
للم�س���كالت �ل�س���لوكية، حي���ث ينظ���ر �إىل �مل�س���كالت �ل�س���لوكية يف معجم م�س���طلحات 
�لعلوم �لجتماعية باأنها “ظاهرة تتكون من عدة �أحد�ث ووقائع مت�سابكة وممتزجة 
ببع�سها �لبع�س لفرتة من �لوقت ويكتنفها �لغمو�س و�للب�س لتوجه �لفرد و�جلماعة 

وي�سعب حلها قبل معرفة �أ�سبابها و�لظروف �ملحيطة بها )بدوي، 1998، �س 211(.

�أم���ا ك���ريك وجالج���ر Kirk & Gallagher (2003) فق���د عّرفا �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية باأنه���ا: »�نحر�ف���ات �ل�س���لوك �ملالئ���م للعمر و�ل���ذي يتدخل يف من���و وتطور 

وحياة �لآخرين«. 
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 وي�س���ف �لفقيه���ي )2006، ����س 23( �مل�س���كلة �ل�س���لوكية باأنه���ا: »�س���لوك متكرر 
�حل���دوث غ���ري مرغوب فيه يثري ��س���تهجان �لبيئة �لجتماعي���ة �ملحيطة بالفرد ملا له 
م���ن �آث���ار تنعك�س على قبول �لفرد �جتماعًيا ويظهر يف �س���ورة عر�س، �أو عدة �أعر��س 
�س���لوكية مت�س���لة ظاه���رة ميك���ن مالحظتها مث���ل �لعنف و�لتم���رد و�ل�س���رقة و�لكذب 
وغريها. ويف �سوء ما �سبق خّل�س �لباحث للتعريف �لإجر�ئي للم�سكالت �ل�سلوكية«.

مظاه�ر امل�سكالت ال�سلوكية ل�دى الإخوة غر ذوي الإعاقة ل�ذوي ا�سطراب طيف 
التوحد:

 م���ن خ���الل مر�جع���ة �لباح���ث لنتائ���ج �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، تو�س���ل 
�إىل جمموعة من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �لإخوة و�لأخو�ت يف �أ�س���كال متعددة على 

�لنحو �لتايل:

اأ	 ال�سلوك العدواين:
 توؤث���ر �لإعاق���ة �س���لًبا على منو �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة، حي���ث تفر�س قيوًد� 
كث���رية عل���ى جمرى حياتهم من حتم���ل �أعباء ز�ئدة تفوق �لطاقة، و�س���عور بالإهمال، 
وعزلة �جتماعية وجتنب �إقامة عالقات مع �لغري، كما تظهر لدى �لأخو�ت �سعوبات 
�أكادميية وم�س���كالت �نفعالية توؤثر على تو�فقهن و�س���حتهن �لنف�س���ية. وقد تو�س���ل 
Breslau,Weitaman & Messenger (1981) م���ن خ���الل مقاب���الت �لت���ي مت 
�إجر�ئه���ا م���ع )239( �أ�س���رة �إىل وج���ود نزعة قوية نحو �ل�س���لوك �لع���دو�ين لدى �إخوة 

�لأطفال ذوي �لإعاقة.

ب	 �سعف النتباه.
 تذك���ر �لأدبي���ات �ملتعلق���ة بتاأث���ري وجود طف���ل ذي �لإعاق���ة د�خل �لأ�س���رة على 
�لإخ���وة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة �أن �لأ�س���ر �لتي لديها �أطفال ذوي �إعاقة يتعر�س 
�أفر�ده���ا �إىل �ل�س���طر�ب و�لتده���ور يف �لنتب���اه و�لرتكي���ز، وزي���ادة �لإخف���اق و�س���وء 
�لتخطيط، وت�ستت �لنتباه وقلة �لد�فعية؛ مما يرتتب عليه �سعوبات ل ميكن حلها 
يف جمال �لقر�ءة و�لكتابة و�لتهجئة، ومن ّثم تاأثر حت�س���يلهم �لدر��س���ي ب�سكل �سلبي 

)�لإمام ،2004 ؛ �لقريوتي و�ل�سمادي و�ل�سرطاوي 1995؛ يحيي، 2003(.
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(	 ال�سلوك الن�سحابي:
 يع���اين بع����س �لإخ���وة غري ذوي �لإعاق���ة من �لتمركز حول �ل���ذ�ت، و�مليل �إىل 
�لعزل���ة، وجتن���ب �مل�س���اركة و�لتفاعل �لجتماعي نظًر� لعدم �لر�س���ا ع���ن �لو�قع �لذي 
ميثل م�س���دًر� لل�س���غط �لنف�س���ي و�ل�س���طر�ب �ل�س���لوكي، وقد تن�س���اأ هذه �لتاأثري�ت 
نتيج���ة �لتو�ج���د م���ع �إخوة معاق���ني و�لتاأثر ب�س���لوكياتهم غ���ري �لجتماعي���ة، وظهور 
دفاعات �لأنا يف �س���ورة �س���لوكيات �ن�سحابية، �أو عد�ئية، �إ�سافة كون ��سطر�ب �لتوحد 
�إعاق���ة غام�س���ة، تتمي���ز عن بقية �لإعاقات �لأخرى، ب�س���عف �لتو��س���ل على م�س���توى 
�للفظ���ي، �أو غ���ري �للفظي، �إيذ�ء �لذ�ت، �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتكررة... وغريها من 
�ل�س���لوكيات �لغريب���ة �لت���ي جتعل �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة يرف�س���ون �إقامة عالقات 
�جتماعي���ة مع �لآخرين و�حلديث عن �إعاقة �أخيهم، وجتنب �لزيار�ت �ملتبادلة تفادًيا 

لظهور هذه �ل�سلوكيات �لغريبة.

د	 ال�سلوك الع�سابي:
���ا ج�س���مية �أ�س���بابها   غالًب���ا م���ا يظه���ر �أخ���وة �لأطفال �مل�س���ابون باإعاقة �أعر��سً

نف�سية )نف�سج�سمية( على �لنحو �لتايل:
((( �أن �إخ���وة �مل�س���ابون بالإعاق���ة يظه���رون ردود فعل نف�سج�س���مية تختلف - ردود 1

�لفع���ل- خ���الل ف���رتة �ملر����س ويعتم���د ذل���ك عل���ى �لف���رتة �لزمني���ة �لتي متر 
بها�حلالة بعد �لت�سخي�س.

((( يق���ع �إخ���وة ذي �لإعاق���ة يف حال���ة تناق����س، فف���ي �لوق���ت �ل���ذي ي�س���عرون مع���ه 1
بالغ�س���ب ج���ر�ء �لمتي���از�ت �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �أخيه���م ذي �لإعاق���ة، فاإنهم 

ي�سعرون بذ�ت �لوقت بالذنب؛ لأنهم يتمتعون ب�سحة جيدة.
((( من بني �أبرز ما ي�س���ابون به من �أمر��س ج�س���مية: �آلم �لر�أ�س و�أوجاع �لظهر، 1

بالإ�س���افة لع���دم �لقدرة عل���ى �لرتكيز، و��س���طر�بات �لنوم، وتاأثر �لتح�س���يل 
�لدر��س���ي، وزيادة �ل�س���لوك �ملعار����س، وتناول �لأدوية، و�لبتع���اد عن �لو�لدين 

. (Powell & Gallagher, 1993, p. 221) و��سطحاب �لرفاق
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ه�	 �سوء التوافق الدرا�سي
 �إن وجود طفل ذي �لإعاقة ي�س���كل خربة �س���دمية لكل فرد من �أفر�د �لأ�س���رة 
وبخا�سة �لإخوة غري ذوي �لإعاقة، �إذ توؤثر ب�سكل، �أو باأخر على فر�س �لنمو �لعتيادي 
لهم، فاحلياة مع �أخت، �أو �أخ ذي �لإعاقة لبع�س �لأ�سقاء قد يت�سبب مب�سكالت تكيفيه 
توؤثر على حت�سيلهم �لدر��سي؛ فيظهر لديهم �سعوبات �أكادميية وتعليمية توؤثر على 

تو�فقهم و�سحتهم �لنف�سية.
وق���د �ظهرت نتائج عدد من �لدر��س���ات �أثر �نعكا�س تعر����س �لإخوة و�لأخو�ت 
غري ذوي �لإعاقة لل�سغوط �لنف�سية و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لناجت عن وجود طفل 
م�س���اب بالتوحد يف �لأ�س���رة يف تباطئ منوهم �ملعريف، و�إنخفا�س �لتح�سيل �لدر��سي، 
 (Meyer, Ingersoll وتاأث���ر �لقدر�ت �لعقلية كالنتباه و�لإدر�ك و�لتذكر بال�س���لب

& Hambrick, 2011; Shivers, et al., 2012)

م�سادر امل�سكالت ال�سلوكية لدى اإخوة الأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد: 
 يري �س���ادق )1982، �س �س 348 -349( �أن �لنحر�فات و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
له���ا �أ�س���باب تتعل���ق بالبيئة �لت���ي يرتبى فيه���ا �لف���رد، �إىل جانب �نخفا�س م�س���تويات 
�لرعاي���ة و�خلدم���ات �لت���ي يج���ب �أن يقدمه���ا �ملجتمع لأ�س���ر ذوي �لإعاق���ة تهيئ بيئة 
خ�س���بة تعمل علي تفريخ �أمناط �س���لوكية م�س���ادة للمجتمع. يف �س���وء ما�أ�س���ارت �إليه 
�دبي���ات ذوي �لإعاقة تتعدد �لعو�مل �ملرتبطة بال�س���طر�ب �ل�س���لوكي و�س���وء �لتو�فق 
ل���دى �لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاقة منها م���ا يتعلق بحالة �لأمهات �لنف�س���ية، وم�س���توى 
�لكتئ���اب لديه���ن، و�س���وء تو�ف���ق �لآب���اء، و�لتقب���ل و�لرف����س �لو�لدي، ومدى و�س���وح 
�أعر�����س ��س���طر�ب �لتوح���د عل���ى �لأخ ذي ��س���طر�ب �لتوحد، نق�س خدم���ات وبر�مج 
�لتاأهيل و�لإر�س���ادي �لنف�س���ي �ملقدمة لالأ�س���ر �لتي لديها طفل ذو ��سطر�ب �لتوحد. 

Meyer, et al., (2011); Shivers, et al., (2012)

العوام�ل الت�ي توؤثر يف امل�س�كالت ال�سلوكية ل�دى اإخوة الطف�ل ذي ا�سطراب طيف 
التوحد:

�إن حدوث �لإعاقة يف �لأ�س���رة قد ينجم عنه نتائج متباينة، فقد يكون �لتاأثري 
حم���دود�، �أو و��س���ًعا �لنطاق و قد يكون �س���لبًيا ورمب���ا �يجابًيا على �لتكي���ف و�لتعاي�س 
�مل�س���تقبلي لالأ�س���رة ؛ �إذ يتباين تاأثري وجود طفل ذو حاجات خا�س���ة على �إخو�نه تبعا 

لعدة عو�مل منها:
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((( �ملف���رط 1 و�لهتم���ام  �لرعاي���ة  مث���ل  �ل�س���وية:  غ���ري  �لو�لدي���ة  �لأ�س���اليب 
ذل���ك  و�رتب���اط  �لتوح���د،  طي���ف  ��س���طر�ب  ذي  للطف���ل  �لز�ئ���د  و�لتدلي���ل 
�س���لوكية                                                                                و��س���طر�بات  �س���غوط  م���ن  �لإعاق���ة  ذوي  غ���ري  �لإخ���وة  ب�س���كوى 

. (Miao- chunchou.et al., 2012)
((( عم���ر �أخ �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد: �نتهت بع�س �لدر��س���ات �ملهتمة 1

بهذ� �ل�س���ان �أن �لأ�س���قاء �لأ�س���غر �س���نا ًمن �لطفل �مل�س���اب بالتوحد كانو� �أقل 
�إ�س���تياًء� و�كرث تعاطًفا مع �س���قيقهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد باملقارنة مع 
�لإخوة غري ذوي �لإعاقة �لأكرب �س���ًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
 (Waldman, Perlman, ؛ )لعتيبي و�ل�سرطاوي )2009(؛ ل�سني )2005�(

.& Garey, (2015)
((( جن�س �أخ �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد: �ظهرت عدد�ُ من �لدر��س���ات �أن 1

�لإناث كن �كرث قلًقا و��س���تياُء و�سعوًر� بالغ�س���ب عن �أ�سقائهم �لذكور لإ�سابة 
�س���قيقهم، �أو �س���قيقتهم با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، نظ���ًر� لتحملن م�س���ئولية 
�لرعاي���ة و�لهتم���ام ب���ه مبفرده���ن )�لعتيب���ي و�ل�س���رطاوي )2009(؛ ل�س���ني 

.(Shivers, et al., 2012 ؛)2005(
((( �لرتتي���ب �ملي���الدي لأخ �لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د: يوؤث���ر متغ���ري 1

�لرتتيب �مليالدي لإخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف حجم �لتاأثري 
�لنف�سي و�لجتماعي �لناجت عن وجود فرد ذي �لإعاقة د�خل �لأ�سرة، فالإخوة 
�لكب���ار يرتب���ط م�س���توى تكيفهم بامل�س���افة �لزمني���ة بينهم وب���ني �إخوتهم ذوي 

�لإعاقة Shivers, et al. (2012) ، �لعتيبي و�ل�سرطاوي )2009(
((( �لتو��سل �لأ�سري: يعد �لتو��سل �لأ�سري من �أقوى �ملنبئات لتكيف �لإخوة مع 1

�أخ، �أو �أخت م�س���ابة با�س���طر�ب طيف �لتوحد ،لأنه يحمل ت�سمينات د�لة على 
�إيجابي���ة عالقة �لإباء بالأبناء؛ مثل: در��س���ات �لعتيبي و�ل�س���رطاوي )2009(، 
وغر�يبه )Kaminsky & Dewey (2001) ،)2012، وعلى عك�س من ذلك 
فقد توؤدي �خلالفات �لزوجية �إىل �لتاأثري �ل�سلبي على �ملناخ �لعاطفي و�لنفعايل 
لالأ�سرة فيرتتب على ذلك ن�سوب �ل�سر�عات بني �لإخوة و�سيطرة روح �لعد�ء 
 Bashir, )2009( و�لغ�س���ب عل���ى �لعالقات �لأخوية. مثل در��س���ات �لعم���ودي
Bashir, Lone., & Ahmed, (2014); Meyer, et al., (2011)
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ثانًيا: احلاجات النف�سية: 

)	 مفهوم احلاجات: 
 �حلاج���ات م�س���طلح �أدخل���ه ليفني فى عل���م �لنف�س �حلدي���ث بالثالثينات من 
ه���ذ� �لق���رن، وقد تنوع���ت �لتعريفات بتنوع �ملجالت �مل�س���تخدمة فيه���ا، فمن �لناحية 
���ّوَج(: َطلََب �حلاَج���َة بعد �حلاجِة  �للغوي���ة يق���ال )َح���اَج( – )َحْوًج���ا(: �أي �فتق���ر ،)حَتَ
،)�حلاَئِجُة(: ما يفتقر �إليه �لإن�سان ويطلبه)جممع �للغة �لعربية، 2005، �س 176(.

 �أم���ا ع���ن �حلاج���ة يف جمال علم �لنف����س فتعّرف باأنه���ا �فتقار ل�س���يء تكون به 
��س���تقامة �حلياة ع�س���وًيا، �أو نف�س���ًيا. ومن ثم تتمايز �حلاجات فبع�س���ها ع�س���وي، �أو 
بيولوجي، �أو ف�سيولوجي يلزم حلياة �لإن�سان )�حلنفي، 2003، �س397(.كذلك �حلاجة 
حالة د�خلية من �لتوتر تتولد عن رغبة غري م�سبعة، �أو حالة ع�سوية من �حلرمان ، 
ومن �أمثلتها �حلاجة للحب و�لتو�د و�لرعاية و�لطعام و�ملاء )�سليمان،2004، �س 91(. 
يّع���رف دي����س وري���ان Dice & Ryan (2000, p. 231) �حلاج���ات �لنف�س���ية “ �أنها 
مطالب نف�سية فطرية و�أ�سا�سية للو�سول �إىل �ل�سعادة و�لتكامل و�لنمو �لنف�سي وهي 

تتمثل يف �حلاجة لال�ستقالل و�حلاجة �إىل �لكفاءة و�حلاجة لالنتماء.

ويذك���ر حنف���ي )2007، �س 98( �أن �حلاجات ه���ي �لرغبات �لتي يعرب عنها ذوو 
�لحتياجات �خلا�سة و�أ�سرهم و�ملرتبطة باخلدمات �ملالئمة لذوي �لإعاقة و�أ�سرهم، 

و�لتي ت�ساعدهم على �لتغلب على ما يو�جههم من �أزمات. 

 وم���ن خ���الل ما�س���بق ي���رى �لباح���ث �أن �حلاجات �لنف�س���ية لالإخ���وة غري ذوي 
�لإعاقة »حالة من عدم �لتز�ن �لنف�س���ي ناجمة عن �ل�س���عور بالنق�س ل�س���ئ ما تدفع 
�لإخ���وة �لعادي���ون ل�س���قيق م�س���اب با�س���طر�ب طيف �لتوحد للقيام ب�س���لوك ون�س���اط 

م�ستمر �إىل �أن يتم �لإ�سباع و��ستعادة �لتز�ن وخف�س �لتوتر«.

)	 احلاجات النف�سية لإخوة واأخوات اطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد:
 �إن �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لتي تعرت�س حياة بع�س �لإخوة و�لأخو�ت غري ذوي 
�لإعاقة لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد قد يوؤدي �إىل بع�س �ل�سطر�بات �لنف�سية 
كالقل���ق و�خل���وف و�لتوتر...�ل���خ، �لأم���ر �ل���ذي ي�س���تلزم مع���ه �لك�س���ف ع���ن �لدو�ف���ع 
و�حلاج���ات �لت���ي تخل�س���هم منه���ا، على �إعتب���ار �ن �أي فعل، �أو �س���لوك يقوم ب���ه �لكائن 

�حلي غالًبا ما يكون مدفوع بدو�فع، �أو حاجات غري م�سبعة.
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 ول�س���ك �أن �إ�س���باع هذه �حلاجات متّكن هذه �لفئة من �لتغلب على م�سكالتها 
،�أو �حل���د م���ن �آثاره���ا �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لع�س���وية �حياًن���ا، وعلي���ه فاإننا نلم�س 
�ن ل���دى ه���ذه �لفئة، �أو عند بع�س���ها نق�س يف �إ�س���باع عدًد� من �حلاج���ات �لتي �ختلف 
ب�س���اأنها در��س���ات و�أبحاث �س���ابقة �هتمت بدر��س���تها �س���و�ء من حيث عددها، �أو �أنو�عها 

ومن هذه �لدر��سات

 در��س���ة �لع���ودة )2015( �لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل �أ ن �حلاج���ات �لجتماعي���ة 
و�حلاج���ة للمعلوم���ات و�حلاج���ات �لتكيفي���ة ه���ي �أك���رث �حلاجات �س���يوًعا. كما �ت�س���ح 
�أي�س���ا �أن كلم���ا ز�د عم���ر �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ز�د �مل�س���كالت و�حلاجات 
�لجتماعية ،�أن هذه �حلاجات �أكرث �نت�سار� بني �لإناث عن �لذكور ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحدي���ن. كما ق���ام ط�س���طو�س و�ل�س���ديفات )2013( بفح�س �حلاجات �لتو��س���لية، 
�لجتماعي���ة، �لأكادميي���ة و�ل�س���لوكية و�لتكيفي���ة ل���دى �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د وم���ن وجه���ة نظر �أمهاته���م، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة يف 
حاج���ات طف���ل �لتوح���د من وجهة نظ���ر �أمهاتهم تعزى لدرجة �ل�س���طر�ب ول�س���الح 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �لتقليدي، كما وج���دت فروق د�لة يف �حلاج���ات بني �لذكور 
و�لإن���اث ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحدي���ن ل�س���الح �لإن���اث، كذل���ك وجدت ف���روق د�لة 
يف �حلاج���ات ب���ني �لأكرب و�لأقل عمًر� ل�س���الح �لأك���رب عمر خم�س �س���نو�ت فاأقل. كما 
�أج���رى لدو و�س���فالري Ladew & Chevalier (2009) در��س���ة ��س���تهدفت بح���ث 
�حتياجات �لأطفال �مل�س���ابني با�سطر�ب �لتوحد و�أ�سقائهم غري ذوي �لإعاقة برعاية 
معه���د ماي���و بولي���ة كولومب�س لأبح���اث �لتوحد. وك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن حاجة 
�لأطفال ذو ��س���طر�ب �لتوحد �إىل حت�س���ني مهار�ت �لت�س���ال، و�حلاجة �إىل �لتدريب 
عل���ى مه���ار�ت حياتي���ة كمه���ارة ��س���تخد�م �ملرحا����س ومه���ار�ت �للع���ب �لأ�سا�س���ية، �أما 
�أ�س���قائهم غ���ري ذوي �لإعاق���ة فت���م توجيه �أ�س���رهم على تلبي���ة �حلاج���ات �لتالية لهم: 
وهي �حلاجة �إىل �إك�سابهم طرق و��سرت�تيجيات فعالة مل�ساعفة �لتفاعالت �لإيجابية 
مع �أ�س���قائهم �مل�س���ابني بالتوحد، كذلك �حلاجة �إىل حت�س���ني �سعورهم بتقدير �لذ�ت 
بتوفري فر�س وجتارب حقيقية، كذلك �حلاجة �إىل �لرتكيز على �جلو�نب �ليجابية 
لديهم ومناق�سة ما يعن �أمامهم من حتديات، تقدير ما لديهم من خ�سائ�س متفردة 
و�أدو�ر وم�س���اركات حقيقية لالأ�س���رة. �حلاجة �إىل �لتعريف بخ�سائ�س �لطفل �مل�ساب 

بالتوحد.
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 كم���ا تو�س���ال لوك وفان�س���تني Lock & Finstein (2009) من در��س���تهما 
�إىل حاج���ة �لأ�س���قاء غري ذوي �لإعاقة لتعلم طرق و�أ�س���اليب دعم �مل�س���اندة لإخو�نهم 
�مل�س���ابني با�س���طر�ب طيف �لتوحد، وكذلك �حلاجة �إىل بناء عالقات �أخوية م�ساندة 
من خالل �أن�س���طة متمركزة حول �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد وتهيئة فر�س 

تعلم �آمنة لأ�سقاء غري ذوي �لإعاقة بو��سطة جماعة م�ساندة �ل�سقيق. 

 كذلك تو�س���لت در��س���ة �لتباع )2003( �لتي ��س���تهدفت �لتع���رف على �لتنظيم 
�لهرمي للحاجات �لنف�سية يف �سوء نظرية ما�سلو لإخوة ذوي �لإعاقة �إىل عدة نتائج، 
�أن���ه ل يختل���ف �لتنظي���م �لهرم���ي للحاجات �لنف�س���ية يف �س���وء نظرية ما�س���لو لإخوة 
ذوي �لإعاق���ة باختالف جن�س �ملع���اق )ذكور – �إناث(، لكن يختلف طبقا لنوع �لإعاقة 
)عقلي���ة – ب�س���رية – �س���معية(.كما ل يختل���ف �لتنظيم �لهرمي للحاجات �لنف�س���ية 
يف �س���وء نظري���ة ما�س���لو لإخ���وة ذوي �لإعاقة)عقلًي���ا – ب�س���رًيا – �س���معًيا( باختالف 
�جلن����س )ذك���ور – �إن���اث(. كم���ا ل توجد فروق ذ�ت دللة بني �جلن����س )ذكور – �إناث( 

ونوع �لإعاقة و�لتفاعل بينهم يف �حلاجات �لنف�سية لإخوة ذوي �لإعاقة.

 كم���ا ك�س���فت نتائ���ج در��س���ة هانل���ي و�آخ���رون (Hanley, et,al., 2003) ع���ن 
وج���ود نق����س ح���اد يف �حلاجات �لقت�س���ادية، �حلاج���ات �لرتفيهية، حاجات �خلا�س���ة 
بالتن�س���ئة �لجتماعية، �حلاجات �خلا�سة بالهوية، �حلاجة للمودة و�لألفة ،�حلاجات 

�لعائلية و�لأ�سرية، �حلاجات �لرتبوية و�ملهنية

�ما در� �س���ة و�س���تلنج Westling (1997) فقد تو�سلت �إىل �أن �حتياجات �أ�سر 
ذوي �حلاجات �لأكرث �إحلاحا هي �ملتطلبات �ملعلوماتية فيما يتعلق باحلالت �لطبية، 

و�ملميز�ت �جل�سمية، وكيف ُيعلم �لطفل يف �ملنزل.

ويف �س���وء نتائج هذه �لدر��س���ات ح�س���ر �لباحث �أبرز �حلاجات �لنف�سية لإخوة 
 Safety Needو�أخ���و�ت �أطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د وه���ي �حلاج���ة �إىل �لأم���ن
 ،Social Needs حلاج���ات �لجتماعي���ة� ،Material Needs :حلاج���ات �ملادي���ة�،
�ملعرفي���ة. �حلاج���ات   ،Self actualization Need �ل���ذ�ت  لتحقي���ق  �حلاج���ة 
،Cognitive Needs �حلاجات �لنفعالية.Emotional Needs و�لتي يف �سوئها 

مت بناء مقيا�س �لدر��سة �حلايل للحاجات �لنف�سية.
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ثالًثا: امل�سكالت ال�سلوكية واحلاجات النف�سية:
للحاجات �س���لة وثيقة بال�س���حة �لنف�س���ية فهى �ملوجه �لأ�سا�سى ل�سلوك �لفرد 
فى خمتلف �ملو�قف �س���و�ء على م�س���توى �ل�س���وى وغري �ل�س���وى، و�إذ� ف�س���ل �لفرد فى 
�إ�سباع حاجاته بطريقة متو�زنة يتعر�س ل�سغوط �سديدة ت�سل لدرجة تهدد �سحته 
�لنف�س���ية و�لع�س���وية، وتوؤث���ر عل���ى تو�زنه �لنف�س���ي وهذه �ل�س���غوط �لت���ي نتجت من 
ع���دم �إ�س���باع حاجات���ه قد تكون �س���عورية، �أو ل�س���عورية )كفافى،1990، ����س 295(. �إذن 
�ل�س���طر�ب و�خللل �لنف�سي يرتبطان مبدى �لإ�سباع للحاجات و�لتي تبدو يف �سورة 

�أهد�ف وتطلعات تنتظر �لإ�سباع.

 ويوؤك���د من�س���ور و�آخ���رون )1989( �أن حتقيق هدف من �لأهد�ف يعني �إ�س���باع 
حاج���ة بذ�ته���ا، مما ي���وؤدي �إىل خف�س �لتوتر ومن ثم ظه���ور حاجة، �أو حاجات �أخرى 
ور�ء هدف �أخر، وهكذ� �حلياة �سل�سلة �أهد�ف متتابعة و�لتي تكمن ور�ئها �لكثري من 
�حلاج���ات و�لدو�فع، و�لتي ي�س���عى �لفرد با�س���تمر�ر ملحاولة �إ�س���باعها لإع���ادة �لتو�فق 

و�لإتز�ن. 

ي���رى �لباح���ث بن���اء على ما�س���بق �أن هن���اك تفاعاًل و��س���ًحا بني �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي �حلاجات �خلا�س���ة وب���ني �حلاجات غري 
�مل�س���بعة، وذلك من خالل تف�س���ري �أن عدم �لإ�سباع لهذه �حلاجات له تاأثري �سلبي على 
�س���لوك �لإخوة غري ذوي �لإعاقة وعلى �جتاهاتهم، و�نه عادة ما ترتكز جمموعة من 
�حلاجات �لأ�سا�س���ية لدى �لأبناء �لأ�س���وياء يجب �أن ت�سبع يف مرحلتهم �لعمرية، فاإذ� 
مت �إ�س���باعها يف وقتها �س���وف يتطورون تطور� �س���ليما و�س���حيا وتكون لهم �سخ�سيتهم 

�لنا�سجة و�ملتزنة، و�سيكون من ذوى �لنف�سيات �مل�ستقرة �ملتزنة و�ل�سوية.

 وعل���ى �لعك����س �إن مل يت���م �لإ�س���باع �س���وف ت�س���بح طاقاته���م طاق���ة �س���لبية لها 
عو�قب وخيمة على �أنف�سهم وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم، فقد تكون عبارة عن �نحر�ف 
وع���دو�ن وتط���رف و�نتق���ام و�س���غط وحرم���ان، و�إذ� مل ي�س���تطع �ملجتمع �أن ي�س���اعد يف 
�إ�س���باع حاجاته���م يف �لعل���ن و�س���من برنام���ج ر�س���مي، قد يلجئ���و� �إىل �لإ�س���باع �خلفي 
و�ل�س���ري ويف �لأغلب �س���يكون همجيا و�س���لبيا وغري �س���وى.وبدًل من �أن يكون هوؤلء 
طاق���ة فعالة ومنتجة لأنف�س���هم وملجتمعهم، ي�س���بحون معول ه���دم وتدمري لذو�تهم 

وجمتمعهم، لين�ساأ بذلك �سر�عا طاحنا يوؤدي بهم ومبجتمعهم �إىل �لنهيار.
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فرو�ص البحث:
((( توج���د عالق���ة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات �أبعاد �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 1

ل���دى �أخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كم���ا تدركها �أمهاتهم وبني 
حاجاتهم �لنف�سية.

((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات )�لذكور و�لإناث( لدى �أخوة 1
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د فى �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية ل�س���الح 

�لإناث.
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب 1

طيف �لتوحد )�لأقل �س���ًنا و�لأكرب �س���ًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية ل�س���الح 
�لإخوة �ل�سغار.

((( يوج���د تاأثري د�ل ملتغريي �لنوع و�لعم���ر �لزمني و�لتفاعل بينهما على درجات 1
�أبعاد �حلاجات �لنف�سية لدى �أخوة �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

((( ميكن �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��س���طر�ب 1
طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة.

اإجراءات البحث:
منهج البحث: 

 لالإجابة عن ت�ساوؤلت �لدر��سة و�لتحقق من �سحة فرو�سها وتف�سري وحتليل 
نتائجها مت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفى �لتحليلى، و�أ�سلوب حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �لذى 
يو�سح �إىل �أى حد يرتبط متغري�ن، �أو �أكرث ببع�سهما، �أو �كت�ساف �أف�سل �ملتغري�ت تنبوؤء�.

عينة البحث:
 مت �ختيار عينة �لبحث �ل�ستطالعية بهدف �لتحقق من كفاءة �أدو�ت �لدر��سة، 
وقد تكونت عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية من )95( فرد� ًمنهم )37( �أًما، )58( �أًخا و�أ 
خًتا ومبتو�س���ط عم���رى )12.23( و�نح���ر�ف معيارى )0.622(، وبلغت عينة �لدر��س���ة 
�لأ�سا�س���ية )50( �أًم���ا، )77( �أًخ���ا و�أخًت���ا مبتو�س���ط عمرى )12.27( و�نح���ر�ف معيارى 
)0.619( وقد مت �ختيار �لعينة �ل�س���تطالعية و�ل�سا�سية من �ملركز �ل�سويدي لذوى 
�لإحتياج���ات �خلا�س���ة و�لتوح���د (ssc4specialneeds) نظًر� لتو�ف���ر �إعد�د كبرية 
م���ن �أف���ر�د �لعين���ة بهذ� �ملرك���ز عالوة على تو�فر �س���روط �ختي���ار �لعينة كما �س���يذكر 

ح  لحًقا. �جلدول �لتايل يو�سّ
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جدول )1(
توزيع اأعداد العينة بح�سب متغريي النوع والعمر الزمني لأخوة الطفل ذي 

ا�سطراب طيف التوحد
�ملجموع�لأكرب �سًنا�لأ�سغر �سًنا�لإناث�لذكور�ملتغري

77--3542�لنوع

403777--�لعمر

اأدوات البحث:
))( مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية: 

 لإع���د�د ه���ذ� �ملقيا�س قام �لباحث بالط���الع على �لأدب �ل�س���يكولوجي �ملتعلق 
بال�س���طر�بات �ل�سلوكية وكذلك �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة بذ�ت �ملجال، 
وبتطبيق ��س���تبيان يتناول �لتعرف على �أبرز �ل�س���لوكيات �مل�سطربة لدى �لإخوة غري 
ذوي �لإعاقة لذوي �لإعاقة، �إىل جانب �ل�س���تفادة من �ملقايي�س و�ل�ستبيانات وقو�ئم 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية �ملطروحة حاليا باملكتبات 

وق���د تك���ون �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية من خم�س���ة �أبعاد، ويلي كل بعد ع�س���رة 
عبار�ت، وبعر�س �ملقيا�س على عدد�ّ من �ملتخ�س�س���ني يف �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة 
�لنف�س���ية وعل���م �لنف�س، مت ��س���تبعاد �لعبار�ت �لتي مل تلق ن�س���بة �تف���اق يتجاوز %80. 
�أ�س���بح �ملقيا����س مكون من )40عبارة( و�أمام كل عب���ارة خم�س �ختيار�ت )د�ئما، كثري�، 
�أحيان���ا، قلي���ال، ن���ادر�( ويطل���ب م���ن �أف���ر�د �لعينة - وه���ي �أمه���ات �لأطفال �مل�س���ابني 
با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د - �أن تختار ��س���تجابة و�حدة ل���كل عبارة تتفق م���ع ما تر�ه 
من �س���لوكيات وت�س���رفات ت�س���در من �أبنائها جتاه �أخيهم �مل�س���طرب بالتوحد خالل 

مو�قف �حلياة.

ويت���م ت�س���حيح �ملقيا����س وفق���ا ملقيا����س ليك���رت �خلما�س���ي بح�س���ب �لتقدير�ت 
�لتالي���ة يف �لعبار�ت ذ�ت �لجتاه �ملوج���ب )5( د�ئما، )4(كثري� ،)3( �أحيانا، )2(قليال، 
)1( ن���ادر�( ،بينم���ا تك���ون �لتقدير�ت يف �لعب���ار�ت ذ�ت �لجتاه �ل�س���الب )1( د�ئما، )2(
كث���ري� ،)3( �أحيان���ا، )4(قلي���ال، )5( نادر�. وه���ذه �لعب���ار�ت )6، 8، 12 ،14، 20، 22 ،28، 

)39 ،36 ،34
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 وبذل���ك ي�س���بح �حل���د �لأدين لدرج���ات �ملقيا����س )40 درج���ة( وهي �إ�س���ارة �إىل 
�نخفا����س م�س���توى �ل�س���طر�بات بينما �حلد �لأق�س���ى لعبار�ت �ملقيا����س )200درجة( 
لي�س���ري �إىل �رتف���اع م�س���توى �ل�س���طر�ب، وق���د مت ترتي���ب عب���ار�ت �ملقيا����س بطريقة 

د�ئرية. وفيما يلي توزيع عبار�ت �ملقيا�س على �أبعاده وهي:
جدول )2(

توزيع عبارات املقيا�س على اأبعاده
�لعبار�ت�لبعد

1، 6 ،11 ،16، 21 ،26 ،31 ،36 ،39�ل�سلوك �لعدو�ين
2، 7، 12، 17، 22، 27، 32�سعف �لنتباه

3، 8 ،13، 18، 23، 28، 33 ،37، 40�لن�سحاب
4، 9، 14 ،19، 24، 29، 34�ل�سلوك �لع�سابي

5، 10 ،15، 20، 25، 30، 35�سوء �لتو�فق �لدر��سي

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية:
:Relability الثبات 	اأ

للتحقق من ثبات مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية قام �لباحث با�ستخد�م:-
ا	 طريقة اإعادة الختبار:	 

ق���ام �لباح���ث باإع���ادة تطبي���ق �ملقيا����س بفا�س���ل زمن���ي ق���دره �أ�س���بوعني ب���ني 
�لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين،، وقد بلغت قيمة معامل �لثب���ات )0.820( وهى قيمة د�لة 

عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 
ب	 طريقة األفا – كرونباخ

 بل���غ قيم���ة معامل ثبات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريقة �ألف���ا – كرونباخ )0.823( 
وهى قيمة د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 

 
Validity ال�سدق 	ب

)	 �سدق املحكمن:
 مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد من �ملحكمني يف جمال �لرتبية 
�خلا�س���ة، وعلم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبع�س �لعاملني يف جم���ال ذوي �لإعاقة، 
ملعرف���ة �آر�ئه���م ح���ول مدى �رتب���اط �لعب���ار�ت بالأبع���اد �لتى تنتم���ي �إليه���ا و�رتباطها 
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باملقيا����س ككل، وحتدي���د �جت���اه كل مف���ردة للبع���د �ل���ذي و�س���عت �أ�س���فله موجب���ة، �أو 
�س���البة، و�إبد�ء �آر�ئهم فى ح�س���ن �س���ياغتها بح�س���ب عمر عينة �لدر��س���ة، ومت ح�س���اب 
�لن�سبة �ملئوية �لتي تو�سح ن�سبة �تفاق �ملحكمني على كل مفردة من مفرد�ت مقيا�س 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
)	ال�سدق الداخلى )�سدق املفردات( 

مت ح�س���اب �س���دق مفرد�ت �لبعاد �لفرعية ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية عن 
طري���ق ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجة كل مف���ردة ودرجة �لبع���د �لذى تنتمى 
�إلي���ه وذلك بعد حذف �ملفردة من �لدرج���ة �لكلية لهذ� �لبعد باعتبار�أن بقية �ملفرد�ت 

حمًكا لهذه �ملفردة وي�سمى هذ� بال�سدق �لد�خلى)�لبهى،1979، �س 457(. 

بالن�سبة ل�سدق مفرد�ت مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وهو مو�سح باجلدول 
�لتاىل:

جدول )3(
دللت قيم معامالت ارتباط درجة املفردة بالدرجة الكلية للبعد بعد حذف املفردة 

من درجة البعد مقيا�س ال�سطرابات ال�سلوكية
 �ل�سلوك
 �ل�سلوك�لن�سحاب�سعف �لنتباه�لعدو�نى

�لع�سابى
 �سوء �لتو�فق

�لدر��سي

 معاملم
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5632**0.6523**0.6374**0.6215**0.500
6**0.6327**0.5028**0.5499**0.32510**0.412

11**0.50012**0.56313**0.63914**0.60215**0.450
16**0.63217**0.63218**0.50919**0.73620**0.542
21**0.74222**0.63823**0.50024**0.52325**0.622
26**0.32027**0.63528** 0.50229**0.55630**0.450
31**0.54632**0.53633**0.53234**0.53235**0.542
36**0.63437**0.532
39**0.32440**0.521

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
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 ويت�س���ح م���ن جدول رقم )3( �أن جميع معام���الت �لرتباط لدرجات مفرد�ت 
�ملقيا�س بالدرجات �لكلية لبعاده د�لة �إح�س���ائًيا مما يدل على �أن �ملقيا�س ككل يتميز 
بال�س���دق �لد�خلى. وبالتاىل �أ�س���بح مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�س���لوكية مكون من )40( 

مفردة كما فى �ل�سورة �لنهائية. 

)(( الت�ساق الداخلى: 
قام �لباحث بالتحقق من جتان�س �ملقيا�س د�خلًيا با�ستخد�م طريقة �لت�ساق   
�لد�خلى عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه، ويو�سح ذلك جدول رقم )2(.

جدول )4(
قيم معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد )ن=50(

 �ل�سلوك
 �ل�سلوك�لن�سحاب�سعف �لنتباه�لعدو�نى

�لع�سابى
 �سوء �لتو�فق

�لدر��سي

 معاملم
 معاملم �لرتباط

 معاملم �رتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5362**0.8523**0.6324**0.5635**0.736
6**0.5637**0.5678**0.6019**0.63410**0.679

11**0.63212**0.84113**0.72614**0.74315**0.763
16**0.52417**0.63818**0.63919**0.56020**0.535
21**0.56322**0.70023**0.76624**0.53825**0.725
26**0.52327**0.52328**0.65929**0.56230**0.650
31**0.56432**0.63333**0.73534**0.56935**0.721
36**0.51237**0.669
39**0.50140**0.638

د�لة عند ،05 )ت > 96 ،1( د�لة عند ،001 )ت > 63 ،2(
** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
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 ويت�س���ح م���ن جدول )3( ما يلى: �أن جميع معام���الت �لرتباط بني درجة كل 
مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د �لذي تنتم���ي �إليه تكون د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
)0.01(، وهذ� يدل على �ت�ساق �لبناء �لد�خلي ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وثباته 

�ملرتفع. 
ث���م ق���ام �لباح���ث باإيجاد معام���ل �لرتب���اط بني درج���ات �لأفر�د عل���ى �لدرجة 
�لكلية للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى 

لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية.

جدول )5(
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 

�سلوك �لأبعاد
عدو�ين

�سعف 
�ل�سلوك �لأن�سحاب�لنتباه

�لع�سابي
�سوء �لتو�فق 

�لدر��سي
�لدرجة �لكلية 

للمقيا�س
 معامل

0.859 **0.785 **0.508**0.750**0.858**0.566**�لرتباط

يت�س���ح يف �جل���دول )5( �أن جمي���ع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )0.01(.

))( مقيا�س احلاجات النف�سية:
 للتع���رف عل���ى �حلاج���ات �لنف�س���ية لالإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطف���ال ذوي 
�حلاج���ات �خلا�س���ة، قام �لباح���ث بتطبيق ��س���تطالع ر�أي �أولياء �لأم���ور و�لإخوة غري 
ذوي �لإعاق���ة وذوي �لإعاق���ة �إعاق���ات خمتلف���ة عقلية، �أو ب�س���رية، �أو �س���معية، وكذلك 
�ملقايي����س  م���ن  ع���دد  عل���ى  �لإط���الع  ذل���ك مت  �إىل جان���ب  �لنف�س���يني،  �لأخ�س���ائيني 

و�لختبار�ت �لتي تقي�س �حلاجات �لنف�سية لدى غري ذوي �لإعاقة وذوي �لإعاقة.

 وق���د تك���ون �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة من �س���تة �أبعاد، ويلي كل بعد خم�س���ة 
ع�سر عبارة، وبعر�س �ملقيا�س على عدد من �ملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة 
�لنف�سية وعلم �لنف�س، مت ��ستبعاد �لعبار�ت �لتي مل تلق ن�سبة �تفاق تتجاوز 80% بني 
�ملحكمني، و�أ�سبح �ملقيا�س مكون من)51عبارة( و�أمام كل عبارة ثالث �ختيار�ت )د�ئما، 
�أحيان���ا، ن���ادر�( ويطلب من �أف���ر�د �لعينة -وهم �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة ذكور و�إناًثا 
- �أن تخت���ار ��س���تجابة و�ح���دة لكل عبارة تعك�س �حلاجات �لنف�س���ية �لت���ي تفتقر �إليها.
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 يتم ت�س���حيح �ملقيا�س وفقا ملقيا�س ليكرت �لثالثي بح�سب �لتقدير�ت �لتالية 
يف �لعب���ار�ت ذ�ت �لجت���اه �ملوجب )3( د�ئم���ا، )2( �أحيانا، )1( نادر�، هي د�لة على عدم 
�لإ�سباع، بينما تكون �لتقدير�ت يف �لعبار�ت ذ�ت �لجتاه �ل�سالب )1( د�ئما، )2(�أحيانا 
)3( نادر�.وهي د�لة على �لإ�سباع وهي )3، 6، 10، 13 ،16، 18، 25 ،26، 29، 37 ،39، 49(

وبذل���ك ي�س���بح �حل���د �لأدن���ى لدرج���ات �ملقيا����س )51 درج���ة( وهي �إ�س���ارة �إىل 
�لإ�س���باع للحاجات �لنف�س���ية بينما �حلد �لأق�سى لعبار�ت �ملقيا�س )153درجة( لي�سري 
�إىل عدم �لإ�سباع للحاجات �لنف�سية، وقد مت ترتيب عبار�ت �ملقيا�س بطريقة د�ئرية.

وفيما يلي توزيع عبار�ت �ملقيا�س على �أبعاده وهي:

جدول )6(
توزيع عبارات املقيا�س على اأبعاده

�لعبار�ت�لبعد
1، 7 ،13 ،19، 25 ،31، 37، 41، 45، 48، 50حاجات �لأمن
.2، 8، 14، 20، 26، 32حاجات مادية

3، 9 ،15، 21، 27، 33، 38، 42، 46حاجات حتقيق �لذ�ت
4، 10، 16 ،22، 28، 34حاجات �جتماعية
5، 11 ،17، 23، 29، 35، 39، 43حاجات معرفية
6، 12 ،18 ،24، 30، 36، 40، 44، 47، 49، 51 حاجات �نفعالية

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س احلاجات النف�سية:

اأ	 الثبات: 
للتحقق من ثبات مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية قام �لباحث با�ستخد�م 

ا	 طريقة اإعادة الختبار:	 
ق���ام �لباح���ث باإع���ادة تطبي���ق �ملقيا�س بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني ب���ني �لتطبيقني 
�لأول و�لث���اين،، وق���د بلغت قيمة معامل �لثبات )703،( وهى قيمة د�لة عند م�س���توى 

دللة 0.01 مما يدل على �لثبات 
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ب	 طريقة األفا – كرونباخ
 بلغ قيمة معامل ثبات �ملقيا�س با�ستخد�م طريقة �ألفا – كرونباخ )629،( وهى قيمة 

د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 

ب	 ال�سدق: 

 ))( ال�سدق املنطقي:	
يهدف �ل�س���دق �ملنطقي )�س���دق �لتكوين �لفر�سي( �إىل �حلكم على مدى متثيل 
مفرد�ت �ملقيا�س للميد�ن �لذي تقي�سه. �أي �أن فكرة �ل�سدق �ملنطقي تقوم يف جوهرها 
عل���ى �ختي���ار مف���رد�ت �ملقيا����س بالطريق���ة �لطبقي���ة �لع�س���و�ئية �لت���ي متث���ل مي���د�ن 
�لقيا�س متثيال �سحيًحا )ز�يد، 2004، 149(. وقد قام �لباحث ببناء مقيا�س �حلاجات 
�لنف�س���ية بابعاده �ل�س���ت، وو�سع مفرد�ت منا�س���بة لقيا�س كل بعد على حده من خالل 
ح�س���اب �ملتو�س���ط �لهند�سي و�لوزن �لن�سبي لكل بعد، بالإ�س���افة �إىل ��ستخد�م طريقة 

ليكرت �لثالثي لتحديد نوعية �ل�ستجابة.

)	 �سدق املحكمن:	
 مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى ع���دد م���ن �ملحكم���ني يف جم���ال �لرتبية 
�خلا�س���ة، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبع�س �لعاملني يف جمال ذوي �لإعاقة، ملعرفة �آر�ئهم 
ح���ول م���دى �رتباط �لعب���ار�ت بالأبع���اد �لتى تنتم���ي �إليه���ا و�رتباطه���ا باملقيا�س ككل، 
وحتديد �جتاه كل مفردة للبعد �لذي و�سعت �أ�سفله موجبة، �أو �سالبة، و�إبد�ء �آر�ئهم 
فى ح�سن �سياغتها بح�سب عمر عينة �لدر��سة، ومت ح�ساب �لن�سبة �ملئوية �لتي تو�سح 

ن�سبة �تفاق �ملحكمني على كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س 

3	ال�سدق الداخلى )�سدق املفردات( 
مت ح�س���اب �س���دق مفرد�ت �لبعاد �لفرعي���ة ملقيا�س �حلاجات �لنف�س���ية عن طريق 
ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة �لبعد �لذى تنتمى �إليه وذلك 
بع���د ح���ذف �ملف���ردة م���ن �لدرجة �لكلي���ة لهذ� �لبع���د باعتب���ار �أن بقية �ملف���رد�ت حمًكا 
)ميز�ًن���ا د�خلًي���ا( لهذه �ملفردة وي�س���مى هذ� بال�س���دق �لد�خلى)�لبه���ى ،1979، 457(. 

بالن�سبة ل�سدق مفرد�ت مقيا�س �حلاجات �لنف�سية وهو مو�سح باجلدول �لتاىل: 
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جدول )7( 
دللت قيم معامالت ارتباط درجات املفردات بالدرجات الكلية لبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية

 مفرد�ت حاجات
�لأمن

 مفرد�ت
حاجات مادية

 مفرد�ت
 حاجات

حتقيق �لذ�ت

 مفرد�ت
 حاجات

�جتماعية

 مفرد�ت
 حاجات
معرفية

 مفرد�ت
 حاجات
�نفعالية

م
 معامل

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5122**0.5503**0.5204**0.3335**0.6326**0.523
8**0.4908**0.5009**0.36210**0.63211**0.63312**0.623

13**0.50314**0.65215**0.55616**0.43017**0.62318**0.420
19**0.55620**0.52321**0.63222**0.43623**0.62124**0.412
25**0.55626**0.52627**0.56228**0.65129**0.60330**0.256
31**0.41032**0.56333**0.62334**0.66335**0.52336**0.363
37**0.54238**0.60339**0.52640**0.369
41**0.46042**0.53143**0.63644**0.600
45**0.50246**0.62147**0.523
48**0.65049**0.743
50**0.56351**0.624

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(

 ويت�س���ح م���ن جدول رقم )7( �أن جميع معام���الت �لرتباط لدرجات مفرد�ت 
�ملقيا�س بالدرجات �لكلية لبعاده د�لة �إح�س���ائًيا مما يدل على �أن �ملقيا�س ككل يتميز 

بال�سدق �لد�خلى و�أ�سبح �ملقيا�س مكون)51( 

)(( الت�ساق الداخلى: 
قام �لباحث بالتحقق من جتان�س �ملقيا�س د�خلًيا با�س���تخد�م طريقة �لت�س���اق 
�لد�خلى عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �لعبارة، ويو�سح ذلك �جلدول �لتايل
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جدول )8(
قيم معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له املفرده )ن=77(

 مفرد�ت
حاجات
�لأمن 

 مفرد�ت
�حلاجات

�ملادية

 مفرد�ت
حاجات

حتقيق �لذ�ت 

 مفرد�ت
�حلاجات

�لجتماعية
 مفرد�ت

حاجات معرفية
 مفرد�ت
 حاجات
�نفعالية

م
معامل
 �رتباط
�ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
�رتباط
 �ملفردة
 بالبع

م
 معامل
�رتباط
 �ملفردة
بالبعد

1**0.4242**0.6503**0.4024**0.5215**0.5426**0.526
7**0.4638**0.5259**0.41610**0.62011**0.56312**0.523

13**0.55514**0.63215**0.52016**0.41517**0.62318**0.415
19**0.50020**0.63021**0.44122**0.41223**0.52124**0.412
25**0.50226**0.62527**0.51428**0.60829**0.45230**0.514
31**0.50132**0.51033**0.52334**0.66235**0.51436**0.423
37**0.55638**0.65239**0.50340**0.524
41**0.46042**0.56143**0.60344**0.743
45**0.58046**0.45149

**0.425
51

**0.573

47**0.602
48**0.459

50**0.432

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(

 ويت�سح من جدول )8( ما يلى: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د �لذي تنتمي �إلي���ه �ملفردة تكون د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
)0.01(، وهذ� يدل على �ت�ساق �لبناء �لد�خلي ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وثباته 
�ملرتف���ع. ث���م ق���ام �لباحث باإيج���اد معامل �لرتباط ب���ني درجات �لأف���ر�د على �لدرجة 
�لكلية للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى 

لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية للمقيا�س. 
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جدول )9(
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 

حاجات�لأبعاد
�لأمن

�حلاجات
�ملادية

حاجات
حتقيق 
�لذ�ت

حاجات
�جتماعية

حاجات
 معرفية

حاجات 
�نفعالية

�لدرجة 
�لكلية 

 معامل
0.521** 0.635**0.632**0.529**0.584**0.523**0.635**�لرتباط

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
 يت�سح من �لقيمة �جلدوليه بجدول )9( �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة 

�إح�سائيا عند)0.01(.

خطوات البحث: 
((( �إعد�د مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لذي يطبق على �لمهات �لطفال ذوى 1

��سطر�ب طيف �لتوحد، ومقيا�س �حلاجات �لنف�سية �لذي يطبق على �لإخوة 
و�لأخ���و�ت غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطف���ال م�س���ابني بالتوح���د، وذل���ك من خالل 
�لإط���الع عل���ى �لإطار �لنظ���ري ومقايي�س �لبحاث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، �إىل 

جانب �لزيارة �مليد�نية ملر�كز ذوي �لإعاقة و�لتوحد. 
((( عر����س �ملقيا�س���ان و��س���تمارة عامة على جمموع���ة من �ملحكمني للتو�س���ل �إىل 1

�ل�سورة �لنهائية للمقايي�س قبل �لقيام بعمليات �لتطبيق.
((( تطبيق �ملقيا�سان على عينة ��ستطالعية للتحقق من �سالحية �ملقيا�سني قبل 1

�لتطبيق �لنهائي وح�ساب �ل�سدق و�لثبات لهذه �لأدو�ت.
((( بتقنني �ملقيا�سان يتم تطبيقهما على �لعينة �لنهائية يف �ملركز �ل�سويدي لذوي 1

�لإعاق���ة و�لتوح���د مبدين���ة �لقاهرة لتو�ف���ر عين���ة �لدر��سة،وتو�فر�ل�س���روط 
�ملطلوبة بها

((( حتليل �لنتائج و�لتو�س���ل �إىل �إجابات عن �أ�س���ئلة �لبحث وتقدمي تف�سري لهذه 1
�لنتائج.

االأ�ساليب االإح�سائية:
 ��س���تخدم �لباحث �لأ�س���اليب �لإح�سائية من خالل �ل�س���تعانة برب�مج �حلزم 

�لإح�سائية SPSS وهي
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((( معامل �لرتباط لبري�سون1
((( متو�سطات �ملجموعات1 بني  �لفروق  �ختبار” ت ” لدللة 
((( حتليل �لتباين �لثنائي )2×2(1
((( 1)Stepwise( حتليل �لنحد�ر �ملتعدد

نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول وتف�سرها:

وين����س عل���ى �أن���ه “ توجد عالقة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائيا ب���ني درجات �أبعاد   
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى �إخوة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كم���ا تدركها 

�أمهاتهم وبني حاجاتهم �لنف�سية” 
 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحث معامل �لإرتباط لبري�سون 
لدرجات �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�سي �مل�سكالت �ل�سلوكية 

و�حلاجات �لنف�سية، و�جلدول �لآتى يو�سح ذلك 
جدول )10(

قيم معامالت الإرتباط بني درجات اأبعاد مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية لدى اأخوة الأطفال ذوي 
ا�سطراب طيف التوحد -كما تدركها اأمهاتهم- وبني درجاتهم على مقيا�س حاجاتهم النف�سية 

ن= 127
  �أبعاد

 �مل�سكالت �ل�سلوكية
�أبعاد �حلاجات

�لنف�سية

 �لدرجة�مل�سكالت �ل�سلوكية
 �لكلية

 للم�سكالت
�ل�سلوكية

 �سعف�لعدو�ن
�لع�سابية�لن�سحاب�لنتباه

 �سوء
 �لتو�فق
�لدر��سي

806،-**751،-295،-**575،-**495،-**706،-**حاجات �لمن
815،-**140،-835،-**445،-**145،-**625،-**حاجات مادية
774،-**830،-505،-**984،-**205،-**184،-**حاجات �لذ�ت

554،-**190،-805،-**205،-**615،-**045،-**حاجات �جتماعية
424،-**831،-204،-**714،-**204،-**193،-**حاجات معرفية
806،-**340،-246،-**926،-**636،-**226،-**حاجات �نفعالية
 �لدرجة �لكلية

885،-**070،-506،-**895،-**506،-**995،-** للحاجات

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( يت�سح من �جلدول �ل�سابق مايلي:
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( وجود عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )0.01( بني درجات 	.
كل �أُبع���اد �حلاجات �لنف�س���ية و�لدرجة �لكلية ودرج���ات ُبعد كال من )�لعدو�ن، 
�سعف �لنتباه، �لن�سحاب، �لع�سابية( و�لدرجة �لكلية للم�سكالت �ل�سلوكية.

( عدم وجود عالقة �إرتباطية بني درجات كل �أُبعاد �حلاجات �لنف�س���ية و�لدرجة 	.
�لكلية ودرجات ُبعد �سوء �لتو�فق �لدر��سي.

   Shivers, et al. (2012)وقد �تفقت نتيجة هذ� �لفر�س مع نتائج در��س���ة 
وتعني �أنه كلما �نخف�س درجة �لإ�س���باع للحاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة و�أخو�ت �طفال 
ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، كلما ز�دت �مل�س���كالت �ل�سلوكية لد يهم كما وكيًفا. هذه 
�لنتيج���ة تتف���ق مع �ملنط���ق و�لو�قع، �إذ يبدو و��س���ًحا �أن هناك تفاع���اًل ديناميكًيا بني 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ونق�س �حلاجات �لنف�س���ية، وذلك من خالل تف�سري �أن عدم 
�لإ�س���باع له���ذه �حلاج���ات له تاأثري �س���لبي على �س���لوك �لأف���ر�د وعل���ى �جتاهاتهم، و�ن 
�لإخ���وة �لعاديون لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد عادة ما ترتكز جمموعة من 
�حلاج���ات �لأ�سا�س���ية لديه���م يجب �أن ت�س���بع يف مرحلته���م �لعمرية، فاإذ� مت �إ�س���باعها 
يف وقتها �س���وف يتطورون تطور� �س���ليما و�س���حيا وتكون لهم �سخ�س���يتهم �لنا�س���جة 
و�ملتزنة، و�س���يكون من ذوى �لنف�س���يات �مل�ستقرة �ملتزنة و�ل�س���وية، وعلى �لعك�س �إن مل 
يت���م �لإ�س���باع �س���وف ت�س���بح طاقاتهم طاقة �س���لبية لها عو�ق���ب وخيمة على �أنف�س���هم 

وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم، فقد تكون عبارة عن �نحر�ف وعدو�ن 

ويوؤك���د عل���ى ذل���ك ما �أ�س���ارت �إليه م�س���طفى )2006، ����س 115( �أن �لنق�س فى 
�إ�س���باع �حلاجات يوؤدى �إىل حالة مر�س���ية تتفق مع �حلاجة نف�سها، فتهديد �لأمن، �أو 
عدم �ل�س���عور بالأمن يوؤدى بال�س���رورة للخوف و�لقلق و�لفو�س���ى وهى من �مل�سكالت 
�لنف�س���ية �خلط���رية �لت���ي توؤث���ر عل���ى �لف���رد، وعندما يح���رم �لفرد من �حلب ي�س���بح 
دفاعي���ا وميي���ل للعدو�ني���ة وي���زد�د لديه �ل�س���عور باخلج���ل و�لنطو�ء. وع���دم حتقيق 
�لذ�ت قد يوؤدى للطرد �ملجتمعي في�سبح لدى �لفرد �سلوك موجه ب�سكل �نحر�يف �إىل 

حتقيق �لإ�سباع باأى �سكل. 

 ويدعم �س���حة نتيجة هذ� �لفر�س تاأكيد نظرية حمدد�ت �لذ�ت “باأنه �إذ� مت 
�إ�س���باع �حلاجات �لنف�س���ية ب�س���كل د�ئم فاإن �ل�س���خ�س �س���وف ينمو ويعمل ب�س���كل فعال 
و�س���وف ينعم بال�س���حة و�لرفاهية، �أما �إذ� ‘�أحبطت فاإن ذلك �س���وف يوؤثر على �س���حة 
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�لف���رد ومدى فعاليت���ه �لوظيفية، كما ترى �أن �جلو�نب �ل�س���ود�ء )�ل�س���طر�بات( يف 
�س���لوك �لف���رد مثل بع����س �لأمر��س �لنف�س���ية ميكن فهمه���ا على �إنه���ا ردود فعل على 

�إحباط �حلاجات �لنف�سية �لأ�سا�سية

 وهك���ذ� ميك���ن �لق���ول �أن هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة بني �ل�س���لوك �مل�ّس���كل 
و�حلاج���ات �لنف�س���ية غري �مل�س���بعة، حي���ث �أن مظاهر �ل�س���طر�ب تظهر ل���دى �لكائن 
�حل���ي عندم���ا يو�جه �س���عوبات حتول دون قدرته على �إ�س���باع حاجات���ه. وهذ� هو حال 
�لإخوة �لعاديون لذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، حيث تتاأثر �أغلب حاجاتهم �لنف�سية 

بالنق�س يف �لإ�سباع نتيجة �لآثار �ل�سالبة �لتي تركها ��سطر�ب �لتوحد يف �أ�سرهم.

  Tomeny, et al. (2015) بينم���ا �ختلف���ت نتيج���ة هذه �لفر����س مع در��س���ة 
�لتي �نتهت �إىل عدم وجود تاأثري للطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف �س���وء تو�فق 
�أ�سقائه غري ذوي �لإعاقة ونق�سان �لإ�سباع للحاجات. ويرى �لباحث �ن هذ� �لختالف 
مردوه ��س���تخد�م �دو�ت در��س���ية خمتلفة عن �مل�ستخدمة بالدر��سة �حلالية �إىل جانب 

�ختالف �ملنهجية يف �لبحث.

 �أم���ا ع���ن ع���دم وج���ود عالق���ة �إرتباطي���ة بني درج���ات �أبع���اد مقيا����س �حلاجات 
�لنف�س���ية وبني درجات ‘بعد مقيا�س �س���وء �لتو�فق �لدر��س���ي، فريى �لباحث �أنه يعود 
�إىل �إرتباط �إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف تلبية حاجاتهم �لنف�س���ية 
ب�س���ورة �كرب بجماعة �لرفاق وباأ�س���رهم �كرث من �رتباطهم باملدر�س���ة، حيث يق�س���ي 
�إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد معظم �وقاتهم مع �أفر�د �لأ�س���رة، �أو مع 
�لأ�سدقاء مبا ي�سبع حلجتهم �إىل تقدير �لذ�ت، و�إيل �لمن و�حلب ومن ثم تو�فقهم 

�ل�سخ�سي و��ستقر�رهم �لنف�سي.

نتائج الفر�س الثانى وتف�سرها:
 ين����س �لفر����س �لثانى عل���ى �أنه:“توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى 

درجات )�لذكور و�لإناث( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية ل�سالح �لإناث”.

 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س �إ�ستخدم �لباحث �إختبار )ت( لتو�سيح دللة 
�لفروق بني متو�س���طات درجات)�لذكور و�لإناث( لدى �أخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 

طيف �لتوحد فى �أبعاد مقيا�س �حلاجات �لنف�سية وجدول )8( �لآتى يو�سح ذلك 
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جدول )11(
قيم��ة )ت( لدلل��ة الفروق ب��ني متو�سطات درجات الن��وع )ذكور – اإناث( لإخ��وة الأطفال ذوي 

ا�سطراب طيف التوحد فى اأبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية الذكور )35(, الإناث )42(
 نتائج �إختبار )ت(

 �لإنحر�ف�ملتو�سط�لنوع �أبعاد �حلاجات �لنف�سية
�ملعيارى

قيمة ت
ودللتها

12،49**15،534،21)1( ذكورحاجات �لمن 24،551،69)2( �إناث

10،33**8،332.91)1( ذكورحاجات مادية 13،731،49)2( �إناث

9،23**13،084،53)1( ذكورحاجات �لذ�ت 20،852،65)2( �إناث

3،96**9،973،95)1( ذكورحاجات �جتماعية 12،631،46)2( �إناث

7،61**12،253،95)1( ذكورحاجات معرفية 17،702،10)2( �إناث

9،68**16،814،78)1( ذكورحاجات �نفعالية 24،731،87)2( �إناث

12،83**75،9717،42)1( ذكور�لدرجة �لكلية 114،186،83)2( �إناث

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( * د�ل عند �مل�ستوى )0.05(

يت�س���ح م���ن نتائج �جلدول �ل�س���ابق وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
�لتوح���د                 طي���ف  ��س���طر�ب  ذوي  �لأطف���ال  �أخ���وة  درج���ات  متو�س���طى  ب���ني   )0.01(
)ذك���ور – �إن���اث( فى حاجات �لمن، وحاجات مادية، وحاجات حتقيق �لذ�ت، وحاجات 
�جتماعي���ة، وحاج���ات معرفية، وحاج���ات �نفعالية، و�لدرجة �لكلي���ة ملقيا�س �حلاجات 

�لنف�سية ل�سالح �لإناث. وبهذه �لنتيجة ميكن �لقول �أن هذ� �لفر�س قد حتقق 

ويتف���ق نتيجت���ه م���ع در��س���ة �لع���ودة )2015(، �لعتيب���ي، �ل�س���رطاوي )2009(، 
بينم���ا �ختلف���ت مع ما �نتهت �إليه در��س���ة �لتباع )2008( �لتي تو�س���لت �إىل عدم وجود 
فروق، و‘يف�سر هذ� �لختالف ب�سبب طبيعة �أدو�ت �لدر��سة ومنهجية �لبحث يف هذه 

�لدر��سات عن �دو�ت ومنهج �لبحث �حلايل.
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 ويعتق���د �لباح���ث �أن ه���ذه �لنتيج���ة تاأت���ي متو�فقة م���ع و�قع �لأنثى يف �لأ�س���ر 
�لتي لديها طفل ذوي �حتياجات خا�س���ة، فالأنثى حتتاج �إىل �ل�س���عور بالأمن، �حلب، 
وحتقي���ق �ل���ذ�ت و�لتو�ف���ق م���ع �لنف����س، وكل ذل���ك ميك���ن �أن نطل���ق علي���ه باحلاج���ات 
�لنف�س���ية. كما ي���رى �لباحث �أن �لأخو�ت �لإناث �أقل �إ�س���باعا حلاجاتهم �لنف�س���ية من 
�لذك���ور نظ���ًر� حلج���م �لأعب���اء وطبيع���ة �لأدو�ر �لالتي يقم���ن بها، فالإناث ميار�س���ن 
عناية �أكرث من �لذكور يف ظل ثقافتنا �ل�سرقية �لتي تعطي لالإناث م�سئولية �كرب يف 
رعاية �أخو�تهن �سغار� كانو� �أم كبار�. �أما �لإخوة �لذكور للطفل �مل�ساب بالتوحد فهم 
�أكرث �إ�س���باعا حلاجاتهم �لنف�س���ية وذلك لتعدد م�س���ادر �لإ�س���باع حلاجاتهم �لنف�سية، 
ومن هذه �مل�س���ادر جماعة �لأقر�ن، و�أ�س���رة �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �لتي 
بحك���م �لثقاف���ة �لذكوري���ة حتر����س عل���ى تلبي���ة حاجاتهم لالأم���ن ،و�حل���ب، وحتقيق 
�لذ�ت، و�حلاجات �لجتماعية و�ملعرفية باملقارنة �إىل تلبية حاجات �أبنائهن �لإناث. 

 كم���ا ي���رى �لباح���ث �أن �لأنثى بحك���م تكوينهن �لنف�س���ي و�لعاطف���ي يكن �أكرث 
تعب���ري� عن حاجاتهن وم�س���كالتهن �لنف�س���ية و�لع�س���وية عن �أ�س���قائهن �لذكور غري 
ذوي �لإعاقة.وم���ن خ���الل م���ا �س���بق ج���اءت �لفروق ب���ني �لذكور و�لإن���اث يف �حلاجات 

�لنف�سية يف �جتاه �لإناث.

نتائج الفر�س الثالث وتف�سره:
 وين����س عل���ى �أن���ه “توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درجات �أخوة 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد )�لأ�سغر �سًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد و�لأكرب منه �سًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية ل�سالح �لإخوة �لأ�سغر �سًنا”

 وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباح���ث �إختبار )ت( لتو�س���يح 
دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طات درجات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد             
)�سغري و كبري �ل�سن( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية. وجدول )10( �لآتى يو�سح ذلك 
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جدول )10(
 قيم��ة )ت( لدلل��ة الفروق ب��ني متو�سطات درجات اإخ��وة الأطفال ذوي ا�سط��راب طيف التوحد 
)الأ�سغ��ر �سًن��ا لل�سقيق ذي ا�سطراب طيف التوحد والأكرب منه �سًن��ا( فى اأبعاد احلاجات النف�سية 

�سغري ال�سن)40(, كبريال�سن)37( 
 نتائج �إختبار )ت( 

 �لإنحر�ف�ملتو�سط�لعمر �أبعاد �حلاجات �لنف�سية
�ملعيارى

قيمة ت
ودللتها

10،62**24،461،62)1( �سغريحاجات �لمن 15،864،63)2( كبري

8،64**13،591،42)1( �سغريحاجات مادية 8،623،28)2( كبري

8،97**20،902،58)1( �سغريحاجات حتقيق �لذ�ت 13،244،62)2( كبري

4،11**12،691،49)1( �سغريحاجات �جتماعية 9،973،86)2( كبري

7،35**17،722،11)1( �سغريحاجات معرفية 12،383،98)2( كبري

8،97**24،691،88)1( �سغريحاجات �نفعالية 17،054،96)2( كبري

11،61**114،056،77)1( �سغري�لدرجة �لكلية 77،1418،61)2( كبري

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( * د�ل عند �مل�ستوى )0.05( 

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�ستوى )0،01( 
بني متو�س���طى درجات �إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد )�سغري – كبري( 
فى حاجات �لمن، و�حلاجات �ملادية، وحاجات حتقيق �لذ�ت، و�حلاجات �لجتماعية، 
و�حلاجات �ملعرفية، و�حلاجات �لنفعالية، و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �حلاجات �لنف�سية 

ل�سالح �لإخوة �ل�سغار. وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لثالث كلًيا.

 وق���د �تفق���ت نتيجة هذ� �لفر�س مع در��س���ة ط�س���طو�س و �ل�س���ديفات )2013( 
و يرجع �لباحث �ل�س���بب يف ذلك �إىل �أن �لإخوة �لأ�س���غر �س���ًنا بحاجة �أكرث �إىل �إ�س���باع 
حاجاتهم من �لأمن و�لنتماء و�لعاطفة و�حلب عن �لإخوة �لأكرب �س���نا، لكن �هتمام 
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�لو�لد�ن بال�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد وق�ساء وقت طويل يف رعايته و�لعناية 
ب���ه، يقل���ل من �إ�س���باعهم له���ذه �حلاج���ات، بينما �لإخ���وة �لعاديون �لأكرب �س���نا، نتيجة 
�لن�س���ج �لعقل���ي و�جل�س���مي و�لنف�س���ي �ل���ذي يتمتعون به م���ع مرور �لزم���ن، وبالتايل 
�لتكيف مع ��س���طر�ب �أخيهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد د�خل �لأ�س���رة، و�لتو��س���ل 
�جلي���د م���ع �ملجتم���ع �خلارجي جعلهم �أكرث �إ�س���باًعا حلاجاتهم �لنف�س���ية باملقارنة �إىل 

�لإخوة �لأ�سغر �سنا.

نتائج الفر�س الرابع وتف�سرها:
وين����س عل���ى �أنه “يوج���د تاأثري د�ل ملتغ���ريي �لنوع و�لعمر �لزمن���ي و�لتفاعل 
بينهما على درجات �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 

�لتوحد”
جدول )11(

يو�سح متو�سطات درجات اإخوة اأطفال ذي ا�سطراب طيف التوحد من حيث تاأثري النوع     
)ذكر/ اأنثى(, والعمر )�سغري / كبري ال�سن( والتفاعل بينهما على احلاجات النف�سية لديهم

�ملتو�سط�ملجموعات�ملتو�سط�ملجموعات
114ذكور �سغار94.4�لذكور
74.88ذكور كبار115.27�لإناث
114.05�ناث �سغار114.03�ل�سغار
116.65�إناث كبار95.69�لكبار

 وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س �إ�س���تخدم �لباحث حتليل �لتباي���ن �لثنائى 
�لإجتاه )2×2( 

جدول )12(
 نتائج حتليل التباين ثنائى الإجتاه )2 × 2( لتفاعل كل من النوع )ذكور – اإناث(,

 والعمر )�سغري – كبري( وتاأثريها فى الدرجة الكلية للحاجات النف�سية 
لأخوة الأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد

 م�سدر
 درجةجمموع �ملربعات�لتباين

 م�ستوى)قيمة)فمتو�سط �ملربعات�حلرية
�لدللة

864.6691864.6695.6930.05�لعمر
70.01، 1116.56511116.565351�لنوع

70.05، 1110،93411110،934314�لعمر×�لنوع
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ويت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلى:
وج���ود �أث���ر د�ل �إح�س���ائًيا ملتغ���ري �لعم���ر )�س���غري – كبري �ل�س���ن( يف �حلاجات  •

�لنف�س���ية ل���دى �أخ���وة �لطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، حيث بلغ���ت قيمة ف 
)5.693( وه���ى قيم���ة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.05[ وللتعرف على �جتاه 
�لفروق، مت ح�س���اب �ملتو�س���طات �حل�س���ابية للمجموعتني، فاأظهرت �لنتائج �أن 
�لأ�س���قاء �لأ�س���غر �س���نا م���ن �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د )م = 114.03 

درجة( �أقل �إ�سباعا للحاجات �لنف�سية عن �لأ�سقاء �لكبار )م = 95.69(.
وجود �أثر د�ل �إح�سائًيا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث( يف �حلاجات �لنف�سية لدى  •

�أخ���وة �لطف���ال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، حيث بلغت قيم���ة ف )7.351( 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 وللتع���رف على �جت���اه �لفروق، مت ح�س���اب 
�ملتو�سطات �حل�سابية للمجموعتني، فاأظهرت �لنتائج �أن �لإناث )م = 115.27(

�أقل �إ�سباًعا للحاجات �لنف�سية عن �لذكور )م = 94.4 درجة(.
وج���ود �أث���ر د�ل �إح�س���ائًيا لتفاع���ل �لعم���ر م���ع �لن���وع )�س���غري ذك���ر – �س���غري  •

�نث���ى- كب���ري ذك���ر – كب���ري �أنث���ى( يف �حلاجات �لنف�س���ية ل���دى �أخ���وة �لأطفال 
 ،1  = ]د.ح   )7.314( ف  قيم���ة  بلغ���ت  حي���ث  �لتوح���د،  طي���ف  ��س���طر�ب  ذوى 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.05[. وللك�س���ف ع���ن �جتاه �لفروق، مت ح�س���اب 
�ملتو�سطات �حل�سابية للمجموعات، فاأظهرت �لنتائج �أن �لإخوة �لذكور �ل�سغار 
)م = 114 درج���ة( متقارب���ني م���ن �لن���اث �ل�س���غار )م = 114.05درجة(.بينم���ا 
�لناث �لكبار )م = 116.65درجة(. �أقل �إ�س���باعا للحاجات �لنف�س���ية عن �لذكور 

�لكبار )م = 74.88 درجة(

���ح حتق���ق �لفر����س �لر�ب���ع. مم���ا ل�س���ك في���ه �أن نتيج���ة   وه���ذه �لنتائ���ج تو�سّ
�لفر�س �لر�بع جاءت متطابقة مع نتائج �لفرو�س �ل�س���ابقة مبا يوؤكد �أت�س���اق �لنتائج 
،فق���د تب���ني تاأثريمتغريي �لن���وع و�لعمر �لزمني على درجات �أبع���اد مقيا�س �حلاجات 
�لنف�س���ية لدى �أخوة �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، ومن حيث �لتفاعل فقد 
تب���ني �أن �لإخ���وة �ل�س���غار كان���و� �أقل حظ���ٌا من �لإخوة �لأكرب �س���نا يف ��س���باع �حلاجات 
�لنف�س���ية وهي نتيج���ة منطقية تو�فق �لو�ق���ع �لعملي فاملرحلة �لعمري���ة �لتي ينتمي 
�إليه���ا �أف���ر�د �لعينة -وهي مرحلة �لطفولة - مرحلة بناء تتطلب �لإ�س���باع لكثري من 
�حلاج���ات �لنمائي���ة ويف مقدمتها �حلاجات �لتعليمي���ة و�ملعرفية، �إىل جانب �حلاجات 
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�لتنموية �لأخرى كاحلاجة �إىل �لأمن و�حلاجة �إىل تاأكيد �لذ�ت، و�حلاجة لالنتماء 
و�ل���ولء للجماعة. وهذه �حلاجات �لتي يتم �ل�س���عي �إىل �إ�س���باعها تعد حمركا ود�فعا 
ل�س���لوكهم، فما ي�س���عر به �لإخوة �لأ�سغر �س���نا من �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
من م�س���كالت �س���لوكية و�نفعالية �أمنا مرجعه �إىل عدم �إ�س���باع حاجاتهم �إىل �لهتمام 

و�لرعاية ومبادلة م�ساعر �حلب و�لتعاون.

 كذل���ك تب���ني م���ن خ���الل نتيجة ه���ذ� �لفر����س �أن �لإن���اث �لأكرب �س���نا كن �أقل 
�إ�س���باًعا عن �لذكور �لأكرب �س���نا حلاجاتهم �لنف�س���ية وتف�س���ري ذلك يف ر�أي �لباحث �أن 
حج���م �لأعب���اء �لت���ي يتحّملنها يف رعاية �أخيهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد �أكرث من 
�لذك���ور، مم���ا يقل���ل �لوق���ت �أمامهن للقيام مبهام �سخ�س���ية، �أو �مل�س���اركة يف ن�س���اطات 
�جتماعي���ة، �لأم���ر �ل���ذي يزيد م���ن �إحباطهن وعجزه���ن و�س���عورهن بالختالف عن 
قرينته���ن �لالت���ي لديهن �إخوة عاديني ومن ثم تزد�د لديهن عدد �حلاجات �لنف�س���ية 
غري �مل�س���بعة على عك�س �حلال بالن�س���بة للذكور �لأكرب �س���نا �لذين يجدون وقتا �أوفر 
ملمار�سة �لأن�سطة �لجتماعية وتكوين �سد�قات وحتقيق جناحات مبا ي�سبع كثري من 
حاجاتهم �لنف�س���ية، عالوة على ما يتمتعون به من �حلرية يف ق�س���اء �أوقاتهم بالنظر 

حلرية �لإناث. 

نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سرها:
 وين�س على �أنه: »ميكن �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال 

ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة”.

للتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �ملتدرج 
)Stepwise( للتع���رف عل���ى �حلاج���ات �لنف�س���ية ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �لتي تتنب���اأ بدرجاتهم يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية. وقد �أ�س���فر 
حتلي���ل �لنح���د�ر �ملتعدد �ملتدرج عن �إدر�ج �لعو�مل �ل�س���تة �ملمثلة للحاجات �لنف�س���ية 
ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د )حاجات �لم���ن حاجات 
مادي���ة- حاج���ات حتقي���ق �ل���ذ�ت- حاج���ات �جتماعي���ة – حاج���ات معرفي���ة – حاجات 
�نفعالي���ة- �لدرج���ة �لكلي���ة(، و�جل���دولن �لتالي���ان )14،13( يو�س���حان نتائ���ج حتليل 
�لنح���د�ر �ملتع���دد للتعرف على �ملتغري�ت �لتي تتنباأ بدرجات �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذي 

��سطر�ب طيف �لتوحدين يف �مل�سكالت �ل�سلوكية.
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جدول )13(
حتليل تباين النحدار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( للتعرف على احلاجات النف�سية لدى اإخوة 

واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد التي تتنباأ  بدرجات امل�سكالت ال�سلوكية لديهم
 م�سدر
 درجاتجموع �ملربعات�لتباين

�حلرية
 متو�سط
معامل قيمة ف�ملربعات

R2 لدللة�لتحديد�

6760.17616769.176�لنحد�ر
28.1860.3700.001

11527.70448240.161�لبو�قي

يت�س���ح م���ن �جل���دول )15( وج���ود تاأث���ري د�ل �إح�س���ائًيا )عن���د م�س���توى 001،( 
لعامل حاجات �لمن على درجات �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 

يف �مل�سكالت �ل�سلوكية.

ُي�س���ري معام���ل �لتحدي���د، �أو مرب���ع معام���ل �لرتب���اط �ملتع���دد)R2( �لذي بلغ 
)37،( �إىل �أن عام���ل حاج���ات �لم���ن يف�س���ر )37%( من �لتباين �لكل���ى يف درجات �إخوة 

و�أخو�ت �أطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية. 
جدول )14( 

حتليل تباين النحدار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( لتحديد احلاجات النف�سية لدى اإخوة 
واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد التي تتنباأ بدرجات امل�سكالت ال�سلوكية لدى اإخوة 

واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد

 �ملتغري�ت �ملتغري �لتابع
�مل�ستقلة

 معامل
�لنحد�ر

 �خلطاأ
�ملعياري

معامل 
B لدللةقيمة تبيتا�

 �لدرجة �لكلية
 للم�سكالت �ل�سلوكية

 عند �إخوة �لأطفال ذوي
��سطر�ب طيف �لتوحد

 ثابت
13.580.001---164.6512.11�لنحد�ر

 حاجات
6085.3090.001. 608.522. �لمن

 يت�سح من �جلدول )14( وجود تاأثري �إيجابي د�ل �إح�سائًيا )عند م�ستوى0.01( 
لعام���ل حاج���ات �لم���ن على درج���ات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف 
�مل�سكالت �ل�سلوكية. من �جلدول �ل�سابق ميكن �سياغة معادلة �لنحد�ر �ملتعدد �لتي 

ُت�سهم يف �لتنبوؤ مب�سكالت �إخوة �لأطفال ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
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�مل�س���كالت �ل�س���لوكية لإخ���وة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د =608، 
)حاجات �لمن( + 65،164

 Deisenroth, et al. (2012); Meyer, وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع در��س���ة 
et al. (2011) يف �مكاني���ة �لتنب���وؤ بال�س���طر�ب �ل�س���لوكي ل���دى �أ�س���قاء �طفال ذوي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد، و�ن �ختلفت �ملتغري�ت �مل�س���تقلة �لتي تنباأ بال�س���طر�ببهذه 
�لدر��سات، كما تتفق نتيجة هذ� �لفر�س مع ت�سنيف �إبر�هام ما�سلو �لهرمي للحاجات 
�لنف�سية، �إذ تعد �حلاجة لالأمن �أهم �حلاجات �لنف�سية بعد �حلاجات �لف�سيولوجية، 
نظًر� ملا يرتتب على عدم �ل�س���عور بالأمن من �إ�س���ابة �لفرد باخلوف �لذي هو م�سدر 
لكثري من �لأمر��س �لنف�سية ،كما يعد وجها �آخًر� لل�سعور بالنق�س �سو�ء عند �لكبار، 
�أو �لأطفال، فالإخوة و�لأخو�ت �إذ� �س���عرو� باأنهم مهددون بعدم �لأمان و�خلوف تولد 

لديه �سعور بالكر�هية ملن يهدد �أمنهم. 

ويرى �لباحث �أن متّيز �حلاجة لالأمن عن بقية �حلاجات �لنف�س���ية من حيث 
�لإ�سهام يف �لتنبوؤ بامل�سكالت �لنفعالية و�ل�سلوكية جاء من تعدد م�سادر �خلوف لدى 
�أخوة و�أخو�ت �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد ومنها: خوفهم بان يكون لديهم يف 
�مل�ستقبًل مثل هذ� �ملر�س، �أو ينتقل �إىل �أبنائهم م�ستقباًل مبا ميثل م�سدًر� �آخر يهدد 

�سعورهم بالأمن.

�خل���وف م���ن معرف���ة �لآخري���ن باإ�س���ابة �لأخ بالتوح���د و�خل���وف من �س���خرية 
�لأ�سدقاء وو�سف �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد بالغباء، �أو �لتخلف.

 �خل���وف من ف�س���ل حتمل م�س���ئولية رعاي���ة �أخيهم، �أو حتمل م�س���ئوليات �أكرب 
م���ن �إمكانياته���م من هنا ميكن �لقول �أن �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �إذ� كان 
�س���يظل د�ئًم���ا يف حاجة �إىل �ل�س���عور بالأم���ن و�حلب مدى �حلياة من قب���ل �لو�لدين، 
فاإنه �إخوته ذكوًر� كانو�، �أو �إناًثا �س���يبقون عر�س���ة ملخاطر �ل�س���عور بعدم �لأمن ما مل 

ينتبه �لو�لد�ن لذلك. 

كم���ا ي���رى �لباح���ث �ن نتيج���ة ه���ذ� �لفر����س تتف���ق �ي�س���ا م���ع م���ا �أ�س���ارت �إليه 
�لنظري���ات �لنف�س���ية باأن �لفرد حني ي�س���بع حاجاته �لبيولوجي���ة تظهر لديه �لدو�فع 
لإ�س���باع حاجات مت�س���لة بتو�فقه وتكيفه مع نف�س���ه و�لآخرين، فت�س���عر بحاجاته �إىل 
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�لأم���ن د�خ���ل �لأ�س���رة �لت���ي يعي����س فيه���ا، وتربط بين���ه وب���ني �أفر�دها �س���الت �لولء 
و�لنتماء و�حلب و�ملتبادل، حينئذ يتولد لديه �سعور بالقبول وتقدير �لذ�ت.

وهذ� يف�سر تفّرد �حلاجة �إىل �لأمن عن غريها من بقية �حلاجات �لنف�سية يف 
�لتنبوؤ بال�س���لوك �مل�سطرب لدى �إخوة و�أخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 

يف حال عدم �إ�سباعها.

ت�سمنيات البحث والتو�سيات:-
 يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث �حلايل، يقدم �لباحث بع�س �لت�سمنيات 

�لرتبوية:
((( �أن يتقبل �لو�لدين �إعاقة �إبنهم وي�س���عرو� بالر�س���ا بق�ساء �هلل حتى ينقلو� هذ� 1

�ل�سعور �إىل �أبنائهم غري ذوي �لإعاقة في�ستطيعون �أن يعي�سو� حياة طبيعية.
((( �لو�ل���د�ن �حتياج���ات �لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة و�لهتم���ام به���م 1 �أن ير�ع���ي 

و�حلف���الت  �لرح���الت  و�مل�س���اركة يف  �ملجتم���ع  �لندم���اج يف  عل���ى  وت�س���جيعهم 
و�لتخل����س من حالة �لعزلة و�لنطو�ء، و�لعمل على �إ�س���باع �حلاجات �لنف�س���ية 
لإخوة ذوي �لإعاقة من غري ذوي �لإعاقة حتى ل ي�سعرون باأن وجود �أخ )�أخت( 
ذي �لإعاق���ة ق���د �أث���ر على �حتياجاته���م تاأثري� �س���لبيا، فتتاأزم حالتهم �لنف�س���ية 

وي�سعرون بال�سيق.
((( �أن ينم���ي �لو�لدي���ن روح �حل���ب و�لتع���اون بني �لإخ���وة ذوي �لإعاق���ة وغري ذوي 1

�لإعاق���ة وع���دم �لإلقاء مب�س���ئولية رعاية �لأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد على 
�إخوته غري ذوي �لإعاقة

((( �أن ترك���ز �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �ملقدم���ة �إىل �أ�س���ر �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة عل���ى 1
�لعالقات �لأخوية د�خل �لأ�سرة وكيفية تعامل �لآباء و�لأمهات مع �لأبناء غري 
ذوي �لإعاق���ة وذوي �لإعاق���ة، تف���دمي �ملعلوم���ات �لالزم���ة لأخ���وة �لطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد مبا يتنا�سب مع �عمارهم.
((( �لعم���ل على �إن�س���اء مو�قع عل���ى �لإنرتنت خا�س���ة باإخوة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 1

لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت بني �لإخوة و�ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لبحثية، و�لإطالع 
على جتارب وخرب�ت �لبع�س
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امللخ�ص 
��س���تهدف �لبحث �ىل �لك�س���ف عن �لفروق بني �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة �ملدجم���ني جزئيا مع �لأطفال غري ذوي �لإعاق���ة و�لأطفال غري �ملدجمني 
يف كل م���ن �ل�س���لوك �لعدو�ن���ى وت�س���تت �لنتباه و�ل�س���عور بقلق �لتعل���م. وتكونت عينة 
�لبح���ث م���ن )60( طف���ال وطفلة من �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة )30( 
منه���م مدجم���ني جزئي���ا بف�س���ول �لتعلي���م �لع���ادى و)30( �آخري���ن غ���ري مدجم���ني، 
وق���د مت���ت �ملجان�س���ة بني �ملجموعت���ني فى �لعم���ر �لزمن���ى ومعامل �لذكاء و�مل�س���توى 
�لجتماعى �لقت�سادى حيث كان متو�سط �لعمر 10.84 �سنه و�نحر�ف معيارى 2.43 
ومعام���ل �ل���ذكاء 63 و�نح���ر�ف معي���ارى 4.86. و��س���تخدم �لباحث ��س���تمارة �مل�س���توى 
�لجتماعى و�لقت�س���ادى لالأ�س���رة �عد�د/ عبد �لعزيز �ل�س���خ�س، و�ختبار �س���تانفورد 
بيني���ه لل���ذكاء �لطبع���ة �لر�بعة تعريب وتقنني/ م�س���رى حن���وره، ومقيا�س �ل�س���لوك 
�لعدو�ن���ى لالأطف���ال �عد�د/ �آمال باظه، ومقيا�س قلق �لتعل���م لالأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �لب�س���يطة �عد�د / �لباحث �حلاىل، ومقيا�س �لنتباه لالأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة �عد�د/ �لباحث �حلاىل. وبا�ستخد�م �لأ�ساليب �لح�سائية �ملنا�سبة 
و�ملتمثلة يف �ملتو�س���طات و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار »ت »لدللة فروق �ملتو�س���طات 
للعينات �مل�ستقلة ومعادلة حجم �لأثر، تو�سلت �لبحث للنتائج �لتالية: ل توجد فروق 
ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طى درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 
�ملدجمني جزئيا وغري �ملدجمني )�ملعزولني( يف �ل�س���لوك �لعدو�نى. ول توجد فروق 
ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طى درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 
�ملدجم���ني جزئي���ا وغري �ملدجم���ني )�ملعزولني( يف قل���ق �لتعلم. ول توج���د فروق ذ�ت 
دلل���ة �ح�س���ائية ب���ني متو�س���طى درج���ات �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة 
�ملدجمني جزئيا وغري �ملدجمني )�ملعزولني( يف ت�س���تت �لنتباه. وبهذه �لنتائج �لتى 
تو�س���لت �ليها �لبحث �ت�س���ح �أن نظام �لدمج �جلزئى بو�س���عه �لر�هن لي�س له تاأثري 
عل���ى م�س���كالت �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �س���و�ء �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
�ملتمثلة يف �ل�سلوك �لعدو�نى �للفظى �أو �ملادى �أو �ملوجه نحو �لذ�ت �أو �لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لعدو�نى، وكذلك �مل�سكالت �ملعرفية �ملتمثلة يف قلق �لتعلم وت�ستت �لنتباه.

الكلمات املفتاحية: م�سكالت �لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة - �ملدجمني  غري 
�ملدجمني. 
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Some Scattered problems among children with mild 
intellectual disabilities Mainstreaming and Non 

mainstreaming 

Dr. Elsayed Khalid Ibrahim Mathana
Educational Psychology Associate Professor

Faculty of Education Kafr Elshekh University

Abstract
The study aimed to reveal differences among children with 

mild intellectual disabilities mainstreaming in part with ordinary 
children and children who are non mainstreaming in both aggressive 
behavior and distractions and feeling learning Anxiety. The study 
sample consisted of 60 children from mild intellectual disabilities 
(30) of them mainstreaming in regular education classes and (30) 
other nonmainstreaming, the two groups were homogenous in Age, 
Intelligence and Socioeconomic Level, the mean of age 10.84 years 
with standard deviation 2.43, and IQ 63 with standard deviation 4.86. 
The researcher used the socio economic level, form socioeconomic 
of the family prepared / Abdul Aziz El-shase, and IQof the Stanford 
Binet Intelligence 4th ed. Standardization by / Masre Hnor, and 
scale of aggressive behavior of children preparing / Amale Baza, and 
scale of learning Anxiety for children children with mild intellectual 
disabilities prepared by / present researcher, and scale of attention 
for children with mild intellectual disabilities prepare / present 
researcher. using averages and standard deviations and”t “test for 
independent samples and equation effect size, as statistiscal analysis 
the study found the following results: There were no statistically 
significant differences between the average scores of children with 
mild intellectual disabilities mainstreaming and non mainstreaming 
in Aggressive behavior. There were no statistically significant 
differences between the averages scores of children with mild 
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intellectual disabilities mainstreaming and non mainstreaming in 
learning Anxiety. There were no statistically significant differences 
between the average scores of children with mild intellectual 
disabilities mainstreaming and non mainstreaming in distractions. 
These results of the study it became clear that the integrated system 
has no effect on problems children with mild intellectual disabilities 
whether the behavioral problems of aggressive behavior, verbal or 
physical, or directed towards oneself or global score for aggressive 
behavior, as well as cognitive problems of learning anxiety and 
distractions.

Kay Words: Scattered problems - Childrens with mild Intellectual 
Disabilities- Mainstreaming - Non mainstreaming 
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مقدمة:
يق���در ع���دد ذوي �لإعاقة بنحو )500( مليون من جمموع �س���كان �لعامل، منهم 
حو�يل 80 % بالدول �لنامية، وذلك وفًقا لإح�سائيات منظمة �ل�سحة �لعاملية )1998( 
ويالحظ �أن هذه �لإح�سائيات ت�سمل ذوي �لإعاقة �ملوجودين بالفعل د�خل �ملوؤ�س�سات 
�س���و�ء بنظ���ام �لعزل �أو بنظام �لدمج، ومعني هذ� �أن���ه يوجد �لعديد من �حلالت �لتي 
مل يت���م ت�سخي�س���ها �أو ت�س���نيفها، �أو ذوي �لإعاقات �لب�س���يطة، حي���ث يعد �إدر�جهم فى 

�إعاقات �أكرب و�أعمق وهي �أكرث �نت�ساًر� )باظة، 2015، 20(.

 ويف ظ���ل ك���رثة �ملوؤمت���ر�ت �لدولي���ة، �س���هد �لطف���ل ذي �لإعاقة �هتماًم���ا بالًغا 
على كافة �لأنحاء و�مل�س���تويات؛ حيث قدمت بر�مج ومهار�ت وور�س عمل للتعامل مع 
ذوي �لإعاقة بق�سد زيادة فر�س دجمهم وم�ساركتهم و�لهتمام باجلو�نب �لإيجابية 
لديه���م ب���دًل من �لرتكيز عل���ى �جلو�نب �ل�س���لبية ومظاهر �لعجز و�ل�س���طر�ب، ول 
�س���ك �أن زي���ادة �لهتم���ام بالبح���وث و�ملعلوم���ات يف كاف���ة �ملج���الت ع���ن ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية �س���اعد على ظهور �أمناط جديدة يف �لرعاية و�لتدريب و�لتاأهيل و�ل�ستفادة 
م���ن �إمكاني���ات وق���در�ت ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة ولن يتم ذل���ك �إل �إذ� توفر له م�س���توى 
من �لأد�ء �لجتماعي ي�س���اعده يف �لتعبري عن نف�سه و�لتفاعل مع �لآخرين، وليمكنه 
م���ن فه���م ما يدور حوله و�ل�س���تفادة مبا يقدم �إلي���ه من خدمات وبر�مج )�لرو�س���ان، 
2009، ����س 36(. لدرج���ة و�س���فها �لبع����س باأنه���ا تربي���ة خا�س���ة جدي���دة فى كل �س���يء                     

)�سادق، 2003، �س 2(.

�إل �أن���ه حت���ى �لآن م���از�ل �ملجتم���ع ل يتفه���م بع����س فئ���ات ذوي �لإعاق���ة م���ن 
�لأطفال مثل ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، �إذ يعتقد �لكثريون �أن �لإعاقة م�س���كلة 
فردي���ة �أحادي���ة �جلان���ب تخ�س �ملعاق و�أ�س���رته فق���ط، و�أن �ملجتمع ينظ���ر �إليهم نظرة 
دونية؛ فهم لي�س���و� �س���وى �أفر�د لهم خ�سائ�س �سلبية �سكاًل ومو�سوًعا ول ي�ستحقون 
ب���ذل �جله���د ملعاونته���م لأنه���م بطبيعته���م �أق���ل �إدر�ًكا �أو ميئو����س منهم، لهذ� �س���اد يف 
�لغال���ب جتن���ب غ���ري ذوي �لإعاق���ة �لتعامل معه���م باأي �س���ورة بل وجتاهله���م �أحياًنا. 
وعلى �جلانب �لآخر؛ فقد ظهرت موؤ�س�س���ات لي�س���ت بكثرية؛ �سعت نحو �لهتمام بفئة 
ذوي �لإعاقة �لفكرية من خالل توفري �أماكن لهم لتعليمهم وتاأهيلهم وم�س���اعدتهم 
عل���ى �لنخ���ر�ط يف �ملجتم���ع؛ وعلى ذلك ظهر ما يع���رف بالدمج. وع���ن �لدمج؛ فقد 
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�س���هدت حركة �لدمج ول ز�لت ت�س���هد على �مل�ستويني �لعاملي و�ملحلي تطوًر� م�سطرًد� 
وملحوًظ���ا م���ن �لنو�ح���ي �لكمية يتمثل يف �زدياد عدد �لف�س���ول �خلا�س���ة �ملدجمة يف 
مد�ر�س �لتعليم �لعام وتو�س���عها جغر�فيا، �لأمر �لذي ي�س���ري �إىل �لتحاق �أعد�د كبرية 

ومتنوعة من �لتالميذ ذوي �لإعاقة بهذه �لرب�مج.

وعلى �لرغم من �أن �لأمناط �ل�سلوكية غري �ملالئمة �لتي ت�سدر عن �لتالميذ 
ذوي �لإعاق���ة ه���ي يف �لأغلب �س���بيهة مبا ي�س���در عن �لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاقة من 
�أمناط �س���لوكية، �إل �أن �لأ�س���اليب �لتي ي�ستخدمها �ملعلمون يف �لتعامل معها خمتلفة 
ب���ني كلت���ا �حلالتني. ولتعميق ه���ذ� �جلانب �لبالغ �لأهمية تاأتي ه���ذ� �لبحث للتعرف 
عل���ى طبيع���ة بع�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لتي تظهر ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة يف 

�سفوف �لدمج �جلزئي و�لعزل.

وعن دمج �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، فقد باتت عملية دجمهم 
�س���رورة ملح���ة؛ �إذ �أنه���م م���ن �أك���رث فئ���ات ذوي �لإعاق���ة ��س���تفادة من عملي���ة �لدمج. 
وذلك لتمتعهم ببع�س �ملهار�ت �لجتماعية و�ل�سخ�س���ية و�للغوية بدرجة ل باأ�س بها 
�إ�س���افة �إىل �أن ت���دين معام���ل ذكائهم لي�س���ت بالدرج���ة �لكبرية مما يجعله���م قادرين 
���ا، ورغم ذلك فقد �قت�س���ر دجمهم عل���ى �جلانب �لزم���اين و�ملكاين  عل���ى �لتعل���م �أي�سً
فقط  )بو�سعهم يف �سفوف خا�سة �سمن مد�ر�س غري ذوي �لإعاقة(، وقد ُي�سمح لهم 

مبمار�سة �لأن�سطة �لال�سفية – نادًر�- مع غري ذوي �لإعاقة.

ومو�س���وع دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام من �ملو�سوعات 
�لت���ي ل ز�ل���ت مث���ار ج���دل ح���ول �إيجابي���ات و�س���لبيات �لدم���ج؛ �إل �أنه وبح�س���ب نتائج 
�لدر��س���ات – يف ح���دود م���ا �أطل���ع علي���ه �لباح���ث - �لت���ي �أجري���ت ح���ول �إيجابي���ات 
و�س���لبيات �لدم���ج، ف���اإن �إيجابي���ات �لدمج عدي���دة وهي �أك���رث بكثري من �س���لبياته. لذ� 
فق���د �س���هد �لق���رن �لع�س���رون تطوًر� كب���رًي� وملمو�ًس���ا نحو �لتو�س���ع يف بر�م���ج �لدمج 
ونح���و �لتو�س���ع يف دمج فئات خمتلفة من ذوي �لإعاق���ة وبدرجات خمتلفة من �لعجز                                       
)�لب�س���يطة و�ملتو�س���طة وحت���ى �ل�س���ديدة(، ونتيج���ة له���ذ� �لتغيري �س���هدت �ملجتمعات 

حتوًل ملحوًظا يف �لتوجه نحو �لدمج.
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�إن �لدم���ج ميث���ل نقل���ه �أخالقي���ة نحو توفري �لرتبي���ة �ملنا�س���بة لالأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لذي���ن يحرم���ون من فر����س �لتعامل م���ع �أقر�نهم غ���ري ذوي �لإعاقة، حيث 
كان���و� يعزل���ون ب�س���ورة ل �إن�س���انية يف �ملوؤ�س�س���ات �أو يف دور �لرعاي���ة �أو �ملد�ر����س. ومن 
خال�س���ة �لنتائج و�لبحوث حول مو�س���وع �لدمج �أو عزل �لأطفال ذوي �لإعاقة، فقد 
ج���اءت �لآر�ء يف �جتاه���ني: �لأول �أن �لدم���ج �أم���ر �س���روري: حي���ث �أن مدر��س �لتعليم 
�لع���ام ه���ي �ملق���ر �لأ�سا�س���ي و�لرئي����ِس ل���ذوي �لإعاقة ولي����س مر�كز �لرتبية �خلا�س���ة 
�لت���ي تفر����س عليه���م �لعزل���ة )�حل�س���يني، 2007، ����س 140(. و�لثان���ى �أن �لدم���ج �أم���ر 
غ���ري مطل���وب: حيث �أن طبيع���ة �لتعامل مع غ���ري ذوي �لإعاقة ل تت���الءم مع طبيعة 
�لتعام���ل م���ع ذوي �لإعاق���ة م���ن حي���ث �خلدم���ات و�ملناه���ج و�إع���د�د �ملعلمني...�إل���خ                                                               

)حممد علي، 2008، �س 97(.
 ومبر�جع���ة �لعدي���د م���ن �لبحوث �لتي ناق�س���ت مو��س���يع �لدم���ج و�أثرها على 
�لنم���و �لأكادمي���ي و�لجتماعي للتالمي���ذ ذوي �لإعاقة وحت���ى �أقر�نهم من غري ذوي 
�لإعاقة، فقد �أظهرت نتائج تلك �لدر��سات �أن �لتالميذ �ملدجمني يف �سفوف �لتعليم 
�لعام ��س���تفادو� يف جمال �لنمو �لأكادميي و�لجتماعي �أكرث من �لتالميذ �مللتحقني 
يف �ل�سفوف �خلا�سة، و�إن �أهم �مل�سكالت �لتي ميكن �أن تو�جه �ملعلمني �مل�سئولني عن 
�ل�س���فوف �خلا�س���ة يف بر�م���ج �لدمج هي تل���ك �ملتعلقة بكيفية �إد�رة �ل�س���ف و�لتعامل 
مع �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لتي ميكن �أن ت�سدر عن �لتالميذ �مللتحقني بهذه �ل�سفوف 

.(Lindsay, 2003)

حي���ث �أن �أك���رب عملي���ة معقدة ميك���ن �أن تو�جه �ملعلمني يف �س���فوف �لدمج هي 
تل���ك �لت���ي تتعل���ق بكيفي���ة مو�جهة �ل�س���لوكيات غ���ري �ملالئم���ة وط���رق �ملحافظة على 
�ل�س���لوكيات �ملالئم���ة و�لأ�س���اليب �لت���ي يج���ب عل���ى �ملعلم���ني �إتباعه���ا يف �لتعام���ل مع 

 (Buysee & Baily, 1993, 122) ل�سلوك غري �ملالئم�
ولقد حققت بر�مج �لدمج يف �أمريكا �لعديد من �لفو�ئد لالأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة يف جو�نب متعددة منها: منو مهار�ته���م �لأكادميية و�لجتماعية 
و�لتخل�س من �لعديد من �مل�س���كالت و�ل�س���طر�بات �ل�سلوكية كقلق �لتعلم و�لنتباه 
و�لدر�ك و�لعدو�ن و�لعزلة و�لن�سحاب و�لوحدة �لنف�سية ... وغريها، لهذ� فقد �أخذ 
�لهتمام �لبحثي ين�سب على ما يحدث د�خل �سفوف �لدمج للتالميذ ذوى �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.
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وياأت���ي �لبحث �حلايل لتو�س���ح ه���ل للدمج �جلزئ���ي دور يف �لتاأثري على بع�س 
�خل�س���ائ�س �لنف�س���ية لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة مقارنة بنظام 

�لعزل.

م�سكلة البحث:
نب���ع �ل�س���عور بامل�س���كلة ل���دى �لباح���ث �أثن���اء زيارته ملد�ر����س �لرتبي���ة �لفكرية 
بكفر�ل�س���يخ �أثن���اء �جر�ئ���ه لبحث �س���ابق، فقد لح���ظ �لعديد من �مل�س���كالت �ملعرفية 
ومنه���ا )قلق �لتعلم – وت�س���تت �لنتب���اه –�لعدو�ن( �لتي قد تبدو لدى �لأطفال ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �س���و�ء �ملدجمني دمج جزئي مع غري ذوي �لإعاقة �أم غري 
�ملدجم���ني نهائًي���ا، فمن �ملالحظة �لب�س���يطة غري �ملقننة �س���عر باأن هذه �مل�س���كالت قد 

تختلف نتيجة للدمج �جلزئي)1(.

ومل���ا كانت �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�ملعرفية م���ن �أخطر �لظو�ه���ر �لتي بات �حلد 
منها من �ملطالب �لأ�سا�س���ية يف بناء �ل�سخ�سية �لتو�فقية لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة؛ وحي���ث �أن �لدر��س���ات �لعربي���ة مل تتح مت�س���ًعا م���ن �حليز لبحث 
دور �لدمج يف �حلد من خطورة تلك �ملتغري�ت �لنف�س���ية �ل�س���لبية لدى �لأطفال ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة من منظ���ور بع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية، �لأم���ر �لذى دفع 

�لباحث �حلاىل �إىل �إجر�ء هذ� �لبحث.

وقام �لباحث باجر�ء در��س���ة ��س���تطالعية من خالل مقابالته لعدد )12( من 
�لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني و�لجتماعي���ني مبد�ر����س �لرتبي���ة �لفكرية غ���ري �ملدجمني 
وكذلك عدد )8( من �لخ�سائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني بف�سول �لرتبية �لفكرية 
�ملدجمة مبد�ر�س غري ذوي �لإعاقة و�سوؤ�لهم حول �أكرث �مل�سكالت �ملعرفية و�ل�سلوكية 
�مل�س���احبة لالأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة، وقد جاءت �إ�س���تجاباتهم حول 
�مل�س���كالت �لآتية: ت�س���تت �لنتباه بن�سبة 90%، قلق �لتعلم بن�سبة 75%، �لعدو�ن بن�سبة 
70%، و�لهروب بن�سبة 60%، و�لعزله بن�سبة 55%، و�ل�سرقة بن�سبة 55%، و�لعناد بن�سبة 

55%، و�خلوف بن�سبة 50%، و�لتمرد بن�سبة 50%، و�لن�سحاب بن�سبة %35.

)1(     ب�س���وؤ�ل �لباحث للمتخ�س�س���ني مبديرية �لرتبية و�لتعليم – �إد�رة �لرتبية �خلا�س���ة- حول نظام 
�لدم���ج �لكل���ي ؛ �أف���ادو� باأن���ه ل يوجد دمج كلي يف �إطار حمافظة كفر �ل�س���يخ وبع����س �ملحافظات �ملجاورة 

ويكاد يكون يف جمهورية م�سر �لعربية، و�إمنا �لدمج �لكائن هو دمج جزئي فقط.
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و�ت�س���ح للباحث من نتائج �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية �أن �كرث �مل�سكالت �نت�ساًر� 
ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ه���ي ت�س���تت �لنتب���اه وقل���ق �لتعل���م 

و�لعدو�ن.

و�س���اد �جت���اه ين���ادى بالعم���ل عل���ي �إدم���اج �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف �ملجتم���ع 
و�ملن���اد�ة بحقوقهم يف �مل�س���اركة و�لعطاء؛ مما قد ي���رتك �أثار� �يجابية لديهم. ويوؤكد 
�سود�ك Soadak (1990) باأن �لجتاه �حلايل يعمل على دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية يف �ملجتمع )يف: خ�سر و�ملفتي، 1992، �س 375( 

وق���د ت�س���اربت نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة حيث ج���اءت نتائج بع�س �لدر��س���ات 
�لب�س���يطة لديه���م م�س���توى مرتف���ع  �لفكري���ة  �أن �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة  مو�س���حة 
م���ن )قل���ق �لتعل���م – ت�س���تت �لنتب���اه – �لع���دو�ن(، و�أن �لدم���ج يخف����س م���ن ح���دة 
2004 ن���ور  1999؛  �لكا�س���ف  2003؛  �حلمي���د  عب���د  2000؛  �ملتغري�ت)بخ����س  ه���ذه 

)يف حني �أ�س���ارت در��س���ات �أخري �إىل �أن �لدمج يزيد من حدة هذه �مل�س���كالت �ملعرفية 
وبالت���ايل   Heiman & Margalit 2007; Hygde 2001; Okeefe 1991
فهن���اك ت�س���ارب يف نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وم���ن هنا ميك���ن بلورة م�س���كلة �لبحث 

�حلايل يف �لأ�سئلة �لتالية: 
((( ه���ل يختل���ف �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري 1

�ملدجمني يف ممار�سة �ل�سلوك �لعدو�ين؟.
((( ه���ل يختل���ف �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري 1

�ملدجمني يف ت�ستت بالنتباه ؟.
((( ه���ل يختل���ف �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري 1

�ملدجمني يف �ل�سعور بقلق �لتعلم؟.

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( �لك�س���ف ع���ن �لفروق بني �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني 1
جزئًيا وغري �ملدجمني يف ممار�سة �ل�سلوك �لعدو�ين.
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((( �لك�س���ف ع���ن �لفروق بني �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني 1
جزئًيا وغري �ملدجمني يف ت�ستت �لنتباه.

((( �لك�س���ف ع���ن �لفروق بني �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني 1
جزئًيا وغري �ملدجمني يف �ل�سعور بقلق �لتعلم.

اأهمية البحث: 
 ياأت���ى �أهمي���ة �لبح���ث �حلايل من �أنه يتن���اول جانًبا مهًما ل���دى �لأطفال ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة تتمثل يف �أيهما �أف�س���ل �لدمج �أم �لعزل وما يكمن حولهما 
من تاأثري �س���لبي على �سخ�س���ية �لطفل ذو �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. كما تلفت نظر 
�لقياد�ت �لرتبوية �إىل �سرورة �إعادة �لنظر يف ظاهرة �لدمج �جلزئي وظاهرة �لعزل 
و�ل�س���تفادة ف���ى ذل���ك من نتائج �لبح���ث. تعمل �لدر��س���ة على توجيه �أنظ���ار �ملهتمني 
بالأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة لبذل �ملزيد من �جلهد لو�س���ع خ�س���ائ�س 
�لأطفال مو�سع �هتمامهم ملا له من دور فعال يف �لتاأثري علي �لتو�فق �لنف�سي لديهم. 
يعد �لبحث حماولة تقدمي �إر�س���اد�ت حول ظاهرة �لدمج تفيد �لأ�سرة و�ملدر�سة �لتي 
لديه���ا طف���ل يع���اين من ق�س���ور يف �إحدى مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماع���ي بحيث يكون 
معيًنا لها يف تدريب وت�سحيح ق�سور تلك �ملهار�ت. ياأتى �لبحث نتيجة لقلة �لدر��سات 
و�لبحوث يف �لبيئة �لعربية – يف �سوء ما �طلع عليه �لباحث – �لتي �هتمت مبو�سوع 

�لدمج و�لعزل يف �لتعامل مع �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
 وم���ن هن���ا ت���ربز �أهمي���ة �لبح���ث �حلايل م���ن حيث مناق�س���تها ملو�س���وع �لدمج 
�جلزئي و�لعزل لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة ملا لها من �أهمية نظرية 
وتطبيقي���ة يف حي���اة �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية ؛ حيث ت�س���اربت نتائج �لدر��س���ات 
ح���ول تاأثريهم���ا عل���ى بع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية، وتاأت���ي هذ� �لبحث ف���ى حماولة من 

جانب �لباحث حل�سم هذ� �لت�سارب.
املفاهيم االإجرائية للبحث: 

 children with mild intellectual الأطفال ذوو الإعاقة الفكرية الب�سيطة 	(
 disabilities: يعرفه���م �لباح���ث �إجر�ئًيا باأنهم: “�أولئك �لأطفال �لذين تنح�س���ر 
معامل ذكائهم ما بني 50 – 70 ويطلق عليهم فئة �لقابلني للتعلم ملا لهم من �لقدرة علي 
�إمكانية �ل�ستفادة من �لرب�مج �لتعليمية �لتي تقدم مبدر��س �لتعليم �لعام �لتي تعر�س 
بطريقة فردية خا�سة ولكن عملية تقدمهم بطيئة باملقارنة مع غري ذوي �لإعاقة”.
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)	 الدم�ج Mainstreaming : يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئًيا باأنه: »هو و�س���ع �لطفل 
�ملع���اق م���ع �لطف���ل �لع���ادي د�خل �إط���ار �لتعلي���م �لنظامي ومل���دة قد ت�س���ل �إىل )%50( 
م���ن وقت �ليوم �لدر��س���ي مع تطوير �خلطة �لرتبوية �لت���ي تقدم �ملتطلبات �لنظرية 
�لأكادميي���ة �أو �ملقرر �لدر��س���ي وو�س���ائط �لتدري����س �لتي حتقق �لأه���د�ف �ملرجوة مع 
تع���اون �لرتبوي���ني يف نظام �لتعليم �خلا�س و�لتعليم �لنظامي من �أجل رعاية وتعليم 

�ملعوقني بفئاتهم �ملختلفة �أثناء وقت �لدمج يف بيئة �لتعليم �لنظامي«.
3	 قل�ق التعل�م Learning Anxiety: يعرفه �لباحث �إجر�ئًيا باأنه: »��س���تجابة 
�نفعالية ذ�تية غري �س���ارة مت�س���منة �خل�سية �مل�س���بوغة بالتوتر و�لع�سبية و�لنزعاج 
ويت�س���ف بتن�س���يط وزي���ادة تنبُي���ه �جله���از �لع�س���بي �لذ�ت���ي«. ويتح���دد بالدرجة على 
�لت���ي يح�س���ل عليها �لتلمي���ذ ذو �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة على مقيا����س قلق �لتعلم              

�إعد�د/ �لباحث
4	 النتب�اه Attention : يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئًي���ا باأن���ه: »ن�س���اط عقلي مق�س���ود 
�أو مه���ام معرفي���ة حم���ددة ي�س���احبها مظاه���ر �س���ريحة تتعل���ق  لجن���از مهم���ة م���ا 
بامل�س���تقبالت �حل�سية، �أو مظاهر �سمنية تتعلق بامليكانيزمات �لعقلية �لتي تتم د�خل 
�ملخ �لب�سري كالتن�سيط و�ليقظة، �أي �أنه بلورة �جلهد �لعقلي جتاه مهمة ما«، يتحدد 

�إجر�ئيا بالدرجة �لتى يح�سل عليها �لطفل على �ختبار �لنتباه �إعد�د �لباحث.
5	 الع�دوان Aggression: “هج���وم لفظى �أو ج�س���دى �أو مادى ي�س���در من �لفرد 
نح���و نف�س���ه �أو جت���اه كائ���ن ح���ى �أو جم���اد«. ويتح���دد �ل�س���لوك �لع���دو�ين ومظاه���ره 
بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطف���ل ذو �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة عل���ى مقيا�س 

�ل�سلوك �لعدو�ين �إعد�د/ باظة )2015(. 

االإطار النظري
اأولً: امل�سكالت ال�سلوكية واملعرفية

)	 ال�سلوك العدواين:
م���از�ل �ل�س���لوك �لعدو�ين ل���دى �لأطفال يف مد�ر�س���نا وموؤ�س�س���اتنا �لتعليمية 
منت�س���ًر� يف كل �ملجتمع���ات لأ�س���باب عدي���دة، منه���ا و�س���ائل �لإعالم �لتي ت�س���هم بن�س���ر 
�لعنف وغياب دور �لرتبية �ل�س���ليمة لدى كثري من �لأ�س���ر وفقد�ن �ل�س���بط و�لرقابة 
على �لأطفال لنعد�م �ل�س���لة بني �ملوؤ�س�س���ة �لرتبوية و�أولياء �لأمور. لذ� �أ�س���بح هذ� 
�ل�سلوك من �أحد �أهم �ل�سلوكيات �لتي يت�سف بها كثري من �لأفر�د يف ع�سرنا �حلا�سر 
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بدرج���ات متفاوت���ة؛ حيث يظهر بني �لأخوة د�خل �لأ�س���رة وبني �لتالميذ يف �ملدر�س���ة 
ويف �ل�س���و�رع و�لأماكن �لعامة باأ�س���كال خمتلفة لفظية وبدنية وقد يتجه نحو �لذ�ت 

�أو نحو �لآخرين، وبني غري ذوي �لإعاقة �أو بني ذوي �لإعاقة.

اأ	 مفهوم ال�سلوك العدواين: تعددت وتنوعت مفاهيم �ل�سلوك �لعدو�ين؛ فمنها:

( كل �سلوك ينتج عنه �إيذ�ء �سخ�س �آخر �أو �إتالف ل�سئ �أو هو �سلوك يهدف �إىل 	
�إحد�ث نتائج جتريبية �أو مكروهه �أو لل�س���يطرة من خالل �لقوة �جل�س���دية �أو 

�للفظية على �لآخرين )�لقا�سم، 2010، �س 116(.
( هجوم �أو فعل حمدد�ن ميكن �أن يتخذ �أي �سورة من �لهجوم �ملادي و�جل�سدي 	

يف ط���رف و�لهج���وم �للفظي يف �لط���رف �لآخر، وهذ� �ل�س���لوك ميكن �أن يتخذ 
�س���د �أي �س���يء مب���ا يف ذل���ك ذ�ت �ل�س���خ�س، و�أحيان���ا �س���لوكا ظاهري���ا مبا�س���ر� 
حم���دد� ،وو��س���حا، و�أحيانا �أخ���رى يكون �لتعب���ري عنه بطريقة �إما �إ�س���قاطيه 

على �لآخرين �أو �لبيئة من حوله )باظة، 2013، �س 235(

ب	 اأ�سكال ال�سلوك العدواين:
ح���دد ح�س���ن و�س���ند )2000، ����س ����س 96- 97( �أ�س���كال �ل�س���لوك �لع���دو�ين يف: 

�ل�سلوك �لعدو�ين �للفظى و�ل�سلوك �لعدو�ين �ملادي.

ويالحظ �لباحث �أن هناك بع�س �لتباينات بني هذه �لت�سنيفات، وذلك نظًر� 
لتباي���ن �لباحثني، فكل ي�س���نف �ل�س���لوك �لع���دو�ين تبًعا لتعريفه لل�س���لوك �لعدو�ين 
���ا يرج���ع هذ� �لختالف �إىل طبيعة �لفئة �لتى  وتبًع���ا للنظرية �لتى ينبثق منها و�أي�سً
ي�س���در منها �ل�س���لوك �لع���دو�ين. وبالرغم مما ق���د يوجد من تباينات فى ت�س���نيفات 
�ل�س���لوك �لعدو�ين �إل �أن جميع �لت�س���نيفات تقريًبا تتفق فى �أغلبها على �أن �ل�س���لوك 
�لعدو�ين يظهر فى �سورة عدو�ن مادى مبا�سر �أو غري مبا�سر، عدو�ن لفظى مبا�سر 

�أو غري مبا�سر، عدو�ن موجة نحو �لذ�ت �أو موجه نحو �لآخرين. 

(	 ال�سلوك العدواين لدى الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة: 
ي�سمل �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة: 

 �لع���دو�ن نحو �ل���ذ�ت، �لعدو�ن نحو �لآخرين، �لع���دو�ن نحو �ملمتلكات �لعامة 
و�خلا�سة، �لعدو�ن �للفظى، �لعدو�ن �ملادي، �لعدو�ن باخلروج على �ملعايري �ل�سلوكية 

�ملتفق عليها من قبل �ملجتمع.
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�أي �أن ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ميار�س���ون عدًد� من مظاهر �ل�س���لوك 
�لعدو�ين �ملتمثلة يف: �ل�س���لوك �لعدو�ن �ل�س���ريح، ويتمثل فى جذب مالب�س �لزمالء 
و�لع�س و�س���د �ل�س���عر و�لتخريب و�لب�س���ق و�ل�س���رب وحتطيم �لأ�س���ياء. �أو �ل�س���لوك 
�لعدو�ن���ى �لع���ام )�للفظ���ي وغ���ري �للفظ���ى(، ويتمث���ل فى �ل�س���تم وم�س���ايقة �لزمالء 
و�لتحر����س به���م و��س���تخد�م �لألف���اظ �لبذيئ���ة. �أو �ل�س���لوك �لفو�س���وى، ويتمث���ل فى 
�لدخول للف�س���ل و�خلروج منه دون ��س���تئذ�ن و�لقيام بال�سو�س���رة ورمى �لأور�ق على 
�لأر�س دون و�سعها فى �سلة �ملهمالت. �أو عدم �لقدرة على �سبط �لذ�ت و�لتحكم فى 
�لنفعالت، ويتمثل فى �لنتقام وعدم �لقدرة على �لتحكم فى �ل�س���لوك وحتطيم �أى 

�سئ عند �لغ�سب )دبي�س، 1998، �س �س 358 – 359(. 

ويالحظ �أن �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملقيمني �إقامة خارجية 
يعي�س���ون مع �أ�س���رهم ويتفاعلون مع ذويهم ومع �لأطفال �لآخرين د�خل �حلي �لذى 
ي�س���كنون في���ه �إ�س���افة �إىل �لتفاعالت �لأخرى �لت���ى ميكن �أن تتم د�خل �إطار �لأ�س���رة 
�أو خارجه���ا و�لت���ى يتعر����س �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية من خالله���ا للعديد من 
�لحباطات نتيجة لنق�س قدر�تهم �لعقلية وعدم تفهم �لآخرين لذلك �لنق�س؛ مما 

قد يدفعهم �إىل �لقيام مبختلف �أ�سكال �ل�سلوك �لعدو�ين.

)	 قلق التعلم 
وهو من �أكرث �حلالت �لوجد�نية �مل�سببة لكثري من �مل�سكالت،حيث �أن 15% من 
�ملجتمع يعانون من قلق �لتعلم على مد�ر �لعام �لو�حد )�لن�ساري، 2004، �س 337(.

اأ	 مفهوم قلق التعلم: تعددت �ملفاهيم �ملقدمة لقلق �لتعلم؛ منها:
( �ل�س���عور �لد�ئ���م باخل���وف و�لتوت���ر ويع���د قل���ق �لتعل���م �أحيانا عر�س���ا طبيعيا. 	

و�أحيانا �أخرى ي�س���تد قلق �لتعلم فيوؤثر على ن�س���اط �لفرد ول يعرف له �س���بب 
مبا�س���ر. وع���اده م���ا ي�س���احب قل���ق �لتعل���م �أعر��س تنبي���ه يف �جلهاز �لع�س���بى 
�ل���ال�ر�دى م���ن جف���اف �حللق و�س���رعة دق���ات �لقلب و�لع���رق �لب���ارد و�رتعا�س 
�لأطر�ف و�ختناق يف �لرقبة وغالبا ت�ساحب تلك �لأعر��س معظم �لأمر��س 

�لنف�س-ج�سميه )عكا�سة، 2000، �س 220(. 
( �نفعال غري �سار و�سعور باحلزن و�إح�سا�س بالتوتر و�ل�سد وخوف د�ئم ل مربر 	

له من �لناحية �ملو�س���وعية وغالًبا ما يتعلق هذ� �خلوف بامل�س���تقبل و�ملجهول 
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كما يت�سمن قلق �لتعلم ��ستجابة مفرطة ملو�قف ل تعنى خطر حقيقيا و�لتى 
ق���د ل تخ���رج يف �لو�قع من �إط���ار �حلياة �لعادية. لكن �لف���رد �لذى يعانى من 
قلق �لتعلم ي�س���تجيب لها غالبا كما لو كانت �س���رور�ت ملحه ومو�قف ت�سعب 

مو�جهتها )�خلالق، 2000، �س 14(.

وعلى هذ� فاإن قلق �لتعلم �نفعال غري �س���ار وخوف جمهول �مل�س���در وم�ستمر، 
قد يكون طبيعي وقد يكون غري طبيعي، ويوؤثر على �سلوك �لفرد يف �ملو�قف �ملختلفة 

وي�ساحبه هم وتوتر و�سيق وعدم �رتياح.

ب	 قلق التعلم لدى الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة:
م�ساعر �لقلق لدى هذه �لفئة قد تبدو مالزمه لهم يف �لعديد من �ل�سلوكيات 
�ملختلف���ة و�لت���ي ميك���ن �لآخري���ن مالحظته���ا (Mikeale,1985, p.129)  وتب���دو 
مظاهر قلق �لتعلم لديهم يف توتر م�ستمر وخوف وفزع م�سحوب ببع�س �لإح�سا�سات 

.(Fee, 1994, p. 73) جل�سمية �خلا�سة�

3	 النتباه:

اأ	 مفهوم النتباه:
تع���ددت مفاهي���م �لنتب���اه، وفق طبيع���ة كل د�ر�س لها؛ فقد عرفه )�لر�س���يدي 
و�آخرون، 2000، 133( باأنه »عملية عقلية معرفية يتوجه بها ن�س���اط �لفرد �إىل تركيز 
�لإدر�ك على نحو يوؤدي �إىل رفع م�ستوى �لوعي ملدى حمدود من �ملثري�ت«.. وعرفه 
Naglier & Dass, 2001, p.151) باأنه: »�لرتكيز على بع�س �ملثري�ت �مل�ستهدفة 
 (Jiang & Chun, 2001, 1105 وتال�سي بع�س �ملثري�ت �مل�ستتة«. و�أيده فى ذلك كل من
 (Harry et al., 2002, p. 612) وعرفه .; Lavie & Focket, 2003, p. 459)
باأن���ه: “و�س���وح �لوع���ي �أو ب���اأورة �ل�س���عور ��س���تعد�ًد� للرتكيز على بع����س �ملثري�ت دون 
 Randal, et al., للتف���ات �إىل �ملث���ري�ت �لأخ���رى �لد�خل���ة يف �ملوق���ف”. وعرف���ه�
(p. 13 ,2004) باأن���ه: “�نتق���اء �ملثري�ت �لتي يخ�س���عها �لف���رد ملالحظته ”. وعرفه            
)�إبر�هي���م، 2006، ����س 47( باأن���ه: “�لعملي���ة �لت���ي م���ن خالله���ا تتم �ملعاجل���ة �لفعالة 
ملقد�ر حمدد من �ملعلومات، مبعني �أنه �ل�سيطرة على �لعقل �أو تركيز �لن�ساط �لعقلي 
ب�سكل و��سح على مثري حمدد �أو معلومة بعينها مت�سمًنا �لن�سر�ف عن �ملعلومات �أو 

�ملثري�ت �لأخرى يف ذ�ت �لوقت”.
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ب	 ُمكونات النتباه : �ملتعمق يف در��سة �لنتباه ومناذجه؛ يجد �أنه ُمكون ذو طبيعة 
متعددة، �إذ ي�سمل:

 �لنتق���اء Selection، �ل�س���بط �لتنفي���ذي Executive Control، �لتيقظ 
 .Vigilance. (Parasurman, 1998, 3-8)

ول���ذ� ميك���ن �لق���ول �أن �لنتباه �أكرث من قدرة على ��س���تقبال �ملعلومات ب�س���كل 
ن�س���ط، وذل���ك لأن �لتاأهب �لنتباه���ي يكون مقروًنا بوجود �س���بط �نتباهي متحكم يف 
�لتعامل مع �ملعلومات، وبالتايل يجد �لفرد نف�سه خا�سًعا للتوقع �لذي يفر�سه عليه 

�ل�سبط �لنتباهي.

(	 العوام�ل املوؤث�رة ف�ى النتب�اه: يتاأث���ر �لنتب���اه بعدة عو�م���ل؛ منه���ا: �أ-عو�مل 
خارجية: وتتمثل فى: �إعادة �لعر�س، �لتنبيهات �ل�سرطية، �لتباين و�لت�ساد، �حلد�ثة، 
�حلركة، تغيري �ملُنبه، حجم �ملُنبه، �سدة �ملُنبه، �نتقاء �ملثري، مدى ��ستمر�رية �لنتباه، 

�لنتباه �إىل ت�سل�سل �ملثري�ت �ملعرو�سة، حتول �لنتباه ومرونته.
( عو�م���ل د�خلي���ة: وتتمث���ل ف���ى: �ل�س���تثارة �لد�خلية وم�س���توى �حلف���ز، �مليول 	

�ملكت�سبة، �لر�حة و�لتعب، �حلاجات �لع�سوية، �لدو�فع و�حلاجات �لنف�سية.
( عو�مل بيئية وتتمثل فى: نوعية �ملُنبه، نوعية �ملو�سوع )على وبدر، 1999، �س 	

 .(Fenigstein & Carver, 1993, p. 204 س 55-57؛�

وق���د ر�ع �لباح���ث يف بحثه �حلايل �لعديد من عو�م���ل جذب �لنتباه؛ فقد ر�ع 
�لعو�م���ل �خلارجي���ة مثل حجم �ملنبه ولونه وطريقة عر�س���ه بني مث���ري�ت متباينة �أو 
مت�س���ابهة، وم���ن �لعو�م���ل �لد�خلية فق���د ر�ع �لباحث حتقي���ق ��س���تثارة �لتلميذ ورفع 
د�فعيته من خالل �لتعزيز �ملوجب وتوفري فرت�ت من �لر�حة �أثناء �لتعامل مع �ملهام 
و�لتعام���ل مع���ه يف وق���ت يكون فيه م�س���تعًد� ولي����س جمرًب� وحماول���ة تهيئة �لظروف 
�ملحيط���ة باملوق���ف م���ن ه���دوء و�رتياح، وع���ن �لعو�مل �لبيئي���ة فق���د ر�ع �لباحث �ملنبه 

�لب�سري و�ل�سمعي.
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د	 النتباه لدى ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة:
ق���درة ه���ذه �لفئة علي �لنتباه و�لرتكيز فى ن�س���اط مع���ني �أقل يف �لدرجة من 
�لطف���ل �لعادي ف�س���رعان ما يت�س���تت �نتباهه وينتقل من �لن�س���اط �ل���ذي يقوم به �إىل 

ن�ساط جديد يحاول �لقيام به )مر�سي، 1996، �س 28(. 
ويالح���ظ عل���ي �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة ع���دم قدرته���م عل���ي تركي���ز 
�نتباهه���م وتنظي���م ن�س���اطهم �لذهن���ي نحو �س���يء حم���دد لف���رتة طويلة، كم���ا �أنهم ل 
ي�س���تطيعون �أن يتح���ررو� م���ن �لعو�م���ل �خلارجي���ة �لت���ي تعم���ل علي ت�س���تت �نتباههم 

)دبي�س و�ل�سمادوين،، 1998، �س 89( .
وت�س���ري باظ���ة )2014، ����س 14( �ىل �أن �نخفا����س �لق���درة �لعامة وق�س���ر مدي 
�لنتباه وعدم �لقدرة علي ربط �ملو�سوعات ذ�ت �ل�سلة مًعا عند ذي �لإعاقة �لفكرية ، 
يجعله ل ي�ستطيع �لتعلم لقلة ما لديه من معلومات خمزنة وعدم ��ستطاعته �إقامة 

تو�زن بني �ملطلوب ح�سب �لوقت و�ملعلومة �ملقدمة.
وتعد عملية �لنتباه �حدي �لعمليات �ملعرفية �لتي يبني عليها �سائر �لعمليات 
�ملعرفي���ة �لالحق���ة �لخ���ري و�لت���ي ت�س���اعد �لف���رد عل���ي �ت�س���اله بالبيئ���ة �ملحيط���ة، 
فعندم���ا ينتب���ه �لفرد يدرك وعندما ي���درك يتعلم، و�لنتباه لي����س عملية �أولية فقط 
ل���الإدر�ك و�لوع���ي، ب���ل متت���د �إىل �مل�س���تويات �لأك���رث تعقي���د م���ن جتهي���ز �ملعلوم���ات                        

(Parasuman, 1998)

وعملي���ة �لنتب���اه �لنتقائي هي �لعملية �لتي يتم ع���ن طريقها �نتقاء �ملثري�ت 
�لتي يخ�س���عها �لفرد ملالحظته، ويذكر �أن عملية �لنتباه هذه تت�س���من عادة �لتاأهب 
ملالحظ���ة �س���يء ع���ن �س���يء �أخ���ر، �أي �أن �لف���رد ميك���ن �أن يك���ون متاأهًب���ا �أو م�س���تيقًظا 
للمثري�ت يف �لبيئة �خلارجية ب�س���فة عامة حيث تكون �حلو��س م�س���تعدة ل�س���تقبال 
ه���ذه �ملث���ري�ت، لذلك ميك���ن �أن نق���ول �أن �لنتباه لي�س بال�س���يء �أو �لق���وة �لتي حتقق 
 (Ranndal, et al., 2004, p.104) .عملية �لنتقاء و لكنه عملية �لنتقاء نف�سها
وبن���اء علي ما �س���بق يع���د �لنتباه هو �ملدخل للعمليات �لنف�س���ية، حيث تتطلب 
�ملو�ق���ف �لت���ي ميار����س فيه���ا �لأف���ر�د عمليت���ي �لإح�س���ا�س و�لإدر�ك يف �أن و�ح���د زيادة 
�لنتباه �إىل مثري�ت هذه �ملو�قف، مما يك�سف عن دور عملية �لنتباه بالن�سبة لعملية 
�لإح�سا�س يف �ملو�قف �لتي تتطلب تناول لعملية �لتذكر )�ل�سرقاوي، 2003، �س 123(.
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ثانًيا: ذوو الإعاقة الفكرية الب�سيطة:
لق���د �س���عي علماء عل���م �لنف�س لتق���دمي �لعديد م���ن �لتف�س���ري�ت �لقائمة على 

�لنظريات �ل�سيكولوجية و�لرتبوية �ملختلفة.وفيما يلي تف�سيل ما �سبق. 

)	 مفهوم الإعاقة الفكرية :

طبًي�ا: يعرفه ماجنل (Mangal, 2002, p. 436) على �أنه: “منو متوقف )�
لبع�س خاليا �ملخ تظهر هذه �حلالة قبل �س���ن �لثامنة ع�س���ر وتن�سا من �أ�سباب 

ور�ثية �أو �إ�سابات ع�سوية”.
تربوًيا: يعرفه)1((NDCC, 2004, p. 1) باأنه:“ق�س���ور معني لدى �لطفل )�

يف �لوظيف���ة �لعقلي���ة ويف �مله���ار�ت �ملعرفي���ة )�لتو��س���ل، �لهتم���ام بال���ذ�ت( 
و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة، ه���ذ� �لق�س���ور يوؤدي به���ذ� �لطفل �إىل �أن يتعلم ب�س���كل 

�أكرث بطًئا من نظريه”.
“حال���ة )� باأن���ه:   (Mangal, 2002, p. 436) يعرف���ه ماجن���ل  اجتماعي�ا: 

تطورية غري عادية تظهر منذ �مليالد �أو يف �لطفولة �ملبكرة، وتتميز بانخفا�س 
ملحوظ يف معامل �لذكاء ي�ساحبه عدم �لتو�فق �لجتماعي”.

تتمي���ز )� “حال���ة  باأن���ه:   )132 ����س   ،2015 �لع���زة،  )�س���عيد  ويعرف���ه  �سلوكًي�ا: 
مب�س���توى عقلي وظيفي دون �ملتو�س���ط تبد�أ �أثناء فرتة �لنمو ،وي�س���احب هذه 
�حلالة ق�س���ور يف �لن�س���ج �لعقل���ي و�لتو�ف���ق �لجتماعي و�لق���درة على �لتعلم                      

لدى �لفرد”.

)	 خ�سائ�س الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة:
يقت�سر �لبحث على �خل�سائ�س �لعقلية و�ملعرفية لعينة �لبحث وهم �لأطفال 

ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف �لآتي:
(  بطء يف �لنمو �لعقلي )حنفي، 2013، �س �س 52 - 54(.	
( 	 .(Kroeger et al., 2003, p. 158) ق�سور عمليات �لإدر�ك 
( �سعف �لنتباه )باظه، 2012، �س 75(.	

(1)  National Dissemination Center for Children with Disabilities NDCC
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(  ق�س���ور �لذ�ك���رة: ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة يتعلم���ون بب���طء وين�س���ون م���ا تعلمون 	
بع���د  �حل�س���ية  �لذ�ك���رة  يف  و�خل���رب�ت  باملعلوم���ات  يحتفظ���ون  لأنه���م  ب�س���رعة 
�مل���دى                                                 وطويل���ة  �مل���دى  ق�س���رية  �لذ�ك���رة  يف  ق�س���ور  ولديه���م  طوي���ل،  جه���د 

)�لقريطي، 2015، �س 91(.
(  �لق�سور يف �لتعبري �للغوي و�لكالم )�لكا�سف، 2002، �س 55(.	
(  حمدودية �لتفكري �أو ق�س���ور �لتفكري و�رتباطه باملح�سو�سات )�لقريطى، 2015، 	

�س 90(.

ثالًثا: نظام الدمج 
 مفهوم الدمج:

ظه���رت �لعدي���د من تعريفات �لدمج )�أبو م���رزوق، 2004، �س 320؛ �لبحريي، 
2014، ����س 900؛ �خل�س���رمي، 2000، ����س 43؛ �لدي���ب، 2007، ����س 495؛ �س���نه، 2008،                  
����س 155؛ �لعجم���ي، جماه���د، 2002، ����س 336؛ حمم���د عل���ى، 2008، ����س 101؛ وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم، 2005، �س 125(. ومن حتليل هذه �لتعريفات يت�سح �أن �لدمج عبارة 
عن »�أن يعي�س ذي �لإعاقة عي�س���ة �آمنة فى كل مكان يتو�جد فيه، و�أن ي�س���عر بوجوده 
وقيمته كع�س���و فى �أ�سرته، وعدم �سعوره بالعزلة و�لغرت�ب د�خل جمتمع �لنادي، �أو 
�ملجتمع �لعام، �أي يحقق قدر من �لتو�فق و�لندماج �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي �لفعال، 
بجانب تو�جده �مل�س���تمر فى �ملدر�س���ة وفى �ل�س���ف �لدر��س���ي مع زميله من غري ذوي 
�لإعاقة ملدة قد ت�س���ل �ىل 50% من وقت �ليوم �لدر��س���ى فى نظام تعليمى موحد، و�أن 
ي�س���تفيد مثله مثل باقي غري ذوي �لإعاقة من كافة �خلدمات: �لرتبوية و�لتثقيفية 
و�لأكادميي���ة و�لرتويحية و�لريا�س���ية و�لطبية وغريها مع �إيجاد فر�س عمل له مع 
باقي غري ذوي �لإعاقة فى �ملوؤ�س�سات �ملهنية �ملختلفة كل بح�سب قدر�ته و�إمكاناته«.

)	 مربرات الدمج:

	 نف�سي�ة: حي���ث يعم���ل �لدمج على تو�س���يع ق���در�ت �لطف���ل �لإدر�كي���ة و�ملعرفية من 
خالل �حتكاكه وتفاعله مع �أقر�نه �لأ�س���وياء مما يك�س���به مهار�ت وقدر�ت متكنه فيما 
بعد من �لنخر�ط فى �ملجتمع �لو��س���ع ب�س���كل طبيعي وب�س���عوبة �أقل وت�ساعد عملية 
�لدم���ج على �لنمو �لنف�س���ى و�لعاطفي �س���من �إط���ار طبيعي وبالتايل حت���د من �لآثار 

�ل�سلبية �لتى ت�سببها �لإعاقة ب�سكل عام.
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	 اجتماعية:  تتمثل فى �لتخفيف على �لأ�سرة وم�ساعدتها على �ل�سعور باأنها كغريها 
من �لأ�س���ر �لأخرى وتخلي�س���هم من �مل�س���اعر و�لجتاه���ات �ل�س���لبية �ملرتبطة بوجود 

طفل ذو حاجة خا�سة فى �لأ�سرة.

	 اقت�سادي�ة:  مر�ك���ز وموؤ�س�س���ات تعلي���م ذوي �لإعاق���ة مكلفة جًد� ويعود �ل�س���بب فى 
�رتفاع �لتكلفة فى هذه �ملر�كز �إىل حاجتها �إىل طاقم عمل كبري مكون من مدر�س���ني 
و�أخ�س���ائيني و�إد�ريني وتكاليف �أخرى مع �نخفا�س ن�س���بة �لأطفال لكل معلمه حيث 

.(Boxter et al., 2001, p 15) يرت�وح �لعدد لكل مدر�سة بني 5 - 8 �أطفال

3	 اأ�سكال الدمج:
هناك �أ�سكال من �لدمج قد وردت لدى �لباحثني منها:

( الدمج الكلى )طوال اليوم( )�لديب، 2007، �س 495(.	
( الدمج اجلزئى )لبع�س الوقت( )باظه، 2015، 39-38(.	
( الدم�ج امل�كاين والجتماعي خ���الل �أوقات �لر�ح���ة و�لأن�س���طة �لالمنهجية �أو 	

�لريا�سية و�لفنية )مقد�د، 2008، 73(.
( الدمج الزمني واملكاين. لبع�س �لوقت خالل �س���اعات �أو عدة �أيام مت�س���لة فى 	

مد�ر�س خا�سة بهم، وبقية �لوقت مبد�ر�س عادية )باظه، 2015، 39-38(.

�لع���ام لالأطف���ال  �لتعلي���م  �ملتو�ف���ر يف مد�ر����س  �لدم���ج  �أن  ويت�س���ح للباح���ث 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة يتمثل يف �س���ورة �لدم���ج �جلزئي من �لن���وع �ملكاين 
و�لجتماع���ي م���ن حي���ث نوع �لإقامة يف �س���فوف ملحقة خا�س���ة د�خل نط���اق مد�ر�س 
غري ذوي �لإعاقة، ويتعلمون وفق بر�مج خا�س���ة تت�س���ابه مع �أقر�نهم غري �ملدجمني، 
وتقت�س���ر م�س���اركتهم م���ع غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف بع����س �لأحي���ان يف ف���رت�ت �لر�ح���ة 
و�لأن�سطة �لال�سفية. وبناء على ذلك، يجب �أن نقرر حقيقة موؤد�ها �أن جناح فل�سفة 
نظ���ام �لدم���ج يعتم���د بالدرج���ة �لأوىل على تغي���ري �جتاهات �ملجتمع نف�س���ه نحو ذوى 
�لحتياجات �خلا�س���ة )�لذين ينحرفون �نحر�فا �س���البا عن �ملتو�س���ط(، وهذ� يتطلب 
تكاتف علماء �لدين مع �ملتخ�س�سني يف )�لرتبية �خلا�سة( من خالل و�سائل �لإعالم 
)�لتليفزي���ون �لإذ�ع���ة �ل�س���حف �ملجالت... �لخ( كفريق عمل و�حد لتو�س���يح ق�س���ية 
ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة وحاجاته���م �مللحة �إىل ت�س���امن وعطف ه���ذ� �ملجتمع مما 

ينعك�س �إيجابا على �أ�ساليب تعليمهم وتدريبهم.
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	 دمج الأطفال ذوو الإعاقة الفكرية الب�سيطة بف�سول غر ذوي الإعاقة:
�س���اد �لجت���اه �جلدي���د نح���و حماول���ة دم���ج �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لب�س���يطة م���ع غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف ف�س���ولهم، وم���رد ذل���ك �أن �حل���اق ذوى �لإعاق���ة 
�لفكرية �لب�س���يطة بف�س���ول غري ذوي �لإعاقة يجعلهم يكت�سبون �خل�سائ�س �ل�سوية 
بينم���ا عزله���م يف موؤ�س�س���ات خا�س���ة يحرمهم من ذلك ويك�س���بهم خ�س���ائ�س �لتخلف 

ويو�سمهم بها.

�جلي���د                                              و�حلرك���ي  �لجتماع���ي  �لأد�ء  يحق���ق  �لكام���ل  �لدم���ج  فنظ���ام 
(Rao, 1999, p. 1) و�لتلمي���ذ �لع���ادي يك���ون عل���ى ��س���تعد�د كام���ل مل�س���اعدة زميلة 
ذو �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �ملدم���ج مع���ه يف نف����س �لف�س���ل مم���ا يك�س���ب �ملع���اق 
�ل�س���لوك �لجتماع���ي �ملقب���ول وقدر �أعظم م���ن �لتحديات لتعلم �مله���ار�ت �لجتماعية 

و�لتح�سيلية.

ولكن الأخذ بهذا النظام يواجهه العديد من امل�سكالت، منها:
((( �أن �لطفل ذو �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ل ي�س���تفيد من ور�ء هذ� �لنظام لأن 1

زمالئه �لأ�س���وياء يدر�س���ون يف م�ستوى در��سي �أعلى بكثري من م�ستوى �إدر�كه 
وحت�سيله.

((( �أن �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ي�سبحون كنتيجة طبيعية لذلك 1
ق���د يو�جه���ون بالتهكم و�لنبذ من زمالئهم مما ي���وؤدي يف �لنهاية �إىل �لتاأثري 

على تكامل �لف�سول ونظام �لعمل بها.
((( �أن �ملدر����س غالًب���ا م���ا يكون غري معد �إع���د�ًد� كافًيا ملثل هذ� �لن���وع من �لتعليم 1

وبالتايل ينق�سه فهم هوؤلء �لأطفال وي�سعب عليه مع وجود �لأعد�د �لكبرية 
مر�عاة �لفروق �لفردية بينهم )�ملو�سي، 1999، �س 154؛ هيبة، 1982، �س 78(

درا�سات �سابقة:

املحور الأول: درا�سات تناولت دمج الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة.
ويف �إط���ار تل���ك �لدر��س���ات؛ فق���د فح�س���ت �لكا�س���ف )1999( فعالي���ة برنام���ج 
�لأن�س���طة �ملدر�س���ية ف���ى دم���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاقة )عقليا - �س���معيا( م���ع )10( من 
�لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة، �س���ملت �لعين���ة )40( طف���ال )10 معاق عقلي���ا( ملحقني 
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بالف�سول �مللحقة مبدر�سة كفر �لأ�سر�ف �لبتد�ئية، �أطفال عاديني من نف�س �ملدر�سة، 
مع )10( من �لأطفال معاقني �سمعيا ملحقني بف�سول �لأمل لل�سم مبدر�سة �ل�سهيد 
عاطف �ل�ساد�ت ببلبي�س، )10( �أطفال عاديني من نف�س �ملدر�سة. و��ستخدمت برنامج 
لالأن�س���طة يهدف لت�س���جيع �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة وغ���ري ذوي �لإعاقة على �حلديث 
و�للع���ب مًعا، مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفى، ��س���تبانه تقبل �لطفل �لع���ادى للطفل �ملعاق، 
��ستبانه تقبل �ملعلمني لفكرة �لدمج. وتبني �أن �لقيا�س �لقبلى لالأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكرية و�ملعاقني �سمعيا �أعلى من �لقيا�س �لبعدى لأبعاد �ل�سلوك �لتكيفى �ل�سلبي: 
�ل�س���لوك �ملدمر و�لعنيف، �ل�سلوك �مل�ساد للمجتمع، �سلوك �لتمرد و�لع�سيان، �سلوك 
ل يوثق به، �لن�س���حاب، �ل�س���لوك �لنمطى، �ل�س���لوك �لجتماعي غري �ملنا�س���ب، عاد�ت 
�س���وتية غ���ري مقبول���ة، عاد�ت غري مقبولة �أو �س���اذة، �س���لوك ي���وؤذى �لنف�س، �ل�س���لوك 
�ل�س���اذ جن�س���يا، �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية و�لنفعالية، وكان �لقيا�س �لبعدى لالأطفال 
غري ذوي �لإعاقة �أعلى من �لقيا�س �لقبلى على �أبعاد ��س���تبيان �لدمج لالأطفال ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ، و�ملعاق���ني �س���معيا و�أمثل���ة لبع����س �لأبعاد �أم���ر طبيعي���ى �أن يتعلم 
�لطف���ل �ملع���اق معن���ا فى �ملدر�س���ة، يجب �إ�س���ر�ك �لأطف���ال ذوي �لإعاقة ف���ى �لرحالت 
�جلماعية باملدر�س���ة، �أ�س���ارك فى ح�س����س �لر�س���م و�لألعاب مع زمالئى �ملعاقني، كما 
كان �لقيا�س �لبعدى للمعلمني �أعلى من �لقيا�س �لقبلى لهم على �أبعاد ��ستبانه تقبل 

جتربة �لدمج.

وحتقق���ت كذلك بخ�س )2000( من فعالية برنامج �ر�س���ادى لتعديل �جتاهات 
�لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة نحو دم���ج �ملتخلفني عقلي���ا معهم باملدر�س���ة و�أثره على 
�ل�س���لوك �لتكيف���ى للتالمي���ذ �ملتخلف���ني عقلي���ا، �س���ملت �لدر��س���ة )20( تلمي���ذة م���ن 
�لتلميذ�ت �لعاديات مق�س���مني �إىل جمموعتني �أحد�هما جتريبية )ن=10( مت تطبيق 
برنامج �إر�سادي عليهم، و�لأخرى �سابطة )ن=10( تر�وحت �أعمارهن بني )4( �سنو�ت، 
)3( �سهور �إىل )6( �سنو�ت مبتو�سط عمري )5.41 �سنة ± 3.12(، بالإ�سافة �إىل )10( 
تلميذ�ت متخلفات عقليا ترت�وح �أعمارهن بني )5.5 – 8.5 �سنة(، و��ستخدم مقيا�س 
�ستانفورد- بينيه للذكاء �إعد�د عبد�ل�سالم ومليكه )1988(، ومقيا�س تقدير �مل�ستوى 
�لجتماعي و�لقت�سادي لالأ�سرة �إعد�د عبد�لعزيز �ل�سخ�س )1988(، ومقيا�س �جتاهات 
�لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة نحو �لدمج �إعد�د �إميان كا�س���ف وعبد�ل�س���بور من�س���ور 
)1993(، ومقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي لالأطف���ال �إعد�د عبد�لعزيز �ل�س���خ�س )1998(، 
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و�لربنامج �لإر�سادي �إعد�د �أمرية طه بخ�س. �أظهرت �لنتائج �أن �ملجموعة �لتجريبية 
�أعلى من �ملجموعة �ل�سابطة فى �لجتاه نحو �لدمج، كما كانت نتائج �لقيا�س �لبعدي 
للمجموعة �لتجريبية �أعلى من نتائج �لقيا�س �لقبلي يف �لجتاهات نحو �لدمج، ومل 
توج���د فروق د�لة يف �لقيا�س���يني �لبعدي و�لتتبعي للمجموع���ة �لتجريبية يف �لجتاه 
نحو �لدمج كما كانت نتائج �لقيا�س �لبعدي ملجموعة �لأطفال �ملتخلفني عقليا �أعلى 
من نتائج �لقيا�س �لقبلي يف �ل�سلوك �لتكيفي و�أبعاده �لنمو �للغوي، �لأد�ء �لوظيفي، 
و�لأعم���ال �ملنزلي���ة، و�لن�س���اط �ملهني، و�لن�س���ج �لجتماعي، ومل توج���د فروق د�لة يف 
�لقيا����س �لبع���دي و�لتتبع���ي ملجموع���ة �لأطفال �ملتخلف���ني عقليا يف �ل�س���لوك �لتكيفي 

و�أبعاده. 

ومن العر�س ال�سابق لدرا�سات وبحوث املحور الأول يت�سح اأن:
((( �لدمج قد يكون فعاًل يف تخفيف �لعديد من �مل�س���كالت �ملعرفية �أو يكون غري 1

فع���ال وعدمي �جل���دوى، وهذ� يتوقف بدوره على �لإج���ر�ء�ت �ملتبعة يف عملية 
�لدمج كان يكون �لدمج �جتماعي فقط �أو در��سي �أو غري ذلك.

((( �لدمج �سالح ذو حدين �إما �أن يزيد من حدة �مل�سكالت لدى �لطفل ذي �لإعاقة 1
�لفكرية �أو يخفف من تلك �حلد وذلك يتوقف على �لإجر�ء�ت �ملتبعة فيه.

((( �لدم���ج يحت���اج �إىل �إع���د�د�ت خا�س���ة ولي����س جمرد و�س���ع ه���وؤلء �لأطفال مع 1
�لعادين فقط.

املحور الثاين: درا�سات تناولت متغرات الدرا�سة لدى الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية 
الب�سيطة

ويف �إط���ار تل���ك �لدر��س���ات؛ فح�س���ت عب���د �ملنعم )1991( �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
وبع����س نو�ح���ي �ل�سخ�س���ية ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية مبد�ر����س �لتاأهيل 
�لفكري. ومت تق�س���يم عينة �لدر��س���ة �إىل ق�سمني �لأول ي�س���م )23( فرًد� من �ملعلمني 
و�مل�س���رفني و�لآب���اء و�لقائم���ني بالعملية �لتعليمي���ة قابلتهم �لباحث���ة بغر�س حتديد 
�أه���م �مل�س���كالت لدى �لأطفال.و�لق�س���م �لثاين �س���مل عينة من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
ملد�ر����س �لتاأهي���ل �لفك���ري تكون���ت م���ن )42( طف���اًل، و)41( طفاًل م���ن �لأطفال غري 
ذوي �لإعاق���ة باملد�ر����س �لبتد�ئي���ة من نف�س �س���ن عينة ذوى �لإعاق���ة �لفكرية . وكان 
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�ملتو�سط �حل�سابي للعمر �لزمني لعينة ذوي �لإعاقة �لفكرية )13.29( �سنة بانحر�ف 
معياري )1.6( بينما كان �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للعمر �لزمن���ي لعينة غري ذوي �لإعاقة 
)13.4( بانحر�ف معياري قدره )0.92(. وتو�س���لت �لدر��سة �إىل نتائج كان من �أهمها 
�أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يعانون من م�سكالت �سلوكية ترتبت وفقا لتكر�رها 
يف �آر�ء �لآب���اء و�مل�س���رفني و�لقائم���ني بتعليم ه���ذه �لفئة على �لنحو �لت���ايل »�لعدو�ن، 
�لعن���ف، �مل�س���كالت �لأخالقي���ة، �لن�س���اط �لز�ئ���د، �مل�س���كالت �لجتماعي���ة و�مل�س���كالت 
�ل�س���حية و�للزمات �حلركية �لع�سبية، م�س���كالت �ل�سلوك �لد�فعي ونق�س �لد�فعية، 

م�سكالت �ل�سلوك �للفظي.

ودر�س Sukhodolsky (2005) �لعدو�ن و�سلوك عدم �لإذعان لدى �لأطفال 
�لذين مت حجزهم مب�ست�س���فيات �لإعاقة �لفكرية . ��س���تملت عينة �لدر��سة على )86( 
طفاًل متاأخرين عقلًيا، ترت�وح �أعمارهم بني )2.4 - 10.8( عام، و��ستخدمت �لدر��سة 
مقيا�س �لعدو�ن �ملعدل ومقيا�س �ل�س���لوك �ملدمر ومقيا�س �لإذعان. �أو�س���حت �لنتائج 
وجود عالقات و�رتباطات بني �لأنو�ع �لأربعة من �س���ور للعدو�ن )�للفظي – �لبدين 
�سد �لذ�ت – �لبدين �سد �لآخرين – �لبدين �سد �لأ�سياء( وبني �سلوك عدم �لإذعان، 
كما �ساحب ظهور �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �لأطفال �سلوكيات ��ستخد�م �لقيود و�لعزل، 

و�رتبط �سلوك عدم �لإذعان بطول مدة �لعالج وعدد �لأدوية �مل�ستخدمة يف �لعالج.

وقيمت در��س���ة مرييل Merril (2006) �لنتباه �لنتقائي عند ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة وغ���ري ذوي �لإعاق���ة وتكونت عينة �لدر��س���ة من جمموعت���ني �أحدهما )15( 
ف���رًد� م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�ملجموع���ة �لثاني���ة م���ن )15( ف���رد� م���ن غري ذوي 
�لإعاقة �مل�س���اويني لهم يف �لعمر �لعقلي. �أو�س���حت �لنتائج �أن جمموعة ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �أظه���رت تد�خل كب���ري يف مهام �لنتباه �لنتقائي مقارن���ة بغري ذوي �لإعاقة 
وذلك يرجع �إىل �ل�س���تقبال �لأويل �ل�س���لبي للمثري�ت، وع���دم �لقدرة علي �لحتفاظ 

باملثري لفرتة طويلة.

وفح�س كل من Holden & Gitlesen (2006) �ل�س���لوكيات غري �ملقبولة 
�جتماعًيا لدى �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية كالعدو�ن ب�س���تى �س���وره. ��س���تملت عينة 
�لدر��سة على )50( طفل متاأخر عقلًيا من �لأفر�د �ملتخلفني عقليا مبوؤ�س�سات �لرتبية 
�لفكري���ة ، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين لالأف���ر�د ذوى �لإعاقة 
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�لفكري���ة . �أو�س���حت �لنتائ���ج م���ن بينه���ا �أن �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يظه���رون 
�س���لوكيات منافي���ة للمجتم���ع تتمث���ل يف �لعدو�ني���ة، تظهر يف تدمري �لأ�س���ياء وتدمري 
�ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة و�إيذ�ء �لآخرين و�لعتد�ء عليهم وجتريح نف�سه، و�أن هذه 

�ل�سلوكيات ل ترتبط بنوع �لطفل �ملتخلف عقلًيا. 

وفح�س Dave (2013) �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة . وتاآلف���ت عينة �لدر��س���ة من )40( م���ن �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية من 
�مللتحقني مبد�ر�س �لرتبية �خلا�سة من �جلن�سني و��ستخدم Dave �ختبار� لتحديد 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ل���دى �لأطفال. وقد ك�س���فت نتائج �لدر��س���ة ع���ن وجود عدد 
من �ل�سلوكيات �ل�ساذة و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية لديهم كان من �أهمها �لن�ساط �لز�ئد 
ووج���ود ق���در كب���ري من �لتعار�س و�لتناق����س فيما يقوم به �لطفل من �س���لوكيات هذ� 
بالإ�سافة �إىل معاناة هوؤلء �لأطفال من كثري من �ل�سلوكيات �لنمطية �ل�ساذة وغري 

�ملقبولة ونزوعهم �لد�ئم نحو �لعدو�نية �سد �لذ�ت و�لآخرين.

وتع���رف Walz (2015) عل���ى �لف���روق �ملوج���ودة ب���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لقابل���ني للتعلي���م م���ن حي���ث �ل�س���لوك �لتو�فق���ي و�مل�س���كالت �لنفعالي���ة و�ث���ر ه���ذه 
�مل�س���كالت عل���ى منو �ل�س���لوك �لعدو�ين ل���دى هوؤلء �لأطف���ال، تكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )39( طف���ال م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �مللتحق���ني مبد�ر����س �لرتبية 
�خلا�س���ة م���ن �جلن�س���ني منهم )19( طفال م���ن �لأطفال �لعدو�ني���ني )20( طفال من 
�لأطف���ال غ���ري �لعدو�ني���ني. وق���د ��س���تخدم Walz يف در��س���ته جمموعة م���ن �لأدو�ت 
كان م���ن �أهمه���ا: ��س���تمارة جلم���ع �لبيانات. وقائمة حل�س���ر �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية 
بالإ�س���افة �إىل مقيا����س للحال���ة �لنفعالي���ة ل���دى ه���وؤلء �لأطفال، وقد ك�س���فت نتائج 
�لدر��س���ة عن وجود فروق د�لة بني �أفر�د �ملجموعتني من �لأطفال �لعدو�نيني وغري 
�لعدو�نيني يف �مل�سكالت و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية؛ حيث تبني �أن �لأطفال �لعدو�نيني 
كان���و� يعانون من قدر �أكرب من �لنفعالت �ل�س���لبية و�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية وعدم 
�لقدرة على �لتعبري عن �أنف�سهم �أكرث من �أقر�نهم من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
غ���ري �لعدو�ني���ني مما يوؤكد وجود عالقة د�لة موجبة بني �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ومنو 

�لعدو�نية لدى هوؤلء �لأطفال.
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يت�سح من �لعر�س �ل�سابق لدر��سات وبحوث �ملحور �لثاين �أن:
((( �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة لديه���م �لعديد من �ل�س���طر�بات 1

�ل�سلوكية و�لوجد�نية و�لتي حتولت من م�سكلة �إىل ظاهرة ت�سيع بني معظم 
هوؤلء �لأطفال كقلق �لتعلم و�لنتباه و�ل�سلوك �لعدو�ين.

((( ترك تلك �مل�سكالت لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة دون تدخل 1
�سوف يجعلها تتفاقم ب�سورة ملفتة لالنتباه.

املح�ور الثال�ث: درا�س�ات تناولت تاأثر الدم�ج والعزل على متغ�رات الدرا�سة عند 
الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة

�ملكان���ة  ب���ني  �لعالق���ة   O›Keefe (1991) �لدر��س���ات؛ بح���ث  تل���ك  �إط���ار   ويف 
�لجتماعي���ة وتقدي���ر �لأق���ر�ن لل�س���لوك �لجتماع���ي ب���ني �لأطف���ال �ملتخلف���ني عقليا 
و�لأطفال �لأ�س���وياء د�خل �س���فوف �لدمج، تكونت عينة �لدر��س���ة من )60( طفاًل من 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية وغري ذوي �لإعاقة بالت�ساوي ترت�وح �أعمارهم ما بني 
)10-12( �س���نة، وقد ك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن وجود �س���لوك عدو�ين لدى �لأطفال 
ذوى �لإعاقة �لفكرية يف بيئة �لدمج جتاه �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة وكذلك من غري 

ذوي �لإعاقة جتاههم بالإ�سافة �إىل �إنعز�لهم عن �لآخرين.

ودر����س كل م���ن خ�س���ر و�ملفت���ى )1992( �إدم���اج �لأطف���ال �مل�س���ابني بالإعاق���ة 
�لفكري���ة م���ع �لأطف���ال �لأ�س���وياء فى بع����س �لأن�س���طة �ملدر�س���ية و�أثره على م�س���توى 
�لذكاء، وقد طبق �لباحثان مقيا�س بينيه ومقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفى )ج2( على عينة 
ت�س���منت ف�س���لني در��س���يني م���ن �س���فوف �لق�س���م �خلا�س، كان���ت معام���ل ذكائهم بني 
)25-50( درج���ة وق���د �عت���رب �أح���د �لف�س���لني مبثابة �ملجموع���ة �لتجريبية، و�لف�س���ل 
�لآخر كمجموعة �سابطة، حيث مت �إدماج �أطفال �ملجموعة �لتجريبية مع �أحد �سفوف 
�ل�س���ف �لأول �لإعد�دي بكلية رم�س���ي�س للبنات، وقد �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق 
د�لة على �ختبار�ت �لذكاء و�ل�س���لوك �لتكيفى حيث ت�س���من مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 
بنود تقي�س �لعدو�ن بني �ملجموعتني، وبالرغم من ذلك �أظهرت �لدر��سة �أهمية دمج 

�لأطفال ذوي �لإعاقة مع �لأ�سوياء.

وحتقق���ت �ل�س���افعى )1993( م���ن مدى فاعلية نظام �لدمج فى حت�س���ني بع�س 
جو�نب �ل�سلوك �لتو�فقى للتالميذ �ملتخلفني عقليا �لقابلني للتعلم، ومن �جل ذلك 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 117 

�لهدف ت�س���منت �لدر��س���ة عينة مكونة م���ن )140( متخلفا عقليا، و�أو�س���حت �لنتائج 
ع���دم وج���ود تاأث���ري د�ل للتفاع���ل بني �لجت���اه نحو �سيا�س���ة �لدم���ج و�لنظام �ملدر�س���ى 
عل���ى تباين �أفر�د �ملجموعات �لفرعية �لأربعة فى: �لت�س���رفات �ل�س���تقاللية، و�لنمو 
�لبدن���ى، و�لن�س���اط �لقت�س���ادى، و�لنمو �للغ���وى و�لعدو�نية، ومفه���وم �لعد و�لوقت، 
ووج���ود تاأث���ري د�ل للتفاع���ل ب���ني �لجتاه نحو �سيا�س���ة �لدم���ج و�لنظام �ملدر�س���ى على 
تباي���ن جمموع���ات �لدر��س���ة ف���ى �لأبع���اد �لأتي���ة: �لتوجي���ه �لذ�ت���ى، ون�س���اط مهن���ى، 
و�مل�س���ئولية، و�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة، و�لدرجة �لكلية للمج���ال �لنمائى، ووجود تاأثري 
د�ل للتفاعل بني �جتاه �لآباء نحو �سيا�س���ة �لدمج و�لنظام �ملدر�س���ى على تباين �أفر�د 
�ملجموعات �لفرعية �لأربعة فى: �ل�س���لوك �ملدمر �لعنيف، و�س���لوك �لتمرد، و�سلوك ل 

يوثق به.

وبحث���ت �أم���رية ط���ه بخ����س )1999( فاعلية �أ�س���لوب �لدمج على مفه���وم �لذ�ت 
و�ل�س���لوك �لتكيف���ى ل���دى �لأطف���ال �ملتخلف���ني عقليا �لقابل���ني للتعلم، �س���ملت �لعينة 
)20( طفل���ة م���ن �لإناث �ملتخلفات عقليا بريا�س �لأطفال باململكة �لعربية �ل�س���عودية 
ت���رتو�ح �أعماره���ن ب���ني 5 – 8 �س���نو�ت، ون�س���بة ذكائه���ن ب���ني )50- 60(، )10( �إن���اث 
م���ن �ملتخلف���ات عقلي���ا ميثل���ن جمموع���ة �لع���زل، )10( �إن���اث ميثلن جمموع���ة �لدمج 
وه���ن م���ن �ملتخلف���ات عقلي���ا �مللتحق���ات بريا����س �لأطف���ال �مللحق���ة مبد�ر����س �لتعليم 
�لع���ام، و�ملجموعت���ان متكافئتان من حيث �لعمر �لزمنى، م�س���توى �لذكاء، و�مل�س���توى 
�لقت�س���ادى و�لجتماع���ي. و��س���تخد�م مقيا����س مفهوم �لذ�ت �مل�س���ور �إع���د�د �إبر�هيم 
ق�سقو�س 1982، مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفى لالأطفال �إعد�د عبد�لعزيز �ل�سخ�س 1998. 
وتب���ني �أن جمموع���ة �لدم���ج �أعل���ى م���ن جمموعة �لعزل عل���ى مقايي�س مفه���وم �لذ�ت 
و�ل�سلوك �لتكيفى و�أبعاده �لنمو �للغوي، و�لأد�ء �لوظيفى، �لأعمال �ملنزلية، �لن�ساط 

�ملهنى، �لن�سج �لجتماعي. 

�لأطف���ال  عن���د  �لتعل���م  وقل���ق  و�لد�فعي���ة  �مله���ارة   Hygde (2001) وح���دد 
�ملدجم���ني وغ���ري �ملدجم���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابلني للتعل���م، حيث متت 
مقارن���ة �لف���روق ب���ني �ملدجمني وغ���ري �ملدجم���ني يف مفهوم �ل���ذ�ت و�لد�فعي���ة وقلق 
�لتعل���م، وم���ن �أجل ذلك �لهدف ت�س���منت �لدر��س���ة )126( طفل وطفل���ة من �لأطفال 
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ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة “�لقابل���ني للتعلي���م”يف �مل���دى �لعمري )10-12( �س���نة يف �أربع 
درج���ات م���ن �لدم���ج )دمج – ب���دون دمج – دمج به���دف �لتن�س���ئة �لجتماعية – دمج 
بهدف �لتن�س���ئة �لجتماعية و�لتعليم �لدر��س���ي(، حيث مت �حل�سول على تقييم �ملعلم 
ودرج���ات �ل���ذكاء و�لتح�س���يل لالأطفال، وقد �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن عدم وجود 

فروق ترجع للدمج بكافة �أنو�عه يف متغري�ت �لدر��سة.

وق���در كل م���ن Heiman & Margalit (2007) م�س���اعر �لوحدة و�لنتباه 
و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ب���ني �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يط، ومن �جل ذلك 
�له���دف ت�س���منت �لدر��س���ة )575( طفاًل من �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية ترت�وح 
�أعماره���م م���ا بني )10-14( �س���نة ينق�س���مون تبًعا لالأو�س���اع �لرتبوي���ة �إىل )124 دمج 
�سامل مع غري ذوي �لإعاقة، 128 يف �سفوف ملحقة مع غري ذوي �لإعاقة مبد�ر�سهم، 
123 عزل يف مد�ر�س تربية خا�سة م�ستقلة(، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة 
موجب���ة ب���ني �لوح���دة و�لنتباه ووجود عالقة �س���البة ب���ني �مله���ار�ت �لجتماعية وكل 
م���ن �لوحدة و�لنتب���اه، و�أظهر �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �ملدجمون كلًيا �كتئاًبا 

ووحدة �أكرث من �ملعزولني يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة.

وتع���رف كل م���ن O›connor & Colwell (2012) عل���ى �أث���ر �جلماع���ات 
�لطبيعي���ة يف تعدي���ل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنفعالية ل���دى �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة يف �س���فوف �لدم���ج مبد�ر�س �لتعليم �لع���ام وتكونت عينة �لدر��س���ة من )68( 
طف���ال منه���م )46( طف���ال و)22( طفل���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لذي���ن �لتحقو� 
بف�سول �لدمج مبد�ر�س �لتعليم �لعام ملدة ثالثة �سفوف در��سية متتالية، ومت �ختيار 
�لعين���ة م���ن )3( مد�ر����س �بتد�ئي���ة ومدر�س���ة ريا����س �أطف���ال ومت قيا����س �خل�س���ائ�س 
�ل�سلوكية لالأطفال عينة �لدر��سة قبل و�أثناء وبعد �لنتهاء من �لربنامج. وقد �أ�سارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن���ه كان للجماع���ات �لطبيعية تاأثري د�ل يف خف�س �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية كالنتباه وقلق �لتعلم، و�إىل حت�س���ن يف �خل�سائ�س �ل�سخ�سية لالأطفال يف 

�جلو�نب �ملعرفية وجمالت �لتكيف ب�سكل عام.

وقي���م كل م���ن Cole & Meyer (2014) �لدم���ج �لجتماع���ي مقابل �لعزل 
�ملدر�س���ي ل���دى ذوي �لحتياج���ات �لعقلي���ة �لنمائي���ة، ومن �أجل ذلك �لهدف ت�س���منت 
�لدر��سة )91( طفاًل وطفلة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية مق�سمني )60( طفاًل 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 119 

وطفلة مندجمني مع �أطفال عاديني يف بر�مج �أن�سطة �جتماعية باملدر�سة �لبتد�ئية، 
)31( طفاًل وطفلة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية منعزلني يف مد�ر�س خا�سة، وقد 
�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة يف مهار�ت ��ستخد�م �لوقت لالأطفال �ملندجمني 
مقابل �ملنعزلني حيث كانو� يق�س���ون وقًتا �أقل مع �ملعاجلني ووقت م�س���اِو مع مدر�سي 
�لرتبية �خلا�س���ة ووقت �أكرب يف �لتفاعل �لجتماعي مع �لأطفال �لآخرين غري ذوي 
�لإعاق���ة ووق���ت �أقل منفردين، كذلك مل تظهر �أي ف���روق بني �ملجموعتني يف �ملهار�ت 
�لتكيفي���ة �لنمائي���ة و�ل�س���لوك �لعدو�ين وم�س���اعر قل���ق �لتعلم طول ف���رتة �ملالحظة، 
ووج���ود ف���روق د�لة ب���ني جمموعتي �لدم���ج و�ملنعزلني يف �لكف���اءة �لجتماعية خالل 
فرتة �ملتابعة حيث كان �لأطفال �ملندجمني يتقدمون يف �لكفاءة �لجتماعية يف حني 

�أن �لأطفال �ملنعزلني ينتك�سون فيها.

وك�س���ف Fee-vee (2014) ع���ن �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لن�س���اط �لز�ئ���د 
ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية ، وتاآلفت عينة �لدر��س���ة م���ن )100( طفاًل من 
�لأطف���ال �لذك���ور �مللتحق���ني مبد�ر����س �لدم���ج م���ن ذوي �لإعاقة �لفكري���ة وغري ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ومت تق�س���يم �لعين���ة �إىل �أربع���ة جمموع���ات طبق���ا مل�س���توى �ل���ذكاء 
وم�س���توى �لإعاق���ة �لفكري���ة حي���ث تاآلف���ت �ملجموع���ة �لأويل من �أطف���ال عاديني يبلغ 
عدده���م )25( طف���ال بينم���ا تاآلفت �ملجموعات �لثالثة �لباقية م���ن )25( طفال معاقا 
كل جمموع���ة م���ن �ملجموع���ات �لت���ي كان���ت تت���درج طبق���ا مل�س���توى �لإعاق���ة �لفكرية ، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س كونرز للمعلمني لتحديد م�ستوى �مل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وقائمة �لن�س���اط �لذ�ئ���د لدى �لأطف���ال. وقد 
ك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن وجود ف���روق د�له بني �أفر�د جمموع���ة �لأطفال غري ذوي 
�لإعاق���ة وباق���ي �ملجموعات �لثالث���ة �لتي �س���ملت �أقر�نهم من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية حيث تبني �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية كانو� �أكرث �س���عوًر� بقلق �لتعلم 
من �لأطفال غري ذوي �لإعاقة، بينما كان �لأطفال غري ذوي �لإعاقة �أكرث �جتماعية 
و�إظه���اًر� لل�س���لوكيات �لجتماعية �ليجابية م���ن �أقر�نهم من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية من �ملجموعات �لثالثة. 

وفح�س Frank (2015) تاأثري �لدمج على عالقات �ل�سد�قة، ومن �أجل ذلك 
�لهدف ت�سمنت �لدر��سة )63( طفاًل وطفلة من �لأطفال يف �ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 
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من ذوي �لإعاقة �لفكرية “�لقابلني للتعلم”، حيث مت دجمهم دمج بدين و�جتماعي 
ودر��س���ي م���ع توفري كافة �س���بل �لدعم �لالزم ل�س���مان �لتفاعل �لناج���ح مع غري ذوي 
�لإعاقة يف وجود م�ساعدين لالأطفال طو�ل �لوقت و�ل�ستعانة با�سرت�تيجيات �لتعلم 
�لتعاوين و�ملعلم �ليجابي وغرفة �مل�سادر، وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن عدم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لتح�س���يل �لأكادميي و�أمناط �ل�س���د�قة بني تالميذ 
�لتعلي���م �لع���ام و�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة�ملدجمني معهم كالهما 

يتمتعون بعالقات �سد�قة يف نف�س �مل�ستوى دون فروق وحت�سيل در��سي متكافئ.

ويت�س�ح من العر�س ال�سابق لدرا�سات وبحوث املحور الثالث اأن: �لدمج �جلزئي مبد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام �س���الح ذو حدي���ن �إم���ا �أن يخف����س م���ن ح���دة �مل�س���كالت �ملعرفي���ة لدى 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �أو يزيد من حدتها وهذ� ما ت�ساربت نتائج �لدر��سات ب�ساأنه.

وقد ا�ستفاد الباحث من تلك الدرا�سات والبحوث يف الأتي:
((( حتديد حجم عينة �لدر��سة وحتديد �لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة.1
((( حتديد منطي �لدمج �جلزئي و�لعزل كما هو متبع يف �ملد�ر�س.1
((( �س���ياغة فرو�س �لدر��س���ة، حيث مت و�سعها �سفرية لت�س���ارب نتائج �لدر��سات 1

�ل�سابقة.
((( تف�سري �لنتائج و�سياغة �لتو�سيات و�لبحوث �ملقرتحة.1

فرو�ص البحث:
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لأطف���ال ذوى 1

�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �ملدجم���ني جزئًي���ا وغ���ري �ملدجم���ني يف ممار�س���ة 
�ل�سلوك �لعدو�ين.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لأطف���ال ذوى 1
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف ت�ستت �لنتباه.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لأطف���ال ذوى 1
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف �ل�س���عور بقلق 

�لتعلم.
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اإجراءات البحث:
منهج البحث: 

يف���ي �لبحث �حل���ايل مبتطلب���ات �ملنهج �لو�س���في �ملقارن،، حيث در��س���ة بع�س 
�مل�س���كالت �ملعرفي���ة و�ل�س���لوكية )قل���ق �لتعلم-�لنتباه-�لعدو�ن( ل���دى �لأطفال ذوى 

�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف ظل نظامي �لعزل و�لدمج. 

عينة البحث: 
�لكف���اءة  بح�س���اب  خا�س���ة  �لأوىل:  عينت���ني:  �حل���ايل  �لبح���ث  ��س���تخدمت 
�ل�س���يكومرتية ل���الأدو�ت حي���ث تكون���ت م���ن )30( طف���اًل وطفل���ة م���ن �لأطف���ال ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة )12 ذكور، 18 �ناث( بنف�س مو��س���فات �لعينة �لأ�سا�س���ية. 
مبدى عمري من )8-12( �س���نة مبتو�س���ط عمري 10.4 �س���نه و�نحر�ف معياري 2.47 

ون�سبة ذكاء ترت�وح ما بني )51-69( مبتو�سط 63.2 و�نحر�ف معياري 4.741.

والعين�ة الأ�سا�سي�ة: وت�س���م )60( طف���ال وطفلة )28 ذك���ور، 22 �ن���اث( مبدى عمري 
م���ن )8-12(( �س���نة مبتو�س���ط عم���ري 10.84 �س���نه و�نح���ر�ف معي���اري 2.43. ون�س���بة 
ذكاء ت���رت�وح م���ا ب���ني )51-69( مبتو�س���ط 63 و�نح���ر�ف معي���اري 4.86 من �ملدجمني 
جزئي���ا و�ملعزول���ني. مبد�ر����س �لرتبي���ة �لفكري���ة مبحافظ���ة كفر�ل�س���يخ م���ن مر�ك���ز                    
)كفر�ل�س���يخ – بلطي���م – �حلامول(. ومن �آباء هوؤلء �لأطف���ال )40 �أم، 20 �أب(، ومن 

معلميهم )3 معلمني، 3 معلمات(.

كم�ا راع الباح�ث ال�س�روط التالي�ة عند اختي�ار عينة البحث وه�ى: �أن يكون ه���و �لبن �أو 
�لبن���ة �لوحيدة فى �لأ�س���رة �لتى تعانى من �لإعاق���ة �لفكرية . و�أن يقع ذكاء �لأطفال 
ما بني )51-69( درجة على �ختبار �ستانفورد بنية للذكاء و�مل�ستخدم يف حتديد ن�سب 
ذكاء ه���وؤلء �لأطف���ال. و�أل يكون �لطفل م�س���اًبا باأمر��س ع�س���وية �آخرى. و�أن يكون 
جمي���ع �لأطف���ال يف �لعينة ذوي م�س���تويات �جتماعية و�قت�س���ادية وثقافية. و�أن يكون 

�لعمر �لزمني من �سن �لثامنة حتى �لثانية ع�سر.

وقام �لباحث بح�ساب �لتكافوؤ بني �أفر�د �لعينة من حيث �لعمر ومعامل �لذكاء 
و�مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي، وتت�سح خ�سائ�س �لعينة من �جلدول)2(.
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جدول )2( 
الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني املدجمني جزئيا وغري املدجمني من الطفال ذوى 

الإعاقة الفكرية الب�سيطة مبدار�س الرتبية الفكرية مبحافظة كفرال�سيخ والعمر الزمني وامل�ستوى 
الجتماعي والقت�سادي ومعامل الذكاء

�نحر�ف متو�سط�ملجموعة�ملتغري
قيمة د.حمعياري

ت
م�ستوى 
�لدللة

�لعمر �لزمني
122.43333.3598�ملدجمني )ن=30(

غريد�لة581.795 غري�ملدجمني 
123.93333.1065)ن=30(

معامل �لذكاء
66.96673.7553�ملدجمني )ن=30(

غريد�لة580.372 غري�ملدجمني 
67.30003.1530)ن=30(

�مل�ستوى 
�لجتماعي 

�قت�سادي

68.56678.5568�ملدجمني )ن=30(
غريد�لة580.070 غري�ملدجمني 

68.70005.9951)ن=30(

يت�س���ح م���ن �جل���دول رق���م )2( عدم وج���ود فرق د�ل �إح�س���ائيا بني متو�س���طي 
درج���ات �ملجموعت���ني �ملجموعتني �ملدجمني جزئيا وغري �ملدجمني من �لطفال ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ف���ى �لعمر �لزمن���ي و�مل�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادي 

ومعامل �لذكاء.

ادوات البحث: تتمثل يف:
)�إعد�د/عبد�لعزي���ز                 لالأ�س���رة  و�لقت�س���ادي  �لجتماع���ي  �مل�س���توى  1-��س���تمارة 

�ل�سخ�س، 2014(.

	 الثبات وال�سدق 
قام �لباحث �حلاىل بح�ساب �سدق �ملحك �خلارجي لال�ستمارة، وذلك بح�ساب 
معام���ل �لرتباط بني درجات )30( طفال وطفل���ة من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�سيطة بنف�س مو��سفات �لعينة �لأ�سا�سية ومت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجاتهم 
على هذه �ل�ستمارة ودرجاتهم على ��ستمارة �مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي ملحمد 
بيوم���ي خليل )2000( كمحك لال�س���تمارة �حلالية، وق���د بلغت قيمة معامل �لرتباط 
بينهم���ا 0.76 وه���ي قيم���ة مرتفع���ة ود�ل���ة. كم���ا ق���ام �لباحث �حل���اىل بح�س���اب معامل 
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�لثب���ات بطريقة”�إع���ادة تطبيق �ل�س���تمارة«على عينة �لبحث �ل�س���تطالعية )ن=30( 
بف���ارق زمن���ي بني مرت���ى �لتطبيق ق���دره )21( يوًما، وق���د بلغت قيم���ة معامل �لثبات 
بهذه �لطريقة بني �لتطبيقني )0.79(، وهي قيمة مرتفعة، مما يدل على ثبات عاىل 
لال�ستمارة. وعلى ذلك بكون �لباحث قد حتقق من �سدق وثبات �ل�ستمارة مما يجعل 

��ستخد�مها منا�سًبا ومالئًما مع عينة �لبحث.

)	 مقيا�س �ستانفورد بيني�ه للذكاء )طStanford-Binet )1()4 تعريب وتقنني/
م�سري حنوره )2001(

:Reliability ثبات املقيا�س
مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س يف �لبحث �حلايل من خالل طريقة �لتطبيق و�إعادة 
�لختبار على �لعينة �ل�ستطالعية )ن=30( مرتني بفا�سل زمني بني مرتى �لتطبيق 
ق���دره )21 يوًم���ا( وبل���غ معام���ل �لرتب���اط بني درج���ات �لتطبيق���ني 0.86 وه���ى قيمة 

مرتفعة مما يدل على ثبات عال للمقيا�س.

�س�دق املقيا�س Validity: مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س يف �لبحث �حلايل با�س���تخد�م 
�لختب���ار �حل���ايل مع �ختب���ار �لق���درة �لعقلي���ة �لعام���ة �إعد�د/فاروق مو�س���ي )2002( 
كمحك خارجى على عينة قو�مها )ن=30(، وبلغ معامل �لرتباط )0.77( وهى قيمة 
مرتفعة. مما يدل على �سدق عال للمقيا�س. وبالتايل يكون �لباحث �حلايل قد تاأكد 

من �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق و�لثبات. 

3	 مقيا�س ال�سلوك العدواين لالأطفال)املبا�سر – اللفظى – غر املبا�سر( 
�إعد�د / �أمال عبد�ل�سميع باظه )2015(

الكفاءة ال�سيكومرتية يف البحث احلايل : مت تطبيق �ملقيا�س علي عينة تتكون من �أولياء 
�أمور ومعلمى )30( من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اأ	 ال�سدق : 

	 ال�س�دق املرتب�ط باملح�ك : مت ح�س���اب �لرتباط بني درج���ات �أولياء �أم���ور ومعلمى 
)30( طف���اًل وطفل���ة م���ن �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة عل���ى مقيا����س 
�ل�سلوك �لعدو�ين ودرجاتهم على مقيا�س �أخر وهو مقيا�س �ل�سلوك �لعد�وين لر�ساد 
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مو�سي )1987(، وح�سل �لباحث �حلاىل علي معامل �رتباط 0.68 وهى قيمة مرتفعة     
ود�لة �ح�سائياً. 

 : Test Retest التطبيق واإعادة التطبيق 	الثبات :  	ب
ق���ام �لباح���ث �حل���ايل بح�س���اب �لثب���ات م���ن خ���الل طريق���ة �لتطبي���ق و�إع���ادة 
�لتطبي���ق عل���ى �أولي���اء �أمور ومعلم���ى )30( طفاًل وطفل���ة من �لأطف���ال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة وح�س���ل عل���ى معام���ل �رتب���اط 0.87، 0.77، 0.86، 0.89، لالأبع���اد 
�ألف���ا  معادل���ة  وبا�س���تخد�م  �لكلي���ة(.  و�لدرج���ة  �ملبا�س���ر،  غ���ري  �للفظ���ي،  )�مل���ادي، 
كرونب���اخ تو�س���ل �لباح���ث �إىل معام���الت �رتب���اط 0.79، 0.76، 0.83، 0.84، لالأبع���اد                                          
)�لع���دو�ن �ملادي، �للفظي، غري �ملبا�س���ر، و�لدرجة �لكلية( عل���ى �لرتتيب. وعلى ذلك 
يك���ون �لباح���ث ق���د تاأكد من �س���دق وثب���ات �ملقيا����س؛ مما يجعل ��س���تخد�مه منا�س���ًبا 

ومالئًما لتلك �لفئة من �لأطفال.

4	 مقيا�س قلق التعلم لالأطفال    �إعد�د / �لباحث
مت �إعد�د �ملقيا�س بو�سع 25 بنًد� ملقيا�س قلق �لتعلم عند �لأطفال باعتباره زملة 
من �لأعر��س �لتي تت�سح يف مظاهر �أو مكونات �سيكولوجية و�سلوكية وف�سيولوجية. 
ويجي���ب وىل �أم���ر �لطفل �أو معلم �لطفل عل���ى كل بند من بنود �ملقيا�س �إجابة و�حدة 

)نعم �أو ل( وحت�سب درجة و�حدة لكل �إجابة باملو�فقة )نعم( على بنود قلق �لتعلم.

الكف�اءة ال�سيكومرتي�ة للمقيا�س: مت تطبيق �ملقيا�س على عينة تتكون من �أولياء �أمور 
ومعلمى )30( من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

اأ	 ال�س�دق : حيث مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ات �أولياء �أمور ومعلمى )30( 
م���ن �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة على مقيا�س قل���ق �لتعلم لالأطفال مع 
درجاته���م عل���ى مقيا����س �لقلق لر�س���اد مو�س���ي )1986(، وح�س���ل �لباحث عل���ي معامل 

�رتباط 0.83، وهى قيمة مرتفعة مما يدل على �سدق �ملقيا�س.

ب	 الثب�ات : ق���ام �لباحث �حلايل بح�س���اب �لثبات من خالل طريق���ة �لتطبيق و�إعادة 
�لتطبي���ق عل���ى �أولي���اء �أم���ور ومعلمى �لعين���ة �ل�س���تطالعية )ن = 30( بفا�س���ل زمنى 
مق���د�ره )21 يوم���ا( وح�س���ل عل���ى معام���ل �رتباط 0.88 ب���ني �لتطبيق���ني، وهى قيمة 

مرتفعة مما يدل على ثبات �ملقيا�س.
وبا�ستخد�م معادلة �ألفا كرونباخ تو�سل �لباحث �إىل معامل ثبات مقد�ره 0.83.
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(	 الت�ساق الداخلي كموؤ�سر لل�سدق : جاءت �لنتائج كما يلي:
جدول )4(

 نتائج الت�ساق الداخلي ملقيا�س قلق التعلم لالأطفال ذوى الإعاقة الفكرية 

 قيمة معامل �لرتباط�لفقرة
 قيمة معامل �لرتباط�لفقرةبالدرجة �لكلية

بالدرجة �لكلية
1.،68313.،562
2.،36717.،671
3.،60215.،751
7.،76116.،518
5.،72617.،701
6.،56718.،578
7.،73719.،752
8.،79720.،712
9.،71521.،752

10.،78522.،772
11.،65023.،561
12.،72024.،712

.،57725.،577

وعل���ى ذل���ك يك���ون �لباحث ق���د تاأكد من �س���دق وثب���ات و�ت�س���اق �ملقيا�س؛ مما 
يجعل ��ستخد�مه منا�سًبا ومالئًما لتلك �ملرحلة.

�إعد�د/�لباحث 5	 اختبار النتباه لالأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة 
يهدف �لختبار: �إىل معرفة درجة �لنتباه لدي �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
، وهو عبارة عن )20( عبارة ب )20( درجة تقي�س درجة �لنتباه لدى �لأطفال بحيث 
يتع���رف �أف���ر�د �لعين���ة على �ل�س���ورة �لت���ي يطلبها منه���م �لباحث فعندم���ا يطلب من 
�لطفل �أن يو�سح �سورة �لأ�سد من بني ثالث �سور هي )�لأ�سد،�لقطة،�لفيل( وعندما 
ي�سري �لطفل لل�سورة �ل�سحيحة يعطى له درجة وعندما يجيب �جابة خاطئة يعطى 
�س���فر. ولقد و�س���عت �لعبار�ت بحيث تكون �ل�سور �ملعرو�سة متثل فئات خمتلفة مثل 
)قلم،�س���مكه،زر�فة(حتى ي�س���تطيع �لطف���ل �لنتباه �لنتقائي �لب�س���ري �إىل �ل�س���ورة 

�ملطلوبة منه من بني هذه �ل�سور.
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�تبع �لباحث جمموعة من �خلطو�ت لإعد�د هذ� �لختبار:
(( �طل���ع �لباح���ث عل���ى ع���دد م���ن �لختب���ار�ت، و�لت���ى تق���وم بت�س���خي�س �لنتباه .

�لب�س���ري مث���ل �ختبار �لنتب���اه لل�س���يد عبد�حلميد �س���ليمان )2003( و�ختبار 
�لنتباه خلريي �ملغازي )2000( و�ختبار �لنتباه �ل�س���معي و�لب�س���ري لرحاب 

ر�غب )2009(.
(( �لإطالع على �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�ل���رت�ث �ل�س���يكولوجى لالنتباه �لنتقائي .

�لب�سري.

 الكفاءة ال�سيكومرتية لختبارالنتباه : مت �لتحقق من ثبات و�سدق �ختبار »�لنتباه 
�لنتقائي �لب�سري »وذلك على �لنحو �لتاىل:

	 ال�سدق: قام �لباحث با�س���تخد�م �س���دق �ملحكمني، حي���ث مت عر�س �لختبار 
على )10( من �ل�سادة �ملحكمني من �أ�ساتذة �لرتبية وعلم �لنف�س، وطلب من كل منهم 
�إب���د�ء �لر�أي حول مدى و�س���وح وكفاي���ة �لعبار�ت فى �لختبار، وق���د �أقرتح �ملحكمون 
بع�س �لعنا�سر مثل �سرورة �أن تكون �ل�سور مت�سمنة ما يلي )�لفو�كه -�خل�سرو�ت 
- �مله���ن - و�س���ائل �ملو��س���الت -�أدو�ت �ملائ���دة( �أي م���ن بيئ���ة �لأطف���ال و�ن تكون هناك 
ثالث �س���ور تعر�س عليهم علي �لقل لالختيار من بينها �لإجابة �ل�س���حيحة، و�أُخذ 
باملقرتح���ات �لت���ي قدموها وعدلت بناء على ذلك، وعر�س���ت عليهم مرة �أخرى و�أتفق 
�ملحكم���ون عل���ى مالئم���ة عبار�ت �لختب���ار بعد �إج���ر�ء �لتعديالت �لالزم���ة. تر�وحت 

ن�سب �لتفاق على عنا�سر �لتحكيم ما بني )80، 100%( وهى ن�سب عاإلية ومقبولة.

	 الثبات: حتقق �لباحث من ثبات �لختبار با�ستخد�م طريقة �إعادة �لختبار بتطبيق 
�لختبار مرتني على جمموعة قو�مها )30( طفال من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة بفا�سل زمنى قدره )3( �أ�س���ابيع، ثم ح�ساب معامل �لرتباط بني �لدرجات 
�لتى ح�سل عليها �لأطفال على �لختبار فى مرتى �لتطبيق حيث بلغت قيمة معامل 

�لرتباط )0.81، 0.82( علي �لرتتيب، مما يدل على ثبات مر�سى للمقيا�س.

االأ�ساليب االإح�سائية. 
��س���تخدم �لباحث ملعاجلة �لنتائج �لأ�س���اليب �لح�س���ائية �لتالية : �ملتو�سطات 
و�لإنحر�فات �ملعيارية. �إختبار )ت( للعينات غري �ملرتبطة )�مل�س���تقلة(. معادلة حجم 

.)h2( لأثر�
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نتائج البحث وتف�سريها : 
نتائج الفر�س الأول : 

ين�س �لفر�س �لأول على “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�سطي 
درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف 

�ل�سلوك �لعدو�ين”.
وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س؛ ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا�س �ل�س���لوك 
�لعدو�ن���ى لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعل���م �ع���د�د/ �إع���د�د / �أم���ال 
عبد�ل�س���ميع باظ���ه )2015( عل���ى �أولي���اء �أم���ور ومعلم���ى �لأطف���ال )ن=60طف���اًل، 30 
مدجم���ني جزئًي���ا، 30 ب���دون دمج(، وبا�س���تخد�م �ختب���ار »ت«للعينات �ملت�س���اوية وغري 

�ملرتبطة جاءت �لنتائج كما هي مو�سحة بجدول )5(.
جدول)5( 

دللة الفروق بني متو�سطي درجات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطةاملدجمني جزئًيا وغري 
املدجمني يف ال�سلوك العدواين

 متغري�ملقدر
 قيمةد.حعمن�لدمج�لعدو�ن

»»ت
 م�ستوى
�لدللة

 حجم
�لتاأثري

ني
علم

�مل
�سعيفغريد�لة5811.960)*(3010.556.7627جزئيلفظي 307.654.4636بدون
�سعيفغريد�لة3010.56.7784581.254جزئيمادي 308.36.8063بدون
 نحو

�لذ�ت
�سعيفغريد�لة3085.4193581.635جزئي 305.456.6052بدون

 �لدرجة
�لكلية

�سعيفغريد�لة3026.0513.1848581.503جزئي 3021.412.6591بدون

ين
لد

لو�
�

�سعيفغريد�لة3010.555.9425581.030جزئيلفظي 308.96.4637بدون
�سعيفغريد�لة3010.555.3849581.249جزئيمادي 308.47.0143بدون
 نحو

�لذ�ت
�سعيفغريد�لة306.353.8563581.331جزئي 3045.3998بدون

 �لدرجة
�لكلية

�سعيفغريد�لة3027.4510.6615581.960جزئي 3021.317.2355بدون

)*( علم���ا ب���ان �لقيم���ة �جلدولي���ة ل “ت”عن���د درج���ة حري���ة )58( عند م�س���تويات دلل���ة )0.05(، 
)0.01(، )0.001(، هي )2.00(، )2.66(، )3.46( علي �لرتتيب 
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق د�لة ب���ني متو�س���طي درجات 
�لأطف���ال �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني 
يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين )�للفظ���ي – �ملادي – �ملوجه نحو �ل���ذ�ت( و�لدرجة �لكلية على 
�ملقيا����س �س���و�ء وفًقا لتقدي���ر �ملعلم �أم وفًقا لتقدير �لو�لدي���ن. لذلك جاء حجم �لأثر 

�سعيف، وذلك يرجع �إىل �لتاأثري �ل�سعيف ملتغري �لدمج على متغري �لعدو�ن.

وتتفق تلك �لنتيجة مع در��س���ات وبحوث Cole & Meyer (1991)، عادل 
 Frank (1995) ،)1993( ملك �أحمد �ل�سافعي ،)كمال خ�سر وماي�سة �ملفتي )1992

يف �أن �لدمج مل يكن له �أي تاأثري يف تغيري �ل�سلوك �لعدو�ين لدى هوؤلء �لأطفال.

وتل���ك نتيج���ة منطقي���ة توقعه���ا �لباح���ث؛ �إذ �أن نظام �لدمج �ملتب���ع يف مد�ر�س 
�لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يقوم على �إدماج �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
م���ع �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لتعلي���م �لبتد�ئي يف �س���كل دمج مكاين 
�أي د�خل �س���فوف ملحقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام ولي�س �أكادميًيا يف د�خل �لف�س���ل مع 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة، كم���ا �أن تل���ك �ملد�ر�س تخ�س����س معلم �أو �أكرث للتعام���ل مع هوؤلء 
�لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة من مدر�س���ي �ملدر�س���ة �لبتد�ئية للعاديني 
بالإ�س���افة �إىل وج���ود معل���م ف�س���ل م���ن معلم���ى �لرتبي���ة �لفكري���ة خم�س����س لهوؤلء 
�لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، ول يحتك هوؤلء �لأطف���ال مع غري ذوي 
�لإعاقة �إل يف بع�س ح�س����س �لأن�س���طة – كما �أ�س���ار بذلك معلمو� �لرتبية �لفكرية - 
ولكن من مالحظة �لباحث �مل�س���تمرة وتو�جده بد�خل �ملدر�س���ة وجد �أن نظام �لدمج 
�جلزئ���ي يعطى �مل�س���اركة ب���ني �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة م���ع �أقر�نهم                 

غري ذوي �لإعاقة.

وله���ذ� مل تظه���ر �أي ف���روق ب���ني ه���وؤلء �لتالمي���ذ �ملدجم���ني جزئًي���ا وغ���ري 
�ملدجم���ني يف ممار�س���ة �ل�س���لوك �لع���دو�ين )�للفظي – �مل���ادي – �ملوجه نح���و �لذ�ت( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة كم���ا قدره���ا �ملعلم���ون و�لو�لدي���ن للتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة �لفكرية 
�لب�س���يطة وه���ذ� يثب���ت ف�س���ل نظ���ام �لدم���ج م���ن �لناحي���ة �لعملي���ة – م���ن وجهة نظر 
�لباح���ث - لع���دم تنفيذه وفق �أ�س����س علمي���ة دقيقة، فهو ل يع���دو �أن يكون دمج مكاين 

وزماين فقط.
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وتختل���ف تل���ك �لنتائ���ج م���ع نتائج در��س���ة �أم���رية ط���ه بخ����س )1995(، وكذلك 
O›Keefe (1991) يف فعالية نظام �لدمج يف �خلف�س من حدة �ل�س���لوك �لعدو�ين 
لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة باملقارنة بنظام �لعزل. �إذ قامت هاتان 
�لدر��ستان ببناء برنامج – كل در��سة �سممت برناجمها ب�سورة م�ستقلة عن �لأخرى 

به �لجتاهات �لعاملية يف �لدمج. تنادي  كما  �سليمة  علمية  �أ�س�س  على  – وتقوم 
نتائج الفر�س الثاين: 

ين�س �لفر�س �لثانى على “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف 

قلق �لتعلم”.

وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س؛ قام �لباحث بتطبيق مقيا�س �لقلق لالأطفال 
ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة �ع���د�د/ �لباحث على �أولياء �أم���ور ومعلمى �لأطفال 
)ن= 60 طفاًل، 30 مدجمني جزئًيا، 30 بدون دمج(، وبا�ستخد�م �ختبار “ت”للعينات 

�ملت�ساوية وغري �ملرتبطة جاءت �لنتائج كما هي مو�سحة بجدول )6(.

جدول)6(
 دللة �لفروق بني متو�سطي درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 

�ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف قلق �لتعلم

 قيمةد.حعمن�لدمج�ملتغري�ملقدر
»»ت

 م�ستوى
�لدللة

 حجم
 �لتاأثري

�سعيفغريد�لة3025.310.3013580.552جزئيقلق �لتعلممعلمني 3023.8510.0435بدون

�سعيفغريد�لة3026.59.1795580.701جزئيقلق �لتعلمو�لدين 3024.710.6578بدون

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق د�لة ب���ني متو�س���طي درجات 
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف �ل�سعور 
بقل���ق �لتعلم على �ملقيا�س �س���و�ء وفًقا لتقدير �ملعل���م �أم وفًقا لتقدير �لو�لدين. لذلك 
جاء حجم �لأثر �سعيف، وذلك يرجع �إىل �لتاأثري �ل�سعيف ملتغري �لدمج على متغري 

قلق �لتعلم.
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                   Cole & Meyer (1991), م���ن  كل  در��س���ات  م���ع  �لنتائ���ج  تل���ك  وتتف���ق 
Fee (1994) يف �أن �لدم���ج مل يك���ن ل���ه �أي تاأثري يف تعديل م�س���اعر قلق �لتعلم لدى 

�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

ويع���زو �لباح���ث ذلك �إىل �أن نظام �لدمج �ملتب���ع يف مد�ر�س �لتالميذ غري ذوي 
�لإعاقة يقوم على �إدماج �لتالميذ ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة مع �لتالميذ غري 
ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لبتد�ئي يتم د�خل �سفوف ملحقة مبد�ر�س �لتعليم 
�لعام ولي�س بد�خل نف�س �لف�س���ل، وبالتايل يبقي �لطفل معزوًل ولي�س مدمج، وهذ� 
بدوره مل يختلف عن نظام مد�ر�س �لرتبية �لفكرية ، فكيف يتغري قلق �لطفل ماد�م 
�لو�س���ع و�ح���د. وهذ� م���ا �أيدته مالحظة �لباحث �مل�س���تمرة وتو�جده بد�خل �ملدر�س���ة 
و�لت���ى ت�س���ري �ىل �أن نظ���ام �لدم���ج �جلزئي مل يكن من خالل �مل�س���اركة ب���ني �لأطفال 
ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة. وتختلف تلك �لنتيجة 
مع در��سات وبحوث O›Conner & Colwell (2002) يف �أن �لدمج كان له تاأثري 

يف تغيري م�ستوى قلق �لتعلم لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

نتائج الفر�س الثالث : 
ين�س �لفر�س �لثالث على “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف 

ت�ستت �لنتباه”.

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س؛ ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا����س �لنتباه 
لالأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �عد�د/ �لباحث على �لأطفال )ن=60 طفاًل، 
30 مدجمني جزئًيا، 30 بدون دمج(، وبا�ستخد�م �ختبار “ت”للعينات �ملت�ساوية وغري 

�ملرتبطة جاءت �لنتائج كما هي مو�سحة بجدول )7(.
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جدول)7(
 دللة الفروق بني متو�سطي درجات الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية الب�سيطة املدجمني 

جزئًيا وغري املدجمني يف النتباه

 قيمةد.حعمن�لدمج�ملتغري
»»ت

 م�ستوى
�لدللة

 حجم
 �لتاأثري

�سعيفغريد�لة302310.198580.050جزئي�لنتباه 3022.8512.8852بدون

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق د�لة ب���ني متو�س���طي درجات 
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا وغري �ملدجمني يف ت�س���تت 
�لنتب���اه عل���ى �ملقيا����س. لذل���ك ج���اء حجم �لأث���ر �س���عيف، وذل���ك يرج���ع �إىل �لتاأثري 

�ل�سعيف ملتغري �لدمج على متغري �لنتباه.

ومل يج���د �لباح���ث – يف �س���وء م���ا �طلع عليه من در��س���ات - �أي در��س���ة عربية 
�أو �أجنبي���ة توؤي���د نتائ���ج ذل���ك �لبح���ث، وتختل���ف تل���ك �لنتيج���ة م���ع در��س���ات وبحوث 
O’Conner & Colwell (2002)، Heiman & Margrait (2007) يف �أن 
�لدم���ج كان ل���ه تاأث���ري �إيجابي يف تغيري م�س���توى �لنتباه لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.

وتل���ك نتيج���ة منطقي���ة توقعه���ا �لباح���ث؛ �إذ �أن نظام �لدمج �ملتب���ع يف مد�ر�س 
�لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يقوم على �إدماج �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
م���ع �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لبتد�ئ���ي يتم د�خل �س���فوف 
ملحق���ة مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام ولي�س بد�خل نف�س �لف�س���ل، وبالت���ايل يبقي �لطفل 
مع���زوًل ولي����س مدجًم���ا، وهذ� بدوره مل يختل���ف عن نظام مد�ر����س �لرتبية �لفكرية 
، فكي���ف يتغ���ري �نتب���اه �لطف���ل م���اد�م �لو�س���ع و�ح���د. وهذ� �أيدت���ه مالحظ���ة �لباحث 
�مل�ستمرة وتو�جدها بد�خل �ملدر�سة يف نظام �لدمج �جلزئي مل جتد تلك �مل�ساركة بني 
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة. فالنتباه ل 
ميك���ن �أن ين�س���اأ من تفاع���ل �لفرد مع �لآخري���ن؛ و�إمنا يظهر بفعل �نع���ز�ل �لفرد عن 

�لآخرين يف مكان منف�سل؛ وهذ� هو �لو�سع �لقائم مبد�ر�س �لدمج و�لعزل.
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ومن العر�س ال�سابق لنتائج البحث ميكن عزو تلك النتيجة اإىل اأن :
((( �لطف���ل ذو �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ل ي�س���تفيد م���ن ور�ء ه���ذ� �لنظام لأن 1

زمالئه �لأ�س���وياء يدر�س���ون يف م�ستوى در��سي �أعلى بكثري من م�ستوى �إدر�كه 
وحت�سيله.

((( �لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ي�سبحون كنتيجة طبيعية لذلك قد 1
يو�جه���ون بالتهكم و�لنبذ من زمالئهم مما يوؤدي يف �لنهاية �إىل �لتاأثري على 

تكامل �لف�سول ونظام �لعمل بها.
((( �ملدر����س غالًب���ا م���ا يك���ون غ���ري معد �إع���د�ًد� كافًي���ا ملثل ه���ذ� �لنوع م���ن �لتعليم 1

وبالتايل ينق�سه فهم هوؤلء �لأطفال وي�سعب عليه مع وجود �لأعد�د �لكبرية 
مر�عاة �لفروق �لفردية بينهم )ح�س���ام هيبة، 1982، 78؛ نا�س���ر على �ملو�س���ي، 

)154 ،1999

وخال�س���ة �لق���ول �أن مو�س���وع �لدم���ج وهو حم���ور �هتمام �ملوؤمت���ر�ت �حلديثة 
يف جم���ال خدم���ة ذوي �لإعاق���ة؛ �إذ تناول���ه معظ���م �لباحث���ني �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال 
�لرتبية �خلا�سة من حيث �ملفهوم �سو�ء كان جزئًيا �أو كلًيا ب�سرف �لنظر عن طريقة 
تنفي���ذه )م���كاين – �جتماع���ي – زم���اين – �أكادمي���ي…( وكذلك من حي���ث �أهد�فه 
و�س���لبياته و�إيجابياته و�س���روطه … وغري ذلك، وكل ذلك يعك�س ما يف ذلك �لأ�سلوب 
“�لدمج”م���ن مز�ي���ا فائق���ة ينج���م عنها ثرو�ت ب�س���رية قيمة، ولك���ن �لو�قع �لفعلي 
لتنفيذ تلك �ل�سيا�سة “�لدمج”ل تطابق ما مت در��سته؛ �إذ �أن �لو�سع �لكائن مبد�ر�س 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة ومد�ر����س غ���ري ذوي �لإعاقة �ملحتوية على �س���فوف �لدم���ج �أنها ل 
حتم���ل من ذلك �س���وى �مل�س���مي “�لدمج”ول يتم �للتز�م بامل�س���مون م���ن حيث �إعد�د 
�ل�س���فوف و�إعد�د �ملعلمني و�إعد�د طاقم �لتدري�س و�مل�سرفني و�لهيئة �ملعاونة…�إىل 

غري ذلك.

وبالت���ايل كان نتاًج���ا لذل���ك تو�ج���د �لالمب���الة يف �لتنفيذ، �إذ يدم���ج �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة م���ع غري ذوي �لإعاقة مبد�ر�س���هم د�خل �أبو�ب من �لق�س���بان يف �س���ورة 
�س���فوف معزولة ل يحتكون بهم ب�س���ورة و��س���حة، وبالتايل كان �لتنفيذ لهذ� �لدمج 
�أ�س���د خط���ورة من نظام �لعزل؛ �إذ مل يكن هناك ف���روق تذكر، وبالتايل ظهر ذلك من 
نتائ���ج �لبح���ث �حلايل حي���ث مل تظهر �أي فروق ب���ني �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
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�لب�س���يطة �ملدجمني جزئًيا يف مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�س���ي مع غري ذوي �لإعاقة وغري 
�ملدجم���ني �ملوجودي���ن يف مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف بع�س خ�سائ�س���هم �لنف�س���ية    
)قل���ق �لتعل���م – �لنتباه – �لعدو�ن( فكالهما من وجه���ه نظر �لباحث معزولون ول 

يوجد دمج �سوى لفظي فقط )�سكلي(.

وعل���ى �لرغ���م م���ن مم���ا تن���ادي ب���ه �لنظري���ات �حلديث���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
ب�س���رورة �إتب���اع نظ���ام �لدم���ج م���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة و�لتخل���ي عن نظ���ام �لعزل 
�ل���ذي ُُيبقى على �لأحكام �لقبلية و�لجتاهات �ل�س���لبية نحوهم ويحرمهم من فر�س 
�لتعامل مع �لأ�سوياء و�لندماج يف �ملجتمع، ولكن هذ� ل يتطابق مع �لو�قع �لفعلي.

وه���ذ� م���ا تن���ادي �إلي���ه �لجتاه���ات �حلديث���ة و�ملعا�س���رة يف دمج �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام ملا له من �آثار �إيجابية 
على خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة �لنف�س���ية، ولكن هذ� على لفتات كبرية ل يخرج للو�قع 

�لفعلي )حممد عبد�ملوؤمن ح�سن، 2007، 21؛ عبد�لرقيب �لبحريي، 2004، 899(

وه���ذه �لنتيج���ة �لت���ي تو�س���لت �إليه���ا �لبح���ث �حلايل – ف���ى حدود ما تو�س���ل 
�ليه �لباحث – ميكن �أن حت�س���م �جلدل �لكائن حول مو�س���وع تاأييد �أم رف�س �لدمج؛ 
خا�سة يف �ل�سنو�ت �لع�سر �لأخرية، حيث كان �حلو�ر يف �لع�سر �سنو�ت �لأخرية يتمثل 
يف �ل�س���تغناء ع���ن ذلك �لنظ���ام لعدم جدو�ه �أو �لقي���ام بالإبقاء علي���ه وتعميمه، وعلى 
�لرغ���م من �أن نتائج �لبحث �حلايل توؤكد ف�س���ل �لنظ���ام “نظام �لدمج”�إل �أن �لباحث 
ي���رى �س���رورة �لإبقاء على ذل���ك �لنظام مع عم���ل �لتعديالت �جلوهري���ة يف �لأهد�ف 
و�لتنفيذ وفق �لأ�س�س �لنظرية و�لعملية �لعاملية لنظام �لدمج يف �سوء خرب�ت بع�س 

�لدول.

وهذ� يتفق مع ما �أ�سارت �إليه �إميان فوؤ�د كا�سف وعبد �ل�سبور حممد من�سور 
)1998( ح���ول �أن �لدر��س���ات و�لبحوث �لتي �أجريت ح���ول نظام �لدمج ماز�لت تالقي 
�لعدي���د م���ن �ملعوق���ات و�مل�س���اعب �لت���ي حت���ول دون حتقيقه، وذل���ك �إما لعدم و�س���وح 
�لأهد�ف، �أو لعدم وجود خطة م�س���بقة و�إعد�د جيد �أو لرف�س �لقائمني على �لعملية 
�لتعليمي���ة د�خ���ل �ملد�ر�س لهذه �لفكرة، �أو لعدم وجود مدر�س���ي دم���ج موؤهلني تربوًيا 

ومهنًيا للعمل مبد�ر�س غري ذوي �لإعاقة مع �أطفالهم �ملدجمني من ذوي �لإعاقة.
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وجمم���ل �لق���ول؛ ميك���ن �إرج���اع ف�س���ل نظ���ام �لدم���ج – بو�س���عه �لر�ه���ن – يف 
مد�ر�س غري ذوي �لإعاقة، �إىل �لآتي:

(((  �قت�س���ار مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام على �لعاديني فق���ط ول يوجد بن���ًد� �أو بنوًد� 1
�سمن �سيا�ستها تخ�س �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

((( فري���ق �لعم���ل �ملوج���ود مبد�ر�س �لدم���ج – �إن وجد – ل ين���ال �لتدريب �لكايف 1
م���ن قب���ل متخ�س�س���ني يف مناهج وطرق تدري����س ذوي �لإعاقة و�لأخ�س���ائيني 

�ملتخ�س�سني يف جمال �إر�ساد ورعاية ذوي �لإعاقة.
((( �نقطاع �لت�سال متاًما بني �ملدر�سة و�ملنزل و�ملجتمع.1
((( �نف�سال مد�ر�س �لدمج جزئيا – وقد يكون كلًيا – عن �إ�سر�ف مد�ر�س �لعزل.1
((( نظام �لدمج �ملتو�جد بالفعل ل مينح �لأطفال فر�سة لكت�ساب خرب�ت حياتية 1

و�قعية 
((( ل ي�ساير – �لنظام �لكائن بالفعل – �لجتاهات �لعاملية للدمج.1
((( ل ير�عي مبد�أ �لفروق �لفردية.1
((( ل تختل���ف بيئ���ة �لتعلم يف نظام �لدم���ج عنها يف نظام �لعزل يف �لوفاء بحاجات 1

�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
((( جع���ل �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة �أكرث �س���خرية م���ن زمالئهم 1

�لعاديني.

كذل���ك �أ�س���افت )�نت�س���ار حمم���د عل���ى، 2008، 97( �أن نظ���ام �لدم���ج �ملتبع مع 
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف مد�ر�س غري ذوي �لإعاقة يو�جه �لعديد 
من �ل�سلبيات �لتي تعوق عملية �لدمج هذه يف �لو�سول �إىل �لهدف �ملطلوب �لو�سول 
�إلي���ه؛ و�لتي تتمثل يف: عدم و�س���وح �أهد�ف �لرتبية �خلا�س���ة و�لق�س���ور يف �خلدمات 
�لرتبوية و�ل�س���حية...�إلخ. عدم �إملام معلمي �لرتبية �خلا�س���ة بطرق تعليم �لأطفال 
ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. �لهدف �لأ�سا�سي للمد�ر�س هو �جلانب �ملعريف فقط 
�ملتمث���ل يف �جلان���ب �لتح�س���يلي. �لق�س���ور يف �إع���د�د مناه���ج لالأطف���ال ذوى �لإعاق���ة 

�لفكرية �لب�سيطة.
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التو�سيات:
((( على وز�رة �لرتبية و�لتعليم �إعد�د دليل و��س���ح و�س���امل لأدو�ر معلم �س���فوف 1

�لدمج ب�س���ورة مف�س���لة وو��س���حة تتالئم مع موؤهالت �ملعلمني وتر�عي مبد�أ 
�لفروق �لفردية.

((( تنظي���م دور�ت تدريبي���ة متخ�س�س���ة ملعلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة حول مو�س���وع 1
�لدمج وتنفيذه بالطريقة �لفعلية ولي�س كما هو كائن بالفعل.

((( �سرورة مر�عاة �لعتبار�ت �لأ�سا�سية و�ملبادئ �لتي تقوم عليها عملية �لدمج.1
((( تفعي���ل دور �لو�لدين يف ظل تطبيق نظام �لدمج يف مد�ر�س غري ذوي �لإعاقة 1

وفق �لجتاهات �لعاملية يف �لدمج.
((( �سرورة �أن يبد�أ �لدمج يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة.1
((( عقد دور�ت تدريبية متخ�س�سة عالية �مل�ستوى ترتكز حول �أهم طرق �لتعامل 1

مع �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف نظامي �لدمج و�لعزل.
((( �إعد�د جمموعة من �ملعلمني تاأهيلًيا مهنًيا و�جتماعيا و�أكادميًيا....�إلخ يطلق 1

عليهم �ملعلمني �ملتجولني.

البحوث امل�ستقبلية 
((( فعالية برنامج قائم على �أ�س���لوبى �لدم���ج �لجتماعي و�لدمج �لأكادميي على 1

�ل�سلوك �لعدو�ين لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
((( فعالي���ة برنام���ج تدريبي ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف �س���فوف �لدم���ج لتعديل 1

فكرة �لدمج �ملتبع مع �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
((( بع����س �لعو�م���ل �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �ملعوق���ة لأ�س���لوب �لدم���ج يف مد�ر����س 1

�لأطفال ذوي �لإعاقة.
((( فعالي���ة نظام �لدمج �لجتماعي و�لأكادميي يف �حلد من بع�س �ل�س���طر�بات 1

�ل�سلوكية و�لوجد�نية لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
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ملخ�ص البحث:
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتعرف على �جتاه���ات �ملعلمني نح���و عملية دمج 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية �حلكومية، ودر��س���ة �لفروق يف �جتاهات 
�ملعلم���ني نح���و عملي���ة �لدم���ج وف���ق متغ���ري ن���وع �ملعل���م )ذك���ور، �إن���اث(، و�لف���روق بني 
�ملعلم���ني يف �لقيا����س �لبعدي ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �جتاهاتهم 
نح���و عملي���ة �لدمج، و�لف���روق يف �جتاهات �ملعلمني بني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي، 
وكذل���ك ب���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �جتاهاته���م نح���و عملية 
�لدم���ج، بلغ���ت �لعينة )48( معلما، وقامت �لباحثة ببن���اء وتطوير مقيا�س �لجتاهات 
نح���و �لدم���ج، �إ�س���افة �إىل بناء �لربنام���ج �لتدريبي لتنمية �لجتاه���ات نحو دمج ذوي 
�لإعاق���ة مبد�ر����س �لعاديني، وبا�س���تخد�م �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية و�ختبار 
)ت(، جاءت �لنتائج؛ �ن �جتاهات �ملعلمني نحو دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 
�لبتد�ئية �حلكومية كان متو�سطا، وعدم وجود فروق د�لة �ح�سائيا يف �أبعاد مقيا�س 
�لجتاه���ات نح���و �لدم���ج و�لدرجة �لكلية ب���ني �ملعلمني و�ملعلمات، وتوج���د فروق د�لة 
�إح�س���ائيا بني معلمي �ملجموع���ة �لتجريبية ومعلمي �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س 
�لبعدي لأبعاد مقيا�س �لجتاهات نحو عملية �لدمج و�لدرجة �لكلية ل�س���الح معلمي 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وتوجد ف���روق د�لة �ح�س���ائيا بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي 
لأبعاد مقيا�س �لجتاهات نحو �لدمج و�لدرجة �لكلية باملجموعة �لتجريبية ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي، وعدم وجود فروق د�لة �ح�سائيا بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف 

�أبعاد مقيا�س �لجتاهات نحو عملية �لدمج و�لدرجة �لكلية.

الكلمات املفتاحية: برنامج تدريبي  تنمية �لجتاهات  �ملعلمون  ذوو �لعاقات.
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The Effectiveness of a Training Program for the 
Teachers’ Attitudes Development of the disabled 

students Inclusion 

The research aims to know teachers’ attitudes towards the inclusion 
of pupils with special needs in government primary schools, 
differences in teachers’ attitudes inclusion accordance to type teacher 
(male, female), and the differences between the experimental and 
control groups in their attitudes towards the inclusion, differences 
in teachers’ attitudes between pre and post measurements, as well as 
between the post and successive in experimental group, the sample 
is (48) teachers, the researcher built and develop scale attitudes 
towards inclusion, in addition to building the training program for 
the development of attitudes towards inclusion people with special 
needs, using averages, standard deviations and t-test, the results 
were; that teachers have average attitudes towards the inclusion 
of pupils with special needs, There is no statistically significant 
differences in attitudes scale between male and female teachers, 
there are statistically significant differences between teachers in the 
experimental and control group in the dimensions and total score of 
attitudes towards the inclusion in favor of the experimental group, 
there are statistically significant differences between the pre and post 
measurement of scale attitudes towards inclusion in the experimental 
group favor of post measurement, and There is no statistically 
significant differences between post and successive measurement in 
experimental group. 

keywords: Training program – Attitude development –Teachers - 
Inclusion - Student disabled. 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 150 

مقدمة:
بن���اء عل���ى ما �ت�س���م به �لع�س���ر �حلديث من زي���ادة يف �لوعي �لإن�س���اين، وتغري 
�لجتاه���ات نح���و �أحقية ذوي �لإعاق���ة يف �لتعلم، ظهرت �أهم �مل�س���لمات �لرتبوية �لتي 
�أعط���ت ل���كل طفل �حلق يف �حل�س���ول على �لرتبية، ل فرق يف ذلك بني �ل�س���وي وذوي 
�لإعاق���ة، كم���ا �أن �أغر�����س �لرتبي���ة و�أهد�فه���ا متماثل���ة يف جوهرها بالن�س���بة جلميع 
�لأطف���ال، و�أ�س���بح هناك �عرت�ف عام ب�س���رورة تربية ذوي �لإعاق���ة باعتبارهم �أفر�د� 
يجب م�ساعدتهم على �لتكيف يف �ملجتمع، و�ل�ستفادة بقدر�تهم مهما كانت حمدودة، 
ويعترب ذلك �سدى لذوي �ل�سيحات �لعاملية �لتي نادت بزيادة �لهتمام بذوي �لإعاقة، 

و�إعد�د �لرب�مج �ملنا�سبة لهم.

�إن عملي���ة �لدمج تهيئ �لفر����س �ملتكافئة لكل �لأفر�د ذوي �لإعاقة وغري ذوي 
�لإعاق���ة، وتقل���ل م���ن �لو�س���مة �لتي حلقت ب���ذوي �لإعاق���ة، وتعدل م���ن �جتاهات كل 
�لذين يتعاملون معهم �بتد�ًء من �لأ�سرة و�ملعلمني و�لأقر�ن و�ملجتمع �ملحلي، وتفتح 
�ملجال �أمامهم لتكوين عالقات �جتماعية �سليمة، مبا ميكنهم من �ل�ستفادة من غري 
ذوي �لإعاق���ة م���ن خالل عملية �لتقليد، كما توؤدي �إىل حت�س���ني مفهوم �لذ�ت، ويزيد 
م���ن د�فعيته���م نح���و �لتعل���م، كما ي�س���اهم �لدم���ج يف تغي���ري �جتاهات �ملجتم���ع �لكبري 
ب�س���كل عام و�لأ�س���ر و�ملعلمني و�لأقر�ن ب�سكل خا�س �إيجاًبا نحو �لأفر�د ذوي �لإعاقة، 
كذلك ي�ساعد �لدمج �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة على �لتعرف عن كثب حقيقة �لأفر�د 
ذوي �لإعاق���ة، وم���ا ميتلك���ون م���ن �يجابيات خارج �إط���ار �إعاقتهم، ويقل���ل من �لفو�رق 
�لجتماعية و�لنف�سية، �إذ ل ت�سعر �لأ�سرة و�لطفل �إختالفا عن �لأطفال �لآخرين، كما 
�أن �لف�س���ل عملية مكلفة �قت�س���ادًيا لذلك فاإن �لدمج يقلل من �لتكاليف �لقت�سادية 
.(Lindsy & Desforges, 2008) لتي يجب توفرها يف مر�كز �لرتبية �خلا�سة�

ويف ه���ذ� �لإط���ار، فق���د تعال���ت يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �لدع���و�ت نح���و دمج ذوي 
�لإعاق���ة يف �ملجتم���ع وتطبيعهم نحو �لعادية، و�عترب ذلك م���ن �لتحديات �ملهمة �لتي 
تو�ج���ه �ملجتمع���ات �ملعا�س���رة، �إذ ل يخلو جمتم���ع من �ملجتمعات من وج���ود فئات من 
ذوي �لإعاق���ة لديه���م ن���وع، �أو �آخ���ر من �لإعاقات من���ذ ولدته���م، �أو يف طفولتهم، �أو يف 
�ملر�حل �لعمرية �لتالية، وتوؤدي مثل هذه �لإعاقات �إىل نو�حي �لق�سور على م�ستوى 
�خل�س���ائ�س �جل�س���مية، �أو �لعقلي���ة، �أو �لنفعالية، �أو �لجتماعي���ة، لذلك يحتاج مثل 



فعالية برنامج تدريبي لتنمية اجتاهات املعلمني نحو دمج التالميذد . رحاب اأحمد راغب

 151 

هوؤلء �لأفر�د �إىل رعاية خا�سة، وخدمات �أكرث من تلك �خلدمات �لتي تقدم لالأفر�د 
.(Alkhashrami, 1995) لعاديني�

 كما �أن �لت�س���ارع �ملعريف يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة �أ�س���اف بعد� جديد� يتعلق 
ب�س���رورة جم���ار�ة �لتوجهات �حلديث���ة �لتي تنادى مبزيد من �لإدم���اج لذوي �لإعاقة 
يف بيئاته���م، وتذلي���ل �ل�س���عوبات ل�س���تفادتهم م���ن �خلدم���ات و�أوج���ه �لرعاي���ة �لت���ي 
تقدمها موؤ�س�س���ات �ملجتمع �ملدين، �إ�س���افة �إىل ذلك ل ميكن جتاهل تز�يد طموح �أ�سر 
�لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لذي خلق �س���غوطا كبرية على �ملوؤ�س�س���ات �لعاملة يف جمال 
ذوي �لإعاق���ة ملقابلة تل���ك �ملتغري�ت بتطوير بر�جمها، وحتدي���ث �خلدمات �لتاأهيلية 

.(Bochner & Pieters, 1999) ملقدمة لهوؤلء �لأفر�د�

 وق���د ظه���ر �لجت���اه نح���و دم���ج ذوي �لإعاقة نتيج���ة لالنتق���اد�ت �لتي وجهت 
لرب�م���ج �لع���زل، ولق���د حظ���ي ه���ذ� �لجت���اه باهتم���ام �لرتبوي���ني و�ملجتمع���ات كاف���ة، 
وتط���ورت �ملناق�س���ات و�جل���دل حول���ه، ومتي���ز ه���ذ� �لنقا����س باملفاهي���م و�لفرت��س���ات 
�ملت�س���اربة من قبل �أن�ساره ومعار�س���يه، وكانت نقطة �لختالف �لرئي�سة هي �لفكرة 
�خلاطئة �لتي تفيد باأنه يجب �أن يتم �إغالق جميع �ل�سفوف �خلا�سة، وو�سع جميع 
�لأطفال �أ�سحاب �حلالت �خلا�سة يف �سفوف در��سية عادية، وعلى �لرغم من �أنه قد 
تك���ون نية �أن�س���ار هذه �لفكرة جي���دة؛ �إل �أن �لتعامل مع مفه���وم �لدمج على �أنه “�أما 
�لكل �أول �س���يء على �لإطالق” يعمل على �لتب�س���يط �ملبالغ فيه من حاجات �لطالب 
ذوي �لإعاقة، ويخلق حتديات خا�سة من جانب معلمي �ل�سفوف �لعادية و�خلا�سة. 

 ولكن �لتقليل �ملبالغ فيه من �حتياجات �لطلبة ذوي �لإعاقة وت�سارب �لأفكار 
لي����س ه���و �له���دف �حلقيق���ي م���ن ور�ء �لدم���ج، فاله���دف �حلقيق���ي �إز�ء ه���ذ� �لبدي���ل 
�لرتب���وي ه���و توفري فر�س تعليمية مت�س���اوية جلمي���ع �لطالب �لذي���ن لديهم �إعاقة 
ب�س���يطة، وذل���ك بو�س���عهم يف �لبيئ���ة �لتي تعم���ل على تلبي���ة �حتياجاتهم على �أف�س���ل 

.(Malmskog & Mcdonnell, 2003) .وجه

م�سكلة البحث:
 ي���رى هاله���ان وكوفم���ان (Hallahan& Kauffman,2002) �أن �لدم���ج 
�أح���د �لجتاه���ات �حلديث���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وهو يت�س���من و�س���ع �لأطف���ال ذوي 
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�لإعاقة �لفكرية  بدرجة ب�س���يطة يف �ملد�ر����س �لبتد�ئية �لعادية مع �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتي ت�سمن ��ستفادتهم من �لرب�مج �لرتبوية �ملقدمة يف هذه �ملد�ر�س، ويعرفه على 
�أنه �س���كل من �أ�س���كال �لجتاهات �لرتبوية نحو �لطلبة ذوي �لإعاقة، يت�س���من و�س���ع 
�لأطفال غري �لعاديني مع زمالئهم �لعاديني ب�سكل موؤقت مبني على �أ�س�س متطورة 
وتخطيط تربوي وعملي مربمج، ويتطلب تو�سيح �مل�سوؤولية لكل من معلمي �لرتبية 

�لعادية و�خلا�سة و�لأ�سخا�س �ملهنيني �لآخرين. 

 فقد �أ�س���ارت نتائج بع�س �لدر��س���ات يف هذ� �ل�سدد تباينا يف �جتاهات �ملعلمني 
نح���و عملي���ة �لدم���ج، فق���د ك�س���فت در��س���ة (Bowdler & Deliczny, 2006) �أن 
�جتاه���ات �ملعلم���ني و�ملديرين نحو دم���ج �ملتعلمني ذوي �لإعاقات �حلركية و�ل�س���معية 
و�لب�سرية �إيجابية ب�سكل عام، ولكن مل تظهر �لدر��سة فروقا وفق متغري�ت �جلن�س، 

�لوظيفة، �خلربة، �لتخ�س�س، �ملوؤهل �لعلمي.

 وك�س���فت در��سة عبد �لغفور )1999( �أن �ملعلمني و�ملديرين ل يتقبلون مفهوم 
�لدمج ب�سكل عام، وتبني من خالل �لدر��سة �أن دمج �ملتعلمني ذوي �لإعاقات �لب�سرية 
و�حلركية حظي بقبول �أكرب من دمج �ملتعلمني ذوي �لعاقات �لفكرية و�ل�سمعية، �أما 
در��س���ة ها�س���تنكز و�أوكفورد (Hastings &Oakford ,2003) فقد تو�سلت �إىل �أن 
�ملعلمني لديهم �جتاهات �س���لبية نحو �لطلبة �مل�س���طرينب �سلوكيا و�نفعاليا �أكرث من 

ذوي �لعاقة �لفكرية.

  (Bradshaw& Mundia ,2006) وتو�س���لت در��س���ة بر�د�س���و وموندي���ا 
�إىل �أن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة �أك���رث تف�س���يال للدمج م���ن �ملعلم���ني �لعاديني، كما 
مل تظه���ر �لدر��س���ة فروق���ا وف���ق متغ���ري �جلن����س، �أم���ا در��س���ة كاليف���ا وكوجكوفي���ك 
وت�س���اكر�ي�س (Kalyva, Gojkovic &Tsakiris,2007) فقد تو�س���لت �لدر��س���ة 
�إىل �أن �جتاه���ات معلم���ي مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام كان���ت �س���لبية بع����س �ل�س���يء، بينم���ا 
كان���ت �جتاه���ات معلمي �لرتبية �خلا�س���ة �إيجابية، كما مل تظهر �لدر��س���ة فروق بني 
 (Malinen & ملعلمني وفق متغري �خلربة. وك�س���فت در��س���ة مالينني و�س���افوليانني�
(Savolainen,2008 �أن �جتاه���ات طلب���ة �جلامعة كانت �س���لبية نح���و �لدمج بع�س 
�ل�س���يء، �أما در��س���ة �أليوت (Elliott,2015) فقد تو�س���لت �لدر��سة �إىل وجود عالقة 
بني �جتاهات �ملعلمني نحو �لدمج وفاعليتهم، �إذ �أن �ملعلمني ذوي �لجتاهات �لإيجابية 
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نحو �لدمج زودو� �ملتعلمني ذوي �لإعاقة مبحاولت تدريبية �أكرث من �ملعلمني �لذين 
ل يت�سفون باجتاهات �يجابية نحو �لدمج.

يظه���ر م���ن خ���الل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ختالف���ا يف �لجتاه���ات نح���و عملي���ة 
�لدم���ج، وق���د يتاأث���ر ذل���ك بتخ�س����س �ملعل���م حي���ث كان���ت �جتاه���ات معلم���ي �لرتبي���ة 
�خلا�سة �أكرث �إيجابية من معلمي �ملتعلمني �لعاديني، كما يتاأثر �لدمج بنوع �لإعاقة              

.(Hastings &Oakford ,2003

وجتدر �لأ�سارة �إىل �أن عملية �لدمج تتطلب �أ�س�س ومعايري علمية ومو�سوعية، 
وب���دون ه���ذه �ملعايري و�لأ�س����س يك���ون �لدمج �نعكا�س لتج���ارب غربي���ة، تتخللها كثري 
م���ن �مل�س���كالت حت���ول دون حتقي���ق �لأه���د�ف، لذلك فاإن �لدم���ج لي�س م�س���األة حتمية 
يف �ل�س���فوف �خلا�س���ة، �أو �ملد�ر����س �خلا�س���ة، وهك���ذ� ميك���ن �لق���ول �أن عملي���ة �لدمج 
�س���الح ذو حدين تتاأثر �إىل حد كبري بنوعية ودرجة �لإعاقة، فال ميكن �أن نتكلم عن 
�لدمج �لأكادميي يف حالة �لإعاقة �لعقلية �ل�س���ديدة، �أو يف حالة فقد�ن �ل�س���مع �لتام، 
ولك���ن ميك���ن �لتكلم عن �لدمج يف �جلو�نب غري �لأكادميي���ة يف �جلو�نب �لجتماعية 

و�جلو�نب �لريا�سية و�لفنية و�ملو�سيقية.

كذل���ك ف���اإن قلة �لن���دو�ت و�لرب�مج �خلا�س���ة بتوعي���ة �لأه���ايل بفو�ئد �لدمج 
ميك���ن �أن توؤث���ر �س���لًبا عل���ى عملي���ة �لدم���ج، بالإ�س���افة �إىل �أن تطوير بر�م���ج �لرتبية 
�خلا�س���ة ب�س���كل ع���ام، وتطوير بر�مج �لدمج ب�س���فة خا�س���ة لن يوؤتي ثم���اره طاملًا �أنه 
يت���م مبع���زل ع���ن خ���رب�ت و�آر�ء �أولي���اء �لأم���ور (Cavallaro et al., 2007) كما �أن 
قلة �لرب�مج �لإعالمية يف ن�س���ر �لوعي جتاه ذوي �لإعاقة ب�س���فة عامة، وجتاه �لدمج 
ب�سفة خا�سة �سبب رئي�س يف تبني �لعديد من �أفر�د �ملجتمع �جتاهات ومو�قف �سلبية 
�إز�ء هذه �لفئة من �أبناء �ملجتمع، فما ز�لت جمتمعاتنا �ملحلية ل تدعم �لدمج ب�س���كل 
كبري نتيجة ر�س���وخ �أنظمة �لعزل و�ل�ستثناء �لقائمة على �ملعتقد�ت �ل�سخ�سية، وهذ� 
 .(Cole et al., 2001) يعزز عملية عزل ذوي �لإعاقة بعيًد� عن تيار �حلياة �ليومي

وم���ن هن���ا، تبل���ورت م�س���كلة �لبحث �حل���ايل يف تنمي���ة �جتاه���ات �ملعلمني نحو 
عملية دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية �حلكومية، وحتديد� يحاول 

�لبحث �حلايل �لإجابة عن �لت�ساوؤلت �لتالية:
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((( م���ا هى �جتاه���ات �ملعلمني نحو عملية دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 1
�لبتد�ئية �حلكومية؟

((( ه���ل توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �جتاهات �ملعلمني نحو عملية �لدمج 1
وفق متغري نوع �ملعلم؟

((( هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني معلمي �ملجموعة �لتجريبية ومعلمي 1
�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لجتاهاتهم نحو عملية �لدمج؟ 

((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي يف 1
�جتاهات �ملعلمني باملجموعة �لتجريبية نحو عملية �لدمج؟

((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي يف 1
�جتاهات �ملعلمني باملجموعة �لتجريبية نحو عملية �لدمج؟

اأهداف البحث: 
ي�سعى �لبحث �حلايل �إىل ما يلي:

((( تع���رف �جتاه���ات �ملعلمني نح���و عملية دمج �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 1
�لبتد�ئية �حلكومية.

((( �لف���روق يف �جتاه���ات �ملعلم���ني نح���و عملي���ة �لدم���ج وف���ق متغ���ري ن���وع �ملعل���م         1
)ذكور، �إناث(.

((( �لتجريبي���ة 1 �ملجموعت���ني  ب���ني  �لبع���دي  �لقيا����س  يف  �ملعلم���ني  ب���ني  �لف���روق 
و�ل�سابطة يف �جتاهاتهم نحو عملية �لدمج.

((( �لف���روق يف �جتاه���ات �ملعلم���ني ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي و�لقيا�س���ني 1
�لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية يف �جتاهاتهم نحو عملية �لدمج.

اأهمية البحث:
تتجلى �أهمية �لبحث من �ملو�س���وع �لذي تعاجله �إذ جرى �حلديث عن عملية 
�لدم���ج على م�س���توى �لعامل وت�س���اربت �لآر�ء حوله من موؤي���د ومتحفظ، وقد يكون 
ه���ذ�ن �ملوقف���ان يف �لبل���د �لو�حد، ولكن ميكن �لقول �أن �ملي���ل عامليا �إىل دمج �ملتعلمني 
ذوي �لإعاق���ة وخ�سو�س���ا يف �لبل���د�ن �ملتقدم���ة لأن عملي���ة �لدم���ج جت�س���د �جلو�ن���ب 
�لإن�سانية و�لأخالقية و�لثقافية، ولكن هذ� �مليل هل يكون على بعد و�حد من جميع 
فئ���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�جل���و�ب بالتاأكيد �س���يكون بالنف���ي، لأنه ميك���ن دمج بع�س 
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�س���ر�ئح ذوي �لإعاق���ة حركي���ا م���ع �ملتعلمني �لعادي���ني بتوفري ت�س���هيالت بيئية، ولكن 
�لدمج ل يكون �س���هال مع ذوي �لإعاقة �لذهنية �ملتو�س���طة، �أو �ل�س���ديدة، �إذ �أن تهيئة 
م�س���تلزمات جناح عملية �لدمج �أ�س���عب بكثري من �ل�سريحة �لأوىل، كما �أن �لدر��سات 
�لتي عاجلت هذ� �ملو�س���وع قليلة، ومل تتعمق فيه، لذلك ي�س���عى �لبحث �حلايل تعرف 
�جتاه���ات �ملعلمني نحو عملية �لدمج، وه���ل تختلف �لجتاهات وفق متغري نوع �ملعلم 

و�لتحقق من �إمكانية تنمية �جتاهات �ملعلمني �ليجابية نحو �لدمج.

االإطار النظري: 

الجتاه�ات: هناك �لعديد من �ملفاهيم ذ�ت �ل�س���لة مبفه���وم �لجتاه �لرتبوي، و هذه 
�ملفاهيم هي:

مفهوم �لقيمة: �إن �لفرق بني �لقيم و�لجتاهات هو �لفرق بني �لعام )�لقيمة(  •
و�خلا����س )�لجت���اه(. فالقي���م جتري���د�ت، �أو تعميم���ات تت�س���ح، �أو تك�س���ف عن 
نف�س���ها م���ن خالل تعب���ري �لأفر�د ع���ن �جتاهاته���م نحو مو�س���وعات حمددة ؛ 
مبعن���ى �آخر ف���اإن مفهوم �لقيمة �أعم و�أ�س���مل من مفهوم �لجت���اه، و�لقيم هي 

�لتي تقدم �مل�سمون لالجتاهات.
مفه���وم �ملي���ل: يرتب���ط مفهوم���ا �مليل و�لجت���اه �رتباطا وثيق���ا، و لكن �لجتاه  •

�أو�س���ع يف معن���اه، وتعت���رب �ملي���ول �جتاهات نف�س���ية جتعل �ل�س���خ�س يبحث عن 
�أوج���ه ن�س���اط متنوع���ة ويف ميادين خمتلف���ة، ومع ذلك ف���اإن كل من �لجتاه و 

�مليل، ي�سف ��ستعد�د �لفرد لال�ستجابة ل�سيء ما بطريقة معينة.
مفه���وم �لر�أي: هو و�س���يلة �لتعبري �للفظي عن �لجت���اه، وباملقارنة فاإن �لر�أي  •

هو �لوحدة �لب�سيطة، و�لجتاه هو �لوحدة �لأكرث تركيبا.

ويتمث���ل �لجت���اه باأن���ه �س���لوك �لف���رد نحو �س���خ�س م���ا، �أو مب���د�أ، �أو نظرية، �أو 
موقف، وقد يكون �إيجابيا، �أو �سلبيا، ويتكون �لجتاه من ثالثة مكونات هي: 

املك�ون العاطفي: وهو موقف �لفرد �لنفعايل من مثري، �أو �س���خ�س، �أو فكر،  •
�أو مو�سوع ما، ويعرب عنها مب�ساعر �حلب و�لكر�هية و�ل�سرور و�لرتياح.

املكون املعريف: ويتعلق باملعارف و�خلرب�ت و�ملعتقد�ت ذ�ت �ل�سلة بالجتاه. •

املكون ال�سلوكي: يتمثل باخلرب�ت و�أ�س���لوب �لتن�س���ئة �لجتماعية �لتي ت�سكل  •
�لأمناط �ل�سلوكية �لتي يفرت�س �أن تت�سق مع �ملكونني �ل�سابقني.
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اأما اأهم العوامل املوؤثرة يف الجتاه فهي:
(( �لثقافة �لعامة �ل�سائدة..
(( �حلالة �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية للو�لدين..
(( �لأقر�ن و�ملجتمع �ملحلي..
(( �خلرب�ت �ل�سخ�سية..
(( �حلالة �جل�سدية و�ل�سحية..
(( و�سائل �لإعالم..

وقد يكون �لتعبري عن �لجتاه لفظيا، �أو عمليا، ولالجتاهات وظائف عدة هي:
الوظيفة املنفعية: وهي �حل�س���ول عل���ى �أكرب قدر ممكن من �لثو�ب، و�أقل قدر من 
�لعقاب. و�لوظيفة �لدفاعية عن �لذ�ت، وهي �لجتاهات �لتي يحملها �لفرد لتحميه 
م���ن معرفة نو�ق�س���هم عن طري���ق ميكانزم �لرف�س �لتي تق���وم بتجنب �حلقائق غري 
�ملر�س���ية، وبذل���ك تك���ون مرتبط���ة بحاجات���ه ودو�فع���ه �لفردي���ة �أك���رث م���ن �رتباطه���ا 

باخل�سائ�س �ملو�سوعية.
وظيف�ة التعب�ر ع�ن القي�م: وي�س���عى م���ن خالله���ا �لتعب���ري ع���ن قيم���ه و�لتز�مات���ه 

و�لعرت�ف بها.
الوظيف�ة املعرفي�ة: �أي �ت�س���اق يف �ملو�قف �ملختلف���ة، بحيث ي�س���لك �جتاها على نحو 

ثابت، ويتجنب �ل�سياع، �أو �لت�ستت. )�لكبي�سي،2000(.

 وهناك ثالثة �جتاهات رئي�س���ية نحو �سيا�س���ة �لدمج ميكن �لإ�سارة �إليها على 
 .(Segall, 2008) :لنحو �لتايل�

 	 الجت�اه الأول: يعار�س �أ�س���حاب هذ� �لجتاه ب�س���ده فك���رة �لدمج، ويعتربون تعليم 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س خا�س���ة به���م �أك���رث فعالي���ة و�أمنا ور�ح���ة لهم وهو 

يحقق �أكرب فائدة.
	 الجتاه الثاين: يوؤيد �أ�س���حاب هذ� �لجتاه فكرة �لدمج ملا لذلك من �أثر يف تعديل 
�جتاهات �ملجتمع، و�لتخل�س من عزل �لأطفال، و�لذي ي�س���بب بالتايل �إحلاق و�س���مة 
�لعجز و�لق�س���ور و�لإعاقة وغريها من �ل�س���فات �ل�س���لبية �لتي قد يكون لها �أثر على 
�لطف���ل ذ�ت���ه وطموحه ود�فعيته، �أو على �لأ�س���رة، �أو �ملدر�س���ة، �أو �ملجتمع ب�س���كل عام.
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	 الجت�اه الثالث:ي���رى �أ�س���حاب هذ� �لجتاه باأنه من �ملنا�س���ب �ملحاي���دة و�لعتد�ل، 
وب�س���رورة عدم تف�س���يل برنامج على �آخر، بل يرون �أن هناك فئات لي�س من �ل�س���هل 
دجمه���ا، ب���ل يف�س���ل تق���دمي �خلدم���ات �خلا�س���ة به���م من خ���الل موؤ�س�س���ات خا�س���ة، 
وه���ذ� �لجت���اه يوؤيد دم���ج �لأطفال ذوي �لإعاقات �لب�س���يطة، �أو �ملتو�س���طة يف مد�ر�س 
�لتعليم �لعام ويعار�س فكرة دمج �لأطفال ذوي �لإعاقات �ل�س���ديدة جد� )�لعتمادية 

ومتعددي �لإعاقات(.

الدمج: �س���هد عقد �لثمانينات من �لقرن �لع�سرين �زدياد �حلركة جتاه دمج �لطالب 
يف �لبيئ���ة �لرتبوي���ة �لعادي���ة، وكان م���ن �أه���م �لعو�مل �لتي �س���اهمت يف ه���ذه �حلركة 
ه���و �س���دور عدد من �لقو�نني �لتي طالبت ب�س���رورة تعليم �لط���الب غري �لعاديني يف 

 (Ferraioli & Harris, 2011).سفوف �لرتبية �لعادية�

و�زد�د يف �لعقدي���ن �لأخريي���ن دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام، 
وذلك ب�س���بب �لفل�س���فة �حلديثة يف �لرتبية �خلا�سة، و�لتي تتبنى و�سع ذوي �لإعاقة 

 (Park & Chitiyo, 2009) يف �لبيئة �لأقل عزًل

�إل �أن عملي���ة �لدم���ج تل���ك ل ميك���ن له���ا �أن حتق���ق �أهد�فها عل���ى �لنحو �لذي 
ينبغ���ي �أن تك���ون علي���ه �إن مل تكن مقرونة بتوفري �ل�س���رت�طات �لالزمة لإجناح تلك 
�لتجرب���ة، وم���ن �أهم تلك �ل�س���رت�طات توف���ري �لرب�م���ج �لتعليمية �ملتخ�س�س���ة �لتي 
م���ن �س���اأنها تلب���ي �لحتياج���ات �لفعلي���ة له���وؤلء �لأطف���ال، �إن �أغلبي���ة �لتغ���ري�ت �لتي 
ط���ر�أت عل���ى مر �لعقود �ملا�س���ية بخ�س���و�س تعلي���م ذوي �لإعاقة من �ملمك���ن �أن ُتعزى 
�إىل �لقوى �لجتماعية، ففي �لن�س���ف �لأول من �لقرن �لع�س���رين كان تعليم �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة مهم���ال �إىل ح���د بعي���د، و��س���تبعدت �ملد�ر����س �حلكومي���ة ذوي �لإعاق���ات 
�لذهني���ة على �أ�س���ا�س �أنهم كانو� ي�س���كلون تهدي���ًد� للطالب �لعادي���ني، �أو �أنه من غري 
�ملمكن تدري�س���هم ب�س���بب نق�س �ملو�رد �ملالية لال�س���تمر�ر يف تقدمي �لرب�مج �خلا�سة، 
كذلك فاإن �لبيئات �لتعليمية للمد�ر�س جتاهلت �أ�سلوب �لتفريد يف �لتعليم، و�عتربت 
�لتنوع �أمر� غري مرغوب فيه، وبحلول منت�س���ف �لقرن �لع�س���رين �جتمعت عدة قوى 
لإدخ���ال �لتغ���ري يف �لتعلي���م ليتجه نحو �لدمج، فبد�أت �لدر��س���ات �لت���ي تتعلق بتعليم 
ذوي �لإعاق���ة بالظه���ور، كم���ا وفرت هذه �لدر��س���ات �لد�ف���ع جلهود �لآباء و�أن�س���ارهم 

للمطالبة باأف�سل و�سع تعليمي لأبنائهم. 
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تعريف �لدمج: يرتبط �مل�س���طلح ب�س���كل �أ�سا�سي بدرجة �لإعاقة فال ميكن �أن 
نتح���دث ع���ن �لدم���ج يف ح���الت �لإعاقة �ل�س���ديدة، ولكن ميكن ذلك يف حال���ة �لإعاقة 
�لب�س���يطة �إذ �ن معظم دول �لعامل تتخلى تدريجيا عن �لف�س���ل وخ�سو�س���ا بالن�س���بة 

للمعاقني عوقا ب�سيطا، �أو هام�سيا، كما ياأخذ �ل�سور �لتالية:
البيئة الأقل عزلً (Least Restrictive) يق�سد بها �لأقالل بقدر �لمكان من عزل 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة وذل���ك بدجمهم ق���در �لمكان بالأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة يف 

�ل�سفوف ومد�ر�س �لتعليم �لعام.

الدم�ج (Mainstreaming) ويق�س���د بذلك دمج �لأطف���ال ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 
و�ل�س���فوف �لعادي���ة م���ع �أقر�نه���م �لعادي���ني م���ع تق���دمي خدم���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة 

و�خلدمات �مل�ساندة.

مبادرة الرتبية العادية (Regular Education Inactive) يق�سد بهذ� �مل�سطلح 
���ا ذوي  �أن يقوم مدر�س���ي مد�ر����س �لتعليم �لعام بتعليم �لأطفال ذوي �لإعاقة خ�سو�سً
�لإعاق���ات �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة يف �ل�س���فوف ومد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام م���ع تق���دمي 

�ل�ست�سار�ت من �ملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة.

الدم�ج ال�سام�ل )العام( (Inclusion) هذ� �مل�س���طلح ي�س���تخدم لو�س���ف �لرتتيبات 
�لتعليمي���ة عندم���ا يكون جمي���ع �لطالب بغ�س �لنظ���ر عن نوع، �أو �س���دة �لإعاقة �لتي 
يعانون منها، يدر�سون يف �سفوف منا�سبة لعمارهم مع �أقر�نهم �لعاديني يف مدر�سة 

�حلي �إىل �أق�سى حد ممكن مع توفري �لدعم لهم يف هذه �ملد�ر�س. 

�إن �ملوق���ف �لر�ه���ن ميي���ل �إىل دم���ج �ملتعلم���ني ذوي �لإعاقة لأن ذلك جت�س���يد� 
للجان���ب �لإن�س���اين، ويتما�س���ى م���ع �لتط���ور�ت �لت���ي حدث���ت يف �لع���امل يف �حلري���ة 
و�لدميقر�طي���ة، ورف����س �لتميي���ز و�لتفرق���ة، وتوفري �لفر����س �ملتكافئة لالأف���ر�د �أيا 
كان���ت فئته���م، لأن �لتعلي���م حق لكل ف���رد بغ�س �لنظر ع���ن قدر�ت���ه و�إمكانياته، وهذ� 
م���ا تدع���و �إلي���ه جمعي���ات حق���وق �لإن�س���ان، لذل���ك �أخ���ذت �ل���دول تتخل���ى عن �سيا�س���ة 
�لعزل �لتي كانت �س���ابًقا، وتتبنى �سيا�س���ة �لدمج �جلزئي، �أو �لكلي، وهذ� ل يعني على 
�لإط���الق غل���ق �ل�س���فوف و�ملد�ر����س �خلا�س���ة، وتعلي���م جمي���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام، و�إمن���ا يج���ب �أن يو�س���ع �لطف���ل يف �لبيئ���ة �لأق���ل تقيي���د�                                                 



فعالية برنامج تدريبي لتنمية اجتاهات املعلمني نحو دمج التالميذد . رحاب اأحمد راغب

 159 

(Least restricted environment) �أي �إحلاق �لطفل يف �لبيئة �لرتبوية �لأكرث 
مالئمة، و�لأوفر حظا يف توفري حاجاته، وقد تكون �ل�س���فوف �لعادية لطول �لوقت، 
�أو لبع�س���ه ح�س���ب ق���در�ت و�إمكاني���ات �لطف���ل، وتختل���ف دول �لعامل يف �س���يغ �لدماج 

�ملعمول بها �إذ ل يوجد �تفاق دويل على �سيغ �لدماج. 

وق���د ��س���ار �خلطي���ب )2004( �ىل در��س���ة ح���ول تعلي���م ذوي �لإعاق���ة نفذته���ا 
�ليون�س���كو، وق���دم جروف���ري وفي�س���ر (Grover & Fisher 1999) تقري���ًر� عنه���ا؛ 
ت�س���من �لتقري���ر تبني ت�س���ع وثالثون دولة من �ثنتني وخم�س���ني دول���ة للدمج، ولكن 
ذل���ك ل يعن���ي بال�س���رورة �ن ه���ذه �لدول جميًعا ت�س���ع مب���د�أ �لدمج مو�س���ع �لتنفيذ 
فبع�سها تطبق �لدمج ب�سبب �سيا�سات �جتماعية بالغة �لتطور، وبع�س �لدول متار�س 
�لدم���ج لأنه ميثل �أف�س���ل �لبد�ئ���ل �ملتاحة و�لقابل���ة للتنفيذ لن �ملد�ر�س و�ملوؤ�س�س���ات 
�خلا�س���ة ذ�ت كلف���ة �قت�س���ادية كب���رية جًد�، ول تتوف���ر �إعد�د كبرية م���ن �لأفر�د ذوي 
�لإعاق���ة، بينم���ا تبن���ت بع�س �لدول �لف�س���ل �لذي تع���ده �أكرث مالءم���ة حلاجات ذوي 
�لإعاقة، �أما �لأ�س���كال �لتي تقدمها �لرتبية �خلا�س���ة فتمثل بع�س���ها �لف�سل وبع�سها 

�لآخر �لدمج باأ�سكال خمتلفة ومن هذه �لأ�سكال: 
((( موؤ�س�سة، �أو مدر�سة ينام بها �لأطفال ويتعلمون بها كذلك. 1
((( موؤ�س�سة، �أو ملجاأ ياأوي ذوي �لإعاقة �أما تعليمهم فيكون يف مكان �آخر. 1
((( مدر�سة نهارية خا�سة. 1
((( �ل�سفوف �خلا�سة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام. 1
((( �سفوف خا�سة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام ويختلط بفرت�ت مع �لتالميذ. 1
((( يو�س���ع يف �س���ف عادي مع توفري م�س���اعد�ت د�خل �ملوؤ�س�س���ة كاأن تكون عياد�ت 1

خارجية، �أو مركز تعليمي.
((( دم���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة عوق���ا ب�س���يطا م���ع �لعتيادي���ني و��س���ر�ك معلمة 1

�لرتبية �خلا�سة مل�ساحبة �ملعلمة �لعتيادية من �أجل ت�سهيل عملها و��ستيعاب 
هوؤلء �لأطفال. 

((( و�سع �لطفل يف �سف عادي وي�ستعني �ملعلم مب�سرف، �أو خمت�س لي�ساعده على 1
كيفية �لتعامل و�لطرق �لفنية للتعليم و�لو�سائل وغريها. )�لعدل، 2010(. 
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متث���ل �لأ�س���كال �لثالث���ة �لأوىل ح���الت �لف�س���ل بينم���ا بقي���ة �لنق���اط �ملتبقية 
متثل �لأ�سكال �ملختلفة للدمج، وهي تختلف من دولة لأخرى لأ�سباب عديدة ترتبط 
ب�سيا�س���تها �لرتبوية و�إمكانياتها �ألقت�س���ادية، ومدى توفر �ملخت�س���ني يف هذ� �ملجال، 
و�حلال���ة �لجتماعي���ة و�لثقافية، فاإن �لهدف �لأ�سا�س���ي من دم���ج �لطفل �خلا�س مع 
�لعتيادي���ني هو �لتفاعل وك�س���ب كثري من �خل���رب�ت من خالل �لحتكاك �ليومي مع 
�أقر�ن���ه �لأم���ر �ل���ذي ي���وؤدي �إىل �لتكي���ف �لجتماعي، ولكن م���ن �أهم �ل�س���عوبات �لتي 
تو�جه هذه �لعملية هو كيف جنعل �لأطفال �لعتياديني يقبلون ويتكيفون مع هوؤلء 
�لأطف���ال وخ�سو�س���ا م���ع �لكب���ار �إذ �أن عملية �لدمج تك���ون �أوفر حظ���ا للنجاح عندما 
يك���ون �لأطف���ال �س���غار� لأن مدى �لفروق �لفردية بينهم مل تت�س���ع بع���د بالقدر �لذي 
نر�ه عند تقدم �لعمر، و�ل�سعوبة �لكبرية �لأخرى هي معلمني �ملتعلمني �لعتياديني 

�للذين مل يعدو� للتعامل مع �لأطفال ذوي �لإعاقة.

وجن���اح عملي���ة �لدم���ج يتطل���ب معلم���ون موؤهل���ون ومدرب���ون يف �لتعام���ل مع 
�س���ر�ئح �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�إذ� مل يتوف���ر مث���ل ه���ذ� �ل���كادر ل ميك���ن �أن تكل���ل عملية 
�لدم���ج بالنج���اح، و�إمن���ا ق���د تتفاقم �مل�س���كلة �أك���رث، كما تتطل���ب عملية �لدم���ج تهيئة 
�ملتعلمني غري ذوي �لإعاقة لقبول �س���ر�ئح �لرتبية �خلا�س���ة و�لتعامل �ل�سليم معهم، 
وميكن �أن جند �س���عوبة يف تطبيق �لتعليم �لفردي، كما قد يحدث �لت�س���دع �لنف�س���ي 
لالأفر�د ذوي �لإعاقة عندما تعتمد �ملد�ر�س �ملحك �لأكادميي �ملعيار �لأ�سا�سي للحكم 
عل���ى �لف���رد �إذ قد ل ي���وؤدي كما ينبغي يف هذ� �جلانب، بينما قد ي���وؤدي �أد�ء مقبول يف 

�جلو�نب �لأخرى كالتدريبية و�ملهنية، غري �أن للدمج �يجابيات و�سلبيات كما يلي:

 اأول: ايجابيات الدمج:
((( ي���وؤدي �لدم���ج �إىل تعدي���ل �لجتاهات وخ�سو�س���ا لالأف���ر�د �لعامل���ني مع ذوي 1

�لإعاقة.
((( قد يخفف من �ل�س���غوط �لتي تعاين منها �لأ�س���ر كال�سعور بالذنب و�لإحباط 1

و�لو�سمة.
((( قد يزيد �لدمج من ��س���تثارة هوؤلء �لأفر�د نتيجة لوجود �أطفال قد يدعوهم 1

�إىل زيادة �لعطاء مما يوؤدي �إىل زيادة د�فعيتهم.
((( ميكن �ن ينعك�س ب�سكل �يجابي على روؤية �لفرد لذ�ته.1
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((( قد يح�سن �جلانب �لأكادميي �إذ� توفرت �لأ�س�س و�ملعايري �ملو�سوعية للدمج.1
((( ي�ساعد �لدمج على تطوير �لتفاعل �لجتماعي نتيجة لدجمهم مع جمموعات 1

جديدة.
((( ميكن �ل�س���تفادة م���ن �لأفر�د �لعادي���ني يف عملية �لتقليد و�ملح���اكاة للمهار�ت 1

و�لعاد�ت �جليدة.
((( قد يزيد �لتقبل �لجتماعي نتيجة للتو��سل مع �لأفر�د �لعاديني.1
((( يوؤدي �لدمج �إىل مر�عاة �لفروق �لفردية.1
((1( يقلل �لدمج من �لتكلفة �لقت�سادية.1
(((( يتما�سى �لدمج مع �لقيم �لأخالقية و�لثقافية.1
(((( ميكن �أن يح�سن �ملهار�ت �ل�ستقاللية.1

ثانًيا:�سلبيات الدمج:
((( قد يوؤدي �لدمج �إىل �لرتدي و�لف�سل و�لإحباط عندما ل يكون هناك معلمني 1

موؤهلني للتعامل مع �لأفر�د ذوي �لإعاقة.
((( ق���د ي���وؤدي �إىل حال���ة �لرف�س وخ�سو�س���ا م���ن قب���ل �ملتعلمني �لعادي���ني �إذ� مل 1

يهيئو� �سابقا لتقبل �لأفر�د ذوي �لإعاقة، وهي م�ساألة يف غاية �ل�سعوبة.
((( قد يحرم �لدمج �ملتعلمني من ذوي �لإعاقة من فر�س تفريد �لتعليم.1
((( ق���د ي���وؤدي �لدم���ج يف حالة ف�س���له يف حتقيق حاج���ات �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �إىل 1

�ل�سلوكيات �ل�سائكة.
((( قد يخلق �سعور� من �لكر�هية نحو �ملدر�سة �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل �لهروب 1

من �ملدر�سة.

وجت���در �ل�س���ارة �إىل بع����س �لنق���اط �لت���ي ينبغ���ي �أن توؤخ���ذ يف �حل�س���بان عند 
عملية �لدمج: 

((( حتدي���د �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لكفاي���ات �لأكادميي���ة وف���ق �ملعاي���ري �ملقبول���ة 1
و�ملنا�سبة لعمر �لطفل �لعقلي.

((( تقري���ر �أهلي���ة �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة و��س���تعد�د�تهم لدخ���ول عملي���ة �لدم���ج 1
وبال�سكل �لذي يتنا�سب معهم.

((( �لتهيئة �مل�سبقة لالأفر�د ذوي �لإعاقة للدخول يف برنامج �لدمج.1
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((( تهيئ���ة �لأف���ر�د �لعادي���ني للدخ���ول يف �لربنام���ج �لدجمي ب�س���رط �أ�سا�س���ي هو 1
تقبل هوؤلء �لأفر�د ب�سكل حقيقي.

((( تكييف �ملناهج �لدر��سية بحيث تر�عي �لفروق �لفردية.1
((( �ختيار �لطرق �لتدري�سية �ملنا�سبة �لتي حتقق �لفائدة لهوؤلء �لأفر�د.1
((( �إع���د�د �ملعل���م بال�س���كل �لذي يتنا�س���ب م���ع �لفئة �لت���ي يتعامل معه���ا، ويتطلب 1

معرفة و��سعة ودقيقة للفئة، �أو �لفئات ذوي �لإعاقة. 
((( تهيئة �ملكان �لرتبوي �لذي يتنا�س���ب مع عملية �لدمج بحيث ير�عي �لأطفال 1

ذوي �لإعاقة 

الربنامج: 
�لربنام���ج عب���ارة عن �خلط���و�ت �لتنفيذية لعملية �لتخطيط خلطة �س���ممت 
�س���لًفا وم���ا يتطلبه ذلك �لتنفي���ذ من توزيع ذهني وطرق تنفي���ذ و�إمكانات حتقق هذه 
�خلط���ة وتعن���ى كلم���ة برنام���ج يف �لقامو����س �أنها �خلطة �ملر�س���ومة لعمل م���ا، ويعرف 
فيوي���ل و�أول���ني (Fewell & Oelwein, 2001) �لربنامج باأنه: “�أ�س���لوب تدري�س 

معني، �أو فل�سفة �ختريت لو�سع خا�س”. 

الجتاه: 
ي���رى تي���زر (Tesser,1993) �لجت���اه باأن���ه: “بن���اء فر�س���ي ميثل �حل���ب، �أو 
�لكره ملو�سوع معني. وهناك من يرى �لجتاه باأنه تهيوؤ عقلي وجد�ين مكت�سب ثابت 

ن�سبيا يحدد �سعور �لفرد و�سلوكه �أز�ء �ستى �ملتغري�ت”. 
�أم���ا �لتعري���ف �لإجر�ئ���ي لالجتاه يف �لبح���ث �حلايل فهو: “مو�ق���ف �ملعلمني 
�لرتبوي���ة و�لجتماعي���ة و�لنف�س���ية م���ن عملية دم���ج ذوي �لإعاقة”، وفق���ا للمقيا�س 

�مل�ستخدم يف هذه �لدر��سة )�إعد�د �لباحثة(.

الدمج: 
يعن���ي مفهوم �لدم���ج (Mainstreaming): “تعليم ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س 
�لتعليم �لعام مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة، و�إعد�دهم للعمل يف �ملجتمع مع غري ذوي 
�لإعاق���ة”، هذ� �لربنامج �س���غل �لكثري م���ن �ملهتمني و�ملتخ�س�س���ني يف تربية وتاأهيل 
ذوي �لإعاقة يف �أمريكا بظهور �لقانون �لأمريكي رقم )94 - 142( ل�سنة 1975م �لذي 
ن�س على �سرورة توفري �أف�سل �أ�ساليب �لرعاية �لرتبوية و�ملهنية لذوي �لإعاقة مع 
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�أقر�نه���م �لعادي���ني، فالدمج نظام ي�س���اعد �لأطفال ذوي �لإعاقة عل���ى �حلياة و�لتعلم 
و�لعمل يف �أماكن خا�سة، حيث يجدون فر�سة كبرية لالعتماد على �لنف�س على قدر 

(Cook et al., 1999) .طاقاتهم و�إمكانياتهم

�أح���د  �لدم���ج  �أن   (Freeman & Alkin, 2000) و�ألك���ن  وي���رى فرمي���ان 
�لجتاهات �حلديثة يف �لرتبية �خلا�س���ة، وهو يت�س���من و�س���ع �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية بدرجة ب�سيطة يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية �لعامة مع �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتي ت�سمن 
��ستفادتهم من �لرب�مج �لرتبوية �ملقدمة يف هذه �ملد�ر�س، ويعرفه على �أنه �سكل من 
�أ�س���كال �لجتاهات �لرتبوية نحو �لطلبة ذوي �لإعاقة، يت�س���من و�س���ع �لأطفال غري 
�لعادي���ني م���ع زمالئهم �لعاديني ب�س���كل موؤقت مبني على �أ�س����س متط���ورة وتخطيط 
تربوي وعملي مربمج، ويتطلب تو�س���يح �مل�س���وؤولية لكل من معلمي �لرتبية �لعادية 

و�خلا�سة و�لأ�سخا�س �ملهنيني �لآخرين. 

وق���د �أج���رى Jenkins et al., (1993) در��س���ة بعن���و�ن �جتاه���ات معلم���ي 
�ملد�ر����س �لأ�سا�س���ية ومديريه���ا نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف �لتعلي���م �لع���ام، �س���ارك يف 
�لدر��س���ة )248( معلما ومعلمة و)22( مديًر� ومديرة، وقد طور ��س���تبانة مكونة من 
ثالث���ة حماور هي �لنف�س���ي و�لجتماع���ي و�لأكادميي، طبقت �ل�س���تبانة بعد �لتحقق 
من �س���دقها وثباتها، تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن �جتاهات �ملعلمني و�ملديرين نحو دمج 
�ملتعلمني ذوي �لإعاقات �حلركية و�ل�س���معية و�لب�س���رية �يجابية ب�سكل عام، ولكن مل 
تظه���ر �لدر��س���ة فروق وفق متغ���ري�ت �جلن�س، �لوظيفة، �خلربة، �لتخ�س����س، �ملوؤهل 

�لعلمي للمعلمني.

وقامت �لكا�سف وحممد )1998( بدر��سة هدفت �إىل تعرف مدى جناح، �أو ف�سل 
جترب���ة دم���ج �لأطفال ذوي �لإعاقة م���ع �لأطفال غري ذوي �لإعاق���ة يف بع�س مد�ر�س 
مرحل���ة �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي مبحافظ���ة �ل�س���رقية، و�لك�س���ف ع���ن �لنو�ح���ي �لإيجابي���ة 
و�ل�س���لبية للتجرب���ة. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )76( �أبا م���ن �آباء �لأطفال غري ذوي 
�لإعاقة، و)75( �أبا من �آباء �لأطفال ذوي �لإعاقة، ومن )83( طفال من �لأطفال غري 
ذوي �لإعاق���ة بال�س���ف �لر�ب���ع و�خلام����س �لبتد�ئي، و)71( معلما م���ن �لقائمني على 
�لعملية �لتعليمية باملد�ر�س �لتي متت بها �لتجربة، ومت �إعد�د جمموعة من �لأدو�ت 
ومنها ��س���تمارة ح�س���ر بيانات عن �ملد�ر�س �لتي متت بها �لتجربة، و��س���تبيان للتعرف 
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عل���ى �آر�ء �لقائم���ني على �لعملية �لتعليمية، و��س���تبيان تع���رف �آر�ء �آباء �لعاديني نحو 
�لدمج، و��ستبيان تعرف �آر�ء �لأطفال غري ذوي �لإعاقة نحو �لدمج، و��ستبيان تعرف 
�آر�ء �آب���اء ذوي �لإعاقة نحو �لدمج. تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �لنتائ���ج �لتالية: �إن �لدمج 
�ملوج���ود بالفع���ل ه���و دم���ج جزئ���ي ل يتعدى ع���ن وج���ود ذوي �لإعاقة م���ع �لعاديني يف 
نف�س �ملدر�سة نف�سها مع �لف�سل �لتام بينهما يف �لدرو�س و�لأن�سطة. و�إن �أهم �لعو�مل 
�لإيجابية للتجربة نقل �خلدمة �إيل مكان �ملعوق وت�س���جيع �أولياء �لأمور على �إحلاق 
�أبنائهم ذوي �لإعاقة باملدر�س���ة وعدم عزل �ملعوق عن �ملجتمع، ومن �لعو�مل �ل�س���لبية 
قلة عدد �ملتخ�س�سني، وتعلم �لأطفال غري ذوي �لإعاقة بع�س �ل�سلوكيات �ل�ساذة من 
�لأطفال ذوي �لإعاقة. وعدم مو�فقة �لقائمني على �لعملية �لتعليمية باملد�ر�س �لتي 
مت���ت به���ا �لتجربة على �لدمج، ومت تف�س���ري ذلك لعدم و�س���وح �له���دف وعدم �لتهيئة 
�ملنا�س���بة لإجن���اح �لتجربة. وع���دم مو�فقة �آباء �لأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة على وجود 
�لأطفال ذوي �لإعاقة مع �أبنائهم يف �ملدر�س���ة. و- عدم مو�فقة �آباء ذوي �لإعاقة على 
دمج طفلهم �ملعاق مع �لطفل �لعادي، ومت تف�سري ذلك باأن �لطفل �ملعوق يجد رعاية 
�أف�س���ل يف معاهد �لرتبية �خلا�س���ة نظر� لوجود �ملتخ�س�س���ني وقلة كثافة �لتالميذ. 
ورف����س �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاقة وجود ذوي �لإعاقة معهم باملدر�س���ة وتف�س���يلهم 

لفكرة عزل �ملعاق بعيد� عنهم. 

وق���ام عب���د �لغفور )1999( بدر��س���ة ��س���تطالعية لجتاهات معلم���ي ومديري 
�ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة يف �لكويت نحو تعلي���م �لأطفال ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لتعليم 
�لع���ام، تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )447( معلم���ا ومدي���ر� مت �ختياره���م بالطريق���ة 
�لع�س���و�ئية �لعنقودي���ة م���ن �ملحافظ���ات �ملختلف���ة يف �لكوي���ت، ط���ور �لباحث ��س���تبانة، 
وج���رى تطبيقه���ا بع���د �أن حتق���ق من �س���دقها وثباتها، �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن 
�ملعلم���ني و�ملديري���ن ل يتقبلون مفهوم �لدمج ب�س���كل عام، وتبني من خالل �لدر��س���ة 
�أن دم���ج �ملتعلم���ني ذوي �لإعاق���ات �لب�س���رية و�حلركي���ة حظ���ي بقب���ول �أك���رب من دمج 
�ملتعلم���ني ذوي �لعاق���ات �لعقلية و�ل�س���معية، وقد حظي دمج �ملتعلم���ني ذوي �لإعاقة 
�إعاقة ب�س���يطة قبول �أكرث من �ملتعلمني ذوي �لإعاقة �إعاقة �س���ديدة، و�أ�س���ارت �لنتائج 
�ي�س���ا �أن هن���اك عو�ئ���ق كث���رية حت���ول دون دم���ج �ملتعلم���ني ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س 
�لتعلي���م �لع���ام من �أهمها عدم مرونة �ملناه���ج، وعدم تدريب �ملعلمني يف طرق �لتعامل 

مع �ملتعلمني ذوي �لإعاقة. 
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ويف در��سة بارنيد (Barned, 2003) �لتي طبقت على معلمي جاميكا، ً و�لتي 
هدفت �إىل �لتعرف على �آر�ء و�جتاهات �ملعلمني نحو دمج �أطفال �لأوتيزم دجما كليا 
�إذ �أفادت نتائج �لدر��س���ة �أن �لجتاهات �ل�س���البة �لتي ميتلكها �ملعلمني حيال مو�س���وع 
�لدمج ترتبط �رتباطا وثيقا ب�س���عف م�س���توى تاأهيلهم للتعام���ل مع هوؤلء �لأطفال، 
كما تتاأثر �جتاهاتهم �أي�س���ا بندرة �لدور�ت �لتدريبية �لتي يخ�س���عون لها �أثناء فرتة 
�خلدمة، كما �أو�س���حت �لنتائج ب�س���كل عام �أن �ملعلمات �أكرث تعاطفا جتاه �لتعامل مع 

�لأوتيزميني مقارنة باملعلمني �لذكور.
 (Hastings & Oakford أم���ا �لدر��س���ة �لتي �أجر�ه���ا ها�س���تنكز و�أوكف���ورد�
(2003, فرك���زت عل���ى تاأث���ري فئة �لرتبية يف �لدمج، حيث �س���ملت �س���ريحتني �لأوىل 
�مل�س���طربني �س���لوكيا و�نفعالي���ا و�لثاني���ة �ملتخلفني ذهني���ا، تكونت �لعين���ة من )931( 
معلما، طبقت ��س���تبانة بعد �أن حتقق من �س���دقها وثباتها، وتو�س���لت �لدر��سة �إىل �أن 
�ملعلمني لديهم �جتاهات �س���لبية نحو �لطلبة �مل�س���طرينب �سلوكيا و�نفعاليا �أكرث من 
�ملتخلفني عقليا، وذلك لتاأثري �ل�سريحة �لأوىل �ل�سلبي يف �لأقر�ن و�ملعلمني و�لبيئة 

�لتعليمية.
وق���ام بر�د�س���و وموندي���ا (Bradshaw& Mundia ,2006) بدر��س���ة حول 
�جتاه���ات �ملعلم���ني �ثناء �خلدمة وما قبل �خلدمة نحو �لدم���ج و�هتماماتهم، تكونت 
عينة �لبحث من ثالث فئات: 24 )15%( معلما ومعلمة يحملون درجة �لبكالوريو�س 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة. و46 )28%(طالًب���ا وطالب���ة يف مرحلة �لبكالوريو�س لي�س���بحو� 
معلم���ني يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة. و96 )57%( خلي���ط م���ن �لأول و�لث���اين يدر�س���ون 
كور�س���ات لي�سبحو� مدر�سني يف �ملرحلة �لثانوية. كما تكونت �لعينة من )48( )%29( 
ذكر�، و)118( )71%( �نثى. �ظهرت �لنتائج �أن �ملجموعة �لأوىل �أكرث تف�سيال للدمج 
م���ن �ملجموعت���ني �لأخريتني، ومل يكن هناك فروق ب���ني �ملجموعة �لثانية و�ملجموعة 
�لثالث���ة، كم���ا مل تظه���ر �لدر��س���ة فروق���ا وف���ق متغ���ري �جلن����س، ومل تظه���ر ف���روق يف 

�لهتمامات بني �ملجموعات �لثالث.
 (Kalyva, Gojkovic وت�س���اكر�ي�س  وكوجكوفي���ك  كاليف���ا  و�أج���رى 
(Tsakiris,2007& در��س���ة هدف���ت ��ستق�س���اء �جتاه���ات �ملعلمني نح���و دمج �أطفال 
�لرتبية �خلا�س���ة، تكونت عينة �لدر��س���ة من )72( معلما ومعلمة من )12( مدر�س���ة، 
�س���ملت جمموعت���ني �لأوىل مكون���ة م���ن )35(،)30 معلم���ة و 5 معلم���ني( يعلم���ون يف 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 166 

مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة، مبتو�سط عمري قدره )38عاما و�سبعة �سهور�( و�ملجموعة 
�لثانية مكونة من )37( )30 معلمة و7 معلمني( يعملون يف �ملد�ر�س �لعامة مبتو�سط 
عمري )عاما40 وخم�س���ة �س���هور(، تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن �جتاهات معلمي مد�ر�س 
�لتعليم �لعام كانت �سلبية بع�س �ل�سيء، بينما كانت �جتاهات معلمي �لرتبية �خلا�سة 

�يجابية، ومل تظهر �لدر��سة فروق بني �ملعلمني وفق متغري �خلربة.

 (Malinen & Savolainen,2008) و�س���افوليانني  مالين���ني  و�أج���رى 
در��س���ة ح���ول �جتاه���ات طلب���ة �جلامع���ة نحو دم���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف �لرتبية 
�لعام���ة، تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )523( طالبا جامعيا يف �ل�س���ني، طبقت ��س���تبانة 
�لدم���ج لتقييم �لجتاهات �لعامة نح���و �لدمج، �لعالقة بني �ملتغري�ت �لدميوغر�فية 
و�لإجتاه���ات نح���و �لدم���ج، و�لبيئ���ة �لأف�س���ل ملختل���ف �لإعاق���ات، تو�س���لت �لدر��س���ة 
�إىل �لنتائ���ج �لتالي���ة: 1- �جتاه���ات �لطلب���ة كان���ت �س���لبية نح���و �لدمج بع�س �ل�س���يء.
2 -�أه���م �أربعة عو�م���ل تتطلبها عملية �لدمج هي �لعد�ل���ة �لجتماعية، تلبية حاجات 
-�ملتغ���ري�ت   3 �ملعل���م.  كف���اءة  �لتعلي���م،  نوعي���ة  �ل�س���ديدة،  �لإعاق���ات  ذوي  �ملتعلم���ني 
�لدميوغر�فية يف غاية �لأهمية يف حتديد �لإجتاهات نحو �لدمج. 4- تختلف درجات 

�لبيئة �لأف�سل تبعا لنوع �لإعاقة. 

كما �أجرى �سيجل (Segell,2008) در��سة هدفت �إىل �لتعرف على �جتاهات 
معلمي �ملد�ر�س �لعامة ومديريها نحو دمج �أطفال �لأوتيزم يف مد�ر�س �لعاديني، وقد 
�أف���ادت نتائجه���ا �أن 75% م���ن �جماىل �لعين���ة )معلمني ومدر�ء( ق���د �أظهرو� �جتاهات 
�س���البه حي���ال �لدم���ج، �إذ �أقرو� باأن �لدمج �لكلي غري منا�س���ب لأطف���ال �لأوتيزم، وقد 
�أع���زو� ذل���ك �لر�أي يف �س���وء قلة ما يتعر�س���ون له من بر�مج تدريبي���ة متعلقة بكيفية 
دم���ج �أطف���ال �لأوتيزم مع �أقر�نهم �لعاديني و�ىل �س���عف تاأهيلهم �ملهني قبل �لبدء يف 

جمال �خلدمة يف �ملد�ر�س.

ويف در��س���ة �أجر�ها ب���ارك و�س���هيتيو (Park& Chitiyo,2011) طبقت على 
)127( معلم���ا به���دف �لتعرف على �جتاهاتهم نحو دمج �أطفال �لأوتيزم يف �ل�س���فوف 
�ل�س���املة، تو�س���لت نتائجه���ا �إىل �أن �لجتاه���ات �ملتعلقة بالدمج خا�س���ة جت���اه �أطفال 
�لأوتي���زم تتاأث���ر مبتغري�ت �لنوع و�لعمر �لزمني وخربة �لتدري�س وكمية ور�س �لعمل 
�لتدريبي���ة �لت���ي يتعر�س له���ا �ملعلمني �أثناء تطبي���ق بر�مج �لدمج، �إذ �أكدت �لدر��س���ة 
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عل���ى �أن �لإن���اث �أكرث قدرة على تطبيق �سيا�س���ات �لدمج مقارن���ة بالذكور و�أن �لإعد�د 
�لأكادميي للمعلم يرتبط �رتباطا د�ل باجتاهاته �ليجابية نحو دمج �أطفال �لأوتيزم.

وفح����س هيندرك����س (Hendricks,2013) �جتاه���ات )498( معلما يف ولية 
فريجيني���ا نح���و دمج �أطفال �لأوتيزم يف مد�ر�س �لعاديني بغية �لتعرف على م�س���توى 
معرفته���م باخل�س���ائ�س �ل�س���لوكية �ملمي���زة لهوؤلء �لأطف���ال وكذلك م�س���توى وعيهم 
باملمار�س���ات و�مله���ام �لرتبوي���ة �ملفرت�س تنفيذها معهم يف مو�ق���ف �لتفاعل �لتعليمية 
�ملختلف���ة، وق���د �أف���ادت �لنتائ���ج �ملنبثقة من تطبيق ��س���تبيان متعل���ق بالجتاهات نحو 
دم���ج �أطفال �لأوتيزم �أن ن�س���بة كب���رية من تلك �لعينة قد عربت عن �جتاهات �س���البة 
نحو �لدمج، وقد ف�سر �لباحث تلك �لنتائج يف �سوء ما تو�سل �إليه من معلومات تفيد 
بق�سور و��سح و�سديد لدى هوؤلء �ملعلمني فيما يتعلق مب�ستوى معرفتهم خل�سائ�س 
هذه �لفئة و�نعد�م معرفتهم بال�سرت�تيجيات �لفردية )�لرب�مج �لرتبوية �لفردية( 
كما �أنهم يعانون من �س���عف يف قدرتهم على تنفيذ �لتدخالت �ل�س���لوكية �لتي ت�ساعد 

على حت�سني �ملهار�ت �ل�ستقاللية و�لجتماعية لدى فئة �أطفال �لأوتيزم.

�أما در��سة �أليوت (Elliott,2015) فهدفت �لتحقق من �لعالقة بني �جتاهات 
�ملعلمني نحو �لدمج يف �طار �لرتبية �لبدنية وفعالية تدريبهم، تكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )20( معلم���ا ترت�وح خربتهم من )2-25( �س���نة، ��س���تخدمت �ملالحظة �لنظامية 
يف عملي���ة تقيي���م �لأد�ء، تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وج���ود عالق���ة بني �جتاه���ات �ملعلمني 
نح���و �لدم���ج وفاعليته���م، �إذ �ن �ملعلمني ذوي �لجتاهات �ليجابي���ة نحو �لدمج زودو� 
�ملتعلم���ني ذوي �لإعاق���ة مبح���اولت تدريبي���ة �أك���رث م���ن �ملعلم���ني �لذين ل يت�س���فون 
بالجتاهات �يجابية نحو �لدمج، كما حققت �لفئة �لأوىل من �ملعلمني جناحات �أكرث.

يظهر من خالل �لدر��سات �ل�سابقة �ختالفا يف �لجتاهات نحو عملية �لدمج 
وقد يتاأثر ذلك بتخ�س����س �ملعلم حيث كانت �جتاهات معلمي �لرتبية �خلا�س���ة �أكرث 
 (Hastings &Oakford يجابية من معلمي �ملتعلمني �لعاديني كما جاء يف در��سة�
Malinen & Savolainen,2008(Kalyva, Gojkovic) و (2003, 
 (Hastings &Oakford كم���ا يتاأث���ر �لدم���ج بن���وع �لإعاق���ة  &Tsakiris,2007
(Malinen & Savolainen,2008, 2003, تتفق �لبحث �حلايل مع �لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة يف �نه���ا تعر�س���ت �إىل عملي���ة �لدمج ل���دى �ملعلم���ني، بينما بحثت �لدر��س���ات 
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�ل�س���ابقة عملي���ة �لدم���ج م���ن خ���الل �ولي���اء �أم���ور ذوي �لإعاق���ة وغ���ري ذوي �لإعاق���ة، 
)�لكا�س���ف وحممد،1998( وكيف يقيم �أولياء �أمور �ملتعلمني غري ذوي �لإعاقة عملية 
�لدمج ب�س���كل علمي ومو�س���وعي، و�لبحث �حلايل �ختارت �أهم �لأفر�د �لقادرين على 

�لتقييم وهم �ملعلمني.

فرو�ص البحث: 
مم���ا تق���دم ميكن �س���ياغة فرو�س �لبح���ث كاإجابات حمتملة عل���ى ما�أثري من 

ت�ساوؤلت يف م�سكلة �لبحث على �لنحو �لتايل:
((( �جتاهات �ملعلمني متو�سطة نحو عملية دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 1

�لبتد�ئية �حلكومية.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �جتاهات �ملعلمني نح���و عملية �لدمج 1

وفق متغري نوع �ملعلم.
((( توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني معلمي �ملجموع���ة �لتجريبية ومعلمي 1

�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لجتاهاتهم نحو عملية �لدمج. 
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي يف �جتاهات 1

�ملعلمني باملجموعة �لتجريبية نحو عملية �لدمج.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي يف 1

�جتاهات �ملعلمني باملجموعة �لتجريبية نحو عملية �لدمج.

الطريقة واالإجراءات:

عين�ة البح�ث: تكون���ت �لعين���ة �ل�س���تطالعية لتقنني مقيا����س �لجتاهات م���ن )38( 
معلم���ا ومعلم���ة، �أما �لعينة �لنهائي���ة فتمثلت من عينة متاحة م���ن مد�ر�س حمافظة 
كف���ر �ل�س���يخ، �س���ملت )98( معلم���ا ومعلمة باملد�ر����س �لبتد�ئي���ة، )52( معلمة و )46( 
معلم���ا، ولديه���م خ���ربة م���ن خم�س �إىل ع�س���ر �س���نو�ت، مبتو�س���ط عم���ر )30.4( عاما، 
و�إنحر�ف معياري )4.51( عاما، وجميعهم يقومون بتدري�س مو�د �أ�سا�س���ية هي �للغة 
�لعربية و�لدر��سات �لجتماعية و�لعلوم و�لريا�سيات، ومت تطبيق مقيا�س �لجتاهات 
عليهم، و��ستبعاد �لذين ح�سلو� على درجات �أعلى من �لو�سيط يف مقيا�س �لجتاهات 
نح���و �لدم���ج، وبعد حتدي���د �ملعلمني منخف�س���ي �لجتاهات نحو �لدم���ج وبلغ عددهم 
)48( معلم���ا مت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني متكافئت���ني �إحد�هما �س���ابطة، و�لأخرى 

جتريبية، )24( معلما بكل جمموعة.
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اأدوات البحث:
))(  مقيا�س الجتاهات نحو الدمج: )�إعد�د �لباحثة(: 

قامت �لباحثة مبر�جعة عدد من �لكتب و�لدر��سات �لتي بحثت عملية �لدمج، 
 (Leftwich & Montague ,2005) (Hastings )�خلطي���ب،2004(  مث���ل: 
 &Oakford ,2003) (Kalyva, Gojkovic &Tsakiris,2007) (Malinen
Savolainen,2008) (Bradshow &Mundia ,2006) &، ثم قامت ب�س���يغة 
)75( فق���رة موزع���ة عل���ى ثالث���ة �أبع���اد، )25( فق���رة يف كل بع���د، منه���ا فقر�ت �س���لبية، 

و�أخرى �إيجابية، ت�سحح وفق �لتدريج 5  4  3  2  2  1 لالإيجابية و�لعك�س لل�سلبية.

�س�دق املقيا��س: ��س���تخدم �س���دق �ملحكمني م���ن خالل عر����س فق���ر�ت �ملقيا�س على 
عدد من �أ�س���اتذة �لرتبية �خلا�س���ة وعل���م �لنف�س �لرتبوي بل���غ عددهم )12( حمكما، 
وق���د �بقي���ت �لفقر�ت �لتي ح�س���لت على �تف���اق )80%( فاأكرث، وق���د �أخذت مالحظات 
�لأ�ساتذة من تعديل وتغيري و�أ�سبح �ملقيا�س ب�سورته �لنهائية يتكون من )60( فقرة .

كم���ا مت ��س���تخد�م طريق���ة �لف���روق �لطرفي���ة بح�س���اب �لف���روق ب���ني مرتفعي 
ومنخف�س���ي �لجتاه���ات نحو �لدم���ج على �لدرج���ة �لكلية للمقيا�س، وج���اءت �لنتائج 

كما باجلدول �لتايل:
جدول )1(

 الفروق بني مرتفعي ومنخف�سي الجتاهات نحو الدمج على الدرجة الكلية للمقيا�س 
�لدللة 

�لإح�سائية )t( قيمة �لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�سط 
�حل�سابي �ملجموعة

0.001 6.36
7.41 195.64 �ملرتفعون
9.53 133.71 �ملنخف�سون

ب���ني مرتفع���ي  د�ل���ة �ح�س���ائيا  ف���روق  �ل�س���ابق وج���ود  م���ن �جل���دول  يت�س���ح 
ومنخف�س���ي �لجتاه���ات نح���و �لدم���ج على �ملقيا����س �لكلي، مم���ا يعني �س���دق �لفروق 

�لطرفية للمقيا�س.
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ثبات املقيا�س: ��ستخدم لثبات �ملقيا�س �إعادة �لختبار بفارق زمني مقد�ره �أ�سبوعان 
عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )30( معلًما، وق���د تر�وحت معام���الت �لثبات ما ب���ني )0.72( 
�إىل )0.82( كما مت ح�س���اب معامل �لت�س���اق �لد�خلي للعينة ذ�تها با�س���تخد�م معادلة 
كرونب���اخ �ألف���ا، وتر�وحت معامالت �لثب���ات ب���ني )0.71( �إىل )0.82(، و�جلدول �لآتي 

يو�سح معامالت �لثبات:
جدول )2( 

معامالت الثبات ملقيا�س الجتاه نحو الدمج 
�لت�ساق �لد�خلي )�ألفا كرونباخ( �لإعادة �لبعد

0.71 0.72 �لرتبوي
0.86 0.75 �لجتماعي
0.74 0.76 �لنف�سي
0.82 0.81 �لكلي

ت�سحيح املقيا�س:
البعد الرتبوي: ويتكون من 20 فقرة:( ))

�لفقر�ت �لإيجابية: )1، 3، 8، 7، 13، 14، 15، 16، 18،20(. 
�لفقر�ت �ل�سلبية: )2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 17، 19(.

البعد الجتماعي: ويتكون من 20 فقرة:( ))
�لفقر�ت �لإيجابية: )1، 2، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 14،17(. 

�لفقر�ت �ل�سلبية: )3، 4، 8، 13، 15، 16، 18، 19، 20(.
البعد النف�سي: ويتكون من 20 فقرة:( 3)

�لفقر�ت �لإيجابية: )1، 2، 3، 5، 8،،11، 13، 18، 19، 20(. 
 �لفقر�ت �ل�سلبية: )4، 6، 7، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 17(.

تعطى �لفقر�ت �لإيجابية )5( درجات ل )�أو�فق بدرجة كبرية( و)4( درجات ل 
)�أو�ف���ق( و)3( درجات ل )�أحتف���ظ( ودرجتان ل )ل�أو�فق( ودرجة و�حدة ل )ل �أو�فق 
بدرج���ة كب���رية(. وتعك����س �لدرجات يف �لفق���ر�ت �ل�س���لبية، وترت�وح �لدرج���ات ما بني 
)60- 300( عل���ى �ملقيا�س �لكلي، �أما بالن�س���بة لالأبع���اد �لفرعية فالدرجة �لدنيا )20( 
لالأبع���اد �لثالث���ة )�لرتبوي و�لجتماعي و�لنف�س���ي( و )100( �لدرج���ة �لعليا لالأبعاد 

�لثالثة.
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))(الربنامج التدريبي لتنمية الجتاهات )�إعد�د �لباحثة(: 
��س���تملت عملي���ة �لتخطي���ط للربنام���ج حتدي���د حمت���و�ه �لعمل���ي و�لجر�ئى، 
للمعلم���ني  �لإر�س���ادية  �جلل�س���ات  وتقيي���م  تنفي���ذه،  ف���ى  �ملتبع���ة  و�لإ�س���رت�تيجيات 
و�ملقابالت، وحتديد �ملدى �لزمني للربنامج وعدد �جلل�س���ات ومدة كل جل�سة، ومكان 
�إجر�ء �لربنامج و�مل�ساركني يف �لربنامج، ومن ثم تقييم �لربنامج ككل، وقد �أعد هذ� 

�لربنامج يف �سوء �لأ�س�س �لتالية: 

�لأ�س���ا�س �ملعريف: يت�سمن تقدمي �س���رح ومعلومات ملكونات �لربنامج، و�لهدف 
م���ن �إع���د�ده، و�ل�س���رت�تيجيات �لت���ي يق���وم عليه���ا �لتدري���ب، م���ن خ���الل توظي���ف 
��س���رت�تيجيات وفنيات تدريبية متنوعة خالل جل�س���ات �لربنامج، و�لتي من �أبرزها: 
��س���رت�تيجية �لتعل���م �لتع���اوين، �لتعل���م �لإلكرتوين، �لتدري�س �ملبا�س���ر، لع���ب �لدور، 

�لنمذجة.

�لأ�س���ا�س �مله���اري: يق���وم �لربنام���ج عل���ى تدريب �ملعلم���ني على بع����س مهار�ت 
�لتعامل مع ذوي �لإعاقة، ومر�عاة �لفروق �لفردية، و�لتعامل مع �لطالب �مل�سكلني.

�لأ�سا�س �لوجد�ين: يقوم �لربنامج على �لتفاعل بني �ملعلمني وذوي �لإعاقة، 
و��س���تخد�م �أ�س���اليب متنوع���ة يف �لتعزي���ز �مل���ادي و�ملعن���وي و�لجتماعي يف كل جل�س���ة، 

و�لذي من �ساأنه زيادة �لد�فعية، وبالتايل تنمية �لجتاهات.

حمتوى �لربنامج: يحتوى �لربنامج على جمموعة من �جلل�س���ات �لإر�سادية 
)16 جل�سة( مع �ملعلمني و�لتى ت�سمنت جمموعة من �لأ�س�س هى: 

( تعليم �ملعلمني مفهوم �لجتاهات وتعديلها، �أو تغيريها، ومفهوم ذوي �لإعاقة، )	1
وكذلك مفهوم �لدمج باأنو�عه و��سرت�تيجياته. 

( ��س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإر�س���ادية �ملعدة م�س���بقا لتنمية �جتاه���ات �ملعلمني نحو )	1
�لدمج. 

( �لتحقق من �س���الحية �لربنامج من خالل عر�س���ه على جمموعة من ��ساتذة )	1
علم �لنف�س لتحكيمه، ومت �لأخذ بكثري من �ر�ئهم حيال �لربنامج.

( تقيي���م فعالي���ة �لربنامج �لر�س���ادى من خالل تقييم �جلل�س���ات بعد نهاية كل )(1
جل�سة. 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 172 

 وق���د تو�س���لت �لباحث���ة �إىل �لت�س���ور �لنهائ���ي للربنام���ج م���ن خ���الل �لأط���ر 
�لنظرية و�لرب�مج �ملعدة �سابًقا يف هذ� �خل�سو�س، وحتديد �لأ�س�س �لتي تقوم عليها، 
وكذل���ك م���ن خالل مقرتحات �ملحكمني على �لربنامج مو�س���ع �لدر��س���ة، حيث �أ�س���ار 

�ملحكمون �إىل: 
( �س���رورة �ت�س���اع �مل���دى �لزمن���ي لتحقي���ق �لهدف م���ن �لربنامج، حي���ث �أن ذلك )	1

�أم���ٌر معريف ووجد�ين و�س���لوكي يحتاج من �لباحثة �إتاحة �لفر�س���ة للمعلمني 
للتدري���ب على �ملهار�ت �لالزمة ب�س���ورة جيدة، وبن���اًء على ذلك قامت �لباحثة 

بزيادة عدد �جلل�سات. 
( �لتاأكيد على مر�جعة �لأن�سطة �لتدريبية، وتقدمي �لتغذية �ملرتدة، ومناق�ستها )	1

معهم ب�سورة جماعية بغر�س تعميم �ل�ستفادة.
(  عمل جل�س���ة نهائية يتم فيها تقييم �لربنامج، وت�س���تمع فيها �لباحثة �إىل �آر�ء )	1

�مل�ساركني يف �لربنامج ومدى �ل�ستفادة منه.
(  عمل جدول ملخ�س جلل�س���ات �لربنامج، ي�س���تمل على �لهدف من كل جل�س���ة )(1

وعنو�نها، و�لفنيات �مل�ستخدمة فيها. 

ولق���د عملت �لباحثة على حتقيق هذه �لإر�س���اد�ت يف �لربنامج، �أثناء تنفيذها 
يف �جلل�س���ات �لإر�س���ادية، كم���ا قامت بعمل ملخ�س ملعنى �لجتاه���ات و�لعو�مل �ملوؤثرة 
فيها، وكيفية حت�سينها وتنميتها، وتكوين �جتاهات �يجابية نحو ذوي �لإعاقة وحقهم 
يف �حلي���اة وتق���دمي �خلدمات �ملالئمة لهم، و�لآثار �لنف�س���ية �لناجمة عن عزلهم عن 
�ملجتمع، وقد ت�س���من �لربنامج �س���ت ع�سرة جل�سة �إر�سادية للمعلمني، زمن كل جل�سة 
ح���و�يل 60 دقيق���ة، بو�قع )3( جل�س���ات �أ�س���بوعية، خم�س ع�س���رة جل�س���ة �إر�س���ادية، تلي 
ذل���ك جل�س���ة ختامي���ة حت���دث فيها كل معل���م عن مق���د�ر �ل�س���تفادة �لتي ع���ادت عليه 
من ��س���رت�كه يف جل�س���ات �لربنامج �س���و�ء يف �لناحية �ل�سخ�س���ية، �أو �لعملية، ومن ثم 

تطبيق مقيا�س �لجتاهات بعدًيا. 

اإجراءات البحث:
((( بعد �لتحقق من �سدق وثبات مقيا�س �لجتاهات مت تطبيقه على عينة �لبحث 1

�لنهائية قيا�ًسا قبلًيا.
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((( مت تق�س���يم �لعين���ة �إىل جمموعت���ني متكافئت���ني �إحد�هما جتريبي���ة و�لأخرى 1
�سابطة.

((( مت تطبيق برنامج تنمية �لجتاهات نحو �لدمج على �ملجموعة �لتجريبية1
((( �لقيا����س �لبع���دي ملقيا�س �لجتاهات نحو �لدمج عل���ى �ملجموعتني �لتجريبية 1

و�ل�سابطة
((( �لقيا�س �لتتبعي ملقيا�س �لجتاهات نحو �لدمج على �ملجموعة �لتجريبية.1
((( تنظيم �لبيانات ثم حتليلها �إح�سائًيا و�لو�سول �إىل نتائج �لبحث. 1

نتائج البحث:
ال�سوؤال الأول: 

“م���ا �جتاه���ات �ملعلمني نحو عملية دم���ج �لتالميذ ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 
�لبتد�ئية �حلكومية؟”، لالإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �ملتو�س���طات �حل�سابية 
و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة لفقر�ت مقيا�س �لجتاهات نحو دم���ج �لتالميذ ذوي �لإعاقة 

باملد�ر�س �حلكومية، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )3(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأبعاد مقيا�س الجتاهات 
نحو الدمج والدرجة الكلية

�مل�ستوى�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لبعد

متو�سط3.171.85�لرتبوي
متو�سط2.591.78�لجتماعي

متو�سط2.951.81�لنف�سي
متو�سط2.901.64�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن خالل �جل���دول �ل�س���ابق �ن �جتاهات �ملعلمني نح���و دمج �لتالميذ 
ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية �حلكومية كان متو�سطا �إذ �أن �ملتو�سطات تر�وحت 

بني 2.59  3.17.

وهك���ذ� �أو�س���حت �لنتائ���ج �أن �جتاهاتهم متو�س���طة، وقد يدلل ذل���ك على عدم 
متابع���ة �ملعلمني لالجت���اه �لعاملي نحو دمج �ملتعلمني ذوي �لإعاقة �لذي يتما�س���ى مع 
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�لقيم �لن�س���انية و�لأخالقية و�لثقافية بغ�س �لنظر عن توفر �ل�س���روط �ملو�س���وعية 
لنج���اح عملي���ة �لدم���ج، �إ�س���افة �إىل عدم �لط���الع على �لجتاه���ات �حلديثة يف جمال 
�إع���د�د �ملعل���م وتنميت���ه مهنًيا يف مر�حل �لتعليم �لعام، �إن ق�س���ية �إعد�د �ملعلم وتنميته 
مهنًي���ا مل تع���د ق�س���ية ثانوي���ة، ولكنه���ا ق�س���ية م�س���ريية متليه���ا تط���ور�ت �حلي���اة، 
وبخا�سة ونحن نعي�س يف ع�سر �لتحديات و�لتحولت �ملهمة وذلك من �أجل �لرتقاء 
مبهن���ة �لتعلي���م ونوعي���ة �ملعلم���ني، ولق���د ترتبت عل���ي �لتغ���ري�ت �حلديثة �لت���ى باتت 
جتت���اح �لع���امل ق���ي �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �أن �أخ���ذت �ل���دول جميعه���ا يف �إع���ادة �لنظ���ر يف 
نظمه���ا �لتعليمي���ة ب�س���كل عام، ونظام �إع���د�د وتدريب �ملعلم ب�س���كل خا����س، وذلك من 
خالل بر�مج تزودهم باملعارف �لرتبوية �لتعليمية، و�إك�س���ابهم �ملهار�ت �ملهنية، وذلك 
��س���تجابة للعدي���د من �لعو�مل �لتي م���ن �أبرزها �لوعي بالتغ���ري�ت �حلادثة و�لتكيف 
معها، وذلك متكيًنا للمعلم من �لقيام بر�سالته �حلقيقية يف �ملجتمع وفًقا للمتغري�ت 
�ل�س���ريعة و�مل�س���تمرة �لت���ى حت���دث يف �ملجتم���ع، لذل���ك يتطل���ب �لأم���ر مر�جع���ة و�قع 
�إعد�د وتدريب �ملعلم يف �س���وء مدى منا�س���بة هذ� �لو�قع، كذلك فاإن �إعد�د �ملعلم هي 
عملية م�س���تمرة ت�س���مل �لإعد�د قب���ل �خلدمة و�لتدريب يف �أثن���اء �خلدمة وعلية فاإن 
�لتنمي���ة �ملهنية للمعلم عملية تت�س���ف بالدميوم���ة ول تنتهي عند تخرج �لطالب من 
�لكلي���ة، وينبغي تقدمي ت�س���ور مق���رتح لتطوير نظام �إعد�د �ملعل���م وتنميته مهنًيا مبا 
يتنا�س���ب مع �لجتاهات �ملعا�س���رة، لذلك جاءت �جتاهات �ملعلمني نحو عملية �لدمج 
 (Bradshow  متو�س���طة، ولقد �تفقت �لنتيجة �حلالية مع در��س���ة، برد�سو ومونديا
Mundia ,2006 & لكنه���ا خالف���ت نتائ���ج در��س���ة كل م���ن عب���د �لغف���ور )1999(؛ 
 Hasting & Oakford,2003; Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007;

Malinen & Savolainen,2008)

ال�سوؤال الثاين: 
»هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �جتاهات �ملعلمني نحو عملية �لدمج 
وف���ق متغري ن���وع �ملعلم؟«، لالإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل قامت �لباحثة بح�س���اب �لفروق 
ب���ني �ملعلم���ني و�ملعلم���ات يف �أبع���اد مقيا����س �لجتاه���ات نح���و �لدم���ج و�لدرج���ة �لكلية 

با�ستخد�م �ختبار )t(، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
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جدول )4( 
الفروق يف الجتاهات نحو الدمج بني املعلمني واملعلمات

�لدللة 
�لإح�سائية

قيمة
)t(

�لنحر�ف
�ملعياري

�ملتو�سط
�حل�سابي �لنوع �لبعد

غري د�لة 1.17 3.77
3.59

58.50
59.87

معلمون
معلمات �لرتبوي

غري د�لة 1.57 2.68
2.47

60.28
58.80

معلمون
معلمات �لجتماعي

غري د�لة 1.71 3.33
3.32

54.52
53.39

معلمون
معلمات �لنف�سي

غري د�لة 1.48 7.69
7.96

173.30
172.06

معلمون
معلمات

�لدرجة 
�لكلية

يت�س���ح م���ن خالل �جلدول �ل�س���ابق ع���دم وجود ف���روق د�لة �ح�س���ائيا يف �أبعاد 
مقيا����س �لجتاه���ات نحو �لدمج و�لدرجة �لكلية ب���ني �ملعلمني و�ملعلمات، وبالتايل مت 

�لتعامل مع �لنوعني كمجموعة و�حدة.
وهك���ذ� �أو�س���حت �لنتائج �أنه ل توجد ف���روق يف �جتاهاتهم وذلك على �ملقيا�س 
�لكلي و�لأبعاد �لفرعية، وقد يعلل ذلك؛ �أن �إعد�د �ملعلمني و�ملعلمات يتم بذ�ت �لكيفية 
ب�سكل عام وكال منهما �أقل ��ستيعابا لعملية �لدمج ومعرفة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة، 
كما �أنهم ب�س���كل عام يتلقون نف�س �لأطر �لثقافية يف �لإعد�د بدليل �أنهم مل يختلفو� 
يف �إدر�ك مهن���ة جت�س���د �جلان���ب �لإن�س���اين، وت�س���عى �إىل �إجن���اح عملي���ة �لدم���ج، ولقد 
  Bradshow & Mundia ,2006;  Elliott,2008; تناق�س���ت ه���ذه �لنتيجة م���ع
در��س���ة م���ع  �تنفق���ت  ولكنه���ا   Kalyva, Gojkovic & Tsakiris ,2007 

.(Hasting & Oakford,2003; Malinen & Savolainen, 2008) 

ال�سوؤال الثالث: 
“ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني معلم���ي �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
ومعلم���ي �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبع���دي لجتاهاتهم نحو عملية �لدمج؟”، 
لالجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �لف���روق ب���ني معلم���ي �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
ومعلمي �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبع���دي لأبعاد مقيا�س �لجتاهات و�لدرجة 

�لكلية نحو عملية �لدمج وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
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جدول )5( 
الفروق الجتاهات نحو الدمج بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف القيا�س البعدي

�لدللة 
�لإح�سائية

قيمة
)t(

�لنحر�ف
�ملعياري

�لو�سط
�حل�سابي �ملجموعة �لبعد

.001 9.10 3.59
3.77

75.76
56.60

�لتجريبية
�ل�سابطة �لرتبوي

.001 5.38 3.47
3.31

80.36
59.10

�لتجريبية
�ل�سابطة �لجتماعي

.001 6.96 3.32
3.45

83.20
54.40

�لتجريبية
�ل�سابطة �لنف�سي

.001 7.259 7.96
7.759

239.32
170.10

�لتجريبية
�ل�سابطة �لدرجة �لكلية

يت�سح من خالل �جلدول �أن هناك فروقا د�لة �إح�سائيا بني معلمي �ملجموعة 
�لتجريبية ومعلمي �ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لأبعاد مقيا�س �لجتاهات 

نحو عملية �لدمج و�لدرجة �لكلية ل�سالح معلمي �ملجموعة �لتجريبية.

�أظهرت �لنتائج فروق ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية على �ملقيا�س �لكلي وعلى 
و�لأبع���اد �لفرعي���ة، ولذل���ك فقد �س���غلت ق�س���ية �إعد�د �ملعل���م وتدريبه م�س���احة كبرية 
م���ن �لهتمام من قبل �أه���ل �لرتبية وذلك �نطالقا من دوره �ملهم و�حليوي يف تنفيذ 
�ل�سيا�س���ات �لتعليمي���ة يف جمي���ع �لفل�س���فات، فيع���د �إع���د�د �ملعل���م وتنميت���ه مهنًي���ا من 
�أ�سا�س���يات حت�س���ني �لتعليم، وذلك ملا لها من �أهمية بالغة يف تطوير �لأد�ء �لتدري�س���ي، 
و�لتنمي���ة �ملهني���ة هي �ملفتاح �لأ�سا�س���ي لإك�س���اب �مله���ار�ت �ملهني���ة و�لأكادميية للمعلم 
�سو�ء عن طريق �لأن�سطة �ملبا�سرة يف بر�مج �لتدريب �لر�سمية، �أو با�ستخد�م �أ�ساليب 
�لتعل���م �لذ�ت���ي، حيث يحتاج ه���وؤلء �لأطفال �إىل �لرعاية و�لعناي���ة و�حلب من �ملعلم 
 ،(Bradshow & Mundia ,2006)لقد �تفقت هذه �لنتيجة مع بر�د�سو ومونديا
ف���اإن �لجتاه���ات �لرتبوي���ة يتم �كت�س���ابها وتكونه���ا عن طري���ق عمليات �لتعل���م، و�إنها 
تت�س���م بال�س���تقر�ر و�ل���دو�م �لن�س���بي، وميك���ن تغيريه���ا، �أو تعديله���ا؛ �إذ ميك���ن تغيري 
�لكث���ري م���ن �جتاه���ات �لأفر�د نح���و �ملو�س���وعات �ملختلفة م���ن خالل بر�م���ج حمددة، 
ت�س���تهدف تغي���ري�ت معين���ة يف �لجتاه �لنف�س���ي للفرد ب�س���ورة، �أو باأخ���رى، وعلى هذ� 
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�لأ�س���ا�س ينبغ���ي مر�ع���اة جملة من �ملبادئ �لأ�سا�س���ية يف �أية حماولة ت�س���تهدف تغيري 
�لجتاه���ات �لرتبوي���ة، ويف �س���وء �لنتائ���ج �لتي �أكدته���ا �لبحث �حل���ايل، ميكن تعديل 
�جتاه���ات �ملعلمني، وذلك بت�س���ميم �لعديد من �لرب�مج �لتدريبية، و�لتي من �س���اأنها 
تغي���ري وتعدي���ل �جتاهات �ملعلم���ني، وبالتايل ي���زد�د تقبلهم للدم���ج، وتو�فقهم �ملهني 
و�لتعليم���ي م���ع ذوي �لإعاق���ة، وتاأكي���د ذ�تية �ملعلم �ل���ذي يتحقق يف ر�س���اه عن عمله، 
وينعك����س �إيجابًي���ا على مهنته، �س���و�ء �أكان يف �س���لوكه �ملهني �أم كان �إجن���اًز� ملهام عمله، 
وكذلك �لتالوؤم بينه وبني �ملجتمع �لذي يعمل به، �إذ وجد �أن هناك تفاعاًل م�س���تمًر� 
بني �لنو�حي �لذ�تية و�ملهنية و�لجتماعية، ي�سعب ف�سلها د�خل نطاق �لعمل، وذلك 

عند حت�سني �لجتاهات �لرتبوية لدى �ملعلمني.

ال�سوؤال الرابع: 
ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي  �إح�س���ائيا  ف���روق ذ�ت دلل���ة  “ه���ل توج���د 
لجتاه���ات �ملعلم���ني باملجموعة �لتجريبية نحو عملي���ة �لدمج؟”، لالإجابة على هذ� 
�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف �أبعاد مقيا�س �لجتاهات 

و�لدرجة �لكلية نحو عملية �لدمج وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )6(

الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي ملقيا�س الجتاهات نحو الدمج باملجموعة التجريبية
�لدللة 

�لإح�سائية
قيمة
)t(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�لو�سط 
�حل�سابي �لقيا�س �لبعد

.001 5.78 3.77
3.59

53.55
75.76

�لقبلي
�لبعدي �لرتبوي

.01 4.83 2.68
3.47

60.20
80.36

�لقبلي
�لبعدي �لجتماعي

.001 6.57 3.33
3.32

54.57
83.20

�لقبلي
�لبعدي �لنف�سي

.001 9.43 7.69
7.96

168.32
239.32

�لقبلي
�لبعدي �لدرجة �لكلية

يتبني من خالل �جلدول �ل�س���ابق �أن هناك فروقا د�لة �ح�سائيا بني �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي لأبعاد مقيا�س �لجتاه���ات نحو �لدمج و�لدرج���ة �لكلية باملجموعة 

�لتجريبية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
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حيث �أظهرت �لنتائج فروق على �ملقيا�س �لكلي وعلى و�لأبعاد �لفرعية ل�سالح 
�لقيا����س �لبع���دي، وه���ذه �لنتيج���ة تب���دو منطقي���ة حي���ث �أن �لجتاهات هي حم�س���لة 
م�س���اعر �لفرد نحو مادة مو�س���وع ما و�لتي تتكون بفعل خربته وتعامله معها، بحيث 
تك���ون ق���ادرة عل���ى حتريك �لفرد وتوجيهه لتخ���اذ موقف �لتاأييد، �أو �ملعار�س���ة منها، 
وجت���در �لإ�س���ارة هن���ا �إىل �س���رورة تخطيط �إعد�د �ملعل���م كما ونوعا على �أ�س����س علمية 
�س���ليمة بدًء من ر�س���م �إ�سرت�تيجية �إعد�ده �إىل �لتحليل �لو�سفي و�إىل م�ستوى عملية 
�لإعد�د نف�سها يف �لنو�حي �لعلمية و�لثقافية، ويعني ذلك �أن يتم تطوير �لرب�مج يف 
جمال �إعد�د وتدريب �ملعلم وت�س���جيعه وزيادة د�فعيته و�جتاهه، و�ن تعتمد موؤ�س�سات 
تدري���ب �ملعلم���ني نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �لرتبوي���ة كاأ�س���ا�س لتطوي���ر وحت�س���ني 
ممار�س���اتها ون�ساطاتها، و�ن تكون هذه �لبحوث و�لدر��سات �إحدى �ملكونات �لأ�سا�سية 
لربنام���ج �إع���د�د وتدريب �ملعلمني، وقد تعلل هذه �لنتيج���ة �ن �ملعلمني �لذين ميرون 
بخرب�ت تدريبية �أكرث طو�عية للتغيري من �ملعلمني �لآخرين، كما �أنهم �أكرث تركيز� 

على �جلانب �لرتبوي من �جلو�نب �لأخرى.

ال�سوؤال اخلام�س: 
دلل���ة �إح�س���ائية يف �جتاه���ات �ملعلم���ني باملجموع���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د  “ه���ل 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي نحو عملية �لدم���ج؟”، لالإجابة على هذ� 
�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف �أبعاد مقيا�س �لجتاهات 

نحو عملية �لدمج و�لدرجة �لكلية وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )7( 

الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي ملقيا�س الجتاهات نحو الدمج باملجموعة التجريبية 
�لدللة 

�لإح�سائية
قيمة
)t(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�لو�سط 
�حل�سابي �لقيا�س �لبعد

غري د�لة 1.38 3.59
3.43

75.76
77.56

�لبعدي
�لتتبعي �لرتبوي

غري د�لة 1.29 3.47
3.45

80.36
81.31

�لبعدي
�لتتبعي �لجتماعي

غري د�لة 1.43 3.32
3.33

83.20
82.10

�لبعدي
�لتتبعي �لنف�سي

غري د�لة 1.22 7.96
8.49

239.32
240.97

�لبعدي
�لتتبعي �لدرجة �لكلية
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يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائيا ب���ني 
�لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي يف �أبعاد مقيا�س �لجتاهات نحو عملية �لدمج و�لدرجة 

�لكلية.

وهكذ�مل تظهر فروق على �ملقيا�س �لكلي وعلى و�لأبعاد �لفرعية، �لأمر �لذي 
يدل���ل فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية تاأث���ريه علي �مل�س���اركني يف �لبح���ث، فقد قامت 
�لباحث���ة بتطبي���ق �لربنام���ج ع���ن طري���ق �تب���اع ��س���رت�تيجيات و��س���حة ذ�ت خطو�ت 
متدرجة وحمددة، كذلك ��س���تخد�م �لتمارين و�لتدريبات �لكافية عن كل م�س���كلة مع 
�إعطاء �أمثلة متنوعة، وقد �أعتمدت �لباحثة على �أ�س���لوب �حلو�ر يف �جلل�س���ات و�لذي 
ب���دوره جع���ل �ملعلم���ني يتغلبون على �خل���وف وزيادة �لثق���ة بالنف�س عن���د �لتعامل مع 
ذوي �لإعاقة من خالل �حلو�ر مع بع�س���هم �لبع�س، كذلك قامت �لباحثة بت�س���حيح 
�أخطاء ت�س���ور�ت �ملعلمني وحتويل �أفكارهم ومدركاتهم �ل�سلبية عن �لدمج �إىل �أفكار 
�يجابي���ة، ه���ذ� بال�س���افة �إىل م�س���اركة �ملعلم���ني بع�س���هم �لبع�س من خ���الل �لعديد 
م���ن �لأن�س���طة �لت���ي �عتم���دت عل���ى �لنمذج���ة ولع���ب �لأدو�ر و�لتعل���م �لتع���اوين �لتي 
ز�دت م���ن ن�س���اط �ملعلم���ني وتفاعلهم مع بع�س���هم �لبع�س، كما حر�س���ت �لباحثة على 
تق���دمي �لتقومي �خلتامي و�لتغذية �لر�جعة للمعلمني، وذلك للتاأكد من مدى جناح 

�جلل�سات �لتدريبية ومن ثم �لربنامج.

التو�سيات:
يف �سوء �لنتائج �لتي �أ�سفر عنها �لبحث، تقرتح �لباحثة �لتو�سيات �لتالية: 

((( �لهتمام باإعد�د �ملعلمني يف �لكليات �إعد�ًد� متكامال، مبا يتفق مع مو��س���فات 1
�لبيئ���ة �لتعليمي���ة �لرتبوي���ة ويحق���ق فعالية �لعملي���ة �لتدري�س���ية، من خالل 
�لإع���د�د �ملهن���ي و�لرتب���وي و�لأكادمي���ي، مب���ا ي�س���من له���م �لتو�ف���ق �ملهن���ي 

و�لرتبوي مع �لدمج. 
((( �إج���ر�ء �ل���دور�ت �لتدريبي���ة �لالزم���ة �لت���ي ت���زود �ملعلم���ني باملعرف���ة �لكافي���ة 1

ل���الأدو�ر �ملطلوب���ة منه���م �أثن���اء قيامه���م بعملي���ة �لتدري����س للعادي���ني وذوي 
�لإعاقة، وتزويدهم باملهار�ت �لتي متكنهم من �ختيار طرق �لتدري�س �ملنا�سبة، 
وبالتايل يتو�فقون مهنًيا، وي�س���بحون �أكرث فعالية مع طالبهم على �ختالف 

�حتياجاتهم. 
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((( �إن�س���اء مر�كز مهنية، لتطوير �ملعلمني �ثناء �خلدمة بعد تخرجهم من كليات 1
�ملعلمني.

((( ���ا حل�س���ور �ملوؤمت���ر�ت �لعلمي���ة و�لرتبوي���ة و�لن���دو�ت، 1 �إعط���اء �ملعلم���ني فر�سً
مب�ساركة فاعلة.

((( توفري فر�سا عادلة وكافية متكن �ملعلمني من �لقيام مبهمات علمية وح�سور 1
�لن���دو�ت و�ملوؤمت���ر�ت �لت���ي تتعل���ق بتطوي���ر �لأد�ء م���ع جمي���ع �لط���الب عل���ى 

�ختالف قدر�تهم و�حتياجاتهم. 
((( تزوي���د �ملعلم���ني بالأجهزة �لفني���ة و�لتقنية مثل �أجهزة �حلا�س���وب، و�لتقنيات 1

�لرتبوية �لتي تعد من متطلبات عملية �لتدري�س �حلديثة، من �أجل �إعد�دهم 
علمًيا وتربوًيا ومهنًيا. 

((( �إن�ساء مر�كز تدريب للمعلمني تتبع كليات �لرتبية، و�أن يتم �لتن�سيق و�لتعاون 1
يف تنفيذ �لرب�مج مع �إد�رة �لتطوير و�لتنمية �لتابع للوز�رة.

((( �لت�س���جيع عل���ى �س���يوع ثقافة دم���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاقة يف مد�ر����س �لتعليم 1
�لعام �سريطة توفري م�ستلزمات جناحها.

((( �س���رورة تهيئ���ة �لط���الب و�ملعلمني و�لد�ري���ني و�لعاملني يف مد�ر����س �لتعليم 1
�لعام على تقبل �لأطفال ذوي �لإعاقة وتنمية �جتاهاتهم نحوهم.

((1( تقيي���م جت���ارب �لدم���ج يف �لبل���د�ن �ملختلف���ة م���ن وجهة نظ���ر �لآب���اء و�ملعلمني 1
و�لإد�ريني.
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ملخ�ص البحث: 

��ستهدق �لبحث �لتعرف على فعالية برنامج �إر�سادي �سلوكي خلف�س �ل�سلوك 
�لعدو�ين و�أثره يف حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم، وقد تكونت عينة 
�لبح���ث م���ن )66( مر�هًق���ا �أ�س���ًما، ممن ت���رت�وح �أعمارهم م���ن )13- 18( ع���ام، منهم 
)34( ذكر، )32( �أنثي، مبتو�سط عمر زمني )15.98(، و�نحر�ف معياري )2.65(، وقد 
تو�سلت �لبحث �إىل �لنتائج �لآتية: �ختالف ن�سبة �سيوع �ل�سلوك �لعدو�ين و�ل�سلوك 
�لتو�فقي)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( لدى �ملر�هقني �ل�س���م، كما وجد �أن ن�س���بة �س���يوع 
�أبع���اد �ل�س���لوك �لع���دو�ين و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي تختل���ف عن���د �لذكور ع���ن �لإناث. ول 
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درج���ات �ملر�هقني �ل�س���م وفقا للنوع          
)ذكور/ �إناث( يف �ل�س���لوك �لعدو�ين و�ل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(. 
وتوج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني درجات �ملر�هقني �ل�س���م م���ن �لنوعني    
)ذك���ور/ �إن���اث( عل���ى بع����س �أبع���اد مقيا�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين ودرجاته���م على بع�س 
�أبعاد مقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي. وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملجموعتني 
)�ل�س���ابطة -- �لتجريبية( يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين، �ل�سلوك �لتو�فقي 
)�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة( يف �جت���اه �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، كم���ا وج���دت فروق بني 
�لذك���ور و�لإن���اث يف �لقيا����س �لبعدي لبع�س �أبعاد �ل�س���لوك �لع���دو�ين )�لعدو�ن نحو 
�لآخري���ن، �لعدو�ن �لإ�س���اري، �لدرجة �لكلية لل�س���لوك لل�س���لوك �لع���دو�ين( يف �جتاه 
�لذك���ور، يف ح���ني وج���دت فروق ب���ني �لذكور و�لإن���اث يف �أحد �أبعاد �ل�س���لوك �لتو�فقي 
)�س���بط �لنفع���الت( يف �جتاه �لإن���اث، يف حني ل يوجد �أث���ر للتفاعل بني )�ملجموعة 
*�لنوع( يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين، �ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد -- �لدرجة 
�لكلية(. وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعتني )�ل�سابطة -- �لتجريبية( 
يف �لقيا����س �لتتبع���ي لل�س���لوك �لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�لأبع���اد - �لدرج���ة 
�لكلي���ة( يف �جت���اه �ملجموع���ة �لتجريبية، يف ح���ني ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائًيا 
ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �لقيا����س �لتتبع���ى لل�س���لوك �لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي
)�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة(، كم���ا ل يوج���د �أثر للتفاعل ب���ني )�ملجموع���ة *�لنوع( يف 
�لقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لعدو�ين، و�ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد -- �لدرجة �لكلية(. 
وتوج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ني )�لقبل���ي - �لبعدي( يف �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي)�لأبع���اد �لدرج���ة �لكلي���ة( يف �جتاه �لقيا����س �لبعدي، 
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كما وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( يف �ل�سلوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلي���ة( يف �جتاه �لقيا�س �لتتبعي، 
يف حني وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي( يف بع�س 
�أبعاد �ل�سلوك �لعدو�ين )�لعدو�ن نحو �لآخرين - �لدرجة �لكلية لل�سلوك �لعدو�ين( 
ل�س���الح �لقيا����س �لتتبع���ي، كم���ا وج���دت ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني 
)�لبع���دي - �لتتبع���ي( يف بع����س �أبع���اد �ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�ل�س���تقاللية - �س���بط 

�لنفعالت - �لدرجة �لكلية لل�سلوك �لتو�فقي( ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.

الكلمات املفتاحية:  �لإر�ساد �ل�سلوكي، �ل�سلوك �لعدو�ين، �ل�سلوك �لتو�فقي، �ملر�هقني 
�ل�سم
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The effectiveness of Behavioural Counseling Programme 
to Reduce Aggressive Behaviour and its Impact in 

Improving the Adjustive Behaviour Among
 Deaf Adolescents 

By: Dr. Mahmoud Mandouh Salem
Assistant Professor of psychological Health - Faculty of Education, 

Mansoura University

Abstract: 
This study aims to identify the effectiveness of behavioural 

Counseling Programme to reduce aggressive behaviour and its 
impact in Improving the adjustive behaviour among deaf adolescents. 
The sample of this study consisted of (66) deaf adolescents, who 
are Between(13-18) years, of whom(34) male and (32) female 
,with an average Chronological age (15.98) and standard deviation 
(2.65), The study has Concluded the following results: There is 
difference in the proportion of the prevalence of aggressive Behavior 
and Adjustive behaviour (dimensions - total score) among deaf 
Adolescents, there is also adifference among deaf adolescents, there 
is also Adifference of the prevalence ratio of the dimensions of 
aggressive Behavior and Adjustive behaviour in males and females. 
There are no satistically significant differences between the average 
Scores of deaf adolescents according to sex (male –female) in the 
Aggressive and Adjustive behavior (dimensions - total score). There 
is a satistically significant correlation between the scores of deaf 
Adolescents of both sexes (male –female) on some dimensions of 
the Aggressive behaviour scale and their scores on some dimensions 
of the Adjustive behaviour scale. There are statistically significant 
differences between the two groups (experimental – control) in the post 
– measurement for aggressive and Adjustive behaviour (dimensions 
– total score) in the direction of the Experimental group. There are 
differences between males and females in the post measurement For 
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some Dimensions of aggressive behavior (aggression towards others 
– Indicative aggression- the total score of aggressive behaviour) 
in the male Direction.There are differences between males and 
females in one of the adjustive Behaviour dimensions (control of 
emotions) in the direction of females, While there is no effect of 
the interaction between (Group – Sex) in the post – measurement of 
the aggressive and adjustive behaviour (dimensions – total score). 
There are statistically significant differences between the two groups 
(experimental – control) in the consecutive measurement for both 
Aggressive and adjustive behaviour (dimensions – total score) in the 
Direction of the experimental group ,while There are no statistically 
Significant differences between males and females in the consecutive 
Measurement for both aggressive and adjustive behaviour 
(dimensions – Total score) as there is no effect of the interaction 
between (Group – Sex) in The consecutive measurement for both 
aggressive and adjustive behaviour (dimensions – total score). 
There are statistically significant differences between the two (pre 
Measurement – post measurement) in the aggressive behaviour and the 
Adjustive behaviour (dimensions – total score) in the direction of the 
post Measurement. There are also statistically significant differences 
between the two (pre measurement – consecutive measurement) 
in both aggressive and Adjustive behaviour (dimensions – total 
score) in the direction of the Consecutive measurement, while 
the one statistically significant Differences between the two (post 
measurement - consecutive measurement) in some dimensions of 
the Aggressive behavior(aggression towards others – total score 
of the Aggressive behaviour) for the favour of the consecutive 
measurement. There are also statistically significant differences 
between the two (post Measurement - consecutive measurement) in 
some dimensions of the Adjustive behaviour (independence - control 
of emotions.

Keywords: Behavioural Counseling - Aggressive Behaviour- 
Adjustive Behaviour - Deaf Adolescents. 
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مقدمة: 
 �إن تز�ي���د �ل�س���لوك �لع���دو�ين لدى ط���الب �ملد�ر�س يعد �أمر خطري، وخا�س���ة 
يف مرحل���ة �ملر�هق���ة، وياأخذ �أ�س���كال �أكرث ح���ده لدى �ملر�هقني �ل�س���م، وذلك لطبيعة 
�ملرحلة �حلرجة وهي �ملر�هقة، وطبيعة �لإعاقة، وقد لوحظ تز�يد �لعدو�ن و�أ�سكاله 
ب�س���كل كبري لدى �ملر�هقني �ل�س���م، ومن ثم فهذه �لظاهرة ت�سغل �هتمام �لعاملني يف 
جمال �لرتبية عامة، ويف جمال �لرتبية �خلا�سة ب�سكل خا�س، ومن ثم كان ل بد من 

تدخل �إر�سادي للحد من تف�سي هذه �لظاهرة و�نعكا�ساتها على �ملجتمع. 

وتتع���دد �أ�س���كال ومظاه���ر �ل�س���لوك �لعدو�ين، فق���د قام كل من جا�س���م، وعكلة 
)2012( بدر��س���ة �أ�س���كال �ل�س���لوك �لع���دو�ين عل���ى عين���ة م���ن )200( تلمي���ًذ� بال�س���ف 
�خلام����س �لبتد�ئ���ي ممن ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني 11-12 عام، ومت �لتو�س���ل لنتائج 
منها �أن �لعدو�ن �جل�س���دي هو �أكرث �أ�س���كال �ل�س���لوك �لعدو�ن �نت�س���اًر� بني �لتالميذ 

يليه �لعدو�ن �ل�سلبي ثم �لعدو�ن �للفظي.

ونظر� خلطورة �ل�س���لوك �لعدو�ين فقد قامت �لعديد من �لدر��س���ات بدر��س���ة 
�ل�س���لوك �لعدو�ين و�لك�سف عن مظاهرة، ففي در��سة للك�سف عن �ل�سلوك �لعدو�ين، 
و�لعو�م���ل �ملرتتب���ة عل���ى عالج هذ� �ل�س���لوك، تبني �أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين يعد حتديا 
كب���ري� للمجتمع �إذ� مل يتم �إد�رته، وقد يوؤدي لنتائج �أكادميية، و�جتماعية، ونف�س���ية، 
و�س���لوكية �س���لبية، و�أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين ميث���ل �إجه���اد للعائ���الت �لت���ي بها �س���خ�س 
ميار����س مث���ل ه���ذ� �ل�س���لوك، وت�س���بح عبًئ���ا كب���رًي� عل���ى �ملجتم���ع، و�أن من ميار�س���ون 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين عندم���ا ي�س���لون ملرحل���ة �ملر�هق���ة و�لبل���وغ ينخرط���و� يف �س���لوك 
م�س���اد للمجتم���ع، فف���ي در��س���ة على )31( ف���رًد� عدو�نًي���ا، و)26( فرًد� غ���ري عدو�ين، 
تب���ني �أن �ملجموع���ة �لعدو�ني���ة كان���ت لديه���ا �أعر�����س �كتئ���اب، وقل���ق، وكانو� يت�س���مو� 
بالق�س���وة مقارن���ة باأقر�نه���م غ���ري �لعدو�ني���ني، وتب���ني فعالي���ة �لرب�م���ج �لعالجي���ة 
�جلماعية يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملجموعة �لتي تت�سم بال�سلوك �لعدو�ين                                   

(Priddis, Landy, Moroney & Kane, 2014, pp. 18-35)

ويزد�د �ل�س���لوك �لعدو�ين لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة وخا�سة �ل�سم، وتزد�د 
خطورته، وتتعدد �أ�سكاله، كما �أن تف�سي �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملر�هقني �ل�سم يوؤثر 
عل���ى عالقاتهم بالآخرين، وعل���ي تقديرهم لذو�تهم، كما تبني �أن حدة �لإعاقة تزيد 
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من �ل�س���لوك �لعدو�ين، فكلما كانت �لإعاقة �سديدة كلما كان �ل�سلوك �لعدو�ين �أكرث 
ح���دة، ففي در��س���ة �لطاهر)2009( ��س���تهدفت �لتع���رف على فعالية �ل���ذ�ت وعالقتها 
بال�س���لوك �لع���دو�ين لدى �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، و�أو�س���حت �لنتائج وج���ود عالقة 
�سالبة د�لة �إح�سائًيا بني فعالية �لذ�ت و�ل�سلوك �لعدو�ين )نحو �لآخرين و�ملمتلكات 
و�لذ�ت و�ملعلمني(، كما تبني وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي درجات 
�ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع يف �ل�سلوك �لعدو�ين )نحو �لآخرين، و�ملمتلكات، و�لذ�ت، ويف 
�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لعدو�ين( يف �جتاه �ل�س���م، كما تبني وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي درجات �لذكور و�لإناث يف �ل�سلوك �لعدو�ين )نحو �لآخرين، 

و�ملمتلكات، و�لدرجة �لكلية لل�سلوك �لعدو�ين( يف �جتاه �لذكور. 

فال�س���لوك �لع���دو�ين ل���ه تاأث���ري �س���لبي عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة لل�س���م، ولذ� 
فق���د ��س���تهدفت در��س���ة Szymanski (2012, pp. 26 - 31) �لتع���رف على كيفية 
�إد�رة �لف�س���ل �لدر��س���ي جلعل �لتعلم ي�س���ل ب�س���كل فعال لل�س���م، ولوحظ تز�يد ن�سبة 
�لعدو�نيني من �ل�س���م، و�أو�س���حت �لنتائج �أهمية وجود بيئة �س���فية م�س���ممة ت�س���مح 
بتفهم �س���لوك �ل�س���م، وكيفية �لق�ساء على بع�س �ل�س���لوكيات �لعدو�نية، و�أثبتت هذه 
�ل�س���رت�تيجيات فاعلي���ة ناجح���ة يف �لق�س���اء على م�س���كالت �ل�س���لوك �لع���دو�ين عند 

�ل�سم.

ونظر� خلطورة �لنتائج �ملرتبة على زيادة �ل�س���لوك �لعدو�ين عند �ل�س���م، فقد 
قامت در��س���ات عديدة بعمل بر�مج �إر�س���ادية خلف�س �ل�س���لوك �لعدو�ين عند �ل�س���م، 
منها در��س���ة �س���تيور�ت (Stewart, 2005)، وقد ��ستهدفت ��ستخد�م بر�مج �إر�سادية 
جماعي���ة للح���د م���ن �ل�س���لوك �لع���دو�ين لتالمي���ذ �ملد�ر����س �لبتد�ئية؛ مم���ا ترت�وح 
�عماره���م م���ن )8 -12( ع���ام، وذل���ك م���ن خالل تدري����س بع����س �مله���ار�ت �لجتماعية 
ل�ستخد�مها يف �لبيئة �ملدر�سية للحد من �ل�سلوك �لعدو�ين، ومت ت�سميم عدة �ن�سطة 
عرب ثماين جل�س���ات �إر�سادية، تهدف �إىل �لتاأثري على �ملكونات �لوجد�نية و�ل�سلوكية، 
وق���د ق���ام �لأطفال بعر�س بع�س �ل�س���لوكيات �لغري منا�س���بة �جتماعي���ا، و�لتي حتدث 
د�خل �لف�س���ل �ملدر�س���ي مثل �لعدو�ن �لذي �أ�سبح م�سدر قلق للمعلمني، وقد �أظهرت 
�لرب�مج �جلماعية جناحا يف حل �لعديد من �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�إد�رة �لغ�سب، ومت 
تعليم �لتالميذ مهار�ت جديدة ل�ستخد�مها يف �حلياة �ليومية، ومكافحة �لعنف من 
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خالل زيادة متا�س���ك �جلماعة، وزيادة �مل�س���ئولية �ل�سخ�سية، و�أعتمد ت�سميم جل�سات 
�لربنام���ج عل���ى �أن �ل�س���لوك �لعدو�ين هو �س���لوك متعلم، ومن ثم يتم تعلم �س���لوكيات 
 (Stewart, 2005, pp. 12-13).جديدة، ومت تعليم �لطالب مهار�ت تو�فق جديدة

وي�س���عي �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنامج �إر�س���ادي �س���لوكي 
خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين و�أثره يف حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم. 

م�سكلة البحث: 
�إن حا�س���ة �ل�س���مع له���ا �أهمية خا�س���ة يف حياة �لف���رد، فهي تعد مبثابة �جل�س���ر 
�لر�ب���ط ب���ني �لفرد وما يحيط به من �أ�س���ياء، و�أ�س���خا�س، فاإذ� فقدت هذه �حلا�س���ة �أو 
�س���عفت فاإنه���ا حتول دون تو��س���ل �لف���رد مع �لآخري���ن، وتوؤدي �إىل درج���ة معينة من 
�س���وء �لفهم وعدم �ل�س���عور بالرتياح، فال�سم �إذ� ما قورنو� بغريهم من ذوي �لإعاقات 
�حل�سية �لأخرى، جند عالقاتهم �أ�سعف مع �أفر�د �أ�سرهم، ومع �لأ�سخا�س �لآخرين، 
فه���م منعزل���ون �جتماعًيا ن�س���بًيا ويجدون �س���عوبة يف �لتكيف �لجتماعي، و�س���لوكهم 

يت�سم بالعدو�نية )�خلطيب، 1998، �س 143(.

فال�س���م يتجنب���ون مو�ق���ف �لتفاع���ل �لجتماع���ي، ومييل���ون للعزل���ة نتيج���ة 
�س���عورهم بالنب���ذ م���ن �ملحيط���ني به���م، كما �أنه���م يعانون م���ن حده �لنفع���ال، وظهور 
بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية مثل �ل�س���لوك �لعدو�ين جتاه �لآخرين )�س���امل،2010، 

�س �س 176 - 177(.

�إن ن�س���بة �نت�س���ار �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لنفعالي���ة ل���دى �ل�س���م تزيد مبعدل 
خم�س���ة �أ�س���عاف عن ن�سبة �نت�سارها لدى �ل�س���امعني، ومن �أكرث �مل�سكالت �ل�سلوكية: 
�لن�س���حاب �لجتماع���ي، وعدم �لن�س���ج، و�ل�س���لوك �لعدو�ين )�خلطي���ب، و�حلديدي، 

1996، �س 406(. 

فالإعاق���ة �ل�س���معية ت���وؤدي �إىل �إعاق���ة �لنم���و �لجتماع���ي لل�س���م، وحت���د م���ن 
م�ساركته وتفاعله مع �لآخرين، وتوؤثر على �ل�سلوك �لتو�فقي لل�سم؛ مما يوؤثر على 

�كت�سابه �ملهار�ت �لجتماعية )�لقريطي،2000، �س 331(. 
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ونتيج���ة خلطورة �ل�س���لوك �لعدو�ين وتاأثريه �ل�س���يئ على �ل�س���لوك �لتو�فقي 
لل�س���م، فق���د قام���ت در��س���ات عديدة بت�س���ميم بر�م���ج �إر�س���ادية للتقليل من �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، وحتقي���ق �أك���رب ق���در من �ل�س���لوك �لتو�فقي لل�س���م، ومهم���ا �ختلفت طرق 
�لإر�س���اد �لنف�س���ي، فاإنها تهدف يف �لنهاية �إىل حتقيق �ل�س���حة �لنف�سية وحتقيق �أكرب 

قدر من �ل�سلوك �لتو�فقي )زهر�ن، 1998، �س 347(.

فالبيئ���ة �لرتبوي���ة �لتعليمي���ة ينبغ���ي �أن تق���دم �خلدمات �لرتبوي���ة للحد من 
تف�س���ي �ل�س���لوك �لع���دو�ين، ومما يزيد م���ن �حلاجة لهذ� �لبحث �أن �ل�س���م �أحد فئات 
ذوي �لإعاقة �لتي يزد�د لديها �ل�س���لوك �لعدو�ين، ومن ثم يوؤثر على �سلوكهم، وعلي 
طبيع���ة عالقاته���م بالآخري���ن، وم���ن ث���م تاأت���ي �أهمية ه���ذ� �لبحث يف تق���دمي برنامج 
�إر�سادي يقلل من �ل�سلوك �لعدو�ين، ومن ثم ي�سبح �سلوك �ملر�هقني �ل�سم متو�فًقا 

مع �لأ�سخا�س �ملحيطني بهم، وي�ستطيعون �لتفاعل مع �أقر�نهم ب�سكل منا�سب.

وتت�س���ح م�س���كلة �لبحث يف �أهمية متغري�تها، وطبيعة �لفئة �لتي يتم در��ستها 
وه���ي فئ���ة �ملر�هقني �ل�س���م، و�أن �لبحث تتن���اول برنامج �إر�س���ادي للتدخل و�حلد من 
تاأثري �ل�س���مم على �س���لوك �ملر�هقني �ل�سم، وميكن �سياغة م�سكلة �لبحث �حلايل يف 

�لأ�سئلة �لآتية: 
((( ما ن�س���ب �سيوع �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم 1

من �لنوعني )ذكور/ �إناث(، ولدى �لعينة �لكلية؟ 
((( هل توجد عالقة بني درجات �ملر�هقني �ل�سم من �لنوعني )ذكور/ �إناث( على 1

مقيا�س �ل�س���لوك �لعدو�ين )�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( ودرجاتهم على مقيا�س 
�ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(؟ 

((( ه���ل توج���د فروق بني �ملر�هقني �ل�س���م وفق���ا للنوع )ذكور/ �إناث( يف �ل�س���لوك 1
�لعدو�ين، و�ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(؟ 

((( ه���ل توج���د فروق ب���ني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبي���ة(، وبني �لنوعني 1
)ذك���ور/ �إن���اث(، وب���ني �لتفاع���ل بينهما)�ملجموعتني »�ل�س���ابطة - �لتجريبية 
*�لنوعني » �لذكور/ �لإناث«( يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين، و�ل�سلوك 

�لتو�فقي )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(؟ 
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((( ه���ل توج���د فروق ب���ني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبي���ة(، وبني �لنوعني 1
)ذك���ور/ �إن���اث(، وبني �لتفاع���ل بينهما )�ملجموعتني "�ل�س���ابطة - �لتجريبية 
�لع���دو�ين،  لل�س���لوك  �لتتبع���ي  �لقيا����س  يف  �لإن���اث(  �لذك���ور/   " *�لنوع���ني 

و�ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( ؟ 
((( ه���ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���ط درج���ات �لقيا�س���ات �لثالث���ة        1

)قبلي - بعدي - تتبعي( لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي للمجموعة 
�لتجريبية )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(؟ 

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما ياأتي:

((( �لتع���رف على �أكرث مظاهر �ل�س���لوك �لعدو�ين �نت�س���اًر� لدى �ملر�هقني �ل�س���م 1
من �لذكور/ �لإناث.

((( �لتعرف على �لعالقة بني �ل�سلوك �لعدو�ين و�ل�سلوك �لتو�فقي عند �ملر�هقني 1
�ل�سم من �لذكور/ �لإناث.

((( �لتع���رف عل���ى �لف���روق يف كل م���ن:  �ل�س���لوك �لعدو�ين ب���ني �لذك���ور/ �لإناث، 1
و�لتي توؤثر يف �س���لوكهم، و�ل�س���لوك �لتو�فقي بني �لذكور/ �لإناث، و�لتي توؤثر 

على طبيعة عالقاتهم بالآخرين.
((( �لتعرف على فعالية �لربنامج �لإر�سادي �ل�سلوكي يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين 1

وحت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم من �لذكور/ �لإناث. 

اأهمية البحث: 
تت�سح �أهمية �لبحث يف �لتقاط �لآتية:

((( قل���ة �لدر��س���ات و�لبح���وث �لعربي���ة – يف حدود �طالع �لباح���ث - �لتي تناولت 1
بر�مج �إر�سادية خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين عند �ملر�هقني �ل�سم، و�أثر ذلك يف 

حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لديهم.
((( تن���اول مرحلة مهمة من مر�ح���ل �لنمو، وهى مرحلة �ملر�هقة �لتي لها �أهمية 1

يف ت�سكيل �لهوية، وبد�ية تكوين عالقات �جتماعية ناجحة قد ت�سهم يف �ملزيد 
من ثقة �ملر�هق �لأ�سم بذ�ته، وجتعل �سلوكه �أكرث تو�فقا.
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((( تت�س���ح �أهمي���ة �لبحث يف �أنها من �لدر��س���ات �لتجريبي���ة �لتي جترى على فئة 1
مهم���ة م���ن فئات ذوي �لإعاقة، و�أن طبيعة �لربنامج �لإر�س���ادي يف هذ� �لبحث 

ي�سهل من دمج �ملر�هقني �ل�سم د�خل �ملجتمع ويجعل �سلوكهم �أكرث تو�فقا.
((( ��س���افة مقيا�س���ني للمكتبة �لعربية هما: مقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين، ومقيا�س 1

�ل�سلوك �لتو�فقي للمر�هقني �ل�سم. 
((( م�س���اعدة �ملهتم���ني بالإر�س���اد �لنف�س���ي، بتقدمي خدم���ات �إر�س���ادية للمر�هقني 1

�ل�سم، متهيد� لدجمهم د�خل �ملجتمع.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ال�سلوك العدواين: Aggressive Behaviour يعرف باأنه: “�ل�سلوك �لذي يهدف 
�إىل �إيقاع نتائج تخريبية �أو �إحد�ث �أذى بالذ�ت �أو �لتعدي و�إيقاع �ل�سرر بالآخرين �أو 
تعمد �إتالف �لأ�س���ياء و�ملمتلكات �لعامة، وقد ياأخذ �ل�سلوك �لعدو�ين �لقيام باإ�سار�ت 
ت�س���ر بالأخرين، وميكن قيا�س �ل�س���لوك �لعدو�ين من خالل كال من �لأبعاد �لآتية: 
�ل�س���لوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت، �ل�س���لوك �لعدو�ين نحو �لآخرين، �ل�س���لوك �لعدو�ين 
نحو �لأ�س���ياء و�ملمتلكات، �ل�س���لوك �لعدو�ين �لإ�س���اري”، ويعرف �لباحث كل بعد من 

هذه �لأبعاد على �لنحو �لآتي: 

ال�سل�وك الع�دواين نحو الذات: “هو �س���لوك عدو�ين يقوم ب���ه �لفرد بهدف �إحد�ث 
�س���رر بالنف����س مث���ل �س���رب �لر�أ����س يف �حلائ���ط، وق���د يتدرج ه���ذ� �لعدو�ن م���ن �للوم 

�ل�سديد للذ�ت على �أفعالها �إىل حماولة �لفرد �لنتحار و�إنهاء حياته”. 
ب���ه �لفرد بهدف �إحد�ث  �س���لوك عدو�ين يقوم  ال�سل�وك العدواين نحو الآخرين: “هو 
�س���رر بالأخري���ن وحماول���ة �لتع���دي عليه���م، و�إت���الف ممتلكاتهم، وفر�س �ل�س���يطرة 

عليهم”.
ال�سل�وك الع�دواين نح�و الأ�سياء واملمتلكات: “هو �س���لوك عدو�ين يق���وم به �لفرد 
بهدف �إيقاع �ل�س���رر باملمتلكات �لعامة وتك�س���ريها و�إف�سادها، و�حليلولة دون �لنتفاع 
بها، وعدم �للتز�م بالقو�عد و�لخالقيات �ملتعارف عليها، وتعمد خمالفة �لقو�نني”.
ال�سل�وك الع�دواين الإ�ساري: “هو �س���لوك عدو�ين يق���وم به �لفرد با�س���تخد�م بع�س 
�لإ�س���ار�ت �لت���ي حتمل مدلول يحمل �إهان���ة لالآخرين �أو �لكيد لهم، وهذه �لإ�س���ار�ت 

تهدف لغيظ �لطرف �لآخر و�لنيل منه”. 
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ال�سلوك التوافقي:Adjustive Behaviour يعرف باأنه: “�ل�س���لوك �لذي يت�سف 
بالق���درة عل���ى حتمل �مل�س���ئولية، و�إقامة عالق���ات متو�زنة بالآخرين، و�ل�س���تقاللية، 
و�لق���درة على �س���بط �لنفع���الت، وميكن قيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي من خالل كل من 
�لأبعاد �لتالية: حتمل �مل�سئولية، �لعالقة بالآخرين، �ل�ستقاللية، �لقدرة على �سبط 

�لنفعالت”. ويعرف �لباحث كل بعد من هذه �لأبعاد على �لنحو �لآتي: 
حتم�ل امل�سئولي�ة: “ه���و �لق���درة عل���ى حتمل نتائ���ج �لأعمال �لت���ي يقوم به���ا �لفرد، 
و�إجنازه���ا بكف���اءة، وحتم���ل �لأعب���اء �ملكل���ف به���ا وع���دم �له���روب منه���ا، و�س���عور �لفرد 

بالقدرة على قيادة �لخرين”. 
�إقامة عالقات �جتماعية مع �لآخرين قائمة على  العالقة بالآخرين: “هو �لقدرة على 
�لحرت�م �ملتبادل، و�لرغبة يف �لن�سمام لأن�سطة �جتماعية، وم�ساعدة �لآخرين على 

حل م�سكالتهم”. 
ال�ستقاللية: “هو �لقدرة على �إد�رة �لأمور، و�لقيام بالأعمال �ملكلف بها دون �لعتماد 

على �لآخرين، و�أن يكون �لفرد له �آر�ءه �مل�ستقلة �ملقتنع بها و�لنابعة عن ذ�ته«. 
�سب�ط النفع�الت: »ه���و �لق���درة عل���ى �س���بط �لنفع���الت، و�لتحك���م فيها، و�ل�س���عور 
بالر�س���ا، وعدم �لتع�سب لر�أي معني، وعدم �لتاأثر باخلرب�ت �ل�سيئة �لتي تعر�س لها 

�لفرد، و�لتفكري يف �سلوكيات �لفرد قبل �لقيام بها”.
الربنام�ج الإر�س�ادي ال�سلوكي: “ه���و جمموعة من �خلدم���ات �لإر�س���ادية �لتي تقدم 
ب�س���كل مبا�س���ر �أو غ���ري مبا�س���ر، وتعتم���د على بع����س فنيات �لإر�س���اد �ل�س���لوكي، وعلي 
جمموعة من �لأن�س���طة �ملختلفة مثل )�إلقاء �ملحا�س���ر�ت، و�إقامة �حلو�ر و�لأن�س���طة 
�لفنية، وبع�س مبادئ �لتعلم وتعديل �ل�سلوك، و�للعب �جلماعي، ولعب �لدور(، وذلك 
بهدف خف�س �ل�سوك �لعدو�ين، ومعرفة �أثر ذلك يف حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لدى 

ملر�هقني �ل�سم”. 
املراهقة:“ه���ي �لف���رتة �لت���ي تب���د�أ بالبل���وغ وتنته���ي باكتم���ال �لر�س���د، وه���ي مرحلة 
�نتقالي���ة جتم���ع ب���ني خ�س���ائ�س �لطفول���ة و�س���مات �لرجول���ة، وتتدرج مظاه���ر �لنمو 
و�لوج���د�ين  و�لعاطف���ي  و�لجتماع���ي  و�لنف�س���ي  و�لعقل���ي  �جل�س���مي  �لن�س���ج  نح���و 

و�لنفعايل”)�سامل،2012، �س 208(.
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ال�سم: “هم �لذين فقدو� قدرتهم �ل�سمعية يف �ل�سنو�ت �لثالث �لأوىل من �أعمارهم، 
ويطلق عليهم �ل�سم �لبكم” )�سامل،2010، �س 163(.

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
املراهقن ال�سم: 

�إن �لأ�س���م ه���و ذل���ك �ل�س���خ�س �ل���ذي يعاين م���ن فقد �س���معي �أكرث م���ن )70( 
دي�سيبل بدرجة ل ت�سمح له بال�ستجابة �لطبيعية لالأغر��س �لتعليمية و�لجتماعية 
�إل با�س���تخد�م ط���رق �لتو��س���ل �خلا�س���ة )�لتهج���ي �لإ�س���بعي، ولغة �لإ�س���ارة، وقر�ءة 
�ل�س���فاه، و�لتو��س���ل �لكل���ي(؛ فاملر�هقني �ل�س���م �أكرث عر�س���ة من غريهم لل�س���غوط 
�لنف�س���ية، و�لقل���ق، و�نخفا�س مفهوم �لذ�ت، كما �أنهم �أكرث عر�س���ة لنوبات �لغ�س���ب، 
وممار�س���ة �ل�س���لوك �لع���دو�ين، وذل���ك بفع���ل �ل�س���عوبات �لت���ي تو�جهه���م؛ ل���ذ� فه���م 
يعربون عن غ�س���بهم، و�إحباطهم بع�س���بية، ويظهرون �سلوك يت�سم بالعدو�ن �لبدين 

)�ل�سرطاوي، و�ل�سمادي، و�لقريوتي، 2001، �س 117(.
وي�س���ري عب���د �لفتاح )2005( �أن �لأ�س���م هو: »ذلك �ل�س���خ�س �ل���ذي يعاين من 
خل���ل يف وظائف �ل�س���مع، بحيث يعيق قدرتهم على �كت�س���اب �للغ���ة، وفهم �لكالم؛ مما 

يقلل من قدرته على �لكالم على �لتو��سل مع �لآخرين عن طريق �لكالم«. 
كم���ا ي�س���ري �س���مرين )2003( �أن �ل�س���مم عندم���ا ي�س���يب �لأنث���ى يوؤث���ر عل���ى 
�سخ�س���يتها �أك���رب م���ن تاأث���ريه عل���ى �سخ�س���ية �لذك���ر �لأ�س���م، �إذ تع���د �لأنث���ى �أك���رث 
ح�سا�سية، و�أكرث حرًجا من �إعاقتها؛ مما يوؤدي لظهور بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 
م���ع �ملجتم���ع �ملحي���ط بها، كما تت�س���م �لأنثى �ل�س���ماء باأنها �أكرث �بتع���اًد� عن �لآخرين 

وحقًد� عليهم مما يطبع �سلوكها بطابع غري �جتماعي. 
وق���د قام���ت در��س���ات للتع���رف عل���ى �أه���م م�س���كالت �ملعاق���ني �س���معيا، من هذه 
�لدر��س���ات در��س���ة حنف���ي )2002( و�لت���ي ته���دف �إىل �لتع���رف على م�س���كالت �ملعاقني 
�س���معيا كم���ا يدركه���ا معلم���و �ملرحل���ة �لبتد�ئية يف �س���وء بع����س �ملتغ���ري�ت، و�أظهرت 
�لنتائ���ج �أن ترتي���ب �ملعلم���ني مل�س���كالت �ملعاقني �س���معيا كما يدركونها ه���ي بالرتتيب: 
�مل�س���كالت �لجتماعي���ة، �مل�س���كالت �ملرتبطة بال�س���لوك �لعدو�ين، �مل�س���كالت �ملرتبطة 
بالعملي���ات �لعقلي���ة، �مل�س���كالت �ملرتبط���ة بالتح�س���يل �لدر��س���ي، �مل�س���كالت �ملرتبط���ة 

بال�سلوك �مل�ساد للمجتمع.
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�إن �لإعاق���ة �ل�س���معية توؤث���ر �س���لبًيا على �لق���در�ت �لعقلي���ة �لعامة ب�س���كل عام، 
وعلى �لذكاء ب�سكل خا�س، كما توؤثر على �سمات �ل�سخ�سية، وتطبع �ل�سخ�سية بطابع 

عدو�ين )قنديل، 1995، �س 2(.

واملراهق الأ�سم يعانى من اأمرين اأ�سا�سين هما:
((( �ل�سمم يف حد ذ�ته �لذي يحجب عنه بع�س �ملثري�ت يف �لعامل �خلارجي.1
((( موق���ف و��س���تجابات �لبيئ���ة �خلارجية كم���ا يدركها �لأ�س���م على �أنها تنا�س���به 1

�لعد�ء، ول توفر له تعامال خ�سا �أو توفر له ظروف مالئمة )�لغامن، 1990(. 

فاملر�هقني �ل�س���م يتورط���ون يف �لعديد من �ل�س���لوكيات �لعدو�نية، و�جلر�ئم 
�لنوعي���ة �س���د �لأطفال، وم���ن ثم كانت �حلاج���ة ملحة للقيام بدر��س���ات للتعرف على 
دو�فعهم لرتكاب مثل هذه �جلر�ئم، وتفعيل �أن�سطة ت�ستنفذ طاقة �ملر�هقني �ل�سم، 
وتقلل من �سلوكياتهم �ملنحرفة، وت�سميم برنامج عالجي لل�سم للحد من جر�ئمهم 
 (Samnatha, 2007, لنوعي���ة، وزيادة وعيه���م بخطورة �لأفعال �لتي يقومون به���ا�
(pp. 59-69. و�أو�س���حت در��س���ة �لعتيبي، و�لدو�سري )2010( �أن �ل�سم يزد�د لديهم 

�ل�سلوك �لعدو�ين مقارنة باأقر�نهم �لأ�سوياء. 

وي���ري �لباح���ث �أن �ملر�هقني �ل�س���م قد ت�س���طرب �س���لوكياتهم نتيج���ة طبيعة 
�ملرحل���ة �لت���ي مي���رون بها وه���ي مرحل���ة �ملر�هقة، و�لتي ي�س���رتكون فيه���ا مع غريهم 
م���ن �ل�س���امعني، �أو �لفئ���ات �لأخرى م���ن ذوي �لإعاق���ة؛ �إل �أنه يتبق���ى �لعامل �لأكرث 
حا�سما و�مل�سئول عن �سلوكياتهم، وهو طبيعة �لإعاقة �لتي يعانون منها وهي �ل�سمم، 
كما ي�س���هم �ل�س���تهجان �لجتماعي وحماولة تهمي�س هذه �لفئة دوًر� حا�س���ًما يف طبع 

�سلوكهم بطابع عدو�ين.

ال�سلوك العدواين: 
�ل�س���لوك �لع���دو�ن ه���و: »كل فع���ل �أو ق���ول �أو تقري���ر لفعل �أو �إ�س���ارة يق�س���د به 

�إحلاق �لأذى بالآخرين �أو بذ�ت �لإن�سان نف�سه« )�أبو حطب،2002، �س 25(.

ويع���رف �ل�س���لوك �لع���دو�ين باأنه: »�ل�س���لوك غري �ل�س���وي �لذى ي�س���لكه �لفرد 
بق�س���د �إيق���اع �لأذى بالآخري���ن ومبمتلكاته���م ج�س���ديا، �إ�س���اريا �أو �أي و�س���يلة �أخ���رى« 

)�حلر�بي،2003، �س 23(.
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�إن �ل�س���لوك �لع���دو�ين ه���و: »�س���لوك يه���دف �إىل �إح���د�ث نتائ���ج تخريبي���ة �أو 
مكروهة بهدف �ل�سيطرة على �لآخرين من خالل �لقوة �جل�سدية �أو �للفظية، وهذ� 

�ل�سلوك يعرف �جتماعًيا على �أنه عدو�ين« )�لف�سفو�س،2006، �س 9(.

بينما يعرف �سالح، و�لبنا )2008، �س 7( �ل�سلوك �لعدو�ين باأنه هو: »�ل�سلوك 
�لذي يعتدي به �لفرد على نف�سه �أو �لآخرين، بهدف �إيذ�ئهم، �سو�ء بالقول، مثل: �ل�سب 
و�ل�س���تم و�لكالم �جلارح، �أو بو�س���ف �لآخرين ب�سفات �سيئة، �أو �إيقاع �لفتنة بينهم، �أو 
بالفعل من خالل ��ستخد�م �لطفل لأع�ساء ج�سده، مثل �ل�سرب �أو �لع�س �أو �لركل«. 

�إن �ل�س���لوك �لع���دو�ين ه���و: »كل �س���لوك يت�س���من �إحل���اق �لأذى بالزم���الء يف 
�ملدر�س���ة �أو �ملعلم���ني �و ممتل���كات �ملدر�س���ة �س���و�ء كان ه���ذ� �لإي���ذ�ء مادًي���ا �أو نف�س���ًيا                  

)�ملطوع، 2008، �س57(.

كما يهدف �ل�سلوك �لعدو�ين �إىل �إيذ�ء �لخرين �أو �إتالف ممتلكاتهم ب�سرط 
تو�فر �لنية لإيقاع �لأذى بالآخرين )ر�تب،2000، �س 27(.

و�ل�س���لوك �لعدو�ين قد يكون مبا�س���ر جتاه �ل�س���خ�س �لذي ي�س���بب �لإحباط، 
�أو ق���د يك���ون غري مبا�س���ر، �أو قد يك���ون موؤقتا وعابر� يعرب عن حالة توتر �س���رعان ما 
تنتهي �أو ياأخذ �لعدو�ن �س���فة �ل�س���تمر�رية، وقد ياأخذ �لعدو�ن �أ�سكال منها �لعدو�ن 

�للفظي �أو �لعدو�ن �لبدين)�لزغبي، 1997، �س 220(.

فالع���دو�ن هو �أي �س���لوك ي�س���در عن �أف���ر�د �أو جماعات نحو ف���رد �و جماعة �أو 
جتاه ذ�ته لفظيا كان �أم ماديا، �يجابًيا كان �أم �سلبًيا، مبا�سًر� كان �أم غري مبا�سر ب�سبب 
مو�ق���ف �لغ�س���ب �أو �لحباط، �أو �لدفاع عن �ل���ذ�ت �أو �ملمتلكات، �أو �لرغبة يف �لنتقام 

)�سليمان، 2008، �س 27(. 

ويذك���ر ريت�س���ارد (Richard, 1999) �أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين هو �س���لوك فيه 
�إيذ�ء و�إيقاع �لأمل ب�سخ�س �أخر، وقد يتم �إ�سابته من جر�ء �ل�سلوك �لو�قع عليه. 

فال�س���لوك �لع���دو�ين عند �ل�س���م �س���لوك تخريبي وه���د�م، ويه���دف �إىل �إحلاق 
�ل�س���رر و�لأذى بالآخري���ن وبنف�س���ه، وق���د يك���ون �إ�س���ارًيا �أو بدنًي���ا، ويختلف �ل�س���لوك 

�لعدو�ين عند �ل�سم يف مظهره من �سخ�س لآخر )�لببالوي،1995، �س 55(.
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و�ل�س���لوك �لع���دو�ين ياأخذ �أ�س���كال منها �لظاه���ري كالعدو�ن �جل�س���دي �لذي 
يهدف �إىل �لإيذ�ء وتخويف �لآخرين، وقد يكون موجه نحو �لذ�ت �و نحو �لآخرين، 
�أو �لعدو�ن �للفظي �لذي يقف عند حدود �لكالم و�ل�سب و�ل�ستم و�لتعر�س لالآخرين 
بال�س���خرية، وق���د يكون موجه نحو �لذ�ت �أو نح���و �لآخرين، ويوجد �لعدو�ن �لرمزي 
وي�سمل طرق �أخرى غري لفظية مثل �حتقار �لآخرين، �أو توجيه �لهانة لهم كالنظر 

لهم بازدر�ء )يحي، 2000، �س 186(. 

وفيم���ا يتعل���ق بالف���روق بني �لذك���ور و�لإن���اث يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين، تبني �أن 
�لذك���ور يتمي���زون بالع���دو�ن �لب���دين و�للفظ���ي، يف ح���ني �أن �لإناث تتميزن بالغ�س���ب 

)فايد، 2007، �س 65(.

و�أو�س���حت نتائج در��س���ة بو�س���ا�س )2013( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف 
�ل�س���لوك �لعدو�ين ب���ني �لذكور و�لإناث يف �جتاه �لذكور، كم���ا تبني عدم وجود فروق 

ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لنوعني يف �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي. 

وي�س���ري عب���د �للطي���ف )2001( �أن �لأ�س���خا�س �لعدو�ني���ني كان���و� �أ�سا�ًس���ا ه���م 
�س���حايا للعن���ف �أثناء طفولته���م، ومنهم من �س���اهد مظاهر للعنف �لأ�س���ري، وفهمو� 
�أن �لعن���ف ق���د يكون و�س���يلة مقبولة �أو ��س���تجابة طبيعية عندما يك���ون �لفرد يف حالة 

غ�سب �أو يف حالة خالف مع �لآخرين.

ويعد �ل�سلوك �لعدو�ين �أحد �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �ملنت�سرة �لتي توؤدي لإ�ساعة 
�لفو�س���ى و�ل�س���طر�ب، و�لتوت���ر �لنفعايل د�خل �ملدر�س���ة، وينعك�س �أث���ره على �ملعلم 
و�لتالميذ، ومن ثم �إثارة �لفو�سى و�ل�سغب د�خل �ملدر�سة )�سالح، و�لبنا،2008، �س 8(.

فف���ي در��س���ة للتع���رف عل���ى عالق���ة �لع���دو�ن ب���ني �لأق���ر�ن بالتو�فق �لنف�س���ي 
و�ل�س���لوكي، وتاأث���ري �لعدو�ن على ظهور �أعر��س �لكتئ���اب، �أظهرت �لنتائج �أن من له 
تاري���خ طويل م���ن �لعدو�ن تظهر لديه عالم���ات �لنحر�ف، وي���زد�د �لقلق وينخف�س 

 .(Ellis, Crooks & Wolfe, 2009, p.254) م�ستوى �ل�سلوك �لتو�فقي

كما �س���عت در��س���ة �حلر�ب���ي )2003( �لتعرف عل���ى �لعالقة ب���ني مفهوم �لذ�ت 
و�ل�سلوك �لعدو�ين لدى �لطالب �ل�سم، وتكونت عينة �لدر��سة من )81( طالًبا �أ�سم 
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مبعهد �لأمل بالريا�س، ممن ترت�وح �أعمارهم من 13 - 19 عام، وقد �أو�سحت �لنتائج 
وج���ود عالق���ة �رتباط �س���البة د�لة عند م�س���توى )0.01( بني مفهوم �لذ�ت و�ل�س���لوك 
�لع���دو�ين ل���دى �لط���الب �ل�س���م يف �ملرحل���ة �ملتو�س���طة، كما وج���دت ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية بني �لطالب �ل�س���م يف �ل�س���لوك �لعدو�ين تبعا مل�س���توي تعليم �لأب ل�سالح 

�لأبناء لآباء م�ستوى تعليمهم �أمي وثانوي. 

كما ��ستهدفت در��سة عبد �ل�سالم )2014( �لتعرف على مفهوم �لذ�ت وعالقته 
بال�سلوك �لعدو�ين لدى �لطلبة و�لطالبات �ملر�هقني يف مركز �لأمل لل�سم و�سعاف 
�ل�سمع مبدينة بنغازي، و�أو�سحت �لنتائج، وجود عالقة �سلبية بني �ل�سلوك �لعدو�ين 
ومفهوم �لذ�ت، وتبني �أن زيادة �ل�سلوك �لعدو�ين يوؤثر تاأثري �سلبي على مفهوم �لذ�ت 

للمر�هقني �ل�سم من �لنوعني. 

كم���ا �أظه���رت در��س���ة جملي )2013( �لتع���رف على �لعالقة ب���ني تقدير �لذ�ت، 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�أظه���رت �لنتائ���ج وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني 
م�س���تويات تقدير �لذ�ت )�لعائلي، �ملدر�س���ي، �لرفاقي( و�ل�س���لوك �لعدو�ين، كما تبني 
�أن تقدي���ر �لذ�ت �لعائلي، و�ملدر�س���ي منبئان بال�س���لوك �لع���دو�ين، �إل �أن تقدير �لذ�ت 

�لعائلي �أكرث �إ�سهاًما يف �لتنبوؤ بال�سلوك �لعدو�ين من تقدير �لذ�ت �ملدر�سي. 

كما �أظهرت در��سة خليل )2011( �ن �لإناث �أكرث تعاطفا و�أقل عدو�نا من �لذكور.

وعن عالقة �ل�سلوك �لعدو�ين بال�سلوك �لنوعي عند �ملر�هقني، �أظهرت در��سة 
منديل (Mandell, 2002) �أن �ملر�هقني �لأكرب �سًنا �أكرث تورطا يف �ل�سلوك �لنوعي 
من �ملر�هقني �لأ�س���غر �س���نا، كما تبني وجود عالقة �رتباط ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
�لعدو�ن �للفظي و�ل�س���لوك �لنوعي، و�أن �ل�س���لوك �لعدو�ين له �آثار �س���يئة على �لنمو 

�لجتماعي للمر�هقني. 

وتختلف �لنظريات يف تف�سري زيادة �لعدو�ن لدى �ملر�هقني، ويوجد من يري 
�أن زي���ادة �لع���دو�ن ق���د ترجع لزي���ادة هرمون �لذكورة، كم���ا لوحظ �أن زي���ادة �لعدو�ن 
نتيجة نق�س هرمون �ل�س���ريوتونني، و�لذي يرتبط بحدوث �س���رعة �ل�ستثارة، وزيادة 

�لعدو�ن لدى �حليو�نات )�مل�سري،2006، �س 42(.
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وقد يف�سر �لعدو�ن باأنه نتيجة حتمية لوجود موقف حمبط ي�سبقه �لعدو�ن، 
رغم �أن �لإحباط قد ل يوؤدي يف بع�س �ملو�قف للعدو�ن )�جللبي، 2003، �س 349(. 

فال�س���لوك �لع���دو�ين ق���د يح���دث نتيج���ة ��س���تثارة �لف����س �جلبه���ي، و�جله���از 
�لطريف لدى �لإن�سان، و�أنه يف حالة �ل�ستئ�سال لبع�س �لتو�سيالت �لع�سبية يف هذه 
�ملنطقة من �ملخ يوؤدي �إىل خف�س �لتوتر و�لغ�سب و�مليل �إىل �لعنف، وي�سبح �ل�سلوك 

�سويا )�لعبيدي، 1999، �س 37(.

ويري �لباحث �أن �ل�س���لوك �لعدو�ين ل ميكن رده لأ�س���باب ور�ثية فقط، و�إمنا 
ه���و نت���اج للتفاعل بني �لتاأثري�ت �لبيئية، و�ل�س���تعد�د �جلبلي لل�س���خ�س، و�لتي ينتج 
عنها �سلوك عدو�ين، و�أن �لنظر ملثل هذه �ل�سلوكيات يختلف باختالف �لبيئة، فرغم 
وجود �تفاق على و�س���ف بع�س �ل�س���لوكيات بالعدو�نية، �إل �أنه يوجد �س���لوكيات �أخرى 
قد ي�س���فها �لبع�س بالعدو�نية، وقد ي�س���فها �لبع�س بغري ذلك، كما تبني �أن طبيعة 

�ل�سلوك �لعدو�ين يختلف باختالف �لنوع. 

	 ال�سلوك التوافقي: 
�أ�سا�س���ًيا لتحقي���ق �ل�س���و�ء �لنف�س���ي  Adjustment ه���و معي���اًر�  �إن �لتو�ف���ق 
و�لجتماع���ي للف���رد يف �إط���ار عالق���ة �لفرد باملجتم���ع، حيث يت�س���من �لتو�فق خف�س 
�لتوت���ر �ل���ذي ت�س���تثري �حلاجات، �أما �س���وء �لتو�فق فاأنه ين�س���اأ عندما تك���ون �لأهد�ف 
�أو عندم���ا تتحق���ق بطريق���ة ل يو�ف���ق عليه���ا �ملجتم���ع  لي�س���ت �س���هلة يف حتقيقه���ا، 

)طه،1993، �س 259(.

ل���ذ� يج���در  �لنف�س���ي  �ل�س���كل �لإجر�ئ���ي للتو�ف���ق  �لتو�فق���ي  �ل�س���لوك  ويع���د 
�لإ�س���ارة مل�س���طلح �لتو�فق �لنف�س���ي، فالتو�ف���ق هو قدرة �لفرد عل���ى �أن يقوم بعملياته 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة عل���ى خ���ري وج���ه وي�س���عر �أثن���اء �لقيام بها بال�س���عادة و�لر�س���ا                            

)د�سوقى، 1997، �س �س 21-20(.

�إن �لتو�ف���ق يعن���ى �لتز�ن �ملتبادل ب���ني �لفرد و�لبيئة نتيج���ة �لعالقة �لفعالة 
بينهم���ا و�لت���ي يتم �إ�س���باع حاجات �لفرد و�لوف���اء مبتطلبات �لبيئ���ة، فالتو�فق عملية 
مركبة من عن�سرين �أ�سا�سيني ميثالن مت�سال و�حد� �أحدهما �لفرد بدو�فعه وحاجاته 
وتطلعات���ه، و�لأخ���رى �لبيئ���ة �لجتماعية �ملحيط���ة بالفرد )زه���ر�ن، 1995، �س 59(.
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فالتو�فق هو قدرة �لفرد على ��ستعادة تو�زنه �لد�خلي نتيجة �إ�سباعه لدو�فعه 
�لد�خلية، وبالتايل �سعوره بالر�سا، لينتج عن ذلك تقبله لذ�ته، وثقته بها، و�عتماده 

عليها )نا�سر،2004، �س 244(.

وق���د تن���اول بياجي���ة Piaget م�س���طلح �لتو�ف���ق م���ن خ���الل تو�ف���ق �لعملي���ة 
�ملعرفي���ة، �إذ �أن���ه يرى �نها عملية تعديل تفكري �ل�س���خ�س ليتقبل �لأفكار �أو �ملعلومات 

�جلديدة، و�أن �لتو�فق ياأخذ �سكلني: 1- �لتو�فق             2 - �ل�ستيعاب

ويرى بياجية �أن �لتو�فق هو عملية حتويل �أو تو�سيع �لفئات �لعقلية �أو �أنظمة 
.(Harris, 2005, p.34) لفكر لت�سمل معلومات جديدة�

كم���ا يوج���د خلط ب���ني م�س���طلح �لتو�فق وم�س���طلحات �أخرى فنج���د �لجتاه 
�لجتماع���ي �ل���ذى خلط �أ�س���حابه بني م�س���طلح �لتو�فق Adjustment وم�س���طلح 
�مل�س���ايرة Conformity و�ل���ذى يعن���ى م�س���ايرة �لنم���اذج و�ملعاي���ري �لجتماعية، �أما 
�لف���رد �ملتو�فق �لذى يت�س���رف وفق �س���لوك �جلماع���ة �لتي يعي�س فيه���ا، فاملتو�فق هو 
�ل���ذى يخ�س���ع خ�س���وعا كام���ال للظ���روف و�لأح���و�ل �ل�س���ائدة و�خللط ب���ني �لتو�فق 
و�مل�س���ايرة يعن���ى جتن���ب �لوق���وع فى �س���ر�ع بني م���ا يريده �لف���رد وما يري���ده �ملجتمع 

)دمنهورى، 1996، �س 83(.

ويعد �ل�س���لوك �لتو�فقي �س���لوك م�س���اعد لتلبية حاجات �لبيئة �أو �ل�ستجابات 
�لتو�فقي���ة باعتب���ار �أن �لعملي���ة �لتو�فقي���ة عملي���ة متكامل���ة، وم�س���تمرة تعتم���د عل���ى 
طبيع���ة �لتفاع���ل ب���ني �لف���رد بدو�فع���ه وحاجات���ه، و�ملجتم���ع وخ�سائ�س���ه �حل�س���ارية 

)بطر�س،1993، �س 29(.

ويع���رف �س���ادق )1985، ����س 3( �ل�س���لوك �لتو�فق���ي باأن���ه: “م�س���توى فعاليات 
�لفرد �ملختلفة فى مو�جهة مطالب بيئته �ملادية و�لطبيعية و�لجتماعية”.

فال�س���لوك �لتو�فق���ي يعن���ى: “كف���اءة �لف���رد يف �لتو�ف���ق لالحتياج���ات �ملادي���ة 
و�لجتماعية و�لبيئية، و�أن �لق�سور يف �ل�سلوك �لتو�فقي قد يعرب عنه بطرق رئي�سة 
ه���ي نق�س �لن�س���ج و�لقدرة عل���ى �لتعلم و�لتكيف �لجتماعي، و�أن �ل�س���لوك �لتو�فقي 
يعتم���د عل���ى جو�ن���ب �أهمها �لقدر�ت �لعقلي���ة �ملتعلقة بالت�س���ال و�لتفاهم مع �لغري، 
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وعاد�ت �ل�س���خ�س ومهار�ته وم�س���اركته �لجتماعية وخ�سائ�سه �ل�سخ�سية و�مل�ستوى 
�لقت�سادي و�لجتماعي” )عبد �لعزيز، 1993، �س 27(.

�إن قدرة �لفرد على �لقيام بال�س���لوك �لتو�فقي يتحدد على �أ�س���ا�س ثالث �سور 
�سلوكية هي: 

((( �لأد�ء �مل�س���تقل Independent Performance : ويعنى �لقدرة على �إجناز 1
�لأعمال و�لأن�سطة �ملطلوبة من قبل �ملجتمع بنجاح.

((( �مل�سئولية �ل�سخ�سية personal Responsibility : وتعنى “رغبة �لفرد يف 1
�إجن���از �لأعم���ال �مللحة و�لتي يف حدود �إمكاناته وقدر�ته على حتمل م�س���ئولية 

�سلوكه �ل�سخ�سي”.
((( �مل�س���ئولية �لجتماعي���ة Social Responsibility : ويق�س���د به���ا “ق���دره 1

�لفرد على حتمل �مل�س���ئولية يف �ملجتمع و�إ�سد�ر �ل�سلوك �ملنا�سب يف �سوء هذه 
.(Meyers ,1997, pp.125-197) .”لتوقعات�

ويري �لباحث �أن �ل�س���لوك �لتو�فقي له طرفان �أحدهما �لفرد و�لأخر �لبيئة، 
و�أنه كلما حدث تقارب بني �حتياجات �لفرد ومطالب �لبيئة حدث �ل�سلوك �لتو�فقي 
فيك���ون �لفرد ر��س���يا عن نف�س���ه، و�إذ� مل يح���دث هذ� فينعك�س على �ل�س���لوك ويطبعه 

ب�سكل ل تو�فقي. 

ويف در��س���ة عب���د�ت )2010(، و�لتي تهدف �إىل �لتعرف على م�س���توى �ل�س���لوك 
�لتو�فقي عند �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع من وجهة نظر �أولياء �أمورهم، وتكونت �لعينة 
م���ن )211( ويل �أم���ر �أطف���ال معاق���ني �س���معيا، �أو�س���حت �لنتائ���ج وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا يف �ل�س���لوك �لتو�فق���ي عن���د �ملعاق���ني �س���معيا وذلك ل�س���الح �لذك���ور، وذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���يطة، وم���ن ه���م �أعمارهم 16�س���نة فم���ا فوق، و�لذي���ن �أ�س���يبو� بالإعاقة 

�ل�سمعية بعد �سن �لثالثة من �لعمر، و�لذين يتبعون منط �لتو��سل �ل�سفهي. 

وي�س���ري �لزه���ري )2007( �أن �لإعاق���ة �ل�س���معية وم���ا يتبعه���ا من م�س���كالت يف 
�ل�س���لوك �لتو�فقي مع �لأ�سخا�س �ل�س���امعني، يفر�س على �ملعاق �سمعيا �أنو�عا معينة 
من ردود �لأفعال، وت�س���عرهم بيئاتهم يف �لوقت نف�س���ه بف�س���لهم يف �إ�سباع حياتهم، كما 

ي�سعر �لأ�سم �أنه �أقل من �أقر�نه �ل�سامعني؛ مما يوؤدي �إىل �لن�سحاب من �ملجتمع. 
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 وتو�سح در��سة Polat (2003) �أن �لعمر �لذي حدثت فيه �لإعاقة �ل�سمعية 
ترتبط ب�سكل �سلبي مع �ل�سلوك �لتو�فقي.

كما ي�س���ري �خلطيب )2005( �أن �لإعاقة �ل�سمعية توؤثر على �لنمو �لجتماعي 
للمعاق، ويت�سح هذ� يف جتاهل �ملعاق �سمعيا مل�ساعر �لآخرين، و�إ�ساءة فهم ت�سرفاتهم، 
ويتمركز حول ذ�ته؛ مما يوؤثر على �سلوكه �لتو�فقي وي�سبح �سلوكه م�ستهجن و�سط 

�جلماعة �لتي ينتمي لها.

�إن �لإ�س���ابة بال�س���مم يوؤث���ر عل���ى �ل�س���لوك �لتو�فق���ي لالأ�س���خا�س �ملحيط���ني 
بال�س���خ�س �لأ�س���م، ففي در��س���ة للتعرف على �ل�س���لوك �لتو�فقي لأ�س���قاء �لأ�سخا�س 
�مل�س���ابني بال�س���مم، �أظهرت �لنتائج �أن �أ�س���قاء �لأطفال �ل�س���م كانو� �أقل يف م�س���توى 
و�س���لوكهم        �مل�س���طربة  �ل�س���لوكيات  بع����س  ظه���ور  يف  و�أك���رث  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة 
(Verte, Hebbrecht & Roeyers, 2006, pp. 90-91) �أق���ل تو�فق���ا مقارن���ة 
باأ�س���قاء �لأطفال �ل�س���امعني. وتبني من نتائج در��سة م�سطفي )2006( �أنه كلما ز�دت 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية كال�س���لوك �لعدو�ين قل �ل�س���لوك �لتو�فقي عند �ل�س���م، و�أن 

�لعالقة بني �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�ل�سلوك �لتو�فقي عالقة عك�سية. 

كم���ا �أو�س���حت در��س���ة جميل )2000( مقارن���ة �لتكيف �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي 
ل���دى �لأطف���ال �ملعاقني �س���معيا و�أقر�نه���م من �لأ�س���وياء، وقد �أظه���رت �لنتائج وجود 
فروق يف �لتكيف �ل�سخ�سي و�لجتماعي و�لتكيف �لعام بني �لأ�سوياء و�ملعاقني �سمعيا 

ل�سالح �لأ�سوياء، وكذلك بني �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �جتاه �سعاف �ل�سمع.

ويعل���ق �لباح���ث على هذه �لنتيجة حيث �أن درجة �لإعاقة توؤثر ب�س���كل مبا�س���ر 
عل���ى �لتو�ف���ق باأنو�عه )�ل�سخ�س���ي و�لجتماع���ي، و�لعام(، فعندما يكون �لفرد �س���وي 
يك���ون �أك���رث تو�فق���ا وعندما تكون درج���ة �لإعاقة �أقل يكون �أكرث تو�فقا من �س���ديدي 
�لإعاق���ة، كم���ا �أن �لبن���اء �لجتماعي �ملحيط باملر�هقني �ل�س���م يفر�س نوع من حائط 
�ل�س���د �س���د هذه �لفئة بل ويلفظها ول يتعامل معها مما يكون له تاأثريه �ل�سيئ على 
�لبن���اء �لنف�س���ي للمر�هق���ني �ل�س���م وعلي �س���لوكهم وطريق���ة تعاملهم م���ع �لأخرين، 

وعلي �سلوكهم �لتو�فق. 
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 Counseling Program:الربامج الإر�سادية خلف�س ال�سلوك العدواين
يع���رف �لربنام���ج �لإر�س���ادي باأن���ه: »برنام���ج خمطط ومنظم يف �س���وء �أ�س����س 
علمية لتقدمي �خلدمات �لإر�س���ادية �ملبا�س���رة وغري �ملبا�س���رة فردًي���ا وجماعًيا جلميع 
م���ن ت�س���مهم �ملوؤ�س�س���ة، �أو �جلماع���ة به���دف م�س���اعدتهم يف حتقي���ق �لنم���و �ل�س���وي، 

ولتحقيق �لتو�فق �لنف�سي د�خل �جلماعة وخارجها« )زهر�ن، 1998، �س 11(. 
وي���ري �لباح���ث �أن �لإر�س���اد �لنف�س���ي جزء م���ن �لعملي���ة �لرتبوي���ة؛ لأنه يهتم 
بتغيري �جتاهات �ملتعلمني، ويقودهم �إىل تغيري �سلوكهم �أو تعديله على نحو �إيجابي، 

�نطالًقا من �أن �ل�سلوك �لإن�ساين مرن وقابل للتعديل. 
ويوج���د ��س���رت�تيجيات للتغل���ب عل���ى ع���دو�ن �ملر�هق���ني، منه���ا حت�س���ني قدرة 
�ملر�هقني على فهم م�س���اعرهم و�نفعالتهم، ومن ثم ي�س���بح �س���لوكهم متو�فًقا، ويتم 

ذلك عرب عدة خطو�ت هي: 
((( بناء �لثقة بالذ�ت.1
((( مهارة �إد�رة �لنفعال.1
((( �إقامة عالقات �سوية .1
((( 1 .(Waterman, & Walker, 2009, pp. 6 - 9)لقدرة على حتمل �ل�سغوط�

ولو�س���ع بر�مج �إر�س���ادية فعالة للتغلب على �ل�سلوك �لعدو�ين ينبغي م�ساركة 
�ملعلم���ني يف ه���ذه �لرب�م���ج، و�أن ي�س���اعدو� �لطالب عل���ى توجيه �نفعاله���م عن طريق 
��س���تخد�م بع����س �ملمار�س���ات �ل�س���ليمة، و�إيج���اد من���اخ عاطف���ي �آمن، و�إك�س���اب �لطالب 
مهارة �لتنظيم �لذ�تي، وت�سجيع �لطالب على �لتحدث عن �نفعالتهم حتي ل تتطور 
.(Marion, 1997, p. 14) إىل �سلوك عدو�ين ومن ثم ي�سبح �سلوكهم ل تو�فقي�

وقد �هتمت در��س���ات متعددة بت�سميم بر�مج �لإر�سادية متنوعة، وكلها تهدف 
لإع���ادة تو�ف���ق �لف���رد م���ع نف�س���ه، ود�خل �ملجتم���ع، منها در��س���ة عالء �لدي���ن )1999( 
وت�س���تهدف �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لع���الج �لعق���الين �لنفع���ايل يف حت�س���ني م�س���توى 
�لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي على متغري�ت �لتو�فق �ل�س���تة: �مل�س���كالت �لتو�فقية، 
هوي���ة �لأن���ا، قوة �لأنا، �لقل���ق �لجتماعي، �لوحدة �لنف�س���ية، تقدير �ل���ذ�ت، و�أظهرت 
�لنتائ���ج فعالي���ة برنام���ج �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي باأ�س���لوب �لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت 

�لجتماعية يف حت�سني م�ستوى �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي.
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وتو�س���لت در��س���ة جمع���ه )2015( �إىل فعالي���ة �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �لقائم���ة 
عل���ى �ل�س���يكودر�ما يف �لتخفي���ف من حده بع�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية عن���د �ملجموعة 

�لتجريبية مقارنة باملجمعة �ل�سابطة. 

كم���ا �أظهرت در��س���ة ده���ان )2014( �أثر برنامج �إر�س���ادي لأمهات �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة خلف�س حدة �ل�س���لوك �لعدو�ين لأبنائهن، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل 
وجود �أثر كبري للربنامج �لإر�س���ادي لالأمهات يف خف�س حدة �ل�س���لوك �لعدو�ين قبل 

وبعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي. 

كما تبني تاأثري �لرب�مج �لإر�سادية �ل�سلوكية يف تنمية مهار�ت �ل�سلوك �لتو�فقي، 
فقد �أظهرت در��سة عبد �لرحيم )2011( فاعلية برنامج �سلوكي يف تنمية بع�س مهار�ت 
�ل�سلوك �لتو�فقي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعليم، وتو�سلت �لدر��سة 
�أن �لإر�س���اد �ل�س���لوكي يح�س���ن من مهار�ت �لتو��س���ل، ويجعل �س���لوك �لف���رد متو�فقا، 
و�أن �لربنام���ج ذو �أث���ر فع���ال يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتو�فقي ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكرية. 

وق���د �عتم���دت بر�مج �أخ���رى على ثالثة مه���ار�ت يحتاجها �ملر�هق���ون لتقليل 
�ل�سلوك �لعدو�ين و�لعي�س ب�سالم و�أمان د�خل �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه منها: �إد�رة 
�لغ�سب، و�ل�سيطرة على �لدو�فع �ل�سخ�سية، وو�سع بر�مج �سد �لعنف يف موؤ�س�ساتنا 

(Sherman, 1999, p. 25) لتعليمية�

كم���ا تب���ني �أن �لرب�م���ج �ملعتم���دة على �لأن�س���طة �لفني���ة تخف�س من �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، فق���د �أظهرت در��س���ة حمم���د )2011( فاعلي���ة برنامج قائم على �لأن�س���طة 
�لفنية يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين باأ�سكاله )مادي - لفظي - �سلبي( وبجميع �سوره 

)نحو �لذ�ت، نحو �لآخرين، نحو �ملمتلكات( . 

وتتعدد �لدر��س���ات �لتي تعتمد على ت�س���ميم بر�مج �إر�سادية تقلل من �ل�سلوك 
�لع���دو�ين منه���ا در��س���ة �أب���و �خل���ري )2002(، و�لت���ي متت عل���ى )48( فرًد� من �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع، وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق بني جمموعتي �ل�س���م �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة ل�س���الح �لتجريبية على مقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين بعد تطبيق �لربنامج 
�لإر�سادي، كما وجدت فروق لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية من �ل�سم بني �لتطبيق 

�لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لتطبيق �لبعدي. 
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كما �أظهرت در��س���ة عبد �حلميد )2002(: فاعلية برنامج �إر�س���ادي يف حت�س���ني 
�لتو�فق �لنف�سي لدى �ملعاقني �سمعيا، وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �لتالمي���ذ �ملقيم���ني د�خليا، و�لتالميذ �ملقيمني مع �لأ�س���رة يف م�س���توى �لتو�فق 

�لنف�سي ل�سالح �ملقيمني مع �أ�سرهم.

كم���ا �أظه���رت در��س���ة �أب���و حط���ب )2002( فاعلي���ة برنام���ج �إر�س���ادي يف خف����س 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين، وتب���ني وجود فروق ذ�ت دللة بني متو�س���ط درج���ات �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى �لأبعاد �لتالية لل�س���لوك �لع���دو�ين باأبعاده)نحو �لذ�ت، 
نح���و �لآخري���ن، نحو �ملمتل���كات، و�خلروج على �ملعايري �ل�س���لوكية، و�لدرج���ة �لكلية(، 
وذلك يف �جتاه �ملجموعة �ل�س���ابطة، كما وجدت فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبعدي لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �ل�س���لوك �لعدو�ين باأبعاده �ملختلفة، 

وذلك يف �جتاه �لقيا�س �لقبلي.

وتب���ذل حم���اولت من �أ�س���ر �ملر�هقني �ل�س���م للحف���اظ على م�س���تقبل �أبنائها، 
بهدف �إيجاد حياة كرمية لهم، و�إيجاد و�س���يلة لأبنائها للعي�س ب�س���كل منا�س���ب، وحتي 
يت���م �لتغل���ب على �لإخفاق���ات �لتي تو�ج���ه �أبنائه���ا (Sherri, 2013, p.80)، بهدف 

�لو�سول على نوعية حياة جيدة ملن يعانون من �ل�سمم. 

وق���د ��س���تهدفت در��س���ة �س���الح، و�لبن���ا )2008( �لتع���رف على فاعلي���ة برنامج 
�إر�س���ادي خلف����س ح���دة �ل�س���لوك �لع���دو�ين ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ني عقلي���ا �لقابلني 
للتعلم، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات 
�أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية، و�أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة قب���ل وبعد تطبيق �لربنامج 
�لإر�س���ادي، كم���ا وج���دت ف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية 
)�لذك���ور و�لإن���اث( بع���د تطبي���ق �لربنام���ج، وذل���ك يف �جت���اه �لذكور يف بع���د �لعدو�ن 
جتاه �لآخرين، كما تبني وجود �أثر كبري للربنامج يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى 

�لأطفال �ملعاقني عقليا �لقابلني للتعلم.

وتوجد بر�مج خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين من خالل تغيري �لأنظمة �لغذ�ئية، 
فم���ن خ���الل جت���ارب �أجري���ت عل���ى �حليو�ن���ات، تب���ني �أن نوعي���ة �لأع���الف �ملقدم���ة 
للحيو�ن���ات له���ا عالقة بال�س���لوك �لع���دو�ين، و�أن �حليو�نات �لأك���رث عدو�نية تتناول 
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�أع���الف ت�س���تثري مناطق يف �لدم���اغ تزيد من عدو�نه���ا، وتبني �أن زي���ادة �لعدو�ن عند 
�لأطفال �رتبط بكرثة �حللويات و�ل�سكولتة، و�لتي ت�ستثري مناطق معينة يف �لر�أ�س 
 (Sonodal, Rauterberg, Vranken & �لع���دو�ين  �ل�س���لوك  م���ن  يزي���د  مم���ا 

.Berckmans , 2013, p. 17)

�س���لوكي  تدريب���ي  برنام���ج  خ���الل  م���ن  �لع���دو�ين  �ل�س���لوك  وميك���ن خف����س 
لأمه���ات �لأبن���اء ذوي �ل�س���لوك �لع���دو�ين به���دف �حل���د م���ن تعر����س �أبنائه���م لبع�س 
�مل�س���كالت �لنمائي���ة، و�عتم���دت هذه �لرب�مج على �لإر�س���اد �لأ�س���ري، وتدريب �لأ�س���ر 
عل���ى بع����س �ملهار�ت �ل�سخ�س���ية مثل ��س���تخد�م نظ���ام لتعزيز �ل�س���لوك �جليد، وتبني 
فعالي���ة ه���ذه �لرب�م���ج �لتدريبي���ة يف �حل���د م���ن �ل�س���لوكيات �لعدو�ني���ة للمر�هق���ني                                          

 (Taylor, Eddy & Biglan, 1999, pp. 169-182)

كما ��س���تهدفت در��س���ة �س���ليم )2011( �لتنبوؤ ب�س���لوك �مل�س���اغبة لدى عينة من 
�ملر�هقني �ل�سم يف �سوء بع�س متغري�ت �لبيئة �ملدر�سي، و�أو�سحت �لنتائج �أن �سلوك 
�مل�س���اغبة عند �ملر�هقني �ل�س���م هي نتاج للتفاعل بني �س���لوكيات �ملعلمني، و�س���لوكيات 
�لأقر�ن، و�س���لوكيات �لأفر�د يف �ملجتمع �خلارجي و�لتي توؤثر وتنتج �س���لوك م�س���اغب 

لالأ�سم، وما يرتتب علية من عدو�ن �سد �ملعلمني و�لأثاث �ملدر�سي. 
ويري �لباحث �أنه برغم �ختالف حمتوي �لرب�مج �لإر�سادية، حتي و�إن طبقت 
عل���ى عين���ات خمتلفة، فه���ذ� يرجع لختالف طبيع���ة كل عينة عن �لأخ���رى، وروؤيتها 
ملن�س���اأ �ل�س���لوك �لع���دو�ين، ورغ���م ذل���ك �لخت���الف �إل �أنها ته���دف جميعه���ا �إىل �إعادة 
تو�ف���ق �ملر�هقني �ل�س���م وتفاعلهم د�خ���ل �ملجتمع، وهذ� ما يه���دف له �لبحث �حلايل 
م���ن ور�ء �إع���د�د برنام���ج �إر�س���ادي خلف����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين و�أثر ذلك يف حت�س���ني 

�ل�سلوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم. 

فرو�ص البحث:
بناء على ما �سبق �لإ�سارة �إليه من �إطار نظري ودر��سات �سابقة، ميكن �سياغة 

�لفرو�س �لآتية:
((( تتباين ن�سب �سيوع مرتفعة لل�سلوك �لعدو�ين، ومنخف�سة لل�سلوك �لتو�فقي 1

)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، لدى �ملر�هقني �ل�سم من �لنوعني )ذكور/ �إناث(، 
ولدي �لعينة �لكلية. 
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((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درج���ات �ملر�هقني �ل�س���م 1
�لتو�فق���ي                                          و�ل�س���لوك  �لع���دو�ين  �ل�س���لوك  يف  �إن���اث(  )ذك���ور/  للن���وع  وفق���ا 

)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(.
((( توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني درجات �ملر�هقني �ل�سم من �لنوعني 1

)ذك���ور/ �إن���اث( عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلية( 
ودرجاتهم على مقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( ». 

((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، 1
وب���ني �لنوعني )ذكور/ �إناث(، وبني �لتفاعل بينهما )�ملجموعتني »�ل�س���ابطة 
- �لتجريبي���ة *�لنوع���ني » �لذك���ور/ �لإن���اث«( يف �لقيا����س �لبع���دي لل�س���لوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي يف �جت���اه �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ويف �جت���اه 

�لإناث، ويف �جتاه �إناث �ملجموعة �لتجريبية.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، 1

وب���ني �لنوعني )ذكور/ �إن���اث(، وبني �لتفاعل بينهما)�ملجموعتني »�ل�س���ابطة 
- �لتجريبي���ة *�لنوع���ني » �لذك���ور/ �لإن���اث«( يف �لقيا����س �لتتبع���ي لل�س���لوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي يف �جت���اه �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ويف �جت���اه 

�لإناث، ويف �جتاه �إناث �ملجموعة �لتجريبية ».
((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لقيا�س���ات �لثالثة 1

)قبلي - بعدي - تتبعي( لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي للمجموعة 
�لتجريبية )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س �لبعدي مقارنة بالقبلي، 

ول�سالح �لقيا�س �لتتبعي مقارنة بالبعدي. 

اإجراءات البحث: 

اأول: عينة البحث: 
تكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن)66( مر�ه���ق �أ�س���م، مم���ن ت���رت�وح �أعماره���م م���ن                     
)13 - 18( ع���ام، مبتو�س���ط )15.86(، و�نح���ر�ف معي���اري )2.65(، منه���م )34( ذك���ر، 
 )15.51( مبتو�س���ط  �أنث���ي،   )32(  ،)2.13( معي���اري  و�نح���ر�ف   ،)15.98( مبتو�س���ط 
و�نح���ر�ف معي���اري )1.95(، وق���د تعمد �لباحث �أن يكون م���دي �ملرحلة �لعمرية كبري 
حت���ي ميك���ن �حل�س���ول عل���ى �لعدد �ملنا�س���ب من �لعينة من مدر�س���ة �ملن�س���ورة لل�س���م 
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و�س���عاف �ل�س���مع، وقد مت �أخذ جميع �ملر�هقني يف هذه �ملرحلة �لعمرية من مدر�س���ة 
لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع باملن�س���ورة، ومت �أخ���ذ �أعل���ي �لدرج���ات على مقيا�س �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين م���ن كال �لنوعني، ومت تق�س���يمهم ملجموعة جتريبية، وجمموعة �س���ابطة، 
وق���د ��س���تعان �لباح���ث مبعلم���ني، و�أخ�س���ائيني نف�س���يني و�جتماعي���ني م���ن �ملدر�س���ة 
يف تطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث، وتطبي���ق جل�س���ات �لربنامج �لإر�س���ادي لتي�س���ر �لتعامل مع 
�ملر�هقني �ل�سم، وحتي يوؤتي �لربنامج ثماره، ومت �إحد�ث �لتجان�س بني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف متغ���ري�ت �لبحث، وذلك قبل تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي، 

وذلك ل�سمان فعلية �لربنامج من عدمه لدى �ملجموعة �لتجريبية. 

ثانيا: اأدوات البحث: 
فيما يلي و�سف لأدو�ت �لبحث وطرق ح�ساب �ملوؤ�سر�ت �ل�سيكومرتيه لها.

مقيا�س ال�سلوك العدواين         )�إعد�د �لباحث( ( ))
يتك���ون من)48( مف���ردة، تقي�س �ل�س���لوك �لعدو�ين من خالل ع���دة �أبعاد على 

�لنحو �لتايل:
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت )14( مفردة. •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لآخرين )13( مفردة.  •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لأ�سياء و�ملمتلكات )10( مفرد�ت.  •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري )11( مفرد�ت.  •

وق���د مت جم���ع مف���رد�ت ه���ذ� �ملقيا����س م���ن خ���الل ��س���تقر�ء بع����س �ملقايي����س 
�لنف�س���ية، �لأطر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملهتمة بهذ� �ملو�س���وع مثل در��سة كل 
م���ن: )�أحم���د، وخلف، 2010؛ جا�س���م، وعكل���ة،2012؛ �لزغب���ي، 1997؛ �لطاهر، 2009؛ 
 Ellis, et al., 2009; Mandell ,2002; Priddis, Landy, جمل���ي، 2013؛ 

 Moroney & Kane, 2014; Taylor, et al., 1999)

وتقدر �لدرجة على �ملقيا�س من خالل �ختيار �ملفحو�س لأحد �لبد�ئل �لثالث 
�لتالي���ة: )غالب���ا - �أحيانا - ن���ادر�(، حيث ترت�وح �لدرجة عل���ى �ملفردة من 3- 1 طبقا 

لجتاه قيا�س �ملفردة.
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�سدق املقيا�س: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س باأكرث من طريقة.

اأ 	 �س�دق املحكم�ن: حي���ث عر����س �ملقيا����س عل���ى عدد مك���ون م���ن)5( حمكمني1 من 
�ملتخ�س�س���ني يف جم���ال عل���م �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبن���اء عل���ى توجيهاتهم قام 
�لباح���ث باإع���ادة �س���ياغة بع�س �ملفرد�ت، وح���ذف �لبع�س �لآخر، وق���د كان �ملقيا�س يف 
�س���ورته �ملبدئية يتكون من )48( مفردة وبعد �حلذف و�لإ�سافة �أ�سبح �ملقيا�س )40( 

مفردة، موزعة على �لأبعاد �لآتية: 
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت )11( مفردة. •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لآخرين )12( مفردة.  •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لأ�سياء و�ملمتلكات )9( مفرد�ت.  •
 بعد �ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري )8( مفرد�ت.  •

وق���د كانت ن�س���بة �لتفاق ب���ني �ملحكمني على �ملف���رد�ت �لنهائي���ة يف �ملقيا�س ل 
تقل عن %80. 

ب 	� ال�س�دق املرتب�ط باملح�ك: مت ح�س���اب �لرتب���اط ب���ني درج���ات �لعين���ة )ن =40( 
مر�هق �أ�سم، ممن ترت�وح �عمارهم �لزمنية من )13 - 18( عام، مبتو�سط )15.87(، 
و�نح���ر�ف معي���اري )2.98(، عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين �مل�س���تخدم يف �لبح���ث 
�حلايل مبقيا�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين باأبعاده �ملختلفة من �إع���د�د: �أبو حطب )2002(، 
و�جلدول �لآتي يو�س���ح معامالت �لرتباط بني �ملقيا�س �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل 

مبقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين باأبعاده �ملختلفة. 

)1(     �أ.د : ممدوح عبد �ملنعم �لكناين �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة.
 �أ.د : فاروق �ل�سعيد جربيل �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة.

 �أ.د :فوؤ�د حامد �ملو�فى �أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة. 
 �أ.د :عالء �ل�سعر�وى �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة. 

 د : نبيل على حممود مدر�س علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة. 
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جدول )1( 
معامالت ارتباط درجات املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل باأبعاده املختلفة مبقيا�س ال�سلوك 

العدواين باأبعاده املختلفة
�ملقيا�س �مل�ستخدم
 باأبعاده �ملختلفة

مقيا�س �ل�سلوك
�لعدو�ين باأبعاده �ملختلفة

�لعدو�ن 
نحو

�لذ�ت

�لعدو�ن 
نحو

�لآخرين

�لعدو�ن 
نحو

�لأ�سياء
�لعدو�ن 
�لإ�ساري

 �لدرجة
�لكلية

للعدو�ن

**0.735**0.501**0.577**0.611**0.721�لعدو�ن نحو �لذ�ت
**0.791**0.624**0.528**0.710**0.623�لعدو�ن نحو �لآخرين
**0.781**0.638**0.698**0.540**0.560�لعدو�ن نحو �ملمتلكات

�لعدو�ن باخلروج على �ملعايري 
**0.765**0.501**0.522**0.632**0.510�ل�سلوكية

�لدرجة �لكلية لل�سلوك 
**0.867**0.682**0.701**0.780**0.754�لعدو�ين

 0.01** 

يت�س���ح من جدول )1( �أن كل معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.01 ب���ني مقيا����س �ل�س���لوك �لعدو�ين �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل باأبع���اده �ملختلفة، 
مبقيا����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين م���ن �إعد�د: يا�س���ني م�س���لم �أب���و حط���ب )2002( باأبعاده 

�ملختلفة؛ مما ي�سري ل�سدق �ملقيا�س �مل�ستخدم. 

( 	 �س�دق التكوي�ن الفر�س�ي: ق���ام �لباح���ث باإع���ادة �لتحقق م���ن �س���دق �ملقيا�س عن 
طري���ق �ملقارنة ب���ني جمموعتني من �ملر�هقني، �ملجموعة �لأوىل )40( مر�هق �أ�س���م، 
�ملجموعة �لثانية )40( مر�هق من �ل�سامعني، ومت تطبيق مقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين 
�مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل، ومت ��س���تخد�م �ختبار »ت«، و�جلدول �لآتي يو�سح قيمة 

»ت« وم�ستوى دللتها بني �ملجموعتني �لأوىل )�ل�سم(، و�لثانية )�ل�سامعني(.
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جدول)2(
 نتائج اختبار »ت« ودللتها الإح�سائية بني جمموعتي املراهقني 

ال�سم وال�سامعني على مقيا�س ال�سلوك العدواين

                     مقيا�س �لعينة

�ل�سلوك �لعدو�ين

�ملر�هقني �ل�سم
)ن=40(

�ملر�هقني �ل�سامعني
قيمة )ن=40(

»ت«
م�ستوى 
�لدللة

عمعم
25.0124.31019.5413.9105.1270.01�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت

30.8126.45123.6835.4316.2580.01�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لخرين
�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لأ�سياء 

22.6413.57116.4714.8675.8360.01و�ملمتلكات

20.5104.25313.6215.8466.5140.01�ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري
�لدرجة �لكلية لل�سلوك 

105.36413.56287.25814.38211.8640.01�لعدو�ين

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( وج���ود ف���روق د�له �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 بني 
�ملر�هق���ني �ل�س���م، و�ملر�هقني �ل�س���امعني على �ملقيا����س �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل؛ 

مما يعد موؤ�سًر� على �سدق �ملقيا�س.

ثانيا: الثبات: 
مت ح�س���اب ثبات �ملقيا����س على عينة بلغت )40( مر�هًقا �أ�س���م، بطريقتني هما 
طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق بفا�س���ل زمني �أ�س���بوعان، ومت ح�س���اب �لرتباط ب���ني درجات 
�لتطبيقني �لأول، و�لثاين، وطريقة �ألفا لكرونباخ، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي: 

جدول )3( 
معامالت ثبات مقيا�س ال�سلوك العدواين 

�ألفا كرونباخمقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين
�إعادة �لتطبيق

معامل 
�لرتباط

م�ستوي 
�لدللة

0.8350.7210.01�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت
0.8970.7560.01�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لخرين

0.9310.8300.01�ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لأ�سياء و�ملمتلكات
0.8650.7410.01�ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري

0.9410.8210.01�لدرجة �لكلية لل�سلوك �لعدو�ين
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يت�س���ح من �جلدول )3( �أن مقيا�س �ل�س���لوك �لعدو�ين يتمتع بدرجة مقبولة 
م���ن �لثب���ات. وقد �أ�س���تقر �لع���دد �لنهائي للمقيا����س على )40( مفردة تقي�س �ل�س���لوك 

�لعدو�ين من خالل عدة �أبعاد على �لنحو �لآتي: 
( بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لذ�ت )11( مفردة.)	1
( بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لآخرين )12( مفردة.)	1
( بعد �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لأ�سياء و�ملمتلكات )9( مفرد�ت.)	1
( بعد �ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري )8( مفرد�ت. )(1

مقيا�س ال�سلوك التوافقي                   )�إعد�د �لباحث( ( ))
يتك���ون م���ن )56( مف���ردة تقي�س �ل�س���لوك �لتو�فقي من خالل ع���دة �أبعاد على 

�لنحو �لتايل:
- حتمل �مل�سئولية )15( مفردة.                 - �لعالقة بالآخرين )14( مفردة.
- �سبط �لنفعالت )14( مفردة.  - �ل�ستقاللية )13( مفردة.          

وق���د مت جم���ع مف���رد�ت ه���ذ� �ملقيا����س م���ن خ���الل ��س���تقر�ء بع����س �ملقايي����س 
�لنف�س���ية، �لأط���ر �لنظري���ة و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملهتم���ة به���ذ� �ملو�س���وع مثل در��س���ة 
كل م���ن: )خ�س���يفان،2000؛ زه���ر�ن، 1998؛ عبد �حلميد،2002؛ عب���د �لرحيم،2011؛ 
 Ellis, et al., 2009; Mandell ,2002;  ع���الء �لدي���ن،1999؛ م�س���طفي، 2006؛

Szymanski, 2012;  Verte, Hebbrecht, & Roeyers, 2006)

وتقدر �لدرجة على �ملقيا�س من خالل �ختيار �ملفحو�س لأحد �لبد�ئل �لثالث 
�لتالي���ة: )غالب���ا - �أحيانا - ن���ادر�(، حيث ترت�وح �لدرجة عل���ى �ملفردة من 3- 1 طبقا 

لجتاه قيا�س �ملفردة.

�سدق املقيا�س: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س باأكرث من طريقة.
اأ 	 �س�دق املحكم�ن: حي���ث عر����س �ملقيا����س على عدد مك���ون م���ن)5( حمكمني)1(من 

)1(  �أ.د : ممدوح عبد �ملنعم �لكناين �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة.
        �أ.د : فاروق �ل�سعيد جربيل �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة.

        �أ.د :فوؤ�د حامد �ملو�فى �أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة. 
        �أ.د :عالء �ل�سعر�وى �أ�ستاذ علم �لنف�س � كلية �لرتبية � جامعة �ملن�سورة. 
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�ملتخ�س�س���ني يف جم���ال عل���م �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبن���اء عل���ى توجيهاتهم قام 
�لباح���ث باإع���ادة �س���ياغة بع�س �ملفرد�ت، وح���ذف �لبع�س �لآخر، وق���د كان �ملقيا�س يف 
�سورته �ملبدئية يتكون من )56( مفردة، وبعد �حلذف و�لإ�سافة �أ�سبح �ملقيا�س )48( 

مفردة، موزعة على �لأبعاد �لآتية: 
- حتمل �مل�سئولية )13( مفردة.                        - �لعالقة بالآخرين )12( مفردة.
- �ل�ستقاللية )11( مفردة.                             - �سبط �لنفعالت )12( مفردة. 

وق���د كانت ن�س���بة �لتفاق ب���ني �ملحكمني على �ملف���رد�ت �لنهائي���ة يف �ملقيا�س ل 
تقل عن %80. 

ب 	 ال�س�دق املرتب�ط باملح�ك: مت ح�س���اب �لرتب���اط ب���ني درج���ات �لعين���ة )ن=40( 
مر�هق �أ�س���م، ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية من )13- 18( عام، مبتو�س���ط )15.87(، 
و�نح���ر�ف معي���اري )2.98(، عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتو�فق���ي �مل�س���تخدم يف �لبح���ث 
�حلايل، مبقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي و�لجتماعي و�لدر��س���ي م���ن �إعد�د: جمال �لدين 
حممد عبد �لرحمن )2011(، و�جلدول �لآتي يو�سح معامالت �لرتباط بني �ملقيا�س 

�مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل مبقيا�س �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي و�لدر��سي. 
جدول )4( 

معامالت ارتباط درجات املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل باأبعاده املختلفة مبقيا�س التوافق 
النف�سي والجتماعي والدرا�سي 

�ملقيا�س �مل�ستخدم
باأبعاده �ملختلفة

مقيا�س �لتو�فق 
�لنف�سي و�لجتماعي و�لدر��سي

حتمل 
�مل�سئولية

�لعالقة 
�سبط �ل�ستقالليةبالآخرين

�لنفعالت
 �لدرجة
�لكلية

**0.714**0.701**0.725**0.623**0.542�لتو�فق �لنف�سي
**0.791**0.732**0.562**0.789**0.598�لتو�فق �لجتماعي
**0.732**0.698**0.591**0.562**0.678�لتو�فق �لدر��سي

**0.872**0.742**0.741**0.795**0.715�لدرجة �لكلية

 0.01** 
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يت�س���ح من جدول )4( �أن كل معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.01 ب���ني مقيا����س �ل�س���لوك �لتو�فقي �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل باأبع���اده �ملختلفة، 
مبقيا����س �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماعي و�لدر��س���ي من �إعد�د: جم���ال �لدين حممد 

عبد �لرحمن )2011(؛ مما ي�سري ل�سدق �ملقيا�س �مل�ستخدم. 

( 	 �س�دق التكوي�ن الفر�س�ي: ق���ام �لباح���ث باإع���ادة �لتحقق م���ن �س���دق �ملقيا�س عن 
طري���ق �ملقارنة ب���ني جمموعتني من �ملر�هقني، �ملجموعة �لأوىل )40( مر�هق �أ�س���م، 
�ملجموعة �لثانية )40( مر�هق من �ل�سامعني، ومت تطبيق مقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي 
�مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل، ومت ��س���تخد�م �ختبار »ت«، و�جلدول �لآتي يو�سح قيمة 

»ت« وم�ستوى دللتها بني �ملجموعتني �لأوىل )�ل�سم(، و�لثانية )�ل�سامعني(.
جدول)5( 

نتائج اختبار »ت« ودللتها الإح�سائية بني جمموعتي املراهقني ال�سم 
وال�سامعني على مقيا�س ال�سلوك التوافقي

مقيا�س �لعينة

�ل�سلوك �لتو�فقي

�ملر�هقني �ل�سم
)ن=40(

�ملر�هقني �ل�سامعني
قيمة )ن=40(

»ت«
م�ستوى 
�لدللة

عمعم
23.3213.25631.5824.6136.1280.01حتمل �مل�سئولية

22.2155.52430.3264.5125.6230.01�لعالقة بالآخرين
20.5414.32128.6715.3406.5410.01�ل�ستقاللية

21.3545.34730.5186.2146.3510.01�سبط �لنفعالت
�لدرجة �لكلية لل�سلوك 

98.68112.564121.39815.61012.6310.01�لتو�فقي

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( وج���ود ف���روق د�له �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 بني 
�ملر�هق���ني �ل�س���م، و�ملر�هقني �ل�س���امعني عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فق���ي؛ مما يعد 

موؤ�سًر� على �سدق �ملقيا�س.

ثانيا: الثبات: مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س على عينة بلغت )40( مر�هق �أ�سم، بطريقتني 
هما طريقة �إعادة �لتطبيق بفا�سل زمني �أ�سبوعان، ومت ح�ساب �لرتباط بني درجات 
�لتطبي���ق �لأول، و�لتطبي���ق �لث���اين، وطريق���ة �ألف���ا لكرونب���اخ، وج���اءت �لنتائ���ج كم���ا 

باجلدول �لآتي: 
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جدول )6( 
معامالت ثبات مقيا�س ال�سلوك العدواين

�ألفا مقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي 
كرونباخ

�إعادة �لتطبيق
م�ستوي �لدللةمعامل �لرتباط

0.8410.7100.01حتمل �مل�سئولية 
0.9010.8010.01�لعالقة بالآخرين 

0.8230.7530.01�ل�ستقاللية 
0.8400.7240.01�سبط �لنفعالت

0.9540.8470.01�لدرجة �لكلية لل�سلوك �لتو�فقي 

يت�س���ح من �جلدول )6( �أن مقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي يتمتع بدرجة مقبولة 
م���ن �لثب���ات. وقد �أ�س���تقر �لع���دد �لنهائي للمقيا����س على )48( مفردة تقي�س �ل�س���لوك 

�لتو�فقي من خالل عدة �أبعاد على �لنحو �لتايل: 

- حتمل �مل�سئولية )13( مفردة.         - �لعالقة بالآخرين )12( مفردة.
- �سبط �لنفعالت )12( مفردة.  - �ل�ستقاللية )11( مفردة.       

الربنامج الإر�سادي خلف�س ال�سلوك العدواين         )�إعد�د �لباحث(( 3)
قام �لباحث باإعد�د برنامج �إر�سادي قائم على ��ستخد�م فنية �لإر�ساد �ل�سلوكي 
بهدف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملر�هقني �ل�سم، ومعرفة �أثر هذ� �لربنامج يف 
حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لديهم، وذلك با�ستخد�م فنيات �لإر�ساد �ل�سلوكي، وت�سمن 
�لربنامج عدة جل�سات ت�سمل �إلقاء �ملحا�سر�ت، و�إقامة مناق�سة وحو�ر، و�لقيام بلعب 
�لدور، و�أن�س���طة فنية، و�لقيام باللعب �جلماعي، و�لتعزيز، و�لأن�س���طة �حلركية، ومت 
تطبيق مبادئ �لتعلم، وجل�سات لال�سرتخاء �لع�سلي، كمحاولة لتغيري �ل�سلوك نحو 
�لجتاه �ملرغوب، ومت ��ستخد�م فنية تعديل �ل�سلوك، و�إعادة ت�سكيله بهدف �لتخل�س 

من �لأمناط �ل�سلوكية �ل�سلبية، وتدعيم �ل�سلوك �لإيجابي.

كم���ا ق���ام �لباح���ث بعملي���ة �ل�س���بط �لتجريب���ي ملتغ���ري�ت �لبحث قب���ل تطبيق 
�لربنامج �لإر�س���ادي لكال من �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية( و�لنوع )ذكور/ 
�إناث(، وذلك للتاأكد من �أن �لربنامج �لإر�سادي �ل�سلوكي ذ� �أثر فعال، لذ� ينبغي �لتاأكد 
من �أن متغري�ت �لبحث ل توجد فروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، وبني 
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�لذك���ور/ �لإناث يف متغري�ت �لبحث، وبالن�س���بة ل�س���بط �ملتغ���ري�ت يف �لقيا�س �لقبلي 
لل�س���وك �لعدو�ين، فيو�س���ح �جلدول �لآت���ي قيم �لختبار�ت �ملتع���ددة لتحليل �لتباين 
ثنائي �لجتاه 2Way Ma nova للقيا�س �لقبلي لل�سلوك �لعدو�ين، وذلك للتحقق 

من تكافوؤ �ملجموعتني يف �ل�سلوك �لعدو�ين قبل تطبيق �لربنامج �لإر�سادي.

جدول )7(
 نتائج الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س القبلي لل�سلوك العدوان.

�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

�لختبار
قيمة

ف
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai’s Trace0.0651.024b4.0059.0000.4020.065 بيالي
 Wilks› Lambda

0.9351.024b4.0059.0000.4020.065ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0691.024b4.0059.0000.4020.065�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
0.0691.024b4.0059.0000.4020.065�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

Pillai’s Trace0.0861.387b4.0059.0000.2500.086 بيالي
Wilks’ Lambda

0.9141.387b4.0059.0000.2500.086ويلك�س ملد�

Hotelling›s Trace
0.0941.387b4.0059.0000.2500.086�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
0.0941.387b4.0059.0000.2500.086�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

�

Pillai’s Trace0.0460.712b4.0059.0000.5870.046 بيالي
Wilks› Lambda

0.9540.712b4.0059.0000.5870.046ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0480.712b4.0059.0000.5870.046�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
0.0480.712b4.0059.0000.5870.046�لأثر �لأكرب لروي
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يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق �أن جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة جاءت غري 
د�ل���ة ل���كال من )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة * �لنوع(، وهذ� ي�س���ري �إىل وجود تكافوؤ يف 
�لقيا�س �لقبلي بني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية( من ناحية، وبني �لنوعني 
)ذك���ور/ �إناث(م���ن ناحية �أخ���ري، وبني �لتفاعل ب���ني )�ملجموعة * �لن���وع( من ناحية 

ثالثة، وذلك يف �ل�سلوك �لعدو�ين.
كم���ا يو�س���ح �جلدول �لآتي نتائج حتلي���ل �لتباين ثنائي �لجت���اه لدى كل بعد 

من �أبعاد �ل�سلوك �لعدو�ين يف �لقيا�س �لقبلي.
جدول )8( 

نتائج حتليل التباين ثنائي الجتاه يف القيا�س القبلي لل�سلوك العدواين
�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
حجم �لدللةجدول�ملربعات

�لأثر

�ملجموعة

9.54719.5472.7500.1020.042�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
0.89810.8980.1770.6760.003�لعدو�ن نحو �لآخرين 
5.81215.8122.0440.1580.032�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

0.46110.4610.0950.7590.002�لعدو�ن �ل�ساري 
33.285133.2852.2460.1390.035�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

�لنوع

7.95917.9592.2930.1350.036�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
12.674112.6742.4920.1190.039�لعدو�ن نحو �لآخرين 
3.56613.5661.2540.2670.020�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

0.44110.441.0.0910.7640.001�لعدو�ن �ل�ساري 
3.28913.2890.2220.6390.004�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

�ملجموعة 
* �لنوع

0.21410.2140.0620.8050.001�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
1.44411.4440.2840.5960.005�لعدو�ن نحو �لآخرين 
2.72112.7210.9570.3320.015�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

4.46114.4610.9180.3420.015�لعدو�ن �ل�ساري 
20.255120.2551.3670.2470.022�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

يت�س���ح م���ن نتائ���ج �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )ف( ج���اءت غري د�ل���ة لكل من 
)�ملجموع���ة، �لن���وع، �ملجموع���ة * �لنوع(عن���د كل بع���د م���ن �أبع���اد �ل�س���لوك �لع���دو�ين 
ودرجت���ه �لكلي���ة، وي�س���ري هذ� �إىل وجود تكافوؤ يف كل بعد من �أبعاد �ل�س���لوك �لعدو�ين 

ودرجته �لكلية. 
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�لتو�فق���ي،  لل�س���وك  �لقبل���ي  �لقيا����س  يف  �ملتغ���ري�ت  ل�س���بط  بالن�س���بة  �أم���ا 
فيو�س���ح �جل���دول �لآت���ي قي���م �لختب���ار�ت �ملتع���ددة لتحلي���ل �لتباي���ن ثنائ���ي �لجتاه                              
2Way Ma novaللقيا����س �لقبل���ي لل�س���لوك �لتو�فق���ي، وذل���ك للتحقق م���ن تكافوؤ 

�ملجموعتني يف �ل�سلوك �لتو�فقي قبل تطبيق �لربنامج �لإر�سادي.
جدول )9( 

نتائج الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س القبلي لل�سلوك التوافقي

�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

قيمة�لختبار
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai›s Trace0.0380.581b4.0059.0000.6780.038 بيالي
Wilks› Lambda

0.9620.581b4.0059.0000.6780.038ويلك�س ملد�

Hotelling›s Trace
0.0390.581b4.0059.0000.6780.038�أثر هوتلنج

Roy›s Largest Root
0.390.581b4.0059.0000.6780.038�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

Pillai›s Trace0.0150.225b4.0059.0000.9230.015 بيالي
Wilks› Lambda

0.9850.225b4.0059.0000.9230.015ويلك�س ملد�

Hotelling›s Trace
0.0150.225b4.0059.0000.9230.015�أثر هوتلنج

Roy›s Largest Root
0.0150.225b4.0059.0000.9230.015�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

�

Pillai›s Trace0.0590.920b4.0059.0000.4580.059 بيالي
Wilks› Lambda

0.9410.920b4.0059.0000.4580.059ويلك�س ملد�

Hotelling›s Trace
0.0620.920b4.0059.0000.4580.059�أثر هوتلنج

Roy›s Largest Root
0.0620.920b4.0059.0000.4580.059�لأثر �لأكرب لروي
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يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق �أن جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة جاءت غري 
د�ل���ة ل���كال من )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة * �لنوع(، وهذ� ي�س���ري �إىل وجود تكافوؤ يف 
�لقيا�س �لقبلي بني �ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية( من ناحية، وبني �لنوعني 
)ذك���ور/ �إناث(م���ن ناحية �أخ���ري، وبني �لتفاعل ب���ني )�ملجموعة * �لن���وع( من ناحية 

ثالثة، وذلك يف �ل�سلوك �لتو�فقي.
كم���ا يو�س���ح �جلدول �لآتي نتائج حتلي���ل �لتباين ثنائي �لجت���اه لدى كل بعد 

من �أبعاد �ل�سلوك �لتو�فقي يف �لقيا�س �لقبلي.
جدول )10(

 نتائج حتليل �لتباين ثنائي �لجتاه يف �لقيا�س �لقبلي لل�سلوك �لتو�فقي
�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
حجم �لدللةجدول�ملربعات

�لأثر

عة
مو

ملج
�

0.87010.8700.1780.6750.003حتمل �مل�سئولية 
7.87517.8751.8840.1750.029�لعالقة بالآخرين 

1.53511.5350.3860.5370.006�ل�ستقاللية 
0.00810.0080.0020.9620.000�سبط �لنفعالت 

9.13719.1370.5440.4640.009�لدرجة �لكلية 

وع
�لن

0.00110.0010.0000.9920.000حتمل �مل�سئولية 
3.76613.7660.9010.3460.014�لعالقة بالآخرين 

0.00010.0000.0000.9810.000�ل�ستقاللية 
0.41210.4120.1180.7320.002�سبط �لنفعالت 

1.62911.6290.0970.7570.002�لدرجة �لكلية 

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

2.87012.8700.5860.4470.009حتمل �مل�سئولية �
10.784110.7842.5800.1130.040�لعالقة بالآخرين 

0.08010.0800.0200.8870.000�ل�ستقاللية 
1.22011.2200.3490.5570.006�سبط �لنفعالت 

40.531140.5312.4110.1260.037�لدرجة �لكلية 

يت�س���ح م���ن نتائ���ج �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )ف( ج���اءت غري د�ل���ة لكل من 
)�ملجموع���ة، �لن���وع، �ملجموع���ة * �لن���وع( عن���د كل بع���د م���ن �أبع���اد �ل�س���لوك �لتو�فق���ي 
ودرجت���ه �لكلية، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وجود تكافوؤ يف كل بعد من �أبعاد �ل�س���لوك �لتو�فقي 

ودرجته �لكلية. 
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�ملجموعت���ني  ب���ني  تغي���ري  �أي  �إذ� ح���دث  �أن���ه  �ل�س���ابقة  م���ن �جل���دول  يت�س���ح 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي، �س���يكون ر�جع �إىل 
فعالية �لربنامج �مل�ستخدم يف هذ� �لبحث، كما �أت�سح من خالل �جلد�ول �ل�سابقة �أن 
ت�س���ميم �لربنامج �لإر�س���ادي �س���يكون لكال �لنوعني، حيث مل يت�سح وجود فروق بني 
�لذكور و�لإناث يف �لقيا�س �لقبلي، ومن ثم �س���يتم تطبيق �لربنامج على جميع �أفر�د 

�لعينة ب�سرف �لنظر عن �لنوع. 

	 التخطيط للربنامج: 
ق���ام �لباح���ث با�س���تعر��س �لإط���ار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي �هتمت 
ببن���اء بر�م���ج �إر�س���ادية خلف����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين، وذل���ك به���دف �ل�س���تفادة منه���ا 
يف بن���اء �لربنام���ج �حل���ايل مث���ل در��س���ة كل م���ن: )�جللب���ي، 2003؛ �س���الح، و�لبن���ا، 
2006؛ �مل�س���ري،  2011؛  حمم���د،  2006؛  �لف�س���فو�س،  1999؛  �لعبي���دي،  2008؛ 
 Priddis, Landy, Moroney & Kane, 2014; Sherri, 2013; Stewart, 

  1995; Taylor, et al.,1999)

	 الهدف العام للربنامج: يهدف �لربنامج �إىل �لتعرف على فعالية برنامج �إر�سادي 
يف خف����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين و�أث���ره يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتو�فق���ي ل���دى �ملر�هقني 

�ل�سم، وذلك حتي يكونو� متو�فقني د�خل �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه.

	 الأه�داف الإجرائي�ة للربنام�ج: تتح���دد �لأه���د�ف �لإجر�ئي���ة للربنام���ج يف �لنقاط 
�لأتية:

((( �لتعرف على �أ�سر�ر �ل�سلوك �لعدو�ين.1
((( �لتعرف على فو�ئد �ل�سلوك �ل�سوي.1
((( خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملر�هقني �ل�سم.1
((( زيادة م�ساركة �ملر�هق �لأ�سم يف �حلياة �لجتماعية. 1
((( حت�سني �ل�سلوك �لتو�فقي لدى �ملر�هقني �ل�سم.1
((( �إتاحة �لفر�سة للمر�هق �لأ�سم لتعبري عن م�ساعره.1
((( تدريب �ملر�هقني �ل�سم على �سبط �لذ�ت.1
((( تفريغ طاقتهم يف �أعمال مفيدة.1
((( يتعاملو� مع زمالئهم بطريقة �إيجابية.1
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((1( يتم�سكو� بقيم حترم �للجوء لل�سلوك �لعدو�ين.1
(((( تعريفهم �لعالقة بني �لأفكار و�مل�ساعر و�ل�سلوك.1
(((( يتقبلو� �لختالف مع �لآخرين. 1

	 املح�ددات الإجرائي�ة لتطبيق الربنامج الإر�سادي: مت تطبيق �لربنامج وفق حدود 
زمنية، ومكانية، وب�سرية على �لنحو �لتايل:

	 املح�ددات الزمني�ة: مت تطبي���ق �لربنام���ج يف بد�ي���ة ع���ام 2016 و�أ�س���تغرق تطبي���ق 
�لربنامج �س���هرين ون�س���ف تقريبا، بو�قع )2( جل�سة �أ�سبوعيا، مدة كل جل�سة ترت�وح 

من )45( دقيقة �إىل )60( دقيقة ح�سب هدف وحمتوي كل جل�سة.
	 املح�ددات املكانية: مت تنفيذ �لربنامج د�خل مكتبة �ملدر�س���ة، ومت ��س���تخد�م فناء 
�ملدر�سة، وكذلك حجرة �لرتبية �لفنية، و�أحد �ملعامل يف بع�س �لأن�سطة �لتي تتطلب 

ذلك. 
	 املح�ددات الب�سري�ة: تكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )66( مر�ه���ق �أ�س���م، مم���ن ترت�وح 
�أعماره���م م���ن )13- 18(ع���ام، منه���م )34( ذك���ر، )32( �أنث���ي، مت تق�س���يمهم ملجموع���ة 
جتريبي���ة )33( مر�ه���ق �أ�س���م منه���م )17( ذك���ر، )16( �أنثي وهذه �ملجموعة تعر�س���ت 
للمعاجل���ة �لتجريبي���ة )�لربنام���ج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي(، وجمموع���ة �س���ابطة )33( 
مر�ه���ق �أ�س���م منهم )17( ذك���ر، )16( �أنثي، وهذه �ملجموع���ة مل تتعر�س لأي معاجلة 
جتريبية )مل تتعر�س للربنامج �لإر�سادي �ل�سلوكي(، ومت �لتجان�س بني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة، و�ل�س���ابطة يف �لعم���ر �لزمن���ي، ومت �ختياره���م من نف�س �ملدر�س���ة، و�أنهم 
يتعر�س���و� لنف����س �ملوؤث���ر�ت د�خ���ل �ملدر�س���ة، وذل���ك لتحقيق �أك���رب قدر م���ن �لتجان�س 
بني �ملجموعتني، وخا�س���ة يف �مل�س���توي �لقت�س���ادي �لجتماعي، وقد �س���اعد على ذلك 
�ختيارهم من نف�س �ملدر�س���ة، حيث يتلقون خدمة و�حدة د�خل �ملدر�س���ة، ويتعر�س���ون 

لنف�س �ملوؤثر�ت �ملحيطة بهم. 

	 تنفي�ذ الربنام�ج: يت���م تطبي���ق �لربنام���ج يف �س���هرين ون�س���ف تقريب���ا، بو�قع )2( 
جل�س���ة �أ�س���بوعيا، م���دة كل جل�س���ة ت���رت�وح م���ن )45( دقيق���ة �إىل )60( دقيق���ة ح�س���ب 
ه���دف وحمت���وي كل جل�س���ة، وق���د ق���ام �لباح���ث بتنفي���ذ �أن�س���طة �لربنامج مب�س���اعدة 
بع�س �ملعلمني و�لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني د�خل مدر�س���ة �لأمل لل�س���م و�لبكم و�لذين 
يتعام���ل معه���م �لباح���ث من خالل �لتدريب �ملي���د�ين لطلبة �لكلية يف مدر�س���ة �لأمل 
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لل�سم و�لبكم، ومن خالل �نتد�ب عدد منهم لتدري�س �جلانب �لعملي لطلبة �لرتبية 
�خلا�س���ة بكلية �لرتبية جامعة �ملن�س���ورة، وقد �كت�س���ب �لباحث منهم بع�س �لإ�سار�ت 
تي�س���ر ل���ه �لتعام���ل م���ع �ملر�هق���ني �ل�س���م مب�س���اعدة بع����س �ملعلم���ني و�لأخ�س���ائيني 

�لنف�سيني د�خل �ملدر�سة. 

	 تقييم الربنامج:
�أعتم���د تقيي���م �لربنام���ج عل���ى �لتقيي���م �ملرحل���ي بعد كل جل�س���ة حي���ث يتوجه 
�لباح���ث ببع����س �ل�ستف�س���ار�ت و�حل���و�ر للتحقق من م���دى حتقيق �أهد�ف �جلل�س���ة، 
وكذل���ك �لتقيي���م �خلتامي فى نهاية �لربنام���ج ككل، وذلك من خالل تطبيق مقيا�س 
�ل�س���لوك �لتو�فق���ي، و�ل�س���لوك �لعدو�ين )قيا����س بعدى( ملعرفة �لف���روق بني �لقيا�س 
�لقبلي و�لقيا�س �لبعدي للتاأكد من وجود فروق من عدمه وذلك للتحقق من فعالية 

�لربنامج.

وق���د كان���ت جل�س���ات �لربنام���ج �لعالج���ي �ملق���رتح جماعي���ة نظر� مل���ا يتميز به 
�لعالج �جلماعي من �ل�س���عور بالطماأنينة، حيث ي�س���عر �لف���رد بالأمن نتيجة �نتمائه 
لنف����س �جلماع���ة و�لت���ي تدعوه �إىل �لتعب���ري �لتلقائي، هذ� �ل�س���عور بالأمن و�لنتماء 

من �لعو�مل �لتي لها قيمة يف جناح �لربنامج �لعالجي )�سقري، 1994، �س 61(

	 الفنيات التي يقوم عليها الربنامج الإر�سادي: 
يقوم �لربنامج �لإر�سادي على عدة فنيات متباينة وهي على �لنحو �لتايل:

1- �ملحا�سرة.     2- �حلو�ر و�ملناق�سة.
4- �لتعزيز. 3- عرو�س فيديو.                              

5- �لع�سف �لذهني.                    6- �لألعاب �لتناف�سية و�لأن�سطة �حلركية.
8- �لتدريب على �ل�سرتخاء. 7- لعب �لأدو�ر )�ل�سيكودر�ما( .     

9- �لإر�ساد �لعقالين �لنفعايل.

	 حمت�وي الربنام�ج: يحت���وي �لربنامج على )21( جل�س���ة �إر�س���ادية، بو�ق���ع عدد )2( 
جل�سة ��سبوعيا، وترت�وح �لفرتة �لزمنية لكل جل�سة من )45( دقيقة �إىل )60( دقيقة 
ح�س���ب هدف وحمتوي كل جل�س���ة، وقد قام �لباحث بتنفيذ �لربنامج مب�ساعدة بع�س 
�ملتخ�س�سني د�خل �ملدر�سة لتي�سري تطبيق �لربنامج ب�سكل فعال، وفيما يلي حمتوي 

�لربنامج �لإر�سادي على �لنحو �لتايل: 
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اجلل�سة الأوىل: �لتعارف و�إحد�ث �لألفة بني �لأع�ساء �مل�ساركني يف �لربنامج �لإر�سادي. 

اجلل�س�ة الثاني�ة: �س���رح لأه���د�ف �لربنامج �لإر�س���ادي، و�س���بب �جلل�س���ات �لإر�س���ادية، 
وو�سع تخطيط وتهيئة للجل�سات �لإر�سادية �لقادمة. 

اجلل�سة الثالثة: ملاذ� تتم هذه �للقاء�ت؟ و�أهمية و�سرورة ح�سورها. 

اجلل�سة الرابعة: طبيعة مرحلة �ملر�هقة و�لتغري�ت �مل�ساحبة لها. 

اجلل�س�ة اخلام�س�ة وال�ساد�س�ة: حما�س���رة ع���ن �أ�س���باب و�أ�س���ر�ر �ل�س���لوك �لع���دو�ين، 
وتاأثري�ته �ل�سلبية، وفو�ئد �ل�سلوك �ل�سوي. 

اجلل�سة ال�سابعة والثامنة: حما�سرة عن �لقيم �لدينية ونبذ �ل�سلوك �لعدو�ين. 

اجلل�سة التا�سعة والعا�سرة: �لقيام ببع�س �لأن�سطة �حلركية و�لألعاب �لتناف�سية.

اجلل�سة احلادية ع�سر والثانية ع�سر: حما�سرة عن �ل�سلوك �لتو�فقي، تعريفه، وفو�ئده.

اجلل�سة الثالثة ع�سر: عرو�س فيديو عن �أ�س���ر�ر �ل�س���لوك �لعدو�ين، وفو�ئد �ل�س���لوك 
�لتو�فقي.

اجلل�سة الرابعة ع�سر واخلام�سة ع�سر: لعب �لأدو�ر )�ل�سيكودر�ما(.

اجلل�سة ال�ساد�سة ع�سر وال�سابعة ع�سر: �لتدريب على �ل�سرتخاء �لع�سلي �لعميق.

اجلل�سة الثامنة ع�سر: تو�سيح نظرية �ألي�س وتطبيقاتها على �ل�سلوك �لعدو�ين.

اجلل�سة التا�سعة ع�سر: تدعيم �لأفكار �لعقالنية �ملرتبطة بال�سلوك �لتو�فقي.

اجلل�سة الع�سرون: �جلل�سة �خلتامية.

اجلل�سة احلادية والع�سرون: جل�سة �ملتابعة.

نتائج البحث: و�سفها وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول: 

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: »توجد ن�سب �سيوع مرتفعة لل�سلوك �لعدو�ين، 
ومنخف�س���ة لل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، لدى �ملر�هقني �ل�سم من 

�لنوعني )ذكور/ �إناث(، ولدي �لعينة �لكلية«. 
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وللتحقق من هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحث �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية، 
و�لأهمية �لن�س���بية للمتو�س���ط، و�ملمتد من ن�سبة 70% فاأكرث للدللة على ن�سبة �سيوع 
كبرية، ومن )�أقل من 70% - 50%( للدللة على ن�س���بة �س���يوع متو�سطة، ومن �أقل من 

50% على ن�سبة �سيوع منخف�سة، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي: 

جدول )11( 
ن�سب �سيوع ال�سلوك العدواين, وال�سلوك التوافقي )الأبعاد - الدرجة الكلية( 

للعينة الكلية من املراهقني ال�سم

�لرتتيب  �لنحر�ف
�ملعياري

 ن�سبة
�ل�سيوع �ملتو�سط �لعدد متغري�ت �لبحث

1 1.892 87.74 28.954 66 �لعدو�ن نحو �لذ�ت
 �ل�سلوك

 �لعدو�ين
باأبعاده

�ملختلفة

5 2.254 73.74 26.545 66 �لعدو�ن نحو �لخرين
4 1.703 80.25 21.666 66 �لعدو�ن نحو �ل�سياء
2 2.171 84.15 20.197 66 �لعدو�ن �ل�ساري
3 3.877 81.14 97.363 66 �لدرجة �لكلية
5 2.174 45.92 17.909 66 حتمل �مل�سئولية

 �ل�سلوك
 �لتو�فقي
 باأبعاده

�ملختلفة

4 2.079 46.89 16.878 66 �لعالقة بالآخرين
1 1.953 51.52 17.000 66 �ل�ستقاللية
2 1.832 49.71 17.893 66 �سبط �لنفعالت
3 4.099 48.39 69.681 66 �لدرجة �لكلية

�لتو�فق���ي           و�ل�س���لوك  �لع���دو�ين،  �ل�س���لوك  �س���يوع  كم���ا يو�س���ح ج���دول )12( 
)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، وفقا للنوع )ذكور/ �إناث( من �ملر�هقني �ل�سم.
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جدول )12( 
ن�سب �سيوع ال�سلوك العدواين, وال�سلوك التوافقي )الأبعاد - الدرجة الكلية(,وفقا للنوع 

)ذكور/ اإناث( من املراهقني ال�سم

�لرتتيب �لنحر�ف 
�ملعياري

ن�سبة 
�ل�سيوع �ملتو�سط �لعدد متغري�ت �لبحث �لنوع

1 1.741 86.72 28.617 34 �لعدو�ن نحو �لذ�ت

 �ل�سلوك
 �لعدو�ين
 باأبعاده

�ملختلفة

ذكور

5 2.124 74.92 26.970 34 �لعدو�ن نحو �لآخرين

4 2.032 79.41 21.441 34 �لعدو�ن نحو �ل�سياء

2 2.239 83.82 20117 34 �لعدو�ن �ل�ساري

3 3.978 80.96 97.147 34 �لدرجة �لكلية

5 2.165 45.93 17.911 34 حتمل �مل�سئولية

 �ل�سلوك
 �لتو�فقي
 باأبعاده

�ملختلفة

4 1.967 46.24 16.647 34 �لعالقة بالآخرين

1 2.461 51.52 17.000 34 �ل�ستقاللية

2 1.566 49.92 17.970 34 �سبط �لنفعالت

3 4.672 48.28 69.529 34 �لدرجة �لكلية

1 2.007 88.83 29.312 32 �لعدو�ن نحو �لذ�ت

 �ل�سلوك
 �لعدو�ين
 باأبعاده

�ملختلفة

�إناث

5 2.332 72.48 26.093 32 �لعدو�ن نحو �لآخرين

4 1.253 81.13 21.906 32 �لعدو�ن نحو �ل�سياء

2 2.128 84.51 20.281 32 �لعدو�ن �ل�ساري

3 3.817 81.33 97.593 32 �لدرجة �لكلية

5 2.219 45.91 17.906 32 حتمل �مل�سئولية

 �ل�سلوك
 �لتو�فقي
 باأبعاده

�ملختلفة

4 2.196 47.57 17.125 32 �لعالقة بالآخرين

1 1.244 51.52 17.000 32 �ل�ستقاللية

2 2.101 49.48 17.812 32 �سبط �لنفعالت

3 3.4555 48.50 69.843 32 �لدرجة �لكلية
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �ختالف ن�سبة �سيوع �ل�سلوك �لعدو�ين، و�ل�سلوك 
�لتو�فق���ي )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلية( للعينة �لكلية، كما وجد �ختالف ن�س���بة �س���يوع 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي باخت���الف �لن���وع )ذك���ور/ �إن���اث(، ويتب���ني 
م���ن خ���الل ه���ذ� �لفر����س �أن���ه بالرغم م���ن ك���ون �ملر�هق���ني �ل�س���م يتمي���زون بارتفاع 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين، �ل �أن �لخت���الف بينه���م تتمثل يف �أبع���اد هذ� �ل�س���لوك �لعدو�ين 
فف���ي ح���ني ميي���ل �لذك���ور للع���دو�ن �ل���ذي ياأخذ �س���كل مبا�س���ر وم���ادي، متي���ل �لإناث 
لل�س���لوك �لع���دو�ين �ل���ذي ياأخذ �س���كل غري مبا�س���ر ولفظي، ومن ث���م يوجد �ختالف 
�لذك���ور ع���ن �لإن���اث يف مكون���ات �ل�س���لوك �لع���دو�ين، كم���ا تب���ني نف����س �لخت���الف يف 
�ل�سلوك �لتو�فقي بني كل من �لذكور و�لناث، وتبني �أن �لإناث �أكرث �سبطا �نفعاليا 
يف ح���ني �أن �لذك���ور كان���و� �أك���رث حتم���ال للم�س���ئولية، ويرتب���ط ذل���ك مبتطلب���ات كل 
ن���وع، وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة م���ع �لأطر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مثل در��س���ة كل 
م���ن: )جا�س���م، وعكل���ة، 2012؛ �خلطي���ب،2005؛ عب���د �حلمي���د،2002؛ عب���د�ت،2010؛

. (Ellis, et al., 2009; Harris, 2005 

نتائج الفر�س الثاين: 
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني 
متو�س���ط درج���ات �ملر�هق���ني �ل�س���م وفقا للن���وع )ذكور/ �إن���اث( يف �ل�س���لوك �لعدو�ين 

و�ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( ».

وللتحقق من هذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباح���ث �ختبار »ت« ملعرفة للمقارنة بني 
متو�س���طات درجات كل من �لذكور و�لإناث يف �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�سلوك �لتو�فقي 

)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي. 
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جدول )13( 
قيمة )ت( ملعرفة الفروق بني الذكور والإناث يف ال�سلوك العدواين,

وال�سلوك التوافقي )الأبعاد - الدرجة الكلية(.

�لنحر�ف �ملتو�سط�لنوعمتغري�ت �لبحث
م�ستوي قيمة »ت«�ملعياري

�لدللة

�ل�سلوك 
�لعدو�ين 
باأبعاده 
�ملختلفة

 �لعدو�ن نحو
�لذ�ت

غري د�ل-28.6171.7411.505ذكور 29.3122.007�إناث
 �لعدو�ن نحو

�لآخرين
غري د�ل26.9702.1241.598ذكور 26.0932.332�إناث

 �لعدو�ن نحو
�لأ�سياء

غري د�ل-21.4412.0321.110ذكور 21.9061.253�إناث
 �لعدو�ن
�لإ�ساري

غري د�ل-20.1172.2390.304ذكور 20.2812.128�إناث

�لدرجة �لكلية
97.1473.978ذكور

غري د�ل-0.465 97.5933.817�إناث

�ل�سلوك 
�لتو�فقي 
باأبعاده 
�ملختلفة

 حتمل
�مل�سئولية

غري د�ل17.9112.1650.010ذكور 17.9062.219�إناث
 �لعالقة

بالآخرين
غري د�ل-16.6471.9670.932ذكور 17.1252.196�إناث

غري د�ل17.0002.4610.000ذكور�ل�ستقاللية 17.0001.244�إناث
 �سبط

�لنفعالت
غري د�ل17.9701.5660.348ذكور 17.8122.101�إناث

غري د�ل-69.5294.6720.309ذكور�لدرجة �لكلية 69.8433.455�إناث

يت�س���ح م���ن �جل���دول )13( �أن �لذك���ور ل يختلف���ون ع���ن �لإن���اث يف �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�لأبع���اد - �لدرجة �لكلية(، وي�س���ري ذل���ك �أن �لعامل 
�لأكرث تاأثري� يف �رتفاع �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�نخفا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي لي�س �لنوع 
ب�س���كل كب���ري �إمن���ا طبيع���ة �لعاقة )�ل�س���مم(، و�لتي ي�س���رتك فيها كال م���ن �لإناث - 
�لذكور، ولذ� مل تت�س���ح �أي فروق بينهما يف متغري�ت �لبحث، حيث ي�س���رتك �لنوعني 
يف �إعاق���ة و�ح���دة وه���ي �مل�س���ئولة ع���ن �خت���الف �س���لوكياتهم، و�إن �ختلف ترتي���ب �أبعاد 
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متغ���ري�ت �لبح���ث لدى �لنوعني كما تب���ني يف �لفر�س �لأول م���ن �لبحث، وتتفق هذه 
�لنتيج���ة م���ع �لأط���ر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مث���ل در��س���ة كل من:)�خلطيب، 
 Priddis, Landy, Moroney 2005؛ �لزغبي، 1997؛ �سليمان،2008؛ فايد،2007؛

 & Kane ,2014; Richard ,1999; Szymanski, 2012)

كما تتفق هذه �لنتيجة مع در��س���ة �لزغبي )2007( �أن �ملعاقني �س���معيا يعانون 
م���ن �س���وء �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماعي، ويظهر لديه���م عدم �ل�س���تقر�ر �للعاطفي، 
و�جلم���ود، و�لت�س���لب يف �لتفك���ري، و�نخفا����س �س���لوكهم �لتو�فق���ي مقارن���ة باأقر�نه���م 

بال�سامعني . 

نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه »توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا 
ب���ني درج���ات �ملر�هق���ني �ل�س���م م���ن �لنوع���ني )ذك���ور/ �إن���اث( عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة( ودرجاته���م عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتو�فق���ي                                     

)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( ». 
وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباح���ث معام���ل �لرتب���اط بري�س���ون، 

ويو�سح �جلدول �لآتي هذه �لنتائج. 
جدول )14( 

معامالت الرتباط بني درجات املراهقني ال�سم من النوعني)ذكور/ اإناث( على مقيا�س ال�سلوك 
العدواين)الأبعاد - الدرجة الكلية( ودرجاتهم على مقيا�س ال�سلوك التوافقي

)الأبعاد - الدرجة الكلية(.
�ل�سلوك �لعدو�ين
باأبعاده �ملختلفة

�ل�سلوك �لتو�فقي
باأبعاده �ملختلفة

�لعدو�ن 
نحو �لذ�ت

�لعدو�ن 
نحو 

�لآخرين

�لعدو�ن 
نحو 

�لأ�سياء
�لعدو�ن 
�لإ�ساري

�لدرجة 
�لكلية

*-0.410*-0.1280.362-0.089-*0.324حتمل �مل�سئولية
*-0.472*-0.0330.433*-0.0220.487�لعالقة بالآخرين

**-0.422*-0.316*-0.399*-0.405*-0.365�ل�ستقاللية
**-0.511*-0.315*-0.401**-0.421*-0.341�سبط �لنفعالت
-**0.581**-0.459**-0.423**-0.455**-0.435�لدرجة �لكلية
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �س���لبية ب���ني درج���ات 
�ملر�هق���ني �ل�س���م م���ن �لنوع���ني عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لعدو�ين)�لأبع���اد - �لدرجة 
�لكلي���ة( ودرجاته���م عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة(، 
وي�س���ري ذل���ك �إىل �ن �ملر�هق���ني �ل�س���م �لذي���ن يح�س���لون على درجات منخف�س���ة على 
�ل�س���لوك �لعدو�ين)�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلية(، يح�س���لون على درج���ات مرتفعة على 
�ل�س���لوك �لتو�فقي)�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة(، وي�س���ري ذلك كال �ملتغريين ي�س���ري يف 
�جتاه معاك�س، وهو ما تنطلق منه هذ� �لبحث حيث ت�سعي �لبحث من خالل برنامج 
�إر�س���ادي �إىل خف����س �ل�س���لوك �لعدو�ين و�أثره يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتو�فقي، وتتفق 
ه���ذه �لنتيج���ة م���ع �لأط���ر لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تتفق على �أن �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين ل���ه تاأث���ري �س���لبي عل���ى �ل�س���لوك �لتو�فق���ي، و�أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين يوؤدى 
ل�س���طر�ب عالق���ة �لف���رد باملحيطني به، يف حني �ن �ل�س���لوك �لتو�فقي ي���وؤدى �إىل �أن 
يك���ون �لف���رد مقب���ول �جتماعيا ومنخرط يف و�س���ط �جلماعة وله تاأث���ري �يجابي على 
�سخ�س���ية �لفرد، ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة كل من:)عب���د�ت، 2010؛ جملي،2013؛ 

)Mandell, 2002; Polat, 2003 نا�سر،2004؛

وتتفق نتيجة هذ� �لفر�س مع نتيجة در��سة بو�سا�س )2013( من وجود عالقة 
�رتباط �سالبة د�لة بني �ل�سلوك �لعدو�ين و�لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي.

نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، وبني �لنوعني )ذك���ور/ �إناث(، وبني �لتفاعل 
بينهما)�ملجموعتني »�ل�سابطة - �لتجريبية *�لنوعني » �لذكور/ �لإناث«( يف �لقيا�س 
�لبع���دي لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي يف �جتاه �ملجموع���ة �لتجريبية، ويف 

�جتاه �لإناث، ويف �جتاه �إناث �ملجموعة �لتجريبية ».

للتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س يت���م ح�س���اب قي���م �لختب���ار�ت �ملتع���ددة لتحلي���ل 
�لتباي���ن ثنائ���ي �لجت���اه للقيا����س �لبع���دي لل�س���لوك �لع���دو�ن، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي                    

)�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع( 
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�أ - بالن�سبة للقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(:
يو�س���ح �جلدول �لآتي قيم �لختبار�ت �ملتعددة لتحليل �لتباين ثنائي �لجتاه  

2Way Ma novaللقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( 

جدول )15( 
نتائج قيمة الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س البعدي لل�سلوك العدواين 

)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.
�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

قيمة�لختبار
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai’s Trace0.9670.434.071b4.0059.0000.0000.967 بيالي

Wilks’ Lambda
0.0330.434.071b4.0059.0000.0000.967ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
29.4290.434.071b4.0059.0000.0000.967�أثر هوتلنج

  Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

29.4290.434.071b4.0059.0000.0000.967

وع
�لن

Pillai’s Trace0.2133.999b4.0059.0000.0060.213 بيالي

Wilks’ Lambda
0.7873.999b4.0059.0000.0060.213ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.2713.999b4.0059.0000.0060.213�أثر هوتلنج

 Roy›s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.2713.999b4.0059.0000.0060.213

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

�

Pillai’s Trace0.0480.741b4.0059.0000.5680.048 بيالي
Wilks’ Lambda

0.9520.741b4.0059.0000.5680.048ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0500.741b4.0059.0000.5680.048�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.0500.741b4.0059.0000.5680.048

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق: 
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((  بالن�س���بة للمجموعة )�ل�سابطة - �لتجريبية(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت .
�ملتع���ددة د�ل���ة �إح�س���ائيا، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف 

�ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين. 
((  بالن�س���بة للن���وع )ذك���ور/ �إن���اث(: ج���اءت جميع قي���م �لختبار�ت �ملتع���ددة د�لة .

�إح�س���ائيا، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �لنوع���ني يف �ملتغ���ري�ت �لتابعة 
�ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين. 

(( �لختب���ار�ت . قي���م  �لن���وع(: ج���اءت جمي���ع   * للتفاع���ل )�ملجموع���ة  بالن�س���بة   
�ملتعددة غري د�لة �إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود �أثر د�ل للتفاعل بني        
)�ملجموعة * �لنوع( يف �ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�س���لوك 

�لعدو�ين. 
ويو�س���ح �جلدول �لآتي نتائ���ج حتليل �لتباين ثنائي �لجت���اه للقيا�س �لبعدي 

لكل بعد من �أبعاد �ل�سلوك �لعدو�ين )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع(.
جدول )16(

 نتائج حتليل التباين ثنائي الجتاه يف القيا�س البعدي لل�سلوك العدواين 
)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.

�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

جدول
حجم �لدللةف

�لأثر

�ملجموعة

1651.51711651.517407.4250.0010.868�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
1198.77011198.770720.6890.0010.921�لعدو�ن نحو �لآخرين 
768.7851768.785346.0320.0010.848�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

593.0911593.091107.0970.0010.633�لعدو�ن �ل�ساري 
16216.12116216.121420.910.0010.958�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

�لنوع

0.19410.1940.0480.8280.001�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
14.889114.8898.9510.0040.126�لعدو�ن نحو �لآخرين 
2.07512.0750.9340.3380.015�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

24.045124.0454.3420.0410.065�لعدو�ن �ل�ساري 
113.2731113.2739.9250.0030.138�لدرجة �لكلية للعدو�ن 
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�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

جدول
حجم �لدللةف

�لأثر

�ملجموعة * �لنوع

1.51711.5170.3740.5430.006�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
2.77012.7701.6650.2020.026�لعدو�ن نحو �لآخرين 
2.11812.1180.9530.3330.015�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

0.06110.0610.0110.9170.000�لعدو�ن �ل�ساري 
16.850116.8501.4760.2290.023�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
(( بالن�سبة للمجموعة)�ل�سابطة - �لتجريبية(: توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني .

�ملجموعتني)�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، حيث جاءت قيمة )ف( د�لة �إح�س���ائًيا 
�لبع���دي  �لقيا����س  �لتجريبي���ة( يف   - �ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة  ب���ني  للف���روق 
لل�س���لوك �لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرج���ة �لكلية(، يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية 

ذ�ت �ملتو�سط �لأدنى 
(( ب���ني               . �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د  �لإن���اث(:  )�لذك���ور/  للن���وع  بالن�س���بة 

)�لذكور/ �لإناث( يف بع�س �أبعاد �ل�س���لوك �لعدو�ين )�لعدو�ن نحو �لآخرين، 
�لع���دو�ن �لإ�س���اري، �لدرج���ة �لكلية لل�س���لوك �لع���دو�ين( يف �جتاه �ملتو�س���طات 
�لأدنى )�لذكور(، يف حني مل توجد فروق د�لة يف كل من)�لعدو�ن نحو �لذ�ت، 
�لعدو�ن نحو �لأ�س���ياء(، ويو�س���ح �جلدول �لآتي تلك �ملتو�سطات بالن�سبة لكال 

من �ملجموعتني )�ل�سابطة -- �لتجريبية(، �لنوعني)ذكور/ �إناث(. 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 237 

جدول )17(
 املتو�سطات لكل من املجموعتني )ال�سابطة - التجريبية(, والنوعني )ذكور/ اإناث( يف القيا�س 

البعدي لل�سلوك العدواين )الأبعاد -- الدرجة الكلية( 

�خلطاأ �ملتو�سط�ملجموعة�ملتغري �لتابع
�خلطاأ �ملتو�سط�لنوع�ملعياري

�ملعياري

�لعدو�ن نحو 
�لذ�ت

19.7350.345ذكر24.7940.351�ل�سابطة

19.8440.356�أنثي14.7850.351�لتجريبية

�لعدو�ن نحو 
�لآخرين

17.7060.221ذكر22.4450.225�ل�سابطة

18.6560.228�أنثي13.9170.225�لتجريبية

�لعدو�ن نحو 
�لأ�سياء

14.1760.256ذكر17.7680.260�ل�سابطة

14.5310.263�أنثي10.9390.260�لتجريبية

�لعدو�ن 
�لإ�ساري

13.3240.404ذكر16.9260.410�ل�سابطة

14.5310.416�أنثي109280.410�لتجريبية

�لدرجة 
�لكلية

64.9410.579ذكر81.9340.588�ل�سابطة

67.5630.579�أنثي50.5700.588�لتجريبية

3- بالن�س���بة للتفاع���ل )�ملجموع���ة * �لن���وع(: ل يوج���د �أث���ر للتفاع���ل ب���ني )�ملجموعة 
*�لنوع( يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لعدو�ين )�لأبعاد -- �لدرجة �لكلية(، وهذ� يدل 
عل���ى �أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين ل يختلف يف �لقيا�س �لبعدي ل���دى �ملجموعات باختالف 

�لنوع.

ب 	 بالن�سبة للقيا�س البعدي لل�سلوك التوافقي )الأبعاد 	 الدرجة الكلية(:
يو�س���ح �جلدول �لآتي قيم �لختبار�ت �ملتعددة لتحليل �لتباين ثنائي �لجتاه  

2Way Ma novaللقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( 
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جدول )18(
 نتائج قيمة الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س البعدي لل�سلوك التوافقي 

)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.

�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

�لختبار
قيمة

ف
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai’s Trace0.975566.15b4.0059.0000.0010.975 بيالي
Wilks› Lambda

0.025566.156b4.0059.0000.0010.975ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
38.383566.156b4.0059.0000.0010.975�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
38.383566.156b4.0059.0000.0010.975�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

Pillai’s Trace0.1352.300b4.0059.0000.0690.135 بيالي
Wilks’ Lambda

0.8652.300b4.0059.0000.0690.135ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.1562.300b4.0059.0000.0690.135�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
0.1562.300b4.0059.0000.0690.135�لأثر �لأكرب لروي

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

�
Pillai’s Trace0.0300.460b4.0059.0000.7650.030 بيالي

Wilks› Lambda
0.9700.460b4.0059.0000.7650.030ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0310.460b4.0059.0000.7650.030�أثر هوتلنج

Roy’s Largest Root
0.0310.460b4.0059.0000.7650.030�لأثر �لأكرب لروي

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق: 
(( بالن�س���بة للمجموعة )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت .

�ملتع���ددة د�ل���ة �إح�س���ائيا، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف 
�ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لتو�فقي . 
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(( بالن�سبة للنوع )ذكور/ �إناث(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة غري د�لة .
�إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود فروق بني �لنوعني يف �ملتغري�ت �لتابعة 

�ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لتو�فقي. 
(( بالن�س���بة للتفاعل )�ملجموعة * �لنوع(: ج���اءت جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة .

غري د�لة �إح�سائيا، وي�سري هذ� �إىل عدم وجود �أثر د�ل للتفاعل بني )�ملجموعة 
* �لنوع( يف �ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لتو�فقي. 

يو�س���ح �جل���دول �لآتي نتائ���ج حتليل �لتباي���ن ثنائي �لجت���اه للقيا�س �لبعدي 
لكل بعد من �أبعاد �ل�سلوك �لتو�فقي )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع(.

جدول )19( 
نتائج حتليل التباين ثنائي الجتاه يف القيا�س البعدي لل�سلوك التوافقي 

)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.
�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

جدول
حجم �لدللةف

�لأثر

عة
مو

ملج
�

1450.56911450.569317.3350.0010.837حتمل �مل�سئولية 

2890.91012890.910974.9290.0010.940�لعالقة بالآخرين 
1863.56111863.561502.4960.0010.890�ل�ستقاللية 

1634.57511634.575401.5310.0010.866�سبط �لنفعالت 
30783.53130783.5372082.0810.0010.971�لدرجة �لكلية

وع
�لن

2.38712.3870.5220.4730.008حتمل �مل�سئولية 
0.94110.9410.3170.5750.005�لعالقة بالخرين

10.686110.6862.8820.0950.044�ل�ستقاللية 
28.001128.0016.8780.0110.100�سبط �لنفعالت 

2.09612.0960.1420.7080.002�لدرجة �لكلية

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

5.11415.1141.1190.2940.018حتمل �مل�سئولية �
0.00110.0010.0000.9860.000�لعالقة بالآخرين 

0.28910.2890.0780.7810.001�ل�ستقاللية 
2.57512.5750.6330.4290.010�سبط �لنفعالت 

0.02210.0220.0020.9690.000�لدرجة �لكلية
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 يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
(( بالن�سبة للمجموعة)�ل�سابطة - �لتجريبية(: توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني .

�ملجموعتني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، حيث جاءت قيمة )ف( د�لة �إح�س���ائًيا 
�لبع���دي  �لقيا����س  �لتجريبي���ة( يف   - �ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة  ب���ني  للف���روق 
لل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلي���ة(، يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية 

ذ�ت �ملتو�سط �لأعلى. 
(( ب���ني                         . �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د  �لإن���اث(:  )�لذك���ور/  للن���وع  بالن�س���بة 

)�لذك���ور/ �لإناث( يف �س���بط �لنفعالت يف �جتاه �ملتو�س���ط �لأعل���ى )�لإناث(، 
يف حني مل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف كل من )حتمل �مل�س���ئولية، �لعالقة 
بالآخرين، �ل�س���تقاللية، �لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتو�فقي(، يو�سح �جلدول 
�لآتي تلك �ملتو�سطات بالن�سبة لكال من �ملجموعتني )�ل�سابطة - �لتجريبية(، 

�لنوعني )ذكور/ �إناث(. 
جدول )20( 

املتو�سطات لكل من املجموعتني )ال�سابطة - التجريبية(, والنوعني )ذكور/ اإناث( يف القيا�س 
البعدي لل�سلوك التوافقي )الأبعاد -- الدرجة الكلية( 

�خلطاأ �ملتو�سط �ملجموعة�ملتغري �لتابع
�خلطاأ �ملتو�سط�لنوع�ملعياري

�ملعياري

حتمل 
�مل�سئولية

27.4120.367ذكر22.5310.372�ل�سابطة
27.0310.378�أنثي31.9120.372�لتجريبية

�لعالقة 
بالآخرين

27.3240.295ذكر20.8220.300�ل�سابطة
27.5630.304�أنثي34.0640.300�لتجريبية

�ل�ستقاللية
25.6180.330ذكر19.8990.335�ل�سابطة
24.8130.340�أنثي30.5310.335�لتجريبية

�سبط 
�لنفعالت

25.3530.346ذكر21.0260.351�ل�سابطة
26.6560.357�أنثي30.9830.351�لتجريبية

�لدرجة �لكلية
105.7060.659ذكر84.2780.670�ل�سابطة
106.0630.680�أنثي127.4910.670�لتجريبية
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3- بالن�سبة للتفاعل )�ملجموعة * �لنوع(: ل يوجد �أثر للتفاعل بني )�ملجموعة *�لنوع( 
يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد -- �لدرجة �لكلية(، وهذ� يدل على �أن 
�ل�س���لوك �لتو�فق���ي ل يختل���ف يف �لقيا�س �لبع���دي لدى �ملجموع���ات باختالف �لنوع.
يت�س���ح م���ن �جل���د�ول �ل�س���ابقة �أن �لربنام���ج فعال، حي���ث �أظه���رت �لنتائج �ن 
�لف���روق يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�لأبع���اد - و�لدرج���ة �لكلي���ة( 
كان���ت ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي، حي���ث �نخف�س���ت درج���ات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لعدو�ين)�لأبع���اد - و�لدرج���ة �لكلية( 
مقارن���ة باملجموع���ة �ل�س���ابطة، ويف نف����س �لوق���ت ز�دت درجات �ملجموع���ة �لتجريبية 
عل���ى �ل�س���لوك �لتو�فق���ي مقارن���ة باملجموعة �ل�س���ابطة، كم���ا �أو�س���حت �لنتائج وجود 
ف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �لقيا����س �لبع���دي لبع����س �أبع���اد �ل�س���لوك �لع���دو�ين 
)�لع���دو�ن نح���و �لآخري���ن، �لع���دو�ن �لإ�س���اري، �لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك لل�س���لوك 
�لع���دو�ين( يف �جت���اه �لذك���ور، يف حني وجدت فروق بني �لذك���ور و�لإناث يف �أحد �أبعاد 
�ل�سلوك �لتو�فقي )�سبط �لنفعالت( يف �جتاه �لإناث، يف حني ل يوجد �أثر للتفاعل 
ب���ني )�ملجموع���ة *�لن���وع( يف �لقيا����س �لبعدي لل�س���لوك �لعدو�ين، �ل�س���لوك �لتو�فقي 
)�لأبعاد -- �لدرجة �لكلية(، وهذه �لنتيجة تو�س���ح �أن �لربنامج �لإر�س���ادي �مل�ستخدم 
كان ذو �أثر فعال يف �لتقليل من �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�لذي من �س���اأنه �أن يف�سد عالقة 
�ملر�ه���ق �لأ�س���م باملحيط���ني ب���ه، ويف نف�س �لوقت تبني �لعالقة عك�س���ية بني �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين و�ل�س���لوك �لتو�فقي،حي���ث ز�دت درج���ات �ملر�هق���ني �ل�س���م عل���ى �ل�س���لوك 
�لتو�فق���ي؛ مم���ا ي�س���ري لنجاح �لربنامج، وفيم���ا يتعلق بالفروق بني �لذك���ور و�لإناث، 
فالعدي���د من �لدر��س���ات تو�س���ح �أن �لذكور يفق���و� �لإناث يف �ل�س���لوك �لعدو�ين، ولذ� 
كان �لربنام���ج �أك���رث فعالي���ة و�ثر يف بع�س �أبعاد �ل�س���لوك �لعدو�ين ل���دى �لذكور لذ� 
كانت �لفروق ل�ساحلهم، يف حني �ن �لإناث نتيجة �ل�سبط �لجتماعي تفر�س عليهم 
�أنهم �أكرث �سبطا لنفعالتهم، ولذ� كانت �لفروق ل�سالح �لإناث يف �أحد �أبعاد �ل�سلوك 

�لتو�فقي )�ل�سبط �لنفعايل(.

وتت�سق هذه �لنتيجة مع �لعديد من �لأطر �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة مثل 
در��س���ة كل من:)�أب���و �خلري، 2002؛ بطر�س،1993؛ جمع���ه، 2015؛ عالء �لدين،1999؛ 
 Marion ,1997; Priddis; Landy; Moroney & Kane, حمم���د،2011؛ 

 2014; Stewart, 2005; Verte; Hebbrecht & Roeyers, 2006)
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نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين����س �لفر����س �خلام����س عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني 
�ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، وبني �لنوعني )ذك���ور/ �إناث(، وبني �لتفاعل 
بينهما)�ملجموعتني »�ل�سابطة - �لتجريبية *�لنوعني » �لذكور/ �لإناث«( يف �لقيا�س 
�لتتبع���ي لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي يف �جتاه �ملجموع���ة �لتجريبية، ويف 

�جتاه �لإناث، ويف �جتاه �إناث �ملجموعة �لتجريبية ».

للتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س يت���م ح�س���اب قي���م �لختب���ار�ت �ملتع���ددة لتحلي���ل 
�لتباي���ن ثنائ���ي �لجت���اه للقيا����س �لتتبع���ي لل�س���لوك �لع���دو�ن، و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي                      

)�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع( 

اأ 	 بالن�سبة للقيا�س التتبعي لل�سلوك العدواين )الأبعاد 	 الدرجة الكلية(:

يو�سح �جلدول �لآتي قيم �لختبار�ت �ملتعددة لتحليل �لتباين ثنائي �لجتاه
 2Way Ma novaللقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( 

جدول )21( 
نتائج قيمة الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س التتبعي 

لل�سلوك العدواين )املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.

�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

�لختبار
قيمة

ف
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai’s Trace0.944248.178b4.0059.000.0010.944 بيالي
Wilks’ Lambda

0.056248.178b4.0059.000.0010.944ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
16.826248.178b4.0059.000.0010.944�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

16.826248.178b4.0059.000.0010.944
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�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

�لختبار
قيمة

ف
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

وع
�لن

Pillai’s Trace0.0050.077b4.0059.000.9890.005 بيالي
Wilks’ Lambda

0.9950.077b4.0059.000.9890.005ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0050.077b4.0059.000.9890.005�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.0050.077b4.0059.000.9890.005

وع
�لن

ة *
وع

جم
�مل

Pillai’s Trace0.0681.074b4.0059.000.3780.068 بيالي
Wilks’ Lambda

0.9321.074b4.0059.000.3780.068ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0731.074b4.0059.000.3780.068�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.0731.074b4.0059.000.3780.068

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق:
((  بالن�س���بة للمجموعة )�ل�سابطة - �لتجريبية(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت .

�ملتع���ددة د�ل���ة �إح�س���ائيا، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف 
�ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لعدو�ين. 

(( بالن�سبة للنوع )ذكور/ �إناث(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة غري د�لة .
�إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود فروق بني �لنوعني يف �ملتغري�ت �لتابعة 

�ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لعدو�ين. 
(( �لختب���ار�ت . قي���م  جمي���ع  ج���اءت  �لن���وع(:   * )�ملجموع���ة  للتفاع���ل  بالن�س���بة 

�ملتعددة غري د�لة �إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود �أثر د�ل للتفاعل بني                 
)�ملجموعة * �لنوع( يف �ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�س���لوك 

�لعدو�ين. 
 يو�س���ح �جل���دول �لآتي نتائج حتلي���ل �لتباين ثنائي �لجت���اه للقيا�س �لتتبعي 

لكل بعد من �أبعاد �ل�سلوك �لعدو�ين )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع(.
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جدول )22( 
نتائج حتليل التباين ثنائي الجتاه يف القيا�س التتبعي لل�سلوك العدواين 

)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.
�ملتغري
جمموع �ملتغري �لتابع�مل�ستقل

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

جدول
حجم �لدللةف

�لأثر

عة
مو

ملج
�

1696.09611696.096316.0830.0010.836�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
1133.52911133.529262.7860.0010.809�لعدو�ن نحو �لآخرين 
655.3531655.353424.3540.0010.873�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

684.3261684.326237.5020.0010.793�لعدو�ن �ل�ساري 
16030.375116030.3751039.140.0010.944�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

وع
�لن

0.24310.2430.0450.8320.001�لعدو�ن نحو �لذ�ت 
0.00310.0030.0010.9800.000�لعدو�ن نحو �لآخرين 
0.41210.4120.2670.6070.004�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

5.57015.5700.0000.9970.000�لعدو�ن �ل�ساري 
1.42611.4260.0920.7620.001�لدرجة �لكلية للعدو�ن 

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

�
8.82418.8241.6440.2040.026�لعدو�ن نحو �لذ�ت

2.07512.0750.4810.4910.008�لعدو�ن نحو �لآخرين
0.08010.0800.0520.8200.001�لعدو�ن نحو �لأ�سياء 

6.32616.3262.1960.1430.034�لعدو�ن �ل�ساري 
18.739118.7391.2150.2750.019�لدرجة �لكلية للعدو�ن

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
(( بالن�سبة للمجموعة)�ل�سابطة - �لتجريبية(: توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني .

�ملجموعتني)�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، حيث جاءت قيمة )ف( د�لة �إح�س���ائًيا 
�لتتبع���ي  ب���ني �ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة - �لتجريبي���ة( يف �لقيا����س  للف���روق 
لل�س���لوك �لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرج���ة �لكلية(، يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية 

ذ�ت �ملتو�سط �لأدين. 
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(( ب���ني                 . �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  �لإن���اث(: ل توج���د  للن���وع )�لذك���ور/  بالن�س���بة 
)�لذك���ور/ �لإن���اث( يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلي���ة(، حيث 
جاءت قيمة )ف( غري د�لة �إح�س���ائًيا للفروق بني �لنوعني، ويو�س���ح �جلدول 
�لآتي تلك �ملتو�سطات بالن�سبة لكال من �ملجموعتني )�ل�سابطة - �لتجريبية(، 

�لنوعني )ذكور/ �إناث(. 
جدول )23(

 املتو�سطات لكل من املجموعتني )ال�سابطة - التجريبية(, والنوعني )ذكور/ اإناث( يف القيا�س 
التتبعي لل�سلوك العدواين )الأبعاد -- الدرجة الكلية( 

�خلطاأ �ملتو�سط�ملجموعة�ملتغري �لتابع
�خلطاأ �ملتو�سط�لنوع�ملعياري

�ملعياري
�لعدو�ن نحو 

�لذ�ت
19.0590.397ذكر24.0700.403�ل�سابطة
18.9380.409�أنثي13.9260.403�لتجريبية

�لعدو�ن نحو 
�لآخرين

16.7940.356ذكر20.9340.362�ل�سابطة
16.7810.367�أنثي12.6420.362�لتجريبية

�لعدو�ن نحو 
�لأ�سياء

13.4710.213ذكر16.5440.216�ل�سابطة
13.3130.220�أنثي10.2390.216�لتجريبية

�لعدو�ن 
�لإ�ساري

12.9710.291ذكر16.1910.296�ل�سابطة
12.9690.300�أنثي9.7480.296�لتجريبية

�لدرجة �لكلية
62.2940.674ذكر77.7390.684�ل�سابطة
62.0000.694�أنثي46.5550.684�لتجريبية

(( بالن�س���بة للتفاعل )�ملجموعة * �لن���وع(: ل يوجد �أثر للتفاعل بني )�ملجموعة .
*�لن���وع( يف �لقيا����س �لتتبعي لل�س���لوك �لعدو�ين )�لأبع���اد -- �لدرجة �لكلية(، 
وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن �ل�س���لوك �لع���دو�ين ل يختل���ف يف �لقيا����س �لتتبع���ي لدى 

�ملجموعات باختالف �لنوع.

ب 	 بالن�سبة للقيا�س التتبعي لل�سلوك التوافقي )الأبعاد 	 الدرجة الكلية(:

يو�س���ح �جلدول �لآتي قيم �لختبار�ت �ملتعددة لتحليل �لتباين ثنائي �لجتاه 
2Way Ma novaللقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( 
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جدول )24(
 نتائج قيمة الختبارات املتعددة لتحليل التباين ثنائي الجتاه للقيا�س التتبعي لل�سلوك التوافقي 

)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.

�ملتغري
قيمة ��سم �لختبار�مل�ستقل

�لختبار
قيمة

ف
درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

عة
مو

ملج
�

Pillai’s Trace0.940233.070b4.0059.0000.0010.940 بيالي
Wilks’ Lambda

0.060233.070b4.0059.0000.0010.940ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
15.801233.070b4.0059.0000.0010.940�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

15.801233.070b4.0059.0000.0010.940

وع
�لن

Pillai’s Trace0.0620.977b4.0059.0000.4270.062 بيالي
Wilks’ Lambda

0.9380.977b4.0059.0000.4270.062ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0660.977b4.0059.0000.4270.062�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.0660.977b4.0059.0000.4270.062
ة *

وع
جم

�مل
وع

�لن
Pillai’s Trace0.0400.607b4.0059.0000.6590.040 بيالي

Wilks’ Lambda
0.9600.607b4.0059.0000.6590.040ويلك�س ملد�

Hotelling’s Trace
0.0410.607b4.0059.0000.6590.040�أثر هوتلنج

 Roy’s Largest
Root�لأثر �لأكرب لروي

0.0410.607b4.0059.0000.6590.040

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق: 
((  بالن�س���بة للمجموعة )�ل�سابطة - �لتجريبية(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت .

�ملتع���ددة د�ل���ة �إح�س���ائيا، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف 
�ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لتو�فقي . 
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(( بالن�سبة للنوع )ذكور/ �إناث(: جاءت جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة غري د�لة .
�إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود فروق بني �لنوعني يف �ملتغري�ت �لتابعة 

�ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�سلوك �لتو�فقي. 
(( �لختب���ار�ت . قي���م  جمي���ع  ج���اءت  �لن���وع(:   * )�ملجموع���ة  للتفاع���ل  بالن�س���بة 

�ملتعددة غري د�لة �إح�س���ائيا، وي�س���ري هذ� �إىل عدم وجود �أثر د�ل للتفاعل بني       
)�ملجموعة * �لنوع( يف �ملتغري�ت �لتابعة �ملتعددة يف �لقيا�س �لتتبعي لل�س���لوك 

�لتو�فقي. 
يو�س���ح �جل���دول �لآت���ي نتائج حتليل �لتباي���ن ثنائي �لجت���اه للقيا�س �لتتبعي 

لكل بعد من �أبعاد �ل�سلوك �لتو�فقي )�ملجموعة، �لنوع، �ملجموعة *�لنوع(.
جدول )25(

 نتائج حتليل التباين ثنائي الجتاه يف القيا�س التتبعي لل�سلوك التوافقي 
)املجموعة, النوع, املجموعة *النوع(.

املتغري
جمموع املتغري التابعامل�ستقل

املربعات
درجات 
احلرية 

متو�سط 
املربعات

جدول
حجم الدللةف

الأثر

عة
مو

ملج
�

1731.31811731.318307.4430.0010.832حتمل �مل�سئولية 
2735.74312735.743443.3730.0010.877�لعالقة بالآخرين 

1186.39811186.398134.7710.0010.685�ل�ستقاللية 
1627.94311627.943322.0520.0010.839�سبط �لنفعالت 

28461.49128461.49851.8800.0010.932�لدرجة �لكلية

وع
�لن

6.32616.3261.1230.290.018حتمل �مل�سئولية
0.00110.0010.0000.990.000�لعالقة بالآخرين 

14.660114.6601.6650.200.026�ل�ستقاللية 
12.410112.4102.4550.120.038�سبط �لنفعالت
96.765196.7652.8960.0940.045�لدرجة �لكلية

وع
�لن

 * 
عة

مو
ملج

0.59110.5910.1050.7470.002حتمل �مل�سئولية �
0.22810.2280.0370.8480.001�لعالقة بالآخرين 

18.035118.0352.0490.1570.032�ل�ستقاللية 
0.06410.0640.0130.9110.000�سبط �لنفعالت 

10.589110.5890.3170.5750.005�لدرجة �لكلية  
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
(( بالن�سبة للمجموعة)�ل�سابطة - �لتجريبية(: توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني .

�ملجموعتني)�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، حيث جاءت قيمة )ف( د�لة �إح�س���ائًيا 
�لتتبع���ي  ب���ني �ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة - �لتجريبي���ة( يف �لقيا����س  للف���روق 
لل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلي���ة(، يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية 

ذ�ت �ملتو�سط �لأعلى. 
(( ب���ني           . �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  �لإن���اث(: ل توج���د  للن���وع )�لذك���ور/  بالن�س���بة 

)�لذكور/ �لإناث( يف �ل�سلوك �لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، حيث جاءت 
قيم���ة )ف( غري د�لة �إح�س���ائًيا للفروق بني �لنوعني، ويو�س���ح �جلدول �لآتي 
تل���ك �ملتو�س���طات بالن�س���بة لكال م���ن �ملجموعت���ني )�ل�س���ابطة - �لتجريبية(، 

�لنوعني )ذكور/ �إناث(. 
جدول )26(

 املتو�سطات لكل من املجموعتني )ال�سابطة - التجريبية(, والنوعني )ذكور/ اإناث( يف القيا�س 
التتبعي لل�سلوك التوافقي )الأبعاد -- الدرجة الكلية( 

�خلطاأ �ملتو�سط�ملجموعة�ملتغري �لتابع
�خلطاأ �ملتو�سط�لنوع�ملعياري

�ملعياري

حتمل 
�مل�سئولية

26.9120.407ذكر22.0970.413�ل�سابطة
27.5310.419�أنثي32.3460.413�لتجريبية

�لعالقة 
بالآخرين

28.3820.426ذكر21.9380.433�ل�سابطة
28.3750.439�أنثي34.8200.433�لتجريبية

�ل�ستقاللية
27.5880.509ذكر23.8180.517�ل�سابطة
28.5310.524�أنثي32.3010.517�لتجريبية

�سبط 
�لنفعالت

26.8820.386ذكر22.3470.392�ل�سابطة
27.7500.397�أنثي32.2850.392�لتجريبية

�لدرجة 
�لكلية

109.7650.991ذكر90.2001.007�ل�سابطة
112.1881.022�أنثي131.7521.007�لتجريبية
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((  بالن�س���بة للتفاعل )�ملجموعة * �لنوع(: ل يوجد �أثر للتفاعل بني )�ملجموعة .
*�لن���وع( يف �لقيا����س �لتتبعي لل�س���لوك �لتو�فقي )�لأبع���اد -- �لدرجة �لكلية(، 
وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن �ل�س���لوك �لتو�فق���ي ل يختل���ف يف �لقيا����س �لتتبع���ي لدى 

�ملجموعات باختالف �لنوع.
يت�س���ح م���ن �جل���د�ول �ل�س���ابقة، وم���ن نتيجة ه���ذ� �لفر����س وجود ف���روق بني 
�لع���دو�ين،  لل�س���لوك  �لتتبع���ي  �لقيا����س  �لتجريبي���ة( يف   - )�ل�س���ابطة  �ملجموعت���ني 
و�ل�سلوك �لتو�فقي)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية، يف حني 
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذكور و�لإناث يف �لقيا�س �لتتبعى لل�س���لوك 
�لع���دو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(، كم���ا ل يوجد �أثر للتفاعل 
ب���ني )�ملجموع���ة *�لنوع( يف �لقيا�س �لتتبعي لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي 
)�لأبع���اد -- �لدرج���ة �لكلية(، وت�س���ري ه���ذه �لنتيجة �إىل فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي، 
حيث بعد فرتة متابعة وتوقف �لربنامج ملدة زمنية، تبني �أن �ملجموعة �لتجريبية مل 
يتاأثر �أد�ئها، حيث وجدت فروق ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، فالربنامج �لإر�س���ادي 
بجل�س���اته �ملتباين���ة يو�س���ح �ن���ه ذو �أثر فع���ال يف خف�س �ل�س���لوك �لعدو�ين، وحت�س���ني 
�ل�س���لوك �لتو�فقي للمر�هقني �ل�س���م؛ مما يو�س���ح مدي ��س���تمر�رية تاأثري �لربنامج 
�لإر�س���ادي على �س���لوك �ملر�هقني �ل�س���م، وتعطي هذه �لنتيجة قوة لفعالية �لربنامج 
�لإر�سادي و�أثره �مل�ستمر رغم توقف �لربنامج؛ مما يو�سح فعالية �لربنامج �لإر�سادي، 
وتت�س���ق هذه �لنتيجة مع �لعديد من �لأطر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�سابقة مثل در��سة 
كل من:)�أبو حطب، 2002؛ عبد �لعزيز،1993؛ �لعبيدي،1999؛ �مل�سري، 2006؛ �سالح، 
.(Samnatha, 2007; Sherri, 2013 ; Sonodal, et al. 2013  و�لبنا،2008؛

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س �لفر����س �ل�س���اد�س عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���ط درج���ات �لقيا�س���ات �لثالث���ة )قبل���ي - بع���دي - تتبع���ي( لل�س���لوك �لعدو�ين، 
و�ل�سلوك �لتو�فقي للمجموعة �لتجريبية )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س 

�لبعدي مقارنة بالقبلي، ول�سالح �لقيا�س �لتتبعي مقارنة بالبعدي«. 
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وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س مت ح�س���اب �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة 
للقيا�س���ات �لثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي( لل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك �لتو�فقي 

للمجموعة �لتجريبية )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(. 

اأ 	� بالن�سبة لنتائج ال�سلوك العدواين )الأبعاد 	 الدرجة الكلية(:
للقيا�س���ات  �ملعياري���ة  و�لنحر�ف���ات  �ملتو�س���طات  �لآت���ي  �جل���دول  يو�س���ح 
�لتجريبي���ة                                               للمجموع���ة  �لع���دو�ين  لل�س���لوك  تتبع���ي(   - بع���دي   - )قبل���ي  �لثالث���ة 

)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(. 

جدول )27(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية للقيا�سات الثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي( 

لل�سلوك العدواين للمجموعة التجريبية )الأبعاد - الدرجة الكلية(.
�أبعاد �ل�سلوك 

�لنحر�فات �ملتو�سطات�لعدد�ملتغري�ت�لعدو�ين
�ملعيارية

�لعدو�ن نحو 
�لذ�ت

3328.5751.920�لعدو�ن نحو �لذ�ت - قبلي
3314.7872.042�لعدو�ن نحو �لذ�ت - بعدي
3313.9392.221�لعدو�ن نحو �لذ�ت - تتبعي

�لعدو�ن نحو 
�لآخرين

3326.4242.208�لعدو�ن نحو �لخرين - قبلي
3313.9091.155�لعدو�ن نحو �لآخرين - بعدي
3312.6361.654�لعدو�ن نحو �لآخرين - تتبعي

�لعدو�ن نحو 
�لأ�سياء

3321.3631.432�لعدو�ن نحو �لأ�سياء - قبلي
3310.9391.519�لعدو�ن نحو �لأ�سياء - بعدي
3310.2421.001�لعدو�ن نحو �لأ�سياء - تتبعي

�لعدو�ن 
�لإ�ساري

3320.2722.197�ل�سلوك �لعدو�ين �لإ�ساري - قبلي
3310.9092.614�ل�سلوك �لعدو�ين �ل�ساري - بعدي
339.7571.031�ل�سلوك �لعدو�ين �ل�ساري - تتبعي

�لدرجة �لكلية 
3396.6363.569كلي عدو�ن - قبلي
3350.5453.816كلي عدو�ن - بعدي
3346.5753.259كلي عدو�ن - تتبعي

ويبني �جلدول �لآتي قيمة �لختبار�ت �ملتعددة للفروق بني �لقيا�سات �لثالثة 
)قبلي - بعدي - تتبعي( عند تفاعل �ملتغري�ت �لتابعة )�ل�سلوك �لعدو�ين(.
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جدول )28(
 قيمة الختبارات املتعددة للفروق بني القيا�سات الثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي(

عند تفاعل املتغريات التابعة )ال�سلوك العدواين(.
�لأثر

)م�سدر 
�لتباين(

قيمة ��سم �لختبار �ملتعدد
�لختبار

قيمة
)ف( �ملقابلة

F

درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

�لقيا�سات
�لثالثة

 Pillai’s Trace
بيالي

01.0003520.089 b12.00021.0000.0010.9721

Wilks’ Lambda
ويلك�س ملد�

0.0003520.089b12.00021.0000.0010.9721

 Hotelling’s
Traceأ
ثر هوتلنج

2011.4803520.089b12.00021.0000.0010.9721

 Roy’s Largest
 Root

�جلذر �لأكرب لروي
2011.4803520.089b12.00021.0000.0010.9721

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة )بيالي، ويلك�س 
ملد�،�أث���ر هوتلن���ج، �جلذر �لأكرب ل���روي(، قيمة )ف( �ملقابلة لهم جاءت د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�ستوى 0.001 مما يدل على وجود فروق د�لة بني �لقيا�سات �لثالثة للمجموعة 
�لتجريبية )قبلي - بعدي - تتبعي( عند تفاعل �أبعاد �ل�سلوك �لعدو�ين، كما بلغ حجم 
�لأث���ر )0.9721(، وه���ذ� يدل �أن97.21%من �لتباين يف �ملتغ���ري�ت �لتابعة �ملتعددة عند 
تفاعلها ميكن تف�س���ريها يف �س���وء �لقيا�سات �لثالثة )�أي تاأثري �لربنامج �لإر�سادي(، 
وه���ذ� يدل على حجم �أثر كبري، وللتعرف على �جتاه �لفروق بني �لقيا�س���ات �لثالثة، 
يو�س���ح �جلدول �لآتي قيمة �ختبار حتليل �لتباين للقيا�س���ات �ملتكررة بني �لقيا�س���ات 

�لثالثة)قبلي - بعدي - تتبعي( يف �ل�سلوك �لعدو�ين.
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جدول )29( 
قيمة )ف( ودللتها الح�سائية لتحليل التباين للقيا�سات املتكررة بني القيا�سات الثالث      

)قبلي - بعدي - تتبعي( للمجموعة التجريبية يف ال�سلوك العدواين
م�سدر 
جمموع �لختبار�لأثر�لتباين

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
�لدللة)ف(

حجم 
�لأثر

�لقيا�سات 
�لثالث 

للمجموعة 
�لتجريبية
�لعامل 

�لأول
factor1

يف حالة
�لتجان�س

Sphericity 
Assumed

252075.7491418005.4113887.8380.0010.892

يف حالة 
عدم 

�لتجان�س

 Greenhouse جي�سر
– Geisser

252075.7495.28047745.4153887.8380.0010.892

فيلد ت

Huynh – Feldt
252075.7496.44539108.8683887.8380.0010.892

�حلد �لأدين

Lower – bound
252075.7491.000252075.7493887.8380.0010.892

�لقيا�سات 
�لثالث 

للمجموعة 
�لتجريبية

خطاأ �لعامل 
�لأول

Error
factor1

يف حالة
�لتجان�س

Sphericity 
Assumed

2074.7844484.631

يف حالة 
عدم 

�لتجان�س

 Greenhouseجي�سر
– Geisser

2074.784168.94712.281

 فيلد ت

Huynh – Feldt
2074.784206.25610.059

�حلد �لأدين

Lower – bound
2074.78432.00064.837

يت�س���ح من نتائج �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم )ف( لختبار حتليل �لتباين 
للقيا�س���ات �ملتك���ررة يف حال���ة �لتجان����س، وع���دم �لتجان����س ج���اءت د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى 0.01، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ات �لثالثة 
)قبل���ي - بع���دي - تتبع���ي( للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�أبع���اده، 
ودرجته �لكلية، كما بلغ حجم �لأثر 0.892، وي�س���ري هذ� �إىل �أن 89.2% من �لتباين يف 
�ملتغري �لتابع )�ل�سلوك �لعدو�ين باأبعاده �ملختلفة، ودرجته �لكلية(، وميكن تف�سريها 
يف �س���وء فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي، وي�س���ري هذ� �إىل حجم �أثر كبري، وللتعرف على 
�جتاه �لفروق ل�س���الح �أي قيا�س، و�أي بعد ن�س���تخدم �ملقارنات �لثنائية بني كل قيا�سني 

با�ستخد�م )بونفروين(، ويو�سح �جلدول �لآتي �ملقارنات �لثنائية بني كل قيا�سني
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جدول )30(
 املقارنات الثنائية بني كل قيا�سني با�ستخدام )بونفروين(

�أبعاد �ل�سلوك 
�لعدو�ين

فروق �ملتو�سطات�ملقارنات
 Mean

Difference (I-J)

�خلطاأ 
�ملعياري
 Std.
Error

�لدللة
Sig.b (I)factor1(J) factor1

�لبعد �لأول
�لعدو�ن نحو 

�لذ�ت

0.5690.001*13.788بعدي)2(قبلي )1(
0.5670.001*14.636تتبعي )3(قبلي )1(
0.8480.3110.100تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لثاين
�لعدو�ن نحو 

�لآخرين

0.4060.001*12.515بعدي)2(قبلي )1(
0.4680.001.*13.788تتبعي )3(قبلي )1(
1.2730.2830.01*تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لثالث
�لعدو�ن نحو 

�لأ�سياء

0.3990.001*10.424بعدي)2(قبلي )1(
0.2880.001*11.121تتبعي )3(قبلي )1(
0.6970.2150.295تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لر�بع
�لعدو�ن �لإ�ساري

0.5110.001*9.364بعدي)2(قبلي )1(
0.4460.001*10.515تتبعي )3(قبلي )1(
1.1520.4350.100تتبعي)3(بعدي )2(

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك 
�لعدو�ين

0.9120.001*46.091بعدي)2(قبلي )1(
0.8390.001*50.061تتبعي )3(قبلي )1(
3.9700.6650.001*تتبعي)3(بعدي )2(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
اأ 	 بالن�سبة للبعد الأول )العدوان نحو الذات(:

(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .
0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.

(( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي(. .
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ب 	 بالن�سبة للبعد الثاين )العدوان نحو الآخرين(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 

ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

( 	 بالن�سبة للبعد الثالث )العدوان نحو الأ�سياء(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 

ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي(. .

د 	 بالن�سبة للبعد الرابع )العدوان الإ�ساري(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 

ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي(. .
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ه	 	 بالن�سبة للدرجة الكلية)لل�سلوك العدواين(: 
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 

ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأقل، وبالرجوع جلدول )27(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

و�ل�سكل �لآتي يو�سح درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ل�سلوك 
�لعدو�ين )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( للقيا�سات �لثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي(. 
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ب	 بالن�سبة لنتائج ال�سلوك التوافقي )الأبعاد 	 الدرجة الكلية(:
للقيا�س���ات �ملعياري���ة  و�لنحر�ف���ات  �ملتو�س���طات  �لآت���ي  �جل���دول  يو�س���ح 

�لتجريبي���ة               للمجموع���ة  �لتو�فق���ي  لل�س���لوك  تتبع���ي(   - بع���دي   - )قبل���ي  �لثالث���ة   
)�لأبعاد - �لدرجة �لكلية(.

جدول )31( 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للقيا�سات الثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي( 

لل�سلوك التوافقي للمجموعة التجريبية )الأبعاد - الدرجة الكلية(.
�أبعاد �ل�سلوك 

�لنحر�فات �ملتو�سطات�لعدد�ملتغري�ت�لتو�فقي
�ملعيارية

حتمل �مل�سئولية
3318.0302.228حتمل �مل�سئولية - قبلي
3331.9091.331حتمل �مل�سئولية - بعدي
3332.3331.108حتمل �مل�سئولية - تتبعي

�لعالقة 
بالآخرين

3316.5451.621�لعالقة بالآخرين - قبلي
3334.0601.539�لعالقة بالآخرين - بعدي
3334.8181.285�لعالقة بالآخرين - تتبعي

�ل�ستقاللية
3316.8481.543�ل�ستقالية - قبلي

3330.5452.107�ل�ستقاللية - بعدي
3332.3031.286�ل�ستقاللية - تتبعي

�سبط 
�لنفعالت

3317.9092.005�سبط �لنفعالت - قبلي
3330.9692.324�سبط �لنفعالت - بعدي
3332.2721.352�سبط �لنفعالت - تتبعي

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك 
�لتو�فقي

3369.3333.934كلي �ل�سلوك �لتو�فقي - قبلي
33127.4843.308كلي �ل�سلوك �لتو�فقي - بعدي
33131.7272.929كلي �ل�سلوك �لتو�فقي - تتبعي

ويبني �جلدول �لآتي قيمة �لختبار�ت �ملتعددة للفروق بني �لقيا�سات �لثالثة 
)قبلي - بعدي - تتبعي( عند تفاعل �ملتغري�ت �لتابعة )�ل�سلوك �لتو�فقي(.
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جدول )32( 
قيمة الختبارات املتعددة للفروق بني القيا�سات الثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي(

عند تفاعل املتغريات التابعة )ال�سلوك التوافقي(.
�لأثر

)م�سدر 
�لتباين(

قيمة ��سم �لختبار �ملتعدد
�لختبار

قيمة
)ف( �ملقابلة

درجات 
حرية 
�لب�سط

درجات
حرية 
�ملقام

حجم �لدللة
�لتاأثري

�لقيا�سات
�لثالثة

Pillai’s Trace1.00010268.106b12.00021.0000.00198.32 بيالي

Wilks’ Lambda
ويلك�س ملد�

0.00010268.106b12.00021.0000.00198.32

Hotelling’s Trace
�أثر هوتلنج

5867.48910268.106b12.00021.0000.00198.32

 Roy’s Largest Root
�جلذر �لأكرب لروي

5867.48910268.106b12.00021.0000.00198.32

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع قيم �لختبار�ت �ملتعددة )بيالي، ويلك�س 
ملد�،�أث���ر هوتلن���ج، �جلذر �لأكرب ل���روي(، قيمة )ف( �ملقابلة لهم جاءت د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�ستوى 0.001 مما يدل على وجود فروق د�لة بني �لقيا�سات �لثالثة للمجموعة 
�لتجريبية )قبلي - بعدي - تتبعي( عند تفاعل �أبعاد �ل�سلوك �لتو�فقي، كما بلغ حجم 
�لأث���ر )0.9832(، وه���ذ� يدل �أن98.32%من �لتباين يف �ملتغ���ري�ت �لتابعة �ملتعددة عند 
تفاعلها ميكن تف�س���ريها يف �س���وء �لقيا�سات �لثالثة )�أي تاأثري �لربنامج �لإر�سادي(، 
وه���ذ� يدل على حجم �أثر كبري، وللتعرف على �جتاه �لفروق بني �لقيا�س���ات �لثالثة، 
يو�س���ح �جلدول �لآتي قيمة �ختبار حتليل �لتباين للقيا�س���ات �ملتكررة بني �لقيا�س���ات 

�لثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي( يف �ل�سلوك �لتو�فقي.
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جدول )33( 
قيمة )ف( ودللتها الح�سائية لتحليل التباين للقيا�سات املتكررة بني القيا�سات الثالث    

)قبلي - بعدي - تتبعي( للمجموعة التجريبية يف ال�سلوك التوافقي
م�سدر 
�لتباين

�لختبار�لأثر
جمموع 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة )ف(
Fلدللة�

حجم 
�لأثر

�لقيا�سات 
�لثالث 

للمجموعة 
�لتجريبية
�لعامل 

�لأول
factor1

يف حالة
�لتجان�س

Sphericity 
Assumed

635041.6241445360.11610032.3730.0010.897

يف حالة 
عدم 

�لتجان�س

 Greenhouse جي�سر 
– Geisser

635041.6244.398144397.98810032.3730.0010.897

فيلد ت 

Huynh – Feldt
635041.6245.185122466.29110032.3730.0010.897

�حلد �لأدين 

Lower – bound
635041.6241.000635041.62410032.3730.0010.897

�لقيا�سات 
�لثالث 

للمجموعة 
�لتجريبية

خطاأ �لعامل 
�لأول

Error
factor1

يف حالة
�لتجان�س

Sphericity 
Assumed

2025.5764484.521

يف حالة 
عدم 

�لتجان�س

 Greenhouseجي�سر 
– Geisser

2025.576140.73114.393

فيلد ت

 Huynh – Feldt
2025.576165.93412.207

�حلد �لأدين 

Lower – bound
2025.57632.00063.299

يت�س���ح من نتائج �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم )ف( لختبار حتليل �لتباين 
للقيا�س���ات �ملتك���ررة يف حال���ة �لتجان����س، وع���دم �لتجان����س ج���اءت د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى 0.01، وي�س���ري ه���ذ� �إىل وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ات �لثالثة 
)قبل���ي - بع���دي - تتبع���ي( للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �ل�س���لوك �لتو�فق���ي، و�أبع���اده، 
ودرجته �لكلية، كما بلغ حجم �لأثر 0.897، وي�س���ري هذ� �إىل �أن 89.7% من �لتباين يف 
�ملتغري �لتابع )�ل�سلوك �لتو�فقي باأبعاده �ملختلفة، ودرجته �لكلية(، وميكن تف�سريها 
يف �س���وء فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي، وي�س���ري هذ� �إىل حجم �أثر كبري، وللتعرف على 
�جتاه �لفروق ل�س���الح �أي قيا�س، و�أي بعد ن�س���تخدم �ملقارنات �لثنائية بني كل قيا�سني 

با�ستخد�م )بونفروين(، ويو�سح �جلدول �لآتي �ملقارنات �لثنائية بني كل قيا�سني.
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جدول )34( 
املقارنات الثنائية بني كل قيا�سني با�ستخدام )بونفروين(

�أبعاد �ل�سلوك 
�لتو�فقي

فروق �ملتو�سطات�ملقارنات
 Mean

 Difference
(I-J)

�خلطاأ 
�ملعياري
 Std.
Error

�لدللة
Sig.b (I)factor1(J) factor1

�لبعد �لأول
حتمل �مل�سئولية

0.4660.001*-13.879بعدي)2(قبلي )1(
0.4470.001*-14.303تتبعي )3(قبلي )1(
0.1850.982-0.424تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لثاين
�لعالقة بالآخرين

0.4040.001*-17.515بعدي)2(قبلي )1(
0.3260.001*-18.273تتبعي )3(قبلي )1(
0.2680.853-0.758تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لثالث
�ل�ستقاللية

0.4880.001*-13.697بعدي)2(قبلي )1(
0.3430.001*-15.455تتبعي )3(قبلي )1(
0.3720.01*-1.758تتبعي)3(بعدي )2(

�لبعد �لر�بع
�سبط �لنفعالت

0.5420.001*-13.061بعدي)2(قبلي )1(
0.4410.001*-14.364تتبعي )3(قبلي )1(
0.3380.05-1.303تتبعي)3(بعدي )2(

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتو�فقي

1.0380.001*-58.152بعدي)2(قبلي )1(
0.9990.001*-62.394تتبعي )3(قبلي )1(
0.6460.001*-4.242تتبعي)3(بعدي )2(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
اأ 	 بالن�سبة للبعد الأول )حتمل امل�سئولية(:

(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
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(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي(. .

ب 	 بالن�سبة للبعد الثاين )العالقة بالآخرين(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 
�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني )�لبعدي - �لتتبعي(. .

( 	 بالن�سبة للبعد الثالث )ال�ستقاللية(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 
�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأعلي، وبالرجوع جلدول )31(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

د 	 بالن�سبة للبعد الرابع )�سبط النفعالت(:
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 
�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
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(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.05 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأعلي، وبالرجوع جلدول )31(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

ه	  بالن�سبة للدرجة الكلية)لل�سلوك التوافقي(: 
(( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( عند م�س���توى .

0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 
�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(( توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لتتبعي( عند م�س���توى .
0.01 ل�س���الح متو�س���ط �لقيا����س �لأعل���ي، وبالرج���وع جل���دول )31(، وج���دت 

�لفروق ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي.
(( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( عند م�س���توى .

0.01 ل�سالح متو�سط �لقيا�س �لأعلي، وبالرجوع جلدول )31(، وجدت �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

و�ل�سكل �لآتي يو�سح درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ل�سلوك 
�لتو�فقي )�لأبعاد - �لدرجة �لكلية( للقيا�سات �لثالثة )قبلي - بعدي - تتبعي(. 
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يت�س���ح م���ن �جل���د�ول �ل�س���ابقة، وم���ن نتيجة ه���ذ� �لفر����س وجود ف���روق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ني )�لقبلي - �لبعدي( يف �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�ل�س���لوك 
�لتو�فقي)�لأبع���اد �لدرج���ة �لكلي���ة( يف �جت���اه �لقيا����س �لبع���دي، كم���ا وج���دت ف���روق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني )�لقبل���ي - �لتتبع���ي( يف �ل�س���لوك �لع���دو�ين، 
و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�لأبع���اد - �لدرج���ة �لكلية( يف �جت���اه �لقيا����س �لتتبعي، يف حني 
وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ني )�لبعدي - �لتتبعي( يف بع�س �أبعاد 
�ل�س���لوك �لع���دو�ين )�لع���دو�ن نح���و �لآخري���ن - �لدرجة �لكلي���ة لل�س���لوك �لعدو�ين( 
ل�س���الح �لقيا����س �لتتبع���ي، كم���ا وج���دت ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني                                                     
)�لبع���دي - �لتتبع���ي( يف بع����س �أبع���اد �ل�س���لوك �لتو�فق���ي )�ل�س���تقاللية - �س���بط 

�لنفعالت - �لدرجة �لكلية لل�سلوك �لتو�فقي( ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي. 

وت�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي، يف خف����س �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، وحت�س���ني �ل�س���لوك �لتو�فق���ي ب���ني )�لقبل���ي - �لبع���دي(، كم���ا ت�س���ري هذه 

�لنتيجة لفعالية �لربنامج �لإر�سادي وفعاليته خا�سة

�أن �لنتيجة كانت يف �جتاه �لقيا�س �لتتبعي؛ مما يو�سح �أن �لربنامج كان فعال 
وذو �أثر، ومل يتاأثر �لربنامج مبرور فرتة زمنية؛ مما ي�س���ري �إىل �س���الحية �لربنامج 

�لإر�سادي، و�أن تاأثريه لي�س وقتيا، 

وتت�س���ق  �لإر�س���ادية،  �جلل�س���ات  توق���ف  رغ���م  فع���ال  �لإر�س���ادي  فالربنام���ج 
م���ن:                                                             كل  در��س���ة  مث���ل  �ل�س���ابقة  و�لدر��س���ات  �لنظري���ة  �لأط���ر  م���ع  �لنتيج���ة  ه���ذه 
)�أب���و �خل���ري،2002؛ بطر�س، 1993؛جمع���ه،2015؛ عبد �حلمي���د، 2002؛ عبد �لرحيم، 
 Marion, 1997; �مل�س���ري،2006؛  2011؛  حمم���د،  1999؛  �لدي���ن،  ع���الء  2011؛ 
 Meyers, 1997; Polat, 2003; Sherri, 2013; Stewart, 2005; Taylor,

 et al., 1999; Szymanski, 2012; Waterman, & Walker, 2009)

وي���ري �لباح���ث �أن �لربنام���ج �لإر�س���ادي فع���ال، وذل���ك يف �س���وء �لنتائ���ج �لت���ي 
�أ�س���فرت عنها �لبحث، كما تبني �أن تاأثري �لربنامج �لإر�س���ادي ي�ستمر حتي بعد توقف 
�جلل�س���ات �لإر�س���ادية، و�أن �لربنام���ج �أدي �إىل خف�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين؛ مما كان له 
�أثر فعال وو��سح يف �سلوك هوؤلء �ملر�هقني �ل�سم وطبع �سلوكهم بطابع تو�فقي، كما 
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تبني من نتائج �لبحث �أن �لربنامج �لإر�س���ادي قد �أدى �إىل �نخر�ط �ملر�هقني �ل�س���م 
يف �أن�سطة مع �أقر�نهم؛ مما يكون له تاأثري على تفاعلهم د�خل �ملجتمع.

كم���ا تب���ني �أن �سخ�س���ية �ملر�هق���ني �ل�س���م ميك���ن �لتاأث���ري فيه���ا م���ن خ���الل 
متابعتهم، و�إعد�د بر�مج لتنمية �س���لوكهم، و�لتاأثري فيهم؛ مما يي�س���ر لهم �لنخر�ط 

د�خل �ملجتمع و�لتفاعل مع �أقر�نهم. 

التو�سيات:
ويف �س���وء �لنتائ���ج �ل�س���ابقة يق���دم �لباحث �لتو�س���يات �لتالية مل���ن يتعامل مع 
�ملر�هقني ذوي �لإعاقة ب�سكل عام و�ملر�هقني �ل�سم ب�سكل خا�س، وهذه �لتو�سيات هي:

((( �لهتمام مبرحلة �ملر�هقة ملا لها من �أهمية خا�س���ة يف ن�س���وء �ل�سلوك �ل�سوي، 1
وخا�سة بالن�سبة للمر�هقني �ل�سم.

((( �لهتمام باجلو�نب �لنف�سية و�لجتماعية يف �لتعامل مع �ملر�هقني �ل�سم.1
((( �لهتمام بالأن�سطة �لرتويحية و�لتعبريية للمر�هقني �ل�سم. 1
((( عق���د لق���اء�ت جتم���ع ب���ني �ملر�هق���ني �ل�س���م م���ع �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاق���ات 1

�لأخرى، و�ل�سامعني للدمج بينهم وزيادة �سلوكهم �لتو�فقي د�خل �ملجتمع.
((( دمج �ملر�هقني �ل�س���م د�خل �ملجتمع لي�س���بح �سلوكهم �أكرث تو�فقا وقبول من 1

�ملحيطني بهم.
((( و�سع بر�مج �إر�سادية لتنمية بع�س مظاهر �ل�سحة �لنف�سية للمعاقني �سمعيا.1
((( �ل�ستفادة من نتائج �لبحث يف فهم �لفروق بني �لنوعني من �ملر�هقني �ل�سم 1

يف تقدمي خدمات �إر�سادية منا�سبة لكال منهما.
((( تطبي���ق مب���ادئ ونظري���ات �لتعل���م لتعديل بع�س �ل�س���لوكيات �مل�س���طربة لدى 1

�ملر�هقني �ل�سم.
((( زيادة تركيز �ملناهج �لدر��سية على تنمية �ملهار�ت �حلياتية للمر�هقني �ل�سم. 1
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البحوث املقرتحة: 
يف �سوء ما تقدم يقرتح �لباحث بع�س �لبحوث �ملقرتحة يف هذ� �ملجال:

((( فعالية بر�مج �إر�س���ادية خلف�س �ل�س���لوك �لن�س���حابى لدى �ملر�هقني �ملعاقني 1
�سمعيا، و�أثره يف حت�سني �لتفاعل �لجتماعي لديهم. 

((( فعالية برنامج �إر�سادي لتنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية لدى �ملر�هقني �ملعاقني 1
)�سمعيا - ب�سريا( و�أثره يف زيادة تو�فقهم �لنف�سي و�لجتماعي.

((( در��سة �إكلينيكية ل�سمات �سخ�سية �ملر�هقني �ملعاقني �سمعيا)�ل�سم - و�سعاف 1
�ل�سمع(. 

((( فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي لتنمية بع�س مظاه���ر جودة �حلياة ل���دى �ملر�هقني 1
�ملعاقني )�سمعيا - وب�سريا( و�أثره يف تقبل �لذ�ت.

((( فعالي���ة برنامج �إر�س���ادي عقالين �نفع���ايل لتعديل �جتاهات �ملر�هقني �ل�س���م 1
جتاه �أقر�نهم �ل�سامعني، و�أثره يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لديهم. 

((( �لعالقة بني م�ستوى �ل�سحة �لنف�سية و�سمات �ل�سخ�سية لدى �ملر�هقني ذوي 1
�لإعاقة �لظاهرة، ومقارنتهم باملر�هقني ذوي �لإعاقة غري �لظاهرة.
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املخل�ص:
��ستهدف �لبحث حتديد مدى �سيوع �سفة �لكمالية بني مرتجمي لغة �لإ�سارة 
لل�س���م، ودر��س���ة �لف���روق يف �لكمالي���ة ح�س���ب متغ���ري�ت: )�جلن�س، و�س���نو�ت �خلربة، 
ووج���ود قر�ب���ة مع �أ�س���م، و�حل�س���ول على �س���هادة �لعتم���اد �ملهني���ة(، وكذلك حتديد 
�لعالقة بني �لكمالية و�لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط �لنف�سية �ملدركة لدى مرتجمي 
لغة �لإ�سارة. وتكونت عينة �لدر��سة من )64( من مرتجمي ومرتجمات لغة �لإ�سارة 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. لتحقيق غايات �لدر��سة مت ��ستخد�م �ملقايي�س �لتالية: 
مقيا����س �لكمالي���ة �لن�س���بية -�ملع���دل- ومقيا�س �لحرت�ق �لنف�س���ي ل���دى �لعاملني يف 
جم���ال �خلدم���ات �لإن�س���انية و�لجتماعية،ومقيا����س �ل�س���غط �ملدرك. ودل���ت �لنتائج 
على �نت�س���ار �لكمالي���ة �لتكيفية و�لكمالية غري �لتكيفية لدى مرتجمي لغة �لإ�س���ارة 
لل�سم، ووجود فروق د�لة يف �لكمالية �لتكيفية و�لكمالية غري �لتكيفية ح�سب متغري 
�لقر�ب���ة ل�س���الح �ملرتجمني �لذي���ن كان �أحد �أفر�د �لعائلة لديهم يعاين من �ل�س���مم، 
كما توجد فروق د�لة �إح�س���ائية يف �لكمالية غري �لتكيفية يف ل�س���الح �حلا�سلني على 
�س���هادة �عتماد ملز�ولة مهنة �لرتجمة، يف حني كانت �لفروق ل�س���الح غري �حلا�س���لني 
على �ل�سهادة يف �لكمالية �لتكيفية. كما دلت �لنتائج على وجود عالقة �رتباطية د�لة 
�إح�س���ائيا ب���ني �لكمالي���ة �لتكيفي���ة و�لكمالية غ���ري �لتكيفية، ومن جه���ة �أخرى كانت 
هناك عالقة د�لة بني �لكمالية غري �لتكيفية و�لحرت�ق �لنف�س���ي وكذلك �ل�س���غوط 
�ملدرك���ة، يف ح���ني مل توجد فروق د�لة يف �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدركة لدى 
عين���ة �لدر��س���ة يف جمي���ع �ملتغ���ري�ت. كم���ا وج���دت �لدر��س���ة ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا يف 
�لحرت�ق �لنف�س���ي بني مرتفعي ومنخف�سي �لكمالية غري �لتكيفية. يف حني مل تكن 
�لفروق د�لة �إح�س���ائيا يف �ل�س���غوط �ملدركة بني مرتفعي ومنخف�س���ي �لكمالية غري 
�لتكيفي���ة، كما مل ت�س���ل �لفروق �إىل درجة �لدللة يف �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط 
�ملدرك���ة ب���ني مرتفع���ي ومنخف�س���ي �لكمالي���ة �لتكيفي���ة. كم���ا دل���ت �لنتائ���ج عل���ى �أن 
�لحرت�ق �لنف�سي �أ�سهم ب�سكل د�ل �إح�سائيا يف �لتنبوؤ بالكمالية غري �لتكيفية بن�سبة 
)89%(، بينما �أ�س���همت �ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة يف �لتنبوؤ بالكمالية غري �لتكيفية 
بن�سبة )50%(، ومن جانب �آخر �أ�سهمت �ل�سغوط �ملدركة يف ظهور �لحرت�ق �لنف�سي 

بن�سبة )30%(. وعلى �سوء �لنتائج قدمت �لباحثة عدًد� من �لتو�سيات.
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The pursuit of Perfectionism among Sign Language 
Interpreter, and their relationships with 

Perceived Stress, and Burnout

Dr. Sharefa Abdullah Alzubairi

Abstract 
The study aimed to determine the prevalence Perfectionism 

among Sign Language Interpreters for the deaf, differences in 
Perfectionism among Sign Language Interpreters as variables: 
(gender, years of experience, with the presence of a deaf relative, 
and professional accreditation certificate), and relationships between 
perfectionism, Burnout, and Perceived Stress among Sign Language 
Interpreter. The sample of the study of (64) Sign Language 
Interpreters in the Kingdom of Saudi Arabia. Study tools are: Almost 
Perfect Scale-Revised (APS-R; Slaney, et al. 2001), The Maslach 
Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS; Maslach 
& Jackson, 1996), and Perceived Stress Scale (Cohen et al, 1983). 
Results indicated the prevalence of Adaptive Perfectionism, and 
Maladaptive Perfectionism among Sign Language Interpreters, there 
is significant differences as variable (with the presence of a deaf 
relative) in Adaptive Perfectionism, and Maladaptive Perfectionism, 
and there are significant differences statistically in Maladaptive 
Perfectionism in variable professional accreditation certificate. The 
results also indicated a statistically significant correlation between 
Adaptive Perfectionism, and Maladaptive Perfectionism, there was a 
significant relationship between Maladaptive Perfectionism, Burnout, 
and Perceived Stress, and there are no significant differences in 
burnout and perceived stress among a sample study in all the variables. 
The study also found statistically significant differences in burnout 
between low & high Maladaptive Perfectionism, there are relative 
contribution for the Burnout in Maladaptive Perfectionism(89%), 
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there are relative contribution for the perceived stress in Maladaptive 
Perfectionism (50%), here are relative contribution for the perceived 
pressures in burnout (30%). In the light of the results the researcher 
made a number of recommendations. 

Key words: Perfectionism - Sign Language Interpreter - Perceived 
Stress- Burnout -deaf.
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مقدمة:
ب���رز �لهتم���ام بالكمالي���ة ك�س���مة �سخ�س���ية، و�لتع���رف عل���ى دوره���ا يف �إدر�ك 
�ل�سغوط بعد �أن تنبه هامات�سك (Hamachek, 1978) لأهمية �لدور �لذي ت�سهم 
به �لكمالية يف �لعديد من �أ�س���كال �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية )حممود،2010(؛ مما دفع 
بالعديد من �لدر��س���ات لالهتمام بالوقوف على حقيقة �لدور �لدينامي �لذي توؤديه 
�لكمالي���ة يف بع����س �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية، ويف �إدر�ك �ل�س���غوط �ملهني���ة و�حلياتية، 
وق���د تو�س���لت جهود عدد م���ن �لباحثني �إىل نتائج توؤكد يف جممله���ا على �أن �لكمالية 
تتو�رى خلف �لعديد من �أ�س���كال �ل�س���غوط �لنف�سية )مظلوم،2013؛ ومن�سور،2012؛        

 .Flett & Hewitt, 2002; Schwenke, 2010)

وي�س���ري مفه���وم �ل�س���غوط �لنف�س���ية �إىل درجة ��س���تجابة �لفرد لالأح���د�ث، �أو 
�ملتغ���ري�ت �لبيئي���ة يف حياته �ليومي���ة، وهذه �ملتغري�ت رمبا تك���ون موؤملة حتدث بع�س 

�لآثار �ل�سيئة نف�سًيا، وف�سيولوجًيا )عبد �ملجيد  وحممود، 2005(. 
وي���رى ما�س���ال�س و�آخ���رون (Maslach et al., 2001) �أن �لحرت�ق رد فعل 
على �ل�س���غط �لنف�س���ي �مل�س���تمر وعلى �لإد�رة �ملعق���دة للتفاعالت �ملت�س���لة بالآخرين، 
و�س���كل من �أ�س���كال �س���غوط �لعمل �لتي  تتطور من خالل عملية �لتفاعل �لجتماعي 
و�لتد�خ���ل ب���ني �لأف���ر�د ع���رب جمموعة متنوع���ة من �مله���ن، و�أن �لح���رت�ق �لوظيفي 
يرتب���ط ب�س���كل �إيجاب���ي م���ع �س���غوط �لعم���ل �ملزمن���ة. وب�س���كل حم���دد ي���رى كل م���ن   
�أن   ،Delisle et al.,2005- Schwenke, 2010، Heller, et al. 1986
مرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�سم ترتبط �سغوط �لعمل لديهم ب�سكل طردي مع �لإرهاق 

�جل�سدي، و�لحرت�ق �لنف�سي.  

وبالرغ���م م���ن �أن �ل�س���لوك �لكم���ايل ميث���ل حاج���ة �إن�س���انية تدف���ع �إىل �لتميز، 
و�لإجن���از، و�لتطوي���ر، وحتق���ق �ل���ذ�ت؛ �إل �أنه �أثناء �س���عي �لفرد له���ذ� �لتميز و�لكفاح 
م���ن �أجل���ه، ق���د يتبن���ى �أهد�ًفا ومعاي���ري غري و�قعية كمح���دد�ت ل�س���لوكه، ويجعل من 
ر�س���ا �لآخري���ن و�حل�س���ول على �إعجابهم و��ستح�س���انهم م�س���در� رئي�ًس���ا للر�س���ا عن 
�لذ�ت و�لتدعيم، بيد �أن هذ� ل يتحقق ب�س���هولة عندئذ يجد �لفرد نف�س���ه يف م�س���احة 
و��س���عة بني �لتوقع و�لو�قع تدفعه للكمالية يف �إطارها غري �ل�س���وي )حممود،2010(. 
�إن �لكمال �لتكيفي يكون يف توقعات �لأد�ء �ملرتفعة �لتي ي�سعها �لفرد لذ�ته، ويف ميل 
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�لف���رد للرتتي���ب و�لتنظي���م، �أم���ا �لكمال غ���ري �لقادر عل���ى �لتكيف فيكم���ن يف �لفجوة 
 (Slaneyملدركة ما بني توقعات �لأد�ء لدى �لفرد و�لتقييمات �لذ�تية لالأد�ء �حلايل�
(et al., 2001 ؛ فالأف���ر�د �ملرتفع���ون يف �لكمالي���ة �ل�س���لبية مدفوع���ون بالتعزي���ز 
�ل�س���الب ولديهم خماوف من �لف�س���ل، بينما �لأفر�د ذوي �لكمالية �لإيجابية يكونون 

مدفوعني بالتعزيز �لإيجابي و�لرغبة يف �لنجاح )من�سور،2012(. 

ويرى �سوينك  (Schwenke, 2010)وجود �لعديد من �لعو�مل �لتنظيمية 
و�ل�سخ�سية �لرئي�سية لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة ت�ساهم يف �نت�سار ظاهرة �ل�سغوط 
و�لح���رت�ق �لنف�س���ي لديه���م؛ و�لح���رت�ق �لنف�س���ي ه���و متالزم���ة تت�س���ف بحالة من 
�لإنه���اك �جل�س���دي و�لنفع���ايل و�لعقلي تظهر على �س���كل �إعياء �س���ديد و�س���عور بعدم 
�جل���دوى وفق���د�ن �لأم���ل وتط���ور مفه���وم ذ�ت �س���لبي و�جتاه���ات �س���لبية نح���و �لعمل 
و�حلي���اة و�لنا����س (Maslach & Jackson, 1981) و�ل���ذي م���ن �س���اأنه �أن ي�س���كل 
تهدي���ًد� ملهن���ة �لرتجمة للغة �لإ�س���ارة لرتباطه بال�س���عور بالعج���ز؛ وبالتايل �لتوقف 
 .(Dean & Pollard, 2001; Delisle et al., 2005) عن مز�ولة يف وقت مبكر

وقد وجد �سعيب )2013( �أن هناك �رتباط بني �ل�سغوط �لنف�سية و�لحرت�ق 
�لنف�س���ي ل���دى �لعامل���ني يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة. و�أ�س���اف �لزي���د�ين )2011( �أن 
خلف �لعالقة بني �ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة و�ل�س���طر�ب �لنف�س���ي عو�مل ما ور�ء 
معرفي���ة ه���ي: �ملعتق���د�ت �ل�س���لبية �لتي تتعلق بالعج���ز عن �لتحكم، و�لثق���ة �ملعرفية، 

و�لوعي بالذ�ت. 

�ألق���ت ع���دد م���ن �لدر��س���ات - يف جم���ال �لتعام���ل م���ع م�س���ادر �ل�س���غوط-   
�ل�س���وء عل���ى �لدور �لكبري  لل�س���مات �ل�سخ�س���ية يف كيفي���ة �إدر�ك �ل�س���غوط و�إد�رتها                
�أح���د�ث �حلي���اة  �أهمي���ة  �لعلم���اء عل���ى  �تف���اق  (Flett & Hewitt,2002)، ورغ���م 
�ل�س���اغطة وعالقتها بال�س���طر�بات �لنف�س���ية عموًم���ا (�لزي���د�ين،2011 )؛ �إل �أن ما 
يح���دد م���ا �إذ� كان �ملوق���ف �س���اغًطا و�س���وف ي���وؤدي �إىل ��س���تجابة غري تو�فقي���ة يعتمد 
عل���ى م���ا ير�ه �لفرد، �أو يف�س���ر به �ملوقف، وعلى مهار�ت���ه يف �لتعامل معه (عبد �ملجيد 
وحممود،2005 ). �إن �ل�سغط �ملدرك هو تعبري عن درجة �إدر�ك �لفرد للموقف �حلياتي 
على �أنه موقف �س���اغط، فال�س���تجابة لل�س���غط �لنف�سي ل تتوقف فقط على �لكثافة، 
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���ا على �ل�س���خ�س و�لعو�م���ل �لظرفية و�ملظاه���ر �لأخ���رى �ملرتبط���ة باملوقف، لكن �أي�سً
(Cohen et al., 1983). فم�س���ادر �ل�س���غط �لنف�سي لي�ست نابعة من �ملوقف �لذي 
وجد فيه �لفرد بحد ذ�ته، و�إمنا من كيفية �إدر�ك �ملوقف ح�سب طبيعة كل فرد؛ وهذ� 
يعن���ي �أن خ���ربة �ل�س���غوط تعتمد عل���ى تقييم �لفرد لل�س���غوط �خلارجي���ة، و�لقدر�ت 

�خلا�سة لديه )�لزيودي،2007(.

ومع تز�يد �لهتمام بتمكني �ل�س���م يف خمتلف �ملجالت و�ملو�قع �لتي يتو�جد 
بها �ل�س���امعون �أ�س���بح رفع م�س���توى مهنة �لرتجمة �إىل لغة �لإ�س���ارة �س���رورة ملحة؛ 
فت���م و�س���ع معاي���ري و�س���روط و�أخالقي���ات وكفاي���ات متع���ددة للح�س���ول عل���ى �س���هادة 
�لعتماد �ملهنية كمرتجم للغة �لإ�سارة و�حلفاظ على هذه �لرخ�سة )�لرتكي، 2005؛ 
�لعمري، 2010 ؛ م�س���عود، 2010(. ومن �س���من �ملعايري �ملهنية �ل�س���املة �لتي و�س���عتها 
هيئ���ات �لعتم���اد ملرتجمي لغة �لإ�س���ارة  كاجلمعية �لوطنية لل�س���م (NAD) و�ملركز 
�لقومي ملرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�س���م (RID)، هي �أن ميتلك �ملرتجمون �لعديد من  
�مله���ار�ت �لتقني���ة و�لفعالية �ل�سخ�س���ية للتعامل مع �حلالت �ملجهدة بكفاءة، �إ�س���افة 
�إىل �مت���الك �مله���ار�ت �للغوي���ة و�ملعرفي���ة �لالزم���ة، وكذل���ك و�لق���درة عل���ى �لتحم���ل 
�لب���دين، و�ل�س���تقر�ر �لعاطف���ي (RID, 2015). كما يركز عدد من �ملتخ�س�س���ني يف 
�للغات �ملوؤ�س���رة على حتديد جمموعة و��س���عة من  �لعو�مل �ملعرفية و�ل�سخ�سية �لتي 
ت�س���اهم يف �لنجاح �لوظيفي ملرتجمي لغة �لإ�س���ارة كالأد�ء �لوظيفي �لإيجابي، و�إد�رة 
�لإجه���اد بفعالية وعلى �لتفاعل ما بني �س���مات �ل�سخ�س���ية �لفردي���ة و�لأد�ء �لوظيفي 
(Bontempo & Napier,2011)، ومنه���ا كذل���ك مدى �إدر�ك �ملرتجم لل�س���غوط 
وكيفية �لتعامل معها حتى ل تتطور �إىل درجة �لحرت�ق �لنف�س���ي، باعتباره موؤ�س���ر� 
 (Qine et al., 2008-Timarovà & Salaets, عل���ى �لإدر�ك �لذ�ت���ي للمرتج���م

 . ،2011) 1986; Heller, et al.

نظر� للدور �ملهم ملهنة �لرتجمة بلغة �لإ�س���ارة لل�س���م فقد تنامى �لجتاه نحو 
در��س���ة �لعو�مل �لت���ي توؤثر يف فاعلية هذه �ملهنة ويذك���ر �ملركز �لقومي ملرتجمي لغة 
�لإ�سارة (RID, 2015) �أن هناك  حاجة ما�سة �إىل مرتجمني موؤهلني لتلبية �لطلب 
 (Dean & Pollard, 2010) ملتز�يد على هذه �خلدمة. و�فرت�ست در��سة دين وبولرد�
�أن هن���اك وظائ���ف عالي���ة �لإجه���اد كان من �س���منها �لرتجم���ة �لفورية للغة �لإ�س���ارة، 
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ويتف���ق معهم���ا كل م���ن  (Delisle et al.,2006; Heller, et al., 1986) عل���ى 
وجود �سغوط عمل مزمنة ومرتفعة لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم تدفع بهم �إىل 
�لعزوف عن مز�ولة �ملهنة يف وقت مبكر؛ وهذ� موؤ�س���ر مقلق يف ظل عدم تو�فر �أعد�د 
كافية من �ملرتجمني �ملوؤهلني، بالإ�س���افة �إىل �أن �كت�س���اب �ملهار�ت �لالزمة و��ستكمال 
جمي���ع متطلب���ات �لعتماد للمرتجم يتطلب وقًتا و�لتز�ًما؛ ف�س���ال عن مدى �لقدرة 
على �لتعامل مع �ل�س���غوطات �ملالزمة لعملية �لتدريب يف حد ذ�تها. وي�س���يف ت�س���ني 
وزمالوؤه(Qine et al., 2008) �أن �ل�سغوط �ملادية و�لنف�سية ت�سعف �إىل حد كبري 
مه���ار�ت �ملرتج���م �ملعرفي���ة �للغوي���ة، وحتد كذل���ك من �لق���درة على �لتحم���ل �لبدين 

و�ل�ستقر�ر �لعاطفي. 

و�ملتتب���ع للدر��س���ات يف جم���ال �لكمالي���ة يجد ع���دًد� قلياًل من �لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت �لكمالي���ة لدى مرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�س���م �س���و�ًء ب�س���كل مبا�س���ر كدر��س���ة 
�س���وينك (Schwenke, 2010) �أو ب�س���كل غري مبا�س���ر يف �لدر��س���ات تناولت �ل�سعي 
نح���و �لكمالية ب�س���كل غري مبا�س���ر بو�س���فه متغري �س���مني، على �س���بيل �ملث���ال، �أوردت 
در��س���ة بونتيمب���و وناب���ري (Bontempo & Napier,2011) )�ل�س���مري و�ل�س���عي 
ملعاي���ري مهني���ة عالية( �س���من عو�م���ل �لإجن���از لرب�مج �لرتجم���ة للغة �لإ�س���ارة �لتي 
مت حتديده���ا، وكذلك بحثت در��س���ة �س���ني ورفاق���ه (Qine et al.,2008) �لرتباط 
بني خماوف �ملرتجمني ب�س���اأن �لأد�ء �لوظيفي و�ل�س���غوط و�لتوتر �لبدين يف �لعمل، 
وتناولت در��سة دين وبولرد  (Dean & Pollard, 2001) �لآثار �إيجابية و�ل�سلبية 
للتقيي���م �لذ�ت���ي، وحتدي���د �لتوقع���ات �ل�سخ�س���ية �لعالي���ة، و�ملخ���اوف م���ن �لأخطاء، 
وه���ي جميعه���ا تع���د �س���من تعري���ف �لكمالي���ة �لتكيفي���ة.  �أم���ا در��س���ة هيل���ر و�آخ���رون 
)Heller, et al .1986( ، فتو�س���لت �إىل �أن���ه م���ن �لعو�م���ل �مل�س���اهمة يف �ل�س���عور 
بالإجه���اد ل���دى مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة؛ توقع���ات عالي���ة �لأد�ء لديهم، وع���دم تو�فر 
و�س���ائل دع���م منا�س���بة، بالإ�س���افة �إىل ق�س���ور يف �لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �لالزم���ة. 
وت�س���يف بر�نام (Branam, 1991) �أن لدى �أغلبية �ملرتجمني �لفوريني �نخفا�س 
يف م�س���توى �لر�س���ا عن �لأد�ء وم�س���تويات عالية من �لإرهاق. وترى �لباحثة �أن هذه 
�لدر��س���ات حددت �لعنا�س���ر �لرئي�س���ية لتحقيق �لكمال يف تقييماتها لل�س���غوط لدى 
مرتجمي لغة �لإ�سارة، وو�سعت �لأ�س�س لدر��سة �أكرث تركيز� على عالقة �ل�سعي نحو 

�لكمالية بني �ملرتجمني بال�سغوط و�لحرت�ق �لنف�سي.  
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 ع���دد متز�ي���د من �لدر��س���ات �لت���ي ر�أت �رتف���اع �أعر��س �ل�س���غوط و�لحرت�ق 
�لنف�س���ي يف مي���د�ن �لرتبي���ة �خلا�س���ة؛ فق���د �أظه���ر �لعامل���ون يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
�رتف���اع يف �لح���رت�ق �لنف�س���ي )�ل���الل و�ل���الل، 2014- �أب���و هو��س و�ل�س���ايب،2012(، 
وكذل���ك عالقة �رتباطية بني م�س���ادر �ل�س���غوط �ملرتبطة بالعم���ل يف ميد�ن �لرتبية 
�خلا�سة و�لحرت�ق �لنف�سي )�لزيودي، 2007؛ و�سعيب، 2013(، بالإ�سافة �إىل �رتباط 
�س���مات �ل�سخ�س���ية بالح���رت�ق �لنف�س���ي ل���دى �لعام���الت يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة 
)�لزهر�ين، 2012(، كما كان هناك فروق يف �لأد�ء �لوظيفي بني مرتفعي ومنخف�سي 
�لحرت�ق �لنف�سي ل�سالح منخف�سي �لحرت�ق )�ل�سبيعي،2014(. �أما در��سة �سونيك 
(Schwenke, 2010) �لتي تناولت مرتجمي لغة �لإ�سارة ب�سكل خا�س فقد وجدت 

�أنهم عر�سة لالحرت�ق �لنف�سي و�لكمالية نظًر� لطبيعة عملهم. 

قدم باحثون تف�س���ري�ت لدللة وجود �رتباط بني �لإجهاد �ملزمن و�ل�س���غوط 
ل���دى �ملرتجم���ني �س���من وجه���ات نظ���ر متباين���ة ح�س���ب �ملج���ال �لبحث���ي، فمنه���م من 
وج���د �أن م�س���ادر �ل�س���غوط تع���ود �إىل عو�م���ل �سخ�س���ية تعتم���د عل���ى �إدر�ك �ملرتجم 
���ا  ل�س���غوط عمل���ه و�ل�س���تعد�د له���ا و�لق���درة عل���ى �إد�رة �لإجه���اد، وعو�مل بيئية �أي�سً
فعم���ل �لرتجم���ة ينطوي عل���ى �لتعامل مع �أكرث م���ن لغة على ن�س���ق متز�من يف وقت 
و�ح���د م���ا ب���ني �للغ���ة �ملحكي���ة و�للغ���ة �ليدوية يف نف����س �للحظة، و�ل�س���تجابة ب�س���كل 
منا�سب جلو�نب �للغة غري �للفظية، بالإ�سافة �إىل تاأثري�ت �لبيئة �ملادية، وديناميات 
�لتفاعل بني �حل�س���ور، وحتى “�ل�س���جيج �لد�خلي” للمرتجم توؤثر يف دقة �لرتجمة
 (Bontempo & Napier, 2011; Dean & Pollard, 2011; Timarova
 (Qine et al., 2008) كم���ا ربط���ت در��س���ة �س���ني و�آخري���ن ، & Salaets, 2011)
ب���ني �مل�س���تويات �لعالي���ة م���ن �س���غوط �لعم���ل و�لتاأث���ري�ت �ل�س���حية و�ل�س���طر�بات 
�جل�س���دية. وت���رى �لباحث���ة �أن مهن���ة �لرتجم���ة للغ���ة �لإ�س���ارة م���ن �مله���ن �لنف�س���ية 
وم�س���توياتها  �أعبائه���ا  وزي���ادة  متطلباته���ا  لك���رثة  نظ���ًر�  �ل�س���اغطة  و�لجتماعي���ة 
وتن���وع م�س���ادر �ل�س���غوط، مم���ا يك���ون ل���ه �أث���ره �ل�س���لبي يف عط���اء �ملرتج���م، وكذل���ك 
لنعكا�س���اتها �ل�س���لبية على �لنو�ح���ي �لنف�س���ية و�لنفعالية و�جل�س���مية و�لجتماعية 
عليه���م، فه���ذه �ل�س���غوط تتعار����س م���ع �لتناغم �لطبيعي جل�س���م �لإن�س���ان ونف�س���يته 
وقدر�ت���ه �لطبيعي���ة، مما مينع �ملرتجم من حتقيق �لتو�زن وم���ن ثم يخفق يف �لقيام 
 (Dean & Pollard, بو�جبات���ه �ملهني���ة على �لوجه. �لذي يرغب فيه دين وب���ولرد
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 (2001قام���ا مبر�جع���ة وتلخي����س �لعو�مل �لتي ت�س���هم يف �ل�س���غوط ل���دى �ملرتجم 
و�س���نفت �لعو�مل �ىل لغوية، وبيئية، وعالقات �سخ�س���ية، كما يرى بونتيمبو ونابري 
(Bontempo & Napier,2011) �أن �لتباي���ن يف �أد�ء �ملرتج���م يع���ود �إىل كال م���ن 
�لقدرة �ملعرفية �لعامة و�ل�سخ�س���ية. بالإ�س���افة �إىل �لتفاعل بني �س���مات �ل�سخ�س���ية 

�لفردية و�لأد�ء �لوظيفي. 

���ا فح���و�ه، �أن �أعباء �ملهنة تع���د �لعامل  تبن���ى �لباحث���ون لعق���ود طويلة �فرت��سً
�لرئي�س يف �إدر�ك �ل�س���غوط )كعامل خارجي(، ولكن تف�س���ري�ت جديدة لفهم م�سادر 
�ل�س���غوط ل���دي �لعامل���ني يف جمال �خلدمات �لإن�س���انية تدلل على عالق���ة �لكمالية 
 (Schwenke, 2010 ؛ بال�س���غوط �لنف�س���ية )كعام���ل د�خل���ي( )من�س���ور،2012- 
وت���رى �لباحث���ة �أن �لبيئ���ة له���ا تاأثري�ت عالي���ة على �ل�س���عور بالحرت�ق �لنف�س���ي كما 
حددتها �لدر��س���ات �لتي عنيت بدر��س���ة �لحرت�ق �لنف�س���ي يف جمال �لرتبية �خلا�سة 
)�لزيودي،2007- �أبو هو��س و�ل�سايب،2012-�سعيب،2013- �لالل و�لالل، 2014(؛ �إل 
�أن ذلك ل ينفي وجود بع�س �لعو�مل �لفردية و�ل�س���مات �ل�سخ�س���ية �لتي تتفاعل مع 
�لعو�مل �لبيئية وتوؤثر على �إدر�ك كون �ملوقف �س���اغطا من عدمه؛ وبالتايل �ل�س���عور 
بالح���رت�ق يف ظ���روف عم���ل معينة، وهذ� م���ا دلت عليه در��س���ات متعلق���ة بالحرت�ق 
�لوظيفي وجدت �أن �ل�سمات �ل�سخ�سية ت�ساهم يف زيادة م�ستويات �لحرت�ق �لنف�سي، 
و�أنه �رتبطت �ل�س���غوط مع �رتفاع توقعات �لأد�ء و�أوجه �لق�س���ور �ملت�س���ورة و�ملدركة 
ت�س���لط  �لنتائ���ج  ه���ذه  و�س���عيب،2013(.  و�لزي���د�ين،2010؛   Schwenke, 2010)
�ل�س���وء عل���ى �لعالقة ب���ني �لرغب���ة يف �لإنتاجية �ملثالي���ة وتقيي���م �لأد�ء �لذ�تي. ومع 
توجه �لباحثني لتف�س���ري �ل�س���غوط يف �س���وء �لكمالية تو�س���لت در��سات يف هذ� �ملجال 
�إىل نتائ���ج دعم���ت فر�س���ية �أن �ملتطلب���ات �لكمالي���ة �لت���ي تفر�س على �ملهن���ي من قبل 
متلقي �خلدمة و�لهيئات �ملهنية تعد من �مل�س���ادر �لرئي�س���ة لل�س���غوط، فدر��سة فيلت 
و�آخري���ن (Flett, et al., 1995) �لت���ي هدف���ت للتعرف علي فهم وتف�س���ري �س���غوط 
�لعم���ل ل���دى �ملعلمني وتو�س���لت �إىل �رتفاع م�س���توى �ل�س���غوط �ملهنية ل���دي مرتفعي 
 ،(Flett & Hewitt, 2002) لكمالي���ة، و�أن �لكمالي���ة تع���د منبئا جي���د� لل�س���غوط�
كما ك�س���فت در��س���ة من�س���ور )2012( �لعالقة �لرتباطية بني �لكمالية �لتكيفية وكل 
من �مل�ساندة �لجتماعية وحل �مل�سكالت وتقدير �لذ�ت و�لنفعال �لإيجابي و�لنفعال 

�ل�سلبي لدى طالب �لرتبية �خلا�سة.
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توف���ر نتائ���ج ع���دد م���ن �لبح���وث �أدل���ة عل���ى �أن �لكمال غ���ري �لتكيف���ي مرتبط 
مب�س���تويات مرتفع���ة م���ن �لكتئاب و�نخفا����س �حرت�م �ل���ذ�ت و �رتفاع �لنق���د �لذ�تي 
)من�سور 2012(، وم�ستويات مرتفعة من �لقلق )حممود 2010(، ور�سا �أقل مع �حلياة 
)مظل���وم 2013(،وم�س���تويات مرتفع���ة من �لإره���اق )عبد �ملجيد وحمم���ود 2005(، يف 
�ملقابل، فاإن �لكمالية �لتكيفية ترتبط بنتائج �إيجابية ومفيدة مثل �ل�س���حة �لنف�س���ية 
(Slaney et al., 2001)، وم�س���تويات �أعل���ى م���ن �ح���رت�م �ل���ذ�ت )من�س���ور 2012(، 
وزيادة �لر�سا عن �حلياة و�نخفا�س م�ستويات �لكتئاب )مظلوم 2013(. يف حني ت�سري 
�لبحوث �إىل �أن �لإجهاد و�ل�سغوط �أكرث �نت�سار� عند �ملرتجمني �لذين تهيمن عليها 
حديث �لذ�ت �ل�سلبي، و�ملخاوف ب�ساأن �لأد�ء، و�لتقييمات �حلرجة من �ملهارة �لكفاءة 
 .(Heller, et al. 1986,2001،Dean & Pollard - Schwenke,2010)
؛ وبن���اًء علي���ه ت���رى �لباحث���ة �أن جن���اح �أو ف�س���ل �لعملية �لتو��س���لية مع �ل�س���م يعتمد 
ب�س���كل �أ�سا�س���ي على جهود �ملرتجم و�سخ�سيته. ف�سخ�سية �ملرتجم توؤدي دوًر� �أ�سا�سًيا 
يف �إدر�ك �لتوتر و�ل�سغوط، ويف ظل �سعي �ملرتجمني لتحقيق �ملعايري �ملهنية �لعالية 
يف عمله���م فاإن هذ� من �س���اأنه �أن يكون معزًز� لديه���م للكمالية �لتكيفية �أو معيًقا لها، 
ويتحك���م يف �إدر�ك �ملرتج���م لل�س���غوط يف جمال عمله؛ وبالتايل �لو�س���ول لالحرت�ق 
�لنف�س���ي. وعلى �س���وء ما �س���بق �س���عت �لباحثة يف �لدر��س���ة �حلالية �إىل بحث �لعالقة 
ب���ني �ل�س���عي �إىل �لكمالي���ة ل���دى مرتجم���ي ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة لل�س���م وكل من 

�ل�سغوط �ملدركة و�لحرت�ق �لنف�سي.

م�سكلة البحث:
يع���د مرتج���م لغ���ة �لإ�س���ارة �حللقة �لأ�سا�س���ية و�ملهمة و�ل�س���رورية للتو��س���ل 
ب���ني �ل�س���م و�لع���امل �خلارجي، فهو من ينقل لل�س���م م���ا يدور حولهم م���ن معلومات 
و�أفكار وم�س���اعر وينقل م�ساعر و�أفكار �ل�سم لالأ�سخا�س �ل�سامعني )م�سعود،2010(؛ 
وينتظ���ر م���ن مرتجمي لغة �لإ�س���ارة �للت���ز�م باأخالقي���ات �ملهنة ب�س���كل يحافظ على 
�س���لوكهم �ملهن���ي من خالل �ملعتقد�ت �لرئي�س���ة م���ن دقة، وخ�سو�س���ية وحيادية. ومع 
مرور �لوقت �أ�سبح هناك �ملزيد من �لإدر�ك للطبيعة �ملهنية للرتجمة ودور �ملرتجم، 
�لذي يت�س���من حاجة �ملرتجم �إىل �أن ياأخذ يف �حل�س���بان طبيعة �ل�س���م، ثقافة �ل�س���م، 
ومعايري �حلو�ر، وبروتوكولت �لت�س���ال، بالإ�س���افة �إىل قو�عد و�أ�س����س لغة �لإ�س���ارة 
)�لعم���ري،2009(. ونظر� للمتغري�ت �حلديثة يف جمال دمج ومتكني �ل�س���م وحلاجة 
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�مليد�ن لدر��س���ات تتعلق بالعو�مل �ل�سخ�س���ية و�لبيئية ملرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�سم؛ 
مب���ا ي�س���من �لتع���رف عل���ى �ل�س���غوط �لنف�س���ية وتق���دمي �لظروف �ملنا�س���بة لت�س���هيل 
مهمتهم، ولقلة �لدر��س���ات �لتي تناولت �سخ�س���ية �ملرتجم �أو �ل�سغوط �لتي يو�جهها 
يف �سبيل �أد�ئه لعمله ب�سكل مالئم ب�سكل عام، وندرة �لدر��سات �لعربية يف هذ� �ملجال 
�إن مل يك���ن ع���دم تو�فرها ؛ فاإن �لباحثة �س���عت لدر��س���ة عالقة �ل�س���عي نحو �لكمالية 
ب���اإدر�ك �ملرتج���م لل�س���غوط يف جمال عمله؛ وبالتايل �لو�س���ول لالحرت�ق �لنف�س���ي. 
فتتن���اول �لدر��س���ة �حلالي���ة �لعالق���ة ب���ني متغ���ري مهم من متغ���ري�ت �ل�سخ�س���ية هو 
�لكمالي���ة وفح����س �لعالق���ة بين���ه و�لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدرك���ة. وتتحدد 

م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف �لإجابة على �لأ�سئلة �لتالية: 
((( م���ا مدى �س���يوع �س���فة �لكمالي���ة )�لتكيفية، وغ���ري �لقادرة عل���ى �لتكيف( بني 1

مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم؟ 
((( ه���ل هن���اك فروق يف �لكمالي���ة )�لتكيفية وغري �لتكيفي���ة( لدى مرتجمي لغة 1

�لإ�س���ارة لل�س���م ح�س���ب )�جلن����س، و�س���نو�ت �خل���ربة، ووج���ود قر�بة مع �أ�س���م، 
و�حل�سول على �سهادة �لعتماد �ملهنية( ؟ 

((( ه���ل هن���اك ف���روق يف �لح���رت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدرك���ة ل���دى مرتجمي 1
لغة �لإ�س���ارة لل�سم ح�سب )�جلن�س، و�س���نو�ت �خلربة، ووجود قر�بة مع �أ�سم، 

و�حل�سول على �سهادة �لعتماد �ملهنية( ؟ 
((( هل هناك عالقة بني �لكمالية ) �لتكيفية وغري �لتكيفية( �لحرت�ق �لنف�س���ي 1

و�ل�سغوط �لنف�سية لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة ؟
((( ه���ل يوج���د ف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات منخف�س���ي ومرتفع���ي �لكمالي���ة                         1

)�لتكيفية وغري �لتكيفية( يف �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �لنف�سية �ملدركة 
لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة ؟

((( ه���ل ميك���ن �لتنبوؤ بالكمالي���ة )�لتكيفية وغ���ري �لتكيفية( ل���دى مرتجمي لغة 1
�لإ�سارة لل�سم على مقايي�س �ل�سغوط �ملدركة و�لحرت�ق �لنف�سي؟
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اأهداف البحث:
تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل �لتايل:

((( حتدي���د مدى �س���يوع �س���فة �لكمالية بني مرتجم���ي ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة 1
لل�سم. 

((( در��سة �لفروق يف �لكمالية لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم ح�سب متغري�ت: 1
)�جلن����س، و�س���نو�ت �خل���ربة، ووجود قر�بة مع �أ�س���م، و�حل�س���ول على �س���هادة 

�لعتماد �ملهنية(.
((( حتديد �لعالقة بني �لكمالية و�لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط �لنف�سية �ملدركة 1

لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة 

اأهمية البحث:
((( متث���ل �لدر��س���ة �حلالية �إث���ر�ًء للمكتبة �لعربية �لرتبوية و�لنف�س���ية يف جانب 1

ل���دى  �ملدرك���ة  �لنف�س���ية  و�ل�س���غوط  �لنف�س���ي  و�لح���رت�ق  �لكمالي���ة  در��س���ة 
مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم و�لتي يندر فيها وجود مثل هذه �لدر��سات، وتعد 
ه���ذه �لدر��س���ة �لأوىل م���ن نوعه���ا - يف حدود عل���م �لباحثة - يف جمال در��س���ة 
�لكمالية و�لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�سغوط �لنف�سية �ملدركة لدى مرتجمي لغة 

�لإ�سارة لل�سم يف �لوطن �لعربي.
(((  يلق���ي نتائ���ج �لبح���ث �ل�س���وء عل���ى تاأث���ري �لكمالي���ة عل���ى �لحرت�ق �لنف�س���ي 1

و�ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة لدى مرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�سم وفق عدد من 
�ملتغ���ري�ت ؛ مم���ا يوف���ر �ملعلومات �ملهمة �لت���ي ميكن من خاللها و�س���ع بر�مج 
ت�ستهدف تنمية �لكمالية �ل�سوية لدى �لعاملني يف خدمة �ل�سم، وكذلك و�سع 
بر�مج ت�س���تهدف عالج �لكمالية �لع�س���ابية لديهم. كما �ست�س���اهم يف م�س���اعدة 
�لقائمني �أو ذوي �لعالقة مبجال �لرتجمة بلغة �لإ�سارة يف و�سع �آليات تطوير 
�خلطط و�لرب�مج �لتاأهيلية �ملنا�سبة يف خف�س �لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط 
�لنف�س���ية �ملدركة لدى مرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�س���م. و�إعد�د ت�س���ور ميكن �أن 

يحد ويقلل �ل�سغوط �لنف�سية �لتي يتعر�س لها �ملرتجمون.
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م�سطلحات البحث:

ال�سخ�س الأ�سم j (Deaf Person): هو “�لف�رد �ل�ذي حت�ول �إعاقت�ه �ل�س�معية ( ))
�ل�س����مع  ع����ن طري����ق  �للغوي����ة  للمعلوم����ات  �ملتتالي���ة  باملعاجل���ة  قيام����ه  دون 
                ” �س����و�ء ��س����تخدم ف����ي ذل����ك �ملعينات �ل�س���معية �أو مل ي�س���تخدم �أًيا منه���ا باملرة

)هالهان وكوفمان،2008(
لغة الإ�سارة (Sing Language): هي نظام معقد يطلق على و�سيلة �لتو��سل ( ))

غري �ل�س���وتية �لتي ي�س���تخدمها ذوو �لحتياجات �خلا�سة �س���معيا )�ل�سم( �أو 
�س���وتيا )�لبكم( ي�س���تخدم تعابري �لوجه وحركات �لفم و�ل�سفاه وحركات �ليد 

و�جل�سد و�لتهجي �لأ�سبعي )هالهان وكوفمان،2008(.
مرتج�م لغ�ة الإ�س�ارة: (Sing Language Interpreter) “ه���و �لفرد �لذي ( 3)

يقوم برتجمة �لر�س���الة بني �لفرد �لأ�س���م و �لفرد �ل�س���امع، وذلك با�س���تخد�م 
لغ���ة �لإ�س���ارة لإي�س���ال �لر�س���الة �إىل �لف���رد �لأ�س���م، و�للغة �ملنطوقة لإي�س���ال 

�لر�سالة �إىل �لفرد �ل�سامع” )�لرتكي،2005(.
(4 ) Slaney, et al. وتعرف���ه �س���الين و�آخ���رون :(Perfectionism) الكمالي�ة

2001 »�سمة �سخ�سية تتمثل يف �سعي �ل�سخ�س للخلو من �لعيوب وو�سع معاير 
�أد�ء عالي���ة ج���ًد� وير�فقها تقييم للذ�ت حرج للغاية وخماوف ب�س���اأن تقييمات 
�لأخري���ن، وه���ي خا�س���ية متعددة �لأبع���اد من �جلو�ن���ب �لإيجابية و�ل�س���لبية، 
فالكمال غري �لقادر على �لتكيف يدفع �لنا�س �إىل حماولة حتقيق مثالية بعيدة 
�ملن���ال ، يف ح���ني حتفزهم �لكمالية �لتكيفية للو�س���ول �إىل �أهد�فهم«. وحتدده 
�لباحث���ة �إجر�ئي���ا باأن���ه » �لدرجات �لتي يح�س���ل عليها مرتجم���و ومرتجمات 
لغ���ة �لإ�س���ارة عل���ى مقيا����س �لكمالي���ة �لن�س���بية -�ملع���دل- ل�س���الين ورفاق���ه          
(APS-R; Slaney, et al. 2001) متعدد �لأبعاد، و�رتفاع �لدرجة يف بعدّي 
�ملقيا����س )�ملعاي���ري، و�لنظام( ي���دل على وجود كمالية متكيف���ة، يف حني �رتفاع 
�لدرجة يف �لبعد �لثالث مقيا�س )�لتناق�س( يدل على كمالية غري متكيفة”.

ال�سغ�وط النف�سي�ة املدرك�ة (Perceived Stress ): “هي �ل�س���غط �ملدرك ( 5)
وه���و تعبري عن درجة �إدر�ك �لفرد للموقف �حلياتي على �أنه موقف �س���اغط، 
و�ملظاه���ر  �لكثاف���ة،  عل���ى  فق���ط  تتوق���ف  ل  �لنف�س���ي  لل�س���غط  فال�س���تجابة 
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                 ” ���ا على �ل�س���خ�س و�لعو�م���ل �لظرفية �لأخ���رى �ملرتبط���ة باملوق���ف، لكن �أي�سً
و�إجر�ئي���ا   . �لنف�س���ي  �ل�س���غط  �إدر�ك  (Cohen et al., 1983).ويع���رف 
يف �لدر��س���ة �حلالي���ة تعرف���ه �لباحث���ة باأن���ه “جمم���وع �لدرجات �لتي يح�س���ل 
عليها مرتجمو ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة يف ��س���تبيان مقيا�س �ل�س���غط �ملدرك 
لكوهن و �آخرين (Cohen & al, 1983) ، و�رتفاع �لدرجة يدل على �إدر�ك 

لل�سغوط �أعلى”
الح�رتاق النف�س�ي (Burnout): »ه���و حالة من �لإنهاك �جل�س���دي و�لنفعايل ( ))

و�لعقلي تظهر على �سكل �أعر��س تتمثل يف �لإجهاد �لع�سبي، و��ستنفاذ �لطاقة 
�لنفعالي���ة، و�لتج���رد من �لنو�حي �ل�سخ�س���ية، و�لإح�س���ا�س بعدم �لر�س���ا عن 
�لإجن���از يف �ملج���ال �ملهني و�لتي ميكن �أن حتدث ل���دى �لأفر�د �لذين يقومون 
 (Maslach & Jackson,»باأعم���ال تق�س���ي طبيعتها تعاملهم مع �لآخري���ن
(1981. �أم���ا �لتعري���ف �لإجر�ئ���ي يف ح���دود ه���ذه �لدر��س���ة “�لدرج���ة �لكلي���ة 
�لت���ي يح�س���ل عليه���ا مرتجمو ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة عل���ى مقيا�س مقيا�س 
�لحرت�ق �لنف�س���ي لدى �لعاملني يف جمال �خلدمات �لإن�سانية و�لجتماعية 
 . (MBI-HSS; Maslach & Jackson, 1996) ملا�س���ال�س وجاك�س���ون

و�رتفاع �لدرجة يدل على وجود �حرت�ق نف�سي مرتفع”.

اطار نظري ودرا�سات �سابقة:
مرتجم لغة �لإ�س���ارة هو �ل�س���خ�س �لذي يقوم بدور �لو�سيط يف عملية �حلو�ر 
بني �ل�س���م و�ل�س���امعني �لذين ل يتحدثون بلغة �لإ�سارة )م�سعود،2010(؛ حيث يقوم 
بت�سهيل عملية �لتو��سل بني �ل�سم و�ل�سامعني يف جمالت �حلياة �ملختلفة؛ وبالتايل 
ف���اإن �لرتجم���ة تعد عملية ح���و�ر يف وجود �ملرتجم وكونه �أحد �مل�س���اركني يف �لتفاعل، 
ولي����س جم���رد قناة تقوم بتو�س���يل �ملعلومات، و�إن �إ�س���فاء �ل�س���فة �ملهنية على ترجمة 
لغة �لإ�س���ارة �أدى �إىل تاأ�س���ي�س جمعيات تعنى بالرتجمة و�ملرتجمني، وو�س���ع قو�نني، 
وحتديد �لكفايات �لالزمة و�أخالقيات �ملهنة يف جميع �أنحاء �لعامل )�لعمري،2009(. 
فف���ي عام 1965 مت و�س���ع م�س���ودة لتغيري و �إ�س���افة بع�س �لبنود �لت���ي تهدف لتحديد 
حقوق �ل�س���م يف �ملجتمع. ومن �أهمها تاأ�س���ي�س معايري ل�س���هاد�ت �ملرتجمني �ملوؤهلني. 
ومنذ �لعام 1975 بد�أ نظام �ل�سهاد�ت �ملعتمدة يف �ملركز �لقومي ملرتجمي لغة �لإ�سارة 
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)RID( بالتو�س���ع ليتنا�س���ب مع �لنم���و �ملتز�يد لهذه �ملهن���ة. (RID,2015).ويف عام 
2008 مت �لإع���الن ع���ن �لتفاقي���ة �لدولية حلقوق �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة - و�لتي متت 
�مل�س���ادقة عليه���ا م���ن قبل �ململكة �لعربية �ل�س���عودية و�لعديد م���ن دول �لعامل- وجاء 
من �أبرز مو�دها و�ملتعلقة بالرتجمة بلغة �لإ�س���ارة �ملادة رقم )9( و�خلا�س���ة باإمكانية 
�لو�س���ول يف فقرتها رقم )2-ه�(، ون�س���ها: “توفري �أ�سكال من �مل�ساعدة �لب�سرية مبن 
فيه���م مرتجمو لغة �لإ�س���ارة لتي�س���ري �إمكانية �لو�س���ول �إىل �ملب���اين و�ملر�فق �لأخرى 
ف���اإن �لأفر�د  �ملتح���دة،2007(. ويف �لعامل �لعربي  �ملتاح���ة لعام���ة �جلمه���ور” )�لأمم 
�لذي���ن ميار�س���ون هذه �ملهنة يقومون بعملهم على �أ�س����س تطوعي���ة خريية �أكرث منها 
عل���ى �أ�س����س مهني���ة ر�س���مية على �لرغم م���ن تطور �ملج���الت �لتي ميك���ن �أن يعمل بها 
ه���وؤلء �ملرتجم���ون )م�س���عود، 2010(. وبن���اًء علي���ه �هتم���ت بع����س �لدر��س���ات مبهن���ة 
�لرتجمة �إىل ومن لغة �لإ�سارة ومنها در��سة �لعمري )2009( �لتي هدفت �إىل �لتعرف 
على �لكفاء�ت �لالزمة ملرتجمي لغة �لإ�س���ارة �لتي يجب �أن توؤخذ بعني �لعتبار عند 
�لت�سجيل و�لتدريب، وت�سنيفها وتوظيفها من وجهة نظر �لأفر�د �ل�سم و�ملرتجمني 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، مت �حل�سول على �لبيانات من )398( من �ل�سم �إ�سافة 
�إىل )133( من �ملرتجمني، وك�س���فت �لنتائج �أن �لكفاء�ت �ل�سخ�س���ية هي �أهم �ملهار�ت 
ملرتجمي لغة �لإ�سارة تليها �لكفاء�ت �ملهنية و�ملعرفية، يف حني در�س �لزهر�ين،)2009( 
م�س���كالت �لرتجم���ة للغ���ة �لإ�س���ارة م���ن وجه���ة نظ���ر )143( م���ن �ملرتجم���ني باململكة 
�لعربية �ل�س���عودية، وجاءت �مل�س���كالت ح�سب �لرتتيب: �ل�سوؤون �لإد�رية و�لتنظيمية، 
بيئ���ة وقو�ع���د لغ���ة �لإ�س���ارة، �إدر�ك �أهمي���ة �لرتجم���ة �إىل لغ���ة �لإ�س���ارة، بالإ�س���افة 
�إىل �جتاه���ات �ل�س���م نح���و �ملرتجم���ني، وممار�س���ات وكف���اءة مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة. 

و�لكمالية هي �جتاه نحو و�سع م�ستويات مرتفعة للذ�ت و�لآخرين، و�ملطالبة 
بتحقيقها فاإذ� كانت هذه �مل�س���تويات معتدلة ب�س���ورة و�قعية كانت �لكمالية �س���وية �أو 
تكيفية، �أما �إذ� كانت هذه �مل�ستويات غري و�قعية كانت �لكمالية ع�سابية �أو ل تكيفية. 
وي�س���ري فلي���ت وهوي���ت Flett & Hewit, (2002) �إىل �أن���ه ل يوج���د تعري���ف و�حد 
للكمالي���ة متف���ق علي���ه ب���ني �لباحث���ني، فالكمالية تركي���ب معقد يعك����س �لتفاعل بني 
�لعو�مل �ل�س���لوكية و�لد�فعية و�لنفعالية و�ملعرفية، يف �لبدء مت �لنظر �إىل �لكمالية 
على �أنه مفهوم �أحادي �لبعد ميثل �سورة ع�سابية ل تكيفية، ثم تطورت هذه �لنظرة 
�إىل ك���ون �لكمالي���ة مفهوًم���ا متع���دد �لأبعاد يت�س���من �أبع���اًد� �إيجابية تكيفي���ة و�أخرى 
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�س���لبية ل تكيفي���ة )مظل���وم،2013 ). و�لكمالي���ة تتك���ون م���ن جمموع���ة م���ن �لأبع���اد: 
�لكمالي���ة �ملوجهة نح���و �لذ�ت، و�لكمالي���ة �ملوجهة نحو �لآخري���ن، و�لكمالية �ملحددة 
�جتماعًي���ا؛ و�لكمالي���ة �ملوجه���ة نحو �لذ�ت تو�س���ف عل���ى �أنها بعد �س���وى، تكيفي. �أما 
�لكمالي���ة �ملوجه���ة نحو �لآخري���ن، و�لكمالية �ملحددة �جتماعًيا فاإنهما يو�س���فان على 
�أنهم���ا بع���د�ن ل �س���ويان و ل تكيفي���ان (Flett & Hewit, 2002). ويح���دد �س���الين 
و�آخرين Slaney, et al. (2001) �لكمالية يف �أبعاد �أ�سا�س���ية ثالثة هي: �مل�س���تويات 
�ملرتفع���ة وتعني توقعات �لأد�ء �ملرتفعة �لتي ي�س���عها �لفرد لذ�ت���ه. و�لتناق�س ويعني 
�لفج���وة �ملدرك���ة بني توقعات �لأد�ء ل���دى �لفرد، و�لتقييمات �لذ�تي���ة لالأد�ء �حلايل. 
وكذل���ك �لرتتي���ب و�لتنظي���م ويعني تف�س���يل �لف���رد للرتتيب و�لتنظيم �ل�س���ديدين. 
هذ� ويعد و�س���ع �مل�س���تويات �ملرتفعة، وتف�س���يل �لرتتيب و�لتنظيم �ل�سديد خ�سائ�س 

.(Slaney, et al. 2001) تكيفية، �أما �لتناق�س �ملرتفع فيعد خا�سية ل تكيفية

�إن �لعامل �ل�س���اغط لي�س هو �لذي يثري ��س���تجابة �ل�س���غوط �لنف�سية؛ و�إمنا 
�إدر�ك �لفرد للحدث �أو �لعامل �ل�ساغط هل هو موؤذي �أم مهدد �أو خطر هو �لذي يحدد 
��ستجابته.فاإذ� �أدرك عدم وجود تهديد ل حتدث �ل�ستجابة لل�سغوط، لكن �إذ� �أدرك 
�أن �حلدث موؤذي ومهدد �أو ل ميلك قدرة �ملو�جهة هنا تظهر ��س���تجابة �ل�س���غط فهي 
نتيج���ة فقد�ن �لتو�زن بني �ملتطلبات �لد�خلية و�خلارجية وقدر�ت �لفرد للمو�جهة؛ 
وعليه فالطريقة �لتي يدرك بها �لفرد �ل�سغوط هي �لتي توؤثر على �سحته �لنف�سية 
و�جل�س���دية و�لجتماعي���ة. ويذك���ر كوه���ني وزم���الوؤه Cohen & al, (1983). �أن 
�رتفاع �ل�س���غوط �لنف�سية يرتبط مع �لعديد من �لأعر��س و�ل�سطر�بات �جل�سدية 
كارتف���اع �س���غط �ل���دم، و�رتفاع موؤ�س���ر كتلة �جل�س���م، و�س���عف وظيفة �ملناع���ة، وكذلك 
�لأرق. وه���ذه كله���ا خماط���ر لالإ�س���ابة باأمر��س �لقل���ب و�لأوعية �لدموي���ة. وفح�س 
�لزي���د�ين )2011( �لدور �لو�س���يط لعو�مل ما ور�ء �ملعرفة يف �لعالقة بني �ل�س���غوط 
�لنف�س���ية �ملدركة و�ل�س���طر�ب �لنف�س���ي، على 181 طالًبا، طبق عليهم مقيا�س عو�مل 
م���ا ور�ء �ملعرف���ة، ومقيا�س للقلق و�لكتئاب، ومقيا�س �ل�س���غط �مل���درك، بينت �لنتائج 
وجود عالقة موجبة بني عو�مل ما ور�ء �ملعرفة وكل من �ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة 
و�ل�سطر�ب �لنف�سي، كما تو�سطت ثالثة من عو�مل ما ور�ء �ملعرفة يف �لعالقة بني 
�ل�س���غوط �لنف�سية �ملدركة و�ل�سطر�ب �لنف�سي وهم: �ملعتقد�ت �ل�سلبية �لتي تتعلق 

بالعجز عن �لتحكم، و�لثقة �ملعرفية، و�لوعي بالذ�ت. 
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كما وردت تعريفات كثرية مل�س���طلح �لحرت�ق �لنف�س���ي يف �لأبحاث و�لدر��سات 
�لت���ي تناول���ت ه���ذه �لظاه���رة ولك���ن بالرغم م���ن وجود بع����س �لختالف���ات بني هذه 
�لتعريف���ات؛ �إل �أن هن���اك نقاًط���ا جتم���ع عليه���ا معظ���م �لباحثني؛ وه���ي �أن �لحرت�ق 
�لنف�سي عبارة عن خربة نف�سية �سلبية د�خلية تت�سمن �مل�ساعر و�لجتاهات و�لدو�فع 
وت�س���مل ��س���تجابات �س���لبية وغري مالئمة نحو �لغري ونحو �لذ�ت. وحتدد ما�س���ال�س 
وجاك�س���ون Maslach & Jackson (1996) ثالث���ة مكون���ات لالح���رت�ق �لنف�س���ي 
- كما يقي�س���ها مقيا�س �لحرت�ق �لنف�س���ي جمال �خلدمات �لإن�سانية و�لجتماعية-، 
وه���ي: 1-�لإجه���اد �لنفع���ايل و�لذي يت�س���ف بالإرهاق و�ل�س���عف و��س���تنز�ف �مل�س���ادر 
�لنفعالي���ة �إىل �مل�س���توى �ل���ذي يعج���ز ب���ه ع���ن �لعط���اء، ويع���د ه���ذ� �لبع���د �لعن�س���ر 
�لأ�سا�س���ي لالحرت�ق �لنف�س���ي ويظهر علي �س���كل �أعر��س ج�س���مية، �أو نف�سية، �أو جمع 
بينها. 2-تبلد �مل�س���اعر و�لذي يت�س���من تغرًي� �س���لبًيا يف �لجتاهات و�ل�ستجابات نحو 
���ا متلق���ي �خلدمات، وغالًبا ما يكون م�س���حوًبا ب�س���رعة �لغ�س���ب  �لآخري���ن، وخ�سو�سً
و�لنفع���ال، وفق���د�ن �لتقدي���ر للعم���ل. 3- نق����س �ل�س���عور بالإجن���از �ل�سخ�س���ي وه���و 
�ملي���ل �إىل تقيي���م �لإجن���از�ت �ل�سخ�س���ية بطريقة �س���لبية، ويتمثل مب�س���اعر �لكتئاب، 
و�لن�س���حاب، وقل���ة �لإنتاجي���ة، وع���دم �لق���درة عل���ي �لتكيف مع �ل�س���غوط، و�ل�س���عور 
بالف�س���ل، و�س���عف تقدي���ر �ل���ذ�ت. وق���د متح���ورت ع���دد م���ن �لدر��س���ات ح���ول در��س���ة 
�لح���رت�ق �لنف�س���ي ل���دى �لعامل���ني يف مي���د�ن �لرتبية �خلا�س���ة - وذلك وفق ت�س���ور 
ما�س���ال�س وجاك�س���ون (Maslach & Jackson,1996) ع���ن �لح���رت�ق �لنف�س���ي: 
)�لإجه���اد �لنفع���ايل وتبل���د �مل�س���اعر ونق�س �ل�س���عور بالإجن���از �ل�سخ�س���ي و�لكفاءة( 
و��ستخدمو� مقيا�سه-، فدر�س �لزيودي ) 2007( ظاهرة �ل�سغط �لنف�سي و�لحرت�ق 
�لنف�سي لدى )110( من معلمي �لرتبية �خلا�سة يف �إقليم �لكرك. وقد �أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن معلمي �لرتبية �خلا�سة يعانون من م�ستويات خمتلفة من �ل�سغوط �لنف�سية 
و�لح���رت�ق �لنف�س���ي تر�وح���ت م���ن �ملتو�س���ط �إىل �لع���ايل. و�أن �ملعلمني كان���و� يعانون 
م���ن �لإجه���اد �لنفع���ايل �أك���رث من �ملعلم���ات، كما كانت هن���اك ف���روق ذ�ت دللة ملتغري 
�سنو�ت �خلربة يف بعد تبلد �ل�سعور و�سدته ل�سالح �ملعلمني، وكانت �لفروق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية تع���زى ملتغ���ري �لدخل �ل�س���هري يف بعد نق�س �ل�س���عور بالإجناز. �أما در��س���ة 
�لزهر�ين )2008( فبحثت �لعالقة بني �لحرت�ق �لنف�س���ي وبع�س �س���مات �ل�سخ�سية 
ل���دى �لعامالت مع ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، و ك�س���فت عن وج���ود عالقة �رتباطية 
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عك�س���ية بني �لحرت�ق �لنف�س���ي وبع�س �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية مثل )�لثبات �لنفعايل، 
�لجتماعية، �ل�س���يطرة و�س���مة �مل�س���ئولية(، يف حني توجد فروق يف �لحرت�ق �لنف�سي 
تع���زي لتباي���ن �س���نو�ت �خلربة ل�س���الح �لعام���الت �لالت���ي تر�وحت �س���نو�ت خربتهن 
)11(، ودر�س �س���عيب )2013( �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط و�لذكاء �لنفعايل لدى 
)112( معلًما ومعلمة �لرتبية �خلا�سة يف جنر�ن، ودلت �لنتائج على �رتفاع �ل�سغوط 
ل���دى معلم���ي ومعلمات �لرتبية �خلا�س���ة ووج���ود عالقة بني �لحرت�ق و�ل�س���غوط. 
كما هدفت در��س���ة �أبو هو��س و�ل�س���ايب )2012( �إىل �لتعرف على م�س���توى �لحرت�ق 
�لنف�س���ي ل���دى) 138( م���ن �لعام���الت م���ع ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة بدول���ة قط���ر، 
وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود م�س���توى معتدل من �لحرت�ق �لنف�سي لدى �لعامالت 
م���ع ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، ووج���ود ف���روق ب���ني م�س���تويات �خل���ربة �ملختلف���ة يف 
�لحرت�ق �لنف�س���ي ل�س���الح �س���نو�ت �خلربة �لأقل من 5 �سنو�ت. يف حني هدفت در��سة 
�ل���الل و�ل���الل، )2014( �إىل �لتع���رف على م�س���تويات �لحرت�ق �لنف�س���ي لدى)114( 
من معلمي ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف منطقة �لق�سيم، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود 
م�س���توى مرتفع لالحرت�ق �لنف�س���ي يف ُبعدي نق�س �ل�س���عور بالإجناز وتبلد �مل�ساعر، 
وم�ستوى متو�سط يف ُبعد �لإجهاد �لنفعايل، ووجود فروق بني متغري �خلربة �ملهنية 
للمعلم وُبعدي �لإجهاد �لنفعايل، وتبلد �مل�س���اعر لفئة �ملعلمني �لذين خربتهم (�أقل 
من 5 �س���نو�ت)، �أما در��س���ة �ل�سبيعي )2014( فتناولت �لعالقة بني �لحرت�ق �لنف�سي 
و�لر�س���ا �لوظيف���ي ل���دى)97( من معلمي �لرتبية �خلا�س���ة، و�أظه���رت �لنتائج وجود 
عالقة �رتباطية �س���البة بني �لحرت�ق �لنف�س���ي و�لر�سا �لوظيفي، وعدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني معلمي �لرتبية �خلا�سة يف �لحرت�ق �لنف�سي تبًعا ملتغري�ت 
)�لعمر، �لرب�مج �لتدريبية، عدد �س���نو�ت �خلربة، نوع �لإعاقة �لتي يتعاملون معها(. 
و�ملتتب���ع للدر��س���ات �لت���ي بحثت م�س���تويات �لحرت�ق ل���دى معلمي �لرتبية �خلا�س���ة 
يالح���ظ ع���دم تطرقها �إىل مرتجمي لغة �لإ�س���ارة ؛ مما يدف���ع �إىل مزيد من �لبحث 
ل�ستك�ساف م�ستويات �لحرت�ق لدى هذه �لفئة �لهامة من فئات �لعاملني يف ميد�ن 
�لرتبية �خلا�سة، وهو ما تهدف �إليه �لدر��سة �حلالية. وقد �هتمت عدد من �لدر��سات 
بال�سغوط �لنف�سية وعالقتها بامل�ساكل �ل�سحية لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة �لفوريني 
)مثل �ختناق �لع�سب �لر�سغي و�لتهاب مفا�سل �ليد و �آلم وتنميل ع�سالت �لرقبة(     
ورفاق���ه  ديلي�س���يا  در��س���ة  �أه���د�ف  وكان���ت   .(Dean & Pollard, 2001)
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Delislea,(2005) ��ستك�س���اف �آثار تدخلني خلف�س �ل�س���غوط لدى مرتجمي لغة 
�لإ�س���ارة هم���ا )من���وذج B:�إد�رة �لإجهاد ومنوذج C: �أ�س���لوب �لعمل(، �مل�س���اركون كانو� 
�س���بعة مت متابعة قيا�س���ات لالأمل �أ�س���بوعيا با�س���تخد�م ��س���تبيان )�ل�س���غط �لنف�س���ي( 
و�لقيا�س���ات �لطبية �ملبا�س���رة طو�ل فرتة �لدر��سة، �أظهر كل من �لتدخلني فاعلية يف 
تقليل �لأمل لثالثة من �مل�ساركني، ور�فق ذلك �نخفا�س يف �لتوتر. �إل �أنه مل تخل�س 
�لدر��س���ة �إىل �أن تدخ���ل �أح���د �أف�س���ل م���ن �لآخ���ر. ور�أت �أن تنفي���ذ كل م���ن �لتدخالت 

�سيكون له �أف�سل فر�سة للنجاح يف خف�س �ل�سغوط. 

�لعديد من �لدر��س���ات ت�س���ري �إىل �أن �سمات �لكمالية غري �لقادرة على �لتكيف 
 Stoeber & Rennert, تلع���ب دور� يف تطوي���ر �ل�س���غوط، فاأج���رى �س���توبر ورن���رت
(2008) در��س���ة للتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �لكمالي���ة و�ل�س���غوط ل���دى )111( من 
�ملعلمني،و تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود �رتباط بني عو�مل �لكمالية و�نخفا�س �لر�سا 
�لوظيف���ي، كم���ا �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة �رتفاع يف م�س���توى �ل�س���غوط �ملهني���ة، وعدم 
�للت���ز�م بالو�جب���ات، و�لرغب���ة يف �لبح���ث عن مهنة �أخ���رى لدى مرتفع���ي �لكمالية. 
ويف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة بحثت در��س���ة من�س���ور )2012( ��س���رت�تيجيات �ملو�جهة 
وتقدي���ر �ل���ذ�ت و�لنفعال���ني �لإيجاب���ي و�ل�س���لبي كمنبئ���ات للكمالي���ة �لتكيفية ل�دى 
)269( م���ن ط���الب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �لطائ���ف، ومت تطبي���ق مقيا����س 
�لكمالي���ة لهي���ل ورفاق���ه، ومقيا����س للمو�جهة و�آخ���ر لتقدير �لذ�ت وقائم���ة �لنفعال 
�لإيجاب���ي و�لنفع���ال �ل�س���لبي. و�نته���ت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود عالق���ات �رتباطية 
د�ل���ة ب���ني �لكمالي���ة �لتكيفية وكل م���ن �مل�س���اندة �لجتماعية وحل �مل�س���كالت وتقدير 
�لذ�ت و�لنفعالني �لإيجابي و�ل�س���لبي، يف حني تباينت �لإ�س���هامات �لن�س���بية لكل من 
�مل�س���اندة �لجتماعي���ة وح���ل �مل�س���كالت وتقدي���ر �ل���ذ�ت و�لنفع���الت يف �أبع���اد مقيا�س 
�لكمالي���ة �لتكيفية ودرجته �لكلية. كما بحث حمم���د )2014( �لبنية �لعاملية ملقيا�س 
�لكم���ال �لن�س���بي �ملع���دل وعالقته���ا بالعو�م���ل �خلم�س �لك���ربى لل�سخ�س���ية، حيث مت 
تطبي���ق مقيا����س �لكمال �لن�س���بي �ملعدل ل�س���الين و�خري���ن وقائم���ة �لعو�مل �خلم�س 
�لك���ربى لل�سخ�س���ية عل���ى )534( م���ن ط���الب كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ملني���ا، و�أك���دت 
�لنتائ���ج وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ذوى �لكمالي���ة �ملوجبة وذوى �لكمالية 
�ل�سالبة يف عو�مل )�ل�سمري و�ملقبولية و�لنب�ساطية و�لتفتح( ل�سالح ذوى �لكمالية 
�لإيجابي���ة، بينم���ا كان���ت �لفروق ل�س���الح �لكمالية �ل�س���البة مع �لع�س���ابية، كما ميزت 
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نتائ���ج �لبح���ث ب���ني ذوى �لكمالية �ملوجب���ة وذوى �لكمالية �ل�س���البة حيث �ت�س���م ذوى 
�لكمالية �ملوجبة بال�س���فات: )�لنب�ساطية، �ملقبولية، �ل�سمري، و�لتفتح(، بينما �ت�سم 
ذوى �لكمالية �ل�س���البة بالقلق و�لن�س���باط �ل�س���ديد للذ�ت. عدد قليل من �لدر��سات 
تناول���ت �لكمالي���ة و�لح���رت�ق �لنف�س���ي وكذل���ك �ل�س���غوط �ملدرك���ة ل���دى مرتجم���ي 
ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة، فقد بحثت در��سة �سونيك Schwenke,(2010) �لعالقة 
ب���ني �لكمالية و�لتعامل مع �ل�س���غوط و�أ�س���اليب �ملو�جهة ل���دى )238( من مرتجمي 
لغة �لإ�س���ارة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة �أربعة مقايي�س هي: �س���الين و�آخري���ن للكمالية، 
وكوه���ني و�آخري���ن لل�س���غوط وما�س���ال�س وجاك�س���ون وماثين���ي وكورلت���ني �أ�س���اليب 
�ملو�جه���ة. ك�س���فت �لنتائ���ج وج���ود عالق���ة ب���ني �لكمالي���ة غ���ري �لتكيفي���ة و�لح���رت�ق 
�لنف�سي، و�أن عقد معايري عالية كان �كرث �رتباطا بالحرت�ق �لنف�سي لدى مرتجمي 
لغة �ل�س���ارة. در��س���ات �أخرى تناولت بع�س �س���مات �لكمالية لدى �ملرتجمني فهدفت 
در��س���ة بونتيمب���و وناب���ري Bontempo& Napier,(2011) �إىل تقييم �ل�س���تقر�ر 
�لعاطفي كموؤ�س���ر عن �ل�س���تعد�د ملمار�س���ة مهنة �لرتجمة للغة �لإ�س���ارة لدى )110( 
من مرتجمي لغة �لإ�س���ارة �ملعتمدين يف �أ�سرت�ليا، مت قيا�س �لفعالية �لذ�تية لديهم، 
وك�س���فت �لنتائ���ج �أن �لتباي���ن يف �أد�ء �ملرتج���م يعتم���د عل���ى �لعو�م���ل �ملعرفي���ة �لعامة 
و�لعو�مل �ل�سخ�سية. ومت حتديد �سمتي �ل�سمري و�ل�سعي نحو معايري مهنية عالية 
باأنها هامة و�س���رورية لأد�ء وظيفة �ملرتجم. كما بحثت در��س���ة تيماروفا و�س���التي�س
�لتعل���م  �أ�س���اليب  تف�س���يالت  يف  �لختالف���ات   Timarovà & Salaets (2011)
و�لد�فعي���ة ب���ني )140( �ملرتجمني �ملتدربني، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ث���الث �ختبار�ت 
لأ�س���اليب �لتعلم و�لد�فعية للمقارنة بني جمموعتني جتريبية �لتف�سري �لذ�تي )ن= 
32( �ملرون���ة �لإدر�كي���ة   )ن= 14( وجمموع���ة �س���ابطة م���ن ط���الب �ملرحل���ة �جلامعية 
)ن= 104(، و�أظهرت �لنتائج جمموعة �لتف�سري �لذ�تي كانو� �أكرث مرونة و�أقل �سلبية 
 Qine et al (2008) وقلق من �ملجموعات �لأخرى. وبحثت در��س���ة ت�س���ني و�آخرون
تاأثري �س���رعة و�س���غوط �لعمل على �ل�س���غوط �لنف�س���ية لدى مرتجمي لغة �لإ�س���ارة، 
وكذلك على �لطرف �لعلوي من �جل�س���م و�لإ�س���ابات �حلركية �ملتكررة مثل متالزمة 
�لع�س���ب �لر�س���غي و�لته���اب مفا�س���ل �لي���د، دل���ت �لنتائج على ع���دم تاأثر �ل�س���تجابات 
�حلركية ب�س���غوط �لعمل، ولكن �أدت �إىل �رتفاع يف �ل�س���غوط �لنف�س���ية و�لجتماعية. 
يف حني �أن در��سات حاولت �لرتكيز على �لعو�مل �لتنظيمية �لتي ت�ساهم يف  �لإجهاد 
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 Dean & Pollard, (2001) ل���دى مرتجم���ي لغة �لإ�س���ارة، كدر��س���ة دين وب���ولرد
�لإ�س���ارة  يف حتلي���ل  لغ���ة  مل�س���اعدة مرتجم���ي  �لإجه���اد  �إد�رة  و�س���عت من���وذج  �لت���ي 
�ل�سغوطات �ملتعلقة بعملهم با�ستخد�م ��ستبيان م�سمون �لعمل لتقييم �لعو�مل �لتي 
ت�س���هم يف �ل�س���غوط. من �لعو�م���ل �ل�سخ�س���ية و�لعو�مل �لبيئية �لتي ت�س���كل ظروف 
�لعمل، وتقييم ردود �لفعل �ل�سخ�س���ية من �أجل زيادة �لكفاءة، تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل 
�أن �لنموذج �مل�س���تخدم يقيم �لعو�مل �ل�س���ياقية، ويحدد �لتحديات )�ملطالب( و �ملو�رد 
)�ل�سو�بط( �لتي توؤثر على عمل �ملرتجم وذلك وفق عدة حماور على �لنحو �لتايل: 
�للغ���وي )ك�س���رعة �ل���كالم(، �لبيئ���ي )كال�سو�س���اء و�لإ�س���اءة(، �لعالقات �ل�سخ�س���ية 
)كفهم �لأطر�ف للوقائع، و�لعو�مل �لب�سرية و�لجتماعية( ، ويوؤكد �أن زيادة  �لوعي 
يف�س���ر خمتل���ف �لتفاع���الت �لدينامي���ة، �لبيئي���ة و�ل�سخ�س���ية، وي�س���اعد �ملرتج���م يف 

�لتعامل مع �ملو�قف �ملجهدة. 

اإجراءات الدرا�سة:

املنهج: �عتمدت �لباحثة يف �لدر��سة �حلالية على �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي  −
�لف���ارق وه���و منه���ج مالئم لطبيع���ة هذه �لدر��س���ة؛ حيث يه���دف �إىل �لتعرف 
عل���ى �لعالقة بني �لكمالية و�ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة و�لحرت�ق �لنف�س���ي 
لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم و�لفروق فيما بينهم يف عدد من �ملغري�ت:

العينة: تكونت عينة �لدر��س���ة من 64 من مرتجمي ومرتجمات لغة �لإ�س���ارة  −
يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية موزعني وفق متغري�ت �لدر��س���ة كالتايل: )34( 
ذك���ور، و)30( �إن���اث، )22( منهم حا�س���لون على �س���هادة مرتج���م معتمد، )42( 
مل يح�س���لو� عل���ى �ل�س���هادة، )20( منهم كان لديهم ف���رد يف �لعائلة يعاين من 
�ل�س���مم، يف ح���ني )44( ل يوج���د لديه���م قريب، )26( لديهم خ���ربة يف ميد�ن 
�لرتجم���ة �أق���ل م���ن )10( �س���نو�ت يف ح���ني كان )38( منهم خربته���م �أكرث من 
)10( �س���نو�ت. و�جل���دول )1( يبني �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية للعينة 

على مقايي�س �لدر��سة �لثالثة.



ال�صعي نحو الكمالية وعالقتها بال�صغوط املدركة والحرتاق النف�صي د . �صريفة بنت عبداهلل الزبريي

 295 

جدول )1(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعينة على مقايي�س الدرا�سة الثالثة.

�أعلى �لعدد�ملتغري�ت�ملقيا�س
درجة

�أقل 
�لنحر�ف �ملتو�سطدرجة

�ملعياري

�لكمالية 
�لتكيفية 
)�ملعايري، 
و�لرتتيب(

34713648.441.58ذكور�جلن�س
30682246.62.70�إناث

22572245.572.35نعم�ل�سهادة
42713048.801.96ل

20713053.42.47نعم�لقر�بة
44682244.831.76ل

1026712246.962.59>�ملمار�سة
≤ 10386930481.85

�لكمالية غري 
�لتكيفية 

)�لتناق�س(

34774075.701.45ذكور�جلن�س
30714556.931.20�إناث

227744592.04نعم�ل�سهادة
42714055.730.87ل

20774459.71.60نعم�لقر�بة
44774056.271.14ل

1026694456.071.40>�ملمار�سة
≤ 1038774058.211.85

 �لدرجة للعينة
ككل

�لكمالية�لتكيفية  
64712247.581.51)�ملعايري،و�لرتتيب(

�لكمالية غري �لتكيفية 
64774057.340.95)�لتناق�س(

 �لحرت�ق
�لنف�سي

34761238.703.59ذكور�جلن�س
30122242.866.26�إناث

2275541.903.37نعم�ل�سهادة
421222404.82ل

2077448.15.80نعم�لقر�بة
44112237.234.27ل

102693441.734.31>�ملمار�سة
≤ 1038112239.075.90

64122240.653.48�لدرجة �لكلية للعينة يف �لحرت�ق �لنف�سي
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�أعلى �لعدد�ملتغري�ت�ملقيا�س
درجة

�أقل 
�لنحر�ف �ملتو�سطدرجة

�ملعياري

 �ل�سغوط
�ملدركة

3422113.271.01ذكور�جلن�س
3034016.331.92�إناث

2221515.180.88نعم�ل�سهادة
4234014.661.56ل

2034018.82.08نعم�لقر�بة
4433113.041.14ل

102634214.891.27>�ملمار�سة
≤ 103832014.671.89

6434014.841.06�لدرجة �لكلية للعينة يف �ل�سغوط �ملدركة

اأدوات البحث: 
لتحقيق غايات �لدر��سة ��ستخدمت �لدر��سة �حلالية �ملقايي�س �لثالث �لتالية:

مقيا�س الكمالية الن�سبية املعدل:. )
 Almost Perfect Scale-Revised (APS-R;إع���د�د �س���الين ورفاق���ه�
�إع���د�د �ملقيا����س م���ن قب���ل جون�س���ون و�س���الين ع���ام  (Slaney, et al. 2001 ومت 
)1996( لقيا�س �لكمالية �لن�سبية )�لتكيفية( و�لكمالية �ملتناق�سة )غري �لقادرة على 
�لتكيف(. ويف عام )2001( طّور �س���الين وزمالئه Slaney, et al. (2001) مقيا�س 
�لكمالية - �ملعدل-. يتكون �ملقيا�س من )23( فقرة موزعة على ثالثة مقايي�س فرعية 
لقيا����س �لأبع���اد �ملختلفة للكمالية كما يحددها �ملقيا����س وهي: �ملقيا�س �لفرعي �لأول 
)�ملعاي���ري ( ويتك���ون م���ن )7( فقر�ت ته���دف �إىل قيا�س مدى وج���ود �أو �متالك �لفرد 
للمعاي���ري �ل�سخ�س���ية ل���الأد�ء، �أم���ا �ملقيا�س �لث���اين )�لنظام( فيتكون م���ن )4( فقر�ت 
تقي����س �أد�ء �لف���رد م���ن حيث �لرتتي���ب و�لنظام و�لدق���ة، �أما �ملقيا����س �لفرعي �لثالث 
)�لتناق�س���ات( فيتك���ون م���ن )12( فق���رة ته���دف �إىل معرفة �إىل �أي درج���ة يرى �لفرد 
نف�س���ه فا�س���ال يف حتقيق معايريه �ل�سخ�س���ية يف �لأد�ء. تتم �لإجابة على �ملقيا�س من 
خ���الل �لت���درج على مقيا�س ليكرت �ملكون من 7 درجات ت���رت�وح بني )1 �أو�فق بدرجة 
عالي���ة – 7 ل �أو�فق بدرجة عالية(. ويتم �لت�س���نيف �عتم���اد� على جمموع �لدرجات. 
فالكماليون �ملتكيفون يحتلون درجة عالية يف مقيا�سي )�ملعايري، و�لنظام(، و�لكماليون 
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غ���ري �لقادري���ن على �لتكيف فيح�س���دون درجات �أعلى يف مقيا����س )�لتناق�س( و�لذي 
ي�س���ري �إىل �لعتقاد باأن �ملعايري �ل�سخ�س���ية �لعالية ل يتم حتقيقها وهذ� هو �جلانب 
بدرج���ة  �ملقيا����س  ويتمت���ع   .(Slaney, et al. 2001) للكمالي���ة  �ملع���ّرف  �ل�س���لبي 
منا�س���بة م���ن �ل�س���دق للمقايي�س �لفرعية يف ن�س���خته �لأ�س���لية �لتي �أجرتها �س���الين 
و�آخ���رون(Slaney, et al. 2001) ؛ فق���د كان معام���ل �ل�س���دق �لد�خل���ي ملقايي����س: 
�لتناق�س���ات )0.92( و�ملعاي���ري )0.85( و�لنظ���ام )0.86(. وكان���ت قيم���ة معامل �لثبات 
م���ن خ���الل �إعادة �لختب���ار خالل �أ�س���بوعني )0.92(. ويف معامل ثب���ات �ألفا لكرونباخ 
)�ملعاي���ري( 0.85 و)�لتناق����س( 0.92. وق���د قام���ت �لباحث���ة بالتاأك���د من �خل�س���ائ�س 
�ل�س���يكومرتية للمقيا�س يف هذه �لدر��س���ة، وذلك باإجر�ء �ل�سدق �لظاهري للمقيا�س 
م���ن خ���الل عر�س���ه على ع���دد 10 من �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س �ملخت�س���ني يف �لرتبية 
�خلا�س���ة وعلم �لنف�س للتاأكد من منا�س���بة كل فقرة من فقر�ت �ملقيا�س وكذلك مدى 
منا�س���بة �س���ياغتها �للغوية. ومت تعدي���ل �لفقر�ت �لتي �أجمع عليه���ا �ملحكمون، و�لتي 
�قت�س���رت على ��س���تخد�م م�س���طلح ينا�سب �لعينة �ملدرو�س���ة. كما مت ح�ساب معامالت 
�لرتب���اط بني درجات �ملقايي�س �لفرعي���ة و �لدرجة �لكلية لالختبار وكانت معامالت 
�رتب���اط �ملقايي����س �لفرعي���ة بالدرج���ة �لكلي���ة لالختب���ار كالت���ايل: ملقايي����س: �ملعايري 
)0.79( و�لرتتي���ب )0.63( و�لتناق�س���ات )0.97( يت�س���ح �أن معام���الت �لرتب���اط بني 
�ملقيا����س �لكل���ي و�بعاد �ملقبا�س كانت مرتفعة ود�لة. وبه���دف �لتاأكد من ثبات �ملقيا�س 
للدر��سة �حلالية قامت �لباحثة با�ستخد�م طريقة �إعادة �لتطبيق،و ذلك خالل فرتة 
�أ�س���بوعني م���ن �لتطبي���ق �لأول و �لث���اين على عينة ��س���تطالعية مكونة م���ن 20، وقد 
بلغ���ت معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لتطبي���ق �لأول و �لثاين لأبع���اد �ملقيا����س على �لنحو 
�لت���ايل و�ملعاي���ري )0.88( و�لرتتي���ب )0.73( و�لتناق�س���ات )0.86(، وللدرج���ة �لكلية 
)0.68(؛ يت�س���ح �أن قي���م معام���الت �لرتباط عالية وهذ� يعنى متت���ع �ملقيا�س بدرجة 

عالية من �لثبات.

مقيا��س الح�رتاق النف�س�ي ل�دى العامل�ن يف جم�ال اخلدم�ات الإن�ساني�ة . )
والجتماعية :

The Maslach Burnout Inventory-  :1996 وجاك�س���ون  ملا�س���ال�س 
 Human Services Survey (MBI-HSS; Maslach & Jackson, 1996)
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ويعد هذ� �ملقيا�س من �أكرث �ملقايي�س ��س���تخد�ًما و�س���يوًعا يف قيا�س �لحرت�ق 
�لنف�س���ي يف �لبيئة �لعربية. ويتكون �ملقيا�س من )22( فقرة تتعلق ب�س���عور �لفرد نحو 
مهنته، ويقي�س 3 �أبعاد رئي�سة لالحرت�ق �لنف�سي هي: �لإجهاد �لنفعايل )9 فقر�ت( 
ويقي�س م�ستوى �لإجهاد و�لتوتر �لنفعايل �لذي ي�سعر به �ل�سخ�س نتيجة للعمل مع 
فئ���ة معين���ة �أو يف جمال معني، و تبلد �مل�س���اع�ر )5 فقر�ت( ويقي�س م�س���توى �لهتمام 
�أو �لالمب���الة نتيج���ة للعم���ل مع فئة معين���ة �أو جمال معني، نق�س �ل�س���عور بالإجناز          
)8 فقر�ت( ويقي�س طريقة تقييم �لفرد لنف�سه وم�ستوى �سعوره بالكفاءة و�لر�سى يف 
عمل���ه، ويطل���ب من �ملفحو�س عادة �ل�س���تجابة مرتني لكل فقرة من فقر�ت �ملقيا�س؛ 
مرة تدل على تكر�ر �ل�س���عور؛ بتدرج يرت�وح من �س���فر – 6 درجات، و�أخرى تدل على 
 (Maslach & Jackson, س���دة �ل�س���عور؛ بت���درج ي���رت�وح م���ن �س���فر – 7 درج���ات�
(1996، وق���د �كتف���ت �لباحثة يف �لدر��س���ة �حلالية با�س���تخد�م �إجاب���ة �ملفحو�س على 
�لبعد �خلا�س بتكر�ر �س���عوره نحو فقر�ت �ملقيا�س. يتمتع �ملقيا�س �لأ�س���لي مب�س���توى 
منا�سب من �ل�سدق، حيث ظهرت دللت �سدق �ملقيا�س من خالل قدرته على �لتمييز 
ب���ني فئ���ات خمتلف���ة م���ن �لعاملني �لذي���ن يعان���ون من �حرت�ق نف�س���ي مت���دن؛ وذلك 
 Mslach & Jacksosn م���ن خالل در��س���ات خمتلفة. قامت ما�س���ال�س وجاك�س���ون
(1981)بح�س���اب معامل �لت�س���اق �لد�خلي، با�س���تخد�م معادلة �ألفا كرونباخ لالأبعاد 
�لث���الث للمقيا����س؛ ثب���ات �لتك���ر�ر ثب���ات �ل�س���دة �لجه���اد �لنفع���ايل )0.90- 0.87( 
�مل�س���اعر تبل���د )0.71- 0.73( نق����س �ل�س���عور بالإجن���از )0.89-0.76(. ومت ح�س���اب 
معام���الت �لرتباط بني درجات �ملقايي�س �لفرعية و �لعالمة �لكلية لالختبار وكانت 
معام���الت �رتب���اط �ملقايي�س �لفرعي���ة بالدرجة �لكلية لالختب���ار: �لجهاد �لنفعايل 
)0.75( وتبل���د �مل�س���اعر )0.77( نق����س �مل�س���اعر بالإجناز )0.71( يت�س���ح �أن معامالت 
�لرتب���اط ب���ني �ملقيا�س �لكلي و�أبعاد �ملقبا�س كان���ت مرتفعة ود�لة. وبهدف �لتاأكد من 
ثب���ات �ملقيا�س للدر��س���ة �حلالي���ة قامت �لباحثة با�س���تخد�م طريقة �إع���ادة �لتطبيق،و 
ذلك خالل فرتة �أ�سبوعني من �لتطبيق �لأول و �لثاين على عينة ��ستطالعية مكونة 
م���ن 20، وق���د بلغت معام���الت �لرتباط بني �لتطبي���ق �لأول و �لث���اين لأبعاد �ملقيا�س 
عل���ى �لنح���و �لتايل �لجه���اد �لنفعايل )0.85( وتبلد �مل�س���اعر )0.79( نق�س �مل�س���اعر 
بالإجناز )0.82(؛ يت�س���ح �أن قيم معامالت �لرتباط عالية وهذ� يعنى متتع �ملقيا�س 

بدرجة عالية من �لثبات.
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3 . (Cohen & al, 1983) 1983 مقيا��س ال�سغ�ط امل�درك لكوه�ن و اآخري�ن
Perceived Stress Scale

و�س���ع هذ� �ملقيا�س لتقييم حياة �لفرد �ل�س���اغطة، �أو بتعبري �أدق �ملو�قف �لتي 
ل ميك���ن �لتنب���وؤ به���ا، و�لتي ل ميكن �ل�س���يطرة عليه���ا، و�حلمل �لنف�س���ي �لز�ئد، على 
مد�ر �ل�س���هر �ملا�س���ي. ويتكون هذ� �ملقيا�س من �أربعة ع�س���ر بنًد�، يجاب عليها باختيار 
�أح���د �لبد�ئ���ل وف���ق 5 نق���اط ليك���رت مقيا�س م���ن 0 (�أب���ًد�) �إىل 4 (كثري م���ن �لأحيان             
)و�رتفاع �لدرجة يدل على م�س���تويات �أعلى من �لتوتر و�ل�س���غوط يف �ل�س���هر �ملا�س���ي 
وم�س���توى �إدر�ك �س���غوط �أعل���ى. ولالختبار �س���دق وثب���ات مقبول فق���د وجد كوهني 
و�آخرون (Cohen & al, 1983)�س���دق �ملقيا�س بح�س���اب �لت�ساق �لد�خلي مبعامل 
�ألفا لكرونباخ )0.84(، وكانت درجة �لثبات باإعادة �لختبار )0.87(. ويف �إطار �لدر��سة 
�حلالية مت �لتحقق �لثبات با�ستخد�م طريقة �إعادة �لختبار )0.84(. وبالتايل ت�سري 
نتائج �خل�س���ائ�س �ل�س���يكو مرتية ملقايي�س �لدر��سة �لتي �سبق عر�س تف�سيالتها �إىل 
متتع جميع مقايي�س �لدر��س���ة بدرجة مقبولة من �لثبات و�ل�س���دق، مما يعزز �لثقة 

يف ��ستخد�مهما يف �لدر��سة �حلالية.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة:
( �لإح�ساء �لو�سفي ) �ملتو�سط �حل�سابي – �لنحر�ف �ملعياري(	
( بري�سون 	
( �ختبار ت لدللة �لفروق بني �لعينات �مل�ستقلة 	
( حتليل �لنحد�ر 	

نتائج البحث:
(( ما مدى �سيوع �سفة �لكمالية )�لتكيفية، وغري �لقادرة على �لتكيف( بني مرتجمي .

ومرتجمات لغة �لإ�سارة لل�سم؟. لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات 
�حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات عينة �لدر��سة على مقيا�س �لكمالية 
 ،(APS-R; Slaney, et al. 2001) و�آخري���ن  ل�س���الين  �ملع���دل  �لن�س���بية 

تبعا لكل متغري من متغري�ت �لدر��سة. كما يو�سحها �جلدول )2(.
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جدول )2( 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لعينة �لدر��سة على مقيا�س �لكمالية

 �أعلى�لعدد�ملتغري�ت�ملقيا�س
درجة

 �أقل
 �لنحر�ف�ملتو�سطدرجة

�ملعياري

�لكمالية 
�لتكيفية 
)�ملعايري، 
و�لرتتيب(

34713648.441.58ذكور�جلن�س
30682246.62.70�إناث

22572245.572.35نعم�ل�سهادة
42713048.801.96ل

20713053.42.47نعم�لقر�بة
44682244.831.76ل

1026712246.962.59>�ملمار�سة
≤ 10386930481.85

�لكمالية 
غري 

�لتكيفية 
)�لتناق�س(

34774075.701.45ذكور�جلن�س
30714556.931.20�إناث

227744592.04نعم�ل�سهادة
42714055.730.87ل

20774459.71.60نعم�لقر�بة
44774056.271.14ل

1026694456.071.40>�ملمار�سة
≤ 1038774058.211.85

�لدرجة 
للعينة ككل

�لكمالية�لتكيفية 
64712247.581.51)�ملعايري،و�لرتتيب(

�لكمالية غري �لتكيفية 
64774057.340.95)�لتناق�س(

�أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لأف���ر�د �لعين���ة ككل عل���ى  يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( 
مقيا����س �لكمالي���ة يف بع���دي �لكمالي���ة �لتكيفية )�ملعاي���ري + �لرتتي���ب( كان )47.58(، 
يف ح���ني كان �ملتو�س���ط على بع���د �لكمالية غ���ري �لتكيفية )�لتناق����س( )57.34(، وهي 
متو�س���طات مرتفع���ة مما يدل على �نت�س���ار �لكمالية ببعديه���ا �لتكيفي وغري �لتكيفي 
لدى مرتجمي لغة �لإ�سارة لل�سم، ويالحظ �أن �ملتو�سط �حل�سابي �لأعلى كان ل�سالح 
�لكمالية غري �لتكيفية مما يدل كذلك على �سيوع �لكمالية غري �لتكيفية ب�سكل �كرب 
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م���ن �لكمالي���ة �لتكيفية لدى عينة �لدر��س���ة. كما يبني �جلدول �أن متو�س���طات بعدي 
�ملقيا����س: �لكمالي���ة �لتكيفي���ة، و�لكمالي���ة غري �لق���ادرة على �لتكيف كان���ت �أعلى لدى 
�لذك���ور مقاب���ل �لإناث، ول���دى من تربطهم قر�بة باأ�س���م مقابل عدم وج���ود �لقر�بة، 
وكذل���ك ل���دى ذوي �خل���ربة �لأك���رث من 10 �س���نو�ت مقاب���ل �لأقل خ���ربة. يف حني كان 
�ملتو�س���طات عل���ى مقيا����س �لكمالي���ة �لتكيفي���ة فقط �أعل���ى لدى غري �حلا�س���لني على 
�س���هادة �لعتماد مقابل �حلا�س���لني عليها، يف حني كان �ملتو�سط على مقيا�س �لكمالية 
غري �لتكيفية فقط �أعلى لدى �حلا�سلني على �سهادة �لعتماد. ووفق تف�سري �سالين 
وزمالئه Slaney, et al. (2001) فاإن مقيا�س �لكمال �لن�س���بي لتعريف �لكماليني 
)�ملتكيف���ني وغ���ري �لقادري���ن عل���ى �لتكيف( يت���م �لت�س���نيف �عتماد� عل���ى �لدرجات يف 
مقايي����س �لتناق�س و�لرتتيب و�ملعايري �لعالية، فالكماليون �ملتكيفون يحتلون درجة 
عالي���ة يف �ملعاي���ري و�لرتتيب ،ولكن �لكماليني غري �لقادرين على �لتكيف يح�س���دون 
درجات �أعلى يف �لتناق�س ، و�لتناق�س هنا ي�سري �إىل �لعتقاد باأن �ملعايري �ل�سخ�سية 

�لعالية ل يتم حتقيقها وهذ� هو �جلانب �ل�سلبي للكمالية. 

(( ه���ل هن���اك ف���روق يف �لكمالي���ة )�لتكيفي���ة وغري �لتكيفي���ة( ل���دى مرتجمي لغة .
�لإ�س���ارة لل�س���م ح�س���ب )�جلن����س، و�س���نو�ت �خل���ربة، ووج���ود قر�ب���ة م���ع �أ�س���م، 
و�حل�سول على �سهادة �لعتماد �ملهنية( ؟ ولالإجابة على هذه �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب 
�لفروق با�س���تخد�م �ختبار ت لدللة �لفروق بني �لعينات �مل�س���تقلة و�جلدول )3( 

يو�سح دللة �لفروق ح�سب متغري�ت �لدر��سة
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جدول )3(
دللة الفروق يف الكمالية ح�سب متغريات الدرا�سة.

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملتغري�ت�ملقيا�س
�ملعياري

 قيمة
ت

 م�ستوى
�لدللة

�لكمالية �لتكيفية 
)�ملعايري،و�لرتتيب(

غري د�لة3448.441.584.03ذكور�جلن�س 3046.62.70�إناث

غري د�لة2245.572.351.05نعم�ل�سهادة 4248.801.96ل

2053.42.471.690.05نعم�لقر�بة 4444.831.76ل

غري د�لة102646.962.591.105>�ملمار�سة ≤ 1038481.85

�لكمالية
غري �لتكيفية 

)�لتناق�س(

غري د�لة3475.701.450.60ذكور�جلن�س 3056.931.20�إناث

22592.041.680.05نعم�ل�سهادة 4255.730.87ل

2059.71.602.730.001نعم�لقر�بة 4456.271.14ل

غري د�لة102656.071.400.33>�ملمار�سة ≤ 103858.211.85

�لدرجة للعينة ككل

�لكمالية �لتكيفية 
6447.581.51)�ملعايري،و�لرتتيب(

غري د�لة-6.53 �لكمالية غري 
6457.340.95�لتكيفية )�لتناق�س(

يت�س���ح م���ن �لبيان���ات �ملعط���اة يف �جل���دول )3( وج���ود ف���روق د�ل���ة يف �لكمالية 
�لتكيفية عند م�ستوى دللة )0.05(، وكذلك يف �لكمالية غري �لتكيفية عند م�ستوى 
دللة )0.001( ح�س���ب متغري �لقر�بة مع �أ�س���م ل�سالح وجود قر�بة، كما توجد فروق 
د�لة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( يف متغري �حل�س���ول على �س���هادة �عتماد ملز�ولة 
�لرتجم���ة مقاب���ل عدم �حلا�س���لني عليها وذلك يف �لكمالية غ���ري �لتكيفية. يف حني ل 

توجد فروق د�لة �إح�سائيا ح�سب �ملتغري�ت �ملتبقية. 
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(( ه���ل هن���اك ف���روق يف �لكمالي���ة )�لتكيفي���ة وغري �لتكيفي���ة( ل���دى مرتجمي لغة .
�لإ�س���ارة لل�س���م ح�س���ب )�جلن����س، و�س���نو�ت �خل���ربة، ووج���ود قر�ب���ة م���ع �أ�س���م، 
و�حل�سول على �سهادة �لعتماد �ملهنية( ؟ ولالإجابة على هذه �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب 
�لفروق با�س���تخد�م �ختبار ت لدللة �لفروق بني �لعينات �مل�س���تقلة و�جلدول )4( 

يو�سح دللة �لفروق ح�سب متغري�ت �لدر��سة.

جدول )4( 
دللة الفروق ح�سب متغريات الدرا�سة.

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملتغري�ت�ملقيا�س
 م�ستوىقيمة ت�ملعياري

�لدللة

 �لحرت�ق
�لنف�سي

غري د�لة3438.703.590.86ذكور�جلن�س 3042.866.26�إناث

غري د�لة2241.903.371.42نعم�ل�سهادة 42404.82ل

غري د�لة2048.15.800.071نعم�لقر�بة 4437.234.27ل

غري د�لة102641.734.312.12>�ملمار�سة ≤ 103839.075.90

 �ل�سغوط
�ملدركة

غري د�لة3413.271.011.31ذكور�جلن�س 3016.331.92�إناث

غري د�لة2215.180.880.66نعم�ل�سهادة 4214.661.56ل

غري د�لة2018.82.080.0039نعم�لقر�بة 4413.041.14ل

غري د�لة102614.891.272.27>�ملمار�سة ≤ 103814.671.89
 �ل�سغوط

6414.841.06�لدرجة للعينة ككل�ملدركة
غري د�لة8.08  �لحرت�ق

6440.653.48�لدرجة للعينة ككل�لنف�سي

ويت�سح من �جلدول 4 عدم وجود فروق د�لة يف �لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط 
�ملدركة لدى عينة �لدر��سة من مرتجمي لغة �لإ�سارة يف جميع �ملتغري�ت.
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(( ه���ل هناك عالقة ب���ني �لكمالية ) �لتكيفية وغري �لتكيفية( و�لحرت�ق �لنف�س���ي .
و�ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدرك���ة لدى مرتجمي لغ���ة �لإ�س���ارة ؟ ولالإجابة على هذ� 
�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �لعالقة بني متو�سطات �لدرجة �لكلية لكل مقايي�س �لدر��سة 

با�ستخد�م معامل �رتباط بري�سون. و�جلدول )5( يو�سح معامالت �لرتباط. 

جدول )5( 
يو�سح معامالت الرتباط بني مقايي�س الدرا�سة 

�لكمالية �لتكيفية �ملقيا�س
)�ملعايري، و�لرتتيب(

�لكمالية غري �لتكيفية 
)�لتناق�س(

 �لحرت�ق
�لنف�سي

 �ل�سغوط
�ملدركة

�لكمالية غري 
0.47**0.57**-0.33**�لتكيفية )�لتناق�س(

0.55**-0.57**-0.17�لحرت�ق �لنف�سي

-0.55**0.47**-0.64�ل�سغوط �ملدركة

يت�س���ح م���ن �جل���دول 5 �أن هناك عالق���ة �رتباطية بني درجات �ملقيا�س ب�س���قيه 
�لكمالي���ة �لتكيفي���ة )�ملعايري، و�لرتتي���ب( و�لكمالية غري �لتكيفي���ة )�لتناق�س( عند 
م�س���توى دلل���ة )0.001(، ومن جهة �أخرى توجد عالق���ة بني �لكمالية غري �لتكيفية 
و�لح���رت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدرك���ة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.001(، يف ح���ني ل 
توج���د عالق���ة د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني �لكمالي���ة �لتكيفي���ة وكل م���ن �لح���رت�ق �لنف�س���ي             

و�ل�سغوط �ملدركة.

(( �لكمالي���ة                              . ومرتفع���ي  منخف�س���ي  درج���ات  متو�س���طات  ب���ني  ف���روق  يوج���د  ه���ل 
) �لتكيفي���ة وغ���ري �لتكيفية( يف �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة 
ل���دى مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة؟ ولالإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �لرباعي 
�لأعل���ى و�لرباع���ي �لدين، ثم ح�س���اب دللة �لفروق بينهما با�س���تخد�م �ختبار ت 

للعينات �مل�ستقلة.و�جلدول )6( يو�سح ذلك. 



ال�صعي نحو الكمالية وعالقتها بال�صغوط املدركة والحرتاق النف�صي د . �صريفة بنت عبداهلل الزبريي

 305 

جدول )6( 
الفروق بني مرتفعي ومنخف�سي الدرجات على مقيا�س الكمالية

�ملتغري�ت�لكمالية
�لرباعي �لأدنى ن=16�لرباعي �لأعلى ن=16

 قيمة
ت

 م�ستوى
�لدللة  �لنحر�ف�ملتو�سط

 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري
�ملعياري

�لكمالية 
غري 

�لتكيفية 
)�لتناق�س(

 �لحرت�ق
53.186.1832.257.451.870.05�لنف�سي

 �ل�سغوط
غري د�لة19.751.2010.373.162.50�ملدركة

�لكمالية 
�لتكيفية 
)�ملعايري، 
و�لرتتيب(

 �لحرت�ق
غري د�لة2831.5627.361.50؟43.3129�لنف�سي

 �ل�سغوط
غري د�لة14.685.2311.1212.701.37�ملدركة

ويت�س���ح م���ن �لبيانات �ملعطاة يف �جل���دول )6( وجود فروق د�لة عند م�س���توى 
)0.05( يف �لح���رت�ق �لنف�س���ي ب���ني مرتفعي ومنخف�س���ي �لكمالية غ���ري �لتكيفية. يف 
حني مل تكن �لفروق د�لة �إح�سائيا يف �ل�سغوط �ملدركة لدى بني مرتفعي ومنخف�سي 
�لكمالية غري �لتكيفية، كما مل ت�سل �لفروق �إىل درجة �لدللة يف �لحرت�ق �لنف�سي 

و�ل�سغوط �ملدركة بني مرتفعي ومنخف�سي �لكمالية �لتكيفية.

(( ه���ل ميك���ن �لتنب���وؤ بالكمالي���ة ) �لتكيفي���ة وغ���ري �لتكيفي���ة( ل���دى مرتجمي لغة .
�ل�سارة لل�سم من ) �لتكيفية وغري �لتكيفية( درجاتهم على مقايي�س �ل�سغوط 
�ملدركة و�لحرت�ق �لنف�سي؟ ولالإجابة على �ل�سوؤ�ل مت ��ستخد�م حتليل �لنحد�ر 
على �عتبار �أن درجات �لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط �ملدركة متغري�ن م�ستقالن، 
بينم���ا درجات مقيا����س �لكمالية �لتكيفي���ة وغري �لتكيفية متغري تاب���ع. و�لنتائج 

مو�سحة باجلدول )7(.
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جدول )7( 
نتائج حتليل النحدار املتعدد للتنبوؤ بالكمالية )التكيفية وغري التكيفية( 

من ال�سغوط املدركة والحرتاق النف�سي

 �ملتغري�ملتغري �لتابع
�مل�ستقل

 ن�سبة
 مقد�رقيمة بيتاقيمة F�مل�ساهمة

�لثابت

�لكمالية �لتكيفية 
)�ملعايري،و�لرتتيب(

 �لحرت�ق
0.0120.210.9256.70�لنف�سي

 �ل�سغوط
0.0150.0990.6457.17�ملدركة

�لكمالية غري 
�لتكيفية )�لتناق�س(

 �لحرت�ق
42.08**0.009**0.897.19�لنف�سي

 �ل�سغوط
42.19*0.05*0.504.35�ملدركة

 �لحرت�ق�ل�سغوط �ملدركة
0.30260.118.23�لنف�سي

يت�س���ح م���ن ج���دول رقم )7( ما يلي: - ي�س���هم �لحرت�ق �لنف�س���ي بن�س���ب د�لة 
يف �لتنبوؤ بالكمالية غري �لتكيفية بن�س���بة ل تقل 89%، وبدللة �إح�س���ائية يف م�س���توى 
0.001 . بينما �أ�س���همت �ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة يف �لكمالية غري �لتكيفية بن�س���بة 
تقارب 50% وبدللة �إح�س���ائية يف م�س���توى 0.05. ومن جانب �آخر �أ�س���همت �ل�س���غوط 
�ملدرك���ة يف ظهور �لحرت�ق �لنف�س���ي بن�س���بة 30%. مم���ا يعني ميكن �لتنب���وؤ بالكمالية 
غري �لتكيفية من خالل �رتفاع درجات �لحرت�ق �لنف�سي من جهة و�رتفاع �ل�سغوط 
�ملدرك���ة م���ن جهة �أخرى. ويف�س���ر �ل�س���كل رقم 1 �لعالقة بني �لكمالي���ة غري �لتكيفية 

وكل من �لحرت�ق �لنف�سي و�ل�سغوط �ملدركة.
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�سكل )1(
العالقة بني الكمالية وال�سغوط املدركة والحرتاق النف�سي ح�سب نتائج الدرا�سة

تف�سري النتائج:
ا. فقد �أكدت على  كانت نتائج �لدر��سة مت�سقة فيما بينها، و�أيدت بع�سها بع�سً
�نت�س���ار �س���مة �ل�سعي نحو �لكمالية ب�س���قيها )�لتكيفي وغري �لتكيفي( لدى مرتجمي 
لغة �لإ�سارة لل�سم، ودلت على وجود فروق د�لة يف �لكمالية )�لتكيفية، غري �لتكيفية( 
ح�س���ب متغري �لقر�بة ل�س���الح �ملرتجمني �لذين كان �أحد �أفر�د �لعائلة لديهم يعاين 
م���ن �ل�س���مم، كما توجد فروق د�لة �إح�س���ائية يف �لكمالية )غ���ري �لتكيفية( يف متغري 
�حل�سول على �سهادة �عتماد ملز�ولة مهنة �لرتجمة مقابل غري �حلا�سلني على �ل�سهادة 
�لذين كانت �لفروق ل�ساحلهم يف �لكمالية )�لتكيفية(. وهذه �لنتائج تو�فقت على �أن 
مرتجم���ي لغة �لإ�س���ارة لديهم “توقع���ات �أد�ء مرتفعة، وميل نحو �لرتتيب و�لتنظيم 
�س���من �لكم���ال �لتكيف���ي، كما كان���ت �لدرجة �لأكرب ملتو�س���ط �لكمال غ���ري �لقادر على 
�لتكيف و�لذي يكمن يف �لفجوة �ملدركة ما بني توقعات �لأد�ء لدى �لفرد و�لتقييمات 
�لذ�تي���ة ل���الأد�ء �حلايل(Slaney et al, 2001) “. وه���ذ� يتفق مع �لطار �لنظري 
�لذي يف�س���ر �لكمالية ك�سمة �سخ�سية تدفع �إىل �لتميز، و�لإجناز، و�لتطوير، وحتقق 
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�ل���ذ�ت؛ بي���د �أن ه���ذ� ل يتحقق ب�س���هولة عندئذ يجد �لفرد نف�س���ه يف م�س���احة و��س���عة 
ب���ني �لتوق���ع و�لو�قع تدفعه للكمالية يف �إطارها غري �ل�س���وي )حممود،2010(، وترى 
�لباحثة �أن هذه �لنتيجة تعود لطبيعة �لعمل يف مهنة �لرتجمة للغة �لإ�س���ارة و�لذي 
ي�س���تلزم دق���ة يف ترجم���ة �للغة �مللفوظ���ة وتر�بطها م���ع �للغة غري �للفظي���ة، ومر�عاة 
�ملوقف، كما ترى �أن من �مل�س���ادر �لرئي�س���ة للكمالية ما تو�س���لت �إليه در��س���ات دعمت 
فر�س���ية وج���ود متطلب���ات وكفاي���ات �سخ�س���ية ومهني���ة تفر����س عل���ى �ملهن���ي من قبل 
متلق���ي �خلدم���ة و�لهيئ���ات �ملهني���ة )�لرتكي، 2005؛ �لعم���ري، 2010 ؛ م�س���عود، 2010  
���ا نتيج���ة �لتفاع���ل م���ا بني �س���مات �ل�سخ�س���ية �لفردي���ة و�لأد�ء  (RID,2015. و�أي�سً
�لوظيف���ي (Bontempo & Napier, 2011)، ويوؤك���د ه���ذه �لنتائ���ج م���ا ك�س���فت 
عن���ه در��س���ة �لعم���ري )2009( �أن �لكف���اء�ت �ل�سخ�س���ية ه���ي �أه���م �مله���ار�ت ملرتجم���ي 
لغ���ة �لإ�س���ارة. وتتف���ق �لنتائ���ج مع ما ج���اء يف �لدر��س���ات �لتي وجدت �رتفاع يف �س���مات 
�لكمالي���ة ل���دى مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة كدر��س���ة �س���وينك Schwenke,(2010)؛ 
ودر��س���ة بونتيمب���و وناب���ري Napier & Bontempo,(2011) �لت���ي وج���دت ل���دى 
�ملرتجمني �رتفاع يف )�ل�س���مري و�ل�س���عي ملعايري مهنية عالية(، ودر��س���ة دين وبولرد
  Dean & Pollard, (2001) �لت���ي وج���دت �رتف���اع يف �لآث���ار �إيجابي���ة و�ل�س���لبية 
للتقييم �لذ�تي، وحتديد �لتوقعات �ل�سخ�سية �لعالية، و�ملخاوف من �لأخطاء، و�لتي 
هي �أي�س���ا من �س���مات �لكمالية.  ومن جانب �آخر تف�س���ر �لباحثة �لفروق يف �لكمالية 
غ���ري �لتكيفية ل�س���الح �حلا�س���لني على �س���هادة �عتماد �ملرتجم؛ �أن ذل���ك يعود لتاأثري 
�س���روط و�أخالقي���ات وكفاي���ات �حل�س���ول على �س���هادة �لعتماد �ملهني���ة كمرتجم للغة 
�لإ�سارة وكذلك �لعمل على �حلفاظ على هذه �لرخ�سة. وهذ� يوؤيد ما جاء يف در��سة 
Salaets Timarovà & (2011) م���ن �أن �أ�س���اليب تدري���ب �ملرتجم���ني و�ختب���ار�ت 
�لقب���ول لرب�م���ج �لتدريب �ملرتجم �لفوري ترك���ز على �ملهار�ت �لذ�تي���ة و�لكفاءة، لذ� 
ينتظ���ر م���ن مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة �للت���ز�م باأخالقيات �ملهن���ة ب�س���كل يحافظ على 
�س���لوكهم �ملهن���ي من خ���الل �ملعتقد�ت �لرئي�س���ة من دق���ة، وخ�سو�س���ية وحيادية. كما 
تعزو �لباحثة وجود كمالية مرتفعة لدى �ملرتجمني �لذين تربطهم قر�بة باأ�سم �أنه 
عائد ملا ت�سكله �لقر�بة من تبني م�سكلة �لأ�سم و�لر�بط �لعائلي �لذي يحتم �حلر�س 
�ملتناهي يف نقل �ملعلومة �ل�س���حيحة مما ي�س���كل �سغطا كماليا من �ساأنه �أن يوؤثر على 

�ل�سمات �ل�سخ�سية للمرتجم. 
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كم���ا دل���ت �لنتائ���ج عل���ى وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني درجات 
�ملقيا����س ب�س���قيه �لكمالي���ة �لتكيفية )�ملعاي���ري، و�لرتتي���ب( و�لكمالية غ���ري �لتكيفية 
)�لتناق����س(، ومن جهة �أخرى كانت هناك عالقة د�لة بني �لكمالية )غري �لتكيفية( 
و�لح���رت�ق �لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدرك���ة. يف حني ل توج���د فروق د�ل���ة يف �لحرت�ق 
�لنف�س���ي و�ل�س���غوط �ملدركة لدى عينة �لدر��س���ة من مرتجمي لغة �لإ�سارة يف جميع 
�ملتغ���ري�ت. ؛ وتوؤك���د �لباحث���ة �أن �س���عي �ملرتجم���ني لتحقي���ق �ملعاي���ري �ملهني���ة �لعالية 
يف عمله���م م���ن �س���اأنه �أن يك���ون مع���زًز� لديه���م للكمالي���ة �لتكيفي���ة �أو معيًق���ا لها، كما 
يتحك���م يف �إدر�ك �ملرتج���م لل�س���غوط يف جمال عمل���ه؛ وبالتايل �لو�س���ول لالحرت�ق 
�لنف�س���ي. وبا�س���تعر��س �لأدبيات عن دور �لكمالية يف �لحرت�ق و�ل�س���غوط �لنف�س���ية 
؛ جنده���ا تف�س���ر م���ا نتائ���ج �لدر��س���ة م���ن �أن �ل�س���عي نح���و �لكم���ال غ���ري �لق���ادرة على 
 Flett & لتكي���ف ل���ه دور يف �لإدر�ك �لذ�ت���ي ويف �لتفاع���الت �لجتماعي���ة �ل�س���لبية�
(Hewitt 2002).  وتتف���ق م���ع ما جاء يف در��س���ة �س���عيب )2013( من ووجود عالقة 
ب���ني �لحرت�ق و�ل�س���غوط �لنف�س���ية. وعلى �لرغ���م من �لتو�فق بني نتائج �لدر��س���ات 
ح���ول عالق���ة �لكمالية بال�س���غوط �ملدرك���ة و�لحرت�ق �لنف�س���ي، �أل �أن���ه يوجد تباين 
و��س���ح يف فهم وتف�س���ري طبيع���ة تلك �لعالقة، وتع���زو �لباحثة ه���ذ� �لتباين �إىل تعدد 
مفاهي���م ومن���اذج �لكمالية و�أ�س���اليب قيا�س���ها. فمنهم من وجد �أن م�س���ادر �ل�س���غوط 
تعود �إىل عو�مل �سخ�س���ية، وعو�مل بيئية، بال�س���افة �إىل ديناميات و�لتفاعالت بني 
 (Napier& Bontempo ,2011- Timarovà & Salaets,2011 - حل�س���ور�
Dean & Pollard)،2001 ، ومنهم ر�أى �أن م�سدر �ل�سغوط هو �لنق�س يف �إعد�د 
�ملرتجمني، وكذلك �نت�س���ار �ل�س���طر�بات �جل�س���دية .(Qine et al.,2008) وترى 
�لباحثة �أن مهنة �لرتجمة للغة �لإ�س���ارة من �ملهن �لنف�س���ية و�لجتماعية �ل�س���اغطة 
نظ���ًر� لك���رثة متطلباته���ا وزيادة �أعبائها وم�س���توياتها وتنوع م�س���ادر �ل�س���غوط، مما 
يك���ون ل���ه �أث���ره �ل�س���لبي يف عط���اء �ملرتج���م، وه���ذه �ل�س���غوط تتعار����س م���ع �لتناغ���م 
�لطبيعي جل�سم �لإن�سان ونف�سيته وقدر�ته �لطبيعية، مما يوؤثر على �لقيام بو�جباته 
�ملهني���ة عل���ى �أكم���ل وج���ه. وتتفق هذه �لنتيجة مع ما �فرت�س���ته در��س���ة دي���ن وبولرد

م���ن  �لإ�س���ارة  للغ���ة  �لفوري���ة  �أن �لرتجم���ة  م���ن  �أن   (Dean & Pollard،2010)
�لوظائ���ف عالي���ة �لإجه���اد، ودر��س���ة فيل���ت و�آخري���ن Flett, et al, (1995) �لت���ي 
تو�س���لت �إىل �رتفاع م�س���توى �ل�س���غوط �ملهنية لدي مرتفعي �لكمالية، وتتنا�س���ق مع 
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 (Delisle et al.,2006، - Heller, et al., 1986) م���ا ورد يف در��س���ة كل م���ن
يف وج���ود �س���غوط عم���ل مزمن���ة ومرتفع���ة ل���دى مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة لل�س���م. 
وكذل���ك در��س���ة ت�س���ني وزم���الوؤه Qine et al.,2008 �لت���ي وج���دت �أن �ل�س���غوط 
�ملادي���ة و�لنف�س���ية حتد من �لق���درة على �لتحمل �لب���دين و�ل�س���تقر�ر �لعاطفي لدى 
 Schwenke,2010 مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة.  وتتف���ق �لنتائ���ج م���ع در��س���ة �س���وينك
يف �نت�س���ار ظاه���رة �ل�س���غوط و�لحرت�ق �لنف�س���ي ل���دى مرتجمي لغة �ل�س���ارة، ومع 
در��س���ة Timarovà & Salaets (2010) �لتي وجدت �أن   �مل�س���تويات �لعالية للقلق 
ل���دى �ملرتجم���ني �لفوري���ني مرتبط���ة مع ت�س���ورهم �ل�سخ�س���ي ل�س���غوط �لوظيفة . 
وم���ن جان���ب �آخر فاإن نتائ���ج �لعالقة �لد�لة ب���ني �لكمالية غري �لتكيفية و�ل�س���غوط 
�ملدرك���ة و�لح���رت�ق �لنف�س���ي تتف���ق م���ع ما توفر م���ن نتائ���ج �لأبحاث �لت���ي وجدت �أن 
�لكمال غري �لتكيفي مرتبط مب�س���تويات مرتفعة من �لكتئاب و�رتفاع �لنقد �لذ�تي 
)من�سور 2012(، وم�ستويات مرتفعة من �لقلق )حممود 2010(، ور�سا �أقل مع �حلياة 
)مظل���وم 2013(،وم�س���تويات مرتفعة من �لإرهاق )عبد �ملجي���د وحممود 2005(. كما 
تتفق �لنتيجة مع عدد من �لدر��س���ات �لتي وجدت �رتفاع يف �لحرت�ق �لنف�س���ي لدى 
�لعامل���ني يف مي���د�ن �لرتبي���ة �خلا�س���ة )�لزي���ودي، 2007- �لزه���ر�ين،2008- �س���عيب 
2013 - �أبوهو��س و�ل�س���ايب،2010- �لالل و�لالل، 2014 - �ل�س���بيعي،2014 (. وجانب 
�آخ���ر تتف���ق م���ع در��س���ة �ل�س���بيعي،2014 يف عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �لحرت�ق �لنف�س���ي تبًعا ملتغ���ري�ت )�لعمر، عدد �س���نو�ت 
�خل���ربة(. �إل �أنه���ا تختلف م���ع )�لزيودي،2007(يف عدم وجود ف���روق د�لة بني �لذكور 
و�لإن���اث يف �لحرت�ق �لنف�س���ي، ومع )�لزي���ودي، 2007- �لزه���ر�ين،2008 - �أبوهو��س 
و�ل�سايب،2012- �لالل و�لالل، 2014 ( يف عدم وجود فروق ذ�ت دللة ملتغري �خلربة. 
وت���رى �لباحث���ة �أن م�س���ادر �ل�س���غوط ل���دى مرتج���م لغ���ة �لإ�س���ارة مرتبط���ة مب���دى 
�إدر�كه���م للموق���ف ك�س���اغط، و�ل�س���عور ب�س���كل �أكرث بح�سا�س���ية للم�س���كالت يف �ملجال 
�ملهن���ي �ل���ذي يو�جه عدد من �لتحديات و�لتي لعل �برزها من وجهة نظر �ملرتجم ما 
خل�س���ت �إليه در��س���ة �لزهر�ين )2009(: �ل�س���وؤون �لد�ري���ة و�لتنظيمية للمرتجمني، 
وبيئ���ة لغ���ة �لإ�س���ارة وقو�ع���د �لرتجم���ة، وكذل���ك �جتاه���ات �ل�س���م نح���و �ملرتجم���ني 
�نف�س���هم. وما خل�س���ته نتيجة �لتحليل �لوظيفي لالآثار �ملرتتبة على �ل�سغوط لدى 
مرتجمي لغة �لإ�س���ارة وفق �لعو�مل �ل�سخ�سية و�لعو�مل �لبيئية �لتي ت�سكل ظروف 



ال�صعي نحو الكمالية وعالقتها بال�صغوط املدركة والحرتاق النف�صي د . �صريفة بنت عبداهلل الزبريي

 311 

�لعمل وتقييم ردود �لفعل �ل�سخ�سية  (Dean & Pollard،2001).  و در��سة �سني 
ورفاق���ه Qine et al.,2008 �لت���ي وج���دت �لرتب���اط بني خماوف �ملرتجمني ب�س���اأن 
�لأد�ء �لوظيف���ي و�ل�س���غوط و�لتوتر �لبدين يف �لعم���ل، ومع ما وجدت هيلر و�آخرون          
. Heller, et al 1986. �أن توقع���ات عالي���ة �لأد�ء لديه���م، وع���دم تو�فر و�س���ائل دعم 
منا�س���بة، بالإ�س���افة �إىل ق�س���ور يف �لتدري���ب على �مله���ار�ت �لالزمة هي م���ن �لعو�مل 
�مل�س���اهمة يف �ل�س���عور بالإجه���اد ل���دى مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة. وم���ا �أ�س���افته بر�ن���ام 
Branam, 1991 باأن لدى �أغلبية �ملرتجمني �لفوريني �نخفا�س يف م�ستوى �لر�سا 
عن �لأد�ء وم�ستويات عالية من �لإرهاق ؛ وترى �لباحثة �أن �لبيئة لها تاأثري�ت عالية 
على �لحرت�ق �لنف�س���ي كما حددتها �لدر��سات �لتي عنيت بدر��سة �لحرت�ق �لنف�سي 
يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة )�لزيودي،2007-�سعيب،2013- �لالل و�لالل، 2014- �أبو 
هو�����س و�ل�س���ايب،2012(؛ �إل �أن ذل���ك يوؤكد وج���ود بع�س �لعو�مل �لفردية و�ل�س���مات 
�ل�سخ�س���ية �لتي تتفاعل مع �لعو�مل �لبيئية وتوؤثر على �إدر�ك كون �ملوقف �س���اغطا 

من عدمه؛ وبالتايل �ل�سعور بالحرت�ق يف ظروف عمل معينة. 

ومن نتائج �لدر��س���ة كذلك وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف �لحرت�ق �لنف�س���ي 
ب���ني مرتفع���ي ومنخف�س���ي �لكمالي���ة )غري �لتكيفي���ة(. يف حني مل تكن �لف���روق د�لة 
�إح�سائيا يف �ل�سغوط �ملدركة لدى بني مرتفعي ومنخف�سي �لكمالية غري �لتكيفية، 
كما مل ت�س���ل �لفروق �إىل درجة �لدللة يف �لحرت�ق �لنف�س���ي و�ل�سغوط �ملدركة بني 
مرتفع���ي ومنخف�س���ي �لكمالية �لتكيفية. وهذ� دليل عل���ى �أن �لكمالية غري �لتكيفية 
تعد منبئا منا�سبا لل�سغوط، كما دلت �لنتائج على �أن �لحرت�ق �لنف�سي �أ�سهم ب�سكل 
د�ل �إح�س���ائيا يف �لتنبوؤ بالكمالية غري �لتكيفية بن�س���بة ل تقل )89%(، بينما �أ�س���همت 
�ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة يف �لتنبوؤ بالكمالية غري �لتكيفية بن�س���بة تقارب )%50(. 
ومن جانب �آخر �أ�سهمت �ل�سغوط �ملدركة يف ظهور �لحرت�ق �لنف�سي بن�سبة )%30(، 
وتتف���ق هذه �لنتائج مع �لعالقة �لرتباطية بني �لكمالية �لتكيفية وكل من �مل�س���اندة 
�لجتماعي���ة وح���ل �مل�س���كالت وتقدير �ل���ذ�ت و�لنفع���ال �لإيجابي و�لنفعال �ل�س���لبي 
�لتي تو�س���لت �إليها در��س���ة من�س���ور 2012 لدى طالب �لرتبية �خلا�س���ة. وكذلك مع 
م���ا ميزت���ه نتائ���ج در��س���ة حممد )2014( ب���ني ذوى �لكمالي���ة �ملوجب���ة وذوى �لكمالية 
�ل�س���البة حي���ث يت�س���م ذوى �لكمالي���ة �ملوجب���ة ب�س���مات �ل�سخ�س���ية ) �لنب�س���اطية ، 
�ملقبولية ، �ل�سمري ، و�لتفتح( بينما �ت�سم ذوى �لكمالية �ل�سالبة بالقلق و�لن�سباط 
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�ل�س���ديد لل���ذ�ت. كم���ا تو�س���ح ه���ذه �لنتيج���ة حقيق���ة �ل���دور �لدينام���ي �ل���ذي تلعب���ه 
�لكمالي���ة يف �إدر�ك �ل�س���غوط �ملهني���ة و�حلياتي���ة، وتتف���ق م���ع م���ا تو�س���لت �إلي���ه عدد 
م���ن �لباحث���ني من �أن �لكمالية تتو�رى خلف �لعديد من �أ�س���كال �ل�س���غوط �لنف�س���ية                                         
 Schwenke, 2010 – (Flett & Hewitt, 2002. -2012،مظلوم،2013- من�سور(
وم���ع ما ر�آته ما�س���ال�س ورفاق���ه  Maslach et al.,2001م���ن �أن �لحرت�ق رد فعل 
على �ل�س���غط �لنف�س���ي �مل�س���تمر وعلى �لإد�رة �ملعق���دة للتفاعالت �ملت�س���لة بالآخرين، 
و�س���كل من �أ�س���كال �س���غوط �لعمل �لتي  تتطور من خالل عملية �لتفاعل �لجتماعي 
و�لتد�خ���ل ب���ني �لأف���ر�د ع���رب جمموعة متنوع���ة من �مله���ن، و�أن �لح���رت�ق �لوظيفي 
يرتب���ط ب�س���كل �إيجاب���ي م���ع �س���غوط �لعم���ل �ملزمن���ة. وب�س���كل حم���دد ي���رى كل م���ن                          
�أن   (Delisle et al.,2006، 1986 Heller, et al.,، Schwenke, 2010)
مرتجمي لغة �لإ�س���ارة لل�سم ترتبط �سغوط �لعمل لديهم ب�سكل طردي مع �لإرهاق 
�جل�سدي، و�لحرت�ق �لنف�سي. ومع ما ذكره Cohen & al, 1983 من �أن �لطريقة �لتي 
يدرك بها �لفرد �ل�سغوط و�أ�ساليب مو�جهته لها هي �لتي توؤثر على �سحته �لنف�سية 
و�جل�س���دية و�لجتماعية. ومع ما جاء يف در��س���ة �لزيد�ين )2011( من وجود عالقة 
موجبة بني عو�مل ما ور�ء �ملعرفة وكل من �ل�س���غوط �لنف�س���ية �ملدركة و�ل�سطر�ب 
�لنف�س���ي. تتفق مع �أن ما يحدد ما �إذ� كان �ملوقف �س���اغًطا و�س���وف يوؤدي �إىل ��ستجابة 
غري تو�فقية يعتمد على ما ير�ه �لفرد، �أو يف�سر به �ملوقف، وعلى مهار�ته يف �لتعامل 
مع���ه (عب���د �ملجي���د وحممود،2005 ). وه���ذ� ما دلت عليه در��س���ات متعلق���ة �لحرت�ق 
�لوظيفي وجدت �أن �ل�سمات �ل�سخ�سية ت�ساهم يف زيادة م�ستويات �لحرت�ق �لنف�سي، 
و�أنه �رتبطت �ل�س���غوط مع �رتفاع توقعات �لأد�ء و�أوجه �لق�س���ور �ملت�س���ورة و�ملدركة 
)Schwenke, 2010- �لزيد�ين،2010-�س���عيب،2013(. وت���رى �لباحث���ة �أن���ه ميكن 
تف�سري ذلك باأن �لكمايل �لتكيفي عندما تعرت�سه م�سكلة ما فهو يقرتح �لبد�ئل، ثم 
يعيد ترتيب هذه �لبد�ئل، ويختار �ملنا�س���ب منها، وهو ي�س���يغ �خلطط �ملالئمة و�لتي 
حتقق �أهد�فه و ي�س���عى �إىل �إجناز �أعماله بدرجة كبرية من �ل�س���بط و�لتنظيم وعلى 
نحو خايل من �لتوتر و�لقلق و�ل�س���طر�ب وعدم �خلوف، وهو م�س���تقر يف �نفعالته، 
ومتحم����س ويقظ وفطن ومنتب���ه على نحو جيد، وهذه �لنفع���الت �لإيجابية متكنه 

من �لتنظيم و�لن�سباط يف عمله.
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ووفقا للنتائج التي مت التو�سل اإليها فاإن الباحثة تو�سي مبا يلي: −

((( ت�سميم بر�مج وقائية عالجية ت�ساعد على �لت�سدي مل�سكلة �لحرت�ق �لنف�سي 1
و�لوظيفي و�لتي يتعر�س لها مرتجمي ومرتجمات لغة �لإ�سارة لل�سم.

((( ت�س���ميم بع����س �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �لت���ي تخف���ف من �لح���رت�ق �لنف�س���ي، و 1
ت�س���اعد عل���ى حتقيق تكيف �أف�س���ل م���ع ظروف و �س���غوط و �س���عوبات �لعمل. 

وكيفية �لتعامل مع �ل�سغوط من �أجل رفع م�ستوى �ل�سلوك �لتكيفي 
((( �إعط���اء �ملزي���د م���ن �لهتم���ام لظ���روف �لعم���ل يف �لرتجم���ة من خ���الل توفري 1

بيئ���ة عم���ل منا�س���بة جتعل �ملعلمني قادري���ن على تقدمي �ملزيد م���ن �لإجناز�ت 
وي�سعرون بالر�حة �لنف�سية و�ل�ستقر�ر �لوظيفي.

((( عق���د دور�ت لتدري���ب وتطوي���ر مرتجم���ي لغ���ة �لإ�س���ارة. ترجمة لغة �لإ�س���ارة 1
خ�س���ائ�س وط���رق �إد�رة دور �ملرتجم���ني و�إد�رة �ت�س���التهم، و�لأخطاء �للغوية 
�لت���ي ت�س���در ع���ن �ملرتجم���ني، و�لتحدي���ات �لأخالقي���ة و�للغوية �لت���ي تو�جه 

مرتجمي لغة �لإ�سارة يف خمتلف مو��سع �لرتجمة.
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ملخ�ص البحث:
��س����تهدف �لبح����ث �لتع����رف على �لتوجه����ات �حلديثة لت�س����خي�س ��س����طر�ب طيف 
�لتوح����د ف����ى �س����وء �لإ�س����د�ر �خلام�����س للدلي����ل �لإح�س����ائى �لأمريك����ي. و�لتع����رف عل����ى 
ت�س����خي�س �لذ�كرة لذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد )ذ�كرة �خل����رز- ذ�كرة �جلمل- ذ�كرة 
�لأرق����ام - ذ�ك����رة �ملو�سوعات(.وتق�س����ى ت�س����خي�س ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د م����ن 
خ����الل �أد�ئه����م عل����ى �لدرجة �ملجالي����ة و�ملركبة للذ�كرة. وتق�س����ى �لفروق بني متو�س����طات 
رت����ب درج����ات ذوى ��س����طر�ب �لتوحد �ل�س����ديد و�لب�س����يط عل����ى �ختبار�ت �لذ�ك����رة )ذ�كرة 
�خل����رز- ذ�ك����رة �جلم����ل- ذ�ك����رة �لأرقام- ذ�ك����رة �ملو�س����وعات( و�لدرج����ة �ملجالي����ة و�ملركبة 
للذ�كرة.  تكونت عينة �لبحث من )25( طفاًل من �لأطفال �لذين مت ت�سخي�سهم تقليدًيا 
عل����ى �أنه����م يعانون من ��س����طر�بات طيف �لتوحد فى �لفئة �لعمرية ما بني )8- 12( �س����نة 
مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم مبتو�سط عمر زمنى )10.45( 
�س����نة و�نح����ر�ف معيارى )8.4.(. ومت قائمة ت�س����خي�س موؤ�س����ر�ت طيف �لتوحد فى �س����وء 
�لتوجه����ات �حلديثة للت�س����خي�س �إع����د�د �لباحثان،ومقيا�س جيليام �لتقديري لت�س����خي�س 
��س����طر�ب �لتوح����د. ع����دم وج����ود فروق د�لة ف����ى �ختبار�ت �لذ�كرة ق�س����رية �لأم����د )ذ�كرة 
�جلمل( بني ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد �لب�سيط و�ل�سديد. ووجود فروق د�لة فى ذ�كرة 
�خلرز �لأرقام و�ملو�سوعات ل�سالح ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد �لب�سيطة. وجود فروق 
لها معنى �إح�س����ائي بني ذوى �أعر��س �لتوحد �ل�س����ديدة و�لب�س����يطة فى �لذ�كرة �لب�سرية 

قريبة �ملدى. 

الكلمات املفتاحية: ت�س����خي�س ذ�كرة - ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد - حمكات ت�س����خي�س 
�لإ�سد�ر �خلام�س للدليل �لإح�سائى �لأمريكى.
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Summary:
Targeted search to identify the new trends for the diagnosis of 
autism spectrum disorder in light of the fifth edition of the American 
Statistical Manual. And to identify the diagnosis of memory for 
people with autism spectrum disorders (memory Kherz- memory 
Aljml- numbers memory - memory themes) .otqsy diagnose people 
with autism spectrum disorders through their performances on the 
pitch and complex spatial memory. The fact the differences between 
the mean scores arranged for persons with severe and simple 
autistic disorder on tests of memory (memory Kherz- memory 
Aljml- memory Alorkam- memory issues) and spatial division and 
composite memory. The sample of the research (25) children from 
the children who have been diagnosed traditionally they suffer from 
autism spectrum disorders in the age group between (812- years) 
schools under the Ministry of Education and Intellectual Education 
with an average age of timetable (10.45 years) and standard deviation 
(8.4 .). List has been diagnosed with autism spectrum indicators in 
the light of recent trends for the diagnosis of preparing researchers, 
and the measure Gilliam estimated to diagnose autism. The absence 
of significant differences in short-term memory tests (Camel 
memory) among those with nice simple and severe autism. And 
the existence of significant differences in memory beads numbers 
and topics for the benefit of people with autism spectrum disorders 
Statistics. The existence of differences between statistical meaning 
those with severe symptoms and Statistics in the near-term visual 
memory autism.

Key words: Diagnostics memory - autism spectrum – DSM-5.
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مقدمة:
حظيت �لإعاقات �جل�سمية و�لفكرية على بع�س �لهتمام، �إل �أن �لإعاقات �لنمائية 
Developmental Disorders و�لتي تخفي على غري �ملتخ�س�س، مل يكن لها ن�سيب 

كبري من �لهتمام، ومن �أبرز هذه �لإعاقات ��سطر�بات طيف �لتوحد. 

و��س����طر�ب �لتوحد هو ��س����طر�ب منائى ع�س����بى يتحدد من خالل �ل�س����طر�بات 
�ل�س����لوكية �لت����ى تت�س����من ��س����طر�ب �لتو��س����ل و�لتفاع����ل �لجتماعي، و�لتقي����د بالأمناط 
�لطقو�س����ية، و�لأن�س����طة �لنمطي����ة. وتظهر ه����ذه �لأعر��س فى �لطفولة �ملبكرة، وت�س����عف 
ب����ل حت����د م����ن �لأد�ء �ليومى. وف����ى �لولي����ات �ملتحدة �لأمريكي����ة يوجد طفل م����ن بني كل 
)110( طف����ل يعانى من ��س����طر�ب �لتوحد، �أو لديه ��س����طر�ب ذ� �س����لة ب����ه مثل: متالزمة 
ي�س����ار  و�لت����ى  �ملنت�س����ر،  �لنمائ����ى  �ل�س����طر�ب  �أو   Asperger’s syndrome ��س����ربجر 
 (Wang, Zhang, Ma, Bucan, Glessner, إليه����ا با�س����طر�بات طي����ف �لتوح����د�

Abrahams, 2010)

ويعد ��س����طر�ب طيف �لتوح����د  autism spectrum disorders (ASD) من 
�أ�س����عب �أن����و�ع �إعاق����ات �لنمو؛ لأن له تاأثري �س����ديد على �سخ�س����ية �لفرد �مل�س����اب به، وعلى 
�أ�س����رته و�ملجتمع �لذي يعي�س فيه نتيجة ملا يفر�س����ه هذ� �ل�س����طر�ب على �مل�س����اب به من 
خل����ل وظيف����ي يف معظم �جلو�نب �ملرتبطة باللغة و�لتو��س����ل و�لنمو �لجتماعي و�لإدر�ك 
�حل�س����ي؛ مم����ا يعي����ق عمليات �لتعلم و�كت�س����اب �لق����در�ت و�لتفاعل و�لتعامل م����ع �لآخرين 
وكذلك منوه �ملعريف، وعلى �س����لوكه بوجه عام. و��س����طر�بات طيف �لتوحد ي�سيب �لذكور 
�أربعة �أو خم�س����ة �أ�س����عاف �إ�سابة �لإناث، وهو ��س����طر�ب ور�ثي يجعل �لطفل لديه قابلية؛ 

لأن يكون من ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد. 

وف����ى ه����ذ� �ل�س����دد تظه����ر خا�س����ية �لعج����ز �لجتماع����ى ب�س����كل و��س����ح ل����دى ذوى 
��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د ف����ى مرحل����ة �لطفول����ة �ملبك����رة، حي����ث جنده����م �أقل ��س����تجابة 
وتقلي����د  �لأدو�ر،  وتب����ادل  و�لتن����اوب  �لب�س����رى،  �لتو��س����ل  مث����ل  �لجتماعي����ة،  للمث����ري�ت 
.(Williams, Goldstein & Minshew, 2006) لنفعالت، و�لتو��سل غري �للفظى�

وتوجد �أدلة حديثة تدعم �لنظرية �لتى ت�سري �إىل �أن ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد 
لديهم عجًز� فى �لتعرف على �لوجوه و�لأ�سكال، و�لتمييز مما قد ي�سهم يف �سعوبة �لتفاعالت 
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 (Jiang, Bollich, Cox, Hyder, James & Gowani, 2013) �لجتماعي����ة 
و�أن تو��س����لهم حم����دود بدرج����ة كب����رية نتيجة عدم �لق����درة على ��س����تنتاج �أو توقع ما يفكر 
فيه �لآخرين، مبا يف ذلك مقا�س����دهم ونو�ياهم ومعتقد�تهم، حيث وجدت در��س����ة حديثة 
�أن �حلك����م �لجتماع����ي لالأف����ر�د �لذي����ن يعان����ون م����ن �لتوحد ق����د يتعر�س للخطر ب�س����بب 
�نخفا�����س �لق����درة على �لتقييم �لدقيق للموقف �لجتماعي ودمج �حلالة �لنف�س����ية بنو�يا 
 (Moran, Young, Saxe, Lee, O’Young, Mavros, et al., �لآخري����ن 
(2011 ويتاأخ����رون فى �لكالم، و�أن كالمهم ينق�س����ه �لو�س����وح و�ملعنى و�لرت�بط، وكذلك 
ت�سكيلهم للجمل، و�حلروف �ل�ساكنة، ويكررون �أ�سو�ت وكالم �لآخرين، بدُل من �أن يكون 
لديه����م �أ�س����و�ًتا تلقائي����ة �أو عفوي����ة لأفكارهم �خلا�س����ة، ويجدون �س����عوبة يف تطوير رموز 
�للغ����ة. ويوؤدون ب�س����كل �س����يئ ف����ى مهام �للغة �ملعق����دة مثل: �للغ����ة �ملجازية �أو �لت�س����ويرية، 

 .(Williams et al., 2006) و�لبالغية و�لفهم

ولديه����م عج����ًز� معرفًي����ا �آخ����ر يتمثل فى ق�س����ور �أو �س����عف فى معاجل����ة �ملعلومات، 
 (Tsatsanis, Noens, Illmann, و�س����عف �لذ�ك����رة، ووظائفه����ا �لتنفيذي����ة �ل�س����املة
 Pauls, Volkmar, Schultz, et al, 2011; Steele, Minshew, Luna, &
(Sweeney et al., 2007. و�أن �لنمطية و�لكالم �لطقو�س����ى �أو �ل�سلوكيات �لروتينية، 
وتثبي����ت �لهتمامات هى من خ�س����ائ�س ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوح����د، و�لتى توؤثر على 

فاعلية �ملدخالت �حل�سية للذ�كرة مما يوؤثر فى وظائفها �لتنفيذية بال�سلب.

و�لوظيف����ة �لتنفيذية م�س����طلح �س����امل يت�س����من ق����در�ت معرفية؛ مث����ل: �لنتباه، 
و�لذ�كرة، وحل �مل�س����كالت، و�ملنطق و�ل�س����تدلل، وتعدد �ملهام. هذه بالإ�سافة �إىل وظائف 
عقلية �أخرى قد تتمحور يف عدة جمالت خمتلفة ميكن قيا�سها من خالل نظرية �لذكاء، 
وهن����اك بحوًث����ا كثرية ومقبولة حول نظرية �لتكوين �لعقلى (Carter, 2000). ل�س����يما 
�ل����ذكاء �ل�س����ائل fluid intelligence �أو �ل�س����تدلل �ل�س����ائل fluid reasoning وه����و 
�لقدرة على �ل�ستدلل ب�سكل جمرد، وحل م�سكالت جديدة، وحتدد �ختبار�ت ذكاء نقاط 
�لقوة و�ل�س����عف يف �ملهار�ت �ملعرفية �لأ�سا�س����ية ومن ثم حتديد بر�مج �لتدخل �ملنا�سبة، �أو 

�إحالة �لفرد �إىل ما ينا�سبه من تدخالت خا�سة منا�سبة.

وت�س����ري �لبحوث �إىل �أن 70% �أو �أكرث من �لأطفال ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد 
يعان����ون م����ن ق����در�ت عقلي����ة منخف�س����ة ت�س����ل ف����ى بع�����س �لأحي����ان �إىل �لإعاق����ة �لفكري����ة 
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�لب�س����يطة، و�ملتو�س����طة، و�ل�سديدة، و�أن 10% منهم لديهم قدر�ت عقلية مرتفعة فى بع�س 
�حلالت كاحل�ساب، و�ملو�سيقى، و�لقر�ءة، و�لفن. 

ولوحظ باأن �لأطفال �لذين يعانون من ��س����طر�بات طيف �لتوحد لديهم قدر�ت 
جيدة فى �ختبار�ت �لقدر�ت �لب�سرية �ملكانية مثل تركيب �لبزل، وهذه �ل�سفة من �سفات 
ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د كم����ا يعتق����د »ليوكان����ر«، كما لوح����ظ على �لأطف����ال ذوى 
��سطر�بات طيف �لتوحد قدرتهم على �حلفظ وتخزين �ملعلومات فى ذ�كرتهم، وحفظها 
لف����رتة م����ن �لزمن بنف�س �لتفا�س����يل دون حدوث �أى تغيري مثل تذك����ر كلمات حمددة من 
�لدعايات �أو �لأنا�س����يد وغريها، �إ�س����افة �إىل حفظ �أرقام وتو�ريخ معينة حدثت فى �ملا�سى 
�أو �س����تحدث ف����ى �مل�س����تقبل، و�لقي����ام بعملي����ات ح�س����ابية �س����ريعة؛ مث����ل: �جلم����ع، و�لط����رح، 

و�ل�سرب، و�لق�سمة )كوهني وبولتون،2000، �س 56(.
وف����ى �س����وء ذل����ك ف����اإن �لأف����ر�د ذوى ��س����طر�ب �لتوح����د يت�س����مون ب�س����عف تعل����م 
جمموعة من �ملهام �ملرتبطة بانخفا�س �لن�س����اط �لوظيفي �ملوجود بني �ملناطق �لق�س����رية 
وحت����ت �لق�س����رية و�لتى توؤثر فى فهم �جلملة، و�لوظائ����ف �لتنفيذية، و�لذ�كرة، ومعاجلة 
 (Schipul, Williams, Keller, ملهام �لب�س����رية �ملكانية، و�ملهام �حلركية �لب�س����يطة�

 .Minshew, & Just, 2012)

فعندم����ا طل����ب م����ن �لأف����ر�د ذوى ��س����طر�ب �لتوح����د و�ملجموعة �ل�س����ابطة �إكمال 
مهم����ة ف����ى �لتعلم �لجتماعي على حد �س����و�ء، �أظهرت �ملجموعتني حت�س����ن على �ملهمة مع 
م����رور �لوق����ت. وم����ع ذلك، وج����د منًطا خمتلًفا فى �لتغيري �لع�س����بي لوحظ ل����دى �لأفر�د 
ذوي ��س����طر�ب �لتوح����د مقارن����ة باملجموعة �ل�س����ابطة. حي����ث �أظهرت جمموع����ة �لتوحد 
����ا �سغرًي� يف تن�س����يط �ملجالت �لق�سرية مقارنة بانخفا�س����ات كبرية فى �ملجموعة  �نخفا�سً

�ل�سابطة لأنها تعلمت هذه �ملهمة.

وبالرغ����م من هذ� �لتاأثري ل�س����طر�ب طيف �لتوحد يف �س����تى جو�نب �ل�سخ�س����ية، 
ف����اإن �لباحث����ان لحظ����ا - من خالل عملهم يف جمال قيا�س وت�س����خي�س �لأطفال- وعملهم 
�لبحث����ي على وجه �خل�س����و�س، �أن لدى ه����وؤلء �لأطفال قدر�ت ممي����زة يف �لذ�كرة فمنهم 
ي�ستطيع تذكر ومعرفة تفا�سيل �لأماكن �لتي يجدون بها بع�س �لأ�سياء بعد دخولهم لها 
على �لرغم من �أنها قد تكون �لزيارة �لثانية لهم لهذه �لأماكن منذ �أ�س����هر وتذكرها بكل 

تفا�سيلها، وكذلك حفظ بع�س �لأغاين �لطويلة من ثاين �أو ثالث وهله. 
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كل ه����ذه �ملالحظ����ات جعل����ت �لباحث����ان يبحث����ان ه����ذه �لق����در�ت لدى بع�����س هوؤلء 
�لأطفال، ل�سيما و�أن هناك قلة يف �لدر��سات و�لبحوث �لتي تناولت ذ�كرة ذوى ��سطر�بات 

طيف �لتوحد، حتى �أن نتائج هذه �لدر��سات كانت متعار�سة فيما بينها.

م�سكلة البحث:
�إن �س����و�هد معاجل����ة �لذ�ك����رة ل����ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوحد متناق�س����ة، حيث 
يح����اول بع�����س �لباحث����ني �لربهن����ة على �أن ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوحد لديه����م ذ�كرة 
ممت����ازة، وي����رى �آخرون �أن ��س����طر�بات طي����ف �لتوحد ترتكز فى ��س����طر�ب �لذ�كرة وعلى 
�لرغم مما يف هاتني �لنظريتني من تناق�س فاإن كلتيهما �س����حيحتان؛ فالأ�س����خا�س ذوى 
��س����طر�بات طيف �لتوحد لديهم ذ�كرة ممتازة لأنو�ع معينة من �ملعلومات، وذ�كرة جيدة 
ن�س����بًيا لأنو�ع �أخرى من �ملعلومات، وميكن �أن جنمل �ل�س����تنتاجات �لأ�سا�سية �ملتعلقة بهذ� 

�ملو�سوع فيما يلي: 
((( �أن قدرته����م عل����ى حف����ظ �ملعلوم����ات عن ظهر قل����ب متثل و�حدة م����ن جو�نب �لقوة 1

لدى �لأ�سخا�س ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد مبختلف درجات تاأخرهم �لعقلى. 
((( على �لرغم من قدرة �لأ�س����خا�س ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد على تذكر بع�س 1

�ملعلومات �للفظية كالأغاين، و�لإعالنات، قد يكون من �ل�سعب عليهم تذكر �سال�سل 
معلوم����ات لفظي����ة تتعل����ق مبا يفعل����ون وكيف يفعل����ون )�ل�س����امي، 2004، �س 312(.

 مما �سبق ميكن �سياغة اأ�سئلة البحث يف: 
((( م����ا �لتوجه����ات �حلديث����ة لت�س����خي�س ��س����طر�ب طيف �لتوحد فى �س����وء �لإ�س����د�ر 1

�خلام�س للدليل �لإح�سائى للجمعية �لأمريكية؟
(((  م����ا موؤ�س����ر�ت ت�س����خي�س ذ�ك����رة �لأطف����ال ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د عل����ى 1

�ختب����ار�ت �لذ�كرة �لق�س����رية )ذ�كرة �خلرز- ذ�ك����رة �جلمل- ذ�كرة �لأرقام - ذ�كرة 
�ملو�سوعات( وهل هناك فروق لها معنى فى هذه �لختبار�ت �لفرعية بني �لأطفال 

تبًعا ل�سدة �أعر��س �لتوحد؟
(((  م����ا موؤ�س����ر�ت ت�س����خي�س ذ�كرة �لدرج����ة �ملجالي����ة و�ملركبة؟ وهل هن����اك فروق لها 1

معنى فى هذه �لختبار�ت بني �لأطفال تبًعا ل�سدة �أعر��س �لتوحد؟
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اأهداف البحث: 
ي�سعى �لبحث �حلاىل �إىل �لتعرف على:

((( �لتعرف على �لتوجهات �حلديثة لت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد فى �سوء 1
�لإ�سد�ر �خلام�س للدليل �لإح�سائى �لأمريكي. 

((( �لتع���رف عل���ى ت�س���خي�س �لذ�ك���رة ل���ذوى ��س���طر�بات طي���ف �لتوح���د )ذ�كرة 1
�خلرز- ذ�كرة �جلمل- ذ�كرة �لأرقام - ذ�كرة �ملو�سوعات(.

((( تق�س���ى ت�س���خي�س ذوى ��س���طر�بات طي���ف �لتوح���د م���ن خ���الل �أد�ئه���م عل���ى 1
�لدرجة �ملجالية و�ملركبة للذ�كرة.

((( تق�س���ى �لفروق بني متو�س���طات رتب درجات ذوى ��س���طر�ب �لتوحد �ل�س���ديد 1
و�لب�سيط على �ختبار�ت �لذ�كرة )ذ�كرة �خلرز- ذ�كرة �جلمل- ذ�كرة �لأرقام- 

ذ�كرة �ملو�سوعات( و�لدرجة �ملجالية و�ملركبة للذ�كرة. 

اأهمية البحث: 
تكمن �أهمية �لبحث �حلاىل من خالل �لنقاط �لتالية:

((( �لنم����و �لطبيع����ي لالأطف����ال وه����و 1 تع����وق  �لت����ي  �أ�س����د �ل�س����طر�بات  �أح����د  تناول����ه 
��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د ف�س����اًل عن تناول����ه للذ�كرة �لت����ي يعد ��س����طر�بها هو 
�أ�س����ا�س �ل�س����طر�بات �ملعرفي����ة �لت����ي ت�س����يب �لوظائف �لعقلي����ة �ل�س����ابقة عليها �أو 
�لالحق����ة له����ا، ون����درة �لأبحاث �لت����ي تناولت �لق����درة �ملعرفية ل����دى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد وبخا�سة مو�سوع �لذ�كرة. 
((( هن����اك �س����به �إجم����اع ب����ني �لباحث����ني و�لعلم����اء �ملهتم����ني �أن ��س����طر�ب �لتوح����د يعد 1

��س����طر�ًبا معرفًي����ا و�جتماعًي����ا يف �لوق����ت ذ�ت����ه، وه����ذ� �ل�س����طر�ب ل ميك����ن �إنكار 
وجوده فى �ملجتمع.

((( تع����د �لذ�ك����رة مبثاب����ة حجر �لز�وية يف تعليم وتدريب �لإن�س����ان بوج����ه عام وكذلك 1
فه����ي �لأ�س����ا�س يف تعلم �لطف����ل ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد وتدريب����ه، وتعديل 
�س����لوكه و�لتخل�����س م����ن �ل�س����لوكيات غ����ري �ملرغوب����ة و�لإتي����ان ب�س����لوكيات مقبول����ة 
�جتماعًي����ا وب����دون �لذ�ك����رة �أو يف وجود ذ�كرة م�س����طربة لن ي�س����تفيد �لطفل ذوى 

��سطر�بات طيف �لتوحد مما يتم تدريبه عليه. 
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((( �لك�س����ف عن �إمكانية �أن تكون ذ�كرة ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد ت�ساعد وت�سهم 1
يف عملية �لت�سخي�س و�لعالج. 

((( �ل�س����تفادة من نتائج �لبحث يف عملية �لت�سخي�س �لتعليم و�لتاأهيل ب�سكل �أف�سل. 1
و�لوقوف على جو�نب �لقوة و�ل�سعف للذ�كرة من �أجل �ل�ستفادة منها يف �لعملية 

�لتعليمية. 

م�سطلحات البحث االإجرائية:

موؤ�س�رات الت�سخي��س: »�أم���ار�ت ت�سخي�س���ية د�ل���ة على وج���ود �أعر�س طي���ف �لتوحد 
تظه���ر فى ت�س���رفات �لطفل فى تو��س���له، وتفاعله �لجتماعى، و�س���لوكياته �لنمطية 

�لرتيبة و�نزعاجه من تغيري مثري�ت �لبيئة من حوله«.
و�لت�س����خي�س ه����و �لفه����م �لكامل و�لت�س����نيف و�لتحلي����ل �لدينامى للحالة بق�س����د 
�لتو�س����ل �إىل �فرت��س دقيق نحو طبيعة و�أ�س����ا�س م�س����كلة �لفرد من �أجل �لتنبوؤ باحلالة، 
ومن ثم �إمكانية ر�سم خطة عالجية مالئمة و�إمكانية مبا�سرتها ومتابعتها وتقييمها، �ى 

تقومي �سخ�سية �لفرد �لتى ت�ساعد على فهم م�سكلته. 

ا�سطرابات طيف التوحد: »��سطر�بات منائية متباينة �ل�سدة فى خمتلف جو�نب �لنمو 
للطف����ل، يح����دث خ����الل �لث����الث �س����نو�ت �لأويل م����ن عمر �لطفل، ويت�س����من م�س����كالت يف 
�لتو��سل )�للفظي وغري �للفظي(، و�لتفاعل �لجتماعي، و�ل�سلوكيات �لنمطية و�لإ�سر�ر 

علي ثبات �لبيئة، و�حلركة و�لإدر�ك �حل�سي، وذلك فى �سوء �ملكونات �لتالية:
((( م�س����كالت �لتو��س����ل: عدم ق����درة �لطفل على تبادل �لأف����كار و�لآر�ء و�ملعلومات مع 1

�لآخرين )�سو�ء �لأقر�ن �أو �لكبار( ب�سورة لفظية �أو غري لفظية.
((( م�س����كالت �لتفاع����ل �لجتماع����ي: ع����دم ق����درة �لطفل عل����ى تكوين عالق����ات مثمرة 1

وم�ستمرة مع �لآخرين، مع تف�سيل �للعب و�لعمل مبفرده و�لعزلة عن �لآخرين. 
((( �لنمطي����ة وثب����ات مث����ري�ت �ملحي����ط: ممار�س����ة �لطف����ل �س����لوكيات متك����ررة ب�س����ورة 1

قهري����ة، وع����دم �لرغب����ة يف تغي����ري �ملثري�ت فى �س����ياقه �ملحيط و�لت�س����بث بالأ�س����ياء 
�لب�سيطة عدمية �لفائدة.

((( �حلركة و�لإدر�ك �حل�س����ى: عدم �لتز�ن، وع����دم �لتاآزر �حلركي، و�حلركة �لز�ئدة، 1
وم�سكالت �لإح�سا�س �ل�سمعي و�لب�سرى، و�لتذوق، و�حلو��س �خلا�سة باجللد... �لخ.
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وفى هذ� �ل�س����ياق فاإن �لطفل ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد هو من مت ت�سخي�سه 
مبعاي����ري وحمكات �لإ�س����د�ر �خلام�س �لت�سخي�س����ي للتوحد (DSM–IV5) �ل�س����ادر عن 
جمعية �لطب �لنف�س����ي �لأمريكية. ومن ينطبق عليه �دو�ت �لت�س����خي�س ح�سب �لتوجهات 

�حلديثة للت�سخي�س و�لتى يذكرها هذ� �لبحث وياأخذ بها.

الذاكرة ق�سرة الأمد Short term Memory: “يق�سد بها ��ستدعاء �ل�سور، �أو �جلمل، 
�أو �لأرق����ام �أو �ملو�س����وعات �ملختزل����ة د�خ����ل �لذ�ك����رة بعد تع����رف �ملفحو�س لها م����رة و�حدة 
مل����دة خم�����س ثو�ين لكل مثري يتم عر�س����ه من خالل �لأد�ء على �ختبار�ت �لذ�كرة ق�س����رية 
�لأم����د ملقيا�����س �س����تانفورد بينيه �ل�س����ورة �لر�بعة”. وتنق�س����م �لذ�كرة ق�س����رية �لأمد �إىل: 

((( �لذ�كرة ذ�ت �ملعنى وتتمثل يف ذ�كرة �جلمل وهي ذ�كرة �سمعية تت�سمن قيا�س �لذ�كرة 1
بالإ�سافة �إىل �لفهم �للفظي ومعرفة بناء �جلملة. 

((( ����ا ذ�كرة �س����معية تت�س����من 1 �لذ�ك����رة عدمي����ة �ملعن����ى وتتمثل يف ذ�كرة �لأرقام وهي �أي�سً
قيا�س �لقدرة على �إعادة تنظيم �ملادة �مل�ستدعاة وتذكرها. 

�لذ�ك���رة �لب�س���رية ه���ى ذ�ك���رة �خل���رز و�لأ�س���ياء وه���ي ذ�كرة ب�س���رية تت�س���من قيا�س 
�لإدر�ك و�لتحليل و�لتخيل �لب�سري و�ملرونة )مليكة، 1998(. 

حمددات البحث: 
تتح����دد حم����دد�ت �لبحث بعينته �ملكونة من )25( طف����اًل يعانون بدرجات متفاوتة 
من ��سطر�بات طيف �لتوحد، ومت ت�سخي�سهم مبعرفة متخ�س�سني وخمت�سني مبد�ر�س 
�لرتبي����ة �لفكري����ة بالقاه����رة و�لبح����رية لعام �لدر��س����ى 2014 -2015 م و�ختب����ار�ت �لذ�كرة 

ق�سرية �لأمد لختبار �ستانفورد بينيه »�ل�سورة �لر�بعة« 

اأدبيات البحث: 
�س����هدت �لعقود �لأخرية تقدًما كبرًي� فى ميد�ن فهمنا ل�س����طر�بات طيف �لتوحد 
مقارنة مبا كانت عليه �لنتائج �لعلمية فى �حلقبة �لزمنية �لتى و�سف فيها كانر )1943( 
ه����ذ� �ل�س����طر�ب. ولع����ل م����ا ميي����ز ه����ذ� �لتقدم �أن����ه تقدًما �س����اماًل تن����اول جمي����ع �ملفاهيم 
�ملرتبطة بالتوحد كفهمنا لطبيعة �أ�سبابه، و�آلية ت�سخي�سه، و�أعر��سه، و�لتعامل معه من 
خالل �لرب�مج �لرتبوية و�لعالجية. ولعل �لتقدم فى هذ� �مليد�ن متثل فى تغيري �لبنية 
�لتى تت�سمنها هذه �لفئة ومعايري ت�سخي�سها وفًقا لل�سورة �خلام�سة للدليل �لإح�سائى 

.DSM– 5 و�لت�سخي�سى
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ويع����د) كان����ر( �أول من و�س����ع تعريًفا لهذ� �لإ�س����طر�ب، وح�س����ر معي����ار �لتوحد يف 
�س����ورتني �أ�سا�س����يتني هم����ا: �لوحدة �ملفرط����ة و�لّرتابة، ويق�س����د بالوح����دة �ملفرطة �لعي�س 
بخياله وت�س����وره، حيث يتفاعل مع نف�س����ه بدون �ندماج مع �أقر�نه من �لأطفال، و�لطفل 

يف بد�ية �لعامني �لأولني مييل �إىل �لرتابة و�لتي تت�سم بنمطية �سلوكه.
فالتطور �لتاريخي لدر��س����ات ��س����طر�ب �لتوحد من ز�وي����ة �ملر�حل �لتي مرت بها 

�لدر��سات �لتي تناولته منذ كانر عام 1943 ميكن تلخي�سها: 
املرحلة الأوىل )مرحلة الدرا�سات الو�سفية(: در��سات �أجريت يف �لفرتة ما بني �أو��سط 
و�أو�خ���ر خم�س���ينيات �لقرن �ملا�س���ي، بهدف و�س���ف �س���لوك �لأطفال ذوى ��س���طر�بات 
 Early Infantile �ملبك���ر”  �لطف���ويل  “�لتوح���د  ذوى  ل�س���يما  �لتوح���د  طي���ف 
Autism حي���ث كان ي�س���خ�س ��س���طر�ب �لتوح���د عل���ى �أن���ه �أح���د ذهان���ات �لطفول���ة                                      

)�لزريقات و�لإمام، 2007(. 
املرحلة الثانية )مرحلة الدرا�سات التابعة للدرا�سات الأوىل(: در��سات �أجريت ما بني 
�أو�خر خم�س���ينيات و�س���بعينيات �لقرن �ملا�س���ى وهى ل تز�ل يف طور �لتقارير �ملبدئية 
وترك���ز عل���ى �لتطور�ت �ملحتمل���ة يف قدر�ت ومه���ار�ت �لأطفال نتيج���ة �لتدريب. وقد 
ن�ستخل�س من در��سات هذه �ملرحلة ثالث مالحظات �أ�سا�سية �ساعدت ب�سكل جوهري 

على �لتكهن فيما بعد بو�سع معايري ت�سخي�سية حلالت ��سطر�ب طيف �لتوحد.
((( �أهمي����ة �لتط����ور �ملبك����ر للغ����ة. حي����ث �ل�س����تخد�م �لو��س����ح للغ����ة �لأطفال يع����د �أحد 1

�ملوؤ�سر�ت �ملهمة لتحديد حالت ��سطر�بات طيف �لتوحد.
((( �نخفا�س �لقدر�ت �لعقلية كاأحد �لعو�مل �لتي ميكن �أن ت�س����تخدم كموؤ�س����ر يعتمد 1

عليه حيث �إن ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد غري قادرين على �ل�ستجابة ملقايي�س 
�ل����ذكاء وم����ن كانت درجاتهم منخف�س����ة على مقايي�س �ل����ذكاء �أقل من IQ 55 كان 

معظمهم ي�ستمرون يف �لعتماد على �لآخرين ب�سدة.
((( �لقابلي����ة للتعل����م تع����د ه����ي �لأخ����رى م����ن �ملوؤ�س����ر�ت �ملهم����ة يف ت�س����خي�س ح����الت 1

��سطر�بات طيف �لتوحد )�لزريقات و�لإمام، 2007(. 
املرحلة الثالثة )مرحلة الدرا�سات املتتابعة(: ��ستغرقت هذه �لفرتة عقد ثمانينيات 
وبد�ية ت�س����عينيات �لقرن �ملا�س����ى، و�س����هدت تي����اًر� ثابًتا م����ن �لتقارير و�لدر��س����ات �ملتتابعة 

وهى ل ز�لت متو��سلة �إىل �ليوم، وركزت على:
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((( �أهمي����ة تط����ور لغ����ة �لأطف����ال ذوى ��س����طر�بات طي����ف �لتوح����د ل�س����يما يف مرحل����ة 1
�لطفولة �ملبكرة �ملمتدة من �سن �سنة �إىل 6 �سنو�ت.

((( �أهمية �لتدخل �ملتخ�س�����س فمجرد متتع �لأطفال ذوى ��س����طر�بات طيف �لتوحد 1
ببع�����س �مله����ار�ت �أو �لق����در�ت �لإدر�كي����ة و�للغوي����ة �لكب����رية ن�س����بًيا ل ي�س����من له����م 
بال�س����رورة �أن تتط����ور حالة هوؤلء ب�س����كل جي����د دون �لتدخل �ملتخ�س�����س من �أجل 

�لتدريب يف بع�س �ملجالت �ملعينة مثل �لعمليات �حل�سابية.
((( تعد �ملعلومات �ملت�سمنة يف تقارير در��سات �ملرحلة �لثالثة �أكرث تنظيًما ومو�سوعية 1

من در��سات �ملرحلتني �ل�سابقتني.
((( و�س����ائل �لت�س����خي�س ومن ثم نتائج �لت�س����ميم �لتي كانت م�س����تخدمة يف �لدر��سات 1

�لباك����رة تختل����ف بع�س �ل�س����يء عن تلك �مل�س����تخدمة يف �لدر��س����ات �لالحقة، ومن 
ث����م ف����اإن تقييم �أي تطور يف �أد�ء عينات �لدر��س����ات �س����وف تختل����ف نتيجته �لنهائية 
وكذل����ك �لنتائ����ج �ملرتتب����ة علي����ة وفًق����ا لخت����الف �لأدو�ت �مل�س����تخدمة، و�خللفي����ة 

�لثقافية و�لجتماعية لأفر�د كل در��سة على حدة.

املرحل�ة الرابع�ة )مرحلة الدرا�س�ات املقننة(: تتد�خ���ل هذه �ملرحل���ة يف بد�يتها مع 
�أو�خ���ر �ملرحل���ة �ل�س���ابقة ومتتد �إىل �لف���رتة �حلالية، وقد ز�دت �لدر��س���ات �ملقدمة يف 

هذه �لفرتة ب�سكل ملفت للنظر ومتيزت بالدقة و�لنتظام ويعود ذلك �إىل:
((( وجود معيار ت�سخي�سي متفق عليه ل�سطر�بات �لتوحد 1
((( تطور �آليات �لبحث �لعلمي �ملقننة مبا يت�سمنه من مقايي�س و�ختبار�ت خا�سة.1
((( �لتطور �لتكنولوجي يف �لأجهزة �لطبية.1

ماهية ا�سطراب التوحد:
��سطر�ب �لتوحد م�سطلح ي�ستخدم لو�سف �إعاقة من �إعاقات �لنمو، تتميز بق�سور 
يف �لإدر�ك وتاأخر �أو توقف �لنمو، وتوجه نحو �لنكفاء عن �لو�س����ط �ملحيط بحيث يعي�س 
منكفًئ����ا عل����ى ذ�ت����ه، ل يكاد يح�س مب����ا حوله ومن يحيط به من �أفر�د �أو �أحد�ث �أو �أ�س����ياء. 

وقدم����ت �جلمعي����ة �لوطني����ة للتوح����د National Autistic Society تعريًف����ا 
للتوح����د باأن����ه: “ق�س����ور يوؤث����ر عل����ى �لطريق����ة �لت����ي يتو��س����ل به����ا �لطف����ل م����ع �لآخرين، 
حي����ث �إن جمي����ع �لأطف����ال ذوي ��س����طر�ب �لتوح����د يتمي����زون بق�س����ور يف ثالث����ة جتمع����ات 
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�لجتماع����ي                                          و�لتو��س����ل   Social Interaction �لجتماع����ي  �لتفاع����ل  ه����ي:  �أ�سا�س����ية 
Social Communication و�لتخيل Imagination بالإ�س����افة �إىل هذ� فاإن �لنماذج 

�ل�سلوكية �ملتكررة تعد خا�سية ملحوظة لديهم”. 

و��س����طر�بات �لتوحد ��س����طر�بات منائية ت�ستمر مدى �حلياة، وتظهر عادة خالل 
�لأع����و�م �لثالث����ة �لأوىل من �لعمر، وتوؤثر يف منو �لدماغ، ويف جمالت �لتو��س����ل �للفظي 
وغ����ري �للفظي Verbal and non verbal Communication و�لتفاعل �لجتماعي 
 Sensory  (Reed, Hirst & Hyman, �حل�س����ي  و�لنم����و   Social Interaction

.2012, p.424)

التوجهات احلديثة فى الت�سخي�س فى �سوء الإ�سدار اخلام�س للدليل الإح�سائى الأمريكى:
يع����د ت�س����خي�س ��س����طر�ب �لتوح����د من �مل�س����كالت �ل�س����عبة �لتي تو�ج����ه �لباحثني 
و�ملهنيني يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة. وقد يعود ذلك �إىل �أمرين: �أولهما: �أن �لتوحد لي�س 
��س����طر�ًبا و�حًد� و�إمنا يبدو يف عدة �أ�س����كال، مما حد� بالبع�س �إىل ت�س����ميته طيف �لتوحد 
وثانيهما: �أن مفهوم »�لتوحد« قد يتد�خل مع مفاهيم �أخرى؛ كف�سام �لطفولة، و�لإعاقة 
�لفكري����ة، و��س����طر�بات �لتو��س����ل، ومترك����ز �لطفل حول ذ�ت����ه، و��س����طر�بات �حلو��س ... 

وغري ذلك من مفاهيم.

وم����ن ث����م فاإن �لت�س����خي�س �ل�س����حيح ل�س����طر�ب �لتوح����د �أمر على ق����در كبري من 
�لأهمية كونه ي�س����اعد على �لهتمام بقدر�ت كل طفل وتطوير بيئة منا�س����بة له، مع و�س����ع 

برنامج تعليمي فردي له �سمن �لإطار �لعام للمنهج �لرتبوي �ل�سائد يف �ملجتمع.

وق����د ذك����ر Reed et al., (2012, p. 425) �أن ح����و�يل 60% م����ن �لأطف����ال ذوى 
��س����طر�بات طيف �لتوحد يكون �أد�وؤهم �أقل من 50% على �ختبار�ت �لذكاء، وهم يت�س����مون 

بانخفا�س �أد�ء �لذ�كرة ل�سيما �لذ�كرة �للفظية.

وذك����ر �لقذ�يف )1994، �س 160( �أن ت�س����خي�س “�لتوحد” كا�س����طر�ب منائي، يبد�أ 
بالتعرف على �أعر��س �ل�سطر�ب ح�سب كل حالة وهذه �لأعر��س هي:

((( ��سطر�ب عملية �لكالم، �أو عدم �لكالم مطلًقا: فالطفل �لذي يعاين من ��سطر�ب 1
�لتوح����د ق����د ل يتكل����م، و�إذ� تكلم فاإن كالمه يكون غريًبا وغ����ري مفهوم �أحياًنا، ول 

يقلد �لآخرين يف كالمه كما يفعل �لأطفال �لأ�سوياء.
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((( خلل �أو عدم �إقامة عالقات �جتماعية مع �لآخرين، وعدم �لرغبة يف م�ساحبتهم، 1
�أو تلقي �حلب و�لعطف منهم حتى لو كان هذ� �حلب وذلك �لعطف من �لو�لدين، 
ل�سيما �لأم، ويظل �لطفل ذى ��سطر�ب �لتوحد �ساكنا ل يطلب من �أحد �لهتمام 
ب����ه، و�إذ� �بت�س����م فاإن����ه يبت�س����م لالأ�س����ياء دون �لنا�����س، ويرف�س �ملالطف����ة و�ملد�عبة، 

ويعمل على جتنبهما.
((( ظهور �لطفل ذى ��س����طر�ب �لتوحد مبظهر �حلزين، دون �أن يعي ذلك، و�ل�سلوك 1

�لنمط����ي �ل����ذي يت�س����ف بالتك����ر�ر، وخا�س����ة يف �للع����ب ببع�����س �لأدو�ت، �أو حتريك 
�جل�سم ب�سكل معني، وبدون توقف، وبدون �ل�سعور بامللل �أو �لإعياء.

((( ��س����طر�ب �لنم����و �لعقل����ي للطف����ل �لتوح����دي، وظه����ور تفوًق����ا ملحوًظ����ا �أحيان����ا يف 1
جم����الت �أخ����رى. ويب����دو �أحياًن����ا �أنهم ميلك����ون مه����ار�ت ميكانيكي����ة مرتفعة، مثل 
معرف����ة ط����رق �لإنارة، وت�س����غيل �لأقفال، و�إج����ادة عمليات فك �لأجه����زة و تركيبها 

ب�سرعة و مهارة.
((( كرثة �حلركة، �أو �مليل للجمود، وعدم �حلركة، و�لعزلة عمن حوله ح�سًيا وحركًيا.1
((( عدم �لإح�سا�س �لظاهر بالأمل، وعدم تقدير �لطفلذى ��سطر�ب �لتوحد للمخاطر 1

�لتي قد يتعر�س لها، بالرغم مما قد يلحق به من �أذى.
((( ظه����ور �لطفل ذى ��س����طر�ب �لتوح����د مبظهر يختلف عن �لأطف����ال �لآخرين، مع 1

�سرعة �لنفعال عندما يتدخل �سخ�س ما يف �سوؤونه، ويثور فجاأة، خا�سة �لأطفال 
ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد �لذين ل تتجاوز �أعمارهم �خلم�س �سنو�ت.

((( �ل�س����تجابة ب�س����كل غري طبيع����ي لبع�س �ملثري�ت من قبل �لطف����ل �لتوحدي، وكاأنه 1
م�ساب بال�سمم، يف حني قد ي�ستجيب لبع�س �لأ�سو�ت ب�سكل مبالغ فيه.

وح�سب ت�سخي�س �جلمعية �لربيطانية �لوطنية لالأطفال ذوى ��سطر�بات طيف 
فاإن����ه   (National Society for Autistic Children NSAC, 1978) �لتوح����د 

ي�ستمل على �ملظاهر �لتالية: 
((( ��سطر�ب يف معدل �لنمو و�سرعته. 1
((( ��سطر�ب ح�سي عند �ل�ستجابة للمثري�ت. 1
((( ��سطر�ب �لتعلق بالأ�سياء و�ملو�سوعات و�لأ�سخا�س. 1
((( ��سطر�ب يف �لتحدث و�لكالم و�للغة و�ملعرفة. 1
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وت�س����من �لإ�س����د�ر �لر�بع �ملعدل �س����مول ��س����طر�ب �لتوحد كفئة م�س����تقلة �س����من 
 (Pervasive Developmental مظلة ما يعرف با�سم �ل�سطر�بات �لنمائية �ل�ساملة
(Disorders-PDD �إىل جانب �أربعة ��سطر�بات �أخرى تتقاطع معه فى بع�س �لأعر��س 
�ل�سلوكية (DSM-IV-TR, 2000) ولعل �آلية عر�س ��سطر�ب �لتوحد قد لقت قبوًل 
و��سًعا فى �مليد�ن ملا لها من خ�سو�سية تو�سيحية �ساملة جلملة �لأعر��س �ل�سلوكية �لتى 
متي����ز ��س����طر�ب �لتوحد عن غريه من �لفئات �لأخرى �س����من نف�����س �ملظلة �ملقرتحة. و�أن 
ه����ذه �لطبع����ة قد و�س����حت جملة معايري ت�سخي�س����ية يجب �ل�س����تناد �إليها عند ت�س����خي�س 

��سطر�ب �لتوحد )جدول 1(

وف����ى ه����ذ� �ل�س����ياق، ف����اإن �لطبع����ة �لر�بع����ة �ملعدلة عرف����ت �لتوح����د باأنه: “ق�س����ور 
نوعى يظهر فى ثالثة جمالت منائية هى: �لتفاعل �لجتماعى، و�لقدرة على �لتو��س����ل 
)بنوعيه �للفظى وغري �للفظى(، وجملة من �لأمناط �ل�س����لوكية و�لهتمامات و�لأن�سطة 
�ملح����دودة و�لتكر�ري����ة و�لنمطي����ة” و�لت����ى يج����ب �أن يكتم����ل ظهورها قبل �س����ن �لثالثة من 

.(DSM IV-TR, 2000) لعمر�
جدول )1(

حمكات ت�سخي�س ا�سطراب التوحد للطبعة الرابعة املعدلة للدليل الإح�سائى والت�سخي�سى
)�أ( ما جمموعة )6( �أو �أكرث من �لفقر�ت �لو�ردة فى �لبنود )1( و)2( و)3( بال�سافة 

�إىل )2( على �لأقل من �لبند )1( و و�حدة على �لأقل لكل من �لبندين )2( و)3( 
�لتالية:
• البند ))(: ق�سور نوعى فى �لتفاعل �لجتماعى معرب عنه فى �ثنتني على �لأقل 	

مما يلى:
و�ملت�سمنة . 1 �ملتعددة  �للفظية  غري  �ملهار�ت  ��ستخد�م  على  �لقدرة  فى  و��سح  ق�سور 

�أمثلة )�لتو��سل �لعينى �ملبا�سر، وتعابري �لوجه، و�لأو�ساع �جل�سمية، و�لإمياء�ت( 
لتنظيم �آلية �لتفاعل �لجتماعى.

�لف�سل فى تطوير �لعالقات مع �لرفاق ب�سورة تتنا�سب مع �لعمر �لزمنى.. 2
�لآخرين . 3 و�لهتمامات مع  و�لجناز  للمتعة  م�ساركة  �لتلقائية على  �لقدرة  �سعف 

وذلك من خالل �سعف �لقدرة على عر�س �أو �إح�سار )جلب( �أو �لإ�سارة �إىل �لأ�سياء 
قيد �لهتمام.

نق�س �لتفاعل �لجتماعى و�لنفعاىل �ملتبادل و�لذى قد يبدو فى نق�س �لقدرة على . 4
�لرتباط بالآخرين  �أو �إدر�ك حالتهم �لنفعالية.
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• البند ))(: ق�سور نوعى فى �لتو��سل معرب عنه فى و�حد على �لأقل مما يلى:	
تاأخر �أو نق�س كلى فى �للغة �ملنطوقة �أو �لقدرة على �حلديث.- 1
عدم �لقدرة على �إن�ساء �ملحادثات مع �لآخرين �أو �ل�ستمر�ر بها.- 2
بالطفل - 3 خا�سة  فردية  لغة  ��ستخد�م  �أو  للغة  و�لتكر�رى  �لنمطى  �ل�ستخد�م 

غري مفهومه.
�للعب - 4 �أو  )�لعفوى(  �لتلقائى  �لإيهامى  �للعب  على  �لقدرة  فى  �لنق�س 

�لجتماعى �ملقلد و�ملنا�سب للعمر �لزمنى.

• البند )3(: �أمناط �سلوكية و�هتمامات و�أن�سطة حمدودة وتكر�رية ومنطية معرب عنها 	
فى و�حدة على �لأقل مما يلى:

�لن�سغال �لز�ئد فى و�حدة �أو �أكرث من �لهتمامات �لنمطية و�ملحدودة و�لتى - 1
تبدو غري �عتيادية من حيث م�ستوى �سدتها ونوعية تركيزها.

�أو - 2 �لروتينية  �لوظيفى بعدد من �حلركات  �ملرن( غري  �للتز�م �جلامد )غري 
�لطقو�سية.

حركات ج�سمية منطية وتكر�رية مثل )رفرفة �ليدين، �لنقر بالأ�سابع(.- 3
�لن�سغال �لز�ئد عن �حلد باأجز�ء �لأ�سياء.- 4

)ب( �أد�ء غري طبيعى فى و�حدة على �لأقل من �ملجالت �لتالية مع �سرورة ظهور ذلك قبل 
�سن 3 �سنو�ت:

�لتفاعل �لجتماعى.- 1
�للغة كما ت�سخدم فى �لتو��سل �لجتماعى.- 2
�للعب �لرمزى �أو �لتخيلى.- 3

�لطفوىل. )�لرتد�د(  �لتفكك  �إ�سطر�ب  �أو  رت  عر�س  �إىل  �ل�سطر�ب  هذ�  ين�سب  ل  )ج( 
(DSM IV-TR, 2000)

ولع���ل للتط���ور�ت �حلديث���ة �لت���ى طر�أت عل���ى �آلية فهمن���ا للفئات �لت���ى تندرج 
�س���من م�س���مى �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �ل�س���املة  (PDD)و�لت���ى وردت ف���ى �لطبع���ة 
�لر�بع���ة �ملعدل���ة بالدلي���ل بال���غ �لأث���ر ف���ى �أح���د�ث تغي���ري جوه���رى ف���ى ه���ذه �لفئة. 
ولع���ل م���ن �لأمثل���ة على ذلك هو �لتفاق ب���اأن متالزمة ريت مل تعد ��س���طر�ًبا معرًفا 
�س���لوكًيا )كغريه���ا م���ن باق���ى �لفئ���ات( و�إمن���ا ق���د �أ�س���بحت ��س���طر�ًبا معرًف���ا جينًي���ا 
نظ���ًر� لتو�س���ل �لعلم���اء للج���ني �لذى ي�س���بب حدوثه���ا (MeCP2) لذ� ف���اإن �لطبعة 
�خلام�س���ة ق���د ��س���تثنت ه���ذه �ملتالزم���ة كو�ح���دة من فئ���ات ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد                   

(Machado, Caye, Frick, & Rohde, 2013)
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ولع���ل �هتم���ام �لعلم���اء �لز�ئ���د باآلي���ات ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتوح���د وغ���ريه 
���ا دقيًق���ا يه���دف �إىل �إز�ل���ة �لغمو����س و�لتقاط���ع بني هذه  م���ن �ل�س���طر�بات ت�سخي�سً
�ل�س���طر�بات، دف���ع �للجن���ة �لعلمية �لت���ى تولت �إع���د�د �لطبعة �خلام�س���ة �إىل تغيري 
م�س���مى �لفئ���ة ومعاي���ري ت�سخي�س���ها. وبن���اء على ذلك ف���اإن �لطبعة �خلام�س���ة للدليل 
 (ASD) �لإح�س���ائى ت�س���تخدم �لآن م�س���مى جدي���د ه���و ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د 
و�ل���ذى يجم���ع ما كان يعرف �س���ابًقا با�س���طر�ب �لتوحد (AD)، ومتالزمة ��س���ربجر 
(CDD)، و�ل�س���طر�ب  Asperger Syndrome و��س���طر�ب �لتف���كك �لطف���وىل 
�لنمائى �ل�س���امل غري �ملحدد(PDD NOS) �س���من م�س���مى و�حد على �س���كل مت�سل 

يختلف مكوناته باختالف عدد و�سدة �لأعر��س.

و�لطبع���ة �خلام�س���ة م���ن �لدلي���ل ق���د �أوردت ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �س���من 
 Neurodevelopmental Disorders مظل���ة �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �لع�س���بية
و�لتى تت�سمن �لفئات �لتالية �إىل جانب فئة ��سطر�بات طيف �لتوحد: �لإ�سطر�بات 
 Communication و��سطر�بات �لتو��سل Intellectual Disabilities لفكرية�
Disorders، و�سعف �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد (ADHD) و�سعوبات �لتعلم �ملحددة 
 (Montor Disorders) (Machado, و�ل�سطر�بات �حلركية (Specific LD)
 (Caye, Frick, Rohde, 2013وم���ن ث���م فاإن �أهم �لتغري�ت �لتى طر�أت على فئة 

��سطر�ب �لتوحد وفًقا للمعايري �جلديدة:

(( )Single Diagnosis  ا�ستخدام ت�سمية ت�سخي�سية موحدة
ت�س���منت �ملعاي���ري �جلدي���دة توظيًف���ا مل�س���مى موح���د ه���و “��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د”Autism Spectrum Disorder (ASD) حي���ث يت�س���من هذ� �مل�س���مى 
كاًل من “��س���طر�ب �لتوحد، ومتالزمة �أ�س���ربجر، و�ل�س���طر�بات �لنمائية �ل�س���املة 
غ���ري �ملح���ددة و��س���طر�ب �لتفكك �لطف���وىل )و�لتى كانت ��س���طر�بات منف�س���لة عن 
بع�س���ها �لبع����س ف���ى �لطبع���ة �لر�بعة �ملعدلة م���ن DSM حي���ث مت جتميعها فى فئة 
و�ح���دة دون �لف�س���ل بينه���ا. وت�س���منت �ملعاي���ري �جلدي���دة ��س���قاط متالزم���ة “ريت” 
م���ن فئ���ة ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د. ولعل �لتعلي���ل �ل���ذى مت تقدميه م���ن قبل جلنة 
�إع���د�د ه���ذه �ملعاي���ري �جلديدة يكمن فى �أن هذه �ل�س���طر�بات ل تختلف عن بع�س���ها 
�لبع�س من حيث معايري ت�سخي�س���ها و�إمنا �ختالفها يكمن فى درجة �سدة �لأعر��س 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 336 

�ل�س���لوكية، وم�س���توى �للغ���ة، ومعامل �ل���ذكاء لدى �أفر�دها؛ لذ� ف���اإن �لدليل قد عمد 
�إىل جمعه���ا ف���ى فئ���ة و�ح���دة ل تختل���ف ف���ى �آلي���ة ت�سخي�س���ها. كم���ا و�أن �للجنة تربر 
��سقاط متالزمة ريت لكونها متالزمة جينية قد مت �كت�ساف �جلني �مل�سبب لها. كما 
�أن �لدلي���ل قد فر�س على �أخ�س���ائيي �لت�س���خي�س حتديد ما يعرف مب�س���توى �ل�س���دة 
Level of Severity و�لت���ى يت���م بن���اء عليها حتديد م�س���توى ونوع �لدعم �خلدمى 
و�لتاأهيل���ى Level of Support �ل���ذى يج���ب �لعم���ل على تقدميه لتحقيق �أق�س���ى 

درجات �ل�ستقاللية �لوظيفية فى �حلياة �ليومية.

الت�سخي�س ا�ستناًدا على معيارين اثنن بدلً من ثالثة معاير( ))
ت�س���منت �ملعايري �جلديدة �ل�ستناد �إىل معيارين �ثنني فى عملية �لت�سخي�س 
ب���دًل م���ن �ملعاي���ري �لثالث���ة �لت�سخي�س���ية �لت���ى كان���ت م�س���تخدمة م���ن قب���ل �لطبعة 
�لر�بع���ة �ملعدل���ة. حيث تت�س���من �ملعايري �جلديدة �لت�س���خي�س وفًقا ملعيارى �لق�س���ور 
�لجتماع���ى          و�لتفاع���ل   Social Communication �لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ف���ى 
Social Interaction و�ل�س���عوبات فى �لأمناط �ل�س���لوكية و�لهتمامات و�لأن�سطة 
�ملحدودة و�لتكر�رية و�لنمطية. ويكمن �لفرق هنا عن �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة، فى �أن 

�لطبعة �ملعدلة كانت ت�ستخدم معياًر� ثالًثا وهو �لق�سور �لنوعى فى �لتو��سل.

(3 ) Number of Diagnostic ع�دد الأعرا��س الت�ى يتم الت�سخي��س بن�اء عليه�ا
Symptoms

 ت�س���منت �ملعاي���ري �جلديدة م���ا جمموعة �س���بعة �أعر��س �س���لوكية موزعة كما 
يل���ى: ثالثة �أعر��س ف���ى �ملعيار �لأول و�أربعة �أعر��س فى �ملعيار �لثانى. وعلى �لعك�س 
���ا �س���لوكًيا موزعة على �س���كل  م���ن ذل���ك، فقد ��س���تخدمت �ملعايري �لقدمية )12( عر�سً

�أربعة �أعر��س �سلوكية لكل معيار ت�سخي�سى.

(4 ):Identification of Severity Levels حتديد م�ستوى �سدة الأعرا�س
�لت�س���خي�س حتدي���د م�س���توى  �أخ�س���ائيي  �ملعاي���ري �جلدي���دة عل���ى  ت�س���رتط 
و�لتاأهيل���ى �خلدم���ى  �لدع���م  ون���وع  م�س���توى  حتدي���د  لأغر�����س  �لأعر�����س  �س���دة 

 Level of Support �ل���ذى يج���ب �لعم���ل عل���ى تقدمي���ه لتحقي���ق �أق�س���ى درج���ات 
�ل�س���تقاللية �لوظيفي���ة ف���ى �حلي���اة �ليومي���ة، وتوظ���ف �ملعاي���ري �جلدي���دة ثالث���ة 
م�س���تويات لهذه �ل�س���دة لكل معيار ت�سخي�س���ي )جدول 2( وعلى �لعك�س من ذلك، فلم 
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توظف �ملعايري �لقدمية مثل هذ� �لإجر�ء فى حتديد م�س���توى �ل�س���دة. ولعل �ل�س���بب 
من ور�ء �إ�سافة هذ� �ل�سرط يكمن فى �لدمج �لذى ت�سمنته �ملعايري �جلديدة لفئتى 
متالزمة ��س���ربجر و�ل�س���طر�بات �لنمائية �ل�س���املة غري �ملحددة و�لتى كانت فئتني 

منف�سلتني عن بع�سهما وعن �لتوحد فى �لطبعة �لر�بعة.

(5 )Age of Onset املدى العمرى
ت�سمنت �ملعايري �جلديدة تو�سيًعا للمدى �لعمرى �لذى تظهر فيه �لأعر��س 
لت�سمل عمر �لطفولة �ملبكرة )و�ملمتد حتى عمر ثمان �سنو�ت( بدًل عن �ملدى �لعمرى 

�مل�ستخدم من قبل �ملعايري �لقدمية وهو عمر ثالث �سنو�ت.

(( ) Hyper/ Hypo- reactivity to احل�سي�ة  العتيادي�ة  غ�ر  ال�ستجاب�ات 
Sensory Inputs

ت�س���منت �ملعاي���ري �جلدي���دة ف���ى بعده���ا �لثانى )�ملعي���ار �لثان���ى( �لإ�س���ارة �إىل 
�ل�س���تجابات غ���ري �لعتيادي���ة للمدخالت �حل�س���ية كو�حدة من �لأعر��س �ل�س���لوكية 
�لتى �إن وجدت لدى �لطفل فهى تعد �أ�سا�س���ية فى ت�سخي�س���ه، وعلى �لعك�س من ذلك 
فل���م ت�س���تخدم �ملعاي���ري �لقدمي���ة مثل ه���ذ� �لعر�س كو�حد م���ن �لأعر��س �لأ�سا�س���ية 

و�إمنا جرت �لعادة فى �مليد�ن �أن يكون من �لأعر��س �مل�ساندة.

(( )Accompanying Disorders ال�سطرابات امل�ساحبة
��س���رتطت �ملعاي���ري �جلديدة على �أخ�س���ائيي �لت�س���خي�س حتدي���د مدى وجود 
��س���طر�بات �أخرى م�س���احبة ل�س���طر�ب طيف �لتوحد لدى �لطفل عند �لت�سخي�س 
)جدول 2( وهو �سرط مل تذكره �ملعايري �لقدمية ك�سرط ت�سخي�سى و�إمنا �أو�سى به 

�مليد�ن عند �حلاجة �إليه.

الجتماع�ى( )) التوا�س�ل  ا�سط�راب  فئ�ة  ه�ى  جدي�دة  ت�سخي�سي�ة  فئ�ة  اق�رتا( 
  Social Communication Disorder

�أ�س���افت �لطبع���ة �خلام�س���ة فئ���ة ت�سخي�س���ية �أخ���رى تع���رف با�س���م ��س���طر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى و�لت���ى تع���د �لت�س���خي�س �ملنا�س���ب للطف���ل �ل���ذى تنطب���ق عليه 
�لأعر�����س �ل�س���لوكية �س���من �ملعي���ار �لأول لفئة ��س���طر�ب طيف �لتوح���د ول تتو�جد 
لدي���ه �لأعر�����س �ل�س���لوكية فى �ملعيار �لثانى. وبذلك، ف���اإن �نطباق �لأعر��س فى كال 
�لبعدين ي�س���بب �لت�سخي�س با�س���طر�ب طيف �لتوحد، فى حني �أن �نطباق �لأعر��س 
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ف���ى �ملعي���ار �لأول فق���ط ي�س���بب �لت�س���خي�س با�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )حيث 
من �ملتوقع �أن �لأطفال �أخ�س���ائيي �لت�س���خي�س بال�س���طر�بات �لنمائية �ل�ساملة غري 

�ملحددة PDD NOS ميكن �أن ي�سخ�سو� �سمن هذه �لفئة(.

عدم احلاجة اإىل الت�سخي�س الفارقى �سمن طيف التوحد:( ))
�إن �لتغيري�ت �لتى طر�أت على �ملفهوم �لبنائى للفئة قد قدمت مفهوم مت�سل 
للتوح���د بعد ��س���تثنائها لفئتى متالزمة ريت و��س���طر�ب �لتف���كك �لطفوىل ودجمها 
لفئ���ات ��س���طر�ب �لتوح���د ومتالزم���ة ��س���ربجر و�ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �ل�س���املة 
غ���ري �ملح���ددة �س���من فئة و�ح���دة هى ��س���طر�بات طيف �لتوح���د؛ لذ� فاإن �أخ�س���ائيي 
�لت�س���خي�س �لعاملني فى �مليد�ن لي�سو� معنيني بق�سية تفريق ��سطر�ب �لتوحد عن 
غريه من �ل�س���طر�بات �لتى كانت قدمًيا ت�س���اركه بنف�س �ملعايري �لت�سخي�سية، و�إمنا 
يتوجب عليهم تقدير م�ستوى �ل�سدة لتحديد �لدعم �ملر�د تقدميه وفًقا مل�ستوى �سدة 

�لأعر��س.

و�أن �ملعاي���ري �جلدي���دة قد تناولت فى �س���قها �لثانى �س���رورة �لعمل على تاأكيد 
وج���ود �ل�س���طر�بات �مل�س���احبة ل�س���طر�بات طي���ف �لتوح���د ولي����س تفريقه���ا عن���ه. 
فاملعاي���ري �جلديدة توؤكد �مكانية �مل�س���احبة لعاقات �أخرى ويتوجب على �أخ�س���ائيي 
�لت�سخي�س تو�سيح تلك �ل�سطر�بات عند �نطباق معايري �لت�سخي�سية وم�ساحبتها 

للتوحد.

 التوجه نحو الت�سخي�س الذى يقود اإىل حتديد اخلدمات املراد تقدميها:( 1))
ميثل تركيز �ملعايري �جلديدة فى �س���قها �لثالث على �س���رورة حتديد م�س���توى 
�خلدم���ات )�لدع���م( نهًج���ا جدي���ًد� نحو رب���ط �لت�س���خي�س بتحديد م�س���تويات �لدعم 
�ملطلوب���ة. ولع���ل ه���ذ� �لتوج���ه مل يتو�ج���د ف���ى �لطبع���ة �لر�بع���ة �ملعدل���ة حي���ث كان 
 (Lecavalier, 2013; Lai, �لطبع���ة ت�سخي�س���ًيا فق���ط )ج���دول2(  تل���ك  توج���ه 
 Lombardo, Chakrabarti, & Baron- Cohen, 2013; Nemeroff et.

al., 2013)
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جدول )2( 
اأهم الفروق بني املعايري الت�سخي�سية القدمية واملعايري الت�سخي�سية اجلديدة

DSM IV-TR(2000)DSM V (2013)معيار �ملقارنة

�ل�سطر�بات �لنمائية �ل�ساملة م�سمى �لفئة
(PDD)

��سطر�ب طيف �لتوحد
(ASD)

مظلة خلم�سة ��سطر�بات منائية بنية �لفئة
متقاطعة فى �لأعر��س.

مت�سلة لثالث فئات ممتدة وفًقا 
مل�ستوى �سدة �لأعر��س.

خم�سة ��سطر�بات منائية متقاطعة مكونات �لفئة
فى �لأعر��س.

فئة و�حدة مت�سلة تت�سمن ما 
كان يعرف ب: �لتوحد، و��سربجر، 

و�ل�سطر�بات �لنمائية �ل�ساملة غري 
�ملحددة �سمن فئة و�حدة فقط.

 حمكات
�لت�سخي�س

ثالثة حمكات: �لتفاعل �لجتماعى، 
و�لتو��سل، و�ل�سلوكيات �لنمطية.

حمكني: �لتفاعل و�لتو��سل 
�لجتماعى، و�ل�سلوكيات �لنمطية.

خم�سة ��سطر�بات منف�سلة متثل م�ستوى �ل�سدة
�ختالًفا فى �سدة �لأعر��س.

حتديد م�ستوى �ل�سدة وفًقا لثالثة 
م�ستويات �سمن فئة و�حدة

 �مل�ساحبة
 لإعاقات
�أخرى

غري حمددة.
حمددة: �لإعاقة �لفكرية- ��سطر�بات 

�للغة، �حلالت �لطبية و�جلينية، 
��سطر�بات �ل�سلوك

 مدى ظهور
�لطفولة �ملبكرة )8 �سنو�ت(.3 �سنو�ت.�لأعر��س

(Multi-level Diagnostic Process) الت�سخي�س متعدد امل�ستويات
تعد عملية ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتوحد �أمًر� �س���رورًيا و�سعًبا فى ذ�ت �لوقت 
حيث يبنى عليها عدد متتابع من �خلطو�ت �لتى تر�سم �سري �لعمل مع �لطفل لتقدمي 
خدمات �لرتبية �خلا�س���ة. تهدف هذه �لعملية �إىل �لتاأكد من وجود ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد لدى �ملفحو�س وذلك بانطباق �ملعايري �لت�سخي�سية ونتائج �لأدو�ت �ملختلفة. 
يعرف �لقيا�س Assessment باأنه “تلك �لعملية �لتى تهدف �إىل جمع �ملعلومات بهدف 
 .(Mclean, 2004, p.8) ”تخ���اذ قر�ر�ت م�س���تقبلية متعلق���ة بالفرد قيد �لعملي���ة�

ويق���وم عل���ى تطبي���ق عملية �لقيا����س و�لت�س���خي�س فريق متعدد �لتخ�س�س���ات 
يهتم بجمع �لعديد من �ملعلومات �لت�سخي�س���ية من م�س���ادر خمتلفة. وحتديًد�، فاإن 
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�لطبعة �خلام�س���ة من �لدليل �لإح�س���ائى (DSM V) قد �هتمت ب�سرورة ت�سخي�س 
���ا دقيًق���ا ومتع���دد �مل�س���تويات وذل���ك وفًق���ا  �لأطف���ال قي���د عملي���ة ت�س���خي�س ت�سخي�سً

للم�ستويات �لثالثة �لتالية:
حمكات الت�سخي�س: و�لتى تو�س���ح طبيعة �لأعر��س، ونوع �مل�س���كالت، و�س���روط ( ))

�لت�سمني و�ل�ستثناء )جدول 3(.
حم�كات التحدي�د Specifiers : �س���روط حتديد وجود �ل�س���طر�بات �لأخرى ( ))

�مل�ساحبة )جدول 5(
حم�كات م�ست�وى ال�س�دة Severity Levels : وهى �ملحكات �لت���ى حتدد بناء ( 3)

عليها �س���دة �ل�س���طر�ب وفًقا جلملة �لأعر��س �ل�س���لوكية فى بعدي )حمكى( 
.(DSM V, 2013) )6 لتو��سل �لجتماعى و�ل�سلوكيات �لنمطية )جدول�

وعليه فاإن عملية �لت�سخي�س ت�سري وفًقا للم�ستويات �لتالية:

امل�ستوى الأول: املحكات الت�سخي�سية:
يت�س���من �مل�س���توى �لأول م���ن عملي���ة �لت�س���خي�س �لتاأك���د م���ن م���دى �نطب���اق 
�ملح���كات و�لت���ى تت�س���من جملة م���ن �لأعر�����س �ل�س���لوكية �ملوزعة على بعدي���ن )بدًل 
م���ن ثالثة �أبعاد( �أ�سا�س���يني هما: )1( بعد �لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماعى و)2( بعد 
 (DSM V, 2013) )3 ل�سلوكيات �لنمطية و�لهتمامات �ل�سيقة و�ملحدودة )جدول�
حيث ت�س���رتط �ملعايري �جلديدة �نطباق �لأعر��س �لت�سخي�س���ية �لثالثة �س���من بعد 
�لتو��سل و�لتفاعل �لجتماعى و�نطباق �ثنني على �لأقل من �لأعر��س �لت�سخي�سية 
�سمن بعد �ل�سلوكيات �لنمطية، ليكون بذلك جمموع �لأعر��س �لتى توؤدى بانطباقها 
�إىل ت�سخي�س �لطفل ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد هو خم�سة �أعر��س من �أ�سل �سبعة       

(out of 7 5) مت�سمنة فى �ملعايري �لت�سخي�سية يو�سحها جدول )3(.

و�أن �ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية ف���ى هذ� �مل�س���توى ل ت�س���رتط م���دى عمري حمدد 
لظه���ور �لأعر�����س �لت�سخي�س���ية، و�إمن���ا ت�س���رتط ظه���ور ه���ذه �لأعر�����س �أو �كتم���ال 
ظهوره���ا خ���الل مرحل���ة �لطفولة �ملبك���رة )عمر 8 �س���نو�ت(. وهذه �ملعايري ت�س���رتط 
�حت�س���اب �لأعر�����س �ل�س���لوكية �لتى ظهرت �س���ابًقا وم���ن ثم �ختفت لحًق���ا ول تظهر 
لدى �لطفل قيد �لت�س���خي�س حالًيا �سمن حمكات ت�سخي�س �لطفل با�سطر�ب طيف 

�لتوحد.
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بال�س���افة ملا �س���بق، فاإن �ملعايري �لت�سخي�سية فى هذ� �مل�ستوى ت�سرتط وجوب 
تاأثر �أد�ء �لفرد �لوظيفى �ليومى بفعل تلك �لأعر��س �ل�سلوكية لتكون بذلك معيقة 
لتفاعله �ليومى �مل�س���تقل. ول تنفى م�س���احبة �ل�س���طر�ب لالإعاقة �لفكرية؛ �إل �أنها 
ت�س���رتط �أن ل تكون �لأعر��س �ل�س���لوكية �لت�سخي�س���ية ناجتة عنها بل م�س���احبة لها 

)�أى وجودهما مًعا �سمن �لفرد(.
جدول )3(

املحكات الت�سخي�سية اخلا�سة با�سطراب طيف التوحد كما وردت فى الطبعة اخلام�سة للدليل 
(F84.0)299.00 الإح�سائى والت�سخي�سى امل�ستوى الأول

)�أ( ق�سور )عجز( د�ئم فى �لتو��سل �لجتماعى و�لتفاعل �لجتماعى و�لذى يظهر 
فى عدد من �لبيئات �لتى يتفاعل عربها �لفرد، و�ملعرب عنه مبا يلى �سو�ء كان ذلك 
�لق�سور معرب عنه حالًيا �أم �أ�سري �إليه فى �لتاريخ �لتطورى للفرد )�لأ�سئلة �لو�ردة 

هنا هى تو�سيحية ولي�ست ح�سريه(:
 ق�سور )عجز( فى �لتفاعل �لجتماعى- �لنفعاىل �ملتبادل و�ملمتد، على �سبيل . 1

�ملثال، من وجود منحى )نهج( �جتماعى غري عادى وف�سل فى �إن�ساء حمادثات 
تبادلي���ة )ذهاًب���ا و�إياًبا( عادية؛ �إىل نق�س فى �لقدرة على م�س���اركة �لهتمامات 
و�مل�س���اعر �أو �لعو�ط���ف )�لوج���د�ن(؛ �إىل �لف�س���ل فى �لبدء )�ملب���ادرة( بالتفاعل 

�لجتماعى �أو �ل�ستجابة للمبادر�ت �لجتماعية.
ق�سور )عجز( فى �ل�سلوكيات �لتو��سلية غري �للفظية و�مل�ستخدمة فى �لتفاعل . 2

�لجتماع���ى، و�ملمت���دة، عل���ى �س���بيل �ملثال، م���ن �لفقر ف���ى توظيف �ل�س���لوكيات 
�لتو��س���لية �للفظي���ة وغ���ري �للفظي���ة �ملدجم���ة ف���ى �لتفاع���ل �لجتماع���ى، �إىل 
�لق�س���ور ف���ى �لتو��س���ل �لعين���ى وتوظي���ف لغ���ة �جل�س���د �أو �لق�س���ور ف���ى فه���م 
و��س���تخد�م �لإمي���اء�ت ف���ى �لتفاعل �لجتماع���ى، �إىل �لنق�س �لكل���ى فى �لقدرة 

على توظيف تعابري �لوجه و�لتو��سل غري �للفظى فى �لتفاعل �لجتماعى.
ق�س���ور )عجز( فى �لق���درة على تطوير �لعالق���ات �لجتماعية و�ملحافظة على . 3

��ستمر�ريتها وفهم معانيها و�ملمتد، على �سبيل �ملثال، من �ل�سعوبات فى تكييف 
�أمناط �ل�س���لوك لتتنا�س���ب مع �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة، �إىل �ل�سعوبات فى 
�لق���درة عل���ى م�س���اركة �للع���ب �لتخيل���ى )�لإيهام���ى( �أو �إقامة �ل�س���د�قات، �إىل 

غياب �لهتمام بالرفاق.
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* يرجى حتديد م�ستوى �ل�سدة:
          يحدد م�ستوى �ل�سدة وفًقا مل�ستوى �لعتالل )�لق�سور( فى �لتفاعل �لجتماعى 

و�أمناط �ل�سلوك �لتكر�رية �ملحدودة )�ملو�سحة فى �جلدول 5(.

وتكر�رية ومنطية معرب عنها  و�أن�سطة حمدودة  و�هتمامات  �سلوكية  �أمناط  )ب( 
�أم  حالًيا  عنها  معرب  �ل�سلوكيات  هذه  كانت  �سو�ء  يلى  مما  �لأقل  على  �ثنتني  فى 
�أ�سري �إليها فى �لتاريخ �لتطورى للفرد )�لأمثلة �لو�ردة هنا هى تو�سيحية ولي�ست 

ح�سرية(:

�لنمطية �أو �لتكر�رية فى �حلركات �جل�سدية )�حلركية(، و��ستخد�م �لأ�سياء، . 1
�أو  �سفوف  فى  �لألعاب  �سف  �لب�سيطة،  �لنمطية  �حلركات  )�أمثلة:  و�للغة 

تقليب �لأ�سياء، �مل�ساد�ة، �لعبار�ت ذ�ت �ملعانى �خلا�سة(.
�أو . 2 بالروتني  �ملرن  غري  �جلامد  �للتز�م  )�لت�سابه(،  �لرتابة  على  �ل�سر�ر 

�لنزعاج  )�أمثلة:  �للفظية  وغري  �للفظية  و�ل�سلوكيات  �لطقو�سية  �لأمناط 
�لنتقال،  �لب�سيطة، �سعوبات فى  للتغيري�ت  �ل�سديد  �ل�سيق(  �لر�حة،  )عدم 
�أمناط تفكري جامدة، �أمناط طقو�سية فى حتية �لآخرين، �حلاجة �إىل �سلوك 

نف�س �لطريق �أو تناول نف�س �لطعام كل يوم(.
حيث . 3 من  عادية  غري  تبدو  و�لتى  عالية  ب�سورة  ثابتة  حمدودة  �هتمامات 

�أو نوعية تركيزها )�أمثلة: �لتعلق )�لرتباط( �لز�ئد �لقوى  م�ستوى �سدتها 
�سيقة  �هتمامات  عادية،  باأ�سياء غري  �لقوى  �لز�ئد  )�لن�سغال(  �لنهماك  �أو 

وحمدودة(.
فرط �أو �نخفا�س فى �ل�ستجابة للمدخالت �حل�سية �أو �هتمامات غري عادية . 4

لالأمل  �لو��سح  �لكرت�ث  عدم  )�أمثلة:  �حل�سية  �لبيئة  )مظاهر(  جلو�نب 
)�أقم�سة(  �أن�سجة  �أو  حمددة  لأ�سو�ت  متعاك�سة  ��ستجابات  �حلر�رة،  درجة  �أو 
حمددة، �لفر�ط )�ملبالغة( فى �سم �أو مل�س �لأ�سياء، �لفتتان �لب�سرى بالأ�سو�ء 

�أو �حلركات(.

* يرجى حتديد م�ستوى �ل�سدة:
          يحدد م�ستوى �ل�سدة وفًقا مل�ستوى �لعتالل )�لق�سور( فى �لتفاعل �لجتماعى 

و�أمناط �ل�سلوك �لتكر�رية �ملحدودة )جدول 5(.
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)ج( وجوب ظهور �لأعر��س فى مرحلة �لنمو �ملبكرة )�إل �أن �لأعر��س قد ل تكون 
�أو قد تكون  �لقدر�ت،  �ملطالب �لجتماعية م�ستوى  �لظهور حتى تتجاوز  مكتملة 

حمتجبة بفعل ��سرت�تيجيات �لتعلم فى مر�حل �لعمر �ملتاأخرة(.

)د( �سرورة �أن ت�سبب �لأعر��س �عتالًل )عجًز�( ذو دللة و��سحة فى قدرة �لفرد 
على �لتفاعل �لجتماعى، و�لأد�ء �لوظيفى، �أو �أية جو�نب هامة �أخرى من جو�نب 

�أد�ء �لفرد �لوظيفى.

)ه( �إن �ل�سطر�بات �لتى حتدث لدى �لفرد بفعل هذه �لأعر��س ل ميكن �أن تف�سر 
�لنمائى  �لتاأخر  �أو  �لنمائية )�لإعاقة �لفكرية(  �لعقلية  نتيجة وجدود �ل�سعوبات 
�لعام. �إن �ل�سعوبات �لعقلية �لنمائية )�لإعاقة �لفكرية( و��سطر�ب طيف �لتوحد 
طيف  با�سطر�ب  �لفرد  ي�سخ�س  وحتى  �لبع�س؛  بع�سها  مع  تت�ساحب  ما  كثرًي� 
�لتوحد و�ل�سعوبات �لعقلية �لنمائية )�لإعاقة �لفكرية( فالبد �أن يكون �لتو��سل 

�لجتماعى �أدنى من �ملتوقع وفًقا مل�ستوى �لفرد �لنمائى.

�أو  ��سربجر  مبتالزمة  ر�سمًيا  �لت�سخي�س  �أخ�سائيي  �لأفر�د  �إن  مالحظة: 
�ل�سطر�بات �لنمائية �ل�سامل غري �ملحددة وفًقا ملعايري �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة من 
هذ� �لدليل، لبد و�أن يح�سلو� على ت�سخي�س با�سطر�ب طيف �لتوحد. �إن �لأفر�د 
�لذين يعانون من ق�سور )عجز( و��سح فى �لقدرة على �لتو��سل �لجتماعى ول 
تنطبق عليهم �لأعر��س �خلا�سة مبحكات ت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد، لبد 
�لجتماعى"  �لتو��سل  "��سطر�ب  ت�سمى  لفئة جديدة  وفًقا  تقييمهم  يتم  �أن  من 

(DSM V, 2013)

و�أخ���رًي�، ف���اإن �ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية تو�س���ح �أن �نطب���اق �لأعر��س �ل�س���لوكية 
ف���ى �لبع���د �لأول فق���ط دون �نطباقه���ا ف���ى �لبع���د �لثان���ى يجع���ل �لطف���ل قي���د عملية 
�لت�س���خي�س موؤه���اًل لأن يت���م ت�سخي�س���ه بفئ���ة جدي���دة ه���ى فئة ��س���طر�ب �لتو��س���ل 

�لجتماعى )جدول 4(.
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جدول )4( 
املحكات الت�سخي�سية اخلا�سة بفئة ا�سطراب التوا�سل الجتماعى كما وردت فى الطبعة اخلام�سة 

(F80.89)315.39 من الدليل الإح�سائى والت�سخي�سى
د. �س���عوبات د�ئم���ة ف���ى �ل�س���تخد�م �لجتماع���ى للتو��س���ل �للفظ���ى وغ���ري �للفظى 

و�لذى يعرب عنه بانطباق كل مما يلى:
(( �لعجز )�لق�س���ور( فى ��س���تخد�م �لتو��س���ل بغية حتقيق �أهد�ف �جتماعية، مثل .

حتية �لآخرين وم�ساركتهم �ملعلومات وب�سورة تتنا�سب مع �ل�سياق �لجتماعى.
(( �لعتالل فى �لقدرة على تغيري �لتو��س���ل ليالءم حمتوى �ل�س���ياق �لجتماعى .

�أو �حتياجات �مل�ستمع، مثل �لتحدث ب�سورة خمتلفة فى �لغرفة �ل�سفية مقارنة 
ب�س���احة �لألعاب، �لتحدث ب�سورة خمتلفة لطفل مقارنة ب�سخ�س بالغ، وجتنب 

�ل�ستخد�م �لز�ئد عن �للزوم للغة �لر�سمية.
(( �س���عوبات �تباع �لقو�عد �خلا�س���ة باملحادثات )�حلو�ر�ت( و�إلقاء �لق�س�س، مثل .

تب���ادل �لأدو�ر �أثن���اء �حلدي���ث، و�إعادة �س���ياغة �لكالم بط���رق خمتلفة عند عدم 
فه���م �لط���رف �لآخر مل���ا يتم قوله، ومعرفة كيفية ��س���تخد�م �لإ�س���ار�ت �للفظية 

وغري �للفظية بهدف تنظيم �لتفاعل �لجتماعى.
(( �س���عوبات ف���ى فهم �ملعانى �ل�س���منية )غري �ملعلن���ة( ملا يتم قول���ه �أو فهم �ملعانى .

غري �حلرفية �أو �لغام�سة ملعانى �للغة )مثل �لأمثال، و�لنكات، و�ل�ستعار�ت(.

ب. �س���رورة �أن ت���وؤدى ه���ذه �لعتاللت �إىل حمدد�ت وظيفي���ة فى �لقدرة على 
�لتو��س���ل �لفع���ال، و�مل�س���اركة �لجتماعي���ة، و�لعالق���ات �لجتماعي���ة، و�لتح�س���يل 

�لأكادميى، �أو �لأد�ء �لوظيفى، �سو�ء كان ذلك منفرًد� �أو جمتمًعا.

ج. وج���وب ظه���ور �لأعر��س ف���ى مرحلة �لنمو �ملبك���رة )�إل �أن �لأعر��س قد ل 
تكون مكتملة �لظهور حتى تتجاوز مطالب �لتو��سل �لجتماعى م�ستوى �لقدر�ت، 

�أو قد تكون حمتجبة بفعل ��سرت�تيجيات �لتعلم فى مر�حل �لعمر �ملتاأخرة(.

د. �إن هذه �لأعر��س ل ميكن تف�س���ريها كنتيجة ل�س���طر�ب طبية �أو ع�س���بية 
�أخ���رى �أو ف���ى �نخفا�س �لقدرة فى بناء �لكلم���ات �أو قو�عدها، كما �أن هذه �لأعر��س 
���ا ن�س���بة �إىل ��س���طر�ب طيف �لتوحد �أو �ل�س���عوبات �لعقلية  ل ميكن تف�س���ريها �أي�سً

�لنمائية )�لإعاقة �لفكرية(، �أو �لتاأخر �لنمائى، �أو �أية ��سطر�بات عقلية �أخرى.
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امل�ستوى الثانى: حمكات التحديد
توج���ب �ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية للطبعة �خلام�س���ة م���ن �لدليل فى م�س���تو�ها   
�لثانى على �لفاح�س���ني �س���رورة حتديد ما �إذ� كان �ل�سطر�ب م�سحوًبا با�سطر�بات 
�أخ���رى م�س���احبة ل���ه دون �أن تك���ون ه���ى �لن�س���بية لظه���ور �لأعر�����س �ل�س���لوكية �لتى 
��ستخدمت لت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد )�جلدول 5(. كما �أن �ملعايري �جلديدة 
ت�س���رتط فى �مل�س���خ�س �ملعرفة �لتامة باملحكات و�ملعايري �لت�سخي�س���ية �خلا�سة بهذه 

�لفئات �ملتقاطعة كما وردت فى �لطبعة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سى.

جدول )5(
حمكات التحديد اخلا�سة با�سطراب طيف التوحد كما وردت فى الطبعة اخلام�سة

 للدليل الإح�سائى والت�سخي�سى
للم�سخ�سني، حدد:

(( وج���ود �أو ع���دم وجود �عتاللت )��س���طر�بات( عقلية مر�فقة ل�س���طر�ب طيف .
�لتوحد.

(( وج���ود �أو ع���دم وجود �عتاللت )��س���طر�بات( لغوية مر�فقة ل�س���طر�ب طيف .
�لتوحد.

(( �لرت�ب���ط م���ع حالة طبية، �أو جينية، �أو عو�مل بيئية معروفة )يرجى ترميز �أو .
حتديد �حلالت �لطبية �أو �جلينية �ملرت�بطة(.

(( م�س���احبة �ل�س���طر�ب لأية ��سطر�بات ع�س���بية- منائية، �أو عقلية، �أو �سلوكية .
)يرجى حتديد �أو ترميز تلك �ل�سطر�بات(.

(( �إىل . �لرج���وع  )يرج���ى   (Catatonia) للكتاتوني���ا  �ل�س���طر�ب  م�س���احبة 
�ملح���كات �لت�سخي�س���ية للكتاتوني���ا عن���د م�س���احبتها لال�س���طر�بات �لعقلي���ة( 
)يرجى ��ستخد�م �لرمز 293.89 (F06.1) لالإ�سارة �إىل م�ساحبة �ل�سطر�ب 

للكتاتونيا(.

امل�ستوى الثالث: حمكات حتديد م�ستوى ال�سدة:
تهتم �ملعايري �لت�سخي�سية �لو�ردة فى �لطبعة �خلام�سة من �لدليل �لإح�سائى 
و�لت�سخي�س���ى بعملي���ة �لربط ما بني �لت�س���خي�س و�تخاذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية �ملتعلقة 
بتحدي���د م�س���توى �س���دة �لدع���م �مل���ر�د تقدمي���ه للطف���ل �مل�س���خ�س با�س���طر�ب طي���ف 
�لتوحد وفًقا مل�س���توى �س���دة �لأعر��س �ل�س���لوكية لديه. وتق�س���م �ملعايري �لت�سخي�سية 
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م�ستوى �ل�سدة �إىل ثالثة م�ستويات يقل فيها م�ستوى �لدعم �ملر�د تقدميه تدريجًيا 
بانخفا�س م�ستوى �سدة �لأعر��س )جدول 6(

جدول )6( 
حمكات حتديد م�ستوى ال�سدة اخلا�سة با�سطراب طيف التوحد كما وردت فى الطبعة اخلام�سة 

للدليل الإح�سائى والت�سخي�سى

 م�ستوى
حمك �لتو��سل �لجتماعى�ل�سدة

 حمك �ل�سلوكيات �لنمطية
 و�لتكر�رية و�لهتمامات

�ل�سيقة

�مل�ستوى 
 :)3(

»يتطلب 
توفري 
دعم 

جوهرى 
كبري«

ق�سور )عجز( �سديد فى مهار�ت �لتو��سل 
�لجتماعى �للفظية وغري �للفظية و�لتى 
ت�سبب �عتالًل )ق�سوًر�( �سديًد� فى �لأد�ء 

�لوظيفى.
قدرة حمدودة على �إن�ساء �لتفاعل �لجتماعى، 
وحدود دنيا فى �لقدرة على �ل�ستجابة ملبادر�ت 

�لآخرين �لجتماعية.
ومثال ذلك: فرد لديه عدد قليل من �لكلمات 

�لتى ميكن ��ستخد�مها فى �حلديث ولكنه نادًر� 
ما يبد�أ بالتفاعالت �لجتماعية مع �لآخرين، 
وفى حالة مبادرته فى �لتفاعل �لجتماعى، 

فاإن تفاعله يكون موجًها وب�سورة غري عادية 
لتحقيق حاجد�ته فقط، كما �أنه ي�ستجيب 

للتفاعالت �لجتماعية �ملبا�سرة فقط.

عدم مرونة �ل�سلوك، و�سعوبة 
�سديدة فى �لقدرة على �لتكيف 

 مع �لتغيري، 
�أو �سلوكيات تكر�رية/ حمدودة 
تبدو كثرية ب�سورة كافية لأن 
تكون و��سحة للمالحظة من 
قبل �لآخرين �أو �أنها توؤثر فى 

�أد�ء �لفرد �لوظيفى فى �ملو�قف 
)�ل�سياقات �لجتماعية( 

�ملختلفة.
�سعوبة فى �لقدرة على 

تغيري �هتماماته �أو �أفعاله 
)ت�سرفاته(.
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 م�ستوى
حمك �لتو��سل �لجتماعى�ل�سدة

 حمك �ل�سلوكيات �لنمطية
 و�لتكر�رية و�لهتمامات

�ل�سيقة

�مل�ستوى 
:)2(

»يتطلب 
توفري 
دعم 

جوهرى«

 ق�سور )عجز( و��سح فى مهار�ت �لتو��سل
 .�لجتماعى �للفظية وغري �للفظية

 �عتالل )ق�سور( ظاهر فى �لتفاعل �لجتماعى
 حتى بوجود �لدعم و�مل�ساعدة فى �ملوقف

.�لجتماعى
 قدرة حمدودة فى �إن�ساء �لتفاعل �لجتماعى،
 تناق�س �أو ��ستجابات غري عادية للتفاعالت

.�لجتماعية من قبل �لآخرين
:ومثال ذلك

 فرد لديه عدد قليل من �جلمل ميكن �أن
 ي�ستخدمها فى حديثه. كما �أن تفاعله

 �لجتماعى حمدود ومقت�سر على مو��سيع
 متثل �هتمامات خا�سة به، ويبدو تو��سله غري

.�للفظى �ساًذ� )غريًبا( ب�سكل ملحوظ

عدم مرونة �ل�سلوك، و�سعوبة 
�سديدة فى �لقدرة على �لتكيف 

 مع �لتغيري، 
�أو �سلوكيات تكر�رية/ حمدودة 
تبدو كثرية ب�سورة كافية لأن 
تكون و��سحة للمالحظة من 
قبل �لآخرين �أو �أنها توؤثر فى 

�أد�ء �لفرد �لوظيفى فى �ملو�قف 
)�ل�سياقات �لجتماعية( 

�ملختلفة.
�سعوبة فى �لقدرة على 

تغيري �هتماماته �أو �أفعاله 
)ت�سرفاته(.

�مل�ستوى 
 :)1(

»يتطلب 
توفري 
�لدعم«

ق�سور )عجز( و��سح فى �لتفاعل �لجتماعى 
و�لذى ينتج عنه �عتالل و��سح فى �لقدرة 

على �لتفاعل �لجتماعى فى ظل غياب �لدعم 
�ملنا�سب فى �ملو�قف �لجتماعى.

�سعوبة فى �لقدرة على �إن�ساء �لتفاعل 
�لجتماعى مع �لآخرين ووجود �أمثلة و��سحة 

 على ��ستجاباته غري �لعادية 
�أو �لفا�سلة للتفاعالت �لجتماعية من قبل 

�لآخرين.
ا فى رغبته   قد يبدو �أن لديه تناق�سً

�أو �هتمامه فى �لتفاعل �لجتماعى مع 
�لآخرين. 

ومثال ذلك: فرد لديه �لقدرة على �حلديث 
با�ستخد�م جمل و��سحة وكاملة ولديه �لقدرة 
على �لنخر�ط )�لندماج( فى �لتو��سل مع 

�لآخرين ولكنه يبدى ف�ساًل فى ذلك، كما و�أن 
قدرته على تكوين �ل�سد�قات مع �لرفاق تبدو 

�ساذة )غري عادية( وغري ناجحة متاًما.

عدم مرونة فى �ل�سلوك، و�لتى 
ينتج عنها تاأثري و��سح ذو 

دللة فى �أد�ء �لفرد �لوظيفى 
فى و�حد �أو �أكرث من �ملو�قف 

)�ل�سياقات �لجتماعية(.
�سعوبة فى �لنتقال )�لتحول( 

بني �لأن�سطة �ملختلفة.
 م�ساكل فى �لقدرة على �لتنظيم 

�أو �لتخطيط �لأمر �لذى من 
�ساأنه �إعاقة )كبح( �لقدرة على 

�ل�ستقاللية.
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وعلي���ه ف���اإن جمعي���ة �أطب���اء �لنف����س �لأمريكي���ة وه���ى �جله���ة �مل�س���ئولة ع���ن 
�س���دة  تاأث���ري  م�س���توى  لتحدي���د  مقيا����س  �أع���دت  ق���د  �لت�سخي�س���ى  �لدلي���ل  �إ�س���د�ر 
�لأعر�����س عل���ى �أد�ء �لطف���ل �ليوم���ى وم�س���توى �لدع���م �مل���ر�د تقدمي���ه )ملح���ق 1( 
و�ل���ذى يوج���ب عل���ى �لفاح�س���ني تعبئت���ه مبا�س���رة �أثن���اء جل�س���ة �لت�س���خي�س. كما �أن 
ه���ذ� �ملقيا����س ميكن ��س���تخد�مه لحًق���ا لتحديد مدى �لتقدم �حلا�س���ل ل���دى �لطفل 
�لعالجي���ة و�لتاأهيلي���ة                                                                            لتق���دمي �خلدم���ات  �لأعر�����س كنتيج���ة  �س���دة  ف���ى م�س���توى 

.(Amirican Psychiatric Association- APA, 2013)

حتديات عملية الت�سخي�س: 
تت�س���من عملي���ة �لتقيي���م و�لتت�س���خي�س �ل�س���املة للتوح���د ع���دًد� كب���رًي� م���ن 
�لتحدي���ات �لت���ى ت�س���عب م���ن عملي���ة �لتقيي���م وت���رتك �أث���ًر� بالًغ���ا ف���ى دق���ة �لنتائ���ج 
�مل�ستخل�سة منه. تتعدد �لأ�سباب و�مل�سادر �لتى ميكن �أن تنت�سب �إليها هذه �لتحديات؛ 
�إل �إنه���ا ف���ى جوهرها ترتب���ط �رتباًطا وثيًقا بالبنية �لغام�س���ة و�لفريدة ل�س���طر�ب 
�لتوح���د و�لت���ى جتع���ل من فئ���ة �لأطفال �مل�س���ابني به فئة غ���ري متجان�س���ة. وعادة ما 

تتمحور حتديات �لتقييم و�لت�سخي�س حول ثالثة حماور �أ�سا�سية هى:
((( حم���ور �لفئ���ة غري �ملتجان�س���ة: تعددي���ة �لأعر�����س و�ختالف �س���دتها، �لفروق 1

�لفردي���ة بني �ملفحو�س���يني، مق���د�ر �لق���درة �لعقلية، تع���اون �ملفحو�س، �لعمر 
�لزمنى للمفحو�س، �لتاريخ �لرتبوى و�لتدريببى له.

((( حم���ور �لفاح����س: خربت���ه ون���وع تاأهيل���ه وذ�تيت���ه �أو مو�س���وعيته و�ألفت���ه م���ع 1
�ملفحو�س.

((( بيئة �لفح�س: �س���و�ء كانت ماألوفة كاملنزل �أو غري ماألوفة كعيادة متخ�س�سة، 1
�خل�س���ائ�س �لفيزيقية مل���كان �لفح�س، ووجود �أ�س���خا�س ماألوفني كالو�لدين 

�أو عدمه.
((( حم���ور �لأدو�ت وم���دى تنا�س���بها م���ع �لأه���د�ف: ن���وع �لأدو�ت، وم���دى و�س���وح 1

�آلية تطبيقها وتف�س���ري نتائجها، مدى �ألفة �لفاح�س بها، وم�س���توى �لتدريب 
و�لتاأهيل �لذى تتطلبه، �لوقت �لذى ت�ستغرقه، وكيفية �لإجابة عليها.
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�لفاح�س���ني  عل���ى  �أن   Marcus, Flagler, Robinson, (2001) و�أ�س���ار 
�ملهتمني بت�سخي�س �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد مر�عاة ما يلى: 

((( �ملرونة عند تنفيذ �إجر�ء�ت تطبيق �لأدو�ت �ملر�د ��ستخد�مها وذلك من خالل 1
�لتن���اوب فى طرح �لفقر�ت �ملر�د �لإجابة عليها من قبل �لطفل )مثل �لتناوب 
ب���ني تطبيق �لفقر�ت �للفظية وغري �للفظي���ة(، تعديل تعليمات تطبيق �لأد�ة 
لتالئ���م م�س���توى �لطف���ل �أو م�س���توى تعلي���م �لو�لدي���ن )مثل توظيف �أب�س���ط 
�لكلم���ات و�لبتع���اد ع���ن �مل�س���طلحات �لعلمي���ة(، توظي���ف ف���رت�ت ��س���رت�حة 
متعاقب���ة للطف���ل �أثناء عملية �لفح�س، �حلر����س على تعزيز جناح �لطفل فى 

�لأد�ء على فقر�ت �لختبار.
((( توظيف بيئة فح�س منا�س���بة ومنظمة وذلك بتاأ�سي�س روتني و��سح ومتنباأ به 1

من قبل �لطفل )كتوظيف �ل�س���ور �لتى تو�س���ح �ملطلوب منه تاأديته(، ترتيب 
�ملظه���ر �لفيزيائ���ى )�مل���ادى( لغرف���ة �لفح�س )مث���ل ترتيب �لأث���اث و�لأدو�ت، 

�لتقليل من �مل�ستتات، تنظيم �آلية عر�س �أدو�ت �لختبار(.
((( مر�عاة �لدقة و�مل�سد�قية فى �ملعلومات �لتى يتم �حل�سول عليها من قبل �لو�لدين 1

�أو غريهم. ت�س���تند �لكثري من �لأدو�ت �ملطبقة على طرح �أ�س���ئلة ترتبط باآلية 
منو �لطفل خالل �ل�سنو�ت �لثالث �لأوىل من عمره. ولعل مثل هذه �ملعلومات 
قد تكون عر�س���ة لأخطاء �ل�س���تدعاء م���ن �لذ�كرة )مثل �حلذف، و�لت�س���ويه، 
و�لتعدي���ل، و�ل�س���افة( م���ن قب���ل �لو�لدي���ن وخا�س���ة لالأطفال �لأك���رب عمًر�.

((( �لتاأكد من و�س���وح �لهدف من �لأدو�ت �ملطبقة و�لفقر�ت �ملت�س���منة للو�لدين 1
�أو م���ن ين���وب عنه���م ق���د تتاأثر �إجاب���ة �لو�لدين بع���دم �لفهم �لدقي���ق للمظهر 
�ل�س���لوكى �مل���ر�د قيا�س���ه يف فق���ر�ت �لأدو�ت �ملطبق���ة )مث���ل: �ملق�س���ود باللع���ب 

�ليهامى �أو �لتخيلى، و�لتو��سل �لب�سرى، وم�ساركة متعة �لأد�ء(.
((( �لتعامل بذكاء مع �لو�لدين ذوى �لدر�ية با�سطر�ب طيف �لتوحد. قد يت�سم 1

بع����س �أولي���اء �لأمور بالق���درة �جلديدة على ت�س���فح �لنرتنت وق���ر�ءة �لكتب 
و�ملقالت وح�سور �لرب�مج و�لندو�ت �لتى تتناول �حلديث عن �لتوحد. ولعل 
مثل هذ� �لطالع قد يكون �س���الًحا ذو حدين.فمن جهة، قد ي�س���هل ذلك من 
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�لتعاون مع �لو�لدين فى �لإجابة عن فقر�ت �لأد�ة �أو �لختبار مما ي�سهم فى 
دعم م�سد�قية �لإجابات، ومن جهة �أخرى، قد يعيق ذلك �آلية جمع �ملعلومات 
وذل���ك �إم���ا مبحاول���ة �لأه���ل جتن���ب �أعط���اء �إجاب���ات ق���د تدعم من ت�س���خي�س 
�لتوحد لدى طفلهم �أو باإعطاء �إجابات م�سللة تدفع بالفاح�س للتحول نحو 

ت�سخي�س �آخر �أقل �أثًر� كبديل عن �لتوحد.

Memory الذاكرة
�لذ�كرة و�حدة من �لعمليات �لعقلية �ملعقدة �لتى تتكون من جمموعة �أنظمة 
متتلك قدرة كبرية على ��س���تقبال �ملعلومات و�لنطباعات، و�لحتفاظ بها على �س���كل 
�س���ور ذهني���ة، ثم ��س���رتجاعها �أو �لتعرف عليه���ا فى مو�قف لحق���ة. وتعطى �لذ�كرة 
لأف���كار �لإن�س���ان و�أفعاله �ل�س���تمر�رية و�ملغزى، وذلك عن طريق و�س���ع ه���ذه �لأفكار 
و�مل�س���اعر د�خ���ل �ملنظور �ل�س���حيح. وم���ن دون �لذ�كرة ل ميكن �أن تتط���ور �خلربة، �أو 
يحدث �لتعلم، وت�ستخدم �لذ�كرة طو�ل �لوقت من خالل �لتفكري و�ملعاجلات �ملعرفية، 
و�أد�ء �لختبار�ت، و�تخاذ �لقر�ر�ت ... وغريها، وتعتمد جميع تلك �لعمليات �لعقلية 

على قدرة �لعقل على تخزين �ملعلومات وفق نظام �لذ�كرة و��سرتجاعها.

وت���وؤدى �لذ�ك���رة دوًر� مهًما فى �لعمليات �ملعرفية لالإن�س���ان لعتماد كثري من 
ه���ذه �لعملي���ات عل���ى عمليات �لتذك���ر، �إذ �إن �لإدر�ك مرتبط �إىل ح���د كبري مبا نتذكر 
م���ن حقائ���ق، كما �أن ��س���تمر�ر �لإدر�ك يتوقف على ��س���تمر�ر فعالي���ة �لذ�كرة، فالفرد 
ي�ستطيع �أن يدرك �لعالقات بني �ملا�سى و�حلا�سر، ويقوم بعمل تنبوؤ�ت عن �مل�ستقبل 

نتيجة ح�سور �لذ�كرة وفعاليتها ومرونتها

وبناء على ذلك �ن�س���رف علماء �لنف�س �ملعا�س���رون منذ �أو�ئل �س���تينيات �لقرن 
�ملا�سى �إىل در��سة �لذ�كرة �لب�سرية من منحى يت�سق مع �لت�سور�ت �ملعرفية لل�سلوك، 
يدع���ى مبنح���ى معاجل���ة �ملعلوم���ات information pricessing و�لذى يعد عملية 
معاجلة �ملعلومات عملية تت�سم بالت�سل�سل و�لرتتيب و�لتنظيم من خالل تفاعل عدد 
كبري من �لعنا�سر و�ملكونات كما هو �حلال فى نظام معاجلة �ملعلومات كومبيوترًيا. 

ويوؤكد منوذج نظام معاجلة �ملعلومات �أن معاجلة �ملعلومات �ملرتبطة باملثري�ت 
�لت���ى يتعام���ل معه���ا �لإن�س���ان متر بثالث مر�حل رئي�س���ة ه���ى: �لرتمي���ز، و�لتخزين، 
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و�ل�س���رتجاع، وتتطل���ب �ملعاجل���ات خ���الل ه���ذه �ملر�ح���ل تنفي���ذ ع���دد م���ن �لعملي���ات 
�ملعرفي���ة عرب �أجهزة �لذ�كرة �لثالث “�حل�س���ية، وق�س���رية �لأم���د، وطويلة �لأمد” �إذ 
يقوم نظام معاجلة �ملعلومات با�ستقبال �ملعلومات من �لعامل �خلارجى وتخزينها فى 
�لذ�كرة �حل�س���ية، ومن ثم يتم من خالل عمليات �لنتباه �نتقال بع�س هذه �ملثري�ت 
�إىل �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د، �إذ يت���م �تخاذ �لق���ر�ر حول �همية بع�س ه���ذه �ملعلومات، 
ومدى �حلاجة �إليها، ومعاجلتها، وترميزها وحتويلها �إىل متثيالت عقلية تنتقل �إىل 
�لذ�ك���رة طويل���ة �لأمد بفعل عو�مل �ملعاجلة �ملعرفية، �إذ يت���م تنظيمها وتخزينها فى 

.(Happe, 1999) لذ�كرة �لطويلة لغر�س ��سرتجاعها لحًقا عند �حلاجة �إليًها�

و�لذ�ك���رة ه���ى �لحتف���اظ باملعلوم���ات و�ل�س���ور �لب�س���رية �أو �لأ�س���و�ت لفرتة 
���ر فت�س���مي �لذ�كرة ق�س���رية �لأمد.  ق���د تطول فت�س���مي �لذ�كرة طويلة �لأمد �أو تق�سُ

و�لذ�كرة �سو�ء كانت ق�سرية �أم طويلة �لأمد متر مبر�حل ثالثة هي: 

 Encoding اأولً: الرتميز
�أو �لوح���دة �إىل رم���ز ولتحوي���ل �ملعلوم���ة  يف ه���ذه �ملرحل���ة حت���ول �ملعلوم���ة، 
�أن ن�س���غى له���ا ونعيه���ا، فالذ�ك���رة  �إىل رم���ز د�خ���ل �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د يج���ب 
ق�س���رية �لأم���د مث���اًل حتت���وى فق���ط على ما ن�س���غى له وه���ذ� يعن���ي �أن �لكثري مما ل 
ن�س���غى ل���ه ل يدخ���ل �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د وبالطب���ع ل يك���ون متاح لال�س���رتجاع. 
وعندم���ا تتح���ول �ملعلوم���ة �إىل رم���ز د�خل �لذ�ك���رة فاإنها ُت�س���جل �أو ت�س���تقر يف رمز �أو 
متث���ل حم���دد Representation وت�س���مى �أحياًن���ا ه���ذه �ملرحل���ة مبرحلة �لكت�س���اب    
Acquisition Stage ويف ه���ذه �ملرحل���ة تعال���ج �ملعلومة بدرج���ة جتعلها تنتقل من 
�آثار ح�س���ية )�س���معية �أو ب�س���رية( �إىل �آثار على م�س���توى �لذ�كرة ق�سرية �لأمد، ومن 

�ملحتمل بعد هذ� �أن تعالج على م�ستوى �لذ�كرة طويلة �لأمد )عبد �هلل، 2003(. 

 Storage ثانًيا: التخزين
���ا مرحل���ة �لحتف���اظ Retention Stage وتعرف مرحلة  يطل���ق عليه���ا �أي�سً
�لتخزي���ن باأنه���ا “�لف���رتة �لزمنية �لتي تنق�س���ي بني �حلدث �أو �لو�قع���ة و�إعادة جمع 
�أج���ز�ء خا�س���ة م���ن �ملعلوم���ات �ملتعلق���ة به���ذ� �حل���دث. وتع���د ه���ذه �ملرحل���ة ح�سا�س���ة 
Crucial Period لأن���ه حامل���ا يج���رى ترمي���ز �ملثري و�حلدث يبد�أ ع���دد من �لعو�مل 
بالتاأث���ري في���ه )عبد �هلل، 2003(. وتختزن �لذ�كرة يف �ملتو�س���ط �س���بع وح���د�ت تزيد �أو 
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تنق�س �ثنني، وتكون �س���عة �لذ�كرة لدى بع�س �لأ�س���خا�س �س���غرية فتخزن ذ�كرتهم 
خم�س وحد�ت فقط وهناك �آخرين تكون �سعة �لذ�كرة لديهم كبرية فتخزن ذ�كرتهم 

ثماين وحد�ت، ومن �لنادر وجود عدًد� �أكرث من ذلك لدى �أغلب �لأفر�د. 
ويف حال���ة �لتخزي���ن رمبا تك���ون �لوحد�ت باقية مًعا يف وقت و�حد يف م�س���توى 
ن�س���ط Activation ومن �ملمكن ��س���تدعائهم كلهم �أما �إذ� دخلت على �لذ�كرة وحدة 
جدي���دة ف�س���وف تغت�س���ب مكان وح���دة من �لوحد�ت �لت���ي ُخزنت مبك���ًر�. بتكر�ر هذه 
�لوح���د�ت �ملبك���رة �أو �لأ�س���بق يف �لتخزي���ن ميك���ن �أن تبق���ى يف �مل�س���توى �ملطل���وب عند 

.(Etkinson, 1990, p. 389) ل�ستدعاء�

 Retrieval ثالًثا: ال�سرتجاع
�ل�س���رتجاع ُي�س���ري �إىل �لعملي���ة �لت���ي ع���ن طريقه���ا ُت�س���رتجع �ملعلوم���ة م���ن 
�لذ�ك���رة. وه���ى �لعملي���ة �لت���ي يتذك���ر فيه���ا �ل�س���خ�س م���ا �حتف���ظ ب���ه م���ن معلومات        

)عبد �هلل، 2003(. 

وق���ت  �ملختزن���ة  �ملعلوم���ات  ��س���تخد�م  بال�س���رتجاع  يق�س���د  �أخ���رى  بكلم���ات 
�لختب���ار وق���د يك���ون ه���ذ� �لختب���ار حُمدًث���ا م���ن �خل���ارج �أو م�س���تثاًر� م���ن �لد�خ���ل 

)�أبو حطب، 1992، �س 292(. 

وه���و �ملخ���رج �لنهائى لعملية �لتذكر، ويتمثل ف���ى �لبحث عما خزنه �لفرد فى 
ذ�كرته من �نطباعات متعلمة، و��س���تعادته حتت ظروف �ل�س���تثارة �ملنا�سبة فى �سورة 
�ألف���اظ، �أو مع���ان، �أو حركات �أو �س���ور ذهنية فى �ملو�قف �لالحق���ة، ويتوقف ذلك على 
م���دى قوة �آثار �لذ�ك���رة وتر�بطها وجد�نًيا وعاطفًي���ا �أو تلقائًيا، �أو من خالل �أحد�ث 

�ل�سرتجاع.  cue خا�سة، وعلى م�ستوى عالقة هذه �لأثار بدللت �أو هاديات

و�أن �إخفاقات �ل�سرتجاع يف �لذ�كرة ق�سرية �لأمد تكون �أقل �حتماًل للحدوث 
عندم���ا تك���ون �لوحد�ت منظمة �أثناء �لتحويل �إىل رموز، وعندما يكون �س���ياق �لكالم 
���ا �أن ت�س���طرب عمليات  يف �ل�س���رتجاع م�س���ابه لذلك �ملحول �إىل رموز كما ميكن �أي�سً

�ل�سرتجاع ب�سبب �لعو�مل �لنفعالية.  

وتوج���د عدي���د م���ن �لعملي���ات �لت���ي ُت�س���اعد عل���ى �ل�س���تدعاء مث���ل �لتنظي���م 
 Rehearsal و�لت�سميع �لذ�تي Coding وو�سع م�سطلح �أو رمز Organization
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�لذ�كرة طويلة �لأمد �لإعادة و�لتكر�ر
 

�لذ�كرة ق�سرية �لأمد �لنتباه
 

 �لذ�كرة ح�سية
                                                         

�سكل )1(
عالقة الذاكرة احل�سية بالذاكرة ق�سرية الأمد والذاكرة طويلة الأمد

و�أن عملي���ة �لنتباه تع���د �لعملية �ملركزية �لأوىل �لتي تق���رر �نتقال �ملعلومات 
من �لذ�كرة �حل�سية �إىل �لذ�كرة ق�سرية �لأمد. و�أن عمليتا �لبحث Search و�لتكر�ر

Rehearsal يف �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د، حتدد�ن �نتقال ه���ذه �ملعلومات �إىل �لذ�كرة 
طويل���ة �لأم���د، وتخ�س���ع �ملعلوم���ات يف �لذ�ك���رة طويل���ة �لأم���د لعملي���ات بح���ث مهمة 
ه���ى �لت���ي حتدد ��س���رتجاعها Retieual من هذ� �خل���ز�ن، وهذ� ما ي�س���مى منظومة 
             Conscious working memory system لذ�كرة �لعاملة �لو�عية �أو �لن�سطة�

)عبد �هلل، 2003(.

 اأنواع الذاكرة: تنق�سم الذاكرة اإىل:
(( ) Auditory لذ�ك���رة �ل�س���معية� Concret Memory ذاك�رة ح�سي�ة عياني�ة

�لتذوقي���ة  �لذ�ك���رة   ،Tactual Memory �للم�س���ية  �لذ�ك���رة   Memory
Visual Memory لذ�كرة �لب�سرية� Enjoymental Memory

ذاك�رة لفظي�ة – منطقي�ة Verbal – Logical Memory وفيه���ا جُت�س���د ( ))
�لفك���رة بنظام �ملفاهي���م �لتي جُترد عالقات منطقية بني �لأ�س���ياء وهي ُترثى 

با�ستيعاب �لفرد للمعلومات يف عملية �لتعلم.
ذاكرة حركية Motor Memory وهي ذ�كرة �إكت�س���اب مناذج �حلركة وحفظها ( 3)

و�إ�س���تدعائها و�إكت�س���اب �لتطور�ت �لعقلية و�حلركية ل�س���كل �حلركة و�سرعتها 
ومقد�ره���ا و�س���عتها وتتابعها وترتيبه���ا و�إيقاعها وهي هام���ة يف �لتدريب على 

�لألعاب �لريا�سية �أو �لتمثيل �ل�سامت 
ذاكرة انفعالية Emotional Memory وهنا يقوم �لفرد با�س���رتجاع �ملا�سي ( 4)

م�سحوًبا بانفعالت معينة تذكره بخربة موؤملة عا�سها يف موقف �سابق
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الذاكرة لدى ذوي ا�سطراب طيف التوحد:
عل���ى  �لق���درة  نق����س  م���ن  �لتوح���د  طي���ف  ��س���طر�ب  ذوي  �لأطف���ال  يعان���ى 
�ل�ستمر�رية لفرتة طويلة يف ن�ساط معريف كالتذكر و�لنتباه، ويعانون من م�سكالت 
يف �إدر�ك �لعالقات وحل �مل�سكالت. وبع�سهم لديهم نوع من فقد�ن �لذ�كرة، وبالرغم 
م���ن هذ� �إل �أنهم ي�س���تخدمون ��س���رت�تيجيات وط���رق تنظيمية خمتلف���ة �أثناء عملية 

�لرتميز �أو ��سرتجاع فقر�ت من �لذ�كرة.

ويع���د »كان���ر« ) 1943( �أول م���ن لح���ظ �لذ�ك���رة �ل�س���ماء �جلي���دة ل���دى ذوي 
��س���طر�ب �لتوحد يف بد�ية كتاباته �لباكرة و�س���فا لزملة �لتوحد ويف در��س���ات »كانر« 
�لباكرة و�س���ف �لذ�كرة �ل�س���تثنائية �أو �لفريدة لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
من خالل قدرتهم على حفظ قو�ئم طويلة من �لكلمات و�إعادتها �سو�ء �إعادتها فورية 
�أو متاأخرة، وقد �أ�س���ار »كانر« �إىل �أن بع�س ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد لديهم ذ�كرة 
�س���معية �س���ماء �أعلى من �ملتو�س���ط. ه���ذ� وقد عززت �لدر��س���ات �لباكرة ه���ذه �لنتيجة 
و�أ�سارت نتائجها �إىل �أن �لتذكر ق�سري �لأمد و�لتذكر �ل�سم Rote لدى �لأفر�د ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د كان �س���ليم ب�س���كل كبري ومل يك���ن هناك ف���روق ذ�ت دللة بني ذوي 

��سطر�ب �لتوحد وجمموعات �لدر��سات �لأخرى. 

و�لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د لدى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د كانت جيدة 
كتلك �لتي لدى �لأفر�د �لأ�سوياء و�مل�سابني بالإعاقة �لفكرية �ملماثلني لهم يف �لعمر 
�لعقل���ي (Prior, 1977) حي���ث مل يك���ن هن���اك فروق ب���ني جمموعة ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د و�لأ�س���وياء و�مل�س���ابني بالإعاق���ة �لفكرية، و�أ�س���ارت �لدر��س���ة �إىل �أن �لذ�كرة 
�ل�س���ماء لدى �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوحد تبدو متباعدة �أو منحرفة عن �لذ�كرة 
�ملوج���ودة ل���دى �مل�س���ابني بفق���د�ن �لذ�ك���رة Amnesic يف �لق���درة عل���ى تعل���م قو�ئم 

كلمات زوجية )�أزو�ج من �لكلمات(.

فالأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد يو�جهون �سعوبات يف تذكر �ملو�د �لتي تتطلب 
ترمي���ز �إ�س���ايف �أو تنظيم���ي �أو ��س���تخد�م معنى لت�س���هيل �ل�س���تدعاء، ول ي�س���تطيعون 

��ستخد�م ودللت ومعاين �لكلمات �أو تقطيع �لوحد�ت �ملرت�بطة عند �ل�ستدعاء. 
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وهناك ق�سور يف �لذ�كرة �لعاملة Working Memory لدى ذوي ��سطر�ب 
�لتوحد وُتعرف �لذ�كرة �لعاملة باأنها: “�لقدرة على حفظ �ملعلومات يف حالة ن�سطة 

تدل على �ملعاجلة �ملعرفية”. 

ويف در��س���ة �أخ���رى )م���ا ه���ي( للذ�ك���رة ل���دى �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 
وج���د �أن هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة على مه���ام �لذ�كرة �لعامل���ة و�لفروق كانت ل�س���الح 
�ملجموع���ات �ل�س���ابطة، ويف ح���ني مل تكن ه���ذه �لفروق موج���ودة يف مهام �ل�س���تدعاء 
�لرم���زى  Cued Recall.. فق�س���ور ذ�كرة ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ل يكون يف 
�كت�س���اب �ملعلوم���ة �أو تخزينه���ا �أو بقائه���ا ولكن يك���ون �خللل يف معاجلة ه���ذه �ملعلومة 

عند ��ستدعائها.

و�أ�س���ار ف���ر�ج )2002، ����س 53( �إىل ل توج���د ف���روق ب���ني بع�س ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د و�لأ�س���وياء يف �لذ�كرة؛ لأن �ملهار�ت �لب�س���رية، �أو مه���ار�ت �لذ�كرة ل ترتبط 

بالذكاء. 

و�أ�سار Boucher & Lewis, (1989) �إىل �أن لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
 Explicit Memory وذ�كرة و��س���حة Implicit Memory لتوح���د ذ�كرة كامنة�
�س���ليمة وغ���ري م�س���ابة، وذل���ك م���ن خ���الل �لعديد م���ن �لدر��س���ات �لت���ي �أجريت على 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�لأ�س���وياء وذوى �لزم���الت �ملر�س���ية �ملختلفة. و�أ�س���ارو� �إىل 
�أن �لذ�كرة لدى ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ل ت�س���به �لذ�كرة لدى �مل�س���ابني با�س���طر�ب 

فقد�ن �لذ�كرة.

و�أ�س���ارت در��س���ة Rutter, (1984) وهى على �أربعة ح���الت توحد من �لذكور 
و�لإناث م�س���تخدًما �ختبار�ت �لذ�كرة، حيث �أظهرت �لنتائج �أن �لق�س���ور �ملعريف لي�س 
ه���و �ملت�س���بب يف ح���دوث �لتوح���د... و�أن مهار�ت �لذ�كرة �ل�س���ماء و�لإدر�ك �لب�س���ري 
و�ملكاين �أف�س���ل باملقارنة باملهار�ت �للفظية و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي 

 (in: Boucher, 1998, p. 638) سطر�ب �لتوحد��

وق���ام Bowler, Gardiner, Grice & Saavalainen (2002) بدر��س���ة 
)20( حال���ة توح���د م���ن �لذك���ور تر�وحت �أعمارهم من ثالثة ع�س���ر �س���نة �إىل خم�س���ة 
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ع�س���ر �س���نة ومعام���ل ذكاوؤهم تر�وحت م���ا بني �لإعاق���ة �لفكرية �ل�س���ديدة �إىل �لذكاء 
�ملرتف���ع. وقد �أظهرت �لنتائج وجود ذ�كرة �س���معية وب�س���رية جي���دة ومتميزة، وتخزن 
مف���رد�ت �للغ���ة ب�س���كل جي���د. وكذل���ك �لفق���ر �ل�س���ديد يف �للغ���ة �لتعبريي���ة. كم���ا قام 
Tager, (1991) بدر��س���ة عل���ى حال���ة توحد و�حدة �أنثى بعمر �س���تة ع�س���ر �س���نة وقد 
�أظهرت �لنتائج وجود ق�س���ور لغوي وق�س���ور لال�ستخد�م �لجتماعي للغة، و�سعوبات 

يف �لفهم، وق�سور يف �لقدر�ت �لعقلية، وق�سور يف قدر�ت �لذ�كرة. 

وقام Glodberg, (1987) بدر��س���ة عل���ى حالتني توحد من �لذكور و�لإناث 
م�س���تخدًما �ختبار�ت �س���عوبات �لقر�ءة و�ختب���ار�ت �لذ�كرة �لب�س���رية وكانت �لنتائج 
�أن ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لديه���م ذ�كرة ب�س���رية جي���دة، ولكن ل تنمو ه���ذه �لذ�كرة 
�لب�س���رية �جلي���دة بالتدري���ب �أو �مل���ر�ن. ول تتما�س���ى �أو تت�س���ق مع �جلو�ن���ب �ملعرفية 
�لأخ���رى. وق���ام White, (1988) بدر��س���ة عل���ى حالتني توحد من �لذك���ور و�لإناث 
م�س���تخدًما �ملالحظ���ة و�لو�س���ف و�ختب���ار�ت �ل���ذكاء، وق���د كان���ت �لنتائ���ج �أن �لأعمال 
�لر�ئع���ة كاحل�س���اب و�لر�س���م ل���دى بع����س ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ل تدل عل���ى �رتفاع 
يف م�س���توى �لقدرة �لعقلية )�لذكاء( و�إمنا تدل على ��س���تخد�م �لذ�كرة طويلة �لأمد 
ب�س���كل �آيل. وق���ام Bucher (1990) بدر��س���ة مقارن���ة تكون���ت م���ن �لأطف���ال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د و�لتخل���ف �لعقل���ي و�لأ�س���وياء م���ن �لذك���ور و�لإناث م�س���تخدمات 
�ختب���ار قو�ئ���م �لأزو�ج �ملرتبطة وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق يف �لتذكر �لب�س���ري 

و�ل�سمعي بني �ملجموعات �لثالث وهذ� �لفروق ل�سالح �لأ�سوياء. 

وعلى نف�س �ملنو�ل قام  Boucher & Lewis, (1989) بدر��سة تكونت من 
ثالثة ع�س���ر من ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، وع�س���رة من �مل�س���ابني با�سطر�ب ��سربجر، 
وع�س���رون من �لأ�س���وياء، وجميعهم من �لذك���ور و�لإناث. وقد �أظه���رت �لنتائج وجود 
ق�س���ور يف �ختب���ار�ت �لوظائ���ف �أو �لعملي���ات �لإجر�ئي���ة )�لعملي���ة(. وق�س���ور �لذ�كرة 

�ل�سمعية للم�سابني با�سطر�ب �لتوحد مقارنة باملجموعتني �لأخريتني. 

وق���ام Rutter, (2003) بدر��س���ة تكون���ت م���ن ث���الث وثالث���ني حالة م�س���ابة 
بالتوحد من عمر �أربعة �س���نو�ت �إىل �أثنى ع�س���رة �س���نة. وثالث وثالثني حالة �أ�سوياء 
من عمر ثالث �سنو�ت �إىل �ست �سنو�ت، وثالث وثالثني حالة م�سابة ب�سعوبات تعلم 
من عمر ثمان �س���نو�ت �إىل ع�س���ر �س���نو�ت. وجميعهم من �لذكور و�لإناث م�س���تخدًما 



ت�صخي�س ذاكرة الأطفال ذوى ا�صطرابات طيف التوحد د . الفرحاتى ال�صيد حممد و د. فاطمة �صعيد الطلى

 357 

قائمة كلمات ق�سرية وقائمة كلمات طويلة وقد �أظهرت �لنتائج �لتالية: �أن جمموعة 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لديه���م مدى ذ�كرة يف���وق جمموعة �لأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م. و�أن جمموع���ة ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لي����س لديه���م ق�س���ور يف �ملهمات �لتي 

تقي�س كفاءة �لذ�كرة �لن�سطة. 

فرو�ص البحث:
((( هناك توجهات حديثة لت�س���خي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد لالإ�سد�ر �خلام�س 1

للدلي���ل �لإح�س���ائى للجمعي���ة �لأمريكي���ة )مت �ختب���اره نظرًي���ا ف���ى �لإط���ار 
�لنظرى(.

((( توج���د موؤ�س���ر�ت ت�سخي�س���ية لذوى ��س���طر�بات طيف �لتوحد عل���ى �ختبار�ت 1
�لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د )ذ�ك���رة �خل���رز- ذ�ك���رة �جلم���ل- ذ�ك���رة �لأرق���ام -               

ذ�كرة �ملو�سوعات(. 
((( ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب درجات جمموعة �لدر��سة 1

�لتوح���د على �ختبار�ت �لذ�كرة ق�س���رية �لأمد )ذ�ك���رة �خلرز �جلمل و�لأرقام 
و�ملو�سوعات(. 

((( توج���د موؤ�س���ر�ت ت�سخي�س���ية لالأطف���ال ذوى ��س���طر�بات طي���ف �لتوح���د من 1
خالل �أد�ئهم على �لدرجة �ملجالية و�ملركبة للذ�كرة. 

((( ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب درج���ات جمموعة �لبحث 1
على �لدرجة �ملجالية و�ملركبة للذ�كرة ق�سرية �لأمد. 

اإجراءات البحث 
عينة البحث:

تتك���ون عين���ة �لبح���ث م���ن )25( طف���اًل م���ن �لأطف���ال �لذي���ن مت ت�سخي�س���هم 
تقليدًي���ا عل���ى �أنهم يعانون من ��س���طر�بات طي���ف �لتوحد فى �لفئ���ة �لعمرية ما بني 
)8- 12( �س���نة مبد�ر����س �لرتبية �لفكري���ة �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم مبتو�س���ط 
عم���ر زمن���ى )10.45( �س���نة و�نح���ر�ف معي���ارى )8.4.( ولوح���ظ �أن خ�س���ائ�س ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د منتظم���ني ف���ى مدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية �أخ���ذو� ف���رتة تدريبية، 
وكان لديه���م قدر من �لنتباه و�لرتكي���ز باجللو�س على �ملقعد ومع �لأفر�د �لآخرين، 
و�لتعامل مع �لأدو�ت و�لأ�س���كال. وطبق عليهم مقايي�س �لت�سخي�س ح�سب �لتوجهات 

�حلديثة فى �لت�سخي�سة وهي:
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اأدوات الت�سخي�س:
((( قائم���ة ت�س���خي�س موؤ�س���ر�ت طي���ف �لتوح���د ف���ى �س���وء �لتوجه���ات �حلديث���ة 1

للت�سخي�س. 
((( مقيا�س جيليام �لتقديري لت�سخي�س ��سطر�ب �لتوحد.1
((( قائمة ت�سخي�س ��سطر�بات طيف �لتوحد   �إعد�د: �لباحثان 1

هي قائمة ت�سخي�س���ية م�س���اعدة ي�س���تطيع م���ن خاللها �لو�ل���د�ن �أو �لقائمون 
مبالحظ���ة �س���لوك �لطف���ل، ول ُتع���د �أد�ة ت�سخي�س���ية ميك���ن ��س���تخد�مها مبفردها يف 

عملية �لت�سخي�س؛ بل ميكن �عتبارها �أحد حمكات ت�سخي�س �لتوحد. 

و�س����ف �لقائم����ة يقت�س���ر ��س���تخد�م �لقائم���ة عل���ى �ملالحظ���ني �لذي���ن قام���و� 
مبالحظ���ة �س���لوك �لطفل مو�س���ع �لتقدير �أو �لذي���ن يعرفونه معرف���ة وثيقة كالآباء 
وبع����س  للطف���ل،  �لو�قعي���ة  �ملالحظ���ة  عل���ى  تعتم���د  وه���ي  �مل�س���رفني.  �أو  و�ملعلم���ني 
�ل�ستف�س���ار�ت �لتي تدور حول �س���لوك �لطفل، وعالقته بالو�لدين و�لأقر�ن وقدرته 
عل���ى �للع���ب �جلماع���ي، و�إقامة حو�ر م���ع �لآخرين وظهور بع�س �ملظاهر �ملر�س���ية يف 

�سلوكه.

 وتتكون القائمة من )1)( فقرة تقي�س اأربعة اأبعاد رئي�سة هي:

((( ق�سور �لتفاعل �لجتماعي.1
((( ق�سور �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي و�لن�ساط �لتخيلي.1
((( حمدودية �لأن�سطة �لجتماعية.1
((( �ل�سلوكيات �لنمطية1

�س����دق �لقائمة: مت ح�س���اب �س���دق �لقائمة من خالل �ل�س���دق �لظاهري، حيث 
�ت�س���ح بع���د �لتطبيق �لأول للقائمة على جمموعة ��س���تطالعية م���ن �أمهات �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد �أن �أ�سئلة �لقائمة و��سحة ومفهومة بالن�سبة جلميع �لأمهات. 
كما �ت�سح من نتائج �لتحكيم مدى مالئمة �لقائمة لت�سخي�س �لتوحد و�سالحيتها 

للتطبيق
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ثب�ات القائمة: مت ح�س���اب ثب���ات �لقائمة بطريقة �إعادة �لختب���ار Test Retest على 
)16( من �أمهات �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بفا�س���ل زمني مدته �أ�س���بوعان من 
�لتطبي���ق �لأول �أن معامل �لثبات على بعد ق�س���ور �لتفاع���ل �لجتماعي )0.82( وبعد 
ق�سور �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي )0.85( وبعد حمدودية �لأن�سطة �لجتماعية 
)0.92( بع���د �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة )0.94( مم���ا ي�س���ري �إىل �أن �لقائم���ة تتمتع بدرجة 

مرتفعة من �لثبات ومن ثم ميكن حتكيم ��ستخد�مها.

ت�سحي�ح القائم�ة: يعطى كل �س���وؤ�ل يف �لقائمة درجة و�حدة على �لإجابة �لتي ت�س���ري 
�إىل وجود �لعر�س �سو�ء كان ذلك ب� )نعم ( �أو ) ل ( و�سفر على �لإجابة �لتي ل ت�سري 
�إىل وج���ود �لعر����س وبعد ذلك يت���م جمع �لدرجات �أمام كل بعد م���ن �أبعاد �لقائمة ثم 
ي�س���حح عن طريق مفتاح �لت�س���حيح �لذي و�س���ع من خالل �ملتو�سطات و�لنحر�فات 

�ملعيارية لدرجات جمموعة �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

 Stanford – Binet Intelligence مقيا�س �ستانفورد – بينيه للذكاء ال�سورة الرابعة
Scale:  �ل�سورة �لر�بعة طورها بحيث تالئم �لبيئة �لعربية مليكة )1994 – 1998(: 

اأ	 و�سف املقيا�س: يعد هذ� �ملقيا�س من �أكرث �لختبار�ت �س���هرة و�أو�س���عها ��ستخد�ًما. 
وقد �سدرت �ل�سورة �لر�بعة من هذ� �ملقيا�س يف �أمريكا عام 1986 و�أعدها ثور�نديك 
وهاج���ن و�س���اتلر Thorandike, Hagen & Satler يف �س���وء �إ�س���رت�جتية تخت���ار 
مبوجبه���ا عين���ة م���ن مدى كبري من �مله���ام �ملعرفية �لتي تنبئ بالعام���ل �لعام للذكاء. 
ويتمث���ل من���وذج تنظي���م �لق���در�ت �ملعرفي���ة يف ه���ذه �ل�س���ورة م���ن �ملقيا����س يف ثالث���ة 
م�ستويات هي: �لأول: �ل�ستدلل �لعام )يف �مل�ستوى �لأعلى(. و�لثاين يتمثل يف ثالثة 

عو�مل عري�سة هي:
((( �لقدر�ت �ملتبلورة. 1
(((  �لقدر�ت �ل�سائلة �لتحليلية. 1
((( �لذ�كرة ق�سرية �لأمد. 1

���ا هي: �ل�س���تدلل �للفظي،  و�لثالث: يتكون من ثالثة جمالت �أكرث تخ�س�سً
و�لكم���ي، و�ملج���رد �لب�س���ري. ين���درج حتت هذه �ملج���الت 15 �ختب���اًر� تخ�س�س���ًيا على 

�لنحو �لتايل: 
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(( �ل�س���تدلل �للفظ���ي: ويت�س���من �ختب���ار�ت: �ملف���رد�ت، و�لفه���م، و�ل�س���خافات، .
و�لعالقات �للفظية. 

(( �ل�س���تدلل �ملجرد/ �لب�س���ري: ويت�س���من �ختبار�ت: حتليل �لنمط، و�لن�س���خ، .
و�مل�سفوفات، وثنى وقطع �لورق. 

(( �ل�س���تدلل �لكم���ي: ويندرج حتت���ه �لختبار �لكمي، و�سال�س���ل �لأع���د�د، وبناء .
�ملعادلة. 

(( �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د: وت�س���مل �ختب���ار�ت: تذك���ر منط من �خل���رز، وتذكر .
�جلمل، و�إعادة �لأرقام، وتذكر �لأ�سياء. 

وبذلك ميكن �حل�سول على 15 درجة معيارية لتلك �لختبار�ت، و�أربع درجات 
معيارية عمرية للمجالت �لأربعة ف�س���اًل عن درجة مركبة، كما ميكن ر�س���م �س���فحة 
نف�سية فارقة )بروفيل(. وقام مليكة )1994( بتعريب �ملقيا�س وحاول �لحتفاظ قدر 
�لإم���كان مبو�د �ملقيا�س �لأ�س���لية �لتي يفرت�س �أن تكون متحررة ن�س���بًيا من تاأثري�ت 

�لعو�مل �لثقافية. 

ب	 طرية التطبيق
�أو�س���ح مليكة )1997( �أن تطبيق �ل�س���ورة �لر�بعة يتم على مرحلتني �لأوىل: 
يطب���ق فه���ا �ختبار �ملف���رد�ت �لذي يتخ���دم لتحديد �مل�س���ار وحتديد �مل�س���توى �ملدخلي 
Entry Ievel لباق���ي �لختب���ار�ت م���ن خالل ج���دول معد لذلك. وهن���ا تبد�أ �ملرحلة 
�لثاني���ة و�لت���ي تت�س���من تطبيق �ختب���ار�ت �لفرعية �لتي تتنا�س���ب مع ق���در�ت �حلالة 
و�لتي حددها مقيا�س �ملفرد�ت من خالل �مل�ستوى �ملدخلي. وعلى �لفاح�س �أن يحدد 
�مل�س���توى �لقاع���دي Basal level و�مل�س���توى �لأعل���ى Ceiling level ل���كل �ختب���ار 
فرعي على �أ�س���ا�س �لأد�ء �لفعلي للمفحو�س. وهكذ� حتتفظ �ل�س���رة �لر�بعة باأ�سلوب 
�لختبار �ملتو�ئم Adaptive testing و�لذي تطبق فيه على كل مفحو�س �لفقر�ت 

�لتي تتالءم مع م�ستوى قدر�ته. 

(	 ح�ساب الدرجات
ت�س���جل �لدرج���ات �خل���ام يف �ل�س���فحة �لأوىل لكر��س���ة �لإجاب���ة ثم حت���ول �إىل 
درجات عمرية معيارية )SAS( مبت�سوط )50( و�نحر�ف معياري )8( لكل جمموعة 
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عمري���ة وذلك من خالل �جلد�ول �ملعدة لذلك ثم جتمع درجات �لختبار�ت �لفرعية 
وحتول �إىل درجات عمرية معيارية جمالية مبتو�سط )100( و�نحر�ف معياري )16( 
ثم �إىل درجة مركبة متو�سطها )100( و�نحر�فها )16( مع مالحظة �أن درجة �ملجال 

و�لدرجة �ملركبة تعتمد على عدد �لختبار�ت �لتي مت تطبيقها. 

هدف �لتقنني �إىل �إعد�د جد�ول معيارية للفئات �لعمرية من �سن عامني �إىل 
ما فوق �س���ن �ل�س���بعني، مبنية على �أ�س���ا�س عينات ممثلة للمجتمع �لعربي �لذي يغلب 

�أن يطبق عليه �ملقيا�س، وت�سمل هذه �جلد�ول. 

((( ج���د�ول حتوي���ل �لدرج���ات �خل���ام لالختب���ار�ت �لفرعي���ة �إىل درج���ات عمري���ة 1
معيارية. 

((( جد�ول حتويل �لدرجات �لعمرية �ملعيارية �إىل درجات عمرية معيارية جمالية. 1
((( جد�ول حتويل �لدرجات �لعمرية �ملعيارية �ملجالية �إىل درجات عمرية معيارية 1

مركبة. 

ثب�ات املقيا�س: ت�س���ري �لنتائج �ملبدئية لدر��س���ة »�إيهاب خليل« �إىل �أن �ملقيا�س يت�س���م 
مبعامالت ثبات مرتفعة ن�سبًيا عند ��ستخد�م معادلة كودر – ريت�سارد�سون، وتر�وحت 
معام���الت �لثب���ات من )082( لتذك���ر �لأرقام، )0.85( للعالق���ات �للفظية �إىل )0.97( 
لتذك���ر �ملو�س���وعات، )0.95( ل���كل من حتل���ل �لنمط و�لفه���م، )0.94( للمفرد�ت، ذلك 
على عينات تر�وحت �أحجامها من )380( تلميذ� �إىل )660( تلميذ� وهم جميًعا حتت 
�سن 23 عاًما. وعن معامل ثبات �لإعادة كان �أقل ن�سبًيا وتر�وح من )053( للن�سخ �إىل 

)0.86( لتذكر �جلمل، 87 ولال�ستدلل �للفظي، 88 للذ�كرة ق�سرية �لأمد.

�س�دق املقيا��س: يتو�ف���ر للمقيا����س �ل�س���دق �لظاه���ري بو�س���فه مقيا�ًس���ا لل���ذكاء �أو 
�لقدر�ت �ملعرفية. 

وت���درج متو�س���طات �لفئ���ات �لعمري���ة �ملختلف���ة يف ن�س���ق و��س���ح تتز�ي���د في���ه 
�ملتو�س���طات تدريجًي���ا م���ن مرحل���ة عمري���ة �إىل �أخ���رى – وي�س���مل ذل���ك �لختب���ار�ت 
�لفرعي���ة، درج���ات �ملج���الت و�لدرجة �ملركبة – يوؤكد �س���دق �ملرك���ب �ملرتبط بالنمط 
�لرتقائ���ي �ملفرت����س للق���در�ت �ملعرفي���ة. وم���ن موؤ�س���ر�ت �س���دق �ملركب �س���دق منط 
م�سفوفة �لرتباطات �لد�خلية للفئات �لعمرية من �سن 2 �أقل من 30 عاًما، ويالحظ 
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�أن كل �لرتباطات موجبة، مما ي�س���ري �إىل �حتمال وجود عامل م�س���رتك بينها وتزد�د 
معام���الت �لرتباط بني �لختبار�ت �ملنتمية �إىل جمال معني عن �رتباطها باملجالت 
�لأخرى. مما ي�س���ري �إىل �حتمال وجود عو�مل جمالية كما �أن بع�س �لرتباطات �أقل 
من غريها مبقادير ملحوظة مما ي�سري �إىل �حتمال وجود عو�مل خا�سة بالختبار. 

4	 ال�سفحة النف�سية للقدرات والتاأثرات امل�ستنتجة: 
تق���رتح دي���الين وزميلها هوبكن���ز )1987( �إطاًر� تف�س���ريًيا متمث���ل يف �لنموذج 
�لتوكي���دي، وذل���ك لتف�س���ري نتائ���ج تطبيق مقيا����س �س���تانفورد – بيني���ه، ويهدف هذ� 
�لنموذج �إىل �لتقييم �لفردي للقدر�ت �ملت�س���منة يف ��س���تجابة �لختبار�ت �لفرعية يف 

حماولة لفهم �لن�سق �ملعريف و�ل�سلوكي للمفحو�س. 

وقد تو�س���ال �إىل �س���فحة نف�سية تت�س���من جمموعة من �لقدر�ت و�لتاأثري�ت، 
م���ن خ���الل �لتحلي���ل �ملنطق���ي ملطال���ب �لأد�ء عل���ى �ملقيا����س عل���ى �أ�س���ا�س �أحكامهم���ا 
وتف�سريهما لرت�ث �لبحوث، وعلى �أ�سا�س مالحظات ذوي �خلربة يف تطبيق �ملقيا�س 
فيما يت�سل مبا يعتقدون �أنها �ملهام �ملطلوبة لالأد�ء على �لختبار�ت �ملختلفة وكذلك 
على �أ�سا�س �لتحليل �لعاملي. وتي�سر هذه �ل�سفحة �لنتقال من �لأد�ء على �لختبار 

�إىل حتديد خ�سائ�س و�سفات �ملفحو�س. 

وتوجد قائمة بتعريف �مل�س���طلحات �مل�ستخدمة لتحديد �لقدر�ت و�لتاأثري�ت 
�مل�س���تنتجة لكل �ختبار يف دليل �ملقيا�س. ويجدر بنا يف هذ� �ل�س���ياق عر�س �لختبار�ت 

�لفرعية �ملت�سمنة يف �ملقيا�س مع تو�سيح �لقدر�ت و�لتاأثري�ت �مل�ستنتجة منها. 
((( �ختب���ار �ملفرد�ت: ه���و �ختبار ل�س���تدعاء �ملعرفة بالكلمة �لتعبريية ويت�س���من 1

�لأد�ء �رتقاء �للغة �لتعبريية، وتكوين �ملفهوم �لذ�كرة بعيدة �ملدى. 
((( �ختب���ار تذك���ر �خلرز: ه���و �إخبار لقيا�س �ملنبهات �لب�س���رية �ملت�س���منة �ل�س���كل 1

�لل���ون، و�لرتتي���ب و�ملوق���ع، ويت�س���من �مله���ارة يف �لتحلي���ل �لب�س���ري، �لتخيل 
�لب�س���ري، و�لذ�كرة �لب�س���رية، و��س���رت�تيجيات �لتجزئة �أو �جلمع يف �أن�س���اق، 

ويتاأثر �لأد�ء بالنتباه، �ملرونة، �ملهارة �ليدوية. 
((( �لختب���ار �لكم���ي: يعك����س �لأد�ء معرف���ة حقائ���ق �لأع���د�د ومه���ار�ت �حل�س���اب 1

ومعرفة �ملفاهيم �لريا�سية و�لإجر�ء�ت و�لقدرة على حتليل م�سكالت �لكلمة. 
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((( �ختبار تذكر �جلمل: يعك�س �لذ�كرة �ل�س���معية ق�س���رية �لأمد، تذكر �ملو�د ذ�ت 1
�ملعنى و�لفهم �للفظي، ومعرفة بناء �جلملة وقد يتاأثر �لأد�ء بالنتباه. 

((( �ختب���ار حتلي���ل �لنمط: يعك�س �لتحليل �لب�س���ري، �لتوليف بني �جلزء و�لكل، 1
�لتوج���ه �مل���كاين، �لقدرة �لتخطيطية و�لتنا�س���ق �لب�س���ري و�حلركي و�س���غط 

�لوقت. 
((( �ختبار �لفهم: يعك�س �لأد�ء �رتقاء �ملفرد�ت و�لفهم �للفظي، و�لتعبري �للفظي 1

و�ملعرفة �لجتماعية و�لقدرة على ��ستخد�م خرب�ت �حلياة �لربط بينها. 
((( �ختبار �ل�سخافات: يعك�س �لأد�ء �لإدر�ك �لب�سري، ومدى �ملعلومات �حلقيقية، 1

و�لقدرة على ��ستخد�م خرب�ت �حلياة �لعامة و�ملعرفة �لجتماعية. 
((( �ختب���ار تذك���ر �لأع���د�د: يعك����س �لذ�ك���رة �ل�س���معية ق�س���رية �لأم���د، و�ختب���ار 1

�لت�سل�سل و�لتجزئة، و�إعادة �لتنظيم، وقد يتاأثر �لأد�ء بالنتباه. 
((( �ختبار �لن�س���خ: يعك�س �لأد�ء �لإدر�ك �لب�س���ري، �لتخيل �لب�س���ري، و�لت�س���ور 1

�ملكاين �لتنا�سق �لب�سري �حلركي، وقد يتاأثر بالنتباه و�للباقة �ليدوية. 
((1( �ختبار تذكر �ملو�س���وعات: يعك�س �لأد�ء �لذ�كرة �لب�س���رية، �لإدر�ك و�لتحليل 1

�لب�سري، �لنتباه. 
(((( �ختب���ار �مل�س���فوفات: يعك�س �لإدر�ك �لب�س���ري، �لتحليل �لب�س���ري، و�لت�س���ور 1

�ملكاين �ل�ستدلل و�ملرونة. 
(((( �ختبار �سال�سل �لأعد�د: يعك�س �لأد�ء �ل�سهولة �لعددية، �ملرونة. 1
(((( ثني وقطع �لورق: يعك�س �لإدر�ك و�لتحليل �لب�سري، �لت�سور �ملكاين. 1
(((( �ختبار �لعالقات �للفظية: يعك�س �رتقاء �ملفرد�ت، تكوين �ملفهوم، �لتمييز بني 1

�لتفا�سيل �لأ�سا�سية وغري �لأ�سا�سية، �لتعبري �للفظني �لذ�كرة بعيدة �ملدة. 
(((( �ختبار بناء �ملعادلت: ويت�سمن معرفة �ملفاهيم �لريا�سية، �ل�سهولة �لعددية، 1

و�لقدرة على فر�س بينيه على مادة مقدمة جز�فًيا، �ل�ستدلل و�ملرونة. 

وجت���د �لإ�س���ارة �إىل �أن �له���دف م���ن ��س���تخد�م هذه �ل�س���فحة �إلق���اء مزيد من 
�ل�س���وء ح���ول �لق���در�ت �لعقلي���ة �ملعرفي���ة كم���ا تنعك����س يف �ل�س���تجابة لالختب���ار�ت 
�لفرعية �ملكونة لل�س���فحة �لنف�س���ية للمقيا�س، وبذلك ل يقت�س���ر حتديد جمموعات 
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�لدر��س���ة على تو�س���يح جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف �لختبار�ت �لفرعية لكل جمموعة، 
ب���ل نتط���رق �إىل حتدي���د جو�ن���ب �لق���وة و�ل�س���عف يف �لق���در�ت �لعقلي���ة �ملت�س���منة يف 

�ل�ستجابة لهذه �لختبار�ت �لفرعية كما ي�ستعان بها يف در��سة �حلالت �لفردية. 

�ختبار�ت �لذ�كرة ق�سرية �لأمد Short – Term Memory يتكون من: 
((( تذكر منط من �خلرز Bead Memory: و�خت�ساًر� )ذ�كرة �خلرز( خرز من 1

�لبال�س���تيك من �أ�س���كال و�ألو�ن خمتلفة. )�إ�سطو�نة، هرم، قر�س، كرة – �أزرق 
و�أبي����س و�أحمر( وقاعدة يثبت عليها عامود من �لبال�س���تيك تدخل فيه قطع 
�خل���رز �لت���ي تعر�س عل���ى �ملفحو�س م�س���ورة يف منط م���ن �لأ�س���كال و�لألو�ن 

�ملختلفة. 
((( تذك���ر �جلم���ل Memory For Sentences: )42 فق���رة( يعي���د �ملفحو����س 1

�جلمل �لتي يقولها �لفاح�س وهي جمل تتز�يد يف �لطول و�ل�سعوبة. 
((( �إع���ادة �لأرق���ام Memory For Digits: )14 فق���رة( بالإ�س���افة �إىل �إع���ادة 1

�لأرقام بالعك�س )12 فقرة(. 
((( تذك���ر �لأ�س���ياء Memory For Objects: )14 ف���رتة( تعر����س يف كل فقرة 1

عل���ى �ملفحو����س �س���ورة ملجموع���ة �أ�س���ياء ويطل���ب من���ه �لإ�س���ارة �إىل �س���يئني                          
)�أو �أكرث( فيها �سبق عر�سهما عليه يف بطاقات منف�سلة. 

تعليمات خا�سة بتطبيق وت�سحيح اختبارات الذاكرة ق�سرة الأمد: 
تذك���ر �خل���رز: من �ملهم �أن يعرف �لفاح����س متى تقلب ومتى تعر�س �لبطاقة 
�ملجمعة ل�سور قطع �خلرز و�أن يقدمها يف �لو�سع �ل�سحيح. وتنطبق هذه �لتعليمات 
على �لفقر�ت �لقبلية من A �إىل D وعلى �لفقر�ت من 1 �إىل 10. ويف هذه �ملرحلة من 
�لختب���ار تعر�س قطع �خلرز )و�ح���دة �أو �ثنني( على �ملفحو�س ملدة ثانيتني �أو ثالث 
ث���و�ن. �أم���ا يف �لفق���ر�ت م���ن 11 �إىل 42، ف���اإن �لفاح�س يعر����س �لبطاقة مل���دة 5 ثو�ن. 
ويب���د�أ �لفاح����س بتطبي���ق �لف���رت�ت �لقبلي���ة �أو �لفق���ر�ت �لتدريبية طبًقا للم�س���توى 
�ملدخل���ي للمفحو����س. وبالن�س���بة للم�س���تويات �ملدخلية م���ن A �إىل G تطبق �لفقر�ت 
�لقبلي���ة و�لت���ي يعر�س فيه���ا على �ملفحو�س خ���رزة و�حدة ويطلب منه �لإ�س���ارة �إليها 
يف �لبطاق���ة �ملجمع���ة ) وه���ي �لبطاق���ة �لأوىل يف كر��س���ة �لتعليمات رقم 2(. وي�س���تمر 
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�لختبار فقط �إذ� �إجاب �ملفحو�س �إجابة �س���حيحة عن 3 �أو 4 فقر�ت منها. و�إذ� تغري 
نوع �لفقر�ت عند تطبيق م�س���تويات �أعلى لتحديد م�س���توى �ل�س���قف �أو فقر�ت منها. 
و�إذ� تغري نوع �لفقر�ت عند تطبيق م�ستويات �أعلى لتحديد م�ستوى �ل�سقف �أو فقر�ت 
�أق���ل يف �مل�س���توي لتحديد �مل�س���توى �لقاع���دي، فاإنه يتع���ني تطبيق �لفق���رة �لتدريبية 
�ملنا�س���بة قب���ل تطبيق �لنوع �جلديد م���ن �لفقر�ت. فمثاًل، �إذ� كان �لفاح�س م�س���تمًر� 
م���ن م�س���توى G �إىل م�س���توى H فاإن���ه يطب���ق �لفق���ر�ت �لتدريبي���ة )1( قب���ل تطبي���ق 
�لفق���رة )11( �أو �إذ� ��س���طر �لفاح����س �إىل �لرج���وع �إىل �لفق���رة 10 لتحدي���د �مل�س���توى 
�لقاع���دي، فاإن���ه يتع���ني تطبيق �لفقر�ت �لقبلي���ة �أوًل، و�لتي �إذ� ف�س���ل �ملفحو�س فيها 

يتوقف �لختبار. 

وبالن�س���بة للفق���ر�ت م���ن 1 �إىل 5، تعر����س عل���ى �ملفحو����س خ���رزة و�ح���دة ملدة 
ثانيت���ني بينم���ا تكون �ل�س���ورة �ملجمع���ة مقلوبة ثم يطبق �ملفحو�س ي���ده على �خلرزة 
ليحجبها عن نظر �ملفحو�س �لذي يطلب منه �لإ�سارة �إىل �خلرزة يف �ل�سورة. ويتكرر 
نف�س �لإجر�ء با�س���تخد�م خرزتني، وفيهما ل يهم �لرتتيب �لذي ي�س���ري به �ملفحو�س 
�إليه���ا يف �ل�س���ورة. وللفق���ر�ت م���ن 11 �إىل 42 تو�س���ع علبة �خلرز عل���ى �ملائدة وجتمع 
قطع �خلرز على �لع�سا. وقد يف�سل ��ستخد�م �لع�سا �لأق�سر يف �لطول للفقر�ت من 
11 �إىل 16 مع �ملفحو�س �س���غري �ل�س���ن. وتعر�س �مل�س���ورة �ملنبهة على �ملفحو�س ملدة 
5 ث���و�ن ث���م تبع���د ويطلب من �ملفحو����س جمع �لقطع على �لع�س���ا ثماًما كما كانت يف 
�ل�سورة. وتعاد �لقطع �إىل علبتها بعد كل فقرة ول ي�سمح للمفحو�س بروؤية �ل�سورة 

�ملنبهة بعد جمعه للقطع على �لع�سا. 

و�إذ� رج���ع �لفاح����س �إىل �مل�س���توى G لتحديد �مل�س���توى �لقاع���دي، فاإنه يتعني 
تطبي���ق �لفق���ر�ت �لقبلي���ة �أوًل عل���ى �ملفحو�س، فاإذ� م���ا جن���ح يف 3 �أو 4 فقار�ت يطبق 
�مل�س���توى A وي�س���تمر �لتطبيق حتى حتديد م�س���توى �ل�س���قف. ويف ت�سحيح �لختبار، 
يتعني �أن يكون توجه �خلرزة �ملخروطية �سحيًحا كما هو يف �ل�سورة �ملنبهة للح�سول 
عل���ى �لتقدي���ر )+(. وم���ن �مله���م ت�س���جيل �لأخط���اء يف كر��س���ة �لإجاب���ة لفه���م ت�س���غيل 
�ملفحو�س فهما �أح�سن. وقد يعرب �ملفحو�س لفظًيا عن �إ�سرت�تيجيته ومن ثم يتعني 

ت�سجيلها كتابة. 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 366 

تذك���ر �جلم���ل: �إذ� ف�س���ل �ملفحو�س يف �لفق���رة �لتدريبية يتعني �ل�س���تمر�ر يف 
�لختبار. تقر�أ �لفقر�ت مبعدل ثابت. ومن �ملهم �أن ينخف�س �رتفاع �س���وت �لفاح�س 
عند قرب �لنتهاء من �لفقرة لتنبيه �ملفحو�س باأن �لفقرة على و�سك �لنتهاء. يجب 
عدم تكر�ر قر�ءة �لفقر�ت تعطى �لدرجة �إذ� تذكر �ملفحو�س �جلملة تذكًر� �سحيًحا. 
دمج كلمتني مًعا يف كلمة و�حدة ل يعد خًطا �إذ� كان ذلك �أمًر� ماألوًفا )مثل فيما بدًل 
من يف ما( من �ملهم ت�سجيل �لأخطاء حرفًيا فوق �لكلمات يف كر��سة �لإجابة لتحليلها 

ت�سخي�سًيا: هل هي �أخطاء يف �ل�سوت، �أم يف �ملعنى �أم يف �لبنية. 
تذكر �لأرقام: يقر�أ �لفاح�س �سل�سلة من �لأرقام يطلب من �ملفحو�س �إعادتها 
طبًق���ا للتعليم���ات. ويتطلب �جلزء �لثاين من �لختبار تذك���ر �لأرقام بعك�س ترتيبها. 
ويب���د�أ تطبي���ق كل جزء بالفق���رة �لتدريبية. ولكن حتى �إذ� ف�س���ل �ملفحو�س فيها، فاإن 
�لختب���ار ي�س���تمر ب���اأول فقرة مدخلية منا�س���بة. ويتع���ني �أن تقر�أ �لأرق���ام مبعدل رقم 
و�حد يف �لثانية. كما يتعني �أن يخف�س �لفاح�س �س���وته قرب نهاية كل �سل�س���لة. ول 
يجب �إعادة �لفاح�س للفقر�ت يف هذ� �لختبار. ويتعني ت�سجيل ��ستجابات �ملفحو�س 
حرفًيا. و�لدرجة �خلام �لكلية هي جمموع �لدرجتني �خلام على جزئي �لختبار. و�إذ� 
ح�س���ل �ملفحو����س على �لدرجة �خلام �س���فر يف �جل���زء �لأول من �لختب���ار تعني عدم 
�ل�س���تمر�ر يف �لختب���ار بجزئية. وتك���ون �لدرجة �خلام �لكلية يف هذه �حلالة �س���فًر�، 
و�إذ� ح�س���ل �ملفحو����س عل���ى درجة خام �س���فر يف �إع���ادة �لأرقام بالعك�س، ف���اإن �لدرجة 

�خلام �لكلية هي �لدرجة على �جلزء �لأول من �لختبار. 
تذك���ر �ملو�س���وعات: تعر����س عل���ى �ملفحو����س �سل�س���لة م���ن �ل�س���ور )�لبطاقات 
�ملنبه���ة( مبع���دل ثاني���ة لكل بطاقة و�حدة ث���م يطلب من �ملفحو�س �لإ�س���ارة �إىل هذه 
�ل�س���ور برتتيب عر�س���ها عل���ى بطاقة جممعة )بطاقة �ل�س���تجابة(. ويب���د�أ �لختبار 
بتطبيق �لفقر�ت �لتدريبية ولكن حتى �إذ� ف�سل �ملفحو�س فيها، فاإن �لفاح�س ي�ستمر 
يف تطبيق �لختبار ويتعني �أن يرى �لفاح�س بطاقة �ل�ستجابة حني ي�سري �ملفحو�س 
�ل�س���ور  �إىل  �أ�س���ار  �إذ�  �إل  �ل�س���ور يف ت�سل�س���لها. ول يعط���ى �ملفحو����س �لدرج���ة  �إىل 
طبًقا لرتتيب عر�س���ها فال يكتفي بت�س���مية �ملو�س���وعات. ومن �مل�س���موح به �أن ي�س���مى 
�ملفحو�س �ملو�س���وعات باأي �أ�س���ماء يختارها. وتورد كر��سة �لإجابة �لرتتيب �ل�سحيح 
للمو�س���وعات يف كل بطاقة من �ليمني �إىل �لي�س���ار يف �ل�س���ف �لأول لكل فقرة وحتت 
كل منها خط. بينما يورد �أ�س���ماء �ملو�س���وعات �لأخرى �لتي مل تعر�س على �ملفحو�س 
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يف �س���ف ثان ودون ر�س���م خط حتت كل منها. وي�س���جل �لفاح�س بالأرقام وترتيب ذكر 
�ملفحو�س للمو�سوعات )مليكة 1998(.

ثانًيا: لوحة اجلودرد املعدلة من لوحة �سيجان 
يتكون هذ� �لختبار من لوحة خ�س���بية م�س���احتها 13 × 18 بو�سة وع�سر قطع 

خ�سبية تتطابق �أ�سكالها مع �أ�سكال �لفتحات �ملحفورة يف هذه �للوحة �لكبرية.

 طريقة اإجراء الختبار: 
((( تو�سح �للوحة �أمام �ملفحو�س بحيث تكون �لنجمة �أمامية. 1
((( تو�سح �لقطع يف ثالث كومات من �لناحية �لأخرى من �للوحة. 1
((( �للوحة �لأوىل من �أ�سفل �إىل �أعلى ) جنمة د�ئرة معني( على بني �ملفحو�س. 1
((( �للوحة �لثانية من �أ�سفل �إىل �أعلى )ن�سف د�ئرة �ملربع �ملثلث( �لو�سط. 1
((( �للوحة �لثالثة من �أ�سفل �إىل �أعلى ) �مل�ستطيل �لبي�ساوي �مل�سد�س( على ب�سار 1

�ملفحو�س. 

يطلب من �ملفحو�س �أن ي�س���ع �لقطع يف �أماكنها باأ�س���رع ما ميكنه م�س���تعمال 
�أحدى بدبه �أوكليهما. 

((( يقوم �ملفحو�س باإجر�ء �لختبار ثالث مر�ت. 1
((( يقوم بح�ساب �لزمن �لذي ت�ستغرقه كل حماولة. 1
((( ل ي�سح �أن يزيد �لزمن يف �ملحاولة عن 5 دقائق. 1

تقدي����ر �لدرجات: ح�س���اب �لزمن �لذي ت�س���تغرقه �أقل حماول���ة ثم حتويله �إىل 
عمر عقلي مقابل من جدول �ملعايري. 

نتائج البحث:
مت تطبيق �أدو�ت ت�سخي�س �لتوحد �لتالية

((( �ملعيار �لت�سخي�س���ي للتوحد يف دليل �لت�سخي�س �لإح�سائي �خلام�س وحتديد 1
درجة �سدة �لتوحد. 

((( قائمة ت�سخي�س �لتوحد.1
((( مقيا�س لوحة �لأ�سكال جلودرد1
((( مقيا�س �ستانفورد بينيه �ل�سورة �لر�بعة.1
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يق���ع معام���ل ذكاء ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د م���ا ب���ني )59 �إىل 110( على 
مقيا����س لوح���ة �أ�س���كال �جلودرد. وعلى مقيا�س �س���تانفورد- بينية �ل�س���ورة �لر�بعة ما 

بني ) 41 �إىل 68( درجة مركبة. وتر�وحت �لدرجة �ملركبة �جلزئية على �أ�سا�س: 
((( �لذ�كرة مابني )37 �إىل 69(                   1
((( �ل�ستدلل �للفظي ما بني )40 �إىل 70( 1
((( �ل�س���تدلل �ملجرد �لب�س���ري مابني ) 39 �إىل 84(   4- �ل�ستدلل �لكمي مابني 1

)37 �إىل 80( 

وعلى �لختبار�ت �لفرعية ملجال �لذ�كرة ق�سرية �لأمد على مقيا�س �ستانفورد 
بينية �ل�سورة �لر�بعة كالتايل: 

((( ذ�كرة � خلرز ) 22 - 54(1
((( ذ�كرة �جلمل )20 - 44( 1
((( ذ�كرة �لأرقام ) 19 - 5 (1
((( ذ�كرة �ملو�سوعات )20 - 41( 1

جدول )7( 
املتو�سط والنحراف املعياري لدرجات ذوى ا�سطراب التوحد على اختبارات الذكاء واختيارات 

جمال الذاكرة ق�سرية الأمد ملقيا�س ا�ستانفورد بينية 

 �لنحر�ف�ملتو�سط �لعدد�لختبار
�ملعياري

 1- لوحه �أ�سكال �جلودرد

25

80.1416.10
48.1212.01 2- �ستانفورد بينية �ل�سورة �لر�بعة �لدرجة �ملركبة

38.4711.2 3- ذ�كرة �خلرز
24.128.41 5- ذ�كرة �جلمل
27.198.13 6- ذ�كرة �لأرقام

30.897.67 7- ذ�كرة �ملو�سوعات
859.013.45- �لدرجة �ملجالية للذ�كرة ق�سرية �لأمد
54.5612.10 9- �لدرجة �ملر�كبة للذ�كرة ق�سرية �لأمد
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 ت���ر�وح معام���ل ذكاء  ذوى �لتوحد ما بني )38 - 71( هذ� وقد كان لدى جميع 
�أف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لغ���ة منطوق���ة لك���ن ه���ذه �للغ���ة بها كثري م���ن �لعيوب 
�ملختلفة فبع�سهم كان لديه تريد �لكالم )م�ساد�ة Echolalia( وبع�سهم كان لديه 
خلط يف ��س���تخد�م �ل�س���مائر وق�س���ور يف ��س���تخد�م ح���روف �جلر و�لعطف وبع�س���هم 
كانت لديه عيوب يف �لكالم تتمثل يف نطق بع�س �لأ�س���و�ت بطريقة خاطئة و�لبع�س 
�لآخ���ر كان لدي���ه لغ���ة خا�س���ة �أو لغة غ���ري مفهوم���ة �إل �أن هذ� �لق�س���ور يف �لكالم مل 
يك���ن عائ���ق يف فهمهم لالختب���ار�ت �أو يف تطبيق �لختب���ار�ت عليهم حيث كان �لبع�س 

ي�ستجيب بالإ�سارة لال�ستجابة على فقر�ت �لقيا�س لختبار�ت �لذكاء.

�أما �ختبار�ت �لذ�كرة فقد كانت جميعها من �ملقايي�س �لتي يكتفي بتو�سيحها 
ب�س���كل كب���ري عل���ى �لعتم���اد عل���ى �لإ�س���ارة �س���و�ء يف �لتطبي���ق �أو �ل�س���تجابات عليه���ا 
با�س���تثناء ذ�كرة �جلمل وذ�كرة لالأرقام، و�لتي كان يتم �ل�س���تفادة من خا�س���ية تريد 

�لكالم لدى ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �ل�ستجابة على هذ� �لنوع من �لختبار�ت. 

وق���د مت تطبي���ق دليل �لت�س���خي�س �لإح�س���ائي �لر�بع DSM lv �ل�س���ادر عن 
جمعي���ة �لط���ب �لنف�س���ي �لأمريكية عن طريق �لباحث���ة �لثانية. �أما قائمة ت�س���خي�س 
�لتوحد فكان يعتمد على �ملعلم ب�س���فته مالحظ للطالب خالل فرتة �لدر��سة وذلك 

من �أجل �لتاأكد من دقة �لت�سخي�س.
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م���ن خالل قر�ءة �ل�س���فحة �لنف�س���ية ملقيا�س �س���تانفورد بيني���ه لعينة �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوحد لوحظ �لتايل: ح�س���ل �أطفال ذوى �أعر��س �لتوحد على �أربع 
نق���اط ق���وة متثل���ت يف �لتخيل �لب�س���ري و�ملرون���ة يف �لأد�ء و�للباق���ة �ليدوية. وثالث 
نق���اط �س���عف متثل���ت يف مدى �ملعلوم���ات �حلقيقي���ة و�لق���درة على ��س���تخد�م خرب�ت 

�حلياة �لعامة و�لربط بها و�ملعرفة �لجتماعية. 
ح�س���ل �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد على ثم���ان نق���اط �إيجابية متثلت يف 
تولي���ف �لأج���ز�ء يف كل و�لب�س���ري �مل���كاين و�لإدر�ك �لب�س���ري و�لق���درة �لتخطيطية 

و�لذ�كرة طويلة �لأمد ذ�ت �ملعنى و�لعنونة �للفظية و�إ�سرت�تيجية �لذ�كرة. 
ح�س���ل �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د على خم����س نقاط �س���لبية متثلت يف 
معرفة بناء �جلملة و�ملفاهيم �لريا�سية و�حل�ساب و�لقدرة على فر�س �لبنية على مو�د 
مقدمة ع�س���و�ئًيا و�لذ�كرة �ل�س���معية ق�س���رية �لأمد و�ملادة �مل�س���تدعاة �ملعاد تنظيمها. 

نتائج �سحة الفر�س الثاين:
ن����س �لفر����س على �أن���ه: »�لفروق بني متو�س���طات رت���ب درج���ات ذوى �أعر��س 
�لتوح���د �ل�س���ديدة و�لب�س���يطة عل���ى �ختب���ار�ت �لذ�كرة ق�س���رية �لأمد )ذ�ك���رة �خلرز 
– و�ملو�س���وعات(«. للتحقق من �س���حة �لفر�س مت ��س���تخد�م  – و�لأرقام  – �جلمل 

)�ختبار مان وتني( و�جلدول �لتايل يلخ�س �لنتائج 
جدول )9(

 الفروق فى متو�سطات الرتب بني ذوى التوحد ال�سديد واخلفيف على اختبارات
 الذاكرة ق�سرية الأمد

 متو�سط�ملجموعة�ل�سم
�لرتب

 جمموع
�لرتب

مان-وتني 
U

 م�ستوى
�لدللة�لدللة

 د�ل ل�سالح ذوى8.9471.5028.503،59�أعر��س �سديدةذ�كرة �خلرز
�لتوحد �لب�سيط 8.0664.50�أعر��س ب�سيطة

 ذ�كرة
�جلمل

غري د�ل8.4467.5031.500.957�أعر��س �سديدة 8.5667.50�أعر��س ب�سيطة
 ذ�كرة

�لأرقام
 د�ل ل�سالح ذوى6.4459.5023.504.56�أعر��س �سديدة

�لتوحد �لب�سيط 9.5676.50�أعر��س ب�سيطة
 ذ�كرة

�ملو�سوعات
 د�ل ل�سالح ذوى7.7562.0026.003.25�أعر��س �سديدة

�لتوحد �لب�سيط 10.2574.00�أعر��س ب�سيطة
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يت�س���ح م���ن جدول )9( ع���دم وجود فروق د�ل���ة فى �ختبار�ت �لذ�كرة ق�س���رية 
�لأمد )ذ�كرة �جلمل( بني ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد �لب�س���يط و�ل�س���ديد. ووجود 
ف���روق د�ل���ة ف���ى ذ�ك���رة �خل���رز �لأرق���ام و�ملو�س���وعات ل�س���الح ذوى ��س���طر�بات طيف 

�لتوحد �لب�سيطة.

نتائج �سحة الفر�س الثالث:
ن����س �لفر����س على �أن���ه: »�لفروق بني متو�س���طات رت���ب درج���ات ذوى �أعر��س 
�لتوحد �ل�س���ديدة و�لب�س���يطة على �لدرجة �ملجالية و�ملركبة للذ�كرة ق�سرية �لأمد«. 
يو�س���ح �جل���دول )10( ملخ����س نتائ���ج �لف���روق ب���ني ذوى �أعر�����س �لتوحد �ل�س���ديدة 

و�لب�سيطة فى �لدرجة �ملجالية و�لذ�كرة.

جدول )10( 
الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأعرا�س التوحد ال�سديدة والب�سيطة فى الدرجة املجالية 

واملركبة للذاكرة ق�سرية الأمد

 متو�سط�ملجموعة�ل�سم
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة مان-
U وتني

 م�ستوى
�لدللة�لدللة

 درجة
 �لذ�كرة
 ق�سرية
�لأمد

 �أعر��س �لتوحد
7.4568.50�ل�سديد

31.503.48
 د�ل ل�سالح

 ذوى �لتوحد
�لب�سيط  �أعر��س �لتوحد

9.1467.50�لب�سيط

 �لدرجة
 �ملركبة
للذ�كرة

 �أعر��س �لتوحد
7.2386.55�ل�سديد

18.124.12
 د�ل ل�سالح

 ذوى �لتوحد
�لب�سيط  �أعر��س �لتوحد

10.8960.23�لب�سيط

يو�سح جدول )10( وجود فروق لها معنى �إح�سائي بني ذوى �أعر��س �لتوحد 
�ل�س���ديدة و�لب�س���يطة ف���ى �لذ�ك���رة �لب�س���رية قريب���ة �ملدى. وتتف���ق ه���ذه �لنتائج مع 
نتيج���ة در��س���ة (Prior,1977,1979) فالذ�كرة �جليدة تتطل���ب �نتباه و�إدر�ك جيد 

�إل �أننا جند �أن من �أهم خ�سائ�س �لإعاقة �لفكرية هي م�سكالت �لنتباه و�لإدر�ك.



ت�صخي�س ذاكرة الأطفال ذوى ا�صطرابات طيف التوحد د . الفرحاتى ال�صيد حممد و د. فاطمة �صعيد الطلى

 375 

ويتفق ذلك مع ما �أ�سار �إليه عبد �ملنان )1997( من �أن ��سطر�ب �لتوحد �سببه 
��س���طر�ب �إدر�ك���ي منائ���ي، حيث �أ�س���ارت در��س���ه ق���ام به���ا Allen, et al, (1991) �أن 
�لأطفال ذو �لتوحد لديهم �نخفا�س يف ن�ساط �لقدر�ت �لعقلية �ملختلفة و�لتي ترجع 

بدورها �إىل �نخفا�س قدرتهم على �لإدر�ك �إ�سافة �إىل ��سطر�ب �للغة.

ومن �ملعروف �أن عملية �لتذكر تت�س���من ثالث مر�حل هي ��ستقبال �ملعلومات 
وتخزينها ثم ��س���رتجاعها وتكمن م�س���كلة �لطفل �مل�ساب بالتخلف �لعقلي يف مرحلة 
��س���تقبال �ملعلوم���ات وذل���ك نظًر� ل�س���عف �لإنتب���اه لديه )�س���قري، 1999، �س 127( ول 
يختل���ف �حل���ال كثرًي� بالن�س���بة للم�س���ابني با�س���طر�ب �لتوحد حيث جند ��س���طر�ب 
يف عملي���ات �لنتب���اه و�لإدر�ك فق���د �أ�س���ار Waln & Bryson, (1996) �إىل وج���ود 
ق�س���ور وخلل يف نقل �لنتباه Attention Shifting وق�س���ور يف �لنتباه �لتو��س���لي 

 (Howlin ,1998, 78)

وهو ما يف�س���ر وجود ت�س���ابها كبرًي� وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف 
�لذ�كرة �لب�س���رية قريبة �ملدى بني �مل�س���ابني بالذ�توية و�مل�س���ابني بالتخلف �لعقلي 
كم���ا �أ�س���ار(Prior,1977 ,1979) �إىل وج���ود �س���ذوذ وق�س���ور يف �ل�س���تجابة لإدر�ك 

�ملثري�ت �ل�سمعية لدى ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

ف���ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د قد يتجاهلون بع�س �لأ�س���و�ت وي�س���تجيبون 
لأ�س���و�ت �أخرى قد تكون �أكرث �أهمية بالن�س���بة لهم و�أكرث جذًبا. ولديهم كرًها فعلًيا 
للمثري�ت �ل�سمعية، وهم عادة ل يف�سلون �ل�ستجابة للمثري�ت �ل�سمعية �ل�سريعة �أو 

غري �ملكررة

وج���ود  �إىل   )2002( �هلل  عب���د  ع���ادل  �لدر��س���ة  نتائ���ج  �أ�س���ارت  م�س���ر  يف  �أم���ا 
ف���روق يف ت�س���تت �لنتب���اه ب���ني ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�مل�س���ابني بالتخل���ف �لعقل���ي 
وكان���ت ه���ذه �لفروق ل�س���الح جمموعة ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، ونظ���ًر� لأن �لنتباه 
و�لإدر�ك ي�س���بقان �لتذك���ر فم���ن �ملنطق���ي �أن �أى خل���ل �أو ق�س���ور يف تل���ك �لعمليت���ني                                           

)�لنتباه و�لإدر�ك( �سيتبعه خلل يف �لتذكر.
وق���د مت تف�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة يف �س���وء �أن ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لديه���م 
م�س���كالت تتعلق ب�سعف وت�ستت وق�س���ر �لنتباه، وم�سكالت تتعلق بالإدر�ك �لب�سري 
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و�ل�س���معي وبالت���ايل فه���م يحتاجون �إىل وقت �أط���ول لعر�س �ملث���ري�ت �أو تكر�ر عر�س 
هذه �ملثري�ت حتى يتم �إدر�كها ب�س���كل جيد وبالتايل تخزينها يف �لذ�كرة ب�س���كل �س���ليم 
وم���ن ث���م ��س���تدعائها بنجاح وه���ذ� هو ما يتحق���ق يف حالة �لذ�كرة بعي���دة �ملدى حيث 
يت���م عر����س �ملث���ري�ت �أكرث من م���رة، ول يتحقق يف حال���ة �لذ�كرة قريب���ة �ملدى حيث 
يت���م عر����س �ملث���ري�ت مرة و�حدة فق���ط لثو�ين قليل���ة وبالتايل يعجز ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د و�مل�س���ابني بالتخلف �لعقلي عن �إدر�ك �ملثري�ت ب�س���كل �س���ليم مم���ا يوؤدي �إىل 

عدم تخزين �ملثري�ت يف �لذ�كرة �أو تخزينها ب�سكل حمرف �أو ناق�س

ويف ذلك �لوقت، �قرتح بحث �لذ�كرة عند �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �أن 
 (Hermelin & O’Connor, لذ�كرة �ل�سمعية ذ�كرة �أف�سل من ذ�كرتهم �لب�سرية�
(Prior, 1977 ;1970 ومع ذلك، يبدو �أن هذه �لفروق �لتي تعتمد على خ�س���ائ�س 
�ملهم���ة �ملح���ددة حي���ث �إن �لأطفال �لذي���ن يعانون من �لتوحد يوؤدون ب�س���كل جيد على 

مهام �لذ�كرة �ل�سماء. وكذلك على �لقدرة �لعقلية للفرد.

و�أن �لأطفال �لذين يعانون من �لتوحد يقل �أد�ئهم على مهام �للغة �ل�سيمانتية 
 (Hermelin & O’Connor, 1970) و�ل�ستعارية و�لتى حتتاج فهًما دللًيا

�ساد�ًسا: التو�سيات 
((( يحتاج طفل ذى ��سطر�ب طيف �لتوحد لفرتة طويلة من �لوقت عند تطبيق 1

مقايي����س �لق���در�ت �لعقلي���ة ل�س���يما �ختبار�ت �لق���وة غري �ملح���ددة بزمن لكي 
ميكن �حل�س���ول على نتائج �س���ادقة ميكن �لوثوق بها نظًر� لطبيعة خ�سائ�س 

فئة �لتوحد.
((( طف���ل ��س���طر�بات طيف �لتوح���د ينجذب �نتباه���ه �إىل �لختب���ار�ت و�ملقايي�س 1

�لت���ي تكون يف �س���كل لعبة �أكرث من �جنذ�به �إىل �لختب���ار�ت �للفظية �ملجردة، 
وه���و م���ا �ت�س���ح خ���الل تطبي���ق �ختب���ار�ت ذ�ك���رة �خل���رز وحتليل �لنم���ط على 

مقايي�س �ستانفورد بينيه �ل�سورة �لر�بعة. 
((( تطبي���ق �ختب���ار�ت �لذ�ك���رة �أو مقايي����س �لق���درة �لعقلي���ة عل���ى �لأطف���ال ذوي 1

��س���طر�ب �لتوح���د ينبغ���ي �أن يك���ون بعد �س���نة �لتهيئ���ة وتعديل �ل�س���لوك غري 
�لع���ادى للح�س���ول عل���ى نتائ���ج �س���حيحة ت�س���اعد يف و�س���ع �خلط���ة �لفردي���ة 

�لتعليمية. 
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