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)*( ملح����وظ�����ة:
          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجدًيا. و�لأ�ساتذة �لو�رد �أ�سماوؤهم من تخ�س�سات متنوعة يف �لآد�ب و�لرتبية 

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إلكرتونيا. 

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

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

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

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

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

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

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





ال�م����را�س�����الت

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

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

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www1.zu.edu.eg/foecenter





املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد
اآراء املعلمني نحو مدى فعالية طريقة حائط البيانات Data Wall يف تطوير بع�س 
املمار�سات التعليمية والأكادميية للطلبة ذوي الإعاقات يف مدار�س الرتبية اخلا�سة .

د. فوزي عبداللطيف الدوخي        د. حممد �صعود العجمي        د. اأحمد خ�صر يو�صف
Doi: 10.12816/ 0036414

1

قل�ق الكالم والأم�ن النف�سي وامله�ارات الجتماعية ل�دى طالب ق�س�م الرتبية اخلا�سة 
بجامعة امللك خالد .

د. يو�صف حممد يو�صف عيد
Doi: 10.12816/ 0036415

34

اإملام املعلمني بامل�س�كالت التعليمية امل�ساحبة ل�سطراب ق�سور النتباه والن�ساط 
احلركي الزائد  .

د. عبد الرحمن بن عبد اهلل اأباعود
Doi: 10.12816/ 0036416

67

الكف�اءة الجتماعي�ة وعالقته�ا بال�س�مود الأكادمي�ي يف �س�وء بع��س املتغ�رات لدى 
الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع يف مرحلة التعليم العايل  .

د. �صري حممد ر�صدي �صامل
Doi: 10.12816/ 0036417

92

اجتاه�ات اأولي�اء اأم�ور الط�الب ذوي العاق�ة يف جامع�ات منطق�ة الريا�س نح�و بع�س 
احتياجات اأبنائهم   .

د. خالد بن غازي الدلبحي
Doi: 10.12816/ 0036418

145

فعالية الق�سة الجتماعية يف خف�س ا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد 
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ملخ�ص البحث: 
��س���تهدف �لبح���ث �لتعرف على �آر�ء �ملعلمني نحو م���دى فعالية طريقة حائط 
�ملمار�سات �لتعليمية و�لأكادميية للطلبة  �لبيانات “Data Wall” يف تطوير بع�س 
ذوي �لإعاق���ات يف مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف تل���ك �لآر�ء 

بح�سب بع�س �ملتغري�ت �لدميغر�فية للدر��سة. 

�تب���ع �لباحث���ون �ملنه���ج �لو�س���في �ملق���ارن لالإجاب���ة على �أ�س���ئلة �لبح���ث، حيث 
يه���دف ه���ذ� �ملنه���ج �إىل و�س���ف �لظاه���رة حم���ل �لبحث م���ن خ���الل �ملقارن���ة، وتكونت 
عين���ت �لبح���ث من )116( معلًما ومعلمة عاملني م���ع �لطلبة ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س 
للرتبي���ة �خلا�س���ة. ق���ام �لباحث���ون بت�س���ميم ��س���تبيانا ل�س���تطالع �آر�ء �ملعلمني حول 
فعالي���ة حائ���ط �لبيان���ات يف تطوي���ر بع����س �ملمار�س���ات �لتعليمي���ة، حي���ث تك���ون م���ن 
ثالث���ة �أبع���اد ملمار�س���ات تعليمية هامة يف �لرتبية �خلا�س���ة وهي )�خلط���ط �لتعليمية 
و�لرتبوي���ة، طرق �لتدري�س، �تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية(. �أظهرت نتائج �لبحث ب�س���كل 
عام فعالية طريقة حائط �لبيانات يف تطوير بع�س �ملمار�سات �لأكادميية و�لتعليمية      
)�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوية، ط���رق �لتدري�س، �تخاذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية( ملعلمي 
�لطلبة ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة. كما �أظهرت �لنتائج �أن �آر�ء معلمي 
ذوي �لإعاق���ات �ملتع���ددة كانت �لأعلى تلتها �أر�ء معلمي �لإعاقات �حل�س���ية ثم �لعقلية، 
و�أن كل م���ن �ملعلم���ني و�ملعلم���ات كانو� متفقني يف �آر�ءهم، ومتغ���ري �خلربة مل يكن ذو 
تاأثري د�ل على �آر�ء عينة �لبحث، وجميع �ملعلمني يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�سطة 
كان���و� متفق���ني يف �آر�ءهم حول فعالية حائط �لبيانات يف تطوير �ملمار�س���ات �لرتبوية 

�مل�ستهدفة يف �لبحث. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: حائ���ط �لبيان���ات  -  �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة  -  مد�ر����س �لرتبي���ة 
�خلا�سة - معلمي �لرتبية �خلا�سة
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Teachers’ opinions toward the effectiveness of “Data 
Walls” method, in developing some of the academic and 
educational practices, for students with disabilities, in 
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Dr. Ahmad Khader
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Abstract:
This study aimed to explore special education teacher’s 

opinions towards the effectiveness of using a “data wall” in the 
development of some academic and educational practices in special 
schools in Kuwait and the differences in those opinions according 
to demographic variables (sex, experience, grade level and 
specializations), Data were collected using a questionnaire completed 
by 116 teachers. The questionnaire consisted of three dimensions 
(educational plans, instructional methods and educational decision-
making). Results indicated effectiveness of using a data wall method 
to develop some academic and educational practices for special 
education teachers in special schools. The results also showed that 
the opinions of teachers with multiple disabilities was the strongest 
in recognizing effectiveness of the data wall, followed by teachers of 
sensory disabilities and mental disabilities.

key words: Data wall – Students with disabilities – Special 
education schools – Special education teachers.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 5 

مقدمة:
تز�ي���دت جمل���ة من �لتحديات يف �لفرتة �لأخرية ذ�ت �أبعاد �جتماعية وثقافية 
وتربوي���ة �س���كلت منطلًق���ا لدعو�ت عديدة ب�س���رورة �إ�س���الح �لنظ���ام �لرتبوي بجميع 
عمليات���ه، له���ذ� تت�س���ابق كث���ري م���ن �ل���دول لإ�س���الح نظمه���ا �لرتبوي���ة به���دف �إعد�د 
مو�طنيها لعامل جديد من خالل �لتحرر من تقليدية �لرتبية و�لتعليم يف مناهجنا 
و�أن�س���طتنا �لرتبوية، فلم يعد �لهدف يقت�س���ر على �إك�س���اب �لطالب �ملعارف فقط بل 
تع���د�ه �إىل تنمي���ة مهار�ت���ه وقدر�ت���ه وبناء �سخ�س���يته ليك���ون قادر� عل���ى �لتفاعل مع 

متغري�ت �لع�سر.

يرى �ملخت�سون �أن �لتقنية �حلديثة �أ�سهمت م�ساهمة فعالة يف عملية �لتعليم 
و�لتعل���م حي���ث كان له���ا �ل���دور �لكب���ري يف تع���دد وتن���وع �أ�س���اليب �لتدري����س و�أ�س���اليب 
�لتقيي���م و�ملتابع���ة، كذل���ك �أ�س���همت يف جع���ل �ملتعلم حم���ور �لعملي���ة �لرتبوية ووفرت 
ل���ه �ملو�ق���ف �لتعليمي���ة �لتي ت�س���مح ببن���اء معارفه وتنمي���ة مهار�ته وقدر�ته وت�س���كيل 
�جتاهات���ه م���ن خالل تفاعله مع م�س���ادر �ملعلومات �ملختلفة وتق���وم �لغالبية �لعظمى 
م���ن مر�ك���ز م�س���ادر �لتعل���م يف مد�ر�س���نا به���ذ� �ل���دور حيث يق���وم �ملعلم ب���دور �ملوجه 

لطالبه )�أمني،2003(.

ت�سهم �لتقنيات �لتعليمية يف م�ساعدة �أعد�د كبرية من �ملعلمني على �لتعوي�س 
ع���ن مو�طن �ل�س���عف �ملوجودة لديه���م لي�س يف �ملهار�ت �لأكادميية فح�س���ب؛ ولكن يف 
غريه���ا م���ن �ملهار�ت فه���ي تعمل عل���ى تطوير �مله���ار�ت �ملعرفي���ة و�للغوية و�ل�س���معية 
و�لب�س���رية و�حلركي���ة ع���الوة عل���ى ذل���ك ف���اإن تطبيق���ات �لتكنولوجي���ا �مت���دت �إىل 
�لتقيي���م و�لإد�رة و�لتدري����س و�إع���د�د �لرب�مج �لرتبوية �لفردي���ة يف جمالت �لرتبية              

�خلا�سة �ملختلفة.

و�ملتتب���ع حلرك���ة توظيف �لتقني���ات �لتعليمي���ة يف جمال �لتعليم ب�س���فة عامة 
وجم���ال ذوي �لإعاق���ة ب�س���فة خا�س���ة �أنه���ا ماز�ل���ت �أبط���ا �مليادي���ن ��س���تجابة له���ذه 
�مل�س���تحدثات مقارنة بامليادين �لأخرى؛ �إل �أنه من �ملالحظ �أي�س���ا �أن �لوعي �ملرتبط 
باأهمية �لإفادة من هذه �مل�س���تحدثات لتطوير �ملمار�س���ات �لتعليمية قد بد�أ يف �لزدياد 
عل���ى �مل�س���تويني �لر�س���مي و�ل�س���عبي نوًع���ا م���ا على �س���عيد �لب���الد �لعربي���ة. �لأجهزة 
�لتكنولوجية �مل�س���اعدة ب�سكل خا�س يف تو�س���يع قاعدة �لبحوث �ملتعلقة بالتكنولوجيا 
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���ا مفي���دة لالأطفال  يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة ف���الأدو�ت �لتكنولوجي���ة تق���دم فر�سً
و�ل�س���باب ذوي �لإعاقة للتعلم و�لرتويج و�ل�س���تقاللية، و�لندم���اج يف �حلياة �لعامة 

للمجتمع )�أمني، 2008(.

يع���د �لربنام���ج �لرتب���وي �لف���ردي جوه���ر �لعم���ل �حلقيقي مع �لط���الب ذوي 
�لإعاق���ة، فه���و �لوثيقة �لتي تنري �لطريق ملن يعملون معهم، وهو �لركيزة �لأ�سا�س���ية 
�لت���ي ت�س���ب بها كل �جلهود �لقائم���ة خلدمتهم.  وملا لهذه �لوثيق���ة من �أهمية كربى 
تعول عليها �لإد�ر�ت �لتعليمية، فقد �سدرت قر�ر�ت و�سيا�سات تدعم تطبيقها يف كافة 
�لقطاعات �لتعليمية و�لتاأهيلية، وقد حر�ست كافة �ملوؤ�س�سات �لرتبوية على �عتبارها 

حق من حقوق �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة.

�لتدريب على �خلطة �لرتبوية �لفردية ي�س���من جودة ��س���تخد�مها وتفعيلها، 
و�لعمل �جلماعي �أ�س���ا�س لنجاح �لربنامج �لرتبوي �لفردي، كما ي�س���توجب �لهتمام 
بالتدري���ب عل���ى كيفي���ة �لتخطيط �جلي���د لتعليم �لطالب ذوي �لإعاق���ة �نطالًقا من 
م�س���توى �لأد�ء �حل���ايل لديه���م و�لتقيي���م �لفاع���ل لقدر�ته���م. ب���ال �س���ك ف���اإن معرفة 
�ملعلم���ني و�لأخ�س���ائيني بكيفي���ة ��س���تقاق �لأه���د�ف �لتعليمي���ة وحتويله���ا �إىل منه���اج 
ف���ردي للطال���ب مطلًب���ا نهائًي���ا ل غن���ى عن���ه يف �إع���د�د �لربنام���ج �لرتب���وي �لف���ردي 

)�سهاب،2009(. 

يعد جد�ر �لبيانات من �لتقنيات �لتعليمية �لتي تعمل لتح�س���ني عملية �س���نع 
�لقر�ر يف �ل�سف و�ملدر�سة، خا�سة و�أنه م�سدًر� غنًيا للمعلومات حول �ل�سرت�تيجيات 
�مل�س���تخدمة يف كل مدر�س���ة، ميك���ن �أن يكون �لنقطة �ملحورية ملناق�س���ات �أع�س���اء هيئة 
�لتدري����س عل���ى حت�س���ني �لتح�س���يل �لعلم���ي للط���الب. وملدي���ري �ملد�ر����س و�ملعلم���ني 
�لذين بالفعل با�س���تخد�م �لبيانات لتوجيه عملية �س���نع �لقر�ر �لتعليمي لهم، �لأهم 
من ذلك، �أن هذ� �لأ�س���لوب ي�س���من �لتحليل بيانات �لطالب وي�س���بح عماًل م�س���تمًر� 
لأع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س وعملي���ة �س���نع �لق���ر�ر �لإد�ري عل���ى م���د�ر �لعام �لدر��س���ي

. (McNaughton, 2012) 

ي�س���اعدنا جد�ر �لبيان���ات على �ملتابعة �لدقيقة لكل �لتغ���ري�ت �لتي تطر�أ على 
�ملمار�س���ات �لتعليمي���ة و�لأكادميي���ة يف تعليم �لطالب ذي �لإعاق���ة وتوؤكد لنا �إذ� ما كنا 
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على �مل�س���ار �ل�س���حيح مع وجود معلم ي�س���تطيع قر�ءة �ملوؤ�سر�ت ب�سكل �سحيح لوقوف 
عليها و�تخاذ �لقر�ر �ل�سائب �ملبني على بيانات و�إح�ساء�ت دقيقة من حائط �ملعلومات 
�خلا����س مبتابعاته �ليومية ولأ�س���بوعية �لتي ت�س���تدعي �ملزيد م���ن �لهتمام و�لكتابة 
 (Kekahio, 2013) لدعم وحت�سني هوؤلء �لطالب، ور�سد �لتقدم مع مرور �لوقت

م�سكلة البحث:
حتر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �لعم���ل م���ع �لط���الب ذوي �لإعاق���ة عل���ى �أهمية 
مر�ع���اة �لف���روق �لفردي���ة يف تعلي���م ه���وؤلء �لطلب���ة وف���ق �حتياجاته���م ومتطلباته���م 
�خلا�س���ة و�لتاأكي���د عل���ى وج���ود �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردي���ة �لت���ي تعد جوه���ر �لعمل 
�حلقيق���ي وخارط���ة �لطري���ق و�لركيزة �لأ�سا�س���ية للرتبية �خلا�س���ة وتكم���ن جودتها 

بتحقق �أهد�فها بطريقة �سحيحة.

ج���د�ر �لبيانات تقنية حديثة مل�س���اعدة �ملعلمني عل���ى �تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية 
وحت�سني �ملمار�سات �لرتبوية و�لأكادميية يف �لعملية �لتعليمية، كما �أنها تعد م�سدًر� 
غنًي���ا للمعلومات حول �ل�س���رت�تيجيات �ملتبعة، وكلما �أح�س���ن �ملعل���م �لعمل بها و�أتقن 
فنياته���ا ز�دت كفاءت���ه يف متابع���ة �أه���د�ف �لعملي���ة �لتعليمية وحتقيقها ب�س���كل �س���ليم 

و�سريع من �سري �لعمل بها.

نظر� ملا يعانيه �ملعلم يف عملية متابعة �لعملية �لتعليمية للطلبة ذوي �لإعاقة 
وما تقدمه تقنية جد�ر �لبيانات من �آلية �سهلة يف متابعة �أد�ء �لطالب وفق �لأهد�ف 
�ملو�سوعة له. لذلك فاإن �لباحثني تتبلور م�سكلتهم در��ستهم يف �لإجابة على �ل�سوؤ�ل 

�لرئي�س �لتايل: 

م���ا فعالي���ة تقني���ة ج���د�ر �لبيان���ات ل���دى �ملعلم���ني لتطوي���ر بع����س �ملمار�س���ات 
�لأكادميية و�لتعليمية لطلبتهم يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة؟  

وانبثق عنه الأ�سئلة الفرعية التالية:

((( م���ا �آر�ء معلم���ي �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة نح���و فعالي���ة طريق���ة حائ���ط �لبيان���ات 1
�لتعليمي���ة  �ملمار�س���ات �لأكادميي���ة و�لتعليمي���ة )�خلط���ط  يف تطوي���ر بع����س 
و�لرتبوية، وطرق �لتدري�س، و�تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية( لطالبهم يف مد�ر�س 

�لرتبية �خلا�سة؟  
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((( ه���ل تختل���ف �آر�ء معلم���ي �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لرتبية �خلا�س���ة 1
نح���و فعالي���ة طريقة حائ���ط �لبيانات يف تطوي���ر بع�س �ملمار�س���ات �لأكادميية 
و�تخ���اذ  �لتدري����س،  وط���رق  و�لرتبوي���ة،  �لتعليمي���ة  )�خلط���ط  و�لتعليمي���ة 
�لق���ر�ر�ت �لرتبوي���ة( لطلبته���م باخت���الف متغ���ري�ت �لبح���ث �لدميغر�في���ة 

)جمال �لتدري�س، و�لنوع، و�خلربة، و�ملرحلة �لدر��سية؟

اأهداف البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى �آر�ء معلم���ي �لطلبة ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�س 
�لرتبية �خلا�سة نحو فعالية طريقة حائط �لبيانات يف م�ساعدتها للمعلمني و�لإد�رة 
�لرتبوية على مر�جعة وحتديث �خلطط �لرتبوية �لفردية للطلبة بناء على �لبيانات 
�ملتو�ف���رة عل���ى حائ���ط �لبيانات، وكذلك م�س���اعدتها يف مر�جعة وتطوير و��س���تحد�ث 
ط���رق تدري����س منا�س���بة تتما�س���ى وخ�س���ائ�س �لط���الب ذوي �لإعاق���ة؛ بالإ�س���افة �إىل 
�لتع���رف عل���ى قدرته���ا يف م�س���اعدة �ملعلم���ني و�لإد�رة �لرتبوي���ة على �تخ���اذ �لقر�ر�ت 
�لرتبوي���ة و�لأكادميية و�خلا�س���ة ب�سيا�س���ات �لقب���ول و�لحتياج���ات و�عتماد �خلطط 
�لرتبوية �لفردية للطلبة ذوي �لإعاقة. كما ��ستهدف �لبحث �لتعرف على �لفروق يف 

تلك �لآر�ء بح�سب بع�س �ملتغري�ت �لدميغر�فية للبحث. 

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

((( ت�سليط �ل�سوء على �أهمية طريقة حائط �لبيانات يف حت�سني وتطوير �لعملية 1
�لتعليمية للطلبة ذوي �لإعاقة.

((( �إيج���اد �أدو�ت م�س���اعدة للمعلم���ني يف مر�جع���ة وتطوي���ر �خلط���ط �لرتبوي���ة 1
�لفردية للطالب ذوي �لإعاقة.

((( �لتب���ادل �ملبا�س���ر ب���ني �ملعلم���ني للمعلوم���ات من خ���الل تو�جدها �ملبا�س���ر على 1
حائط �لبيانات.

((( م�ساعدة �لإد�رة �ملدر�سية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية.1
((( ميك���ن �أن يك���ون حائ���ط �لبيانات �أح���د �أدو�ت �لتقييم لنج���اح �خلطة �لرتبوية 1

�لفردي���ة للط���الب ذوي �لإعاق���ة، كم���ا ميك���ن �أن تك���ون �أح���د �أدو�ت تقيي���م �أد�ء 
�ملعلمني بالن�سبة لالإد�رة �ملدر�سية.
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((( �إث���ر�ء �ملكتب���ة �لعربي���ة وفت���ح �ملج���ال لإج���ر�ء �ملزيد م���ن �لأبحاث يف مو�س���وع 1
حائط �لبيانات لنظر� للندرة �ل�سديدة يف �لأبحاث �لعربية يف هذ� �ملجال.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ج�دار البيان�ات: ه���و �لتمثي���ل �ملرئ���ي مل�س���توى �لطلبة ب�س���كل �س���حيح، ويع���د خارطة 
�لطري���ق �لت���ي م���ن خالله���ا ن�س���تطيع متابع���ة تق���دم �لطلب���ة، وه���و ج���زء مه���م م���ن 
خططه���م يف  �لرئي�س���ة  �ملوؤ�س���ر�ت  عل���ى  بن���اء  للطلب���ة  �مل�س���تمر  �لتح�س���ن  عملي���ة 

.(U. S. Department of Education,2008)

اخلط�ة الرتبوي�ة الفردي�ة: و�س���ف مكت���وب جلمي���ع �خلدم���ات �لرتبوي���ة و�خلدمات 
عل���ى  مبن���ي   - �لإعاق���ة  ذوي  م���ن  كل طال���ب  �حتياج���ات  تقت�س���يها  �لت���ي  �مل�س���اندة 
نتائ���ج �لت�س���خي�س و�لقيا����س - ومع���د م���ن قب���ل فري���ق �لعم���ل يف �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية                                               

)فاروق �لرو�سان،2001(.

الطلب�ة ذوو الإعاق�ة: ه���م �لأطف���ال �لذين ينحرفون عن �مل�س���توى �لوظيف���ي لالأد�ء 
�لعقلي ممثاًل يف �ختبار�ت �لذكاء �ملعروفة و�لذي يقل عن �لأد�ء �ملتو�سط بانحر�فني 
�س���البني، ي�ساحبه عدم �لقدرة على �ل�س���تجابة ملتطلبات �حلياة �لجتماعية �ليومية 
)�ل�سلوك �لتكيفي(، ويظهر خالل مر�حل منو �لطفل من �لولدة وحتى �سن �لثامنة 
ع�سرة. كما يت�سح ذلك من �سجالت �ملالحظة مبركز �لإعاقة �لعقلية حمل �لبحث.

معلم�و الطلبة ذوو الإعاقة: ه���م �ملعلمني �ملوؤهلني للتعامل م���ع �لطلبة ذوو �لإعاقة 
يف جمالته���ا �ملختلف���ة �لعقلي���ة و�جل�س���دية و�حل�س���ية، و�لقائم���ني على تدري�س���هم يف 

مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة. 

مدار�س الرتبية اخلا�سة: هي �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة �لتي ت�سم طالًبا من ذوي 
�لإعاق���ة، حي���ث تنق�س���م هذه �ملد�ر����س �إىل عدة �أن���و�ع، فمنها ما يخ�س����س لفئة �إعاقة 
و�ح���دة، ومنه���ا ما يح���وي �إعاقات متع���ددة، ومنها ما يكون مدموج م���ع �لطالب غري 

ذوي �لإعاقة يف نف�س �ملدر�سة )نبيه �إ�سماعيل، 2006(. 
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حمددات البحث:
مت تعميم نتائج �لبحث يف �سوء �ملحدد�ت �لتالية:

املح�ددات املو�س�وعية: مت حتديد مو�س���وع �لبح���ث يف تاأثري حائ���ط �لبيانات على 
�ملمار�سات �لتعليمية ملعلمي ذوي �لإعاقة.

املحددات الب�سرية: �قت�سر هذ� �لبحث على عينة من معلمي �لطلبة ذوي �لإعاقة. 

املح�ددات الزمني�ة: �أج���ري ه���ذ� �لبح���ث خ���الل �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول م���ن �لعام 
�لدر��سي 2017/2016م. 

املحددات املكانية: مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة بدولة �لكويت.

االإطار النظري:
تع���د �لتقني���ات �لتعليمي���ة ج���زًء� رئي�ًس���ا م���ن �لنظ���ام �لرتب���وي للطلب���ة ذوي 
�لإعاق���ة، �إذ ب���ات من �ل�س���عب �ل�س���تغناء عنه���ا يف �ملو�قف �لتعليمية مل���ا لها من دور يف 
م�ساعدة �لطفل ذي �لإعاقة على ��ستيعاب �ملفاهيم �لتعليمية �ملقدمة له و�أد�ء �ملهار�ت 
�لتدريبية باأقل جهد ممكن، وكلما �أح�سن �ختيار �لتقنيات �لرتبوية �مل�ساندة للتعليم 
ومت �ختياره���ا بطريق���ة علمي���ة �س���ليمة �أدى ذل���ك �إىل �لرتق���اء باخلدم���ات �لتاأهيلية 
�لرتبوية �ملقدمة للطلبة من ذوي �لإعاقة وبالتايل جناح �ملعلمة يف حتقيق �لأهد�ف 

�ل�سلوكية �ملتوخاة )�سليمان،2006(.

تك�س���ب �لتقني���ات �لتعليمية �لطلبة ذوي �لإعاقة �مله���ار�ت �لأكادميية �لالزمة 
لتكيفه���م م���ع �ملجتم���ع �ملحيط به���م يتطلب تعل���م �ملهارة و�كت�س���ابها م�س���اهدة منوذج 
ل���الأد�ء، وممار�س���ة ه���ذ� �لأد�ء، وكال �لأمرين يتطلب �ل�س���تعانة بو�س���ائل تكنولوجيا 
�لتعلي���م ت�س���اعد تقنيات �لتعليم ذوي �لإعاقة على جتن���ب نطقهم وكتابتهم لالألفاظ 
دون �إدر�ك مدلوله���ا، وم���ن ثم تقلل من �لقدرة على �لتفكري �ملجرد من خالل توفري 

خرب�ت ح�سية منا�سبة مما يو�سع جمال �خلرب�ت لديهم )فوزي،2009(.

ج���د�ر �لبيانات تقنية ت�س���اعد �ملعلمني ملتابعة �لعملي���ة �لتعليمية للطلبة ذوي 
�لإعاقة لتح�س���ني عملية �لتعلم وتطويرها لديهم، كما �أنها م�س���دًر� غنًيا للمعلومات 
ح���ول �ل�س���رت�تيجيات �ملتبع���ة يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة، وكلم���ا �أح�س���ن معل���م �لرتبي���ة 
�خلا�س���ة �لعمل به���ا و�أتقن فنياتها ز�دت كفاءته يف متابع���ة �أهد�ف �خلطة وحتقيقها 

ب�سكل �سليم و�سريع من �سري �لعمل بها.
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يعم���ل ج���در� �لبيانات عل���ى حتفيز �لطالب لبذل �أف�س���ل جهوده���م، ومتنحنا 
عر����س مرئ���ي و��س���ح �ملعامل مل�س���توى �لط���الب �لدر��س���ي كما ت�س���اعدنا عل���ى فهم ما 
يجري د�خل �ل�س���فوف �لدر��س���ية ب�س���كل �أف�س���ل كما �أنها تر�س���د �لتقدم �ملحرز بدقة 
وت�س���هل عملي���ة حتدي���د �لأه���د�ف ومتابعته���ا م���ع �لطالب وتر�س���دنا لتحلي���ل بيانات 
.(Marsh, 2010) لطالب �ملتعرث و�ل�سلوكيات من �أجل مناق�سة �لتدخالت �ملمكنة�

�لتلمي���ذ يف �خلدم���ات  �إىل �س���مان ح���ق  �لفردي���ة  �لرتبوي���ة  ت�س���عى �خلط���ة 
�لرتبوية و�خلدمات �مل�ساندة �لتي تلبي جميع �حتياجات �لتلميذ �خلا�سة من خالل 
�تباع �لإجر�ء�ت �لعلمية �ملن�سو�س عليها يف �خلطة �لعتبار�ت �لأ�سا�سية يجب �إعد�د 
خطة تربوية فردية لكل طالب من ذوي �لإعاقة وفق �لحتياجات �لرتبوية �خلا�سة 
�أيا كان نوع ومكان وزمان �خلدمة �ملطلوبة. كما يجب ت�سخري جميع �لإمكانات �ملادية 
و�لب�سرية و�ملكانية و�لو�سائل و�لأ�ساليب �لالزمة لإجناح �خلطة �لرتبوية �لفردية. 

يت���م �إع���د�د �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردية بن���اء على نتائ���ج �لت�س���خي�س و�لقيا�س 
ل���كل تلمي���ذ عل���ى ح���ده وتعتم���د عملي���ات �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردي���ة عل���ى �لو�س���ف 
�لدقي���ق �ملكت���وب للربنامج �لتعليمي بناء على �حتياجات �لتلميذ �ملحددة يف م�س���توى 
�أد�ئ���ه �حل���ايل حتت �إ�س���ر�ف �لفريق �ملتعدد �لتخ�س�س���ات مب�س���اركة �لأ�س���رة يف �إعد�د 
و�لتنفي���ذ و�لتقيي���م و�ملتابعة يف جمي���ع مر�حلها بفرتة زمنية حم���ددة لبد�ية ونهاية 
�خلدم���ات �ملطلوب���ة وتخ�س���ع �خلطة �لرتبوي���ة �لفردي���ة للتقومي �مل�س���تمر و�لنهائي 

)�لو�بلي،2000(.

حتت���وي �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردي���ة �ملعلوم���ات �ل�سخ�س���ية للطلب���ة، وو�س���ف 
م�س���توى �لأد�ء �حلايل لهم )نقاط �لقوة ومو�طن �لحتياج(، ور�س���م �لأهد�ف بعيدة 
�ملدى و�لأهد�ف ق�سرية �ملدى على �أن ت�ساغ �سياغة �سلوكية قابلة للقيا�س مع حتديد 
للخدمات �لرتبوية و�خلدمات �مل�س���اندة، وو�س���ع �لبد�ئل �لرتبوية �ملالئمة و�أ�ساليب 
تقدمي �خلدمة و�ملعايري �ملو�س���وعية لقيا�س �لأد�ء، وحتديد �إجر�ء�ت تقومي �خلطة 
ومو�عيده���ا )يومي���ة - �أ�س���بوعية - �س���هرية - �س���نوية( وحتدي���د �لتقني���ات �لتعليمية 

.(Wallace, 2002) )ملنا�سبة )�أدو�ت - مو�د - و�سائل...�لخ�
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تعت���رب �لأه���د�ف ق�س���رية �ملدى خط���و�ت قابل���ة للقيا�س �ملبا�س���ر وته���دف �إىل 
نقل �لطلبة ذوي �لإعاقة تدريجًيا من م�س���توى �أد�ئه �حلايل �إىل �لأهد�ف �ل�س���نوية. 
وبعب���ارة �أخ���رى، ف���اإن ه���ذه �لأه���د�ف هي نتاج���ات تعلمية تن�س���اأ عن جتزئ���ة �لأهد�ف 
�ل�سنوية يف �لربنامج �لرتبوي �لفردي �إىل �أهد�ف فرعية يتوقع �أن يتعلمها �لطالب 
يف جم���ال مع���ني يف ف���رتة زمنية حمددة. وت�س���تخدم �لأهد�ف ق�س���رية �مل���دى للحكم 
عل���ى م���دى �لتقدم �ل���ذي يحرزه �لطالب نح���و حتقيق �لأهد�ف �ل�س���نوية وهي غالًبا 
ما تكون ف�س���لية. ول تختلف �س���ياغة هذه �لأهد�ف عن �س���ياغة �لأهد�ف �ل�س���لوكية 
فهي �لأخرى تت�سمن حتديد �ل�سلوك )�لأد�ء(، و�ملعايري، و�لظروف )هارون،2004(.

درا�سات �سابقة:
��ستهدفت در��سة Dalton, (2000) حتديد �إدر�ك معلمي �ملد�ر�س �ملتو�سطة 
لدرج���ة �مل�س���اركة يف �س���نع �لق���ر�ر بولية تك�س���ا�س، وتكونت �لعينة م���ن جمموعة من 
�ملعلم���ني مت �ختياره���م بطريق���ة ع�س���و�ئية، وطب���ق عليه���م �أد�ة حتتوي خم�س���ة �أبعاد: 
�لتخطي���ط، �ملناه���ج، �لتوظي���ف، �مليز�نية، تنمي���ة �ملعلم كونت يف جمملها �مل�س���اركة يف 
�س���نع �لق���ر�ر، وتو�س���لت �إىل �أن �ملعلم���ني كان �إدر�كه���م للمناه���ج وتنمي���ة �ملعلمني هو 

�لأف�سل وقل �إدر�كهم يف �مليز�نية و�لتوظيف و�لتخطيط.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة حجازي وعبيد�ت )2000( �لتعرف على مدى ممار�سة 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�س يف جامعة �حل�س���ني بن طالل ملبادئ �لتعليم �لفعال، وتكونت 
عينة �لدر��س���ة من )422( طالب وطالبة مت �ختيارهم بطريقة ع�س���و�ئية، وتو�س���لت 
�لدر��س���ة �إىل �أن ممار�س���ة �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س للتدري�س �لفعال ح�س���ب تقدير�ت 
�لطلبة كانت متو�سطة، ومل جتد فروق د�لة �إح�سائيا تعزى للجن�س �أو �لتخ�س�س �أو 

للمرحلة �لدر��سية.

بينم���ا قام���ت �لنجار )2001( بدر��س���ة هدف���ت �إىل تق���ومي �أد�ء معلمي �ملرحلة 
�لثانوي���ة م���ن وجه���ة نظر �لطلبة ب�س���لطنة عمان، عل���ى عينة تاألفت م���ن )52( معلًما 
ومعلمة، وطبقت عليهم ��ستبانة تقومي �أد�ء معلمي �ملرحلة �لثانوية يف �سوء �ملهار�ت 
�لتدري�س���ية �لالزم���ة، و��س���تملت على 50 مهارة تدري�س���ية موزعة عل���ى �أربع جمالت، 
وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل ترتيب �ملجالت �لتدري�سية بح�س���ب �لأهمية �لتفاعل �ل�سفي 
يلي���ه مه���ار�ت تنفي���ذ �لدر�س ث���م ��س���تخد�م �لتقني���ات �لتعليمية يف �لتدري����س و�أخري� 
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جمال �لتقومي، وتو�سلت نتائجها لوجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �أفر�د �لعينة 
وفقا ملتغري �لنوع ل�سالح �ملعلمات.

و�أج���رى �آدم )2002( در��س���ة ��س���تهدفت �لتعرف على �ملج���الت �لتي تدرك �أنها 
�أك���رث �إ�س���هاًما يف فعالي���ة �لتدري�س، وتكونت عينة �لدر��س���ة من طلب���ة مقرر �لتطبيق 
�ملي���د�ين بكلي���ة �لرتبي���ة بجامعة �ملل���ك �س���عود و�لبالغ عدده���م )25( طالًب���ا وطالبة، 
ولغر����س حتقي���ق ه���دف �لدر��س���ة ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق ��س���تبانة تكون���ت م���ن )26( 
بن���ًد� توزع���ت على خم�س���ة جمالت، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن �أف���ر�د �لعينة يدركون 
تقدمي �ملادة �لدر��س���ية و�لتنظيم ولإد�رة و�لتخطيط بو�س���فها جمالت تت�سمن �أهم 
�ملو�سوعات �لتي ت�سهم يف فعالية �لعملية �لتعليمة وتدرك �لعينة �أن تقومي �لتح�سيل 

جاء �أقل �أهمية.

قام �لذبياين )2008( بدر��س���ة هدفت للتعرف على و�قع �لتقنيات �ملعا�سرة يف 
تدري�س �لريا�سيات باملرحلة �ملتو�سطة من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات مبحافظة 
ينب���ع، ولتحقي���ق ه���دف �لدر��س���ة ق���ام �لباحث باإع���د�د ��س���تبانة ت�س���منت )47( فقرة، 
وتكونت عينة �لدر��سة من جميع معلمي �لريا�سيات مبحافظة ينبع و�لبالغ عددهم 
)67( معلًم���ا، و�أظه���رت �لنتائج تو�فر �لتقنيات بدرجة منخف�س���ة جد� و��س���تخد�مها 
كان �أي�س���ا بدرج���ة منخف�س���ة ج���د�، ومل ت�س���ل �إىل فروق د�لة �إح�س���ائيا تع���زى لنوع 

�ملوؤهل �أو �سنو�ت �خلربة.

در��س���ة �لوع���اين )2009( وهدف���ت �إىل �لتعرف عل���ى و�قع ��س���تخد�م �لتقنيات 
�لتعليمية ومعينات �لتدري�س �ملعملي يف مدينة جاز�ن وفق متغري �خلربة و�لتدري�س، 
ولتحقي �أهد�ف �لدر��سة �عد �لباحث ��ستبانة جلمع �لبيانات، وتكونت عينة �لدر��سة 
من )89( معلًما، وتو�س���لت نتائجها لعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �أفر�د 

�لعينة باختالف �سنو�ت �خلربة يف �لتدري�س.

  O’Malley, lewis, Donehower and Stone, (2014) وتو�س���ل 
يف در��س���تهم �إىل �أن ��س���تخد�م “�ليب���اد” كو�س���يلة تعليمي���ة ي�س���اعد يف تعزي���ز �لتعل���م 
و�ل�س���تقاللية لدى �لطلبة �مل�س���ابني بالتوحد، حيث �سملت �لدر��سة �لتي �أجريت يف 
يف �حدى �ملد�ر�س �خلا�سة يف حمافظة مرييالند عدد 7 طالب، وكان هدف �لدر��سة 
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�لأ�سا�س���ي تبي���ان م���دى فعالية ��س���تخد�م �ليباد يف تعل���م مبادئ �لريا�س���يات للطلبة 
�مل�سابني بالتوحد.

وقام Almamun, (2014) بدر��س���ة هدفت �إىل �لتعرف على �أثر ��س���تخد�م 
�لو�س���ائل �ل�سمعية �لب�س���رية على تعلم �للغة �لإجنليزية يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
يف دكا يف �لهند، مت ��ستخد�م �ملنهج �ملدمج يف �إجر�ء �لدر��سة حيث �سملت �لعينة عدد 
5 معلم���ني يف �للغ���ة �لإجنليزي���ة ممن �أم�س���و� �أكرث م���ن خم�س �س���نو�ت يف �لتدري�س. 
��س���تخدم �لباحث �ملالحظات و�ملقابالت و�ل�س���تبانة كاأدو�ت جلم���ع �لبيانات. �أظهرت 
�لنتائج �ن ��س���تخد�م �لو�س���ائل �ل�سمعية و�لب�سرية �ساعد على �سرعة �كت�ساب مهار�ت 
�للغ���ة �لإجنليزي���ة و�ن �جتاهات �ملعلمني و�لطلبة نحو ��س���تخد�م �لو�س���ائل �ل�س���معية 
و�لب�س���رية يف تعلم �للغة �لإجنليزية كانت �إيجابية. مل ت�س���ر �لدر��س���ة �إىل وجود �ية 

فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ميكن �ن تعزى ملتغري�ت �خلربة �و �لنوع �و �لعمر.

 Shabiralyani, Hasan, Hamad and Iqbal, (2015) هدفت در��س���ة
�إىل �لتعرف على �آر�ء �ملعلمني يف حمافظة دير� غازي خان يف باك�ستان نحو ��ستخد�م 
�لو�س���ائل �لتعليمي���ة �لب�س���رية كاأد�ة للد�فعية يف تعزيز �لنتباه نح���و تطوير مهار�ت 
�لق���ر�ءة، تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )200( معلم���ا مت �ختيارهم بطريقة ع�س���و�ئية. 
تو�س���لت �لدر��سة �إىل فعالية ��ستخد�م �لو�سائل �لتعليمية �لب�سرية يف حتفيز �مللكات 
�لعقلي���ة ل���دى �لطلب���ة وتطوي���ر ببيئ���ة �لتعل���م يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية، كما مل ت�س���ر 

�لدر��سة �إىل وجود �ية فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ميكن �أن تعزى ملتغري �لنوع.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
تختل���ف �لدر��س���ات �ملعرو�س���ة ع���ن �لدر��س���ة �حلالي���ة يف مو�س���عها �لدقي���ق               
(Data Wall)؛ �إل �أن كل من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�لدر��سة �حلالية قد يندرج حتت 
�ملظلة �لعامة �لتي ت�سهم يف فعالية �لعملية �لتعليمة )�لتقنيات �لرتبوية( وهي عامل 
و��س���ع ومت�سعب، يف نف�س �لوقت مل ي�س���تطع �لباحثون �لتو�سل �إىل در��سات عربية �أو 
�أجنبية حول مو�سوع �لدر��سة كون �ملو�سوع جديد ومل يقم باحثون �سابقون باخلو�س 
فيه مما مييزه بالندرة و�جلدة، وت�سابهت �لدر��سات �ل�سابقة مع �لدر��سة �حلالية يف 
بع�س متغري�تها كونها طبقت على معلمني من �لنوعني وفق تخ�س�ساتهم وخربتهم 

و�ملرحلة �لتي يدر�سون بها.
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الطريقة واالإجراءات
منهج البحث:

�تب���ع �لباحث���ون �ملنه���ج �لو�س���في �ملق���ارن لالإجاب���ة على �أ�س���ئلة �لبح���ث، حيث 
يهدف هذ� �ملنهج �إىل و�سف �لظاهرة حمل �لبحث من خالل �ملقارنة. وهذ� ما يهدف 
له �لبحث �حلايل من و�سفها لآر�ء �ملعلمني يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة نحو فعالية 
حائ���ط �لبيان���ات يف تطوي���ر بع�س �ملمار�س���ات �لأكادميي���ة من خالل بع����س �ملتغري�ت 

�لدميغر�فية.

جمتمع البحث:
تكون جمتمع �لبحث من �ملعلمني و�ملعلمات �لعاملني مع �لطلبة ذوي �لإعاقة 
يف مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �ملرحلت���ني �لبتد�ئية و�ملتو�س���طة. وق���د بلغ �إجمايل 
عدد �ملعلمني و�ملعلمات يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة بح�سب �إح�سائيات �لإد�رة �ملركزية 
لالإح�س���اء يف �لكوي���ت للع���ام 2015-2016 من )116( معلم ومعلم���ة منهم )67( معلم 
و )49( معلمة موزعني على مد�ر�س ذوي �لإعاقة يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

عينة البحث:
تكونت عينة �لبحث من )116( معلًما ومعلمة عاملني مع �لطلبة ذوي �لإعاقة 
يف �أربعة مد�ر�س للرتبية �خلا�س���ة هي؛ مدر�س���ة �جلابر لذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، 
ومدر�س���ة �لنرب�����س �لنموذجي���ة، ومدر�س���ة �س���دمي �لنموذجي���ة، و�أكادميي���ة �س���لطان 
�لدولية، مت �ختيارها بطريقة ع�س���و�ئية من بني قائمة ت�س���م جميع مدر��س �لرتبية 
�خلا�سة يف دولة �لكويت، حيث �حتوت عينة �لبحث على جميع �ملعلمني �لعاملني مع 
�لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة يف تلك �ملد�ر�س. ويبني �جلدول )1( �خل�س���ائ�س �لدميغر�فية 

لعينة �لبحث.
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جدول )1(
اخل�سائ�س الدميغرافية للمعلمني يف عينة البحث

�ملدر�سة
�سلطان �لدولية�سدمي �لنموذجية�لنرب��س �لنموذجية�جلابر

28243034

�لتخ�س�س
�إعاقات متعددة�إعاقات ح�سية�إعاقات عقلية

463436

�لنوع
معلماتمعلمني

6749

�خلربة
�أكرث من 10 �سنو�تمن 5 �إىل 10 �سنو�ت�أقل من 5 �سنو�ت

423935

 �ملرحلة
�لدر��سية

�ملتو�سطة�لبتد�ئية
6353

اأداة البحث:
قام �لباحثون بت�س���ميم ��س���تبياًنا ل�س���تطالع �آر�ء �ملعلمني حول فعالية حائط 
�لبيانات يف تطوير بع�س �ملمار�س���ات �لتعليمية، حيث تكون من ثالثة �أبعاد ملمار�س���ات 
تعليمي���ة هام���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة وه���ي )�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، وطرق 
�لتدري����س، و�تخ���اذ �لقر�ر�ت �لرتبوية( حيث �حتوى كل بعد على �س���تة عبار�ت يجاب 

عليها باأحد �لختيار�ت �ملتدرجة ملقيا�س ليكرت �خلما�سي.     

�سدق وثبات اال�ستبيان
مت ح�س���اب �س���دق �ل�س���تبيان با�س���تخد�م معامالت �رتباط بري�س���ون، حل�ساب 
�سدق �لت�ساق �لد�خلي للبنود مع درجة كل بعد، وذلك من خالل تطبيق �ل�ستبيان 
عل���ى عين���ة تكون���ت م���ن 27 معلًم���ا ومعلم���ة، ويب���ني �جل���دول )2( معامالت �لت�س���اق 

�لد�خلي لال�ستبيان.
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جدول )2(
 معامالت الت�ساق الداخلي لبنود ال�ستبيان

�لبند 6�لبند 5�لبند 4�لبند 3�لبند 2�لبند 1�لبعد
0.6240.5280.5970.7430.6680.699�خلطط �لتعليمية و�لرتبوي

0.7810.5840.6470.6860.5030.801طرق �لتدري�س
0.6330.6420.5570.7660.7120.631�تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية

يت�سح من جدول )2( �رتفاع معامالت �رتباط �لت�ساق �لد�خلي جلميع بنود 
�ل�ستبيان مع �لدرجة �لكلية �ملمثلة للبعد مما يدل على �كت�ساب �ل�ستبيان ملعامالت 

�سدق مرتفعة.

كما مت ح�س���اب ثبات �ل�س���تبيان على نف�س عينة �ل�س���دق با�س���تخد�م معامالت 
ثبات �ألفا كرونباخ، و�لتي يبني نتائجها �جلدول )3(.

جدول )3(
 معامالت األفا كرونباخ لأبعاد ال�ستبيان

معامالت �ألفا كرونباخ�لبعد
0.815�خلطط �لتعليمية و�لرتبوية

0.769طرق �لتدري�س
0.746�تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية

0.862�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �رتف���اع ثب���ات �ألف���ا كرونب���اخ جلمي���ع �أبعاد �ل�س���تبيان 
وللدرجة �لكلية لال�ستبيان مما يدل على �كت�ساب �ل�ستبيان ملعامالت ثبات مرتفعة.

تطبيق حائط البيانات:
مت تطبي���ق حائ���ط �لبيانات على ثالث طالب ذوي �إعاقة يف كل مدر�س���ة، حيث 
مت ��ستخد�م لوحة مغناطي�سية د�خل غرفة �ملعلمني لهذ� �لغر�س، ��ستخدمها جميع 
�ملعلمني �لعاملني مع �حلالت �لثالث، وقد مت تق�س���يم �للوحة �إىل �أربعة �أق�س���ام ق�سم 
لكل طالب و�لق�سم �لأخري كان ق�سما م�سرتكا بني �لطالب �لثالث، وقد قام �ملعلمون 
باإ�س���افة �ملعلوم���ات ع���ن طالبه���م ب�س���كل يوم���ي ع���ن كل م���ا يتعل���ق بط���رق �لتدري����س 
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�مل�ستخدمة مع �لطالب، و�أنو�ع �لتعزيز، ومدى تقدم �لطالب باخلطة، ومدى حتقيق 
�لأه���د�ف، ونتائ���ج �ختب���ار �لطالب، ونوعي���ات �لختب���ار �مل�س���تخدمة، و�لدرجات �لتي 
ح�س���ل عليها، و�أزمنة ل�س���تجابة �لتي تطلبها �لطالب يف حل �لختبار، وتقدير مدى 
�إقب���ال �لطالب على �لدر�س وتقبله للتعليمات وغريها من �ملعلومات �ملهمة عن �ليوم 
�لدر��سي للطالب، �أما يف �لق�سم �مل�سرتك فقد قام �ملعلمني بت�سجيل مالحظاتهم عن 
�لإج���ر�ء�ت �لتي ف�س���لوها عن���د تعاملهم مع طالبهم وكتاب���ة تاأثري�تها على طالبهم 

و�ملو�قف �لتي ميكن �أن تطبق فيها.

وقد �أتاح �لباحثون �لفر�س���ة جلميع معلمي �لرتبية �خلا�س���ة غري �مل�س���اركني 
يف �لتجربة و�لعاملني مع �لطالب ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س عينة �لبحث �لطالع عن 
كث���ب عل���ى جترب���ة حائط �لبيانات حي���ث مت �لإجابة على جميع ��ستف�س���ار�تهم، بل �أن 
بع�سهم كان فاعال يف �لتجربة من خالل �إعطاء بع�س �لآر�ء للقائمني على �لتجربة.
وبع���د �نتهاء فرتة �لتجربة مت توزيع �ل�س���تبيان �ملع���د من قبل �لباحثني على 

جميع �ملعلمني يف �ملد�ر�س �مل�ستهدفة يف �لبحث لالإجابة عليه.

االأ�ساليب االإح�سائية
لالإجابة على �أ�سئلة �لبحث ��ستخدم �لباحثون �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية:

((( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية1
((( 1Independent Samples T-Test ختبار )ت( للعينات �مل�ستقلة�
((( 1 ANOVA حتليل �لتباين �أنوفا

نتائج البحث:
ال�سوؤال الأول:

لالإجاب���ة على �س���وؤ�ل �لبح���ث �لأول و�لذي ن�س على: »م���ا �آر�ء معلمي �لطلبة 
ذوي �لإعاق���ة نح���و فعالي���ة طريق���ة حائ���ط �لبيان���ات يف تطوي���ر بع����س �ملمار�س���ات 
�لأكادميي���ة و�لتعليمي���ة )�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، ط���رق �لتدري����س، �تخ���اذ 
�لق���ر�ر�ت �لرتبوية( لطلبتهم يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة؟« مت ح�س���اب �ملتو�س���طات 
�حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة لالأبعاد �لثالث���ة )�خلطط �لتعليمي���ة و�لرتبوية، 
ط���رق �لتدري����س، �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوي���ة( يف ��س���تبيان �آر�ء �ملعلمني ح���ول فعالية 
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حائط �لبيانات وترتيبها بح�س���ب �لفرت�ت �حلدية للمتو�س���طات �حل�س���ابية �ملو�سحة 
باجلدول )4(.

جدول )4(
 حدود فرتات توزيع املتو�سطات احل�سابية لال�ستبيان.

�لفئة
�ملتو�سطات �حل�سابية

دللة �لفئة
�حلد �لأعلى�حلد �لأدنى

فعالية عالية4.205.00�لأوىل
فعالية فوق �ملتو�سطة3.404.19�لثانية
فعالية متو�سطة2.603.39�لثالثة
فعالية دون �ملتو�سطة1.802.59�لر�بعة

فعالية قليلة0.001.79�خلام�سة

ويبني �جلدول )5( توزيع �أبعاد �ل�ستبيان على �لفئات �حلدية.

جدول )5(
 توزيع �لأبعاد �لثالثة ل�ستبيان �لبحث على �لفئات �حلدية للمتو�سطات �حل�سابية. 

 �ملتو�سط�لبعد
�حل�سابي

 �لنحر�ف
دللة �لفئة�لرتتيب�لفئة�ملعياري

 �خلطط �لتعليمية
 فعالية فوق1�لثانية3.730.72و�لرتبوية

�ملتو�سطة

 فعالية فوق2�لثانية3.570.65طرق �لتدري�س
�ملتو�سطة

 �تخاذ �لقر�ر�ت
فعالية متو�سطة3�لثالثة2.750.63�لرتبوية

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن معلم���ي �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لرتبية 
�خلا�س���ة ي���رون �أن طريقة حائ���ط �لبيانات لها فعالية جيدة )بدرجة فوق �ملتو�س���طة 
ح�سب �ملقيا�س( يف بناء وتطوير ومر�جعة �خلطط �لرتبوية �لفردية وطرق �لتدري�س 
�مل�س���تخدمة م���ع �لطلبة ذوي �لإعاقة، كم���ا �أن لها فعالية مقبولة )بدرجة متو�س���طة 
ح�س���ب �ملقيا����س( يف �مل�س���اعدة يف �تخاذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية �لفنية و�لإد�رية �خلا�س���ة 

بالطلبة ذوي �لإعاقة. 
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وعلي���ه فاإن���ه ميكن �لقول وب�س���كل ع���ام، �أن نتائج �لبحث بين���ت فعالية طريقة 
حائط �لبيانات يف تطوير بع�س �ملمار�سات �لأكادميية و�لتعليمية )�خلطط �لتعليمية 
و�لرتبوية، طرق �لتدري�س، �تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية( ملعلمي �لطلبة ذوي �لإعاقة يف 

مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة.

ال�سوؤال الثاين:
�أم���ا فيم���ا يخ����س �س���وؤ�ل �لبح���ث �لث���اين و�ل���ذي ن�س عل���ى: »هل تختل���ف �آر�ء 
معلم���ي �لطلبة ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة نحو فعالية طريقة حائط 
�لبيان���ات يف تطوي���ر بع����س �ملمار�س���ات �لأكادميي���ة و�لتعليمي���ة )�خلط���ط �لتعليمي���ة 
و�لرتبوي���ة، طرق �لتدري�س، �تخ���اذ �لقر�ر�ت �لرتبوية( لطلبتهم باختالف متغري�ت 
�لبحث �لدميغر�فية )جمال �لتدري�س، �لنوع، �خلربة، �ملرحلة �لدر��سية(؟« فقد قام 

�لباحثون بالإجابة علية بح�سب كل متغري م�ستقل على حده.

اأول: جمال التدري�س
مت تق�س���يم عين���ة �لبحث من معلمي �لطلب���ة ذوي �لإعاقة �إىل ثالثة جمالت 
تدري�س���ية هي )معلمي �لإعاقات �لعقلية، معلمي �لإعاقات �حل�سية، معلمي �لإعاقات 
�ملتع���ددة(، حي���ث مت ��س���تخد�م حتلي���ل �لتباين �أنوف���ا ANOVA لبح���ث �لفروق بني 

�لفئات �لثالثة يف �أبعاد �ل�ستبيان، و�لذي يبينه �جلدول )6(.
جدول )6(

 حتليل التباين ANOVA للفروق بني معلمي الإعاقات املختلفة يف اأبعاد ال�ستبيان

 جمموع�مل�سدر�لبعد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة 
�لدللة)ف(

 �خلطط
 �لتعليمية
و�لرتبوية

494.7482247.374بني �ملجموعات
21.8860.001 1277.20811311.303د�خل �ملجموعات

1771.957115�ملجموع

طرق �لتدري�س
231.5392115.770بني �ملجموعات

6.7780.002 1930.00411317.080د�خل �ملجموعات
2161.543115�ملجموع

 �تخاذ �لقر�ر�ت
�لرتبوية

347.9302173.965بني �ملجموعات
15.2970.001 1285.06111311.372د�خل �ملجموعات

1632.991115247.374�ملجموع
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يت�س���ح من خالل �جلدول )6( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�ستوى 
0.001 بني �لفئات �لثالثة للمعلمني يف بعدين من �أبعاد �ل�ستبيان هما بعد �خلطط 
�لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، وبع���د �تخ���اذ �لقر�ر�ت �لرتبوي���ة، وعند م�س���توى 0.01 يف بعد 
ط���رق �لتدري����س، وللتع���رف على طبيعة تل���ك �لفروق يف �لإبعاد �لثالثة مت ��س���تخد�م 

�ختبار �سيفي �لتتبعي، و�لذي يظهر نتائجه �جلدول )7( �لتايل.

جدول )7(
 اختبار �سيفي للفروق بني فئات املعلمني يف الأبعاد الثالثة

فئة �ملعلمني�لبعد
�ملجموعة

�لثالثة�لثانية�لأوىل

�خلطط �لتعليمية و�لرتبوية
20.80�إعاقات عقلية
22.65�إعاقات ح�سية

24.17�إعاقات متعددة

طرق �لتدري�س
19.22�إعاقات عقلية
21.44�إعاقات ح�سية

24.17�إعاقات متعددة

�تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية
14.57�إعاقات عقلية
16.76�إعاقات ح�سية

18.69�إعاقات متعددة

يت�سح من �ختبار �سيفي يف �جلدول )7( �أن �لفروق بني فئات �ملعلمني �لثالث 
يف جميع �أبعاد �ملقيا�س كانت ل�سالح معلمي �لإعاقات �ملتعددة تالهم معلمي �لإعاقات 
�حل�س���ية ث���م معلمي �لإعاقات �لعقلي���ة. وهذه �لنتيجة تدل عل���ى �أن معلمي �لإعاقات 
�ملتع���ددة ي���رون فعالي���ة �أك���رب لطريقة حائ���ط �لبيان���ات يف تطوير �خلط���ط �لرتبوية 
�لفردي���ة وط���رق �لتدري����س و�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوي���ة مما ي���رى زمالئه���م معلمي 
�لإعاقات �حل�سية و�لعقلية، فيما كانت �آر�ء معلمي �لإعاقات �حل�سية يف فعالية حائط 

�لبيانات لتطوير �لأبعاد �لثالثة �أعلى من �آر�ء زمالئهم معلمي �لإعاقات �لعقلية. 

فعالي���ة  يف  �ملتع���ددة  �لإعاق���ات  ذوي  معلم���ي  �آر�ء  ب���اأن  �لق���ول  ميك���ن  علي���ه 
حائ���ط �لبيان���ات لتطوي���ر وحت�س���ني ممار�س���ات �لعملية �لتعليم���ة يف �أبعاده���ا �لثالثة                         
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)�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، ط���رق �لتدري�س، �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية( كانت 
�لأعلى تلتها �أر�ء معلمي �لإعاقات �حل�سية ثم �لعقلية.

ثانًيا: جن�س املعلم
للتع���رف عل���ى �لف���روق بني �ملعلم���ني و�ملعلم���ات يف �آر�ءهم نح���و فعالية حائط 
�لبيان���ات لتطوي���ر �ملمار�س���ات �لرتبوي���ة �مل�س���تهدفة يف �لبح���ث )�خلط���ط �لتعليمي���ة 
و�لرتبوي���ة، ط���رق �لتدري����س، �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوي���ة(، مت ��س���تخد�م �ختبار )ت( 
للعين���ات �مل�س���تقلة Independent Samples T-Test لبحث �لفروق بني �ملعلمني 

و�ملعلمات يف �لأبعاد �لثالثة� و�لتي يظهر نتائجها �جلدول )8( �لتايل.

جدول )8(
 اختبار )ت( للفروق بني املعلمني واملعلمات يف الأبعاد الثالثة للدرا�سة

�لبعد
قيمة �ملعلمات )ن=49(�ملعلمني )ن=67(

�لدللة)ت(
�لنحر�ف�ملتو�سط�لنحر�ف�ملتو�سط

�خلطط �لتعليمية 
22.464.4922.294.150.220.829و�لرتبوية

21.393.8921.434.010.060.957طرق �لتدري�س

16.983.7115.823.781.660.099�تخاذ �لقر�ر�ت �لرتبوية

يت�س���ح م���ن �ختب���ار )ت( يف جدول )8( ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني معلم���ي ذوي �لإعاقة �لذك���ور و�لإناث يف جميع �أبعاد �ل�س���تبيان. وهذ� يدل على 
�أن كل من �ملعلمني و�ملعلمات كانو� متفقني يف �آر�ءهم حول فعالية حائط �لبيانات يف 

تطوير �ملمار�سات �لرتبوية �مل�ستهدفة يف �لبحث.

ثالثا: اخلربة
مت تق�س���يم عين���ة �لبح���ث م���ن معلم���ي �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة �إىل ث���الث فئات 
للخ���ربة )خ���ربة �أق���ل م���ن 5 �س���نو�ت، خ���ربة م���ا ب���ني 5-10 �س���نو�ت، خ���ربة �أك���رث من                    
10 �س���نو�ت(، حيث مت ��س���تخد�م حتليل �لتباين �أنوفا ANOVA لبحث �لفروق بني 

�لفئات �لثالثة يف �أبعاد �ل�ستبيان، و�لذي يبينه �جلدول )9(.
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جدول )9(
 حتليل التباين ANOVA للفروق بني معلمي الإعاقات املختلفة يف اأبعاد ال�ستبيان

 جمموع�مل�سدر�لبعد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة 
�لدللة)ف(

 �خلطط
 �لتعليمية
و�لرتبوية

4.24622.123بني �ملجموعات

.136.873 1767.71111315.643د�خل �ملجموعات

1771.957115�ملجموع

طرق �لتدري�س

21.798210.899بني �ملجموعات

.576.564 2139.74511318.936د�خل �ملجموعات

2161.543115�ملجموع

 �تخاذ
 �لقر�ر�ت
�لرتبوية

10.22725.113بني �ملجموعات

.356.701 1622.76511314.361د�خل �ملجموعات

1632.991115�ملجموع

يت�سح من خالل �جلدول )9( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني فئات 
�خل���ربة �لثالث���ة للمعلم���ني يف جميع �أبعاد �ل�س���تبيان، وهذ� يعن���ي �أن متغري �خلربة 
مل يك���ن ذو تاأث���ري د�ل عل���ى �آر�ء عين���ة �لبح���ث يف فعالي���ة حائ���ط �لبيان���ات يف تطوير 

�ملمار�سات �لرتبوية �مل�ستهدفة لذوي �لإعاقة يف �لدر��سة.

رابًعا: املرحلة الدرا�سية
للتع���رف عل���ى �لف���روق بني معلم���ي �ملرحل���ة �لبتد�ئية و�ملرحلة �ملتو�س���طة يف 
�آر�ءهم نحو فعالية حائط �لبيانات لتطوير �ملمار�سات �لرتبوية �مل�ستهدفة يف �لبحث 
)�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، وط���رق �لتدري����س، و�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوي���ة(، 
 Independent Samples T-Test مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( للعين���ات �مل�س���تقلة
لبح���ث �لف���روق ب���ني معلم���ي �ملرحلت���ني يف �لأبع���اد �لثالث���ة� و�لت���ي يظه���ر نتائجه���ا

 �جلدول )10( �لتايل.
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جدول )10(
 اختبار )ت( للفروق بني معلمي املرحلتني البتدائية واملتو�سطة يف الأبعاد الثالثة 

�لبعد
�ملرحلة �لبتد�ئية 

)ن=63(
�ملرحلة �ملتو�سطة 

قيمة )ن=53(
�لدللة)ت(

�لنحر�ف�ملتو�سط�لنحر�ف�ملتو�سط
 �خلطط �لتعليمية

22.654.2822.084.420.710.479و�لرتبوية

21.083.8821.793.980.970.332طرق �لتدري�س
 �تخاذ �لقر�ر�ت

16.304.0216.723.470.590.557�لرتبوية

يت�سح من �ختبار )ت( يف جدول )10( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني معلمي ذوي �لإعاقة يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�سطة يف جميع �أبعاد �ل�ستبيان. 
وه���ذ� ي���دل على �أن جمي���ع �ملعلمني يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�س���طة كانو� متفقني 
يف �آر�ءه���م ح���ول فعالي���ة حائ���ط �لبيانات يف تطوي���ر �ملمار�س���ات �لرتبوية �مل�س���تهدفة                    

يف �لبحث.

مناق�سة نتائج البحث:
�أظه���رت نتائ���ج �لبح���ث ب�س���كل ع���ام �أن معلم���ي �لطلب���ة ذوو �لإعاق���ة ي���رون 
فعالي���ة طريق���ة حائ���ط �لبيانات يف تطوي���ر بع�س �ملمار�س���ات �لأكادميي���ة و�لتعليمية           
)�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوية، طرق �لتدري�س، �تخاذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية( للطلبة 
ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لرتبية �خلا�س���ة. وقد يرجع �ل�س���بب يف ذل���ك لكون حائط 
�لبيانات يعترب و�سيله مبا�سرة لتلقي �ملعلومات وحتديثها وربطها مع بع�سها �لبع�س 
يف �س���كل يعطي �س���ورة متكاملة و�ساملة عن �لطالب، كما �أن تلقي �ملعلومات من �أكرث 
م���ن م�س���در وو�س���عها يف مكان و�حد يعطي �لق���درة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�س���حيحة، 
بالإ�س���افة لك���ون تو�ف���ر �ملعلوم���ات لأك���رث م���ن طال���ب عل���ى نف����س �حلائط ميك���ن �أن 
يتيح �لفر�س���ة للمعلم���ني لتبادل �ملعلومات فيما يخ�س �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 
و�ملمار�س���ات �لإيجابية و�لناجحة مع �لطلبة ذوي �لإعاقة. ويف هذ� �ل�ساأن ذكر مار�س 
)2010( �أن جد�ر �لبيانات يعمل على حتفيز �لطالب لبذل �أف�سل جهودهم، ومتنحنا 
كمعلمني عر�س���ا مرئيا و��س���ح �ملعامل مل�س���توى �لطالب �لدر��س���ي، كما ت�س���اعدنا على 
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فهم ما يجري د�خل �ل�س���فوف �لدر��س���ية ب�سكل �أف�سل كما �أنها تر�سد �لتقدم �ملحرز 
بدقة وت�سهل عملية حتديد �لأهد�ف ومتابعتها مع �لطالب وتر�سدنا لتحليل بيانات 
�لطالب �ملتعرث و�ل�سلوكيات من �أجل مناق�سة �لتدخالت �ملمكنة. و�أتت هذه �لنتيجة 
متو�فق���ة م���ع ما تو�س���ل �إليه حج���ازي وعبيد�ت )2000( با�س���تخد�م �ملعل���م للتدري�س 
�لفع���ال بدرج���ة متو�س���طة، ومع در��س���ة �لنجار )2001( حي���ث مت ��س���تخد�م �لتقنيات 
�لتعليمي���ة بدرجة متو�س���طة لدى �ملعلم���ني، ومع �آدم )2002( حيث وج���د �أن �ملعلمون 

يدركون �أن �خلطط �لتعليمة و�لرتبوية ت�سهم يف فعالية �لعملية �لتعليمية. 

فعالي���ة  يف  �ملتع���ددة  �لإعاق���ات  ذوي  معلم���ي  �آر�ء  �أن  �لنتائ���ج  �أظه���رت  كم���ا 
حائ���ط �لبيان���ات لتطوي���ر وحت�س���ني ممار�س���ات �لعملية �لتعليم���ة يف �أبعاده���ا �لثالثة                   
)�خلط���ط �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة، ط���رق �لتدري�س، �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لرتبوية( كانت 
�لأعل���ى تلته���ا �أر�ء معلمي �لإعاقات �حل�س���ية ثم �لعقلية. وميكن �أن يرجع �ل�س���بب يف 
ذلك �إىل �سعوبة �لتعامل مع فئة �لطلبة ذوي �لإعاقات �ملتعددة، فهوؤلء �لطلبة عادة 
ما يكون �لتعامل معهم وفق ��سرت�تيجيات تعليمية متعددة ت�سمن تكامل �لحتياجات 
�لتعليمي���ة و�لتدريبي���ة و�لنف�س���ية و�لجتماعية، مما جعل من حائ���ط �لبيانات منفذ 
لت�س���هيل �لتعامل مع طالب هذه �لفئة �أكرث من معلمي �لفئات �لأخرى �لتي تعتمد 
يف �لع���ادة عل���ى �إعاق���ة و�حدة و��س���حة يكون �لتعامل معها ب�س���كل �أ�س���هل و�أي�س���ر. كما 
ميكن �أن يرجع �ل�س���بب �إىل كون تدري�س طلبة �لإعاقات �ملتعددة يحتاج يف �لعادة �إىل 
فريق عمل خمتلف �لتخ�س�سات حيث يوفر حائط �لبيانات �ملعلومات �مل�سرتكة �لتي 

يحتاجها كل ع�سو يف �لفريق. 

و�أظه���رت �لنتائج �أي�س���ا �أن كل من �ملعلم���ني و�ملعلمات كانو� متفقني يف �آر�ءهم 
ح���ول فعالي���ة حائ���ط �لبيانات يف تطوي���ر �ملمار�س���ات �لرتبوية �مل�س���تهدفة يف �لبحث. 
وميكن �أن يرجع �ل�س���بب يف ذلك �إىل طبيعة �لعمل مع فئات �لرتبية �خلا�س���ة و�لذي 
يتطلب يف �لعادة فريق عمل خمتلف �لتخ�س�سات، هذ� �لفريق يتكون من متخ�س�سني 
ذك���ور و�إن���اث يعمل���ون جنب���ا �إىل جن���ب ويكم���ل كل منه���ا �لآخ���ر، ولذل���ك ق���د تنع���دم 
�لف���و�رق �ل�سخ�س���ية بينهم���ا، كما �أن �لعمل يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة وب�س���بب قلة 
�ملد�ر����س يف دولة �لكويت يك���ون خمتلطا للمعلمني وللطلبة �أحيانا مما يقلل �لفو�رق 
بينهم���ا. وق���د تو�فق���ت هذه �لنتيج���ة مع ما تو�س���ل �إليه حجازي وعبي���د�ت)2000( و 
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(Almamun,2014) بع���دم وجود فروق �إح�س���ائية تعزى للجن����س و�ختلفت مع ما 
تو�س���لت �إلي���ه �لنج���ار )2001( بوجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ل�س���الح �ملعلمات يف 

��ستخد�م �لتقنيات �لرتبوية.

كم���ا �أظه���رت �لنتائ���ج �أن متغ���ري �خلربة مل يك���ن ذو تاأثري د�ل عل���ى �آر�ء عينة 
�لبح���ث يف فعالي���ة حائ���ط �لبيان���ات يف تطوير �ملمار�س���ات �لرتبوية �مل�س���تهدفة لذوي 
�لإعاق���ة يف �لبح���ث. وميك���ن �أن يرج���ع �ل�س���بب يف ذل���ك �إىل حد�ث���ة ه���ذه �لطريق���ة 
وفاعليته���ا وبالت���ايل ��س���تفادة �جلميع منها، وخا�س���ة �س���عور �ملعلمني و�ملعلم���ات باأنها 
فتح���ت ب���اب كب���ري يحتاج���ه �ملعلم���ني و�ملعلم���ات �لعامل���ني م���ع ذوي �لإعاق���ات وه���و 
تب���ادل �ملعلوم���ات. وه���ذ� �أي�س���ا م���ا تو�س���لت �إلي���ة در��س���ة �لذبي���اين )2008( ودر��س���ة

دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود  بع���دم   (Almamun,2014) ودر��س���ة   )2009( �لوع���اين 
�إح�سائية ل�سنو�ت �خلربة يف هذ� �ملجال.

و�أخري� �أظهرت �لنتائج �أن جميع �ملعلمني يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�س���طة 
كان���و� متفق���ني يف �آر�ءهم حول فعالية حائط �لبيانات يف تطوير �ملمار�س���ات �لرتبوية 
�مل�س���تهدفة يف �لبح���ث. وميك���ن �أن يرج���ع �ل�س���بب يف ذلك �إىل ت�س���ابه �ملمار�س���ات �لتي 
ي�س���تخدمها �ملعلم���ني و�ملعلمات يف مد�ر����س ذوي �لإعاقة مع �لطلب���ة، فجميع �لطلبة 
و�لطالبات يخ�س���عون للخطط �لرتبوية �لفردية وتقييمها �مل�ستمر و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�لفنية و�لإد�رية �خلا�سة بالطالب، وهذ� ما �أدى �إىل �تفاق �ملعلمني يف �ملرحلتني على 
درجة �لفعالية حلائط �لبيانات. وهذ� �أي�س���ا ما تو�س���ل له حجازي وعبيد�ت )2000( 

بعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى للمرحلة �لدر��سية.

التو�سيات الرتبوية:
((( �ل�س���تفادة م���ن نتائج �لدر��س���ات و�لأبحاث و�ملوؤمتر�ت �لت���ي �أجريت يف جمال 1

فعالية �لتقنيات �لرتبوية و�لو�س���ائل �لتعليمية يف توظيفها لتدري�س وخدمة 
�لطلبة ذوي �لإعاقة.

((( تزوي���د مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة بالتقنيات �لرتبوي���ة و�لو�س���ائل �لتعليمية 1
�حلديثة و�ملنا�سبة ملختلف �لإعاقات. 
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((( ��س���ر�ك معلم���ي مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �ملوؤمت���ر�ت و�لور����س و�لدور�ت 1
�لدولية و�ملحلية ذ�ت �ل�سلة بتوظيف و��ستخد�م �لتقنيات �لرتبية يف تدري�س 

وخدمة �لطلبة ذوي �لإعاقة.
((( ��س���ر�ك �لقط���اع �خلا����س بتوف���ري بد�ئ���ل متنوع���ة لتحفي���ز معلم���ي �ملد�ر����س 1

�خلا�سة و�لطلبة نحو ��ستخد�م �لتقنيات �لرتبوية.
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ملحق 1

ا�ستبيان اآراء املعلمني حول حائط البيانات

عزيزي املعلم / عزيزتي املعلمة

بني �أيديكم ��ستبانة يتق�سى بها �لباحثون �آر�وؤكم �ملوقرة حول مو�سوع حائط 
�لبيانات.

لق���د مت جترب���ة هذه �ل�س���رت�تيجية يف مدر�س���تكم ملدة ز�دة عن �ل�س���هر بقليل 
تفاعل فيها �لكثري منكم مع حائط �لبيانات، وكان �لق�سم �لأخر مطلع على �لتطور�ت 

�لتي حتث للتجربة عن كثب.

�لأن وبعد �نتهاء هذه �لتجربة، نرجو منكم �أن تعاونونا على �أن جنمع �آر�وؤكم 
حول جناح هذه �لتجربة وتاأثريها على بع�س عنا�سر �لعملية �لتعليمية.

                                �ساكرين لكم ح�سن تعاونكم،،

                                                                       الباحثون



اآراء املعلمني نحو مدى فعالية طريقة حائط البيانات د . فوزي عبداللطيف الدوخي واآخرون  
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املتغرات الدميغرافية
2- معلم �إعاقات ح�سية    التخ�س�س:   1- معلم �إعاقات عقلية  

     3-  معلم �إعاقات متعددة
2- �ملتو�سطة                   3- �لثانوية املرحلة التعليمية:    1- �لبتد�ئية        

النوع:   1- ذكر       2- �أنثى
العمر:...............................

عدد �سنوات اخلربة:...............................
2- در��سات عليا املوؤهل العلمي:   1- بكالوريو�س   

ثانيا: بنود ال�ستبيان

مو�فق �لبند�لرقم
غري حمايدمو�فقمتاما

مو�فق
غري 

مو�فق 
متاما

البعد الأول: التدري�س

ي�ساعد حائط �لبيانات على �ختيار طرق 1
�لتدري�س �ملنا�سبة للطالب.

ير�سد حائط �لبيانات �ملعلمني لالأن�سطة 2
�لتعليمية �ملنا�سبة خلطة �لطالب.

3
�لبيانات �ملوجودة على �حلائط متكن 

�ملعلم من تطوير طرق �لتدري�س 
�مل�ستخدمة.

ميكن حائط �لبيانات من تبادل �لأفكار 4
و�خلرب�ت �ملتعلقة بطرق �لتدري�س. 

ي�ساعد حائط �لبيانات على بناء 5
��سرت�تيجيات تدري�سية منا�سبة للطالب.

ب�سكل عام حائط �لبيانات ي�ساعد يف 6
�ختيار �لو�سائل �لتعليمية �ملنا�سبة.

البعد الثاين: تقييم اخلطة الرتبوية الفردية

ي�ساهم حائط �لبيانات بتقييم �خلطة 7
�لرتبوية �لفردية ب�سكل مو�سوعي.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 33 

مو�فق �لبند�لرقم
غري حمايدمو�فقمتاما

مو�فق
غري 

مو�فق 
متاما

8
تقييم مدى حتقق �لأهد�ف باخلطة 
�لرتبوية �لفردية من خالل حائط 

�لبيانات يكون �أدق.

ي�ساهم حائط �لبيانات على تطوير 9
�خلطة �لرتبوية �لفردية ب�سكل فاعل.

10
ميكن لفريق �إعد�د �خلطة �لرتبوية 
�لفردية �أن ي�سرت�سد بحائط �لبيانات 

لإعد�د �خلطط �جلديدة.

11
ي�ساعد حائط �لبيانات على ربط �لبيانات 
�ملتو�فرة على �حلائط مع بع�سها �لبع�س 

لفهم �أعمق لها.

يبني حائط �لبيانات مو�طن �خللل يف 12
�خلطة �لرتبوية �حلالية.

البعد الثالث: اتخاذ القرار

ت�سهم حو�ئط �لبيانات ب�سكل فاعل يف 13
�تخاذ �لإد�رة �ملدر�سية للقر�ر�ت �لإد�رية.

ت�ساعد حو�ئط �لبيانات �ملعلم على �تخاذ 14
�لقر�ر�ت �لفنية �ملتعلقة بالتدري�س.

ميكن يعتمد فريق �إعد�د �خلطط �لفردية 15
للطالب بقر�ر�ته على حائط �لبيانات.

حائط �لبيانات يقدم بيانات مفيدة جد� 16
لتخاذ �لقر�ر�ت.

17
ميكن تخزين �لبيانات �ملوجودة على 
حو�ئط �لبيانات لتكون قو�عد بيانات 
م�ستقبلية تتخذ �لقر�ر�ت بناء عليها.

ت�سهم حو�ئط �لبيانات يف �كت�ساف 18
�لأخطاء يف �لقر�ر�ت �ملتخذة م�سبقا.



قلق الكالم واالأمن النف�سي واملهارات االجتماعية لدى طالب
 ق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة امللك خالد

د.يو�سف حممد يو�سف عيد
ا�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد - ق�سم الرتبية اخلا�سة

كلية الرتبية - جامعة امللك خالد





املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 36 

ملخ�ص البحث:
يتمثل �لهدف �لعام للبحث �حلايل يف �لتعرف على ن�س���بة �نت�س���ار قلق �لكالم 
بني طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك خالد، و�لبحث يف �لعالقات بني قلق 
�لكالم و�لأمن �لنف�س���ي وقلق �لكالم و�ملهار�ت �لجتماعية و�لأمن �لنف�س���ي و�ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، و�أي�س���ا يه���دف �لبح���ث �إىل �لتحق���ق م���ن �لف���روق بني �لط���الب �لأكرب 
عمًر� و�لأ�س���غر عمًر� يف قلق �لكالم و�لأمن �لنف�س���ي و�ملهار�ت �لجتماعية. ولقد مت 
تطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث عل���ى عين���ة مكونة م���ن )161( طالًبا من طالب ق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة بجامعة �مللك خالد، وتر�وح عمر �لعينة بني )18– 23 عام( مبتو�س���ط عمر 
)20 �س���نة وخم�س���ة �س���هور(. وقد ��س���تخدم �لباحث مقيا�س قلق �لكالم �إعد�د �لأ�س���قر 
)2004( ومقيا�س �لأمن �لنف�سي �إعد�د مظلوم )2014( ومقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية 
�إع���د�د عي���د )2012(. وبع���د �إج���ر�ء �لتحلي���الت �لح�س���ائية �أظهرت نتائ���ج �لبحث �أن 
ن�س���بة �نت�س���ار قلق �لكالم بني طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك خالد تبلغ 
)19،8%(. ول يوج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة ب���ني قلق �ل���كالم و�لأمن �لنف�س���ي وبني 
قل���ق �ل���كالم و�ملهار�ت �لجتماعي���ة. ولكن توجد عالقة �رتباطي���ة موجبة بني �لأمن 
�لنف�سي و�ملهار�ت �لجتماعية. وبالن�سبة للفروق بني �لطالب �لكرب عمًر� و�لطالب 
�لأ�سغر عمًر� فاأظهرت �لنتائج عدم وجود فروق يف قلق �لكالم و�ملهار�ت �لجتماعية 
ولكن توجد فروق يف �لأمن �لنف�س���ي ل�س���الح �لطالب �لأكرب عمًر�.ويف �لنهاية كانت 
هناك عدد من �لتو�س���يات ومنها �س���رورة �لك�س���ف د�خل �جلامعات عن �لطالب ذوي 
�مل�س���كالت يف قل���ق �ل���كالم و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة وم���ن ث���م تق���دمي 

�لرب�مج �لإر�سادية و�لعالجية �لتي تقلل وحتد من هذه �مل�سكالت.

كلمات مفتاحية : جلو�س���وفوبيا– قلق �لكالم– �لأمن �لنف�س���ي– �ملهار�ت �لجتماعية 
�جلامعة. – طالب 
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Speech Anxiety Disorder, Psychological Security and 
Social Skills of Special Education Department students of 

King Khalid University

Dr.Yossef Mohamed Yossef Eid
Assistant Professor – Special Education Department

Faculty of Education– King Khalid University

This study aims to recognize the prevalence of Speech Anxiety 
Disorder among the students of Special Education Department of 
King Khalid University and the relationships between Speech Anxiety 
Disorder and Psychological Security, between Speech Anxiety 
Disorder and Social Skills and between Psychological Security and 
Social Skills. Also, the study examines the differences between 
the elder students and the younger students in Speech Anxiety 
Disorder, Psychological Security and Social Skills. A sample was 
chosen consists of (161) students of Special Education Department 
of King Khalid University. For data collection the researcher used 
Speech Anxiety Disorder Scale (Al– Ashker,2004), Psychological 
Security Scale (Mazlom,2014) and Social Skills Scale (Eid,2012). 
The statistical methods used for data analysis were: Ratios, Person’s 
correlation coefficient and Mann– Whitney Test. The researcher 
used the SPSS program for statistical analysis, the findings are: 
The prevalence of Speech Anxiety Disorder among the students of 
Special Education Department of King Khalid University is (19.8%). 
There is no a correlation between Speech Anxiety Disorder and 
Psychological Security of Special Education Department students 
of King Khalid University. There is no a correlation between Speech 
Anxiety Disorder and Social Skills. There is a correlation between 
Psychological Security and Social Skills. There is no a statistical 
significant difference between the elder students and the younger 
students in Speech Anxiety Disorder and Social Skills but there is 
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a statistical significant difference in Psychological Security for the 
elder students.

Key words: Glossophobia – Psychological Security – Social Skills 
– University Students.
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مقدمة:
�لتو��س���ل لفظًي���ا وغ���ري لفظًيا م���ن �ل�س���مات �ملمي���زة ملجتمع �لب�س���ر فهو يعد 
مبثاب���ة �لقن���و�ت �لت���ي تنق���ل �لف���كار و�مل�س���اعر و�لنفع���الت �ملختلفة بني �أف���ر�د هذ� 
�ملجتم���ع. ويعتم���د جن���اح �لف���رد �إىل ح���د كب���ري يف كث���ري م���ن �لتفاع���الت �لجتماعية 
عل���ى �لق���درة �للفظي���ة يف �إقناع �لآخر مبا يبحث عنه �ل�س���خ�س؛ ولذ� ي�س���فه �لبع�س 
بالرب�حمات���ي مب���ا يعني قدرة �لفرد على ��س���تخد�م �للغة مبا يتنا�س���ب مع كل موقف 

�سمن �لحتياجات �خلا�سة باملتكلم.

 ويف حال���ة �إ�س���ابة �لف���رد با�س���طر�بات �ل���كالم �أو �للغ���ة ق���د ت�س���طرب معه���ا 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة للف���رد وق���د يفقد يف كثري م���ن �لأحيان عدد م���ن �لنجاحات 
�لأكادميية و�ل�سخ�سية و�ملهنية �لتي يحاول جاهًد� �جتيازها. و��سطر�ب قلق �لكالم 
م���ن �ل�س���طر�بات �لت���ي توؤث���ر على ق���درة �لف���رد يف �إج���ادة عملية �لتو��س���ل بال�س���كل 
�لطبيعي �أمام �جلمهور، وي�ساحب ذلك جمموعة من �مل�سكالت �لف�سيولوجية. وهذ� 
�ل�س���طر�ب من �ل�س���طر�بات �س���ئيلة �لبحث مبكتبة �لبحث �لعلمي �لعاملي. ويوؤكد 
ذلك (Wittchen & Fehm, 2003) باأن ��س���طر�ب قلق �لكالم )�جللو�س���وفوبيا( 
(Glossophobia) يطل���ق علي���ه “�ل�س���طر�ب �ملهم���ل” ويتف���ق �لباحث م���ع هوؤلء 
�لباحث���ني يف �أن قل���ق �ل���كالم م���ن �ل�س���طر�بات �ملهمل���ة يف �ملكتب���ة �لنف�س���ية �لعاملي���ة 
و�لعربي���ة ول يج���د ه���ذ� �ل�س���طر�ب �لهتم���ام �ل���كايف م���ن �لباحثني �لع���رب ومر�كز 
�لبح���ث �لعلم���ي �لعربي���ة. وي�س���ري (DSM–V, 2013) �إىل �أن هناك ت�س���ابه كبري يف 

�أعر��س ��سطر�ب قلق �لكالم و��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعي. 

ويع���د كل م���ن �لأمن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعية من �لعو�مل �ل�سخ�س���ية 
�لفاعل���ة يف حي���اة كل ف���رد د�خ���ل �ملجتمع وبالأخ�س ط���الب �جلامعة. ودر��س���ة هذين 
�ملتغريي���ن بجان���ب قل���ق �ل���كالم ق���د يو�س���ح لن���ا بع����س �لأم���ور �ملتعلق���ة ب�سخ�س���ية                 

طالب �جلامعة.

 (Hancock, Stone, Brundange, & و�آخ���رون  هانك���وك  ويع���رف 
(Zeigler, 2010 �جللو�س���وفوبيا باأنه���ا: “عب���ارة ع���ن �خل���وف م���ن �لتح���دث �أم���ام 
�جلمهور”. وم�س���طلح �جللو�سوفوبيا (Glossophobia) ياأتي من �للغة �ليونانية 
حي���ث تعن���ي )glossa( باللغ���ة �لجنليزي���ة كلم���ة (tongue) وتعن���ي �لل�س���ان وكلمة 
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(phobos) تعن���ي باللغ���ة �لجنليزي���ة )fear( وتعن���ي �خل���وف وي�س���ري �أي�س���ا �إىل �أن 
ن�سبة �نت�سار هذ� �ل�سطر�ب قد ت�سل �إىل )%75(. 

�ل���كالم  لقل���ق  خمتلف���ة  ت�س���ميات  هن���اك  �أن   )2006( �لفرم���اوي  ويذك���ر 
Speech Reticence وقل���ق �لتو��س���ل  Speech Anxiety ومنه���ا قل���ة �ل���كالم 
 Public Speaking وقل���ق �ل���كالم �لع���ام Communication Apprehension
 Speech Fright ورهبة �لكالم Problematic Talk و�حلديث �مل�سكل Anxiety
وكل هذه �لت�سميات ت�سرتك يف �سفة �أ�سا�سية هي �لقلق �أثناء �حلديث، لكن �مل�سطلح 

.Speech Anxiety ل�سائع لو�سف هذه �حلالة هو قلق �لكالم�

وبالن�س���بة لنت�س���ار ��س���طر�ب قل���ق �ل���كالم فلق���د �أو�س���ح يف در��س���ة حديث���ة 
Bartholomay & Houlihan, (2016) �أن ��س���طر�ب قل���ق �ل���كالم  للباحث���ني 
ي�س���يب و�ح���د م���ن كل خم�س���ة �أف���ر�د د�خ���ل �ملجتم���ع. و�أو�س���حت �لأ�س���قر )2004( يف 
در��س���تها �ل�س���تطالعية �أن )62%( من طالبات �جلامعة فى �ملجتمع �ل�سعودي يعانني 
من قلق �لكالم، و�أو�س���حت �آر�ء �أع�س���اء هيئة �لتدري�س �جلامعيات عن مدى �نت�س���ار 
قلق �لكالم �أمام طالباتهن، وتو�س���لت �أن )48%( من �لطالبات يعانني من ��س���طر�ب 
قلق �لكالم. و�أ�س���ار �لبنا )2002( �إىل �أن )15– 20%( من طالب �جلامعة يعانون من 
��س���طر�ب قلق �لكالم. كما �أنه �أو�س���ح �إىل �أن ما بني )85– 90%( من طالب �جلامعة 
يكرهون �لتحدث ولو ملرة و�حدة �أو مرتني د�خل قاعة �ملحا�سر�ت �أمام زمالئهم. كما 

يوؤكد Pull, (2012) �أن حو�يل )70%( يعانون من ��سطر�ب قلق �لكالم.

�أن   Vilsa, Cristea, Tater & David, (2013) در��س���ة   و�أو�س���حت 
�لذكور �أكرث �إ�س���ابة با�س���طر�ب قلق �لكالم عن �لإناث. ولكنها ��س���افت نقطة مهمة 
وه���ي �أن���ه وعن���د قيا�س �لفرق يف مدى حدة �ل�س���طر�ب بني �لذك���ور و�لإناث �أظهرت 
نتائج �لدر��سة �أن �لإناث تزد�د لديهن حده �ل�سطر�ب عن �لذكور. و�أكدت على ذلك 
در��سة Furmark, (2002) حيث �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �لإناث �أكرث معاناة من 

��سطر�ب قلق �لكالم عن �لذكور.

وي�س���ري Kushner, (2004) �إىل �أن قل���ق �ل���كالم ل���ه ع���دد م���ن �لأعر�����س 
�لف�س���يولوجية منه���ا جف���اف �حلل���ق، و�إحم���ر�ر �لوجه، وزي���ادة يف �إفر�ز كمي���ة �لعرق، 
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وزيادة �س���غط �ل���دم، وعدم �إنتظام �لتنف�س ومن �لأعر��س �لنف�س���ية �لإهمال و�س���عور 
 Starvynski, Bond, & Amado, (2004) يذك���ر  و�أي�س���ا  بالدوني���ة.  �لف���رد 
�أن���ه وخ���الل �ملو�قف �لجتماعية و�لت���ي تتطلب �لتحدث �أمام �لعام���ة فاأن �ملتحدثني 
ي�س���عرون باأعر�����س للقل���ق يالحظه���ا �لآخ���رون ومنه���ا �رتعا����س باجل�س���م. ولق���د قام 
Bartholomay & Houlihan, (2016) يف در��س���تهما بت�س���ميم مقيا����س خا����س 
با�س���طر�ب قلق �لكالم ومت حتديد �أعر��س هذ� �ل�س���طر�ب يف ثالثة �أبعاد كالتايل: 

�لأعر��س �ل�سلوكية، و�لأعر��س �ملعرفية، �لأعر��س �لف�سيولوجية. 

وحدد �لفرماوي )2006( �ملظاهر �مل�ساحبة لقلق �لكالم فيما يلي:
((( �ملظاه���ر �لبدني���ة ومنه���ا �رتعا����س �لي���دي و�لت�س���بب عرًق���ا وجف���اف �حلل���ق 1

وخفقان �لقلب و�سعوبة يف �لتنف�س.
((( �ملظاه���ر �لنف�س���ية ومنه���ا ع���دم �لثق���ة بالنف�س وجتن���ب �مل�س���اركة يف �حلو�ر�ت 1

و�أفكار �سلبية عن �لذ�ت.
((( �ملظاه���ر �ملعرفي���ة ومنها ��س���طر�ب �لفكار وتد�خلها و�س���عوبة تنظيم �لفكار 1

�أثناء �حلديث.

ويوؤكدFurmark, (2002)  على �أن ��س���طر�ب قلق �لكالم يوؤثر �س���لبًيا على 
�لد�ء �لجتماع���ي للف���رد وي�س���تنتج �لباح���ث من ذلك �أن هذ� �ل�س���طر�ب يت�س���بب يف 
خ�س���ارة �لف���رد لع���دد م���ن �لنجاح���ات �لجتماعي���ة �لتي تفق���د �لفرد �ملعن���ي �حلقيقي 

لتحقيق �لذ�ت.

وي�س���ري �لفرم���اوي )2006( �إىل �أن هن���اك �لعدي���د من �لعو�مل �لنف�س���ية �لتي 
توؤدي �إىل حدوث قلق �لكالم ميكن �إيجازها فيما يلي:

((( �لأفكار �ل�سلبية �لالعقالنية.1
((( توقعات فاعلية �لذ�ت غري �لو�قعية.1
((( �ل�سغط �لنف�سي كم�سدر لقلق �لكالم.1
((( �خلوف من �لتقييم �لجتماعي �ل�سلبي.1
((( �لكتئاب كم�سدر لقلق �لكالم.1
((( قلق �لكالم كارتباط �سرطي.1
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وي�سري Harb, Eng, Zaider, & Heimberg, (2001) �إىل �أن خ�سائ�س 
�جلمهور �لذي يتحدث �إليه �ملتكلم توؤثر يف م�ستوى ��سطر�ب �لكالم. ويف�سر �لباحث 
ذلك باأن �مل�ستوي �لجتماعي و�ملعريف للجمهور يوؤثر يف �ملتكلم فعندما يتحدث ��ستاذ 
جامعي �أمام طالبه وكان م�ساًبا بقلق �لكالم فاأن م�ستوى هذ� �ل�سطر�ب �سيختلف 
عندم���ا يتح���دث �أم���ام جمموع���ة من �أع�س���اء هيئة �لتدري����س باجلامعة وه���ذ� حتدده 

�لقو�لب �ملعرفية �لتي يفكر بها �لفرد.

ويوؤك���د على ما �س���بق Clark & Wells, (1995) وطبًق���ا للنظرية �ملعرفية 
�أظه���رت در��س���تهم وج���ود عالقة بني ��س���طر�ب قلق �ل���كالم وبع�س �لنم���اذج �ملعرفية 
و�لتي توؤثر على تفكري �لفرد. ومن وجهة نظر �لباحث فا�سطر�ب قلق �لكالم يظهر 
نتيج���ة جمموع���ة من �لفكار �لالعقالنية �لتي حتد من �لن�س���اط �لجتماعي للفرد 
حي���ث ين�س���غل بعدد من �لأفكار �لالعقالنية عن م���ن يحيطون به من حيث نظرتهم 

�ملتدنية �إليه وغالًبا ما تكون هذه �لنظرة غري متدنية.

ويو�س���ح �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة 
�ل�س���ادر ع���ن �جلمعي���ة �لأمريكي���ة للط���ب �لنف�س���ي (DSM– V, 2013) �أن هن���اك 

منطني فرعيني للرهاب �لجتماعي:
((( منط فرعي يت�سمن �خلوف من �لتحدث �إىل �جلمهور.1
((( منط فرعي معمم يت�س���من �خلوف و�لتجنب ملعظ���م مو�قف �لد�ء و�لتفاعل 1

�لجتماعي.

ويع���رف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة 
�لقل���ق   (DSM–V, 2013) �لنف�س���ي  للط���ب  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  ع���ن  �ل�س���ادر 
�لجتماع���ي باأنه �خلوف �مل�س���تمر من �ملو�قف �لجتماعي���ة �أو مو�قف �لأد�ء و�لتي قد 
يتعر�س فيها �لفرد لتفح�س من �لخرين ويجعله يت�سرف بطريقة ت�سبب له �سعوًر� 
باخل���زي و�لع���ار �أو �لرتب���اك �أو يب���دي �أعر��س���ا للقلق تت�س���بب كذل���ك يف معاناته من 
.(American Psychiatrist Association, 2013) خلزي و�لعار �أو �لرتباك�

وهناك عدد من �ل�س���اليب �لتي ق���د تخفف من قلق �لكالم حددها �لفرماوي 
)2006( فيما يلي:
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((( �أ�سلوب �لعالج �لعقالين و�لتعديل �ملعريف.1
((( �لتقليل �لنظامي من �حل�سا�سية �لجتماعية.1
((( �أ�سلوب �لتخيل �لذهني.1
((( �أ�سلوب �لعزو �خلاطئ.1
((( �أ�ساليب �لإعد�د �جليد �مل�سبق للحديث.1

�أو  �لنف�س���ية  “�لطماأنين���ة  باأن���ه:  �لنف�س���ي  �لأم���ن   )2005( زه���ر�ن  ويع���رف 
�لنفعالية، وهو �لأمن �ل�سخ�سي، حيث يكون �إ�سباع �حلاجات م�سموًنا وغري معر�س 

للخطر”.

باأن���ه:  نف�س���ًيا  �لأم���ن  �ل�س���خ�س   )2007( در��س���ته  يف  �لطه���ر�وي  ويع���رف 
�ملقومات �ل�سا�سية حلياته غري  و�أن  م�سبعة  �أن حاجاته  ي�سعر  �لذي  �ل�سخ�س  “هو 
معر�سة للخطر و�لن�سان �لأمن نف�سًيا يكون يف حالة تو�زن �أو تو�فق �أمني ويف حالة 
حرمانه من �لأمن يكون فري�سة للمخاوف مما ينعك�س �سلًبا على �ستي جو�نب حياته”.

 (Zinchenko, Busygina, وبريجلين���ا  وبي�س���جينا  زين�س���نكو  ويوؤك���د 
(Perelygina, 2013 عل���ى �أن �لأم���ن �لنف�س���ي يعتم���د عل���ى خ�س���ائ�س �لبيئة �لتي 
يعي����س فيها �لفرد بحيث تخل���و من عو�مل �لتوتر و�لقلق وعلى قدرة هذ� �لفرد على 
مو�جهة �ل�س���غوط �لتي تنتج عن �لتفاعالت �لجتماعية و�مل�س���كالت �حلياتية د�خل 

هذه �لبيئة. 

�ل�ساغط���ة  �ملو�ق���ف �حلياتي���ة  ع���ن  ينج���م  و�لذي  بالأم���ان  �ل�سعور  وفق���د�ن 
و�لتع�ر����س للحو�دث و�خلبر�ت �حلادة �ملفاجئ���ة و�أي�س���ا طريقة تعام���ل �لو�لدين مع 
�لأبناء و�لتي تتمثل �أحياًنا يف �لتناق�س ما بني معاجلة بع�س �ل�سلوكيات �أو �لتذبذب 
بني �ملحبة و�لكر�هية، كما �أن �لنقد �ملتعدد و�ملتكرر لالأبناء ي�ساعد على وجود �لقلق. 
كم���ا �أن لالإحب���اط �مل�ستمر �لذي يتعر����س له �لأبن���اء م���ن �لو�لدي���ن �أو �ملحيط���ني ق�د 

يعر�سه لل�سعور بعدم �لأمن �لنف�سي )عزيز ومنر، 1999(.

وبحث���ت در��سة ك���ايف )2012( عن �لعالقة بني �لأمن �لنف�سي وتوقعات �لنجاح 
و�لف�س���ل وتكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )218( فرًد� مبدين���ة مكة �ملكرمة ولق���د �أظهرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إيجابي���ة �لعالقة بني �لأم���ن �لنف�سي وتوقعات �لنج���اح و�لتي تتمثل 
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يف ) �لفاعلي���ة �لذ�تي���ة و�لتوج���ه �ملهن���ي وح���ل �مل�سك���الت(. وتوج���د ف���روق يف �لأم���ن 
�لنف�س���ي ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث ل�سال���ح �لذك���ور ول يوج���د ف���روق يف �لأم���ن �لنف�س���ي                                  

تعزي �إىل �ل�سن. 

ويري �أبو �سنب )1996( �أن �لنمط �ل�سلوكي �خلا�س بتلبية �حلاجة �إىل �لأمن 
�لنف�سي يتمث���ل يف �أن �ل�سخ�س�ية تك���ون ف�ي حاج���ة �إىل �لتحرر م���ن �خلوف �أي ك���ان 
م�س���دره، كم���ا �أنه يكون �آمنا يف حالة �طمئن���ان على �سحته وعمله وم�ستقبله و�أولده 
وحقوق���ه ومرك���زه �لجتماعي و�لبتعاد ع���ن �لتهديد من قبل �لقائم���ني على �لعمل 

هم�ال و�لتذبذب ف�ي �ملعاملة. وكذلك عمليات �لنقد، و�لعقاب و�لإ

يعن���ي  �لنف�س���ي  �لأم���ن  �أن   Rubin, Weiss & Coll, (2013) ويو�س���ح 
�سع���ور �لف���رد بالإيجابي���ة جت���اه حيات���ه، و�لكف���اءة يف �إد�رة بيئت���ه، وحتقي���ق �لأه���د�ف 
�ل�سخ�سي���ة وفًق���ا لقدر�ته، و�ل�سع���ور باملعنى و�لهدف من �حلي���اة، و�لجتاه �لإيجابي                              

نحو ذ�ته وتقبلها.

وهدفت در��سة ن�سي���ف )2001( �ىل محاولة �لك�سف عن طبيعية �لعالقة ب���ني 
من �لنف�سي ل���دى طلبة جامع���ة �سنع���اء يف �سوء بع�س �ملتغير�ت.  �للتز�م �لديني و�لأ
وقد �أجري���ت �لدر��سة على عينة قو�مها )300( طالب وطالبة. وك���ان من �أهم �لنتائج 
�لتي �أظهرته���ا �لدر��س���ة وجود عالقة �رتباطي���ة قوي���ة ب���ني م�ست���وى �للتز�م �لديني 
و�لأم���ن �لنف�سي لدى طلبة جامع���ة �سنع���اء وعدم وجود فروق د�لة يف �لأمن �لنف�سي 

و�للتز�م �لديني تعزي لكل من متغريي �لنوع و�لتخ�س�س.

وي�س���ري زه���ر�ن )2005( �إىل �أن �لأم���ن �لنف�س���ي مرك���ب م���ن �طمئن���ان �لذ�ت، 
و�لثق���ة يف �ل���ذ�ت، و�لتاأك���د م���ن �لنتم���اء �إىل جماعة �آمن���ة، ويك���ون �ل�سخ�سي �لأمن 

نف�سًيا يف حالة تو�زن �أو تو�فق �أمني.

وهدفت در��سة جرب )1996( �لتعرف على �لعالقة بني �ل�سعور بالأمن �لنف�سي 
وعالقت���ه ببع����س �ملتغ���ري�ت �لدميوغر�في���ة )كالن���وع، و�ملرحل���ة �لعمري���ة، و�حلال���ة 
�لزوجي���ة، و�مل�ستوي���ات �لتعليمي���ة( بجمهوري���ة م�س���ر �لعربية. وقد �جري���ت �لدر��سة 
عل���ى عينة قو�مه���ا )342( فرد� ترت�وح �أعمارهم بني )17– 59( �سنة )224 ذكور وبلغ 
عدد �لإناث 188( وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة عدم وجود فروق ذ�ت دللة جوهرية يف 
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�لأم���ن �لنف�س���ي بني �لذكور و�لإناث و�أن م�ستوى �لأم���ن �لنف�سي يرتفع بتقدم �لعمر 
ويرتف���ع جوهري���ا بني �ملتزوج���ني وغري �ملتزوج���ني ل�سالح �ملتزوج���ني و�رتفاع �لأمن 
�لنف�س���ي �رتفاًع���ا جوهرًي���ا بازدي���اد �مل�ستوى �لتعليم���ي �أي �أن �ملتعلمني �أك���رث �أمًنا من 

غري �ملتعلمني.

ويحدد عبد�ملجيد )2011( �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لأمن �لنف�سي فيما يلي:
((( �لإمي���ان ب���اهلل و�لتم�س���ك بتعاليم �لدين: حي���ث يجعل �لإن�س���ان يف ماأمن من 1

�خلوف و�لقلق.
((( �لتن�سئ���ة �لجتماعية: فاأ�سالي���ب �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سوي���ة مثل �لت�سامح 1

و�لتقبل و�لتعاون و�لحرت�م تنمي �ل�سعور بالأمن �لنف�سي.
((( �مل�سان���دة �لجتماعي���ة: فعندم���ا ي�سع���ر �لف���رد �أن هن���اك من ي�س���د �أزره ويقف 1

بجانب���ه وي�ساع���د يف �جتي���از �ملح���ن و�ل�سع���اب و�لعقب���ات ينم���و لدي���ه �ل�سعور 
بالأمن.

((( �ملرون���ة �لفكري���ة: يرتبط �ل�سعور بالأم���ن �إيجاًبا بالتفك���ري و�ملرونة �لفكرية 1
وذلك يف �إطار �ملبادئ و�لقو�نني وما يقره �ملجتمع و�لدين.

((( �ل�سح���ة �جل�سمية: �إن �ل�سحة �جل�سمية ترتبط �إيجاًبا بالأمن حيث �ل�سعور 1
بالقوة و�لقدرة على �لتحمل و�ملو�جهة و�لتعاطي مع �لأحد�ث ب�سرب ومثابرة 

ومقاومة.
((( �ل�سح���ة �لنف�سي���ة: تقوي �ل�سح���ة �لنف�سي���ة و�لتمتع بها مع �ل�سع���ور بالأمن 1

ل���دى �لإن�س���ان حي���ث �لتو�فق مع �لنف����س و�ملجتمع، و�لثق���ة بالنف�س و�لأفكار 
�لإبد�عية و�ملبتكرة و�لن�سج �لنفعايل، و�ل�ستمتاع باحلياة بكافة مظاهرها.

((( �لعو�مل �لقت�سادية: فالدخل �ملادي لالأفر�د يحقق �إ�سباع �حلاجات و�لدو�فع 1
ويلبي �لحتياجات �ملادية و�جل�سدية ويوؤمن �لقوت و�سرور�ت �حلياة، كما �أن 
�لدخ���ل �لقت�س���ادي يجعل �لفرد �أم���ن على يومه وغده وحا�س���ره وم�ستقبله 

وم�ستقبل �أولده.
((( �ل�ستق���ر�ر �لأ�س���ري و�لجتماع���ي: فال�ستق���ر�ر �لأ�س���ري و�لجتماعي يجعل 1

�لإن�سان �أكرث �سعوًر� بالأمن.
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ويتوق���ف �لتفاع���ل �لجتماع���ي بني �لأف���ر�د على �مله���ار�ت و�لتو��س���ل �للفظي 
ومه���ار�ت �لتو��س���ل غ���ري �للفظ���ي و�أي�س���ا عل���ى م���دى �ت�ساقه���ا ببع�سه���ا، �أي يت�س���ق 
�لتعب���ري �للفظ���ي م���ع �لتعبري غ���ري �للفظي عند تفاع���ل �لأفر�د م���ع بع�سهم �لبع�س 

)�ل�سمادوين، 1994(.

و�لعج���ز �أو �لق�سور يف �مله���ار�ت �لجتماعية يجعل �لفرد غري قادر على �إقامة 
عالق���ات ودي���ة مع �ملحيطني به وعدم �حل�سول على �ملوق���ع �ملنا�سب يف �لعمل و�ملكانة 
�ملالئمة بني �لزمالء، و�سعوبة يف �لإف�ساح عن م�ساعرهم، و�سعوبة يف فهم وتف�سري 
�سل���وك ومقا�س���د �لآخرين، على نحو ي�ستدعي ردود �أفعال دفاعية قد توؤثر �سلًبا على 
�لعالق���ة معه���م، ك���ان من �ملمك���ن جتنبها يف حال���ة �لفه���م �لدقيق ل�سلوكه���م، وكذلك 

تفاقم �ل�سعور بالف�سل، و�سعوبة �لندماج مع جماعة �لأقر�ن )�سوقي، 2003(.

باأنه���ا:  �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت   ،Sharon & Cynthia  (2010) وتع���رف 
»�ل�سلوكي���ات �لت���ي تع���زز �لتفاع���ل �لإيجاب���ي م���ع �لآخري���ن و�لبيئ���ة. وت�سم���ل ه���ذه 
�مله���ار�ت �إظه���ار �لتعاط���ف و�مل�ساركة يف �لأن�سطة �جلماعي���ة، و�لتو��سل مع �لآخرين، 
و�لتفاو����س، وحل �مل�سكالت«. ويعرف ح�س���ن )1990( �ملهارة �لجتماعية باأنها: »قدرة 
�لفرد على �ظهار مودته نحو �لآخرين ولباقته يف معاملتهم وبذل �جلهد مل�ساعدتهم 

ورعايته لهم«. 

ويو�سح مر�سي )2006( �أن �ملهار�ت �لجتماعية هي: »عبارة عن جمموعة من 
�لأمن���اط �ل�سلوكي���ة و�ملعرفية �لتي يتعلمها �لف���رد نتيجة �خلرب�ت �لتي يكت�سبها من 
�ملو�ق���ف �لت���ي مي���ر بها �أثن���اء �لتفاع���ل �لجتماعي م���ع عنا�سر بيئته، و�لت���ي يوظفها 
حلماي���ة نف�س���ه م���ن �لتعر����س لل�سغوط �لنف�سية �لت���ي قد تن�ساأ م���ن ف�سله يف حتقيق 

�لتو�فق �ل�سليم �أثناء هذ� �لتفاعل«.

بينم���ا در��س���ة �س���ويف حت���دد )2005( �مله���ار�ت �لجتماعي���ة يف جمموع���ة م���ن 
�خل���رب�ت و�لأعم���ال �ملتعلم���ة و�لت���ي متار����س ب�سك���ل منتظ���م بحي���ث ت�سه���م يف تعديل 
�ل�سلوك، وذلك بالتخلي عن �ل�ستجابات �ل�سلبية �لغري مقبولة �جتماعًيا، وممار�سة 

�ل�ستجابات �لإيجابية �ملقبولة �جتماعًيا كالتقليد، و�لتعاون، و�مل�ساركة.
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وي�س���ري عب���د �لرحم���ن )1998( �إىل �أن �مله���ارة �لجتماعي���ة ه���ي: »�لقدرة على 
�ملب���اد�أة بالتفاع���ل م���ع �لآخري���ن، و�لتعبري ع���ن �مل�ساع���ر �ل�سلبية، و�لإيجابي���ة �إز�ءهم 

و�سبط �نفعالته يف مو�قف �لتفاعل �لجتماعي، ومبا يتنا�سب مع طبيعة �ملوقف«.

وقد هدفت در��سة ح�سيب )2001( �إىل فح�س �لعالقة بني �ملهار�ت �لجتماعية 
و�لفعالي���ة �لعام���ة لل���ذ�ت ل���دي ط���الب �جلامع���ة. وق���د �أجري���ت �لدر��س���ة عل���ى عينة 
قو�مه���ا )188( طال���ب وطالب���ة، )123( بالفرق���ة �لأوىل و)65( بالفرق���ة �لر�بع���ة من 
�أق�س���ام خمتلف���ة ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني )18– 22 �سنه(. وقد طب���ق �لباحث كل من 
�ختب���ار �ملهار�ت �لجتماعي���ة، و�ختبار �لفعالية �لعامة للذ�ت. وق���د تو�سلت �لدر��سة 
�إىل عدة نتائج �أهمها �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور و�لإناث يف �ملهار�ت 

�لجتماعية.

كم���ا �أو�سح �ل�سم���ادوين )1994( يف در��ست���ه �أن �مله���ارة �لجتماعية هي »مهارة 
 Emotional Domain لت�سال �لتي ت�سم جانبني �أ�سا�سيني هما �جلانب �لنفعايل�
ويخت�س هذ� �جلانب بالت�سال غري �للفظي و�جلانب �لثاين هو �جلانب �لجتماعي 
Social Domain وه���ذ� يخت�س باجلان���ب �للفظي و�ن كل من �جلانب �لجتماعي 
�للفظ���ي و�جلان���ب �لنفعايل غ���ري �للفظي يحتويان على مه���ار�ت ثالث م�ستقلة هي 
مه���ارة �لإر�س���ال �أو �لتعبريي���ة، ومهارة �ل�ستقب���ال �أو �حل�سا�سية، ومه���ارة �لتنظيم �أو 
�ل�سبط ويف �سوء هذه �ملهار�ت �لثالث �أمكن �لتو�سل �إىل ثالثة �أبعاد لقيا�س �ملهار�ت 
�لجتماعية هي �لتعبري �لنفعايل و�لجتماعي، �حل�سا�سية �لنفعالية و�لجتماعية، 

�ل�سبط �لنفعايل و�لجتماعي.

وع���رف Riggio, (1986) �ملهار�ت �لجتماعية باأنها: “مكون متعدد �لأبعاد 
تت�سمن �ملهارة يف �إر�سال و��ستقبال وتنظيم �ملعلومات �ل�سخ�سية يف مو�قف �لتو��سل 

�للفظي وغري �للفظي”. 

و�أ�س���ار Conger & ken, (1991) �إىل �أن �مله���ارة �لجتماعي���ة تتمثل يف �أد�ء 
�ملهام و�لأعمال �ملطلوبة يف �سهولة وي�سر من خالل �لتدريب على ممار�سة �ملهارة �إىل 
�أن ت�سل �إىل �لإتقان �ملطلوب و�لذي بدوره يوؤدي �إىل �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي.
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ب���ني  �إىل فح����س �لعالق���ة  وق���د هدف���ت در��س���ة رجيع���ه و�ل�سافع���ي )2002( 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �لدر��س���ي و�لكتئ���اب �لنف�س���ي لدي ط���الب �جلامعة 
م���ع بي���ان �أثر �لنوع و�لفرقة �لدر��سية و�لتخ�س����س �لدر��سي على �لكتئاب وحماولة 
�لتنب���وؤ بالكتئ���اب يف �س���وء �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لتعب���ري �لنفع���ايل – �حل�سا�سي���ة 
�لنفعالي���ة – �ل�سبط �لنفعايل – �لتعبري �لجتماعي – �حل�سا�سية �لجتماعية –
�ل�سب���ط �لجتماع���ي – �ملر�وغ���ة �لجتماعي���ة( و�لتو�ف���ق �لدر��س���ي. وق���د �أجري���ت 
�لدر��س���ة على عين���ة قو�مها )520( من �لنوعني من طالب �لفرق �لدر��سية )�لأويل، 
و�لر�بع���ة، �لدر��س���ات �لعلي���ا( �لذي���ن ينتم���ون �إىل تخ�س�س���ات علمي���ة و�أدبي���ة. وق���د 
تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل ع���دة نتائ���ج �أهمها وجود عالق���ة �رتباطيه �سالبة ب���ني �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة  )�لتعب���ري �لنفع���ايل – �حل�سا�سي���ة �لنفعالية – �ل�سب���ط �لنفعايل – 
�لتعب���ري �لجتماع���ي – �حل�سا�سي���ة �لجتماعي���ة – �ل�سب���ط �لجتماع���ي – �ملر�وغة 
�لجتماعية( و�لتو�فق �لدر��سي و�لكتئاب لدي طالب �جلامعة وهذه �لنتيجة تعني 
�أن �لأ�سخا�س �ملكتئبني يعانون من نق�س يف �ملهار�ت �لجتماعية عموًما، وكذلك من 
نق�س يف �حل�سا�سية �لنفعالية و�ل�سبط �لنفعايل حيث يعانون من نوبات من �لبكاء 
و�حل���زن ومييل���ون �إىل �ل�سم���ت، ولذل���ك ل يع���ربون ب�سكل جيد ع���ن م�ساعرهم نحو 

�لآخرين وهذه �مل�ساعر ذ�تها تت�سف بال�سلبية و�لعزوف عن �لتفاعل �لجتماعي.

 Verbal �للفظ���ي  �لت�س���ال  مه���ار�ت  ف���اإن  ريجي���و  لت�س���ور  ووفًق���ا 
communication skills تتمثل يف �لآتي :

( �لتعب���ري 	. مه���ارة  �إىل  ي�س���ري   :Social Expressivity الجتماع�ي  التعب�ر 
�للفظ���ي، �أي �لق���درة عل���ى �لت�س���ال با�ستخ���د�م �لألف���اظ و�إ�س���ر�ك �لآخري���ن 
و�ل�سرت�ك معهم يف �ملحادثات �لجتماعية و�لكفاءة يف بدء وتوجيه �حلو�ر. 

( احل�سا�س�ية الجتماعي�ة Social Sensitivity: وتعنى �لق���درة على ��ستقبال 	.
وفه���م رم���وز �لت�سال �للفظ���ي، و�ملعرفة �لعامة باملعاي���ري �لتي حتكم �ل�سلوك 

�لجتماعي �ملالئم. 
( ال�س�بط الجتماع�ي Social Control: م���ن منظور ريجي���و يعك�س �حل�سور 	.

�لجتماع���ي لل���ذ�ت Social self – presentation م�ستوى مهارة �لفرد يف 
.(Riggio,1986) ل�سبط �لجتماعي�
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م�سكلة البحث:
نع���ود ون�ست�سه���د مرة ثانية مبا ذك���ره Wittchen & Fehm, (2003)  باأن 
��سط���ر�ب قل���ق �لكالم يطلق عليه »�ل�سطر�ب �ملهم���ل« �أي �أن �لهتمام عاملًيا وحملًيا 
به���ذ� �ل�سط���ر�ب قليل ج���ًد� لدرجة �لهمال وه���و ما ميثل بحد ذ�ت���ه م�سكلة علمية 
وبحثية وجب على �لباحثني �لبحث فيها و�سياغة عدد من �لأ�سئلة وحماولة �لجابة 

عليها حتى ن�سل �إىل تب�سرة كافية عن ��سطر�ب قلق �لكالم.

ومرحل���ة �جلامع���ة م���ن �ملر�حل �لعمرية �لت���ي تتطلب م���ن �لطالب �جلامعي 
�لتفاع���ل �ملبا�س���ر وجها لوجه مع �أفر�د جدد قد يو�جهم �لفرد كل يوم د�خل �حللقات 
�لدر��سية. و�أي�سا يكلف �أع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعة �لطالب باأعمال خا�سة بعر�س 
بع����س �ملو��سي���ع �لدر��سية �أمام باقي �لطالب فيجد بع����س �لطالب �أن من �ل�سعوبة 
�لقي���ام بذل���ك مما ي�سل بنا �إىل فكرة �سع���ور �لبع�س من هوؤلء �لطالب بقلق �لكالم.

وم���ن ي�سعر بقلق �لكالم قد يو�ج���ه كثري من �مل�سكالت �لنف�سية و�لجتماعية 
�لت���ى ق���د تتنج عن ه���ذ� �ل�سطر�ب �أو ق���د ت�ساحبه، ومن هنا كان���ت �لفكرة يف در��سة 
ع���دد م���ن �ملتغري�ت �لتي قد تك���ون ذ�ت عالقة بقلق �لكالم ولذ� ق���ام �لباحث بدر��سة 
�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة 

�مللك خالد. وتتلخ�س م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لتالية:
((( م���ا م���دى �نت�س���ار ��سط���ر�ب قل���ق �لكالم ب���ني طالب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�سة 1

بجامعة �مللك خالد؟
((( ه���ل توجد عالقة بني قلق �لكالم و�لأم���ن �لنف�سي لدى طالب ق�سم �لرتبية 1

�خلا�سة؟
((( ه���ل توج���د عالقة ب���ني قلق �لك���الم و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى ط���الب ق�سم 1

�لرتبية �خلا�سة؟
((( ه���ل توج���د عالقة بني �لأمن �لنف�سي و�ملهار�ت �لجتماعية لدى طالب ق�سم 1

�لرتبية �خلا�سة؟
((( ه���ل توج���د فروق ب���ني �لطالب �لكرب عم���ًر� و�لطالب �لأ�سغ���ر عمًر� يف قلق 1

�لك���الم و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى ط���الب ق�س���م �لرتبية 
�خلا�سة بجامعة �مللك خالد؟
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اأهداف البحث:
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل در��س���ة قل���ق �لك���الم و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة ل���دى ط���الب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامع���ة �مللك خال���د. ويتفرع من 

�لهدف �لعام �لأهد�ف �لتالية:
((( �لتع���رف عل���ى م���دى �نت�سار ��سطر�ب قل���ق �لكالم لدى ط���الب ق�سم �لرتبية 1

�خلا�سة بجامعة �مللك خالد.
((( تو�سي���ح �لعالقة ب���ني قلق �لكالم و�لأمن �لنف�سي ل���دى طالب ق�سم �لرتبية 1

�خلا�سة.
((( در��س���ة �لعالق���ة ب���ني قل���ق �لك���الم و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى ط���الب ق�سم 1

�لرتبية �خلا�سة.
((( �لتحق���ق م���ن �لعالقة بني �لأم���ن �لنف�سي و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى طالب 1

ق�سم �لرتبية �خلا�سة.
((( در��س���ة �لف���روق ب���ني �لط���الب �لأكرب عم���ًر� و�لط���الب �لأ�سغر عم���ًر� طالب 1

بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة �ملل���ك خالد يف قلق �لك���الم و�لأمن �لنف�سي 
و�ملهار�ت �لجتماعية.

اأهمية البحث:
تكم���ن �أهمي���ة �لبحث �حل���ايل يف �لهتمام بنقط���ة بحثية قليل���ة �لبحث د�خل 
�ملكتب���ة �لنف�سي���ة �لعاملي���ة و�لعربية وهي ��سط���ر�ب قلق �لكالم و�أي�س���ا �لهتمام بفئة 

�ل�سباب وتت�سح �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لتالية:
((( قل���ق �لك���الم من �ملتغري�ت �لتي مل يقدم لها �لبح���ث �لعلمي �لعربي �لهتمام 1

�لك���ايف ول���ذ� فالبح���ث �حل���ايل ي�سيف بح���ث جديد يب�س���ر ببع����س �ملعلومات 
�خلا�سة بقلق �لكالم.

((( �لتع���رف عل���ى ن�سب���ة �نت�س���ار قل���ق �لكالم ب���ني طالب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�سة 1
بجامعة �مللك خالد.

((( �لأم���ن �لنف�س���ي بالن�سبة لطالب ق�سم �لرتبية �خلا�س���ة من �لنقاط �لو�جب 1
در��ستها ويرجع لطبيعة �لعمل مع ذوي �لحتياجات �خلا�سة.
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((( در��سة �لعالقات �لتفاعلية بني ��سطر�ب قلق �لكالم و�لأمن �لنف�سي و�ملهار�ت 1
�لجتماعي���ة يب�س���ر مر�كز �لإر�ساد �لنف�سي بالكليات �ملختلفة ب�سرورة �إجر�ء 
�لرب�م���ج �لت���ي تدعم وتنم���ي �لأمن �لنف�س���ي وتزيد من �مله���ار�ت �لجتماعية 

وتعالج ذوي ��سطر�ب قلق �لكالم. 

ثانيا: م�سطلحات البحث:

قل�ق ال�كالم Speech Anxiety : يع���رف �لفرم���اوي )2006( قل���ق �لك���الم باأن���ه: 
“خ���ربة ��سرت�طي���ة موقفي���ة ل�سمة �أو حالة �لقل���ق �لجتماعي، و�لتي تنم عن وجود 
فج���وة )بين�سخ�سي���ة( حت���دث نتيجة ع���دم �لرتي���اح يف �لتحدث �أم���ام �لخرين خوفا 
م���ن �لتقيي���م �ل�سلب���ي، وتك���ون م�سحوب���ة ب���ردود �أفع���ال ج�سمي���ة ونف�سي���ة ومعرفي���ة 
ت���وؤدي �إىل �أث���ار �سلبية على �لد�ء �أثناء �لتحدث، كما ت���وؤدي �إىل �جتاهات �سلبية �أثناء                

�لتفاعل �لجتماعي”.

الأم�ن النف�س�ي Self – Esteem: يع���رف �حلفن���ي )1994( �لأم���ن �لنف�س���ي باأن���ه: 
“ينبع من �سعور �لفرد باأنه ي�ستطيع �لإبقاء على عالقات م�سبعة ومتزنة مع �لنا�س 
ذوى �لأهمي���ة �لنفعالي���ة يف حيات���ه”. ويذك���ر كل م���ن عب���د �حلمي���د وكف���ايف )1995( 
�أن �لأم���ن �لنف�س���ي يعني �لطماأنين���ة وهو �سعور بالأمان و�لثق���ة و�لتحرر من �خلوف 
�أو م���ن �لتهدي���د. وه���و �سعور ُيعتق���د �أنه يتولد م���ن عو�مل مثل �ل���دفء وتقبل �لآباء 
و�لأ�سدق���اء، ومن���و �لق���در�ت و�مله���ار�ت �ملنا�سب���ة لل�س���ن، وكذلك �خل���رب�ت �لتي تبني                               

قوة �لأنا.

املهارات الجتماعية Anxiety : يعرف بوك (Bucke,1991) �ملهار�ت �لجتماعية 
باأنه���ا: “ق���در�ت نوعية للتعامل �لفعال مع �لآخرين يف مو�قف حمددة بال�سكل �لذي 

يحقق �أهد�ًفا معينة �سو�ء فيما يتعلق بال�سخ�س �أو بالأ�سخا�س �لآخرين”.

اإجراءات البحث:
منهجية البحث:

ق���ام �لباح���ث با�ستخد�م �ملنه���ج �لو�سفي عن طري���ق �لأ�سل���وب �مل�سحي، ويهتم 
ه���ذ� �ملنه���ج بالو�سف و�لتف�سري و�لتحليل لالأح���د�ث �لو�قعة مبا ي�سل �إىل نتائج يتم 
تف�سريها يف �سوء �لرت�ث �ل�سيكولوجي و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة بقلق �لكالم 
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و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة. وخ���الل ه���ذه �ملر�ح���ل مت �سياغ���ة �مل�سكلة، 
و�ختي���ار �أدو�ت �لبح���ث �ملنا�سب���ة و�لتحق���ق م���ن ثبات و�س���دق ه���ذه �لدو�ت ولقد قام 
�لباح���ث بالتحقق من ثب���ات �أدو�ت �لبحث �حلايل على عينة من طالب ق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة ع���ن طري���ق �إع���ادة �لتطبيق بف���ارق زمن���ي منا�سب. ولق���د مت �ختي���ار �لعينة 
بطريقة ع�سو�ئية من طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة. وبعد تطبيق �لدو�ت على عينة 
�لبح���ث مت �إج���ر�ء �ملعاجل���ات �لح�سائية �لت���ي تتنا�سب مع ت�س���اوؤلت �لبحث ومن ثم 

��ستخال�س �لنتائج وتف�سريها تف�سرًي� دقيًقا. 

العينة:
تكونت عينة �لبحث �حلايل من )161( طالًبا من طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة 
بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد. وتر�وح عمر �لعينة من )18 – 23( �سنة مبتو�سط 
عمر )20 �سنة و5 �سهور(. ومت تطبيق �أدو�ت �لبحث خالل �لف�سل �لدر��سي �لأول من 
�لعام �لدر��سي 1438/1437. وتكونت عينة �لتقنني يف �لبحث �حلايل من )25( طالًبا 
م���ن ط���الب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبي���ة بجامعة �مللك خالد مت �لتحقق من 
خاللها من ثبات �أدو�ت �لبحث وقابلية هذه �لأدو�ت لقيا�س متغري�ت �لبحث �حلايل. 
وتكون���ت عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�سية من )136( طالًبا من ط���الب ق�سم �لرتبية �خلا�سة 

بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد لالإجابة على �أ�سئلة �لبحث.

اأدوات البحث:
مقيا�س قلق الكالم )اإعداد: الأ�سقر( :- 1

مقيا�س قلق �لكالم �إعد�د �لأ�سقر )2004( مت تطبيقه على عينة من �لإناث ولذ� 
ق���ام �لباحث �حل���ايل بتعديل عبار�ته لتكون موجهه للذك���ور ومت �ختيار هذ� �ملقيا�س 
لأن���ه مت �إع���د�ده بالبيئة �ل�سعودي���ة. ويتكون �ملقيا�س من )40( عب���ارة، ويجيب �ملتكلم 
عل���ى كل عب���ارة بخم�س���ة �إجابات متدرجة )د�ئم���ا – غالبا – �أحيانا – ن���ادر� – �أبد� (
وتاأخ���ذ �لجاب���ات �لدرج���ات �لتالي���ة بالرتتي���ب )4– 3 – 2– 1 – �سف���ر(، وي�ستم���ل 
�ملقيا�س على )8( عبار�ت عك�سية ت�سحح عك�س �لت�سحيح �ل�سابق وهي ) 4 – 8 – 16 

 .) 40 – 36 – 28 –  24 –  20 –

ثب���ات �ملقيا����س: للتحقق من ثبات ه���ذ� �ملقيا�س قامت �ل�سق���ر )2004( باإعادة 
تطبي���ق �ملقيا����س على عينة مكونة من )136( طالبة بف���ارق زمني منا�سب ولقد بلغت 
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ن�سب���ة �لرتباط بني �لتطبيقني )0،94( وبا�ستخ���د�م معادلة �ألفا كرونباخ بلغت قيمة 
�لثبات )0،95( وهي قيم مقبولة تدل على ثبات �ملقيا�س.

وق���ام �لباح���ث بالتحقق م���ن ثبات مقيا�س قل���ق �لكالم يف �لبح���ث �حلايل من 
خ���الل تطبي���ق �ملقيا����س على عينة �لتقن���ني و�لتي تكونت م���ن )25( طالب من طالب 
ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�سة بجامعة �ملل���ك خالد ومت �إعادة �لتطبيق بف���ارق زمني منا�سب 
وكان���ت قيم���ة معام���ل �لثبات بني �لتطبيق���ني )0،880( وهي قيمة ثب���ات مقبولة تدل 

على ثبات �ملقيا�س يف قيا�س قلق �لكالم. 

مقيا�س الأمن النف�سي اإعداد: مظلوم )2014( :- 2
يت�سمن �ملقيا�س )26( عبارة موزعة على بعدين هما: �طمئنان �لذ�ت، و�لثقة 
بال���ذ�ت و�لآخري���ن، ويت�سم���ن كل بع���د )13( عب���ارة وتت���م �لإجابة ع���ن كل عبارة من 
عب���ار�ت �ملقيا�س من خ���الل ثالثة بد�ئل هي: نعم، �أحياًنا، ل. بحيث تعطي �لدرجات 
3، 2، 1 يف حال���ة �لعب���ار�ت �ملوجبة و�لعك�س يف حالة �لعبار�ت �ل�سالبة، وعلى هذ� تكون 

�لدرجة �لعظمى )78( درجة، وتكون �لدرجة �ل�سغرى )26( درجة.

ثبات املقيا�س: 
ثبات املقيا�س بطريقة اإعادة تطبيق املقيا�س: قام �لباحث بتطبيق �ملقيا�س مرة ثانية 
على نف�س عينة �لتقنني بعد مرور فرتة زمنية قدرها �أ�سبوعان من �لتطبيق �لأول، ومت 
ح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ات �لعينة يف �لتطبيقني فبلغ قيمته )0،765( وهي 
قيمة د�لة عند م�ستوى )0،01(، مما يوؤكد �أن �ملقيا�س يتميز بدرجة عالية من �لثبات.

ثبات املقيا�س بطريقة التجزئة الن�سفية: قام �لباحث بتجزئة �ملقيا�س ككل �إىل جزءين 
مت�ساويني بحيث يتكون �جلزء �لأول من درجات �ملفرد�ت �لفردية و�جلزء �لثاين من 
درج���ات �ملف���رد�ت �لزوجي���ة، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني �لدرج���ات يف �جلزءين 
فبل���غ قيمت���ه )0،786(، ث���م مت ح�ساب معام���ل �لثبات فبلغ قيمت���ه )0،880( وهي قيمة 

مرتفعة، مما يوؤكد �أن �ملقيا�س يتميز بدرجة عالية من �لثبات.

ثبات املقيا�س بطريقة األفا كرونباخ: قام �لباحث بح�ساب ثبات �ملقيا�س ككل با�ستخد�م 
معادلة كرونباخ �لعامة للثبات فبلغ معامل �لثبات )0.890( وهي قيمة مرتفعة، مما 

يوؤكد �أن �ملقيا�س يتميز بدرجة عالية من �لثبات.
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للتحق���ق م���ن ثب���ات مقيا����س �لأم���ن �لنف�س���ي يف �لبح���ث �حل���ايل ق���ام �لباحث 
بتطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عينة �لتقنني و�لت���ي تكونت من )25( طال���ب من طالب ق�سم 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة �مللك خالد ومت �إعادة �لتطبيق بفارق زمني منا�سب وكانت 
قيمة معامل �لثبات بني �لتطبيقني )0.541( وهي قيمة ثبات مقبولة تدل على ثبات 

�ملقيا�س يف قيا�س �لأمن �لنف�سي.

مقيا�س املهارات الجتماعية اإعداد عيد )2012(:- 3
يتكون �ملقيا�س من )24( عبارة مق�سمة على ثالثة �أبعاد هي: 

( �ل�سب���ط �لنفع���ايل )�لتحكم يف �لنفع���الت – ��ستقبال �لنفعالت – �لتعبري )	1
عن �لنفعالت ( وميثل هذ� �لبعد )10( عبار�ت هي )1– 3– 6– 7– 8– 9– 

.)18 –15 –12 –10
( �لتفاع���الت �لجتماعي���ة )�لعالق���ات �لجتماعي���ة م���ع �لخري���ن ( وميثل هذ� )	1

�لبعد )8( عبار�ت هي )2– 4– 5– 11 – 16– 20 – 23– 24 (.
( �ل�سلوكي���ات غ���ري �للفظي���ة )�لمي���اء�ت و�حلرك���ات �جل�سمي���ة( وميث���ل ه���ذ� )	1

�لبعد)6( عبار�ت هي)13– 14– 17– 19 – 21– 22 (.

ويحت���وي �ملقيا�س على )3( عب���ار�ت �سلبية هي )7– 12– 17( وتتدرج �لجابة 
عل���ى عبار�ت �ملقيا����س كالتايل )د�ئما – كثري� – �أحيانا – نادر� – ل( وموزعة عليها 

�لدرجات كالتايل )4– 3– 2 – 1– �سفر ( و�لعك�س مع �لعبار�ت �ل�سلبية.

ثبات مقيا�س املهارات الجتماعية:
مت ح�س���اب ثب���ات مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية بطريقة �لفا كرونباخ على عينة 
مكون���ة م���ن )32( طال���ب وطالبة منه���م )21 ( طالب و)11( طالبة م���ن طالب كليات 
ا مت ح�ساب  بريدة �لهلية باململكة �لعربية �ل�سعودية وبلغت قيمة �لفا )0.605( و�أي�سً
ثب���ات مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفية على عين���ة �لتقنني 
وبلغت قيمة �لرتباط بني ن�سفي �لختبار )0.464( وهي قيم مقبولة تدل على ثبات 

هذ� �لختبار يف قيا�سه للمهار�ت �لجتماعية يف �لظروف �ملختلفة.
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ثبات مقيا�س املهارات الجتماعية يف البحث احلايل:
مت ��ستخ���د�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق للتحق���ق م���ن ثب���ات مقيا����س �مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة يف �لبح���ث �حل���ايل فلق���د ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة 
�لتقن���ني و�لت���ي تكون���ت من )25( طال���ب من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة 
�ملل���ك خال���د ومت �إع���ادة �لتطبي���ق بف���ارق زمن���ي منا�س���ب وكان���ت قيمة معام���ل �لثبات 
ب���ني �لتطبيق���ني )0.820( وهي قيم���ة ثبات مقبولة تدل على ثب���ات �ملقيا�س يف قيا�س                                      

�ملهار�ت �لجتماعية.

طريقة حتليل البيانات:
 ”SPSS, 17“ مت حتلي���ل �لإح�س���اء يف �لبح���ث �حل���ايل ع���ن طري���ق برنام���ج
وق���ام �لباح���ث با�ستخ���د�م �إرتب���اط بري�س���ون (Pearson›s correlation) للبح���ث 
 (Mann– Whitney) يف �لعالق���ات �لإرتباطي���ة ومت ��ستخ���د�م �ختب���ار مان ويتن���ي

للبحث يف �لفروق بني متغري�ت �لبحث.

نتائج البحث وتف�سرياتها:
�لبح���ث، ونتيج���ة للمعاجل���ات  ت�س���اوؤلت  ع���ن  م���ا مت لالإجاب���ة  نعر����س هن���ا 

�لإح�سائية �لتي قام بها �لباحث لبيانات �لبحث ظهرت �لنتائج �لتالية:

نتائج ال�سوؤال االأول وتف�سريها:
 ن����س �ل�س���وؤ�ل �لأول عل���ى �أن���ه: “م���ا م���دى �نت�س���ار ��سطر�ب قل���ق �لكالم بني 
ط���الب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �ملل���ك خال���د؟”. للتع���رف عل���ى نتيج���ة هذ� 
�ل�س���وؤ�ل ق���ام �لباحث بتطبيق مقيا�س قلق �لكالم على عين���ة مكونة من )136( طالًبا 
م���ن ط���الب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �ملل���ك خال���د وت���ر�وح عم���ر �لعين���ة بني                                       
)18- 23( �سن���ة مبتو�س���ط عم���ر )20 �سن���ة و5 �سه���ور(. وحل�س���اب �لن�سب���ة �ملئوية لقلق 
�لك���الم ق���ام �لباحث بتحديد م�ستويات �لختبار �لفر�سية عن طريق ح�ساب: �ملدى = 

�أعلى درجة ملقيا�س قلق �لكالم )160( – �أقل درجة )�سفر( = 160
طول �لفئة = 160 ÷ 5 )عدد �ل�ستجابات ملقيا�س قلق �لكالم( = 32
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جدول )1(
مدى كل ا�ستجابة ملقيا�س قلق الكالم

مدى �ل�ستجابة�ل�ستجابة
�سفر– 32�أبًد�
32– 64نادًر�

64– 96�حياًنا
96– 128غالًبا
128– 160د�ئًما

ولق���د �خت���ار �لباح���ث �لدرج���ة )96( �لفر�سي���ة، و�لت���ي متث���ل �حل���د �لأدن���ى 
لال�ستجابة )غالًبا( لتكون حًد� فا�ساًل بني �ملرتفعني و�ملنخف�سني.

جدول )2(
الن�سبة املئوية لقلق الكالم

�لن�سبة �ملئوية�لطالب مرتفعو قلق �لكالمحجم �لعينة�ملتغري
19.8%13627قلق �لكالم

يت�س���ح م���ن �جلدول)2( �أن ن�سبة �نت�سار قل���ق �لكالم بني طالب ق�سم �لرتبية 
�خلا�سة بجامعة �مللك خالد ت�سل �إىل )%19.8(.

 (Bartholomay ويتفق مع نتيجة هذ� �ل�سوؤ�ل كل من بارثلوماي هوليهان
(Houlihan, 2016 & حي���ث �أظه���رت نتائ���ج در��ستهم���ا �ن ��سط���ر�ب قل���ق �لك���الم 
ي�سي���ب و�ح���د من كل خم�سة �أفر�د د�خل �ملجتم���ع �أي �أن ن�سبة ��سطر�ب �لكالم ت�سل 

�إىل )%20(.

وعن���د �لنظ���ر �إىل نتائج در��سة �لبن���ا )2002( �أت�سح �أن )15– 20%( من طالب 
�جلامع���ة يعان���ون من قلق �لكالم وتتقارب ه���ذه �لن�سبة مع �لن�سب���ة �خلا�سة بنتيجة 
�ل�س���وؤ�ل �حل���ايل. كما �أن �لبنا يف نف�س �لدر��س���ة ي�سري �إىل �أن ما بني )85– 90%( من 
ط���الب �جلامع���ة يكرهون �لتحدث ول���و ملرة و�حدة �أو مرتني د�خ���ل قاعة �ملحا�سر�ت 
�أم���ام زمالئه���م. كم���ا يوؤك���د ب���ول (Pull, 2012) �أن )70%( يعان���ون من قل���ق �لكالم 
وي�سري هانكوك و�آخرون (Hancock, et al., 2010) �إىل �أن ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب 



قلق الكالم واالأمن النف�صي واملهارات االجتماعيةد . يو�صف حممد يو�صف عيد

 57 

قل���ق �لكالم ت�س���ل �إىل )75%( وهي ن�س���ب مرتفعة مقارنة بالن�سب���ة �حلالية للت�ساوؤل 
�حلايل و�لتي تبلغ )%19.8(. 

وتو�سل���ت �لأ�سق���ر )2004( يف در��سته���ا �ل�ستطالعي���ة �أن )62%( م���ن طالبات 
�جلامع���ة ف���ى �ملجتم���ع �ل�سع���ودي يعانون من قل���ق �لكالم وه���ي ن�سبة كب���رية مقارنة 
بنتيج���ة �ل�س���وؤ�ل �حلايل، وقام���ت بدر��سة �أخرى ع���ن �آر�ء �لأ�ست���اذ�ت �جلامعيات عن 
مدى �نت�سار قلق �لكالم �أمام �لآخريات لدى تلميذ�تهن وتو�سلت �إىل �أن )48%( من 

�لطالبات يعانني من قلق �لكالم. 

نتائج الفر�س الأول وتف�سرها:
 ن����س �لفر����س �لأول عل���ى �أنه: »توجد عالق���ة د�لة �إح�سائًيا ب���ني قلق �لكالم 
و�لأم���ن �لنف�س���ي ل���دى ط���الب بكالوريو����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة«. لالإجاب���ة عل���ى هذ� 
�لفر����س ق���ام �لباح���ث با�ستخ���د�م »معام���ل �رتب���اط بري�س���ون« حل�س���اب �لعالق���ة بني 
قل���ق �لك���الم و�لأم���ن �لنف�س���ي ل���دى عينة من ط���الب بكالوريو����س �لرتبي���ة �خلا�سة 
بل���غ عدده���ا )136( طالًب���ا وت���ر�وح عم���ر �لعين���ة ب���ني )18: 23( �سن���ة مبتو�س���ط عم���ر 

)20 �سنة وخم�سة �سهور(.

جدول)3(
الرتباط بني قلق الكالم والأمن النف�سي

�لدللةقيمة �لرتباطن�لرتباط
غري د�لة0.064– 136قلق �لكالم و�لأمن �لنف�سي

يت�سح من قر�ءة �لنتائج باجلدول)3( وجود �رتباط غري د�ل بني قلق �لكالم 
و�لأمن �لنف�سي لدى طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك خالد.

 ظه���ر م���ن ق���ر�ءة �لنتائ���ج بج���دول )3( ع���دم وج���ود �رتب���اط بني قل���ق �لكالم 
و�لأمن �لنف�سي ويعني هذ� �أن �لعالقة بني قلق �لكالم و�لأمن �لنف�سي غري موجودة 
وذلك بالن�سبة لعينة �لبحث �حلايل. ولكن ظهر من �لنتائج �أي�سا �أن قيمة �لرتباط 
قيم���ة �سالب���ة مم���ا يعني �أن���ه �إذ� كانت هن���اك عالقة بني قل���ق �لكالم و�لأم���ن �لنف�سي 
�ستكون عالقة عك�سية تظهر �أن �لزيادة يف قلق �لكالم توؤدي �إىل �إنخفا�س يف م�ستوى 

�لأمن �لنف�سي.
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وقل���ق �لك���الم كمتغ���ري �سلب���ي يرك���ز عل���ى �لتقييم���ات �ل�سلبي���ة �لت���ي ي�سع���ر 
�أك���ده                                                     م���ا  وه���ذ�  �لجتماعي���ة  �ملو�ق���ف  خ���الل  �لخري���ن  جان���ب  م���ن  �لف���رد  به���ا 
Starvynski, et al., (2004) مما يوؤثر على قدر�ته �لكالمية كالطالقة �للفظية 
وق���وة �ل�س���وت مع ظهور بع�س �لأعر�����س �لف�سيولوجية وميثل هذ� حالة فرعية من 
حالت �لقلق �لجتماعي و�لتف�سري �ملب�سط للقلق هو �ل�سعور بالتوتر نتيجة للخوف 
من �لالموجود �أي �أن هذه �لتقييمات �ل�سلبية قد ل تكون موجودة بالفعل ولكن هي 
عب���ارة عن جمموعة من �لأفكار �لالعقالنية �لت���ي يعي�س بد�خلها �لفرد وتوؤثر على 

جو�نب حياته �ملختلفة.

وقل���ق �لك���الم كمتغري يرج���ع �إىل عو�مل �سلبية خا�س���ة بال�سخ�سية يت�ساد يف 
تركيبت���ه م���ع �جلو�ن���ب �ليجابية �خلا�سة بالأم���ن �لنف�سي و�لذي يع���رب عن �ل�سعور 
بالر�حة �لد�خلية �لناجتة من �أن حاجات �لفرد موؤمنة. ويوؤكد �لطهر�وي يف در��سته 
)2007( عل���ى �أهمي���ة �سعور �لف���رد �أن حاجاته م�سبعة وهذ� يتحك���م يف م�ستوى �لأمن 
�لنف�سي �لذي ي�سعر به �لفرد ويف�سر �لباحث ذلك بالنظر �إىل بع�س �ل�سباب �ل�سعودي 
فق���د تكون حاجاته �ل�سا�سية موؤمن���ة و�أي�سا قد تكون هناك بع�س �حلاجات �خلا�سة 
مب�ستوى من �لرفاهية عندما يحتاجها يجدها وهذ� كله من �لعو�مل �لتي تزيد من 
م�ست���وى �لأم���ن �لنف�سي لديه و�ل�سعور بالإيجابية وهذ� ما يوؤكده روبن ووي�س وكول 

 .(Rubin, Weiss & Coll, 2013)

نتائج الفر�س الثاين وتف�سرها:
 ن����س �لفر����س �لثاين عل���ى �أنه: »توجد عالقة د�ل���ة �إح�سائًيا بني قلق �لكالم 
و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى طالب بكالوريو����س �لرتبية �خلا�سة«. لالإجابة على هذ� 
�لفر����س قام �لباح���ث با�ستخد�م »معامل �رتباط بري�س���ون« حل�ساب �لعالقة بني قلق 
�لك���الم و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى عينة م���ن ط���الب بكالوريو�س �لرتبي���ة �خلا�سة 
بل���غ عدده���ا )136( طالًب���ا وت���ر�وح عم���ر �لعين���ة ب���ني )18- 23( �سن���ة مبتو�س���ط عم���ر      

)20 �سنة و5 �سهور(.
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جدول)4(
الرتباط بني قلق الكالم واملهارات الجتماعية

�لدللةقيمة �لرتباطن�لرتباط
غري د�لة –1360.039قلق �لكالم و �ملهار�ت �لجتماعية

يت�سح من قر�ءة �لنتائج باجلدول )4( وجود �رتباط غري د�ل بني قلق �لكالم 
و �ملهار�ت �لجتماعية لدى طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك خالد.

 ظه���ر م���ن ق���ر�ءة �لنتائ���ج بج���دول )4( �أن���ه ل توج���د عالقة بني قل���ق �لكالم 
و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة مم���ا ي���دل عل���ى �أن �لف���رد �ل���ذي يعاين م���ن قلق �لك���الم لي�س 
بال�س���رورة يع���اين م���ن نق����س ح���اد يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة وذل���ك بالن�سب���ة لعين���ة         

�لبحث �حلايل. 

و�أو�س���ح �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائ���ي �خلام����س لال�سطر�ب���ات �لعقلي���ة 
�ل�س���ادر ع���ن �جلمعية �لأمريكية للطب �لنف�س���ي (DSM– V, 2013) يف �لت�سنيف 
�خلا�س با�سطر�بات �لتو��سل �أن �لفرد �لذي يعاين من ��سطر�ب قلق �لكالم تتطور 
وتنم���و لديه مهار�ت �لتو��سل �خلا�سة بالتفاعالت �لجتماعية ب�سكل طبيعي كباقي 
�لف���ر�د �لعادي���ني ولك���ن قد ل ي�ستخدمها يف ه���ذه �لتفاعالت وه���ذ� يتفق مع نتيجة 
�ل�س���وؤ�ل �حل���ايل يف ع���دم وجود عالق���ة بني قلق �لك���الم و�مله���ار�ت �لجتماعية بحيث 

يعاين �لفرد من قلق �لكالم وميتلك عدد من �ملهار�ت �لجتماعية.

وبالنظ���ر �أي�س���ا لنتيج���ة �ل�س���وؤ�ل �حل���ايل نالحظ �أن قيم���ة �لرتب���اط �سالبة 
�لت���ي  �مله���ار�ت �لجتماعي���ة  ع���دد  تق���ل وتنخف����س  ق���د  �لك���الم  قل���ق  بزي���ادة  �أن  �أي 
ي�ستخدمها �لفرد مما يظهر �سلبية قلق �لكالم و�إيجابية �ملهار�ت �لجتماعية وتوؤكد
 Sharon & Cynthia (2010) عل���ى �إيجابي���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة يف �أنه���ا تعزز 

�لتفاعل �لإيجابي مع �لآخرين و�لبيئة.

نتائج الفر�س الثالث وتف�سرها:
 ن�س �لفر�س �لثالث على �أنه: »توجد عالقة د�لة �إح�سائًيا بني �لأمن �لنف�سي 
و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى طالب بكالوريو����س �لرتبية �خلا�سة«. لالإجابة على هذ� 
�لفر�س قام �لباحث با�ستخد�م »معامل �رتباط بري�سون« حل�ساب �لعالقة بني �لأمن 
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�لنف�س���ي و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى عينة من ط���الب بكالوريو����س �لرتبية �خلا�سة 
بل���غ عدده���ا )136( طالًب���ا وت���ر�وح عم���ر �لعين���ة ب���ني )18- 23( �سن���ة مبتو�س���ط عم���ر 

)20 �سنة و5 �سهور(.
جدول)5(

الرتباط بني الأمن النف�سي واملهارات الجتماعية
�لدللةقيمة �لرتباطن�لرتباط

د�لة1360.297�لأمن �لنف�سي و�ملهار�ت �لجتماعية

يت�س���ح م���ن ق���ر�ءة �لنتائ���ج باجل���دول )5( وج���ود �رتب���اط د�ل موج���ب ب���ني 
�لأم���ن �لنف�س���ي و �مله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة

 �مللك خالد.
 ظه���ر م���ن ق���ر�ءة �لنتائ���ج بج���دول )5( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة بني 
�لأمن �لنف�سي و�ملهار�ت �لجتماعية فكلما ز�د م�ستوى �لمن �لنف�سي ز�د كم �ملهار�ت 

�لجتماعية �لتي يتفاعل بها �لفرد د�خل �ملجتمع.
ويوؤك���د مر�س���ي )2006( عل���ى �أن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لت���ي يتعلمه���ا �لف���رد 
نتيج���ة �خل���رب�ت �لت���ي يكت�سبها من �ملو�ق���ف �لتي مير بها �أثن���اء �لتفاعل �لجتماعي 
م���ع عنا�س���ر بيئته يح���اول توظيفها حلماية نف�س���ه من �لتعر�س لل�سغ���وط �لنف�سية 
�لت���ي ق���د تن�ساأ م���ن ف�سله يف حتقي���ق �لتو�فق �ل�سلي���م �أثناء هذ� �لتفاع���ل وهذ� يظهر 
م���دى �لرتب���اط بني �ملهار�ت �لجتماعية و�لأمن �لنف�سي فلقد �أكد كال من زين�سنكو 
وبي�سجين���ا وبريجلين���ا (Zinchenko, Busygina, Perelygina,2013) عل���ى 
�أن �لأم���ن �لنف�س���ي يعتمد عل���ى خ�سائ�س �لبيئة �لتي يعي�س فيه���ا �لفرد بحيث تخلو 
م���ن عو�م���ل �لتوت���ر و�لقلق وقدرة هذ� �لف���رد على مو�جهة �ل�سغ���وط �لتي تنتج عن 

�لتفاعالت �لجتماعية و�مل�سكالت �حلياتية د�خل هذه �لبيئة.
ويتف���ق م���ا �سب���ق ذك���ره يف �لتف�س���ري �خلا����س بامله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لأم���ن 
�لنف�س���ي م���ع نتيج���ة �ل�س���وؤ�ل �حل���ايل بوجود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ب���ني �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة و�لأم���ن �لنف�سي فاملتغريين يت�سكالن من عدة عو�مل �أهمها خلو �لبيئة 
من �ل�سغوط �لتي تت�سب يف حالة من �ل�سعور بالتوتر توؤثر على �ملهار�ت �لجتماعية 

و�لأمن �لنف�سي ولي�س �أحدهما فقط. 
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نتائج الفر�س الرابع وتف�سرها:
 ن����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني �لطالب 
�لك���رب عم���ًر� و�لط���الب �لأ�سغ���ر عم���ًر� يف قل���ق �لك���الم و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة«. لالإجابة على هذ� �لفر����س قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار “مان ويتني

Mann Whitney” حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�سط���ي رت���ب درجات �لطالب 
�لك���رب عم���ًر� و�لط���الب �لأ�سغ���ر عم���ًر� يف قل���ق �لك���الم و�لأم���ن �لنف�س���ي و�مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة. ويو�س���ح �جل���دول �لت���ايل متو�سط �لرت���ب لعينة �لط���الب �لكرب عمًر� 

.(Z) ،(W)، (U) وعينة �لطالب �لأ�سغر عمًر� وجمموع �لرتب وقيم

جدول)6(
نتائج اختبار“ مان ويتني ” للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات عينة الطالب 

الكرب عمًرا وعينة الطالب الأ�سغر عمًرا

متو�سط �لعدد�لعينة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

قلق �لكالم
5762.713574.5�لأكرب عمًر�

غري 1921.53574.51.456
د�لة 7972.685741.5�لأ�سغر عمًر�

�لأمن 
�لنف�سي

5776.824379�لأكرب عمًر�
د�لة177749372.094

7962.494937�لأ�سغر عمًر�

�ملهار�ت 
�لجتماعية

5772.924156.5�لأكرب عمًر�
غري 1999.55159.51.112

د�لة 7965.315159.5�لأ�سغر عمًر�

 )Z(،”ختبار“ولكوك�س���ون� قيم���ة   )W(،”ويتن���ي �ختبار“م���ان  قيم���ة   )U(  
�لدرجة �ملعيارية.

يت�س���ح م���ن قيم )Z( �ل�سابقة بجدول )6( عدم وجود فروق د�لة بني متو�سط 
رتب درجات �لطالب �لأكرب عمًر� و�ل�سغر عمًر� يف قلق �لكالم و�ملهار�ت �لجتماعية 
ولكن توجد فروق يف �لأمن �لنف�سي ل�سالح �لكرب عمًر�. ويعني هذ� �أن عامل �ل�سن 
ل يوؤث���ر يف م���دى �ل�ساب���ة بقلق �لك���الم �أي �أن مع زيادة �لعم���ر ل تنخف�س م�ستويات 

�ل�سابة بقلق �لكالم وكذلك بالن�سبة للمهار�ت �لجتماعية.
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�أم���ا بالن�سب���ة لالأم���ن �لنف�س���ي فيتمي���ز �لطالب �لأك���رب عمًر� مب�ست���وى �أعلى 
بزي���ادة د�ل���ة وملحوظ���ة ع���ن �لط���الب �ل�سغ���ر عم���ًر� فيبل���غ متو�س���ط رت���ب درج���ات 
�لط���الب �لأك���رب عم���ًر� )76،82( بينم���ا بل���غ متو�س���ط رتب درج���ات �لط���الب �لأ�سغر     

عمًر� )62،49(. 

وتتف���ق در��س���ة ج���رب )1996( مع نتيجة �ل�س���وؤ�ل �حل���ايل يف �أن �لأمن �لنف�سي 
يرتف���ع م���ع تق���دم �لعمر. ولكن در��س���ة ك���ايف )2012( تختلف مع ذلك فلق���د �أو�سحت 

نتائجها بوجود فروق يف �لأمن �لنف�سي تعزي �إىل �ل�سن.

تو�سيات البحث: 
نتيج���ة لدر��س���ة مو�س���وع �لبحث �حل���ايل بعر�س �لنق���اط �لنظري���ة �حلديثة 
�ملرتبط���ة مبتغ���ري�ت �لبح���ث و�سياغ���ة فرو�س لهذ� �لبح���ث وبعد �لجاب���ة على هذه 

�لفرو�س وتف�سريها مت �سياغة �لتو�سيات �لتالية: 
((( حث مر�كز �لإر�ساد �لنف�سي بالكليات و�جلامعات �ملختلفة لالهتمام بالطالب 1

ذوي ��سطر�ب قلق �لكالم ومن ثم تقدمي بر�مج عالجية لهوؤلء �لطالب.
((( �لعم���ل د�خ���ل �لقاعات �لدر��سية عل���ى زيادة �لأمن �لنف�س���ي للطالب ومنحهم 1

�ل�سعور بالطمئنان.
((( تدري���ب �لط���الب على خمتلف �ملهار�ت �لجتماعي���ة �لتي تزيد من تفاعالتهم 1

�ليجابية بينهم وبني �أقر�نهم مما ينعك�س على م�ستو�هم �لدر��سي.
((( �س���رورة �لتدخ���ل �ملبكر يف عالج قلق �لكالم و�مل�سك���الت �لنف�سية و�لجتماعية 1

�ملرتبطة به مما قد يحد من تفاقم �مل�سكالت �لتي يعاين منها �لفر�د.
((( حث �لباحثني �لعرب على در��سة ��سطر�ب �لكالم و�ل�سطر�بات �لنف�سية ذ�ت 1

�لعالقة.و�أي�س���ا �إج���ر�ء در��سات تق���وم على ت�سميم بر�م���ج عالجية لتحد من 
��سطر�ب قلق �لكالم. 
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ملخ�ص البحث: 
��سته���دف �لبح���ث �حل���ايل �لتع���رف عل���ى م�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني بامل�سك���الت 
�لتعليمية �مل�ساحبة ل�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. وقيا�س �أثر 
بع����س �ملتغري�ت يف ذلك، مثل: �لوظيف���ة �حلالية، و�ملوؤهل �لتعليمي، وتلقي �لتدريب 
�ملتعلق با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. وتكونت عينة �لبحث من 
)259( معلًم���ا م���ن معلمي �ملرحل���ة �لبتد�ئية يف �ملد�ر�س �مللحق به���ا بر�مج ��سطر�ب 
ف���رط �حلرك���ة وت�ستت �لنتباه مبدين���ة �لريا�س. و��ستخدم �لباح���ث �ملنهج �لو�سفي 
�مل�سح���ي يف �لبح���ث. وتو�س���ل �لبح���ث �إىل �أن �ملعلم���ني غ���ري متاأكدي���ن م���ن �إملامه���م 
بامل�سك���الت �لتعليمية �مل�ساحبة ل�سط���ر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. 
ا وجود فروق د�لة �إح�سائًيا يف م�ستوى �إملام �ملعلمني بامل�سكالت  و�أظهرت �لنتائج �أي�سً
�لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة تعزى ملتغري �لوظيف���ة �حلالية؛ وذلك ل�سال���ح معلمي �لرتبية 
���ا �أن هناك فروًقا د�ل���ة �إح�سائًيا تعزى ملتغ���ري تلقي �لتدريب  �خلا�س���ة. وك�سف���ت �أي�سً
�ملتعل���ق با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد؛ وذلك ل�سالح من تلقى 
���ا �أن هناك فروًق���ا دللة �إح�سائي���ة يف متو�سطات �لرتب  تدريًب���ا. وك�س���ف �لبحث �أي�سً
تع���ود ملتغ���ري �ملوؤه���ل �لتعليمي؛ فق���د تبني �أن �لف���روق بني موؤه���ل �لبكالوريو�س و�أقل 
و�لدر��س���ات �لعليا ج���اءت ل�سالح موؤهل �لدر��سات �لعليا. وج���اءت �لفروق بني موؤهل 

�لدبلوم �لعايل و�لبكالوريو�س ل�سالح موؤهل �لدبلوم �لعايل.

الكلمات املفتاحية: �ملعلمني، �مل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة، ��سطر�ب، ق�سور �لنتباه 
و�لن�ساط �حلركي. 
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Associated with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
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Abstract: 
The present study aimed to identify the level of teachers’ knowledge 
of educational problems associated with attention deficit/
hyperactivity disorder. And measure the impact of some of the 
variables in it, such as: the current job, educational qualification, and 
receive training related to attention deficit/hyperactivity disorder. 
The study sample consisted of (259) teachers from elementary 
school teachers in schools that providing services of attention 
deficit/hyperactivity disorder in Riyadh City. The researcher used 
the approach of descriptive survey in the study. The study found that 
teachers were not sure of their knowledge of educational problems 
associated with attention deficit/hyperactivity disorder. The results 
also showed the statistically significant differences in the level of 
knowledge of the teachers of educational problems due to the current 
job variable; and for the benefit of special education teachers. It also 
revealed that there were significant differences due to the variable 
of receive training on attention deficit/hyperactivity disorder; and 
for the benefit of the trained. The study also revealed that there were 
statistically significant differences in the average of ranks the variable 
of educational qualification; and for the benefit of the qualified of 
graduate and high diploma.

Keywords: Teachers, Educational Problems Associated, Disorder, 
Attention Deficit/Hyperactivity.
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مقدمة
�لتالمي���ذ �لذين لديه���م ��سطر�ب ق�س���ور �لنتباه و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد 
يظه���ر عليه���م ع���دد م���ن �لأعر�����س -كعج���ز �لنتب���اه و/�أو �لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئد، 
و�لندف���اع- �لت���ي توؤثر يف �سبط �سلوكه���م و�إجنازهم �لدر��س���ي، وعالقتهم باأقر�نهم 
 (Corkum, McGonnell, & Schachar, 2010; DuPaul & Weyandt,
(2006. كم���ا ت�س���ري �لتقدي���ر�ت �لعلمي���ة وفًق���ا ملم���ادي )2012( وكورك���م و�آخ���رون 
لديه���م  �لذي���ن  �لتالمي���ذ  م���ن   %80 ح���و�يل  �أن  �إىل   (Corkum et al., 2010)
��سط���ر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد يظه���ر عليهم م�سكالت تعليمهم 

توؤثر يف �إجنازهم �لدر��سي.

ي�ساف �إىل ذلك �أن م�ستوى �لأد�ء �لتعليمي لهوؤلء �لتالميذ ينخف�س ب�سبب عدم 
�تباعهم لتعليمات معلميهم وتوجيهاتهم، وعدم �أد�ئهم و�إكمالهم للو�جبات �ملطلوبة 
 Kos, Richdale & Hay, منه���م، �س���و�ء يف �ملدر�س���ة، �أم يف �ملنزل )مم���ادي، 2012 ؛
ا يف �سعف  (Mahar & Chalmers, 2007 ؛ 2006 وتربز م�سكالتهم �لتعليمية �أي�سً
مهار�ته���م �لدر��سي���ة؛ وهذ� يوؤدي �إىل �نخفا�س در�جاته���م يف �لو�جبات و�لختبار�ت، 
ودخولهم يف م�سكالت �سلوكية مع معلميهم و�أقر�نهم؛ ونتيجة لذلك ترتفع معدلت 
 (Daley & Birchwood, 2010; DuPaul, Weyandt, ر�سوبه���م يف �ملدر�س���ة
.& Janusis, 2011; Kos et al., 2006; Raggi & Chronis, 2006)

وم���ن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �لتي تظهر على ه���وؤلء �لتالميذ وتوؤث���ر يف �أد�ئهم 
�لتعليم���ي و�نخفا�س���ه، �لتحدث دون �إذن من معلميه���م، وتغيري مقاعدهم �لدر��سية، 
و�لتنقل د�خل �ل�سف، و�سعف �أد�ئهم للمهام �ملطلوبة منهم د�خل ف�سولهم �لدر��سية. 
�إ�سافة �إىل �سعوبة تنظيم �أد�وتهم �ملدر�سية وفقد�نها يف كثري من �لأحيان، و�ل�سعوبة 
يف �لبدء باأد�ئهم للمهام �ملطلوبة منهم �أو �لتخطيط لها؛ وتز�د معدلت غيابهم من 
�ملدر�س���ة ب�س���ورة و��سحة وعالية؛ ه���ذه �لأ�سباب وغريها تزيد م���ن �حتمالية ف�سلهم 
 (DuPaul et al., 2011; Kos et al., 2006; Maharو�ن�سحابه���م م���ن �ملدر�سة

.& Chalmers, 2007)

هوؤلء �لتالميذ �لذين لديهم ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد 
يتلقون تعليمهم د�خل �لف�سول �لدر��سية �لعادية (Guerra & Brown, 2012)؛ 
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وفيها تظهر �سلوكياتهم �ملتعلقة بال�سلوك �لتعليمي؛ يف �سكل ت�سرفات معينة، 
وه���ذ� يعن���ي �أن �ملعلم���ني �سيو�جهون تلك �مل�سك���الت �لتعليمية د�خ���ل ف�سولهم؛ ولذ� 
نَي بتلك �مل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة لهوؤلء �لتالميذ؛  يج���ب عليهم �أن يكونو� ُمِلمرِّ
 (Gaastra, Groen, Tucha,ليتمكن���و� من �لتعامل معها بط���رق تربوية �سحيحة
(Tucha, 2016 & . لأن ح���دوث ه���ذه �مل�سك���الت د�خ���ل �لف�س���ول دون �إملام �ملعلمني 
به���ا وبط���رق �لتعام���ل معه���ا �سيعي���ق �لعملي���ة �لتعلمي���ة د�خ���ل �لف�س���ول �لدر��سي���ة

(Guerra, & Brown, 2012). وله���ذ� ج���اءت ه���ذه �لبح���ث به���دف �لتع���رف على 
م�ست���وى �إمل���ام معلم���ي �لتالمي���ذ �لذي���ن لديهم ��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط 

�حلركي �لز�ئد بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة لهم.

م�سكلة البحث:
�سع���ي �لبحث �حل���ايل للتعرف على م�ستوى �إملام �ملعلمني بامل�سكالت �لتعليمية 
�مل�ساحب���ة ل�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د. وتتح���دد م�سكلة 

�لبحث يف �لإجابة على �لأ�سئلة �لتالية:
((( م���ا م�ست���وى �إملام �ملعلم���ني بامل�سك���الت �لتعليمية �مل�ساحب���ة ل�سطر�ب ق�سور 1

�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد؟
((( ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات �أفر�د عين���ة �لبحث يف 1

م�ست���وى �إملامه���م بامل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة له���ذ� �ل�سط���ر�ب، تع���زى 
ملتغري �لوظيفة �حلالية؟

((( ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات �أفر�د عين���ة �لبحث يف 1
م�ست���وى �إملامه���م بامل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة له���ذ� �ل�سط���ر�ب، تع���زى 

ملتغري �ملوؤهل �لتعليمي؟
((( ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات �أفر�د عين���ة �لبحث يف 1

م�ستوى �إملامهم بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة لهذ� �ل�سطر�ب، تعزى ملتغري 
تلقي �لتدريب �ملتعلق با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد؟



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 73 

هدف البحث
هدف �لبحث �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لآتية:

((( �لتعرف على م�ستوى �إملام �ملعلمني بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة ل�سطر�ب 1
ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.

((( �لتع���رف على �لفروق بني �مل�ساركني يف م�ست���وى �إملامهم بامل�سكالت �لتعليمية 1
�مل�ساحب���ة لهذ� �ل�سطر�ب وفًقا ملتغ���ري�ت �لبحث )�لوظيفة �حلالية، �ملوؤهل 
�لتعليم���ي ، تلق���ي �لتدري���ب �ملتعل���ق با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط    

�حلركي �لز�ئد(. 

اأهمية البحث:
تربز �أهمية �لبحث يف �لآتي:

((( �مل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحبة ل�سطر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلركي 1
�لز�ئ���د تعد م���ن �أهم �مل�سك���الت �لتي تو�ج���ه �ملعلمني يف ف�سوله���م �لدر��سية، 
ويرتتب عليها �سلوكيات جانبية، لذ� جاء �لبحث �حلايل لقيا�س م�ستوى �إملام 

�ملعلمني لتلك �مل�سكالت.
((( قل���ة �لدر��س���ات �لعلمية � ح�سب علم �لباح���ث � �لتي تناولت �مل�سكالت �لتعليمة 1

�مل�ساحب���ة ل�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد، وهذ� ي�سفي 
على �لبحث �حلايل �أنه �سترثي �لبحث �لعلمي، وتفتح �ملجال لدر��سات �أخرى 

تتناول مو�سوعات ذ�ت عالقة بامل�سكالت �لتعليمة �مل�ساحبة.
((( ي�ساع���د نتائ���ج هذ� �لبحث �مل�سوؤول���ني يف وز�رة �لتعليم �لتع���رف على م�ستوى 1

�إمل���ام �ملعلم���ني للم�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة ل�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه 
و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د، يف ظل توجه �لوز�رة ممثل���ة يف �إد�رة بر�مج فرط 

�حلركة وت�ستت �لنتباه خلدمة هذه �لفئة من �لتالميذ يف مد�ر�سهم.

م�سطلحات البحث االإحرائية:

 املعلم�ني: ه���م �لأ�سخا�س �لذين تلقو� تاأهياًل تربوًي���ا، لرتبية وتعليم �لتالميذ يف 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة من �ل�سف �لأول �إىل �ل�ساد�س، ويعملون حالًيا يف مد�ر�س �لتعليم 

�لعام �حلكومية �لتابعة لوز�رة �لتعليم.
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امل�سكالت التعليمية امل�ساحبة: يق�سد بها �نخفا�س ملحوظ بدرجات متفاوتة يف 
م�ستوى �لأد�ء �لتعليمي لدى �لتالميذ �لذين يظهر عليهم ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 

و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. 

ا�س�طراب ق�س�ور النتب�اه والن�س�اط احلرك�ي الزائد: ه���ي �أعر��س �سلوكي���ة تظهر يف 
مرحل���ة �لنم���و، تتمث���ل يف عج���ز �لنتباه، وفرط �حلرك���ة، و�لندفاعية؛ مم���ا توؤثر يف 

م�ستوى �لأد�ء �لتكيفي لالأفر�د.

حمددات البحث:
�قت�سر �لبحث على معلمي �ملرحلة �لبتد�ئية لكلٍّ من �لتعليم �لعام و�لتعليم 
�خلا����س، �لذي���ن يعمل���ون يف مد�ر����س �لبن���ني �حلكومي���ة �مللحق بها بر�م���ج ��سطر�ب 
ف���رط �حلرك���ة وت�ستت �لنتباه، وعددها )14( برناجًم���ا، و�لو�قعة يف مدينة �لريا�س 
باململك���ة �لعربية �ل�سعودية. وطبق �لبح���ث يف نهاية �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام 

�لدر��سي 1438/37 ه�.

درا�سات �سابقة
بع���د مر�جع���ة �لأدبي���ات �لعربي���ة و�لأجنبي���ة، تب���ني للباح���ث ن���درة �لدر��س���ات 
�ل�ستطالعية و�مل�سحية �ملرتبطة مبو�سوع �لبحث؛ ومن �لدر��سات ذ�ت �لعالقة: در��سة 
 (Sciutto, Terjesen & Bender-Frank, 2000) سيت���و� وتريجي���زن وفر�ن���ك�
�لت���ي هدف���ت �إىل قيا����س م�ستوى �إمل���ام معلم���ي �ملرحل���ة �لبتد�ئية با�سط���ر�ب ق�سور 
�لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د، وحتدي���د م�ست���وى �إملامه���م بتل���ك �ل�سلوكي���ات، 
ومفاهيمه���م �خلاطئة لال�سط���ر�ب. وتكونت عينة �لدر��سة من )149( معلًما، �أجابو� 
على ثالثة جمالت ت�سمنتها ��ستبانة �لدر��سة، هي: �ملعلومات �لأ�سا�سية لال�سطر�ب، 
و�لأعر�����س، و�لت�سخي����س و�لعالج. وتو�سلت �لدر��س���ة �إىل �أن م�ستوى �إملام �مل�ساركني 
باأعر�����س ��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلرك���ي �لز�ئد جاء بدرج���ة مرتفعة 
�أكرث من �إملامهم ببقية �ملجالت �لأخرى. و�أظهرت �لدر��سة �أن هناك �رتباًطا �إيجابًيا 
ب���ني م�ست���وى �إملام �ملعلمني بال�سطر�ب وتعاملهم م���ع �مل�سخ�سني بذلك �ل�سطر�ب، 

وبني �سنو�ت خدمتهم يف جمال �لتعليم وم�ستوى كفاءتهم �لذ�تية.
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 (Kos, Richdale, & Jackson, 2004) وقارن كو�س وريت�سدل وجاك�سون
بني �إملام �ملعلمني وطالب �ملعلمني با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. 
لعينة مكونة من )120( معلًما من معلمي �ملرحلة �لبتد�ئية، و)45( طالًبا تربوًيا يف 
�ملرحل���ة �جلامعية. وك�سف���ت �أد�ة �لدر��سة )�ل�ستبانة( �أن م�ست���وى �إملام �ملعلمني �أعلى 
م���ن �إمل���ام �لطالب �لرتبوي���ني �ملنتظر تخرجهم م���ن �جلامعة. كما �أ�س���ارت �إىل وجود 
عالقة بني �رتفاع م�ستوى �إملام �ملعلمني با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 
�لز�ئ���د، و�سنو�ت �خل���ربة يف تدري�س �لتالميذ �لذين لديهم ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 

و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.

 (Ohan, Cormier, ،و�أج���رى �أوه���ان وكورمرّي وهيب���ب وفي�ّس���ري و�سرتي���ن
(Hepp, Visser, & Strain 2008 در��س���ة م�سحي���ة هدف���ت �إىل قيا����س م�ست���وى 
�إمل���ام معلم���ي �ملرحلة �لبتد�ئية با�سط���ر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد 
و�أث���ر �ل�سط���ر�ب عل���ى �سلوكياته���م وتوجهاتهم. وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )140( 
معلًما. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �مل�ساركني �لأكرث �إملاًما لال�سطر�ب كانو� �أكرث 
�إيجابي���ة نح���و �سلوكياته���م وتوجهاته���م يف نظرهم نح���و �لتالميذ، وق���د �نعك�س ذلك 
�إيجاًب���ا عل���ى مفهومهم نح���و �لتدخالت �لرتبوية. �أما �لأقل �إملاًم���ا منهم فكانو� �أكرث 

�سلًبا يف نظرهم نحو �لتالميذ، و مفهومهم للتدخالت �لرتبوية.

وق���ام �حلم���د )2010( بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف على م�ستوى �إمل���ام معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د. وج���اءت 
عين���ة �لدر��س���ة مكون���ة من )130( معلًم���ا يف بر�مج �لرتبي���ة �خلا�س���ة. و��ستملت �أد�ة 
�لدر��س���ة )�ل�ستبان���ة( على عدد م���ن �ملحاور�ملتعلقة بهدف �لدر��س���ة. و�أظهرت نتائج 
�لدر��س���ة �رتفاع م�ستوى �إملام �ملعمل���ني بخ�سائ�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط          

�حلركي �لز�ئد.

و�أج���رت ن���ور وكافيك (Nur & Kavakcı, 2010) در��سة هدفت �إىل قيا�س 
�إمل���ام معلم���ي �ملرحلة �لبتد�ئية با�سط���ر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�س���اط �حلركي �لز�ئد 
وتوجهاته���م نح���وه. وتكون���ت عينته���ا م���ن )87( معلًم���ا، م�ستخدم���ة �ل�ستبان���ة �أد�ة 
���ا يف م�ست���وى �إملام �ملعلم���ني با�سطر�ب  للدر��س���ة. وك�سف���ت �لنتائ���ج �أن هن���اك �نخفا�سً
ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلرك���ي �لز�ئد مع �جتاهاتهم �ملعتدل���ة جتاه �ل�سطر�ب. 
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�إ�ساف���ة �إىل وج���ود عالق���ة طردي���ة ب���ني م�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني بال�سط���ر�ب وب���ني 
توجهاتهم نحوه.

 (Anderson, Watt, Noble, و قارن كل من �أندر�سون وو�ت ونوبل و�سانلي
(Shanley, 2012 & يف در��سته���م ب���ني )218( طالًبا يف �ملرحلة �جلامعية �سبق لهم 
�لعم���ل يف جم���ال �لتعلي���م، وب���ني )109( طالًب���ا يف �ملرحلة �جلامعي���ة ل ميلكون خربة 
�سابق���ة يف جم���ال �لتعلي���م، وب���ني )127( معلًم���ا ممن هم عل���ى ر�أ�س �لعم���ل يف �لتعليم 
�لع���ام؛ بهدف معرف���ة م�ستوى �إملامهم با�سط���ر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلركي 
�لز�ئد. و��ستخدمت �ل�ستبانة �أد�ة للدر��سة. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن م�ستوى 
�إمل���ام جمي���ع �مل�سارك���ني با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د ج���اء        

بدرجة مرتفعة. 

و�أج���رى مم���ادي )2012( در��سة هدفت �إىل �لتعرف عل���ى م�ستوى �إملام معلمي 
�ملرحلة �لبتد�ئية با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )450( معلًم���ا. وق���د ��ستخ���دم �ل�ستبان���ة �أد�ة للدر��سة، وج���اءت موزعة 
على ثالثة حماور مرتبطة بهدف �لدر��سة. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن م�ستوى 
�إمل���ام عين���ة �لدر��سة تعد متو�سطة. ومل تظهر �لدر��س���ة فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية يف 
درج���ة �إمل���ام �مل�ساركني يف �لدر��س���ة تعزى ملتغري �خلربة �ملهني���ة، و�ملوؤهل �لعلمي، ولغة 

�لتدري�س �ملعتمدة.

ويف در��س���ة �أخ���رى �أجر�ه���ا �لقحط���اين (Alkahtani, 2013) بهدف قيا�س 
م�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني وت�سورتهم �خلاطئة ع���ن ��سطر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط 
�حلرك���ي �لز�ئد. وتكونت عينة �لدر��سة م���ن )429( معلًما. و��ستخدم �ل�ستبانة �د�رة 
للدر��س���ة، توزع���ت عل���ى ثالثة حم���اور، ه���ي: �ملعلومات �لعام���ة لطبيع���ة �ل�سطر�ب 
و�أ�سباب���ه ونتائجه، و�لأعر��س و�لت�سخي�س، و�لعالج �لطبي. و�أظهرت نتائج �لدر��سة 
�نخفا����س م�ست���وى �إمل���ام �مل�ساركني بذل���ك �ل�سط���ر�ب، ويرتبط ذل���ك عك�سيا مع من 
تلق���ى تدريًب���ا �أو لديه خربة �سابقة يف جم���ال تعليم �لتالميذ �لذين لديهم ��سطر�ب 

ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.
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وه���دف عبي���د�ت )2013( يف در��ست���ه �إىل تقيي���م م�ست���وى �إملام معلم���ي �لتعليم 
�لعام با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد. وتكونت عينة �لدر��سة من 
)616( معلًما ، �أجابو� على �أد�ة �لدر��سة )�ل�ستبانة( �ملكونة من ثالثة �أبعاد مرتبطة 
باملعرفة �لعامة، و�خل�سائ�س و�لت�سخي�س، و�لتدخل �لطبي. وبينت �لنتائج �أن هناك 
���ا يف م�ست���وى �إمل���ام �مل�سارك���ني بتل���ك �لأبع���اد �لت���ي تقي�سه���ا �لأد�ة. ومل تظهر  �نخفا�سً
�لدر��س���ة �أي���ة فروق �إح�سائية تعزى ملتغري �جلن�س، �أو للم�ست���وى �ل�سفي، �أو للموؤهل 

�لعلمي �أو ل�سنو�ت �خلربة يف �لتعليم.

و�أج���رى �سليم���ان )2015( در��س���ة هدف���ت �إىل تقيي���م م�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني 
با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د. تكون���ت عينته���ا م���ن )102( 
معلًم���ا، �أكمل جميعهم �ل�ستجابة عل���ى �ل�ستبانة �ملوزعة عليهم. وك�سفت نتائجها �أن 
ا  ا ملحوًظا يف م�ستوى �إملام �مل�ساركني بال�سطر�ب �ملقي�س. وتبني �أي�سً هناك �نخفا�سً
�أن هن���اك فروق���ا بني �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة تتعلق مبتغري �ل���دور�ت �لتدريبية؛ وذلك 
ل�سال���ح من تلّقى تدريًب���ا. ومل تظهر �لدر��س فروًقا تعزىملتغري �خلربة �ل�سابقة مع 

�مل�سخ�سني بذلك �ل�سطر�ب، �أو للعمر، �أو للموؤهل �لعلمي.

منهج البحث
��ستخ���دم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�سف���ي �لكم���ي لكون���ه �لأن�سب لطبيع���ة �لبحث   
�حلايل، وح�سوله على دلئل كمية ت�ساعد على تف�سري نتائج �لبحث عن طريق قيا�س 

 .(Park, & Park, 2016) متغري�ت �لدر��سة

جمتمع البحث وعينة
�سم���ل جمتم���ع �لبح���ث جمي���ع �ملعلم���ني �لذك���ور ، �لذي���ن يعمل���ون يف مد�ر����س 
�لبن���ني �لبتد�ئي���ة �حلكومي���ة، �مللح���ق به���ا بر�م���ج ��سط���ر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�ستت 
�لنتباه، �لتابعة لوز�رة �لتعليم، وبلغ عددهم )406( معلم، يف نهاية �لف�سل �لدر��سي 
�لأول م���ن �لع���ام �لدر��سي 1438/37ه�. وتكونت عينة �لبحث من جميع �أفر�د جمتمع 
�لبحث، ومت توزيع �ل�ستبانة عليهم. وبلغ �مل�ستجيبني منهم )259( معلًما. و�جلدول 

)1( يو�سح توزيع �أفر�د عينة �لبحث تبًعا ملتغري�ت �لبحث.
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جدول )1( 
توزيع اأفراد عينة البحث وفًقا ملتغريات البحث

�لن�سبة �ملئوية �لعدد م�ستوياته �ملتغري�ت
87.6 227 معلم تعليم عام

�لوظيفة �حلالية
12.4 32 معلم تربية خا�سة
86.9 225 بكالوريو�س فاأقل

5.4�ملوؤهل �لتعليمي 14 دبلوم عايل
7.7 20 در��سات عليا

4.6 12 نعم تلقي �لتدريب �ملتعلق 
با�سطر�ب ق�سور �لنتباه 
95.4و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد 247 ل

100 259 �ملجموع

اأداة البحث
بع���د مر�جعت���ه لالأدبيات �لعلمي���ة و�ملقايي����س �مل�ستخدمة فيه���ا ، ذ�ت �لعالقة 
مبو�س���وع �لبح���ث ، ق���ام �لباحث ببن���اء �أد�ة �لبح���ث و�إعد�دها مبا يتنا�س���ب مع �أهد�ف 
�لبح���ث �حل���ايل، وج���اءت مكون���ة م���ن جز�أي���ن، خ�س�س �جل���زء �لأول جلم���ع �لبيانات 
�لأولي���ة للم�سارك���ني، وه���ي: �لوظيف���ة �حلالي���ة، و�ملوؤه���ل �لتعليمي، وتلق���ي �لتدريب 
�ملتعل���ق با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلرك���ي �لز�ئد. وتكون �جل���زء �لثاين 
ل���الأد�ة من )24( عبارة، موزعة على ثالث���ة حماور، هي: �مل�سكالت �لتعليمية �ملت�سلة 
با�سط���ر�ب �ل�سل���وك، وت�سمنت )8 فق���ر�ت(. �مل�سكالت �لتعليمي���ة �ملت�سلة با�سطر�ب 
�للغ���ة، وتكون���ت )9 فق���رة(. �مل�سك���الت �لتعليمية �ملت�سل���ة ب�سعف �لذ�ك���رة، وت�سمنت 
)7 فق���ر�ت(. ولتحدي���د �إمل���ام �أف���ر�د عينة �لبح���ث بامل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحبة مت 
��ستخد�م مقيا�س ليكرت �خلما�سي للتعرف على ��ستجاباتهم. و�ملتدرج من و�حد �إىل 
خم�س ��ستجابات )5= �أوفق ب�سدة، 1= ل �أوفق ب�سدة(، وطول فئته )0.80( للحكم على 
درج���ة �لأد�ء، �لت���ي تر�وحت م���ن 1.80 و�أقل لفئة عدم �ملو�فقة ب�س���دة، ومن 1.81 �إىل 
2.60 لفئ���ة ع���دم �ملو�فقة، ومن 2.61 �إىل 3.40 لفئ���ة غري متاأكد، ومن 3.41 �إىل 4.20 

لفئة �ملو�فقة، ومن 4.21 و�أكرث لفئة �ملو�فقة ب�سدة.
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�سدق اأداة البحث
ق���ام �لباح���ث بعر����س �أد�ة �لبحث على خم�س���ة حمكمني م���ن �ملخت�سني بق�سم 
�لرتبي���ة �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود، ممن لديه���م �هتمام مبو�سوع �لبحث، لقيا�س 
�سدقه���ا، و�لتاأك���د م���ن و�س���وح عبار�ته���ا ودقته���ا، و�سالمته���ا م���ن �لأخط���اء �للغوية، 
و�لتاأك���د م���ن مالءم���ة �أبعاده���ا ملو�س���وع �لبح���ث؛ وبع���د حتكيمه���ا ج���اء �لتف���اق ب���ني 
�ملحكم���ني بن�سب���ة )80%(. و�أجرى �لباحث �لتعديالت �لالزم���ة على م�ستوى �حلذف 

و�لإ�سافة و�لتعديل ��ستناًد� �إىل �ملالحظات و�ملقرتحات �لتي �أو�سى بها �ملحكمون.

ثبات اأداة البحث
 للتحقق من ثبات �أد�ة �لبحث ومدى �سالحيتها ون�سبة موثوقيتها يف �إعطاء 
 .(Cronbach›s Alpha) إجابة دقيقة قام �لباحث با�ستخد�م معامل �ألفا-كرونباخ�
و�جلدول )2( يو�سح نتائج معامالت �لثبات ملحاور �أد�ة �لبحث، �لتي توؤكد يف نتائجها 

على �أن �لأد�ة تتمتع مبوؤ�سر�ت ثبات عاٍل.

جدول )2( 
معامالت ثبات حماور اأداة البحث

ثبات �ملحورعدد �لعبار�تحماور �ل�ستبانة

80.95�مل�سكالت �لتعليمية �ملت�سلة با�سطر�ب �ل�سلوك

90.95�مل�سكالت �لتعليمية �ملت�سلة با�سطر�ب �للغة
70.94�مل�سكالت �لتعليمية �ملت�سلة ب�سعف �لذ�كرة

240.97�لثبات �لعام

نتائج البحث ومناق�ستها:

اأولً: ال�سوؤال الأول: »ما م�ستوى اإملام املعلمني بامل�سكالت التعليمية امل�ساحبة 
ا�سطراب ق�سور النتباه والن�ساط احلركي الزائد؟«

لالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لأول مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة، و�لنحر�فات 
�ملعياري���ة، ملجم���وع كل حم���ور، ولك���ل فقرة م���ن فقر�ت �ملح���اور �لثالث���ة لأد�ة �لبحث، 
�إ�سافة �إىل �لرتبة. و�جلدول )3( يو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية، و�لنحر�فات �ملعيارية، 
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و�لرت���ب؛ ل�ستجاب���ات �أفر�د عينة �لبحث، لعبار�ت �ملح���ور �لأول »�مل�سكالت �لتعليمية 
�ملت�سلة با�سطر�ب �ل�سلوك«، وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لآتي.

جدول )3( 
ا�ستجابات اأفراد عينة البحث على عبارات حمور امل�سكالت التعليمية املت�سلة با�سطراب 

ال�سلوك مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة.
رقم 

�ملتو�سط �لعبارة�لعبارة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري

3.03.991تو�جههم �سعوبات يف �أد�ء �لختبار�ت5

يبدو عليهم �ل�ستعجال يف �أد�ئهم للمهام 8
2.98.922�ملطلوبة منهم

2.98.943يجدون �سعوبة يف تنظيم �أد�وتهم �لتعليمية6

تظهر عليهم �سعوبة عند تنظيم �أفكارهم قبل 7
2.96.934�أد�ء �ملهام و�لو�جبات �ملطلوبة منهم

2.831.065يجدون �سعوبة يف �إنهاء �لو�جبات �ملنزلية4

كثرًي� ما ينتقلون من مهمة تعليمية قبل 3
2.821.026��ستكمالها �إىل مهمة �أخرى

2.781.077ل يف�سلون �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لتعليمية2

يظهر على �أفر�د هذه �لفئة �سعوبة يف ��ستيعاب 1
2.781.198�لدر�س �ملقدم

2.901.01�ملتو�سط �لعام

م���ن نتائ���ج �جل���دول )3( يتب���ني �أن �أف���ر�د عين���ة �لبح���ث غ���ري متاأكدي���ن م���ن 
م�ست���وى �إملامهم »بامل�سك���الت �لتعليمية �ملت�سلة با�سطر�ب �ل�سل���وك«؛ حيث تر�وحت 
 ،)1.19�����  92.( معي���اري  وبانح���ر�ف   ،)3.03 �إىل   2.78( ب���ني  �حل�سابي���ة  �ملتو�سط���ات 
نتائ���ج  وك�سف���ت   .)1.01( ق���دره  ع���ام  معي���اري  وبانح���ر�ف   ،)2.9( ع���ام  ومبتو�س���ط 
�جل���دول �أعاله ح�سول �لعبارة “تو�جهه���م �سعوبات يف �أد�ء �لختبار�ت” على �ملرتبة 
�لأوىل، مبتو�س���ط ح�ساب���ي )3.3(، وبانح���ر�ف معي���اري ق���دره )99.(. وج���اءت عب���ارة
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“يب���دو عليه���م �ل�ستعج���ال يف �أد�ئه���م للمه���ام �ملطلوب���ة منه���م” يف �ملرتب���ة �لثاني���ة، 
مبتو�س���ط ح�ساب���ي )2.98(، وبانح���ر�ف معياري قدره )92.(. وبع���د ذلك جاءت عبارة 
“يجدون �سعوبة يف تنظيم �أد�وتهم �لتعليمية”، مبتو�سط ح�سابي )2.98(، وبانحر�ف 
معي���اري )94.(. ويف �ملرتب���ة �لر�بع���ة جاءت عبارة “تظهر عليه���م �سعوبة عند تنظيم 
�أفكاره���م قب���ل �أد�ء �مله���ام و�لو�جب���ات �ملطلوب���ة منه���م”، مبتو�س���ط ح�ساب���ي )2.96(، 
وبانح���ر�ف معي���اري)0.93(. �أما يف �ملرتبة �خلام�سة فجاءت عب���ارة “يجدون �سعوبة 
يف �إنه���اء �لو�جبات �ملنزلية”، مبتو�س���ط ح�سابي )2.83(، وبانحر�ف معياري )1.06(. 
بع���د ذل���ك جاءت �لعبارة �لآتية “كثرًي� ما ينتقلون من مهمة تعليمية قبل ��ستكمالها 
�إىل مهمة �أخرى”، مبتو�سط ح�سابي )2.82(، وبانحر�ف معياري ).1.02(. ثم جاءت 
�لعب���ارة “ل يف�سل���ون �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لتعليمي���ة” يف �ملرتبة �ل�سابعة، مبتو�سط 
ح�ساب���ي )2.78(، وبانح���ر�ف معي���اري )1.07(. و�أخ���رًي� ج���اءت �لعب���ارة “يظه���ر على 
م” ، مبتو�سط ح�ساب���ي )2.78(  �أف���ر�د ه���ذه �لفئ���ة �سعوب���ة يف ��ستيع���اب �لدر����س �ملق���دَّ

وبانحر�ف معياري قدره)1.19(. 

�أم���ا ج���دول )4( فت�سمن تو�سيًحا لنتائج �ملحور �لث���اين “�مل�سكالت �لتعليمية 
�ملت�سل���ة با�سط���ر�ب �للغ���ة” وتبني من نتائج���ه �أن �أفر�د عينة �لبحث غ���ري متاأكدين 
م���ن م�ست���وى �إملامهم للم�سك���الت �لتعليمية �ملت�سلة با�سط���ر�ب �للغة. حيث تر�وحت 
 ،)0.86�1.05( معي���اري  وبانح���ر�ف   ،)2.89 �إىل   3.27( ب���ني  �حل�سابي���ة  �ملتو�سط���ات 

ومبتو�سط عام )3.10(، وبانحر�ف معياري عام)96.(. 

جدول )4( 
ا�ستجابات اأفراد عينة البحث على عبارات حمور امل�سكالت التعليمية املت�سلة با�سطراب اللغة 

مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة.
رقم 

�ملتو�سط �لعبارة�لعبارة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

3.27.951لديهم �سعوبة يف �لقر�ءة �جلهرية4
3.22.892�لقر�ءة �ل�سامتة غري حمبذة لديهم5
3.14.983يجدون �سعوبة يف فهم ما يقروؤونه3

يجدون �سعوبة يف بناء قو�عد �جلمل 8
3.141.024�لإمالئية
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رقم 
�ملتو�سط �لعبارة�لعبارة

�حل�سابي
 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

3.101.055يظهر عليهم �سعوبة يف �لتعبري �لكتابي6
3.08.996يظهر عليهم �سعوبة يف �لتعبري �ل�سفهي7

كثرًي� ما يظهر عليهم �سعوبة يف فهم 2
3.03.867�لتوجيهات و�لتعليمات �لتي تقدم لهم

يجدون �سعوبة يف بناء قو�عد �جلمل 9
3.02.998�ل�سفهية

ي�سعب عليهم �حلديث �أمام زمالئهم 1
2.89.969لعر�س ن�ساط تعليمي

3.100.96�ملتو�سط �لعام

�أظه���رت نتائ���ج �جل���دول )4( �أن عب���ارة »لديه���م �سعوب���ة يف �لق���ر�ءة �جلهرية 
»ح�سل���ت عل���ى �ملرتبة �لأوىل، مبتو�س���ط ح�سابي )3.27(، وبانح���ر�ف معياري )95.(. 
وج���اءت عب���ارة “�لقر�ءة �ل�سامت���ة غري حمبذة لديهم” يف �ملرتب���ة �لثانية، مبتو�سط 
ح�ساب���ي )3.22(، وبانحر�ف معياري )89.(. بع���د ذلك جاءت عبارة “يجدون �سعوبة 
يف فه���م ما يقروؤونه” يف �ملرتبة �لثالثة، مبتو�سط ح�سابي )3.14(، و�نحر�ف معياري 
)98.(. ويف �ملرتب���ة �لر�بع���ة ج���اءت عب���ارة “يج���دون �سعوب���ة يف بن���اء قو�ع���د �جلم���ل 
�لإمالئي���ة”، مبتو�س���ط ح�ساب���ي )3.14(، وبانح���ر�ف معي���اري )1.02(. �أم���ا �ملرتب���ة 
�خلام�س���ة فج���اءت فيها عبارة “يظهر عليهم �سعوب���ة يف �لتعبري �لكتابي”، مبتو�سط 
ح�ساب���ي )3.10(، وبانح���ر�ف معي���اري )1.05(. بعد ذلك ج���اءت عبارة  “يظهر عليهم 
معي���اري  وبانح���ر�ف   ،)3.08( ح�ساب���ي  مبتو�س���ط  �ل�سفه���ي”،  �لتعب���ري  يف  �سعوب���ة 
ق���دره)99.(. ث���م ج���اءت يف �ملرتبة �ل�سابعة عب���ارة “كثرًي� ما يظه���ر عليهم �سعوبة يف 
فه���م �لتوجيهات و�لتعليمات �لتي تق���دم لهم”، مبتو�سط ح�سابي )3.03(، وبانحر�ف 
معي���اري )86.(. وج���اءت عب���ارة “يجدون �سعوبة يف بناء قو�ع���د �جلمل �ل�سفهية” يف 
�ملرتب���ة �لثامنة، مبتو�سط ح�ساب���ي )2.89(، وبانحر�ف معياري )99.(. و�أخرًي� جاءت 
�لعب���ارة “ي�سع���ب عليهم �حلديث �أم���ام زمالئهم لعر�س ن�س���اط تعليمي”، مبتو�سط 

ح�سابي )2.89(، وبانحر�ف معياري )96.(. 
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وت�سم���ن �جل���دول )5( تو�سيًح���ا لنتائج �ملح���ور �لثالث “�مل�سك���الت �لتعليمية 
�ملت�سلة ب�سعف �لذ�كرة” وقد تبني �أن �أفر�د عينة �لبحث غري متاأكدين من م�ستوى 
�إملامه���م للم�سك���الت �لتعليمي���ة �ملت�سل���ة ب�سع���ف �لذ�كرة؛ ول���ذ� تر�وح���ت �ملتو�سطات 
�حل�سابي���ة ب���ني )3.24 �إىل 2.97(، وبانح���ر�ف معي���اري )88. �����1.07 (، ومبتو�سط عام 

)3.10(، وبانحر�ف معياري عام )90.(. 

جدول )5( 
ا�ستجابات اأفراد عينة البحث على عبارات حمور امل�سكالت التعليمية املت�سلة ب�سعف الذاكرة 

مرتبة تنازلًيا ح�سب متو�سطات املوافقة.
رقم 

�ملتو�سط �لعبارة�لعبارة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�لرتبة�ملعياري

3.24.881يجدون �سعوبة يف تذكر ما يقروؤونه6

يعانون يف �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتي تعتمد على 4
3.201.022�لتذكر

ل ي�ستطيعون تذكر ما ي�سمعونه من مهام �أو 3
3.111.083متطلبات ب�سهولة

يظهر عليهم �سعوبة يف تذكر طرق حل �مل�سائل 7
3.10.994�حل�سابية

لي�س مبقدورهم تذكر �ملفاهيم �لأ�سا�سية بعد 5
3.07.905�نتهائهم من �لقر�ءة

يعانون من �سعوبة يف ��سرتجاع �ملعلومات من 2
2.981.026�لذ�كرة

ي�ستغرقون وقًتا �أطول يف حلرِّ �لو�جبات 1
2.971.077و�لختبار�ت

3.100.99�ملتو�سط �لعام

م���ن نتائ���ج �جل���دول )5( يتب���ني ح�س���ول عب���ارة »يج���دون �سعوب���ة يف تذكر ما 
يقروؤون���ه« على �ملرتبة �لأوىل، مبتو�سط ح�ساب���ي )3.24(، وبانحر�ف معياري )88.(. 
وج���اءت عب���ارة “يعان���ون يف �لإجابة ع���ن �لأ�سئلة �لتي تعتمد عل���ى �لتذكر” يف �ملرتبة 
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�لثاني���ة، مبتو�س���ط ح�ساب���ي )3.20(، وبانح���ر�ف معي���اري)1.02(. بع���د ذل���ك ج���اءت 
عب���ارة “ل ي�ستطيعون تذكر م���ا ي�سمعونه من مهام �أو متطلبات ب�سهولة”، مبتو�سط 
ح�ساب���ي)3.11( وبانحر�ف معي���اري )1.08(. ويف �ملرتبة �لر�بعة جاءت عبارة “يظهر 
عليه���م �سعوب���ة يف تذك���ر طرق ح���ل �مل�سائل �حل�سابي���ة “، مبتو�سط ح�ساب���ي )3.10(، 
وبانح���ر�ف معي���اري ق���دره )99.(. �أم���ا يف �ملرتب���ة �خلام�س���ة فج���اءت عب���ارة “لي����س 
مبقدوره���م تذك���ر �ملفاهيم �لأ�سا�سية بع���د �نتهائهم من �لق���ر�ءة”، مبتو�سط ح�سابي 
)3.07(، وبانح���ر�ف معي���اري )90.(. بع���د ذل���ك جاءت عبارة “يعان���ون من �سعوبة يف 
��سرتج���اع �ملعلوم���ات م���ن �لذ�ك���رة” يف �ملرتب���ة �ل�ساد�س���ة، مبتو�سط ح�ساب���ي )2.98(، 
وبانح���ر�ف معي���اري )1.02(. ويف �لأخري جاءت عبارة “ي�ستغرقون وقًتا �أطول يف حلرِّ 

�لو�جبات و�لختبار�ت “، مبتو�سط ح�سابي )2.97(، وبانحر�ف معياري )1.07(. 

�لعر����س �ل�ساب���ق لنتائج �ملح���اور �لثالثة �ملتعلقة بال�س���وؤ�ل �لأول “ما م�ستوى 
�إمل���ام �ملعلم���ني للم�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة ��سطر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط 
�حلرك���ي �لز�ئ���د؟” �أظه���ر �أن �ملعلمني �لذين �أجريت عليه���م �لبحث غري متاأكدين 
يف ��ستجاباته���م مل�ست���وى �إملامه���م بامل�سك���الت �لتعليمي���ة �ملت�سل���ة با�سط���ر�ب �ل�سلوك 
و�للغة و�سعف �لذ�كرة. ويرجع �لباحث ذلك يف تف�سريه �إىل نق�س يف م�ستوى معرفة 
�مل�سارك���ني با�سطر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد، و�مل�سكالت �لتعليمية 
�مل�ساحب���ة ل���ه. �إ�ساف���ة �إىل ع���دم �طالعه���م على تل���ك �مل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحبة 
له���وؤلء �لتالمي���ذ؛ �سو�ء ك���ان عملًيا د�خل ف�سلوه���م �لدر��سي���ة، �أم نظرًيا عن طريق 

معرفتهم �لعامة بتلك �مل�سكالت. 

ثانًي�ا: ال�س�وؤال الثاين: »هل هناك فروق ذات دللة اإح�س�ائية بني متو�س�طات اأفراد 
عينة البحث يف م�س�توى اإملامهم للم�س�كالت التعليمية امل�س�احبة تعزى ملتغر 

الوظيفة احلالية؟«

 (Independent »لالإجاب���ة ع���ن هذ� �ل�س���وؤ�ل ��ستخ���د�م �لباح���ث �ختب���ار »ت
(Samples Test ملعرف���ة �لف���روق بني �إجابات �أفر�د عين���ة �لبحث �ملتعلقة مب�ستوى 
�إملامهم بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة؛ وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لآتي:
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جدول )6( 
نتائج اختبار »ت« (Independent Samples Test) لدللة الفروق بني متو�سطات اأفراد 

عينة البحث وفق متغري الوظيفة احلالية.

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�لوظيفة
درجة قيمة »ت«�ملعياري

�حلرية
م�ستوى 
�لدللة

22770.1716.790معلم تعليم عام
6.21-257.000

3290.4720.632معلم تربية خا�سة

يتب���ني م���ن �جلدول �ل�سابق �أن هناك فروًق���ا ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
)0.01( فاأق���ل ب���ني متو�سط���ات م�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني بامل�سك���الت �لتعليمي���ة وذل���ك 
(t= -6.21, df=257, p=0.000). ل�سال���ح معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة، مبتو�س���ط 
بل���غ )90.47(؛ وه���ذ� �لنتيج���ة ميك���ن تف�سريه���ا ب���اأن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة �سبق 
�إعد�ده���م يف مر�ح���ل در��سته���م �جلامعي���ة؛ وتكون���ت لديه���م �إمل���ام مع���ريف بامل�سك���الت، 
وه���ذ� �لأم���ر �أك�سبه���م مه���ار�ت يف �لتعام���ل م���ع ذوي �لحتياجات �لرتبوي���ة �خلا�سة، 
ومعرف���ة خ�سائ�سه���م وم�سكالته���م �لتعليمي���ة، �لت���ي ه���ي م���ن �سمي���م تخ�س�سه���م 
�لرتب���وي؛ عل���ى عك����س معلم���ي �لتعلي���م �لع���ام. وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ة                      
(Mahar & Chalmers, 2007) عل���ى �أن هن���اك تفاوًت���ا بني م�ست���وى �إملام معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة ومعلم���ي �لتعلي���م �لعام نح���و ��سطر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�ساط 

�حلركي �لز�ئد.

ثالًث�ا: ال�س�وؤال الثالث: »هل هناك فروق ذات دللة اإح�س�ائية بني متو�س�طات اأفراد 
عينة البحث يف م�س�توى اإملامهم بامل�س�كالت التعليمية امل�ساحبة تعزى ملتغر 

املوؤهل التعليمي؟«
لالإجاب���ة ع���ن ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل ��ستخ���دم �لباح���ث �ختب���ار كرو�سك���ال و�لي����س » 
Kruskal-wallis Test “ ملعرفة �لفروق بني �إجابات �أفر�د عينة �لبحث يف م�ستوى 
�إملام �ملعلمني بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 
�لز�ئ���د، تعزى ملتغري �ملوؤهل �لتعليم���ي؛ و�سبب ��ستخد�م هذ� �لختبار يرجع �إىل عدم 
توفر �سروط ��ستخد�م �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي (ANOVA) من حيث فقد�ن 
�س���رط ع���دد �أف���ر�د �لعين���ات �لفرعي���ة. وج���اءت �لنتائج كم���ا يو�سحه �جل���دول �لآتي:
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جدول )7( 
نتائج اختبار »كرو�سكال والي�س« لدللة الفروق بني متو�سطات اأفراد عينة البحث 

وفق متغري املوؤهل التعليمي.

متو�سط �لعدد�ملوؤهل
م�ستوى درجة �حلريةمربع كاي�لرتب

�لدللة
225120.14بكالوريو�س فاأقل

30.9720.000 14177.93دبلوم عايل
20207.33در��سات عليا

يظه���ر م���ن �لنتائ���ج �ملو�سح���ة �أع���اله �أن هن���اك فروًق���ا ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة 
عن���د م�ست���وى 0.01 فاأق���ل، يف م�ستوى �إملام �أف���ر�د عينة �لبحث للم�سك���الت �لتعليمية 
�مل�ساحب���ة ��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د وفًقا ملتغ���ري �ملوؤهل 
.(chi=30.97, p=0.000) )لعلمي )بكالوريو�س فاأقل �-دبلوم عايل � در��سات عليا�

وللتعرف على دور �ملوؤهل يف �لإملام بامل�سكالت �لتعليمية �ملرتبطة بهذه �لبحث، 
 ،“Mann-Whitney Test” ق���ام �لباح���ث باإج���ر�ء با�ستخ���د�م �ختب���ار م���ان وتن���ي
ب���ني  فاأق���ل   )0.01( م�ست���وى  عن���د  �إح�سائي���ة  دلل���ة  ذ�ت  فروًق���ا  هن���اك  �أن  وتب���ني 
متو�سط���ات �لرت���ب وفًق���ا للموؤه���ل �لتعليم���ي )بكالوريو����س فاأق���ل و�لدر��س���ات علي���ا( 
وذل���ك (U=747.5, p=0.000) ل�سال���ح �ملعلمني �حلا�سل���ني على موؤهل �لدر��سات 
���ا فروًق���ا ذ�ت دلل���ة  علي���ا؛ مبتو�س���ط رت���ب بل���غ )193.13(. و�أظه���رت �لنتائ���ج �أي�سً
�إح�سائي���ة عن���د م�ستوى )0.01( فاأقل بني متو�سطات �لرت���ب وفًقا للموؤهل �لتعليمي                   
)بكالوريو����س فاأق���ل ودبل���وم ع���ايل( وذل���ك (U=860, p=0.004) ل�سال���ح �ملعلمني 
�حلا�سل���ني عل���ى موؤه���ل �لدبل���وم �لع���ايل، مبتو�سط رت���ب بل���غ )171.07(. ومل يظهر 

�لبحث فروًقا بني �حلا�سلني على موؤهل �لدبلوم �لعايل وموؤهل �لدر��سات �لعليا.

هذه �لنتائج ميكن تف�سريها باأن �ملعلم كلما ح�سل موؤهل �أعلى �كت�سب معارف 
جدي���دة تتعل���ق با�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د، لأن �جلانب 
�ملع���ريف متج���دد، وُيرثى ب�سكل م�ستم���ر بدر��سات يفيد منها �ملتعل���م، وتو�سع �طالعه 
يف ه���ذ� �جلان���ب؛ �إ�ساف���ة �إىل قيام���ه بدر��س���ات �أكادميي���ة نظرية �أو تطبيقي���ة؛ ت�سهم 
يف وعي���ه بامل�سك���الت وم���ا يتعل���ق بها. وهذه �لنتيج���ة تتفق مع ما تو�سل���ت �إليه در��سة 
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(Mahar & Chalmers, 2007) . لكنه���ا ل تتف���ق م���ع )در��س���ة �سليم���ان، 2015 ; 
ودر��س���ة عبي���د�ت، 2013 ; و در��سة ممادي، 2012( �لذي���ن تو�سلو� �إىل �أن هناك فروًقا 

د�لة �إح�سائًيا تعزى ملتغري �مل�ستوى �ملوؤهل �لتعليمي.

رابًع�ا: ال�س�وؤال الرابع: »ه�ل هناك فروق ذات دللة اإح�س�ائية بني متو�س�طات اأفراد 
عينة البحث يف م�س�توى اإملامهم للم�س�كالت التعليمية امل�ساحبة، تعزى ملتغر 

تلقي التدريب حول ا�سطراب ق�سور النتباه والن�ساط احلركي الزائد؟”

                                         « وتن���ي  م���ان  �ختب���ار  �لباح���ث  ��ستخ���د�م  �ل�س���وؤ�ل  ه���ذ�  ع���ن  لالإجاب���ة 
 ”Mann-Whitney Testملعرف���ة �لف���روق بني �إجابات �أف���ر�د عينة �لبحث �ملحددة 
�لنتائ���ج كم���ا يو�سح���ه �لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة. وج���اءت  �إملامه���م بامل�سك���الت  مل�ست���وى 

 �جلدول �لآتي:
جدول )8( 

نتائج اختبار »مان وتني« لدللة الفروق بني متو�سطات اأفراد عينة البحث 
وفق متغري تلقى التدريب.

م�ستوى �لدللةقيمة )ي(جمموع �لرتبمتو�سط �لرتبة�لعدد�لتدريب

.12246.172954.0088.000000نعم
247124.3630716.00ل

يتب���ني م���ن �جلدول �ل�سابق �أن هناك فروًق���ا ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
)0.01( فاأق���ل ب���ني متو�سط���ات �لرت���ب مل�ست���وى �إمل���ام �ملعلم���ني بامل�سك���الت �لتعليمية؛ 
وذل���ك (U=88, p=0.000) ل�سال���ح م���ن تلق���ى تدريًبا، مبتو�سط �لرتب���ة �لذي بلغ 
)246.17(. وه���ذه �لنتيج���ة تك�س���ف �أهمي���ة �لتدري���ب و�أث���ره يف زيادة معرف���ة �ملعلمني 
و�إملامهم بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة لذلك �ل�سطر�ب ب�سكل �إيجابي. وتتفق هذه 
 (Anderson et al., و )لنتيجة مع ما تو�سلت �إليه در��سة كلٍّ من )�سليمان ،2015�
(Ghanizadeh, Fallahi, & Akhondzadeh, 2009 ;2012 �لذي���ن �أ�س���ارو� 
�إىل �أهمي���ة �لتدري���ب و�أث���ره �لإيجابي عل���ى م�ستوى �إمل���ام �ملعلمني با�سط���ر�ب ق�سور 

�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.
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تو�سيات ومقرتحات البحث: 
((( عل���ى جه���ات �لخت�سا����س يف وز�رة �لتعلي���م �إعد�د بر�مج عملي���ة )ور�س عمل، 1

دور�ت تدريبي���ة، لق���اء�ت علمي���ة متخ�س�س���ة( لتثقيف �ملعلم���ني وم�ساعدتهم 
يف �إملامه���م بامل�سك���الت �لت���ي ت�ساح���ب ��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط         

�حلركي �لز�ئد.
((( ت�سجي���ع �ملعلم���ني عل���ى �لتع���اون و�لت�ساور م���ع معلمي فرط �حلرك���ة وت�ستت 1

�لنتباه يف �لرب�مج �ملحلقة يف مد�ر�سهم؛ ملا لها من �أهمية يف تبادل �خلرب�ت 
و�ملعارف �ملتعلقة بامل�سكالت �لتعليمية �مل�ساحبة.

((( �إج���ر�ء در��س���ات ميد�ني���ة ملعرف���ة �لعو�مل �لت���ي ت�ساعد يف زيادة �إمل���ام �ملعلمني 1
بامل�سك���الت �لتعليمي���ة �مل�ساحبة ��سطر�ب ق�سور �لنتب���اه و�لن�ساط �حلركي 

�لز�ئد. 
((( �لقي���ام بدر��س���ة م�ستقبلي���ة لتحدي���د �أ�سب���اب نق����س �إمل���ام �ملعلم���ني بامل�سكالت 1

�لتعليمي���ة �مل�ساحب���ة ل�سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئد 
و�سبل معاجلتها.
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الكفاءة االجتماعية وعالقتها بال�سمود االأكادميي فى �سوء 
بع�ص املتغريات لدى الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع 

فى مرحلة التعليم العايل

د/ �سري حممد ر�سدي �سامل
اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الرتبية اخلا�سة جامعة امللك �سعود

                  يتقدم �لباحث بال�سكر ملركز بحوث كلية �لرتبية وعمادة �لبحث
                            �لعلمى بجامعة �مللك �سعود على دعمهم للبحث .
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امللخ�ص:
 ��سته���دف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى �لكف���اءة �لجتماعي���ة وعالقته���ا بال�سم���ود 
�لأكادمي���ي ل���دى �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع، وتكونت عين���ة �لبحث م���ن )80( 
طال���ب وطالب���ة �س���م و�سع���اف �سم���ع، منه���م )40( �أ�س���م و)40( �سعي���ف �سم���ع بق�س���م 
�لرتبي���ة �خلا�سة جامع���ة �مللك �سعود، وطبق على �لعينة �أد�تني هما: مقيا�س �لكفاءة 
�لجتماعي���ة، ومقيا����س �ل�سم���ود �لأكادمي���ي )�إع���د�د �لباح���ث(، و��ستخ���دم �لباح���ث 
�ملنه���ج �لو�سف���ي، وتو�س���ل �لبح���ث يف نتائجه���ا �إىل م���ا يلي: وج���ود عالق���ة �رتباطية 
د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى 0.01 ب���ني �لكف���اءة �لجتماعي���ة و�ل�سم���ود �لأكادمي���ي 
و�أبعادهم���ا. ووج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا ب���ني �لطالب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع على 
مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة ح�س���ب متغ���ري �س���دة �لإعاق���ة )�س���م – �سع���اف �سمع(، 
وذل���ك ل�سالح �لطالب �ل�سم. وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات 
درج���ات �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سم���ع على جميع �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية 
يع���زى ملتغري ط���رق �لتو��سل، و�ملع���دل �لرت�كمي. ووجود ف���روق ذ�ت دللة �ح�سائية 
ب���ني متو�سطات درج���ات �لذكور و�لإناث �ل�سم و�سعاف �ل�سم���ع على مقيا�س �ل�سمود 
�لأكادمي���ي و�أبع���اده �لفرعي���ة ل�سالح �لإناث. ووج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �ح�سائية بني 
متو�سط���ات درج���ات �لطالب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع على مقيا����س �ل�سمود �لأكادميي 
و�أبع���اده �لفرعية ل�سالح �لطالب �ل�س���م. وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
متو�سط���ات درج���ات �لطالب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع على مقيا����س �ل�سمود �لأكادميي 
                                                  – و�أبع���اده �لفرعي���ة يع���زى ملتغ���ري ط���رق �لتو��س���ل )لغ���ة منطوق���ة – لغ���ة �إ�س���ارة 

لغة منطوقة ولغة �إ�سارة(، و�ملعدل �لرت�كمي. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: �لكف���اءة �لجتماعي���ة – �ل�سم���ود �لأكادمي���ي – �ل�س���م و�سعاف 
�ل�سمع.
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Social competence and its relationship to academic 
steadfastness in the light of some of the variables with 
the deaf and hard of hearing students in higher education

Summary:
 The study aimed to identify the social competence and its 

relationship to academic outlasting the deaf and hard of hearing 
students. The study sample consisted of 80 deaf and hard of hearing 
students, of whom (40) are deaf and (40) weak heard in the Special 
Education Department at King Saud University, and it was applied 
to the sample two tools: social competence scale and the scale of 
academic outlasting (by the researcher), the researcher used the 
descriptive approach, the study found the results the following: 
There are significant at the 0.01 level of correlation between the 
social competence and academic resilience and dimensions. There 
is statistically significant differences between the averages of deaf 
and hard of hearing students’ grades on students. Scale Social 
competence For the benefit of deaf students. There is no statistically 
significant differences between the mean of deaf and hard of hearing 
students’ degrees on all aspects of social competence scale due to the 
variable methods of communication, and the cumulative average. 
There is significant differences between male and female students on 
academic degrees differences steadfastness sub-scale dimensions for 
the benefit of the girls.There is significant differences between male 
and female students on academic degrees differences steadfastness 
sub-scale dimensions for the benefit of the students. There is 
statistically significant differences between the averages of deaf and 
hard of hearing students’ grades on academic steadfastness sub-scale 
aspects for the benefit of deaf students.

Key words: social competence - Academic steadfastness - deaf and 
hard of hearing.
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مقدمة:
 تع���د �لكف���اءة �لجتماعي���ة �إح���دى �سم���ات �ل�سخ�سي���ة، حي���ث تع���د مظهر من 
مظاه���ر �لق���وة �لجتماعي���ة للف���رد؛ فالقوة �لجتماعي���ة متثل من �لناحي���ة �لنف�سية 
د�فًع���ا د�خلًي���ا لالإن�سان يكمن يف �لرغبة يف حفظ �ل���ذ�ت وتاأكيدها عن طريق �لتاأثري 
و�ل�سيط���رة عل���ى �لآخري���ن، فه���ذه �لق���وة �لجتماعي���ة تعط���ي مل���ن ميتلكه���ا مكا�س���ب 

و�متياز�ت )�ملغاري، 2008(.

 وي�س���ري Cora (2010) �إىل �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة له���ا مفه���وم و��س���ع من 
خالل���ه توجد �لعديد م���ن �ملهار�ت �لفرعية. وتت�سمن �مله���ار�ت �لجتماعية، و�لوعي 
�لجتماع���ي، و�لوع���ي �لذ�ت���ي، و�لإدر�ك �لذ�تي. ميكن �أن يتم تعلمه���ا يف �سن مبكرة، 

ومع �ملمار�سة و�لتعزيز ميكن تعزيز وحتويلها �إىل �إعد�د�ت و�قع �حلياة.

 وحظيت �لكفاءة �لجتماعية �هتماًما كبرًي� من �لباحثني يف �لعقدين �ملا�سيني 
.(Shujja & Malik, 2011) نظ���ًر� لأهميته���ا يف �أماكن �لعمل و�لبيئات �لتعليمية
 وتع���د م���ن �لعو�مل �لهام���ة يف حتديد �لتفاعالت �ليومية للف���رد مع �ملحيطني به يف 
جم���الت �حلي���اة �ملختلفة، فمجتمع �ليوم يف حاجة �إىل �لف���رد �لكفء �جتماعًيا �لذي 
ي���وؤدي عمل���ه بنظام، وي�سطلع بو�جباته ويوؤدي ما علية من �لتز�مات بغري حاجة �إىل 
رقاب���ة، �أو توجي���ه م���ن جانب �سخ�س لآخ���ر، ف�ساًل عن �أن �لكف���اءة �لجتماعية توؤدي 
�إىل �لنجاح �لجتماعي، و�لتكيف �ل�سليم، وتدل على �لتو�فق، كما تعد معياًر� لل�سحة 

�لنف�سية لالأفر�د )كو��سة و�ل�سيد،2011(.

 و�لكف���اءة �لجتماعي���ة تعد مظلة جلميع �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي يحتاجها 
�لف���رد لك���ي ينجح يف حيات���ه، وعالقاته �لجتماعي���ة؛ فالفرد ذو �لكف���اءة �لجتماعية 
توجد لديه قدرة على �ختيار �ملهار�ت �ملنا�سبة لكل موقف، وي�ستخدمها بطرق توؤدي 

�إىل نو�جت �إيجابية )عبد �ملعطي، 2003(.

 ول�س���ك �أن �لكف���اءة �لجتماعية ه���ي ��ستجابة متعلمة، فالف���رد منذ طفولته 
تنم���و لدي���ه �لقدرة بالتدريج على �إن�ساء �لعالق���ات �لجتماعية �لفعالة مع �لآخرين. 
فه���و يكت�سب �لأ�سالي���ب �ل�سلوكية �لجتماعي���ة و�لجتاهات و�لقي���م و�ملعايري ويتعلم 

�لأدو�ر �لجتماعية، �لتفاعل �لجتماعي، و�مل�سئولية �لجتماعية )حبيب،1990(.
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 وتع���د �لأ�سرة ه���ي �لإطار �لجتماعي للتفاعل بني �أفر�ده���ا، فهي �لتي ت�سبغ 
�سل���وك �لف���رد ب�سبغ���ة �جتماعية، وت�سهم يف من���وه �لجتماعي، ويتحق���ق هذ� �لهدف 
ع���ن طريق �لتفاعل �لإيجابي ب���ني �أفر�دها و�لذي يلعب دوًر� هاًما يف حتديد وتكوين 

�سخ�سية �لفرد )كو��سة و�ل�سيد،2011(. 

 و�أ�س���ار �لقريوت���ي و�ل�سرط���اوي و�ل�سم���ادي )1995( �إىل �أن �لأ�سخا�س �ل�سم 
و�سع���اف �ل�سمع يحاولون جتنب مو�قف �لتفاعل �لجتماعي ومييلون للعزلة نتيجة 

ل�سعورهم بعدم �مل�ساركة، �أو �لنتماء �إىل �لآخرين.

 ونظًر� للتغري �ل�سريع �ملالحق و�لذي هو �سمة من �سمات �لع�سر �لذي نعي�س 
في���ه تع���د �لكفاءة من �أه���م �ملفاهيم �لتي ينبغ���ي �أن تنمو لدى �لف���رد حتى متكنه من 
�مل�ساهم���ة يف ه���ذ� �لتغري �ل�سري���ع، تعد �لكفاءة �لجتماعية مهم���ة من �أجل �حل�سول 
عل���ى �لتاأيي���د �لجتماعي و�لنج���اح �لأكادميي، ومن �أجل �لتمتع ب�سح���ة نف�سية، وقد 
رك���ز �لباحث���ني على �أهمي���ة حت�سني وتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعية �س���و�ء لالأطفال، �أو 

�لر��سدين )عبد �هلل، 2012(.

 و�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �أن �لط���الب �لذي���ن يتمتع���ون بعالق���ات جي���دة مع 
�أقر�نهم، هم �أكرث قدرة على �لنجاح �لأكادميي، و�أن هذ� �لنجاح يعد موؤ�سًر� لل�سمود 
 Wang, Haertel, & Wahlberg, (1994) وي�سري .(Benard, 1991) لأكادميي�
�إىل �إن �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �لتي تعزز �لنجاح �لجتماعي و�لأكادميي للطالب، وت�سهم 
ب�سك���ل كب���ري يف توف���ري تكاف���وؤ �لفر����س وتلبي���ة �حتياجاته���م �لفردية ميك���ن �أن تعزز 

�ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب.

 ويف هذ� �ل�سدد �أكدت Fallon (2010) �أن دعم �ملعلم للطالب و�أولياء �لأور 
يجعله���م ي�سع���رون بالنتم���اء و�لتو��سل م���ع �ملدر�سة، فاملن���اخ �لتعليمي �ل���ذي ي�سجع 
م�سارك���ة �لط���الب وتفاعله���م مع �لعملي���ة �لتعليمية يعط���ي موؤ�سًر� بارتف���اع م�ستوى 

�ل�سمود �إليهم.
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م�سكلة البحث: 
 تع���د �لكف���اءة �لجتماعي���ة هدًف���ا �أ�سا�سًي���ا للعملي���ة �لتعليمية للط���الب �ل�سم 
و�سع���اف �ل�سم���ع على وج���ه �لتحديد، فقد يكون���و� �أكرث عر�سة لالإخف���اق يف مكونات 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة، ويرج���ع ذل���ك �إىل �لق�س���ور �ل���ذي يعان���ون من���ه يف �أد�ء �مله���ام 
و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة يف �ملو�قف �لبيئية �ملختلفة. حي���ث متثل �لكفايات �لجتماعية 
�إح���دى �لأ�س����س �ملهم���ة �ل�سروري���ة للتفاعل �لجتماع���ي و�لنجاح يف �حلي���اة �لو�قعية 
م���ع �لأق���ر�ن و�ملعلم���ني وغريه���م، �لت���ي تعك����س �لتفاع���ل م���ع �لآخري���ن و�حل�سا�سي���ة 

�لجتماعية و�لنفعالية وحل �لكثري من �مل�سكالت �لجتماعية )�لزيات، 1998(. 

                Ketelaar, Rieffe, Wiefferink, & Frijns (2012) �أك���د  وق���د   
�أن �لأ�سخا�س فاقدي �ل�سمع يعانون من ق�سور يف �سلوكيات �لتعاطف �ملنبئة بالكفاءة 
 Wiefferink, Rieffe, Ketelaar, & Frijns, لجتماعي���ة. وق���د �أ�س���ار كل م���ن�
M. (2012) �إىل �أن م���ا ميي���ز تل���ك �لفئة هو �لق�سور يف �لكفاءة �لجتماعية وق�سور 

يف �لوعي و�سبط �لذ�ت.

�لكف���اءة  �أن  �إىل   Stinson & Whitmire (2000) در��س���ة  وتو�سل���ت   
�لجتماعي���ة و�لأد�ء �لأكادمي���ي للمر�هق���ني �لذين يعانون م���ن �ل�سمم، �أو �سعوبة يف 

�ل�سمع يتاأثر ب�سكل كبري ب�سبب فقد�ن �لتو��سل لديهم مع �أقر�نهم �ل�سامعني.

 ويف هذ� �ل�سدد �أكدت عو�د )2005( على �أن �لإعاقة �ل�سمعية توؤثر ب�سكل كبري 
عل���ى تو�ف���ق �لفرد �لجتماع���ي وعلى مدى �كت�ساب���ه �ملهار�ت �لجتماعي���ة �ل�سرورية 
حليات���ه يف �ملجتم���ع، وجتعل���ه �أك���رث نزوًع���ا لالن�سحاب ومي���اًل للعزلة ب�سب���ب تعر�سه 
لكث���ري م���ن مو�ق���ف �لحب���اط �لناجتة ع���ن تعامله م���ع �لأ�سخا�س �ل�سامع���ني، وعدم 

قدرته على فهم ما يدور من حوله وعجزه عن �مل�ساركة. 

 ول���ذ� نب���ع �سعور �لباحث مب�سكل���ة �لبحث �حلايل من خ���الل مالحظته �أثناء 
عملية �لتدري�س د�خل �لقاعة �أن �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يجل�سون مع بع�سهم 
�لبع����س دون �لختالط مع �أقر�نه���م �ل�سامعني، نظًر� للق�سور �للغوي لديهم، �لأمر 
�ل���ذي ينعك����س �سلًبا عل���ى كفاءتهم �لجتماعي���ة، و�سعف �لقدرة عل���ى تكوين عالقات 
�جتماعي���ة م���ع �أقر�نهم �ل�سامعني، مما يوؤثر ذلك عل���ى �سمودهم �لأكادميي، ولذلك 
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يحاول �لباحث يف هذ� �لبحث �لك�سف عن �لعالقة بني �لكفاءة �لجتماعية و�ل�سمود 
�لأكادمي���ي ل���دى �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع. يف �سوء م���ا تقدم ميك���ن حتديد 

م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لتالية:
((( ه���ل توجد عالقة بني �لكفاءة �لجتماعية و�ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب 1

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع؟
((( هل تختلف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�لنوع )ذكور/ �إناث(؟
((( هل تختلف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�سدة �لإعاقة )�سم – �سعاف �سمع(؟.
((( هل تختلف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

طرق �لتو��سل )لغة منطوقة – لغة �إ�سارة – لغة منطوقة ولغة �إ�سارة(؟
((( هل تختلف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�ملعدل �لرت�كمي ؟
((( هل يختلف �ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�لنوع )ذكور/ �إناث(؟
((( هل يختلف �ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�سدة �لإعاقة )�سم – �سعاف �سمع(؟
((( هل تختلف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

طرق �لتو��سل )لغة منطوقة – لغة �إ�سارة – لغة منطوقة ولغة �إ�سارة(؟
((( هل يختلف �ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 1

�ملعدل �لرت�كمي؟

اأهداف البحث:
��ستهدف �لبحث ما يلي:

((( �لتعرف على �لكفاءة �لجتماعية وعالقتها بال�سمود �لأكادميي لدى �لطالب 1
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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((( �لن���وع                                   1 ملتغ���ري�ت  وفًق���ا  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  يف  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف 
– �سع���اف �سم���ع(، ط���رق �لتو��س���ل               �إن���اث(، و�س���دة �لإعاق���ة )�س���م  )ذك���ور/ 
)لغة منطوقة – لغة �إ�سارة – لغة منطوقة ولغة �إ�سارة(، و�ملعدل �لرت�كمي.

((( �لن���وع                                       1 ملتغ���ري�ت  وفًق���ا  �لأكادمي���ي  �ل�سم���ود  يف  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف 
– �سع���اف �سم���ع(، ط���رق �لتو��س���ل               �إن���اث(، و�س���دة �لإعاق���ة )�س���م  )ذك���ور/ 
)لغة منطوقة – لغة �إ�سارة – لغة منطوقة ولغة �إ�سارة(، و�ملعدل �لرت�كمي.

اأهمية البحث:
((( ترجع �أهمية �لبحث يف �أنها يتناول متغري مهم جًد� وهو �لكفاءة �لجتماعية 1

ل���دى �لط���الب �ل�س���م و�سعاف �ل�سمع، وه���و من �ملفاهيم �حلديث���ة �لتي تلقي 
�هتماًما يف �لوقت �حلايل وخا�سة مع ذوي �لإعاقة.

((( تن���اول �لبح���ث متغري مهم وه���و �ل�سمود �لأكادميي و�ل���ذي يدل على �ل�سحة 1
�لنف�سي���ة �لإيجابي���ة رغ���م ما يتعر�س له �لط���الب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع من 

�سغوط يف �ملرحلة �جلامعية.
((( ن���درة �لدر��س���ات �ل�سابق���ة حي���ث ل توج���د در��س���ات عربي���ة تناول���ت �لكف���اءة 1

�لجتماعي���ة وعالقته���ا بال�سم���ود �لأكادمي���ي ل���دى �لط���الب �ل�س���م و�سعاف 
�ل�سمع، على حد علم �لباحث.

املفاهيم االإجرائية للبحث:

الكف�اءة الجتماعية: »�لقدرة على توظيف �مله���ار�ت �لجتماعية و�لوجد�نية ( 1)
و�ملعرفية و�ل�سلوكيات �لتي يحتاجها �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �لبيئة 
�لأكادميي���ة م���ن �أج���ل تكيفه���م �لجتماع���ي �لناج���ح م���ع منظوم���ة �جلامعة«. 
ويقا����س بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليها �لف���رد عل���ى �ملقيا�س �مل�ستخ���دم يف هذ� 

�لبحث )�إعد�د �لباحث(.

ال�سمود الأكادميي: »ي�سري �إىل �لتح�سيل �لتعليمي �ملرتفع للفرد رغم وجود ( 2)
عو�م���ل �ملخاط���رة �لتي تدل عادة عل���ى �لأد�ء �لأكادميي �ملنخف�س، وهو بذلك 
ل ي�س���ري �إىل �لنتائ���ج �لتعليمي���ة �لإيجابية، ولكنه يدل عل���ى �ل�سحة �لنف�سية 
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�لإيجابي���ة رغم �ل�سغ���وط �لنف�سية �لتي يتعر�س لها �لف���رد« )عطية،2011(. 
ويع���رف �ل�سم���ود �لأكادمي���ي يف ه���ذ� �لبح���ث بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا 

�لطالب على مقيا�س �ل�سمود �لأكادميي )�إعد�د �لباحث(.

ال�سم و�سعاف ال�سمع:( 3)
الأ�س�م: »ه���و �ل�سخ�س �ل���ذي فقد حا�سة �ل�سم���ع ب�سكل جعل���ه ي�ستخدم لغة  اأ- 
�لإ�س���ارة كو�سيل���ة �أ�سا�سي���ة مع �أقر�نه �ل�سم وم���ع من حوله، و�مللتح���ق يق�سم �لرتبية 

�خلا�سة جامعة �مللك �سعود«.

�س�عيف ال�س�مع: »ه���و �ل�سخ����س �لذي���ن يو�ج���ه �سعوب���ة يف فه���م �لك���الم،  ب- 
�أ�سا�س���ي عل���ى لغ���ة �لإ�س���ارة، و�مللتح���ق بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة                                           ول يعتم���د ب�سك���ل 

جامعة �مللك �سعود«.

حمددات البحث:
يتحدد �لبحث �حلايل باملحدد�ت �لتالية:

املح�ددات املكانية:ُطبقت هذ� �لبحث عل���ى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ( 1)
بق�سم �لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود مبدينة �لريا�س.

املح�ددات الزمانية: ُطبقت ه���ذ� �لبحث خالل �لف�س���ل �لدر��سي �لثاين من ( 2)
�لعام �لدر��سي )1436 – 1437ه�(.

املح�ددات الب�س�رية: ت�ستم���ل عل���ى )80( طالًب���ا وطالب���ة �سم و�سع���اف �سمع ( 3)
�مللتحقني بق�سم �لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود.

االإطار النظري:
اأولً: الكفاءة الجتماعية: 

 تع���د �لكف���اءة �لجتماعي���ة م���ن �لعو�مل �ملهم���ة يف حتديد طبيع���ة �لتفاعالت 
�ليومي���ة للف���رد م���ع �ملحيط���ني ب���ه يف جم���الت �حلي���اة �ملختلف���ة، و�لتي تع���د يف حالة 
�ت�س���اف �لتفاعالت بالكفاءة من عو�مل تقدير �لذ�ت و�لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي 

)عثمان،2010(.
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 وتع���د �لكف���اءة �لجتماعية مظلة جلميع �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي يحتاجها 
�لف���رد لك���ي ينجح يف حياته وعالقاته �لجتماعية، فال�سخ�س ذو �لكفاءة �لجتماعية 
ينج���ح يف �ختي���ار �مله���ار�ت �ملنا�سبة لكل موق���ف، وي�ستخدمها بطرق ت���وؤدي �إىل نو�جت 

�إيجابية )عبد �ملعطي، 2003(.

 تنب���ع �أهمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة م���ن �لوظائ���ف �لت���ي تق���وم به���ا فه���ي من 
مكون���ات �ل�سح���ة �لنف�سي���ة، عل���ى �عتب���ار �أن �ل�سح���ة �لنف�سي���ة ل تعن���ي فق���ط غي���اب 
مظاه���ر �س���وء �لتو�فق؛ بل ت�س���ري �إىل جمموعة �ملهار�ت �ملرتبط���ة بالنجاح و�لفعالية                      

 .(Jalongo, 2006)

ويعتق���د �لباحث���ون �أن �لكث���ري م���ن �مل�سك���الت �لأكادميي���ة �لت���ي يع���اين منه���ا 
�لط���الب ترتب���ط باإك�سابهم للمه���ار�ت �لجتماعية، حيث �أن �فتقاره���م لها قد ي�سبب 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة  ذو  فالط���الب  �لتعلي���م )�خلطي���ب،2003(.  ع���دم كفاءته���م يف 
يح�سل���ون على درج���ات �أف�سل �أكادميًيا؛ لأنهم يكونون �أك���رث قدرة على �ل�سرت�ك يف 
تفاع���الت م���ع �ملعلم���ني و�أقر�نه���م، وهذ� من �ساأن���ه �أن ينمي مفهوم �ل���ذ�ت �لأكادميي 

.(Mpofu & Thomas, 2006)

 ويعرف عبد �حلميد وكفايف )1993( �لكفاءة �لجتماعية باأنها: “بعد وجد�ين 
يتمث���ل يف �لتعاط���ف و�لتو��س���ل مع �لآخري���ن و�لفهم �ملتب���ادل للم�ساع���ر �لوجد�نية، 
وتكوي���ن �لعالقات �ل�سخ�سية �ملر�سية معه���م، بحيث يكون �لفرد م�ستمًعا جيًد� لهم، 

وقادًر� على تعرف �هتمامهم، وتقدير م�ساعرهم وتفهمها”. 

 وتعرف �لكفاءة �لجتماعية باأنها: “�ملهارة، �أو �لكفاءة يف �لت�سال بالآخرين، 
تتيح للفرد �لتفاعل باإيجابية مع �لآخرين، وهو ن�ساط مركب يتكون من جمموعتني 
م���ن �ملهار�ت �أحدها تتعلق مبهار�ت �لت�سال �للفظي و�لأخرى مهار�ت �لت�سال غري 
�للفظ���ي، وتتك���ون كل جمموع���ة م���ن ثالث مه���ار�ت “ �ر�سال – ��ستقب���ال – تنظيم” 
ويقا����س م�ستو�ها مبجموع درجات �لفرد عل���ى �لدرجات �ل�ستة وميكن �عتبار �لكفاءة 

�لجتماعية �سمة من �سمات �ل�سخ�سية”.

 وت���رى Wendy (1999) �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة تعن���ي: “�إج���ادة مه���ار�ت 
�جتماعي���ة ت�سه���ل وتي�س���ر �لتفاع���ل �لجتماع���ي، وفه���م عو�ط���ف �لف���رد وعو�ط���ف 
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�لآخرين، ومعرفة �ملفاهيم �لدقيقة ملوقف لنتمكن من �لتف�سري �ل�سحيح لل�سلوكيات 
�لجتماعية و�ل�ستجابات �ملالئمة لها، وفهم �لأحد�ث �ل�سخ�سية و�لتنبوؤ بها”.

عل���ى  »�لق���درة  ه���ي:  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  �أن  �إيل   )2003( �لنج���ار  وي�س���ري 
 Kenneth, Jennifer, ويو�س���ح  �لآخري���ن«.  م���ع  مر�سي���ه  بعالق���ات  �لحتف���اظ 
Gilbert, & Richard, (2001) �أن حتقيق �لأفر�د للكفاءة �لجتماعية ي�ساعدهم 
عل���ى �لنجاح يف �مله���ام �لجتماعية �ملختلفة وذلك عندما يلتحق���ون ببيئات �جتماعية 
و�أكادميي���ة جدي���دة ويو�جهون �لعدي���د من �لتحديات �لتي حتت���اج �إىل تو�فر مهار�ت 
معين���ة لدي���ه ملو�جهة تلك �لتحديات مث���ل مهارة �لقدرة على �لت�س���ال و�لقدرة على                     

مو�جهة �مل�سكالت. 

 وي���رى حبي���ب )2003( �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة تتك���ون م���ن خم�س���ة عنا�س���ر 
ه���ي: �لق���درة عل���ى تاأكيد �ل���ذ�ت، �لإف�ساح عن �ل���ذ�ت، م�ساركة �لآخري���ن يف ن�ساطات 
�جتماعي���ة، �إظه���ار �لهتم���ام بالآخري���ن، وفه���م منظ���ور �ل�سخ����س �لآخ���ر ؛ ويو�س���ح 
���ا �أن �لأ�سخا����س مرتفع���ي �لكف���اءة �لجتماعية �أكرث قدرة عل���ى مو�جهة �ملو�قف  �أي�سً
�لجتماعي���ة، و�مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �لجتماعي���ة، و�نفتاًح���ا م���ع �لآخري���ن �أكرث من 

�لأفر�د منخف�سي �لكفاءة �لجتماعية

وتع���رف �لكف���اءة �لجتماعي���ة باأنه���ا: »ه���ي �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لوجد�نية 
و�ملعرفي���ة و�ل�سلوكي���ات �لت���ي يحتاجها �لأفر�د من �أجل تكيفه���م �لجتماعي �لناجح« 

.(Welsh & Bier, 2003, p.6)

ويذك���ر �لغ���ول )1993( �أن بع����س علم���اء �لنف����س مث���ل “ جيلف���ورد، زه���ر�ن ”
ذك���رو� �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة ه���ي �إح���دى مكون���ات �لذك���اء �لجتماع���ي، حي���ث �أن 
�لذك���اء �لجتماع���ي �سل���وك مركب من عدة ق���در�ت هي �لكف���اءة �لجتماعية و�لنجاح 

�لجتماعي، و�مل�سايرة، و�لتعاطف، و�لإدر�ك �لجتماعي.

�لك���فء  �ل�سخ����س  �أن   Ketelaar, et al. (2012) �أك���د  �ل�س���دد  ه���ذ�   ويف 
�جتماعًي���ا ميتل���ك درجة مرتفعة من �لذكاء �لجتماع���ي، و�حل�س �ملرهف، و�لتعاطف 
مع �لآخرين، ولديه د�فعية، ومباد�أة وقدرة يف �لتعبري عن رغباته، وهو مد�فع ب�سكل 

�إيجابي عن ر�أيه ومعرب عن غ�سبه و�إحباطاته دون �نفعال مع �لآخرين.
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 و�أ�س���ار Scott (2004) �إىل �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة تعك����س �لعالق���ة ب���ني 
�ملعرف���ة �لجتماعي���ة و�ل�سل���وك �لجتماع���ي، فاملعرف���ة ه���ي �لطريقة �لت���ي يدرك بها 
�لف���رد �لأ�سخا����س �لآخرين وفه���م �أفكارهم و�نفعالتهم ونو�ياه���م ووجهات نظرهم، 
�أم���ا �ل�سل���وك �لجتماع���ي فه���و �لنخ���ر�ط يف �لعدي���د م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية �لتي 
يظه���ر �حل�سا�سي���ة مل�ساع���ر �لآخرين. وقد حدد يف ذل���ك �ل�سياق ع���دة موؤ�سر�ت ت�سمل 
�لت�سال �لفعال يف �لعالقات �لجتماعية، وحل �مل�سكالت �لجتماعية، و�حلل �لفعال 
للتناق�س���ات و�ل�ستخ���د�م �لأمث���ل للمه���ار�ت مث���ل ب���دء �ملحادث���ة، و�لتحك���م بال���ذ�ت، 
ومر�قب���ة �لف���رد ل�سلوكه، وكيفي���ة تاأثريه يف �لآخرين، و�لنظ���ر �إىل �لأمور من وجهة 

نظر �لآخرين و�لتمييز بني �لتاأثري �لإيجابي و�ل�سلبي لالأفر�د.

مه���ار�ت  �إج���ادة  تعن���ي  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  �أن   Wendy (1999) وت���رى   
�جتماعية ت�سهل وتي�سر �لتفاعل �لجتماعي، وفهم عو�طف �لفرد وعو�طف �لآخرين 
و�إدر�كها، ومعرفة �ملفاهيم �لدقيقة ملوقف لنتمكن من �لتف�سري �ل�سحيح لل�سلوكيات 

�لجتماعية و�ل�ستجابات �ملالئمة لها وفهم �لأحد�ث �ل�سخ�سية و�لتنبوؤ بها.

 وت�س���ري بع����س �لدر��سات و�لبح���وث �إىل �أن �لأ�سخا�س �ل�س���م لديهم م�ستوى 
مت���دن م���ن �ملهار�ت �لجتماعي���ة �لالزمة لتفاعلهم مع �لآخري���ن يف �ملجتمع، وكذلك 
�ملو�ق���ف  بال�سلبي���ة يف  �أنه���م يت�سم���ون  بالنف����س ف�س���اًل ع���ن  �لثق���ة  بع���دم  ي�سع���رون 
�لجتماعي���ة �ملختلف���ة ويعانون م���ن �سعوبة يف �إقامة عالق���ات �جتماعية مع �أقر�نهم 

�ل�سامعني )علي،2000(.

 Sobia, Muhammad, Jawwad, & Tehmina (2014) و�أكدت در��سة 
�أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة �لط���الب ذو �ل�سع���ف �ل�سمع���ي �خلفي���ف و�ملعت���دل �أف�س���ل 
مقارن���ة بالط���الب �ملر�هق���ني ذو �ل�سعف �ل�سمع���ي �ل�سديد، بالإ�ساف���ة �إىل �أن �سعاف 
�ل�سم���ع �خلفي���ف �أق���ل يف �ل�سل���وك �ملع���ادي للمجتم���ع مقارن���ة بالط���الب ذو �لفق���د�ن                         

�ل�سمعي �ل�سديد. 

�أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة ه���ي �لفعالي���ة يف �لأد�ء  ي���رى �لباح���ث   مم���ا �سب���ق 
�لجتماعي، �أو �لو�سول لدرجة �لإتقان يف �جناز �ملهام ويف �إحد�ث �لتاأثري�ت �ملرغوب 
فيها يف �لآخرين يف �ملو�قف �لجتماعية، و�لتي ينعك�س �آثارها �لإيجابي على �ل�سمود 

�لأكادميي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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ثانًيا: ال�سمود الأكادميي 
مطال���ب  م���ع  �لتكي���ف  عل���ى  �لف���رد  ق���درة  يف  يتمث���ل  �سم���ة  �ل�سم���ود  يع���د   
�خل���رب�ت �ل�ساغط���ة نف�سًي���ا، وي���وؤدي �إىل تدعي���م �مل�ساع���ر �لإيجابي���ة لقيم���ة �ل���ذ�ت، 
ويرتب���ط �ل�سم���ود ك�سم���ة با�ستخ���د�م �لنفع���ال �لإيجابي، وم���ن ثم ف���اإن �لأفر�د ذوي 
لالرت���د�د  �لإيجابي���ة  �لنفع���الت  ي�ستخدم���ون  �ل�سم���ود  م���ن  �ملرتفع���ة  �مل�ستوي���ات 
�ملرتف���ع                                                                                                   �ل���ذ�ت  �ل�سيئ���ة، مم���ا يزي���د م���ن من���و تقدي���ر  ع���ن �خل���رب�ت  �أخ���رى  م���رة 

.(Benetti & Kambourpoulos,2006)

 ويع���رف Mukhopad (2010) �ل�سم���ود باأن���ه: “�حلف���اظ عل���ى �لوظيف���ة 
�لناجحة، �أو �لتكيف يف �سياق �ملحن، �أو �لتهديد �ل�سديد”.

 ويع���رف Snape & Miller (2008) �ل�سم���ود �لنف�س���ي باأن���ه: “ظاه���رة 
وعملية تعك�س �لتكيف �لإيجابي رغم خرب�ت �ملحنة، ويوجد يف هذ� �ل�سياق متغري�ن 
�أ�سا�سي���ان هما �لتعر�س للمحنة،�أو �لتهدي���د �ل�سديد، وحتقيق �لتكيف �لإيجابي رغم 

�ملحنة، �أو �لتهديد”.
 ويعد �ل�سمود من �ل�سمات �ل�سخ�سية �لتي متكن �لفرد من �لتحمل يف مو�جهة 
�ملح���ن، وه���ي خا�سي���ة متع���ددة �لأبع���اد تتنوع ح�س���ب �ل�سي���اق و�لوقت و�لعم���ر و�لنوع 
و�لأ�سل �لثقايف ودخل �لفرد �لذي يتعر�س لظروف �حلياة �ملختلفة )�ساهني،2011(. 
وي�س���ري �ل�سم���ود �إىل فئ���ة من �لظاهر تتميز بنتائج جيدة رغ���م �لتهديد�ت �خلطرية 

�لتي تو�جه تو�فق �لفرد ومنوه )�لبحريي، 2011(. 
 وح���دد Galen et al. (2009) بع����س خ�سائ����س �لأف���ر�د �ل�سامدين، حيث 
�أنه���م يت�سفون بال�سعور بالهدف يف �حلياة، و�ل�سع���ور بالإنتماء، و�لنفعال �لإيجابي، 
ومهار�ت حل �مل�سكالت، و�ملرونة، و�لقدرة على تقبل �مل�ساعر �ل�سلبية و�لتعامل معها، 
و�لق���درة عل���ى مو�جهة �ل�سغوط، وتقدير �لذ�ت �ملرتف���ع، و�لتو��سل �جليد، و�لقدرة 

على �إقامة عالقات جيدة مع �لآخرين.
 وي�س���ري �ل�سمود �لأكادميي �إىل �لتح�سيل �لتعليمي �ملرتفع للفرد رغم وجود 
عو�مل �ملخاطرة �لتي تدل عادة على �لأد�ء �لأكادميي �ملنخف�س، وهو بذلك ل ي�سري 
فق���ط �إىل �لنتائ���ج �لتعليمي���ة �لإيجابية، ولكنه يدل على �ل�سح���ة �لنف�سية �لإيجابية 

رغم �ل�سغوط �لنف�سية �لتي يتعر�س لها �لفرد )عطية،2011(.
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 وي���رى Martin & March (2006) �أن هن���اك عو�م���ل تتنب���اأ بال�سم���ود 
�لأكادميي وهي �لفاعلية �لذ�تية، و�ل�سبط، و�لتخطيط،و�لقلق �ملنخف�س، و�ملثابرة، 
كم���ا يتنباأ �ل�سمود �لأكادميي بثالثة نتائ���ج تعليمية ونف�سية هي �ل�ستمتاع باملدر�سة 
و�مل�ساركة يف �لف�سل وتقدير �لذ�ت �ملرتفع، بالإ�سافة �إىل عو�مل �لد�فعية و�مل�ساركة 

�لتي متثل �أ�سا�س �ل�سمود �لأكادميي.

 و�أ�س���ار عب���د �لق���ادر )2005( �إىل �أن �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من �لفئات 
�لت���ي حتت���اج �إىل رعاية خا�سة، فهم ينظرون �إىل �حلياة بنظرة تختلف عن �لآخرين، 
وتتاأث���ر نظرته���م للحياة بظروف فقد�نهم �ل�سمعي وم���ا يح�سلون عليه من دعم من 
قب���ل �لآخري���ن، وحتتاج �إىل خدم���ات ت�ساعدهم على �لتو�فق م���ع حياتهم �لأكادميية، 
وتع���د �لكف���اءة �لأكادميية م���ن �ملوؤ�سر�ت �ملهمة جلودة �خلدم���ات �ملقدمة لتلك �لفئة، 

ور�سا �لفرد عنها و�سعوره بال�سعادة.

 ويو�س���ح Novotny (2011) �رتب���اط �ل�سمود �لأكادمي���ي ك�سمة با�ستخد�م 
�لنفع���ال �لإيجاب���ي، �أي �أن �لأف���ر�د ذوي �مل�ستوي���ات �ملرتقع���ة من �ل�سم���ود �لأكادميي 
ي�ستخدم���ون �لنفع���الت �لإيجابي���ة لالإبتع���اد ع���ن �خل���رب�ت �لبغي�س���ة و�لع���ودة �إىل 
حال���ة م���ن �لتو�فق – �إعادة �لتو�زن –مما يجعلهم قادرين على �لتعامل مع �خلرب�ت 
�ل�سلبية ب�سورة �إيجابية، �لأمر �لذي يدعم �سعورهم بتقدير �لذ�ت �لإيجابي، وبذلك 

يكون �ل�سمود �لأكادميي حم�سلة لعملية �لتو�فق �لناجح.

 ويف ه���ذ� �ل�س���دد ت�س���ري Fallon (2010) �إىل �أن �ل�سم���ود �لأكادميي نتيجة 
حم�سل���ة �لتو�ف���ق �لناج���ح رغ���م �لظ���روف �لتي تت�س���م بالتح���دي و�لتهدي���د. وي�سري 
Garmezy (1991) �إىل ع���دة عو�مل وقائية متيز �لأفر�د �ل�سامدون، وهي مبثابة 

عو�مل مهمة للنجاح �لأكادميي للفرد وهي:
((( �لطموح���ات �لفردي���ة و�لت�سمي���م و�لعم���ل �جل���اد و�لن�سب���اط �لذ�ت���ي و�إد�رة 1

�لوقت وح�سور �ملحا�سر�ت و��ستخد�م ��سرت�جتيات جيدة حلل �مل�سكالت.
((( �خل�سائ�س �ل�سخ�سية مثل ��ستخد�م مهار�ت �ل�ستدلل �ملنطقي، و�لتفاين.1
((( �ل�سلوكي���ات �لأكادميي���ة، ويق�س���د بها �ل�سلوكي���ات �حلقيقية وم���ا يفعله �لفرد 1

للم�ساعدة يف �لأد�ء �لأكادميي �جليد.
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((( دع���م �لأ�س���رة، حيث �أن �لكف���اءة �لأكادميية ب���ني �لطالب �ملت�سف���ون بال�سمود 1
تت�سح يف ثنايا �مل�ساندة �لو�لدية و�لت�سجيع �لأ�سري.

((( نظم �مل�ساندة �خلارجية خارج �لأ�سرة مثل �لبيئة �جلامعية.1

لديه���م  �لذي���ن  �لأف���ر�د  به���ا  يتمي���ز  خا�سي���ة  �لأكادمي���ي  �ل�سم���ود  ويع���د   
�لق���درة عل���ى �لتو�ف���ق يف �ملو�ق���ف �ل�سعب���ة، و�لظروف �لطارئ���ة �لتي جتل���ب �ل�سعادة 
للف���رد، و�ل�سم���ود بذل���ك د�لة �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لأكادميي �لذي ي���دل على متا�سك 
�لبني���ة �لد�خلي���ة للف���رد عل���ى �مل�ست���وى �جل�سم���ي، �لعقل���ي، �لجتماع���ي، �لنفع���ايل                                                                   

.(Reed & Kreimeyer,2014)
 

وت�س���ري بع����س �لدر��سات �إىل �أن درجة �لفقد�ن �ل�سمع���ي ليوؤثر على �ل�سمود 
�لأكادمي���ي ل���دى �لطالب، و�أن و�مل�ساركة ومه���ار�ت �لتو��سل يف قاعات �لتدري�س تعزز 

(Antia,2007) عملية �لنجاح �لأكادميي

 ويو�س���ح Baker (1984) �أن �لتكي���ف �لأكادمي���ي للطال���ب يف �جلامع���ة يع���د 
و�ح���ًد� م���ن �أقوى �ملوؤثر�ت �ملرتبط���ة بال�سحة �لنف�سية للطال���ب، فتكيف �لطالب مع 
ج���و �جلامعة و�سعوره بالر�سا و�لرتياح عن نوعية حياته �جلامعية ميكن �أن ينعك�س 
على �نتاجيته وي�سهم يف حتديد مدى ��ستعد�ده لتقبل �لجتاهات و�لقيم �لتي تعمل 
عل���ى تطويره���ا، و�أن �لطلب���ة �ملتكيفني �أكادميًي���ا يح�سلون على نتائ���ج در��سية �أف�سل 
وي�ساركون يف �لرب�مج �لطالبية بفعالية و�أكرث �حتماًل لإنهاء بر�جمهم يف �جلامعة 

من �لطلبة غري �ملتكيفني، ويرجع ذلك �إىل �لكفاية �ل�سخ�سية.

 ويف ه���ذ� �ل�س���دد �أك���دت در��س���ة Kopasa (1979) �إىل �أن �لأ�سخا�س �لأكرث 
�سالب���ة ه���م �أكرث �سموًد� و�سبًطا د�خلًيا ومب���اد�أة ون�ساًطا �سد كل مو�قف �ل�سغوط، 

فالطالب �لأكرث �سالبة يقاومون هذه �ل�سغوط يفاعلية.

 Marschark, Shaver, Nagle, & Newman, (2015) وقد �أ�سارت در��سة 
�إىل �أن �لكفاءة �لأكادميية للطالب �ل�سم و�سعاف يف �ل�سمع هو نتيجة لتفاعل معقد 
ب���ني عو�م���ل كثرية، ومنه���ا خ�سائ�س �لط���الب )كم�ستوى �للغة، وطريق���ة �لتو��سل، 
وعمل �لت�سالت(، خ�سائ�س بيئاتهم �لأ�سرية )م�ستوى �لو�لدين �لتعليمي، �حلالة 

�لجتماعية و�لقت�سادية(، و�خلرب�ت د�خل وخارج �لبيئة �لتعليمية. 
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درا�سات �سابقة:
مت تق�سيم �لدر��سات �ل�سابقة ملحورين على �لنحو �لتايل:

اأولً: درا�سات تناولت الكفاءة الجتماعية
 ق���ام Luetke (1995) بدر��س���ة هدفت �إىل �لتع���رف على �أثر كل من جماعة 
�لرف���اق باملن���زل و�لأن�سط���ة �ل�سيفية �جلماعي���ة يف �ملدر�سة على �لكف���اءة �لجتماعية 
لل�س���م و�سع���اف �ل�سمع، ومت �حل�سول على �لبيانات �ملتعلق���ة بال�سرت�ك يف �لأن�سطة 
من خالل �آباء �ل�سم ومعلميهم، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة �رتباطية 
د�لة �ح�سائًيا بني كل من عدد �لرفاق و�ل�سرت�ك يف �لأن�سطة �ل�سيفية باملدر�سة من 
جان���ب، و�لكف���اءة �لجتماعي���ة من جانب �آخر، كما �أنه مل يرتب���ط بعد �ملنزل بالكفاءة 

�لجتماعية لل�سم و�سعاف �ل�سمع. 

 قام Traines (2000) بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على �لكفاءة �لجتماعية 
لدى �لطالب �ملتخلفني عقلًيا يف �سوء م�ستوى )�لذكاء، �ل�سن، �لنوع(، وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )335( طالًب���ا وطالب���ة، )137 ذك���ر-98 �أنث���ى(، مت تق�سيمه���م �إىل ثالث 
جمموع���ات وفًقا لن�سب���ة �لذكاء )51-70(درجة، و�لعمر �إىل فئت���ني من )6-11(عاًما، 
)12-18(عاًم���ا، و�أظه���رت �لنتائج من خالل قيا�سات �ملعلمني �أن �ملجموعة ذ�ت �لذكاء 
�لأعل���ى لديه���ا قلق مرتفع وم�سكالت تكيفية د�خلية وبدرجة �أكرب من �ملجموعة ذ�ت 
�مل�ستوى �ملتو�سط يف ن�سبة �لذكاء، وبالن�سبة للفروق يف �لنوع �أظهرت قيا�سات �ملعلمني 
�أن �لذك���ور لديه���م ن�سب���ة مرتفعة من ع���دم �لنتباه، �أو �لرتكي���ز، و�لعزلة، و�مل�سكالت 

�لتكيفية �لد�خلية و�خلارجية �أعلى من �لإناث.

 وهدفت در��سة Suarez (2000) �إىل تقييم �أثر برنامج تدريبي على �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة ل���دى �لط���الب �ل�سم يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة باملد�ر�س �لعادي���ة، وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )18( �أ�س���م، ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )9-12(عاًم���ا، وتو�سل���ت 
�لدر��سة �إىل �أن �لربنامج كان له فعالية يف حت�سني مهار�ت حل �مل�سكالت �لجتماعية 
و�مله���ار�ت �لتوكيدي���ة، و�إن كانت �لفروق غري د�ل���ة يف �لتكامل بني �ملهار�ت �لأكادميية 

و�لجتماعية كما قدرها �لأقر�ن يف ��ستبيان �لعالقات �لجتماعية.
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 وق���ام Anderson, Olsson, Rydell, & Larsen. (2000) بدر��س���ة 
هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �لكف���اءة �لجتماعية ل���دى �ملعاق���ني �سمعًي���ا، وتكونت عينة 
�لدر��س���ة من جمموعتني: �لأوىل تكونت من )57( معاًقا �سمعًيا، ومت تق�سيمهم �إىل: 
فق���د �سمع���ي تام، ومتو�س���ط، �سمع ب�سيط، و�ملجموعة �لثاني���ة تتكون من )214( عادي 
�ل�سمع، و��ستخدمو� كمجموعة مقارنة، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود �ختالفات 
ب�سيط���ة ب���ني �ملجموعتني فيما عد� �أن �ملعاقني �سمعًيا �أظه���رو� مباد�أة �جتماعية �أقل، 

ول توجد عالقة بني �لكفاءة �لجتماعية و�لفقد �ل�سمعي.

 وق���ام Parnes (2003) بدر��س���ة هدف���ت �إىل معرف���ة دور �ل�سل���وك �ملوؤك���د 
لل���ذ�ت و�لفاعلي���ة �لذ�تية يف �لكف���اءة �لجتماعية و�لإرهاق �لنف�س���ي لدى �لأمريكان 
م���ن �أ�س���ل �أفريقي، وتكونت عين���ة �لدر��سة من )209( طالب م���ن �لطلبة �لأمريكان، 
وتو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة ميك���ن �أن تتنباأ بالكف���اءة �لجتماعية 
وتوكي���د �لذ�ت، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود عالقة بني �ل�سلوك �ملوؤكد لل�سلوك �ملتميز 
بالكفاءة �لجتماعية بالعمر، حيث �أن �لأ�سخا�س �لأكرب عمًر� يكون توكيدهم لذ�تهم 

وكفاءتهم �لجتماعية �أعلى من �لأ�سغر �سًنا.

 وهدفت در��سة عبد �خلالق )2008( �إىل معرفة فاعلية برنامج معريف �سلوكي 
لتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى �لتالمي���ذ �ل�سم، ومعرف���ة �لفروق ب���ني �لنوعني 
م���ن �لتالمي���ذ �ل�سم يف �لكفاءة �لجتماعية، وتكونت عين���ة �لدر��سة من )24( تلميذ 
وتلمي���ذة، مت تق�سيمه���م �إىل جمموعتني �إحد�هما جتريبي���ة ومكونة من )12( تلميذ 
�أ�س���م، و�لأخ���رى �سابطة ومكونة من )12( تلميذة م���ن �لتلميذ�ت �ل�سم، وطبق على 
�لعين���ة مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعية )�إعد�د �لباحث(، وتو�سل���ت �لدر��سة يف نتائجها 
�إىل وج���ود ف���روق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطات درجات �لذك���ور و�لإناث على مقيا�س 
�لكفاءة �لجتماعية ل�سالح �لإناث، ووجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
�أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية يف 

�لقيا�س �لبعدي ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
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 قام���ت عب���د �هلل )2012( بدر��س���ة هدفت �إىل قيا�س �لكف���اءة �لجتماعية لدى 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة �سع���اف �ل�سم���ع )در��س���ة مقارنة ب���ني �لذك���ور و�لإناث(، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��سة من )37( تلميذ وتلميذة من �سعاف �ل�سمع مبدر�سة مديحة 
قن�س���وة للرتبي���ة �ل�سمعي���ة �لتجريبي���ة بالقاه���رة، وطب���ق عليه���م مقيا����س �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة )�إع���د�د �لباحث���ة(، وتو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة بع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�سائًي���ا ب���ني متو�سطي رت���ب درجات �لذكور ورت���ب درجات �لإناث عل���ى جميع �أبعاد 

مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية. 

 ق���ام  Ketelaar et al. (2012)، بدر��س���ة هدف���ت �إىل فح����س م�ستوي���ات 
�لكفاءة �لجتماعية و�ل�سلوك �لتعاطفي لدى ز�رعي �لقوقعة ومقارنتهم بال�سامعني، 
تكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن )150( طف���اًل، مت تق�سيمهم �إىل جمموعت���ني منهم )61( 
ز�رع���ي �لقوقع���ة، و)89( عاديني، و�عتمدت �لنتائج عل���ى تقارير �لآباء ومالحظاتهم، 
بالإ�ساف���ة �إىل ��ستخ���د�م مقايي����س ح�س���اب م�ست���وى �لتعاطف و�لكف���اءة �لجتماعية، 
و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن م�ستويات �لكف���اءة �لجتماعية و�ل�سلوك �لتعاطفي كانت �أقل 

لدى ز�رعي �لقوقعة، كما كان �ل�سلوك �لتعاطفي منبًئا بالكفاءة �لجتماعية.

 ويف در��سة قام بها Wiefferink, et al. (2012) و�لتي هدفت �إىل �لتعرف 
عل���ى �أوجه �لفروق بني ز�رعي �لقوقعة و�لأطفال �ل�سامعني يف ��سرت�جتيات �لتنظيم 
�لنفع���ايل “ �لتعبري �لنفع���ايل، مهار�ت �ملو�جهة و�لتعامل م���ع �مل�سكالت و�لوظيفة 
�لجتماعي���ة متمثلة يف �لكفاءة �لجتماعي���ة و�ل�سلوكيات �خلارجية ”، ومتونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )69( طفاًل ز�رعي �لقوقعة، و)67( م���ن �ل�سامعني ترت�وح �أعمارهم ما 
ب���ني )18-60( �سه���ر، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �أن �لأطفال ز�رعي �لقوقع���ة لديهم �سبط �أقل 

ل�سرت�جتيات �لتنظيم �لنفعايل و�لكفاءة �لجتماعية من �أقر�نهم �ل�سامعني.

 ويف در��س���ة ق���ام بها �لعا�س���ي )2013( و�لتي هدف���ت �إىل �لتعرف على م�ستوى 
مهار�ت �لتعلم �لجتماعي وعالقتها بالكفاءة �لجتماعية، وتكونت عينة �لدر��سة من 
)100( طال���ب وطالبة م���ن كلية �لرتبية جامعة �لأق�سى، وطب���ق على �لعينة �أد�تني: 
�أد�ة للتعل���م �لجتماعي و�أد�ة للكفاءة �لجتماعية، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود 

عالقة �رتباطية بني مهار�ت �لتعلم �لجتماعي و�لكفاءة �لجتماعية.
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 قام���ت Chia (2013) بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لتعرف عل���ى �لعو�مل �لتي توؤثر 
عل���ى �لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لأكادميي���ة للط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع يف جامعة 
تايو�ن، وتكونت عينة �لدر��سة من )132( طالب وطالبة �سم و�سعاف �سمع،، وتو�سلت 
نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لعالقة �لأ�سرية ترتبط ب�سكل كبري مع �لأد�ء �لأكادميي بغ�س 
�لنظ���ر ع���ن �لفقد�ن �ل�سمع���ي، وطرق �لتو��س���ل، و�لعمر، و�لن���وع و�أن �لطالب �ل�سم 
و�سعاف �ل�سمع �لذين تعر�سو� ل�سغط �أقل يف �لأ�سرة يعانون من �سعوبات �أكادميية 
�أق���ل، وكذل���ك تو�سلت نتائ���ج �لدر��سة بوجود عالقة بني �لكف���اءة �لجتماعية و�لأد�ء 
�لأكادمي���ي للط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع، حي���ث تعد �لكف���اءة �لجتماعي���ة موؤ�سر 

للنجاح �لأكادميي للطالب

 وقام���ت Sobia, et al. (2014) بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �لكفاءة 
�لجتماعي���ة ل���دى �لطالب �سعاف �ل�سمع �ملر�هق���ني يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة 
م���ن وجهة نظ���ر �ملعلمني، وتكونت عين���ة �لدر��سة من )100(طال���ب �سعيف �سمع من 
�ملد�ر����س �حلكومي���ة و�خلا�س���ة مبدين���ة ��سالم �أب���اد بدول���ة باك�ست���ان، وتو�سلت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لكف���اءة �لجتماعية بني �ملر�هقني 
�سع���اف �ل�سم���ع يف �ملد�ر����س �لعام���ة و�خلا�س���ة ل�سال���ح �لط���الب ذو �لفق���د �ل�سمع���ي 
�لب�سيط، م و�أن �لطالب ذو �ل�سعف �ل�سمعي �لب�سيط لديهم �لقدرة على �لتفاعل مع 
�لآخري���ن لأن لديهم بع�س �لقدرة على �ل�ستماع �إىل �لآخرين، وتعلم مهار�ت �أف�سل 

مقارنة باملر�هقني ذو �ل�سعف �ل�سمعي �ل�سديد.

 ويف در��س���ة قام���ت به���ا Setareh (2014) و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى 
�لعالق���ة ب���ني �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لذك���اء �لعاطف���ي وتقدي���ر �ل���ذ�ت و�لتح�سي���ل 
�لدر��سي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع مبدينة ��سفهان بدولة �ير�ن، وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )106( طال���ب، منه���م )51 ذك���ر، 55 �أنث���ى(، م���ن ط���الب �ملد�ر����س 
�لثانوي���ة، وتو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وجود عالق���ة �إيجابية بني �لذك���اء �لعاطفي 
و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي، و�أظه���رت �لنتائ���ج عدم وج���ود عالقة ذ�ت مغزى ب���ني �ملهار�ت 
���ا �إىل وجود عالقة ب���ني �لتو��سل  �لجتماعي���ة و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي، وتو�سل���ت �أي�سً

�لأ�سري و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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ثانًيا: درا�سات تناولت ال�سمود الأكادميي
 نظ���ًر� لن���درة �لدر��س���ات يف �ل�سم���ود �لأكادميي لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 

�ل�سمع، �سوف يقوم �لباحث بعر�س بع�س �لدر��سات ذ�ت �سلة.

 قام Hackett et al, (1992)  بدر��سة هدفت �إىل �لك�سف عن �لعالقة بني 
مقايي�س فعالية �لذ�ت �لأكادميية و�ملهنية، و�لقدرة �لأكادميية، و�مل�ساندة �لجتماعية 
وب���ني �لجناز �لأكادميي، وتكونت عين���ة �لدر��سة من )197( طالًبا جامعًيا، وتو�سلت 
�إىل ع���دة نتائ���ج �أهمه���ا: �أن فعالي���ة �ل���ذ�ت �لأكادميي���ة ت�سك���ل بالحتاد م���ع �ملتغري�ت 

�لأكادميية و�مل�ساندة �لجتماعية منبًئا قوًيا بالإجناز �لأكادميي لطلبة �جلامعة.

 قام���ت �لدمياط���ي )2008( بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لوقوف على و�ق���ع �مل�سكالت 
�لأكادميية �لتي تو�جهها طالبات جامعة طيبة و�أ�سبابها، وعالقتها ببع�س �ملتغري�ت: 
)�مل�ست���وى �لدر��س���ي -�لكلية(،وتكونت عينة �لدر��سة م���ن )384( طالبة، و��ستخدمت 
�لدر��س���ة �ملنه���ج �لو�سف���ي �مل�سح���ي لتحدي���د �أه���م �مل�سك���الت �لأكادميي���ة �لت���ي تعانى 
منه���ا �لطالب���ات وترتيبها من حيث �لأهمية من وجه���ه نظرهن، وكذلك عالقة هذه 
�مل�سكالت بالأد�ء �لأكادميي لهن، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �مل�سكالت �لأكادميية 
�ملتعلقة باملقرر�ت �لدر��سية �حتلت �ملرتبة �لأوىل بالن�سبة للطالبات، وتلتها �مل�سكالت 
�ملتعلق���ة باأع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س، ث���م �مل�سكالت �ملتعلق���ة باملكتب���ة �جلامعية،و�حتلت 
�مل�سكالت �ملتعلقة باجلد�ول �لدر��سية �ملرتبة �لأخرية، و�أو�سحت �أي�سا �أهم �ملتغري�ت 
�ملوؤث���رة على �لأد�ء �لأكادميي للطالبات تتمثل يف �لد�ئرة �لتلفزيونية، و�أع�ساء هيئة 

�لتدري�س، و�ملقرر�ت �لدر��سية. 

ويف در��س���ة ق���ام به���ا Hyde et al. (2009)  و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتعرف على 
�خلرب�ت �لأكادميية و�لجتماعية للطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف جامعة كوينزلند  
Queensland university با�سرت�لي���ا، �لت���ي تق���دم برنامج �سامل للطالب �ل�سم، 
حي���ث �أكم���ل)72( طال���ب �أثناء �لدر��س���ة وخريج منذ بد�ي���ة �لربنامج من���ذ )20( عام 
مقيا�س عن خرب�تهم و�لتحديات �لتي و�جهتهم و��ستخد�م �أدو�ت �لتو��سل وخدمات 
�مل�سان���دة يف �جلامع���ة، و�أو�سح���ت �لنتائج �أن �لط���الب قدرو� �خلدم���ات �مل�ساندة �لتي 
ح�سل���و� عليه���ا، بالرغ���م م���ن �أن �لعدي���د م���ن �لطالب و�جه���و� حتدي���ات يف �حل�سول 
عل���ى �ملنهج �لأكادمي���ي، وفى جمال �لعو�مل �لجتماعية ف���اإن معظم �لطالب متتعو� 
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ب�سد�ق���ات جيدة وبال�سعور لالنتماء لالأ�سخا����س �ل�سم �لآخرين، بينما �سعر �آخرون 
بالنعز�ل �لجتماعي يف جماعة �ل�سامعني. وب�سكل عام حقق �لطالب �ل�سم و�سعاف 

�ل�سمع معدل مرتفع من �لتخرج باملقارنة بطالب �جلامعة �لآخرين.

 قام���ت Shirin, et al. (2009) بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �لكف���اءة 
�لأكادميي���ة ل���دى �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 
“)197( طال���ب و�سعي���ف �سم���ع مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام )�لدم���ج( بولي���ة �أريزونا 
بالولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة، وتو�سلت نتائ���ج �لدر��سة �إىل �أن �ختب���ار�ت �لتح�سيل 
�ملوح���دة يف �لريا�سيات،�لق���ر�ءة، �لكتاب���ة، �للغ���ة �لت���ي ��ستمرت خم����س �سنو�ت حققت 
موؤ�س���ًر� �إيجابًي���ا، حيث �أك���دت نتائج �ختب���ار�ت �لتح�سيل �ملعيارية ل���دى �لطالب من                                             
63% - 79% يف �لريا�سي���ات، وم���ن 48%- 68% يف �لق���ر�ءة، وم���ن 55%- 76% يف �لكتاب���ة 
و�للغ���ة، وه���ذه �لنتائ���ج تعطي موؤ�س���ر بتقدم �لط���الب �أكادميًي���ا يف كل م���ادة، و�أ�سارت 
ا �إىل �أن 98% من �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع حققو� تقدم يف �لتو��سل  �لنتائج �أي�سً
�لتعب���ريي، و�أن ط���الب مد�ر�س �لتعليم �لعام لديهم كف���اءة �أكادميية �أعلى من �لذين 

يدر�سون يف ف�سول خا�سة م�ستقلة.

 Hyde, Punch., Power, Hartley, Neale, Brennan ويف در��سة قام
(2009) و�لت���ي هدفت �إىل �لتعرف على �خل���رب�ت �لأكادميية و�لجتماعية للطالب 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف جامعة كوينزلند Queensland university با�سرت�ليا، 
�لت���ي تق���دم برنام���ج �سام���ل للط���الب �ل�س���م، حيث �أكم���ل)72( طال���ب �أثن���اء �لدر��سة 
وخري���ج من���ذ بد�ي���ة �لربنامج منذ )20( ع���ام مقيا�س عن خرب�ته���م و�لتحديات �لتي 
�مل�سان���دة يف �جلامع���ة، و�أو�سح���ت  �أدو�ت �لتو��س���ل وخدم���ات  و�جهته���م و��ستخ���د�م 
�لنتائ���ج �أن �لط���الب ق���درو� �خلدم���ات �مل�سان���دة �لت���ي ح�سل���و� عليها، بالرغ���م من �أن 
�لعدي���د م���ن �لط���الب و�جه���و� حتدي���ات يف �حل�س���ول عل���ى �ملنه���ج �لأكادمي���ي، وف���ى 
جم���ال �لعو�م���ل �لجتماعية فاإن معظ���م �لطالب متتعو� ب�سد�ق���ات جيدة وبال�سعور 
لالنتم���اء لالأ�سخا����س �ل�س���م �لآخرين، بينما �سع���ر �آخرون بالنع���ز�ل �لجتماعي يف 
جماع���ة �ل�سامع���ني. وب�سك���ل عام حقق �لط���الب �ل�سم و�سعاف �ل�سم���ع معدل مرتفع 

من �لتخرج باملقارنة بطالب �جلامعة �لآخرين.
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 وقام عطية )2011( بدر��سة هدفت �إىل ��ستك�ساف طبيعة �لعالقة �لرتباطية 
بني �ل�سمود �لأكادميي وتقدير �لذ�ت لدى طالب �لتعليم �ملفتوح بجامعة �لزقازيق، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )253( طالًب���ا وطالب���ة )150 طال���ب – 103 طالب���ة(، 
وتو�سل���ت نتائج �لدر��سة �إىل وج���ود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة بني درجات �لطالب 
عل���ى مقيا����س �ل�سم���ود �لأكادمي���ي ودرجات �لطالب عل���ى مقيا�س تقدي���ر �لذ�ت، كما 

توجد فروق بني �لذكور و�لإناث على مقيا�س �ل�سمود �لأكادميي ل�سالح �لإناث.

 وركزت در��سة Falllon (2011) على معرفة �لعالقة بني �لتفاوؤل �لأكادميي 
و�ل�سمود �لأكادميي، وتكونت عينة �لدر��سة من )150( طالب من طالب �لثانوية يف 
�ملناط���ق �حل�سري���ة يف �أمريكا، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة بني �لتفاوؤل 

�لأكادميي و�ل�سمود �لأكادميي لدى �لطالب.

 قام���ت �س���ر�ب )2011( بدر��س���ة هدف���ت �إىل �لك�سف عن �لعالقة ب���ني �أ�ساليب 
�تخ���اذ �لقر�ر و�ل�سالبة �لأكادميية، وتكونت عينة �لدر��سة من )101( طالًبا وطالبة 
بال�سن���ة �لأوىل و�لدبل���وم �لعام بكلية �لرتبية بالعري�س جامع���ة قناة �ل�سوي�س، وطبق 
عل���ى �لعين���ة مقيا�س �ل�سالب���ة �لأكادميية )�إع���د�د �لباحثة، ومقيا����س �أ�ساليب �تخاذ 
�لق���ر�ر )تقن���ني �لباحثة(، وتو�سل���ت �لدر��سة يف نتائجها �إىل وج���ود عالقة �رتباطية 
ب���ني �لأ�سلوب �لعقالين و�ل�سالبة �لأكادميية، وع���دم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 

�لطالب �لأكرب و�لأ�سغر �سًنا يف �ل�سالبة �لأكادميية.

 وقام كل من زهر�ن وزهر�ن )2013( بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على �لعالقة 
ب���ني �لعو�مل �خلم����س �لكربى لل�سخ�سي���ة وكل من �ل�سمود �لأكادمي���ي و�ل�ستغر�ق 
�لوظيف���ي لدى طالب �لدر��س���ات �لعليا �لعاملني بالتدري����س، وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )240( طال���ب م���ن طالب �لدر��س���ات �لعليا بجامعت���ي حلو�ن ودمي���اط �لعاملني 
بالتدري����س )155 �إن���اث و85 ذكور( ترت�وح �أعمارهم م���ن 23-46 عاًما، وتو�سلت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ود�لة ب���ني �لعو�مل �خلم����س �لكربى 
لل�سخ�سية وكل من �ل�سمود �لأكادميي و�ل�ستغر�ق �لوظيفي، وعد وجود فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني �لذكور و�لإناث يف جميع متغري�ت �لدر��سة، ودلت �لنتائج على �إمكانية 

�لتنبوؤ بال�سمود �لأكادميي من خالل �لعو�مل �خلم�س �لكربى.



الكفاءة االجتماعية وعالقتها بال�صمود االأكادميي يف �صوء بع�س املتغريات د . �صري حممد ر�صدي �صامل

 115 

اإجراءات البحث: 

منه�ج البح�ث: ��ستخ���دم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�سف���ي �ل���ذي يق���وم عل���ى جم���ع ( 1)
�ملعلوم���ات وت�سنيفه���ا ،ومن ثم حتليلها وك�سف �لعالقة ب���ني �أبعادها �ملختلفة 
م���ن �أج���ل تف�سريها تف�س���رًي� كافًيا و�لو�س���ول �إىل ��ستنتاجات عام���ة ت�سهم يف 

فهم �حلا�سر وت�سخي�س �لو�قع و�أ�سبابه )�لع�ساف، 1431(.
جمتم�ع البح�ث: تك���ون جمتمع �لبح���ث م���ن جميع �لط���الب �ل�س���م و�سعاف ( 2)

�ل�سمع، و�مللتحقني بق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود للعام �لدر��سي 
1436/ 1437ه� و�لذي يبلغ حجمها )80( طالًبا وطالبة �سم و�سعاف �سمع.

عين�ة البح�ث:  تكونت عين���ة �لبحث م���ن )80( طالب وطالبة »�س���م و�سعاف ( 3)
�سم���ع« وه���م جمتم���ع �لبح���ث، منه���م )40( �أ�س���م، و)40( �سعي���ف �سم���ع بق�سم 
�لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �لدر��سي 

1436-1437ه�.
 وفيما يلي و�سف عينة �لبحث:

جدول )1(
و�سف عينة البحث من حيث متغريات 

�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�لت�سنيف�ملتغري�ت

�سدة �لإعاقة
4050.0�سم

4050.0�سعاف �سمع
80100.0�لكلي

 �ملعدل
�لدر��سي

2531.3من 2.75 �إىل �أقل من 3.75
3240.0من 3.75 �إىل �أقل من 4.5

2328.8من 4.5 �إىل 5
80100.0�لكلي

 طريقة
�لتو��سل

1316.3لغة �لإ�سارة
1822.5لغة منطوقة

4961.3لغة �إ�سارة ولغة منطوقة
80100.0�لكلي

4050.0ذكور�لنوع
4050.0�ناث
80100.0�لكلي
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اأدوات البحث:
��ستخدم �لباحث �لأدو�ت �لتالية:

مقيا�س ال�سمود الأكادميي              )�إعد�د �لباحث(.( 1)
وفيما يلي �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لأدو�ت �لبحث:

مقيا�س الكفاءة الجتماعية: اأ-  
 قام �لباحث باإعد�د مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية كمتطلب للبحث �حلايل من 

خالل ما يلى:
(( �لطالع على �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة 0 .
(( �أد�ة                       . ومنه���ا  �لجتماعي���ة،  بالكف���اءة  �لعالق���ة  ذ�ت  �لأدو�ت  عل���ى  �لإط���الع 

حمم���ود )2010( ع���ن �لطالبات �ل�سامعني يف �لتعليم �لعايل، عبد �هلل )2012( 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى �لتالمي���ذ �سع���اف �ل�سم���ع يف �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة، 

ومقيا�س عبد �لكرمي )1990( �لكفاءة �لجتماعية للكبار و�لر��سدين.
(( ويف �س���وء م���ا �سب���ق مت �إع���د�د �ملقيا�س يف �سورت���ه �لأولية، ويتكون م���ن �لأبعاد .

�لتالية:
�لبعد �لول: �لثقة وتوكيد �لذ�ت  •
�لبعد �لثانى: �لذكاء �لجتماعي. •
�لبعد �لثالث: �لتو��سل و�لتو�فق �لجتماعي.  •

(( مت عر����س �ل�سورة �لأولية للمقيا�س )45(عبارة على ثمانية من �ملتخ�س�سني .
يف �لرتبي���ة �خلا�سة،وذلك لتحديد مدى مالءمة �لعبارة لقيا�س �لبعد �لذي 
ينتم���ي �إلي���ة و�إجر�ء �لتعديالت �سو�ء �حلذف، �أو �لإ�سافة ملا يرونه مالئًما...
وترت���ب عل���ى ذلك �إعادة �سياغ���ة بع�س �ملفرد�ت وح���ذف )9( عبار�ت،وبالتاىل 

�أ�سبحت �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س)36(عبارة. 
(( مت حتدي���د طريق���ة �ل�ستجاب���ة وف���ق مقيا����س يتك���ون م���ن خم����س ��ستجاب���ات    .

)غالًبا – د�ئًما – �أحياًنا – نادًر�- �أبًد�( تاأخذ درجات1،2،3،4،50 على �لتو�يل، 
مع مر�عاة �لعبار�ت �لتي تاأخذ �جتاه �سلبي 0 
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تقنني املقيا�س:
مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة �لتقن���ني وقو�مه���ا )20( طال���ب وطالبة من   
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع بق�سم �لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود، وفيما يلى 

بيان بطرق �لتقنني �لتي �تبعها �لباحث:

�أتب���ع �لباح���ث ع���دة �إج���ر�ء�ت للتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س                           اأولً: �س�دق املقيا��س 
منها ما يلى:

( �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد )8( من �ل�سادة 	
�ملحكمني من �ملتخ�س�سني يف جمال �لرتبية �خلا�سة، وذلك للحكم على مدى 
�سالحيته وقيا�سه ملا و�سع لقيا�سه، وبناء على ذلك مت حذف )9( عبارت حيث 
مت �لتفاق عيها من �ملحكمني بن�سبة )80%( وتعديل بع�س �لعبار�ت �لأخرى، 
ومت �ل�ستق���ر�ر على طريق���ة �ل�ستجابة من خم�س ��ستجابات تتدرج كما يلى: 

)غالًبا – د�ئًما – �أحياًنا – نادًر�- �أبًد�(.
( �سدق الت�ساق الداخلي: مت ��ستخر�ج �سدق �لت�ساق �لد�خلي من خالل ح�ساب 	

معامل �رتباط بري�سون بني كل بعد من �أبعاد �لأد�ة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، 
وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل كما هو مو�سح يف �جلدول )2(. 

جدول )2( 
معامالت ارتباط املفردات باأبعاد املقيا�س ودللتها الإح�سائية 

�لبعد �لثالث�لبعد �لثاين�لبعد �لأول
 رقم

 رقممعامل �لرتباط�ملفردة
 رقممعامل �لرتباط�ملفردة

معامل �لرتباط�ملفردة

10.327**120.625**260.633**
20.452**130.560**270.658**
30.451**140.536**280.735**
40.559**150.600**290.685**
50.432**160.714**300.743**
60.264**170.624**310.770**
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�لبعد �لثالث�لبعد �لثاين�لبعد �لأول
 رقم

 رقممعامل �لرتباط�ملفردة
 رقممعامل �لرتباط�ملفردة

معامل �لرتباط�ملفردة

70.548**180.695**320.615**
80.616**190.583**330.547**
90.572**200.622**340.427**

100.419**210.553**350.638**
110.698**220.444**360.476**

230.356**
240.486**
250.527

�لكف���اءة  مقيا����س  مف���رد�ت  �رتب���اط  معام���الت  �أن   )2( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
�لجتماعي���ة باأبع���اده �لثالث���ة معامالت �رتباط د�ل���ة �إح�سائًيا عن���د م�ستوي )0.01( 

وهذ� يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �لت�ساق �لد�خلي0 

ثانًيا: الثيات
وحل�ساب ثبات �ملقيا�س،قام �لباحث بح�ساب ثبات �لت�ساق �لد�خلى من خالل 

معامل �ألفا، وكانت �لنتائج على �لنحو �لتايل كما هو مو�سح يف جدول )3(.
جدول )3(

يو�سح معامل األفا لكل بعد من الأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س
معامل �ألفا�لبعد

0.7356�لثقة وتوكيد �لذ�ت
0.9336�لذكاء �لجتماعي

0.545�لتو��سل و�لتو�فق �لجتماعي
0.9397�لدرجة �لكلية للمقيا�س

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل مف���ردة من 
مفرد�ت مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 01، 

مما يدل على ثبات مفرد�ت �ملقيا�س
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التطبيق النهائي للمقيا�س:
مت توزيع �ملقيا�س على عينة �لبحث وعددهم )80( طالب وطالبة من �لطالب 
و�لطالب���ات �ل�سم و�سعاف �ل�سمع بق�سم �لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود للف�سل 
�لدر��سي �لثاين عام 1436/ 1437ه ومب�ساعدة مرتجمي لغة �لإ�سارة بربنامج �لتعليم 
�لع���ايل لل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع باجلامع���ة، ومت �لتطبيق عل���ى جميع �أف���ر�د جمتمع 

�لبحث وهم )80( طالب وطالبة �سم و�سعاف �سمع.

مقيا�س ال�سمود الأكادميي:( 2)
ق���ام �لباحث باإعد�د مقيا�س �ل�سمود �لأكادمي���ي كمتطلب للبحث �حلايل من 

خالل ما يلى:
(( �لطالع على �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة 0 .
(( �لإط���الع عل���ى �لأدو�ت ذ�ت �لعالق���ة بال�سم���ود �لأكادميي، خا�س���ة �لأد�ة �لتي .

Gardynik (2008)ع���ن �ل�سم���ود �لأكادمي���ي يف جم���ال  �أعده���ا جاردن���ك 
�سعوبات �لتعلم، ويف �سوء ما �سبق مت �إعد�د �ملقيا�س يف �سورته �لأولية. 

(( يتكون �ملقيا�س من �لأبعاد �لتالية: .
�لبعد �لول: مركز �ل�سبط.  •
�لبعد �لثاين: �لتخطيط للم�ستقبل. •
�لبعد �لثالث: �ملثابرة. •
�لبعد �لر�بع: �لفاعلية �لذ�تية:  •

(( مت عر����س �ل�سورة �لأولية للمقيا�س )50(عبارة على ثمانية من �ملتخ�س�سني .
يف �لرتبي���ة �خلا�سة،وذلك لتحديد مدى مالءمة �لعبارة لقيا�س �لبعد �لذي 
ينتم���ي �إلي���ة و�إجر�ء �لتعديالت �سو�ء �حلذف، �أو �لإ�سافة ملا يرونه مالئًما...
وترت���ب على ذل���ك �إعادة �سياغة بع�س �ملفرد�ت وح���ذف )6( عبار�ت، وبالتايل 

�أ�سبحت �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س)44(عبارة.
(( مت حتدي���د طريق���ة �ل�ستجاب���ة وف���ق مقيا����س يتك���ون م���ن خم����س ��ستجاب���ات  .

)غالًبا – د�ئًما – �أحياًنا – نادًر�- �أبًد�( تاأخذ درجات1،2،3،4،50 على �لتو�يل، 
مع مر�عاة �لعبار�ت �لتي تاأخذ �جتاه �سلبي 0
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تقنني املقيا�س:
مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة �لتقن���ني وقو�مه���ا )20( طال���ب وطالبة من   
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع بق�سم �لرتبية �خلا�سة جامعة �مللك �سعود، وفيما يلى 

بيان بطرق �لتقنني �لتي �تبعها �لباحث:

اأولً: �س�دق املقيا��س �أتبع �لباحث عدة �إجر�ء�ت للتحق���ق من �سدق �ملقيا�س منها ما 
يلى:

�سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد )8( من �ل�سادة . 1
�ملحكمني من �ملتخ�س�سني يف جمال �لرتبية �خلا�سة، وذلك للحكم على مدى 
�سالحيت���ه وقيا�س���ه مل���ا و�س���ع لقيا�س���ه، وبناء عل���ى ذلك مت ح���ذف )6( عبار�ت 
حي���ث مت �لتف���اق عيه���ا م���ن �ملحكمني بن�سب���ة )80%( وتعديل بع����س �لعبار�ت 
�لأخ���رى، ومت �ل�ستقر�ر على طريق���ة �ل�ستجابة من خم�س ��ستجابات تتدرج 

كما يلى: )غالًبا – د�ئًما – �أحياًنا – نادًر�- �أبًد�(.
�س�دق الت�س�اق الداخل�ي: مت ��ستخ���ر�ج �س���دق �لت�س���اق �لد�خل���ي م���ن خ���الل . 2

ح�س���اب معامل �رتباط بري�سون ب���ني كل بعد من �أبعادة �لأد�ة و�لدرجة �لكلية 
للمقيا�س، وجاءت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول )4( على �لنحو �لتايل: 

جدول )4(
معامالت ارتباط املفردات باأبعاد املقيا�س ودللتها الإح�سائية

�لبعد �لر�بع�لبعد �لثالث�لبعد �لثاين�لبعد �لأول
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
10427**130.625**240.633**390.622**
20.456**140.560**250.658**400.553**
30.555**150.536**260.735**410.444**
40.456**160.600**270.685**420.366**
50.714**170.432**280.743**430.586**
60436**180.534**290.770**440.547**
70.548**190.695**300.615**
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�لبعد �لر�بع�لبعد �لثالث�لبعد �لثاين�لبعد �لأول
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
80.516**200.576**310.547**
90.572**210.622**320.427**

100.419**220.553**330.638**
110568**230.444**340.476**
120.486**350.695**

360.576**
370.560**
380.536**

 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن معام���الت �رتب���اط مف���رد�ت مقيا����س �ل�سم���ود 
�لأكادميي باأبعاده �لأربعة معامالت �رتباط د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوي )0.01( وهذ� 

يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �لت�ساق �لد�خلي.

ثانًيا: ثبات املقيا�س:
ق���ام �لباح���ث بح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريقت���ي معام���ل و�لتجزئ���ة �لن�سفية 
ل�سيربم���ان – ب���ر�ون على عين���ة �لتقنني �لبال���غ عددها )20( طال���ب وطالبة، ثم قام 
بح�س���اب �لثب���ات بطريقة �إعادة تطبيق �لختبار من نف����س �لعينة بفا�سل زمني قدره 

�أ�سبوعني، و�جلدول )5( يو�سح قيم معامالت �لثبات.
جدول )5(

قيم معامالت الثبات لأبعاد ال�سمود الأكادميي
معامالت �لثبات�لأبعاد

0.7930.7990.776مركز �ل�سبط
0.7530.7290.733�لتخطيط للم�ستقبل

0.7020.7110.688�ملثابرة
0.5620.5610.517�لفاعلية �لذ�تية
0.7650.7680.753�لدرجة �لكلية
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نتائج البحث ومناق�ستها:

نتائج ال�سوؤال الأول ومناق�سته: 
ين����س على: »ه���ل توجد عالقة �رتباطي���ة بني �لكف���اءة �لجتماعية و�ل�سمود 
�لأكادمي���ي ل���دى �لطالب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع؟«. ولالإجابة على ه���ذ� �ل�سوؤ�ل، قام 
�لباح���ث با�ستخ���د�م معام���ل �رتب���اط بري�س���ون ملعرف���ة �لرتب���اط بني متغ���ري �لكفاءة 
�لجتماعي���ة و�ل�سم���ود �لأكادميي،وج���اءت �لنتائج على �لنحو �لت���ايل كما هو مو�سح 

يف �جلدول )6(.
جدول )6(

معامل ارتباط بري�سون بني الكفاءة الجتماعية وال�سمود الأكادميي واأبعادهما

 �ل�سمود
�لأكادميي

 �لكفاءة
�لجتماعية

 �لفاعلية
 �لتخطيط�ملثابرة�لذ�تية

للم�ستقبل
 مركز

�ل�سبط

 �لتو��سل
 و�لتو�فق

�لجتماعي

 �لذكاء
�لجتماعي

 �لثقة
 وتوكيد
�لذ�ت

**0.605**0.822**0.573**0.570**0.574**0.542**0.557**0.7271
 �لثقة

 وتوكيد
�لذ�ت

 �لذكاء0.727**0.8321**0.781**0.811**0.770**0.745**0.963**0.842**
�لجتماعي

**0.851**0.902**0.0.722**0.803**0.833**0.7631**0.832**0.557
 �لتو��سل
 و�لتو�فق

�لجتماعي

 مركز0.524**0.781**0.763**0.8541**0.764**0.674**0.781**0.898**
�ل�سبط

 �لتخطيط0.574**0.811**0.833**0.854**0.8531**0.795**0.835**0.952**
للم�ستقبل

�ملثابرة0.570**0.770**0.803**0.764**0.853**0.8451**0.805**0.949**

 �لفاعلية0.573**0.745**0.722**0.674**0.795**0.845**0.7651**0.880**
�لذ�تية

 �لكفاءة0.822**0.963**0.902**0.781**0.835**0.805**0.765**0.8641**
�لجتماعية

 �ل�سمود0.605**0.842**0.898**0.952**0.949**0.880**0.864**1
�لأكادميي
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يت�سح من �جلدول )6( وجود �رتباطات د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 بني 
�لكفاءة �لجتماعية و�ل�سمود �لأكادميي و�أبعادهم. 

 تتف���ق خ���ذه �لنتيج���ة مع ما �أ�سار �إليه حبي���ب )2003( �إىل �أن مرتفعي �لكفاءة 
�لجتماعي���ة �أك���رث ق���درة على مو�جه���ة �ملو�قف �لجتماعي���ة و�أكرث �سم���وًد�، ولديهم 

�لقدرة على �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لجتماعية، وهم �أكرث �نفتاًحا مع �لآخرين.

 ويتف���ق ذل���ك مع م���ا �أكدته در��سة �لعل���و�ن )2011( �أن �لط���الب �لذين لديهم 
�إدر�ك ع���ال لكفاءته���م �لأكادميي���ة يو�جه���ون �ملهم���ات ذ�ت طاب���ع �لتح���دي و يبذل���ون 
جه���د� كب���ري�،و يظه���رون م�ستوي���ات قليلة من �لقل���ق و يظهرون مرون���ة يف ��ستخد�م 
��سرت�تيجي���ات �لتعل���م،و لديه���م تعلم منظ���م ذ�تيا، ويظهرون دق���ة عالية يف تقييمهم 
�لذ�ت���ي لأد�ئهم �لأكادميي و د�فعية د�خلي���ة مرتفعة نحو �لو�جبات �لدر��سية. �لأمر 

�لذي ي�سهم يف حتقيق �أعلى م�ستوى يف كفاءتهم �لجتماعية. 

 Chia (2013) ا نتائج هذ� �لبحث مع ما تو�سلت �إليه در��سة �سيا  وتتفق �أي�سً
�لت���ي تو�سل���ت �إىل وجود عالقة بني �لتكي���ف �لجتماع���ي و�لد�ء �لأكادميي للطالب 

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع.

ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة باأن���ه كلم���ا ز�دت �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى 
�ل�س���م، �أو �سع���اف �ل�سمع كلم���ا ز�د �ل�سم���ود �لأكادميي لديهم، فالط���الب ذو �لكفاءة 
�لجتماعية لديهم مهار�ت �جتماعية ت�سهل وتي�سر �لتفاعل �لجتماعي مع �أقر�نهم، 
ولديه���م �لق���درة عل���ى ح���ل �مل�سك���الت ومو�جه���ة �ل�سعوب���ات �لت���ي تعرت�سه���م ب�سبب 

�إعاقتهم بغر�س �لو�سول �إىل حتقيق �أهد�فهم وطموحاتهم �مل�ستقبلية. 

نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�سته: 
ين����س عل���ى “ هل تختل���ف �لكف���اءة �لجتماعية لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باختالف �لنوع؟”. ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار 
)ت( للك�س���ف ع���ن �لف���روق يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة للط���الب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع، 

وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل كما هو مو�سح يف جدول )7(
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جدول )7(
اختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلني غري مرتابطتني للفروق يف الكفاءة الجتماعية

 �ملتو�سط�لعدد)ن(�ملجموعة�ملتغري
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
 م�ستوىقيمة )ت(�حلرية

�لدللة
�لكفاءة

�لجتماعية
40121.9324.709ذكر

78-3.912-0.000
40139.6714.008�أنثى

�لثقة
4036.436.051ذكر

78-3.124-0.003
4040.676.015�أنثى

 �لذكاء
�لجتماعي

4047.9310.709ذكر
78-3.626-0.001

4055.216.602�أنثى
 �لتو��سل
 و�لتو�فق

�لجتماعي

4037.589.449ذكر
78-3.641-0.001

4043.795.011�أنثى

 م���ن �جل���دول)7( يت�س���ح وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�سائًي���ا ب���ني درج���ات �لطالب 
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لذكور، و�لطالبات �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لإناث على 

مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية و�أبعاده �لفرعية، ل�سالح �لإناث.

تتف���ق نتيج���ة �لبح���ث �حلايل م���ع نتائج در��سة عب���د �خلال���ق )2008(، ودر��سة 
�سعبان )2014(، �إىل �أن �لكفاءة �لجتماعية لدى �لإناث �أعلى منه لدى �لذكور. بينما 
 Chia (2013) ،)2012( ختلف���ت نتائ���ج �لبح���ث �حلايل مع نتائ���ج در��س���ة عب���د �هلل�
و�لت���ي تو�سل���ت كل منهم���ا يف نتائجه���ا �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا ب���ني 
متو�سط���ات درجات �لط���الب و�لطالبات �ل�س���م و�سعاف �ل�سمع عل���ى مقيا�س �لكفاءة 

�لجتماعية يعزى ملتغري �لنوع.

 وي���رى �لباح���ث �أن ه���ذه �لنتيج���ة غ���ري متوقعة، لأن���ه من �ملفرت����س �أن يكون 
�لذك���ور �أك���رث كف���اءة �جتماعية م���ن �لإناث نظًر� بحك���م طبيعة وعاد�ت���ه وتقاليده يف 
وفر����س قيود وح���دود على �ملر�أة �لتي يفر�سها �لدين و�لع���اد�ت و�لتقاليد على �ملر�أة، 

و�حلد من جتولها يف �ملجتمع و�لختالط �حلر فيه.
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نتائج ال�سوؤال الثالث ومناق�سته: 
ين����س على: “ هل تختل���ف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سمع باختالف �سدة �لإعاقة )�سم – �سعاف �سمع(؟”. ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل 
ق���ام �لباح���ث با�ستخ���د�م �ختب���ار )ت( للك�س���ف ع���ن �لف���روق يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة 
للط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع ح�سب متغ���ري �سدة �لإعاق���ة )�سم- �سع���اف �سمع(، 

وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل كما هو مو�سح يف جدول )8(

جدول )8(
 اختبار )ت( لدللة الفروق ح�سب متغري �سدة الإعاقة )�سم – �سعاف �سمع(

�لعدد�ملجموعة�ملتغري
)ن(

 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
�حلرية

قيمة 
)ت(

 م�ستوى
�لدللة

�لكفاءة �لجتماعية
40137.6020.377�سم

783.0270.003
40123.5521.132�سعاف �سمع

�لثقة
4039.986.467�سم

782.2760.026
4036.786.104�سعاف �سمع

�لذكاء �لجتماعي
4054.689.071�سم

783.1420.002
4048.339.005�سعاف �سمع

 �لتو��سل و�لتو�فق
�لجتماعي

4042.957.111�سم
782.5620.012

4038.458.536�سعاف �سمع

م���ن خ���الل ج���دول )8( يت�سح وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني �لطالب 
�ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع يف �لكف���اءة �لجتماعية ح�س���ب متغري �س���دة �لإعاقة )�سم – 

�سعاف �سمع(، وذلك ل�سالح �ل�سم.
 Andersson et ختلف���ت نتائ���ج �لبحث �حلايل مع م���ا تو�سلت �إليه در��س���ة� 
al (2000) �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائية ب���ني �لكف���اءة �لجتماعية و�لفقد 
�ل�سمع���ي، ودر��س���ة Sobia et al. (2014) �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لكفاءة �لجتماعية 
ل���دى �لط���الب ذو �ل�سع���ف �ل�سمع���ي �خلفي���ف و�ملعت���دل �أف�س���ل مقارن���ة بالط���الب 

�ملر�هقني ذو �ل�سعف �ل�سمعي �ل�سديد، ولديهم �لقدرة على �لتفاعل مع �لآخرين.
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 تتف���ق نتائ���ج �لبحث �حل���ايل مع م���ا �أك���ده Ling (1990) �إىل �أن �لأ�سخا�س 
�ل�س���م �لذي���ن يعان���ون من �سعوبة يف �ل�سم���ع،ويف نف�س �لوقت قادري���ن على ��ستخد�م 
�للغ���ة �ملنطوق���ة، ت���زد�د لديهم فر����س �لتعليم �لع���ايل وتنفتح �أمامه جم���الت و��سعة 
م���ن �لعمل، و�سوف يو�جه���ون قيوًد� �أقل يف حياتهم �لجتماعي���ة و�ل�سخ�سية. ويتفق 
ا مع ما �أ�سار �إليه Gatty (1996) �إىل �أن �ل�سخ�س �لأ�سم �لقادر على ��ستخد�م  �أي�سً
�للغ���ة �ملنطوقة بكفاءة وثقة وفاعلية، فمن �ملحتمل �أن يكون �أكرث قدرة على �مل�ساركة 
يف حج���ر�ت �لدر��سة م���ع �لأ�سخا�س �لذين يتمتعون بحا�س���ة �ل�سمع، و�إتاحة �لفر�س 
�لجتماعية و�لعملية و�لتعليمية له مما يوؤدي �إىل متتعه بنمط حياة م�ستقل وهادف 

يف �مل�ستقبل.

 ويف�سر �لباحث هذه �لنتيجة باأن �لتحاق �لطالب �ل�سم باجلامعة كان حلًما 
ثم حتقق، و�أن هوؤلء �لطالب قبل �أن يلتحقو� بق�سم �لرتبية �خلا�سة �لتحقو� بال�سنة 
�لتاأهيلية باجلامعة و�لتي �ساهمت ب�سكل كبري يف �لرتقاء مب�ستوى �لقر�ءة و�لكتابة 
لديه���م، �لأمر �لذي �ساعد على تفاعل تلك �لفئة مع �أقر�نهم �ل�سامعني، و��ستطاعت 
�أن تعك����س كفاءته���ا �لجتماعية يف �إبد�ء �ل�سلوك �ملنا�سب يف �ملو�قف �ملختلفة، وخا�سة 
�أن �لأمر يف �جلامعة يختلف عن �ملدر�سة حيث تت�سع �لبيئة �لتعليمية من بيئة مقيدة 
يف جدر�ن �ملدر�سة بل يف جدر�ن �لف�سل �إىل بيئة ل حدود لها حيث �لثقافات �ملختلفة 
م���ن �ملتعلمني و�أع�ساء هيئة �لتدري����س و�لنظم �لدر��سية �جلديدة �لتي تطلق �لعنان 
للمتعلم���ني لن�سي���ج عالقات �جتماعية تتطل���ب �لكفاءة �لجتماعية م���ن �أجل �لنجاح 

�لأكادميي و�لجتماعي.

نتائج ال�سوؤال الرابع ومناق�سته: 
ين����س عل���ى “ هل تختل���ف �لكف���اءة �لجتماعية لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باخت���الف ط���رق �لتو��س���ل )لغ���ة منطوق���ة – لغ���ة �إ�س���ارة – لغ���ة منطوق���ة 
ولغ���ة �إ�س���ارة(؟”. ولالإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل قام �لباحث با�ستخ���د�م حتليل �لتباين 
ملعرف���ة دلل���ة �لف���روق يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة لدى �لط���الب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع 
ح�س���ب متغ���ري ط���رق �لتو��س���ل، وج���اءت �لنتائ���ج عل���ى �لنحو �لت���ايل كما ه���و مو�سح 

يف جدول )9(
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جدول )9(
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق ح�سب متغري طرق التوا�سل

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 م�ستوى
�لدللة

 �لكفاءة
�لجتماعية

729.8762364.938بني �ملجموعات
0.7630.470 36827.67477478.281د�خل �ملجموعات

37557.55079�لكلي

 �لثقة وتوكيد
�لذ�ت

1.69020.845بني �ملجموعات
0.0200.980 3287.0607742.689د�خل �ملجموعات

3288.75079�لكلي

 �لذكاء
�لجتماعي

274.7182137.359بني �ملجموعات
1.5320.223 6903.2827789.653د�خل �ملجموعات

7178.00079�لكلي
 �لتو��سل
 و�لتو�فق

�لجتماعي

85.847242.923بني �ملجموعات
0.6440.528 5132.9537766.662د�خل �ملجموعات

5218.80079�لكلي

يت�س���ح م���ن �جل���دول )9( عدم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني درجات 
�لط���الب �ل�س���م و�سعاف �ل�سم���ع على جميع �أبعاد مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعية يعزى 

ملتغري طرق �لتو��سل.

 تتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�سلت �إليه در��سة Chia (2013) �إىل عدم وجود 
ف���روق ب���ني �لط���الب �ل�سم و�سع���اف �ل�سم���ع يف �لكف���اءة �لجتماعية يع���زى لطريقة 

�لتو��سل.

 يف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة باأن���ه على �لرغم م���ن �ختالف درج���ة �لفقد�ن 
�ل�سمع���ي ب���ني �لط���الب �ل�س���م و�سعاف �ل�سم���ع �إل �أنهم يتفق���ون على �أهمي���ة �لكفاءة 
�لجتماعي���ة يف حياته���م ب�ست���ى �ملجالت بغ����س �لنظر عن �خت���الف طريقة �لتو��سل 
لديه���م، وقد يعزى ذلك �إىل تقارب وتطاب���ق طبيعة �لو�قع �لجتماعي �ملت�سابه �لذي 
يعي�سه كاًل منهم فالتدعيم �لذي ينالونه متقارب �سو�ء كان من �لبيئة �لتعليمية، �أو 
�لأ�سرية و�أ�سلوب �لتن�سئة �لجتماعية �لقائم على �ل�ستقالل و�لعتماد على �لنف�س، 
كله���ا م���ن �ساأنه���ا �أن ت�ساعد وت�سج���ع على �إظه���ار كفاءتهم �لجتماعي���ة وتفاعلهم مع 
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�ملحيط���ني به���م حتى لو �ختلف���ت وتغريت عو�مل كث���رية بني �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع، 
وبالت���ايل ف���اإن �خت���الف ط���رق �لتو��سل بني تل���ك �لفئة لي����س له تاأثري عل���ى �لكفاءة 

�لجتماعية لديهم.

نتائج ال�سوؤال اخلام�س ومناق�سته: 
ين����س عل���ى “ هل تختل���ف �لكف���اءة �لجتماعية لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باخت���الف �ملع���دل �لرت�كم���ي؟”. ولالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل ق���ام �لباح���ث 
با�ستخ���د�م حتليل �لتباين ملعرف���ة دللة �لفروق يف �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب 
�ل�س���م و�سع���اف �ل�سم���ع ح�سب متغ���ري �ملعدل �لرت�كم���ي، وجاءت �لنتائ���ج على �لنحو 

�لتايل كما هو مو�سح يف جدول )10(
جدول )10(

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق يف الكفاءة الجتماعية 
ح�سب متغري املعدل الرتاكمي

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىقيمة ف�ملربعات

�لدللة

 �لكفاءة
�لجتماعية

374.3712187.185بني �ملجموعات
0.3880.680 37183.17977482.898د�خل �ملجموعات

37557.55079�لكلي

 �لثقة وتوكيد
�لذ�ت

21.341210.671بني �ملجموعات
0.2510.778 3267.4097742.434د�خل �ملجموعات

3288.75079�لكلي

 �لذكاء
�لجتماعي

99.360249.680بني �ملجموعات

0.5400.585 7078.6407791.930د�خل �ملجموعات

7178.00079�لكلي

 �لتو��سل
 و�لتو�فق

�لجتماعي

46.527223.263بني �ملجموعات
0.3460.708 5172.2737767.172د�خل �ملجموعات

5218.80079�لكلي
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م���ن �جل���دول )10( يت�سح عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �ح�سائية بني �لطالب 
�ل�سم و�سعاف ل�سمع على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية تعزى ملتغري �ملعدل �لرت�كمي.

ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة ب���اأن �ملع���دل �لرت�كمي لي����س ل���ه دور يف كفاءة 
�لطال���ب �لجتماعية، و�لدليل على �أن جميع �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يتفقون 
فيم���ا بينهم على �أهمي���ة �لكفاءة �لجتماعية يف حياتهم �سو�ء د�خل �لبيئة �لتعليمية، 
�أو خ���ارج �لبيئ���ة �لتعليمي���ة، بغ����س �لنظر عن �ملع���دل �لرت�كمي �ل���ذي ح�سل عليه يف 
در��ست���ه �جلامعي���ة، وهذ� يدل �إميانهم باأن �أن �لكف���اءة �لجتماعية �أ�سبحت �سرورية 
يف �إقام���ة �لعالق���ات و�مل�سارك���ات مع �لآخري���ن. تتفق هذه �لنتيجة مع م���ا �أ�سارت �إليه 
در��س���ة (Ediger, 1994) و�لت���ي دع���ت �جلامع���ات لتحم���ل م�سوؤوليته���ا يف توجي���ه 
�لطلب���ة �ملعلم���ني، لتكون لديهم خ���رب�ت �سفية نوعية وحتقي���ق �أق�سى ما لديهم من 
�إمكانيات،وثم���ة �سب���ب �آخر قد يع���زى �إىل �أن �لطلبة باخت���الف معدلتهم �لرت�كمية 
قد ينتمون �إىل بيئات تعليمية و�جتماعية و�قت�سادية مت�سابهة، �لأمر �لذي �أدى �إىل 

عدم وجود فروق بينهما. 

نتائج ال�سوؤال ال�ساد�س ومناق�سته: 
ين����س عل���ى: “هل يختل���ف �ل�سمود �لأكادمي���ي لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باخت���الف �لنوع؟”. ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار 
)ت( للك�س���ف عن �لفروق يف �ل�سم���ود �لأكادميي لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
ح�سب متغري �لنوع )ذكور – �ناث(،وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل كما هو مو�سح 

يف جدول )11(
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جدول )11(
جدول )ت( يو�سح دللة الفروق ح�سب متغري النوع

�لعدد�ملجموعة�ملتغري
)ن(

 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
�حلرية

قيمة 
)ت(

 م�ستوى
�لدللة

 �ل�سمود
�لأكادميي

40148.5032.591ذكور
783.043-0.003

40166.2817.405�ناث
مركز

�ل�سبط 
4039.939.042ذكور

782.557-0.013
4044.004.455�ناث

 �لتخطيط
للم�ستقبل

4038.088.847ذكور
782.638-0.010

4042.355.172�ناث

�ملثابرة
4050.6311.984ذكور

782.537-0.013
4056.106.535�ناث

 �لفاعلية
�لذ�تية

4019.884.957ذكور
784.031-0.000

4023.833.720�ناث

 يت�سح من �جلدول )11( وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني درجات �لذكور 
و�لإن���اث �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع عل���ى مقيا����س �ل�سم���ود �لأكادميي و�أبع���اده �لفرعية 

ل�سالح �لإناث.

 تتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�سلت �إليه در��سة عطية )2011( �إىل وجود فروق 
ب���ني �لذك���ور و�لإناث على مقيا����س �ل�سمود �لأكادميي ل�سالح �لإن���اث. بينما �ختلفت 
نتائج �لبحث �حلايل عن در��سة زهر�ن وزهر�ن )2013( �لتي تو�سلت �إىل عدم وجود 

فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور و�لإناث على مقيا�س �ل�سمود �لأكادميي.

 ويف�س���ر �لباح���ث هذه �لنتيجة باأن �لإناث �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ي�سعرن بقلق 
�مل�ستقبل، �لذي ي�سكل لديهن حالة من �لرتقب و�خلوف على �مل�ستقبل �ملجهول �لذي 
ميثل���ه له���ن طبيعتهن �لجتماعية و�لنف�سية �خلا�سة وم���ا يرتبط ذلك بتاأثري �إعاقة 
ا �أن �لإناث بحكم طبيعتهن �لجتماعية و�لنف�سية  �ل�سم���ع لديهن،ويرى �لباحث �أي�سً
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�خلا�س���ة يف جمتمعاتن���ا �لعربية و�لإ�سالمية و�لتي حتر�س عل���ى �لتز�م �لأنثى د�خل 
�ملن���زل بع���د �لنتهاء من �ليوم �لدر��سي وعدم �خل���روج �إل لل�سرورة، �لأمر �لذي �أتاح 
�لفر�س���ة يف توف���ري �لوقت �لك���ايف لإثبات كفاءتها �لأكادميي���ة وتاأمني حياتهن �ملهنية 
�مل�ستقبلي���ة م���ن خ���الل �هتمامه���ن بالدر��س���ة لأنه���ن يعدنها �أم���ر� مهم���ا بالنظر �إىل 
�لتغ���ري�ت �لجتماعي���ة �حلا�سل���ة، و�أ�سبحن يتحمل���ن م�سوؤولية. ويتف���ق ذلك مع ما 
تو�سل���ت �إلي���ه در��سة من�سور و�ملغ���ازي )2001( �إىل تفوق �لإناث �ل�سم على �لذكور يف 

حت�سيلهم �لدر��سي. 
 بالإ�ساف���ة �إىل ذلك يرى �لباح���ث �أن �هتمام جامعة �مللك �سعود بتعليم �ل�سم 
ا منها على مو��سل���ة در��ستهم �جلامعية يعد ذلك د�فًعا قوًيا  و�سع���اف �ل�سم���ع وحر�سً
للطالبات �ل�سم و�سعيفات �ل�سمع يف حتقيق طموحاتهم و�أهد�فهم، ومتابعتهم حول 
مدى �ل�ستفادة من �خلدمات �لتعليمية �ملقدمة لهم، وتهيئة �لبيئة �لدر��سية، وتوفر 
مرتجمي لغة �لإ�سارة �لذي يتوله برنامج �لتعليم �لعايل للطالب و�لطالبات �ل�سم 
و�سعاف �ل�سمع باجلامعة، ومدون �ملالحظات د�خل �لقاعة �لدر��سية �أثناء �ملحا�سرة، 
وحماول���ة �لتغلب على �ل�سعاب �لت���ي تو�جهن، وهذ� ينبع من حر�س �ململكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة يف �إع���د�د �لفت���اة �ملعاق���ة ك���اأم وزوج���ة متعلم���ة وكام���ر�أة عامل���ة يف خمتلف 
جم���الت �ملجتمع، ق���ادرة على �لتفاعل مع جميع قطاعاته �لت���ي تتنا�سب مع قدر�تها 
ورغباته���ا ول تت�س���ادم م���ع �لقي���م �لديني���ة �ل�سائ���دة باملجتمع �ل�سع���ودي، و�جلامعات 
يف ع�سرن���ا �حلا�س���ر مل تع���د جم���رد مر�ك���ز �أكادميية للبح���ث �لعلم���ي ي�ست�سعر فيها 
�لط���الب و�لطالب���ات �نف�ساًل عن �حلياة �لعامة يف �ملجتم���ع وخا�سة مع فئة �ملعاقني 
ب�سف���ة عامة، و�ل�سم و�سعاف �ل�سم���ع ب�سفة خا�سة، ولكن �أ�سبحت �حلياة �جلامعية 

�سرًبا من �لتفاعل �لثقايف و�لفكري على �أعلى م�ستوى.

نتائج ال�سوؤال ال�سابع ومناق�سته: 
ين����س عل���ى: »ه���ل يختلف �ل�سم���ود �لأكادميي ل���دى �لطالب �ل�س���م و�سعاف 
�ل�سم���ع باختالف �سدة �لإعاق���ة )�سم – �سعاف �سمع(؟«. ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل 
قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار )ت( للك�سف عن �لفروق بني متو�سطات درجات �لطالب 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع على مقيا�س �ل�سمود �لأكادميي و�أبعاده �لفرعية ح�سب متغري 
�س���دة �لإعاق���ة )�سم-�سعاف �سمع(،وجاءت �لنتائج عل���ى �لنحو �لتايل كما هو مو�سح 

يف جدول )12(.
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جدول )12(
جدول )ت( يو�سح دللة الفروق ح�سب متغري �سدة الإعاقة )�سم – �سعاف �سمع(

�لعدد�ملجموعة�ملتغري
)ن(

 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
�حلرية

قيمة 
)ت(

 م�ستوى
�لدللة

 �ل�سمود
�لأكادميي

40146.9824.392782.5570.013�سم 40149.8028.532�سعاف �سمع
 مركز

�ل�سبط
4043.706.734782.1560.034�سم 4040.237.654�سعاف �سمع

 �لتخطيط
للم�ستقبل

4042.456.496�سم
782.7740.007 4037.987.869�سعاف �سمع

4055.889.403782.3130.023�سم�ملثابرة 4050.8510.017�سعاف �سمع
 �لفاعلية
�لذ�تية

4022.954.685782.0990.039�سم 4020.754.689�سعاف �سمع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�سائية ب���ني متو�سطات 
درج���ات �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع عل���ى مقيا����س �ل�سم���ود �لأكادمي���ي و�أبعاده 

�لفرعية ل�سالح �لطالب �ل�سم.

 يتف���ق ذل���ك مع ما تو�سل �إلي���ه Dessell (1994) يف در��سته �إىل �أن �لطالب 
�ل�س���م يكون���و� �أكرث ��ستمتاًعا مب�ستوى عايل من تقدير �لذ�ت، وهذ� �لتقدير جعلهم 
يكر�س���ون قدر�ته���م �لعقلية ومهار�ته���م �لجتماعية لتحقي���ق �أهد�فهم وطموحاتهم، 
و�لتغل���ب عل���ى �ل�سعوب���ات �لت���ي تعرت�سه���م، �لأم���ر �ل���ذي يدفعه���م �إىل �لتغل���ب على 
�إعاقته���م و�لنظ���ر �إليها على �أنها جمرد �سعف يف �أح���د �حلو��س وميكن �لتغلب عليها 

بو�سائل معينة. 

 ويف�س���ر �لباح���ث هذه �لنتيجة ب���اأن �لطالب �ل�سم هم �أك���رث �سالبة و�سموًد� 
و�سبًط���ا د�خلًي���ا ومباد�أة ون�ساًطا �س���د كل مو�قف �ل�سغوط، و�ل�سم���ود بالن�سبة لهم 
ميث���ل �لبد�ية للتغلب على ما يو�جهون���ه من �سغوط يف در��ستهم �جلامعية باعتباره 
�أح���د �أه���م �لعو�مل �لوقائية لديهم، وهم يو�جهون هذه �ل�سغوط بفاعلية، وباملثابرة 
م���ن �أج���ل حتقي���ق طموحاته���م و�أهد�فه���م، بينما �لط���الب �سعاف �ل�سم���ع رمبا يكون 
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لديه���م وجه���ة �سبط خارجية يرتكون حتدي���د م�ستقبلهم مبا يقدره �هلل لهم دون �أن 
يكون لديهم �سعي يف حتقيق �أهد�فهم وطموحاتهم �مل�ستقبلية.

نتائج ال�سوؤال الثامن ومناق�سته: 
ين����س عل���ى: “هل يختل���ف �ل�سمود �لأكادمي���ي لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باخت���الف ط���رق �لتو��سل )لغ���ة منطوقة – لغة �إ�سارة – لغ���ة منطوقة ولغة 
�إ�س���ارة(؟”.  ولالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل ق���ام �لباح���ث با�ستخ���د�م حتلي���ل �لتباي���ن 
Anova ملعرف���ة دلل���ة �لفروق يف �ل�سم���ود �لأكادميي لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع ح�س���ب متغ���ري ط���رق �لتو��س���ل، وج���اءت �لنتائ���ج على �لنح���و �لت���ايل كما هو 

مو�سح يف جدول )13(
جدول )13(

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق ح�سب متغري طرق التوا�سل

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعد�ملتغري
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 م�ستوى
�لدللة

 �ل�سمود
�لأكادميي

1664.3492832.175د�خل �ملجموعات
1.1070.336 57892.63877751.852بني �ملجموعات

59556.98879�لكلي

 مركز
�ل�سبط

120.387260.194د�خل �ملجموعات
1.1100.335 4174.5007754.214بني �ملجموعات

4294.88879�لكلي

 �لتخطيط
للم�ستقبل

182.220291.110د�خل �ملجموعات
1.6390.201 4279.1687755.574بني �ملجموعات

4461.38879�لكلي

�ملثابرة
146.050273.025د�خل �ملجموعات

0.7280.486 7720.43777100.265بني �ملجموعات
7866.48779�لكلي

 �لفاعلية
�لذ�تية

22.990211.495د�خل �ملجموعات
0.4950.611 1787.2107723.211بني �ملجموعات

1810.20079�لكلي
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 من �جلدول )13( يت�سح عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات 
درج���ات �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع عل���ى مقيا����س �ل�سم���ود �لأكادمي���ي و�أبعاده 
�لفرعي���ة يع���زى ملتغ���ري ط���رق �لتو��سل )لغة منطوق���ة – لغة �إ�س���ارة – لغة منطوقة 

ولغة �إ�سارة(.

 يع���زى �لباحث هذه �لنتيجة ب���اأن �ختالف طرق �لتو��سل بني �لطالب �ل�سم 
و�سع���اف �ل�سم���ع لي�س له تاأثري على �ل�سمود �لأكادمي���ي لديهم، ورمبا يعزى �ل�سبب 
يف �أن �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع تعر�سو� خلرب�ت متقاربة يف در��ستهم �جلامعية 
وم���ن بيئ���ات �جتماعي���ة وثقافي���ة متقاربة، وبيئ���ة تعليمي���ة مت�سابهة د�خ���ل �جلامعة 
ت�سج���ع �لط���الب وحتفزهم على �لإجن���از �لأكادمي���ي و�لتفوق �لدر��س���ي، �لأمر �لذي 
�سجعه���م عل���ى حتم���ل م�سوؤولي���ة م�سريهم وحتدي���د م�ستقبله���م، وه���ذ� يتطلب بذل 
ق�س���ارى �جله���د من �أج���ل حتقيق �أهد�فه���م وطموحاتهم، بغ�س �لنظ���ر عن �ختالف 
ط���رق �لتو��س���ل �مل�ستخدم���ة بينه���م �س���و�ء كانت لغ���ة منطوقة، �أو لغ���ة �إ�س���ارة، �أو لغة 

منطوقة ولغة �إ�سارة. 

نتائج ال�سوؤال التا�سع ومناق�سته: 
وين����س عل���ى: »هل يختلف �ل�سم���ود �لأكادميي لدى �لط���الب �ل�سم و�سعاف 
�ل�سم���ع باخت���الف �ملع���دل �لرت�كم���ي؟«.  ولالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل ق���ام �لباح���ث 
با�ستخ���د�م حتليل �لتباي���ن Anova ملعرفة دللة �لفروق يف �ل�سمود �لأكادميي لدى 
�لط���الب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع ح�سب متغري �ملعدل �لرت�كم���ي، وجاءت �لنتائج على 

�لنحو �لتايل كما هو مو�سح يف جدول )14(
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جدول )14(
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق ح�سب متغري املعدل الرتاكمي

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعد�ملتغري
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة
ف 

 م�ستوى
�لدللة

 �ل�سمود
�لأكادميي

1592.2392796.120د�خل �ملجموعات
1.0580.352 57964.74877752.789بني �ملجموعات

59556.98879�لكلي

 مركز
�ل�سبط

30.304215.152د�خل �ملجموعات
0.2740.761 4264.5837755.384بني �ملجموعات

4294.88879�لكلي

 �لتخطيط
للم�ستقبل

145.974272.987د�خل �ملجموعات
1.3020.278 4315.4137756.004بني �ملجموعات

4461.38879�لكلي

�ملثابرة
210.1932105.096د�خل �ملجموعات

1.0570.352 7655.2957799.432بني �ملجموعات
7866.48879�لكلي

 �لفاعلية
�لذ�تية

73.124236.562د�خل �ملجموعات
1.6210.204 1737.0767722.559بني �ملجموعات

1810.20079�لكلي

من �جلدول )14( يت�سح عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات 
درج���ات �لط���الب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع عل���ى مقيا����س �ل�سم���ود �لأكادمي���ي و�أبعاده 

�لفرعية يعزى ملتغري �ملعدل �لرت�كمي.
 ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة ب���اأن جمي���ع �لطالب �ل�س���م و�سع���اف �ل�سمع 
يتفق���ون عل���ى �أهمي���ة �ل�سم���ود �لأكادمي���ي و�أبع���اده �لفرعي���ة وه���ي: مرك���ز �ل�سب���ط، 
�لتخطي���ط للم�ستقب���ل، �ملثاب���رة، و�لفاعلي���ة �لذ�تي���ة، بغ����س �لنظر عن �ملع���دل �لذي 
ح�س���ل علي���ه �لطالب، حي���ث �أن �ملعدل لي�س له �أثر على �ل�سم���ود �لأكادميي للطالب، 
ويع���زى �لباح���ث هذه �لنتيجة �إىل تقارب وتطابق طبيعة �حلياة �لأكادميية �ملت�سابهة 

يف �جلامعة.
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تو�سيات البحث:
 من خالل ما تو�سلت �إليه نتائج �لبحث �حلايل يو�سي �لباحث مبا يلي:

((( �لهتمام بالطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من خالل تقدمي �خلدمات �مل�ساندة 1
�لأكادميي���ة �ملمكن���ة مل�ساعدتهم يف �لتغلب على �لعقب���ات وبذل �جلهد و�ملثابرة 

يف �أد�ئهم �لأكادميي من �أجل حتقيق طموحاتهم �مل�ستقبلية.
((( تفعي���ل وح���دة �لإر�ساد �لأكادميي يف تقدمي �خلدم���ات �مل�ساندة للطالب �ل�سم 1

و�سعاف �ل�سمع.
((( �س���رورة ت�سجي���ع �أع�ساء هيئة �لتدري�س �لط���الب �سعاف �ل�سمع على �مل�ساركة 1

يف �لعم���ل �جلماع���ي مع �أقر�نهم �ل�سامعني د�خل، �أو خ���ارج �لقاعة �لتدري�سية 
لرفع م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية لديهم.

((( �إقامة بر�مج �إر�سادية ت�ساعد �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع على ك�سب ثقتهم 1
باأنف�سهم، مما ي�ساعدهم على مو�جهة �لتحديات، �أو �مل�سكالت �لتي تو�جههم 

يف �أد�ئهم �لأكادميي. 
((( ح���ث �أع�س���اء هيئة �لتدري�س عل���ى تفعيل �لطالب �ل�سم و�سع���اف �ل�سمع على 1

�مل�سارك���ة و�لتفاع���ل �لجتماع���ي د�خ���ل �لقاع���ات �لتدري�سية لتنمي���ة كفاءتهم 
�لجتماعي���ة، ط���رق �لتدري����س و�لتق���ومي �لتي ت�سج���ع روح �لتفك���ري و�لبتكار 

و�حلو�ر و�ملناق�سة بني �لطالب.
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امللخ�ص : 
ه���دف �لبح���ث �ىل �لتع���رف على �جتاه���ات �أولي���اء �لأمور نح���و �لحتياجات 
ة  �ملادية و�لجتماعية و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سّ
يف جامعات منطقة �لريا�س، و�لك�سف عن �لفروق بني متو�سطي درجات �أولياء �لأمور 
يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �حتياج���ات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة تبعاً 
لبع����س �لعو�مل �لدميوغر�فية، وقد ��ستخدم �لباح���ث مقيا�س �جتاهات �أولياء �أمور 
نح���و �لحتياج���ات �ملادية و�لجتماعي���ة و�ملعرفية و�ملجتمعي���ة لأبنائهم �لطالب ذوي 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة )�إعد�د/�ل�سرط���اوي، ،1998(، وتكّونت عّين���ة �لبحث من )30( 
ويل �أم���ر لط���الب ذوي �عاق���ات )�سمعي���ة – ب�سرية – حركية( بجامع���ات �مللك �سعود 
و�سقر�ء و�ملجمعة و�سطام ، و�أكدت نتائج �لبحث على �أنه هناك �رتباط وثيق بني �أبعاد 
�جتاه���ات �أولي���اء �لأمور نحو �لحتياج���ات �ملادية و�لجتماعي���ة و�ملعرفية و�ملجتمعية 
لأبنائه���م ذوي �لعاق���ة يف �لتعليم �لعايل يف جامع���ات �لريا�س«، وذلك بهدف �لتاأكيد 
عل���ى دوره���ا وفاعليتها وتاأثريها �ملبا�سر مع بع�سها �لبع�س بحيث �أننا ل ن�ستطيع �أن 
نع���زل �أو نتجاه���ل �أي بعد من �أبع���اد �لدر��سة، مما ينعك�س بالإيج���اب على �أهمية هذه 
�لأبع���اد للو�سول ملعرفة �جتاهات �أولياء �لأمور نحو �لحتياجات �ملادية و�لجتماعية 

و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم ذوي �لعاقة.

الكلمات املفتاحية : �جتاهات �أولياء �لأمور - �لحتياجات �ملادية و�لجتماعية و�ملعرفية 
ة - جامعات منطقة �لريا�س . و�ملجتمعية - �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سّ
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The trends of parents of students with disabilities in 
universities in the Riyadh region toward some 

of the needs of their children

Abstract: 
Goal of the search to identify trends and parents about the material 
needs and social and cognitive community and their sons of 
students with special needs in the universities of the Riyadh 
region, disclosure of the differences between the Mediterranean 
and degrees of parents in the overall degree the scale of the needs 
of parents with special needs depending on some demographic 
factors, and use the researcher Richter trends of parents to the 
needs of the physical and social and cognitive community and 
their sons of students with special needs (preparation/ Alsratawy 
, 1998). A sample consisted in search of (30), the guardian of the 
students with Disabilities (handicapped audio-visual handicapped 
- Handicapped) activist at universities in King Saud ; Shaqraa ; 
Almagmaa and Stam , and confirmed the results of research that 
emphasized the close link between the dimensions of the trends 
of parents to the needs of the physical and social and cognitive 
community and their children with disabilities in higher education 
in the Universities of Riyadh”, with the aim of reaffirming the role 
and effectiveness of its direct impact with each other so that we can 
not isolate or ignore any of the aspects of the study, which reflected 
positively on the importance of these dimensions/trends parents 
about the material needs and social and cognitive community and 
their children with disabilities.

Keywords: trends in parents - needs physical, social and cognitive 
community - students with special needs - the universities of the 
Riyadh region.
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مقدمة :
ُيع���ّد �أولي���اء �لأم���ور ُه���م �أق���رب �لّنا����س لأبنائه���م ذوي �لعاق���ة، فه���م يعي�سون 
حالته���م ومعاناته���م و�حتياجاته���م، وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق �سل���ّط �لباح���ث �ل�س���وء على 
�لحتياج���ات �ملادي���ة و�لجتماعي���ة و�ملعرفي���ة و�ملجتمعي���ة للط���الب ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة يف جامع���ات منطق���ة �لريا����س من وجه���ة نظر �أولي���اء �أموره���م للك�سف عن 
م�ست���وى �خلدمات �ملُقّدم���ة لأولياء �أمور ذوي �لحتياج���ات �خلا�سة بهدف حت�سينها 

مبا يتو�فق مع م�سوؤولياتهم �لكبرية وتعزيز �لإيجابية ومعاجلة �ل�سلبيات.
ولعل �جتاهات �أولياء �لأمور لالأبناء �ملعاقني تختلف ح�سب درجة تقبل �إعاقة 
.(Fleming et al., 2016) أبنائهم ودرجة �لوعي و�ملعرفة بخ�سائ�س �إعاقة �أبنائهم�
ول �س���ك �أن تعلي���م �لط���الب ذوي �لإعاقة م���ن �لق�سايا �ملحوري���ة �لتي حتظى 
باهتم���ام متو��س���ل م���ن قبل �لقائم���ني على �لعميل���ة �لرتبوية يف كافة �أنح���اء �لعامل، 
مل���ا له���ا م���ن �أهمية يف تلبي���ة �حتياجاتهم �لرتبوي���ة �خلا�سة، وقد حظ���ي �لأفر�د ذوي 
�لإعاق���ة يف �لوق���ت �حلا�سر باهتمام ودعم متز�يد  من قبل �لباحثني و�لقائمني على 
�ل�سيا�سات �لتعليمية يف �لوطن �لعربي ب�سكل عام ويف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ب�سكل 
خا�س ما جعلها تتبو�أ مكانة مرموقة يف جمال خدمة ورعاية ذوي �لإعاقة متثلت يف 
�إع���د�د وتطوي���ر �لرب�مج و�خلدمات و�لكو�در �ملهنية �لعاملة مع هذه �لفئات، يف �سوء 
جملة من �ملعايري و�ملوؤ�سر�ت �لتي ت�سبط �خلدمات �ملقدمة بهدف �سمان تقدمي تلك 
�خلدمات و�لرب�مج �لنوعية وحت�سني نوعية معي�سة �لأفر�د ذوي �لإعاقة )ز�رع ، 2014(.

وينظر �إىل �جتاهات �لفرد �ملوجبة و�ل�سالبة نحو مو�سوع معني باأن لها عالقة 
ب�سلوكه يف �ملو�قف �ملتعلقة بالبيئة وبانتمائه وبتقديره للبيئة. وملفهوم �لجتاه قيمة 
كب���رية يف جم���ال �لبحوث �لنف�سي���ة و�لجتماعية و�لرتبوية و�لبيئي���ة بو�سفه و�سيلة 
للتنب���وؤ بال�سل���وك، وفه���م �لظو�ه���ر �لنف�سية و�لجتماعي���ة، لذ� فاإن �لهتم���ام بالبعد 
�لنف�س���ي يف �لدر��س���ات �لبيئي���ة م���ن �ساأنه �أن ي�ساع���د كثري�ً يف جمال دع���م �لجتاهات 

�لإيجابية نحو �لبيئة، و�إ�سعاف �لجتاهات �ل�سالبة نحوها. )ح�سن، 2003(.
وق���د ج���اء �لبحث �حل���ايل للك�سف ع���ن �لفروق ب���ني متو�سطي درج���ات �أولياء 
�لأم���ور يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �حتياجات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية )�ملوؤهل �لعلمي- �لعمر- �لوظيفة(.
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ُم�سكلة البحث :
من خالل �لطالع على در��سة ر�تو و�آخرون  Ratto et al. (2016) ودر��سة 
بريككي و�آخرون Brekke et al.(2017) ودر��سة �أوليف�س Olivas  (2002) �لذين 
ناق�سو� �حتياجات �لأبناء من ذوي �لحتياجات �خلا�سة وقد لحظ �لباحث �أنها �هتّمت 
بالك�س���ف عن م�ستوى �خلدمات �ملقدمة لذوي �لحتياجات �خلا�سة بهدف حت�سينها، 
وقد �هتّم �لقليل منها باجتاهات �أولياء �أمورهم نحو �لحتياجات �ملادية و�لجتماعية 
و�ملعرفي���ة و�ملجتمعية �ملُقّدمة لأبنائهم �لطالب من ذوي �لحتياجات �خلا�سة، و�أكد 
 Kanesalingavelan et al. (2016) عل���ى ذلك در��س���ة كن�سلينجفيالن و�آخ���رون
�لت���ي ر�أت ت�سلي���ط �ل�س���وء م���ن �أغل���ب �لباحث���ني عل���ى در��س���ة �لحتياج���ات م���ع ع���دم 
�لتاأكي���د �لفع���ال على �ل���دور �حليوي لالجتاهات �لتي يكون له���ا �أعظم �لأثر يف تلبية                          

تلك �لحتياجات . 

وذل���ك مّم���ا دف���ع �لباح���ث �إىل ت�سلي���ط �ل�س���وء على ه���ذ� �ملو�س���وع �له���ام، �إىل 
�سه وم�ساركت���ه يف خدمة �ملجتم���ع ب�سكل عام وذوي  جان���ب م���ا عاي�سه يف جم���ال تخ�سّ
�لحتياج���ات �خلا�س���ة ب�سكل خا�س. و�أي�ساً من خالل �ّطالع���ه على بع�س �لدر��سات 
�ل�سابق���ة يف ه���ذ� �ملج���ال، و�لتي وجد لها تاأثري و��سح عل���ى �لطالب ذوي �لحتياجات 
�خلا�سة، مّما تنعك�س تديّن م�ستوى �خلدمات �سلباً على �لطالب وم�ستو�هم �لتعليمي 
وحالته���م �لنف�سي���ة وبالّت���ايل �أُ�سره���م، فكان���ت هناك �س���رورة لإج���ر�ء �لبحث �حلايل 
للوقوف على �أبعاد �مل�سكلة وحماولة حلها من خالل نتائج �لبحث �حلايل وتو�سياته 
، وم���ن هن���ا يتبل���ور �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س يف �لبح���ث كالت���ايل : ما �جتاه���ات �أولي���اء �أمور 
�لط���الب ذوي �لعاق���ة يف جامعات منطق���ة �لريا�س نحو بع�س �حتياج���ات �أبنائهم ؟

اأهداف البحث:
يه���دف �لبحث �حل���ايل �إىل �لك�سف ع���ن �لفروق بني متو�سط���ي درجات �أولياء 
�لأم���ور يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �حتياجات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.
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اأهمية البحث:
تبلورت �أهمية �لبحث �حلايل يف �جلانبني �لنظري و�لتطبيقي:

�لأهمية �لنظرية:
((( هذه �لدر��سة �سوف ت�سهم يف �ثر�ء مكتبات �لرتبية �خلا�سة ل�سيما يف جمال 1

�لر�س���اد �لأ�س���ري، و�س���وف تك���ون م�ساع���دة لذوي �لعاق���ات و�لعامل���ني معهم 
لتعديل بع�س �لجتاهات لديهم، و�لتغلب على م�سكلة تكيفهم.

((( تع���د �لدر��س���ة من �لدر��س���ات �لقليلة يف جمال �لر�ساد �لأ�س���ري �لذي يتناوله 1
ل���دى ذوي �لعاق���ات ومن ثم قد متثل لبنة لبن���اء �ملزيد من �لدر��سات يف هذ� 

�ملجال.
((( �إ�سافته���ا يف جماله���ا ُبع���د�ً معرفياً �إىل �ملكتب���ة �خلليجية عموم���اً و�إىل �ملكتبة 1

�ل�سعودية خ�سو�ساً.
�لأهمية �لتطبيقية:

((( تطبي���ق مقيا�س �جتاهات �أولياء �لم���ور نحو �لحتياجات �ملادية و�لجتماعية 1
و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سة و�ل�ستفادة 

ني يف هذ� �ملجال. منه لدى �ملُهتّمني و�ملُخت�سّ
((( ني يف جمال �لرتبية �خلا�سة.1 �ل�ستفادة من نتائجها لدى �ملُخت�سّ

م�سطلحات البحث:
حتّدد �لبحث �حلايل بامل�سطلحات �لتالية:

الجتاه�ات Trends : يق�س���د بالجت���اه لغ���ة: �لق�س���د و�لإقب���ال نح���و �س���يء - 
مع���ني، ويق���ال: �جت���ه ف���الن �إىل �لبي���ت، �أي �أقب���ل علي���ه . �أما �لجت���اه باملعنى 
�ل�سطالح���ي فه���و:  حال���ة من �ل�ستع���د�د �لعقلي توّل���د تاأث���ري�ً دينامياً على 
��ستجابة �لفرد، وت�ساعده على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة، �سو�ء �أكانت بالرف�س 
�أم بالإيج���اب، فيم���ا يتعر�س له من م�سكالت، وتعرف اإجرائيا باأنه �لدرجة �لتي 
يح�س���ل عليه���ا �أولياء �لأمور عل���ى �أد�ة �لدر��سة لتعرب ع���ن حالتهم و�أفكارهم 

�حتياجات �أبنائهم )ز�رع ، 2014( 
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احلاج�ات Needs: ع���ّرف عبد �ملعط���ي )2011( �حلاجة باأّنها �سع���ور �ملرء باأن - 
�سيئ���اً م���ا ينق�سه، �أو �أّنه يلزمه �سيء ما وتطلق �حلاجة بع�س �لطاقة وت�سفي 
قيمة على �لأ�سياء، وتولد قوة لها �جّتاه وحجم . وتعرف اجرائيًا باأنها �لدرجة 
�لت���ي يح�س���ل عليه���ا �أولي���اء �لأم���ور على مقيا����س �جتاه���ات �أولياء �أم���ور نحو 
�لحتياجات �ملادية و�لجتماعية و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم �لطالب ذوي 

�لحتياجات �خلا�سة.
الط�الب ذوي العاق�ة Students with disabilities: يعرف���ون �جر�ئياً - 

يف ه���ذ� �لبح���ث باأنه���م )30( م���ن ط���الب �جلامع���ة �لذي���ن لديه���م �عاق���ات                    
)ب�سرية – �سمعية – حركية( ويدر�سون يف تخ�س�سات خمتلفة ) لغة عربية 

– �جتماعيات(. ��سالمية  – تربية  خا�سة  – تربية 
 - : Universities in the Riyadh region جامع�ات منطق�ة الريا��س

وتع���رف �جر�ئي���اً يف هذ� �لبح���ث باجلامعات �لتي تقع د�خ���ل منطقة �لريا�س 
)جامع���ة �ملل���ك �سع���ود – جامع���ة �سط���ام ب���ن عبد�لعزيز – جامع���ة �ملجمعة – 

جامعة �سقر�ء(.

اخللفية النظرية للبحث :
�لجتاه���ات عموم���ا تعن���ي ��ستع���د�د نف�س���ي ، �أو تهي���وؤ عقل���ي ع�سب���ي متعل���م 
�أ�سي���اء  �أو  �أ�سخا����س  نح���و  �لرف����س(  �أو  )�لقب���ول  �ل�سالب���ة  �أو  �ملوجب���ة  لال�ستجاب���ة 
�ل�ستجاب���ة                                                      ه���ذه  ت�ستث���ري  �لت���ي  �ملجتم���ع  يف  جدلي���ة  مو�ق���ف  �أو  مو�سوع���ات  �أو 

)زهر�ن، 1418(. 

 وتتك���ون �لجتاه���ات عندم���ا مي���ر �لأ�سخا�س خ���الل حياتهم مبو�ق���ف معينة 
وخ���رب�ت خمتلف���ة ت�ستدعي منه���م �ل�ستجابة لها. وقد يعربون عنه���ا ب�سكل �سلبي �أو 
�إيجاب���ي، و�جلدي���ر بالذك���ر �أن �لإن�سان ل يول���د ولديه �جتاه نحو �س���يء معني، و�منا 
تتولد هذه �لجتاهات من خالل �حتكاكه بالبيئة �لتي يعي�س فيها، ومروره بالعديد 
من �خلرب�ت و�ملعارف �ملختلفة، هذ� وقد تكون �ل�ستجابات تقييمية  ظاهرة �أو خفية، 

.(Katie, 2005) سريحة �أو �سمنية، و�آلية �أو مق�سودة�
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وملفه���وم �لجتاه���ات قيم���ة كب���رية يف جم���ال �لبح���وث �لنف�سي���ة و�لجتماعية 
و�لرتبوي���ة و�لبيئي���ة بو�سفه���ا و�سيل���ة للتنب���وؤ بال�سل���وك، وفه���م �لظو�ه���ر �لنف�سي���ة 
و�لجتماعي���ة، وم���ن �أهم مكونات �خلربة �لتي حت���دد مدى قدرة �لفرد على �مل�ساهمة 
يف ح���ل �مل�سك���الت �لبيئية و�لت�سدي لها، كما تعترب مناب���ع �لطاقة �حلقيقية �ملوجهة 
ل�سل���وك �لإن�س���ان، فهن���اك �س���رورة للتع���رف عل���ى كيفي���ة تعدي���ل �جتاه���ات �لأف���ر�د 
نح���و بيئته���م وم�سكالته���ا. ومن هن���ا كانت �لرتبي���ة �لبيئية موجهة لإك�س���اب �لأفر�د 
�لجتاهات �لبيئية �ملرغوب فيها، حتى تكون �لبيئة وم�سادرها وم�سكالتها وحمايتها 
���ا متكاماًل مع بنائه���م �لنف�سي يت�س���ح يف ممار�سات �سلوكية  وتطويره���ا جانًب���ا رئي�سيًّ

ر�سيدة يف �لبيئة )ح�سن، 2003(.

و�ملح�سلة �أن �لجتاهات ظاهرة نف�سية �جتماعية جديرة بالهتمام و�لدر��سة. 
وينظ���ر �إليه���ا باعتباره���ا �إدر�ك �لف���رد وم�ساع���ره �لقوي���ة نح���و �لنا�س ونح���و �ملو�قف 
و�ملو�سوع���ات )ملب���ي وم���ورجن، 2003(. وهن���اك �لكث���ري م���ن �لتعريف���ات �لت���ي حاول���ت 
تو�سيح معنى �لجتاه وبيان �سماته وخ�سائ�سه، وقد �أكدت هذه �لتعريفات على متيز 

�لجتاهات باخل�سائ�س �لتالية :
((( �أنه���ا مكت�سب���ة ولي�ست موروثة، حيث يتعلمها �لفرد من خالل �حتكاكه ببيئته 1

وتفاعله معها.
((( ل تتك���ون م���ن ف���ر�غ و�إمن���ا تت�سم���ن عالق���ة ب���ني ف���رد ومو�سوع، حي���ث ميثل 1

�لجت���اه معن���ى يرب���ط �لإن�س���ان ب�س���يء معني �أو ح���دث معني �أو ق�سي���ة معينة 
نتيجة مروره بخربة تتعلق بهذ� �ل�سيء �أو �حلدث.

((( تق���ع �لجتاهات بني طرفني متقابلني �أحدهم���ا موجب و�لآخر �سالب، فتكون 1
��ستجابة �لإن�سان �إما �إيجابيًّا بالقبول و�ملو�فقة �أو �سلبيًّا بالرف�س و�ملعار�سة.

((( �أنها تتميز بالثبات �لن�سبي ما ميكننا معه �لتنبوؤ باجتاهات �لفرد �إز�ء �أمر من 1
�لأمور يف �سوء علمنا باجتاهاته �ل�سابقة �إز�ء مثل هذ� �لأمر.

((( ميكن قيا�س �لجتاهات وتقوميها بطريقة مبا�سرة.1
((( ميكن تعديل �لجتاه وتغيريه )�سامل، 1993(.1
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مكونات الجتاهات:
لالجتاه���ات ثالث���ة مكون���ات: وجد�ني���ة ومعرفي���ة و�سلوكي���ة. يتاأل���ف �ملك���ون 
�لوج���د�ين لالجتاه من تقوميات �لفرد )م�ساع���ره، ��ستجاباته �لعاطفية( �لإيجابية 
�أو �ل�سلبية نحو �سيء ما �أو �سخ�س ما. فمثاًل »حب« �لفرد للطبيعة وو�سفه مل�ساعره 
�لإيجابي���ة نحوه���ا يع���د �ملكون �لوجد�ين لجتاه���ه نحوها. �أما �ملك���ون �ملعريف فيتعلق 
مبعلوم���ات �لف���رد ومعتقد�ته عن مو�سوع �لجت���اه، �أو معرفته بالوقائع حوله. وتعد 
معرف���ة �لف���رد و�عتق���اده يف قيم���ة �لبيئ���ة �لطبيعي���ة ومو�رده���ا و�أهميته���ا ومعرفت���ه 
بالوقائ���ع �ملتعلق���ة باملخاط���ر �لطبيعي���ة مبثاب���ة مثال للمك���ون �ملع���ريف لجتاهه نحو 

�لطبيعة )ماك �أندرو، 2002(.
وهن���اك م�س���ادر عديدة ت�سه���م يف �إك�ساب �لفرد �جتاهات معين���ة، منها ما �أ�سار 

�إليه جوردون �ألبورت فيما يلي:
 املجتم�ع : ف���الآر�ء ووجه���ات �لنظ���ر و�لت�سرف���ات و�ملو�قف و�ملعتق���د�ت �لتي ( 1)

يتم�س���ك به���ا �لكبار ويبدونه���ا حيال �لق�سايا �ملختلفة ت�سه���م �إىل حد كبري يف 
تكوي���ن �جتاه���ات �لفرد بطريقة �سعورية �أو ل �سعوري���ة. فالجتاه �مل�ساد نحو 
�لتع�س���ب �أو �لك���ذب و�لجت���اه نح���و �لت�سام���ح �أو �ل�س���دق مثاًل كله���ا �جتاهات 

ميكن للبيئة �لجتماعية �أن ت�سهم يف �كت�سابه �أو عدم �كت�سابه لها.
اخل�ربات النفعالية ال�س�ادمة: وهي �خلرب�ت �لتي تهز وج���د�ن �لفرد وت�سحنه ( 2)

ب�سحن���ة �نفعالي���ة قوي���ة توج���ه �سلوك���ه عل���ى نح���و مع���ني. فالفرد �ل���ذي تعود 
�ل�ستحمام يف مياه ملوثة ثم �أ�سيب بالبلهار�سيا وعانى ويالتها وم�ساعفاتها، 

� نحو �ل�ستحمام يف مثل هذه �ملياه �مللوثة. ميكن �أن يكت�سب �جتاًها م�سادًّ
تك�رار ا�س�تجابات معينة: فاإذ� ما تكررت ��ستجاب���ات �لفرد �إز�ء �سيء معني فاإن ( 3)

ه���ذ� �لتك���ر�ر يعمق من ��ستجابات���ه ويكامل بينها على نحو يك���ون لديه �جتاه 
معني �إز�ء ذلك �ل�سيء )�سامل، 1993(.

عالقة الجتاهات بال�سلوك الإن�ساين:
تع���د طبيع���ة �لعالق���ة ب���ني �لجت���اه و�ل�سل���وك م�سكل���ة تقليدي���ة يف �لبح���وث 
�لنف�سي���ة �لجتماعي���ة. فالجت���اه �لإيجاب���ي �أو �ل�سلب���ي لل�سخ����س نح���و ق�سي���ة ما ل 
يعني بال�سرورة �أن �سلوكه �لعملي �سوف يت�سق متاًما مع هذ� �لجتاه �لذي عرب عنه 

)هويدي و�آخرون، 2004( 
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وي�س���ري جاب���ر و�آخرون )1991( �إىل �أن هناك عدة عو�مل توؤثر يف �لعالقة بني 
�جتاهات �لفرد و�سلوكياته، ولعل �أهمها ما يلي:

ق�وة الجتاه: )ق���وة �لرتباط بني مو�س���وع �أو هدف �لجت���اه ومكونات �لجتاه ( 1)
�ملعرفي���ة و�لوجد�ني���ة و�ل�سلوكي���ة، وكلم���ا �زد�دت هذه �لرو�بط ق���وة �أ�سبحت 
عالق���ة �لجتاه���ات بال�سل���وك ل�سيق���ة(. وق���د �أظه���رت بع����س �لدر��س���ات �أن 
�لجتاه���ات �ملتكون���ة م���ن خ���الل �خل���ربة �ملبا�س���رة مبو�س���وع �لجت���اه ترتبط 
بعالق���ة �أك���رث ق���وة بال�سل���وك �لظاه���ر وذل���ك باملقارن���ة بالجتاه���ات �ملتكون���ة 
باأ�سل���وب �آخ���ر. وقد يكم���ن �ل�سب���ب يف �لتاأثري �لأكرب لالجتاه���ات �لقوية على 
�ل�سل���وك باملقارن���ة بالجتاهات �ل�سعيف���ة يف قدرتنا عل���ى �لتذكر فالجتاهات 

�لتي ن�ستطيع تذكرها ميكنها �أن توجه �سلوكنا.
نوعية الجتاه: )ويرتبط بدرجة تركيز �لجتاه على مو�سوع معني لالجتاه يف ( 2)

مقاب���ل �لجتاه���ات �لعامة( و�رتفاع نوعية �لجت���اه و�رتباطه مبو�سوع حمدد 
يقوي �لعالقة بينه وبني �ل�سلوك �لظاهر.

وق���د خل����س جيل���ك  Gilic (2016) م���ا قي���ل ع���ن �لجتاه���ات باأنه���ا �لتوجه 
�لذ�تي �لذي ين�ساأ من خالل خرب�ت �لفرد �ل�سابقة ومكنون �لعاطفة �لتي ميتلكها.

طرق تغير الجتاهات والعوامل املوؤثرة فيها:
نظًر� للثبات �لن�سبي لالجتاهات فاإن تعديلها �أو تغيريها لي�س بالأمر �لهني، 
ورمبا يرجع ذلك �إىل �أن �لجتاهات ترتبط ب�سخ�سية �لفرد وحاجاته ومفهومه عن 
ذ�ت���ه ومعرفت���ه مبو�س���وع �لجت���اه. ومن ثم فهي تنم���و مبرور �لزم���ن لت�سبح �إحدى 
مكون���ات �سخ�سي���ة �لف���رد �لأ�سا�سية. كما �أن �ملعاين �أو �لرتباط���ات �ملوجبة �أو �ل�سالبة 
ل���دى �لف���رد �إز�ء �س���يء معني قد تك���ون ذ�ت جذور عميقة يف فك���ره ووجد�نه، ومن ثم 

ي�سعب تغيريها )�إبر�هيم ود�سوقي، 1985(.

كم���ا ي�س���ري )ع�سك���ر، 2004( باأن���ه عندم���ا يكون هن���اك �سعي وحماول���ة لتغيري 
�جتاه���ات �لأف���ر�د يف بيئ���ة معين���ة، ومهم���ا كان���ت �لأ�سالي���ب �لت���ي ميك���ن �إتباعه���ا يف 
حماولة �لتغيري، فاإنه ينبغي �لتنبه �إىل عدد من �لعو�مل �لتي توؤثر يف عملية تغيري 

�لجتاهات.
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وق���د ع���دد جوه���ان و�آخ���رون  John et al. (2016) عنا�سر تغري �لجتاهات 
على �لنحو �لتايل :

((( �لتف���اق ب���ني �لقيم �لجتماعية �ل�سائ���دة و�لجتاهات �ملطل���وب تغريها ، ذلك 1
�أن �لف���رد قد يغري من �جتاهات���ه لي�س ب�سبب �قتناعه �ل�سخ�سي ب�سرورة هذ� 

�لتغيري بل لأن �ل�سائد يف جمتمعه يتطلب منه هذ� �لتغيري.
((( �لتو�زن �لذي ي�ستطيع �لفرد �أن يحققه لذ�ته من �لآر�ء �لتي تكون متعار�سة 1

عن طريق �لر�سائل و�لتبليغات �ملختلفة و�ملوجهة �إليه و�لتي ت�ستهدف تغيري 
�جتاهات���ه نح���و �أم���ر معني. ذل���ك �أن �لفرد عندم���ا يتعر�س لآر�ء ق���د تبدو له 
متعار�س���ة �أو ق���د ين�سب ب�سببها نوع من �ل�س���ر�ع فاإنه من �لطبيعي �أن يتوجه 
نح���و �لتخل����س من ه���ذ� �لتعار�س �أو نحو تقلي���ل هذ� �ل�س���ر�ع و�لو�سول �إىل 

حالة من �لن�سجام �لذهني �أو �لتو�زن �لذي يوجه �سلوكه.
((( �لثق���ة يف م�سدر �لر�سالة �ملوجهة �إىل �لأف���ر�د. ويق�سد بذلك �ل�سخ�س �لذي 1

يقوم بتبليغ �لأفر�د بفكرة معينة، فهل هو �سخ�س خبري يف �ملجال �لذي يتكلم 
عنه، وله خرب�ت �أو مر يف �أحد�ث ميكن �لعتد�د بها عند �حلديث يف �ملو�سوع، 
وه���ل يتح���دث من �أجل م�سلح���ة �سخ�سية لذ�ت���ه �أم يه���دف لتحقيق م�سلحة 

عامة ملن ي�ستمعون �إليه.
((( �لتوت���ر �لذي تثريه �لر�سالة �ملوجهة �إىل �لأفر�د. ويق�سد بذلك �أن �أي �إعالن 1

�أو تبليغ لالأفر�د ميكن �أن يثري لديهم قدًر� من �خلوف �أو �لتوتر �لذي يوؤدي 
لتقلي���ل �لد�ف���ع �إز�ء �سلوك مع���ني، وي�ساعد على تغيري �لجت���اه لديهم، �إل �أن 
�لإف���ر�ط يف ��ستث���ارة �لنو�ح���ي �لنفعالية ميك���ن �أن ي���وؤدي �إىل نتيجة عك�سية 

مثل �لإ�سر�ر على �أد�ء �ل�سلوك غري �ملرغوب.
((( نوعي���ة �لأف���ر�د �لذي���ن توجه �إليهم �لر�سال���ة �ملتعلقة بتغي���ري �لجتاهات نحو 1

�لبيئ���ة. حي���ث يختل���ف �لأف���ر�د بطبيع���ة �حلال �ختالف���ات بيئي���ة يف خرب�تهم 
وم���ا يتوف���ر لديهم م���ن معلومات حول مو�س���وع �لر�سالة و�لطريق���ة �ملنا�سبة 
ملخاطبته���م، و�لعالق���ات �لجتماعي���ة �لت���ي ترب���ط بينه���م، ودرج���ات �لتاأث���ري 

�ملتبادلة بينهم كاأفر�د وكجماعات �سغرية تكون جماعة �أكرب.
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اأبعاد الحتياجات املادية والجتماعية واملعرفة واملجتمعية :
�لحتياج���ات حال���ة من �لنق����س، �إذ� مل تلَق م���ن �لفرد �إ�سباع���اً بدرجة معينة، 
فاإنه���ا ُتث���ري لدي���ه نوعاً من �لتوّت���ر و�ل�سيق �أو �خت���الل �لتو�زن. ويق�س���م هو�ساوي و 

�حلازمي )2012، 6( �لأبعاد �إىل:
احلاج�ات املعرفي�ة: تتمّث���ل �حلاج���ات �ملعرفي���ة لأولي���اء �لأم���ور يف: �ملعلومات ( 1)

و�لرب�م���ج �لإر�سادي���ة للتعام���ل م���ع �أبناءه���م، وتزويده���م بالأ�سالي���ب �ملنا�سبة 
ملو�جه���ة �مل�سك���الت �ل�سلوكية لأبنائه���م وكيفية �لتعامل معه���ا، وكذلك توفري 
�لن�س���ر�ت و�لكت���ب �ملتخ�س�سة �لت���ي متكنهم من �لتعرف عل���ى طبيعة �أبنائهم 

ذوي �لعاقة .
احلاج�ات املادي�ة: تتمث���ل �حلاج���ات �ملادي���ة لأولي���اء �لأم���ور يف: �حتياج���ات ( 2)

�لطالب للعالج و�لرعاية �لطبية، وتوفري �لعديد من �لأمور، مثل: �لو�سائل 
�لتعليمي���ة �ملنا�سب���ة، و�سائل �لرتفيه �ملنا�سبة، بالإ�ساف���ة �إىل تخ�سي�س بع�س 

�ملميز�ت لهم ولأُ�سرهم .
احلاج�ات الجتماعية: تتمثل �حلاجات �لجتماعية لأولياء �لأمور يف: �لتفاعل ( 3)

�لجتماع���ي م���ن �أج���ل توف���ري م�ساندة كاملة م���ن �ملجتمع �ملحل���ي ومن جميع 
�مل�سادر �ملختلفة، ت�ساعد يف كيفية �لو�سول �إىل �خلدمة �ملتوفرة حالياً .

درا�سات �سابقة:
در��س���ة �أجر�ه���ا ميا�س���و و�آخ���رون Measow et al. (1995) عل���ى 9 �أمه���ات 
�أمريكيات �سم لأطفال معاقني وعاديني وذلك للتعرف على �أثر �لعاقة على �جتاهات 
�لأمهات مع �أطفالهم �لعاديني، حيث قام �لباحث بدر��سة طولية للتعرف على حالت 
�لعاقة لدى �لأمهات وكيفية حدوثه ، �إذ تبني من هذه �لدر��سة �أن �لأمهات �ملعاقات 

لديهن تفاعل �يجابي �أكرث مع �بنائهن �ملعاقني �أكرث من �بنائهن �لعاديني .

ودر��س���ة كام���رب�  Cambra (1995) �لتي هدف���ت �إىل معرفة بع�س �ملفاهيم 
�لجتماعية و�جتاهات �أولياء �لأمور عن �أطفالهم �ل�سم، حيث تلعب مثل تلك �ملفاهيم 
دوًر� هاًما يف تطوير مفهوم �لذ�ت لدى �لأطفال �ل�سم، �لأمر �لذي يزيد �و يقلل من 
فر����س �لتفاع���ل �لأ�سم مع �لبيئ���ة �ملحيطة به ، ف�سال عن نوعي���ة �ل�سمم �سو�ء �أكان 
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ا يف عمليات �مل�ساركة و�لتفاعل مع عنا�سر �لبيئة  �سديًد� �أو عميًقا فله تاأثري هام �أي�سً
ومكوناته���ا ولتحقي���ق �أه���د�ف ه���ذه �لدر��سة �أع���د �لباح���ث مقيا�ًسا لقيا����س �جتاهات 
�لأفر�د نحو �لإعاقة �ل�سمعية ، �إذ �أن �لباحث ق�سم عينة �لبحث �إىل جمموعتني)عدد 
�أف���ر�د �لعين���ة 222 ف���رًد�( �لأوىل متث���ل �لأ�سخا����س �ملعاق���ني �سمعًي���ا ، و�لأخرى متثل 
�لأ�سخا�س �لعاديني، فدلت نتائج �لبحث على �أن هناك فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية يف 

�لجتاه نحو مفهوم �لذ�ت وبع�س عنا�سر �ل�سخ�سية ل�سالح �لأ�سخا�س �لعاديني.

�إل �أن در��س���ة �ستيك���ا  (Stika 1995) تناول���ت �جلو�ن���ب �لعقلي���ة و�خلدم���ات 
�لجتماعي���ة �لت���ي توؤثر ب�سورة مبا�سرة على �لتكي���ف �لنف�سي و�لإجتماعي للمعاقني 
�ل�س���م ، فاأ�س���ارت �إىل �أن �لأطف���ال �ل�سم يكون���ون �أكرث عر�سة م���ن �أقر�نهم �لعاديني 
خلط���ر �لتكي���ف �لنف�س���ي و�لجتماع���ي �إذ� مل يتلق���و� م�ساع���د�ت وخدم���ات خا�س���ة، 
ولتحقي���ق �أه���د�ف هذه �لدر��سة قامت �لباحثة باإج���ر�ء م�سح �سامل لآر�ء �أولياء �أمور 
�لأطفال �ملعاقني �سمعًيا ومدر�سيهم، وذلك للتعرف على طبيعة �مل�ساعد�ت و�خلدمات 
�ملقدم���ة لالأطف���ال �ل�سم ومدى مالئمة تلك �مل�ساع���د�ت و�خلدمات لتدعيم �ل�سحة 
�لعقلي���ة د�خ���ل مد�ر�س �ل�س���م و�ملجتمع ، ودلت نتائج �لبحث عل���ى �أن هناك م�سكالت 

تتعلق بالتكيف �لنف�سي و�لجتماعي لالأطفال �ل�سم كما ير�ها �لآباء و�ملدر�سني.

ويف در��س���ة �أجر�ه���ا ترينب���ول Turnbull (2005)  هدف���ت �إىل در��س���ة �أث���ر 
�حل���و�ر �ل���ذي يدور بني �لآباء �لذي���ن لديهم �أطفال معاق���ون ومدر�سيهم و�ملن�سور يف 
�ملجالت �لتي تتعلق بهذ� �جلانب على حت�سني �لعالقة و�لتو��سل بني �لبيت ومر�كز 
�ملعاق���ني مبدين���ة كان�سن�س بالوليات �ملتح���دة �لأمريكية، وفائدة ذل���ك على �لأطفال 
�ملعاق���ني، حي���ث �إ�ستخدم �لباحث �أ�سلوب حتليل �مل�سم���ون للو�سول �إىل نتائج �لبحث، 
ودل���ت ه���ذه �لنتائج عل���ى �أن �حلو�ر كان مفيًد� لالأطف���ال �ملعاقني يف حت�سني �سلوكهم 
وتفاعله���م م���ع �أف���ر�د �ملجتم���ع كم���ا �أن���ه �ت�سح من خ���الل عملي���ة �لتحلي���ل �أن معظم 
�جلم���ل �أو �لعب���ار�ت �لتي ��ستخدمها �لآباء كانت ترك���ز على �لآر�ء �خلا�سة و�حلقائق 
�ل�سخ�سي���ة ، بينم���ا �ملعلم���ون كان���و� يرك���زون عل���ى �ملو�سوع���ات �لت���ي تتعل���ق بتق���ومي 
�لأو�ساع �لقائمة لالأطفال �ملعاقني وحت�سني �أو�ساعهم �لجتماعية وحل م�سكالتهم 

عن طريق توظيف لغة �لإ�سارة �لتي تعرب عن ذ�تهم وتو��سلهم مع �لآخرين .
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ودر��س���ة دوك���م )2007( بعن���و�ن )�حتياجات �أولياء �أم���ور �ملعوقني: در��سة على 
عين���ة ميني���ة(  هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل تع���رف �حتياجات �أولي���اء �أم���ور �ملعوقني يف 
�ملج���الت �ملعرفي���ة و�ملادي���ة و�ملجتمعية ويف جم���ال �لدعم �لجتماع���ي ، تكون جمتمع 
�لدر��س���ة م���ن �أولياء �أم���ور �ملعوقني يف حمافظة تعز، وتكونت عين���ة �لدر��سة من 122 
ف���رد� م���ن �أولي���اء �لأم���ور منه���م 51 �أب���ا و64 �أم���ا و7 �إخوة و�أخ���و�ت م���ن �لقائمني على 
�لرعاي���ة للمع���اق. ��ستخ���دم يف �لدر��س���ة مقيا�س للتع���رف �إىل �حتياج���ات �أولياء �أمور 
�ملعوق���ني م���ن �إع���د�د )زي���د�ن �ل�سرط���اوي وعبد �لعزي���ز �ل�سخ����س( ومت �إدخال بع�س 
�لتعدي���الت علي���ه ومت فح�س �سدقه بالت�س���اق �لد�خلي، فكان���ت معامالت �لرتباط 
د�ل���ة عل���ى �ل�سدق للفق���ر�ت وللمجالت وللدرجة �لكلية وفح����س ثباته مبعامل �ألفا 
كرونب���اخ فكان عالي���ا، و�أظهرت �لنتائج �أن هناك �حتياج���ات �إر�سادية معرفية متعددة 
وكذل���ك �حتياج���ات مادي���ة و�جتماعي���ة، وظهرت �حلاج���ة �إىل �لدع���م �ملجتمعي، ومل 
تظه���ر ف���روق د�ل���ة يف �لحتياجات تبعا لن���وع �لإعاقة ما عد� �لحتياج���ات �ملجتمعية، 

وكذلك مل تظهر فروق د�لة تبعا للم�ستوى �لتعليمي لويل �لأمر.

يف حني �سعت در��سة جودمان Goodma  (2008) �إىل �لتعرف على �لجتاه 
نح���و دور �أولي���اء �أم���ور �لأطف���ال �ملعاق���ني �سمعًي���ا و�أث���ره يف حت�سني عملي���ات �لتفاعل 
وتهيئتها لالأطفال �ل�سم لالختالط باأفر�د �ملجتمع و�لتكيف مع �لظروف �ملختلفة، 
وله���ذ� �لغر����س ��ستطلع �لباحث 144 �أًب���ا و�أًما، 122 وظًفا يف مر�ك���ز لالأطفال �ل�سم، 
كما �أنه ��ستخدم �أ�سلوب �لتحليل �لعاملي يف ��ستخر�ج نتائج �لبحث و�لتي �أو�سحت �أن 
�لأ�سلوب �لتقليدي لالآباء و�لأمهات هو �لتز�م �ل�سمت و�ل�سكوت عند �إتيان �ملوظفني 
�ملتخ�س�سني �إىل �ملنزل، دون �أن يكون هناك �أي نوع من �لتدخل �أو �إعطاء �لآر�ء حول 
طبيع���ة �أطفاله���م و�أمناط �سلوكهم، �إذ �أن هذ� �لأ�سلوب �لتقليدي كان له �أثر يف �إقالل 
حالت �لتفاعل لالأطفال �ل�سم مع �أفر�د �ملجتمع، وتهيئة �لطفل للعزلة و�لنطو�ء. 

ودر��س���ة هو�س���اوي و �حلازمي )2012( بعنو�ن )حاج���ات �أولياء �أمور �لتالميذ 
�ملعاق���ني فكري���اً وعالقته���ا ببع����س �ملغ���ري�ت( . هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى 
�حلاج���ات )�ملعرفي���ة، �ملادي���ة و�لجتماعي���ة( لأولي���اء �أم���ور �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية، و�لتعرف على �لفروق بني �أولياء �أمور �لتالميذ �ملعاقني فكرياً يف �حلاجات 
�ملعرفي���ة، �ملادي���ة و�لجتماعي���ة وفق���اً ملتغري عم���ر �لتلمي���ذ ودرجة �لإعاق���ة و�مل�ستوى 
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�لتعليم���ي لأولي���اء �لأمور و�مل�ست���وى �لقت�سادي لأولياء �لأم���ور، و��ستخدم �لباحثان 
مقيا����س �حلاجات �ملعرفي���ة و�ملادية و�لجتماعية لأولياء �أمور �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من عدد )383(، وبينت �لنتائ���ج �أن �حلاجات �ملادية 
جاءت يف �ملرتبة �لأوىل وفقاً لأهميتها بالن�سبة لأولياء �لأمور، ثم �ملعرفية، و�حلاجات 
�لجتماعي���ة على �لتو�يل، وعدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية بني حاجات �أولياء 
�أم���ور �لتالمي���ذ �ملعاق���ني فكري���اً باخت���الف عم���ر �لتلمي���ذ، وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�سائي���ة بني �أولي���اء �أمور �لتالميذ �ملعاق���ني فكرياً ب�سيطة و�أولي���اء �أمور �لتالميذ 
�ملعاق���ني فكري���اً �إعاق���ة متو�سطة يف درج���ة �حلاج���ات: �ملعرفية ، �ملادي���ة و�لجتماعية 
ل�سال���ح �أولي���اء �أمور �لتالميذ �ملعاق���ني فكرياً �إعاقة ب�سيطة، وع���دم وجود فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائية بني حاجات �أولياء �أمور �لتالمي���ذ �ملعاقني فكرياً باختالف �مل�ستوى 
�لتعليم���ي لأولي���اء �لأمور، وعدم وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني حاجات �أولياء 

�أمور �لتالميذ �ملعاقني فكرياً باختالف �مل�ستوى �لقت�سادي لأولياء �لأمور.

ودر��س���ة يون����س )2015( بعنو�ن )حاجات �أولياء �أم���ور �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
�لتوح���د يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة وعالقته���ا ببع����س �ملتغ���ري�ت(، وق���د هدف���ت 
�لدر��س���ة �حلالي���ة �إىل تع���رف حاجات �أولياء �أمور �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية وعالقتها ببع����س �ملتغري�ت و�لتي متثل���ت مبتغري �لعمر، 
و�مل�ست���وى �لتعليم���ي ل���ويل �لأمر، درج���ة ��سط���ر�ب �لتوحد، و�لدخ���ل �ل�سهري لويل 
�لأمر. ولتحقيق هذ� �لهدف ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي. وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )87( م���ن �أولي���اء �أم���ور �لطلبة ج���رى �ختيارهم ب�س���ورة ع�سو�ئية. وق���د مت بناء 
�أد�ة للتع���رف عل���ى حاجات �أولياء �أمور �لأطفال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد، حيث تكونت 
�ل�ستبانة من )35( فقرة موزعة على )3( �أبعاد، وقد قام �لباحث بالتحقق من �سدق 
�لأد�ة وثباتها. وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �حلاجات �ملادية جاءت يف �ملرتبة �لأوىل 
باأعل���ى متو�س���ط ح�سابي )2.57(، تلتها يف �ملرتبة �لثاني���ة �حلاجات �لأ�سا�سية لالأ�سرة 
مبتو�س���ط ح�ساب���ي بلغ )2.56(، بينما جاءت �حلاج���ات �لجتماعية يف �ملرتبة �لأخرية 
ومبتو�س���ط ح�ساب���ي بلغ )2.46(، وبلغ �ملتو�سط �حل�ساب���ي للحاجات ككل )2.53(. كما 
بين���ت نتائ���ج �لدر��سة �ملتعلقة مبتغ���ري �لعمر �أنه ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية 
(α= 0.05) تع���زى لأث���ر �لعم���ر يف جمي���ع �حلاجات ويف �حلاجات كك���ل، وفيما يتعلق 
مبتغ���ري درج���ة ��سطر�ب �لتوحد بينت �لنتائج عدم وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
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عند م�ستوى �لدللة (α=0.05) تعزى لدرجة ��سطر�ب �لتوحد يف جميع �حلاجات 
ويف �حلاج���ات كك���ل، كم���ا بينت نتائج �لدر��س���ة فيما يتعلق مبتغ���ري �مل�ستوى �لتعليمي 
ل���ويل �لأم���ر وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية (α= 0.05) بني م�ستوى دون �لثانوي 
م���ن جه���ة وكل م���ن ثان���وي وجامع���ي من جه���ة �أخ���رى، وج���اءت �لف���روق ل�سالح دون 
�لثان���وي، و�أخ���ري�ً بين���ت نتائ���ج �لدر��س���ة فيم���ا يتعلق مبتغ���ري �لدخ���ل �ل�سهري لويل 
�لأم���ر وج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية (α= 0.05) بني فئ���ة �لدخل �لذين هم من               
1-5 �آلف وفئ���ة �لدخ���ل م���ن 6- 10 �آلف، وج���اءت �لفروق ل�سال���ح �لذين هم من 5-1 
�آلف، كما تبني وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني فئة �لدخل من 6-10 �آلف، وفئة 
�لدخل من 11 �ألفاً فما فوق، وجاءت �لفروق ل�سالح فئة �لدخل من 11 �ألفاً فما فوق. 
ويف �س���وء نتائ���ج �لدر��س���ة �أو�سى �لباحث ب�س���رورة �إجر�ء در��سات �أخ���رى على عينات 
جديدة ومتغري�ت �أخرى، و�سرورة �إن�ساء مر�كز خا�سة ملتابعة �حتياجات �أولياء �أمور 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، و�سرورة توفري �لحتياجات �خلا�سة بالأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد مثل �لعالج، و�لرعاية �لطبية، و�لتاأهيلية، و�خلدمات �مل�ساندة.

فرو�ص البحث:
ميك���ن �سياغ���ة ت�س���اوؤلت �لبح���ث يف �لفر�س �لرئي����س �لآت���ي: ل توجد فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درجات �أولي���اء �لأمور يف �لدرج���ة �لكلية ملقيا�س 
�حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لحتياجات �خلا�سة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

ويتفرع من هذ� �لفر�س �لرئي�س فرو�س فرعية جاءت كالآتي:
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �أولياء �لأمور يف ُبعد 1

�لحتياجات �ملادية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لحتياجات �خلا�سة 
تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �أولياء �لأمور يف ُبعد 1
�لحتياج���ات �لجتماعي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولياء �أم���ور ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ي درجات �أولي���اء �لأمور يف 1

ُبع���د �لحتياج���ات �ملعرفية مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لحتياجات 
�خلا�سة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.
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((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ي درجات �أولي���اء �لأمور يف 1
ُبع���د �لحتياجات �ملجتمعي���ة مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

االجراءات املنهجية :
�أتب���ع �لباح���ث �ملنه���ج �لو�سف���ي �لرتباط���ي �ملق���ارن، و�أقت�س���ر �لبح���ث �حلايل 
عل���ى فئ���ة �أولياء �لأمور �لطالب ذوي �لعاقة يف جامع���ات منطقة �لريا�س يف �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة وه���ي )جامع���ة �ملل���ك �سع���ود – جامع���ة �سط���ام ب���ن عبد�لعزيز – 
جامع���ة �ملجمع���ة – جامع���ة �سق���ر�ء( ، وق���د مت تُطبّيق �لبح���ث خالل �لع���ام �لدر��سي 

.2017-2016
�أم���ور نح���و �لحتياج���ات  �أولي���اء  وق���د ��ستخ���دم �لباح���ث مقيا����س �جتاه���ات 
�لعاق���ة                                                  ذوي  �لط���الب  لأبنائه���م  و�ملجتمعي���ة  و�ملعرفي���ة  و�لجتماعي���ة  �ملادي���ة 
)�إع���د�د/ �ل�سرط���اوي، 1998 يف مرج���ع �أب���و �سع���د ، 2014(. ويتك���ون �ملقيا�س من )24( 
فق���رة و�أربعة �أبعاد وهي ) �حتياج���ات معرفّية، �لدعم �ملاّدي، �لدعم �ملُجتمعي، �لدعم 
�لجتماعي(، وترت�وح �لعالمة �لكلية بني )0-96( وبالتايل �إذ�ك كانت �لعالمة فوق 

�لو�سط وهو )48( دّل ذلك على وجود حاجات لدى �أولياء �أمور �ملُعاقني.

وق���ام �لباح���ث باإع���ادة تقنني �ملقيا����س على �لبيئ���ة �ل�سعودية عل���ى عينة من   
)30( م���ن �أولي���اء �أم���ور �لط���الب �ملعاق���ني باجلامع���ات �ل�سعودي���ة ، وخرج���ت نتيج���ة 

�ل�سدق و�ملقيا�س على �لنحو �لتايل:

�س�دق املقيا�س : من خالل �ل�سدق �ملنطقي ق���ام �لباحث بالتاأكد من �سدق �ملقيا�س 
�ملطب���ق يف �لدر��س���ة وذل���ك بح�ساب معام���الت �أرتباط �لفق���ر�ت بالبع���اد �ملنتمية لها 
فرت�وح���ت ماب���ني )0.31-0.81( وه���ي معامالت �رتباط مرتفع���ة ود�لة عند م�ستوى 
�لدلل���ة )0.01(، كم���ا ح�سب���ت معامالت �رتب���اط �لبعاد مع بع�سه���ا بع�سا فرت�وحت 
ماب���ني )0.34-0.76( ، وه���ي معام���الت �رتب���اط مرتفع���ة ود�ل���ة عن���د م�ست���وى دللة 
)0.01( ، �أم���ا معام���الت �لرتباط بني درج���ات كل بعد من �لأبعاد �لأربعة مع �لدرجة 
�لكلي���ة عل���ى �ملقيا����س فق���د تر�وح���ت ماب���ني )0.61- 078( ، وه���ي معام���الت �رتب���اط 
مرتفعة ود�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )0.01( ، وتدل هذه �لدرجات على متتع �ملقيا�س 

بالت�ساق �لد�خلي و�لذي يعد بدوره موؤ�سر� د�ل على �ل�سدق . 
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ثب�ات املقيا��س : وبه���دف �لتاأك���د من ثب���ات �ملقيا�س للدر��س���ة �حلالية ق���ام �لباحث 
باأ�ستخر�ج معامل �لأت�ساق �لد�خلي با�ستخد�م �أختبار �ألفا كرونباخ حيث بلغت )0.91( 
�لدرجة �لكلية يف  حني تر�وحت مابني )0.62 – 0.89 ( لأبعاد �ملقيا�س �لأربعة وهذ� 

يدل على متتع �ملقيا�س بثبات عايل .

و�سف عينة الدرا�سة :- 
تكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )30( من �أولي���اء �أمور �ملعاقني م���ن طالب جامعات 

�لريا�س. و�جلدول �لتايل يو�سح و�سف �لعينة :

جدول )1(

�لتخ�س�سنوع �لعاقة�لعدد�أ�سماء �جلامعات

جامعة �مللك �سعود

لغة عربية – تربية خا�سة – �أعاقة ب�سرية6
تربية ��سالمية – �جتماعيات 

لغة عربية - تربية �أ�سالمية  �عاقة حركية3

تربية خا�سة  �عاقة �سمعية9

جامعة �سقر�ء
لغة عربية �عاقة حركية1

تربية خا�سة �عاقة ب�سرية3

جامعة �ملجمعة
لغة عربية - تربية خا�سة�عاقة ب�سرية2

لغة عربية �عاقة حركية1

جامعة �لمري �سطام
لغة عربية – تربية خا�سة  �عاثة ب�سرية3

لغة عربية  �عاقة حركية2

30�ملجموع

وبتو�سي���ف عّين���ة �لدر��س���ة وفقاً للعو�م���ل �لدميوغر�في���ة )�ملوؤهل �لعلمي-   
�لعمر- �لوظيفة( كما يف جدول )2(، حيث جاء �لتو�سيف كالآتي:
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جدول )2(
تو�سيف عينة الدرا�سة وفقا للعوامل الدميوغرافية )املوؤهل العلمي- العمر- الوظيفة(

�لن�سبة�لعدد�لعو�مل
1- املوؤهل العلمي

516.7�أقل من جامعي
2273.3جامعي

310در��سات عليا

30100�لإجمايل
2- فئات العمر

516.7�أقل من 45 �سنة
451860.0 �سنة فاأقل من 50 �سنة

50723.3 �سنة فاأكرث
30100�لإجمايل

3- جمال العمل

1343.3جمال حكومي
1756.7جمال خا�س

30100�لإجمايل

نتائج فرو�ص البحث:
الفر�س الرئي�س الأول:

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ي درجات �أولي���اء �لأمور 
يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �حتياجات �أولي���اء �أمور ذوي �لعاقة تبع���اً لبع�س �لعو�مل 

�لدميوغر�فية.
  (Independent t test) مت ��ستخد�م �ختبار »ت« حتليل عينتني م�ستقلتني
ث���م ح�س���اب معنوي���ة �لختبار على �أ�سا�س م�ستوى معنوية �أق���ل من )0.05( ليدل على 
وج���ود ف���روق د�لة �إح�سائيا، و�إذ� كان م�ست���وى �ملعنوية �أكرب من )0.05( دل ذلك على 

عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا.
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1- امل�ستوى الوظيفي :

جدول )3(
قيا�س الفروق بني متغري امل�ستوى الوظيفي طبقا لأبعاد الدرجة الكلية

ملقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 متغري
 �ملتو�سط�لعددعينة �لبحث�لبحث

�حل�سابي
 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
ت

�لقر�ر

 م�ستوى
�لدللة�ملعنوية

 غري1378.766.400.6410.52عمل حكومي�لوظيفة
معنوية 1780.175.59�أعمال خا�سة

ومن اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متغ���ري )�مل�ست���وى �لوظيفي( طبقا 
لأبع���اد �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة 
»ت« )0.641(، عند م�ستوى معنوية �كرب من )0.05(. مما يدلنا ذلك على �لتقارب يف 
�لآر�ء بني �مل�ستوى �لوظيفي على �أبعاد �لدرجة �لكلية ملقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور 
ذوي �لعاق���ة، فالحتياجات �لأربعة لها مطلب م�سرتك بني �لعاملني �سو�ء بالقطاع 

�حلكومي �أو �لقطاع �خلا�س.

2- متغر املوؤهل العلمي، متغر العمر:
مت ��ستخد�م �ختبار »ف« حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه لقيا�س معنوية �لفرق 
بني متغري �ملوؤهل �لعلمي ومتغري �لعمر طبقا لأبعاد �لدرجة �لكلية ملقيا�س �حتياجات 
�أولي���اء �أم���ور ذوي �لعاق���ة. ثم ح�ساب معنوي���ة �لختبار على �أ�سا����س م�ستوى معنوية 
�أقل من )0.05( ليدل على وجود فروق د�لة �إح�سائيا، و�إذ� كان م�ستوى �ملعنوية �أكرب 

من )0.05( دل ذلك على عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا.
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جدول )4(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لقيا�س معنوية الفروق بني متغري املوؤهل العلمي ومتغري العمر طبقا 

لأبعاد الدرجة الكلية ملقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة با�ستخدام
 اختبار »ف« حتليل التباين اأحادي الجتاه

 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لعو�مل
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
 �ختبار
)F(

 م�ستوى
�لدللة

 �لدللة
�لإح�سائية

 �ملوؤهل
�لعلمي

578.809.03�قل من �جلامعي

 غري1.0510.75
معنوية 2279.685.41جامعي

380.05.56فوق �جلامعي

�لعمر

580.03.80�أقل من 45 عام

 غري2.0300.87
معنوية

 من 45 لأقل من
501879.616.48 عام

779.146.22�أكرث من 50 عام

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
((( ل توج���د �ختالف���ات معنوي���ة ب���ني متغ���ري �ملوؤهل �لعلم���ي ، فيما يتعل���ق باأبعاد 1

�لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �إحتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة 
»ف« )1.051(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �كرب من )0.05(. مم���ا يدلنا ذلك على 
تق���ارب �لآر�ء فيما يتعلق باأبعاد �لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور 
ذوي �لعاق���ة على م�ست���وى فئات �ملوؤهل �لعلمي يف مدى �حتياجاتهم لكل من 

�لحتياجات �ملادية و�ملعرفية �ملجتمعة و�لجتماعية. 
((( ل توج���د �ختالف���ات معنوي���ة بني متغري �لفئ���ات �لعمرية ، فيم���ا يتعلق باأبعاد 1

�لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة 
»ف« )2.030(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �كرب من )0.05(. مم���ا يدلنا ذلك على 
تق���ارب �لآر�ء  فيم���ا يتعل���ق باأبع���اد �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �حتياج���ات �أولياء 
�أم���ور ذوي �لعاق���ة جلمي���ع �لفئ���ات �لعمري���ة يف م���دى �حتياجاته���م لك���ل من 

�لحتياجات �ملادية و�ملعرفية �ملجتمعة و�لجتماعية.
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((( �إثب���ات �لفر�سي���ة: يت���م قب���ول �لفر�س �ل�سف���ري بعدم وجود ف���روق ذ�ت دللة 1
�إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي درج���ات �أولي���اء �لأم���ور يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س 
�حتياج���ات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لعاق���ة تبع���اً لبع����س �لعو�م���ل �لدميوغر�فية، 
ورف����س �لفر�س �لإح�سائي �لبديل �لقائل بوج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني متو�سطي درجات �أولياء �لأمور يف �لدرجة �لكلية ملقيا�س �حتياجات �أولياء 

�أمور ذوي �لعاقة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

الفر�س الفرعي الأول:
(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درج���ات �أولياء �لأمور يف ُبعد -

�لحتياج���ات �ملادي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة تبع���اً لبع�س 
�لعو�مل �لدميوغر�فية.

متغرات الفر�سية:
( ُبعد �لحتياجات �ملادية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة.	
( �لعو�مل �لدميوغر�فية )�مل�ستوى �لوظيفي(.	

جدول )5(
قيا�س الفروق بني متغري امل�ستوى الوظيفي طبقا لبعد الحتياجات املادية

مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 متغري
 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لبحث

�حل�سابي
 �لنحر�ف
قيمة ت�ملعياري

�لقر�ر

 م�ستوى
�لدللة�ملعنوية

�لوظيفة
133.320.64عمل حكومي

 غري0.9550.34
معنوية 173.130.47�أعمال خا�سة

من اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متغ���ري )�مل�ست���وى �لوظيفي( طبقا 
لبع���د �لحتياج���ات �ملادي���ة مبقيا�س �حتياجات �أولي���اء �أمور ذوي �لعاق���ة، حيث بلغت 
قيم���ة »ت« )0.955(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �ك���رب م���ن )0.05(. مما يدلن���ا ذلك على 
�لتق���ارب ف���ى �لآر�ء ب���ني �مل�ست���وى �لوظيف���ي عل���ى بع���د �لحتياج���ات �ملادي���ة مبقيا�س 
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�حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، فالحتياجات �ملادية و�حدة ولها مطلب م�سرتك 
بني �لعاملني �سو�ء بالقطاع �حلكومي �أو �لقطاع �خلا�س.

( متغري �ملوؤهل �لعلمي، متغري �لعمر:	
( مت ��ستخد�م �ختبار »ف«  حتليل �لتباين �أحادي.	

جدول )6(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لقيا�س معنوية الفروق بني متغري املوؤهل العلمي والعمر طبقا

لبعد الحتياجات املادية مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لعو�مل
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
 �ختبار
)F(

 م�ستوى
�لدللة

 �لدللة
�لإح�سائية

 �ملوؤهل
�لعلمي

53.150.54�قل من �جلامعي
 غري1.3230.72

معنوية 223.260.55جامعي
33.00.66فوق �جلامعي

�لعمر

53.300.64�أقل من 45 عام

 غري2.1750.54
معنوية

           من 45 لأقل من
50183.160.56 عام

73.280.52�أكرث من 50 عام

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
ل توجد �ختالفات معنوية بني متغري �ملوؤهل �لعلمي، طبقا لبعد �لحتياجات 
�ملادي���ة مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة »ف« )1.323(، 
عن���د م�ست���وى معنوية �كرب من )0.05(. مما يدلنا ذلك على تقارب �لآر�ء طبقا لبعد 
�لحتياج���ات �ملادي���ة مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة على م�ستوى فئات 

�ملوؤهل �لعلمي فجميع �لفئات يف حاجة �إىل �لحتياجات �ملادية.

ل توجد �ختالفات معنوية بني متغري �لفئات �لعمرية، طبقا لبعد �لحتياجات 
�ملادي���ة مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة »ف« )2.175(، 
عند م�ستوى معنوية �كرب من )0.05(.  مم���ا يدلنا ذلك على تقارب �لآر�ء طبقا لبعد 
�لحتياجات �ملادية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة على م�ستوى  �لفئات 

�لعمرية ** فجميع �لفئات يف حاجة �إىل �لحتياجات �ملادية.
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اإثبات الفر�سية:
يت���م قب���ول �لفر����س �ل�سف���ري بع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي درج���ات بع���د �لحتياج���ات �ملادي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولي���اء �أم���ور ذوي 
�لعاقة، ورف�س �لفر�س �لإح�سائي �لبديل �لقائل بوجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سط���ي درجات بعد �لحتياج���ات �ملادية مبقيا�س �حتياج���ات �أولياء �أمور ذوي 

�لعاقة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

الفر�س الفرعي الثاين :
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �أولياء �لأمور يف ُبعد 
�لحتياج���ات �لجتماعي���ة مبقيا�س �حتياج���ات �أولياء �أمور ذوي �لعاق���ة تبعاً لبع�س 

�لعو�مل �لدميوغر�فية.

متغرات الفر�سية
( ُبعد �لحتياجات �لجتماعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة.	
( �لعو�مل �لدميوغر�فية )�مل�ستوى �لوظيفي(.	

جدول )7(
قيا���س الف��روق ب��ني متغ��ري امل�ست��وى الوظيف��ي طبق��ا لبع��د الحتياج��ات الجتماعي��ة مبقيا���س 
احتياج��ات اأولي��اء اأمور ذوي العاقة با�ستخ��دام اختبار »ت« حتليل الفرق ب��ني عينتني م�ستقلتني 

(Independent t test)

 متغري
 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لبحث

�حل�سابي
 �لنحر�ف
قيمة ت�ملعياري

�لقر�ر
 م�ستوى
�لدللة�ملعنوية

�لوظيفة
133.100.65عمل حكومي

 غري1.6420.11
معنوية 173.510.69�أعمال خا�سة

من اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متغ���ري )�مل�ست���وى �لوظيفي( طبقا 
لبع���د �لحتياج���ات �لجتماعي���ة مبقيا�س �حتياج���ات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة، حيث 
بلغت قيمة »ت« )1.642(، عند م�ستوى معنوية �كرب من )0.05(. مما يدلنا ذلك على 
�لتق���ارب يف �لآر�ء بني �مل�ستوى �لوظيفي على بع���د �لحتياجات �لجتماعية مبقيا�س 
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�حتياج���ات �أولي���اء �أمور ذوي �لعاق���ة، فالحتياجات �لجتماعي���ة و�حدة ولها مطلب 
م�سرتك بني �لعاملني �سو�ء بالقطاع �حلكومي �أو �لقطاع �خلا�س.

( متغري �ملوؤهل �لعلمي، متغري �لعمر:	
( مت ��ستخد�م �ختبار »ف« حتليل �لتباين �أحادي.	

جدول )8(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لقيا�س معنوية الفروق بني متغري املوؤهل العلمي ومتغري العمر طبقا

لبعد الحتياجات الجتماعية مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة با�ستخدام اختبار »ف« 
حتليل التباين اأحادي الجتاه

 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لعو�مل
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
 �ختبار
)F(

 م�ستوى
�لدللة

 �لدللة
�لإح�سائية

 �ملوؤهل
�لعلمي

53.360.76�أقل من �جلامعي

 غري2.5390.48
معنوية 223.280.72جامعي

33.730.23فوق �جلامعي

�لعمر

53.440.51�أقل من 45 عام

 غري1.6940.55
معنوية

 من 45 لأقل من
50183.410.74 عام

73.380.69�أكرث من 50 عام

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
ل توجد �ختالفات معنوية بني متغري �ملوؤهل �لعلمي، طبقا لبعد �لحتياجات 
�لجتماعي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لعاق���ة، حيث بلغ���ت قيمة »ف« 
)2.539(، عن���د م�ست���وى معنوية �كرب من )0.05(. مما يدلن���ا ذلك على تقارب �لآر�ء 
طبقا لبعد �لحتياجات �لجتماعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة على 
م�ستوى فئات �ملوؤهل �لعلمي ** فجميع �لفئات يف حاجة �إىل �لحتياجات �لجتماعية.

ول توج���د �ختالف���ات معنوي���ة ب���ني متغ���ري �لفئ���ات �لعمري���ة ، طبق���ا لبع���د 
�لحتياج���ات �لجتماعي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولياء �أمور ذوي �لعاق���ة، حيث بلغت 
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قيم���ة »ف« )1.694(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �أك���رب م���ن )0.05(. مما يدلن���ا ذلك على 
�أولي���اء  �حتياج���ات  مبقيا����س  �لجتماعي���ة  �لحتياج���ات  لبع���د  طبق���ا  �لآر�ء  تق���ارب 
�أم���ور ذوي �لعاق���ة عل���ى م�ست���وى �لفئ���ات �لعمرية ** فجمي���ع �لفئ���ات يف حاجة �إىل                     

�لحتياجات �لجتماعية.

اإثبات الفر�سية:
يت���م قب���ول �لفر����س �ل�سف���ي بع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي درجات بعد �لحتياج���ات �لجتماعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي 
�لعاقة، ورف�س �لفر�س �لإح�سائي �لبديل �لقائل بوجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سط���ي درجات بعد �لحتياجات �لجتماعية مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أمور 

ذوي �لعاقة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

الفر�س الفرعي الثالث:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ي درجات �أولي���اء �لأمور يف 
ُبع���د �لحتياج���ات �ملعرفية مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة تبعاً لبع�س 

�لعو�مل �لدميوغر�فية.

متغرات الفر�سية:
( ُبعد �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة	
( �لعو�مل �لدميوغر�فية )�مل�ستوى �لوظيفي(.	

جدول )9(
قيا�س الفروق بني متغري امل�ستوى الوظيفي طبقا لبعد الحتياجات املعرفية

مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة
 متغري
 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لبحث

�حل�سابي
 �لنحر�ف
قيمة ت�ملعياري

�لقر�ر
 م�ستوى
�لدللة�ملعنوية

�لوظيفة
133.730.34عمل حكومي

معنوية*3.1920.05
173.020.32�أعمال خا�سة

*د  �لة عند م�ستوى معنوية 0.05
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من اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي:
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متغ���ري )�مل�ست���وى �لوظيف���ي( طبق���ا 
لبع���د �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياج���ات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت 
قيم���ة »ت« )3.192(، عن���د م�ست���وى معنوية �أقل من )0.05(. وذل���ك ل�سالح �لعاملني 
باحلكوم���ة حي���ث بل���غ �ملتو�س���ط �حل�ساب���ي )3.73(، مقاب���ل متو�سط ح�ساب���ي )3.02(، 
للعامل���ني بالقط���اع �خلا����س. مما يدلنا ذل���ك على �لختالف ف���ى �لآر�ء بني �مل�ستوى 
�لوظيفي على بعد �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، 

فالحتياجات �ملعرفية �أعلي يف �لقطاع �حلكومي عنها يف �لقطاع �خلا�س.

متغر املوؤهل العلمي، متغر العمر:
( مت ��ستخد�م �ختبار »ف« حتليل �لتباين �أحادي.	

جدول )10(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لقيا�س معنوية الفروق بني متغري املوؤهل العلمي والعمر طبقا

لبعد الحتياجات املعرفية مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لعو�مل
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
�ختبار
)F(

 م�ستوى
�لدللة

 �لدللة
�لإح�سائية

 �ملوؤهل
�لعلمي

53.110.28�قل من �جلامعي
معنوية*4.7780.04 223.470.35جامعي

33.850.12فوق �جلامعي

�لعمر

53.240.35�قل من 45 عام

معنوية*5.1440.03  من 45 لأقل من
50183.630.33 عام

73.950.34�أكرث من 50 عام

*  د�لة عند م�ستوى معنوية 0.05

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
توج���د �ختالف���ات معنوي���ة ب���ني متغ���ري �ملوؤه���ل �لعلم���ي، طبق���ا لبع���د   
�لحتياج���ات �ملعرفية مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة 
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»ف« )4.778(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �ق���ل م���ن )0.05(. ذل���ك ل�سال���ح �ملوؤه���ل )فوق 
�جلامع���ي(، ث���م موؤه���ل )جامع���ي(،  و�أخري� موؤه���ل )�قل من �جلامع���ي(، مبتو�سطات 
ح�سابي���ة )3.85(، )3.47(، )3.11(، عل���ى �لت���و�يل. ويدلن���ا ذل���ك عل���ى �لخت���الف فى 
�لآر�ء بني م�ستويات �ملوؤهل �لعلمي على بعد �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياجات 
�أولي���اء �أم���ور ذوي �لعاقة، فالحتياجات �ملعرفي���ة، ل�سالح �ملوؤهالت �لعليا ملا لهم من 
�لدر��سة �لعلمية و�لطالع �مل�ستمر على �لأبحاث وغريها من �لحتياجات �ملعرفية.

وتوجد �ختالفات معنوية بني متغري �لفئات �لعمرية، طبقا لبعد �لحتياجات 
�ملعرفية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة »ف« )5.144(، 
عند م�ستوى معنوية �قل من )0.05(. ذلك ل�سالح �لفئة �لعمرية )�أكرث من 50 عام(، 
ث���م �لفئ���ة �لعمرية )م���ن 45 لأقل من 50 ع���ام(،  و�أخري� �لفئة �لعمري���ة )�قل من 45 
ع���ام(، مبتو�سطات ح�سابي���ة )3.95(، )3.63(، )3.24(، على �لتو�يل. ويدلنا ذلك على 
�لخت���الف ف���ى �لآر�ء ب���ني م�ستويات �لفئ���ات �لعمرية على بع���د �لحتياجات �ملعرفية 
مبقيا����س �حتياجات �أولياء �أم���ور ذوي �لعاقة، فالحتياجات �ملعرفية، ل�سالح �لفئات 

�لأعلى عمر�  ملا لهم من �خلربة و�لدر�ية يف جمال �لحتياجات �ملعرفية.

اإثبات الفر�سية:
يت���م قب���ول �لفر����س �لإح�سائ���ي �لبدي���ل �لقائ���ل بوج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درجات بعد �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياجات �أولياء 
�أم���ور ذوي �لعاق���ة، ورف�س �لفر�س �ل�سفري بعدم وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سطي درجات بعد �لحتياجات �ملعرفية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي 

�لعاقة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

الفر�س الفرعي الرابع:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ي درجات �أولي���اء �لأمور يف 
ُبع���د �لحتياجات �ملجتمعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة تبعاً لبع�س 

�لعو�مل �لدميوغر�فية.

متغرات الفر�سية:
( ُبعد �لحتياجات �ملجتمعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة.	
( �لعو�مل �لدميوغر�فية )�مل�ستوى �لوظيفي(.	
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جدول )11(
قيا�س الفروق بني متغري امل�ستوى الوظيفي طبقا لبعد الحتياجات املجتمعية

مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 متغري
 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لبحث

�حل�سابي
 �لنحر�ف
قيمة ت�ملعياري

�لقر�ر
 م�ستوى
�لدللة�ملعنوية

 غري1317.613.921.8050.42عمل حكومي�لوظيفة
معنوية 1718.582.69�أعمال خا�سة

من اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متغ���ري )�مل�ست���وى �لوظيفي( طبقا 
لبعد �لحتياجات �ملجتمعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت 
قيم���ة »ت« )1.805(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �كرب م���ن )0.05(. ومّم���ا يدلنا ذلك على 
�لتق���ارب ف���ى �لآر�ء بني �مل�ست���وى �لوظيفي على بعد �لحتياج���ات �ملجتمعية مبقيا�س 
�حتياج���ات �أولي���اء �أمور ذوي �لعاق���ة، فالحتياجات �لجتماعي���ة و�حدة ولها مطلب 

م�سرتك بني �لعاملني بالقطاع �حلكومي �أو �لقطاع �خلا�س.
( متغري �ملوؤهل �لعلمي، متغري �لعمر:	
( مت ��ستخد�م �ختبار »ف« حتليل �لتباين �أحادي.	

جدول )12(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لقيا�س معنوية الفروق بني متغري املوؤهل العلمي ومتغري العمر طبقا

لبعد الحتياجات املجتمعية مبقيا�س احتياجات اأولياء اأمور ذوي العاقة

 �ملتو�سط�لعدد�لتوزيع�لعو�مل
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة
�ختبار
)F(

 م�ستوى
�لدللة

 �لدللة
�لإح�سائية

 �ملوؤهل
�لعلمي

52.730.66�أقل من �جلامعي
 غري2.4500.64

معنوية 223.000.58جامعي
32.940.41فوق �جلامعي

�لعمر

52.960.51�أقل من 45 عام

 غري1.0340.76
معنوية

 من 45 لأقل من
50182.970.57 عام

72.900.68�أكرث من 50 عام
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
لبع���د  طبق���ا  �لعلم���ي،  �ملوؤه���ل  متغ���ري  ب���ني  معنوي���ة  �ختالف���ات  توج���د  ل   
�لحتياج���ات �ملجتمعي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولي���اء �أم���ور ذوي �لعاق���ة، حيث بلغت 
قيم���ة »ف« )2.450(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �ك���رب م���ن )0.05(. مما يدلن���ا ذلك على 
تق���ارب �لآر�ء طبق���ا لبع���د �لحتياج���ات �ملجتمعي���ة مبقيا����س �حتياج���ات �أولي���اء �أمور 
ذوي �لعاق���ة عل���ى م�ست���وى فئ���ات �ملوؤه���ل �لعلم���ي ** فجمي���ع �لفئ���ات يف حاج���ة �إىل                                  

�لحتياجات �ملجتمعية.

ول توج���د �ختالف���ات معنوي���ة ب���ني متغ���ري �لفئ���ات �لعمري���ة، طبق���ا لبع���د   
�لحتياجات �ملجتمعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة، حيث بلغت قيمة 
»ف« )1.034(، عن���د م�ست���وى معنوي���ة �كرب من )0.05(. مما يدلن���ا على تقارب �لآر�ء 
طبق���ا لبع���د �لحتياجات �ملجتمعية مبقيا�س �حتياجات �أولياء �أمور ذوي �لعاقة على 

م�ستوى �لفئات �لعمرية ** فجميع �لفئات يف حاجة �إىل �لحتياجات �ملجتمعية.

اإثبات الفر�سية:
يت���م قب���ول �لفر����س �ل�سف���ري بع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي درجات بع���د �لحتياجات �ملجتمعي���ة مبقيا�س �حتياجات �أولي���اء �أمور ذوي 
�لعاقة، ورف�س �لفر�س �لإح�سائي �لبديل �لقائل بوجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سط���ي درجات بعد �لحتياج���ات �ملجتمعي���ة مبقيا�س �حتياج���ات �أولياء �أمور 

ذوي �لعاقة تبعاً لبع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية.

ولتاأكي���د �لأه���د�ف �ل�سابق���ة وفاعلي���ة �أبع���اد مقيا����س �جتاه���ات �أولي���اء �لأمور 
�لدع���م �لجتماع���ي(،  �ملُجتمع���ي-  �لدع���م  �مل���ايل-  �لدع���م  �ملعرفّي���ة-  )�لحتياج���ات 
بري�س���ون                                                      �رتب���اط  معام���ل  ��ستخ���د�م  مت  ببع����س.  بع�سه���ا  �رتباطه���ا  وم���دى 
Pearson Correlation للتحق���ق م���ن م���دى فعالي���ة ه���ذه �لأبع���اد و�نعكا�سها على 
�جتاهات �أولياء �لأمور يف �سوء بع�س �لعو�مل �لدميوغر�فية نحو �حتياجات �أبنائهم 

�لطاّلب ذوي �لعاقة يف جامعات �لريا�س.
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وفيما يلي اإثبات العالقة:

جدول )13(
اهات اأولي��اء الأمور يف �س��وء بع�س العوام��ل الدميوغرافية نح��و احتياجات  العالق��ة بني اأبع��اد اجتجّ
اأبنائه��م الط��الجّب ذوي العاق��ة يف جامع��ات الريا���س با�ستخ��دام م�سفوف��ة ارتب��اط بري�س��ون                            

Pearson Correlation

 �لحتياجات�لأبعاد
 �لدعم�لدعم �ملُجتمعي�لدعم �ملايل�ملعرفّية

�لجتماعي

**0.774**0.796**0.685-�لحتياجات �ملعرفّية

**0.765**0.695-�لدعم �ملايل

**0.804-�لدعم �ملُجتمعي

-�لدعم �لجتماعي

 **د�لة عند م�ستوى �أقل من )0.01(. *د�لة عند م�ستوى �أقل من )0.05(.   

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
توج���د عالق���ة �يجابية ذ�ت دللة �إح�سائية بني “ ُبعد )�لحتياجات �ملعرفّية( 
وبني كل من �أبعاد �لدر��سة )�لدعم �ملايل(، )�لدعم �ملُجتمعي(، )�لدعم �لجتماعي(، 
حي���ث بلغت معامالت �لرتب���اط )0.685(، )0.796(، )0.774(، على �لتو�يل مب�ستوى 

معنوية �أقل من )0.05(.

وتوج���د عالق���ة �يجابي���ة ذ�ت دللة �إح�سائية بني “ بع���د )�لدعم �ملايل( وبني 
كل من بعد )�لدعم �ملُجتمعي(،  )�لدعم �لجتماعي(، حيث بلغت معامالت �لرتباط 

)0.695(، )0.765(، على �لتو�يل مب�ستوى معنوية �أقل من )0.05(.

وتوج���د عالق���ة �يجابي���ة ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني “ بعد )�لدع���م �ملُجتمعي( 
وب���ني بع���د )�لدع���م �لجتماع���ي(، حي���ث بل���غ معام���ل �لرتب���اط )0.804(، مب�ست���وى 

معنوية �أقل من )0.05(.
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تف�سري النتائج :
م���ن خ���الل �لرت�ث �لنظري حول �لجتاهات ، ومن خ���الل �لدر��سات �ل�سابقة 
�أك���دت در��س���ة هو�ساوي و�حلازمي)2012( �أن �حلاج���ات �ملادية جاءت يف �ملرتبة �لأوىل 
وفق���اً لأهميته���ا بالن�سب���ة لأولي���اء �لأم���ور، ثم �ملعرفي���ة، و�حلاج���ات �لجتماعية على 
�لت���و�يل، وع���دم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني حاجات �أولي���اء �أمور �لتالميذ 
�ملعاق���ني فكرياً باختالف عمر �لتلميذ، ووج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �أولياء 
�أم���ور �لتالمي���ذ �ملعاقني فكرياً ب�سيط���ة و�أولياء �أمور �لتالميذ �ملعاق���ني فكرياً �إعاقة 
متو�سط���ة يف درج���ة �حلاج���ات: �ملعرفي���ة ، �ملادي���ة و�لجتماعي���ة ل�سال���ح �أولي���اء �أمور 
�لتالمي���ذ �ملعاق���ني فكري���اً �إعاق���ة ب�سيطة. كم���ا �أظهرت نتائ���ج در��سة يون����س )2015( 
�ملتعلق���ة مبتغ���ري �لعم���ر �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة تعزى لأث���ر �لعمر 
يف جمي���ع �حلاج���ات ويف �حلاجات كك���ل، كما بينت نتائج �لدر��س���ة فيما يتعلق مبتغري 
�لدخل �ل�سهري لويل �لأمر وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني فئة �لدخل ، يف حني 
�أو�سح���ت در��س���ة دوكم )2007( �أن هناك �حتياجات �إر�سادي���ة معرفية متعددة وكذلك 
�حتياجات مادية و�جتماعية، وظهرت �حلاجة �إىل �لدعم �ملجتمعي، ومل تظهر فروق 
د�ل���ة يف �لحتياج���ات تبع���ا لن���وع �لإعاقة م���ا عد� �لحتياج���ات �ملجتمعي���ة، وكذلك مل 

تظهر فروق د�لة تبعا للم�ستوى �لتعليمي لويل �لأمر.

ومبر�جع���ة �لنتائ���ج �لح�سائي���ة مع نتائ���ج �لدر��سات �ل�سابقة �أك���دت �لدر��سة 
�حلالي���ة عل���ى �لرتب���اط �لوثيق بني �أبع���اد �جتاه���ات �أولياء �لأمور نح���و �لحتياجات 
�ملادية و�لجتماعية و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم ذوي �لعاقة يف �لتعليم �لعايل يف 
جامع���ات �لريا�س«، وذلك بهدف �لتاأكيد على دوره���ا وفاعليتها وتاأثريها �ملبا�سر مع 
بع�سها �لبع�س بحيث �أننا ل ن�ستطيع �أن نعزل �أو نتجاهل �أي بعد من �أبعاد �لدر��سة، 
مما ينعك�س بالإيجاب على �أهمية هذه �لأبعاد للو�سول ملعرفة �جتاهات �أولياء �لأمور 

نحو �لحتياجات �ملادية و�لجتماعية و�ملعرفية و�ملجتمعية لأبنائهم ذوي �لعاقة.

التو�سيات:
يف �س���وء م���ا �أ�سف���رت عنه نتائ���ج �لبحث �حل���ايل ب�ساأن �جتاه���ات �أولياء �أمور   
نح���و �لحتياج���ات �ملادية و�لجتماعي���ة و�ملعرفية و�ملجتمعي���ة لأبنائهم �لطالب ذوي 

�لإعاقة يف جامعات منطقة �لريا�س ُيو�سي �لباحث بالآتي:
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((( �لهتم���ام بتوف���ري معلومات حول كيفّية �لتعّرف �ملُبّك���ر على �لأطفال �ملُعاقني 1
و�أي�س���ا توف���ري بر�م���ج �إر�سادّي���ة ملُختل���ف �أف���ر�د �ملجتمع ح���ول كيفّي���ة �لتعامل 
م���ع �أُ�س���ر �ملُعاقني و�لعم���ل على توفري بر�مج دينّية ُتق���ّدم عرب و�سائل �لإعالم 

با�ستمر�ر ملُ�ساعدة �أُ�سر �ملُعاقني على تخّطي �أزماتهم.
((( �لهتمام بتو�فر �ملعلومات حول �خلدمات �ملُتاحة للُمعاقني يف �ملجتمع.1
((( توعي���ة �أولياء �أمور ذوي �لإعاقة يف �لتعرف على �أحتياجات �أبنائهم وحقوقهم 1

.
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ملخ�ص البحث : 
��سته���دف �لبح���ث �حلايل �لتع���رف على فعالية �لق�س���ة �لجتماعية يف خف�س 
��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 15 تلمي���ذة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �سعوب���ات �لتعل���م مت 
�سحبه���ن م���ن عينة �أكرب بلغ عددها 48 تلمي���ذة ممن ح�سلن على �أعلى �لدرجات على 
مقيا����س ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئ���د ، مت تق�سيمهن �إىل جمموعة 
جتريبية )7 تلميذ�ت(، وجمموعة �سابطة )7 تلميذ�ت( ، ومت �لتحقق من �لتجان�س 
ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة يف �لعمر ونوع �ل�سعوب���ة وم�ستوى 
��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د ، م�ستخدمة �ملنهج �سب���ه �لتجريبي ، 
ومت �إجر�ء �لدر��سة مبدنية حائل. ومت ��ستخد�م مقيا�س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د )�إع���د�د / �لبح���ريي )2015( ، وبرنام���ج �إر�سادي قائ���م على �لق�سة 
�لجتماعي���ة ، م���ن �إع���د�د �لباحث���ة ، وتكون���ت جل�س���ات �لربنام���ج م���ن 25 جل�س���ة، ومت 
�لعتم���اد عل���ى عدة من���اذج للق�سة �لجتماعي���ة وهي : �لق�س�س �مل�س���ورة ، �مل�سموعة، 
�ملطبوعة، وت�سميم �لبوربوينت. وقد �أ�سفرت �لنتائج عن فعالية �لق�سة �لجتماعية 
يف خف����س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م ، و�ختتم���ت �لدر��سة ببع�س �لتو�سيات م���ن خالل نتائجها بالإ�سافة لقرت�ح 

بع�س �لدر��سات �مل�ستقبلية.
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Effectiveness of the Social Story in Reducing Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Pupils with 

Learning Disabilities.

Miss. Asma Murdi AlShammary
Master of Special Education

Arab East College, Riyadh

Dr. Ahmed Mohamed G. Abouzaid
Associate Professor, Mental hygiene and special education

Arab East College, Riyadh

Abstract:
 This study aims to explore how effective a social story-based 
program is in reducing Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in a sample of girls with learning disabilities. The study 
sample contained (15) girls with learning disabilities extracted from 
a sample of (48) girls who achieved higher score in Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) Scale and randomly assigned 
to an experimental group (7 girls) and a control group (7 girls). 
Homogeneity in age, difficulty type and levels of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder was verified. Using the quasi- experimental 
approach, this study was conducted in Ha’el City. The Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder Scale by Al-Bahiri, (2015) and a 
social narrative-based instructive program by the researcher were 
used in this study. The program contained (25) sessions using 
models of social narratives: pictorial narratives, audio narratives, 
printed narratives, and PowerPoint software. Results affirmed the 
effectiveness of the social narratives in reducing Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) in pupils with learning disabilities. 
The study concluded with some recommendations and suggestions 
for future studies. 
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مقدمة : 
 (Attention Deficit ُيَع���دُّ ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د
�ل�سلوكي���ة  �ل�سطر�ب���ات  �أك���رث  م���ن   Hyperactivity Disorder, ADHD)
و�لنفعالية �سيوًعا و�نت�سار� يف كل دول �لعامل، وقد حظي يف �لآونة �لأخرية باهتمام 
كث���رٍي من �لباحث���ني و�ملخت�سني؛ وذلك ل�سعة �نت�ساره وتع���دد �أعر��سه وتغريها كلما 
تق���دم �لعم���ر بالف���رد �مل�ساب ب���ه، ولعالقت���ه با�سطر�بات �أخ���رى لها تاأثريه���ا �لقوي 
يف جو�ن���ب عدي���دة م���ن حياة �لف���رد �مل�ساب به �س���و�ء منه���ا �لأُ�َسري���ة �أو �لأكادميية �أو 

�لجتماعية �أو �ملهنية )�لرويتع، 2002(. 

وتتمث���ل �لأعر�����س �لأ�سا�سية ل�سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد 
���ت �لنتب���اه وق�س���وره �أو �نعد�م���ه، وزيادة �لن�س���اط �حلرك���ي و�لندفاعية، كما  يف ت�ستُّ
�أن �لأطف���ال �مل�سابني به قد يعانون كذل���ك من م�سكالت تتعلق بالوظائف �لتنفيذية 
و�ملتمثل���ة يف �ل�سعوب���ات �ملدر�سية، وت���ديّن �لتح�سيل �لدر��س���ي، و�نخفا�س د�فعيتهم 
وتقديرهم لذو�تهم، �إ�سافة �إىل م�سكالت �أخرى تتعلق بعالقاتهم مع من يخالطونهم 
 .(American Academy of Pediatrics ,2000) من �أفر�د �أ�سرهم و�أقر�نهم

ويع���د ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد من �أك���رث �ل�سطر�بات 
�ل�سلوكي���ة و�لنفعالي���ة �سيوًع���ا و�نت�س���اًر� يف كل دول �لع���امل. فطبق���ا ملا ذك���ره كل من 
ويزلري وجودمان Weisler & Goodman,(2008) ت�سري بيانات ح�سر معدلت 
�نت�س���ار ه���ذ� �ل�سط���ر�ب �إىل تز�ي���د و��سح يف ن�س���ب �نت�ساره يف �لعامل خ���الل �لأعو�م 
�لأخ���رية م���ن �لقرن �ملا�سي، وقد ��ستمرت تلك �لن�س���ب يف �لتز�يد �إىل �أن بلغت 6% يف 
عام���ي )2002 – 2003م(. كذل���ك فقد ذكرت عبد�ل�سادق )2011( ما �أ�سار �إليه تقرير 
 (National Center for Health ملركز �لقومي �لأمريكي لالإح�ساء�ت �ل�سحية�
(Statistics, 2011 م���ن �أن هن���اك خم�س���ة مالي���ني طف���ل )�أمريك���ي( مم���ن ترت�وح 
�أعماره���م ب���ني 3-17 عاًم���ا يعانون م���ن ��سط���ر�ب �لنتب���اه و�لن�ساط �لز�ئ���د وبن�سبة 
�نت�سار بلغت 8%، و�أن عدد �لذكور منهم يفوق عدد �لإناث. ووفقا لدر��سة �لقحطاين 
Alqahtani,(2010) ودر��س���ة �حلام���د (Al Hamed,2008) ف���اإن ن�سب���ة �نت�س���ار 
ه���ذ� �ل�سط���ر�ب ب���ني �أطف���ال �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة ت���رت�وح بني ثالث���ة باملائة 

تقريًبا )7،2%( �إىل �أكرث من �ستة ع�سر باملائة )%16،4(.
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و��سط���ر�ب به���ذه �لدرج���ة م���ن �خلط���ورة وتلك �ل�سعة م���ن �لنت�س���ار �ملتز�يد 
عامليا وحمليا ي�سري بقوة للم�سئولني عن �لرتبية �خلا�سة يف �لعامل �لعربي عامة ويف 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية خا�سة ب�سرورة �تخاذ �لإج���ر�ء�ت و�ل�ستعد�د�ت ملو�جهته 
و�حل���د من �نت�س���اره و�لتعامل �لفاعل تربويا ونف�سي���ا و�جتماعيا مع من يعانون منه 

من �أبنائها.

م�سكلة البحث:
ت�س���ري �لبح���وث و�لدر��سات �إىل �أن ذوي �سعوب���ات �لتعلم يعانون من ق�سور يف 
��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د )عج���الن ، 2002؛ �خل�سرمي،2007؛ 
زي���ادة ،2008 ؛ جري�س���ات ، وخ���ال ، وطلح���ان،2010؛ حمف���وظ ،2010 ، عبد�لعزي���ز ؛ 

ح�سني ،2012؛ عبد�حلميد ، 2012؛ �لزعبي ، و�لقحطاين ، 2015(.

و�أج���رى �لدردي���ر)1999( در��س���ة يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة ، وتو�سل �إىل 
�نت�س���ار ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م. وتفيد �لدر��س���ات �إىل �أن �نت�سار ��سطر�ب �لنتباه لدى ذوي �سعوبات �لتعلم 
يفاق���م �مل�سكل���ة لديه���م ، فت���زد�د ح���دة �ل�سعوب���ات �لنمائي���ة و�لأكادميي���ة و�مل�سك���الت 
 McConaughy,Volpe, Antshel,ل�سلوكي���ة ، وه���ذه م���ا تو�سل���ت �إلي���ه در��س���ة�
 Al-Mamari, Emam, Al-Futaisi, ودر��س���ة   ،  Gordon, Eiraldi(2011)
 Rodríguez, Grünke, González-Castro, ودر��س���ة   ،  Kazem (2015)
 ،Poon and Ho (2016)  ودر��س���ة ، García and Álvarez-García(2015)
 Klomek, Kopelman-Rubin, Al-Yagon, Berkowitz, Apter,ودر��س���ة
and Mikulincer (2016) وهذ� ميثل م�سكلة حتتاج �إىل عالج �أو خف�س وهذ� ما 

ت�سعى �لباحثة �إليه يف �لبحث �حلايل.

و�أ�س���ارت بع�س �لدر��سات �إىل �أن �لق�س���ة �لجتماعية مفيدة وفعالة يف خف�س 
�مل�سك���الت �ل�سلوكية ، ويف تنمية �ملهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي وتنمية �لرتبية �لوجد�نية 
وخف�س �لن�ساط �لز�ئد )�سا�س، 2013 ؛ �ل�سرطاوي ،وعبيد�ت ، وطه ، و�ملهريي، 2015 

؛ عبد�لرز�ق ، وعلي ، 2007؛ �ل�سيد ،2014(. 
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ويف حدود �طالع �لباحثة وبعد مر�جعة �لبحوث و�لدر��سات يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة مل جتد �لباحثة در��سة ��ستخدمت �لق�سة �لجتماعية كمدخل عالجي يف 
خف����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط لز�ئ���د لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية. ومن هنا فاإن م�سكلة �لدر��سة تتمثل يف حماولة �لإجابة 
ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لت���ايل: م���ا فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف خف�س 
��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم؟.

هدف البحث:
ته���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج قائم عل���ى �لق�سة 
�لجتماعي���ة يف خف����س ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د لدى عينة من 

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية. 

اأهمية البحث:
 تت�سح �أهمية هذه �لدر��سة يف جانبني �أحدهما نظري و�لآخر تطبيقي: 

الأهمية النظرية :
((( ق���د ي�سه���م يف �إث���ر�ء �لأدب �لرتب���وي �خلا����س ببيان���ات ومعارف ح���ول م�سكلة 1

�سلوكية �سائعة بني �لأطفال و�لتالميذ يف �ملجتمع �ل�سعودي بن�سبة ل ي�ستهان 
بها، �أل وهي م�سكلة �لإ�سابة �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �ملفرط �ملنت�سرة بني 

ذوي �سعوبات �لتعلم.
((( ق���د ي�سه���م يف تزويد �لآب���اء و�ملخت�سني و�لعاملني يف جم���ال ذوي �لحتياجات 1

�خلا�س���ة ببع�س �ملعلوم���ات و�لبيانات �لتي ت�ساعدهم على �لتعامل �لفاعل مع 
ذوي �سعوبات �لتعلم �لذين يعانون من ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 

�ملفرط وتقدمي �خلدمات �لرتبوية �ملالئمة لهم.
((( �ل�سعودي���ة                         1 �لعربي���ة  �ململك���ة  يف  �أجري���ت  �لت���ي  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  ن���درة 

)يف حدود �إطالع �لباحثة( و�لتي �تخذت من �لرب�مج �لإر�سادية �لقائمة على 
�لق�سة �لجتماعية مدخال لعالج وخف�س ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد 

لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.
((( �أنه �أحد �لبحوث �لقليلة �لتي تناولت بنوع من �خل�سو�سية ��سطر�ب �لنتباه 1

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.
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الأهمية التطبيقية :
(((  يحم���ل ه���ذ� �لبح���ث �أهمية كب���رية مل�ساع���دة �ملعلم���ني و�ملر�سدي���ن �لرتبويني 1

و�لنف�سي���ني يف و�س���ع خط���ط منهجي���ة ومنظم���ة وبعي���دة ع���ن �لع�سو�ئي���ة يف 
ع���الج ه���ذ� �ل�سط���ر�ب �أو �لتخفي���ف من���ه ل���دى م���ن يعان���ون من���ه م���ن ذوي                   

�سعوبات �لتعلم.
((( قد ي�سهم هذه �لبحث يف م�ساعدة �لقائمني على رعاية ذوي �لإعاقة يف ت�سميم 1

�لرب�مج �لعالجية و�لرتبوية ذ�ت �لعالقة و�لتي ت�سهم بدورها يف عملية دمج 
ذوي �سعوبات �لتعلم ب�سورة �أكرب يف �ملجتمع.

((( ق���د ي�ساع���د هذ� �لبحث �لباحث���ني يف �لتعمق ب�سكل �أك���رب يف �سُبل �لتغلب على 1
�أوج���ه �لق�س���ور �لت���ي ت�سوب بر�مج ع���الج ��سطر�ب ق�سور �لنتب���اه �مل�سحوب 

بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.
((( �ل�ستفادة من نتائج �لبحث �حلايل يف �إعد�د بر�مج تدريبية و�سلوكية للتعامل 1

مع م�سكالت �سلوكية �أخرى لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.
((( توف���ر �لبح���ث �حل���ايل برناجًما قائم عل���ى �لق�سة �لجتماعي���ة يفيد �ملعلمني 1

و�لآب���اء و�ملخت�سني �سو�ء بالتطبيق �ملبا�سر عل���ى عينات متكافئة �أو �ل�ستفادة 
منه يف بناء بر�مج �أخرى.

م�سطلحات البحث االإجرائية: 

تعري�ف �س�عوبات التعل�م Learning Disabilities: طبقا للدلي���ل �لتنظيمي 
للرتبي���ة �خلا�سة )1437/1436( تعرف �سعوبات �لتعلم باأنها: »��سطر�بات يف و�حدة 
�أو �أك���رث من �لعملي���ات �لنف�سية �لأ�سا�سية �لتي تت�سمن فهم و��ستخد�م �للغة �ملكتوبة 
�أو �مللفوظة، و�لتي تبدو يف ��سطر�بات �ل�ستماع و�لتفكري و�لكالم و�لقر�ءة و�لكتابة 
و�لإم���الء )�خلط، و�لتعب���ري، و�خلط( و�لريا�سيات، و�لتي ل تع���ود �إىل �أ�سباب تتعلق 
بالعوق �لفكري �أو �ل�سمعي �أو �لب�سري �أو عريها من �أنو�ع �لعوق �أو ظروف �لتعلم �أو 

�لرعاية �لأ�سرية«.

التلمي�ذات ذوات �س�عوبات التعلم: تعرفه���ن �لباحثة �إجر�ئيا باأنه���ن: »�لتلميذ�ت 
�لالئ���ي يعان���ني م���ن �سعوب���ات �لتعلم و�ملدرج���ات يف غرف �مل�س���ادر �مللحق���ة باملد�ر�س 

�لبتد�ئية �حلكومية �لتابعة لوز�رة �لتعليم مبدينة حائل«. 
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 Attention Deficit الزائ�د  بالن�س�اط  امل�س�حوب  النتب�اه  ا�س�طراب 
Hyperactive Disorder: تعرف���ه �لباحثة �إجر�ئًيا باأنه: »�لدرجة �لتي حت�سل 
عليه���ا �لتلمي���ذة ذ�ت �سعوب���ات �لتعل���م عل���ى مقيا����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب 

بالن�ساط �لز�ئد �لذي �أعده �لبحريي )2015( �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل«.

الق�س�ة الجتماعي�ة Social Story : »جمموع���ة �لأح���د�ث و�لوقائ���ع �ملت�سل�سل���ة 
و�لتي تعرب عن مو�سوع معني ، وت�ستخدم كاإجر�ء عالجي و�إر�سادي لتعديل �ل�سلوك 
، ويف �لبح���ث �حلايل هي جمموعة �لق�س�س �ملت�سمنة يف برنامج �لق�سة �لجتماعية 

�مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل«. 

برنامج الق�سة الإجتماعية : يعرف باأنه: »برنامج خمطط ومنظم وقائم على �لق�سة 
�لجتماعية و�لذي ي�ستهدف �أعر��س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد«.

حمددات البحث: 
مت �للتز�م باحلدود �لتالية : 

املح�ددات املو�س�وعية : يتمث���ل �حل���د �ملو�سوع���ي يف برنامج �إر�س���ادي قائم ( 1)
عل���ى �لق�س����س �لجتماعي���ة )كمتغري م�ستق���ل( يف خف�س ��سط���ر�ب �لنتباه 
�مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د )كمتغ���ري تابع( ل���دى عينة من �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم.
املح�ددات املكانية : مت تطبي���ق �لبحث �حلايل مبد�ر�س �ملرحلة �لبتد�ئية ( 2)

مبدينة حائل و�لتي تت�سمن بر�مج ل�سعوبات �لتعلم.
املح�ددات الزماني�ة: مت �إج���ر�ء �جلانب �ملي���د�ين من �لبح���ث �حلايل خالل ( 3)

�لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي 1437- 1438ه. 

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
ا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد 

قّدم �لعلماء و�ملخت�سون عّدة تعريفات ل�سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د، فق���د عرف �ل�سخ����س )1984( �لطفل �ل���ذي يعاين من ه���ذ� �ل�سطر�ب باأنه 
�لطف���ل �ل���ذي يعاين من �رتفاع م�ستوى �لن�ساط �حلركي ب�سورة غري مقبولة ، ومن 
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�لعجز عن تركيز �لنتباه ملدة طويلة ، وعن �سبط �لنف�س )�لندفاعية( ، �إ�سافة �إىل 
عدم قدرته على �إقامة عالقات طيبة مع �أقر�نه وو�لديه و مدر�سيه.

كما قام �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي لالأمر��س �لعقلية �ل�سادر عن ر�بطة 
�لأخ�سائي���ني �لنف�سي���ة �لأمريكي���ة ع���ام1994م بتعري���ف ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د باأنه » منط من نق�س �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد �ملتكرر و�حلاد �لذي 
ف باأنه  يظه���ر كث���ري� لدى �أطف���ال معينني مقارنة م���ع �أقر�نه���م �لعاديني ». كم���ا ُو�سِ

.(Kelly & Mclauphlin, 2004) عجز بيولوجي ع�سبي منائي

 Barkley, كذل���ك فق���د عرف���ه باركل���ي وفي�س�س���ر و�يدلربوت����س و�سمللي����س
Fischer, Edelbroch, Smallish (1990) يف نظريتهم حول ��سطر�ب �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد على �أنه ��سطر�ب يف �سنع �ل�ستجابة للوظائف �لتنفيذية 
توؤدي �إىل ق�سور يف تنظيم �لذ�ت، وعجز يف �لقدرة على تنظيم �ل�سلوك جتاه �لأهد�ف 

�حلا�سرة و�مل�ستقبلة و�ملرجوة مع عدم مالءمة �ل�سلوك بينيا.

كم���ا �أ�س���ري �إلي���ه يف �لدلي���ل �لتنظيم���ي للرتبي���ة �خلا�س���ة )1437/1436( باأنه 
��سطر�ب���ات ع�سبي���ة و�سلوكي���ة ، تظه���ر يف �س���ورة ت�ست���ت �لنتب���اه وعدم �لق���درة على 
�لرتكي���ز م���دة كافية لتنفيذ �ملهم���ة �ملطلوبة ، كما قد يظهر ف���رط �حلركة على �سكل 
�سل���وك يت�س���م بحرك���ة ز�ئ���دة ون�ساط مف���رط ، غري ه���ادف يعيق تعل���م �لطالب ، وقد 

تقرتن هذ�ن �لظاهرتان مًعا. 

بينما عرفه ت�سرنومزوفا Chernomozova (1996) باأنه ��سطر�ب يحدث 
نتيج���ة �لن�ساط �حلرك���ي �لبدين و�لن�ساط �لعقلي للطفل عندما يكون يف حالة هياج 
 Goldstein (1999) أو ثورة لالنت�سار على �أي �سيء ممنوع عنه. و�أكد جولد�ستني�
تعري���ف باركل���ي يف نظريت���ه عل���ى �أن فرط �لن�س���اط �مل�سحوب بق�س���ور �لنتباه يجعل 
�لأطفال �مل�سابني به يعانون من م�سكالت متعلقة بالوظيفة �لتنفيذية �أثناء �لتعلم، 
وبالت���ايل ق���د توؤدي هذه �مل�سكالت �إىل �إعاقة منوه���م �لأكادميي وجتعلهم يعانون من 

�سعوبة يف �لعمليات �للفظية �ملت�سلة باللغة. )�ليو�سفي، 2005(.
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�لنتب���اه  ق�س���ور  يف  �ملتخ�س�س���ني  �لأطب���اء  جمموع���ة  قام���ت  فق���د  كذل���ك 
 Professional Group for attention and Related و�ل�سطر�ب���ات �لعقلي���ة
حي���وي  ع�سب���ي  ��سط���ر�ب  �أن���ه  عل���ى  بتعريف���ه   Disorder PGARD (1990)
ي���وؤدي �إىل عملي���ة ق�س���ور ح���اد توؤث���ر عل���ى �لأطف���ال بن�سبة 5% م���ن تالمي���ذ �ملد�ر�س                   

)�ليو�سفي، 2005(.

 National institute of �لنف�سي���ة  لل�سح���ة  �لقوم���ي  �ملعه���د  ف���ه  عرَّ كم���ا 
Health (2000) باأنه ��سطر�ب يف �ملر�كز �لع�سبية �لتي ت�سبب م�سكالت يف وظائف 

�ملخ، مثل : �لتفكري و�لتعلم و�لذ�كرة، و�ل�سلوك.

ف كل م���ن �أب���و زيد وعب���د �حلمي���د )2015( ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب  ع���رَّ
�لنتب���اه و�لندفاعي���ة                بق�س���ور  يت�س���ف  �سلوك���ي  ��سط���ر�ب  باأن���ه  �لز�ئ���د  بالن�س���اط 

و�حلركة �لز�ئدة. 

وطبق���ا لت�سني���ف �ل�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة و�ل�سلوكي���ة �ل���ذي ورد يف �ملر�جع���ة 
د با�سطر�ب���ات �لنتباه  �لعا�س���رة للت�سني���ف �ل���دويل لالأمر�����س: )1999( فاإن���ه ُيق�سّ
�مل�سحوبة بالن�ساط �لز�ئد »جمموعة من �ل�سطر�بات �لتي تتميز مبا يلي: بالظهور 
يف وق���ت مبك���ر من حياة �لطفل، وتتاألف من توليفة م���ن �ل�سلوكيات �ملتمثلة يف فرط 
�لن�ساط و�حلركة، قلة �لتهذيب مع �كرت�ث �سديد، وعجز عن �ل�ستمر�ر يف �أد�ء مهمة 
�أو عم���ل م���ا، وهذه �خل�سائ�س �ل�سلوكية تنت�سر عرب مو�قف عديدة وتتز�يد دوًما مع 
م���رور �لوق���ت. وه���ذه �ل�سطر�ب���ات تقع ب���ني �لذكور مبع���دلت �أ�سع���اف وقوعها بني 
�لإن���اث، كم���ا ي�سيع بني �مل�سابني به حدوث �سعوبات يف �لق���ر�ءة �أو م�سكالت مدر�سية 
�أخ���رى �أو كليهم���ا مًع���ا. كذلك فاإن �لطف���ل ذ� �لن�ساط �حلركي �ملف���رط يثري �ل�سجر 
���ا يف �ملو�قف �لتي ت�ستدعي ه���دوًء� ن�سبًيا. وقد يبلغ -  و�لإزع���اج فيم���ن حوله خ�سو�سً
تبًع���ا للمو�ق���ف - �إىل ح���د �لرك�س �أو �لقفز ح���ول �ملكان، �أو �لوق���وف عندما ي�ستدعي 
�لأم���ر �أن يظ���ل جال�ًسا، �أو �لكالم و�ل�سجي���ج �ملفرط �أو �لتململ و�لتلوي عندما يكون 
يف مكانه. ومعيار �حلكم على �لن�ساط �حلركي للطفل باأنه مفرط ينبغي �أن يكون يف 
�إطار ما هو متوقع منه يف ذلك �ملوقف بالقيا�س �إىل �لآخرين من نف�س �لعمر وبنف�س 
ن�سب���ة �لذك���اء IQ. وتت�س���ح ه���ذه �ل�سم���ة �ل�سلوكية ب�سك���ل خا�س يف �ملو�ق���ف �ملنظمة 

و�ملخططة �لتي ت�ستدعى درجة عالية من �لتحكم �لذ�تي يف �ل�سلوك.
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وتختلف ن�سبة ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد باختالف �لهدف 
من �لدر��سات و�ختالف �لأدو�ت �ملقدمة يف �لقيا�س و�لت�سخي�س باختالف �ملجموعات 
�نت�س���ار �مل�ساب���ني  �إىل وج���ود تباي���ن ملح���وظ يف ن�س���ب  �إح�س���اء�ت عاملي���ة  فاأ�س���ارت 
با�سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد، فق���د ذكر كل من كيل���ي ومكلوفلني                    
Kelly & Mclauphlin (2004) �أن ن�سبة �نت�سار �مل�سابني به من �أطفال �ملد�ر�س 
يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكية ب���ني 5-7%، وهذ� يعني �ن عدد �لأطف���ال �مل�سابني به 
يف �لولي���ات �ملتح���دة وحده���ا ي�سل �إىل ح���و�يل مليوين طف���ل، و�أن ن�سبة كبرية منهم 
ل يتلق���ون �أي خدم���ات متخ�س�س���ة لرعايته���م. كذلك فق���د بني �لدلي���ل �لت�سخي�سي 
و�لإح�سائي لالأمر��س �لعقلية �أن ن�سبة �نت�سار هذ� �ل�سطر�ب ترت�وح ما بني %5-3 
م���ن طلب���ة �ملد�ر�س بو�قع ما ب���ني )4-9( ذكور يقابلها �أنثى و�ح���دة. و�أن �أعر��س هذ� 
�ل�سط���ر�ب تظه���ر عادة ل���دى �لطفل يف عم���ر )2-3( �سنو�ت، ول يت���م �لتعرف عليها 
ب�سك���ل ر�سم���ي �إل بعد �لتحاق �لطفل باملدر�سة فعلًيا، كما يظهر هذ� �ل�سطر�ب لدى 
�لأف���ر�د بغ�س �لنظر عن خلفياتهم �لقت�سادي���ة و�لجتماعية و�لثقافية، كما �أنه قد 

ي�سيب �لأفر�د من كافة م�ستويات �لذكاء 

�أم���ا يف بريطاني���ا فقد ذكرت �خل�سرم���ي )2004( �أن �لإح�س���اء�ت ت�سري �إىل �أن 
1.8% م���ن �لأطف���ال �لربيطاني���ني يعان���ون م���ن �لن�ساط �لز�ئ���د، وهم ي�سكل���ون جزًء� 
م���ن �ل 5% م���ن �أطفال �ملد�ر�س �لذين يعانون م���ن ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�ساط �لز�ئد، وب�سكل عام فاإن ن�سبة �لذكور �لذين ي�سابون بهذ� �ل�سطر�ب �أعلى 
بك���رث م���ن �لإن���اث، حيث ت�سل ح���الت �لذك���ور �إىل �أربعة �أ�سعاف ح���الت �لإناث. وقد 
بينت �إح�ساء�ت �أخرى �أن 90% من �لأطفال �لذين مت ت�سنيفهم على �أنهم يعانون من 
ه���ذ� �ل�سط���ر�ب هم من �لذك���ور، علًما باأن بع�س �لدر��سات �أ�س���ارت �إىل ت�ساوي ن�سب 

�نت�سار �لإ�سابة به بني �جلن�سني.

وقد �أوردت �لدر��سات �لعربية �آر�ًء� خمتلفًة حول ن�سب �ت�سار ��سطر�ب نق�س 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د: فق���د ذك���ر حم���ودة )1991( �أن مع���دل �نت�س���اره 
ب���ني �أطف���ال �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة يف م�سر يرت�وح ب���ني 4 - 20%، كما ذك���ر �أن �لتقرير 
�ل���و�رد عن وكالة �ل�سحة �لعقلية �لأمريكي���ة يفيد باأن ن�سف �لأطفال �ملحالني �إليها 
للع���الج كان���و� يعان���ون من ه���ذ� �ل�سط���ر�ب ،كما بين���ت �لدر��س���ات �لعلمي���ة �لوبائية 
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�حلديثة يف �لطب �لنف�سي �أن هذ� �ل�سطر�ب ي�سيب 10% تقريبا من �أطفال �لعامل.
)�أحمد،1999(.

ويف ح���ني �أك���د هذ� �لر�أي �أحمد، وب���در )1999( حيث ذك���ر� �أن نتائج �لدر��سات 
�لعلمي���ة �لوبائي���ة �حلديثة بينت �أن ��سطر�ب �لنتباه ي�سيب 10% من �أطفال �لعامل، 
و�أن مع���دل �نت�س���اره ب���ني �لأطفال ممن هم يف عمر �ملدر�سة ي���رت�وح بني 4 – 6%، فاإن 
نتائ���ج در��س���ة حمودة )1991( �أو�سحت �أن تقدي���ر�ت �ملعلمني بينت بلوغ ن�سبة �نت�ساره 

بني �أطفال �ملد�ر�س �لبتد�ئية يف م�سر 6.2%، و 3.4% با�ستخد�م �أدو�ت �إكلينيكية.

كم���ا �أف���اد �لدردي���ر )1999( �أن ن�سب���ة ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط 
�لز�ئ���د ب���ني �لأطف���ال يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة بلغت 13،14% وهي ل���دى �لذكور 

�أكرث منها لدى �لإناث.

�أم���ا �لقا�س���ي )2010( فقد �أو�سح �أن ��سطر�ب نق����س �لنتباه وفرط �لن�ساط 
ينت�س���ر ب���ني �لأطف���ال عام���ة وبني �أطف���ال �ملد�ر����س خا�سًة، كم���ا ينت�سر ل���دى �لذكور 
و�لإن���اث، وب���ني �لثقافات و�ملجتمعات �ملختلف���ة مع �ختالف ن�سب �نت�س���اره من ثقافة 

�إىل �أخرى.

و�أف���اد �ل�سي���د )2008( �أن ن�سب���ة �نت�سار ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد يف �ملجتمع �ملدر�سي ترت�وح ما بني 3:10% من تالميذ �لتعليم �لأ�سا�سي، حيث 

يعانون من ق�سور �لقدرة على �لرتكيز و�لنتباه �مل�سحوب بحركة ون�ساط ز�ئدين.

وطبق���ا لع���و�د و�خلطي���ب )2011( فق���د �أثبتت �لبح���وث �حلديث���ة باأدلة قوية 
�أن �ل�سب���ب �لرئي�س���ي ل�سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د هو �سبب جيني، 
حي���ث يع���ود �إىل تفاعل عدد م���ن �لعو�مل �جلينية مما ي�سري �إىل �نتقال���ه ور�ثًيا، فاإذ� 
ك���ان �أح���د �لو�لدي���ن م�ساًبا بهذ� �ل�سطر�ب فاإن �حتم���ال �إ�سابة �لطفل به ت�سل �إىل 
ح���و�يل 50%. وق���د �أظهرت نتائ���ج در��سات عدي���دة �أن80% من �مل�سك���الت �ملتعلقة بهذ� 

�ل�سطر�ب و�لتي يعاين منها �لتو�ئم هي نتاج لعو�مل جينية.

وق���د يرجع ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د �إىل وجود �سذوذ �أو 
خلل طفيف يف وظائف خاليا �ملخ، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �لت�ستت وعدم �سبط �لن�ساط 
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�حلرك���ي ل���دى �لفرد. وقد ك�س���ف �لعديد من �لباحثني عن وج���ود �سذوذ و�ختالل يف 
ر�س���م �مل���خ لدى حو�يل 65% من �لتالميذ ذوي ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد، وبخا�سة تلك �حلالت �مل�سحوبة بعالمات ع�سوية، مبعنى �أن هذ� �ل�سطر�ب 
يحتم���ل �أن يك���ون نتيجة تلف ن�سيج �ملخ لدى �لفرد، حيث �أن �لبع�س منهم يعاين من 
نوب���ات �س���رع، وقد يظهر �ل�س���ذوذ يف ر�سم �ملخ لدى 25% من �حل���الت غري �مل�سحوبة 

بعالمات ع�سوية. )�لببالوي، 2002(

وبينت نتائج در��سة وي�ّس Weiss (2000) �أن �أكرث من ن�سف �لآباء �مل�سابني 
ا  با�سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد يورثونه لأطفالهم، وهذ� ما �أكدته �أي�سً
 Willcutt, Pennington Defries (2000)در��س���ة ويّلكوت وبيننجتون ودفرن�س
حي���ث �أو�سح���ت �أن �لتالميذ �مل�سابني با�سطر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد 
يوجد يف �أ�سرهم من يعاين من هذ� �ل�سطر�ب، كما �أن معدل �نت�ساره بني �أبناء هذه 
�لأ�سر يزيد لدى �لتو�ئم عنه لدى غري �لتو�ئم، بل �إنه يزيد ب�سكل �أكرب بني �لتو�ئم 
�ملت�سابه���ة )وبخا�س���ة تل���ك �لتي تاأت���ي من �إخ�س���اب بوي�سة و�حدة( عنه ب���ني �لتو�ئم 
غ���ري �ملت�سابه���ة �لت���ي تاأتي م���ن �إخ�س���اب بوي�ستني يف رح���م �لأم )�أحمد،وب���در،1999؛ 

�لببالوي،2002؛ �أبوزيد،وعبد�حلميد2015(.

 وقد تتعر�س �لأم لبع�س �ملوؤثر�ت خالل فرتة �حلمل وبخا�سة خالل �ل�سهور 
�لثالث���ة �لأوىل منه���ا، وهي من �ملر�حل �ملهمة يف حياة �لأم �حلامل، و�لتي قد تعر�س 
�جلن���ني بعد ولدت���ه لالإ�سابة با�سطر�ب نق����س �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد، 
ومنه���ا : تعر����س �لأم لالإ�سعاع���ات �ل�س���ارة، �أو �لتعر����س لالأ�سعة مثل �أ�سع���ة �إك�س، �أو 
تناول بع�س �لعقاقري �لطبية �لتي لها تاأثري�ت �سلبية على �جلنني �أو تعاطي �ملخدر�ت 
و�مل�سروبات �لكحولية �أو �إ�سابة تلك �لأمهات ببع�س �لأمر��س �خلطرية مثل �حل�سبة 
�لأملاني���ة �أو �لزه���ري �أو �لتوك�سوبالزم���ا وغريه���ا من �لأمر��س �لأخ���رى. كذلك فاإن 
هناك عو�مل قد حتدث �أثناء عملية �لولدة وتت�سبب يف حدوث �إ�سابة مبخ �جلنني �أو 
تلف بع�س خالياه، ومنها : نق�س �لأوك�سجني �أثناء عملية �لولدة �أو �لولدة �لع�سرة 
�أو ��ستخد�م �لآلت ل�سحب �جلنني كاجلفت و�آلة �ل�سفط. بالإ�سافة �إىل عو�مل تتعلق 
مب���ا ق���د يتعر�س له �لطفل بعد ولدته و�لتي قد توؤثر على �إ�سابة خاليا �ملخ و�ملر�كز 
�لع�سبي���ة �مل�سئول���ة عن تركيز �لنتب���اه، ومنها : تعر�س �لطفل للح���و�دث و�ل�سقوط 
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عل���ى ر�أ�س���ه �أو �لإ�ساب���ة ببع����س �لأمر�����س كاحلم���ى �ل�سوكي���ة و�للته���اب �ل�سحائ���ي 
و�لدفتريي���ا وغريه���ا م���ن �لأمر��س �لأخرى �لت���ي قد ت�سيب �لطفل بع���د ولدته، �أو 
تعر�سه للت�سمم ببع�س �لغاز�ت �ل�سامة كغاز �أول �أك�سيد �لكربون و�لر�سا�س و�لزئبق 

)�أحمد،وبدر،1999؛ �لببالوي،2002؛ �أبوزيد،وعبد�حلميد2015(.

و�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات و�لأبح���اث )�أحمد،وب���در،1999؛ �لبب���الوي،2002؛ 
�أبوزيد،وعبد�حلميد2015( �إىل وجود عالقة بني �أنو�ع معينة من �لأغذية و��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د، وبخا�سة تل���ك �لتي حتتوي على م���و�د حافظة 
و�سكريات و �ألو�ن �سناعية كال�سوكولتة و�لآي�سكرمي و�مل�سروبات �لغازية وغريها من 
�ملاأكولت �لأخرى. �إل �أنه يف �ملقابل تو�سلت در��سات �أخرى �إىل عدم وجود تاأثري لهذه 
�مل���و�د �لغذ�ئي���ة على �سلوكيات �لتالميذ و�إ�سابتهم به���ذ� �ل�سطر�ب، بل و�لأكرث من 
هذ� �أنه قد تبني �أن منع �لآباء �أطفالهم من تناول تلك �لأطعمة قد يزيد من �نزعاج 
ه���وؤلء �لتالمي���ذ، مم���ا يوؤدي به���م �إىل �إث���ارة �لو�لدين نحوه���م بحرك���ات ��ستفز�زية، 
يف ح���ني ي���رى �آخ���رون �أنه حتى �لآن مل حت�سم بع���ُد م�ساألة تاأثري �مل���و�د �ل�سكرية على 
��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد ، ومن هنا فاإن���ه ميكننا �لقول بوجوب 
من���ع تن���اول كل �لتالميذ �لأغذية �ملحتوية عل���ى ن�سب عالية من �ل�سكريات �لب�سيطة 

�أو �ملنتجات �ملحالة �سناعًيا.

�لبب���الوي،2002؛  )�أحمد،وب���در،1999؛  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  و�أك���دت 
�أبوزيد،وعبد�حلمي���د2015( �أن هناك عالقة بني �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدية �لال�سوية 
م���ع �أبنائه���م و��سطر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد، حي���ث ك�سفت نتائج تلك 
�لدر��س���ات �أن �لتالمي���ذ ذوي ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد هم �لأكرث 
�إدر�ًك���ا لجتاهات �لآباء و�لأمهات �ل�سلبية كالت�سلط و�لتفرقة و�لتذبذب و�إثارة �لمل 

�لنف�سي من �إدر�كهم لالجتاهات �ل�سوية.

وم���ن �لعو�م���ل �لك���رث تاأث���رًي� يف ه���ذ� �جلان���ب �س���وء �لأو�س���اع �لقت�سادي���ة 
و�لجتماعي���ة لالأ�س���رة �لتي يعي����س يف َكَنفها �لتلمي���ذ، و�لعي����س يف �لأماكن �ملزدحمة 
و�ملليئ���ة مبلوث���ات �لبيئ���ة و�لتي من �ساأنه���ا �أن ت�ساهم يف �لإ�ساب���ة با�سطر�ب �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، كما �أن �لعالقات �لو�لدية غري �ل�سليمة و�ملليئة بامل�سكالت 
و�ل�سطر�ب���ات م���ن �ملمك���ن �أن ت���وؤدي ب�سك���ل �أو باآخ���ر �إىل ه���ذ� �ل�سط���ر�ب، فالطفل 
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ل و دفء عاطفي من ِقبل و�لديه، فاملعاملة �لو�لدية �ل�سليمة للطفل  بحاجة �ىل تقبُّ
ل���ه ور�س���اه �لنف�س���ي و�لجتماعي، �أم���ا �ملعامل���ة �لو�لدية  ت�سه���م �إىل ح���د كب���ري يف تقبُّ
�خلاطئ���ة �ملت�سم���ة بالإهم���ال و�لعق���اب و�لرف����س فاإنها ت���وؤدي �إىل �سع���ور �لطفل باأنه 
منب���وذ ومك���روه وبالت���ايل ت���وؤدي �إىل �إ�سابت���ه بالعديد م���ن �ل�سطر�بات وم���ن بينها 
��سط���ر�ب �حلرك���ة و�لنتباه. فقد �أ�س���ار باركلي ، في�سر، �دب���روك ، �سمل�س )1993( يف 
در��س���ة له���م ��ستهدفت �لفح����س و�لك�سف عن �لعالق���ة بني �أ�سلوب �ملعامل���ة �لو�لدية 
للطفل و�إ�سابة �لطفل با�سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، �إىل �أن �أ�ساليب 
�ملعاملة �لو�لدية �خلاطئة �لتي ي�سعر بها �لطفل وتوؤدي �إىل �إهماله ورف�سه من ِقبل 

و�لديه توؤدي �إىل �إ�سابته بهذ� �ل�سطر�ب )�خل�سرمي، 2004(.

ويظه���ر ��سط���ر�ب )ADHD( بدرج���ات خمتلف���ة ت���رت�وح م���ا ب���ني �لب�سيطة 
و�ل�سدي���دة؛ فالتعام���ل م���ع ح���الت �لأطف���ال �لب�سيطة ميك���ن �أن يتم ب�سهول���ة وي�سر، 
�أم���ا �لتعام���ل م���ع �حل���الت �ل�سديدة فاإنه يحت���اج �ىل جهد كبري للتحك���م فيها ، حيث 
تتباي���ن �أعر�����س هذ� �ل�سطر�ب لديهم من ي���وم �إىل �آخر، وذلك لعدم ثبات مظاهره 
و�ختالفها ح�سب �ملز�ج و�ملو�قف. وهناك عو�مل �أخرى ميكن �أن توؤثر يف تلك �لتقلبات 
�لت���ي تظه���ر على �لأطفال �مل�سابني به، وطبقا ملا ج���اء يف ر�أي باركلي )Barkly( فاإن 
ن�سب���ة تبل���غ 80% من �أطفال �ملد�ر����س �مل�سابني به �ست�ستمر لديه���م �أعر��س ��سطر�ب 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد حتى يف �سن �ملر�هقة، و�ستظل باقية لدى%65-30 

منهم حتى �سن �لر�سد. )�خل�سرمي، 2007(

ا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم 
�أظه���رت نتائج �لدر��سات �لتي تعر�ست لبح���ث �لعالقة بني ��سطر�ب �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�سعوبات �لتعلم وجود �رتباط كبري بني هذ� �ل�سطر�ب 
و�سعوبات �لتعلم بوجه عام ، ففي و�حدة من تلك �لدر��سات �لتي بحثت هذه �لعالقة 
در��س���ة Cited in;Brown (2005,p209) عل���ى عينة من �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د �ملحولني �إىل �لعياد�ت �لنف�سية، وقد وجد هوؤلء 
�لباحثون �أن 72 % من �أفر�د تلك �لعينة يعانون من �سعوبات يف تعلم �لقر�ءة، و�أن%31 
منه���م يعان���ون من �سعوب���ات يف تعلم �لريا�سيات، كما ُوِج���د �أن 65% منهم يعانون من 

��سطر�ب يف �لتعبري �ملكتوب.
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�لباحث���ني                                                     م���ن  جمموع���ة  وج���دت  تخ�س�س���ا  �أك���رث  نح���و  وعل���ى 
Barkley , Fischer , Edelbroch and, Smallish (1990)يف در��سة �أجروها 
لبح���ث �سعوب���ات �لتعل���م �مل�ساحبة لالأمن���اط �لفرعية ل�سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د �أن 19% م���ن �مل�ساب���ني بالأمن���اط �لفرعي���ة �لال�نتباهي���ة و�ملركب���ة 
يعانون من �سعوبات تعلم يف �لقر�ءة ، و�أن 23% منهم يعانون من ��سطر�ب يف �لتهجي 
)�لإم���الء( ، كم���ا ُوِج���د �أن �أكرث م���ن 20% من �لأطفال يف كل من���ط فرعى من �أمناط 
��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد يعانون من �سعوبات يف تعلم �لريا�سيات.

ودفري����س                            وبينيجت���ون  ويلك���وت  �أجر�ه���ا  در��س���ة  نتائ���ج  �أظه���رت  كم���ا 
ب���ني  �ملقارن���ة  به���دف   Willcutt, Pennington, and, Defries (2001)
جمموعت���ني م���ن �لتالمي���ذ: �إحد�هما تعاين من �سعوبات يف تعل���م �لقر�ءة و�لأخرى 
ت�س���م تالمي���ذ ل يعانون منها، )�أظهرت( �أن جمموع���ة �لتالميذ ذوى �سعوبات تعلم 
�لق���ر�ءة �أك���رث معاناة على نحو د�ل ممن يعانون من �لنمطني �لفرعيني �لال�نتباهي 
و �ملرك���ب م���ن �أمن���اط ��سطر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئ���د وفقا ل 

.DSM-III

و�أودني���ل                         و�ست�سف���ري  مار�س���ل  وج���د  فق���د  بالريا�سي���ات  يتعل���ق  فيم���ا  �أم���ا 
 Hynd (1991) Cited in: Marshall Schafer, & O›Donnell (1999)
�أن درج���ات �لختب���ار �لفرع���ي للريا�سي���ات يف �حل�ساب لدى �لتالمي���ذ ذوي ��سطر�ب 
�لنتب���اه غ���ري �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د منخف�س على نح���و د�ل مقارن���ة بدرجات 

�لتالميذ ذوى ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

 Morgan, Hynd, Ricco, and Hall و�خترب مورجان وهاند وريكو وهل
(ibid) متاث���ل �لأمناط �لفرعية ل�سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد وفقا 
ل DSM-III حي���ث مت تق�سي���م م���ن يعان���ون م���ن ه���ذ� �ل�سط���ر�ب �إىل جمموعتني: 
�أولهم���ا ذوو ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د )ن= 30( و�لأخرى تعانى 
م���ن ��سط���ر�ب �لنتب���اه غ���ري �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د )ن= 20 (. وق���د �أظه���رت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لتالمي���ذ ذوي ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د                                    
)�لنم���ط �لال�نتباه���ي( يعانون مبعدلت مرتفع���ة على نحو د�ل من �سعوبات تعلم يف 

�لريا�سيات مقارنة بتالميذ �لنمط �لفرعي �لآخر )زيادة،2008(.
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خف�س وعالج ا�سطراب النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد

العالج بالعقاقر:
م���ن وجهة نظر تاريخية فقد �رتبط عالج �لن�ساط �لز�ئد تاريخًيا بالعقاقري 
�لطبية �ملن�سطة ومل ُيعَط �لعالج �لرتبوي- �لنف�سي �أي نوع من �لهتمام. وبالرغم من 
�أن للعالج بالعقاقري �لطبية فعالية يف حالت �لن�ساط �لز�ئد ، حيث بلغت ن�سبة جناحه 
حو�يل 65-75% ومن �أكرث �لعقاقري ��ستخد�ًما يف عالج  هذ�_�ل�سطر�ب_�لريتالني 
(Adderall) و�لدك�سدرين (Dexedrine) و�ل�سايل���رت  و�لأدي���ر�ل    (Ritalin)
(Cylert) فه���ذه �لعقاق���ري �أكرث فعالي���ة من غريها، وبالرغم م���ن �أن طريقة عملها 
مل تك���ن و��سح���ة متاًما و�أنها كغريها من �لعقاق���ري �لطبية قد تنطوي على تاأثري�ت 
جانبي���ة �سلبي���ة �إل �أنه ك���ان يعتقد �أنها تزيد م���ن قدرة �لطفل عل���ى �لنتباه وت�سعف 
�لنزع���ة لدي���ه نحو �ل�سلوك �ملتهور غري �ملقب���ول. �إل �أن �لعقاقري يجب �أل متثل �أكرث 
م���ن عن�سر و�ح���د يف عملية عالجية متعددة �لعنا�سر، مع �س���رورة �لتنبيه على عدم 
�إعطائه لالأطفال قبل بلوغهم 6 �سنو�ت، حيث مت منع �إعطائه لهم فيما بعد ملا له من 
تاأثري�ت �سلبية عديدة على �لطفل يف هذ� �ل�سن، ومبا �أن هذه �لعقاقري لي�ست مهدئة 
فاإنه���ا ل حت���د من �لأد�ء �ملعريف للطفل بل تزيد من قدرته على �لتعلم لأنها تخف�س 
لدي���ه م�ست���وى �ل�سلوك غري �ملقبول. وجت���در �لإ�سارة هنا �إىل �أن ماليني �لأطفال قد 
مت���ت معاجلته���م بالعقاق���ري �لت���ي ورد ذكرها. وق���د �أث���ار ��ستخد�م تل���ك �لعقاقري يف 
�سب���ط وتعديل �سل���وك �لأطفال �هتمام �لعديد ممن يرون �أن���ه ل يجوز �للجوء �إليها 
لعالج �لأطفال �ل�سغار منذ �لبد�ية على �لرغم من ن�سبة جناحها �لتي ُذِكرت �أعاله، 
�إ�ساف���ة �إىل م���ا له���ا م���ن تاأثري�ت جانبي���ة عليهم مقارنًة م���ع من هم �أك���رب منهم �سًنا 
، �إذ �إن �لعالج���ات �ملن�سط���ة �آمن���ة وفعال���ة يف تنظيم �سلوك �لأف���ر�د �لذين يعانون من 
هذ� �ل�سطر�ب، حيث �أظهر �لأطفال حت�سًنا ملحوًظا يف �نتباههم و�سبط ن�ساطهم، 
نهم يف �جلو�نب �لجتماعية و�لأكادميية  و��ستمر�رهم يف �أد�ء �ملهمات، �إ�سافة �إىل حت�سُّ

ا، وذلك يف �إطار �لأنظمة و�لتعليمات. )�خلطيب،2003(. و�لكتابية و�للعب �ي�سً

العالج ال�سلوكي:
يعت���رب �لع���الج �ل�سلوكي م���ن �لأ�ساليب �لعالجية �لناجح���ة و�لفعالة يف عالج 
��سط���ر�ب �لنتب���اه و�لن�س���اط �لز�ئد ل���دى �لأطفال. ويق���وم هذ� �لأ�سل���وب �لعالجي 
عل���ى نظري���ة �لتعلم حيث يقوم �ملعالج بتحدي���د �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة �لتي ت�سدر 
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م���ن �لأطف���ال بهدف تعديلها �أو �إبد�لها ب�سلوكيات �أخ���رى مرغوبة من خالل تدريب 
�لطفل عليها يف مو�قف تعليمية متنوعة )�أحمد،وبدر،2010(. 

وين�س���ب �لهتم���ام يف �لع���الج �ل�سلوك���ي للن�س���اط �لز�ئ���د عل���ى زي���ادة وتقوية 
�لنتب���اه ل���دى �لطف���ل كو�سيل���ة خلف�س ما ي�سدر من���ه من �سلوكيات غ���ري مقبولة �أو 
��ستجاب���ات ل تتعل���ق باملهمات �ملطل���وب منه تاأديتها. وك���ان �سرت�و�س )Strauss( من 
�أو�ئ���ل م���ن �قرتحو� معاجل���ة �لن�ساط �لز�ئ���د باأ�ساليب غري طبية م���ن خالل تنظيم 
�لبيئ���ة �ل�سفي���ة �ملحيط���ة بالطف���ل، حي���ث �ق���رتح بيئة تفتق���ر �إىل �لإث���ارة وت�سم���ل 
حمط���ات تعليمي���ة خا�س���ة لك���ل طفل على ح���دة، وغرًفا �سغ���رية، وجدر�ًن���ا تخلو من 
�لإث���ارة �لب�سرية )كالألو�ن و�ل�سور و�ملل�سق���ات(. وبعد ذلك تطورت �أ�ساليب �لعالج 
�ل�سلوك���ي لت�سبح �ساملة تعدي���ل �لظروف �لبيئية �ل�سفية و�ملنزلية �ملحيطة بالطفل 

و��ستخد�م ن�ساطات متنوعة وذلك يهدف زيادة �لنتباه لدى �لطفل.
كذلك فقد ذكر �لببالوي )2002( عّدة �أنظمة يتم ��ستخد�مها يف هذ� �ل�سياق- 
م���ن بينه���ا تكلف���ة �ل�ستجاب���ة و�لقت�س���اد �لرم���زي- و�لت���ي من �ساأنه���ا �أن ت���وؤدي �إىل 
حت�س���ني �ل�سلوك �ل�سفي ل���دى من يعانون من ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د، وه���ذه �لأنظمة تعتمد على تقدمي معزز�ت لل�سل���وك �ملرغوب فيه �لذي يبدر 
م���ن �لطفل، �أو على �سحب �ملع���زز�ت �لتي تدعم �ل�سلوك غري �ملرغوب فيه. وقد �أثبت 
�لبح���وث �أن تكلف���ة �ل�ستجاب���ة �أكرث فعالي���ة من �لتعزي���ز �لإيجابي، حيث ت���وؤدي �إىل 
خف�س �ل�سلوكيات غري �ملرغوب فيها ب�سرعة ومن بيها كذلك �أ�سلوب بطاقة �لتقرير 
�ليومي )و�لذي هو عبارة عن ترتيب فردي يتم بني �لطفل و�أ�سرته و�ملعلم (كاأ�سلوب 
فع���ال يف ع���الج بع����س �ل�سلوكي���ات وبخا�س���ة يف حت�س���ني �ل�سل���وك �للفظ���ي و��ستمر�ر 
ت���رك �ملقع���د و�إجن���از �ملهمات �ل�سفي���ة و��ستكماله���ا وينبغي للمعلمني �تخ���اذ عدد من 
�لإج���ر�ء�ت �لت���ي م���ن �ساأنها �أن ت�ساعد على زي���ادة �نتباه �لطفل و�سب���ط �سلوكه �أثناء 

�ل�ستماع للدر�س.

الق�سة الجتماعية: 
ع���ّرف عبد �لرحيم )1989( �لق�سة �لجتماعية باأنها عمل فني يعطي �لطفل 
�سع���ور� باملتع���ة و �لبهج���ة ، كم���ا يتمي���ز بالقدرة عل���ى جذب �نتباه���ه وت�سويق���ه و�إثارة 
خياله، وتت�سمن هدًفا �أخالقًيا �أو علمًيا �أو لغوًيا �أو ترويحًيا، وقد ت�سمل جميع هذه 

ا منها. �لأهد�ف كلها �أو بع�سً
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فه���ا ن�س���ر )2006( باأنه���ا جمموع���ة من �حلكاي���ات �لز�خ���رة بالوقائع  كم���ا عرَّ
و�لأحد�ث �لتي حدثت يف زمان ما �أو مكان ما، ويعتمد بناوؤها على �حلبكة �لق�س�سية 
و�لعق���دة و�خلط �لدر�مي و�لأ�سخا�س، وتهدف �إىل تعليم وتثقيف �لقارئ �أو �مل�ستمع 

و�إمتاعه وت�سليته.

فها باأنها حدث و�حد �أو جمموعة من �لأحد�ث �لتي  �أما فرماوي )2001( فقد عرَّ
وقعت يف �ملا�سي يف زمان ومكان معني، و�لتي تت�سمن �أفكاًر� و�أخيلًة و�سخ�سيات تعرب 
عن �أحا�سي�سها وم�ساعرها من خالل ما بينها من عالقات، وتتميز مبحتو�ها �مل�سوق.

وتع���رف �لق�سة �لجتماعية باأنها حكاي���ة موؤلفة مت�سل�سلة �لأحد�ث و�لوقائع 
تع���رب ع���ن موقف معني �أو ح���دث معني ،وتعترب يف جم���ال تعديل �ل�سل���وك باأنها �أحد 
طرق �لنمذجة �لتي ت�ستخدم يف تعديل �ل�سلوك �مل�سطرب وحت�سني و�ك�ساب �ملهار�ت 

و�ل�سلوكيات و�ملعارف �جلديدة )�أبوزيد ، 2016(.

ومتي���ل �لق�س���ة �لجتماعي���ة �إىل �إثارة �هتمامات �لأطف���ال نحو معرفة �خلري 
و�ل�س���ر فينجذب���و� �إىل �خل���ري وين���اأو� باأنف�سه���م ع���ن �ل�س���ر، كم���ا تزوده���م باملعلومات 
وتر�سده���م �إىل متيي���ز �ل�سحي���ح م���ن �خلط���اأ وتنمي ح�سيلته���م �للغوي���ة ومعرفتهم 

باملا�سي و�حلا�سر )عبد�لرز�ق ، علي ،2007(.

 وت�ستخ���دم �لق�س���ة �لجتماعية كا�سرت�تيجية عالجي���ة تربوية �سلوكية لعدة 
�أهد�ف على �لنحو �لتايل:-

( �إك�ساب �ل�سغار و�لكبار �ل�سلوكيات و�لقيم و�لعاد�ت �لإيجابية.-
( خف����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة من خ���الل �ملو�ق���ف �ملت�سمنة يف عنا�س���ر �لق�سة -

وحم�سلتها.
( �كت�ساب وتعلم مهار�ت جديده و�لتي قد تكون مبثابة �أدو�ت جيدة للتعامل مع -

�ملو�قف و�لأحد�ث )�أبوزيد،2016(.

كما تعمل �لق�سة �لجتماعية على تدريب �لطفل على �لتذكر وتركيز �لنتباه 
ورب���ط �حل���و�دث باحلي���اة �لعام���ة، وتعط���ي �لطف���ل �لق���درة على ح���ل �مل�سك���الت �لتي 
تو�جه���ه و�حلك���م على �لأمور وغريه���ا من �لقدر�ت �لعقلية، كم���ا متكن �لأطفال من 



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 203 

�سغل وقت فر�غهم فيما هو مفيد وُمبهج ويق�سي على �مللل بالإ�سافة �إىل �أن �لق�س�س 
�لجتماعية تزود �لطفل بالعاد�ت و�لتقاليد �ل�سحيحه و�ل�سليمة )�ل�سيخ،1994(

وطبق���ا لعبي���د�ت )2014( ف���اإن �لق�س����س �لجتماعية قد ت�ساع���د يف �لتخفيف 
و�لتقلي���ل م���ن حدة �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطف���ال وتزيد من وعيهم �لجتماعي، 
كما تقوم بتعليم �لطفل مهار�ت جديدة، ويف بع�س �حلالت فاإن �ل�سلوكيات �جلديدة 
تبق���ى مرت�سخ���ة يف ذهن �لطفل، حيث يق���وم بتعميمها يف مو�قف �أخرى جديدة حتى 
بع���د �ختف���اء �لق�س���ة. وتعد �لق�س����س �لجتماعي���ة �لأك���رث �إمتاعا وفائ���دة لالأطفال 

�لذين لديهم مهار�ت لغوية �أ�سا�سية، كما تر�سدهم �إىل �ل�سلوك �لقومي. 

وب�سفة عامة وكما يرى فر�ج )2002( فاإن �لق�س�س �لجتماعية تعطي ت�سور� 
م�سبق���ا عما يتوقعه �لآخ���رون من �لطفل يف �ملو�قف �لجتماعية �لو�قعية، وت�سهم يف 
�لتخفي���ف م���ن حدة �لتوتر �أو �لقلق �ل���ذي يظهره �لطفل فيما ي�سدفه م�ستقباًل من 
مو�ق���ف جدي���دة يف بيئته، حيث تعطيه هذه �لق�س�س ت�سور� م�سبقا عن هذه �ملو�قف 

و�لبيئات �جلديدة.

 وتتكون �لق�سة �لجتماعية من عدة عنا�سر، وهي كما �أوردها يحيى )2005( :
( املو�س�وع: يتعلق �ملو�س���وع بالفك���رة �لرئي�سة �لتي تبنى عليه���ا �لق�سة ومتثل -

�لعام���ود �لفق���ري له���ا. فقد ت���دور �لفكرة ح���ول مو�سوعات كث���رية كالق�سايا 
�لجتماعية و�ل�سلوكية وت�سرفات �لكائنات.

(  البن�اء واحلبكة: يتمث���ل �لبناء و�حلبك���ة يف �سل�سلة �حلو�دث �لت���ي ت�سكل بنية -
كم يوؤدي �إىل �لو�سول �إىل  �لق�سة، حيث ترت�بط �ملو�قف وتت�سل�سل ب�سكل حُمْ

�لنتائج من خالل �لأ�سباب �لتي تاأتي كما تر�سمها �حلو�دث.
(  ال�سخ�س�يات: وهو �أه���م عنا�س���ر �لق�س���ة، ويَع���ّد �ملح���ور �لأ�سا�س���ي يف ق�س����س -

�لأطف���ال. ل���ذ� ل بد من ر�سم �سخ�سي���ات �لق�سة بعناية و�إب���د�ع، بحيث حتقق 
�لأهد�ف �ملرجّوة من ور�ئها وتتالءم مع �لأحد�ث �لتي تدور حولها.

( الأ�سلوب: ل بد يف كتابة �لق�سة �أو حكايتها من ��ستخد�م �أ�سلوب منا�سب يتالءم -
م���ع م�ست���وى �لأطفال وقدر�تهم. ولذلك يجب �لبتعاد يف �سياغة �لق�سة عن 
�لألفاظ �لغريبة و�ل�سعبة �لتي ل تتنا�سب مع �لطفل �لذي يوجه �إليه �لعمل 
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�لأدب���ي، ولك���ن يج���ب ��ستخد�م بع�س �ملف���رد�ت �ل�سعبة ن�سبي���ا يف �سياق ي�سمح 
للطف���ل بفهم معناه���ا و�كت�ساب خربة جديدة من خاللها. كما يجب �حلر�س 
عل���ى ��ستعم���ال �لألف���اظ �ل�سحيحة و�لبتع���اد عن ��ستخد�م �لكلم���ات �لعامية 
�أو �لأجنبي���ة، و�ختي���ار �لأ�سل���وب �لو��س���ح �ملنا�س���ب وفق �ملرحل���ة �لعمرية �لتي 
مي���ر بها، و�ختيار �أ�سل���وب �لعر�س و�لتقدمي �لذي يت�س���م بالو�سوح و�حليوية 

و�ل�سدق بحيث يغري �لطفل بالإقبال على �لق�سة وفهمها و�لتاأثر بها.

درا�سات �سابقة:
مت �لرج���وع �إىل �لعدي���د من �لبح���وث و�لدر��سات �ملرتبط���ة مبتغري�ت �لبحث 
�حل���ايل �س���و�ء يف �لدوري���ات �لعربية �أو �لأجنبي���ة ، ومت �لقت�سار فق���ط على �لبحوث 
و�لدر��س���ات ذ�ت �ل�سل���ة �ملبا�سرة ملتغري�ت �لدر��س���ة ، ومت حتديد �لدر��سات و�لبحوث 

�ل�سابقة يف ثالثة حماور تغطي متغري�ت �لدر��سة وهذه �ملحاور هي :-

املحور الأول: درا�س�ات تناولت العالقة بني ا�س�طراب النتباه امل�س�حوب بالن�ساط 
الزائد و�سعوبات التعلم.

�أجرت عجالن ) 2002( در��سة بعنو�ن » �سعوبات �لتعلم �لأكادميية وعالقتها 
بك���ل م���ن ��سطر�بات �لق�س���ور يف �لنتباه و�لن�ساط �ملفرط و��سط���ر�ب �ل�سلوك لدى 
تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية«. وقد هدفت من ور�ئها �إىل معرفة �لعالقة بني ��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�سعوب���ات �لتعلم �لأكادميية و��سطر�ب �ل�سلوك 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعل���م. وتكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن 372 من تالميذ 
�ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي مت ت�سخي����س )24( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة منه���م عل���ى �أنهم ذوو 
�سعوبات �لتعلم ومتت يف مدينة �أ�سيوط. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن ن�سبة �نت�سار 
�سعوب���ات �لتعل���م بني �أفر�د عين���ة �لدر��سة بلغت 6.42%، كما �أ�س���ارت كذلك �إىل وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا بني �لأطفال ذوي �سعوب���ات �لتعلم و�لأ�سوياء يف �لدرجة �لكلية 
عل���ى كل من مقيا�س ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �ملفرط ومقيا�س ��سطر�ب �ل�سلوك 

ول�سالح ذوي �سعوبات �لتعلم.

كم���ا �أج���رى بايدرمان )Biederman )2004 در��س���ة بعنو�ن “ �لآثار �ملرتتبة 
عل���ى خلل �لوظائف �لتنفيذية وفرط �حلركة وت�ست���ت �لنتباه على �لأد�ء �لأكادميي 
لالأطف���ال ” حاولت هذه �لدر��س���ة �لوقوف على تاأثري ��سطر�ب �لوظائف �لتنفيذية 
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على �لإنتاج �لأكادميي لعينة من �لتالميذ �لذين يعانون من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد، وقد ت�سكلت �لعينة من 259 تلميذ� من �لأطفال و�ملر�هقني 
�مل�ساب���ني به���ذ� �ل�سط���ر�ب، و222 تلمي���ذ� من �لأطف���ال �لعاديني غ���ري �مل�سابني به. 
وق���د تر�وح���ت �أعم���ار �أف���ر�د �لعينة من 6-17 �سن���ة، و �أجريت �لعديد م���ن �لختبار�ت 
له���وؤلء �لتالمي���ذ كاختب���ار�ت �جلو�ن���ب �لأكادميي���ة و�لوظائف �لتنفيذي���ة وغريها، 
وق���د �أ�سارت نتائج ه���ذه �لدر��سة �إىل �أن �لتالميذ �لذين يعانون من ��سطر�ب ق�سور 
�لنتب���اه وفرط �لن�س���اط �حلركي كان �أد�وؤهم �لأكادميي �أ�سع���ف من �أد�ء �لعاديني يف 
�لعدي���د م���ن �ملجالت، وقد �رتبط هذ� �ل�سعف باحلالت �لتي تعاين من ��سطر�ب يف 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة. ومبقارنة كل من �لتالمي���ذ �لعاديني و�لتالميذ �لذين لديهم 
ADHD دون معاناة من ��سطر�بات يف �لعمليات �لتنفيذية ُوِجد �أن �لأطفال �لذين 
كان���و� يعان���ون من ADHD مع ��سطر�بات يف �لوظائف �لتنفيذية كانو� �أكرث ر�سوًبا 
و�إع���ادة لل�سفوف �لدر��سية، و�أن 44% منهم كانت لديهم �سعوبات تعلم بالإ�سافة �إىل 

�نخفا�س حت�سيلهم �لأكادميي يف مادة �لريا�سيات.

و�أج���رت �خل�سرم���ي )2007( در��س���ة بعن���و�ن “�لعالق���ة ب���ني ��سط���ر�ب �سعف 
�لنتب���اه و�لن�س���اط �لز�ئ���د و�سعوب���ات �لتعلم”. وقد هدفت منه���ا �إىل تقدمي ت�سور 
و��س���ح ح���ول خ�سائ�س �لتعل���م ب�سورها �ملختلفة لدى ذوي ��سط���ر�ب �سعف �لنتباه 
و�لن�س���اط �لز�ئ���د وعالقتها ب�سعوبات �لتعلم �لأكادميي���ة و�لنمائية، وركزت �لدر��سة 
عل���ى حتدي���د �ل�سرت�تيجيات �لرتبوية �ملقرتحة للتعامل م���ع تلك �خل�سائ�س. وقد 
�أو�سح���ت نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ة �رتباط �سعوبات �لتعل���م لدى َمْن يعان���ون من ق�سور 
�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد مب�سكالت يف تعلُّم �لقر�ءة و�لكتابة و��ستيعاب وفهم 
�ملق���روء، بالإ�ساف���ة �إىل م�سك���الت يف �لريا�سيات )�حل�ساب(، �أم���ا �ل�سعوبات �لنمائية 
فتظه���ر ب�سك���ل و��س���ح ل���دى هذه �لفئ���ة من �لأطف���ال يف م�سك���الت �لتذك���ر و�لنتباه 
وتقدي���ر �لوق���ت وحتديد �لأهد�ف و�لعمل على حتفيز �ل���ذ�ت لتحقيق �لأهد�ف. كما 
�أف���ادت نتائ���ج �لدر��س���ة باأن توظيف �أ�سل���وب �لق�سة و�للعب ي�سهم���ان يف زيادة �لنتباه 

للمادة �لعلمية.

كم���ا �أج���رى زيادة )2008( در��سة بعنو�ن “ ��سط���ر�ب �لن�ساط �حلركي �لز�ئد 
�ملرتب���ط بق�س���ور �لنتب���اه عن���د عين���ات م���ن �لأطف���ال تع���اين م���ن �سعوب���ات يف تعل���م 
�لريا�سيات ) �لدي�سكلكيا dyscalculia(”. وقد هدفت �لدر��سة �إىل معرفة �لعالقة 
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بني ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�سعوبات تعلم �لريا�سيات و�لوقوف 
عل���ى �لف���روق ب���ني من يعانون منهم���ا. وتكونت عين���ة �لدر��سة من ث���الث جمموعات 
م���ن �لأطف���ال مم���ن تر�وح���ت �أعمارهم ب���ني 5 – 16 �سنة: جمموعة تع���اين فقط من 
�سعوب���ات يف تعل���م �لريا�سيات)22ذكور-16�إن���اث(، وجمموعة تع���اين من �سعوبات يف 
تعل���م �لريا�سي���ات و�لق���ر�ءة معا)30ذكور- 26 �إن���اث(، وجمموعة ثالث���ة من �لأطفال 
�لعادي���ني)17 ذك���ور-20 �إناث( ومتت �لدر��س���ة بجمهورية م�س���ر. وبا�ستخد�م �ختبار 
كرو�سك���ال و�ل����س لبي���ان دللة �لف���روق بني متو�سط���ات رتب �لأطف���ال يف �ملجموعات 
�لثالث���ة، حي���ث �أ�سف���رت نتائج تطبيق���ه عن وجود ف���روق د�لة �إح�سائًيا ب���ني �لأطفال 
ذوي �سعوب���ات تعل���م �لريا�سيات و�لأطف���ال ذوي �سعوبات تعل���م �لريا�سيات و�لقر�ءة 
مًعا يف ق�سور �لنتباه فقط، يف حني مل توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني �أطفال هاتني 
�ملجموعت���ني يف درجات كل من �لن�س���اط �حلركي �لز�ئد و�لندفاعية و�لدرجة �لكلية 
،كم���ا وجدت ف���روق د�لة �إح�سائًيا بني �لأطفال ذوي �سعوب���ات تعلم �لريا�سيات فقط 
و�لأطف���ال �لأ�سوي���اء يف درج���ات كل م���ن ق�س���ور �لنتب���اه و�لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د 
و�لندفاعي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة. و�أخ���رًي� وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�سائيا ب���ني �لأطفال 
ذوي �سعوب���ات تعل���م �لريا�سيات و�لق���ر�ءة مًعا و�لأطفال �لأ�سوي���اء يف درجات كل من 
ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد و�لندفاعية و�لدرجة �لكلية ، وتو�سلت �ىل 
�رتفاع متو�سط درجات �لأطفال ذوي �سعوبات تعلم �لريا�سيات فقط و�لأطفال ذوي 
�سعوب���ات تعل���م �لريا�سيات و�لق���ر�ءة مًعا على ق�سور �لنتباه ع���ن متو�سط درجاتهم 

على �لن�ساط �حلركي �لز�ئد و�لندفاعية.

و�أج���رى جري�س���ات ، وخ���ال ، وطلح���ان )2010( در��س���ة بعن���و�ن “ بن���اء مقيا�س 
ت�سخي�س���ي ل�سطر�ب���ات �سعف �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئ���د و�لتحقق من فاعليته لدى 
�لطلب���ة �لعادي���ني وذوي �سعوب���ات �لتعل���م و�لإعاقة �لعقلية وح���الت �لتوحد يف عينة 
�أردني���ة ”. هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل بن���اء مقيا�س لت�سخي�س ��سط���ر�ب �سعف �لنتباه 
و�لن�س���اط �لز�ئد و�لتحقق م���ن فاعليته لدى �لطلبة �لعاديني وذوي �سعوبات �لتعلم 
عاقة �لعقلية وح���الت �لتوح���د لدى عينة �أردنية. وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن  و�لإ
���ا تر�وح���ت �عماره���م ب���ني )6-11( وذلك للتو�س���ل �إىل دللت �س���دق  )432( مفحو�سً
�ملقيا����س وثبات���ه وفاعلية فقر�ته، وتك���ون �ملقيا�س من )65( فق���رة موزعه على ثالثه 
�بع���اد رئي�س���ة : بع���د �سع���ف �لنتباه و بع���د �لن�ساط �لز�ئ���د و بع���د �لندفاعية وقد مت 
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�لتو�س���ل �إىل دللت �س���دق �ملقيا����س، من خالل ح�ساب �س���دق �ملحتوى ، وبلغت ن�سبة 
�تف���اق �ملحكم���ني )80%( كما مت �لتو�س���ل �ىل دللت عن �ل�سدق �لتالزمي، وذلك من 
خ���الل ح�س���اب معامالت �لرتباط بني �لد�ء على �ملقيا����س وقائمة مالحظه �ل�سلوك 
�لنتباه���ي وبل���غ �ملعام���ل )0،91( )ن=50( ، كما توفرت دللت ع���ن �سدق �ملقيا�س من 
خ���الل �أ�سل���وب �لتحلي���ل �لعامل���ي و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �ىل �لفروق تع���زى �ىل ملتغري نوع 

�لفئه ومتغري �لفئه �لعمريه بينما مل تظهر فروق تعزى ملتغري �جلن�س.

و�أج���رت كن���ت و�آخرون Kent et al. (2010) هدف���ت فيها �إىل مقارنة �لأد�ء 
�لأكادمي���ي للمر�هقني �لذين عانو� من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
ن مل يعانو� من ��سطر�ب ق�سور  �لز�ئد يف مرحلة �لطفولة، و�ملر�هقني �لعاديني ممرِّ
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد يف مرحل���ة �لطفولة، وقد تكون���ت عينة �لدر��سة 
م���ن 326 ذك���ًر� م���ن �ملر�هق���ني ذوى ��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط 
�لز�ئ���د يف مرحل���ة �لطفول���ة، و213 ذكًر� من �ملر�هقني �لعادي���ني يف مرحلة �لطفولة، 
�لذي���ن تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني 5- 16.9 �سنة. وق���د ��ستخ���دم �لباحثون 
��ستبي���ان �لتاري���خ �لتعليم���ي، وبطاق���ات �لتقري���ر �ملدر�س���ي، ومقيا����س فح����س �لأد�ء 
د�خ���ل غرف���ة �لدر��سة يخ����س �ملعلمني لتقييم نو�ح���ي �ل�سعف وجو�ن���ب �لقوة د�خل 
غرف���ة �لدر��س���ة، وذلك لت�سخي����س �لأد�ء �لأكادمي���ي لديهم، كما ��ستخ���دم �لباحثون 
معايري �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة من دليل ت�سخي�س �ل�سطر�بات �لنف�سية و�إح�ساءها                   
(DSM-IV-TR, 2000) لت�سخي����س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د. وق���د تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ملر�هق���ني ذوى ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
�مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د يعان���ون م���ن م�سك���الت �أكادميي���ة ملحوظ���ة يف �ملدر�س���ة 
�لثانوية �إذ� ما قورنو� باملر�هقني �لعاديني، كما تو�سلت �لنتائج �إىل �أن �لأطفال ذوى 
��سط���ر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ت�ستمر لديهم �أعر��س ومظاهر 
ه���ذ� �ل�سط���ر�ب لدرج���ة معاناتهم م���ن م�سك���الت �أكادميية �سديدة حت���ى ي�سلو� �إيل 

�ملرحلة �لثانوية.

و�أج���رى ماكونغ���ي و�آخ���رون McConaughy et al. (2011) هدف���ت ه���ذه 
�لدر��س���ة �إيل مقارن���ة �لأد�ء �لأكادمي���ي و�ل�سل���وك �لجتماع���ي ب���ني �لأطف���ال ذوي 
��سط���ر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�لأطفال �لعادي���ني، وتكونت 
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عين���ة �لدر��س���ة من 178 طفاًل)125 ذكًر�، 53 �أنثي( ومت تق�سيم هذه �لعينة �إيل ثالث 
جمموع���ات على �لنحو �لآتي: جمموعة جتريبية م���ن ذوي ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
�مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د قو�مها)101طف���اًل(. جمموع���ة �سابط���ة م���ن �لأطف���ال 
�لعادي���ني قو�مها)24طف���اًل(. جمموع���ة تع���اين من م�سك���الت �سلوكي���ة وم�سكالت يف 
�لتعل���م ولكنه���م ل يعان���ون من ��سط���ر�ب ق�سور �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد 
قو�مه���ا)53 طف���اًل(. وتر�وح���ت �لأعم���ار �لزمنية لأطفال �ملجموع���ات �لثالث ما بني 
6-11 �سنة. وقد ��ستخدم �لباحثون معايري �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة من دليل ت�سخي�س 
�ل�سطر�ب���ات �لنف�سية و�إح�ساءه���ا (DSM-IV-TR, 2000) لت�سخي�س ��سطر�ب 
ق�س���ور �لنتباه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد، وتقارير �ملعلمني وذلك من خالل جدول 
 Diagnostic Interview Schedule ملقابلة �لت�سخي�سية للطفل �لطبعة �لر�بعة�
for Children Fourth Edition(DISC-4)، ومقيا����س وك�سل���ر للذك���اء �لطبعة 
 Child Behavior �سن���و�ت   6 لعم���ر  �لطف���ل  �سل���وك  مر�جع���ة  وقائم���ة  �لر�بع���ة، 
Checklist for Age 6، و�لختبار�ت �لتح�سيلية �لفردية لوك�سلر �لطبعة �لثانية، 
ومقيا����س تقدي���ر �مله���ار�ت �لجتماعية، وقد تو�سلت نتائج �لدر��س���ة �إيل �أن �ملجموعة 
�لتجريبي���ة كانت �أقل �أد�ًء من �لناحية �لأكادميية و�لجتماعية مقارنة باملجموعتني 
�لأخريت���ني، كم���ا �أو�سح���ت �لنتائ���ج �أن �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية ق���د ح�سلو� على 
درج���ات منخف�سة على �لختب���ار�ت �ملعيارية يف �لقر�ءة/ �للغ���ة، و�لريا�سيات، و�للغة 
�ملكتوب���ة مقارن���ة باملجموع���ة �ل�سابط���ة، و�أن تل���ك �ملجموعة قد ح�سل���ت على درجات 

منخف�سة يف �لريا�سيات فقط مقارنة باملجموعة �لثالثة.

و�ج���رى Al-Mamari et al. (2015) در��س���ة هدف���ت �إىل در��سة ��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد و�سعوبات �لتعلم لدى عينة من �أطفال �ملدر��س ، 
وتكونت �لعينة من 321 طفال يف �ل�سفوف �لأربعة �لأوىل مبدينة م�سقط ، مبتو�سط 
عمر 8،5 �سنة ، ومت ��ستخد�م بطارية ت�سخي�س �سعوبات �لتعلم وقائمة كونرز لتقدير 
�سل���وك �لطف���ل ، ومت �لتو�س���ل �إىل �نت�سار ��سطر�بات �مل�سلك بن�سب���ة 24 % ، و�لن�ساط 
�لز�ئ���د 24 % ، ونق����س �لنتب���اه و�لندفاعية 41 % ، ومت �لتو�سل �إىل �أن ذوي �سعوبات 

�لتعلم يعانون من ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.
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 و�أج���رى رودريج���وز و�آخري���ن Rodríguez et al. (2015) در��س���ة لفح�س 
�لق���درة عل���ى كتاب���ة �لن�سو����س ل���دى ذوي �سعوبات �لكتاب���ة وذوي ��سط���ر�ب �لنتباه 
�مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د يف �إ�سباني���ا ، وتكون���ت �لعين���ة م���ن �أربع���ة جمموع���ات ؛ 
�ملجموع���ة �لأوىل ذوي �سعوب���ات �لكتابة وذوي ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد وعددهم 59 طالًبا ، و�ملجموعة �لثانية تكونت من 40 طالًبا من ذوي ��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د ، و�ملجموع���ة �لثالثة تكونت م���ن 115 طالًبا من 
ذوي �سعوب���ات �لكتاب���ة ، و�ملجموع���ة �لر�بع���ة تكون���ت م���ن 124 طالًب���ا م���ن �لعاديني ، 
ومت ��ستخ���د�م مقيا����س ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د ، وثمانية مهام 
مله���ام �لكتاب���ة ، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن ذوي �لعت���الل �مل�س���رتك يعان���ون م���ن م�سك���الت 
�أك���رث يف �نت���اج �لن����س وكمي���ة �لوق���ت �ملخ�س�سة ملختلف مه���ام �لكتاب���ة �لفرعية ، كما 
�أنه���م مي�س���ون وقًتا �أق���ل بكثري من �أقر�نهم �لعاديني يف تكوي���ن �جلملة �ملكتوبة �أو يف 

مر�جعتها و�لذي يوؤثر �سلًبا على م�ستوى متا�سك وجودة �لن�س �ملكتوبة. 

Poon and Ho (2016) �إىل �لتع���رف عل���ى   وهدف���ت در��س���ة ب���ون وه���ل 
�ملي���ل و�حل�سا�سي���ة للعقاب لدى �لط���الب ذوي ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د و�سعوب���ات �لتعل���م يف �ل�س���ني ، وتك���ون عين���ة �لدر��سة من �أربع���ة جمموعات ؛ 
�ملجموعة �لأوىل تكونت من 37 طالًبا من ذوي ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د ، و�ملجموع���ة �لثاني���ة ذوي �سعوب���ات �لق���ر�ءة وعددهم 35 طالًب���ا ، و�ملجموعة 
�لثالث���ة ذوي ��سط���ر�ب �لنتباه ذوي �سعوبات �لتعل���م وعددهم 35 طالًبا ، و�ملجموعة 
�لر�بع���ة تكون���ت م���ن 36 طالًبا من �لعاديني ، ومت ��ستخد�م ع���دة مقايي�س ت�سخي�سية 
لف���رز �حل���الت )مقيا����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د ، ومقيا�س 
ت�سخي����س �سعوب���ات �لق���ر�ءة ، وقائم���ة �ملهام( ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �ملجموع���ة �لثالثة                                          
)ذوي ��سط���ر�ب �لنتب���اه ذوي �سعوب���ات �لتعلم ( ح�سلو� عل���ى �أعلى درجة يف �جلنوح 
، وكان���و� �أك���رث عر�سة لالنح���ر�ف كما �أنهم �أق���ل ح�سا�سية للعق���اب. و�أو�ست �لدر��سة 
مبزي���د من �لدر��س���ة و�لهتمام لذوي �سعوبات �لتعلم و��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سحوب 

بالن�ساط �لز�ئد لأنهم �أكرث عر�سة للم�سكالت. 

و�أج���رى كلومي���ك Klomek et al. (2016) در��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف 
عل���ى �سلوك �لإيذ�ء و�لتعلق ل���دى ذوي �سعوبات �لتعلم و��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب 
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بالن�ساط �لز�ئد ، وتكونت �لعينة من 1225 طالًبا من ذوي �سعوبات �لتعلم و��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد و�لعاديني ، مت �لتعرف عليهم من خالل ��ستفتاء 
�سعوبات �لتعلم و��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ، ومت ��ستخد�م مقيا�س 
�أمناط �لتعلق ومقيا�س �لتنمر ، ومت �لتو�سل �إىل �أن ذوي �سعوبات �لتعلم و��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد كانو� �أكرث عر�س���ة ل�سلوك �لإيذ�ء من �ملتنمرين 

مقارنة باأقر�نهم �لعاديني.

املحور الثاين: درا�س�ات تناولت خف�س ا�س�طراب ق�س�ور النتباه ل�دى التالميذ ذوي 
�سعوبات التعلم. 

�أج���رى عبد�لعزي���ز وعبي���د�ت )2008/1430( در��سة بعن���و�ن: » فعالية برنامج 
�لتعزي���ز �لرم���زي وتكلف���ة �ل�ستجاب���ة يف حت�سني م�ست���وى �لنتباه و خف����س �لن�ساط 
�لز�ئ���د ل���دى عين���ة من �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م يف مدينة ج���دة«. هدفت �إىل 
�لتعرف على فعالية برنامج قائم على �لتعزيز �لرمزي وتكلفة �ل�ستجابة يف حت�سني 
م�ستوى �لنتباه وخف�س �لن�ساط �لز�ئد لدى عينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
يف مد�ر����س مدين���ة ج���دة. وتكون �أف���ر�د �لدر��سة من )30 ( تلميذ� م���ن ذوي �سعوبات 
�لتعل���م �لذك���ور م���ن �ل�سف �لثالث �لبتد�ئ���ي موزعني على)8( مد�ر����س مت �ختيارها 
بطريق���ة ق�سدي���ة، حيث مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات: جمموعتني جتريبيتني 
وجمموع���ة �سابطة، ومت ��ستخ���د�م مقيا�س �سعف �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد 
و�ل���ذي ق���ام �لباحث���ان باإعد�ده، كم���ا مت ��ستخ���د�م برنامج تدريبي قائ���م على �لتعزيز 
�لرمزي وتكلفة �ل�ستجابة، و�لذي ��ستمر تطبيقه ملدة �سهرين متتابعني. وقد �أثبتت 
نتائج �لدر��سة فعالية هذ� �لربنامج �لتدريبي حيث �أدى �إىل حت�سني م�ستوى �لنتباه 

وخف�س �لن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

هدف���ت در��س���ة �سلبى )2009( �إىل �لتع���رف على فعالية برنام���ج تربوي فردي 
يعتم���د عل���ى مدخ���ل �لع���الج �ملتع���دد �ملح���اور وخا�س���ة �لتدخ���ل �لرتب���وى و�لتدخ���ل 
�ل�سلوك���ى )تعديل �ل�سل���وك( يف عالج �سعوبات �لنتباه وف���رط �حلركة لدى تالميذ 
�حللق���ة �لثانية من �ملرحلة �لبتد�ئي���ة يف جمهورية م�سر.وقد تكونت عينة �لدر��سة 
من )9( �أطفال ممن يعانون من ق�سور �لنتباه وفرط �حلركة مت �نتقاوؤهم من �أ�سل 
)101( طف���ل م���ن تالميذ �حللقة �لثانية م���ن �لتعليم �لبتد�ئ���ي باملن�سورة )م�سر(، 
وق���د تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ما ب���ني) 9 - 12( عاًما. وقد �أو�سحت نتائج �لدر��سة 
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فعالي���ة �لربنام���ج �مل�ستخ���دم يف خف�س حدة �سعوبات �لنتب���اه )حت�سن بن�سبة ما بني 
60-80%(، و�أي�س���ا خف����س ح���دة فرط �حلرك���ة )حت�سن بن�سب���ة 50-70%(، كما حت�سن 

�لأد�ء �لأكادميي لدى �لأفر�د عينة �لدر��سة.

 فق���د �أج���رى حمفوظ )2010( در��سة بعنو�ن » فعالية برنامج تدريبي �سلوكي 
لل�سب���ط �لذ�ت���ي قائم على �أ�سلوبي �لتعزيز �لتفا�سلي وخف�س �ل�ستجابة يف معاجلة 
ت�ستت �لنتباه �مل�سحوب بفرط �حلركة و�لن�ساط �لز�ئد لدى �لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف مدين���ة ج���دة«. هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتعرف عل���ى فعالية برنام���ج تدريبي 
قائ���م عل���ى فنيتي �لتعزي���ز �لتفا�سل���ي وخف�س �ل�ستجاب���ة يف عالج ��سط���ر�ب ت�ستت 
�لنتب���اه وف���رط �لن�س���اط �حلركي ل���دى عينة مكونة م���ن )40( طفاًل م���ن �لتالميذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م يف مدين���ة جدة حي���ث مت توزيعهم عل���ى جمموعتني: جتريبية 
)ن=20( و�سابط���ة )ن=20(. وق���د ��ستغرق تطبيق هذ� �لربنامج على �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �سهري���ن مبع���دل ث���الث جل�س���ات �أ�سبوعيا. وتو�سل���ت نتائ���ج �لدر��سة �إىل 
وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سطي درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة وذلك يف 
�ختب���ار تقدي���ر �ل�سلوك قب���ل وبعد تنفيذ �لربنامج ل�سال���ح �لختبار �لبعدي، مما دل 
عل���ى فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي �ل�سلوك���ي يف عالج ��سطر�ب ت�ست���ت �لنتباه وفرط 

�لن�ساط �حلركي لدى �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم.

كذلك فقد �أجرى ح�سني )2012( در��سة �سبه جتريبية بعنو�ن » فعالية برنامج 
تدريبي لعالج ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعلم » هدف من ور�ئها �إيل معرفة فعالية برنامج تدريبي يف عالج ��سطر�ب ق�سور 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد ل���دى عينة م���ن �لأطفال ذوي �سعوب���ات �لتعلم، 
وكذلك معرفة �أثره يف عالج ما يعانونه من �سعوبات َتَعلُّمية، وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )20( طف���ال وطفلة من تالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئ���ي �لذين يعانون من هذ� 
�ل�سط���ر�ب وتل���ك �ل�سعوبات )�لنمط �ملختلط( ممن تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ما 
ب���ني )9،9-8،8( مبحافظ���ة �لقليوبي���ة ، وق���د مت تق�سيمهم �إيل جمموعت���ني �إحد�هما 
جتريبي���ة و�لأخ���رى �سابطة، وت�س���م كل منهم���ا )10( �أطفال. و��ستخدم���ت �لدر��سة 
جمموع���ة م���ن �لأدو�ت لقيا�س �مل�ست���وى �لجتماع���ي و�لقت�س���ادي، ومقيا�س )ن- ز( 
للن�س���اط �لز�ئ���د، و�ختب���ار ت�سخي�س �سعوب���ات �لتعل���م يف �لريا�سي���ات، بالإ�سافة �إىل 
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تطبي���ق برنام���ج تدريب���ي )�أعده �لباحث( لع���الج ��سطر�ب ق�س���ور �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�ساط �لز�ئد. وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم 
يف ع���الج ��سط���ر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئ���د لدى �أطفال �ملجموعة 

�لتجريبية، و�لذي كان له كذلك �أثره يف عالج �سعوبات �لتعلم لديهم.

 �أم���ا عبد�حلمي���د )2012( فق���د �أج���رت در��س���ة حت���ت عن���و�ن “ فعالي���ة فنيات 
�ل�سيكودر�م���ا يف خف����س ��سط���ر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد لدى 
�لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم”. وقد هدفت من ور�ئها �إىل �لتعرف على مدى فعالية 
بع�س فنيات �ل�سيكودر�ما يف خف�س حدة ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�حلرك���ي �لز�ئ���د ل���دى عين���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعل���م بل���غ ع���دد �أفر�دها 
ع�سري���ن طف���ال يف م�س���ر. وقد مت���ت معاجل���ة بيان���ات �لدر��س���ة �إح�سائي���ا با�ستخد�م 
�ختب���ار مان ويتني و�ختبار ويلكوك�س���ون. وقد �أثبتت نتائج �لدر��سة فعالية �لربنامج 
�ل�س�سيكودر�م���ي يف خف����س ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد لدى ذوي 

�سعوبات �لتعلم. و��ستمرت فعالية �لربنامج حتى بعد 3 �سهور من �لتطبيق.

بعن���و�ن                                        جتريبي���ة  �سب���ه  در��س���ة   )2015( و�لقحط���اين  �لزعب���ي  �أج���رى   
�لتعزيز �لرمزي يف خف�س مظاهر ��سطر�ب عجز �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط  “�أثر 
�حلرك���ي �لز�ئ���د ل���دى �لط���الب ذوي �سعوب���ات �لتعل���م”. هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى 
�أث���ر �لتعزي���ز �لرم���زي يف خف����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �حلرك���ي 
�ملف���رط ل���دى عين���ة م���ن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م مبدين���ة جن���ر�ن باململك���ة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة، وتكون���ت عينة �لدر��سة م���ن )17( تلميًذ� تر�وح���ت �أعمارهم من                                     
)8-10 �سن���و�ت( ُق�سم���و� ع�سو�ئًي���ا �إىل جمموعتني �سابطة وجتريبي���ة. ومت ��ستخد�م 
مقيا����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب �لن�س���اط �لز�ئد، وبرنامج قائ���م على ��ستخد�م 
فني���ات �لتعزي���ز �لرم���زي. وتك���ون من 20 جل�سة م���دة كل منها 30 دقيق���ة. وقد �أثبتت 
�لنتائ���ج فعالية �لتعزيز �لرم���زي يف خف�س مظاهر ��سطر�ب عجز �لنتباه �مل�سحوب 

بالن�ساط �حلركي �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�لتدخ���ل  فعالي���ة  عل���ى  �لتع���رف  �إىل   McLane (2016) در��س���ة  وهدف���ت 
�ل�سلوك���ي يف خف����س بع����س �أعر�����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد ، 
وتكون���ت �لعين���ة م���ن طفلة و�حدة عمره���ا 8 �سن���و�ت ، مت ت�سخي�سها عل���ى �أنها تعاين 



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 213 

م���ن ��سطر�ب �لنتب���اه و�سعوبات �لتعلم بناًء على قو�ئ���م تقدير �لدليل �لت�سخي�سي 
�لإح�سائ���ي �خلام����س )2013( ، ومت �لتو�س���ل �إىل فعالية �لتدخ���ل �ل�سلوكي يف خف�س 
بع����س �أعر�����س ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد ، حي���ث �نخف�س تكر�ر 

�ل�سلوك بن�سبة 93 % ، و�نخف�ست مدة حدوث �ل�سلوك بن�سبة %100.

املحور الثالث: در�سات تناولت الق�سة الجتماعية يف تعديل ال�سلوك : 
در��س���ة Moore (2004) هدف���ت �إىل ��ستخد�م �لق�سة �لجتماعية يف خف�س 
م�سك���الت �لن���وم لدى ذوي �سعوب���ات �لتعلم ، وتكونت �لعينة م���ن حالة و�حدة لطفل 
م���ن ذوي �سعوب���ات �لتعلم يع���اين من م�سكالت �سلوك �لنوم ، وك���ان �لربنامج موجًها 
للطف���ل و�لأم مًع���ا ومت ��ستخ���د�م جمموع���ة م���ن �لق�س����س �ملتنوع���ة �لت���ي تهدف �إىل 
�إك�س���اب �لطف���ل بع����س �ل�سلوكي���ات �لإيجابي���ة ع���ن �لن���وم ، ومت �لتو�س���ل �إىل فعالي���ة 

�لق�سة �لجتماعية يف خف�س م�سكالت �لنوم. 

�أج���رى عبد�ل���رز�ق وعل���ي )2007( در��س���ة بعنو�ن “ فعالي���ة برنامج قائم على 
�لق�س���ة ولع���ب �لدور يف تنمية �لرتبي���ة �لوجد�نية لطفل �لرو�سة ”. وقد هدفا منها 
�إىل معرف���ة فعالي���ة برنام���ج قائم عل���ى ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيتي �حلكاي���ة �لق�س�سية 
ولع���ب �ل���دور يف تنمية �لرتبي���ة �لوجد�نية لطفل �لرو�سة من خ���الل بع�س �ملفاهيم 
و�لقي���م �لت���ي حتتويه���ا تلك �لق�س�س. وبل���غ حجم عينة �لبح���ث 30 طفال من رو�سة 
�لأطف���ال �مللحق���ة مبدر�س���ة �لقاه���رة �لتجريبي���ة للغ���ات مبنطق���ة �لقاه���رة �جلديدة 
�لتعليمية وقد تر�وحت �أعمارهم ما بني خم�س �إىل �ست �سنو�ت، ومت ��ستخد�م �ختبار 
م�سور لقيا�س منو �ملفاهيم لدى �أطفال �لرو�سة وبطاقة مالحظة لقيا�س منو �لقيم 
لديه���م ) وكالهم���ا م���ن �إع���د�د �لباحثني(، و�أك���دت نتائ���ج �لدر��سة فعالي���ة �لربنامج 
�مل�ستخ���دم يف �إك�س���اب عين���ة �لبح���ث �ملفاهي���م )�ل�سيا�سي���ة و�جلغر�في���ة و�لجتماعي���ة 

و�لريا�سية و�للغوية و�لعلمية ( من خالل �لق�س�س ولعب �لدور.

در��سة Fisher and Haufe (2009) هدفت �إىل تطوير �ملهار�ت �لجتماعية 
ل���دى عين���ة من ذوي �ل�سعوبات �ملتع���ددة وتكونت �لعينة من 8 �أطفال يف �ل�سف �لأول 
و�لث���اين ، م���ن ذوي �ل�سعوب���ات �ملختلف���ة )تاأخ���ر �لنطق و�لك���الم ، �سعوب���ات �لتعلم ، 
��سط���ر�ب �لنتب���اه مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئ���د ، و��سطر�ب �لتوح���د( ، ومت ��ستخد�م 
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مقيا����س تقدير �ملهار�ت �لجتماعية )ن�سخة �ملعلم ون�سخة �لأ�سرة( ، وبرنامج معتمد 
عل���ى �لق�س���ة �لجتماعي���ة مل���دة 15 دقيق���ة يومًي���ا ، ومت �لتو�س���ل �إىل فعالي���ة �لق�س���ة 

�لجتماعية يف حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية لدى خمتلف �لعينات.

و�لق�س���ة  �لعالج���ي  �للع���ب  “فعالي���ة  بعن���و�ن  در��س���ة  �سا����س)2013(  �أج���رت 
�لجتماعية يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملعاقات عقلًيا �لقابالت للتعلم”. حيث 
هدف���ت م���ن ور�ئه���ا �إىل �لك�سف عن مدى فعالية برناجمني للع���ب �لعالجي و�لق�سة 
�لجتماعية يف خف�س م�ستوى �ل�سلوك �لعدو�ين لدى عينة مكونة من )24( تلميذًة 
معاقة عقلًيا من فئة �لقابالت للتعلم مبعهد �لرتبية �لفكرية للبنات باملدينة �ملنورة، 
وق���د تر�وح���ت �أعماره���ن ب���ني 10-12�سن���ة ، كم���ا مت تق�سيمهن �إىل ث���الث جمموعات 
متكافئ���ًة يف �رتف���اع م�ست���وى �ل�سل���وك �لع���دو�ين لدى �أفر�ده���ا )وفًق���ا ملقيا�س تقدير 
�ل�سل���وك �لع���دو�ين (. وقد �أثبت���ت نتائج �لدر��س���ة فعالية برناجم���ي �للعب �لعالجي 

و�لق�سة �لجتماعية يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى بنات �ملجموعة �لتجريبية.

كم���ا �أجرى �ل�سي���د )2014( باإجر�ء در��سة بعن���و�ن “فعالية برنامج با�ستخد�م 
�لق�س����س �لجتماعي���ة يف تنمية بع����س �ل�سلوكيات �ملرغوبة وخف����س �لن�ساط �لز�ئد 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لعقلي���ة ”.وقد هدف من ور�ئها �إىل �لتحقق من فعالية 
برنامج تدريبي قائم على ��ستخد�م �لق�س�س �لجتماعية يف تنمية بع�س �ل�سلوكيات 
�ملرغوب���ة مثل �تباع �لتعليمات و�جللو�س به���دوء، و�ل�ستئذ�ن، و�إلقاء �لتحية، و�إقامة 
عالق���ات �جتماعي���ة طيب���ة مع �لآخري���ن، و�لتفاعل �لجتماع���ي، و�لتحقق كذلك من 
فاعليت���ه يف خف����س �لن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى عينة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلية 
�لب�سيط���ة. وتكون���ت عينة �لدر��سة م���ن )20( طفاًل من �لأطف���ال �مللتحقني مبدر�سة 
�لرتبي���ة �لفكري���ة مبدين���ة �لزقازي���ق مب�س���ر. وق���د مت تق�سيمه���م �إىل جمموعت���ني 
مت�ساويتني يف �لعدد : �إحد�هما جتريبية مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي على �أفر�دها، 
و�لأخ���رى �سابط���ة مل يتم تطبيقه على �أفر�دها. وقد �أظه���رت نتائج �لدر��سة فعالية 
�لربنام���ج �مل�ستخ���دم �لقائ���م على �لق�س����س �لجتماعي���ة يف تنمية بع����س �ل�سلوكيات 
�ملرغوبة، وخف�س �لن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، كما �أظهر �لقيا�س 

�لتتبعي ��ستمر�ر �لتح�سن �لذي حققه �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.
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و�أخ���ري� فق���د �أج���رى �ل�سرطاوي ، وعبي���د�ت ، وطه ، و�مله���ريي )2015( در��سة 
بعن���و�ن “ فعالي���ة برنامج تدريب���ي قائم على �لق�س�س �لجتماعي���ة يف تنمية مهار�ت 
�ل�سل���وك �لتكيف���ي لدى �أطفال �لتوحد”. وق���د هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لوقوف على 
فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى �لق�س����س �لجتماعي���ة يف تنمية بع����س مهار�ت 
�ل�سل���وك �لتكيفي ل���دى عين���ة م���ن �لأطف���ال �لتوحدي���ني، و�إىل خف����س ح���دة بع����س 
�أعر�����س �لتوح���د لديه���م من خ���الل �إك�سابهم مه���ار�ت �جتماعية وتكيفي���ة، و�لتعرف 
عل���ى فاعليت���ه يف رفع م�ست���وى �سلوكهم �لتكيفي. وتكون جمتم���ع �لدر��سة من جميع 
حالت �لأطفال �لتوحديني �مللتحقني مبركز �ملعاقني بر�أ�س �خليمة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة ،. وق���د بلغ ع���دد �أفر�د �لعين���ة )8�أطفال: 5 ذك���ور و3 �إناث( تر�وحت 
�أعماره���م ب���ني 6-8 �سن���و�ت. وق���د ��ستملت �ل�س���ورة �لنهائية من �لربنام���ج �لتدريبي 
�مل�ستخ���دم على )10( ق�س����س متثل عديًد� من �ملهار�ت �لجتماعي���ة و�ل�سلوكية. وقد 
�أو�سح���ت نتائ���ج �لدر��س���ة فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�ستخ���دم يف تنمي���ة مه���ار�ت 
�ل�سلوك �لتكيفي و�لرفع من م�ستو�ها لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية، حيث وجدت 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجاتهم يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على 

مقيا�سي جيليام و�ل�سلوك �لتكيفي.

تعليق على الدرا�سات ال�سابقة :
بع���د ��ستعر�����س �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �ملتعلق���ة با�سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب 
�إب���د�ء                                  للباحث���ة  ميك���ن  فاإن���ه  �لتعل���م  �سعوب���ات  ذوي  ل���دى  �لز�ئ���د  بالن�س���اط 

�ملالحظات �لتالية:

فمن حيث �لأهد�ف: لوحظ �أن غالبية تلك �لدر��سات ركزت �أهد�فها ب�سكل �أو 
باآخر يف �لتعرف على �لعالقة بني ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى 
ذوي �سعوبات �لتعلم و�لعديد من �ملتغري�ت، بالإ�سافة �إىل تقدمي ت�سور و��سح حول 
�لأعر��س �لتعليمي���ة ل�سطر�ب �سعف �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد وعالقتها ب�سعوبات 
�لتعل���م �لأكادميية و�لنمائية كم���ا يف در��سة �خل�سرمي)2007( و�لتعرف على �لعالقة 
بني ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�لفروق بني �لأطفال ذوي �سعوبات 
تعل���م �لريا�سي���ات فق���ط و�لأطف���ال ذوي �سعوب���ات تعل���م �لريا�سي���ات و�لق���ر�ءة مًع���ا 
)زيادة،2008( و�إىل �لك�سف عن �لفروق بني �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم و�لتالميذ 
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ذوي ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب بف���رط �حلركة ADHD و�لتالمي���ذ �لعاديني يف 
�لأد�ء عل���ى مقايي����س �لحتف���اظ �خلا�سة بالنتب���اه )تارنو�سكي وبرن���ز، وين ، 1986( 
و�إىل مقارن���ة �لأد�ء �لأكادميي للمر�هق���ني �لذين عانو� من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
ن مل يعانو�  �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد يف مرحلة �لطفول���ة، و�ملر�هقني �لعاديني ممرِّ
من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد يف مرحلة �لطفولة يف در��سة 
كنت و�آخرون)2010( و�إىل مقارنة �لأد�ء �لأكادميي و�ل�سلوك �لجتماعي بني �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�لأطفال �لعاديني يف در��سة 
ماكونغ���ي و�آخرون )2011(،و�إىل در��س���ة ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد 
و�سعوب���ات �لتعل���م لدى عينة من �أطفال �ملدر��س يف در��س���ة �ملاماري و�آخرون )2015(

و�إىل فح�س �لقدرة على كتابة �لن�سو�س لدى ذوي �سعوبات �لكتابة وذوي ��سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د يف در��س���ة Rodríguez et al.(2015) و�إىل 
�لتعرف على �مليل و�حل�سا�سية للعقاب لدى �لطالب ذوي ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب 

 Poon and Ho (2016) بالن�ساط �لذ�ئد و�سعوبات �لتعلم يف در��سة

و�إىل �لتعرف على �سلوك �لإيذ�ء و�لتعلق لدى ذوي �سعوبات �لتعلم و��سطر�ب 
 Klomek et al. (2016)لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د يف در��س���ة و�أج���رى�
و�إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج تربوي ف���ردي يعتمد على مدخل �لع���الج �ملتعدد 
�ملح���اور وخا�س���ة �لتدخ���ل �لرتب���وي و�لتدخ���ل �ل�سلوك���ي )تعديل �ل�سل���وك( يف عالج 
�سعوب���ات �لنتب���اه وفرط �حلركة لدى تالميذ يف در��سة �سلبى )2009( و�إىل �لتعرف 
عل���ى فعالية برنامج تدريبي قائم عل���ى فنيتي �لتعزيز �لتفا�سلي وخف�س �ل�ستجابة 
يف عالج ��سطر�ب ت�ستت �لنتباه وفرط �لن�ساط �حلركي يف در��سة حمفوظ )2010( 
و�إىل معرف���ة فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي يف ع���الج ��سط���ر�ب ق�سور �لنتب���اه �مل�سحوب 
بالن�ساط �لز�ئد يف در��سة ح�سني )2012( و�إىل �لتعرف على مدى فعالية بع�س فنيات 
�ل�سيكودر�م���ا يف خف����س ح���دة ��سطر�ب نق�س �لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �حلركي 
�لز�ئ���د ل���دى عينة من �لأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعلم يف در�سة عب���د �حلميد )2012( 
و�إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لتدخ���ل �ل�سلوك���ي يف خف����س بع����س �أعر�����س ��سط���ر�ب 

.McLane (2016) لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد يف در��سة�
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وم���ن ناحية �أخرى ف���اإن عدًد� من تلك �لدر��سات هدف���ت بالإ�سافة �إىل جانب 
�لتع���رف عل���ى عالقة �لق�سة �لجتماعية بالعديد من �ملتغري�ت �إىل حماولة �لوقوف 
عل���ى فعالي���ة ��ستخ���د�م �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة �أو �لتدريبي���ة �لقائم���ة عل���ى ��ستخ���د�م 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة يف حت�سني �لنتباه وخف�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية وتنمية مهار�ت 
�ل�سلوك �لتكيفي وتنمية �لرتبية �لوجد�نية وخف�س �لن�ساط �لز�ئد )�سا�س، 2013 ؛ 
�ل�سرطاوي، وعبيد�ت ، وطه ، و�ملهريي، 2015 ؛ عبد�لرز�ق وعلي، 2007؛ �ل�سيد ،2014(

و�إىل ��ستخ���د�م �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف خف����س م�سك���الت �لن���وم ل���دى ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف در��س���ة Moore (2004) و�إىل تطوير �ملهار�ت �لجتماعية لدى عينة من 

.Fisher and Haufe (2009) ذوي �ل�سعوبات �ملتعددة يف در��سة در��سة

جتدر �لإ�سارة هنا �إىل ما لحظته �لباحثة من خالل �طالعها على �لدر��سات 
�ل�سابق���ة م���ن ندرة �لدر��سات �لت���ي �أجريت يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية حول فعالية 
ه���ذ� �لن���وع م���ن �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة �لقائمة عل���ى �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف عالج من 
يعان���ون م���ن ذوي �سعوبات �لتعلم من ��سط���ر�ب ق�سور �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�ساط 

�لز�ئد. وهذ� ما يوؤكد �أهمية �إجر�ء �لبحث �حلايل.

 - من ناحية جمتمعات الدرا�سات وعيناتها: فقد لوحظ �لتنوع يف �ملجتمعات و�لعينات 
�لتي �أجريت عليها تلك �لدر��سات �ل�سابقة، وذلك طبًقا لهتمامات و�أهد�ف �لباحثني، 
كم���ا لوح���ظ وجود قا�سم م�سرتك يجمع بينها وهو �تفاق �أغلب �لباحثني يف �لهتمام 
بالتع���رف عل���ى و�كت�س���اف ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �لذي���ن يعانون من ��سط���ر�ب نق�س 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، ويبقى �لختالف يف �لعالقة بني ��سطر�ب �لنتباه 
�مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم وببع�س �ملتغ���ري�ت �لخرى. 

- اأم�ا بالن�س�بة للمناه�ج العلمي�ة امل�س�تخدمة فق���د لوح���ظ �لتن���وع فيه���ا؛ فقد 
��ستخدم���ت �لدر��س���ات �لو�سفي���ة �ملنهج �لو�سفي حيث يكون عدد �ف���ر�د �لعينة كبري� 
كم���ا يف در��س���ات )�خل�سرمي،2007؛ وعج���الن،2002؛ وزي���ادة،2002؛ وجري�سات وخال 
وطلحان،2010(، بينما مت يف در��سات �أخرى ��ستخد�م �ملنهج �سبه �لتجريبي حيث كان 
حج���م عيناتها �سغ���ريه كطبيعة �لدر��سات �سبه �لتجريبية �لت���ي حتتاج لعينات قليلة 
�لعدد كما يف در��س���ات )�لزعبي و�لقحطاين،2015؛ وعبد�حلميد،2012؛ وعبد�لعزيز 

وعبيد�ت،1430؛ وحمفوظ،2010؛ وح�سني،2012(.
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- من حيث الأدوات امل�ستخدمة : لحظت �لباحثة �أن عدًد� كبرًي� من تلك �لدر��سات 
– وبخا�س���ة �سي���ه �لتجريبي���ة منه���ا - ق���د ��ستخدمت يف �إجر�ئه���ا )مقايي�س( معدة 
م�سبًق���ا �أو مت �إعد�ده���ا م���ن قبل �لباحثني لتحقي���ق �أهد�فها، وكذلك �حل���ال بالن�سبة 
للرب�مج �لإر�سادية �لتدريبية �مل�ستخدمة. ومن تلك �لدر��سات )زيادة،2008؛ �لزعبي 
و�لقحط���اين، 2015؛ عبد�لعزيز وعبيد�ت،1430؛ ح�س���ني،2012(، بينما ��ستخدم عدد 

�آخر )��ستبانات( قامو� ببنائها و�إعد�دها.

- م�ن حيث النتائج: تو�سلت نتائج �لدر��سات �ملعرو�سة – وبخا�سة �سبه �لتجريبية 
منه���ا – �إىل �إثب���ات فعالي���ة �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة �لتدريبي���ة �لقائم���ة عل���ى �لق�س���ة 
بالن�س���اط  �مل�سح���وب  �لنتب���اه  ق�س���ور  ��سط���ر�ب  �أو خف����س  ع���الج  �لجتماعي���ة يف 
�لز�ئ���د ل���دي من يعانون منه م���ن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعل���م )خل�سرمي،2007؛                           
 ، �لزعب���ي  2002؛   ، عج���الن  ،وطلح���ان،2010؛  وخ���ال   ، جري�س���ات  ؛   2008، زي���ادة 
و�لقحطاين ، 2015 ؛ عبد�لعزيز ،وعبيد�ت ،1430؛ ح�سني ،2012؛ عبد�حلميد ، 2012؛ 
Rodríguez et al, 2015؛ Poon and Ho, 2016 حمفوظ ،2010؛ �ملاماري،2015؛

 klomek, 20162016 ؛,Mclane)

كم���ا تو�سلت �لدر��سات �لتي تناولت حت�س���ني �لنتباه وخف�س �لن�ساط �لز�ئد 
�إىل �أن �لق�س���ة �لجتماعي���ة مفيدة وفعالة يف خف�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية ، ويف تنمية 
مه���ار�ت �ل�سل���وك �لتكيفي وتنمية �لرتبي���ة �لوجد�نية وخف�س �لن�س���اط �لز�ئد و�إىل 
حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى خمتل���ف �لعين���ات، و�إىل خف����س م�سك���الت �لنوم 
)�سا����س، 2013 ؛ �ل�سرط���اوي ،وعبيد�ت ، وط���ه ، و�ملهريي، 2015 ؛ عبد�لرز�ق ، وعلي ، 

.)Moore,2004؛ Fisher and Haufe,20092007؛ �ل�سيد ،2014 ؛

فر�سيات البحث:
((( توج���د فروق د�لة �إح�سائًيا بني رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على �ختبار 1

��سط���ر�ب نق����س �لنتب���اه مف���رط �حلركة قبل وبع���د تطبيق برنام���ج �لق�سة 
�لجتماعية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا بني رتب درج���ات كل م���ن �ملجموع���ة �لتجريبية 1
ورتب درجات �ملجموعة �ل�سابطة على �ختبار ��سطر�ب نق�س �لنتباه مفرط 
�حلركة بعد تطبيق برنامج �لق�سة �لجتماعية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
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منهجية الدرا�سة واإجراءاتها

منهج الدرا�سة: 
�تبع���ت �لبح���ث �حلايل �ملنهج �سب���ه �لتجريبي من خ���الل �لت�سميم �لتجريبي 
�ملك���ون م���ن جمموع���ة جتريبي���ة وجمموعة �سابط���ة ، حيث مت عن طريق ه���ذ� �ملنهج 
�لتع���رف عل���ى �أثر �ملتغري �مل�ستق���ل )برنامج �لق�س���ة �لجتماعية( عل���ى �ملتغري �لتابع 

)��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد(.

جمتمع الدرا�سة : 
تك���ون جمتم���ع �لدر��س���ة من 78 تلميذة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم 
مبدين���ة حائل ، وهن تلميذ�ت �ل�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س �لإبتد�ئي مبد�ر�س 

�لتعليم �لعام للعام �لدر��سي 1438/1437ه �لف�سل �لدر��سي �لأول.

عينة الدرا�سة ال�ستطالعية : 
تكونت من 30 تلميذة من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية 

من جمتمع �لدر��سة مبدينة حائل ، وذلك حل�ساب �سدق وثبات �ملقيا�س.

عينة الدرا�سة الأ�سا�سية : 
تكونت عينة �لدر��سة من 15 تلميذة من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم من 
جمتم���ع �لدر��س���ة مبدينة حائ���ل ، ومت �سحبهن من عينة كلي���ة تكونت من 48 تلميذة 
م���ن �لالت���ي ح�سلن على �لدرجات �لعليا على �ختبار ��سطر�ب نق�س �لنتباه مفرط 
�حلرك���ة. ومت توزيعه���ن ع�سو�ئًي���ا عل���ى جمموعت���ني مت�ساويت���ني �إحد�هم���ا جتريبية 
و�لأخ���رى �سابط���ة، ومتت مر�عاة �لتكافوؤ بني �أف���ر�د �ملجموعتني يف �لن�ساط �لز�ئد ، 
ونق�س �لنتباه ، و�لندفاعية ونوع �ل�سعوبة. وبناًء على ذلك مت حذف حالة متطرفة 

على درجات �لختبار ، كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جداول )1(
الفروق بني اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي

على اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط احلركة

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لبعاد
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

�سعف �لنتباه
77.0749.50جتريبية

0.425-0.671
77.9355.50�سابطة

�لن�ساط �لز�ئد
78.0056.00جتريبية

0.881-0.317
77.0049.00�سابطة

�لندفاعية
77.9355.50جتريبية

0.535-0.593
77.0749.50�سابطة

 �لدرجة �لكلية
للمقيا�س

78.0756.50جتريبية
0.528-0.597

76.9348.50�سابطة

يتب���ني م���ن �جل���دول )1( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني رتب 
درج���ات �أف���ر�د كل من �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�سابط���ة على �ختبار 
��سط���ر�ب نق����س �لنتب���اه مف���رط �حلرك���ة، مما يوؤك���د تكاف���وؤ �ملجموعت���ني يف �سعف 

�لنتباه، و�لن�ساط �لز�ئد ،و�لندفاعية، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س.

جدول )2(
الفروق ح�سب العمر بني اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة

 متو�سط�لعدد�ملجموعة
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

 �إجمايل
�لعينة

77.552.5جتريبية
0.001 -0.998

77.552.5�سابطة

يتب���ني م���ن �جل���دول )2( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني رتب 
درجات �أفر�د كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لعمر.
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اأدوات الدرا�سة : 
اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط احلركة 1

" Gilliam أعد �ختبار ��سطر�ب نق�س �لنتباه مفرط �حلركة "جليام�
ونقله للبيئة �لعربية �لبحريي )2015( حيث �إعادة ح�ساب �سدقه وثباته على �لبيئة 
�مل�سري���ة ، حي���ث مت �لتقن���ني عل���ى عين���ة تكونت م���ن 504 ف���رًد� يف �مل���دى �لعمري من 
3 – 23 �سن���ة ، ومت ح�س���اب ثب���ات �لختب���ار ع���ن طري���ق �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة وترو�حت 
قي���م �لثب���ات بني 0،82 – 0،96 لالأبعاد و�لدرجة �لكلية ، ومت ح�ساب �لثبات با�ستخد�م 
معام���ل ثب���ات �ألف���ا كرونب���اخ وترو�ح���ت �لقي���م ب���ني 0،74 – 0،79 لالأبع���اد و�لدرج���ة 
�لكلي���ة ، ومت ح�س���اب �ل�س���دق ع���ن طري���ق �س���دق �مل�سم���ون ، �ل�س���دق �خلارج���ي م���ع 
مقيا����س كون���رز لتقدي���ر �سل���وك �لطفل )ن�سخة �ملعل���م( وترو�حت قي���م �لرتباط بني           
0،52 – 0،84 ، ويتك���ون م���ن 36 عب���ارة ، موزع���ة عل���ى ثالثة �أبعاد ه���ي �لن�ساط �لز�ئد 
، ونق����س �لنتب���اه ، و�لندفاعي���ة. وي�ستخ���دم �لختب���ار لت�سخي�س ��سط���ر�ب �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد. 

�سدق وثبات الختبار يف البحث احلايل : 
مت ��ستخ���د�م �لختب���ار يف �لبيئ���ة �ل�سعودي���ة يف در��س���ة حديث���ة �أعد�ه���ا 
�خل���رب�ين )2015( على عينة م���ن �سعوبات �لتعلم ومت يف هذه �لدر��سة ح�ساب �سدق 
وثب���ات �ملقيا����س وكان���ت جميع �لقي���م مرتفعة ، وبالرغ���م من �أن ح�س���اب �سدق وثبات 
�لختبار يف �لبيئة �ل�سعودية حديث �إل �أنه متت �إعادة ح�ساب �سدقه وثباته يف �لبحث 

�حلايل على �لنحو �لتايل : 

ال�سدق : قامت �لباحثة بالتاأكد و�لتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي وذلك من خالل 
تطبي���ق �لختب���ار على عينة مكونة م���ن ) 30 ( تلميذة، ومت ��ستخد�م معامل بري�سون 
حل�س���اب �لرتب���اط ب���ني درجات عب���ار�ت �لختبار م���ع درجة �لبع���د �لذي تنتم���ي �إليه 
.)SPSS( وكذلك �لرتباط بالدرجة �لكلية، وذلك با�ستخد�م �لربنامج �لإح�سائي

محلق ( 1 ) اختبار اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة  (1)
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جدول )3(
يو�سح معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات اختبار ا�سطراب نق�س النتباه 

مفرط احلركة مع البعد املنتمية له
�لندفاعية�لن�ساط ز�ئدعدم �لنتباه

 رقم
�لعبارة

 معامل
**�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
**�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 معامل
**�لرتباط

50.73110.88220.791
90.69430.859140.822

150.78240.816160.804
220.75360.772170.858
230.82770.901180.769
240.80680.824190.921
250.729100.791200.918
260.821110.872210.898
270.884120.749
280.790130.911
290.932
300.724
310.728
320.846
330.839
340.861
350.694
360.737
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جدول)4(
معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط

 احلركة بالدرجة الكلية
رقم 

�لعبارة
معامل 

�لرتباط**
رقم 

�لعبارة
معامل 

�لرتباط**
رقم 

�لعبارة
معامل 

�لرتباط**
رقم 

�لعبارة
معامل 

�لرتباط**
10.753100.668190.720280.762
20.698110.742200.661290.839
30.732120.705210.800300.811
40.707130.911220.858310.725
50.844140.893230.791320.693
60.658150.847240.699330.828
70.661160.840250.694340.844
80.891170.695260.821350.657
90.749180.773270.866360.796

يب���ني �جل���دول )4( �أن قي���م معامل �رتب���اط عبار�ت �ختب���ار ��سطر�ب نق�س 
�لنتب���اه مفرط �حلركة �لدر��س���ة بالدرجة �لكلية للمحور �لذي تنتمي �إليه، ويت�سح 

�أن �لقيم د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0،01( جلميع عبار�ت �ملقيا�س. 

الثبات بالتجزئة الن�سفية 
لقيا�س ثبات �لختبار ��ستخدمت �لباحثة طريقة �لتجزئة �لن�سفية لفقر�ت 
�ختب���ار ��سطر�ب نق����س �لنتباه مفرط �حلركة، حيث مت ح�ساب معامالت �لرتباط 

بني �لفقر�ت �لفردية و�لزوجية وبلغ معامل �لثبات )0.878(.

الثبات با�ستخدام معامل ثبات األفا كرونباخ 
ومت �لتحق���ق م���ن ثب���ات �ختب���ار ��سط���ر�ب نق����س �لنتب���اه مف���رط �حلركة 

با�ستخد�م معامل ثبات �ألفا كرونباخ كما يف �جلدول �لتايل :
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جدول )5(
معامالت )األفا كرونباخ( لأبعاد اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط احلركة والدرجة الكلية

معامل �ألفا كرونباخ�لأبعاد
0.819عدم �لنتباه

0.892�لن�ساط �لز�ئد
0.907�لندفاعية

0.842�لدرجة �لكلية

برنامج الق�سة الجتماعية2 �إعد�د/�لباحثة.
متهيد :

مت ت�سمي���م برنام���ج �لق�س���ة �لجتماعي���ة وذل���ك م���ن خ���الل عم���ل �لباحثة 
كاأخ�سائي���ة �سعوب���ات تعل���م حيث �لزيار�ت �ملتك���ررة من �أمه���ات ذو�ت �سعوبات �لتعلم 
وحاجته���ن �إىل �إر�س���اد وتوجي���ه، وم���ن خالل �لطالع كذل���ك عل���ى �لآد�ب و�لدر��سات 
�ل�سابق���ة �لت���ي �أجريت حول ��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئد، وطبيعة 
�لعملي���ة �لإر�سادي���ة، وكيفي���ة ت�سمي���م و�إع���د�د �لرب�م���ج �لإر�سادية و�س���وًل للربنامج 

�حلايل لتطبيقه على عينة �لدر��سة.

الهدف العام للربنامج : 
يهدف هذ� �لربنامج �إىل �لتعرف على فعالية �لق�سة �لجتماعية يف خف�س 

��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

الأهداف الإجرائية : ومت �لتعر�س �إليها يف خمطط �لربنامج
م�سادر بناء الربنامج: مت بناء �لربنامج يف �سوء �مل�سادر �لتالية:-

( �ل�ستفادة من �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة يف �لبحث �حلايل.-
( �لط���الع عل���ى �لبح���وث و�لأط���ر �لنظرية �لت���ي تناول���ت �لق�س���ة �لجتماعية -

)�سا����س، 2013 ؛ �ل�سرط���اوي ،وعبيد�ت ، وط���ه ، و�ملهريي، 2015 ؛ عبد�لرز�ق ، 
 Moore,2004؛ Fisher and وعل���ي ، 2007؛ �ل�سيد ،2014، �أبوزيد ، 2016؛

.)Haufe,2009

حملق ) 2 ( برنامج �لق�سة �لجتماعية  (2) 
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( �لنتب���اه - ��سط���ر�ب  تناول���ت  �لت���ي  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  عل���ى  �لط���الع 
�سعوب���ات  ذوي  ل���دى  وخ�سائ�س���ه  و�أعر��س���ه  �لز�ئ���د  بالن�س���اط  �مل�سح���وب 
�لتعلم)خل�سرم���ي،2007؛ زي���ادة ،2008 ؛ جري�س���ات ، وخ���ال ، وطلح���ان،2010؛ 
تامو�سكي، وبرنز ،وناي ، 1986؛ عجالن ، 2002؛ �لزعبي ، و�لقحطاين ، 2015 ؛ 
عبد�لعزيز ،وعبيد�ت ،1430؛ ح�سني ،2012؛ عبد�حلميد ، 2012؛ حمفوظ ،2010 ؛

.)Klomek et al,2016؛ Mclane,2016ملاماري و�آخرون،2015؛�

العتبارات العامة التي يقوم عليها الربنامج:
( �إقامة عالقة جيدة مع �ملجموعة �لتجريبية.-
( تقبل �لباحثة غري �مل�سروط للمجموعة �لتجريبية.-
( �إقامة عالقة جيدة مع �أع�ساء �ملجموعة �لإر�سادية.-
( �ملحافظة على �سرية �ملعلومات و�لتاأكيد عليها.-
( �لتاأكيد على �سرورة �لتز�م �أفر�د �لعينة باأوقات �جلل�سات ومو�عيدها �ملحددة -

وذلك لال�ستفادة من �لربنامج.

حدود الربنامج التنفيذية: 

احلدود املكانية: طبق �لربنامج يف �إحدى غرف �مل�سادر مبدر�سة ) �لثالثون( - 
�لبتد�ئية.

احل�دود الزماني�ة: مت تطبي���ق �لربنام���ج يف )25( جل�سة �إر�سادي���ة بو�قع خم�س - 
دقيقة. جل�سات �أ�سبوعيا، وقد ��ستغرقت كل جل�سة ما بني )35– 40( 

اإجراءات تطبيق الربنامج:
( تهيئ���ة �ملك���ان ) غرف���ة �مل�سادر( �ل���ذي تعقد في���ه �جلل�سات مع �إز�ل���ة �ملعوقات، -

وتوفري �ملناخ �ملنا�سب للتفاعل و�لتعاون مع �لأع�ساء.
( تب���د�أ �جلل�س���ات بعر����س عن���و�ن �جلل�س���ة و�له���دف منه���ا ومناق�س���ة �لأع�س���اء           -

حول ذلك.
( وعر����س                         - �ل���ر�أي  و�إب���د�ء  للم�سارك���ة  �لأع�س���اء  جلمي���ع  �لفر�س���ة  �إتاح���ة 

�مل�سكالت و�لق�سايا.
( تق�سي���م �لأع�س���اء يف ور�س �لعمل �إىل جمموعات بحي���ث تقوم كل منها بعر�س -

م�سكلة معينة ليدور �لنقا�س حولها.
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( مت يف �أثن���اء �جلل�س���ات ��ستخ���د�م �لأدو�ت �لتالي���ة: �لق�س���ة �مل�س���ورة، �لق�س���ة -
�ملطبوعة، �لق�س�س �مل�سموعة، عر�س بوربوينت.

( مت ��ستخ���د�م �ل�سب���ورة وذل���ك للكتابة و�لتو�سيح و�سرح بع����س �لعنا�سر، �أو ما -
ي�سع���ب عل���ى �لأع�س���اء، بالإ�ساف���ة �إىل خال�سة م���ا مت �لتو�سل �إلي���ه و�إجنازه 

خالل �جلل�سة.
( عند �نتهاء �جلل�سة يتم �لتفاق مع �لأع�ساء على موعد �جلل�سة �لقادمة.-

املخطط العام للربنامج: 
يو�س���ح �جل���دول �لت���ايل و�سًف���ا خمت�س���ًر� للربنام���ج �لإر�س���ادي يت�سم���ن 

�جلل�سات وعنو�نها و�أهد�فها وما يتم خالل كل منها من ن�ساطات.

جدول)6(
خمطط جل�سات برنامج الق�سة الجتماعية

رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

)1(
�إلقاء 

�لتحية 

�لرتحيب بالتالميذ. -
�لتعارف بني �لباحثة  -

و�لتالميذ ، و�لتعارف 
بني �لتلميذ�ت بع�سهن 

ببع�س.
تعريف �لتلميذ�ت  -

مباهية �لربنامج، 
و�أهد�فه، وفو�ئده وما 

ميكن �كت�سابه من 
معارف ومهار�ت.

حث �لتلميذ�ت على  -
�للتز�م بح�سور جميع 

جل�سات �لربنامج 
لتحقيق �لأهد�ف 

�ملرجوة.
�لتفاق مع �لتلميذ�ت  -

على �أوقات، ومو�عيد، 
وزمن �جلل�سات.

تعريف. -
تعارف. -
تقدم �لباحثة جدوًل زمنًيا للجل�سات  -

وخمطط �لأهد�ف.
�حلو�ر. -
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رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�لرتكيز )2(
و�لنتباه

�أن تركز �لتلميذة  -
�نتباهها لعنا�سر 

�حلديث.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة         -
»�للون �لبنف�سجي«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

تنظيم )3(
�لوقت

�أن تنظم �لتلميذة  -
وقتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�سعاد و�لوقت«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�ل�ستئذ�ن)4(

�أن ت�ستاأذن �لتلميذة من  -
زميالتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة              -
»نانا �لذكية«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

توجيه )5(
�ل�سكر

�أن ت�سكر �لتلميذة  -
زميالتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�سكر �مللك«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

 �لعتذ�ر)6(

�أن تعتذر �لتلميذة من  -
زميالتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»قلم عادل«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة
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رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

 �لتعاون)7(

�أن تتعاون �لتلميذة مع  -
زميالتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»عبور �لنهر«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�سبط )8(
�لنف�س

�أن ت�سبط �لتلميذة  -
نف�سها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�ملزرعة و�لعمال«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�ل�ستعارة)9(

�أن ت�ستعري �لتلميذة  -
من زميالتها بع�س 

�ل�سياء.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»كتاٌب ولي�س طبق«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�نتظار )10(
�لدور

�أن تنتظر �لتلميذة  -
دورها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»طو�بري �ملكتبة«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

)11(
�لتعبري
 عن 

�لحتياجات

�أن تعرب �لتلميذة عن  -
�حتياجاتها.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�خلجولة هند«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة
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رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�آد�ب )12(
�لطعام

�أن تلتزم �لتلميذة باآد�ب  -
�لطعام.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»لطيفة وطعام �لغد�ء«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�آد�ب )13(
�لزيارة

�أن تلتزم �لتلميذة باآد�ب  -
�لزيارة.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»زيارة منرية«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة.

�آد�ب )14(
�حلديث

�أن تلتزم �لتلميذة باآد�ب  -
�حلديث.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»جوري وجنى«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

)15(
�ل�ستماع 

قبل 
�لتنفيذ

�أن ت�ستمع �لتلميذة قبل  -
�أن تنفذ.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»مدى و �أبيها«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�تباع )16(
�لتعليمات

�أن تتبع �لتلميذة  -
�لتعليمات.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�أجماد �ملجدة«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة
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رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

)17(
�حرت�م 
حقوق 

�لآخرين.

�أن حترتم �لتلميذة  -
حقوق �لآخرين.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»دفرت نورة«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

)18(
�لبتعاد 

عن 
�لتطفل

�أن تبتعد �لتلميذة عن  -
�لتطفل.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»في�سل �لنادم«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

 �لعمل )19(
�ملفيد

�أن تعمل �لتلميذة عمال  -
مفيد�.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�لتاجر و�بنه«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�لنظام)20(

�أن تلتزم �لتلميذة  -
بالنظام

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»جو�هر �ملنظمه«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

 �لدقة)21(

�أن تلتزم �لتلميذة  -
بالدقة.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»�ملنزل �خل�سبي«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة
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رقم
�جلل�سة

عنو�ن 
�لن�ساط�أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�لحرت�م)22(

�أن حترتم �لتلميذة  -
�لآخرين.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»با�سم و�لعم خالد«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

)23(
��ستغالل 

وقت 
�لفر�غ

�أن ت�ستغل �لتلميذة وقت  -
�لفر�غ.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»رهف و�لإجازة«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة

�أد�ء �ملهام  )24(
بنجاح

�أن توؤدي �لتلميذة �ملهام  -
بنجاح.

تعر�س �لباحثة على �لتلميذ�ت ق�سة  -
»منرية و�أختها حنان«.

تطلب �لباحثة من بع�س �لتلميذ�ت �إعادة  -
�سرد �لق�سة.

تقدم �لباحثة بع�س �لأ�سئلة �ملرتبطة  -
بالق�سة 

��جلل�سة  )25(
�خلتامية

مر�جعة ما �سبق يف  -
�جلل�سات و�لتاأكيد على 

ما مت تناوله.
�لتاأكيد على �لتلميذ�ت  -

مبتابعة �ملمار�سة 
�لعلمية وتطبيق ما 

مت تدريبهن عليه يف 
�جلل�سات.

�لحتفال بانتهاء  -
�لربنامج وتوديع 

�لتلميذ�ت.

تطلب �لباحثة من �لتلميذ�ت ��ستعر��س  -
�ل�سلوكيات �لتي �كت�سبنها من �لربنامج، 

ثم ت�سجل �لباحثة تك �ل�سلوكيات يف 
قائمة على �ل�سبورة.

تطلب �لباحثة من كل تلميذة �أن  -
حتدد �ل�سلوكيات �لتي ��ستخدمتها 

�سو�ء يف �ملنزل �و �ملدر�سة �و يف �لأماكن 
�لجتماعية.

حتتفل �لباحثة مع �لتلميذ�ت باإنهاء  -
جل�سات �لربنامج.
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تقومي الربنامج: 
مت تقييم �لربنامج على �لنحو �لتايل:

( �لعر�س على �ملحكمني2 و�ل�ستفادة من مالحظاتهم.-
( �ملقارنة بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لق�سة �لجتماعية -

بعد تطبيق �لربنامج.
( �ملقارنة بني �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج.-
( �لو�جب �ملنزيل و�لذي كان مبثابة قيا�س لهدف �جلل�سة.-

الأ�ساليب الإح�سائية : 
مت ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية:

( ب���ني - �لف���رق  لختب���ار   (Mann-Whitney-Test) ويتن���ي  م���ان  �ختب���ار 
�ملجموعتني ، �لتجريبية و�ل�سابطة.

( �ختبار ويلكوك�سون للعينات �ملرتبطة (Wilcoxon-Test) ، �لقبلي و�لبعدي -
للمجموعة �لتجريبية.

اإجراءات الدرا�سة:
(( در��س���ة وحتلي���ل �لأدبيات �ملرتبطة باملح���اور �لتالية متغ���ري�ت �لدر��سة تتمثل .

يف )��سط���ر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد - �سعوبات �لتعلم -برنامج 
�لق�سة �لجتماعية(

(( مر�جعه �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �ملتعلقة مبتغري�ت �لدر��سة..
(( �حل�سول على �لت�ساريح �لالزمة3 من �جلهات �ملخت�سة لإجر�ء �لدر��سة..
(( ت�سميم �دو�ت �لبحث وتقنينها على جمتمع �لدر��سة..
(( �ختيار عينة �لدر��سة..
(( �لتطبيق �لقبلي لأدو�ت �لبحث على عينة �لدر��سة..
(( تطبيق �لربنامج على عينة �لدر��سة..
(( ر�سد �لنتائج وتف�سريها ومعاجلتها..

ملحق ) 3 ( قائمة �ملحكمني  )2(
ملحق )4( �لت�ساريح �لالزمة  )3(
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(( تق���دمي �لتو�سي���ات و�ملقرتح���ات �خلا�سة بالبح���ث على �سوء م���ا يتو�سل �إلية .
نتائج �لدر��سة.

(0( كتابة �لتقرير �لنهائي للدر��سة..
((( �لتو�سي���ات و�ملقرتح���ات �خلا�س���ة بالدر��س���ة، عل���ى �س���وء م���ا تو�سل���ت �إلي���ه               .

من نتائج.
((( كتابة تقرير �لدر��سة ومر�جعته لغوًيا وعلمًيا..

نتائج الدرا�سة وتف�سريها

الفر�سية الأوىل: ن�س �لفر�سية �لأوىل ما يلي: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى �ختبار ��سط���ر�ب نق�س �لنتب���اه مفرط �حلركة 
قب���ل وبع���د تطبيق برنامج �لق�س���ة �لجتماعية ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دي«. وللتحقق 
م���ن �سح���ة هذه �لفر�سية مت ��ستخد�م �ختب���ار Wilcoxon Test. ويو�سح �جلدول 

�لتايل نتيجة هذ� �لختبار.
جدول)7(

الفروق بني رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي
 على اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط احلركة

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لدللةقيمة z�لرتب

�سعف �لنتباه

a7428�لرتب �ل�سالبة

2.388-0.017
b000�لرتب �ملوجبة

c0�لعالقات

7�ملجموع

�لن�ساط �لز�ئد

a7428�لرتب �ل�سالبة

2.375-0.018
b000�لرتب �ملوجبة

c0�لعالقات

7�ملجموع
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 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لدللةقيمة z�لرتب

�لندفاعية

a7428�لرتب �ل�سالبة

2.375-0.018
b000�لرتب �ملوجبة

c0�لعالقات

7�ملجموع

�لدرجة �لكلية

a7428�لرتب �ل�سالبة

2.371-0.018
b000�لرتب �ملوجبة

c0�لعالقات

7�ملجموع

a. after < before

b. after > before

c. after = before

يتبني من �جلدول )7(: وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 
)0.018( ب���ني رتب درج���ات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
عل���ى �ختب���ار ��سط���ر�ب نق�س �لنتباه مف���رط �حلرك���ة ل�سالح �لقيا����س �لبعدي بعد 

تطبيق �لربنامج �لإر�سادي، وهذه �لنتيجة توؤكد �سحة هذه �لفر�سية.

الفر�س�ية الثانية : ن�ست �لفر�سية �لثانية ما يلي: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
رتب درجات كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على �ختبار ��سطر�ب 
نق����س �لنتب���اه مف���رط �حلرك���ة بع���د تطبي���ق برنام���ج �لق�س���ة �لجتماعي���ة ل�سال���ح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة«. وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذه �لفر�سي���ة، مت ��ستخ���د�م �ختبار 

Mann-Whitney، ويو�سح �جلدول )8( نتائج هذ� �لختبار.
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جدول )8(
الفروق بني رتب درجات اأفراد كل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة

 على اختبار ا�سطراب نق�س النتباه مفرط احلركة

 متو�سط�لعدد�لعينة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 �لدللةقيمة Z�لرتب

�لإح�سائية

 �سعف
�لنتباه

71177�لتجريبية
3.144-0.002 7428�ل�سابطة

14�ملجموع

 �لن�ساط
�لز�ئد

71177�لتجريبية
3.151-0.002 7428�ل�سابطة

14�ملجموع

�لندفاعية

71177�لتجريبية
3.169-0.002 7428�ل�سابطة

14�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

71177�لتجريبية
3.151-0.002 7428�ل�سابطة

14�ملجموع

يتب���ني م���ن �جل���دول )8( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى 
)0.002( بني رتب �أفر�د كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على �ختبار 
��سط���ر�ب نق����س �لنتب���اه مف���رط �حلركة بع���د تطبيق برنام���ج �لق�س���ة �لجتماعية 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. وهذه �لنتائج توؤكد �سحة هذه �لفر�سية.

مناق�سة نتائج الدرا�سة :
يت�س���ح من �جل���دول)7( و�جل���دول )8( �أن برنامج �لق�س���ة �لجتماعية كان 
فعاًل يف خف�س �أعر��س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت 
ذو�ت �سعوبات �لتعلم وتتفق نتائج هذه �لدر��سة مع �لدر��سات �لتي ��ستخدمت بر�مج 
قائم���ة عل���ى �لق�س���ة �لجتماعي���ة كاإح���دى فنيات حت�س���ني �ل�سلوك وخف����س �ل�سلوك 
�مل�سك���ل، مث���ل در��س���ة �ل�سي���د )2014( �لت���ي تو�سل���ت �إىل فعالي���ة �لق�س���ة �لجتماعية 
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يف تنمي���ة بع����س �ل�سلوكي���ات �ملرغوب���ة، وخف�س �لن�س���اط �لز�ئد ل���دى �لتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة �لعقلي���ة، كذل���ك در��س���ة �سا����س )2013( �لتي �أثبت���ت نتائجها فعالي���ة �لق�سة 
�لجتماعي���ة يف خف����س م�ست���وى �ل�سلوك �لع���دو�ين ل���دى �لتلميذ�ت �ملعاق���ات فكريا                        
)�لقاب���الت للتعل���م(، كم���ا تتف���ق م���ع �لنتائ���ج �لتي تو�سل���ت �إليه���ا در��س���ة عبد�لرز�ق 
وعل���ي)2007( م���ن �إثب���ات فعالي���ة ��ستخ���د�م �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف تنمي���ة �لرتبي���ة 
�لوجد�ني���ة ل���دى �لأطفال، كذلك فاإنها تتفق مع م���ا تو�سلت �إليه در��سة �ل�سرطاوي، 
وعبي���د�ت، وط���ه، و�مله���ريي )2015( من ثب���وت فعالي���ة �لق�سة �لجتماعي���ة يف تنمية 

مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال �لتوحديني.
للق�س���ة  �لقدم���ة  �لعرو����س  تن���وع  �إىل  �لربنام���ج  ق���د يرج���ع فعالي���ة  كم���ا 
�لجتماعي���ة )م�س���ورة كان���ت �أو م�سموع���ة، �أو مطبوع���ة، �أو عر�س���ا بالباوربوين���ت( 
و�لذي كان له دور بارز يف جذب �نتباه �لتلميذ�ت �أفر�د �لعينة وم�ساركتهن �لفعالة يف 

�لربنامج �مل�ستخدم على �متد�د جل�سات تطبيقه.
كذل���ك ف���اإن تل���ك �لنتائ���ج تن�سج���م م���ع م���ا ذك���ره عبي���د�ت )2014( م���ن �أن 
للق�س����س �لجتماعية دوًر� مهما يف �لتخفيف و�لإقالل من حدة �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�لت���ي يعانيه���ا بع����س �لتالمي���ذ، وتزي���د م���ن وعيه���م �لجتماعي، كم���ا تق���وم باإك�ساب 
�لطف���ل مهار�ت جديدة، ويف بع�س �حلالت فاإن تل���ك �ل�سلوكيات )�ملهار�ت( �جلديدة 
تبق���ى مرت�سخة يف ذهن �لتلميذ، حيث يقوم بتعميمها يف مو�قف �أخرى جديدة حتى 

بعد �ختفاء �لق�سة. 
وكما يرى فر�ج )2002( فاإن �لق�س�س �لجتماعية تعطي ت�سوًر� م�سبًقا عما 
يتوقعه �لآخرون من �لطفل يف �ملو�قف �لجتماعية �لو�قعية، وت�سهم يف �لتخفيف من 
حدة �لتوتر �أو �لقلق �لذي يظهره �لطفل فيما ي�سادفه م�ستقباًل من مو�قف جديدة يف 
بيئته، حيث تعطيه هذه �لق�س�س ت�سوًر� م�سبًقا عن هذه �ملو�قف و�لبيئات �جلديدة.

وي���رى يحي���ى )2005( �أن �لق�س���ة �لجتماعي���ة ت�ستخ���دم كع���الج ل�سطر�ب 
�لنتب���اه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد �إذ يجدر باملعل���م �ختيار �لق�س�س �ملالئمة مل�ساعر 
�لتالمي���ذ وم�سكالته���م و�ل�سعوب���ات �لت���ي تو�جهه���م. و�لعمل على معاون���ة تالميذه 
يف حتلي���ل جمي���ع عنا�سر �لق�سة و�أحد�ثها، و�حلر�س عل���ى �ختيار �لق�س�س �ملالئمة 

لأعمار �لتالميذ.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 237 

فق���د قام���ت �لباحثة ببناء �لربنامج بن���اء على �ملقيا����س �مل�ستخدم يف �لبحث 
�حلايل، وهو ما مت به حتديد ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد للتلميذ�ت، 
فكان���ت مو�سوع���ات �لربنامج وحمت���و�ه متفقة متاما م���ع م�سك���الت �لتلميذ�ت ذو�ت 
�سعوب���ات �لتعل���م �لالئ���ي يعانني م���ن ��سطر�ب �لنتب���اه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد، 

وهذ� ما جعل �لربنامج ميثل �حتياًجا فعلًيا وملمو�ًسا لعينة �لدر��سة.

و�عتماد �لباحثة على فنية �لو�جب �ملنزيل يف نهاية كل جل�سة مبثابة تقييم 
ملا تعلمه �لتالميذ يف كل جل�سة وكذلك كان فر�سة ليمار�س كل تلميذ ماتعلمه خالل 
جل�س���ات �لربنام���ج يف حيات���ه �ليومية وهذ� جع���ل �لتلميذ�ت على وع���ي كامل و�إدر�ك 
ل�سلوكياته���ن غ���ري �ملرغوب���ه، وه���ذ� يتف���ق م���ع ماذك���ره �أبو زي���د)2016( م���ن �أن فنية 
�لو�ج���ب �ملن���زيل يف نهاي���ة كل جل�س���ة عالجي���ة تعمل مبثاب���ة �أد�ة تقييم م���ع ماتعلمه 
�لف���رد يف �جلل�س���ة، وكذلك تعطي �لفرد �مل�ساركة �لفر�سية ملر�جعة �جلل�سة وممار�سة 
�ل�سل���وك �جلي���د �و �لتوق���ف ع���ن �ل�سل���وك �ل�سلب���ي، وتقيي���م ذل���ك يف مو�ق���ف حيات���ه 
�ليومي���ة تل���ك �لعمليه �لت���ي �ذ� ماو�سلنا �إليها نكون ق���د و�سلنا حلل جذري مل�سكالت 

�لطفال و�ملر�هقني.

البحوث والدرا�سات املقرتحة :
( �إع���د�د در��سات تهتم بفعالي���ة �لق�سة �لجتماعية يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين -

لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
( �إعد�د وت�سميم بر�مج �إر�سادية خلف�س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط -

�لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
( �أخ���رى خلف����س ��سط���ر�ب �لنتب���اه �مل�سح���وب - �إر�سادي���ة  ��ستخ���د�م مد�خ���ل 

بالن�ساط �لز�ئد.
( ��ستخ���د�م �لق�س���ة �لجتماعية يف حت�س���ني �ل�سلوك �ملرغ���وب وخف�س �ل�سلوك -

غري �ملرغوب لدى فئات �أخرى من �لأطفال. 
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تو�سيات الدرا�سة 
( �لهتم���ام بالتع���رف على طبيعة ��سطر�ب �لنتباه �مل�سح���وب بالن�ساط �لز�ئد -

ل���دى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم من خالل �لبحوث و�لدر��سات و�لتقييم 
�مل�ستمر يف �لف�سول �لدر��سية.

( �لهتمام بالك�سف عن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �لذين يعانون من ��سطر�ب -
�نتب���اه م�سح���وب بالن�س���اط �لز�ئ���د من �أجل تق���دمي �خلدم���ات �لالزمة لهم.

( �لهتمام بالك�سف عن ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �إخوة -
و�أقارب �لتلميذ ذي �سعوبات �لتعلم �لذي يعاين من هذ� �ل�سطر�ب.

( �إع���د�د ندو�ت ولقاء�ت بني �أ�سر ذوي �لحتياجات �خلا�سة لتوعيتهم باأعر��س -
��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ومالحظتها على �أبنائهم ومدى 

عالقتها مب�سكالتهم.
( �إع���ادة �لنظ���ر يف �ملناهج �ملقدمة للتالميذ و�لط���الب يف �ملد�ر�س للرتكيز على -

�لق�س���ة �لجتماعي���ة كمدخ���ل يف تطوي���ر �مله���ار�ت وحت�سني �ل�سل���وك وخف�س 
�ل�سلوكيات �ل�سلوكية.

( توعي���ة �ملعلم���ني و�لقائم���ني على �لتعلي���م ل�ستخد�م �لق�س���ة كمدخل لتعديل -
�ل�سلوك �ملتعلمني باعتبارها �أحد تقنيات �لنمذجة.

( توعي���ة �لآب���اء باأهمي���ة �لق�س���ة يف �ك�س���اب �لطف���ل �ل�سل���وك �ملرغ���وب وخف����س -
�ل�سلوك غري �ملرغوب مع �لرتكيز على �لق�سة �لهادفة �لرتبوية.

( �ملقدم���ة - �لتلفزيوني���ة  �لرب�م���ج  يف  �لهادف���ة  �لجتماعي���ة  �لق�س���ة  ت�سم���ني 
لالأطفال. 

( �لتو�سع يف �إعد�د �لق�س�س �لجتماعية �ملتنوعة �لتي تخدم �لأهد�ف �لرتبوية -
�ملتنوع���ة وكذل���ك �لقي���م و�ملب���ادئ و�لع���اد�ت و�لتقالي���د و�ل�سلوكي���ات �لب�سرية 

�ملتنوعة و�لفريدة.
( توف���ري �لق�س����س �لجتماعية �ملتنوعة يف �ملكتب���ات �لعامة ويف مكتبات �ملدر��س -

وباأعد�د منا�سبة لتكون متاحة ويف متناول جميع �لطالب.
( دع���م جم���ال �إع���د�د �لق�سة �لجتماعي���ة من قب���ل �جلهات �ملخت�س���ة لتكون يف -

متناول �جلميع وعلى وجه �خل�سو�س �لأ�سر ذ�ت �لدخل �ملحدود.
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ملخ�ص البحث:
 ��سته���دف �لبح���ث تنمية �لتفكري �لإيجابي و�جتاه���ات �لطالب �لعاديني نحو 
�أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة �حل�سي���ة �ملدجمني م���ن خالل برنامج �إر�س���ادي، وتكونت عينة 
�لبحث من )35( طالب بق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود، ولتحقيق هدف 
�لبحث مقيا�س �جتاه �لطالب �لعاديني نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة �حل�سية �ملدجمني 
معهم، ومقيا�س �لتفكري �لإيجابي، ولالإجابة على �أ�سئلة �لبحث مت ح�ساب �ملتو�سطات 
�حل�سابي���ة و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة و�ختب���ار “ت” لدلل���ة �لف���روق ب���ني �ملتو�سط���ات، 
معام���ل �ألف���ا- كرونب���اخ حل�س���اب �لثب���ات، �ختب���ار Chi-square، و�ختب���ار م���ان وتن���ى 
)مت���ت جمي���ع �ملعام���الت �لح�سائي���ة عل���ى برنام���ج SPSS(. و�أ�سفرت نتائ���ج �لبحث 
ع���ن وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ات درج���ات �لط���الب عل���ى مقيا����س 
�لتفك���ري �لإيجاب���ي ومقيا����س �جتاهات �لط���الب �لعاديني نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة 
�حل�سي���ة �ملدجمني معهم بني �لتطبيقني �لقبل���ي و�لبعدي ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، 
كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج وج���ود ف���روق غري د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سطات رت���ب درجات 
�لط���الب عل���ى �ملقيا�سني ترجع للم�ست���وى �لدر��سي ونوع �إعاق���ة �لطالب �ملدموجني                              

)�سم- مكفوفني(. 

كلمات مفتاحية: �لتفكري �لإيجابي- ذوي �لإعاقة �حل�سية – �لجتاهات- �لدمج. 



فعالية برنامج اإر�صادي يف تنمية التفكري االإيجابيد . حماده علي عبد املعطي علي

 250 

Effectiveness of the Proposed Program For Normal 
Students To Develop Positive Thinking and Modify 

Their Attitudes Towards Their Integrate Peers                                   
With Disabilities

Dr. hamada Ali Abdelmoaty Ali

The study target to develop positive thinking and attitudes of 
normal students about their Integrate peers with disabilities through a 
proposed program, the study sample consisted of 35 students Special 
Education Department at King Saud University, and to achieve the 
target of the study measure the direction of normal students their 
Integrate peers with disabilities, and the measure of thinking positive 
To answer the questions of the study was calculated averages, standard 
deviations, and T-test “the significance of differences between the 
averages, alpha Cronbach’s, Chi-square test, and Mann Whitney test 
(has all statistical transactions on SPSS) program.The results of the 
study on the presence of statistically significant differences between 
the mean scores of students on positive thinking scale and the scale 
of ordinary students’ attitudes toward their peers with disabilities 
integration them between the two applications pre and post in favor 
of the post administration, and the results indicated the presence of 
non-statistically significant differences between the means ranks 
student scores on the two scales returns the level of the school and 
the type of disability Integration students (deaf- blind).

Keywords: (positive thinking - persons with disabilities - attitudes 
– integration).
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مقدمة 
 ي���رى جيم����س �آل���ن »�أن كل �لأ�سي���اء �لت���ي ننجزه���ا و�لت���ي نف�س���ل يف �إجنازه���ا 
ه���ي نتيج���ة مبا�س���رة لأفكارنا �خلا�سة، ومكانت���ك �ليوم هي ما قادت���ك �إليها �أفكارك! 
و�ستك���ون مكانت���ك غًد� ما �ستاأخذك �إليه �أفكارك« )ل���ور،2011، 119(، كما يرى �سكوت 
دبلي���و: �أن �لتفكري �لإيجاب���ي هو قدرتنا على �لفكرية للو�سول �إىل نتائج �ف�سل عرب 
�أفك���ار �إيجابي���ة، )يف �لرقيب، 2008، 8( فاختيارك �أن تفكر باإيجابية ت�ستطيع �ن تزيل 
�لكثري من �مل�ساعر �لغري مرغوب فيها و�لتي قد تعيقك عن حتقيق �لأف�سل لنف�سك 
وجمتمع���ك، فلك���ي حتيا حي���اة متو�زنة ينبغي �أن تغري من طريق���ة تفكريك، و�أ�سلوب 
حيات���ك، ونظرت���ك جتاه نف�سك، و�لنا�س، و�لأ�سي���اء، و�ملو�قف �لتي حتدث لك، فالبد 

من مر�جعة �أفكارنا عن �نف�سنا و�أفكارنا عن �لآخرين و�لعامل. 

 فف���ي ظ���ل �لأه���د�ف �لت���ي ت�سع���ي �ل���دول لتمك���ني �لط���الب ذوي �لإعاقة من 
�لدم���ج �لكامل ينبغي تعديل �جتاهات �لطالب �ملب�سرين نحوهم وقد ��ستقى مفهوم 
�لتفك���ري �لإيجاب���ي م���ن خ���الل ع���دد م���ن �ملفاهي���م �ملختلف���ة، منه���ا �لتفك���ري �لبنائي 
Constructive Thinking ، و�ل���ذي قدمت���ه �لنظري���ة �لبنائي���ة وه���و يرك���ز عل���ى 
 Opportunity كت�س���اب مه���ار�ت نف�سية ملو�جهة �مل�سكالت، ومنها �لتفك���ري �لفر�سة�
Thinking و�ل���ذي قدم���ه �سوليف���ان Sullivanع���ام 1953، و�لذي يرك���ز على زيادة 
�نتب���اه �لف���رد وتفك���ريه يف �أبع���اد �لنج���اح يف �أي م�سكل���ة و�جلو�ن���ب �لتي ت���وؤدي به �إىل 
حت���دي �مل�سكل���ة وحله���ا، ولي�س �لرتكيز على جو�نب �لف�سل فيه���ا. و�فرت�س بذلك �أن 
�أ�سح���اب ه���ذ� �لنوع من �لتفك���ري يوؤمنون باعتق���اد�ت وقناعات ر��سخ���ة يو�جهون بها 
 Trail and Success تفكريه���م م���ن ه���ذه �لعتق���اد�ت �ملحاول���ة م���ن �أج���ل �لنج���اح
 (Neck & Mainz, 1992, 681; " Trial and Errorولي����س �ملحاول���ة و�خلط���اأ

�سامل، 2006، 105(. 

وي�س���ري �لتفك���ري �ليجاب���ي �إىل مفه���وم �مت���الك �لف���رد لع���دد م���ن �لتوقع���ات 
�ليجابي���ة �ملتفائل���ة جت���اه �مل�ستقب���ل، و�قتناع���ه بقدرت���ه عل���ى �لنجاح، وم���ن �أهم هذه 
�لتوقعات »�أنا �أفكر �إذ� �أنا �أ�ستطيع ، (I think, I can)، حيث يرى )�سليجمان، 1991( 
 Optimistic Thinking أن �لأف���ر�د مييل���ون �إىل �أح���د منط���ي �لتفك���ري �لتف���اوؤيل�
و�ل���ذي يق�س���د به �لتفكري �ليجابي، وهذ� يف مقابل �لنمط �لآخر وهو منط �لتفكري 
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�لت�ساوؤم���ي Pessimistic Thinking، وي�س���ر بان���دور� Bandura �إىل �أن �لتفك���ري 
�ليجاب���ي بعت���رب منط م���ن �أمناط �لتفك���ري �ملنطقي �لتكيفي �لذي يبتع���د فيه �لفرد 
ع���ن �خط���اء �لتفك���ري �لهد�مة، و�لت���ي يحملها يف بع����س �ملعتقد�ت �لت���ي توجه �أفكاره 
وم�ساع���ره لوجه���ة �سلبي���ة، وه���و ي�سم���ل �ل�سيط���رة �لتوماتيكي���ة لبع����س �لأفكار عن 
غريها يف توجيه م�ساعر �لفرد، و�سعف �لقدرة على �لتخل�س منها، و�ملبالغة يف روؤية 
�لأخطاء و�لنقائ�س، و�ل�ستعد�د �مل�سبق لقبول �لكل �أو ل�سيء غري �لكل، و�لنظر �إىل 

 (Stallard, 2002,69) لعيوب و�لإقالل من حجم �ملميز�ت�

 وم���ادة �لتفك���ري يف فك���ر يف �لأمر، فكر�، �أعمل عقله في���ه، ورتب بع�س ما يعلم 
لي�س���ل ب���ه �إىل �ملجه���ول، وفّكر مبالغ���ة يف �لفّكر، و�لتفك���ري: �إعمال �لعق���ل يف م�سكلة 

للتو�سل �إىل حلها �إل �أن هذ� �لتعريف �للغوي ق�سر �لتفكري على حل �مل�سكالت.

ومي���ز �لرقيب )2008، 7( بني �لتفكري و�ليجابي كمكونات للتفكري �لإيجابي 
وو�س���ف �لتفك���ري باأنه �ملهارة �لفعالية �لتي تدف���ع بالذكاء �لفطري للعمل و�ليجابي 
ن�سب���ة �إىل �لإيجابية وهي �ملحافظة عل���ى �لتو�زن �ل�سليم يف �إدر�ك خمتلف �مل�سكالت، 
كم���ا �أنه���ا �أ�سل���وب متكام���ل يف �حلياة، ويعن���ي �لرتكيز عل���ى �لإيجابي���ات يف �أي موقف 
ب���دل م���ن �لرتكيز على �ل�سلبي���ات، فيعني �أن حت�سن ظنك بذ�ت���ك، و�أن تظن خري� يف 
�لآخرين، و�أن تتبنى �لأ�سلوب �لأمثل يف �حلياة، وعّرف �لتفكري �لإيجابي باأنه ��سلوب 
متكام���ل يف �حلي���اة، ويعن���ي �لرتكيز عل���ى �لإيجابيات يف �أي موقف ب���دًل من �لرتكيز 
عل���ى �ل�سلبي���ات، �إن���ه يعن���ي ح�س���ن �لظ���ن بذ�ت���ك وتظ���ن خ���رًي� يف �لآخري���ن، وتتبن���ى 

�لأ�سلوب �لمثل يف �حلياة.

 كم���ا ع���ّرف �سليجمان و�سيك���ز )2000( �لتفكري �لإيجاب���ي يف �ل�سخ�سية باأنه: 
“جمموع���ة م���ن ��سرت�تيجي���ات يف �ل�سخ�سية توجد بدرج���ات متفاوته عند �لب�سر، 
منه���ا �لتف���اوؤل و�لذك���اء �لوج���د�ين و�لر�س���ا وتقب���ل �ل���ذ�ت غ���ري �مل�س���روط و�لكف���اءة 
�ل�سخ�سي���ة و�لإجناز وحتقيق �لذ�ت، و�مل�ساركة �لوجد�ني���ة، و�لعطاء و�لت�سجيع على 
�مل���ودة و�حل���ب، و�لتفتح و�لنفتاح على �خلربة، و�حلك���م �لأخالقي، ومهار�ت �لتفاعل 
�لجتماع���ي و�ل�سعور باجلم���ال و�لت�سامح و�ملثابرة، و�لإبد�ع، و�حلكمة، و�لتطلع نحو 
�مل�ستقب���ل، و�لتلقائي���ة �إل���خ...”، فه���ي م���ن �ل�سرت�تيجي���ات �لتي من �ساأنه���ا �أن جتعل 

�لفرد �أكرث م�سوؤولية و�إثارية وحت�سًر� )عبد �ملريد، 2010، 738(
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ويعت���رب �لتفكري �لإيجابي ه���و �مليل �لذي يجعل �لعقل يتقبل �لأفكار و�ل�سور 
و�لكلم���ات �لت���ي تب�سط كل م���ا هو معقد بحيث يتوقع �لفرد نتائ���ج �إيجابية توؤدي �إىل 
�لنج���اح فيم���ا يريده �أو يفك���ر فيه يف �مل�ستقبل، �أو �حلا�سر، �أي ما يتمناه �لفرد ب�سدق 
�إن���ه ي�ستطيع حتقيقه فالتفكري �ليجابي يح���ول �لأحد�ث �ل�سعبة �إىل �أحد�ث ميكن 
��ستثماره���ا و�ل�ستفادة منها، وت�سخريها لتحقي���ق �لأهد�ف، و�لتفكري �ل�سلبي يظهر 
عندم���ا يخ�س���ى �لف���رد من �مل�ستقبل ويعتق���د �أنه �قل �و �أ�سعف م���ن �لآخرين، ول يثق 
يف قدر�ت���ه ويتوق���ع �لف�س���ل فيم���ا يفعله وينظ���ر لأحالمه عل���ى �نها �س���يء بعيد �ملنال               

)عبد �حلميد، 2012، 267(. 

�إيجابي���ة  توقع���ات  ي�س���ع  جتعل���ه  ومعتق���د�ت  قناع���ات  �لف���رد  �مت���الك   
حم���دد                                                         ل�سل���وك  وتف�سيل���ه  �نتقائ���ه  يف  ه���ذ�  يظه���ر  بحي���ث  �مل�ستقبلي���ة  خلرب�ت���ه 

(Sheirer & Carver ,1993)

 Constructivism �لبنائي���ة  �لنظري���ة  عل���ى  �لإيجاب���ي  �لتفك���ري  يعتم���د   
Theory و�لت���ي تعت���رب �أن �لأفك���ار ق���د تكون مفكك���ة وغري مرت�بط���ة، ولكي يتحول 

�لتفكري �إىل �ملنظومية و�لإيجابية لبد �أن يتم ذلك من خالل:
((( بناء منظومات و�إت�ساقات فكرية و��سحة ترت�بط فيها �لأفكار ب�سكل منطقي.1
((( �ملنظومة هو ن�ساط بنائي لبد و�أن يخربه �لفرد �ملتعلم على وعي.1
((( �إعطاء �ملنظومات معنى ووظيفة لت�ساعد �لفرد على حل �مل�سكالت1
((( ��ستخد�مها يف جمموعات تعاونية و�قرت�ح ��ستخد�م رو�بط وكلمات مفتاحية 1

ل�ستح�سارها.
((( ن���وع �ملعلوم���ات �لتي ي�ستح�سرها �لفرد يف �أي موقف توؤثر على توجهه وفهمه 1

لهذ� �ملوقف )عبيد، وعفاته، 2003، 63(

 وقد عنيت در��سات عديدة بالتفكري �ليجابي و�لتي منها )عبد�ملريد، 2010( 
و�لت���ي هدف���ت لدر��س���ة �لف���روق يف جو�ن���ب �لتفك���ري �ليجاب���ي ب���ني حمموعتني من 
�ملفحو�س���ني م�سري���ة و�إيطالي���ة با�ستخ���د�م �ملقيا����س �لعرب���ي للتفك���ري �ليجاب���ي - 
�بر�هي���م، 2008- وتو�سل���ت �لنتائ���ج لوج���ود خ�سائ����س مت�سابهه ب���ني �ملجموعتني يف 
�أغلب جو�ن���ب �لتفكري �ليجابي)�ل�سبط �لنفعايل، �لتقبل �ليجابي مع �لختالف 
مع �لخرين وتقبل �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية، و�مل�ساحمة و�لريحية و�لذكاء �لجتماعي- 
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تقبل �لذ�ت غري �مل�سروط- وحب �لتعلم( بينما كانت �لفروق د�لة يف �لر�سا و�لتفاوؤل 
ل�سال���ح �ليطالي���ني يف �لتفاوؤل ول�سالح �مل�سريني يف �لر�سا، كما متيز �مل�سريني عن 

�لإيطاليني �لذكور بحب �لتعلم و�ملعرفة بال�سحة. 

�لتفك���ري  طبيع���ة  عل���ى  �لتع���رف  فهدف���ت   )2013 )�لعبي���دي،  در��س���ة  �أم���ا   
)�ليجاب���ي- �ل�سلب���ي( ل���دى طلب���ة �جلامع���ة وعالقت���ه بالتو�ف���ق �لدر��س���ي، ف�س���اًل 
ع���ن �لتع���رف على �لف���روق يف �لتفكري)�لإيجاب���ي- �ل�سلبي( و�لتو�ف���ق �لدر��سي لدى 
�لطلب���ة وف���ق متغري)�جلن����س- �لتخ�س����س �لدر��سي- �ملرحل���ة �لدر��سي���ة( وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل �أن طلب���ة جامعة بغد�د يتمتعون بنم���ط تفكري �إيجابي وم�ستوى مرتفع 
م���ن �لتو�ف���ق �لدر��سي، ول يوجد فروق د�لة بينه���م يف )�لتفكري �لإيجابي- �ل�سلبي( 
باخت���الف �ملرحل���ة �أو �جلن�س و�لتخ�س�س �لدر��سي، ووج���ود عالقة �رتباطية موجبة 

بني �لتفكري �لإيجابي و�لتو�فق �لدر��سي.

 هدف���ت در��س���ة �لعن���زي )2006( �إىل �لتع���رف على �أثر �لتدري���ب على �لتفكري 
�لإيجاب���ي وعل���ى �لقي���ادة �لذ�تي���ة للتفك���ري �ليجاب���ي، وعل���ى ��سرت�تيجي���ات �لتعل���م 
�ملنظ���م ذ�تًي���ا يف ع���الج �لتاأخ���ر �لدر��س���ي ل���دى تالمي���ذ �ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي يف 
دول���ة �لكوي���ت، وتو�سل���ت �لدر��سة لفعالي���ة �لتدريب على �لتفك���ري �ليجابي و�لتعلم                              

�لتعاوين و�لتح�سيل. 

 Peterson, Ruch, Beermann, park, & Seligman, هدف���ت در��س���ة
(149 ,2007) �إىل �لك�سف عن �لعالقة بني جو�نب �لتفكري �ليجابي يف �ل�سخ�سية 
�لمريكي���ني  �ملر�هق���ني  م���ن  عين���ة  ل���دى  �حلي���اة  ع���ن  و�لر�س���ا  �ل�سع���ادة  م���ن  وكل 
و�ل�سوي�سري���ني، وتو�سل���ت �لدر��س���ة لوج���ود عالق���ة �إيجابي���ة بني �لتفك���ري �ليجابي 
و�ل�سعادة و�لر�سا عن �حلياة، وت�سابهة �لعينتني يف �لتفاوؤل وتقبل �لأخرين ، و�رتبط 
�لمتن���ان كاأح���د جو�نب �لتفك���ري �ليجابي بالر�سا عن �حلياة ل���دى �لمريكيني كما 

�رتبط �لر�سا عن �حلياة باملثابرة لدى �لعينة �ل�سوي�سرية.

وقام���ت Irina, (2008) بدر��س���ة لتنمي���ة �ربع���ة م���ن �جلو�ن���ب �لإيجابية يف 
�ل�سخ�سي���ة ه���ي: �لتفاوؤل و�لإيثار و�لمتنان و�لعفو لتحقي���ق �ل�سعادة لدى عينة من 
�لطالب �جلامعيني )ن= 46( من �جلن�سني خالل برنامج تدري�سي ملدة ف�سل در��سي 
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يف عل���م �لنف����س �لإيجاب���ي يت���م �لرتكي���ز في���ه عل���ى �جلو�ن���ب �لربعة وت���رك للطالب 
�لرتكي���ز عل���ى �أحده���ا و�لت���ي يري���د حت�سينه���ا يف نف�س���ه، و�أق���ر 61% من �أف���ر�د �لعينة 
بتح�س���ن حياته���م �ل�سخ�سي���ة، و�ك���رث وعيا بالفك���ار �لإيجابي���ة، كما �أق���ر 76% بزيادة 
م�ساع���ر �لمتن���ان و�لرغبة يف م�ساعدة �لآخرين و�أوجه �خلري، و�أح�س 74% بال�سعادة، 

وزيادة تفهم �لذ�ت وقبولها.

 وميز �إبر�هيم )2008، 101( �لإيجابيني من �لنا�س باأنهم يت�سفون بال�سعادة ملا 
يتبنون من تلك �لأفكار �لعقالنية �لتي تهديهم يف توجهاتهم �ل�سخ�سية و�ل�سلوكية 

و�لجتماعية، مثل بع�س �ملعتقد�ت �لفكرية و�ل�سلوكية �لتالية:
((( معظم من يلم بنا من خري �أو �سر نحكمه نحن باأر�ئنا وت�سرفاتنا.1
((( عندم���ا حت���دث �أ�سياء ل ن�ستهيها ول نتوقعها، ميكن �أن نغري من �أفكارنا عنها 1

بحيث تكون مقبولة �إىل حد ما.
((( ميك���ن �أن نقل���ل من �لآثار �ل�سيئة للخوف و�لقلق �إذ� توقفنا عن ت�سور �لأمور 1

باأنها خطرية �أو خميفة.
((( �حلل �ل�سهل �ل�سريع هو حل قد يوؤدي على �ملدى �لطويل �إىل �أثار �سيئة.1
((( يجب مو�جهة �مل�ساعب عندما تثور ولي�س �لبعد عنها وجتنبها.1
((( م���ن �لح�س���ن كث���ري� �لعتم���اد عل���ى �أنف�سن���ا عن���د مو�جه���ة م�ساع���ب �حلي���اة 1

وم�سكالتها.

وح���ددت ل���ور )2011، 79( �عتق���اد�ت معوق���ة للتفك���ري �لإيجاب���ي ل���دى بع����س 
�لأف���ر�د منه���ا: لدي ذ�كرة �سيئ���ة، �إنني بطيء �لتعلم، ل �أحم���ل درجة علمية، ل �أملك 

�أي �سهادة.

فوائد التفكر الإيجابي: 
 فو�ئد ��ستخد�م �لتفكري �لإيجابي متعددة منها )�لرقيب، 2008، 14(:

((( باع���ث على ��ستنباط �لأف�سل، و�سر �لد�ء �لعايل، ويعزز بيئة �لعمل بالنفتاح 1
و�ل�سدق و�لثقة.

((( يجعلك تختار قائمة �أهد�ف حياتك �مل�ستقبلية �لأف�سل �لتي حتقق �أهد�فك1
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((( �لتغي���ري �ليجابي �لبناء �لذي جتريه د�خل نف�سك �سوف يكون له تاأثري نافع 1
يف �سخ�سيتك ويف كافة ن�ساطاتك.

((( �ن تك���ون فك���ًر� �إيجابًي���ا، يعن���ي قل���ق �أق���ل، و��ستمت���اع �أك���رث بالنظ���ر للجو�ن���ب 1
�مل�سيئة يف �حلياة بدًل ملء �لر�أ�س بالأفكار �ل�سود�ء، �سعيد� بدًل من �حلزن، 

فو�جبك �أن يكون �سعورك �لد�خلي طيًبا.
((( �لعق���ل ميتل���ك فك���رة و�حدة يف �أي وق���ت فاإذ� �أدخلن���ا يف عقولنا فك���رة �إيجابية 1

�أخرج���ت فك���رة �سلبي���ة �لت���ي تقابله���ا، �إن �لعقل ليقب���ل �لفر�غ ف���اإذ� مل منالأه 
باأفكار �إيجابية ف�سوف متالأه �لأفكار �ل�سلبية.

((( ه���ذه �لإيجابي���ات �لت���ي يف عقولن���ا وم�ساعرن���ا ت�سن���ع يف حياتن���ا: �لإيجابي���ة، 1
�لتفاوؤل و�لطاقة، و�لقدرة على �لدفاع عن �لنف�س، و�سد �لهجوم �لذي ي�سدر 
�إلينا من �لآخرين، وحديث �لنف�س. فالتفكري �لإيجابي عملية و�إجر�ء ولي�س 

غاية يف حد ذ�ته. 

تعزيز التفاعل الجتماعي الإيجابي بني الطالب ذوي الإعاقة والعاديني: 
 يتم تعزيز �لتفاعل �لجتماعي �ليجابي بني �لطالب ذوي �لإعاقة و�لعاديني 
م���ن خ���الل )جولياين، بري�جن���و، 2014، 80- 87(: �إجر�ء �جتماع���ات لل�سف، و�لعمل 
عل���ى تو�سي���ح �لقيم، و�لإكث���ار من �لثناء بقدر �لإمك���ان، و�إبر�ز �مل�ساع���ر، و�ل�سخ�سية 
�لر�عي���ة، و�لل���وم �أو �لتاأني���ب بحكم���ة، وتاأييد م�ساع���ر �لطالب، و�لتجاه���ل �لنتقائي 
لل�سل���وك غ���ري �ملنا�س���ب، وتق���دمي تعزي���ز ن�ساط���ي، و�ل�ستف���ادة م���ن تدخ���ل �لأق���ر�ن، 
لل�سل���وك،  �ليجاب���ي  و�لدع���م  �لوظيف���ي  و�لتقيي���م  �ل�سلوك���ي،  �لتلق���ني  و��ستخ���د�م 
وتعلي���م نظ���ام �إد�رة �لذ�ت، و�لإعالن عن �ل�سلوك �لإيجاب���ي، وتعزيز �لرقابة �لذ�تية، 
و�لتدريب للتعميم، و�لتعامل �ملنا�سب مع �لتنابز باللقاب وم�سايقة �لأخرين، ومنح 

حرية �لإختيار و�حلث عليها، وتعزيز �حرت�م �لذ�ت، و�لتدريب على �لإ�سناد.

 و�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف حاجة �إىل دم���ج حقيقي يتجاوز حدود �ملكان �لذي 
يجم���ع ب���ني �لعادي���ني وذوي �لإعاق���ة �إىل دم���ج �ل�سل���وك و�لأفع���ال وبالت���ايل �لأفكار، 
فالدم���ج كح���ق م���ن حق���وق ذوي �لإعاق���ة يف جو�ن���ب �حلي���اة �ملختلف���ة يكف���ل جت���اوز 
ح���دود �ملك���ان، وت�سعى ه���ذه �لبحث لت�سحي���ح �أفكار �لط���الب �لعاديني نح���و �أقر�نهم                      

ذوي �لإعاقة.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 257 

م�سكلة البحث:
 �لتفك���ري �لإيجاب���ي طري���ق �إىل حي���اة ناجح���ة وم�سب���ار للذ�ت �لت���ي ل تر�سى 
بدي���اًل ع���ن �أعلى م�ستويات �لتق���دم و�لنج���اح، فالتفكري �ليجابي ه���و �لختبار �لذي 
مييز �حلقائق عن �لأوهام، فال�سخ�س �لقادر على �لتفكري �لإيجابي هو �سخ�س فاعل 

وموؤثر يف جمتمعه )�ملال، بدون- 94(.

 فم���ا يعنين���ا م���ن عملي���ة �لتعلي���م و�لتعلم ه���و �كت�ساب مه���ار�ت �لتفك���ري �لتي 
متك���ن �لأف���ر�د من �تخ���از قر�ر�تهم باأنف�سه���م، فالإن�سان كائن عق���الين يت�سكل منط 
حيات���ه �لعام تبًعا لنوعي���ة �حلركة �ملعرفية و�لإدر�كية �لتي يتخذها يف مو�قف معني، 
وح�س���ب ��ساليب���ه �ل�ستدللي���ة و�ملعرفية �لت���ي ي�ستخدمها يف ه���ذه �ملو�قف فالتغيري 
يف �لو�ق���ع يعتم���د ب�سك���ل �أ�سا�س���ي على �ل�سل���وب �لتفكريي �ل���ذي ي�ستخدم���ه �لأفر�د                     

)بركات، 2006، 4(.

 فم���ا ميي���ز �لإن�س���ان ع���ن باق���ي �لكائن���ات نزعت���ه �لقوي���ة للتفك���ري �ليجاب���ي 
�ملنطق���ي                                             �ليجاب���ي  للتفك���ري  و�سائ���ل  تع���د  �لعق���ل  فملك���ات  �لأ�سح���اء،  ���ا  خ�سو�سً
(Carr, 2004, 77)، )عبد �ملريد، 2009(، ويعاين �لطالب ذوي �لإعاقة من �لتهمي�س 
و�لتجاه���ل من زمالئهم �لطالب �ملدموج���ني معهم، فقد يكون لدى �لطالب �لعادي 
�أفك���اًر� غ���ري مقبولة عن �لطالب ذوي �لإعاقة من �أن���ه �سخ�س �عتمادي، ك�سول، غري 
متع���اون يف ح���دود �إمكانات���ه ... مما يتطل���ب تعديل تلك �لأفك���ار وبالتايل �جتاهاتهم 

نحو �لطالب ذوي �لإعاقة.

وتتحدد م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لتايل: ما فعالية برنامج �إر�سادي للطالب 
�لعادي���ني لتنمي���ة �لتفك���ري �لإيجابي وتعدي���ل �جتاهاتهم نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة 

�حل�سية �ملدجمني معهم؟ 

ويتفرع من ال�سوؤال ال�سابق الأ�سئلة الأتية
((( ه���ل توج���د فروق ب���ني متو�سط���ى درج���ات �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبع���دي لدى 1

ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �جتاهاته���م نح���و �أقر�نه���م ذوي 
�لإعاقة �حل�سية �ملدجمني معهم؟ 
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((( هل توجد فروق بني متو�سطي درجات �لطالب على مقيا�س �جتاهات �لطالب 1
�لعادي���ني نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة �حل�سي���ة �ملدجم���ني معه���م يف �لتطبيق 

�لبعدي ترجع لختالف �مل�ستوى �لذي يدر�س فيه �لطالب؟
((( هل توجد فروق بني متو�سطي درجات �لطالب �لعاديني على مقيا�س �جتاهات 1

�لط���الب نح���و �أقر�نهم ذوي �لإعاقة �حل�سية )�ل�س���م و�ملكفوفني( �ملدموجني 
معه���م يف �لتطبي���ق �لبع���دي ترجع لختالف ن���وع �إعاقة �لط���الب �ملدموجني 

معهم؟
((( ه���ل توج���د فروق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبع���دي لدى 1

طالب �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لتفكري �لإيجابي؟
((( هل توجد فروق بني متو�سطي درجات �لطالب على مقيا�س �لتفكري �لإيجابي 1

للط���الب �لعادي���ني �ملدموجني مع �لطالب ذوي �لإعاق���ة يف �لتطبيق �لبعدي 
ترجع لختالف �مل�ستوى �لذي يدر�س فيه �لطالب؟

((( ه���ل توج���د ب���ني متو�سطي درج���ات �لطالب عل���ى مقيا����س �لتفك���ري �لإيجابي 1
للط���الب �لعاديني �ملدموجني م���ع �أقر�نهم ذوي �لإعاق���ة يف �لتطبيق �لبعدي 

ترجع لنوع �إعاقة �لطالب �ملدموجني ذوي �لإعاقة �حل�سية؟

اأهمية البحث:
تت�سح �همية �لبحث �حلايل يف �أنها:

((( تق���دم برناجًم���ا لتنمي���ة �لتفك���ري �ليجابي ل���دى �لطالب نح���و �أقر�نهم ذوي 1
�لإعاق���ة �حل�سي���ة �ملدجم���ني ميك���ن �أن يك���ون منوذج���ا يحت���زى ب���ه يف �إع���د�د 

�لرب�مج. 
((( تق���دمي مقيا����س ميك���ن ��ستخد�مه يف قيا����س م�ستوى �جتاه���ات �لطالب نحو 1

�أقر�نهم ذوي �لإعاقة �حل�سية �ملدجمني معهم. 
((( يق���دم �لبح���ث منوذًج���ا لتنمي���ة �لتفكري �لإيجاب���ي لدى �لط���الب؛ مما يطور 1

قدر�تهم �خلا�سة ويبعث �لأمل و�لتفاوؤل لديهم.
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حمددات البحث:
�قت�سر �لبحث �حلايل على:

(((  )35( طالًب���ا م���ن ط���الب ق�سم �لرتبي���ة �خلا�سة بجامعة �ملل���ك �سعود، �متدت 1
�أعمارهم بني 19-21 عاًما.

((( طبق �لبحث �حلايل يف �لف�سل �لأول من �لعام �لدر��سي 1438/1437ه� �ملو�فق 1
2017/2016م

((( �قت�س���ر �لبحث عل���ى مكونات �لتفك���ري �لإيجابي �لآتية: �لتوقع���ات �ليجابية 1
�لتفاوؤل، �ل�سعور بالر�سا، حب �لتعلم و�كت�ساب �خلربة، �لت�سامح مع �لختالف 
عن �لأخرين )م�ستق من �ملقيا�س �لعربي للتفكري �لإيجابي و�إقت�سر �لباحث 

على �لأبعاد :1- 3 - 4- 6، لعبد �ل�ستار �إبر�هيم، 2007(.

التعريفات االإجرائية للبحث: 

 Positive Thinking :التفكر الإيجابي
يعرف Yearly, (1990, 13) �لتفكري �لإيجابي باأنه: “��سرت�تيجية �إيجابية 
يف �ل�سخ�سي���ة و�أن���ه �مليل و�لرغبة و�لنزعة ملمار�س���ة �سلوكيات �أو ت�سرفات جتعل حياة 

�لفرد ناجحة وتقوده �إىل �أن يكون �إن�ساًنا �إيجابًيا”.

ويع���رف �إجر�ئي���ا يف هذ� �لبحث باأنه: “توجه عقل���ي يجعل �لطالب ينظر �إىل 
�لإم���ور و�لأ�سي���اء و�ملو�ق���ف نظ���رة �إيجابي���ة مفي���دة، ويتوق���ع نتائج �سائب���ة لكل عمل 
يقب���ل علي���ه، وليتوقف عند �لعو�ئق و�لعرث�ت ب���ل يتخطاها وي�ستفيد منها يف حياته 

�لعملية و�ملهنية، ويقا�س مبقيا�س �لتفكري �لإيجابي �ملعد لذلك”.

الجتاه: 
عرفت عبد �ل�سبور و�جلندي )1999، 494( �لجتاه على �أنه: »��ستجابة عامة 
عن���د �لفرد �إز�ء مو�سوع مع���ني، وبالتايل يت�سمن �لجتاه حالة تاأهب و��ستعد�د لدى 
�ساحبه جتعله ي�ستجيب بطريقة معينة �سريعة دون تفكري �أو تردد �إز�ء هذ� �ملو�سوع 
�لذي يرتبط عادة ب�سعور د�خلي لدى �لفرد، �أي �أن �ل�ستجابة �ل�سادرة من �لفرد �إز�ء 

مو�سوع �لجتاه هي ��ستجابة تنتمي �إىل �لتكوين �لنفعايل يف �ل�سخ�س«.
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�لتعري���ف �لإجر�ئ���ي: »��ستجابة عامة عند �لطالب �لعادي جتاه �لطالب ذوي 
�لإعاق���ة �ملدموج���ني معه���م، وبالت���ايل يت�سم���ن �لجتاه حال���ة تاأهب و��ستع���د�د لدى 
�لط���الب �لعادي���ني جتعلهم ي�ستجيب بطريقة معينة �سريع���ة دون تفكري �أو تردد �إز�ء 
دم���ج ذوي �لإعاق���ة �ل���ذي يرتب���ط عادة ب�سع���ور د�خلي ل���دى �لف���رد، �أي �أن �ل�ستجابة 
�ل�س���ادرة م���ن �لفرد �إز�ء مو�سوع �لجتاه ه���ي ��ستجابة تنتمي �إىل �لتكوين �لنفعايل 

يف �ل�سخ�س ويقا�س مبقيا�س �لجتاه �ملعد لذلك«.

اإجراءات البحث: 

منهج البحث: �تبع �لبحث �حلايل �ملنهج �سبه �لتجريبي يف تطبيق �لربنامج، للتحقق 
من فرو�س �لبحث.

املجتم�ع والعينة: جمتم���ع �لبحث هو طالب ق�سم �لرتبي���ة �خلا�سة بجامعة �مللك 
�سع���ود مبدين���ة �لريا����س باململكة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة ومت �خت���ار )35( طالًبا، �متدت 

�أعمارهم بني 19-21 عاًما، �أغلبهم من �سكان مدينة �لريا�س.

اأدوات البحث: 

مقيا��س اجتاه�ات الط�الب العاديني نح�و اأقرانه�م ذوي الإعاقة:)م���ن �إعد�د ( 1
�لباحث(

خطوات بناء املقيا�س: لبناء مقيا�س �جتاه للطالب �لعاديني بق�سم �لرتبية �خلا�سة 
بجامعة �مللك �سعود نحو �قر�نهم ذوي �لإعاقة، قام �لباحث باخلطو�ت �لتالية:

((( �لرجوع لالأدبيات و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة.1
((( �إج���ر�ء مقابل���ة �سخ�سية م���ع بع�س طالب ق�سم �لرتبي���ة �خلا�سة )5( طالب، 1

و�سمل���ت �ملقابل���ة �س���وؤ�ل رئي����س ه���و، ما ه���ل ت�سع���ر باخت���الف يف �جتاهك نحو 
�لطال���ب ذوي �لإعاق���ة )�لبدني���ة �أو �ل�سمعي���ة �أو �لب�سري���ة( يف كلية �لرتبية؟ 
ه���ل طل���ب من���ك طال���ب كفيف م�ساع���دة قبل ذل���ك؟ وم���اذ� فعلت؟ ه���ل بادرت 
مب�ساع���دة طال���ب كفي���ف؟ وم���اذ� ك���ان رد فعل���ه جتاه���ك؟ وك���ان زم���ن �ملقابلة 
ح���و�ىل45 دقيق���ة ومت �لت�سجي���ل كتابًة، و�أ�سف���رت �لنتائج عن وج���ود �جتاهات 
متباين���ة )ب���ني �لقبول و�لرف����س( لدى �لطالب �لعاديني جت���اه �قر�نهم ذوي 

�لإعاقة )�ل�سمعية �أو �لب�سرية(.
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ويف �سوء ما �سبق مت اإعداد املقيا�س وتكون من بعدين اأ�سا�سيني: 

البعد الأول: �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو خ�سائ�س �لطالب ذوي �لإعاقة. 

البعد الثاين: �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو دمج �لطالب ذوي �لإعاقة �أكادميًيا.

البع�د الثالث: �جتاه���ات �لطالب �لعاديني نحو دمج �لط���الب ذوي �لإعاقة يف �حلياة 
�لعام���ة و�سم���ل كل بعد )15( عبارة وتكون �ملقيا�س يف �سورته �لأولية )52( عبارة، ويف 
�سورت���ه �لنهائي���ة )48( عبارة، وقد مت بن���اء �ملقيا�س تبعا للمي���ز�ن �خلما�سي )مو�فق 

ب�سدة، مو�فق، حمايد، غري مو�فق، غري مو�فق ب�سدة( 

و�سف املقيا�س:
تك���ون مقيا����س �جتاه للط���الب �لعاديني بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �مللك  •

�سع���ود نح���و �قر�نه���م ذوي �لإعاق���ة يف �سورت���ه ��لنهائي���ة بع���د �لتعدي���ل تبًع���ا 
لآر�ء �ملحكم���ني م���ن ثالث���ة �أبعاد، ويو�س���ح �جلدول �لتايل توزي���ع �لعبار�ت يف               

�أبعاد �ملقيا�س: 
جدول )4(

توزيع العبارات يف اأبعاد مقيا�س اجتاه للطالب العاديني بق�سم الرتبية اخلا�سة 
بجامعة امللك �سعود نحو اقرانهم ذوي الإعاقة

�لبعد
عدد �أرقام �لعبار�ت �لد�لة عليه

�لعبار�ت �ل�سالبة�ملوجبة

�جتاهات �لطالب �لعاديني نحو 
خ�سائ�س �لطالب ذوي �لإعاقة 

 ،6 ،4،5 ،3 ،2 ،1
9 ،8 ،715 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 15

�جتاهات �لطالب �لعاديني نحو دمج 
1، 2، 3، 4،5، 6، 8، 9، 10، 7، 17، 18�لطالب ذوي �لإعاقة �أكادميًيا

16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 18

�جتاهات �لطالب �لعاديني نحو 
دمج �لطالب ذوي �لإعاقة يف �حلياة 

�لعامة
 ،14 ،11 ،9 ،2 ،1

1513 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،4،5 ،315

 183048 �ملجموع
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طريقة ت�سحيح املقيا�س:

 يعتمد ت�سحيح �ملقيا�س على و�سع �لطالب عالمة )P ( حتت �خليار �ملنا�سب 
ويعط���ى تبع���ا خلي���اره درج���ة هي: مو�ف���ق ب�س���دة )5( مو�ف���ق )4(، حماي���د )3(، غري 
مو�ف���ق )2(، غ���ري مو�ف���ق ب�س���دة )1(، يف �لعب���ار�ت �ملوجب���ة وعك����س ه���ذه �لدرجات يف 
�لعبار�ت �ل�سالبة �أي مو�فق ب�سدة )1(، مو�فق)2(، حمايد)3(، غري مو�فق )4(، غري 
مو�فق ب�سدة )5( ويف �لنهاية جتمع �لدرجة ومن هنا ميكن ح�سر �لدرجة �لكلية بني 
)48-240( درج���ة ويعت���رب �لطالب �لعادي متمتعا بالجتاه �ليجابي نحو زميله ذوي 
�لإعاق���ة �ملدمج مع���ه �إكادميًيا �إذ� ح�سل على 70% من �لدرجة �لكلية �أي )168( درجة 

فاأكرث )كما تقرر �لأدبيات يف هذ� �ملجال(. 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية:

اأول: �سدق املقيا�س:
 ق���ام �لباح���ث بالتاأك���د م���ن �س���دق �ملقيا�س عن طري���ق �س���دق �ملحكمني، حيث 
مت عر����س �ملقيا����س على جمموع���ة من �أ�ساتذة �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �مللك �سعود، 
م���ع حتدي���د �ملق�سود بكل بعد من �أبعاد �ملقيا�س، وذل���ك للتاأكد من �همية �لعبار�ت يف 
كل بع���د م���ن �أبع���اد �ملقيا�س وم���دى �إرتباط �لعب���ارة ومنا�سبته للبعد وم���ن خالل �آر�ء 

�ملحكمني مت �لآتي:
( حذف بع�س �لعبار�ت وتعديل بع�سها وذلك يف كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س.-
( حذف �لعبار�ت �لتي ح�سلت على ن�سبة �إتفاق �أقل من70% من عدد �ملحكمني -

 كم���ا ق���ام �لباحث بح�س���اب �س���دق �ملقيا�س بطريق���ة �لت�ساق �لد�خل���ي، وذلك 
بح�س���اب معام���ل �لأرتباط ب���ني �لعبارة و�لبع���د و�لعب���ارة و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س، 
بع���د �لتطبيق على عين���ة ��ستطالعية قو�مها )26( طالب عادي، وقد كانت معامالت 
�لإرتباط �إيجابية �أعطت �ملقيا�س دللة على �ل�سدق، وقد تر�وحت معامالت �إرتباط 
بري�سون بني )0.40- 0.98( بني �لعبار�ت و�لدرجة �لكلية وجميعها د�لة عند م�ستوى 
0.01 وبح�س���اب معام���ل �إرتب���اط بري�سون بني درجات �أبعاد �ملقيا����س �لثالثة و�لدرجة 
�لكلي���ة كان���ت على �لت���و�يل )0،98 ، 0،96، 0،95(، وجميعها د�لة عن���د م�ستوى )0.01( 
وه���ذ� يوؤك���د تر�بط مكون���ات �ملقيا�س �لعب���ار�ت يف �لأبعاد و�لعب���ار�ت و�لدرجة �لكلية، 

وميكن �لعتماد عليه يف �لبحث.
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ثانًيا: ثبات املقيا�س:
 قام �لباحث بح�ساب �لثبات للمقيا�س بعد �لتطبيق على �لعينة �ل�ستطالعية 
بطريق���ة �ألف���ا- كرونب���اخ، حيث مت ��ستخ���د�م طريقة �ألفا- كرونب���اخ حل�ساب ثبات كل 
بعد من �لأبعاد �لتي يتكون منها �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية وكان معامل �لثبات كما هو 

مو�سح باجلدول �لآتي: 
جدول )5( 

معامل الثبات بطريقة األفا- كرونباخ لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية

 معامل �لثبات بطريقة�لبعدم
�ألفا- كرونباخ

                �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو خ�سائ�س �لطالب1
0.66 ذوي �لإعاقة

            �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو دمج �لطالب ذوي2
0.79�لإعاقة �أكادميًيا

 �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو دمج �لطالب ذوي �لإعاقة يف3
0،78�حلياة �لعامة

0.88�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن معام���ل �لثب���ات بطريق���ة �ألف���ا- كرونب���اخ بالن�سب���ة لأبعاد 
�ملقيا����س و�لدرجة �لكلي���ة ترت�وح ما بني )0.66- 0.88( وهذه ن�سبة عالية من �لثبات 

توؤكد ثبات �ملقيا�س و�سالحيته للتطبيق. 

مقيا��س التفك�ر الإيجاب�ي للط�الب العادي�ني املدموج�ني مع الط�الب ذوي ( 2
الإعاق�ة )م�ستق من �ملقيا�س �لعربي للتفك���ري �لإيجابي و�إقت�سر �لباحث على 

�لأبعاد )1- 3 - 4- 6 ، لعبد �ل�ستار �إبر�هيم( )عبد �ل�ستار �إبر�هيم، 2008(

ا�سباب اقت�سار الباحث على هذه الإبعاد:
 لأهمية هذه �لإبعاد ومتثيلها للتفكري �لإيجابي ووفائها بالغر�س من �لبحث، 
حجم �ملقيا�س �لأ�سلي �لكبري جًد�، �لبعد عن تد�خل �أبعاد �ملقيا�س يف �لفهم وتد�خل 
�لعبار�ت �ملعربه عنها، �سمول �ملقيا�س �لأ�سلي لعدد من �لأبعاد تبعد عن �أهد�ف �لبحث 
نح���و �لذكاء �لوجد�ين- �لتقب���ل غري �مل�سروط للذ�ت- تقب���ل �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية.. 
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 ه�دف املقيا�س: قيا�س متت���ع �لأفر�د بالبعاد �لأربعة )�لتوقع���ات �لإيجابية �لتفاوؤل، 
و�ل�سع���ور بالر�س���ا، وح���ب �لتعل���م �كت�س���اب �خل���ربة، �لت�سام���ح م���ع �لخت���الف ع���ن 
�لأخري���ن( و��ستخدم���ه �لباح���ث يف للتعرف عل���ى فعالية �لربنامج )برنام���ج �إر�سادي 
للط���الب �لعادي���ني لتنمية �لتفك���ري �لإيجابي وتعدي���ل �جتاتههم نح���و �قر�نهم ذوي 
�لإعاق���ة �حل�سي���ة( يف حت�سني م�ست���وى �لتفك���ري �لإيجابي لدى �أف���ر�د �لعينة، طالب 

ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود.

و�سف املقيا�س: �سمل �ملقيا�س �أربعة �أبعاد هي: �لتوقعات �ليجابية �لتفاوؤل و�ل�سعور 
بالر�س���ا وحب �لتعلم و�كت�س���اب �خلربة، �لت�سامح مع �لختالف عن �لأخرين، و�سمل 
كل بع���د ع���دد من �لعب���ار�ت وتكون �ملقيا�س يف جممله يف �سورت���ه �لأولية )60( عبارة، 
ويف �سورت���ه �لنهائي���ة )58( عب���ارة، وق���د مت بن���اء �ملقيا����س تبع���ا للم���درج �خلما�س���ي                    

)مو�فق ب�سدة، مو�فق، حمايد، غري مو�فق، غري مو�فق ب�سدة( 

 وتك���ون مقيا����س �لتفك���ري �لإيجاب���ي ل���دى �لط���الب �لعادي���ني �ملدموجني مع 
�لط���الب ذوي �لإعاق���ة بق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود من )58( عبارة يف 

�أربعة �أبعاد كما يو�سح �جلدول �لتايل توزيع �لعبار�ت يف �أبعاد �ملقيا�س: 

جدول )6(
توزيع العبارات يف اأبعاد املقيا�س

�لبعدم
 عدد�أرقام �لعبار�ت �لد�لة عليه

�لعبار�ت �ل�سالبة�ملوجبة

 �لتوقعات �ليجابية1
513، 7، 10، 12، 1،13، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 11�لتفاوؤل

 1، 3، 4 ،5 ،6، 7 ، 8، 9، 11،�ل�سعور بالر�سا2
15 ،14 ،1217 ،16 ،13 ،10 ،217

 حب �لتعلم و�كت�ساب3
�خلربة

،12 ،11 ،10 ،8 ،6، 5، 4 ،2 ،1 
14 ،139 ،7 ،314

 �لت�سامح مع �لختالف عن4
�لأخرين

،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6، 5، 4 ،1 
14 ،13 ،123 ،214

441458�ملجموع
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طريقة ت�سحيح املقيا�س:

 يعتمد ت�سحيح �ملقيا�س على و�سع �لطالب عالمة )P ( حتت �خليار �ملنا�سب 
ويعط���ى تبع���ا خلي���اره درج���ة هي: مو�ف���ق ب�س���دة )5( مو�ف���ق )4(، حماي���د )3(، غري 
مو�ف���ق )2(، غ���ري مو�ف���ق ب�س���دة )1(، يف �لعب���ار�ت �ملوجب���ة وعك����س ه���ذه �لدرجات يف 
�لعبار�ت �ل�سالبة �أي مو�فق ب�سدة )1(، مو�فق)2(، حمايد)3(، غري مو�فق )4(، غري 
مو�فق ب�سدة )5( ويف �لنهاية جتمع �لدرجة ومن هنا ميكن ح�سر �لدرجة �لكلية بني 
)58-290( درج���ة ويعت���رب �لطالب متمتعا بالتفكري �لإيجابي �إذ� ح�سل على 70% من 

�لدرجة �لكلية �أي )203( درجة فاأكرث )كما تقرر �لأدبيات يف هذ� �ملجال(. 

اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية:

اأول: �سدق املقيا�س:
 ق���ام �لباح���ث بالتاأكد من �سدق �ملقيا�س عن طري���ق �سدق �ملحكمني، حيث مت 
عر����س �ملقيا����س على جمموع���ة من �أ�سات���ذة �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف����س بجامعة 
�ملل���ك �سع���ود، مع حتديد �ملق�سود بكل بعد م���ن �أبعاد �ملقيا�س، وذلك للتاأكد من �همية 
�لعب���ار�ت يف كل بع���د م���ن �أبعاد �ملقيا�س وم���دى �إرتباط �لعب���ارة ومنا�سبته للبعد ومن 

خالل �آر�ء �ملحكمني مت �لآتي:
( حذف بع�س �لعبار�ت وتعديل بع�سها وذلك يف كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س.-
( حذف �لعبار�ت �لتي ح�سلت على ن�سبة �إتفاق �أقل من70 % من عدد �ملحكمني -

كم���ا قام �لباحث بح�ساب �سدق �ملقيا�س )�لتفكري �ليجابي( بطريقة �لت�ساق 
�لد�خل���ي، وذل���ك بح�س���اب معام���ل �لرتباط بني �لعب���ارة و�لبعد و�لعب���ارة و و�لدرجة 
�لكلية بعد �لتطبيق على عينة ��ستطالعية قو�مها )26( طالب، وقد كانت معامالت 
�لرتباط �إيجابية �أعطت �ملقيا�س دللة على �ل�سدق، وقد تر�وحت معامالت �رتباط 
بري�سون بني )0.52- 0.91( بني �لعبار�ت و�لدرجة �لكلية وجميعها د�لة عند م�ستوى 
0.01 وبح�س���اب معام���ل �رتباط بري�سون ب���ني درجات �أبعاد �ملقيا����س �لأربعة و�لدرجة 
�لكلي���ة كان���ت عل���ى �لت���و�يل )0.96 ، 0.95، 0.91، 0.93(، وجميعه���ا د�ل���ة عند م�ستوى 
)0.01( وه���ذ� يوؤك���د تر�بط مكون���ات �ملقيا�س �لعبار�ت يف �لأبع���اد و�لعبار�ت و�لدرجة 

�لكلية، وميكن �لعتماد عليه يف �لبحث.
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ثانًيا: ثبات املقيا�س:
ق���ام �لباحث بح�ساب �لثبات للمقيا�س بعد �لتطبيق على �لعينة �ل�ستطالعية 
)ن=30( بطريق���ة �ألف���ا- كرونب���اخ، حيث مت ��ستخ���د�م طريقة �ألف���ا- كرونباخ حل�ساب 
ثب���ات كل بع���د من �أبع���اد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية وكان معام���ل �لثبات كما هو مو�سح 

باجلدول �لآتي:
جدول )7( 

قيم معامل الثبات بطريقة األفا- كرونباخ لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية

معامل �لثبات بطريقة �ألفا- كرونباخ�لبعدم

0.57�لتوقعات �ليجابية �لتفاوؤل1
0.69�ل�سعور بالر�سا2
0،63حب �لتعلم و�كت�ساب �خلربة3
0،66�لت�سامح مع �لختالف عن �لآخرين4

0.85�لدرجة �لكلية

يت�سح من جدول )7( �أن معامل �لثبات بطريقة �ألفا- كرونباخ بالن�سبة لأبعاد 
�ملقيا����س و�لدرجة �لكلي���ة ترت�وح ما بني )0.57- 0.85( وهذه ن�سبة عالية من �لثبات 

توؤكد ثبات �ملقيا�س و�سالحيته للتطبيق. 

الربنام�ج الإر�س�ادي للط�الب العادي�ني لتنمي�ة التفك�ر الإيجاب�ي وتعديل ( 3
اجتاهاتهم نحو اقرانهم ذوي الإعاقة احل�سية: 

 الربنام�ج: جمموع���ة عنا�س���ر خمطط���ة ومتكامل���ة م���ع بع�سه���ا �لبع����س موجه���ة 
حم���ددة                                                                                                                      زمني���ة  ف���رتة  خ���الل  معين���ة  �أه���د�ف  لتحقي���ق  �لأع�س���اء  م���ن  لع���دد 
)ب�سي���وين، و�لنحا����س،2001، 257(. ويق�س���د بالربنام���ج للط���الب �لعادي���ني لتنمي���ة 
�لتفك���ري �لإيجاب���ي وتعدي���ل �جتاهاتهم نحو �قر�نهم ذوي �لإعاق���ة جمموعة �ملعارف 
و�مله���ار�ت �ملخطط���ة و�ملتكاملة مع بع�سه���ا �لبع�س و�ملوجهة للطال���ب بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة لتنمي���ة �لتفك���ري �لإيجاب���ي وتعديل �جتاهاته���م نحو �قر�نه���م ذوي �لإعاقة 

خالل فرتة زمنية حمددة.
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�خل���ربة  ذوي  م���ن  جمموع���ة  قب���ل  م���ن  �لربنام���ج  حتكي���م  مت  الربنام�ج:  كف�اءة 
و�لخت�سا�سي���ني �لأكادميي���ني يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة، حي���ث مت بن���اوؤه يف �سوء 
ه���دف �لربنامح )تنمي���ة �لتفكري �لإيجابي وتعديل �جتاه���ات �لطالب �لعاديني نحو 

�قر�نهم ذوي �لإعاقة( و�أ�س�س بناء �لرب�مج �لرتبوية. 

الربنام�ج لتنمية التفكر الإيجابي وتعديل اجتاه�ات الطالب العاديني نحو اقرانهم 
ذوي الإعاقة:)من �إعد�د �لباحث( 

اله�دف الع�ام للربنام�ح: يه���دف �لربنامج لتنمي���ة �لتفك���ري �لإيجابي ل���دى �لطالب 
�لعادي���ني وتعديل �جتاهاتهم نحو �قر�نهم ذوي �لإعاقة ويتم ذلك من خالل حتقيق 

�أهد�ف كل جل�سة.

الفئ�ة امل�س�تهدفة م�ن الربنام�ج: �لط���الب �لعادي���ني بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية 
�لرتبية جامعة �مللك �سعود 

م�دة الربنام�ج: يتحدد هذ� �لربنامج زمنًيا ب�ست���ة �أ�سابيع يف 12 جل�سة بو�قع جل�ستني 
�إ�سبوعًيا تتناول كل جل�سة مو�سوًعا حمدًد� وترت�وح مدتها ما بني )90-60 دقيقة(

اأهمية الربنامج: تت�سح �أهمية �لربنامج �حلايل من خالل ما ياأتي:

((( �لطالب بق�سم �لرتبية �خلا�سة وما �سوف ي�سغلونه يف �ملجتمع من حيث �لعمل 1
)كمعلم���ني( م���ع ذوي �لإعاق���ة و�أ�سره���م باإعتب���ار كل و�حد فيهم �أح���د �لكو�در 
�ملتخ�س�س���ة يف �ملجتم���ع، يعمل يف مي���د�ن �لرتبية �خلا�س���ة، وينعك�س �كت�سابه 
ملكون���ات �لتفك���ري �لإيجابي و�لجتاه نحو ذوي �لإعاقة لي�س على ذوي �لإعاقة 
�لذي���ن �س���وف يتعام���ل معه���م فح�سب بل عل���ى �ملجتمع كله باعتب���اره جزء من 
ن�سيج هذ� �ملجتمع، وما قد ي�سغلونه من منا�سب �إد�رية م�ستقباًل ي�ستطيعون 
م���ن خالله���ا ممار�سة تاأثري� �إيجابيا يف �ملجتمع نح���و ذوي �لإعاقة ورعايتهم.

((( �أهمي���ة مو�سوع �لتفك���ري �لإيجابي و�أثره �لكبري يف حياة �لفرد و�أثر ذلك على 1
حي���اة �لف���رد و�ملحيطني به من �أ�س���ر وطالب و�أولياء �أم���ور ومعلمني، وتعديل 
�جتاهاته���م نح���و ذوي �لإعاق���ة وم���ا يرتت���ب على ذلك م���ن �أث���ر �إيجابي ميتد 

تاأثرية يف جمالت عمله �ملختلفة.
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((( ن���درة �لدر��سات �لتي ربطت ب���ني تنمية �لتفكري �لإيجابي وتنمية �لجتاه من 1
خالل برنامج ميكن �أن يكون لبنه يحتزى بها يف �إعد�د �ملعليمن حلياة ينبغي 

�أن نكون فيها �أكرث �إيجابية يف عامل �سريع �لتغيري.

الأ�س�س التي ي�ستند اإليها الربنامج:
 ي�ستند �لربنامج �حلايل ملجموعة من �لأ�س�س منها:

(( . constructive thinking ستق���ي �لتفك���ري �لإيجابي م���ن �لتفكري �لبنائ���ي��
�لذي قدمته �لنظرية �لبنائية، كما �أن تنمية �لتفكري �ليجابي يوؤثر �إيجابيا 
عل���ى تقدم �لط���الب و�كت�سابهم للمه���ار�ت �ملختلفة، كما يعط���ي فر�سة لتعلم 

�ملهار�ت �لعقلية )حميالن، و�لعنزي، 2006، 2(.
(( �لتفك���ري �ليجاب���ي: ��سرت�تيجي���ة �يجابي���ة يف �ل�سخ�سية و�نه �ملي���ل و�لرغبة .

و�لنزع���ة ملمار�سة �سلوكيات �أو ت�سرفات جتع���ل حياة �لفرد ناجحة وتقوده �إىل 
 .(Yearly, 1990, 13) إن يكون �إن�ساًنا �إيجابًيا�

(( �لتفكري �لإيجابي: يجعل �لعقل يتقبل �لأفكار و�ل�سور و�لكلمات �لتي تب�سط .
كل م���ا ه���و معقد بحي���ث يتوقع �لف���رد نتائج �إيجابي���ة ت���وؤدي �إىل �لنجاح فيما 

يريده - �أو يفكر فيه- يف �حلا�سر و�مل�ستقبل )عبد �حلميد، 2012، 267(. 
(( �أن م���ا ميي���ز �لإن�س���ان ع���ن باق���ي �لكائن���ات نزعت���ه �لقوي���ة للتفك���ري �لإيجابي .

خ�سو�س���ا �لأ�سح���اء، فملك���ات �لعق���ل تعد و�سائ���ل للتفكري �لإيجاب���ي �ملنطقي 
(Carr,2004,77؛ عبد �ملريد، 2009( 
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جدول )8(
حمتوى الربنامج واجلدول الزمني

�لأدو�ت و�لو�سائل �لأهد�ف�ملو�سوع�لأ�سبوع
�مل�ستخدمة

�لأول

�لأول: لقاء تعريفي 
بالربنامج �أهد�فه 

مكوناته 
تطبيق �ملقيا�سان قبلًيا

تعريف �لطالب بالربنامج و�أهد�فه  -
ومدى �أهميته بالن�سبة لهم

تعريف �لطالب �جلدول �لزمني  -
للربنامج 

يجيب �لطالب عن بنود �ملقيا�سني  -
)�أدو�ت �لبحث( 

مقيا�س �لتفكري  -
�ليجابي

�جتاه �لطالب  -
�لعاديني نحو 
�أقر�نهم ذوي 

�لإعاقة 

�لثاين: �لتعريف 
بامل�سطلحات ذوي 

�لإعاقة، ذوي �لحتياجات 
�خلا�سة،�لرتبية 

�خلا�سة، فئات ذوي 
�لإعاقة، �لأ�سباب �لور�ثية 

و�ملكت�سبة لالإعاقة، 
مر�حل �لتطور �لتارخي 
لرعاية �ملعاقني، �لوقاية 

من �لإعاقة

يتعرف �لطالب �ملق�سود  -
بامل�سطلحات )ذوي �لعاقة- 

�لرتبية �خلا�سة- ذوي �لحتياجات 
�خلا�سة(.

يحدد �لطالب �لفئات �ملختلفة  -
لذوي �لإعاقة. 

يحدد �لطالب �لأ�سباب �لتي توؤدي  -
حلدوث �لالإعاقة 

يو�سح �لطالب مر�حل �لتطور  -
�لتارخي لرعاية ذوي �لإعاقة.

ي�سرح �لطالب كيف ميكن �لوقاية  -
من �لإعاقات �ملختلفة

عر�س للمو�سوع  -
 power point

جمموعة من  -
�لفديوهات حول 

ذوي �لإعاقة 

�لثاين

�لثالث و�لر�بع: 
)�لإعاقة �لب�سرية(: 

تعريف �ملعاقني ب�سريا، 
ت�سنيف �ملعاقني ب�سريا، 
�لعني- �لأ�سباب �ملوؤدية 

لالإعاقة �لب�سرية، بع�س 
�أمر��س �لعيون �لتي 

توؤدي لالإ�سابة بالإعاقة 
�لب�سرية، �لوقاية من 

�لإعاقة �لب�سرية- بر�يل 
طريقة و�هميتها يف تعليم 

�ملعاقني ب�سريا

يتعرف �لطالب مفهوم �لإعاقة  -
�لب�سرية

يحدد �لطالب فئات ذوي �لإعاقة  -
�لب�سرية

يتعرف �لطالب �ملفاهيم )�لإعاقة  -
�لب�سرية- �ملكفوفني- قليل �لروؤية- 

�سعاف �لب�سر- �لكفيف وظيفًيا(.
يحدد �لطالب �أ�سباب �لإعاقة  -

�لب�سرية
يحدد �لطالب �لآثار �ملرتتبة على  -

كف �لب�سر
يحدد �لطالب �لأمر��س �ملختلفة  -

�لتي ت�سيب �لعني وتوؤدي لالأعاقة 
�لب�سرية

 يتعرف �لطالب طريقة بر�يل. -

-  power عر�س
point عن �لإعاقة 

�لب�سرية 
جمموعة من  -

�لفديوهات عن 
ت�سريح �لعني- بع�س 

�مر��س �لعيون- 
كيف ميكن �لتعامل 

مع ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية وحمايتهم 

يف �ملنازل- �دو�ت 
�لرب�يل
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�لأدو�ت و�لو�سائل �لأهد�ف�ملو�سوع�لأ�سبوع
�مل�ستخدمة

�لثالث

�خلام�س و�ل�ساد�س 
)�لإعاقة �ل�سمعية(: 

تعريف �ملعاقني �سمعًيا، 
ت�سنيف �ملعاقني �سمعًيا، 
تركيب �لأذن، �لأ�سباب 

�ملوؤدية لالإعاقة �ل�سمعية، 
لغة�لإ�سارة، �لتو��سل 

�ليدوي و�لكلي، �لوقاية 
من �لإعاقة �ل�سمعية

يتعرف �لطالب مفاهيم �لإعاقة  -
�ل�سمعية.

يتعرف �لطالب �أهمية �ل�سمع  -
لالإن�سان 

يحدد �لطالب �أ�سباب �لإعاقة  -
�ل�سمعية. 

يحدد �لطالب تركيب �لأذن  -
�ملختلفة �لعطب �لذي ميكن �أن 

ي�سيبها
يحدد �لطالب �أ�ساليب �لتو��سل  -

�ملختلفة لذوي �لإعاقة �ل�سمعية
يتعرف �لطالب لغة �لإ�سارة و�أنو�ع  -

�لتو��سل يف تعليم ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية

-  power عر�س
point عن �لإعاقة 

�ل�سمعية
جمموعة من  -

�لفديوهات عن 
تركيب �لأذن- عيوب 

�ل�سمع – لغة 
�لإ�سارة

�لر�بع

 �ل�سابع و�لثامن: 
�لإعاقات �جل�سمية 
و�ل�سحية: تعريف 
�لإعاقات �جل�سمية 
و�ل�سحية �لأ�سباب 
�لإعاقات �جل�سمية 

و�ل�سحية، ت�سنيفات 
�لإعاقة �لبدنية، 

خ�سائ�س �ملعاقني 
ج�سدًيا، �أهم �لعتبار�ت 
�خلا�سة مبدر�س �لف�سل 

�لذي ي�سم معاقني 
ج�سمًيا و�سحًيا

يتعرف �لطالب �ملق�سود بالإعاقات  -
�جل�سمية و�ل�سحية.

يحدد �لطالب �أ�سباب �لإعاقات  -
�جل�سمية و�ل�سحية

يحدد �لطالب ت�سنيفات �لإعاقة  -
�جل�سمية و�ل�سحية

يحدد �لطالب �لتعديالت �لهند�سية  -
يف �ملباين و�ملرر�ت �ملوؤدية حلجر�ت 

�لبحث للمعاقني ج�سمًيا.
يو�سح �لطالب متطلبات �لو�سول  -

�ل�سامل يف مدر�س �لتي يتعلم فيها 
�ملعاقني ج�سمًيا و�سحًيا )مد�ر�س 

�لدمج(

-  power عر�س
point عن 

�لإعاقات �جل�سم�سة 
و�ل�سحية 

جمموعة من  -
�لفديوهات ذوي 

�لإعاقة �جل�سدية 

�خلام�س

�لتا�سع و�لعا�سر: 
تعريف �لدمج- فو�ئد 

�لدمج للطالب �لعاديني- 
فو�ئد �لدمج لذوي 

�لإعاقة- لو�لدي ذوي 
�لإعاقة و�لعاديني – 

�همية �لدمج يف �ملجتمع 

يتعرف �لطالب �ملق�سود بالدمج -
يحدد �لطالب فو�ئد �لدمج  -

للطالب �لعادي وذوي �لإعاقة 
يو�سح فو�ئد �لدمج �لتي تعود على  -

�أولياء �أمور �لطالب 
ي�سرح �لطالب فو�ئد �لدمج �لتي  -

تعود على �ملجتمع

-  power عر�س
point عن �لدمج 
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�لأدو�ت و�لو�سائل �لأهد�ف�ملو�سوع�لأ�سبوع
�مل�ستخدمة

�ل�ساد�س

�حلادي ع�سر و�لثاين 
ع�سر: �لتفكر: �أهميته 

و�أمناطه �أنو�عه 

يتعرف �لطالب �لتفكري -
يو�سح �لطالب �أمناط �لتفكري  -
مييز �لطالب بني �أنو�ع �لتفكري  -

�ملختلفة
يحدد �لطالب �لفرق بني �لتفكري  -

�مللمو�س و�ملجرد
يتعرف �لطالب �لتفكري �ملو�سوعي -

تنمية مهار�ت �لتفكري،  -
حم�سن حممد �أحمد

قوة �لتفكري �ليجابي،  -
نورمان بيل

-  power عر�س
 point

توفري �لأدو�ت �ملكتبية  -
�لالزمة.

تكليفات منزلية -

�ل�سابع

�لثالث ع�سر و�لر�بع 
ع�سر: �لتفكري �لإيجابي 
و�لتفكري �ل�سلبي- �سمات 

�ملفكرين �إيجابًيا- 
معوقات للتفكريك 
�ليجابي- فو�ئد 

�لتفكري �لإيجابي- تنمية 
�ليجابية يف �لتفكري 

و�ل�سلوك

يتعرف �لطالب �ملق�سود بالتفكري  -
�ليجابي

يقارن �لطالب بني �لتفكري �ليجابي  -
و�لأنو�ع �لخرى من �لتفكري

يطرح �لطالب �لأفكار �ل�سلبية جتاه  -
مو�سوع حمدد )نحو وجدت كفيف يف 
�ل�سارع يتخبط يف �ل�سري- ماذ� ت�سنع(

ميار�س �لطالب �لتفكري باإيجابية نحو  -
مو�سوع حمدد )ماذ� ميكن �أن تقدم 

لكفيف يف �ل�سارع( 
يحدد �لطالب كيف ميكن �لتحكم يف  -

�أفكارك 
 يحدد �لطالب مميز�ت �لتحكم يف  -

�أد�رة �لتفكري
يكون �لطالب �جتاها �إيجابيا نحو  -

�أقر�نهم ذوي �لإعاقة 
يتعرف �لطالب خ�سائ�س �ملفكرين  -

�إيجابًيا
يكون �لطالب �سمات �لتفكري �ل�سلبي -
 يقارن �لطالب بني �سمات �لتفكري  -

�ل�سلبي مقارنة بالتفكري �لإيجابي
يتعرف �لطالب �ملعتقد�ت �ملعوقة  -

للتفكريك �ليجابي
يحدد �لطالب فو�ئد �لتفكري �لإيجابي -
يحدد �لطالب طرق تنمية �ليجابية  -

يف �لتفكري و�ل�سلوك

-  power عر�س
 point

مقال �لتفكري  -
�ليجابي و�أثره 

يف �لعمل و�حلياة 
�ليومية- عي�سى بن 

على �ملال
�أ�س�س �لتفكري  -

�ليجابي وتطبيقاته، 
�سعيد �لرقيب

�لتفكري �ليجابي  -
�لبد�عي، �حالم 

�للو�تية
ماري لور، �إد�رة  -

�لتفكري
كتاب عني �لعقل، عبد  -

�ل�ستار �إبر�هيم 
تكليفات منزلية -
قوة �لتفكري، �إبر�هيم  -

�لفقي
ماور�ء �لتفكري  -

�لإيجابي، روبرت 
�أنتوين

و�جبات وتكليفات  -
نحو:

كتابة �لآثار �ملرتتبة  -
على �لتفكري �لإيجابي 

على �لتفاعل 
�لجتماعي
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�لأدو�ت و�لو�سائل �لأهد�ف�ملو�سوع�لأ�سبوع
�مل�ستخدمة

�لثامن

�خلام�س ع�سر: لقاء 
ختامي

تطبيق- مقيا�س �جتاه 
�لطالب �لعاديني بق�سم 

�لرتبية �خلا�سة بجامعة 
�مللك �سعود نحو �قر�نهم 

ذوي �لإعاقة تطبيًقا 
بعديا 

- مقيا�س �لتفكري 
�لإيجابي للطالب 

�لعاديني �ملدموجني مع 
�لطالب ذوي �لإعاقة 
)م�ستق من �ملقيا�س 

�لعربي للتفكري �لإيجابي 
�ل�ستار �إبر�هيم(  – لعبد 

يجيب �لطالب عن بنود مقيا�س  -
�جتاه �لطالب �لعاديني نحو 

�قر�نهم ذوي �لإعاقة
مقيا�س �لتفكري �لإيجابي للطالب  -

�لعاديني �ملدموجني مع �لطالب 
ذوي �لإعاقة )م�ستق من �ملقيا�س 

�لعربي للتفكري �لإيجابي – لعبد 
�ل�ستار �إبر�هيم(

 

مقيا�س �جتاه  -
�لطالب �لعاديني 
نحو �قر�نهم ذوي 

�لإعاقة
مقيا�س �لتفكري  -

�لإيجابي للطالب 
�لعاديني �ملدموجني 

مع �لطالب ذوي 
�لإعاقة )م�ستق 

من �ملقيا�س �لعربي 
للتفكري �لإيجابي 

�ل�ستار  – لعبد 
�إبر�هيم(

تقومي الربنامج:

التق�ومي املبدئ�ي للربنامج: وذل���ك من خالل �لعر����س على جمموعة م���ن �ملحكمني، 
و�لقيا�س �لقبلي للمجموعة �لتجريبية. وتقومي تكويني خالل عملية �لتدري�س لكل 

مو�سوع للتاأكد من تطور �لتفكري �ليجابي لدي �لطالب. 

التق�ومي النهائ�ي: وذل���ك م���ن خ���الل تطبيق مقيا����س �جت���اه �لط���الب �لعاديني نحو 
�قر�نه���م ذوي �لإعاق���ة- مقيا�س �لتفكري �لإيجابي للط���الب �لعاديني �ملدموجني مع 
�أقر�نه���م ذوي �لإعاقة )م�ستق م���ن �ملقيا�س �لعربي للتفكري �لإيجابي – لعبد �ل�ستار 
�إبر�هي���م( حي���ث يقت�س���ر عل���ى �أربع���ة �أبع���اد منه ه���ي: )�لتف���اوؤل- و�ل�سع���ور بالر�سا-                 

وحب �لتعلم و�كت�ساب �خلربة و�لت�سامح مع �لختالف عن �لآخرين(. 
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ا�سرتاتيجية التدري�س: 
ب���ني  م���ن  للمو�س���وع  �ملنا�سب���ة  �لتدري����س  ��سرت�تيجي���ة  �لباح���ث  ��ستخ���دم   
�ل�سرت�تيجي���ات �لآتي���ة: �ملناق�س���ة، �ملحا�س���رة، �لع�س���ف �لذهن���ي، �لتعل���م �لتع���اوين، 

�ملمار�سات �لذ�تية، حل �مل�سكالت، �مل�سروع.

الأ�ساليب الإح�سائية: 
 مت ��ستخ���د�م �لأ�سالي���ب �لإح�سائي���ة �لآتي���ة يف �ملعاجل���ات �لإح�سائية للنتائج 
بع���د تطبي���ق �ملقيا�س على �لعينة وهذه �لأ�ساليب هي: �ملتو�سط، و�لنحر�ف �ملعياري، 
معام���ل �ألف���ا - كرونب���اخ حل�س���اب �لثب���ات، �ختب���ار- ت t-test حل�س���اب دلل���ة �لف���روق 
 Mann Whitney و�ختب���ار مان وتن���ى Chi-square, للعين���ات �ملرتبط���ة، �ختب���ار

.)SPSS متت جميع �ملعامالت �لح�سائية على برنامج(

نتائج البحث ومناق�ستها:  
 للتحقق من فرو�س �لبحث قام �لباحث مبا يلي:

الفر�س الأول: توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لطالب على مقيا�س 
�جتاه���ات �لط���الب �لعاديني نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة �حل�سية �ملدجمني معهم بني 

�لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي )بعد تطبيق �لربنامج( ل�سالح �لتطبيق �لبعدي. 

 وللتحق���ق م���ن �سح���ة �لفر����س مت ح�س���اب متو�سط���ات درج���ات �لط���الب يف 
�لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي وكان متو�س���ط درجاتهم يف �لتطبي���ق �لبعدي �أكرب من 
متو�س���ط درجاته���م يف �لتطبيق �لقبل���ي )يف �أبعاد �ملقيا�س �لثالث���ة و�لكلي( مما يوؤكد 
وجود فروق بني درجات �لطالب يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي على �ملقيا�س، وللتاأكد 
م���ن دلل���ة �لفروق مت تطبيق �ختب���ار)ت( للقيم �ملرتبطة حل�س���اب دللة �لفروق بني 
متو�سط درجات �لطالب يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي على ��ستجاباتهم يف مقيا�س 
�جتاه���ات �لطالب �ملب�سري���ن نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة �لب�سرية �ملدموجني، وكانت 

�لنتائج كما باجلدول �لآتي: 
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جدول )9( 
نتائج اختبار )ت( حل�ساب دللة الفروق بني متو�سط درجات الطالب يف التطبيقني القبلي 

والبعدي على ا�ستجاباتهم يف مقيا�س اجتاهات الطالب العاديني 
نحو اأقرانهم ذوي الإعاقة احل�سية املدموجني )ن=26(

�لنحر�ف �ملتو�سط�لتطبيق�ملتغري
�ملعياري

درجة 
�حلرية

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة

خ�سائ�س ذوي �لإعاقة
37.23.48قبلي

2525.86-0.05
62.53.56بعدي

دمج ذوي �لإعاقة �أكادميًيا
43.28.79قبلي

2515.02-0.05
77.57.64بعدي

دمج ذوي �لإعاقة يف �حلياة
47.16.53قبلي

2520.950.05
82.55.60بعدي

�لدرجة �لكلية للمقيا�س
127.54.85قبلي

2527.67-0.05
222.516.82بعدي

*د�لة عند م�ستوى 0.01 - * د�لة عند م�ستوى 0.05

 يت�س���ح من جدول )9( �أنه توج���د فروق د�لة �ح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
�لط���الب عل���ى مقيا����س �جتاه���ات �لط���الب �ملب�سري���ن نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة 
�حل�سية �ملدجمني )يف �لأبعاد �لأول و�لثاين و�لثالث و�لكلي( بني �لتطبيقني �لقبلي 
و�لبع���دي يف �جت���اه �لتطبيق �لبعدي عند م�ستوي دلل���ة 0.01 �أي مب�ستوى ثقة 0.99 
وه���ذ� يو�س���ح �أن للربنام���ج دوره �ملهم يف تنمية �جتاهات �لط���الب �لعاديني نحو ذوي 
�لإعاقة �ملدموجني معهم، ملا متيز به �لربنامج من �ل�سعي لتنية �جتاهاتهم نحو ذوي 
�لإعاقة كما �أن �لربنامج كان منا�سًبا لهذه �لعينة من حيث �خل�سائ�س �ل�سيكولوجية 
لها حيث �لعمر �لزمني ون�سبة �لذكاء �لعادية و�خلرب�ت �لتي ح�سلوها عرب عمرهم 
�لزمني )حيث �أنه طالب جامعي( ، كل ذلك كان منا�ًسا مل�ستوى �لربنامج مبا يحتوي 
م���ن مو�سوع���ات تعن���ى بالتفكري، ق���د ل ي�ستطي���ع �أن يلم بها �سخ����س ل يتمتع بنف�س 
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تل���ك �خل�سائ����س، بالإ�ساف���ة ملجموع���ة �ل�سرت�تيجي���ات �لتدري�سي���ة �لت���ي تنوع���ت 
يف عر����س �لربنام���ج و�لت���ي �أي�س���ا كان���ت منا�سب���ة للعينة، كط���الب بكلي���ة �لرتبية، يف 
�مل�ستويات من �خلام�س �إىل �ل�سابع، وكل ما �سبق كان عو�مل �أ�سهمت يف حتقيق جناح                      

وفعالية �لربنامج. 

حج�م تاأثر )فعالية( الربنامج: حل�ساب حجم �لتاأث���ري )فعالية �لربنامج( با�ستخد�م 
مرب���ع �يت���ا(h2)  وكان���ت قيمته���ا 0.96، وبتحوي���ل قيم���ة h2 �إىل قيم���ة d وه���ي تع���رب 
ع���ن حج���م �لتاأث���ري يف �لتجرب���ة، كان���ت ت�س���اوي d=9.79 وميك���ن تو�سي���ح ذل���ك يف                    

�جلدول �لآتي:
جدول )10(

قيمة (h2) وقيمة (d) املقابلة لها ومقدار حجم التاأثر

�ملتغري �لتابع�ملتغري �مل�ستقل
قيمة �يتا2

(h2)
قيمة 
(d)

حجم �لتاأثري

كبري0.969.79�جتاهات �لطالب �لربنامج 

 وحيث �أن قيمة d (d ≥ 0.8)  فاإن هذ� يوؤكد �أن حجم تاأثر �لربنامج يف �أفر�د �لعينة 
)طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة( لتنمية �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو �أقر�نهم ذوي 

�لإعاقة كبري )فام، 1997، 69( 

الفر��س الث�اين: توج���د فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني رت���ب درجات �لط���الب على مقيا�س 
�جتاه���ات �لط���الب �لعادي���ني نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة �حل�سي���ة �ملدجمني معهم يف 

�لتطبيق �لبعدي ترجع لختالف �مل�ستوى �لذي يدر�س فيه �لطالب.

وللتحق���ق من �لفر�س �ل�ساب���ق مت ��ستخد�م �لح�س���اء �لالبار�مرتي �ملنا�سب 
للع���دد �لعينة وبالتحدي���د Chi-square للعينات �مل�ستقل���ة ملعرفة دللة �لفروق بني 
متو�س���ط رت���ب �مل�ستويات �لثالث���ة )�خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�ساب���ع(، وكانت �لنتائج كما 

هو مو�سح باجلدول )11( 
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جدول )11( 
اختبار Chi^2 حل�ساب دللة الفروق بني متو�سط رتب درجات الطالب العاديني على مقيا�س 

اجتاهات الطالب العاديني نحو اأقرانهم ذوي الإعاقة املدموجني معهم يف التطبيق البعدي

 متو�سط�لعدد�مل�ستوى�لبعد
 م�ستوىChi-squaredf�لرتب

�لدللة

�لأول
1313�خلام�س

514�ل�ساد�س غري د�لة0.2662
813�ل�سابع

�لثاين
1313�خلام�س

514�ل�ساد�س غري د�لة0.2662
813�ل�سابع

�لثالث
1313�خلام�س

514�ل�ساد�س غري د�لة0.2662
813�ل�سابع

كلي
1313�خلام�س

514�ل�ساد�س غري د�لة0.2662
813�ل�سابع

يو�س���ح �جل���دول )11( �أنه ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطات رتب 
درج���ات �لط���الب على مقيا�س �جتاهات �لطالب �لعاديني نح���و �أقر�نهم ذوي �لإعاقة 
�حل�سي���ة �ملدجمني معهم يف �لتطبيق �لبعدي ترج���ع لختالف �مل�ستوى �لذي يدر�س 

فيه �لطالب يف �لأبعاد �لثالثة و�لكلي للمقيا�س. 

الفر��س الثال�ث: توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني رتب درجات �لط���الب على مقيا�س 
�جتاه���ات �لط���الب �لعادي���ني نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة )�ل�سمعي���ة �أو �لب�سري���ة( 

�ملدموجني معهم يف �لتطبيق �لبعدي ترجع لختالف نوع �لإعاقة. 
وللتحق���ق من �لفر����س �ل�سابق مت ��ستخد�م �لح�س���اء �لالبار�مرتي- �ختبار 
م���ان وتن���ى Mann Whitney للعينات �ملتو�سط���ة ملعرفة دللة �لفروق بني متو�سط 
رتب �ملجموعتني �لطالب �لعاديني �ملدموجني مع �أقر�نهم من �لطالب ذوي �لإعاقة 

)�ل�سمعية �أو �لب�سرية(، وكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول )12(
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جدول )12( 
نتائج اختبار مان وتنى حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطات رتب الطالب العاديني على مقيا�س 

اجتاهات الطالب العاديني نحو اأقرانهم ذوي الإعاقة )ال�سمعية اأو الب�سرية( 
املدموجني معهم يف التطبيق البعدي

نوع �لطالب �لبعد
متو�سط �لعدد�ملدموجني

�لرتب
جمموع 

قيمة Zقيمة Wقيمة U�لرتب

�لأول
1412.57176مكفوفني

711760.772
1214.58175�سم

�لثاين
1412.57176مكفوفني

711760.772
1214.58175�سم

�لثالث
1412.57176مكفوفني

711760.772
1214.58175�سم

كلي
1412.57176مكفوفني

711760.772
1214.58175�سم

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( �أنه ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطات 
رت���ب �لط���الب �لعادي���ني على مقيا����س �جتاهات �لطالب نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة 
)�سم �أو مكفوفني( �ملدموجني معهم يف �لتطبيق �لبعدي ترجع لختالف نوع �إعاقة 

�لطالب �ملدموجني معهم.

الفر��س الراب�ع: توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني متو�سط���ات �لطالب عل���ى مقيا�س 
�لتفك���ري �لإيجاب���ي للط���الب �لعادي���ني �ملدموج���ني م���ع �لط���الب ذوي �لإعاق���ة ب���ني 

�لتطبيق �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

 وللتحق���ق م���ن �سح���ة �لفر����س مت ح�س���اب متو�سط���ات درج���ات �لط���الب يف 
�لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي وك���ان متو�سط���ات درجاته���م يف �لتطبيق �لبع���دي �أكرب 
م���ن متو�سط���ات درجاته���م يف �لتطبيق �لقبل���ي )يف �أبع���اد �ملقيا�س و�لكل���ي( مما يوؤكد 
وجود فروق بني درجات �لطالب يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لتفكري 
�لإيجاب���ي للط���الب �ملب�سري���ن �ملدموج���ني م���ع �لط���الب ذوي �لإعاق���ة، وللتاأك���د من 
دلل���ة تلك �لفروق مت تطبيق �ختب���ار)ت( حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سط درجات 
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�لطالب يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي على ��ستجاباتهم على �ملقيا�س وكانت �لنتائج 
كما باجلدول �لآتي:

جدول )13(
اختبار )ت( حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي 

على ا�ستجاباتهم يف مقيا�س التفكري الإيجابي للطالب العاديني املدموجني مع الطالب ذوي 
الإعاقة )ن=26(

�لنحر�ف �ملتو�سط�لتطبيق�ملتغري
�ملعياري

درجة 
م�ستوى قيمة )ت(�حلرية

�لدللة
37.810.12قبلي�لتفاوؤل

259.640.01
57.00.0بعدي

�ل�سعور بالر�سا
51.3813.29قبلي

259.960.01
77.380.49بعدي

حب �لتعلم و�كت�ساب 
�خلربة

42.6511.6قبلي
259.560.01

64.922.47بعدي
�لت�سامح مع �لختالف 

عن �لأخرين
41.6512.86قبلي

259.190.01
65.693.47بعدي

�لدرجة �لكلية 
للمقيا�س

173.543.63قبلي
2510.570.01

265.06.44بعدي

 ويت�س���ح م���ن جدول )13( �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سط درجات 
�لط���الب عل���ى مقيا�س �لتفكري �لإيجاب���ي للطالب �لعادي���ني �ملدموجني مع �لطالب 
ذوي �لإعاق���ة ب���ني �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�سال���ح �لتطبيق �لبع���دي )يف �أبعاد 
�ملقيا����س �لأربع���ة و�لكل���ي( يف �جت���اه �لتطبي���ق �لبعدي عن���د م�ستوي دلل���ة 0.01 مما 
يو�س���ح �أن للربنام���ج دوره �مله���م يف تنمي���ة �لتفك���ري �لإيجابي للط���الب �لعاديني نحو 

�أقر�نهم ذوي �لإعاقة �حل�سية �ملدجمني معهم.

حج�م تاأثر )فعالي�ة( الربنام�ج يف تنمية التفك�ر الإيجابي: حل�ساب حج���م �لتاأثري 
)فعالي���ة �لربنام���ج( با�ستخد�م مربع �يتا (2h) وكان���ت قيمتها 0.81، وبتحويل قيمة 
 d=4,13 وه���ي تع���رب ع���ن حج���م �لتاأثري يف �لتجرب���ة، كانت ت�س���اوي d إىل قيم���ة� h2

وميكن تو�سيح ذلك يف �جلدول �لآتي: 



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 279 

جدول )14( 
يبني قيمة (h2) وقيمة (d) املقابلة لها ومقدار حجم التاأثري

قيمة �يتا �ملتغري �لتابع�ملتغري �مل�ستقل
(h2)2

قيمة 
(d)

مقد�ر حجم �لتاأثري

كبري0.814.13�لتفكري �لإيجابي �لربنامج �لإر�سادي

وحيث �أن قيمة d (d ≥ 0.8)  فاإن هذ� يوؤكد �أن حجم تاأثر �لربنامج يف �أفر�د 
�لعين���ة )طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�سة( لتنمية �لتفك���ري �لإيجابي �لطالب �لعاديني 

نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة كبري )فام، 1997، 69( 

الفر��س اخلام�س: توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا بني رتب درج���ات �لطالب على مقيا�س 
�لتفكري �لإيجابي للطالب �لعاديني �ملدموجني مع �لطالب ذوي �لإعاقة يف �لتطبيق 

�لبعدي ترجع لختالف �مل�ستوى �لذي يدر�س فيه �لطالب.

 وللتحق���ق م���ن �لفر����س �ل�سابق مت ��ستخ���د�م �ختب���ار Chi-square للعينات 
�ملتو�سط���ة ملعرف���ة دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سطات رتب درج���ات �لط���الب يف �مل�ستويات 
�لثالثة )�خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�سابع(، وكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول )15( 

جدول)15( 
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات الطالب يف امل�ستويات الثالثة 

)اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع(

 متو�سط�لعدد�مل�ستوى�لبعد
 م�ستوىChi-squaredf�لرتب

�لدللة

�لتفاوؤل
1310.65�خلام�س

غري د�لة3.6682 516.7�ل�ساد�س
816.13�ل�سابع

�لر�سا
1314.27�خلام�س

غري د�لة5.1572 518.6�ل�ساد�س
89.06�ل�سابع
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 متو�سط�لعدد�مل�ستوى�لبعد
 م�ستوىChi-squaredf�لرتب

�لدللة

�لتعلم
1314.27�خلام�س

غري د�لة1.092 513.7�ل�ساد�س
811.25�ل�سابع

�لت�سامح
1313.27�خلام�س

غري د�لة1.442 516.9�ل�ساد�س
811.75�ل�سابع

كلي
1314.04�خلام�س

غري د�لة2.632 517.2�ل�ساد�س
810.31�ل�سابع

يت�س���ح من �جلدول )15( �أن���ه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سط رتب 
درج���ات �لطالب على مقيا�س �لتفكري �لإيجابي للطالب �لعاديني نحو �أقر�نهم ذوي 
�لإعاقة �حل�سية �ملدجمني معهم يف �لتطبيق �لبعدي ترجع لختالف �مل�ستوى �لذي 

يدر�س فيه �لطالب يف �أبعاد �لأربعة و�لكلي للمقيا�س. 

الفر�س ال�ساد�س:
توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا بني رتب درج���ات �لطالب على مقيا����س �لتفكري 
�لإيجابي للطالب �لعاديني �ملدموجني مع �لطالب ذوي �لإعاقة يف �لتطبيق �لبعدي 

ترجع لنوع �إعاقة �لطالب �ملدموجني )�سم- مكفوفني(.

 Mann Whitney وللتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار مان وتنى
للعين���ات �ملتو�سط���ة لبي���ان دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سط رت���ب �ملجموعت���ني، جمموعة 
�لط���الب �لعادي���ني �ملدموج���ني مع �أقر�نهم م���ن �لطالب �ل�س���م و جمموعة �لطالب 
�لعادي���ني �ملدموج���ني م���ع �أقر�نه���م م���ن �لط���الب �ملكفوفني، وكان���ت �لنتائ���ج كما هو 

مو�سح باجلدول )16(
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جدول )16(
 اختبار مان وتنى Mann Whitney حل�ساب دللة الفروق بني متو�سط رتب درجات الطالب 

العاديني على مقيا�س التفكري الإيجابي للطالب العاديني نحو اأقرانهم ذوي الإعاقة احل�سية 
املدجمني معهم

 نوع �لطالب�لبعد
 متو�سط�لعدد�ملدموجني

�لرتب
 جمموع
�لرتب

 قيمة
U

 قيمة
W

 قيمة
Z

 م�ستوى
�لدللة

�لتفاوؤل
1411.36159مكفوفني

غري د�لة541591.55
1216192�سم

�لر�سا
1415.57218مكفوفني

غري د�لة551331.5
1211.08133�سم

�لتعلم
1413.33176.5مكفوفني

غري د�لة81.5186.50.13
1213.71164.5�سم

�لت�سامح
1413.54189.5مكفوفني

غري د�لة83.5161.50.026
1213.46161.5�سم

كلي
1413.46188.5مكفوفني

غري د�لة83.5188.50.26
1213.54162.5�سم

 يت�س���ح من �جلدول )16( �أن���ه لتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سط رتب 
درج���ات �لط���الب �لعادي���ني عل���ى مقيا�س �لتفك���ري �ليجاب���ي للط���الب �لعاديني نحو 
�أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة )�س���م �أو مكفوف���ني( �ملدموج���ني معه���م يف �لتطبي���ق �لبع���دي 

ترجع لختالف نوع �إعاقة �لطالب �ملدموجني معهم.

مناق�سة نتائج البحث:

اولً: بالن�سبة لجتاهات �لطالب �لعاديني نحو �قر�نهم ذوي �لإعاقة 
 �ظه���رت �لنتائ���ج وج���ود ف���روق د�لة ب���ني �لتطبي���ق �لقبل���ي و�لبع���دي لقيا�س 
�جتاه���ات �لط���الب �لعاديني نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة وهذ� يوؤك���د دور �لربنامج يف 
تعدي���ل �جتاه���ات �لطالب نحو خ�سائ�س ذوي �لإعاقة ودجمه���م �أكادمييا ويف �حلياة 
�لعام���ة وتتفق نتائج �لبحث �حلايل مع در��سة م�سعود )2009( حيث تو�سل لإيجابية 
�جتاه���ات م���در�ء �ملد�ر����س )�بتد�ئ���ي- متو�س���ط – ثان���وي( يف �ملناط���ق �جلغر�في���ة 
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�ملختلفة باململكة نحو دمج ذوي �لإعاقة �لفكرية، كما �أكدو� �أن للدمج �أثره �لإيجابي 
عل���ى �ملعلم���ني �لعاديني و�لطالب �لعاديني، كما تتفق مع در��سة حنفي )2008( و�لتي 
�سع���ت ملعرف���ة فاعلية برنامج تدريبي يف تغيري �جتاهات �لطالب �ل�سامعني نحو دمج 
�أقر�نه���م �ل�س���م يف �ملد�ر����س �لعادي���ة، وكذلك در��س���ة �خلطي���ب )2002( �لتي تو�سلت 
�إىل �أن مدرك���ات �ملعلم���ني موؤيدة لبع�س �ملفاهي���م �لتي تقوم عليها للمدر�سة للجميع، 
يف ح���ني �ت�سفت �جتاه���ات �ملعلمني نحو دمج �لأطفال �لتوح���د يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية 

بال�سلبية يف در��سة عمر )2011( وبذلك تختلف تلك �لنتيجة مع �لبحث �حلالية.
 كما �ظهرت �لنتائج عدم وجود فروق د�لة بني متو�سط رتب درجات �لطالب 
�لعادي���ني عل���ى مقيا����س �جتاه���ات �لط���الب نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة يف �لتطبيق 
�لبعدي ترجع للم�ستوى �لدر��سي �لذي يدر�سون فيه ونوع �إعاقة �لطالب �ملدموجني 
معه���م )�س���م ومكفوفني( ويرج���ع ذلك ل�ستجابته���م �ملتقاربة عل���ى �ملقيا�س وت�ساوي 
تاأث���ري �لربنامج على �لطالب مب�ستوياتهم �لدر��سية �ملختلفة وطبيعة عملية �لدمج 

مع �لطالب �ل�سم �أو �ملكفوفني.

 ثاني�ا: �أظهرت �لنتائج تاأثر �لربنام���ج يف زيادة قوة �لتفكري �لإيجابي لدى �لطالب 
�لعادي���ني وو�س���ح ذل���ك يف جو�ن���ب �ملقيا����س �لأربع���ة )�لتف���اوؤل- و�ل�سع���ور بالر�س���ا-             
وح���ب �لتعلم و�كت�س���اب �خلربة و�لت�سامح مع �لختالف عن �لآخرين( و�لكلي، وتدل 
�لنتائج �لتي تو�سل �لبحث �إليها على �سرورة تنمية �جتاهات �لطالب �لعاديني نحو 

�أقر�نهم ذوي �لإعاقة. 
و�تفقت نتائج �لبحث يف �ك�ساب �لطالب �لتفكري �ليجابي وتعديل �جتاهاتهم 
نحو ذوي �لإعاقة مع �لرت�ث �ل�سالمي وما دعى �إليه ر�سولنا �لكرمي )�سلى �هلل عليه 
و�سل���م( “�إن قام���ت �ل�ساعة وبيد �أحدكم ف�سيلة ف���اإن ��ستطاع �أن ل يقوم حتى يغر�سها 
فليفعل” )1( وذلك �سروي للطالب يف حياتهم �ملهنية �مل�ستقبلية كمعلمني، مما ي�سري 
�إىل �نه يقدم بالعمل رغم �نه قد لي�ستفيد منه بطريقة مبا�سرة �و ي�ستفيد من ثمار 
م���ا ي���زرع فالنخ���ل ل يثم���ر �إل بعد �سنني، ويف ق���ول ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سلم: 
“تب�سمك يف وجه �أخيك لك �سدقة، و�أمرك ... ” )2( وير�سد �حليث �إىل نقل �ل�سعور 

بال�سعادة و�لتوجيه للخري وم�ساعدة كفيف �لب�سر و�سقيا �لنا�س ... 
رو�ه �أحمد  )1(

�أخرجة �لبخاري  )2(
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 وطالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة هو معلم �مل�ستقبل وبالتايل لبد من �أن يتمتع 
بالتفك���ري �لإيجاب���ي نح���و تالمي���ذه ذوي �لإعاق���ة �لذي���ن �سوف يدر�س له���م فرتة قد 
ت�ستغ���رق حيات���ه �ملهني���ة جميعه���ا، ويكون فيها ق���دوة لهم، فمن �إخال�س���ه يف عمله �أن 
يك���ون �إيجابي���ا يف �لتفك���ري متفائ���اًل ر�����سٍ ع���ن عمله وحيات���ه يحب �لتعل���م و�كت�ساب 
�خل���ربة يقبل �لختالف ع���ن �لخرين يدرك �أنه يغري �سل���وك تالميذه ذوي �لإعاقة 
ول���و ك���ان هذ� �لتغي���ري بطيء؛ مما ينعك�س عل���ى �د�ءه يف عملية تن���وع طرق �لتدري�س 
و�لأدو�ت و�لو�سائ���ل �لت���ي ي�ستخدمه���ا، ي���درك �أن يغ���ري حياة تالميذه بك���ل مكوناتها 
يظهر ذذلك يف �سلوكهم و�هتماماتهم ونظرتهم للم�ستقبل، ل تغلب عليه كمعلم نظرة 
�لت�س���اوؤم و�لقن���وط و�لبوؤ����س ولنا يف كالم �لر�سول)�س( ولو تلق���ى �أخاك بوجه طليق

ر�����سٍ ع���ن عمله �ل���ذي ميتهنه وي���درك �هميته و�سرورته حلي���اة وتربية ذوي 
�لإعاقة، حمب لذلك �لعمل ي�سعى لتجديد وحت�سني �لعمل وجتويده بطرق وو�سائل 
متنوعة ويربز ذلك يف �ل�سعي لتعلم �جلديد �لذي يقيده يف عمله ولي�س ليفيد نف�سه 
مادًيا و�أدبًيا يف در��ساته �لعليا لتحقيق زيادة يف �لدخل �أو مكانة �أدبية بني �أقر�نه بقدر 

ما ي�سعى لنموه �ملهني و�إفادة تالميذه.

 متتع �ملعلم بالت�سامح وتقبل �لآخرين �ملختلفني عنه �سرورة ينبغي �أن يتمتع 
به���ا كق���دوة لتالميذه يعلم هذ� �ل�سلوك له���م ليكت�سب �لتالميذ نف�س �ل�سلوك تقباًل 
لالآخرين �ملختلفني ك�سرورة متهد �لتالميذ للحياة �خلالية من �لتع�سب و�لأنانية. 

وتتف���ق تل���ك �لنتيج���ة م���ع در��س���ة حمي���الن، و�لعن���زي )2006( و�ل���ذي �أثب���ت 
دور �لتدري���ب عل���ى �لتفك���ري �لإيجاب���ي يف زي���ادة �لتح�سي���ل وع���الج �لتاخ���ر �لدر��سي 
و�لتنظي���م �لذ�ت���ي، وم���ع در��س���ة (Miki & Mitsuhiro, 2015, 28) �لتي عمدت 
لدر��س���ة تاأث���ري �لتفك���ري �لإيجابي/�ل�سلب���ي عل���ى تنظي���م �ل���ذ�ت م���ن خ���الل تق���دمي 
تغذي���ة مرت���دة �إيجابي���ة وقيا����س م�ستويات تنظي���م �لذ�ت���ي، وكذلك تتفق م���ع در��سة 
)�إمي���ان �سعي���د عب���د �حلمي���د، 2012( و�لت���ي تو�سل���ت لفعالي���ة برنامج �إر�س���ادي قائم 
عل���ى ��سرت�تيجي���ات �لتفك���ري �لإيجاب���ي خلف����س بع����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى 
�طف���ال �ملو�س�س���ات �لإيو�ئي���ة، كم���ا تتف���ق مع م���ا تو�سلت �إلي���ه در��سة )�إمي���ان ح�سنني 
حمم���د ع�سف���ور )2013( يف برنام���ج لتنمي���ة وتن�سي���ط �ملناع���ة �لنف�سي���ة ومه���ار�ت 
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�لتفك���ري �لإيجاب���ي وخف����س قل���ق �لتدري�س ل���دى �لطالب���ات �ملعلمات وكذل���ك در��سة                          
)حمم���د، 2013( يف برنام���ج تدريب���ي لإك�س���اب بع����س �إبع���اد �لتفك���ري �لإيجاب���ي لدى 

�ملعلمات بريا�س �لطفال وتاأثريه على جودة �حلياة لديهن. 
 

التو�سيات:
 يف �سوء هذه �لنتائج يو�سي �لباحث بالآتي:

((( تدري����س مق���رر ع���ام لطالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة و�جلامعة ينم���ي مهار�ت 1
�لتفك���ري بالعم���وم و�لتفك���ري �لإيجاب���ي ب�سف���ة خا�س���ة ليتمتع���و� بالتف���اوؤل، 
و�ل�سعور بالر�سا، وحب �لتعلم و�كت�ساب �خلربة و�لت�سامح مع �لختالف عن 

�لآخرين 
((( �إقام���ة دور�ت تنم���ي جو�نب �لتفكري �لإيجاب���ي مبكوناته )�لتف���اوؤل، و�ل�سعور 1

بالر�سا، وحب �لتعلم و�كت�ساب �خلربة و�لت�سامح مع �لختالف عن �لآخرين( 
ل���دى �لط���الب مته���د له���م حي���اة م�ستق���رة وخ�سائ����س متيزه���م كمعلمني يف 

�مل�ستقبل
((( تنمي���ة �جتاه���ات �لطال���ب �ملعلم بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�سة جت���اه طالبهم ذوي 1

�لإعاق���ة مبختلف �إعاقاتهم تدفع �لطالب �ملعلم م�ستقباًل ليكون �أكرث فعالية 
و�إمياًنا مبكانة عمله و�أهميته لتالميذه.

((( عم���ل در��سات تتعل���ق بعالقة �لتفكري �لإيجابي بالأن���و�ع �لأخرى من �لتفكري 1
كالتفكري �لإبتكاري و�لتفكري �لإبد�عي... لدى ذوي �لإعاقة مقانة بالعاديني.
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ملخ�ص البحث:
��سته���دف �لبح���ث �حل���ايل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �ملعتق���د�ت �ملعرفية 
�لعامة وكل من: �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت، وهل تختلف 
تبًع���ا للم�ست���وى �لدر��سي و�جلن����س لدى �لط���الب وطالبات. و��ستمل���ت عينة �لبحث 
عل���ى )160( طالًب���ا وطالبة بق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلي���ة �لرتبية بالدو�دمي جامعة 
�سقر�ء، موزعة على ثمان جمموعات كل منها 20 فرًد� )�أربع جمموعات من �لطالب( 
و�أربع من �لطالبات( موزعة على �أربع م�ستويات در��سية )�خلام�س، �ل�ساد�س، �ل�سابع، 
و�لثامن(. و��ستملت �أدو�ت �لبحث على ثالث مقايي�س: مقيا�س �ملعتقد�ت �ملعرفية يف 
�لرتبي���ة �خلا�سة)�إعد�د �لباحث(، مقيا�س �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة �إعد�د: بنيامني 
ول���رت)2009(، مقيا�س �لوعى بالذ�ت �إع���د�د: فينينغ�ستاين و�آخرون)1975( )ترجمة 
وتقنني �لباحث(. ومما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث ما يلى: وجد فروق د�لة عند 0.01 
يف �أغل���ب �أبع���اد: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة، �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة، 
و�لوعى بالذ�ت، لدى عينات �لطالب تبًعا للم�ستوى �لدر��سي وكذلك للطالبات، كما 
توج���د ف���روق د�لة عند 0.01 يف �أغلب �لأبعاد �ل�سابقة بني �لطالب و�لطالبات ل�سالح 

�لطالب. 
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General Epistemological beliefs relations Epistemological 
beliefs in Special Education and self-awareness among 

students of the Department of Special Education

Current search aimed to identify the relationship between 
the public and all of the Epistemological beliefs: Epistemological 
beliefs in special education and self-awareness, and does vary 
depending on the level of the school and the sex of the students 
and the students. And included a sample study on 160 students, the 
Department of Special Education, Faculty of Education Aldawadmi 
Shaqra University, divided into eight groups, each of which 20 per 
person (four groups of students meals) and four of the students 
females) on four levels(V, VI, VII, and VIII). Included research tools 
on three measures: Epistemological beliefs in Special Education 
Scale (researcher), public Epistemological beliefs scale preparation: 
Benjamin, Walter(2009), self-awareness preparation: Viningstein and 
others Scale(1975) (translation and legalization of the researcher). 
It resulted from the search results the following: found significant 
differences at 0.01 in most dimensions: public Epistemological 
beliefs, Epistemological beliefs in Special Education, and self-
awareness, the students samples depending on the level of the school 
as well as students, and there are significant differences at 0.01 in 
most previous dimensions between male and female students for the 
benefit of students. 
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مقدمة البحث: 
يتاأثر �لإن�سان يف مو�قف �لتعليم و�لتعلم �لتي تو�جهه مبا لديه من معتقد�ت 
حول �ملعرفة و�لتعلم، ومن هنا يتبنى نوعني من �ملعتقد�ت؛ معتقد�ت عامة ت�ساعده 
عل���ى حتقي���ق �أهد�ف���ه �لعام���ة، ومعتق���د�ت خا�س���ة ُتالئم ميول���ه و�هتمامات���ه وُت�سبع 
حاجاته، وكلى �لنوعني من �ملعتقد�ت توؤثر ب�سكل �إيجابي �أو �سلبى على �لوعى �لذ�تي 
للف���رد و�ل���ذى يوؤثر يف مفهومه عن ذ�ته، فقد ي�سع���ر بالنزعاج بح�سور �لآخرين، �أو 
يرك���ز �نتباه���ه عل���ى �أفك���اره وم�ساع���ره �لد�خلية، �أو قد تلع���ب دوًر� �إيجابًي���ا يف تقدير 
�لف���رد لذ�ت���ه ومن َثم تزد�د ثقته بنف�سه مما ُيزيد من فاعليته يف عملية �لتعلم د�خل 

غرفة �ل�سف.

�أن م�ست���وى تعلي���م �لف���رد وجم���ال   Schommer, (1990) وت���رى �سوم���ر 
در��ست���ه توؤث���ر يف �ملعتقد�ت �ملعرفية، فالطالب �جلامع���ي تكون معتقد�ته �أكرث تطوًر� 
م���ن �لط���الب �لأ�سغ���ر �سًنا، وهذ� يعن���ي �ملعتق���د�ت �ملعرفية ل���دى �لأ�سخا�س تختلف 
ح�س���ب م�ستوى تعليم �لفرد. فالأ�سخا�س �لذي���ن يتبنون �لتفكري �ملعقد ي�ستخدمون 
��سرت�تيجي���ات �لتنظي���م �لذ�ت���ي و�لد�فعية، بدرج���ة �أكرب م���ن ذوي �لتفكري �لب�سيط 
(Paulsen & Feldman, 2005) و�مل�سكل���ة �لأخ���رى �لت���ي ل تز�ل تثري �لقلق هو 
�ملج���ال �ل���ذى ُتطب���ق فيه �ملعتق���د�ت �ملعرفية. فاملعتق���د�ت �ملعرفية نط���اق عام وهو ما 
يعن���ي �أنه���ا ُتطبق يف جمي���ع �ملجالت. كما �أنه���ا ميكن �أن تكون حم���ددة �لنطاق، وهذ� 
يعن���ى �أن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة ميك���ن ت�سنيفه���ا �إىل نوع���ني؛ معتق���د�ت معرفية عامة 
ومعتقد�ت معرفية خا�سة مبجال معني، كمجال �لعلوم �لإن�سانية ملا لها من �أثر على 

فهم �ل�سلوك على وجه �لعموم و�ملجال �لنف�سي على وجه �خل�سو�س.

ويف �لآون���ة �لأخ���رية �قتن���ع �لباحث���ون �أن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة ت�ستم���ل عل���ى 
�ملجالني على حد �سو�ء فهى ميكن �عتبارها جمال عام وميكن �عتبارها جمال خا�س     
 (Buehl et al., 2002; Hofer, 2000; Muis, Bendixen, & Haerle,
�ملعتق���د�ت  ب���ني  عالق���ة  توج���د  حي���ث   ،  2006; Schommer-Aikins, 2002)
�ملعرفي���ة �لعام���ة وجم���ال �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �ملح���ددة مبج���ال مع���ني، فق���د �أظه���ر 
�لط���الب ذوى �خللفي���ة �لريا�سي���ة �لعالي���ة)يف عل���م �لريا�سيات( �ت�ساق ب���ني �لنطاق 
�لع���ام للمعتق���د�ت �ملعرفية وجم���ال �ملعتقد�ت �ملعرفية �ملح���ددة، يف حني كان �لطالب 
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�لأق���ل خلفي���ة ريا�سية خمتلف���ني �إىل حد كبري بني م�ستويني م���ن خ�سو�سية �ملعتقد 
ودي���ول  �سوم���ر  �إلي���ه  �أ�س���ار  م���ا  عل���ى  وبن���اًء   .(Schommer & Duell, 2013)
(Schommer & Duell, 2013) ي���رى �لباح���ث �أن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة 
توؤث���ر يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف جمال �لرتبي���ة �خلا�سة و�لوع���ى �لذ�تي لدى طالب 
وطالب���ات �لرتبي���ة �خلا�سة وهذ� ما دعي �لباحث لإج���ر�ء هذ� �لبحث.  وترى �سومر 
�أن���ه كلما ز�د فهمن���ا ملعتقد�ت �لطالب �ملعلمني قبل �خلدم���ة، �زد�د �إعد�دهم ليفهمو� 
طالبه���م ويعلمونه���م ب�سك���ل جي���د، فعندم���ا يك���ون �أد�ء �لط���الب د�خل غرف���ة �ل�سف 
���ا، ف���اأن ه���ذ� قد ل يرجع �إىل جمرد نق�س �ملعرف���ة لديهم بقدر ما يرجع �إىل  منخف�سً
 .(Schommer-Aikins, 2008: 331)طبيع���ة ما لديهم من معتق���د�ت معرفي���ة
كم���ا �أن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة، له���ا بع���د وجد�ين لأنه���ا ترتب���ط بامل�ساع���ر و�لأحا�سي�س، 
 ،(Alexander & Dochy, 1994) وتكت�س���ب من �لرت�ث �لثقايف و�لأ�س���ري للفرد

.(Askan, 2009)ولها تاأثري قوي على كل �سلوكيات وقر�ر�ت �لفرد

ويوؤث���ر �لبع���د �لوجد�ن���ى للمعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة و�ملعتق���د�ت �ملعرفية 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى �أد�ء �لطالب و�لطالبات د�خل غرف���ة �ل�سف و�لذى يرجع 
يف �أ�سول���ه �إىل ق�س���ور ف���ى �لوع���ى بال���ذ�ت �خلا�س���ة و�لعام���ة نتيج���ة م�ساع���ر �لف�سل 
و�لإحب���اط �لناجت���ة عن �لإخفاق ف���ى حتقيق �لأهد�ف �لتعليمي���ة، فالقلق يعوق تعلم 
�لط���الب لكث���ري م���ن �مله���ار�ت د�خل غرف���ة �لدر��سة. وه���ذ� يعنى �أن ط���الب وطالبات 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة ذوى �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لنا�سجة يكون لديهم وع���ى جيد بالذ�ت 
�خلا�س���ة من خالل �نتباههم لأفكارهم وم�ساعره���م �لد�خلية، و وعى بالذ�ت �لعامة 
بو�سفه���ا مو�سوًع���ا �جتماعًيا يتاأث���ر بوجود �لآخرين. ولندرة �لبح���وث �ل�سابقة �لتى 
تناول���ت طبيع���ة �لعالقة بني �ملتغ���ري�ت �لثالثة للبحث �حل���اىل ر�أى �لباحث �إمكانية 
ا �أن معظم �لبحوث �ل�سابقة مل تتناول  بحث �لعالقة بني �ملتغري�ت �لثالث وخ�سو�سً
هذه �ملتغري�ت مًعا وهذ� يرجع �إىل �ختالف �أهد�ف هذه �لبحوث عن �لبحث �حلايل.

م�سكلة البحث:
تتح���دد م�سكل���ة �لبح���ث �حل���ايل يف �لتع���رف �إىل �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة 
و�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة وم�ست���وى �لوع���ى بال���ذ�ت ل���دى ط���الب 
وطالب���ات ق�س���م �لرتبية �خلا�سة بكلي���ة �لرتبية بالدو�دمى و�لعالق���ة بني كل منهم، 
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وفيما �إذ� كانت تختلف تبًعا ملتغري�ت �جلن�س و�مل�ستوى �لدر��سى. فقد لحظ �لباحث 
م���ن خ���الل عمل���ه يف جم���ال �لتدري�س �أن �لط���الب يختلف���ون فيما بينه���م يف �لتعامل 
م���ع �حلقائ���ق و�ملعارف �ملختلفة، فبع�سهم ير�ها من وجهة نظره �أنها ثابتة ل تتغري، 
مم���ا يوؤث���ر �سلًبا عل���ى م�ساركتهم يف �لأن�سط���ة �ملعرفية �لتي ت�ساعده���م على �لو�سول 
�إىل �ملعرف���ة وتوليده���ا، بينم���ا يدركها �آخرون على �أنها ن�سبي���ة �أى قابلة للتغيري، مما 
يجعله���م �أك���رث فاعلي���ة يف عملي���ة �لتعل���م يف �لرتبي���ة �خلا�سة، مم���ا يوؤث���ر �إجاًبا على 
وعيهم بذو�تهم �خلا�سة و�لعامة ومن ثم ينخف�س م�ستوى �لقلق �لجتماعي لديهم 
وي���زد�د تقديره���م لذو�تهم. وق���د جاءت فكرة ه���ذ� �لبحث للتعرف عل���ى مدى تاأثري 
�ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة على �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت 
لدى �لطالب و�لطالبات و�لتي ل توجد يف حدود علم �لباحث در��سات تناولتها بعد. 

تتحدد م�سكلة �لدر��سة يف �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
((( هل تختلف �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة 1

و�لوعى بالذ�ت بني عينات �لطالب تبًعا للم�ستوى �لدر��سي؟
((( هل تختلف �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة 1

و�لوعى بالذ�ت بني عينات �لطالبات تبًعا للم�ستوى �لدر��سي؟
((( هل تختلف �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة 1

و�لوعى بالذ�ت بني عينات �لطالب و�لطالبات؟

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل �لآتي:

((( �لتعرف على م�ستوى �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية 1
�خلا�سة و�لوعى بالذ�ت لدى طالب وطالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة.

((( در��س���ة �لعالق���ة بني �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة وكل من: �ملعتقد�ت �ملعرفية يف 1
�لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت لدى طالب وطالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة 

كل على حدة.
((( در��س���ة م���ا �إذ� كان���ت �لعالق���ة ب���ني �ملتغ���ري�ت �لث���الث تختلف تبًع���ا لختالف 1

�مل�ستوى �لدر��سي لدى طالب وطالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة.
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اأهمية البحث:
تكم���ن �لأهمي���ة �لنظري���ة له���ذ� �لبحث يف �أن���ه ح���اول �أن ي�ستك�سف �لفروق 
بني �جلن�سني يف �ملتغري�ت �لثالث )�ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة، و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�لوعى بال���ذ�ت(، و�إىل بحث �لعالقة بني ه���ذه �ملتغري�ت �لثالث. 
فاإظه���ار مث���ل ه���ذه �لف���روق، �أو �لعالق���ة من �ساأن���ه �أن يعم���ق فهم �لباحث���ني لكل من 
�ملتغ���ري�ت �لث���الث، وبالتايل ي�ستث���ري �أفكاًر� جديدة لديهم ته���دف �إىل �إجر�ء در��سات 
�أخ���رى ذ�ت قيم���ة لل���رت�ث �ل�سيكولوجي. كما �أنه يلفت �نتب���اه �لقائمني على �لرتبية 
لأهمية هذه �ملتغري�ت يف تطور �لفرد و�ملجتمع. �أما �لأهمية �لعملية، فتربز فيما يقدمه 
�لبحث للمربني. ففي حالة �لطلبة و�لطالبات �لذين لديهم معتقد�ت معرفية عامة 
غ���ري نا�سجة ومعتقد�ت معرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة غري نا�سجة، كاأن تكون لديهم 
�أفكار ب�سيطة تت�سمن �ملعتقد�ت �لتي ت�سري �إىل �أن �حلقيقة موؤكدة ومطلقة، وميكن 
�كت�سابه���ا من قبل �ل�سلط���ة، لبد من تقدمي �مل�ساعدة لهم كي تزد�د د�فعيتهم للتعلم 
و�لتفكري �ملتعمق، كى تتحول هذه �لأفكار �لب�سيطة �إىل �أفكار معقدة من خالل تبنى 
معتق���د�ت ت�س���ري �إىل �أن �حلقيقة ن�سبية وتتغري و�أن �ملعرف���ة قابلة للتطور و�أن هناك 
معرفة �أخرى يجب �كت�سافها، و�أن هناك معرفة قليلة ثابتة ل تتغري؛ باإ�سافة �إىل �أن 
�لك�س���ف عن �لعالقة ب���ني �ملتغري�ت �لثالث، يو�سح �خل�سائ����س �لنفعالية �لتي مير 
بها �لطالب و�لطالبات ذوو �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية 
�خلا�س���ة غ���ري �لنا�سجتني و�أولئك �لنا�سجتني. وهذ� قد يكون بحد ذ�ته ذ� فائدة يف 
حتدي���د �لأ�سالي���ب �ملنا�سبة للتعام���ل مع كل فئة من فئات �لط���الب و�لطالبات. ومن 
جان���ٍب �آخر، تق���دم �لدر��سة مقيا�ًسا للمعتقد�ت �ملعرفية �لعام���ة ومقيا�ًسا للمعتقد�ت 
�ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة ميكن �أن ي�ستخدمهما �ملر�سدون و�لباحثون، يف ت�سنيف 
�لط���الب و�لطالب���ات �إىل م�ستوي���ات وفًق���ا لدرجاته���م على ه���ذ�ن �ملقيا�س���ان ومن ثم 
تقدمي �خلدمات �لرتبوية و�لإر�سادية �ملنا�سبة لهم. كما ُتقدم �لدر��سة مقيا�ًسا ثالًثا 
كن �ملر�سدون و�ملعاجل���ون �لنف�سيون من حتدي���د م�ستويات �لوعى  للوع���ى بال���ذ�ت مُيَّ
بال���ذ�ت �خلا�س���ة و�لعام���ة و�لقل���ق �لجتماعي ل���دى �مل�سرت�سدين. مم���ا ي�ساعد على 
حتدي���د �لأ�ساليب �لعالجي���ة �ملنا�سبة. فالطالب و�لطالب���ات ذوى �مل�ستوى �ملنخف�س 
يف �لوع���ى بال���ذ�ت  بحاج���ة �إىل جل�سات �إر�سادية لزيادة �لوع���ي لديهم. فنق�س �لوعي 

مقدمة لكثري من �ل�سطر�بات �لنفعالية.
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م�سطلحات البحث االإجرائية:
((( �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة General Epistemological beliefs: ه���ي 1

�لت�س���ور�ت �لذهني���ة لدى �لطالب و�لطالب���ات عن طبيعة �ملعرف���ة ب�سكل عام 
م���ن حي���ث بنيته���ا وثباته���ا وم�سدرها، وطبيع���ة �لتعلم من حي���ث �لقدرة على 
�لتعل���م و�سرع���ة �لتعل���م. وتقا����س بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطالب من 
خ���الل �إجابته���م عن فق���ر�ت مقيا����س �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعام���ة �مل�ستخدم يف 

هذه �لدر��سة.
((( 1 Epistemological beliefs inملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة�

Special Education: ه���ى وجه���ات نظر �لط���الب و�لطالبات وت�سور�تهم 
ح���ول طبيع���ة �ملعرف���ة �ملرتبطة مبجال �لرتبي���ة �خلا�سة من حي���ث م�سدرها 
وثباته���ا وبنيته���ا، وطبيع���ة �لتعلم من حيث �سرع���ة �كت�ساب �ملعرف���ة، و�لقدرة 
عل���ى �لتعل���م، و�لتطبي���ق يف �حلي���اة �ليومي���ة. وتقا����س بالدرجة �لت���ي يح�سل 
عليه���ا �لط���الب من خ���الل �إجابتهم عن فقر�ت مقيا�س �ملعتق���د�ت �ملعرفية يف 

�لرتبية �خلا�سة �مل�ستخدم يف هذه �لدر��سة.
((( �لوع���ى بال���ذ�ت Self-awareness: ه���و �سع���ور �لف���رد بذ�ت���ه �خلا�س���ة م���ن 1

خ���الل تركي���ز �نتباهه على �أفك���اره وم�ساعره ودو�فعه، و�ل�سع���ور بذ�ته �لعامة 
بالهتم���ام باآر�ء �لآخرين و�نطباعاتهم عنه، و�ل�سعور بالقلق �لجتماعي عند 
�لتفاع���ل مع �لآخرين. ويعرف �إجر�ئًي���ا بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطالب 

على مقيا�س �لوعى بالذ�ت. 

درا�سات �سابقة: 
اأولً: درا�سات تناولت املعتقدات املعرفية العامة:

�أجرت �إرين Eren (2007) در��سة تهدف �إىل �لتعرف على �لفروق يف �ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة تبًعا ملجال �لدر��سة، و�لنوع، و�لفرق���ة �لدر��سية، وتكونت عينة �لدر��سة من 
248 من طالب �جلامعة جمال در��ستهم: �إد�رة �لأعمال، �لآد�ب، و�لرتبية �لريا�سية. 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �ملعتق���د�ت �ملعرفية ُتعترب عام���ة، ول توجد فروق فيها ح�سب 
�لنوع، �أو �لفرقة �لدر��سية، فطالب �لفرقة �لأوىل �أكرث �إيجابية يف �ملعتقد�ت �ملتعلقة 
باجله���د، بينم���ا �حلقيقة �ملوؤكدة �أكرث �إيجابية لدى �لفرق���ة �لثالثة. وقام فالنيدز و 
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�جنيل���ي Valanides & Angeli (2008) باإج���ر�ء در��س���ة هدفت �إىل �لتعرف على 
�ملعتقد�ت �ملعرفية وعالقتها بامل�ستوى �لدر��سي لدى طالب �جلامعة. و�أ�سفرت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن �أن طالب �ل�سنة �لأوىل تتغري معتقد�ه���م بزيادة �خللفية �ملعرفية فهم 
يت�س���ورون �أن �ملعرف���ة: ب�سيطة، وموؤكدة، و�أن م�سدرها �ل�سلطة. بينما عند و�سولهم 
�إىل �ل�سن���ة �لر�بع���ة، يعتق���دون �أن �ملعرف���ة جتريبية، ومعقدة، وناجتة ع���ن �لعقل. �أما 
در��س���ة تانريف���رديTanriverdi (2012)  فته���دف �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة بني 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة ومد�خل �لتعلم ل���دى 632 من �لطالب �ملعلم���ني. و�أ�سفرت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن �أن �لعتق���اد يف �لق���درة �لفطرية يرتب���ط باملدخل �ل�سطح���ي يف �لتعلم، 
بينما �لعتقاد يف �أن �لتعلم يعتمد على �جلهد يرتبط باملدخل �لعميق. بينما ل توجد 
فروًق���ا يف �ملعتق���د�ت ح�س���ب �لنوع، يف ح���ني وجد فروًق���ا يف �ملعتق���د�ت �ملتعمقة ح�سب 
�لفرقة �لدر��سية ل�سالح �لفرقة �لثالثة مقابل �لفرقة �لأوىل، كما وجد فروًقا ح�سب 
�لتخ�س����س. كما قامت در��سة �إ�سماعيل و�آخرون Ismail et al., (2013) بالتعرف 
عل���ى �لعالق���ة بني �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة ومد�خل �لتعلم ل���دى 2000 من طالب �ملعاهد 
�لعلي���ا يف ماليزيا. و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �أن �لعتقاد �ل�سطحي يرتبط باملدخل 
�ل�سطحي للتعلم، وكانت معتقد�ت �لإناث �ملعرفية �أكرث تعمًقا من �لذكور، كما �أ�سارت 
�إىل وجود فروق يف �ملعتقد�ت ح�سب �لتخ�س�س، وطبيعة �ملعاهد)حكومية �أو خا�سة(، 
وكذل���ك ح�س���ب �لفرق���ة �لدر��سية)�لفرق���ة �لأوىل �أكرث تعمًقا من �لفرق���ة �لر�بعة(.

ثانًيا: درا�سات تناولت املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة: 
��ستهدف���ت  در��س���ة  باإج���ر�ء   Xiao et al., (2009) و�آخ���رون  �كزي���و  ق���ام 
�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لريا�سي���ات و�لأد�ء �لأكادمي���ي 
ل���دى )585( م���ن ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة، و�أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة عن ع���دم وجود 
ف���روق يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة ترج���ع للن���وع، كم���ا تق���ل درج���ات �لط���الب يف �ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة ب�سك���ل د�ل م���ن �ل�س���ف �لأول �إىل �ل�س���ف �لثال���ث، كم���ا ترتب���ط �ملعتق���د�ت 
�ملعرفي���ة بالتح�سي���ل �لدر��س���ي يف �ل�سف���ني �لث���اين و�لثال���ث فق���ط، حي���ث مت �لتنب���وؤ 
بالتح�سي���ل �لدر��س���ي يف �ل�سف �لثاين من �لعتق���اد يف ثبات �ملعرفة، بينما يف �ل�سف 
�لثال���ث م���ن �لعتق���اد يف ثب���ات �ملعرف���ة و�أ�سل���وب �لتعل���م. �أم���ا در��س���ة �أك���ات و�آخ���رون                
Acat et al., (2010) فا�ستهدف���ت تقن���ني ��ستبانة �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعلمية �لتى 
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�أعده���ا �إل���در Elder. تكونت عين���ة �لدر��سة من 212 من تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية، 
و��ستمل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة عل���ى ��ستبانة �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعلمية �لت���ى �أعدها �إلدر                                                                                                 
(Elder, 1999) و�لتى ت�ستمل على خم�س معتقد�ت هي)هدف �لعلوم، تنوع �ملعرفة 
يف �لعل���وم، دور �لتجارب يف تنمية �لنظري���ات، �ت�ساق �لعلوم، م�سدر �ملعرفة �لعلمية(. 
و�أ�سف���رت �لنتائ���ج ع���ن �ختالف �لبنية �لعاملي���ة لال�ستبان���ة، ومت �لتو�سل �إىل خم�سة 
معتقد�ت هي: �لدقة و�ل�سلطة، عملية �إنتاج �ملعرفة، م�سدر �ملعرفة، �ل�ستدلل، تنوع 
�ملعرف���ة. وتناول���ت در��سة توبكايا و�آخ���رون Topkaya et al., (2011)  فا�ستهدفت 
�لتع���رف على �لعالقة ب���ني �ملعتقد�ت �ملعرفية، ومعتقد�ت فعالي���ة �لذ�ت، و�لتح�سيل 
�لدر��س���ي ومد�خل �لتعلم لدى 630 من طالب �جلامعة، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن 
�أن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة توؤث���ر على مد�خ���ل �لتعلم و�لدر��سة ب�سكل غ���ري مبا�سر وذلك 
م���ن خ���الل معتقد�ت فعالية �لذ�ت، كما �أو�سحت �أن �لعتق���اد �ملتعلق بيقينية �ملعرفة 
ميك���ن من خالله �لتنبوؤ فقط بالتح�سيل �لدر��سي. وقام كامياك و�أوجان بكريوجلو

Kaymak & Ogan-Bekiroglu (2013)  بالتع���رف عل���ى عالق���ة �ملعتق���د�ت 
�ملعرفي���ة يف �لفيزي���اء بالتغ���ري �ملفاهيم���ي ل���دى )17( م���ن ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة، 
و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن �أن معتقد�ت �لطالب كانت متعمق���ة بالن�سبة لالعتقاد 
يف �لتعلم �ل�سريع، فكلما كانت معتقد�ت �لطالب �أكرث تعمًقا كلما �كت�سبو� �ملعلومات 

و��ستطاعو� حل �مل�سائل ب�سكل �أف�سل.

ثالًثا: درا�سات تناولت الوعى بالذات:
�أجرى بلودميان و�آخرون Pluddeman, et al., (1999) در��سة تناولت 
�لتعرف على �لفروق بني 543 من طالب وطالبات �جلامعة يف �لوعى بالذ�ت. و�أ�سفرت 
نتائج �لدر��سة عن �أن �لإناث ح�سلن على درجات �أعلى من �لذكور على فقر�ت �لوعى 
بال���ذ�ت �لعام���ة، بينم���ا ح�س���ل �لذكور على درج���ات �أعلى عل���ى فقر�ت �لوع���ى بالذ�ت 
�خلا�س���ة. وتناول���ت در��سة ر�نكن و�آخ���رون Rankin, et al., (2004)  �لتعرف على 
�لوع���ى بال���ذ�ت ل���دى )393( مر�هًق���ا در��س���ة طولي���ة. و�أ�سف���رت �لنتائج ع���ن �أنه عند 
تطبي���ق �ملقيا����س ث���الث م���ر�ت على م���دى  �أربع �سن���و�ت، �أظه���ر تز�يد �لوع���ي بالذ�ت 
�خلا�س���ة بينما تتناق����س �لوعى بالذ�ت �لعامة بالتقدم يف �لعمر. �أما در��سة غورباين 
و�آخ���رون Ghorbani, et al., (2004) فق���د ��ستهدف���ت �لتعرف على عو�مل �لوعي 
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بال���ذ�ت �خلا�س���ة: �لعالقات �ملرتبطة باحلاجة �إىل �ملعرف���ة ومركز �لتحكم و�لتفكري 
�ل�ستح���و�ذي يف �إير�ن و�لوليات �ملتحدة. و�أ�سفرت �لنتائج عن وجود �رتباط �إيجابي 
د�ل ب���ني �لوع���ى بال���ذ�ت �خلا�س���ة و�حلاج���ة �إىل �ملعرف���ة ومرك���ز �ل�سب���ط �لد�خل���ي، 
و�رتب���اط �سلبي د�ل بني �ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة ومركز �ل�سبط �خلارجي و�لتفكري 
�لت�سلط���ي. كما ق���ام غورباين و و�ت�سون Ghorbani & Watson (2006) بدر��سة 
�لف���روق يف �لذك���اء �لوجد�نى و�لوعى بالذ�ت و�لتو�ف���ق �لنف�سى لدى 191 من طالب 
�لبكالوريو����س �لإير�ني���ني، و��ستمل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة على مقيا�س �لذك���اء �لوجد�نى 
ومقيا����س �لوع���ى بالذ�ت ومقيا�س �لتو�ف���ق �لنف�سى، و�أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة عن  �أن 

�لوعى بالذ�ت �رتبط �إيجابًيا ب�سكل د�ل بال�سلوك �لتكيفى.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 
�لعام���ة  �ملعرفي���ة  �ملعتق���د�ت  م���ن  بك���ل  �ملتعل���ق  �ل�ساب���ق  �لأدب  مبر�جع���ة 
و�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت، يالح���ظ �ختالف �مليادين 
�لت���ي ُبحث���ت فيه���ا كٍل منها. فقد ك���ان �لتعليم، وخا�س���ة يف �ملرحلة �جلامعي���ة ميد�ًنا 

خ�سًبا للدر��سات �لتى تناولت: 
-                 (Valanides & Angeli, 2008)، مث���ل  �لعام���ة:  �ملعرفي���ة  �ملعتق���د�ت 

 .(Eren, 2007، (Topkaya et al., 2011)، (Tanriverdi, 2012)
بينم���ا �ملعتق���د�ت �ملعرفية �خلا�سة �أجريت علي �ملرحل���ة �لإعد�دية و�لثانوية كما 
.(Xiao et al., 2009،)، (Kaymak & Ogan-Bekiroglu, 2013):يف

مث���ل:  - �لر�س���د  مرحل���ة  يف  �لدر��س���ات  م���ن  ع���دد  تناولت���ه  بال���ذ�ت:  �لوع���ى 
 (Pluddeman, et al. 1999، (Ghorbani, et al., 2004، (Ghorbani

،Watson, 2006 &. بينما Rankin, et al. 2004)يف �ملر�هقة.

در��س���ات               - يف  كم���ا  و�لن���وع،  �لعام���ة  �ملعرفي���ة  �ملعتق���د�ت  ب���ني  عالق���ة  توج���د  ل 
:(Tanriverdi، 2012) ،(Eren، 2007)، بينم���ا توج���د ف���روق ترج���ع للن���وع 
كم���ا يف در��س���ات: (Ismail et al، 2013). بينما ل توجد عالقة بني �ملعتقد�ت 
�ملعرفية �لعامة و�لفرقة �لدر��سية: كما يف در��سية (Eren، 2007)، بينما توجد 
 (Tanriverdi، 2012)، (Valanides and Angeli, 2008)،:فروق كما يف
�لعام���ة  �ملعرفي���ة  �ملعتق���د�ت  ب���ني  وتوج���د عالق���ة   .(Ismail et al، 2013)
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(Tanriverdi ، 2012)، (Ismail et al، 2013)، :و�لتخ�س�س: كما يف در��سات
(Eren، 2007) . بينم���ا ل توج���د ف���روق يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لريا�سي���ات 
يف  كم���ا  ف���روق  توج���د  بينم���ا   ،(Xiao et al، 2009)يف كم���ا  للن���وع،  ترج���ع 

.(Kaymak and Ogan-Bekiroglu، 2013)

كم���ا ُيالح���ظ م���ن �لأدب �ل�ساب���ق وج���ود عالق���ة ب���ني �لوع���ى بال���ذ�ت وبع����س 
�ملتغري�ت مثل:

-  (Pluddeman :توج���د فروًقا ب���ني �جلن�سني يف �لوعى بال���ذ�ت كما يف در��س���ات
(et al، 1999. وتوج���د عالق���ة ب���ني �لوعى بالذ�ت وبع����س �ملتغري�ت كاخلوف، 
�لتجن���ب �لجتماع���ي، �حلاج���ة �إىل �ملعرف���ة، مرك���ز �ل�سب���ط و�ل�سل���وك �لتكيفى 
 (Rankin et al.، 2004)،(Ghorbani et al.، 2004)، :كم���ا يف در��س���ات

.(Ghorbani and Watson، 2006)

ويهتم �لبحث �حلايل بالدر��سات على �لطلبة �جلامعيني، وخا�سة طالب 
وطالب���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة م���ا قبل �لتخ���رج. فقد �أ�س���ارت نتائج عدد م���ن �لدر��سات 
�إىل وج���ود ف���روق يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة ترج���ع للن���وع، بينم���ا ل توجد فروق 
يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �خلا�س���ة بالريا�سي���ات ترج���ع للن���وع، كم���ا توج���د فروًق���ا ب���ني 
�جلن�س���ني يف كل م���ن �لوعى بال���ذ�ت �لعامة و�خلا�س���ة. فالط���الب و�لطالبات �لذين 
لديه���م ن�س���ج يف �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة توؤث���ر عل���ى �لط���رق �لت���ى يكام���ل به���ا �لط���الب                                           

�ملعرفة �لتى يتعلمونها.

ب�سك���ٍل ع���ام، ُي�سري �ل���رت�ث �ل�سيكولوج���ى �إىل �أن ن�سج �ملعتق���د�ت �ملعرفية 
�لعام���ة ون�س���ج �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة و وعى �لط���الب و�لطالبات 
بذو�تهم من �ملوؤ�سر�ت �لد�لة على �سحتهم �لنف�سية. فهذه �ملتغري�ت �لثالثة ت�ساهم 
يف تطورهم وتقودهم نحو �لتفوق و�لإبد�ع، وبالتايل جتعلهم ي�سعرون بال�سعادة �أكرث 
يف حياته���م �لأ�سري���ة و�جلامعي���ة. لهذ� جند �أن �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة �لعامة و�ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة يف �ملجالت �خلا�سة و�لوع���ى بالذ�ت قد حظيت باهتماٍم كبرٍي من �لباحثني 
يف �لبيئ���ات �لأجنبي���ة، بينما مل حتظى بهذ� �لهتم���ام يف �لبيئة �لعربية. وهذ� يو�سح 

مدى �حلاجة لإجر�ء در��سات تتناول هذه �ملتغري�ت �لثالث يف �لبيئة �لعربية.



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 301 

فرو�ص البحث: 
�س���اغ �لباحث �لفرو����س �لتالية لتكون مبثابة �إجاب���ات حمتملة لالأ�سئلة �لتى 

�أثارها فى م�سكلة �لبحث.
((( توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سطات رتب �لدرج���ات �لد�لة على 1

�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة، �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، و�لوعى 
بال���ذ�ت، ب���ني عين���ات �لطالب باملرحل���ة �جلامعي���ة �لأوىل بكلي���ة �لرتبية تبًعا 

للم�ستوى �لدر��سى.
((( توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سطات رتب �لدرج���ات �لد�لة على 1

�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة، �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، و�لوعى 
بال���ذ�ت، بني عين���ات �لطالبات باملرحل���ة �جلامعية �لأوىل بكلي���ة �لرتبية تبًعا 

للم�ستوى �لدر��سى.
((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ى رتب �لدرج���ات �لد�لة على 1

�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة، �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، و�لوعى 
بالذ�ت، بني عينات �لذكور و�لإناث باملرحلة �جلامعية �لأوىل بكلية �لرتبية.

اإجراءات البحث:

اأولً: منه�ج البحث والت�س�ميم التجريبى: تعتمد هذه �لدر��س���ة على �ملنهج �لو�سفى 
�لتحليل���ى �ملق���ارن، لأنه���ا ته���دف �إىل �لتعرف على عالق���ة �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة �لعامة 
بكل من �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت لدى طالب وطالبات 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة �ملعلم���ني قب���ل �خلدم���ة، وم���ن هن���ا ك���ان �لت�سمي���م �لتجريبي )4( 
جمموع���ات م���ن �لط���الب و)4( جمموع���ات م���ن �لطالب���ات بامل�ستوي���ات )�خلام����س، 

�ل�ساد�س، �ل�سابع، و�لثامن(.  

ثانًي�ا: العين�ة: ��ستملت �لعينة �لكلي���ة للدر��سة �حلالية عل���ى )160( طالًبا وطالبة 
بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبي���ة بالدو�دمى جامع���ة �سقر�ء، وت�ستم���ل �لعينة 
�لكلية على ثمان جمموعات كل منها )20( فرًد� مق�سمني �إىل جمموعتني رئي�سيتني 
هما: �أ- جمموعة �لطالب: تتكون من �أربع جمموعات يبلغ عددها )80( طالًبا موزعة 
عل���ى �أرب���ع م�ستويات در��سية )�خلام�س، �ل�ساد�س، �ل�ساب���ع، و�لثامن( )20( طالب من 
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كل م�ست���وى در��سي. ب- جمموعة �لطالبات: تتكون من �أربع جمموعات يبلغ عددها 
)80( طالبة موزعة على �أربع م�ستويات در��سية)�خلام�س، �ل�ساد�س، �ل�سابع، و�لثامن( 
)20( طالب���ة من كل م�ست���وى در��سي. �قت�سرت �لدر��سة على �مل�ستويات �ملو�سحة لأن 

تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يبد�أ من �مل�ستوى �خلام�س.

ثالًثا: اأدوات البحث: 
��ستخدم �لباحث فى هذه �لبحث ثالث مقايي�س هى:

((( مقيا�س �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة)�إعد�د: �لباحث( )ملحق 1(.1
((( 1 Benjamin A.مقيا����س �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة �إع���د�د: بنيام���ني ول���رت

Walter(2009) )ترجمة وتقنني �لباحث( )ملحق 2(. 
((( 1Fenigstein et ail. مقيا����س �لوعى بالذ�ت �إع���د�د: فينينغ�ستاين و�آخ���رون

(1975) )ترجمة وتقنني �لباحث( )ملحق 3(.

رابًعا: خطوات البحث:
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، وترجم���ة مقيا�س���ي  - �ملعرفي���ة يف  �ملعتق���د�ت  �إع���د�د مقيا����س 

�ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعامة �إع���د�د: بنيامني ولرت)2009(، و�لوعى بالذ�ت �إعد�د: 
فينينغ�ستاين و�آخرون)1975(.

�ختيار �أفر�د �لعينة.                                              -
تطبي���ق مقايي����س �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة  -

�لعامة، �لوعى بالذ�ت على �أفر�د �لعينة.
ت�سحي���ح �ل�ستجاب���ات وجدول���ة �لدرجات �لت���ي ح�سل عليها �أف���ر�د عينة �لبحث  -

.Excel على �ملقايي�س �لثالثة وت�سجيلها على برنامج �إك�سل
ُمعاجل���ة �لدرج���ات �إح�سائًي���ا با�ستخ���د�م حزم���ة �لرب�م���ج �لإح�سائي���ة للعل���وم  -

�لجتماعية و�ملعروفة �خت�سار� ب� برنامج - .SPSS V. 20 ��ستخال�س �لنتائج 
وتف�سريها.  - �سياغة �لتو�سيات.
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خام�سا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة: 
��ستخدم �لباحث يف �لبحث �حلالية: �لإح�ساء �لو�سفي �ملتمثل يف: �ملتو�سطات 
�حل�سابية، �لنحر�فات �ملعيارية. �لأ�ساليب �لالبار�مرتية مثل �ختبار مان – ويتني، 
وذلك من خالل حزمة �لرب�مج �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية و�ملعروفة �خت�ساًر� ب�

SPSS.  version 20)2013م(.

نتائج البحث ومناق�ستها وتف�سريها:
لختبار �لفر�س �لأول و�لذى ين�س على �أنه »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سط���ي رت���ب �لدرج���ات �لد�ل���ة عل���ى �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت، بني عينات �لطالب باملرحلة �جلامعية 
�لأوىل بكلي���ة �لرتبي���ة تبًع���ا للم�ستوى �لدر��س���ي«. مت ح�ساب دللة �لُف���روق بني ُرتب 
درج���ات مقايي����س �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة 
و�لوع���ى بال���ذ�ت، ملجموع���ات �لط���الب ب���ني �مل�ستوي���ات �خلام����س و�ل�ساد����س و�ل�ساب���ع 

و�لثامن، با�ستخد�م �ختبار مان- ويتني، كما يلى:

1- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلية لهذه �ملقايي����س ملجموعتى طالب �مل�ستويني �خلام�س و�ل�ساد�س. كما 
بج���دول)1(. يت�س���ح من ج���دول)1( �أن �لفر�س �لثاين قد حتق���ق ب�سكل جزئي حيث: 
وج���دت ف���روق د�ل���ة عند م�ست���وى)0.01( بني ط���الب �مل�ستوى �خلام����س و�ل�ساد�س يف 
�أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ل�سلطة �لكلي���ة للعلم، �لق���درة �لفطرية، 
�لتعل���م �ل�سري���ع(، و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سالح ط���الب �مل�ست���وى �ل�ساد�س)بينم���ا �ملعرفة 
�ليقيني���ة غ���ري د�لة(، و�أبع���اد �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�سدر �ملعرفة 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبية 
�خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�س���اب �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، �لقدرة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلي���اة �ليومية(، و�لدرجة 
�لكلي���ة، و�أبعاد �لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعامة، �لقلق 
�لجتماع���ي(، و�لدرجة �لكلية حيث �أن متو�سط رتب درجات طالب �مل�ستوى �ل�ساد�س 

�أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �خلام�س.
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جدول )1( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالب امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-128.8512.15577243332434.58- �ملعرفة �لب�سيطة.
غري د�لة-221204204001904000.27- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-310.530.502106100.02105.45- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.5330.48210.5609.50.502105.44- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-511.5329.48230.5589.520.5230.54.92- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.530.502106100.02105.42�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-10.7030.3021460642145.32�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.6530.3521360732135.36�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف 
0.01-10.8530.1521760372175.23�لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة 
0.01-10.8530.1521760372175.27يف �لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
1130220600102205.16-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
�خلا�سة يف �حلياة 

�ليومية. 
10.5530.4521160912115.40-0.01

0.01-10.5530.4521160912115.38�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
1- �ل�سعور بالذ�ت 

0.01-10.7530.2521560552155.30�خلا�سة.

2- �ل�سعور بالذ�ت 
0.01-1328260560502604.1�لعامة.

0.01-313.3827.63267.5552.5572673.9- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.5030.502106100.002105.4�لدرجة �لكلية.

2- نتائ���ج �ختب���ار م���ان- ويتن���ي لدلل���ة �لُفروق ب���ني ُرتب درج���ات �أبع���اد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لهذه �ملقايي����س ملجموعتي طالب �مل�ستويني �خلام����س و�ل�سابع. كما 
بجدول)2(. ويت�سح من جدول)2( �أن �لفر�س �لثاين قد حتقق جزئًيا حيث: وجدت 
ف���روق د�لة عن���د م�ستوى)0.01( بني طالب �مل�ستويني �خلام����س و�ل�سابع يف �أبعاد كل 
م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، �ل�سلط���ة �لكلية للعل���م، �لقدرة 
�لفطري���ة، �لتعل���م �ل�سري���ع( و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح ط���الب �مل�ست���وى �ل�سابع)بينما 
مل توج���د ف���روق د�ل���ة يف �ملعرف���ة �ليقيني���ة(.  و�أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة 
�خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤكدة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، 
بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�س���اب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �لقدرة 
�ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبي���ة �خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة 
�ليومي���ة(، و�لدرج���ة �لكلية، و�أبعاد �لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور 
بال���ذ�ت �لعام���ة، �لقل���ق �لجتماعي( و�لدرج���ة �لكلية، حيث �أن متو�س���ط رتب درجات 

�مل�ستوى �ل�سابع �أكرب من نظري�تها لدى �خلام�س. 
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جدول )2( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالب امل�ستويني اخلام�س وال�سابع. 

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-111.7329.28234.50585.5024.5234.54.82- �ملعرفة �لب�سيطة.

غري -217.3523.653474731373471.74- �ملعرفة �ليقينية. 
د�لة

0.01-310.5030.502106100.002105.47- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.5030.502106100.002105.47- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-510.5030.502106100.002105.49- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.5030.502106100.002105.42�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.42�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.44�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف        
0.01-10.5030.502106100.002105.42�لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.5830.43211.50608.501.502115.42�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.6830.33213.50606.503.502135.33-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.5030.502106100.002105.43�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.5030.502106100.002105.41�لدرجة �لكلية.



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 307 

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-110.5030.502106100.002105.46- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-212.9828.03259.50560.5049.50259.54.1- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-310.8330.18216.50603.506.502165.3- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.5030.502106100.002105.42�لدرجة �لكلية.

3- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلية له���ذه �ملقايي�س ملجموعتي طالب �مل�ستوي���ني �خلام�س و�لثامن. كما 
بج���دول)3(. يت�س���ح م���ن ج���دول)3( �أن �لفر�س  �لث���اين قد حتقق كلًي���ا يف �مل�ستويني 
�خلام�س و�لثامن حيث: وجدت فروق د�لة عند م�ستوى)0.01( بني طالب �مل�ستويني 
�خلام����س و�لثام���ن يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيطة، 

�ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطرية، �لتعلم �ل�سريع(. 
جدول)3(

نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 
العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 

ملجموعتي طالب امل�ستويني اخلام�س والثامن.
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-110.5030.502106100.002105.56- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-210.5030.502106100.002105.53- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-310.5030.502106100.002105.53- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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0.01-410.5030.502106100.002105.53- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-510.5030.502106100.002105.55- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.5030.502106100.002105.50�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.44�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.46�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-10.5030.502106100.002105.44�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.48�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.5030.502106100.002105.43-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.5030.502106100.002105.47�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.5030.502106100.002105.41�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-110.5030.502106100.002105.50- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-210.5030.502106100.002105.48- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-310.5030.502106100.002105.44- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.5030.502106100.002105.43�لدرجة �لكلية.
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و�لدرج���ة �لكلية و�أبعاد كاأبع���اد �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة)م�سدر 
�ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرف���ة يف 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�س���اب �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، �لق���درة �ل�سخ�سية 
�حلي���اة  يف  �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  مع���ارف  تطبي���ق  �خلا�س���ة،  �لرتبي���ة  يف  �لفطري���ة 
�ليومي���ة( و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�أبعاد �لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور 
�مل�ست���وى  ط���الب  ل�سال���ح  �لكلي���ة،  و�لدرج���ة  �لجتماع���ي(  �لقل���ق  �لعام���ة،  بال���ذ�ت 
�لثام���ن، حي���ث �أن متو�س���ط رتب درج���ات طالب �مل�ست���وى �لثامن �أكرب م���ن نظري�تها     

لدى �مل�ستوى �خلام�س.

4- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س ملجموعت���ي ط���الب �مل�ستوي���ني �ل�ساد����س و�ل�ساب���ع. 
كم���ا بج���دول)4(. يت�س���ح م���ن ج���دول)4( �أن �لفر����س  �لث���اين ق���د حتق���ق جزئًي���ا يف 
�مل�ستوي���ني �ل�ساد����س و�ل�سابع حي���ث: وجدت فروق د�ل���ة عند م�ست���وى)0.01�أو 0.05( 
ب���ني ط���الب �مل�ستوي���ني �ل�ساد�س و�ل�سابع يف �أبع���اد كل من: �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعامة                            
)�ملعرفة �لب�سيطة، �لقدرة �لفطرية، �لتعلم �ل�سريع(، و�لدرجة �لكلية ل�سالح �مل�ستوى 
�ل�سابع)بينم���ا مل توج���د ف���روق د�ل���ة يف: �ملعرف���ة �ليقيني���ة، �ل�سلط���ة �لكلي���ة للعلم(، 
و�أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�سدر �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، 
�ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبية �خلا�سة، بناء �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�ساب 
�ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة(، و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سال���ح ط���الب �مل�ست���وى �ل�ساب���ع              
)بينم���ا مل توج���د ف���روق د�لة يف: �لق���درة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبي���ة �خلا�سة، 
تطبي���ق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة �ليومية(، وُبعد)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة( 
كاأح���د �أبعاد �لوعى بالذ�ت، و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح طالب �مل�ستوى �ل�سابع)بينما مل 
توج���د ف���روق د�ل���ة يف: �ل�سعور بالذ�ت �لعام���ة، �لقلق �لجتماعي(، حي���ث �أن متو�سط 

رتب درجات طالب �مل�ستوى �ل�سابع �أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �ل�ساد�س. 
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جدول )4(
 نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتي طالب امل�ستويني ال�ساد�س وال�سابع.

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-110.9530.0521960192195.18- �ملعرفة �لب�سيطة.
غري د�لة-217.2523.753454751353451.8- �ملعرفة �ليقينية. 

غري د�لة-318.2322.78364.5455.5145.5364.51.25- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.05-416.1024.903224981123222.41- �لقدرة �لفطرية. 
514.8326.18296.5523.586.5296.53.100.01- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-11.529.5230590202304.87�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.05-16.4524.553294911193292.2�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-15.3525.65307513973072.8�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف 
0.01-15.8825.13317.5502.5107.5317.52.51�لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة 
0.05-16.7524.253354851253352.03يف �لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
غري د�لة-17.3523.653474731373471.71

6-تطبيق معارف 
�لرتبية �خلا�سة يف 

�حلياة �ليومية. 
غري د�لة-17.8323.18356.5463.5146.5356.51.45

13.1527.85263557532633.980.01�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
1- �ل�سعور بالذ�ت 

0.01-14.1526.85283537732833.45�خلا�سة.

2- �ل�سعور بالذ�ت 
غري د�لة-19.0321.98380.5439.5170.5280.50.80�لعامة.

غري د�لة-317.6523.353534671433531.59- �لقلق �لجتماعي.
0.01-12.828.2256564462564.17�لدرجة �لكلية.

5- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلية له���ذه �ملقايي�س، ملجموعتى طالب �مل�ستوي���ني �ل�ساد�س و�لثامن. كما 
بج���دول)5(. يت�س���ح م���ن ج���دول)5( �أن �لفر�س  �لثان���ى قد حتقق كلًي���ا يف �مل�ستويني 
�ل�ساد�س و�لثامن حيث: وجدت فروق د�لة عند م�ستوى)0.01( بني طالب �مل�ستويني 
�ل�ساد����س و�لثام���ن يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، 
�ملعرف���ة �ليقيني���ة، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطري���ة، �لتعلم �ل�سريع( و�لدرجة 
�لكلي���ة، و�أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبية 
�خلا�سة، �ملعرفة �ملوؤكدة يف �لرتبية �خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة 
�كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �لقدرة �ل�سخ�سية �لفطرية يف �لرتبية �خلا�سة، 
تطبي���ق مع���ارف �لرتبية �خلا�س���ة يف �حلياة �ليومي���ة( و�لدرجة �لكلي���ة، �أبعاد �لوعى 
بالذ�ت)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرجة 
�لكلي���ة ل�سالح ط���الب �مل�ستوى �لثامن، حيث �أن متو�سط رتب درجات طالب �مل�ستوى 

�لثامن �أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �ل�ساد�س.
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جدول )5( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالب امل�ستويني ال�ساد�س والثامن.

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-110.5030.502106100.002105.50- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-214.5026.50290530802903.37- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-313.2527.75265555552654.02- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.5030.502106100.002105.50- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-511.2529.75225595152255.10- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.5030.502106100.002105.5�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.43�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.44�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-14.4030.502106100.002105.43�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.5030.502106100.002105.44�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.5029.20236584262364.71-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.5030.502106100.002105.46�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

14.4030.502106100.002105.410.01�لدرجة �لكلية.
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-110.5030.502106100.002105.48- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-210.5030.502106100.002105.47- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-314.4026.60288532782883.54- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.5030.50216100.002105.43�لدرجة �لكلية.

6- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي�س، ملجموعتى ط���الب �مل�ستويني �ل�ساب���ع و�لثامن. كما 
بج���دول)6(. يت�س���ح م���ن ج���دول)6( �أن �لفر����س  �لثانى ق���د حتقق جزئًي���ا حيث �أنه: 
وج���دت ف���روق ذ�ت دللة عند م�ست���وى)0.01( بني طالب �مل�ستوي���ني �ل�سابع و�لثامن 
يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، �لق���درة �لفطرية( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سال���ح ط���الب �مل�ست���وى �لثامن)بينم���ا مل توج���د ف���روق د�ل���ة يف: 

�ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لتعلم �ل�سريع(، 
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جدول )6( 
نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتي طالب امل�ستويني ال�سابع والثامن.

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-110.5030.502106100.002105.50- �ملعرفة �لب�سيطة.
غري د�لة-219.5021.503904301803900.60- �ملعرفة �ليقينية. 

غري د�لة-317.5023.503504701402301.72- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.5030.502106100.002105.52- �لقدرة �لفطرية. 
غري د�لة-517.7523.253554651453551.60- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.5030.502106100.002105.50�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-13.7327.28274.5545.564.5274.53.70�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-14.7026.30294526842943.18�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-15.2025.80304516943042.89�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-12.8328.18256.5563.564.5256.54.19�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
13.8027.20276544662763.63-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-11.0329.98220.5599.510.5220.55.18�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.5030.502106100.002105.41�لدرجة �لكلية.
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ج�- الوعى بالذات:
0.05-116.6324.38332.5487.5122.5332.52.22- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-211.2529.75225595152255.07- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.05-316.3524.653274931173272.50- �لقلق �لجتماعي.

�أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة 
�خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، 
�سرع���ة �كت�س���اب �ملعرفة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، �لقدرة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبية 
�خلا�س���ة، تطبيق مع���ارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة �ليومي���ة( و�لدرجة �لكلية، كما 
وجدت فروق د�لة عند م�ستوى)0.01 �أو 0.05( يف �أبعاد �لوعى بالذ�ت)�ل�سعور بالذ�ت 
�خلا�س���ة، �ل�سعور بال���ذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرج���ة �لكلية ل�سالح طالب 
�مل�ست���وى �لثام���ن، حي���ث �أن متو�س���ط رت���ب درج���ات طالب �مل�ست���وى �لثام���ن �أكرب من 

نظري�تها لدى �مل�ستوى �ل�سابع.

تف�سر نتائج الفر�س الأول:
يت�س���ح م���ن نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني كل م�ستويني من 
�لطالب يف �أغلب �أبعاد �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة)�ملعرفة �لب�سيطة، �ملعرفة �ليقينية، 
�ل�سلط���ة �لكلي���ة للعل���م، �لق���درة �لفطري���ة، �لتعلم �ل�سري���ع( و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح 
�مل�ست���وي �لأعلى)�ل�ساد����س، �ل�سابع، �لثامن، �ل�سابع، �لثام���ن، �لثامن(. وتوجد فروق 
د�ل���ة ب���ني كل م�ستوي���ني م���ن �لط���الب يف �أغلب �أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية 
�خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤكدة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، 
بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�س���اب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �لقدرة 
�ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبي���ة �خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة 
�ليومية( و�لدرجة �لكلية ل�سالح �مل�ستوي �لأعلى)�ل�ساد�س، �ل�سابع، �لثامن، �ل�سابع، 
�لثامن، �لثامن(. كما توجد فروق د�لة بني كل م�ستويني من �لطالب يف �أغلب �أبعاد 
�لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعام���ة، �لقلق �لجتماعي( 
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�ل�ساب���ع،  �لثام���ن،  �ل�ساب���ع،  �لأعلى)�ل�ساد����س،  �مل�ست���وي  ل�سال���ح  �لكلي���ة  و�لدرج���ة 
بح���وث نتائ���ج  م���ع  �حل���ايل  �لبح���ث  نتائ���ج  �تفق���ت  وق���د  �لثام���ن(.  �لثام���ن، 
(Rankin, et al. ، 2004)، (Ismail et al، 2013)، (Kaymak and Ogan-
(Bekiroglu ، 2013 يف وج���ود ف���روق يف �أغل���ب �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفية 
�لعام���ة، �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �لوعى بال���ذ�ت، تع���ود �إىل �مل�ستوى 
�لدر��س���ي. ويف�سر �لباحث هذه �لنتيجة عل���ى �أن تطور �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة من 
�مل�ستوي���ات �لدر��سية �لأق���ل �إىل �مل�ستويات �لدر��سية �لأعلى يوؤدى �إىل زيادة �ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة وزي���ادة �لوعى بال���ذ�ت لدى �لطالب، وه���ذ� يرجع �إىل 
تط���ور �لنم���و �لعقل���ي �ملرتب���ط بتط���ور �لعم���ر �لزمنى بني �لفئ���ات �لعمري���ة للطالب 
بالإ�ساف���ة �إىل ن�س���ج خلفيته���م �ملعرفية يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة و�لتي ترجع �إىل 
زي���ادة ع���دد �ملق���رر�ت �لدر��سي���ة �لت���ي در�سه���ا �لط���الب يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة. ويف�سر 
�لباحث عدم وجود فروق د�لة فى بع�س �لأبعاد على �أنها ترجع �إىل �لتقارب �لعمرى 
ب���ني كل فئتني، كم���ا فى طالب كل م�ستويني مما يلى: �خلام����س و�ل�ساد�س، �خلام�س 
و�ل�ساب���ع، �ل�ساد����س و�ل�ساب���ع، و�ل�سابع و�لثامن( فيوجد طالب ف���ى �مل�ستوى �ل�ساد�س 
�أو �ل�ساب���ع �أو �لثام���ن له���م نف����س �لعمر �لزمنى لط���الب فى �مل�ست���وى �خلام�س �أى �أن 
خ�سائ�سه���م �لعمري���ة �لعقلي���ة متقاربة. وه���ذ� يتفق مع ما �أ�سارت �إلي���ه �سومر فى �أن 
�ملعتقد�ت قد ل تنمو بنف�س �لدرجة. فال ميكن �أن نفرت�س �أن �لأفر�د �لنا�سجني يف 
.(Schommer, 1990)أحد �ملعتقد�ت لديهم ن�سج بنف�س �لدرجة يف كل �ملعتقد�ت�

ولختب�ار الفر��س الثاين �ل���ذى ين�س على �أن���ه »توجد فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سط���ى رت���ب �لدرجات �لد�لة عل���ى �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفية 
يف �لرتبي���ة �خلا�سة و�لوعى بال���ذ�ت، بني عينات �لطالبات باملرحلة �جلامعية �لأوىل 
بكلي���ة �لرتبي���ة تبًع���ا للم�ستوى �لدر��س���ى«. مت ح�ساب دللة �لُفروق ب���ني ُرتب درجات 
مقايي����س �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى 
بال���ذ�ت، ملجموع���ات �لطالب���ات يف �مل�ستوي���ات �خلام����س و�ل�ساد����س و�ل�ساب���ع و�لثامن، 

با�ستخد�م �ختبار مان- ويتنى، كما يلى:
1- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي�س، ملجموعتى طالب���ات �مل�ستويني �خلام����س و�ل�ساد�س. 
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كم���ا بج���دول)7(. يت�س���ح م���ن ج���دول)7( �أن �لفر����س �لثالث ق���د حتق���ق جزئًيا لدى 
طالب���ات �مل�ستويني �خلام�س و�ل�ساد�س حي���ث: وجدت فروق د�لة عند م�ستوى)0.01( 
ب���ني طالب���ات �مل�ستوي���ني �خلام����س و�ل�ساد����س يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة 
�لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، �ل�سلط���ة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطري���ة، �لتعلم �ل�سريع( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سال���ح طالب���ات �مل�ست���وى �ل�ساد�س)بينما مل توجد ف���روق د�لة يف: 
�ملعرف���ة �ليقيني���ة(، �أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة)م�س���در �ملعرفة يف 
�لرتبية �خلا�سة، �ملعرفة �ملوؤكدة يف �لرتبية �خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، 
�سرع���ة �كت�س���اب �ملعرفة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، �لقدرة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبية 
�خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة �ليومية( و�لدرجة �لكلية، و�أبعاد 
�لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعام���ة، �لقلق �لجتماعي(

 و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سال���ح طالب���ات �مل�ستوى �ل�ساد����س، حيث �أن متو�س���ط رتب درجات 
طالبات �مل�ستوى �ل�ساد�س �أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �خلام�س.

جدول )7( 
نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتي طالبات امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة
0.01-115.525.5309.5510.599.5309.52.75- �ملعرفة �لب�سيطة.
غري د�لة -217.523.63494711393491.67- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-311.129.9222.5597.512.5222.55.10- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.630.521160912115.41- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-510.530.52106100.002105.44- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.730.321460642145.31�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:
1- م�سدر �ملعرفة يف 

0.01-11.729.3234.5585.524.5234.54.81�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.830.321560552155.30�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف 
0.01-10.530.52106100.002105.43�لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.530.5210.5609.50.5210.55.42�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.530.52106100.002105.42-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.530.52106100.002105.52�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.530.52106100.002105.41�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-110.530.52106100.002105.45- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-210.530.52106100.002105.46- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-314.726.3294.5525.584.5294.53.18- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.530.52106100.002105.42�لدرجة �لكلية.

2- نتائج �ختبار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرتب درجات �أبعاد مقايي�س �ملعتقد�ت 
�ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت و�لدرجة 
�لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س، ملجموعت���ي طالب���ات �مل�ستوي���ني �خلام����س و�ل�ساب���ع. كم���ا 
بجدول)8(. يت�سح من جدول)8( �أن �لفر�س �لثالث قد حتقق كلًيا لدى طالبات 
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�مل�ستوي���ني �خلام����س و�ل�سابع حيث: وجدت ف���روق ذ�ت دللة عند م�ستوى)0.01( 
ب���ني طالب���ات �مل�ستوي���ني �خلام����س و�ل�ساب���ع يف �أبعاد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفية 
�لق���درة  للعل���م،  �لكلي���ة  �ل�سلط���ة  �ليقيني���ة،  �ملعرف���ة  �لب�سيط���ة،  �لعامة)�ملعرف���ة 
�لفطري���ة، �لتعلم �ل�سريع( و�لدرجة �لكلي���ة، و�أبعاد �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية 
�خلا�سة)م�سدر �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �ملعرفة �ملوؤكدة يف �لرتبية �خلا�سة، 
بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�ساب �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، 
�لقدرة �ل�سخ�سية �لفطرية يف �لرتبية �خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة 
يف �حلي���اة �ليومي���ة( و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�أبع���اد �لوع���ى بالذ�ت)�ل�سع���ور بال���ذ�ت 
�خلا�س���ة، �ل�سع���ور بال���ذ�ت �لعام���ة، �لقل���ق �لجتماع���ي( و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح 
طالب���ات �مل�ست���وى �ل�سابع، حيث �أن متو�سط رتب درج���ات طالبات �مل�ستوى �ل�سابع 

�أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �ل�ساد�س. 

جدول )8(
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالبات امل�ستويني اخلام�س وال�سابع. 

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة:
0.01-110.630.421260822125.4- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-211.929.1238582282384.7- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-310.630.4211.5608.51.52115.4- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.530.52106100.002105.4- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-510.530.52106100.002105.4- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:
1- م�سدر �ملعرفة يف 

0.01-10.930.1217.5602.57.52175.2�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.630.421260822125.4�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-10.530.52106100.002105.4�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.530.52106100.002105.5�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.530.52106100.002105.4-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.530.52106100.002105.4�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-110.530.52106100.002105.4- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-210.730.3213.5606.53.5213.55.3- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-313.127.9262.5557.552.5262.55.03- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.

3- نتائج �ختبار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرتب درجات �أبعاد مقايي�س �ملعتقد�ت 
�ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى بالذ�ت و�لدرجة 
�لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س ملجموعت���ى طالب���ات �مل�ستوي���ني �خلام����س و�لثام���ن. كم���ا 

بجدول)9(.
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جدول )9( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالبات امل�ستويني اخلام�س والثامن.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة:
0.01-110.530.52106100.002105.5- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-210.530.521061012115.4- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-310.530.52106100.002105.4- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-410.530.52106100.002105.4- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-510.530.52106100.002105.4- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-10.530.32106063.52135.4�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-10.530.52106100.002105.4�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف
0.01-10.530.52106100.002105.4 �لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-10.530.52106100.002105.4�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
10.530.52106100.002105.4-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-10.530.52106100.002105.4�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-110.530.52106100.002105.4- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-210.530.52106100.002105.5- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-310.530.52106100.002105.4- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.

يت�سح من جدول)9( �أن �لفر�س �لثالث قد حتقق كلًيا لدى طالبات �مل�ستويني 
�خلام����س و�لثام���ن حي���ث: وجدت ف���روق ذ�ت دللة عند م�ست���وى)0.01( بني طالبات 
�مل�ستوي���ني �خلام����س و�لثام���ن يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة 
�لب�سيط���ة، �ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطرية، �لتعلم �ل�سريع( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة، �ملعتق���د�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة)م�س���در �ملعرفة يف �لرتبية 
�خلا�سة، �ملعرفة �ملوؤكدة يف �لرتبية �خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة 
�كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �لقدرة �ل�سخ�سية �لفطرية يف �لرتبية �خلا�سة، 
تطبي���ق مع���ارف �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �حلي���اة �ليومي���ة( و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�لوع���ى 
بالذ�ت)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرجة 
�لكلية ل�سالح طالبات �مل�ستوى �لثامن، حيث �أن متو�سط رتب درجات طالبات �مل�ستوى 

�لثامن �أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �خلام�س.

4- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س ملجموعت���ى طالب���ات �مل�ستوي���ني �ل�ساد����س و�ل�سابع. 
كم���ا بج���دول)10(. يت�سح من ج���دول)10( �أن �لفر�س �لثالث قد حتق���ق جزئًيا لدى 
طالب���ات �مل�ستوي���ني �ل�ساد����س و�ل�ساب���ع حي���ث: وجدت ف���روق ذ�ت دللة عن���د م�ستوى                               
)0.01�أو 0.05( ب���ني طالب���ات �مل�ستوي���ني �ل�ساد�س و�ل�سابع يف �أبع���اد كل من: �ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرفة �لب�سيطة، �ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم( و�لدرجة 
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�لكلي���ة ل�سال���ح طالب���ات �مل�ست���وى �ل�سابع)بينم���ا مل توج���د ف���روق د�ل���ة يف: �لق���درة 
�لفطري���ة، �لتعل���م �ل�سري���ع(، �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�سدر �ملعرفة 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرفة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، �لق���درة �ل�سخ�سية �لفطرية 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، تطبيق مع���ارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلي���اة �ليومية( و�لدرجة 
�لكلية ل�سالح طالبات �مل�ستوى �ل�سابع)بينما مل توجد فروق د�لة يف: �ملعرفة �ملوؤكدة 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�س���اب �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة(، �لوع���ى بالذ�ت، 
)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة، �ل�سعور بالذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرجة �لكلية 
ل�سال���ح طالب���ات �مل�ست���وى �ل�ساب���ع، حي���ث �أن متو�س���ط رتب درج���ات طالب���ات �مل�ستوى 

�ل�سابع �أكرب من نظري�تها لدى �مل�ستوى �ل�ساد�س.
جدول )10( 

نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 
العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 

ملجموعتى طالبات امل�ستويني ال�ساد�س وال�سابع.
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة:
0.01-110.830.321560552155.3- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-213.227.9263557532634.01- �ملعرفة �ليقينية. 

0.05-316.924.13384821283381.9- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
غري د�لة-418.922.1377.5442.5167.5377.50.98- �لقدرة �لفطرية. 
غري د�لة-517.723.33544661443541.5- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.630.421260822125.4�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:
1- م�سدر �ملعرفة يف 

0.01-13.823.1276.5543.566.5276.53.7�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
غري د�لة-17.924.5357.5462.5147.5357.51.4�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.05-16.523.83304901203302.2�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
غري د�لة-17.224.83444761343441.8�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
16.225.83244961143242.3-0.05

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.05-15.227.93304.5515.594.5304.52.9�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.05-13.0823.13261.5558.551.5261.54.02�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-111.129.9222598122225.1- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.05-216.424.6327.5492.5117327.52.3- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-316.0324.98320.5499.5110320.52.5- �لقلق �لجتماعى.
0.01-11.529.5230.5589.520.5230.54.9�لدرجة �لكلية.

5- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلية لهذه �ملقايي�س ملجموعتى طالب���ات �مل�ستويني �ل�ساد�س و�لثامن. كما 
بج���دول)11(. يت�س���ح من جدول)11( �أن �لفر�س �لثالث قد حتقق كلًيا لدى طالبات 
�مل�ستوي���ني �ل�ساد�س و�لثامن حيث: وجدت ف���روق ذ�ت دللة عند م�ستوى)0.01( بني 

طالبات �مل�ستويني �ل�ساد�س و�لثامن يف �أبعاد كل من: 
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جدول )11( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالبات امل�ستويني ال�ساد�س والثامن.

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-110.530.52106100.002105.4- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-210.730.3213.5606.53.52135.4- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-311.929.1238582282384.7- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-413.227.8264556452643.9- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-516.0524.93214991113212.4- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-1229240580302404.7�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-16.624.4332.5487.5122.5332.52.1�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-12.928.1258.5561.548.5258.54.1�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-14.126.9282538722823.5�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
15.825.23165041063162.6-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-14.326.7286534762863.4�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-10.630.4212.5607.52.5212.55.3�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-111.829.2236.5583.526.5236.54.8- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-211.429.6228592182284.9- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-310.530.52106100.002105.4- �لقلق �لجتماعى.
0.01-10.530.52106100.002105.4�لدرجة �لكلية.

�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، �ملعرف���ة �ليقيني���ة، �ل�سلط���ة 
�لكلي���ة للعل���م، �لقدرة �لفطرية، �لتعلم �ل�سريع( و�لدرج���ة �لكلية، �ملعتقد�ت �ملعرفية 
يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �ملعرف���ة �ملوؤكدة يف �لرتبية 
�خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، 
�لق���درة �ل�سخ�سي���ة �لفطري���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، تطبيق مع���ارف �لرتبية �خلا�سة 
يف �حلي���اة �ليومي���ة( و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�لوع���ى بالذ�ت)�ل�سع���ور بال���ذ�ت �خلا�س���ة، 
�ل�سع���ور بال���ذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرج���ة �لكلية ل�سالح طالبات �مل�ستوى 
�لثام���ن، حي���ث �أن متو�سط رتب درج���ات طالبات �مل�ستوى �لثام���ن �أكرب من نظري�تها                       

لدى �ل�ساد�س.

6- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لهذه �ملقايي�س ملجموعت���ى طالبات �مل�ستويني �ل�ساب���ع و�لثامن. كما 

بجدول)12(. 



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 327 

جدول )12( 
نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتي طالبات امل�ستويني ال�سابع والثامن.

جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-113.427.6268552582683.9- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-211.829.3235585252354.8- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-314.0826.9281.5538.571.5281.53.5- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-413.927.1278.5541.568.5278.53.6- �لقدرة �لفطرية. 
غري د�لة-518.622.43724481623721.04- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-11.429.6228592182284.9�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.05-16.424.63284921183282.2�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
غري د�لة-18.622.4371.5448.5161.5371.51.1�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-15.325.8305515953052.9�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.05-16.0524.93214991113212.5�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
غري د�لة-20.120.9402.5417.5192.5402.50.2

6-تطبيق معارف �لرتبية 
غري د�لة-18.622.4371.5448.5161.5371.51.1�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-14.626.4291.5528.581.5291.53.2�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
غري د�لة-120.320.7406.5413.5196.5406.50.09- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-214.726.3293.5526.583.5293.53.2- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-312.328.8245575352454.5- �لقلق �لجتماعى.
0.01-1328260560502604.1�لدرجة �لكلية.

يت�س���ح م���ن ج���دول)12( �أن �لفر����س �لثال���ث ق���د حتق���ق جزئًيا ل���دى طالبات 
�مل�ستويني �ل�سابع و�لثامن حيث: وجدت فروق د�لة عند م�ستوى)0.01( بني طالبات 
�مل�ستوي���ني �ل�ساب���ع و�لثام���ن يف �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة 
�لب�سيطة، �ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطرية( و�لدرجة �لكلية 
ل�سال���ح طالب���ات �مل�ست���وى �لثامن)بينم���ا مل توج���د فروق د�ل���ة يف: �لتعل���م �ل�سريع(، 
ووج���دت ف���روق د�ل���ة عن���د م�ست���وى)0.01 �أو 0.05( يف �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية 
�خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، 
�سرع���ة �كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة( و�لدرجة �لكلية ل�سالح طالبات �مل�ستوى 
�لثامن)بينم���ا مل توج���د ف���روق د�لة يف: �ملعرف���ة �ملوؤكدة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، �لقدرة 
�ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبي���ة �خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف �حلياة 
�ليومي���ة(، كم���ا وج���دت ف���روق د�ل���ة عن���د م�ست���وى)0.01( يف �لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور 
بال���ذ�ت �لعامة، �لقلق �لجتماعي( و�لدرج���ة �لكلية ل�سالح طالبات �مل�ستوى �لثامن، 
حي���ث �أن متو�س���ط رت���ب درج���ات طالب���ات �مل�ست���وى �لثامن �أك���رب م���ن نظري�تها لدى 

�ل�سابع. بينما مل توجد فروق د�لة يف)�ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة(.
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تف�سر نتائج الفر�س الثاين:
يت�س���ح م���ن نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني كل م�ستويني من 
�لطالب���ات ف���ى �أغل���ب �أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرف���ة �لب�سيط���ة، �ملعرف���ة 
�ليقيني���ة، �ل�سلط���ة �لكلية للعلم، �لق���درة �لفطرية، �لتعلم �ل�سري���ع( و�لدرجة �لكلية 
ل�سال���ح �مل�ستوي �لأعلى)�ل�ساد�س، �ل�سابع، �لثامن، �ل�سابع، �لثامن، �لثامن(. وتوجد 
ف���روق د�ل���ة ب���ني كل م�ستوي���ني م���ن �لطالبات ف���ى �أغلب �أبع���اد �ملعتق���د�ت �ملعرفية يف 
�لرتبي���ة �خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبية 
�خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، 
�لق���درة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبية �خلا�سة، تطبيق معارف �لرتبية �خلا�سة يف 
�حلي���اة �ليومية( و�لدرجة �لكلية ل�سالح �مل�ست���وي �لأعلى)�ل�ساد�س، �ل�سابع، �لثامن، 
�ل�ساب���ع، �لثام���ن، �لثامن(. كما توجد ف���روق د�لة بني كل م�ستويني من �لطالبات فى 
�أغل���ب �أبع���اد �لوعى بالذ�ت)�ل�سع���ور بالذ�ت �خلا�س���ة، �ل�سعور بال���ذ�ت �لعامة، �لقلق 
�لجتماع���ى غ���ري د�ل���ة( و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح �مل�ست���وي �لأعلى)�ل�ساد����س، �ل�سابع، 
�لثام���ن، �ل�ساب���ع، �لثام���ن، �لثام���ن(. وق���د �تفق���ت نتائ���ج �لبح���ث �حل���اىل م���ع نتائ���ج 
(Xiao et al، 2009) يف وج���ود ف���روق يف �أغل���ب �أبع���اد: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة 
و�ملعتق���د�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة و�لوع���ى بالذ�ت تعود �إىل �مل�ستوى �لدر��سى، 
فطالب���ات �مل�ست���وى �خلام����س �أك���رث �عتقاًد� م���ن طالب���ات �مل�ستوى �لثام���ن يف: �لتعلم 
�ل�سري���ع، و�ملعرف���ة �لب�سيطة و�ملعرفة �ملوؤك���دة. ويف�سر �لباحث ه���ذه �لنتيجة على �أن 
معتق���د�ت �لطالب���ات ت�ساعده���ن على �لقيام مبه���ام �لتعلم، و�لتى ميك���ن من خاللها 
�لتنب���وؤ مبدخ���ل �لتعل���م، وبال�سرت�تيجية �لت���ى �سي�ستخدمنها، ومقد�ر م���ا �سيبذلنه 
م���ن جه���د يف �لتعلم، ومن هنا توجد عالقة بني �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعامة للطالبات 
و�جلان���ب �ملعرفى �ملتعلق باملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة، فكل منهما يرتبط 
���ا، ونظ���ًر� لأن �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة لها بع���د وجد�نى فهى  بالآخ���ر �رتفاًع���ا �أو �نخفا�سً
ترتب���ط بالوع���ى بالذ�ت، وه���ذ� يعنى �أن زيادة م�ست���وى �لوعى بال���ذ�ت يرتبط بزيادة 
م�ست���وى �ملعتق���د�ت �ملعرفية، وهذ� يرتبط بتطور �لنمو �لعقلى �ملرتبط بتطور �لعمر 
�لزمن���ى ب���ني �لفئات �لعمري���ة للطالبات، بالإ�ساف���ة �إىل ن�سج خلفيته���م �ملعرفية فى 
جم���ال �لرتبي���ة �خلا�سة، وهذ� يوؤثر ب�سكل �إيجابى على معتقد�تهن �ملتعلقة باملعرفة 
�لب�سيط���ة و�ل�سلط���ة �لكلية للعلم و�لق���درة �لفطرية و�ملعتقد �ملرتب���ط بالتعلم، وهذ� 
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ب���دوره ي���وؤدى �إىل زي���ادة �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة مم���ا يوؤث���ر يف وعى 
�لطالب���ات بذو�ته���ن، وهذ� ُي�س���ري �إىل �أن �ملعتقد�ت �ملعرفية لديه���ن ترتبط بامل�ستوى 
�لدر��س���ي �لالئ���ي  تلتحق���ن ب���ه. فق���د �أ�س���ارت در��س���ة درياكول���و �أن �لط���الب �لذي���ن 
يعتق���دون �أن �لتعل���م يعتم���د على جمهود �لطالب، لديهم �جتاه���ات موجبة نحو بيئة 
�لتعل���م، وقل���ق �لختبار لديه���م منخف����س(Deryakulu, 2004). ويف�س���ر �لباحث 
ع���دم وج���ود فروق ف���ى بع�س �لأبعاد على �أنه���ا ترجع �إىل �أن �لطالب���ات يحدث لديهم 
حت���ول يف وجه���ات نظره���م حول طبيع���ة �ملعرفة من �لعتق���اد فى: �ملعرف���ة �لب�سيطة 
و�ملعرف���ة �ملوؤك���دة �ل�س���ادرة ع���ن �ل�سلط���ة �لعلمي���ة يف �مل�ستوي���ات �لدر��س���ة �لأدنى �إىل 
�لعتقاد يف �أن �ملعرفة معقدة، موؤقتة، وت�ستمد من خالل �لعقل و�لأدلة يف �مل�ستويات 
�لدر��سة �لأعلى وهذ� يف�سر عدم وجود دللة يف بع�س �لأبعاد. وهذ� يتفق مع ما ذهب 
�إلي���ه بنرت����س يف �أن �لأد�ء �لأكادمي���ي يتاأثر مبعتقد�ت �لطالب ح���ول �لذكاء و�ملعرفة 

.(Pintrich, 2002)و�لتعلم

ولختب���ار �لفر����س �لثال���ث �ل���ذى ين����س عل���ى �أن���ه “توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ى رت���ب �لدرج���ات �لد�ل���ة عل���ى �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة، 
�ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة، �لوعى بالذ�ت، بني عينات �لطالب و�لطالبات 
باملرحل���ة �جلامعي���ة �لأوىل بكلية �لرتبية”. مت ح�ساب دللة �لُفروق بني ُرتب درجات 
مقايي����س �ملعتق���د�ت �ملعرفية �لعامة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�سة و�لوعى 
بالذ�ت، بني جمموعات �لطالب و�لطالبات يف �مل�ستويات �خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�سابع 

و�لثامن، با�ستخد�م �ختبار مان- ويتنى، كما يلى:

1- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي�س ملجموعتى ط���الب وطالبات �مل�ست���وى �خلام�س. كما 

بجدول)13(.
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جدول)13( 
نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتي طالب وطالبات امل�ستوى اخلام�س.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة:
0.01-130.510.56102100.002105.5- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-230.510.56102100.002105.5- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-329.0311.9580.5239.529.5239.54.7- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-429.0811.9581.5238.528.5238.54.7- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-527.913.1557.5262.552.5262.54.1- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-30.510.56102100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
غري د�لة-20.820.2415.5404.5194.5404.50.15�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
غري د�لة-22.7518.34553651553651.3�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-25.0815.9501.5318.5108.5318.52.5�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
غري د�لة-19.521.53389.5430.5179.5389.50.57�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
30.510.56102100.002105.4-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
غري د�لة-19.5321.5390.5429.5180.5390.50.54�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-29.411.6587.5232.522.5232.54.4�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-130.510.56102100.002105.5- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-230.510.56102100.002105.4- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

غري د�لة-323.917.14793411313411.9- �لقلق �لجتماعى.
0.01-30.310.7606.5213.53.5213.55.3�لدرجة �لكلية.

يت�س���ح م���ن ج���دول)13( �أن �لفر����س �لر�ب���ع ق���د حتق���ق جزئًي���ا ل���دى ط���الب 
وطالب���ات �مل�ست���وى �خلام�س حيث: وجدت فروق ذ�ت دلل���ة عند م�ستوى)0.01( بني 
طالب وطالبات �مل�ستوى �خلام�س يف �أبعاد كل من: �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة)�ملعرفة 
�لب�سيط���ة، �ملعرفة �ليقينية، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لقدرة �لفطرية، �لتعلم �ل�سريع( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة، �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة)بن���اء �ملعرف���ة يف �لرتبية 
�خلا�س���ة، �لقدرة �ل�سخ�سي���ة �لفطرية يف �لرتبية �خلا�س���ة( و�لدرجة �لكلية ل�سالح 
�لطالب)بينم���ا مل توج���د فروق د�لة يف: م�سدر �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �ملعرفة 
�ملوؤك���دة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�س���اب �ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، تطبيق 
بال���ذ�ت  بالذ�ت)�ل�سع���ور  �لوع���ى  �ليومي���ة(،  �حلي���اة  يف  �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  مع���ارف 
�خلا�س���ة، �ل�سعور بالذ�ت �لعامة( و�لدرجة �لكلية ل�سالح �لطالب، حيث �أن متو�سط 
رت���ب درج���ات �لطالب �أكرب من نظري�تها ل���دى �لطالبات. بينما مل توجد فروق د�لة 

يف)�لقلق �لجتماعي(.

2- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتنى لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لهذه �ملقايي����س ملجموعتى ط���الب وطالبات �مل�ست���وى �ل�ساد�س. كما 
بجدول)14(. يت�سح من جدول)14( �أن �لفر�س �لر�بع قد حتقق جزئًيا لدى طالب 
وطالب���ات �مل�ست���وى �ل�ساد�س حي���ث: وجدت فروق ذ�ت دللة عن���د م�ستوى)0.01( بني 
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طالب وطالبات �مل�ستوى �ل�ساد�س يف �أبعاد كل من: �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة)�ملعرفة 
�لب�سيط���ة، �ملعرفة �ليقيني���ة، �ل�سلطة �لكلية للعلم، �لتعل���م �ل�سريع( و�لدرجة �لكلية 
ل�سالح �لطالب)بينما مل توجد فروق د�لة يف: �لقدرة �لفطرية(، �ملعتقد�ت �ملعرفية 
يف �لرتبي���ة �خلا�سة)م�س���در �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�سة، �ملعرف���ة �ملوؤكدة يف �لرتبية 
�خلا�سة، بناء �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة، �سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف �لرتبية �خلا�سة( 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سال���ح �لطالب)بينما مل توجد فروق د�ل���ة يف: �لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطري���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة(، و�لوع���ى بالذ�ت)�ل�سع���ور بالذ�ت �خلا�س���ة، �ل�سعور 
بال���ذ�ت �لعام���ة، �لقلق �لجتماع���ى( و�لدرجة �لكلية ل�سال���ح �لطالب، حيث متو�سط 

رتب درجات �لطالب �أكرب من نظري�تها لدى �لطالبات.

جدول )14( 
نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالب وطالبات امل�ستوى ال�ساد�س.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-125.315.7506.5313.5103.5313.52.6- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-229.911.2597223132235.1- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-328.812.2576.5243.533.5243.54.5- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
غري د�لة-423.217.8464.5355.5145.5355.51.5- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-526.114.9522.5297.587.5297.53.1- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-30.210.860421662165.3�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:
1- م�سدر �ملعرفة يف 

0.01-27.313.8545275652753.7�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-25.215.8503.5316.5106.5316.52.5�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-26.214.8524296862963.1�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-26.714.4533287772873.3�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
غري د�لة-23.617.44723481383481.7

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.05-24.816.254953251153252.4�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-29.211.9583237272374.7�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-12912580240302404.6- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-226.414.6528.5291.581.5291.53.2- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-328.112.9562258482584.1- �لقلق �لجتماعى.
0.01-30.310.7606.5213.53.5213.55.3�لدرجة �لكلية.

3- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س ملجموعتي ط���الب وطالب���ات �مل�ست���وى �ل�سابع. كما 
بجدول)15(. يت�سح من جدول)15( �أن �لفر�س �لر�بع قد حتقق جزئًيا لدى طالب 
وطالب���ات �مل�ست���وى �ل�ساب���ع حي���ث: وجدت ف���روق ذ�ت دللة عند م�ست���وى)0.01( بني 
ط���الب وطالبات �مل�ستوى �ل�سابع يف �أبع���اد كل من: �ملعتقد�ت �ملعرفية �لعامة)�ملعرفة 
�ليقيني���ة، �ل�سلط���ة �لكلية للعلم، �لق���درة �لفطرية، �لتعلم �ل�سري���ع( و�لدرجة �لكلية 

ل�سالح �لطالب)بينما مل توجد فروق د�لة يف ُبعد: �ملعرفة �لب�سيطة(. 



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 335 

جدول )15(
 نتائج اختبار مان - ويتني لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 

العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 
ملجموعتى طالب وطالبات امل�ستوى ال�سابع.
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
غري د�لة-122.018.9440.5379.5169.5379.50.83- �ملعرفة �لب�سيطة.
0.01-229.111.9582.5237.527.5237.54.8- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-327.113.9542278682783.6- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-427.413.7547273632733.8- �لقدرة �لفطرية. 
0.01-528.612.4572248382484.4- �لتعلم �ل�سريع. 

0.01-30.510.56102100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:

1- م�سدر �ملعرفة يف 
0.01-26.614.4532288782883.3�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-27.413.6548.5271.561.5271.53.8�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف
0.01-28.512.5569.5250.540.5250.54.3 �لرتبية �خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-28.212.8563.5256.546.5256.54.2�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
غري د�لة-23.717.3473.5346.5136.5346.51.7

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.05-24.616.44923281183282.2�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-29.311.7586.5233.523.5233.54.8�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ج�- الوعى بالذات:
0.01-128.512.5570250402504.4- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
غري د�لة-223.017.9460.5359.5149.5359.51.4- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-328.312.7566.5253.543.5253.54.3- �لقلق �لجتماعى.
0.01-30.410.6607.5212.52.50212.55.35�لدرجة �لكلية.

4- نتائ���ج �ختب���ار مان- ويتني لدللة �لُفروق بني ُرت���ب درجات �أبعاد مقايي�س 
�ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�ملعتقد�ت �ملعرفي���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لوعى بالذ�ت 
و�لدرج���ة �لكلي���ة له���ذه �ملقايي����س ملجموعتي ط���الب وطالب���ات �مل�ست���وى �لثامن. كما 
بجدول)16(. يت�سح من جدول)16( �أن �لفر�س �لر�بع قد حتقق جزئًيا لدى طالب 

وطالبات �مل�ستوى �لثامن حيث:
جدول )16( 

نتائج اختبار مان - ويتنى لدللة الفروق بني ُرتب درجات اأبعاد مقايي�س املعتقدات املعرفية 
العامة واملعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة والوعى بالذات والدرجة الكلية للمقايي�س 

ملجموعتى طالب وطالبات امل�ستوى الثامن.
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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اأ- املعتقدات املعرفية العامة: 
0.01-125.315.85053151053152.7- �ملعرفة �لب�سيطة.
غري د�لة-223.517.54703501403501.7- �ملعرفة �ليقينية. 

0.01-327.313.8545275652753.8- �ل�سلطة �لكلية للعلم. 
0.01-426.514.5530290802903.4- �لقدرة �لفطرية. 
530.510.56102100.002105.50.01- �لتعلم �ل�سريع. 

28.512.5570250402504.40.01�لدرجة �لكلية.
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جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لبيان
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ب-املعتقدات املعرفية يف الرتبية اخلا�سة:
1- م�سدر �ملعرفة يف 

0.01-30.410.6607.5212.52.5212.55.4�لرتبية �خلا�سة.

2- �ملعرفة �ملوؤكدة يف 
0.01-29.911.1599221112215.1�لرتبية �خلا�سة. 

3- بناء �ملعرفة يف �لرتبية 
0.01-30.510.56102100.002105.4�خلا�سة. 

4-�سرعة �كت�ساب �ملعرفة يف 
0.01-30.510.56102100.002105.5�لرتبية �خلا�سة.

5-�لقدرة �ل�سخ�سية 
�لفطرية يف �لرتبية 

�خلا�سة. 
28.812.2575.5244.543.5244.55.5-0.01

6-تطبيق معارف �لرتبية 
0.01-30.510.56102100.002105.5�خلا�سة يف �حلياة �ليومية. 

0.01-30.510.56102100.002105.4�لدرجة �لكلية.
ج�- الوعى بالذات:

0.01-130.510.56102100.002105.5- �ل�سعور بالذ�ت �خلا�سة.
0.01-230.310.860521552155.4- �ل�سعور بالذ�ت �لعامة.

0.01-326.314.7526294842943.3- �لقلق �لجتماعى.
30.510.56102100.002105.40.01�لدرجة �لكلية.

وج���دت ف���روق د�لة عند م�ستوى)0.01( بني ط���الب وطالبات �مل�ستوى �لثامن 
يف �أبع���اد كل من: �ملعتقد�ت �ملعرفي���ة �لعامة)�ملعرفة �لب�سيطة، �ل�سلطة �لكلية للعلم، 
�لق���درة �لفطري���ة، �لتعلم �ل�سريع( و�لدرجة �لكلية ل�سال���ح �لطالب)بينما مل توجد 
فروق ذو دللة يف ُبعد: �ملعرفة �ليقينية(، �ملعتقد�ت �ملعرفية يف �لرتبية �خلا�سة)م�سدر 
�ملعرف���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، �ملعرف���ة �ملوؤك���دة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، بن���اء �ملعرف���ة يف 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، �سرع���ة �كت�س���اب �ملعرف���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، �لق���درة �ل�سخ�سية 
�لفطري���ة يف �لرتبي���ة �خلا�سة، تطبي���ق معارف �لرتبية �خلا�س���ة يف �حلياة �ليومية(
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و�لدرج���ة �لكلية، و�لوع���ى بالذ�ت)�ل�سعور بال���ذ�ت �خلا�سة، �ل�سع���ور بالذ�ت �لعامة، 
�لقل���ق �لجتماع���ي( و�لدرجة �لكلي���ة ل�سالح �لطالب، حي���ث �أن متو�سط رتب درجات 

�لطالب �أكرب من نظري�تها لدى �لطالبات.

تف�سر نتائج الفر�س الثالث:
يت�س���ح م���ن نتائج �لبحث �حل���ايل وجود ف���روق د�لة بني �لط���الب و�لطالبات 
يف �أغل���ب �أبع���اد كل م���ن: �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة �لعام���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�ملعتق���د�ت 
�ملعرفي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة، و�لوع���ي بال���ذ�ت و�لدرج���ة �لكلي���ة 
ل�سال���ح �لطالب يف �مل�ستوي���ات: �خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�ساب���ع و�لثامن. و�تفقت نتائج 
�لبح���ث �حل���اىل ف���ى وج���ود ف���روق ح�س���ب �لن���وع يف �لوع���ى بالذ�ت م���ع نتائ���ج بحوث
(Ghorbani and Watson، 2006) ،(Pluddeman, et al.، 1999). وقد �ختلفت 
نتائج �لبحث �حلاىل مع نتائج بحوث(Ismail et al، 2013)   �لتى   �أ�سارت     �إىل �أن معتقد�ت 
�لإن���اث �ملعرفي���ة �أكرث تعمًقا من �لذكور، كما �ختلفت نتائج �لبحث �حلاىل مع بحوث
(Tanriverdi، 2012) ،(Xiao et al، 2009) يف ع���دم وج���ود فروق يف �ملعتقد�ت 
�ملعرفي���ة ترج���ع �إىل �لن���وع. ويف�س���ر �لباحث هذه �لنتيج���ة على �أنها تتف���ق مع �لو�قع 
�لثقاف���ى ف���ى �لبيئ���ة �ل�سعودية �لتى تت�س���م بالنغالق �ملعرفى ل���دى �لإناث �لالتي ل 
يتمتع���ن �إل بالق���در �لقليل من �لثقافة مقارن���ة بالذكور �لذين ينفتحون على �لكثري 
م���ن �خل���رب�ت من منطلق حتم���ل �لعبء �لأكرب م���ن �مل�سوؤولية، مما ي���وؤدى �إىل ن�سج 
معتقد�ته���م �ملعرفي���ة �لعام���ة و�لت���ى ت���وؤدى �إىل تطور �ملعتق���د�ت �ملعرفي���ة فى جمال 
�لرتبية �خلا�سة ومن َثم يزد�د �لوعى بالذ�ت لديهم مقارنة بالإناث؛ بينما يت�ساوى 

تقريًبا م�ستوى �لقلق �لجتماعي و�ل�سعور بالذ�ت �لعامة مع �لذكور.

التو�سيات الرتبوية: 
�ساغ �لباحث �لتو�سيات �لتالية فى �سوء ما �أ�سفر عنه نتائج �لبحث �حلايل.

((( �س���رورة �إج���ر�ء ح���و�ر ومناق�س���ات م���ع �لط���الب و�لطالب���ات ح���ول �ملعتق���د�ت 1
�ملعرفية �لعامة و�خلا�سة من �أجل �سقل هذه �ملعتقد�ت.

((( تعريف �لطالب و�لطالبات باأن �لقدرة على �لتعلم لي�ست فطرية وثابتة منذ 1
�مليالد بل قابلة للتطور.
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((( تنمية �ملعتقد�ت �لطالب �لعامة و�خلا�سة مبجال �لرتبية �خلا�سة مل�ساعدتهم 1
يف جناحهم �لأكادميى.

((( تنمي���ة وع���ى �لط���الب و�لطالب���ات  بذو�ته���م �لعام���ة و�خلا�س���ة مم���ا يح�س���ن 1
تو�فقهم �لنف�سى.

البحوث املقرتحة:
((( در��س���ة مقارن���ة للمعتق���د�ت �ملعرفي���ة ب���ني �ملكفوف���ني و�لعادي���ني م���ن ط���الب 1

�ملرحلة �جلامعية.
((( �أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدية وعالقتها باملعتقد�ت �ملعرفية يف �لريا�سيات و�لوعى 1

بالذ�ت لدى طالب �ملرحلة �لثانوية.
((( �لف���رق بني ذوى �سعوبات �لتعل���م و�ملوهوبني يف �ملعتقد�ت �ملعرفية من طالب 1

�ملرحلة �ملتو�سطة.
((( �لتنب���وؤ مبعتق���د�ت �لط���الب �ملعرفية من �ملعتق���د�ت �ملعرفية لالآب���اء وعالقته 1

بالتح�سيل �لأكادميى.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 340 

املراجع

باول���و ف���ري ري)2005(. املعلمون بناة ثقافة: »ر�صائل اإىل الذين يتجا�صرون على 
اتخــاذ التدري�ض مهنة«. ترجمة حامد عمار و�آخرين، �لقاهرة، �لد�ر �مل�سرية 

�للبنانية.

Acat, M., Tuken, G. & Karadag, E. (2010). The scale of scientific 
epistemological beliefs: Adapting for Turkish culture, 
language validity and examination of factor structure. 
Journal of Turkish Science Education, 7)4), 90-96.

Aksan, N.(2009). A Descriptive Study: Epistemological Beliefs 
and Self-Regulated Learning. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 1(1), 896-901.

Alexander, P. & Dochy, F. (1994). Adults views about knowing 
and believing. In R. Garner and P. A. Alexander (Eds.), 
Beliefs About Text and Instruction with Text (pp. 223- 243). 
Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates, Inc.

Bendixen, L., & Rule, D. (2004). An integrative approach to 
personal epistemology: A guiding model. Educational 
Psychologist, 39, 69-80. doi: 10.1207/s15326985ep3901_7

Benjamin A. (2009). Epistemic Belief Inventory, Wichita State 
University.

Bowker, J., & Rubin, K. (2009). Self-consciousness, 
friendship quality, and internalizing problems during 
early adolescence. British Journal of Developmental 
Psychology, 27, 249-267.

Buehl, M.,  Alexander, P. & Murphy, P. (2002). Beliefs about 
schooled knowledge: Domain specific or domain general? 
Contemporary Educational Psychology, 27, 415-449. doi: 
10.1006/ceps.2001.1103



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 341 

Chandler, M.(1987). The Othello effect: Essay on the emergence 
and eclipse of skeptical doubt. Human Development, 30, 
137-159. doi: 10.1159/000273174

Deryakulu, D.(2004). Relationship between university students’ 
learning and study strategies and epistemological beliefs. 
The Turkish Journal of Educational Administration: 
Theory and Practice, 54 (05), 504 -526.

Eren, A.(2007). Examining the differences among undergraduate 
students’ epistemological beliefs. Education and Science, 
32, 145, 71-84.

Fenigstein, A., Scheier, M. & Buss, A. (1975). Public and private 
self-consciousness: Assessment and theory. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522-527.

Ghorbani, N. & Watson, P. (2006). Religious orientation types 
in Iranian Muslims: Differences in alexithymia, emotional 
intelligence, self-consciousness, and psychological 
adjustment.  Review of Religious Research, 47, 303-310.

Ghorbani, N., Watson, P. , Krauss, S., Davison, H. & Bing, M. 
(2004). Private self-consciousness factors: Relationships 
with need for cognition, locus of control, and obsessive 
thinking in Iran and the United States. The Journal of 
Social Psychology, 144, 359-372.

Hofer, B.(2000). Dimensionality and disciplinary differences 
in personal epistemology. Contemporary Educational 
Psychology, 25, 378-405. doi: 10.1006/ceps.1999.1026

Ismail, H., Hassan, A., Muhamad, M., Ali, W. & Konting, M. 
(2013). Epistemological belief and learning approaches 
of students in higher institutions of learning in Malaysia. 
International Journal of Instruction, 6(1), 139-151.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 342 

Kaymak, E. & Ogan-Bekiroglu, F.(2013). How students’ 
epistemological beliefs in the domain of Physics and their 
conceptual Change are related?. European J of Physics 
Education, 4 (1), 10-25.

Muis, K., Bendixen, L. & Haerle, F.(2006). Domain-generality 
and domain-specificity in personal epistemology 
research: Philosophical and empirical reflections in the 
development of a theoretical framework. Educational 
Psychology Review, 18, 3-54.

Paulsen, M. & Feldman, K. (2005). The Conditional and 
Interaction Effects of Epistemological Beliefs on the Self-
Regulated Learning of College Students: Motivational 
Strategies. Research in Higher Education, 46(7), 731- 768.

Pintrich, P.(2002). The role of metacognitive knowledge in 
learning, teaching, and assessing. Theory Into Practice, 
41(4), 219- 225.

Pintrich, P. R.(2002). Future challenges and directions for 
theory and research on personal epistemology. In B. K. 
Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The 
psychology of beliefs about knowledge and knowing, pp. 
389-414. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Pluddeman, A., Theron, W. & Steel, H. (1999). The relationship 
between adolescent alchohol use and self-consciousness. 
Journal of Alcohol and Drug Education, 44 (3), 10-20.

Rankin, J., Lane, D., Gibbons, F. & Gerrard, M. (2004). 
Adolescent self-consciousness: Longitudinal age changes 
and gender differences in two cohorts. Journal of Research 
on Adolescence, 14, 1–21. 

Scandell, D. (1998). The personality correlates of public and 
private self-consciousness from a five-factor perspective. 
Journal of Social Behavior and Personality, 13, 579-592.



املعتقدات املعرفية العامة وعالقتها باملعتقدات املعرفية د . راأفت عو�س ال�صعيد خطاب

 343 

Schommer, M.(1990). Effects of beliefs about the nature of 
knowledge on comprehension. Journal of Educational 
Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M.(1993). Epistemological development and 
academic performance among secondary students. 
Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411. doi: 
10.1037/0022-0663.85.3.406

Schommer-Aikins, M.(2002). An evolving theoretical 
framework for an epistemological belief system. In B. 
K. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: 
The psychology of beliefs about knowledge and knowing 
(pp. 103-118). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Schommer-Aikins, M.(2008). Applying the theory of an 
epistemological belief system to the investigation of 
students’ and professors’ mathematical beliefs. In M. 
S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge, and beliefs: 
Epistemological studies across diverse cultures (pp. 313-
333). New York: Springer.

Schommer-Aikins, M. & Easter, M.(2008). Epistemological 
beliefs’ contributions to study strategies of Asian 
Americans and European Americans. Journal of 
Educational Psychology, 4, 920-929. doi: 10.1037/0022-
0663.100.4.920.

Schommer-Aikins, M. & Easter, M.(2009). Ways of knowing 
and willingness to argue. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied, 143(2), 117-132. doi: 
10.3200/JRLP.143.2.117-132.

Schommer-Aikins, M. & Duell, O. (2013). Domain Specific 
and General Epistemological Beliefs. Their Effects on 
Mathematics. Revista de Investigación Educativa, 31 (2), 
317-330.



املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 344 

Tanriverdi, B.(2012). Pre-service teachers’ epistemological 
beliefs and approaches to learning. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 46, 2635 – 2642.

Topkaya, N., Yaka, B. & Ogretmen, T.(2011). The adaptation 
study of learning and studying approaches inventory 
and the relations with related constructs. Education and 
Science, 36, 159, 192-204.

Valanides, N. & Angeli, C. (2008). An exploratory study about 
the role of epistemological beliefs and dispositions on 
learners’ thinking about an ill-defined issue in solo and duo 
problem-solving contexts. In M. S. Khine (Ed.), Knowing, 
knowledge, and beliefs: Epistemological studies across 
diverse cultures (pp. 196-217). New York: Springer.

Xiao, C., Yu, P. & Yan, L.(2009). Influences on affect and 
achievement: High school students’ epistemological 
beliefs about mathematics. Journal of Mathematics 
Education, 2, 2, 1-11. 



ال�سلوك القيادى لدى املوهوبني وغري املوهوبني من طالب اجلامعة 
)درا�سة مقارنة(

 
د/ خالد عبدالرحمن اإبراهيم حممد البهى

   دكتوراه الرتبية اخلا�سة





املجلد اخلام�س - العدد )19( ابريل 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 347 

ملخ�ص البحث:
��سته���دف �لبحث �حلايل �ملقارنة بني كل من طالب �جلامعة �ملوهوبني وغري 
�ملوهوب���ني ف���ى �ل�سل���وك �لقي���ادى و�لأن�سط���ة �ل�سلوكي���ة لالأب���ن �لد�لة عل���ى �ل�سلوك 
�لقي���ادى. وتكون���ت عينة �لدر��سة من )150( طالًبا وطالبة من كلية �لرتبية بجامعة 
�لزقازي���ق، تر�وح���ت �أعمارهم ما بني )18-22( �سن���ة ، و��ستخدم �لبحث جمموعة من 
�لأدو�ت ه���ى: مقيا����س ��ستانفورد – بيني���ه للذكاء )�ل�سورة �خلام�س���ة( - ��ستمارة �مل�ستوى 
�لجتماع���ي �لقت�س���ادي �لثق���ايف )�ملط���ور( لالأ�س���رة �مل�سرية  )�إع���د�د حممد حممد 
بيومي خليل، 2000(. - مقيا�س �ل�سلوك �لقيادي لطالب �جلامعة )�إعد�د �لباحث(.- 
بطاق���ة مالحظ���ة �لو�لدي���ن لتقيي���م �لأن�سط���ة �ل�سلوكي���ة لالأب���ن �ملوه���وب قيادًي���ا 
)�إعد�د �لباحث(. و�أو�سحت نتائج �لبحث - وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى 
رت���ب درجات �ملجموعتني �ملوهوبني وغري �ملوهوبني فى �ل�سلوك �لقيادى وكذلك فى 
�لأن�سط���ة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا عند م�ستوى )0.01( ل�سالح متو�سط رتب 

درجات جمموعة غري �ملوهوبني.

الكلمات املفتاحية: �ل�سلوك �لقيادى - �ملوهوبني - طالب �جلامعة.
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Leadership Behavior for Talents and Un- Talents 
University (A comparative study )

The present study aimed to compare the university students 
of both gifted and non-gifted in leadership behavior and behavioral 
activities of the son of the function on the leadership behavior 
The study sample consisted of 150 students from the Faculty of 
Education at the University of Zagazig, between the ages of (18-22) 
years. The study used a range of tools are: Scale Stanford - Binet 
Intelligence (fifth picture) - a form of socio-economic cultural level 
(the developer) of the Egyptian family (preparation Mohammed 
Khalil Mohammed Bayoumi, 2000). - A measure of leadership 
behavior of university students (researcher) .- Note Card parents 
to assess the behavioral activities of the talented son of a leading 
(prepared by the researcher).The results of the study - the presence 
of statistically significant differences between the two middle grades 
arranged gifted and non-gifted in leadership behavior and activities 
as well as in behavioral son talented leadership at the level of (0.01) 
for the benefit of the average scores of the group is arranged talented.    
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مقدمة:
�ل�سل���وك �لقي���ادى ه���و �سل���وك يق���وم ب���ه �لقائ���د للم�ساع���دة على بل���وغ �أهد�ف 
�جلماع���ة، وحتري���ك �جلماع���ة نح���و ه���ذه �لأهد�ف،وحت�س���ني �لتفاع���ل �لجتماع���ى 
للجماع���ة                                   �مل���و�رد  وتي�س���ري  �جلماع���ة  متا�س���ك  عل���ى  و�حلف���اظ  �لأع�س���اء،  ب���ني 

)زهر�ن،2003، �س 201(.

وه���و �سل���وك يق���وم ب���ه �لطف���ل �لقائ���د لتحقي���ق �أه���د�ف جماع���ة م���ن �لأقر�ن 
وحثه���م نح���و حتقيق هذه �لأهد�ف مما يتطلب �متالكه لبع�س �ملهار�ت مثل مهار�ت 
�لت�سال، حل �مل�سكالت، �تخاذ �لقر�ر، �لتخطيط )�جلباىل، 2011، �س �س 22-21(. 

كم���ا �أنه م���ن �لنافع �لتفكري بال�سلوك �لقيادى فى �طار �أ�سا�سى عام ي�سري �إىل 
�لط���رق �لت���ى متيز �لعالق���ات بني �لنا�س وه���م يعملون بع�سهم مع بع����س فى تكوين 
�أه���د�ف عام���ة وحتقيقها، فتكون �لقيادة �سمن موؤ�س�س���ة، �أو جمتمع �إذ يتفاعل �لقادة 
م���ع �لأ�سخا�س �لآخرين فى �ملوؤ�س�سة و�ملجتمع؛ فالقيادة و�لنعز�لية ل يتفقان، فقد 
ي�سع���ر �لقائ���د �أحياًن���ا باأن���ه منف���رد �إل �أن���ه ل ي�ستطي���ع �أن يعمل كقائ���د �إل عن طريق 

عالقاته و�ت�سالته مع �لآخرين )�حلاج، 1990، �س 171(.

ومن اأهم خ�سائ�س الطالب ذوى ال�سلوك القيادى الآتي:

الثق�ة بالنف�س: تعنى �إعتم���اد �لقائد على مهار�ته وخرب�ته وموهبته و�ل�سعور ( 1)
بال�ستقر�ر و�لقدرة على مو�جهة �ملو�قف �ملختلفة للو�سول لالأهد�ف.

التنظي�م: يعن���ى �لتخطيط ملا يرغب �لقائد �لو�سول �ليه فى �سوء �ملعلومات ( 2)
و�لوقت و�لالو�ئح و�إد�رة فريق �لعمل.

الروؤي�ة امل�س�تقبلية: تعن���ى حتدي���د �لأه���د�ف قريب���ة وبعي���دة �مل���دى و�لتنب���وؤ ( 3)
بنجاحها دون �ل�سعور بالقلق و�لتوتر و�لرتدد.

الق�درة على حل امل�س�كالت: تعنى �لقدرة على حتديد م�س���در �مل�سكلة و�لعقبات ( 4)
�لت���ى تو�ج���ه �لطال���ب  وو�سع جمموعة م���ن �حللول �ملقرتح���ة للحل و�ختيار 

�حلل �ملنا�سب مع �ل�ستفادة بخرب�ت �لآخرين. 
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البتكاري�ة: تعن���ي قدرة �لطالب على  �لتجديد و�لتطوي���ر وكذلك �نتاج �أفكار ( ))
�أ�سيلة مل ي�سل �ليها �أحد من قبل �أو �أفكار قدمية ولكن ظهرت فى �سورة حديثة . 

امله�ارات الجتماعي�ة: تعني قدرة �لطال���ب على �مل�سارك���ة �لفعالة فى �ملو�قف ( ))
و�لأن�سطة  �لجتماعية وحتمل �مل�سئولية و�للتز�م بال�سدق و�لأمانة و�لقدرة 
عل���ى �لدر�ك �لجتماع���ى وح���ب �لآخرين و�لتح���دث و�لتو��س���ل دون �ل�سعور 

بقلق �ملو�جه.
الت�وازن: ويعن���ى ق���درة �لطالب على �لت���و�زن بني �لق���در�ت و�لطاق���ات �لأربع ( ))

�لتالية )�لعقل-�جل�سد-�لعاطفة-�لروح(.

م�سكلة البحث:
تتحدد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س التايل:  

ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �ملوهوب���ني وغ���ري �ملوهوب���ني م���ن ط���الب �جلامعة فى 
�ل�سلوك �لقيادي و�لأن�سطة �ل�سلوكية �لد�لة عليه؟ 

هدف البحث:
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �ملقارن���ة ب���ني ط���الب �جلامع���ة �ملوهوب���ني وغ���ري 
�ملوهوب���ني ف���ى م�ستوى �ل�سلوك �لقيادى وكذلك م�ست���وى �لأن�سطة �ل�سلوكية �لد�لة 

على �ل�سلوك �لقيادى.

اأهمية البحث:
 ميكن �إيجاز �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلى :

((( يعد هذ� �لبحث مدخاًل لإجر�ء در��سات م�ستقبلية للطالب �ملوهوبني قيادًيا.1
((( ��ستخد�م بطاقة مالحظة �لو�لدين لالأن�سطة �ل�سلوكية �لد�لة على �ل�سلوك 1

�لقيادى لالأبن �ملوهوب قيادًيا. 

م�سطلحات البحث:

1- ال�سلوك القيادي  Leadership Behavior: يعرف �لباحث )�ل�سلوك �لقيادي(
�لتنظي���م و�لروؤي���ة  �لنف����س و�لق���درة عل���ى  ف���ى  بالثق���ة  “ �ل�سع���ور  باأن���ه:  �إجر�ئًي���ا   
�مل�ستقبلي���ة  وحل �مل�سكالت و�لبتكاري���ة و�لقدرة على �لتو�زن بني �لقدر�ت و�لطاقات 
�إىل �ل�سع���ور و�لأح�سا����س                                               �لأرب���ع : �لعق���ل و�جل�س���د و�لعاطف���ة و�ل���روح، بال�ساف���ة 

بامل�سوؤلية �لجتماعية”
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 2- الط�الب املوهوب�ني          Gifted Students : ه���وؤلء �لطالب بالإ�سافة �إىل 
�أنه���م يتمتع���ون بدرجات عالية من �لتح�سيل �لأكادمي���ي، فاإنهم يربزون يف و�حدة �أو 
�أك���رث م���ن �لق���در�ت �لتالية: )ق���درة عقلية عام���ة - ��ستعد�د �أكادمي���ي حمدد- تفكري 
�إبد�عي �أو �إنتاجي-  قدرة قيادية-  �إجناز فني �أو ب�سري- قدرة حركية )ميكانيكية(.   
،2005؛  حمم���د  �ل�س���رور،2000؛  �ل�س���رور،1998؛  ,Jack, & Stewart, 1996؛ 

�لقريطى، 2005( . 

درا�سات �سابقة
 Roach, Wyman, Brookes, Chavez, Heath, م���ن  كل  بح���ث 
Valdes, (1999) موهب���ة �لقي���ادة ومن���اذج حوله���ا مت �ع���ادة �لنظ���ر فيه���ا. عق���ب 
��ستعر�����س لنم���اذج قيادية خم�س�سة للبالغني وللرب�مج ع���ن مفهوم �لقيادة لل�سباب 
م�ستق���ة وم�ستنبطة من نظريات ع���ن مفهوم �لقيادة عند �لبالغني. ��ستملت �لدر��سة 
عل���ى )30( �أل���ف �س���اب ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني )8=28( عاًما د�خل ع���دد )120( منظمة 
�سبابي���ة ف���ى �أماك���ن �إقليمية متتد م���ن ولي���ة ما�سات�سو�سيت�س وفى ه���او�ى. مت جمع 
�لبيانات بو�سائل �ملالحظات �مليد�نية و�ملقابالت �مليد�نية. �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن 
�إعادة �لتفكري �جلوهرى عن مفهوم �لقيادة عند �ل�سباب د�خل نطاق �أو �إطار �لعملية 

�لتعليمة للموهوبني و�ملتميزين.

��ستهدف���ت در��س���ة  Chan (2000)، تقدمي و�سف و�سرح للربنامج �لتدريبى 
ح���ول �لقيادة �لبد�عية �ملطروح لتقدميه للطالب �ملوهوبني فى جامعة هوجن كوجن 
بال�سني. تكونت عينة �لدر��سة من عدد 46 مر�هًقا ترت�وح �أعمارهم بني 15-18 عاًما 
. وف���ى �لنهاي���ة �أظه���رت �لنتائج تقدير� ذ�تًي���ا ملحوًظا فى �مله���ار�ت و�مللكات �لقيادية 

�ملت�سورة ت�سويًر� ذ�تًيا بعد �كتمال �أو �لنتهاء من �لربنامج. 

ف���ى ح���ني بحث���ت باتا�ستين���ى Batastini (2001) فح�س �لذك���اء �لوجد�نى 
و�لق���در�ت �لبتكاري���ة ل���دى �لط���الب �لذين يقومون ب���اأدو�ر قيادي���ة باملدر�سة ؛ حيث 
بلغ���ت عين���ة �لدر��سة )18( طالًب���ا وطالبًة من �ل�سفني : �حل���ادى ع�سر و�لثانى ع�سر 
باملد�ر����س �لعليا و�مل�سرتكني فى برنام���ج خلدمة �ملجتمع �لذى يعي�سون فيه. �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن �رتفاع درج���ات �لعينة “�ل�سفر�ء” فى �لذكاء �لوجد�نى حيث كان 
متو�س���ط درجاته���م “17” درج���ة من “24” مما �أدى بالفعل �ىل �نخر�ط �لطالب فى 
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�ملمار�س���ات �لقيادي���ة �خلم�س حيث ك���ان متو�سط درجاتهم فيه���ا “122” من “150” ، 
كم���ا ظه���ر �رتباط د�ل �إح�سائًيا عند �أقل من “05، 0” بني �لذكاء �لوجد�نى و�لقيادة 
وعن���د “01، 0” ب���ني �لذك���اء �لوجد�ن���ى و�لتفك���ري �لبتك���ارى، وعن���د “05، 0” ب���ني 
�لتفك���ري �لبتكارى و�لقي���ادة ، و�أكدت على ذلك �لتحليالت �لكيفية للمقالت �لذ�تية              

لطلبة �لعينة.

كم���ا ق���ام Huang (2007)، بدر��س���ة ��ستهدف���ت �لدر��س���ة قيا����س �لعالق���ة 
�لقائمة بني �لذكاء �لوجد�نى و�لقيادة باعتبارها �سمات �سلوكية خا�سة بعينة مكونة 
م���ن �لط���الب �جلامعيني ف���ى تايو�ن؛ حي���ث بلغت عين���ة �لدر��سة عين���ة من �لطالب 
�مللتحق���ني بجامع���ة و�حدة هى جامعة يولني �لوطنية للعل���وم و�لتكنولوجيا. �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن وجود عالقة موؤدية بني �لذكاء �لوجد�ن���ى و�ل�سلوكيات �لقيادية 
كم���ا �أ�سف���رت عن عدم وجود �أية �رتباطات جوهرية ب���ني �لذكاء �لوجد�نى و�ملتغري�ت 

�لدميوجر�فية.

بينم���ا بح���ث Chan (2007) �ملكونات �لتى ت�سكل �لقدر�ت و�لهياكل �لقيادية 
وم���دى عالقته���ا و�رتباطها بالذكاء �لوجد�نى و�لذكاء �لباع���ث على �لنجاح و�لد�فع 
لالأم���ام؛ حي���ث بلغت عينة �لدر��سة )498( طالًبا من �لطالب �ملوهوبني بهوجن كوجن 
�ل�سيني���ة. �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن �أن �لط���الب �ملوهوب���ني �أظه���رو� متك���ن �أكرب 
و�أعظ���م فيما يتعل���ق باملهار�ت �لجتماعية و��ستثم���ار �لأحا�سي�س و�لنفعالت منه فى 
�د�رة �لتحكم فى �لأحا�سي�س و�لنفعالت و�أظهرو� متكن وقدرة فى �لنو�حى �لعملية 

ب�سكل �أكرب من �لنو�حى و�لقدر�ت �لبد�عية و�لتحليلية.

ف���ى ح���ني ��ستهدفت در��سة �لرحل )2008( �لتعرف عل���ى مدى �إمكانية �لتنبوؤ 
بال�سل���وك �لقي���ادى من خالل �لذك���اء �لوجد�نى. وبلغت عين���ة �لدر��سة )276( طالًبا 
وطالبًة من طالب )�ل�سنة �لأوىل و�لر�بعة( كليات �لآد�ب و�حلقوق بجامعة �لقاهرة. 
�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن وجود عالقة �رتباطي���ة ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني �لذكاء 
�لوجد�ن���ى باأبع���اده و�ل�سل���وك �لقيادى باأبع���اده؛ كذلك فقد �أ�سف���رت �لنتائج عن عدم 
وج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني �لطالب )�لذكور-و�لإن���اث( فى درجاتهم على 
ا عدم وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني طالب  مقيا����س �ل�سل���وك �لقي���ادى؛ و�أي�سً

)�ل�سنة �لأوىل-و�لر�بعة( فى درجاتهم على مقيا�س �ل�سلوك �لقيادى.    
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   كم���ا ق���ام مو�س���ى �آل نبه���ان  Alnabhan (2010) بدر��س���ة ع���ن �لذك���اء 
�لوجد�نى بو�سفه موؤ�سًر� للن�ساط و�لعمل �لقيادى للطالب �ملر�هقني ممن يت�سفون 
بالتح�سي���ل �ل�سعي���ف و�لتح�سي���ل �لعاىل بدول���ة �لكويت. تكونت عين���ة �لدر��سة من 
طالب �ل�سف �حلادى ع�سر باملد�ر�س �لثانوية �لكويتية ب�سكل ع�سو�ئى ومت تق�سيمهم 
وتوزيعه���م �ىل جمموعت���ني من �سع���اف �لتح�سيل ومن ذوى �لتح�سي���ل �لعاىل بناًء� 
عل���ى �لدرج���ات �حلا�سل���ني عليها ف���ى هذ� �ل�س���ف �لدر��س���ى. �أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة 
ع���ن �أن مكون���ات �لذكاء �لوجد�نى ميكن �أن تتنب���اأ بالن�ساط �لقيادى لذوى �لتح�سيل 

�لعاىل ومل تتمكن من �لتنبوؤ فى حالة �سعاف �لتح�سيل.  

 كما ��ستهدفت در��سة Joseph (2010) تعزيز �لقاعدة �ملعرفية و�ملعلوماتية 
وكذل���ك �لرق���ى مبد�ركن���ا ووعينا مبك���ون �لذك���اء �لعاطف���ى ونظرية �لقي���ادة ؛ حيث 
�سملت عينة �لدر��سة  طالب �لعام �جلامعى �لأول وطالب �ل�سف �لأخري فى �جلامعة 
للتخ�س�س���ات �لتجاري���ة. �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن �أنه مت تعزيز �لقاع���دة �ملعرفية 
لالأبح���اث ح���ول �لذك���اء �لوجد�ن���ى وعملي���ة �لقي���ادة م���ن خ���الل حت�س���ني �لربوفي���ل 

�خلا�س للطالب �مل�ساركني فى برنامج �لعمل �لتجارى .

  وقام Phillips (2010) هدفت �لبحث فى �ملفاهيم و�لتوجهات و�لت�سور�ت 
�لد�ري���ة و�أ�سح���اب �لوظائف لرب�م���ج �ملوهوبني ف���ى ولية كول���ور�دو وولية �يد�هو 
فيم���ا يتعل���ق بتحديد �لطالب �أو بتحديد من هم �لط���الب �ملوهوبني قيادًيا. و�سملت 
�لعين���ة مد�ر�س عامة مرحلة (K-12) فى ولي���ة كولور�دو وولية �يد�هو با�ستخد�م 
نظ���رة عام���ة للباح���ث تت�سم���ن �أ�سئل���ة ت�ستهدف �لتوجه���ات و)12( �س���وؤًل خم�س�سني 
ل�سم���ات وخ�سائ����س �لقيادة. ت�س���ري �لنتائج �ىل �أن �ملناهج �لدر��سي���ة للقيادة يجب �أن 
يت���م �لتخطي���ط له���ا وتنفيذه���ا، و�أن يتم تقييمه���ا جنًبا �ىل جنب م���ع تو��سل تنموى 
تط���ورى(K-12)  م���ع توف���ري فر����س متع���ددة لتنمي���ة وتطوي���ر �لقي���ادة ل�سيما فى 

�لرب�مج �ملتخ�س�سة للموهوبني.

قام���ت ع�سرية و�لقا�س���ى )2011( بدر��سة ��ستهدفت معرف���ة مرتكز�ت بر�مج 
تنمي���ة �ل�سل���وك �لقيادى وفًقا للمتغري�ت �لتالية: �خل���ربة، نوع �جلامعة، �لتخ�س�س 
�لأكادمي���ى، �لتدري���ب �أثن���اء �خلدمة د�خ���ل �ملوؤ�س�سة �لتعليمية وم���دى مو�كبة �لنظم 
�لتعليمي���ة له���ا. وقد متثل���ت عينة �لدر��سة م���ن موؤ�س�سة �خلرط���وم للتعليم �خلا�س. 
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�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة عن وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية لتنمي���ة بر�مج �ل�سلوك 
�لقي���ادى ل���دى �ملعلم���ات تع���زى ملتغري �جلامعة ف���ى �لكف���اء�ت �لتدري�سية ع���د� تنفيذ 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة. �إذ �أن �جلامعات �لتى تهتم بانخر�ط �لط���الب �أثناء �لدر��سة فى 
�خلدم���ات �ملجتمعية يتميزن ب���اأد�ء �أف�سل فى تنفيذ �لعملي���ة �لتعليمية. كما �أظهرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة وج���ود عالق���ة �رتب���اط د�ل���ة �إح�سائًي���ا ب���ني مرتك���ز�ت بر�م���ج تنمية 

�ل�سلوك �لقيادى و�لنظم �لتعليمية �مل�ستخدمة فى �لتعليم �لعاىل.  

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
بع���د ��ستعر�����س �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�سابقة �لتى �أورده���ا �لباحث، فيما يلى 
�أه���م �لنق���اط �لت���ى مت ��ستخال�سه���ا م���ن حتلي���ل ه���ذه �لدر��س���ات من حي���ث �ملو�سوع 

و�لعينة و�ملنهج و�لأدو�ت �مل�ستخدمة و�أهم �لنتائج.

)1(: من حيث املو�سوع والهدف:
    هدفت در��سات �إىل �لتعرف على �ملهار�ت �لقيادية و�ل�سلوك �لقيادى مثل در��سات:   
 Roach, Wyman,  Brookes, Chavez, ودر��س���ة ك���اًل م���ن (Geery,1997)
Heath & Valdes, 1999)، (Chan, 2000)،(Batastini, 2001)،
 (Huang,2007)،(Chan,,2007)،(Munroe, 2009)،. Alnabhan,,2010
(Lewis, 2010) ،(Joseph, 2010,185)،(Radnitzer,K.,2010)،،  ع�سرية 

و�لقا�سى )2011(.

)2(: من حيث العينة: 
لق���د �ختلف���ت �لدر��س���ات �ل�سابق���ة ف���ى خ�سائ����س �لعين���ة �مل�ستخدم���ة من حيث  -

�لنوع، �لعمر، �جلن�س، �لعدد.
تنوع���ت �لعين���ات ما بني مرحلة �لتعليم �لثانوي )�ملر�هقني �ملوهوبني �أكادميًيا(  -

ومرحلة �لتعليم �جلامعى )طالب �جلامعة(، كما كانت عينات معظم �لدر��سات 
من �ملر�هقني �ملوهوبني ومن هذه �لدر��سات: در��سة خديجة حممد عمر حاجى 
 ،(Batastini,2001) ودر��سة،(Roach,et al.1999) 2001(، ودر��سة كاًل من(
          ،(Chan, 2007) ديفي���د  �س���ان   (Huang,2007)،جي���ه ت�سون���غ  هو�ن���غ   ،
جوزي���ف ر�مو�س (Joseph, 2010) فيلب�س �سى  (Phillips, 2010)، ع�سرية 
و�لقا�س���ى )2011(، (Doh, et al. 2011)، كماوج���دت در��س���ات مل تو�س���ح �سن 
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�لعينة �مل�ستخدمة و�إمنا �قت�سرت على ��ستخد�م كلمة �لطالب فقط مثل در��سة 
كن���ج وكن���ج (King, & King, 1993). -و�لدر��سة �حلالية �سوف جترى على 

عينة عمرها �لزمنى يرت�وح بني )18-22( �سنة.
�أجري���ت معظ���م �لدر��س���ات عل���ى �ملوهوبني و�ملتفوق���ني، ما عد� بع����س �لدر��سات  -

�لت���ي �أجري���ت عل���ى فئ���ات �أخ���رى، فالدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت عل���ى �ملر�هق���ني 
مت  �لت���ي  للدر��س���ات  �لعظم���ى  �لغالبي���ة  متث���ل  �جلامع���ة  وط���الب  �ملوهوب���ني 
ديفي���د                                                         �س���ان  ودر��س���ة   ،( Roach,et al.1999):در��س���ات ومنه���ا  عر�سه���ا، 
،(Chan,2007ديفي���د �س���ان   (Chan , 2000)،(Matthews, 2004)،
نبه���ان  �آل  مو�س���ى  ودر��س���ة   ،(Munroe, 2009)م���ري�د مي���رو  ودر��س���ة 
(Alnabhan, 2010)، ر�دنيتزي���ر كارل ديفيد(Radnitzer, 2010)،ودر��سة 
 .(Phillips, 2010,) ودر��سة فيلب�س �سى ،(Joseph, 2010,)جوزيف ر�مو�س
كما توجد بع�س �لدر��سات �لتى �أجريت على طالب من غري �ملوهوبني )�لعاديني( 
ومنه���ا در��س���ات: �إدو�ردز بال���دوف (Edwards, & Baldauf, 1983)، در��سة 
هن���ت(Hinnant, 1993) ، خديج���ة حمم���د عمر حاج���ى )2001(، مالذ رحال 
�لرح���ل )2008(، ر�دنيتزي���ر ك���ارل ديفي���د(Radnitzer, 2010).- نالح���ظ �أن 
معظم �لدر��سات �ختلفت فى حتديد عيناتها حيث �أن بع�سها �أجرى على عينات 
كبرية جًد� مثل در��سة (Roach,et al.1999) فقد �أجريت هذه �لدر��سة على 

عينة قو�مها )30( �ألف �ساب.
وبع����س �لدر��سات �أجري���ت على عينات متو�سطة �لعدد ت���رت�وح بني )510-200(  -

.(Chan,2000 )مثل: در��سة �سان ديفيد
ف���ى ح���ني ق���ل �لع���دد فى عين���ات �أخ���رى لي���رت�وح ب���ني )18-111( مث���ل: �إدو�ردز  -

 (Hinnant, 1993) هنت ،(Edwards,&Baldauf, 1983)(67) بال���دوف
 (Chan, 2000)،(Batastini,ديفي���د �س���ان   ،  )111(  ،)96( بخي���ت)2000( 

.2001) (18) ،( Radnitzer, 2010)
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3-  الأدوات واملنهج امل�ستخدم:
تعددت �أدو�ت قيا�س �ل�سلوك �لقيادى فى �لدر��سات �ل�سابقة:

بالن�سب���ة لقيا����س �ل�سل���وك �لقي���ادى:- �ختلف���ت �ملقايي����س و�لأدو�ت �مل�ستخدم���ة  -
م���ن در��س���ة �ىل �أخ���رى فق���د ��ستخ���دم �لباحثان �إخال����س ح�سن �ل�سي���د ع�سرية 
وحي���در عب���د�هلل �لقا�س���ى )2011( ��ستبانت���ان، �إحد�هم���ا لقيا����س بر�م���ج تنمي���ة 
�ل�سل���وك �لقي���ادى، و�لأخ���رى تقومي �لكف���اءة �لتدري�سي���ة. كما ق���ام فيلب�س �سى           
(Phillips, 2010) با�ستخ���د�م نظ���رة عام���ة للباحث تت�سم���ن �أ�سئلة ت�ستهدف 

�لتوجهات و)12( �سوؤًل خم�س�سني ل�سمات وخ�سائ�س �لقيادة.
بالن�سب���ة لرب�م���ج تنمي���ة �ل�سل���وك �لقيادى:-فق���د ��ستخدم���ت بر�م���ج لتنمي���ة  -

          (Chan,2000)ل�سل���وك �لقيادى للطالب �ملوهوبني، فنجد در��سة �سان ديفيد�
لتقدمي���ه  �ملط���روح  �لبد�عي���ة  �لقي���ادة  ح���ول  تدريب���ى  برنام���ج  ��ستخدم���ت   
ديفي���د ك���ارل  ر�دنيتزي���ر  در��س���ة  ��ستخدم���ت  كم���ا  �ملوهوب���ني.  للط���الب 
(Radnitzer, 2010) برنام���ج تنمية �لعمل �لقيادى با�ستخد�م �مللكة و�لقدرة 
�لعاطفي���ة �لوجد�ني���ة �ملخزون���ة ل���دى �لط���الب �جلامعي���ني. بينم���ا ��ستعر�ست 
در��س���ة  (Roach,et al.1999) من���اذج قيادية خم�س�سة للبالغني وبر�مج عن 
مفهوم �لقيادة لل�سباب م�ستقة وم�ستنبطة من نظريات عن مفهوم �لقيادة عند 
�لبالغ���ني. ف���ى حني تناولت در��سة (Matthews, 2004) �لعالقة بني تدري�س 
موهب���ة �لقيادة و�لتدري����س �ملخ�س�س لل�سباب �ملوهوب���ني و�ملتميزين. و��ستخدم 
يل ول�سزو�سك���ى كوبيلي����س (Lee, Olszewski-Kubilius, 2006 ) برنامج 
�أكادمي���ى مت�ساع���د �أو برنام���ج خ�س���ب مفع���م ع���ن ملك���ة �لقي���ادة و�لإد�رة د�خل 

معهًد� متميز تابع جلامعة ما.
ف���ى �لبحث �حلايل ي�ستخدم �لباح���ث مقيا�س م�ستوى �ل�سلوك �لقيادى لطالب  -

�جلامع���ة �ملوهوب���ني لتحديد �ل�سل���وك �لقيادى �ملر�د تنميت���ه بال�سافة لبطاقة 
�ملالحظ���ة للو�لدين لتقيي���م �ملهار�ت �لقيادية لالأبناء وهما م���ن �إعد�د �لباحث، 
)�ل�س���ورة  للذك���اء  – بيني���ه  �ستانف���ورد  مقيا����س  لإ�ستخ���د�م  ���ا  �أي�سً بالأ�ساف���ة 
�خلام�س���ة(. لتحديد ن�سبة ذكاء �لطالب �ملوهوبني وغري �ملوهوبني )�لعاديني(، 
���ا مقيا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�س���ادي �لثقايف �ملطور لالأ�سرة �مل�سرية،  �أي�سً
�إع���د�د/ حمم���د حمم���د بيوم���ي خلي���ل )2000( وذل���ك به���دف حتقي���ق �لتكاف���وؤ 

)�لتجان�س( بني �أفر�د �لعينة.
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4- من حيث النتائج:
�أك���دت نتائ���ج �لدر��س���ات حدوث حت�س���ن وتنمية مله���ار�ت �لتفك���ري ب�سفة عامة 
و�لتفك���ري �لبتكارى ب�سفة خا�سة للعينات �لت���ى تناولتها هذه �لدر��سات بعد تطبيق 

بر�مج تنمية �ل�سلوك �لقيادى عليها.

فر�ص البحث:
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملوهوبني وغري �ملوهوبني من طالب 

�جلامعة  فى �ل�سلوك �لقيادى و�لأن�سطة �ل�سلوكية �لد�لة عليه.

خطوات البحث واإجراءاتها:
- عينة البحث: 

�أجري���ت �لدر��س���ة �حلالي���ة عل���ى عين���ة م���ن ط���الب �جلامع���ة �ملوهوبني وغري 
�ملوهوب���ني م���ن �لفرق���ة �لأوىل �ىل �لفرق���ة �لر�بع���ة بكلي���ة �لرتبي���ة، وق�سم���ت عين���ة 
�لدر��سة �إىل ثالث جمموعات: �لأوىل عينة �لتقنني، و�لثانية عينة �لدر��سة �لأولية، 

و�لثالثة عينة �لدر��سة �لنهائية.

)1(- عينة التقنني:
   تكون���ت عين���ة �لتقن���ني م���ن )150( طالب وطالبة من كلي���ة �لرتبية بجامعة 
�لزقازيق، تر�وحت �أعمارهم ما بني )18-22( �سنة ، ومت �ختيارهم بطريقة ع�سو�ئية، 
و��ستخدم���ت هذه �لعينة فى �لتحقق م���ن �سدق وثبات �أدو�ت �لبحث �مل�ستخدم وهى: 

مقيا�س �ل�سلوك �لقيادى، وبطاقة �ملالحظة للو�لدين.

)2(- عينة البحث الأولية:
بغر�س حتديد عينة �لبحث �لأ�سا�سية:

مالحظ���ة  وبطاق���ة  �لقي���ادى،  �ل�سل���وك  مقيا����س  بتطبي���ق  �لباح���ث  ق���ام 
�لو�لدي���ن كقيا����س قبل���ى على �لعين���ة �لأولية و�لتى �سمل���ت )40( طالًب���ا وطالبًة ومت 
�ختي���ار �لط���الب منخف�س���ى ومتو�سط���ى �ل�سل���وك �لقي���ادى من وجهة نظ���ر �لطالب                                              

)مقيا�س �ل�سلوك �لقيادى( وكذلك من وجهة نظر �لو�لدين )بطاقة �ملالحظة(. 
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)3( عينة الدرا�سة النهائية:
تتكون �لعينة فى �سورتها �لنهائية من )20(  طالًبا وطالبًة.   -
روع���ى تكاف���وؤ �لعين���ة، فم���ن حي���ث �لعم���ر �لزمن���ى تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني                           -

)18-22( عاًم���ا وبالن�سب���ة ملع���دل �لذك���اء حي���ث تر�وح���ت ن�سبة �لذك���اء للطالب 
�ملوهب���ني ما ب���ني )120-135( فى حني تر�وحت ن�سبة �لذك���اء للطالب �لعاديني 
)90- 115( ، كم���ا �أنه���م كانو� جميعهم ذو م�ست���وى �جتماعى وثقافى و�قت�سادى 

متو�سط.

اأدوات البحث:
(( مقيا�س ��ستانفورد – بينيه للذكاء )�ل�سورة �خلام�سة(.-
(( ��ستم���ارة �مل�ست���وى �لجتماع���ي �لقت�سادي �لثقايف )�ملط���ور( لالأ�سرة �مل�سرية -

)�إعد�د حممد حممد بيومي خليل، 2000(. 
(( مقيا�س �ل�سلوك �لقيادي لطالب �جلامعة )�إعد�د �لباحث(.-
(( بطاق���ة مالحظة �لو�لدين لتقييم �لأن�سط���ة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا -

)�إعد�د �لباحث(.
ويتناول الباحث يف اجلزء التايل بال�سرح والتف�سيل:

(( مقيا�س �ل�سلوك �لقيادي لطالب �جلامعة )�إعد�د �لباحث(.-
(( بطاق���ة مالحظة �لو�لدين لتقييم �لأن�سط���ة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا -

)�إعد�د �لباحث(.

- مقيا�س ال�سلوك القيادي لطالب اجلامعة )اإعداد الباحث(:
�أعد �لباحث هذ� �ملقيا�س فى �سوء �لإطار �لنظرى و�لبحوث �ل�سابقة �ملر�سدة 
فى هذ� �ملجال، وفى �سوء بع�س �ملقايي�س �لتى �هتمت بقيا�س �ل�سلوك �لقيادى ب�سفة 

عامة، ولإعد�د هذ� �ملقيا�س �تبع �لباحث �لآتى:

اأولً: �أج���رى �لباح���ث م�سًح���ا لبع�س �ملقايي�س- ف���ى حدود علم �لباح���ث- �لتى هدفت 
�إىل قيا����س �ل�سل���وك �لقيادى مثل: �أعد با�س (Bass,1985) ��ستبانة �لقيادة متعددة 
م���ن  لقيا����س منط���ني   Multifactor Leadership Questionnaire �لعو�م���ل 
�أمن���اط �لقي���ادة، هم���ا �لقي���ادة �لتحويلي���ة وقي���ادة �ل�سفق���ة. ث���م ط���ور با����س و�أفوليو 
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Bass and Avolio ف���ى ع���ام )1995( هذه �ل�ستبانة لت�سمل خم�سة مكونات فرعية 
�إع���د�د             �لقي���ادى  �ل�سل���وك  -مقيا����س   (Gardner, slough,2002 pp 68-69)

�أ�سماء عبد�لرحيم �خلياط )2001(: 

 �ملقيا����س مك���ون م���ن )67( فق���رة بع���د �إج���ر�ء بع����س �لتعديالت �لت���ى جتعلها 
مالئمة مب�ستوى �لطالب. - مقيا�س �ملوهبة �لقيادية �إعد�د طارق حممد �ل�سويد�ن 
)2011(- مقيا����س �ل�سلوك �لقيادى �إعد�د �أمانى �سيد فرغلى �سليم )2011(- مقيا�س 
�ل�سلوك �لقيادى )�إعد�د : Kouzes Ponser, 2005( ترجمة مالذ �لرحال 2008(. 

ثانًيا: مراحل اإعداد املقيا�س:

املرحل�ة املبدئية :ومتثلت فى قيام �لباحث بالإطالع على �لدر��سات �ل�سابقة - 1
و�ملقايي����س ذ�ت �ل�سل���ة مبو�سوع �لدر��سة �حلالية �لت���ى تناولت تنمية �ملوهبة 

فى جمال �لقيادة.
املرحل�ة الأولي�ة: حي���ث مت �ل�ستق���ر�ر عل���ى �لإبع���اد �لت���ى يج���ب �أن يت�سمنه���ا - 2

�ملقيا����س ومت و�س���ع تعريف �إجر�ئى قيا�سى لكل بعد من �لأبعاد وفى �سوء هذ� 
�لتعري���ف مت و�س���ع جمموعة من �ملفرد�ت لكل بعد، ثم مت عر�س �ملقيا�س على 

جمموعة من �ل�سادة �ملحكمني، ثم مت ح�ساب �ل�سدق و�لثبات للمقيا�س.
املرحل�ة النهائي�ة: مت حذف �ملف���رد�ت �لتى لتت�سم بال�س���دق و�لثبات ومن ثم - 3

�أ�سبح �ملقيا�س �سالح للتطبيق على عينة �لدر��سة. 

ثالًثا: و�سف املقيا�س: 
   تكون �ملقيا�س من �سبعة �أبعاد لل�سلوك �لقيادي وفيما يلى عر�س لالأبعاد:

الثق�ة بالنف��س : تعنى �إعتماد �لقائد عل���ى مهار�ته وخرب�ت���ه وموهبته و�ل�سعور  -
بال�ستقر�ر و�لقدرة على مو�جهة �ملو�قف �ملختلفة للو�سول لالأهد�ف.

التنظي�م: يعن���ى �لتخطي���ط ملا يرغب �لقائ���د �لو�سول �ليه فى �س���وء �ملعلومات  -
و�لوقت و�لالو�ئح و�إد�رة فريق �لعمل. 

الروؤية امل�ستقبلية: تعنى حتديد �لأهد�ف قريبة وبعيدة �ملدى و�لتنبوؤ بنجاحها  -
دون �ل�سعور بالقلق و�لتوتر و�لرتدد.
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الق�درة على حل امل�س�كالت: تعن���ى �لقدرة على حتدي���د م�سدر �مل�سكل���ة و�لعقبات  -
�لتى تو�جه �لطالب  وو�سع جمموعة من �حللول �ملقرتحة للحل و�أختيار �حلل 

�ملنا�سب مع �ل�ستفادة بخرب�ت �لخرين .
البتكاري�ة: تعن���ي ق���درة �لطالب عل���ى  �لتجدي���د و�لتطوير وكذلك �نت���اج �أفكار  -

�أ�سيل���ة مل ي�س���ل �ليه���ا �أح���د م���ن قب���ل �أو �أفكار قدمي���ة ولكن ظهرت ف���ى �سورة 
حديثة .  

امله�ارات الجتماعي�ة: تعن���ي ق���درة �لطالب عل���ى �مل�سارك���ة �لفعالة ف���ى �ملو�قف  -
و�لأن�سطة  �لجتماعية وحتمل �مل�سئولية و�للتز�م بال�سدق و�لأمانة و�لقدرة على 
�لدر�ك �لجتماعى وحب �لآخرين و�لتحدث و�لتو��سل دون �ل�سعور بقلق �ملو�جه.

التوازن: ويعنى قدرة �لطالب على �لتو�زن بني �لقدر�ت و�لطاقات �لأربع �لتالية  -
)�لعقل-�جل�سد-�لعاطفة-�لروح(.

طريقة ت�س�حيح املقيا�س: مت �سياغة �لعبار�ت ولها تدريًجا ثالثًيا )متاًما- �أحياًنا- 
ل تنطبق( بدرجات )3- 2- 1( 

رابًعا: تقنني املقيا�س:

1- الدرا�سة ال�ستطالعية:
      قام �لباحث باإعد�د مقيا�س �ل�سلوك �لقيادى لطالب �جلامعة، وقد �أعتمد 
�لباح���ث عل���ى �لدر��س���ة �لأولية �لت���ى مت تطبيقها على طالب �جلامع���ة فى جامعتني 
هم���ا جامع���ة �لزقازي���ق، وجامعة �لأزه���ر. وتكونت عين���ة �لدر��س���ة �ل�ستطالعية من 

)150( طالب وطالبة من طال ب �جلامعة . 

2- �سدق املقيا�س: 
اأ- �سدق املحكمني:

    ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا����س عل���ى جمموع���ة م���ن �لأ�سات���ذة �ملتخ�س�س���ني فى 
جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة �لنف�سية، بلغ عدده���م )10( حمكمني لتحديد 
مدى مالئمة كل عبارة من �لعبار�ت للهدف �لتى و�سعت لقيا�سه، ومعرفة مدى 
و�س���وح �أ�سل���وب و�سياغ���ة كل عبارة، وقد ق���ام �لباحث بالإبقاء عل���ى �لعبار�ت �لتى 
�تف���ق عليها 80% من �ملحكمني من حي���ث �سالحيتها ومالئمتها لقيا�س �لظاهرة 

�لتى و�سعت لقيا�سها.
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ب- �سدق املقارنة الطرفية ملقيا�س ال�سلوك القيادى ) �ل�سدق �لتمييزى للمفرد�ت(: 
     حيث مت �أخذ �لدرجة �لكلية لكل مكون فرعى من مكونات مقيا�س �ملوهبة 
�لقيادي���ة حمًك���ا للحكم على �س���دق مفرد�ته ومت �أخذ �أعلى و�أدن���ى 27% من �لدرجات 
لتمثل جمموعة �أعلى 27% من �لطالب من �لدرجات �لعالية ، ومتثل جمموعة �أدنى 
27% م���ن �لط���الب من �لدرج���ات �ملنخف�سة ، وبا�ستخد�م �ختب���ار »ت« فى �ملقارنة بني 

�ملتو�سطات جاءت �لنتائج على �لنحو �لتاىل: 
جدول)1(

نتائج اختبار “ت” لدرا�سة الفروق بني متو�سطات املجموعات فى الأبعاد الفرعية والدرجة 
الكلية ملقيا�س ال�سلوك القيادي”

�لأبعاد
 قيمة تجمموع �لإرباعى �لأعلىجمموع �لإرباعى �لأدنى

ودللتها عمنعمن
13620.025.23824.51.829.3- �لثقة بالنف�س

23620.02.803825.01.579.5- �لتخطيط
33614.31.83816.61.66.09- �لروؤية �مل�ستقبلية

43619.32.173821.02.43.2- �لقدرة على حل �مل�سكالت
53636.13.83846.52.0414.2- �لبتكارية

63625.73.23831.01.88.8-�ملهار�ت �لجتماعية
73629.23.23835.92.79.6- �لتو�زن

361.69.6382.05.919.4�لدرجة �لكلية

  يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى                     
)1 0.0( ب���ني متو�سطات جمموع���ة �لإرباعى �لأعلى ومتو�سط���ات جمموعة �لإرباعى 
�لأدنى فى جميع �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك �لقيادي، مما يدل 

على �ل�سدق �لتمييزى للمقيا�س. 

ج- ال�سدق العاملى ملقيا�س ال�سلوك القيادى: 
     للتحق���ق م���ن �ل�س���دق �لعامل���ى ملقيا����س �ل�سل���وك �لقي���ادي �أج���رى �لباحث 
�لتحلي���ل �لعامل���ى لأبع���اد �ملقياي����س بطريق���ة �ملكون���ات �لأ�سا�سية لهوتيلين���ج وتدوير 
�ملح���اور بطريق���ة فارميك�س لكاي���زر و�أ�سفر �لتحليل �لعاملى ع���ن عامل و�حد وجلعل 
�لعو�م���ل �أك���رث نقاًء� وو�سوًحا ر�أى �لباحث �أن يك���ون �حلد �لأدنى للت�سبع 44 . 0  كما 

يو�سحه �جلدول �لتاىل:
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جدول)2 (
�ل�سرت�كيات�لت�سبعات�لأبعاد

1830689-�لثقة بالنف�س
2730534- �لتخطيط

3643413- �لروؤية �مل�ستقبلية
4737543- �لقدرة على حل �مل�سكالت

5856733- �لبتكارية
6766587- �ملهار�ت �لجتماعية

7712506- �لتو�زن
4.01�جلزر �لكامن
57.21 %ن�سبة �لتباين

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلى :
(( يت�سبع �أبعاد �ملقيا�س على عامل و�حد فقط بن�سبة تباين مقد�رها 57.21 % ..
(( يت�سب���ع �لعامل بكل �أبعاد �ملقيا����س �ل�سبعة وهى : - �لثقة بالنف�س- �لتخطيط  .

�مله���ار�ت  �لبتكاري���ة-  �مل�سك���الت-  ح���ل  عل���ى  �لق���درة  �مل�ستقبلي���ة-  �لروؤي���ة   -
�لجتماعية - �لتو�زن. وميكن ت�سميتة بعامل : �ل�سلوك �لقيادي.

د- ال�سدق الذاتى للمقيا�س:
     يع���رف �ل�س���دق �لذ�ت���ى باأنه �سدق �لدرج���ات �لتجريبية لالأختبار بالن�سبة 
للدرجات �حلقيقية �لتى خل�ست من �سو�ئب �أخطاء �لقيا�س. وبذلك ت�سبح �لدرجات 
�حلقيقي���ة لالأختب���ار ه���ى �مليز�ن �ل���ذى نن�سب �ليه �س���دق �لختبار . ومب���ا �أن �لثبات 
يق���وم فى جوهره على معامل �رتب���اط �لدرجات �حلقيقية لالأختبار بنف�سها �إذ� �أعيد 
�ج���ر�ء �لختبارعل���ى نف�س جمموعة �لأفر�د �لتى �أجرى عليها �أول مرة . �إذن فال�سلة 

وثيقة بني �لثبات و�ل�سدق �لذ�تى.

     ويقا�س �ل�سدق �لذ�تى بح�ساب �جلذر �لرتبيعى ملعامل ثبات �لختبار. ولهذ� 
�ل�س���دق �أهميت���ه �لق�سوى فى حتديد �لنهاي���ة �لعظمى ملعامالت �ل�س���دق �لتجريبي 
و�ل�س���دق �لعامل���ى، �أى �أن �حلد �لأعلى ملعامل �سدق �لختب���ار ي�ساوى معامل �سدقه 
�لذ�ت���ى وبذل���ك ل ميك���ن �أن تتج���اوز �لقيمة �لعددي���ة ملعامل �سدق �لختب���ار  معامل 
�سدق���ه �لذ�تى )ف���وؤ�د �لبهى �ل�سيد، علم �لنف�س �لح�سائ���ى وقيا�س �لعقل �لب�سرى ، 

د�ر �لفكر �لعربى (.
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     مت ح�س���اب �ل�س���دق �لذ�ت���ى للمقيا����س بن���اء على معامالت ثبات���ه �لتى �سبق 
ح�سابها با�ستخد�م �لفاكرونباخ كما يو�سحه �جلدول �لتاىل :-

جدول)3 (
 معامل �ل�سدق �لذ�تى �لبعاد

17.74-�لثقة بالنف�س
8.30  2- �لتخطيط

37.74- �لروؤية �مل�ستقبلية
48.60- �لقدرة على حل �مل�سكالت

58.54- �لبتكارية
68.06- �ملهار�ت �لجتماعية

78.06- �لتو�زن

3- ثبات املقيا�س:
     ق���ام �لباح���ث بح�س���اب ثب���ات �لختبار بع���د تطبيقه على عين���ة ��ستطالعية 

قو�مها )130( من طالب �جلامعة . 

- ح�ساب معامل األفا كرو نباخ : 

جدول) 4 (
قيم معامل األفا كرو نباخ لالأبعاد الفرعية واملقيا�س ككل.

معامل �ألفا كرو نباخ�لأبعاد
600 . .1-�لثقة بالنف�س

690 . .2- �لتخطيط
600 . .3- �لروؤية �مل�ستقبلية

740 . 40- �لقدرة على حل �مل�سكالت
730 . 50- �لبتكارية

650 . 60- �ملهار�ت �لجتماعية
650 . 70- �لتو�زن

0.910�لدرجة �لكلية
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    يت�سح من �جلدول )4 ( متتع �ملقيا�س باأبعاده �لفرعية بدرجة مرتفعة من 
�لثب���ات، حي���ث �نح�س���رت قيم معامالت �لثبات ب���ني ) 600 .. �ىل  0.910 ( لدى �أفر�د 

�لعينة وهى جميعها د�لة عند م�ستوى 0.01

واأ�سبح املقيا�س فى �سورته النهائية يتكون من �سبعة اأبعاد هى:  

(( �لثقة بالنف�س يتكون من ) 8 ( مفردة..
(( �لتخطيط يتكون من ) 7( مفردة..
(( �لروؤية �مل�ستقبلية يتكون من ) 7 ( مفردة..
(( �لقدرة على حل �مل�سكالت يتكون من ) 9 ( مفردة..
(( �لبتكارية يتكون من ) 15 ( مفردة..
(( �ملهار�ت �لجتماعية يتكون من )12 ( مفردة..
(( �لتو�زن يتكون من )12( مفردة..

�أى تكون �ملقيا�س من ) 69 ( مفردة فى �سورته �لنهائية ملحق ) 8 (.

بطاق�ة مالحظ�ة الوالدي�ن لتقيي�م الأن�س�طة ال�س�لوكية لالأب�ن املوه�وب قيادًي�ا                  
)�إعد�د �لباحث(.

اأولً: مراحل اإعداد البطاقة:

املرحل�ة املبدئية: ومتثلت فى قيام �لباحث بالإطالع على �لدر��سات �ل�سابقة - 1
و�ملقايي����س ذ�ت �ل�سل���ة مبو�سوع �لدر��سة �حلالية �لت���ى تناولت تنمية �ملوهبة 

فى جمال �لقيادة.
املرحل�ة الأولي�ة: حي���ث مت �ل�ستق���ر�ر عل���ى �لإبع���اد �لت���ى يج���ب �أن تت�سمنه���ا - 2

�لبطاق���ة ومت و�س���ع تعري���ف �إجر�ئ���ى قيا�سى لكل بع���د من �لأبع���اد وفى �سوء 
هذ� �لتعريف مت و�سع جمموعة من �ملفرد�ت لكل بعد، ثم مت عر�س �لبطاقة 
عل���ى جمموع���ة من �ل�سادة �ملحكمني ملحق ) (، ثم مت ح�ساب �ل�سدق و�لثبات 

للبطاقة.
املرحل�ة النهائي�ة: مت حذف �ملف���رد�ت �لتى لتت�سم بال�س���دق و�لثبات ومن ثم - 3

�أ�سبح���ت �لبطاقة �سالح للتطبيق على )�لو�لدين( �أحد �لو�لدين لدى �أفر�د 
عينة �لدر��سة. 
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ثانًيا: و�سف البطاقة:
تكونت �لبطاقة من خم�سة �أبعاد للمهار�ت �لقيادية لالأبن وفيما يلى عر�س لالأبعاد:

مه�ارة حل امل�س�كالت:تعنى �لقدرة عل���ى حتديد م�س���در �مل�سكل���ة و�لعقبات �لتى  -
تو�جه �لأبن وو�سع جمموعة من �حللول �ملقرتحة للحل و�أختيار �حلل �ملنا�سب 

مع �ل�ستفادة بخرب�ت �لخرين.
امله�ارة الجتماعي�ة: تعنى حتم���ل �لأبن �مل�سئولي���ة و�للتز�م بال�س���دق و�لأمانة  -

و�لقدرة على �لدر�ك �لجتماعى وحب �لآخرين.
امل�س�اركة: تعن���ى ق���درة �لأب���ن عل���ى �مل�سارك���ة �لفعال���ة ف���ى �ملو�ق���ف و�لأن�سط���ة  -

�لجتماعية.
التوا�س�ل: يعنى ق���درة �لأبن على �لتحدث مع �لأخري���ن و�لتو��سل دون �ل�سعور  -

بقلق �ملو�جه.
الق�درة عل�ى التحك�م ف�ى ال�ذات: وتتك���ون �لبطاق���ة ف���ى �سورته���ا قب���ل �لتقن���ني  -

م���ن خم�س���ة �أبع���اد ه���ى : �لبع���د �لأول )مه���ارة ح���ل �مل�سك���الت( �لبع���د �لثان���ى                                      
)�مله���ارة �لجتماعي���ة( �لبعد �لثال���ث )�مل�ساركة( �لبعد �لر�ب���ع )�لتو��سل( �لبعد 

�خلام�س )�لقدرة على �لتحكم فى �لذ�ت(.

طريقة ت�س�حيح البطاقة: مت �سياغة �لعبار�ت ولها تدريًجا ثالثًيا )متاًما- �أحياًنا- 
ل تنطبق( بدرجات )3- 2- 1(.

ثالًثا: التقنني:

1- �سدق البطاقة:
اأ- �سدق املحكمني:

   ق���ام �لباح���ث بعر����س �لبطاق���ة عل���ى جمموع���ة م���ن �لأ�سات���ذة �ملتخ�س�سني 
ف���ى جمال �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة �لنف�سية، بلغ عدده���م )10( حمكمني لتحديد 
م���دى مالئم���ة كل عب���ارة من �لعب���ار�ت للهدف �لت���ى و�سعت لقيا�س���ه، ومعرفة مدى 
و�س���وح �أ�سل���وب و�سياغة كل عبارة، وقد ق���ام �لباحث بالإبقاء على �لعبار�ت �لتى �تفق 
عليه���ا 80% م���ن �ملحكم���ني من حي���ث �سالحيته���ا ومالئمته���ا لقيا�س �لظاه���رة �لتى                     

و�سعت لقيا�سها.
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ب- �سدق املقارنة الطرفية لبطاقة املالحظة )�ل�سدق �لتمييزى للمفرد�ت(:
    حيث مت �أخذ �لدرجة �لكلية لكل مكون فرعى من مكونات بطاقة مالحظة 
�لو�لدي���ن لبع����س �ملهار�ت لالأبن �ملوه���وب قيادًيا حمًكا للحكم عل���ى �سدق مفرد�تها 
ومت �أخ���ذ �أعل���ى و�أدنى 27% م���ن �لدرجات لتمثل جمموعة �أعلى 27% من �لطالب من 
�لدرج���ات �لعالي���ة ، ومتثل جمموعة �أدنى 27% من �لطالب من �لدرجات �ملنخف�سة ، 
وبا�ستخد�م �ختبار “ت” فى �ملقارنة بني �ملتو�سطات جاءت �لنتائج على �لنحو �لتاىل: 

جدول)5(

�لأبعاد
 قيمة تجمموع �لإرباعى �لأعلىجمموع �لإرباعى �لأدنى

ودللتها عمنعمن
13426.504.803534.142.698.19- مهارة حل �مل�سكالت
23420.021.803523.171.757.34- �ملهارة �لجتماعية

33411.01.83512.111.42.72- �مل�ساركة
43410.82.53514.22.06.33-�لتو��سل

 5- �لقدرة على �لتحكم
3410.91.83512.91.95.76فى �لذ�ت

3479.34.63596.63.75.7�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول ) 5 ( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى                  
)1 0.0( ب���ني متو�سطات جمموع���ة �لإرباعى �لأعلى ومتو�سط���ات جمموعة �لإرباعى 
�لأدن���ى ف���ى جميع �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ملوهبة �لقيادية، مما يدل 

على �ل�سدق �لتمييزى للبطاقة. 

ج- ال�سدق العاملى لبطاقة املالحظة:
    للتحق���ق م���ن �ل�س���دق �لعامل���ى لبطاق���ة �ملالحظة �أجرى �لباح���ث �لتحليل 
�لعامل���ى لأبع���اد �ملقياي����س بطريق���ة �ملكون���ات �لأ�سا�سي���ة لهوتيلين���ج وتدوي���ر �ملح���اور 
بطريق���ة فارميك����س لكاي���زر و�أ�سف���ر �لتحلي���ل �لعاملى ع���ن عاملني وجلع���ل �لعو�مل 
�أك���رث نق���اًء� وو�سوًحا ر�أى �لباحث �أن يكون �حل���د �لأدنى للت�سبع 44 . 0  كما يو�سحه 

�جلدول �لتاىل:   
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جدول) 6(

�لبعاد
�لت�سبعات بعد �لتدوير �لت�سبعات قبل �لتدوير 

�ل�سرت�كيات 1212
43 .08 .66 .-14 .65 . 1- مهارة حل �مل�سكالت
63 .-14 .78 .-38 .70 .2- �ملهارة �لجتماعية

83 .91 .-6 .88 .23 .3- �مل�ساركة
37 .44 .42- .29 .54 .4-�لتو��سل

5- �لقدرة على �لتحكم 
39 .19 .60 .-1 63.0 .فى �لذ�ت

1.641.021.641.02�جلزر �لكامن
20.41 %32.87 %20.41%32.87%ن�سبة �لتباين

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلى :
(( يت�سب���ع �أبع���اد �ملقيا����س على عاملني بن�سب���ة تباين مقد�ره���ا %32.87 ، %20.41 -

على �لتو�ىل.
(( �مل�سك���الت، و�مله���ارة - : مه���ارة ح���ل  ه���ى  �أبع���اد  بث���الث  �لأول  �لعام���ل  يت�سب���ع 

�لجتماعية، و�لقدرة على �لتحكم فى �لذ�ت. وميكن ت�سميتة بعامل : �ملهار�ت 
�حلياتية.

(( يت�سبع �لعامل �لثانى ببعدين فقط هما: �مل�ساركة، و�لتو��سل وميكن ت�سميته -
بعامل: �لتفاعل �لجتماعى. 

د-ال�سدق الذاتى لبطاقة املالحظة:
   مت ح�س���اب �ل�س���دق �لذ�ت���ى للمقيا����س بن���اء عل���ى معامالت ثبات���ه �لتى �سبق 

ح�سابها با�ستخد�م �لفاكرونباخ كما يو�سحه �جلدول �لتاىل :-
جدول) 7 (

 معامل �ل�سدق �لذ�تى �لبعاد
18.61- مهارة حل �مل�سكالت
28.0- �ملهارة �لجتماعية

37.81- �مل�ساركة
47.74-�لتو��سل

57.74- �لقدرة على �لتحكم فى �لذ�ت
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2- ثبات البطاقة:
قام �لباحث بح�ساب ثبات �لختبار بعد تطبيقه على عينة ��ستطالعية قو�مها 

)130( من �آباء �لطالب . 

ح�ساب معامل األفا كرو نباخ : 
قيم معامل �ألفا كرو نباخ لالأبعاد �لفرعية و�ملقيا�س ككل

جدول)8 (
معامل �ألفا كرو نباخ�لأبعاد

742 . 10- مهارة حل �مل�سكالت
640 . .2- �ملهارة �لجتماعية

610 . .3- �مل�ساركة
600 . .4-�لتو��سل

600 . .5- �لقدرة على �لتحكم فى �لذ�ت
0.680 �لدرجة �لكلية

 يت�س���ح م���ن �جلدول )8( متت���ع �ملقيا�س باأبعاده �لفرعي���ة بدرجة مرتفعة من 
�لثب���ات، حي���ث �نح�س���رت قيم معامالت �لثبات بني ) 600 .. �ىل  742 . 0 ( لدى �أفر�د 

�لعينة وهى جميعها د�لة عند م�ستوى 0.01
�ل�سوره �لنهائية للبطاقة:   

(( مهارة حل �مل�سكالت وتتكون من ) 12( مفردة..
(( �ملهارة �لجتماعية وتتكون من )9( مفردة..
(( �مل�ساركة وتتكون من )5( مفردة..
(( �لتو��سل ويتكون من )6( مفردة..
(( �لقدرة على �لتحكم فى �لذ�ت ويتكون من)5( مفردة..

�أى تكونت �لبطاقة من )37( مفردة فى �سورتها �لنهائية.

- نتائج البحث ومناق�ستها:
ين����س فر����س �لبح���ث �حلايل عل���ى �أنه “ ل توج���د فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية 
ب���ني �ملوهوبني وغ���ري �ملوهوبني من طالب �جلامعة فى �ل�سل���وك �لقيادى و�لأن�سطة 

�ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا”. 
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وللتحقق من �سحة هذا الفر�س مت ا�ستخدام:
- �ختب���ار م���ان – ويتن���ى Mann- Whitney test ل���دى عينت���ني م�ستقلت���ني وذلك 
حل�س���اب دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سطى رتب �أف���ر�د جمموعة �ملوهوب���ني وعددهم )5( 
ط���الب وب���ني �أف���ر�د جمموعة  غ���ري �ملوهوب���ني )�لعادي���ني( وعدده���م )5( طالب فى 

قيا�س �ل�سلوك �لقيادى وكذلك بطاقة �ملالحظة للو�لدين. 
و�جلدول �لتاىل يو�سح �سحة �ختبار هذ� �لفر�س.

جدول )9(
دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات الطالب املوهوبني وغري املوهوبني فى ال�سلوك القيادى.

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيم��ة
)u(

 قيم�تة
)z(

 م�ستوى
�لدللة

غري د�ل-104،5022،500،003،79موهوبني�لثقة بالنف�س 106،5032،50عاديني

غري د�ل-104،7023،506،003،36موهوبني�لتنظيم 106،3031،50عاديني
 �لروؤية

�مل�ستقبلية
غري د�ل-104،4022،004،003،50موهوبني 106،6033،00عاديني

 �لقدرة على
حل �مل�سكالت

غريد�ل-103،8019،009،503،07موهوبني 107،2036،00عاديني

د�لة عند-103،6018،008،503،15موهوبني�لبتكارية
0،05 107،4037،00 عاديني

 �ملهار�ت
�لجتماعية

غري د�ل-103،7018،5015،502،62موهوبني 107،3036،50عاديني

غري د�ل-103،8019،0012،502،84موهوبني�لتو�زن 107،2036،00عاديني

غري د�ل-103،8019،002،003،63موهوبني�لدرجة �لكلية 107،2036،00عاديني

يت�سح من �جلدول )9( ما يلى:
وج���ود فروق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �ملوهوبني 
وغ���ري �ملوهوب���ني فى �لقيا�س �لبعدى  لل�سلوك �لقي���ادى عند م�ستوى )0،01( ل�سالح 

متو�سط رتب درجات جمموعة غري �ملوهوبني.



ال�صلوك القيادى لدى املوهوبني وغري املوهوبنيد . خالد عبدالرحمن اإبراهيم 

 370 

جدول )10(
دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات الطالب املوهوبني وغري املوهوبني فى الأن�سطة 

ال�سلوكية لالأبن املوهوب قيادًيا.

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيم��ة 
)u(

 قيم�تة
)z(

 م�ستوى
�لدللة

 حل
�مل�سكالت

104،3021،50موهوبني
غري د�ل-6،501،26

106،7033،50عاديني
 �ملهارة

�لجتماعية
103،6018،00موهوبني

د�لة عند-3،002،00
0،05 107،4037،00عاديني

�مل�ساركة
103،5017،50موهوبني

د�لة عند-2،502،12
0،05 107،5037،50عاديني

�لتو��سل
104،9024،50موهوبني

غريد�ل-9،500،65
106،1030،50عاديني

 �لقدرة على
 �لتحكم فى

�لذ�ت

104،0020،00موهوبني
غريد�ل-5،001،60

107،0035،00عاديني

 �لدرجة
�لكلية

103،6018،00موهوبني
د�لة عند-3،002،00

0،05 107،4037،00عاديني

 يت�سح من �جلدول )10( ما يلى:
وج���ود فروق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �ملوهوبني 
وغ���ري �ملوهوبني فى �لقيا����س �لبعدى لالأن�سطة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا عند 

م�ستوى )0،01( ل�سالح متو�سط رتب درجات جمموعة غري �ملوهوبني.

 نتائج البحث ومناق�ستها:
ين����س فر����س �لبحث �حل���ايل على �أن���ه » ل توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية 
ب���ني �ملوهوبني وغ���ري �ملوهوبني من طالب �جلامعة فى �ل�سل���وك �لقيادى و�لأن�سطة 

�ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا. 
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وللتحقق من �سحة هذا الفر�س مت ا�ستخدام:
�ختب���ار م���ان – ويتن���ى  Mann- Whitney testل���دى عينت���ني م�ستقلت���ني 
وذل���ك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�سطى رتب �أف���ر�د جمموعة �ملوهوبني وعددهم 
)5( ط���الب وب���ني �أفر�د جمموعة  غري �ملوهوبني )�لعاديني( وعددهم )5( طالب فى 

قيا�س �ل�سلوك �لقيادى وكذلك بطاقة �ملالحظة للو�لدين. 
و�جلدول �لتاىل يو�سح �سحة �ختبار هذ� �لفر�س.

جدول )11(
دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات الطالب املوهوبني وغري املوهوبني فى ال�سلوك القيادى

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيم��ة 
)u(

 قيم�تة
)z(

 م�ستوى
�لدللة

�لثقة بالنف�س
104.5022.50موهوبني

غري د�ل-0.003.79
106.5032.50عاديني

�لتنظيم
104.7023.50موهوبني

غري د�ل-6.003.36
106.3031.50عاديني

 �لروؤية
�مل�ستقبلية

104.4022.00موهوبني
غري د�ل-4.003.50

106.6033.00عاديني
 �لقدرة على

حل �مل�سكالت
103.8019.00موهوبني

غريد�ل-9.503.07
107.2036.00عاديني

�لبتكارية
103.6018.00موهوبني

د�لة عند-8.503.15
0.05 107.4037.00عاديني

 �ملهار�ت
�لجتماعية

103.7018.50موهوبني
غري د�ل-15.502.62

107.3036.50عاديني

�لتو�زن
103.8019.00موهوبني

غري د�ل-12.502.84
107.2036.00عاديني

�لدرجة �لكلية
103.8019.00موهوبني

غري د�ل-2.003.63
107.2036.00عاديني
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يت�سح من �جلدول )11( ما يلى:
وج���ود فروق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �ملوهوبني 
وغ���ري �ملوهوب���ني فى �لقيا�س �لبعدى  لل�سلوك �لقي���ادى عند م�ستوى )0،01( ل�سالح 

متو�سط رتب درجات جمموعة غري �ملوهوبني.

جدول )12(
دللة �لفروق بني متو�سطى رتب درجات �لطالب �ملوهوبني وغري �ملوهوبني فى 

�لأن�سطة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا.

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيم��ة 
)u(

 قيم�تة
)z(

 م�ستوى
�لدللة

 حل
�مل�سكالت

104.3021.50موهوبني
غري د�ل-6.501.26

106.7033.50عاديني
 �ملهارة

�لجتماعية
103.6018.00موهوبني

د�لة عند-3.002.00
0.05 107.4037.00عاديني

�مل�ساركة
103.5017.50موهوبني

د�لة عند-2.502.12
0.05 107.5037.50عاديني

�لتو��سل
104.9024.50موهوبني

غريد�ل-9.500.65
106.1030.50عاديني

 �لقدرة على
 �لتحكم فى

�لذ�ت

104.0020.00موهوبني
غريد�ل-5.001.60

107.0035.00عاديني

 �لدرجة
�لكلية

103.6018.00موهوبني
د�لة عند-3.002.00

0.05 107.4037.00عاديني

 يت�سح من �جلدول )12( ما يلى:
وج���ود فروق د�لة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �ملوهوبني 
وغ���ري �ملوهوبني فى �لقيا����س �لبعدى لالأن�سطة �ل�سلوكية لالأبن �ملوهوب قيادًيا عند 

م�ستوى )0،01( ل�سالح متو�سط رتب درجات جمموعة غري �ملوهوبني.
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مناق�سة نتائج فر�ص البحث:
م���ن ه���ذه �لنتائ���ج يت�س���ح وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني جمموع���ة 
�ملوهوب���ني وجمموع���ة غ���ري �ملوهوبني وت�س���ري هذه �لنتائ���ج �إىل تف���وق �لعاديني على 
�ملوهوب���ني ف���ى م�ستوى �ل�سلوك �لقي���ادى وبطاقة �ملالحظة �لو�لدي���ة. ومن �إجماىل 
نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س يت�سح �أنه مل يتحقق، حيث �أ�سارت نتائ���ج هذ� �لفر�س �إىل وجود 
فرق د�ل �إح�سائًيا بني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني )�ملوهوبني وغري �ملوهوبني( 
فى جميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك �لقيادى وكذلك �لأن�سطة �ل�سلوكية 

لالأبن �ملوهوب قيادًيا ل�سالح متو�سط رتب درجات جمموعة غري �ملوهوبني.

- ويف�سر الباحث هذه النتائج فيما يلى:
   هن���اك �ست���ة جم���الت �أ�سا�سي���ة للموهب���ة ه���ى: )�لق���درة �لعقلي���ة �لعام���ة. 
و�ل�ستع���د�د �لأكادمي���ي �خلا����س. و�لتفك���ري �لبتك���اري �أو �لإبد�ع���ي. و�لق���درة عل���ى 
�لقي���ادة. و�لفنون �لب�سرية �أو �لأد�ئي���ة. و�لقدرة �لنف�سحركية(. فمن �ملمكن �أن جند 
موهوبني فى كل جمال من �ملجالت �سالفة �لذكر، بال�سافة �إىل �أنه قد يوجد طالب 
يجمعون بني �أكرث من جمال فى نف�س �لوقت، كما �أنه لي�س م�ستغرًبا �أن جند طالب 
موهوبني �أكادميًيا �أو فنًيا �أو ريا�سًيا ولي�سو� موهوبني قيادًيا �أو بالأحرى لنقل لي�سو� 
موهوبني �إجتماعًيا وفى حقيقة �لأمر �إن من يطلع على خ�سائ�س و�سمات �ملوهوبني 
و م���ا يتميزون به من ق���در�ت ومو�هب، يعتقد �أنهم جميًعا لديهم من �لقدرة و�ملهارة 
ما يوؤهلهم وميكنهم من �لتعرف على م�سكالتهم و�إيجاد �حللول لها و�لتغلب عليها، 
وحتقي���ق �لتو�ف���ق م���ع حميطهم �س���و�ء يف �لأ�س���رة �أو �ملدر�س���ة �أو حمي���ط �لعمل �أو يف 
�ملجتم���ع كك���ل. كم���ا يذه���ب �لبع����س �إىل �أن �ملوهب���ة ت�سكل له���م درًعا و�قي���ا نحو �مليل 
�إىل �جلن���وح ب�سب���ب قدر�ته���م �لعالي���ة. ولكن �لبح���وث و�لدر��سات �أثبت���ت عك�س ذلك 
 (Hollingworth,1942)(Exum,1983)(Webb, Meckstroth & Tolan,
 1982) (Renzulli, 1991) (Gross, 1993, 1992) (Silverman, 1993)
(Davis & Rimm, 1998) حي���ث �أثبت���ت �أن �ملوهوب���ني �أك���رث عر�س���ة للم�سك���الت 
�لنف�سي���ة و�لجتماعي���ة، مم���ا ي�ستدع���ي حتمي���ة وج���ود بر�م���ج �لتوجي���ه و�لإر�س���اد 
و�لتدري���ب، وف���ى ه���ذ� �ل�س���اأن .فى حني تتطل���ب �أعمال �أخ���رى �لتعامل م���ع �لآخرين 
وبخا�سة زمالء �لعمل �أو �لأ�سدقاء خارج بيئة �لعمل وكذلك �لعمالء، وبالتاىل فاإن 
ه���ذه �لأعم���ال تتطلب �لتقم�س �لعاطفى وفهم �لآخرين. وهكذ� فاإنه بالن�سبة لذوى 



ال�صلوك القيادى لدى املوهوبني وغري املوهوبنيد . خالد عبدالرحمن اإبراهيم 

 374 

�لذك���اء �لوجد�نى �ملنخف�س يف�سلون �لن���وع �لأول من �لأعمال �لتى �سبق ذكرها، فى 
ح���ني ي�سع���ب عليه���م �لعمل فى �لن���وع �لثانى م���ن �لأعمال �لتى تتطل���ب �لتفاعل مع 

�لآخرين )فى ب�سرى �إ�سماعيل، 2008، �س 135 (.   

�إن �لتغ���ري�ت �ل�سريع���ة �لتى حتدث �لآن مل ت���وؤد فقط �إىل �سر�عات، بل جعلت 
�ملجتمع���ات تعي����س حالة من �لتغري �مل�ستمر، مما �أدى �إىل �سعور �لأفر�د كل يوم باأنهم 
عو�مل خمتلفة، ويزد�د هذ� �ل�سعور عند �لأفر�د �لذين يقومون باأدو�ر قيادية، وهوؤلء 
بحاجة �إىل درجة من �لبتكار و�لذكاء �لوجد�نى لكى ي�ستطيعو� �أن يقومو� باأدو�رهم 

على خري وجه ) �أحمد طه ، 2005 ، �س 1 (.  

التو�سيات:
(( �سرورة ��ستخد�م ��سرت�تيجية حل �مل�سكالت �أثناء عملية �لتدري�س و�حلد من -

�لعتم���اد عل���ى �حلفظ، مم���ا ي�ساعد على تنمي���ة �لثقة بالنف�س ل���دى �لطالب 
وبالتاىل تنمية �ل�سلوك �لقيادى.   

(( �س���رورة ط���رح �لأ�سئلة �ملثرية لتفك���ري �لطالب وعدم �لكتف���اء بطرح �لأ�سئلة -
�لتى ت�ساعد �لطالب على ��سرتجاع �حلقائق �ملوجودة بني دفتى �لكتاب.

(( ��ستخ���د�م �ملناق�س���ة �ملفتوح���ة م���ن قب���ل �لط���الب للمو�سوع���ات �ملطروحة فى -
�مل���و�د �ملختلف���ة وع���دم �لكتفاء بحدي���ث �ملعلم للو�سول �إىل �جل���و�ب �ل�سحيح 

للم�سائل �ملطروحة.
(( توفري مر�كز للموهوبني فى خمتلف حمافظات جمهورية م�سر �لعربية.-
(( �لتدري���ب عل���ى �نتق���اء وت�سخي����س ورعاي���ة �ملوهوب���ني م���ن �لأطف���ال لتحقيق -

�ل�ستفادة من قدر�تهم.
(( ت�سجيع �جر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية و�لبحثية �ملتخ�س�سة فى جمالت -

�ملوهبة. 
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