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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 

�لرتبية �خلا�سة.
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.





الـمــــرا�ســـــالت

تر�س���ل �لبح���وث وجمي���ع �ملر��س���الت �ملتعلقة باملجل���ة �إىل �لربي���د �للكرتونى  �
dsr2017@Yahoo.com                :للمجلة

�أو �إىل �لعن���و�ن �لت���اىل: كلي���ة عل���وم �لإعاق���ة و�لتاأهي���ل - جامع���ة �لزقازي���ق -  �
�لزقازيق -  جمهورية م�سر �لعربية

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01147271725 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www.dsr1.zu.edu.eg
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ملخ�س البحث
��ستهدف �لبحث �لتعرف على �جتاهات �لطالب غري ذوي �لإعاقة باجلامعات 
�ملختلفة نحو مبادرة دمج �لطالب ذوي �لإعاقة بالتعليم �جلامعي 2030. قامت �لباحثة 
بتطبي���ق ��س���تبانة لقيا����س �لجت���اه  مكونة م���ن 45 مف���ردة موزعة على ثالث���ة �أبعاد) 
�لبع���د �ملع���ريف- �لبع���د �لوجد�ين- �لبعد �ل�س���لوكي( يف �لعام �لدر��س���ي 2017�/ 2018، 
وقد تكونت عينة �لدر��سة يف �سورتها �لنهائية من )181 طالًبا وطالبة( من خمتلف 
�لتخ�س�سات و�ل�سنو�ت �لدر��سية باجلامعة،  بعمر زمني يرت�وح بني )18�سنة- 22 �سنة(. 
وق���د �أ�س���فر حتليل بيان���ات �لبحث عن �لنتائ���ج �لتالية: وجود فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي درج���ات �لإناث و�لذك���ور يف �أبعاد �لجتاه نحو �لدم���ج يف �لتعليم �جلامعي 
ل�سالح �لذكور، كما �أ�سفر حتليل �لبيانات عن وجود فرق د�ل �إح�سائًيا بني متو�سطي 
درجات �لتخ�س�س���ات �لنظرية و�لتخ�س�س���ات �لعملية يف �لجتاه نحو �لدمج ل�س���الح 
�لتخ�س�سات �لعملية. كذلك فرق د�ل �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات �لفرقة �لأوىل 
و�لفرق���ة �لر�بعة يف �لجتاه نحو �لدمج ل�س���الح طالب �لفرقة �لر�بعة.كما تو�س���لت 
�لنتائج �إىل وجود فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني �أفر�د عينة �لبحث يف �مل�س���توى �لقت�س���ادي 
�لجتماع���ي ل�س���الح �مل�س���توى �لجتماع���ي �ملرتف���ع. وق���د ق���دم �لبح���ث جمموعة من 
�لتو�س���يات �لتطبيقي���ة �لت���ي م���ن �س���انها �مل�س���اهمة يف دم���ج ذوي �لإعاق���ة بالتعلي���م 

�جلامعي وفق معايري وحمكات فعالة لنجاح مبادرة �لدمج.

الكلمات املفتاحية: �جتاهات طالب �جلامعة - دمج �لطالب ذوي �لإعاقة 
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Abstract
 Current research aimed at identifing the attitudes of ordinary 

students in different Egyptian universities towards the initiative 
of include students with special needs in universities in 2030. 
The researcher applied a questionnaire for the attitudes consisting 
of 45 items divided into three dimensions (cognitive dimension, 
emotional dimensionand behavioral dimension) in the academic year 
2017/2018. The sample of the study consisted of (181 students) from 
different disciplines and academic years in the universities, with a 
time span ranging from 18 years to 22 years. The analysis of the 
research data yielded the following results: There was a statistically 
significant difference between the average female and male scores 
in the dimensions of the attitudes toward inclusion in universities 
for males. The analysis of the data revealed a statistically significant 
difference between the average theoretical and practical levels in 
the attitudes toward inclusion for Practical disciplines.As well there 
was statistically significant difference between the middle of the 
first and the fourth year students in the attitudes toward inclusion 
for the fourth year students. The results also found a statistically 
significant difference between the members of the research sample 
at the socio-economic level in favor of the high social level. The 
research presented a set of practical recommendations that would 
contribute to the inclusion of studnts with special needs in higher 
education according to effective criteria for the success of the 
inclusion initiative.
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مقدمة البحث:
م���ع �أو�ئ���ل �لقرن �لع�س���رين تغريت �لنظ���رة لذوى �لحتياجات �خلا�س���ة، فلم 
يع���د ينظ���ر �إليه���م كفئات مهمل���ة، �أو كاأ�س���خا�س �س���لبيني وغري موؤثري���ن يف �ملجتمع، 
ب���ل �أ�س���بحت �لنظ���رة �إليه���م ترتكز عل���ى م�س���اعدتهم للم�س���اركة يف �ملجتم���ع و�لقيام 
بدوره���م �لجتماع���ي بهدف م�س���اعدتهم لكى ي�س���همو� يف عملية �لإنتاج و�مل�س���اركة يف 
بناء �لقت�ساد �لوطني، و�إحد�ث �لتكيف �لنف�سي و�لجتماعي لهم، و�ل�سبيل لتحقيق 

ذلك هو �لدمج يف خمتلف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية )�لإتربي،2017(.

وم���ن �أه���م حق���وق ذوي �لإعاقة هي ح���ق �ملو�طن���ة؛ حقهم يف  �مل�س���اركة �لتامة 
و�ملت�س���اوية ب���كل مناحي �حلي���اة يف �ملجتمع، فقيمة �لفرد وكر�مت���ه ل تقا�س بفاعليته 
�ل�سخ�سية وقدرته على �لتناف�س بل كمو�طن له حقوق �أ�سا�سية، ومن �أهمها �حلق يف 

تلقي تعليم منا�سب وفّعال يف بيئة تعليمية د�عمة وغري معزولة.

ولع���ل �جلامع���ة ه���ي �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة و�لرتبوي���ة �لت���ي يق���ع عل���ى عاتقها 
تعزي���ز وتر�س���يخ مفاهي���م �لقي���م �خللقية يف �ملجتم���ع و�لتي منه���ا �لنظ���رة �لإيجابية 
ل���ذو �لحتياج���ات �خلا�س���ة؛ لأن م���ن �أه���د�ف �جلامع���ة �لرئي�س���ة خدم���ة �ملجتم���ع يف 
كاف���ة �ملج���الت، و�إن �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �جلامعة تتمثل يف قدرتها على �إعد�د 
جي���ل يق���وم بامل�س���وؤولية نح���و �ملجتمع وم�س���كالته �ملختلف���ة، ولديه �لق���درة على دعم 
�لقي���م �لأخالقي���ة و�حلف���اظ على �ملجتمع م���ن �لنهيار و�لتف���كك )�حلازمي،2017(؛ 
فالبيئ���ة �جلامعي���ة ُتث���ل �لإمكاني���ات، و�لتجهي���ز�ت، و�مل���و�رد �ملادي���ة �ملتوف���رة ل���دى 
�جلامعة، و�لتي ت�سهم يف �إجناز �لعملية �لتعليمية، وت�سكل مبجملها �لبيئة �جلامعية 
�ملحيطة بالطالب ذوى �لإعاقة د�خل �أ�س���و�ر �جلامعة، كاملباين �لدر��س���ية، و�لأماكن 
�ملخ�س�س���ة لالأن�س���طة �لطالبي���ة و�لرتفيهي���ة،  و�ملكتب���ة، و�لعي���ادة �لطبي���ة، و�س���ئون 
�لطالب، و�لقبول و�لت�سجيل، و�ملخترب�ت �لإلكرتونية و �لعملية و �لفنية، بالإ�سافة 
�إىل �أع�س���اء هيئة �لتدري�س، و�ملناهج �لدر��س���ية، وطرق �لتدري�س، و�أ�س���اليب �لتقومي 

)�لذروة، �ليو�سف، و�لدوخي،2016(.
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م�سكلة البحث:
ي�س���تمد �إط���ار م�س���كلة �لبح���ث �حل���ايل ركائ���زة �لأ�سا�س���ية م���ن �لوق���وف عل���ى 
�جتاه���ات �لط���الب نحو دمج ذوي �لإعاقة بالتعليم �جلامعي.وحتددت �أ�س���ئلة �لبحث 

�حلايل فيما يلي:
((( م���ا �لف���رق ب���ني �جتاهات �لإن���اث و�لذك���ور نحو دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف �لتعليم 1

�جلامعي؟
((( ما ��س���تجابات ط���الب �لكلي���ات �لنظرية و�لكلي���ات �لعملية عل���ى �أبعاد �لجتاه 1

�ملعرفية و�ل�سلوكية و�لوجد�نية نحو دمج ذوي �لإعاقة؟
((( م���ا تاأثري �لتقدم �لدر��س���ي عل���ى �جتاهات ط���الب �لكليات �لنظري���ة و�لعملية 1

نحو دمج ذوي �لإعاقة بالتعليم �جلامعي؟.
((( م���ا تاأثري �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماع���ي على �جتاهات �لط���الب غري ذوي 1

�لإعاقة نحو دمج �لطالب ذوي �لإعاقة باجلامعات ؟

هدف البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �حلايل �لوقوف عل���ى �جتاهات �لط���الب بالتعليم �جلامعي 
نح���و دم���ج �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاق���ة، وم���ا يتطلب���ه ذل���ك م���ن �إج���ر�ء�ت لإجن���اح                         

عملية �لدمج.

اأهمية البحث:
((( يعد �لبحث �حلايل نو�ه لبحوث قادمة ومتقدمة تعك�س بجدية مدى �إمكانية 1

حتقيق �لدمج يف جمال �لتعليم �جلامعي.
(((  ميك���ن �أن يفي���د ه���ذ� �لبح���ث �لقائمني على تطبي���ق مبادرة �لدم���ج �جلامعي 1

يف معرف���ة م���دى وع���ي �لط���الب غ���ري ذوي �لإعاق���ة �حلقيق���ي باأبع���اد �لدم���ج 
ومتطلباته باعتبارهم �أد�ة �أ�سا�سية لإجناح هذه �ل�سيا�سة.

((( يحاول �لبحث �حلايل �لوقوف على �ملتغري�ت �لإيجابية و�ل�سلبية بهدف دعم 1
مبادرة �لدمج �جلامعي.

((( �إعم���اًل مبب���د�أ �أن منطقي���ة �لأ�س���باب موؤد�ه���ا منطقي���ة �لنتائ���ج �إذن كي تنجح 1
فكرة �لدمج �جلامعي كان لز�ًما �لوقوف على مدى ��س���تعد�د �لطالب �لعادي 
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لتقبل م�ساركة �لطالب ذي �لإعاقة له يف كافة مناحي �حلياة �جلامعية، وهذ� 
يتطل���ب فه���م م���دى ��س���تعد�د �لطالب غ���ري ذي �لإعاقة �لذي يوؤهل���ه لتطبيق 
مب���د�أ �ملو�طن���ة كمبد�أ د�س���توري وم���ن قبل فهو مبد�أ �إن�س���اين �أ�س���يل، وهذ� ما 

ي�سعى �لبحث �حلايل للتحقق منه.

م�سطلحات البحث:

الجتلاهAttitude : يع���رف باأن���ه تكوين ثابت ن�س���بًيا من �ملعتقد�ت و�مل�س���اعر و�ل�س���لوكيات حول 
�أ�س���ياء و�أ�س���خا�س و�أح���د�ث بعينه���ا، وبع���د تكوين �لجتاه ي�س���بح جزًء� من �سخ�س���ية 
�لفرد يظهر ب�س���كل ثابت ويبقى لفرتة من �لزمن ويحتاج تغيريه �إىل جمهود و��س���ح 

ومنظم وممنهج.

الدملج:Inclusion يع���رف �إجر�ئًيا باأن���ه جمموعة �خلدمات �لتكيفية �لتي تق���دم لذوي �لإعاقة 
وت�س���مل �لإمكاني���ات و�لتجهيز�ت و�ملو�رد �ملادية �ملتوف���رة باجلامعة �إىل جانب �لدعم 
�لنف�س���ي و�ملعنوي، �إ�س���افة �إىل تاأهيل �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لهيئة �ملعاونة لتطبيق 

�لدمج من خالل تعديل �ملناهج �لدر��سية وطرق �لتدري�س و�أ�ساليب �لتقومي.

ذوي الإعاقلة Special Needs: يع���رف �إجر�ئًي���ا يف �لبح���ث �حل���ايل باأنهم:�لط���الب �لذي���ن 
لديهم �إعاقة ب�سرية، �أو حركية، �أو �سمعية وب�سكل عام هم �لطالب �لذين يحتاجون 
معينات خارجية – د�ئمة، �أو موؤقتة- وخدمات خا�سة وحمددة تكنهم من �حل�سول 

على �خلدمة �لتعليمية كاأقر�نهم من غري ذوي �لإعاقة. 

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

املحددات الزمنية: نهاية �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول وبد�ية �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين، 
و�لف�سل �ل�سيفي من �لعام �لدر��سي 2018/2017م

املحلددات املكانيلة: كلي���ة هند�س���ة/ كلي���ة جت���ارة/ كلي���ة عل���وم/ كلي���ة حا�س���بات 
ومعلوم���ات- جامعة بور�س���عيد- كلية جتارة و�إد�رة �أعمال )جامعة عني �س���م�س(،كلية 
�لإد�رة و�لتكنولوجي���ا/ كلي���ة �لهند�س���ة )�لأكادميي���ة �لعربية للعل���وم و�لتكنولوجيا(،                 

كلية �لفنون �لتطبيقية )�جلامعة �لأملانية(.
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االإطار النظري:
الدمج اجلامعي:

يتحقق �لدمج �جلامعي بتوفري �لبيئة �ملنا�سبة – �لفيزيقية و�لنف�سية-  د�خل 
�ملوؤ�س�سة �لتعليمية )�جلامعة( �لتي تكن �لطالب �مل�سجل فيها من ذوى �لحتياجات 
�خلا�س���ة من ممار�س���ة �حلي���اة �جلامعية كغرية م���ن �لطلبة غ���ري ذوي �لإعاقة، ويتم 
�لتعديل يف كافة جو�نب �لعملية مبختلف مكوناتها للعمل مبا ينا�سب و�سع �لطالب 

ذوى �لإعاقة )جر�د�ت، 2013(.

ذوي الإعاقة:
�ل�س���ائع ع���ن مفه���وم ذوي �لإعاق���ة �أنه���م �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ات �ملختلف���ة، �أو 
�لط���الب �لفائق���ني و�ملوهوب���ني فقط،ولك���ن يف حقيقة �لأم���ر هذ� �لتعري���ف يجب �أن 
ي�س���مل كل ف���رد يحت���اج �إىل رعاية خا�س���ة- د�ئم���ة، �أو موؤقتة- لذ� ف���اإن �لطالب �لذي 
يتعر�س لإعاقة ج�سدية موؤقتة  ناجتة عن حادث يدخل �سمن هذه �لفئة، �أو �لطالب 
�ل���ذي يتعر����س لالإدمان كذلك ه���و �أحد هوؤلء �لطالب م���ن ذوى �لحتياج و�لرعاية 
�خلا�س���ة كطال���ب جامع���ي ل���ه �حل���ق يف �لرعاي���ة ف�س���ال ع���ن ذوى �لإعاق���ات �ملتعددة 
�لأخ���رى،  وم���ن ث���م ف���اإن ذلك ي�س���تدعي تنمية �جت���اه �يجاب���ي و��س���تعد�د للتقبل من 
�لط���الب غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و تلك �لفئ���ات �ملهم���ة يف �ملجتمع؛ حي���ث �أن �لهتمام 

بهذه �لفئات �إمنا هو دليل و��سح على ن�سج �ملجتمعات وحت�سرها.

�أم���ا �لإعاق���ة فتع���رف باأنها كل ما يعوق �لقدرة على تلبي���ة �لفرد ملتطلبات �أد�ء 
دوره يف �حلياة �ملت�سلة بعمره وجن�سه وخ�سائ�سه �لجتماعية و�لثقافية وذلك نتيجة 
�لإ�س���ابة، �أو �لعج���ز ع���ن �أد�ء �لوظائ���ف �لف�س���يولوجية، �أو �لجتماعي���ة، �أو �لنف�س���ية 
)عو�ده،2007(.�أم���ا م���ن وجه���ة �لنظ���ر �لرتبوي���ة ف���ذي �لإعاقة هو ذل���ك �لفرد �لذي 
يعان���ى م���ن نق�س يف قدرت���ه على �لتعليم مبجالت���ه �ملختلفة، وعلى مز�ولة �ل�س���لوك 
�لجتماعي �ل�سليم نتيجة ق�سور ج�سمي، �أو ح�سي، �أو عقلي، �أو �جتماعي، مما  يجعله 
ل ي�ستطيع �أن يتناف�س على قدم �مل�ساو�ة مع �أقر�نه يف عمله، �لأمر �لذي يجعل عملية 
تو�فق���ه �س���عبه للغاي���ة  ول���ذ� ي�س���بح ذي �لإعاقة يف �أ�س���د �حلاج���ة �إىل رعاي���ة تربوية 

ونف�سية و�جتماعية خا�سة )بركات،2014(.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 9 

اأنواع الإعاقات:
هناك �أنو�ع خمتلفة ومتعددة من �لإعاقات منها: 

((( �لإعاق���ة �حلركي���ة: وه���ى �لإعاق���ة �لناجتة عن خل���ل وظيفي يف �لأع�س���اب، �أو 1
�لع�سالت، �أو �لعظام و �ملفا�سل، وتوؤدى �إىل فقد�ن �لقدرة �حلركية للج�سم.

((( �لإعاق���ة �حل�س���ية: وه���ى �لإعاق���ة �لناجت���ة ع���ن �إ�س���ابة �لأع�س���اب �لر�أ�س���ية 1
لالأع�س���اء �حل�س���ية، كالع���ني، �أو �لأذن، �أو �لل�س���ان و ينت���ج عنه���ا �إعاقة ح�س���ية 

ب�سرية، �أو �سمعية، �أو نطق.
((( �لإعاق���ة �لذهني���ة: وهى �لإعاقة �لناجتة عن خل���ل يف �لوظائف �لعليا �لدماغ، 1

كالرتكي���ز، و�لع���د،  و�لذ�ك���رة، و�لت�س���ال م���ع �لآخري���ن، وينتج عنه���ا �إعاقات 
تعليمية، �أو عجز عن تعلم، �أو خلل يف �لت�س���رفات و �ل�س���لوك �لعام لل�س���خ�س، 
وقد يتو�جد لدى �ل�سخ�س �لو�حد �إعاقتني، �أو �أكرث وهذ� ما ي�سمى بالإعاقة 

. (Crow, 2008) ملركب�

دور اجلامعة يف تطبيق الدمج الطابي:
�أكد �سالح )2010( يف در��سة على �أهمية:

((( تفعي���ل �آلية �لندماج: وذلك بالقيام بعملية تقييم لل�س���كن �جلامعي، وتوفري 1
�لو�س���ائل و�لأدو�ت �لت���ي تتي���ح للط���الب ذوي �لإعاق���ة �لعتماد على �أنف�س���هم 
و�لتفاعل و�مل�س���اركة مع �أقر�نهم دون وجود �أي معاناة قد ترهقهم، �أو تعزلهم 
عن �لآخرين،  مع �لتو�سية بتفعيل دور �لإ�سر�ف �لجتماعي يف �مل�ساعدة على 

حتقيق �لندماج. 
((( �إعادة �لنظر يف �لت�س���ميم �لد�خلي للقاعات و�ملدرجات بطريقة تتيح للطالب 1

ذوي �لإعاق���ة �ل�س���تفادة م���ن وجودهم بها، وكذل���ك لفت �أنظار �لأ�س���اتذة �إىل 
�أهمي���ة �لهتم���ام ب�س���يكولوجية ذوي �لإعاقة، وتخ�س���ي�س جزء م���ن �أهد�فهم 

�لتدري�سية للرتكيز على تفعيل �لندماج �لجتماعي بني جميع �لطالب.
((( توجي���ه مزي���د م���ن �لهتم���ام لالأن�س���طة �لال�س���فية )�لريا�س���ية – �لفنية – 1

�لجتماعي���ة – �لثقافي���ة( م���ن خ���الل: رف���ع كف���اءة �لإ�س���ر�ف �ملهن���ي، وتن���وع 
�لأن�س���طة وتيزها باجلاذبية، مع �لرتكيز على �لأن�سطة �لريا�سية و �لفنية، 
و�إتاحة �لفر�سة للطالب ذوي �لإعاقة للم�ساركة على نحو م�ستمر يف �لأن�سطة 
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و�مل�س���ابقات م���ع �لطالب غري ذوي �لإعاقة، كما �أن �لأمر يقت�س���ى تخ�س���ي�س 
بع����س �لأن�س���طة و �مل�س���ابقات �خلا�س���ة ب���ذوي �لإعاقة فقط، م���ع �رتباط هذه 

�لأن�سطة بالتحفيز و�لتدعيم �ملادي و�ملعنوي �مل�ستمر. 
((( تفعي���ل طريق���ة �مل�س���روع و�لعم���ل �جلماع���ي حي���ث ميك���ن �أن ت���وؤدى ممار�س���ة 1

طريق���ة �لعم���ل مع �جلماع���ات �إىل �إحد�ث مردود �إيجابي م���ن جانب �لطالب 
ذوي �لإعاقة من خالل ت�س���جيع �لزمالء و�لأ�س���ر �لطالبية وتوفري �لقياد�ت 
�ملهنية من �لأخ�س���ائيني �لجتماعيني لدفع هوؤلء �لطالب وت�س���جيعهم على 
�ل�س���رت�ك و �لتفاع���ل ؛ وم���ن ث���م �لندم���اج د�خل تل���ك �جلماعات �ل�س���غرية، 
�لأم���ر �لذي ُيعد �لبد�ية �حلقيقي���ة لتحقيق �لندماج مع �جلماعات �لأكرب و 

�ملجتمع �جلامعي و �ملحلى بوجه عام.

وح���ددت در��س���ة Bright & Kjellerson (2009) �لعو�م���ل �لتي ت�س���هم يف 
جناح عملية �لدمج فيما يلي:

(  تاريخ �جلامعة �ل�سابق من حيث مدى ��ستيعابها لطالب ذوي �لإعاقة.	
(  كم ونوع �خلدمات �ملقدمة لذي �لحتياجات �خلا�سة.	
(  و�س���وح روؤية �جلامعة عن �لوظائف �لتي ميكن �أن ي�س���غلها �لطالب من ذوي 	

�لإعاق���ة بع���د تخرجهم. كما �أكدت �لدر��س���ة على �لعالق���ة �لإيجابية بني دمج 
�لطالب ذوي �لإعاقة باجلامعة وكل من �لعمر و�ملرتبة �لعلمية لع�س���و هيئة 
�لتدري�س و�سنو�ت خربة �لطالب غري ذوي �لإعاقة يف �لتعامل مع ذوي �لإعاقة.

و�أ�س���ار ج���ر�د�ت )2013( يف در��س���ة بعن���و�ن “م�س���اركة �لطلب���ة ذوي �لإعاقة يف 
�لأن�س���طة و�لفعالي���ات �جلامعية �لالمنهجية” �إىل مب���ادرة �جلامعة يف تفعيل �لدمج 

�لطالبي من خالل:
((( تقدمي �ملنح و �لت�سهيالت �ملادية بامل�ساعدة يف �لإعفاء من �لأق�ساط �جلامعية 1

بال�ستناد �إىل �ملعدل �جلامعي لتكون ن�سبة �لإعفاء من %70-20.
((( توفر �جلامعة خدمة طباعة �لأ�سئلة و �لكتب بلغة بر�يل.1
((( �إ�سر�ك �لطلبة ذوى �لإعاقة يف �لن�ساطات و�لفعاليات �جلامعية من �حتفالت 1

ومهرجان���ات وم�س���ابقات و�أن�س���طة ترفيهي���ة و�مل�س���اندة م���ن قب���ل موؤ�س�س���ات   
�ملجتمع �ملحلى.
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((( توف���ري �لت�س���هيالت يف �لبن���اء �جلامع���ي وف���ى �لبني���ة �لتحتي���ة بعم���ل مم���ر�ت 1
Rambs خلدمة ذوي �لإعاقة �حلركية  ومركز �لتجهيز�ت �لب�سرية خلدمة 

ذوى �لإعاقة �لب�سرية.

وتوؤكد �خل�س���رمي )2011( يف در��س���ة لتقييم خدمات �لدعم �مل�ساندة للطالب 
من ذوي �لإعاقة بجامعة �مللك �سعود على �أن دور �جلامعة يف تطبيق �لدمج �لطالبي 

يكون من خالل نقاط رئي�سة كالتايل:
((( �لت�س���هيالت �لبنائية: مالءمة مباين وقاعات �جلامعة لظروف ذوي �لإعاقة، 1

مما ي�سهل �إ�سر�كهم �أكادميًيا و�جتماعًيا باجلامعة.
((( �خلدم���ات �لأكادميي���ة: مر�عاة ظروف �لطالب �خلا�س���ة يف ��س���رت�تيجيات و 1

�أ�ساليب �لتدري�س و�لتقومي ومدى توفر �لو�سائل و�لتكنولوجيا �ملنا�سبة، مبا 
يق���ود ل�س���تفادة �لطالب من ذوى �لإعاق���ات من �لتعليم �جلامعي وي�س���هم يف 

دجمهم وجناحهم �أكادميًيا. 
((( �لعالق���ات �لجتماعي���ة: �إيجابي���ة �لعالق���ات �لقائم���ة ب���ني �لط���الب من ذوى 1

�لحتياج���ات �خلا�س���ة وزمالئه���م �لط���الب م���ن غ���ري ذوي �لإعاق���ة. كذل���ك 
عالقاته���م باأع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س وم���دى �إ�س���ر�كهم بالأن�س���طة �لثقافي���ة 

و�لجتماعية و�لريا�سية �لتي تعدها �جلامعة لطالبها.
((( �خلدمات �لإد�رية: وتعنى بالت�س���هيالت �لإد�رية �لتي يقدمها �إد�ريو �جلامعة 1

للطالب من ذوي �لإعاقة لي�سهل �نخر�طهم باملجتمع �جلامعي.
((( خدم���ات مكتب���ة �جلامع���ة: توف���ر ت�س���هيالت وم�س���تلزمات يف مكتب���ة �جلامعة 1

للط���الب م���ن ذوي �لإعاق���ة ت�س���هم يف دجمه���م �جتماعًيا يف �ملكتب���ة و �أكادميًيا 
يف �جلامعة.

((( خدم���ات �لقب���ول و�لت�س���جيل: وتعنى بالتهيئة �لت���ي تقدمها عم���ادة �لقبول و 1
�لت�سجيل للطالب ذوي �لإعاقة و �لت�سهيالت يف �إجر�ء�ت �لت�سجيل باجلامعة 
و �لتن�سيق مع مر�كز �خلدمات مبا فيه م�سلحة �لطالب من ذوى �لحتياجات 

�خلا�سة.
((( م�س���ادر �ملعلوم���ات يف �جلامع���ة: ويعنى هذ� باجلهات �لتي يت���زود من خاللها 1

�لط���الب م���ن ذوى �لإعاق���ات مبعلوماته���م ح���ول �جلامع���ة و �لت���ي تعني على 
ربطهم ودجمهم �جتماعيا بفعاليات �جلامعة.
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اأنواع دمج  ذوي الإعاقة: 
�أ�س���ارت �خلو�لدة )2015( يف در��س���ة بعنو�ن �جتاهات طلبة جامعة حائل نحو 
دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف �س���وء بع����س �ملتغري�ت �أن �ملتتبع لق�س���ية �لجتاه���ات نحو ذوى 
�حلاج���ات �خلا�س���ة يج���د �أنه���ا م���رت مبر�ح���ل خمتلف���ة، وه���ذه �ملر�حل تط���ورت من 
�لإبادة و�لإهمال و�لعزل �إىل توفري �أف�سل رعاية لهم من خالل �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية 
�ملختلفة؛ بل �أ�سبح مقد�ر هذه �لرعاية هو �ملقيا�س �حلقيقي لتطور تلك �ملجتمعات، 
فبع�س �ملجتمعات بد�أت مبكًر� برفع �حلو�جز و�ملو�نع عن �لأفر�د ذوي �لإعاقة لتحقق 
لهم �أحالمهم و �آمالهم ورغباتهم وكر�متهم،بينما عجزت جمتمعات �أخرى عن �إز�لة 
�حلو�ج���ز ب���ل �أنها ت���رى �أن �لفرد ذ� �حلاجات �خلا�س���ة يعوق تقدمه���ا و تطورها، و�أن 

هناك �أولويات �أخرى تاأتي قبل �لهتمام بق�سايا ذوي �حلاجات �خلا�سة.
و�أ�سارت در��سة )�لإتربي، 2017 ( �إىل �أن هناك ثالث �أنو�ع للدمج وهى: 

الدمج الرتبوي: يتم من خالل �ل�سفوف �خلا�سة �مللحقة باملوؤ�س�سة �لتعليمية، 1 ))
ولرب�جمه���ا �أ�س���كال خمتلف���ة منها دم���ج �حلالت �لب�س���يطة و�لدم���ج �جلزئي 
وغرف �مل�سادر �إذ يتم تعليم ذوي �لإعاقة وتدريبهم ب�سكل فردى يف مثل هذه 

�حلالة ولكن �سمن �لرب�مج �لتعليمية.
الدملج الأكادميلي: حي���ث يتم �إحلاق �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة باأقر�نهم غري ذوي 1 2)

�لإعاقة يف �س���ف م�س���رتك وحتت برنامج �أكادميي موحد يتلقى كال �جلانبني 
عملية �لتعليم فيه على فرت�ت ل�سرح �أجز�ء من �ملحتوى �لأكادميي. 

الدملج الجتماعلي: وه���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مع غ���ري ذوي �لإعاقة يف �ل�س���كن 1 3)
و�لعمل وهو دمج وظيفي وذلك �سعًيا لت�سهيل تدريب ذوي �لإعاقة و�ل�ستفادة 
م���ن قدر�ته���م قدر �لإم���كان و�إ�س���ر�ك ذوي �لإعاقة يف �أعمال �لأ�س���خا�س غري 

ذوي �لإعاقة. 
الدمج ال�سامل: ويق�س���د به �لدمج د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لذي ل ي�س���تثنى �أحًد�، مما 1 ))

يعنى عدم ��ستبعاد �أي �سخ�س ب�سبب وجود �أية �إعاقة لديه.

وبل���ورت در��س���ة �لفال���ح و�آخ���رون )2016( فك���رة �لدمج �لط���الب ذوي �لإعاقة 
بكلي���ات �لرتبي���ة �لأ�سا�س���ية باأنها جزًء� ل يتج���ز�أ من �لنظام �لتعليم���ي يف �أى جامعة، 
حي���ث يج���ب تذليل كافة �مل�س���كالت �لتي تعوق تكيفهم د�خل جمتم���ع �جلامعة ومنها 
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�مل�س���كالت �لتكيفية كالتنقل و�حلركة من مكان لآخر د�خل �حلرم �جلامعي، �إ�س���افة 
�إىل �مل�سكالت �لتي تو�جههم مع �أ�ساتذة �لكلية من عدم �لتفهم حلاجاتهم �لأكادميية 
م���ن ط���رق و�أ�س���اليب �لتق���ومي و�لمتحانات، كذلك ع���دم تفهم زمالءه���م حلاجاتهم 
وخ�سائ�سهم؛ وهذه �مل�سكالت ت�سيف �إعاقة �أخرى على �إعاقاتهم �لأ�سلية، مما يوؤثر 
�سلًبا على �سلوك هوؤلء �لطالب ويعوق عملية �لتكيف و�لندماج �ل�سليم مع �ملجتمع 
�لطالب���ي باجلامع���ة، وم���ن ثم يتول���د لديهم �نفعالت و��س���طر�بات نف�س���ية جتعلهم 
يعي�س���ون حال���ة �نفعالي���ة تدف���ع بهم �إىل تف�س���ري خاط���ئ لكثري من �ملو�ق���ف �حلياتية 

�لتي يف�سرونها على �أنها �سدهم وهي يف �حلقيقة لي�ست كذلك.

  و�أ�س���ار من�س���ور )2005( �إىل �أن �لرتبي���ة �لد�جم���ة لي�س���ت جم���رد تطوي���ر يف 
�لتعليم بقدر ما �أ�س���لوب حياة تتنامى معه جودة �حلياة يف �ملدر�س���ة و�لأ�سرة و�ملجتمع 

وعلى م�ستوى �لفرد و�جلماعة و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.

متطلبات الندماج الجتماعي للطاب ذوي الإعاقة: 
احلق يف امل�ساواة: تعاين فئة �لطالب ذوي �لإعاقة من �لتمييز د�خل �جلامعات 1 ))

�مل�س���رية ب�س���كل عام، حيث يجدون �س���عوبات كثرية يف حرية �لتنقل و�حلركة 
د�خلها، فاأغلب �جلامعات �مل�س���رية مل ت�س���مم مبانيها ومن�س���اآتها يف �لأ�س���ا�س 
لتنا�س���ب وجود �لطالب ذوي �لإعاقة بها، وم���ن ثم فاإنهم يعانون من �لتمييز 
ل�س���عورهم باأن كل �س���يء قد خ�س�س و�سمم لينا�س���ب غري ذوي �لإعاقة فقط.

احلق يف الرعاية ال�سحية:هناك ق�سور يف ن�سق �لرعاية �ل�سحية، وفئة �لطالب 1 2)
ب�سكل عام وذوو �لإعاقة منهم على وجه �خل�سو�س تندرج �سمن �لفئات �لتي 

ت�سعر باملعاناة من نق�س �خلدمات �ل�سحية. 
احللق يف ممار�سلة الأن�سطلة: ل يوج���د فر����س للط���الب ذوي �لإعاقة ملمار�س���ة 1 3)

�لأن�سطة و�لرب�مج �ملتنوعة مقارنة بالطالب غري ذوي �لإعاقة، كما ل يوجد 
�هتمام من قبل �إد�رة �جلامعة، �أو كلياتها بتوفري �لأدو�ت و �لو�س���ائل �لالزمة 

ملمار�سة �لأن�سطة �خلا�سة بذوي �لإعاقة.
احللق يف ال�سكلن: حق �لطالب ذي �لإعاقة يف �ل�س���كن هو مفهوم و��س���ع يتعدى 1 ))

توفري غرفة للعي�س و �لإقامة، ولكن يت�سمن جتهيز�ت خا�سة يف تلك �لغرف 
تتنا�س���ب وو�س���عية ذي �لإعاقة وظروفه، وكذلك ت�س���اعده عل���ى �لعتماد على 
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نف�سه يف ت�سيري �أمور حياته �ليومية، كما يت�سع �حلق يف �ل�سكن لي�سمل �ملباين، 
و�ملن�ساآت، و�ل�سو�رع، و�لأر�سفة وملحقاتها، ومر�فق �لريا�سة وغريها. 

احللق يف التعليم والتدريب: ُيعد حق �لطالب ذي �لإعاقة يف �لتعليم و�لتدريب 1 ))
من �حلقوق �لأ�سا�س���ية �لتي يتطلب توفرها مل�س���اعدته على ��ستكمال م�سريته 
�لتعليمية بنف�س �مل�ستوى �ملتاح للطالب غري ذوي �لإعاقة، وعليه فاإن �لهتمام 
ب���الأدو�ت و �لو�س���ائل �لتكنولوجي���ة �حلديث���ة يف �جلامع���ات ينبغ���ي �أن يتطلب 
�لتكنولوجي���ة �حلديث���ة �ملخ�س�س���ة  �هتماًم���ا مت�س���اوًيا بالو�س���ائل و �لأدو�ت 

للمعوقني على �ختالف �إعاقاتهم وتنوعها. 
احللق يف التاأهيلل الجتماعلي: وتعن���ى تل���ك �خلدم���ات �لت���ي يق���وم بتقدميه���ا 1 ))

�لتعام���ل  عل���ى  �لإعاق���ة  ذي  معاون���ة  �إىل  وته���دف  �لجتماع���ي؛  �لأخ�س���ائي 
م���ع �أ�س���رته و �أ�س���دقائه و �ملجتم���ع وت�س���اعده يف �لتغل���ب عل���ى �مل�س���كالت �لتي 
تعوق���ه ع���ن مو��س���لة تعليم���ه و تاأهيل���ه مهنًي���ا وت�س���غيله و�س���غل وق���ت فر�غه                                 

)�سالح، 2010(.

وت���رى �لباحث���ة �أن عملية �لتاأهيل يجب �أل تقت�س���ر على ذي �لإعاقة و�أ�س���رته 
���ا حتى يتثن���ى �لنجاح لفكرة  فق���ط ب���ل يجب �أن ت�س���مل �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة �أي�سً
�لدمج �جلامعي لذ� وجب تاأهيل �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س و�لهيئة �ملعاونة و�لإد�ريني 
لتقب���ل مب���د�أ �لخت���الف و�لف���روق �لفردي���ة، و�لذي يرتت���ب عليه مر�ع���اة تنوع طرق 
�لتدري�س لتالئم �لختالفات �لنوعية للطالب كذلك �أ�س���اليب تقومي حديثة تعك�س 
���ا �أن  �مل�س���توى �حلقيق���ي للط���الب على �خت���الف قدر�ته���م �لأكادميية، كما يجب �أي�سً
ي�س���تمل تاأهيل ع�س���و هيئة �لتدري�س ليتقبل فكرة �لتدري�س �لفردي لبع�س �لطالب 
من ذوي �حلاجات �خلا�سة من خالل �ل�ساعات �ملكتبية، وهذ� ما �أكدته در��سة )عي�سى 
وعثم���ان،2012( م���ن حي���ث �أن �لرتبي���ة �خلا�س���ة تقوم على مبد�أ �لو�س���ل  ل �لف�س���ل 
ب���ني جمتمع غ���ري ذوي �لإعاقة وذوي �لإعاقة، كما ت�س���عى لتوفري مكان ومكانة لذي 

�لإعاقة يف �ملدر�سة و�جلامعة و�ملجتمع وهذ� هو �لجتاه �لإن�ساين منذ عام 1981م. 

 Mulholland, Kush, Vernon-Dotson, & در��س���ة  تو�س���لت  كم���ا 
Carbonara (2011) �إىل ع���دة عو�م���ل ترتبط �إيجابًيا بنج���اح عملية �لدمج وهى: 

�سنو�ت �خلربة، وو�سوح �لروؤية، و�لإعد�د و�لتخطيط(.
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و�ألق���ت در��س���ة �لأحمدي، جت )2009 ( �ل�س���وء على ق�س���ية �لدم���ج يف �ململكة 
�لعربية �ل�س���عودية وم�س���كالتها وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن هناك فروق جوهرية 
بني �جتاهات معلمي �لتعليم �لعام ومعلمي �لرتبية �خلا�س���ة ل�سالح معلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة، كم���ا تو�س���لت �أن �ملعلمني �لتعلي���م �لعام مل يتلق���و� �لتدريب �ل���كايف لكيفية 
�لتعام���ل م���ع م�س���كالت ذوي �لإعاق���ة. كما �أك���دت �لنتائ���ج وجود ف���روق جوهرية بني 

�لبنني و�لبنات جتاه فكرة �لدمج ل�سالح �لذكور.

اجتاهات طاب اجلامعة نحو دمج الطاب ذوي الإعاقة:
يكت�س���ب �لفرد خالل حياته جمموعة من �ملو�قف، و�ل�ستعد�د�ت جتعله يقيم 
بال�سلب، �أو �لإيجاب مو��سيع خمتلفة يف بيئته و حميطه �لجتماعي، �سو�ء كانت هذه 
�ملو��س���يع �أفر�ًد�، �أو �أفكاًر�، �أو �أ�س���ياًء، حيث يدركها ويتعرف عليها باأفكاره و�نفعالته 
و�سلوكه، مما يجعله يرف�سها، �أو يقبلها، و ي�سمي علماء �لنف�س ذلك بالجتاهات �أهم 
�ملو��سيع �لأ�سا�سية يف علم �لنف�س �لجتماعي، و�لتي ت�سعى للك�سف عن مدى مو�فقة 

�لأفر�د و �جلماعات، �أو معار�ستهم ملو�سوع من هذه �ملو�سوعات )جبار،2014(.
و�أ�سارت �إليه زقوت )2000( باأنه« تكوين فر�سى، �أو متغري كامن يقع بني �ملثري 
و �ل�س���تجابة متمثاًل يف كونه ��س���تعد�ًد� نف�س���ًيا، �أو تهيوؤً� ع�س���بًيا متعلًما لال�س���تجابة 
�ملوجبة، �أو �ل�سالبة نحو �أ�سخا�س، �أو مو�سوعات، �أو مو�قف، �أو رموز يف �لبيئة ت�سري 

�إىل هذه �ل�ستجابة ويعرب عنه �أحياًنا ب� �أحب، �أو �أكره ».
وعرفSmith, (2004)  �لجتاه باأنه حالة د�خلية تعك�س ��س���تجابة متعلمة 
تتاز بالثبات �لن�س���بي، وهي قابلة للتعديل، �أو �لتغيري وفق مبادئ �لتعلم وقد تكون 

هذه �ل�ستجابة قوية، �أو �سعيفة، �أو قد تكون �سالبة، �أو موجبة، �أو حمايدة.
ويو�سحه حممد )2006( باأنه ��ستعد�د فكري ونف�سي وميل لدى �لأفر�د نحو 
�سيء حمدد بالذ�ت، وهذه �ل�ستعد�د�ت �لثالثية توجه �سلوك �لأفر�د يف تعاملهم مع 
�لآخرين يف �ملجتمع �خلارجي، وقد تكون �لجتاهات موجبة، �أو �سالبة �إل �أنها ميكن 

�أن تكون حمايدة.
تكوينه���ا  يت���م  نف�س���ية  �أوحال���ة  “�س���عور  باأن���ه:   Adesoji, (2008) وف�س���ر 
وتنظيمها من خالل �خلربة �لتي توؤثر ب�س���كل خا�س على �ل�س���تجابة لالأ�سخا�س، �أو 

�ملو�سوعات، �أو �ملو�قف”.
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وعرف���ه ب���ركات )2014( باأن���ه: “جمموع ��س���تجابات �لفرد للمو�ق���ف �ملختلفة 
�لتي تو�سح �آر�ئه و �أفكاره، و�خلرب�ت �ل�سخ�سية �لإيجابية، �أو �ل�سلبية”.

و�أ�س���ار �إلي���ه ها�س���م ومال���ك )2014( باأن���ه: “ ن�س���ق، �أو تنظي���م مل�س���اعر �لف���رد 
ومعارفه و�س���لوكه و��س���تعد�ده للقيام باأفعال معينة، ويتمثل يف درجات من �لقبول، �أو 

�لرف�س نحو �ملو�سوع، �أو �لق�سية مو�سوع �لهتمام”.
و�هتم���ت در��س���ة عل���ي )2006( بفح����س �لعالق���ة ب���ني طريق���ة تن���اول و�س���ائل 
�لإع���الم لالإعاق���ة و�جتاه���ات ط���الب �جلامعة نح���و ذوي �لإعاق���ة وتو�س���لت �إىل دور 
�لإع���الم �لإيجاب���ي يف تكوين �جتاهات �لطالب غري ذوي �لإعاق���ة نحو ذوي �لإعاقة، 
���ا �إىل ع���دم وج���ود ف���روق ب���ني �لط���الب و�لطالب���ات- ن���وع �جلن�س- يف  وتو�س���لت �أي�سً

�لجتاهات نحو �لطالب ذوى �لحتياجات �خلا�سة.

خ�سائ�س االجتاه:
((( ل تتك���ون �لجتاه���ات م���ن ف���ر�غ ولكنه���ا تت�س���من عالقة بني �لف���رد وميثل يف 1

�لبحث �حلايل )�لطالب �جلامعي( وبني مو�سوع )�لدمج �جلامعي(.
((( �لجتاه لي�س له وجود مادي ملحوظ بل هو جمرد تكوين فر�سي ي�ستدل على 1

وجوده من �ل�سلوك �لذي يعرب عنه ب�سورة لفظية، �أو موقفيه.
(((  يعتربها بع�س �لباحثني مكت�س���بة ومتعلمة ولي�س���ت فر�س���ية، بينما يعتربها 1

�لبع����س �لآخ���ر ��س���تعد�ًد� فطرًي���ا �إىل جان���ب كونه���ا تعلمي���ة مكت�س���بة وي���رى 
�آخرون �أنها ور�ثية.

((( �لجتاه���ات ذ�ت ق���وة تنبوؤيه ت�س���مح بالتنبوؤ با�س���تجابة �لف���رد لبع�س �ملثري�ت 1
�لجتماعية و�لنف�سية و�لرتبوية.

((( يوؤك���د ذوو �لنظ���رة �لور�ثي���ة لالجتاه �أن���ه ثابت بينما ل يو�فقه���م �لآخرون يف 1
ثباته و�إمنا ميكن �أن تتغري �لجتاهات ب�سكل ن�سبي.

((( تق���ع �لجتاه���ات د�ئًما ب���ني طرفني متقابل���ني �أحدهما موجب و�لآخر �س���الب 1
يف حال���ة �لقب���ول �لت���ام، �أو �لرف����س �لت���ام، بينم���ا ميك���ن معرف���ة تدرج �ل�س���دة 
ب���ني �لطرفني بعد ��س���تخد�م �أحد �ملقايي�س �ملختلف���ة ومنها "مقيا�س ليكرت" 

)بعو�س، 2012(
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مكونات الجتاه:
هناك ثالثة مكونات رئي�سة لالجتاه هي:

( �ملك���ون �ملع���ريف: و�أ�س���ار لالعتق���اد�ت و�لإدر�كات و�ملعلوم���ات �لت���ي ل���دى �لفرد )(1
ع���ن مو�س���وع �لجتاه و�لتي بال�س���رورة م�س���تمدة من نظام قيم���ي ومعتقد�ت 
وخ���رب�ت ثابت���ة للف���رد وهو يح���دد طريق���ة �ل�س���تجابة ونوعها نحو مو�س���وع 
�لجت���اه، وي���رى Brehm & Kassin (2006)  �أن �ملكون �ملعريف هو �ملرحلة 
�لأولي���ة يف تكوي���ن �لجتاه، ويتم �كت�س���ابه ع���ن طريق �لبيئ���ة �ملحيطة بالفرد 

ودرجه ثقافته وم�ستوى تعليمه.
( �ملك���ون �لوجد�ين )�لنفعايل(: و�أ�س���ار هذ� �جلان���ب �إىل مدى قوة �لنفعالت )(1

�لتي ترتبط بوجد�ن �لإن�سان حول مو�سوع �لجتاه، وكل ما يت�سمنه وجد�ن 
�لإن�سان من م�ساعر و�أحا�سي�س �سو�ء كانت �إيجابية مثل �لحرت�م، �أو �لتقبل، �أو 
�لتعاطف، �أو �سلبية مثل �حلقد و�لنبذ و�لحتقار، ولذلك فيكون للفرد �أفكار 
ومعلومات ومعتقد�ت عن كثري من �لأ�سياء حوله ولكنها ل تتحول �إىل �جتاهات 
�إل �إذ� �س���وحبت بانفع���الت جتع���ل �ل�س���خ�س يح���ب، �أو يكره مو�س���وًعا معيًنا.

( �ملك���ون �ل�س���لوكي: و�أ�س���ار ه���ذ� �جلان���ب �إىل �لإج���ر�ء�ت �لت���ي ترتبط ب�س���لوك )(1
�لإن�س���ان نح���و مو�س���وع �لجت���اه وه���و �لرتجم���ة �لفعلي���ة �مللمو�س���ة لتفك���ري 

�لإن�سان. 

وتتبادل �ملكونات �لثالثة لالجتاه يف قدرها �لعام فيه، لي�س من �ل�سروري �أن 
تكون لها ن�سب حمددة، �أو مت�ساوية، فقد يحتوي �لجتاه مكوًنا �أكرث من �آخر ح�سب 
مو�س���وع �لجتاه، لأن �لجتاهات مكنون د�خلي يف �سخ�س���ية �لإن�س���ان �أي �أنها تكوين 
فر�سي ل ميكن مالحظته ب�سكل مبا�سر، ولكنها تالحظ وت�ستنتج من �ل�سلوك �لذي 
ي�س���لكه �لفرد كا�س���تجابات ملو�س���وعات، �أو مو�قف معينة، وتلعب �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية 

دوًر� يف تكوين مكونات �لجتاه خا�سًة �ملعريف منها )�أبو دو�بة، 2012(

وتتحدد وظائف الجتاه فيما يلي:
((  �لجتاه يحدد منحى �ل�سلوك ووجهته.-
(( �لجتاه ينظم �لعمليات �لد�فعية و�لنفعالية و�ملعرفية حول بع�س �ملو�سوعات -

�ملوجودة يف �ملجال �لذي يعي�س �لفرد فيه.
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(( �لجتاهات تنعك�س يف �سلوك �لفرد و�أقو�له و�أفعاله.-
(( �لجتاهات تي�سر �تخاذ �لقر�ر�ت يف �ملو�قف �ملختلفة وتعد �أ�سا�ًسا لربوز �أمناط -

�سلوكية �سبه ثابتة نحو �لأ�سياء و�ملو�سوعات و�لأ�سخا�س.
(( تثل �نعكا�ًسا ملدى م�سايرة �لفرد ملعايري �جلماعة �لتي ينتمي �إليها ولقيمها -

ومعتقد�تها )من�سور،2001(.

 ولاجتاهات التي يتبناها الطاب اجلامعيني وظائف عديدة وهي:
- تكيفية:  �إذ� ُت�سهم يف تكيف �لفرد مع �لبيئة و�ملجتمع �ملحيط، وتزوده بالقدرة  اأولاً
عل���ى �لتكي���ف مع �ملو�ق���ف �ملتعددة �لت���ي يو�جهها، وذل���ك من خالل تف���ادى �لأخطار 

�ملتوقعة.
ا- دفاعية: حيث تقوم �لجتاهات بوظيفة دفاعية من خالل حماية �لفرد لذ�ته  ثانياً

وحتقيق �لتو�فق وخف�س �لقلق و�لتوتر لديه.
لا- التعبلر عن القيمة: من خ���الل تثل قيم �جلماع���ة �لتي ينتم���ي �إليها �لفرد،  ثالثاً

ويتعلم منها ما ميكن �أن ي�سلكه وما يجب �أن ميتنع عنه.
لا- لاجتاه وظيفة معرفية: فيعمل �لجتاه على تلخي�س معارفنا، ويعطينا دلياًل  رابعاً
.(Chen & Wu, 2018)  موجًز� وعملًيا لل�س���لوك �ملنا�س���ب نحو مو�سوعات معينة

طرق تكوين وتعلم الجتاهات للطالب اجلامعي:
تتكون �لجتاهات لدى �لطالب بعدة طرق منها: 

((( تكر�ر �رتباط  �لفرد مبو�سوع �لجتاه مبو�قف خمتلفة.1
((( قد يتكون �لجتاه �أثر �س���دمة �نفعالية: �أي �أنه قد يتعر�س �إىل �س���دمة تكون 1

لدية �جتاه، �أو ميل معني نحو �ملوقف �لذى �سدم به. 
((( �لإيح���اء: يلع���ب �لإيحاء دور كبري يف تكوين �لجتاهات نح���و �لأفكار �أو �لآر�ء 1

و�ملعتق���د�ت �ملختلف���ة وكذلك نح���و �لنظم �لجتماعية وتلعب و�س���ائل �لإعالم 
دور كب���ري يف ه���ذ� �ملج���ال و�لإيحاء هو �لتاأث���ري دون �إقناع منطق���ي ودون �أمر، 
�أو ق�س���د بقب���ول ر�أى مع���ني، �أو �جت���اه خا����س، �أو فع���ل مع���ني و �لإيح���اء يكون 
ل���ه تاأث���ري كبري عل���ي �لفرد �جلاهل، �أو �ملري�س، �أو �ملنفعل، �أو �لطفل �ملت�س���رب 

عاد�ت وتقاليد �أ�سرته دون مناق�سة، �أو �عرت��س )مهيد�ت، 2013(
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الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة:
ظهرت هناك �جتاهات مت�ساربة نحو دمج تلك �لفئة، تثلت نتائج �لجتاهات 
بالإيجابي���ة بالهتم���ام به���م وفت���ح مد�ر�س �لتعليم �لع���ام �أمامهم، ودجمه���م �أكادميًيا 
و �جتماعًي���ا، وظه���ور �لقو�ن���ني و�لت�س���ريعات �لت���ي تكف���ل حقوقه���م، و�إع���د�د �لكو�در 
�لتدري�س���ية �خلا�س���ة بهم، وكذلك �لك���و�در �لتعليمية �لتي تدر����س يف �ملد�ر�س �لعامة 
عن طريق موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، يف حني تثلت نتائج �لجتاهات �ل�سلبية نحوهم 
بالإهمال و�لرف�س و�لقلق و�لعزل ؛ فظهرت وجهتا نظر متناق�ستان، �لأوىل: تنادى 
بعزلهم، و�لثانية: تنادى بالتعليم و �لرتبية و�لدمج يف �ملجتمع و �ملدر�سة و�جلامعة، 

وظهر �ملوؤيدون و �ملعار�سون من �لعلماء لكل من وجهتي �لنظر تلك. 

�أو�س���ت در��س���ة كل من Campbell, Gilmore, &Cuskelly(2003),  ؛ 
Carroll, Forlin & Jobling (2003) �أن���ه ميك���ن تعدي���ل �لجتاه���ات �ملعار�س���ة  
لت�س���بح موؤي���دة من خالل تنمي���ة �لفاعلية �لذ�تية و�لكف���اءة �لذ�تية �ملدركة للطالب 
�لع���ادي، �أو ذوي �لإعاق���ة مع توفري �أن�س���طة يحقق من خاللها �لطالب �ل�س���تقاللية 
م���ع وجود قيادة د�عمة ت�س���جع �لتعاون بني ذوي �لإعاق���ة و غري ذوي �لإعاقة، ولكنها 
�أ�س���ارت �إىل �أن فئة ذوي �لإعاقة عقلًيا من �لفئات �لتي ي�س���عب دجمها ملا حتتاجه من 

رعاية خا�سة ي�سعب تلقيها يف �ملوؤ�س�سات �لعادية.

تعديل الجتاه:
يذكر �خلز�علة )2010( �أنه هناك طرق متبعة يف تعديل �لجتاهات وتغيريها:

((( تغيري �جلماعة بالنتقال �إىل جماعة �أخرى.1
((( تغي���ري �أو�س���اع �لف���رد نتيج���ة تغريه من و�س���ع لآخ���ر كاملكان���ة �لجتماعية، �أو 1

�لقت�سادية، �أو �لثقافية فجميعها ت�سهم يف تغيري �جتاهاته.
((( �لتغيري �لق�سري يف �ل�سلوك: قد ي�سطر �لفرد �أحياًنا لتغيري �جتاهاته نتيجة 1

لتغري بع�س �لظروف �حلياتية كظروف �ل�سكن، �أو �ملهنة.
((( �لتغيري يف مو�س���وع �لجتاه: �إذ� حدث تغيري يف مو�سوع �لجتاه نف�سه و�أدرك 1

�لف���رد ذل���ك فاإن �جتاه���ه نحوه يتغري مع زي���ادة �لثقة و�لثقاف���ة �ملعرفية عند 
�لفرد.
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((( تاأث���ري �لأح���د�ث �ملهمة: �إن �لأحد�ث �حلياتية، �أو �خلرب�ت �ملتنوعة لها دور يف 1
تغيري، �أو تبني �جتاه معني عند �لفرد.

((( تاأثري ر�أي �خلرب�ء: �أن للعلماء دوًر� كبرًي� يف تغيري �لجتاهات كعلماء �لنف�س.1
((( تاأثري و�س���ائل �لإعالم و�لتكنولوجيا يف تغيري �لجتاهات �إما ب�س���كل �س���لبي، �أو 1

�إيجابي.

وتلخ�لس معظلم الدرا�سات ال�سابقلة الجتاهات نحو دملج وت�سغيلل ذوي الإعاقة ما يلي: 
((( �لإعاق���ة 1 �لإع���الم ملو�س���وعات  و�س���ائل  تن���اول  ب���ني  �رتباطي���ة  هن���اك عالق���ة 

و�لجتاهات نحوها.
((( يوؤث���ر �مل�س���توى �لتعليم���ي للف���رد بالإيجاب عل���ى �جتاهه نحو �لآخ���ر �ملختلف 1

كذوي �لإعاقة.
((( تتف���اوت �لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاقة وفًقا ل���� ) نوع �لإعاقة- م�س���توى 1

�لتعليم(.

وتنح�سر �لجتاهات يف �لدر��سات �ل�سابقة فيما يلي:
((( �لجتاه �ملعار�س: بدعوى �أن تعليم ذوي �لإعاقة يحتاج �إىل موؤ�س�س���ات خا�س���ة 1

بهم �أكرث فعالية و �أمن وفائدة لهم. 
((( �لجت���اه �ملوؤي���د: يدعو �إىل �لتخل�س  من عزل ه���ذه �لفئة عن �ملحيطني لأنها 1

توؤثر �سلبًيا على �أد�ئهم و �إنتاجهم. 
((( �لجتاه �ملحايد: يرى �أن هناك فئات من ذوي �لإعاقة قابلة للدمج مثل ذوى 1

�لإعاقات �لب�سيطة، �أو �ملتو�سطة، �أما ذوى �لإعاقات فيف�سل تقدمي �خلدمات 
لهم يف موؤ�س�سات خا�سة)�ل�سايغ، 2011، 432(.

املبادرات  اجلامعية الدولية لدمج ذوي الإعاقة بالتعليم اجلامعي:

)- مبادرة اجلامعة الأردنية 2)20
�أ�س�س���ت �جلامع���ة �لأردني���ة د�ئرة �لإر�س���اد �لطالبي يف عمادة �س���ئون �لطالب، 

حيث تقدم خدماتها من خالل �ل�سعبتني �لتاليتني:
(  �سعبة م�ساندة �لطالب ذوي �لإعاقة.	
(  �سعبة �لإر�ساد �لنف�سي و�ل�سحة �لنف�سية.	
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قدم���ت �ل�س���عبة �لأوىل- مو�س���وع �ملب���ادرة- جمموعة من �خلدم���ات للطالب 
ذوي �لإعاقة منها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر مايلي:

( توفري �ملو�د �لأكادميية يف �سورة تتنا�سب و�حتياجاتهم وفئاتهم �ملختلفة.	
( ت�سجيل �ملو�د �لأكادميية �سوتًيا للطلبة �ملكفوفني و�سعاف �لب�سر.	
( توفري جمموعة من �لطالب �ملتطوعني لقر�ءة �ملو�د �لأكادميية للمكفوفني.	
( توفري بر�مج حا�سوب ناطقة للمكفوفني.	
( تعي���ني موظفني حا�س���لني على درج���ة �لبكالوريو�س يف �حلا�س���وب منهم ذوي 	

�إعاقة �سمعية مل�ساعدة �لطلبة �ل�سم. 
( عقد دورة متخ�س�س���ة للطالب ذوي �لإعاقة �ملكفوفني �مل�س���تجدين يف مهار�ت 	

�حلرك���ة و�لتنق���ل لتنمي���ة قدر�ته���م عل���ى �لتنق���ل باأم���ان د�خل ح���رم �جلامعة 
وترك���ز عل���ى مفاهي���م بعينه���ا )كعالم���ات �لطري���ق، و�لتنظيم���ات �لد�خلي���ة 

للمباين، �لقيا�س �لن�سبي(، وذلك للتكيف مع �لو�سع �جلديد.
(  دورتني يف لغة �لإ�س���ارة) تاأ�سي�س���ية متقدمة(بهدف ت�سهيل �حلياة �لأكادميية 	

و�جلامعي���ة لل�س���م م���ن خ���الل تعليم �لطلب���ة غ���ري ذوي �لإعاقة لغة �لإ�س���ارة 
ومهار�ت �لتو��سل.

( دورة �لتاأ�سي�س���ة للط���الب غ���ري ذوي �لإعاق���ة ت�س���تمل عل���ى )1000( م�س���طلح 	
ومفه���وم ي�س���مل مناح���ي �حلياة �ملختلف���ة )كالعالق���ات �لجتماعي���ة، �لرتبية 
�أخ���رى  �ملو��س���الت(، ودورة  �لعام���ة، وو�س���ائل  و�لتعلي���م، و�لأ�س���رة، و�حلي���اة 
متقدمة ت�س���تمل على تاأهيل طالب �جلامعة �ملتدربني على تعلم لغة �لإ�س���ارة 

لرتجمة �لن�سو�س و�ملفاهيم �لأكادميية.  
( ترجمة �ملحا�سر�ت لل�سم من قبل مرتجم فوري لالإ�سارة متو�جد با�ستمر�ر 	

�أمام �لطالب �ل�سم.
( �إع���ادة تدري����س �مل���و�د �لأكادميي���ة لل�س���م يف قاع���ة خا�س���ة بالإر�س���اد �لطالبي، 	

كذلك �لرتجمة �لفورية �لإ�سارية جلميع �لفعاليات و�لأن�سطة �جلامعية.

2-مبادرة جامعة الأمرة نورة 3)20
   مت �إن�س���اء مركز دعم لطالبات �جلامعة ذوي �لإعاقة روؤيته مفادها« �لريادة 

يف تقدمي كافة �خلدمات للطالبات ذوي �لإعاقة« ويهدف �ملركز �إىل مايلي:



اجتاهات طالب اجلامعة نحو املبادرة امل�سرية لدمج الطالب ذوي الإعاقة د. نرمني حممود اأحمد

 22 

( �لتن�س���يق م���ع عم���اد�ت و�إد�ر�ت �لكلي���ات باجلامع���ة مب���ا يخ���دم ذوي �حلاج���ات 	
�خلا�سة.

( �إدخال �لتعديالت �ملنا�س���بة لت�س���بح �لبيئة �لرتبوية  مالئمة لذوي �حلاجات 	
�خلا�سة.

( توفري �لو�سائل �لتكنولوجية �مل�ساعدة لتعليم �لطالبات من ذوي �لإعاقة.	
( �لتو��سل مع �أع�ساء هيئة �لتدري�س �إلكرتونًيا.	
( �إعد�د وتنفيذ �لرب�مج �لإر�سادية و�لتوجيهية للطالبات ذوي �لإعاقة.	
( تفعيل دمج ذوي �لإعاقة يف �لأن�سطة و�لرب�مج وفعاليات �جلامعة.	

3- مبادرة جامعة امللك �سعود )))120
    تبن���ت جامع���ة �ملل���ك �س���عود م�س���روًعا لتطوي���ر خدم���ات ذوي �لإعاق���ة حت���ت 
م�سمى مبادرة »و�سول«وتعني �لو�سول �إىل بيئة جامعية خالية من �لعو�ئق، وي�سعى 

�مل�سروع »و�سول« �إىل حتقيق عدة �أهد�ف منها:
( ن�س���ر ثقافة �لت�س���ميم �ل�س���امل باجلامعة و�لعمل على جعلها جزء من ثقافة 	

وهوية �جلامعة.
( تق���دمي �ل�ست�س���ار�ت �لعلمي���ة و�إج���ر�ء �لدر��س���ات �لبحثي���ة �لتي ت�س���اعد على 	

تعزيز ممار�سة �لت�سميم �ل�سامل.
( �لتعرف على معوقات �لو�س���ول �ل�س���امل �لتي تو�جه جهات �جلامعة و�قرت�ح 	

�حللول لها.

املبادرة امل�سرية لدمج الطاب ذوي الإعاقة بالتعليم اجلامعي2030
ترتيًب���ا عل���ى م���ا مت �إعالن���ه م���ن �أن ع���ام 2018 هو ع���ام متح���دي �لإعاقة، فقد 
�نعق���د �ملجل����س �لأعلى للجامعات �مل�س���رية يف م�س���تهل ه���ذ� �لعام عل���ى هام�س �نعقاد 
�أ�س���بوع �س���باب �جلامع���ات �مل�س���رية �لأول ملتح���دي �لإعاق���ة و�أعقب���ه �ملوؤت���ر �ل���دويل 
بعنو�ن« دور �جلامعات يف دمج متحدي �لإعاقة باجلامعة و�ملجتمع« وكانت تو�س���يات 

�ملوؤتر كالتايل:
( �ل�س���تفادة م���ن دم���ج �لط���الب ذوي �لإعاقة ب�س���ورة فاعلة يف م�س���رية �لتنمية 	

�مل�ستد�مة.
( تن�سيط مر�كز �لإعالم و�لعالقات �لعامة باجلامعات.	
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�أما عن �ل�س���رت�تيجية �لقومية لتطوير �لتعليم �لعايل كانت من خالل روؤية 
تتمث���ل يف كف���اء�ت ب�س���رية متعلمة ذ�ت ق���در�ت علمية �بتكارية مت�س���قة مع �حتياجات 
�س���وق �لعم���ل حملًي���ا و�إقليمًي���ا ودولًي���ا مبا يدفع �لقت�س���اد نح���و �لتنمية �مل�س���تد�مة. 
ور�س���الة تتمث���ل يف تق���دمي خدم���ة تعليمي���ة تربوي���ة وبحثية مب�س���توى ج���ودة مالئم 
وم���رن وفًق���ا للمتغ���ري�ت عل���ى كاف���ة �مل�س���تويات، ومب���ا ي�س���من توفري ع�س���و فاعل يف 
�ملجتمع �مل�س���ري غيور على وطنيته يف �إطار من �لقيم و�لأخالق، وي�س���هم �إيجابًيا يف 
�لقت�س���اد �مل�س���ري �ملوجه �س���وب �ملعرفة و�لتكنولوجيا، ويف �سبيل حتقيق ذلك قامت 
�ل�س���رت�تيجية �لقومي���ة لتطوي���ر منظوم���ة �لتعليم �لعايل على �إحدى ع�س���ر م�س���اًر� 

ميثلون حجر �أ�سا�س لأي نظام تعليمي جيد منها على �سبيل �ملثال:
وتطوي���ر  �لتكنولوج���ي،  �لتعلي���م  منظوم���ة  وتطوي���ر  و�لط���الب،  �لإتاح���ة، 

�مل�ست�سفيات �جلامعية، وتطوير م�سار �لو�فدين و�لبعثات.
 �لطالب م���ن خ���الل » رعاي���ة �لط���الب �ملتفوق���ني علمًي���ا و�ملوهوب���ني وفًق���ا 
للمعاي���ري �لدولي���ة، ورعاي���ة �لط���الب �ملتفوقني ريا�س���ًيا بحيث تزيد ن�س���بة �مل�س���اركة 
باملناف�س���ات �لقومي���ة و�لدولي���ة، و�إن�س���اء حا�س���نات للمبدع���ني م���ن �لط���الب، وزيادة 
بر�مج �لدعم و�لتحفيز �ملقدمة للطالب �ملتفوقني، و�لهتمام بالطالب ذوي �لإعاقة 
ومتح���دي �لإعاق���ة و�إيالء �هتمام خا�س برعاية �لطالب �لأقل حًظا من ذوي �لأ�س���ر 

�لفقرية )روؤية وز�رة �لتعليم �لعايل، 2030(.

فرو�س البحث:
ي�سعى �لبحث �حلايل للتحقق من �لفرو�س �لتالية:

((( ل يوج���د ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درج���ات �لإناث و�لذك���ور يف �أبعاد 1
�لجتاه نحو �لدمج يف �لتعليم �جلامعي و�لدرجة �لكلية.

((( ل يوجد فرق د�ل �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب �لتخ�س�سات �لنظرية 1
و�لتخ�س�س���ات �لعملي���ة يف �أبع���اد �لجت���اه نح���و �لدم���ج يف �لتعلي���م �جلامع���ي 

و�لدرجة �لكلية.
((( ل يوج���د ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي درج���ات ط���الب �لفرق���ة �لأوىل 1

و�لر�بعة يف �أبعاد �لجتاه نحو �لدمج يف �لتعليم �جلامعي و�لدرجة �لكلية.
((( ل يختل���ف �لجت���اه نح���و �لدم���ج يف �لتعلي���م �جلامعي بني �لط���الب باختالف 1

�مل�ستوى �لقت�سادي �لجتماعي.
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اإجراءات البحث:
- منهلج البحلث: �عتم���د �لبح���ث �حل���ايل �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليلي لو�س���ف وبيان 
�جتاه���ات ط���الب �جلامعات �ملختلف���ة نحو مبادرة �لدمج �جلامعي؛ و�ملنهج �لو�س���في 
�لتحليل���ي يعني بالتحليل و�لتف�س���ري �لعلمي �لدقيق مل�س���كلة علمي���ة حمددة –كمًيا- 

من خالل جمع بيانات دقيقة ومقننة عن �مل�سكلة وت�سنيفها وحتليلها.

* و�سف عينة البحث: مت �ختيار عينة �لبحث �حلايل بالطريقة �لع�سو�ئية �لب�سيطة 
م���ن خالل توزي���ع �أد�ة �لبحث على طالب �لكليات �ملختلف���ة باجلامعات �ملختلفة، ومت 
�ل�س���تعانة باأع�س���اء هيئة �لتدري�س و�لهيئة �ملعاونة وطلبة �لحتاد �لطالبي لتطبيق 
�أد�ة �لبح���ث عل���ى �لعين���ة �ل�س���تطالعية وذل���ك يف نهاي���ة �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول ثم 
تطبي���ق �لأد�ة عل���ي عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية يف بد�ية �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين بالعام 

�جلامعي 2018/2017 م، ومت ت�سنيف �لعينة �إح�سائًيا كالتايل: 
جدول )1(

التوزيع العددى والن�سب املئوية ح�سب النوع، والتخ�س�س الفرقة الدرا�سية،                            
امل�ستوى القت�سادي الجتماعي

% �لن�سبة�لعدد�ملتغري�ت

�لنوع
 55.8 %101 ذكور
 44.2 %80�إناث

100%181�ملجموع

�لتخ�س�س
66.3%120نظرى
33.7%61عملى

100%181�ملجموع

�لفرقة �لدر��سية

49.2%89�لفرقة �لأوىل
14.4%26�لفرقة �لثانية
36.4%66�لفرقة �لر�بعة

100%181�ملجموع

 �مل�ستوى �لقت�سادى
�لجتماعى

29.3%53مرتفع
45.3%82متو�سط
25.4%46منخف�س
100%181�ملجموع
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اأداة البحث:

ا�ستبانة لقيا�س فكرة الدمج يف مرحلة التعليم اجلامعي )اإعداد الباحثة1
مت بن���اء �أد�ة �لبح���ث �حل���ايل به���دف �لتع���رف على �جتاهات ط���الب �جلامعات 
نح���و مب���ادرة دم���ج ذوي �لإعاقة بالتعليم �جلامع���ي 2030، وذلك  ��س���تناًد� على ثالثة 
�أبعاد �أ�سا�سية لتكوين �لجتاه وهي �لبعد �ملعريف، و�لبعد �لنفعايل، و�لبعد �ل�سلوكي؛ 
�أخ���ًذ� يف �لعتبار �س���هولة وب�س���اطة �لعبار�ت لتنا�س���ب جميع �ملبحوث���ني على �ختالف 
خلفياتهم �لتعليمية و�لثقافية و�لجتماعية، كما روعي يف �لأد�ة عدم �لإطالة بهدف 
�حل�سول على ��ستجابات �سادقة ودقيقة حيث �أن عينة �لبحث تنح�سر يف فئة عمرية 
تت�س���ف ب�س���رعة �ملل���ل و�ل���ذي قد يوؤدي �إىل ��س���تجابات غ���ري دقيقة ومن ثم ��س���تقرت 
�لباحث���ة عل���ى �أن تكون �لأد�ة يف �س���ورتها �لنهائية مكونة من )45( عبارة �إ�س���افة �إىل 
�س���بعة �أ�س���ئلة مفتوح���ة �لنهاي���ات لالإجابات �حل���رة ت�س���مح  للمفحو�س بال�س���تطر�د  
لتو�س���يح �أفكاره، �أو �إ�س���افة مقرتحات، �أو تربير موقفه من �لدمج، بهدف �حل�س���ول 
على ��ستجابات حقيقية مف�سرة ميكن للباحثة من خاللها  تف�سري �لنتائج على �أ�سا�س 
منهجي و��ستجابات و�قعية، و��ستغرق زمن �لتطبيق  �لفردي لأد�ة �لبحث 25 دقيقة.

: �سدق ال�ستبانة: اأولاً

اأ- �سدق املحكمني:
قام���ت �لباحث���ة بعر����س �ل�س���تبانة يف �س���ورتها �ملبدئي���ة عل���ى جمموع���ة م���ن 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملتخ�س�سني يف جمال علم �لنف�س �لرتبوي و�لرتبية �خلا�سة 
لتحدي���د م���دى منا�س���بة �لعبار�ت لكل حمور حيث تتكون �ل�س���تبانة من ثالث �أبعاد: 
�لبع���د �لأول: �لبع���د �ملع���ريف، �لبع���د �لث���اين: �لبع���د �لنفع���ايل، �لبعد �لثال���ث: �لبعد 
�ل�س���لوكي، ومت �إج���ر�ء �لتعدي���الت �ملقرتح���ة لل�س���ادة �ملحكم���ني م���ن ح���ذف وتعدي���ل 
و�إ�س���افة و�إعادة �س���ياغة بع�س �لعبار�ت وتر�وحت ن�سب �لتفاق بني �ل�سادة �ملحكمني 
على مدى �سالحية �لعبار�ت بني )80 -100%(،  و�أ�سبحت �ل�ستبانة مكونة من )45( 

عبارة موزعة على حماورها.

ب- الت�ساق الداخلي:

يعلد �سدق املحكمني من �أنو�ع �ل�س���دق �ل�س���طحي �أو �لظاهري؛ لذل���ك قامت �لباحثة 
بتطبي���ق �ل�س���تبانة على عينة ��س���تطالعية من طالب �جلامع���ة بلغ عددها )ن = 33( 
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وذل���ك حل�س���اب �لت�س���اق �لد�خل���ي عن طري���ق ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجة 
كل عبارة و�لدرجة �لكلية للمحور بو��س���طة �حلزمة �لإح�س���ائية للعلوم �لجتماعية 
و�ملعروف���ة �خت�س���اًر� بSpss V.22 فكان���ت قي���م معامالت �لرتباط كما هو مو�س���ح 

بجدول )2(.
جدول )2(

قيم معامالت ارتباط عبارات ال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�لرتباط

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�لرتباط

10.746**130.761**250.743**370.763**

20.780**140.736**260.710**380.735**

30.715**150.486*270.439*390.766**

40.725**160.765**280.716**400.743**

50.725**170.721**290.408*410.767**

60.786**180.724**300.751**420.414*

70.480*190.787**310.780**430.774**

80.767**200.765**320.755**440.727**

90.725**210.799**330.723**450.424*

100.763**220،733**340.719**--

110.744**230.735**350.425*--

120.748**240.752**360.761**--

)*(  د�ل عند م�ستوى 0.05                    )**( د�ل عند م�ستوى 0.01
يت�س���ح من �جلدول )2( �أن قيم معامالت �رتباط �لعبار�ت مبحاور �ل�ستبانة 
د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 و�لبع�س �لآخر د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.05  �أى 
�أنه يوجد �ت�ساق ما بني عبار�ت �ل�ستبانة وحماورها مما �أ�سار �إىل �أن �ل�ستبانة على 

درجة منا�سبة من �ل�سدق.
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ا: ثبات ال�ستبانة: ثانياً

اأ- طريقة معامل األفا لكرونباخ:
حي���ث ��س���تخدمت �لباحث���ة حل�س���اب ثب���ات �ل�س���تبانة معام���ل �ألف���ا لكرونب���اخ  
Cronbach's Alpha Coefficient يف حال���ة ح���ذف درج���ة �لعب���ارة م���ن �لدرج���ة 
�لكلي���ة لال�س���تبانة فبلغ���ت قيمة معام���ل �ألفا �لع���ام لال�س���تبانة ككل )0.789( كما مت 
ح�ساب معامل ثبات كل عبارة فكانت قيم معامالت �لثبات كما هو مو�سح بجدول )3(.

جدول )3(
قيم معامالت األفا لعبارات ال�ستبانة

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�ألفا

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�ألفا

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�ألفا

 رقم
�لعبارة

 قيمة معامل
�ألفا

10.719130.755250.767370.774
20.733140.785260.757380.741
30.736150.727270.671390.741
40.725160.782280.757400.729
50.778170.781290.642410.763
60.752180.761300.737420.757
70.723190.774310.784430.722
80.723200.710320.782440.756
90.732210.705330.781450.763

100.724220.710340.767--
110.754230.752350.742--
120.767240.761360.758--

 يت�سح من �جلدول )3( �أن جميع قيم معامالت ثبات �لعبار�ت �أقل من معامل 
ثبات �ل�ستبانة ككل مما �أ�سار �إىل �أن عبار�ت �ل�ستبانة على درجة منا�سبة من �لثبات.

ب - طريقة التجزئة الن�سفية:
للتحق���ق م���ن ثب���ات �ل�س���تبانة ككل مت ��س���تخد�م طريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية            
Split half وبلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط ب���ني ن�س���فى �ل�س���تبانة )0.834( وبع���د 
ت�س���حيح �أث���ر �لتجزئ���ة مبعادل���ة جيتم���ان Guttman بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لثب���ات 

)0.909(، ويت�سح مما �سبق �أن �ل�ستبانة تت�سم بدرجة منا�سبة من �لثبات.
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ومن �إجر�ء�ت �ل�س���دق و�لثبات �ل�س���ابقة �أ�سبحت �ل�س���تبانة مكونة من )45( 
عبارة موزعة على حماورها كما يلى: �لبعد �لأول: �لبعد �ملعريف وميثله �لعبار�ت من 
)1 �إىل 15(، �لبع���د �لث���اين: �لبعد �لنفعايل وميثله �لعبار�ت من )16 �إىل 30(، �لبعد 
�لثالث: �لبعد �ل�س���لوكى وميثله �لعبار�ت من )31 �إىل 45(، و�ل�س���تبانة بهذه �ل�سورة 

�لنهائية �ساحلة للتطبيق على عينة �لبحث �لأ�سا�سية.

نتائج البحث ومناق�ستها:
اختبار �سحة الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: »ل يوج���د فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات �لإن���اث و�لذك���ور يف �أبعاد �لجتاه نح���و �لدمج يف �لتعلي���م �جلامعي و�لدرجة 
 «t» Test »ت«  �ختب���ار  �لباحث���ة  ��س���تخدمت  �لفر����س  �س���حة  ولختب���ار  �لكلي���ة.« 
للمجموع���ات �مل�س���تقلة غري مت�س���اوية �لعدد بو��س���طة �حلزم���ة �لإح�س���ائية �ملعروفة 

�خت�ساًر� بSpss V.22، ويو�سح جدول )4( نتائج هذ� �لفر�س.
جدول )4(

املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيمة "ت" وم�ستوى دللتها لالإناث والذكور يف اأبعاد الجتاه 
نحو الدمج لدى طالب التعليم اجلامعي

�لعينة

�ملتغري

�لنوع
قيمة
" ت "

 م�ستوى
�لدللة

�لذكور�لإناث

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد
 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملعيارى

�ملعيارى
10133.63.78036.75.74.40.01�لبعد �ملعرفى

10135.63.68037.44.230.01�لبعد �لنفعاىل
10135.23.280374.73.10.01�لبعد �ل�سلوكى
101104.48.38011113.24.10.01�لدرجة �لكلية

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن قي���م »ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 مما 
�أ�س���ار �إىل وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درج���ات �لإناث و�لذك���ور يف �أبعاد 
�لجت���اه نح���و �لدم���ج يف �لتعلي���م �جلامعي و�لدرجة �لكلية ل�س���الح �لذك���ور وتختلف 
نتيجة هذ� �لفر�س مع نتائج در��سة)علي،2006( �لتي تو�سلت �إىل �أنه ل توجد فروق 



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 29 

يف �لن���وع يف �لجتاه���ات نحو دمج ذوي �لإعاقة، كم���ا جاءت نتائج هذ� �لفر�س تختلف 
عما هو متوقع حيث �لنفعالت �لوجد�نية  لدى �لإناث ميكن �أن توؤدي �إىل �لتعاطف 
مع دمج ذوي �لإعاقة، ولكن يت�سح من نتائج �لفر�س �لأول �أنه رمبا ترجع �جتاهات 
�لذك���ور �لإيجابي���ة نح���و دم���ج �أقر�نهم م���ن ذوى �حلاجات �خلا�س���ة �إىل �أن ح�سا�س���ية 
�لذك���ور لل�س���عور باحلرج جت���اه ذوى �حلاجات �خلا�س���ة �أقل من �لإن���اث حيث �حتوت 
�ل�س���تبانة عل���ى �أ�س���ئلة ع���ن قب���ول م�س���اركة �لطالب  م���ن ذوي �حلاجات �خلا�س���ة يف 
�لأن�س���طة خارج �جلامعة، �أو �مل�س���روعات �لأكادميية، فكان �لجتاه���ات �لإيجابية د�لة  
ل�س���الح �لذك���ور، كذل���ك �حتوت �ل�س���تبانه على �ق���رت�ح حلوًل لإجن���اح عملية �لدمج 
فج���اءت معظ���م �لقرت�ح���ات ح���ول تاأهي���ل �ملجتم���ع �جلامع���ي لتقب���ل �ملع���اق كفرد له 
حق���وق وو�جبات و�أ�س���اف معظم �لإن���اث �أن �لأغلب يتعامل مع �ملعاق ب�س���فقة يف حني 
�أن ج���اءت معظ���م �قرت�ح���ات �لذكور حول تدعيم �لتحديات �لريا�س���ية للمعاقني من 
قب���ل �جلامع���ة، ف���رتى �لباحثة �أن �لفارق �ل�س���ئيل ب���ني �أفر�د �لعينة ل�س���الح �لذكور 
�إمنا يعك�س �لفرق يف خ�س���ائ�س تلك �ملرحلة �لعمرية حيث �لنزعة �إىل �ل�س���هامة عند 
�لذك���ور وم���ا يقابله���ا عند �لإن���اث من �ل�س���عور بالنتقا����س و�حلرج قليال م���ن زمالة 
طال���ب مع���اق، �أو قبول���ه كجزء من �ملنظوم���ة �لتعليمية باجلامع���ة، و�تفقت مع نتائج 
�لفر����س �ل�س���ابق در��س���ة ) �لأحمدي، 2009 ( حيث تو�س���لت �إىل نتائ���ج مفادها فروق 

جوهرية بني �لذكور و�لإناث نحو دمج ذوي �لإعاقة ل�سالح �لذكور. 

اختبار �سحة الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لثاين عل���ى �أنه: »ل يوجد فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �لتخ�س�س���ات �لنظرية و�لتخ�س�س���ات �لعملي���ة يف �أبع���اد �لجتاه نحو 
�لدم���ج يف �لتعلي���م �جلامع���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة.« لختبار �س���حة �لفر�س ��س���تخدمت 
�لباحث���ة �ختب���ار »ت« للمجموع���ات �مل�س���تقلة غ���ري مت�س���اوية �لعدد بو��س���طة �حلزمة 
�لإح�سائية �ملعروفة �خت�ساًر� بSpss V.22، ويو�سح جدول )5( نتائج هذ� �لفر�س:                         
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جدول )5(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيمة "ت " وم�ستوى دللتها لطالب التخ�س�سات النظرية 

والعملية  يف اأبعاد الجتاه نحو الدمج لدى طالب التعليم اجلامعي

�لعينة

�ملتغري

�لتخ�س�س
قيمة
" ت "

 م�ستوى
�لدللة

عملينظري

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد
 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملعياري

�ملعياري
12033.346138.24.97.10.01�لبعد �ملعريف

12035.63.56137.84.53.60.01�لبعد �لنفعايل
12035.23.66137.54.43.80.01�لبعد �ل�سلوكي
120104.29.161113.512.45.80.01�لدرجة �لكلية

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن قي���م »ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 مما 
�أ�س���ار �إىل وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي درج���ات �لتخ�س�س���ات �لنظري���ة 
و�لتخ�س�س���ات �لعملي���ة يف �أبع���اد �لجت���اه نحو �لدم���ج يف �لتعليم �جلامع���ي و�لدرجة 
�لكلية ل�س���الح �لتخ�س�س���ات �لعملية، و�إن كان �لجتاه نحو �لدمج يف جممله �إيجابي 
�إل �أن متو�س���ط ��س���تجابات عين���ة �لدر��س���ة م���ن �لكلي���ات �لعملي���ة )هند�س���ة- فن���ون 
تطبيقية-عل���وم- حا�س���بات ومعلوم���ات( كان �أعلى من ��س���تجابات عينة �لدر��س���ة من 
�لكلي���ات �لنظري���ة و�لتطبيقي���ة )�لإد�رة و�لتكنولوجيا- �لتجارة( وقد يرجع تف�س���ري 
ذل���ك �إىل تغل���ب �لنزع���ة �لعملي���ة يف �لتفك���ري ع���ن �لنزع���ة �لوجد�ني���ة وذل���ك عل���ى 
غ���ري �ملعت���اد يف م�س���كلة بحثي���ة تعتم���د على �لجتاه���ات و�لت���ي غالًبا ما يتغل���ب �لبعد 
�لوج���د�ين فيه���ا عل���ى �لبعد �ملع���ريف، وتوؤكد ذلك �لأ�س���ئلة مفتوحة �لنهاي���ات �مللحقة 
بال�س���تبانة، حي���ث �ل�س���وؤ�ل �لأول وهو »�أى نوع من �لدمج ت�س���مح ب���ه كطالب جامعي                                                 
) كلي/ جزئي(؟ ما مربر�ت �ختيارك؟ جاءت معظم �إجابات طالب �لكليات �لنظرية 
باأن �لدمج يجب �أن يكون جزئي ل�سببني �إما لختبار �لتجربة كبد�ية ثم يتحول بعد 
تقييم �لتجربة �إىل دمج كلي، �أو لأنه ل ي�س���لح �لدمج �لكلي للمعاقني ل�س���عوبة ذلك 
نظ���ًر� للمعوق���ات �لفيزيقية و�لأكادميية �لتي ق���د يو�جهها �ملعاق، بينما جاءت معظم 
��س���تجابات �لكليات �لعملية لتاأييد �لدمج �لكلي �ل�س���امل ولك���ن لبع�س فئات �لإعاقة 

حيث مت ��ستثناء ذوي �لإعاقة ب�سرًيا و�سمعًيا.
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اختبار �سحة الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س �لثال���ث على �أنه: »ل يوجد فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �لفرق���ة �لأوىل و�لر�بع���ة يف �أبع���اد �لجت���اه نح���و �لدم���ج يف �لتعلي���م 
»ت«                                                     �ختب���ار  �لباحث���ة  ��س���تخدمت  �س���حة  ولختب���ار  �لكلي���ة.«  و�لدرج���ة  �جلامع���ي 
»t« Test للمجموعات �مل�س���تقلة غري مت�س���اوية �لعدد بو��س���طة �حلزمة �لإح�سائية 

�ملعروفة �خت�ساًر� بSpss V.22، ويو�سح جدول )6( نتائج هذ� �لفر�س:
جدول )6(

املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيمة "ت " وم�ستوى دللتها لطالب الفرقة الأوىل والرابعة
 يف اأبعاد الجتاه نحو الدمج لدى طالب التعليم اجلامعي

�لعينة

�ملتغري

�لفرقة
قيمة
" ت "

 م�ستوى
�لدللة

�لر�بعة�لأوىل

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد
 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملعياري

�ملعياري
8934.74.66636.852.70.01�لبعد �ملعريف

 غري8936.43.96636.94.50.81�لبعد �لنفعايل
د�لة

 غري8936.13.86636.941.3�لبعد �ل�سلوكي
د�لة

89107.210.566110.612.11.90.05�لدرجة �لكلية

 يت�س���ح م���ن �جل���دول )6( �أن قيم���ة »ت« د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 يف 
�لبع���د �ملع���ريف مم���ا �أ�س���ار �إىل وجود ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالب 
�لفرق���ة �لأوىل و�لر�بع���ة يف �أبع���اد �لجت���اه نح���و �لدم���ج يف �لتعليم �جلامعي ل�س���الح 
طالب �لفرقة �لر�بعة، وقيمة »ت« غري د�لة �إح�سائًيا فى �لبعد �لنفعايل و�ل�سلوكي، 
بينما كانت د�لة عند م�س���توى 0.05 يف �لدرجة �لكلية ل�س���الح طالب �لفرقة �لر�بعة، 
ويت�س���ح م���ن خ���الل نتائ���ج �لفر����س �ل�س���ابق �أن �لن�س���ج و�لتق���دم يف �لعم���ر و�ملرحلة 
�لتعليمي���ة ل���ه �أثر و��س���ح على �لبعد �ملعريف ل���دى عينة �لبحث يف �ل�س���عبتني �لعملية 
و�لنظري���ة، وتوؤكد ذلك �إجاباتهم على �س���وؤ�ل هل ت�س���لح فكرة �لدم���ج لكل �لإعاقات؟ 
حي���ث تباينت كالتايل كان هناك �س���به �إجماع بني ط���الب �ملر�حل �جلامعية �لأوىل �أن 
هن���اك ��س���تحالة لدمج ذوي �لإعاقتني �ل�س���معية و�لب�س���رية- و�قعًي���ا هاتني �لفئتني 
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هم���ا �لأف�س���ل للدم���ج -  بينما كان���ت معظم ��س���تجابات �ملر�حل �جلامعي���ة �لعليا من 
عينة �لبحث بت�س���ورهم �أن �لإعاقة �لذهنية �ل�س���ديدة هي �لإعاقة �لتي ي�س���عب دمج 
ذويه���ا باجلامع���ة، وه���و �أق���رب �إىل �ملنط���ق و�ل�س���حة  م���ن �لناحي���ة �لتطبيقي���ة؛ مما 
ي���دل عل���ى مدى �لوع���ي �لذي يكت�س���به �لطالب وفًق���ا للتقدم و�لن�س���ج �لزمني �لذي 
 (Croll,2003) يوؤثر على �لبعد �ملعريف لدى عينة �لدر��س���ة، ويتفق هذ� مع در��س���ة
حي���ث تو�س���لت �إىل �س���عوبة دم���ج ذوي �لإعاق���ة ذوي �لإعاقة �لذهنية �ل�س���ديدة نظًر� 

لحتياجهم رعاية يف موؤ�س�سات خا�سة بهم. 
اختبار �سحة الفر�س الرابع:

ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه: »ل يختلف �لجت���اه نحو �لدم���ج يف �لتعليم 
�جلامع���ي بني �لطالب باختالف �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي« ولختبار �س���حة 
��س���تخدمت �لباحث���ة �أ�س���لوب حتلي���ل �لتباي���ن Analysis of Variance ، ويو�س���ح 

جدول )7( نتائج هذ� �لفر�س:
جدول )7(

نتائج حتليل التباين للك�سف عن الختالفات يف الجتاه نحو الدمج بني طالب التعليم اجلامعي 
باختالف امل�ستوى القت�سادي الجتماعي

 جمموعم�سدر �لتباين�ملتغري
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة
" ف "

 م�ستوى
�لدللة

�لبعد �ملعرفى
140.6270.3بني �ملجموعات

2.90.05 4213.117823.7د�خل �ملجموعات
-4353.7180�ملجموع

 �لبعد
�لنفعاىل

21.2210.6بني �ملجموعات
 غري0.67

د�لة 2816.717815.8د�خل �ملجموعات
-2837.9180�ملجموع

�لبعد �ل�سلوكى
58.7229.3بني �ملجموعات

 غري1.8
د�لة 2857.317816.1د�خل �ملجموعات

-2916180�ملجموع

�لدرجة �لكلية
581.62290.8بني �ملجموعات

2.30.05 22041.8178123.8د�خل �ملجموعات
-22623.4180�ملجموع
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 يت�سح من �جلدول )7( �أن قيمة »ف« د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.05 يف �لبعد 
�ملع���ريف و�لدرج���ة �لكلية وبا�س���تخد�م �ختبار �س���يفيه Scheffe ملعرف���ة �جتاه �لفروق 
كانت ل�سالح �مل�ستوى �لقت�سادي �ملرتفع، بينما مل تكن قيمة “ف” د�لة �إح�سائًيا يف 
�لبعد �لنفعايل و�ل�س���لوكي، وقد لحظت �لباحثة تاأثري �مل�س���توى �لجتماعي �ملرتفع 
لدى عينة �لبحث على فكرة تقبل �لآخر بوجه عام وذلك يف بد�ية �لإح�سا�س مب�سكلة 
�لدر��س���ة، حيث �أن �لإح�س���ا�س بالتعاطف و�لتقبل قد يكون �س���مة م�س���رتكة بني �أفر�د 
�لعينة على �ختالف م�ستوياتهم �لجتماعية و�لقت�سادية بينما �لوعي باأهمية �تخاذ 
موقف ما، �أو م�ساندة فعلية وتدعيم لالآخر على �ختالفه �أيا كان نوع �لختالف ثبت 
و�قعًيا �أنه ل�س���الح �مل�س���توى �لجتماعي �ملرتفع، وهذ� ما �أكدته نتائج �لفر�س �ل�سابق 
حي���ث �لتف���اوت يف �لبع���د �ملعريف �ملتمث���ل يف �لوعي بالفكرة  و�ق���رت�ح �إجر�ء�ت وحلوًل 
�ت�سحت من خالل �إجابات �لطالب على �لأ�سئلة �ملفتوحة �لنهايات بال�ستبانة مثال 
)�ق���رتح حل���ول ت���رى �أنها قد ت�س���هم يف حل �ملعوقات(  ل�س���الح �مل�س���توى �لقت�س���ادي 

�لجتماعي �ملرتفع يف حني �لتقارب يف �لفروق بني �لبعدين �لنفعايل 

تتف���ق تو�س���يات و�ل�س���لوكي وذل���ك لالجت���اه �لع���ام �ليجابي نح���و �لفكرة وما 
ت�س���مله م���ن تعاط���ف وم�س���اندة �أم���ا ع���ن �لبع���د �ل�س���لوكي فياأت���ى �لتق���ارب يف �لفروق 
ن���اجت ع���ن �قتن���اع �أفر�د �لعينة باأن �س���لوكياتهم نحو �لدمج �إمنا تاأت���ي بعد �لتجهيز�ت 
و�ل�س���تعد�د�ت لتهيئ���ة �لبيئ���ة �جلامعي���ة، وه���ذ� يت�س���ح جلًي���ا م���ن �إجاباته���م �حلرة، 
وينبغ���ي �لإ�س���ارة �إىل رف���ع �لوع���ي �ملجتمع���ي عموًم���ا و�ملجتم���ع �جلامع���ي عل���ى وج���ه 
�خل�س���و�س م���ن خ���الل �لإعالم حيث ذيل���ت �لباحثة �ل�س���تبانة ب�س���وؤ�ل ) �ذكر بع�س 
�لرب�م���ج �لتليفزيوني���ة، �أو �لإذ�عية، �أو �أحد مقدمي �لرب�مج تناول مو�س���وع �لإعاقة 
بطريقة لفتت �نتباهك. وكانت هناك �إجابة �س���ائعة بن�س���بة 93% وهي »ل يوجد«  هذ� 
�إ�سافة �إىل �لعبارة �لأوىل بالبعد �لأول بال�ستبانة )�سمعت عن مبادرة تطبيق �لدمج 
يف �لتعلي���م �جلامع���ي يف روؤي���ة م�س���ر 2030( وج���اءت �لغالبية �لعظم���ي لالإجابات » ل 
�أعرف«، مما يعك�س �أهمية �لدور �لإعالمي يف ن�سر �لوعي و�لثقافة وتوجيه �ملجتمعات 
نح���و فك���ر معني �إن كان ذلك فالأحرى مبنظومة �لإع���الم تبني هذه �ملبادرة وجتهيز 
�ملجتم���ع وتعبئت���ه  ليتبنى �جتاهات �إيجابية نحو �لآخر عامة وذوي �لإعاقة على وجه 
�خل�س���و�س، وهذ� ما تو�س���لت �إليه نتائج در��س���ة )علي،  2006( من �أن عينة �لدر��س���ة 
�لتي تلقت توجيه �إعالمي تبنت �جتاهات �يجابية نحو �لدمج بفروق �إح�س���ائية د�لة 
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عن �لعينة �لتي مل تتلقى توجيهات �إعالمية، ودر��سة )مهيد�ت، 2013( �لتي تو�سلت 
�إىل نتائ���ج توؤك���د دور �لإع���الم �لفاع���ل يف حتدي���د وتكوي���ن �جتاه���ات �ملجتمع���ات نحو 

ق�سية، �أو مو�سوع، �أو �أ�سخا�س.  

تو�سيات البحث
�لبح���ث �حل���ايل م���ع تو�س���يات �لدر��س���ات و�لأدبي���ات �لت���ي مت �لإط���الع عليها 
ومفاده���ا؛ توف���ري بيئ���ة تربوي���ة خالية م���ن �ملعوقات ت�س���اعد �لطال���ب  ذوي �حلاجات 
�خلا�س���ة �أن ي���وؤدي دوره كطال���ب جامع���ي كما ينبغ���ي ويف حدود قدر�ت���ه و�إمكاناته يف 
مناخ من �لتقبل و�لحرت�م و�لإيجابية من �ملجتمع �جلامعي، وما يحتويه من �أع�ساء 
هيئة تدري�س وهيئة معاونة وطالب و�إد�ريني يف �إطار من �لقناعة �حلقيقية و�لعميقة 
بحقوق هذ� �لطالب يف �لتعليم �جلامعي بعيًد� عن م�س���اعر �ل�س���فقة و�لتعاطف �لتي 
ق���د تف�س���د �ملبادرة وتع���وق حتقي���ق �أهد�فها، ويف ظل روؤية و��س���حة لحتياجات �س���وق 

�لعمل ومدى تو�فر فر�سة لهذ� �خلريج للعمل بعد �لتخرج.

     ويتم تفعيل �ملبادرة وتطبيقها بعد بحوث تطبيقية تتناول كل جو�نب �لدمج 
) مالية- �جتماعية – تثقيفية- �أكادميية(، حتي يتثنى ل�سانعي �لقر�ر �لوقوف علي 
خلفي���ة علمية تدعم جن���اح �لفكرة و�إمكانية تطبيقها، كذل���ك �لطالع  على �ملبادر�ت 
�ل�س���ابقة – �إيجابيته���ا و�س���لبياته- لتك���ون ظه���ري م�س���اعد لإجن���اح �لتجرب���ة ويف هذ� 
�ل�سياق قامت �لباحثة بعمل ت�سور لوحدة م�ساندة ودعم مركزية كنو�ة ملبادرة �لدمج 
تلع���ب دوًر� توجيهًي���ا لرف���ع �لوع���ي لدى ط���الب �جلامعة غ���ري ذوي �لإعاق���ة، وتقدم 
�خلدم���ات �لإر�س���ادية �لنف�س���ية ل���كل طال���ب باجلامعة يحت���اج لذل���ك، وحتفيز طالب 
�جلامع���ة عل���ى �لتطوع ملر�فقة �أحد زم���الوؤه ذوي �لإعاق���ة Shadow Student مع 
تقدمي �س���هادة بذلك بعد تخرجه كنوع من �ل�س���كر وكدليل على مدى تعاون �لطالب 
وعط���اوؤه يف �ملجتم���ع �جلامع���ي، كم���ا تق���رتح �لباحث���ة يف ه���ذه �لوحدة تق���دمي دور�ت 
لتعلم لغة �لإ�سارة، وطريقة بر�يل للطالب غري ذوي �لإعاقة باجلامعة، كذلك عمل 
�جتماعات وور�س عمل لأع�ساء هيئة �لتدري�س و�لهيئة �ملعاونة و�لإد�ريني باجلامعة 
لرف���ع �لوع���ي و�لتعري���ف بخ�س���ائ�س وم�س���كالت �لطال���ب ذو �لإعاق���ة –ج�س���دية �أو 
ح�س���ية - م���ع تق���دمي مقرتح���ات لط���رق �لتدري����س و�أ�س���اليب �لتق���ومي و�لتو��س���ل 
�لإليكرتوين.�أم���ا ع���ن �لطالب ذو �لحتياج �خلا����س فتقرتح �لباحثة يف وحدة �لدعم 
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�ملركزي���ة تو�ف���ر متطوعني من �لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني، و�لأطباء، ومتخ�س�س���ني يف 
جم���ال �لتخاطب من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بالكليات �ملختلفة ح�س���ب جدول تو�جد 
حمدد - يحت�س���ب �س���من ن�س���اب ع�س���و هيئة �لتدري����س- مبا يقدم �خلدم���ة للطالب 
�مل�ستحق بخ�سو�سية و�حرت�م كامل حلقوقه و�ختالفه، كما تقرتح �لباحثة م�ساركة 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�س من �لكليات �ملختلفة – كُل يف تخ�س�س���ه- لتحقيق �كتفاء هذ� 
�لوحدة ذ�تًيا فعلى �سبيل �ملثال �أ�ساتذة كليات �لهند�سة يقدمو� ت�سوًر� لكيفية تطويع 
�لبيئ���ة �لفيزيقي���ة للجامعة من مباٍن وطرق وممر�ت لتكون بيئة خالية من �ملعوقات 
لت�س���هيل و�س���ول ذوي �لإعاقة �إىل �لأماكن �ملختلفة باجلامعة، كذلك �أ�س���اتذة كليات 
�حلا�س���بات و�ملعلوم���ات لت�س���ميم بر�م���ج �إلكرتوني���ة تق���دم �خلدم���ة �لتعليمية لذوي 
�لإعاق���ة – �لتعل���م ع���ن بع���د- لتمكينهم من �إعادة �ل�س���تماع �إىل �ملحا�س���ر�ت مثال �أو 
�إنه���اء �لإج���ر�ء�ت �لإد�ري���ة وهكذ� وليكن ذلك يف منظومة م���ن �لتعاون و�لتكامل بني 
�أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س باجلامعة من جهة وبني �جلامع���ة و�ملجتمع �ملدين من جهة 
�أخرى، لي�سبح �لتعليم �جلامعي منتج جيد قابل للتطبيق ولإفادة �ملجتمع ككل. ويف 
�س���بيل ذل���ك ميكن لأع�س���اء هيئة �لتدري����س بالكليات �ملختلفة تكلي���ف طالب �لكليات 
يف �لتخ�س�س���ات �ملختلفة بعمل م�س���اريع جماعية لبتكار ت�س���ور�ت حتت �س���عار “بيئة 
جامعية خالية من �ملعوقات وحا�سنة لكل �لختالفات”وتت�سور �لباحثة �أن �لطالب 
�س���وف يبدعون يف تخ�س�س���اتهم �ملختلفة �إذ� ما �قرتن ذلك بح�س���ولهم على درجات، 
�أو تق���دمي �س���هاد�ت تقديري���ة من �لكلية تفيد با�س���رت�كهم يف ذلك ميك���ن �أن تدعمهم 
يف جم���الت �لعم���ل بعد �لتخرج، وقد قامت �لباحثة بتقدمي هذه �لت�س���ور�ت للوحدة 
�ملذك���ورة لالأكادميي���ة �لعربي���ة للعلوم و�لتكنولوجي���ا و�لنقل �لبح���ري وجاري �لعمل 

على تنفيذها.
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ملخ�س البحث:
��س���تهدف �لبحث �حلايل �لك�س���ف عن �لعالقة بني �لد�فع لالإجناز �لأكادميي 
وقلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى طالب وطالبات ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة، 
كما هدفت �إىل �لك�س���ف عن �لفروق بني متغريي �لدر��س���ة من حيث )�لنوع - �ملعدل 
�لرت�كمي - �لتخ�س����س �لدقيق(، وقد تكونت عينة �لبحث من)114( طالًبا وطالبة، 
بو�قع )57( طالب؛ )57( طالبة من �لطلبة �ملقيدين و�ملنتظمني بالدر��س���ة مب�س���اري 
)�لإعاق���ة �لعقلي���ة- �لتوحد( للعام �جلامعي 1439/1438 ه� بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بجامع���ة �ملجمع���ة، ولتحقيق �أه���د�ف �لبحث مت بن���اء �لأدو�ت �لتالية )مقيا�س �لد�فع 
لالإجناز – مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني(، وبا�ستخد�م �لأ�سلوب �لإح�سائي )بري�سون 
و �ختب���ار »ت«( �أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن وج���ود عالقة �رتباطية د�لة �س���البة ب���ني �لد�فع 
لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى عينة �لبحث، كذلك �أو�س���حت �لنتائج 
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �لد�ف���ع لالإجناز �لأكادميي ل�س���الح �لطالبات، ووجود 
فروق د�لة �إح�سائيا يف قلق �مل�ستقبل �ملهني ل�سالح �لطالب، ووجود فروق يف متغريي 
�لبح���ث ل�س���الح �ملعدل �لرت�كم���ي �ملرتفع، وعدم وجود تاأثري د�ل للتخ�س����س �لدقيق 

)�لإعاقة �لعقلية و�لتوحد( يف متغريي �لبحث.

الكلمات املفتاحية: �لد�فع لالإجناز �لأكادميي، قلق �مل�ستقبل �ملهني، �لرتبية �خلا�سة.
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Abstract:
This study aims to explore the relationship between the 

motivation of academic achievement and the anxiety of professional 
occupational future on a sample of special education students 
in Majmaah University. This study also explores the differences 
between these two variables in terms of participants’ gender, GPA 
and specialty (Intellectual Disability or Autism). The sample of the 
study consists of (114) students, 57 male and 57 female, from the 
Department of Special Education, college of education, Majmaah 
University, studying from level five to eight. The study implements 
the scale of motivation of academic achievement in terms of its three 
dimensions (psychological, social and educational) and the scale 
of anxiety of professional future for data collection. The results 
reveal inverse correlation between the motivation of academic 
achievement and the anxiety of professional future. It also discloses 
statistical significant differences in the variable of motivation of 
academic achievement in relation to participants’ gender in favor 
for female participant students. Similarly, the study's outcomes also 
indicate statistical significant differences in the variable of anxiety of 
professional future in relation to gender in favor for male participant 
students together with statistical differences in both variables in 
relation to participant students’ GPA in favor for higher GPAs. 
However, no influence in the two variables of the study were found 
in relation to students’ specialty (Intellectual Disability and Autism).  

Keywords: Motivation of academic achievement, anxiety of 
professional future, special education.
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مقدمة البحث:
يت�س���م �لع�س���ر �حل���ايل بتغ���ري�ت مذهل���ة وغ���ري م�س���بوقة يف كاف���ة جمالت   
�حلي���اة، وق���د �ألق���ت تلك �لتغ���ري�ت بظاللها على كاه���ل �لكثري من �لنا����س فحملتهم 
ما ل طاقة لهم به، فاأ�س���بحو� ل يدرون كيف يوجهونها، وكيف يحققون متطلباتها، 
وكيف ي�ستقبلون �لغد �لذي يحمل يف طياته �لكثري و�لكثري مما يجهلون، �لأمر �لذي 
جعل �لقلق و�خلوف من �مل�س���تقبل �أحد �أبرز مالمح هذ� �لع�س���ر لدى �لكثريين ملا له 

من �أثر على �أغلب ن�ساطات حياتهم �لجتماعية و�لأ�سرية و�لنف�سية و�لتعليمية.
مبا �أن �لقلق من �مل�ستقبل �أ�سبح هاج�س �لكثري من �لنا�س يف �لوقت �لر�هن،   
فط���الب �جلامع���ة ه���م من �أك���رث �لنا�س معان���اة منه؛ لأنه���م يقفون عل���ى �أعتاب حياة 
جديدة يفكر كل منهم كيف يدخلها وكيف يعي�سها، وما هو �ل�سكل �لذي �سوف ت�سري 
به، و�أول ما يفكر فيه طالب �جلامعة هو مهنة �مل�س���تقبل؛ لأنها ت�س���كل جوهر حياته 
وعليها قد يرتتب كل �أموره �مل�س���تقبلية �ملعي�س���ية منها �ملرتبطة بال�ستقاللية �ملادية 
�أو �لجتماعي���ة �ملرتبط���ة بال���زو�ج وتكوين �لأ�س���رة وعالقاته ومكانته ب���ني �لآخرين، 
لذل���ك كث���ري� ما ن���رى �ختالف م�س���اعر طالب �جلامعة نح���و م�س���تقبلهم �ملهني بعد 
�لتخ���رج وخا�س���ة حينما ي���رون �أمامهم �لكث���ري من �خلريجني بال عم���ل �لأمر �لذي 

ي�سعرهم بالتوتر و�لقلق �ملرتبط مب�ستقبلهم �ملهني )�حلديبي، 2013(
ه���ذ� �لن���وع م���ن �لقل���ق ينعك�س ب�س���ورة جلية عل���ى �لإجن���از �لأكادميي لدى   
طالب وطالبات �جلامعة مما يوؤثر ب�س���ورة مبا�س���رة �أو غري مبا�س���رة على حت�سيلهم 
�لأكادميي لرتباط هذ� �لتح�سيل بو�قع �مل�ستقبل وو�قع حياته بعد �لتخرج. �لطالب 
يف �لعادة يكون لديهم دو�فع د�خلية �أو خارجية لالإجناز �لأكادميي، فالطالب �لذين 
لديهم �لدو�فع �لد�خلية ي�س���عون لأنف�سهم �أهد�فا تعلمية وي�سعون لإجنازها باتز�ن 
ع���ن طري���ق تطوي���ر معرفتهم ومهار�ته���م، �أما �لط���الب �ملدفوعون بدو�ف���ع خارجية 
فاإنهم ي�سعون لأنف�سهم �أهد�فا �أد�ئية �أهمها �ملناف�سة يف فر�س �لعمل )ر�سيد، 2012(.
ويف �ل�س���ياق نف�س���ه ي�س���ريGovern, (2004)  �إىل �أن �رتباط قيمة �لعمل   
بالنج���اح ُيعّد د�فًعا مرتفًعا لالإجناز �لأكادميي، فبقدر قيمة �لعمل وتوفره و�إمكانية 
�حل�س���ول م���ن خالله على مكان���ة �جتماعية مرموقة تكون د�فعي���ة �لطالب �إىل بذل 
�أق�س���ى ما لديهم من جهد �أكادميي ليتخل�س���و� من عبء �لدر��سة لينطلقو� �إىل �آفاق 

�لعمل فيما بعد.
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للكلي���ة  �لطال���ب  �ختي���ار  �أن   )2001( وحمم���د  ع���و�د  م���ن  كل  يوؤك���د  كم���ا   
و�لتخ�س����س يرتب���ط �رتباًط���ا وثيًق���ا باملهنة �لتي �س���وف ي�س���غلها م�س���تقبال، و�ختيار 
�لطالب للتخ�س�س يعتمد على مدى تقبله �أو ر�ساه عن ذلك �لتخ�س�س فيما يتعلق 
بتوف���ر فر�س �لعمل �لأمر �لذي ينعك�س على ��س���تعد�ده �لنف�س���ي لالإجناز �لأكادميي 

وخلدمة جمتمعه.

ويعّد تخ�س����س �لرتبية �خلا�س���ة من �لتخ�س�سات �حلديثة ن�سبًيا يف كليات   
�لرتبي���ة باجلامع���ات �ل�س���عودية، حي���ث مت �إن�س���اء ه���ذ� �لتخ�س����س يف كلي���ة �لرتبي���ة 
بجامعة �ملجمعة يف بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام �جلامعي ) 1432 – 1433ه.(، 
ويختل���ف ه���ذ� �لتخ�س����س ع���ن غ���ريه م���ن �لتخ�س�س���ات �لرتبوي���ة �لأخ���رى يف كونه 
يرتب���ط بفئة لها خ�س���ائ�س وق���در�ت خمتلفة عن �لعاديني مم���ا يحتم على �لقائمني 
علي���ه تكثي���ف �جلهود من �أج���ل تخريج كو�در تعليمية قادرة عل���ى �لتدري�س و�لتعامل 
م���ع ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، وك���و�در تتل���ك �س���مات �نفعالي���ة ووجد�ني���ة متزن���ة 
و�س���بورة، �لأم���ر �لذي ق���د ل يتو�فر يف ظل غياب �لروؤية �لو��س���حة ل�س���وق �لعمل يف 

جمال �لإعاقة و�لرتبية �خلا�سة للخريجني.

م�سكلة البحث:
ظه���رت ب���و�در م�س���كلة �لبح���ث �لر�هن م���ن خالل عم���ل �لباحث���ان بتدري�س   
طلب���ة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبية بجامع���ة �ملجمعة، �إذ كان هن���اك �لكثري 
م���ن �ل�س���كاوى �ملحمل���ة بالقل���ق و�خلوف م���ن قبلهم ب�س���اأن م�س���تقبلهم �ملهن���ي، وماذ� 
�سيفعلون بعد �لتخرج، وما فر�س �لعمل �ملتاحة لهم فيما بعد، خا�سة �أن لهم زمالء 
قد تخرجو� من نف�س �لق�سم �أو �أق�سام مناظرة يف جامعات �سعودية ويعانون من ندرة 
�لتوظيف يف جمال �لتخ�س����س وذلك نتيجة ملحدودية عدد بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
يف �ملد�ر�س ومعاهد �لرتبية �خلا�س���ة وموؤ�س�س���ات رعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة مقارنة 

بعدد خريجي �أق�سام �لرتبية �خلا�سة على م�ستوى �جلامعات �ل�سعودية.

�إن �ملرحلة �لتي يعي�سها طلبة �جلامعة هي مرحلة مهمة يف حياتهم وبالتايل 
يعان���ون فيه���ا م���ن �لعدي���د م���ن �ل�س���غوط و�مل�س���كالت �لنف�س���ية و�لنفعالي���ة، و�لت���ي 
م���ن �أبرزه���ا �لتفك���ري �مل�س���تمر يف �إمكانية �حل�س���ول عل���ى مهنة حتقق ذو�ته���م وتاأمن 
م�س���تقبلهم، وعليه؛ فاإن �لتفكري �مل�س���تمر قد يوؤدي بهم �إىل حالة من �لقلق و�لتوتر، 
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وهذ� ما ي�سمى بقلق �مل�ستقبل �ملهني و�لذي بدوره يوؤثر على مدى قابليتهم للدر��سة 
ود�فعيتهم لالإجناز.

وم���ن هنا، ميكن �س���ياغة م�س���كلة �لبحث �حل���ايل يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل: 
ه���ل توج���د عالقة بني �لد�ف���ع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى طالب 

وطالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة؟ 

 ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية: 
((( هل توجد عالقة �رتباطية بني �لد�فع �لإجناز �لأكادميي باأبعادها )�لنف�سية، 1

�لجتماعي���ة، �لتعليمي���ة( و قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي ل���دى طلب���ة ق�س���م �لرتبية 
�خلا�سة بجامعة �ملجمعة؟

((( ه���ل توج���د ف���روق يف درج���ة �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادمي���ي تع���زى ملتغ���ري �لنوع 1
)طالب – طالبات(. لدى طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة؟

((( ه���ل توج���د ف���روق يف درج���ة �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادمي���ي تعزى ملتغ���ري �ملعدل 1
�لرت�كم���ي )مرتفع – متو�س���ط ( لدى طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة 

�ملجمعة؟
((( هل توجد فروق يف درجة �لد�فع لالإجناز �لأكادميي تعزى للتخ�س�س �لدقيق 1

)�لإعاق���ة �لعقلي���ة – �لتوح���د( ل���دى طلب���ة ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة 
�ملجمعة؟

((( ه���ل توج���د فروق يف درجة قلق �مل�س���تقبل �ملهني تعزى ملتغ���ري �لنوع )طالب – 1
طالبات( لدى طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة؟

((( ه���ل توجد فروق يف درجة قلق �مل�س���تقبل �ملهني تعزى ملتغ���ري �ملعدل �لرت�كمي 1
)مرتفع – متو�سط( لدى طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة؟

((( ه���ل توج���د ف���روق يف درج���ة قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي تع���زى للتخ�س����س �لدقيق 1
)�لإعاق���ة �لعقلي���ة – �لتوح���د( ل���دى طلب���ة ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة 

�ملجمعة؟
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اأهدف البحث:
ي�سعى �لبحث �لر�هن �إىل حتقيق عدة �أهد�ف كالتايل:

(((  �لك�س���ف ع���ن طبيعة �لعالقة بني �لد�ف���ع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�س���تقبل 1
�ملهني لدى طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة. 

((( �لتع���رف عل���ى تاأث���ري متغري �لن���وع و�ملع���دل �لرت�كمي و�لتخ�س����س �لدر��س���ي 1
�لدقي���ق عل���ى درج���ة �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادمي���ي ل���دى طلب���ة ق�س���م �لرتبية 

�خلا�سة بجامعة �ملجمعة.
((( �لتع���رف عل���ى تاأث���ري متغري �لن���وع و�ملع���دل �لرت�كمي و�لتخ�س����س �لدر��س���ي 1

�لدقي���ق عل���ى درج���ة قلق �مل�س���تقبل �ملهن���ي لدى طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بجامعة �ملجمعة.

اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي:

(  الأهمية النظرية: (.
((( كونها تركز على طالب وطالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة، وهم 1

من فئة �ل�س���باب �لذين هم يف �أم�س �حلاجة �إىل �لهتمام بهم ومب�س���كالتهم، 
وحماولة لفت �أنظار �ملهتمني و�ملخت�سني لهم.

((( كونه���ا تتن���اول متغ���ري�ت يف غاية �لأهمية، منه���ا ما هو �نفع���ايل ومنها ما هو 1
عقل���ي مع���ريف وكال �جلانب���ني ل ينف�س���الن عن بع�س���هما �لبع����س، �إذ تتحكم 
�جلو�ن���ب �لنفعالي���ة )�لقل���ق �ملهن���ي( يف خمتلف �س���لوكيات �لطال���ب )�لد�فع 
لالإجن���از �لأكادمي���ي( �لتي قد يظهرها يف �ملو�قف �ملختلفة، خا�س���ة يف �ملوقف 

�لتعليمي.
((( كونه���ا تركز على �س���كل من �أ�س���كال �لقل���ق، وهو قلق �مل�س���تقبل �ملهني ملا له من 1

�إ�سهام يف �لد�فع لالإجناز �لأكادميي.

(  الأهمية التطبيقية:(.
تتمث���ل �لأهمي���ة �لتطبيقية له���ذ� �لبحث فيما تتو�س���ل �إليه م���ن نتائج ميكن 
تعميمه���ا عل���ى عين���ات مماثل���ة؛ كذل���ك �إث���ر�ء �ملكتب���ة �لعربي���ة باأد�ت���ني �إ�س���افيتني 
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جلم���ع �لبيان���ات: هم���ا مقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي ل���دى طلب���ة �لرتبية �خلا�س���ة 
و�لجتماع���ي  �لنف�س���ي  �لثالث���ة  باأبع���اده  �لأكادمي���ي  لالإجن���از  �لد�ف���ع  ومقيا����س 

و�لتعليمي)�إعد�د:�لباحثني(. 

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

املحددات املنهجية: ��س���تخدم �ملنهج �لو�س���في �لرتباطي �لذي يخترب قلق 1 ))
�مل�س���تقبل �لأكادمي���ي )متغ���ري م�س���تقل( وعالقت���ه بد�ف���ع �لإجن���از �لأكادميي 
)متغ���ري تاب���ع( ل���دى عين���ة م���ن ط���الب وطالب���ات ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة        

بجامعة �ملجمعة.
((( املحلددات الب�سريلة : ط���الب وطالب���ات ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة 1

�ملجمعة من �مل�س���توى �خلام�س حتى �مل�س���توى �لثامن من تخ�س�سي �لإعاقة 
�لعقلية و�لتوحد، للف�س���ل �لدر��سي �لثاين للعام �جلامعي )1438-1439ه�( 

وعددهم )114( طالًبا وطالبة، )57( ذكر و)57( �أنثي. 
((( املحلددات املكانيلة: ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبي���ة باملجمعة – 1

جامعة �ملجمعة – �ملنطقة �لو�سطى، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

املفاهيم االإجرائية للبحث:

(( 1 :Motivation of Academic Achievement الدافع لاإجناز الأكادميي
يعرف���ه �لباحث���ان باأنه: » تلك �لأبعاد �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لتعليمية �لتي 
ت���وؤدي دوًر� يف �لإجن���از �لأكادمي���ي �جلامع���ي ل���دى طلب���ة �جلامع���ة«. ويقا����س 
�لد�ف���ع لالإجن���از �إجر�ئي���ا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطلب���ة عينة �لبحث 
على مقيا�س �لد�فع لالإجناز �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل )�إعد�د: �لباحثني(.

 قللق امل�ستقبلل املهنلي Anxiety of Professional Future : قل���ق 1 2)
�مل�س���تقبل �ملهني هو م�س���كلة �نفعالية تتمثل يف �ل�س���عور بالتوتر وعدم �لرتياح 
و�لنزعاج و�لت�س���اوؤم لندرة فر�س �لعمل بعد �لتخرج )�أو�س���ن، 2015(. ويعرف 
�إجر�ئيا يف �لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطلبة عينة �لبحث على 
مقيا�س قلق �مل�س���تقبل �ملهني �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل )�إعد�د: �لباحثني(.
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(3 1 Students of Special طلبلة ق�سلم الرتبية اخلا�سلة بجامعلة املجمعلة
�ملقي���دون  �لطلب���ة  ه���م   :  Education in Majmaah University
و�ملنتظمون بالدر��سة يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �ملجمعة 
باململكة �لعربية �ل�سعودية للف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �جلامعي 1438/ 
1439 ه مب�س���اري )�إعاق���ة عقلية – توح���د(، مت �ختيارهم بطريقة عمدية من 
�مل�س���توى �خلام�س حتى �مل�س���توي �لثامن؛ و�لبالغ عددهم )114(، بو�قع )57( 
طالب و57 طالبة، وترت�وح �أعمارهم �لزمنية ما بني )22-18( �سنة مبتو�سط 

عمر زمني قدره 20 عاًما.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
�سيتم عر�س �أدبيات �لد�ر�سة �حلالية يف عدة حماور كما يلي:

املحور الأول: الدافع لاإجناز الأكادميي 
تث���ل د�فعي���ة �لإجن���از �أح���د �جلو�نب �ملهم���ة يف منظوم���ة �لدو�فع �لإن�س���انية 
و�لت���ي كان���ت حم���ل �هتم���ام م���ن جان���ب �لباحثني يف جم���ال عل���م �لنف����س �لجتماعي 
وبحوث �ل�سخ�سية و�لتح�سيل �لدر��سي، ف�سال عن علم �لنف�س �ملهني ودر��سة دو�فع 
�لعم���ل وعو�م���ل �لنم���و �لقت�س���ادي، وبوج���ه عام حظ���ي �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادميي 

باهتمام كبري باملقارنة بالدو�فع �لجتماعية �لأخرى )خليفة، 2007(.

وقد ��س���تخدم ر�س���الن )2012( م�س���طلح د�فعي���ة �لإجناز مبعن���ى �حلاجة �إىل 
�لتغلب على �ل�س���عاب، و�لن�س���ال بهدف مو�جهة �لتحديات �ل�س���عبة، ويغلب �أن ي�سع 
�لأفر�د �لذين يح�س���لون على درجات عالية يف د�فعية �لإجناز لأنف�سهم معايري �أعلى 
يف �لعمل، ويعملون مبثابرة �أكرب من نظر�ئهم ممن يح�سلون على درجات منخف�سة 
يف د�فعي���ة �لإجن���از، و�أن هن���اك عالق���ة موجب���ة بني د�فعي���ة �لإجناز �ملرتفع���ة ودرجة 
�ل�س���تقاللية �لت���ي �كت�س���بها �لفرد يف طفولت���ه، بالإ�س���افة �إىل �أن �لدرجة �ملرتفعة يف 
د�فعية �لإجناز ترتبط �إيجابيا مع �لإجناز �لفعلي يف �حلياة فيما بعد، كما �أن د�فعية 
�لإجن���از يف جمتم���ع م���ا ترتبط بالبن���اء �لقيمي �ل�س���ائد د�خ���ل هذ� �ملجتم���ع، فالبناء 

�لقيمي يحدد لأفر�د �ملجتمع ما ي�ستهدفونه يف �سلوكهم وما ي�سعون لتحقيقه.
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وقد �أبرز Hall, (2006) يف �إعد�ده ملقيا�س �لد�فع لالإجناز مكونات متعددة، 
مثل: م�ستوى �لطموح �ملرتفع، �لقابلية للتحرك لالأمام، �ملثابرة، �إدر�ك �سرعة مرور 

�لجتاه نحو �مل�ستقبل، �لبحث عن �لتقدير.

وهن���اك ع���دة �أبع���اد لد�فعي���ة �لإجناز �أهمه���ا: بع���د �لنتماء وه���و يظهر من   
خ���الل رغب���ة �لف���رد يف تقدير �لآخرين له مما يزيد من ثقته يف نف�س���ه، كما �أن هناك 
�أن���و�ع لد�فعي���ة �لإجن���از تتمثل يف �لد�فعي���ة �لذ�تية لالإجناز حي���ث �ملعايري �لد�خلية 
للفرد مبا تو�س���ل �إلي���ه من �إجناز�ت، و�لد�فعية �لجتماعي���ة لالإجناز وتتمثل يف �آر�ء 

�ملجتمع حيال �أد�ء �لفرد ومقارنته بالآخرين )خليفة، 2000(.

وقد قدم Harris, (2001) بع�س �لأفكار �لتي تعني بد�فعية �لإجناز لدى   
�لطالب و�لتي من �أهمها:

((( �أن كل �إن�س���ان يح���ب �ل�س���عور بالإجن���از؛ فالتقدير و�ملكافاأة عل���ى �لعمل �جليد 1
تولد هذ� �ل�سعور �جلميل.

((( رعاي���ة �لط���الب و�لهتم���ام بهم و�حلدي���ث معهم ع���ن م�س���كالتهم و�أهد�فهم 1
وخططهم �مل�ستقبلية.

((( جع���ل �لط���الب يندجمون يف عملية �لتعلم من خالل ��س���رت�كهم يف �لأن�س���طة 1
وترين���ات حل �مل�س���كلة و�لعمل �جلماعي مما ي���وؤدي �إىل تدعيم تقدير �لذ�ت 

لدى هوؤلء �لطالب، وبالتايل تزيد د�فعيتهم. 

هذ�، ويتفق �لباحثان يف �لبحث �لر�هن على �أن �أغلب ما مت بلورته عن د�فعية 
�لإجناز كان يف ربط هذ� �لد�فع بالجتاه نحو �مل�س���تقبل وحماولة �إبر�ز تقدير �لذ�ت 
من خالل هذ� �لد�فع، وهذ� يدل على �أن �لطالب يف نظرتهم �إىل م�ستقبلهم يحاولون 
�إثبات ذو�تهم و��ستقالليتهم من خالل �جلهد و�ملثابرة يف �لتح�سيل �لأكادميي �أماًل 
يف حتقيق و�قع مهني ذو قيمة لهم، فاإذ� ما تدنت تلك �لقيمة كان ذلك جليا بو�سوح 

يف نظرتهم للدر��سة وتوقعاتهم منها.
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املحور الثاين: قلق امل�ستقبل املهني 
يرتب���ط �لقلق �رتباطا عك�س���ًيا ب�س���عادة �لف���رد ور�حته، وي���وؤدي �إىل �لكثري من 
�ل�س���طر�بات �جل�س���مية و�لنف�س���ية و�لجتماعية؛ لذ� جند �أن در��سة �لقلق وعالقته 
بالكثري من �ملتغري�ت حظيت بالهتمام من قبل �لباحثني يف �ملجال �لنف�سي و�لرتبوي 

من �أجل حتديد �آثاره على هذه �ملتغري�ت، وكذلك حتديد �لأ�سباب �لتي تولده.
ويو�س���ف �لقلق باأنه: »�س���عور د�خلي ي�سيب �س���احبه بكدر وتعكر مز�ج، وقد   
يك���ون ه���ذ� �لقل���ق حالة ترتبط بظ���روف معينة وتزول بزو�لها، �أو قد يكون �س���مة من 
�سمات �ل�سخ�سية للفرد، كما �أنه قد يكون �نفعال نتيجة للخوف و�لتوج�س من �أ�سياء 

مرتقبة تنطوي على تهديد حقيقي �أو جمهول« )�بر�هيم، 2005(.
وقلق �مل�ستقبل مت تعريفه باأنه: »حالة �نفعالية م�سطربة غري �سارة حتدث   
ل���دى �لف���رد من وقت لآخ���ر، وتتميز تلك �حلالة بعدة خ�س���ائ�س منها: �س���عور �لفرد 
بالتوت���ر و�ل�س���يق و�خل���وف �لد�ئم وع���دم �لرتياح وفق���د�ن �لأمن �لنف�س���ي، وتقرتن 
بتوقع حدوث وترقب خطر جمهول ميكن حدوثه يف �مل�ستقبل، وقد تكون هذه �حلالة 
موؤقتة �أو م�س���تمرة« )فرحات، 2008(. كما عرف �أي�س���ا على �أنه: »�س���عور غام�س غري 

�سار م�سحوب بالتوتر و�خلوف مما يحمله �مل�ستقبل من �أحد�ث« )�لفقي، 2013(.
ولع���ل �ملتفح����س لو�قع �حلياة يجد �أن هناك �أ�س���بابا كثرية تتولد بني �ليوم   
و�لآخ���ر ت�س���تدعي �أي�س���ا زيادة ح���دة �لقلق، فالو�س���ع �لقت�س���ادي و�ل�سيا�س���ي وزيادة 
�حل���روب و�لإره���اب وعدم �ل�س���تقر�ر يف كثري من دول �ملنطقة، وعلى �ل�س���عيد �لأهم 
�لو�س���ع �لقت�سادي �ملرتبط بارتفاع �لأ�سعار وخا�س���ة �ل�سلع �لأ�سا�سية مثل �لنفط ملا 
له���ا م���ن �رتباط بكافة �ل�س���لع �لأخرى وقله فر�س �لعمل، كله���ا تزيد من حدة �لقلق 
وخا�س���ة عن���د �ل�س���باب �لذين ه���م على مقاع���د �لدر��س���ة �جلامعية، وكذل���ك جند �أن 
�س���وق �لعم���ل يتعر�س با�س���تمر�ر لتغيري�ت �س���ريعة وقفز�ت هائلة ترتب���ط بالتغري�ت 
�لتكنولوجي���ة و�لقت�س���ادية و�لجتماعي���ة و�لظروف �مل�س���تجدة، ل���ذ� فقد وجب على 
�أي نظ���ام ترب���وي �أن يق���دم للمتعل���م )�لطالب( ��س���رت�تيجية تعليمية و��س���حة تربط 
ب���ني م���ا يدر����س باجلامع���ة وم���ا ه���و موج���ود فع���ال يف �س���وق �لعم���ل، وه���ذ� ما ي�س���مى 
بالرتبية من �أجل �ملهنة Education for Career و�لتي تركز على تزويد �لطالب 
مبه���ار�ت �س���رورية من �أج���ل �لتو�فق و�لتكي���ف مع �ملتغري�ت �لتي حت���دث يف �ملجتمع                           

)حرين، 2002(
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وي���رى �لباحث���ان �أن ق���ر�ر �لطال���ب يف �ختي���ار �لتخ�س����س �ملرتب���ط بتحدي���د 
م�س���تقبله �ملهن���ي يعد م���ن �أهم و�أك���رث �لقر�ر�ت �أهمي���ة يف حياته، �لأم���ر �لذي يجعل 
�لطالب يف �س���ر�ع حاد �أثناء �ختياره لتخ�س����س مهنة �مل�س���تقبل، وهذ� �ل�س���ر�ع يزد�د 
حده كلما تعر�س هذ� �لتخ�س�س لتغري�ت مثل �لإلغاء �أو �لإ�سباع يف �سوق �لعمل، وكل 
هذ� يوؤثر يف منو �لطالب وتو�فقه و�س���حته �لنف�س���ية مما يزيد �لقلق على م�س���تقبله 

و�لذي ينعك�س على �أد�ءه ود�فعيته �لأكادميية و�ملجتمعية.

ل���ذ� يع���د قلق �مل�س���تقبل �ملهن���ي وما يرتب���ط به م���ن مو�قف وق���ر�ر�ت من �أهم 
�لأمور �لتي ت�سغل فكر وهاج�س �ل�سباب، وخا�سة طالب �جلامعات، حيث تبدو عليهم 
�لعديد من �لتاأثري�ت �ل�س���لبية �لتي ت�س���مل �لت�س���اوؤم وظهور عالمات �حلزن و�ل�س���ك 
و�ل���رتدد وع���دم �لثقة، وكثري� ما يوؤدي ذلك �إىل �ل�س���عور بعد �لنتماء، ونتيجة لذلك 
قد ي�س���بح �ل�س���اب فري�س���ة للعديد من �ل�سطر�بات �لنف�س���ية و�لجتماعية كال�سعور 
بالوح���دة وع���دم �لر�س���ا ع���ن �حلي���اة وع���دم �ل�س���عور بالأمن �لنف�س���ي جتاه �مل�س���تقبل 

)خميمر، 2013(

 وقد قام �ل�س���ر�يرة وحجايا )2008( بعمل ترتيب لالأ�س���باب �لأكرث �أهمية يف 
�إثارة قلق �مل�ستقبل �ملهني لدى طلبة �جلامعة ترتيًبا تنازلًيا على �لنحو �لتايل:

((( �سعوبة �لأو�ساع �لقت�سادية �لر�هنة.1
((( وجود �أعد�د كبرية من �خلريجني. 1
((( عدم �لثقة باملوؤ�س�سية وتف�سي ظاهرة �لو��سطة و�ملح�سوبية. 1
((( عدم وجود فر�س عمل يف جمال �لتخ�س�س.1
((( تدين م�ستوى �لدخل خلريجي كلية �لرتبية. 1
((( �كتفاء �ل�سوق من �لتخ�س�سات �لرتبوية 1
((( تدين �ملكانة �لجتماعية خلريج كلية �لرتبية.1

من هذ� �ملنطلق، يرى �لباحثان �أن هذه �مل�س���ببات قد يكون لها تاأثري� و��س���حا 
عل���ى د�فعيته���م لالإجن���از و�لتح�س���يل �لأكادميي مما قد ينعك�س �أي�س���ا ب�س���ورة �أكرث 

و�سوحا على قدر�تهم �ملهنية متى ما توفرت لهم �لفر�س �لوظيفية. 
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املحور الثالث: ق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة املجمعة 
ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة هو �أحد �لأق�س���ام �لأكادميية بكلية �لرتبية بجامعة   
�ملجمعة – �ململكة �لعربية �ل�س���عودية - و�لذي مت ��س���تحد�ثه يف كلية �لعلوم �لإد�رية 
و�لإن�س���انية يف �لع���ام �جلامع���ي 1429-1430، بالأم���ر �ل�س���امي رق���م )2901002487( 
بتاري���خ 9/ 3/ 1429 ه���� و�ملتعّل���ق باإن�س���اء كلي���ة �لعل���وم �لإد�رية و�لإن�س���انية مبحافظة 
�ملجمع���ة ويف بد�ي���ة �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول من �لع���ام 1432-1433 ه. مت �إدر�ج ق�س���م 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة �س���من �أق�س���ام كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ملجمع���ة، وب���د�أت �لدر��س���ة 
بالق�س���م يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول من ذلك �لعام، حيث ت�س���ل مدة �لدر��سة بالق�سم 
4 �س���نو�ت )8 م�س���تويات در��س���ية(، يح�س���ل �لطلب���ة بعده���ا عل���ى درج���ة �لبكالوريو�س 
يف �أح���د �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �لتالي���ة: )�لإعاقة �لعقلية – �لتوح���د(، ويبد�أ �لطلبة 
يف حتدي���د �لتخ�س����س �ملهن���ي �لدقيق بدء� من �مل�س���توى �خلام�س. وق���د كانت بد�يات 
�لق�س���م بالكلية مقت�س���رة عل���ى �لطالب �لذك���ور 1429-1430 ه����.، وكان عددهم )79( 
طالًبا، بينما كانت بد�ية فتح �لقبول للطالبات يف �لف�سل �لدر��سي �لأول 1433-1432 
ه����. وكان عدده���ن 38 طالب���ة، �أم���ا �لآن يبلغ �إجمايل ع���دد �لطلبة �ملنتظمني بالق�س���م 
�لرئي����س باملجمعة و�ل�س���عب �مللحقة ب���ه بالزلفي للعام �حل���ايل 1438/1438 ه� )301( 

طالب وطالبة منهم )110( طالًبا، )191( طالبة. 

وتتمثل �خلطة �لدر��س���ية للق�س���م بعدد �س���اعات معتمدة قدرها )144( �س���اعة 
تتوزع ما بني متطلبات �لتخ�س�س وقدرها )106( �ساعة ومتطلبات �لكلية �لتي تثل 
مق���رر�ت �إع���د�د �ملعل���م �لرتب���وي وقدرها )26�س���اعة( ومتطلبات �جلامع���ة �لتي تثل 

مقرر�ت عامة �ختيارية و�إجبارية وقدرها )12( �ساعة

وتتمث���ل ر�س���الة �لربنام���ج يف �إعد�د �ملوؤهل���ني علمًيا وتربوًي���ا ومهنًيا يف جمال 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة من خ���الل بر�م���ج علمية متط���ورة قادرة عل���ى �ملناف�س���ة يف �مليد�ن 
�لعلم���ي و�لرتب���وي وتق���دمي �خلدم���ات �لبحثية �لتي تلب���ي حاجة �ملجتم���ع يف خدمة 

ذوي �لإعاقة.
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�أما �لأهد�ف �لرئي�سة �لتي يعمل �لق�سم على حتقيقها فهي :
((( �إعد�د �خلريجني علمًيا وتربوًيا ومهنًيا يف جمال �لرتبية �خلا�سة.1
(((  تزوي���د �خلريج���ني برب�م���ج علمي���ة متط���ورة ق���ادرة عل���ى �ملناف�س���ة يف �مليد�ن 1

�لعلمي و�لرتبوي.
((( �إع���د�د �خلريج���ني �لقادري���ن على تقدمي �خلدمات �لبحثي���ة �لتي تلبي حاجة 1

�ملجتمع يف خدمة ذوي �لإعاقة. 
((( �لرف���ع م���ن م�س���توى �خلريجني لتح�س���ني خدم���ات �لرتبية �خلا�س���ة �ملقدمة 1

لالأطفال. 

وقد �س���عى �لق�س���م ب�سكل عام �أن يكون ق�سم �لرتبية �خلا�سة ر�ئًد� يف جماله   
عل���ى م�س���توى �لأق�س���ام �ملناظ���رة حملًي���ا و�قليمًي���ا، و�أن يع���د �ملوؤهلني علمًي���ا وتربوًيا 
ومهنًي���ا يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة م���ن خ���الل بر�م���ج علمية متط���ورة ق���ادرة على 
�ملناف�س���ة يف �ملي���د�ن �لعلم���ي و�لرتبوي وتقدمي �خلدم���ات �لبحثية �لت���ي تلبي حاجة 

�ملجتمع يف خدمة ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

وي�سارك �لق�سم باإيجابية وفاعلية يف بر�مج خدمة �ملجتمع من خالل:  
((( �مل�س���اركة �لإيجابية يف �أن�سطة وفاعليات �ملنا�سبات �خلا�سة بذوي �لحتياجات 1

�خلا�سة ي�سارك فيها �لطالب و�لطالبات ب�سكل فعال.
((( تفعيل �ل�سر�كة بني �لق�سم وبع�س موؤ�س�سات رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سة 1

و�إد�ر�ت �لتعليم باملحافظة.
((( تبادل زيار�ت مع بع�س موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي مثل �مل�ست�سفى وبع�س �ملر�كز 1

�ل�سحية و�لريا�سية و�لثقافية. 

ويع���اين ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة يف �لآون���ة �لأخرية من بع�س �مل�س���كالت، فمع 
زي���ادة �أع���د�د �ملقبول���ني م���ن �لط���الب و�لطالب���ات، وبالتايل زي���ادة �أع���د�د �خلريجني 
�زدحم بهم �سوق �لعمل؛ فز�دت �لبطالة خلريجي �لق�سم، و�أ�سبح توجههم �لعام بعد 
�لتخرج �إيجاد فر�س���ة عمل �أيا كان جمال هذ� �لعمل ف�س���عى �لق�س���م �إىل تقلي�س عدد 
�ملقبول���ني به خالل �لفرتة �ل�س���ابقة، ويعد هذ� توجه عام م���ن خالل �أهمية �أن يدعم 

�لق�سم و�لكلية على جمال و��سع �أ�س�س �لرب�مج �لقت�سادية و�لتنموية بالدولة.
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ومما ل�س���ك فيه �أن ذلك قد �أثر ب�س���كل مبا�س���ر على �لطلبة �لذين ��ست�سعرو� 
غمو�س م�ستقبلهم تبعا لتلك �لظروف �لوظيفية غري �ملو�تية، فنعك�س ذلك بالتبعية 
عل���ى ع���دم �هتمامه���م بال�س���كل �لأمث���ل مبقرر�ته���م، وقلت بالت���ايل د�فعيته���م للعمل 
�لأكادمي���ي، و�أ�س���بح كل م���ا ي�س���عون �إلي���ه ه���و �لنجاح فقط م���ن �أجل �لنج���اح باأقل ما 
ميكن من جهد ومثابرة، ولي�س من �أجل �لعمل وخدمة �ملجتمع، و�أ�س���بحت �لدر��س���ة 
ومقرر�ته���ا كاأنه���ا عبٌء ثقي���ٌل يتمنون تخطيه و�لتغلب عليه باأي�س���ر �ل�س���بل و�لطرق 
�ملمكنة، و�أ�سبح �لطالب �حلا�سرين يتتبعون �أخبار زمالئهم �ل�سابقني ويدركو� �أنهم 
تخرجو� وبع�س���هم مل يعمل يف جمال �لتخ�س����س �لذي ق�س���ى فيه 4 �سنو�ت و�آخرين 
عملو� يف غري تخ�س�س���هم على �لإطالق، و�س���ار حا�س���ر �لطلبة غام�س���ا وم�ستقبلهم 

جمهول تبعا لذلك.

درا�سات �سابقة:
: فيما يلي عر�سا للدر��سات �ل�سابقة �لتي �أتيحت يف جمال �لبحث للباحثنينْ  

فق���د �أج���رى Zaleski, (2002) در��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف على �لعالقة   
بني قلق �مل�ستقبل و�لتفاعل �لجتماعي و�ل�سعور بالنتماء ونوع �لتوقعات �مل�ستقبلية، 
�ملعرفي���ة و�لنفعالي���ة  �لعملي���ات  عل���ى  �مل�س���تقبل  قل���ق  تاأث���ري  م���دى  �إىل  بالإ�س���افة 
و�ل�س���لوكية ل���دى �أفر�د �لعينة، وتكونت عينة �لبحث م���ن 629 طالبا بولنديا و)487( 
طالًبا �أمريكًيا، و��س���تملت �أدو�ت �لدر��س���ة على مقيا�س قلق �مل�ستقبل، و�أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن �لأفر�د �لذين يحرزون درجات عالية على مقيا�س قلق �مل�ستقبل ي�سعون د�ئما 

لل�سيطرة و��ستخد�م ��سرت�تيجيات �أكرث قوة على من هم �أقل منهم �ساأنا. 

كم���ا �أجرى Bolanowski, (2005) در��س���ة بعنو�ن �لقلق جتاه �مل�س���تقبل   
�ملهني لدى طلبة كليات �لطب يف بولند�، تكونت عينة �لبحث من )992( طالًبا وطالبة 
يف �ل�سنة �لأخرية بكليات �لطب يف بولند�، وجلمع �لبيانات مت ��ستخد�م ��ستبانة قلق 
�مل�س���تقبل م���ن �إعد�د �لباحث، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �رتفاع م�س���توى �لقلق �ملهني لدى 
�أغلب �أفر�د �لعينة، كما �ت�سح وجود عالقة عك�سية بني م�ستوى �لقلق �ملهني ودرجات 

�لطالب �لتح�سيلية خا�سة يف �ملعلومات �لنظرية و�ملهار�ت �لتطبيقية �لطبية. 
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بينما هدفت در��س���ة كل من �ملحاميد و�ل�سفا�س���فة )2007( �إىل �لتعرف على   
م�س���توى قلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى طالب �جلامعات �لأردنية �لر�س���مية، و�أثر كل من 
متغ���ريي �جلن����س و�لكلية و�لتفاع���ل بينهما على م�س���توى قلق �مل�س���تقبل �ملهني، وقد 
تثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س لقلق �مل�س���تقبل �ملهني من �إعد�د �لباحثني، وتكونت 
عين���ة �لبح���ث م���ن )408( طال���ب وطالبة م���ن طالب جامع���ات �لريموك و�لها�س���مية 
وموؤتة، و�أو�س���حت �لنتائج وجود م�ستوى مرتفع من قلق �مل�ستقبل �ملهني، �إ�سافة �إىل 
وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف م�س���توى قلق �مل�س���تقبل �ملهني ترجع ملتغري �لتخ�س�س، 
وعدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف م�ستوى قلق �مل�ستقبل �ملهني ترجع ملتغري �لنوع.

وبحث���ت در��س���ة �ل�س���ر�يرة وحجايا )2008( حتديد م�س���توى قلق �مل�س���تقبل   
�ملهني لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية بجامعة �لطفيلة �لتقنية، �إ�س���افة �إىل فح�س 
�لفروق يف م�ستوى قلق �مل�ستقبل �ملهني بالن�سبة ملتغري�ت �لر�سا عن �لدر��سة و�مل�ستوى 
�لدر��س���ي و�لن���وع، و�أي�س���ا ��س���تخر�ج معام���الت �لرتب���اط ب���ني قل���ق �مل�س���تقبل �ملهني 
و�ملع���دل �لرت�كم���ي، وقد تاألفت عين���ة �لبحث من 150 طالب وطالب���ة، وتثلت �أدو�ت 
�لدر��سة يف مقيا�س �لقلق على �مل�ستقبل �ملهني ومقيا�س �لر�سا عن �حلياة �جلامعية، 
وقد تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود �رتفاع يف م�س���توى قلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى 
�أفر�د �لعينة، مع وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني �لأفر�د ذوي �لر�س���ا �ملرتفع و�لر�سا 
�ملنخف�س على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني، ووجدت عالقة �رتباطية عك�سية بني قلق 
�مل�س���تقبل �ملهني و�ملعدل �لرت�كمي، وعدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف م�س���توى قلق 

�مل�ستقبل �ملهني ترجع �إىل متغريي �لنوع و�مل�ستوى �لدر��سي و�لتفاعل بينهما.

بينم���ا ركزت در��س���ة �س���مني )2012( عل���ى �لتعرف على �جتاهات طلبة ق�س���م   
�لرتبية �خلا�س���ة نحو م�س���تقبلهم �ملهني، وكذ� �لك�سف عن دللة �لفروق يف �جتاهات 
ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة نحو م�س���تقبلهم �ملهن���ي وفق متغري ن���وع �جلن�س، و��س���تملت 
عينة �لبحث على 108 طالبا وطالبة بق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية �لأ�سا�سية 
باجلامعة �مل�ستن�س���رية، وقد طبق مقيا�س �جتاهات م�س���تقبل �لقلق �ملهني، و�أ�س���فرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن �أن طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة لديه���م �جتاه���ات �إيجابية نحو 
م�س���تقبلهم �ملهن���ي، كذلك عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لذكور و�لإناث 

يف �جتاهاتهم نحو م�ستقبلهم �ملهني. 
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وهدفت در��س���ة �لعايد و�آخ���رون )2012( �إىل معرفة �جتاهات طلبة �لرتبية   
�خلا�س���ة نحو مهنة �مل�س���تقبل و�لدو�فع �لكامنة ور�ء �لتحاقهم بالتخ�س����س بجامعة 
�ملجمعة، وتكونت عينة �لبحث من 155 طالبا يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية 
بجامعة �ملجمعة من �لذكور للعام �لدر��س���ي 1432 – 1433 ه�، و��س���تخدمت �لدر��س���ة 
مقيا����س �لعو�م���ل �لكامن���ة ور�ء �لتح���اق �لط���الب بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة ومقيا�س 
�لجتاه نحو مهنة �مل�س���تقبل، وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��سة �إىل �إيجابية �جتاهات طالب 
�لرتبية �خلا�سة نحو مهنة �مل�ستقبل، كما �ت�سح وجود دو�فع موؤثرة لختيار �لطالب 
لق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة للدر��س���ة فيه، وبين���ت �لنتائج �أي�س���ا عدم وجود ف���روق د�لة 
�إح�س���ائيا يف �جتاه���ات ط���الب �لرتبية �خلا�س���ة نحو مهنة �مل�س���تقبل تبعا للم�س���توى 
�لدر��س���ي، وع���دم وج���ود عالقة د�لة �إح�س���ائيا بني �جتاهات طالب �لرتبية �خلا�س���ة 
نحو مهنة �مل�س���تقبل وحت�س���يلهم �لدر��س���ي، كما بينت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية 
�إيجابية بني �لدو�فع �لكامنة للتحاق �لطالب بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة و�جتاهاتهم 

نحو مهنة �مل�ستقبل. 

كم���ا ق���دم �ل�س���لمي )2013( در��س���ة ه���دف ملعرف���ة �لعالقة بني �إحب���اط عدم   
�لتوظي���ف ود�فعية �لإجناز وبني �لتح�س���يل �لأكادميي ل���دى طالب �لكلية �جلامعية 
بجامعة �أم �لقرى باجلموم، وتكونت عينة �لبحث من )110( طالًبا من طالب �ل�سنة 
�لأوىل بالكلي���ة �جلامعي���ة مق�س���مني �إىل )55( طال���ب تخ�س����س �أدب���ي و)55( طال���ب 
تخ�س����س علم���ي، وقد طبق���ت �أدو�ت مقيا�س هريمانز لقيا�س د�ف���ع �لإجناز ومقيا�س 
�لإحباط من عدم �لتوظيف، وقد �أكدت نتائج �لدر��سة وجود عالقة �رتباطية �سالبة 
ب���ني م�س���توى �إحب���اط ع���دم �لتوظيف و�لتح�س���يل �لأكادمي���ي لدى �أف���ر�د �لعينة من 
�لتخ�س�س���ات �لأدبي���ة و�لعلمي���ة، كم���ا �أظه���رت �لنتائج �أي�س���ا وجود عالق���ة �رتباطية 
عك�سية بني م�ستوى �لإحباط من عدم �لتوظيف وم�ستوى د�فعية �لإجناز لدى �أفر�د 

عينة �لدر��سة. 

وقد هدفت در��سة خميمر )2013( �إىل �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني قلق   
�مل�س���تقبل �ملهن���ي و�لد�فع لالإجناز �لأكادميي و�لفروق ب���ني طالب �جلامعة يف هذين 
�ملتغريي���ن وفق���ا ملتغري�ت �لتخ�س����س �لدر��س���ي و�لن���وع و�لفرقة �لدر��س���ية، وتكونت 
عين���ة �لبحث من )300( طالب���ا وطالبة من طالب كلية �لرتبية جامعة حلو�ن، طبق 
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عليهم مقيا�س���ي قلق �مل�س���تقبل �ملهني و�لد�فع لالإجناز �لأكادميي، وتو�سلت �لدر��سة 
�إىل وجود �رتباط د�ل �إح�سائيا بني درجات �لطالب على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني 
ودرجاته���م على مقيا�س �لد�فع لالإجناز �لأكادميي، و�أي�س���ا وجود تاأثري د�ل لكل من 
متغري�ت �لتخ�س����س �لدر��س���ي و�لفرقة �لدر��س���ية و�لنوع و�لتفاعل بني �لتخ�س����س 
�لدر��سي و�لنوع و�لتفاعل بني �لفرقة �لدر��سية و�لنوع يف تباين درجات �أفر�د �لعينة 

على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني. 

كم���ا قامت �أو�س���ن )2015( بدر��س���ة هدفها �لك�س���ف عن طبيع���ة �لعالقة بني   
�لتوجي���ه �جلامع���ي وتقدي���ر �ل���ذ�ت وقلق �مل�س���تقبل �ملهني ل���دى طلبة �ل�س���نة �لأوىل 
جامع���ي وكذل���ك �لف���روق ب���ني ه���ذه �ملتغ���ري�ت يف �س���وء متغ���ري �جلن�س و�لتخ�س����س 
�لدر��س���ي، وقد تكونت عينة �لبحث من )298( طالبا وطالبة مبختلف �لتخ�س�س���ات، 
وتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف ��س���تمارة و�ق���ع �لتوجيه �جلامعي ومقيا����س تقدير �لذ�ت 
و��ستمارة قلق �مل�ستقبل �ملهني، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة �رتباطية د�لة 
�إح�س���ائيا بني �لتوجيه �جلامعي وقلق �مل�س���تقبل �ملهني، �إ�س���افة �إىل عدم وجود فروق 
د�لة �إح�سائيا يف درجات قلق �مل�ستقبل �ملهني تبعا ملتغري�ت �لنوع و�لتخ�س�س �لدر��سي.

وق���د هدف���ت در��س���ة عط���ا �هلل )2016( �إىل �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني قل���ق 
�مل�س���تقبل �ملهن���ي و�لد�فعي���ة لالإجناز و�لر�س���ا �لوظيف���ي و�لتعرف عل���ى �لفروق بني 
�أف���ر�د �لعين���ة تبع���ا للنوع و�لتخ�س����س يف قلق �مل�س���تقبل �ملهني، وحتدي���د �لفروق بني 
مرتفعي ومنخف�س���ي قلق �مل�س���تقبل �ملهني يف �لد�فعية لالإجناز وقلق �مل�ستقبل �ملهني 
و�لر�سا �لوظيفي، وقد تكونت عينة �لبحث من 200 معلما م�ساعد� مبرحلة �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي م���ن �جلن�س���ني يف حمافظ���ة �لدقهلي���ة، ومت تطبيق مقايي�س قلق �مل�س���تقبل 
�ملهني و�لد�فعية لالإجناز و�لر�س���ا �لوظيفي، وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدم وجود 
تاأث���ري د�ل �إح�س���ائيا لكل من متغريي �لنوع و�لتخ�س����س و�لتفاع���ل بينهما على قلق 
�مل�ستقبل �ملهني لدى �ملعلمني �مل�ساعدين، كما تو�سلت �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا 
بني متو�س���طي درجات �ملعلمني �مل�س���اعدين �ملنخف�س���ني و�ملرتفعني يف قلق �مل�س���تقبل 
�ملهني على مقيا�سي �لد�فعية لالإجناز و�لر�سا �لوظيفي، ل�سالح �ملنخف�سني، كذلك 
وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �س���البة ب���ني درج���ات �ملعلم���ني �مل�س���اعدين عل���ى مقيا�س قلق 

�مل�ستقبل �ملهني ودرجاتهم على مقيا�سي �لد�فعية لالإجناز و�لر�سا �لوظيفي.
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يف ح���ني هدف���ت در��س���ة غن���امي )2018( �إىل حماول���ة �لك�س���ف ع���ن طبيع���ة   
�لعالقة بني كل من قلق �مل�ستقبل �ملهني و�لر�سا عن �لتخ�س�س �لدر��سي و�لتح�سيل 
�لأكادميي لدى طالب �س���عبة �لرتبية �خلا�س���ة بكلية �لرتبية بالإ�س���ماعيلية وكذلك 
�لك�س���ف ع���ن عالق���ة قل���ق �مل�س���تقبل �ملهني بالر�س���ا ع���ن �لتخ�س����س �لدر��س���ي وذلك 
م�س���افا �إىل معرفة �لإ�س���هام �لن�سبي لقلق �مل�س���تقبل �ملهني و�لر�سا عن �لتخ�س�س يف 
�لتنب���وؤ بالتح�س���يل �لأكادمي���ي ل���دى عينة �لبحث وق���د تكونت عين���ة �لبحث من 136 
طالبا وطالبة من طالب �سعبة �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بالإ�سماعيلية بالفرق 
�لأربعة �لدر��سية، وقد تثلت �أدو�ت �لدر��سة من مقيا�س لقلق �مل�ستقبل �ملهني و�لر�سا 
عن �لتخ�س�س �لدر��سي، وقد �أكدت نتائج �لدر��سة وجود عالقة �رتباطية �سالبة بني 
قلق �مل�س���تقبل �ملهني و�لتح�س���يل �لأكادميي لدى �أفر�د عينة �لبحث من طالب �سعبة 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبية بالإ�س���ماعيلية، كما وجدت عالقة �رتباطية �س���البة 
بني قلق �مل�س���تقبل �ملهني و�لر�س���ا عن �لتخ�س�س �لدر��سي لدى �أفر�د عينة �لدر��سة.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
من ��ستقر�ء �لباحثني ملجمل �لدر��سات �ل�سابقة، مت �إبر�ز ما يلي:

((( مل تق���م �أي من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بعمل بر�م���ج �إر�س���ادية �أو تدريبية لتنمية 1
د�ف���ع �لإجن���از لدى عين���ات �لطالب، مع �أن فئات �ل�س���باب وطالب �جلامعة يف 
�أم����س �حلاج���ة �إىل مث���ل ه���ذه �لرب�م���ج للتعامل م���ع �مل�س���تحدثات �لأكادميية 

و�لتعليمية د�خل �لبيئة �جلامعية. 
((( �ت�س���ح وج���ود قل���ق م�س���تقبل مهن���ي بني فئ���ات عديدة م���ن �لط���الب يف كليات 1

 (Bolanowski,خمتلف���ة، مث���ل: ط���الب كلي���ة �لط���ب يف در��س���ة بولن�س���كي
 (2005، و�ملعلمني �مل�ساعدين يف در��سة عطا �هلل )2016(.

((( لحظ �لباحثان ندرة �لدر��سات �لأجنبية �لتي تناولت متغري�ت �لبحث )�لد�فع 1
لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�ستقبل �ملهني(، وقد يرجع ذلك �إىل �ختالف طبيعة 
ونوعي���ة �لدر��س���ة و�لط���الب و�مله���ن �ملرتبط���ة بالدر��س���ة يف ه���ذه �ملجتمعات.

((( لح���ظ �لباحث���ان ن���درة �لدر��س���ات �لتي تناولت طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 1
باجلامع���ات �لعربية بالبحث و�لدر��س���ة، حيث كان هناك ثالث در��س���ات فقط 
كان���ت عينتها من طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة، مثل: در��س���ة �س���مني )2012( 
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ودر��سة �لعايد و�آخرون )2012( ودر��سة غنامي )2018(. لوحظ �رتفاع �أحجام 
عينات �لدر��س���ات �ل�س���ابقة من �لطالب و�لطالبات، و�س���بب ذلك �أن �لدر��س���ة 
حول �مل�ستقبل �ملهني ب�سفة خا�سة يغلب عليها طابع �لدر��سات �ل�ستطالعية، 
وهذ� �لنوع من �لدر��س���ات يحتاج �إىل عينات كبرية �حلجم من �لطلبة، عك�س 
�لدر��س���ات �لتجريبي���ة �أو �لإكلينيكي���ة �لت���ي تك���ون عينته���ا قليل���ة �لعدد، حيث 
كان���ت �أقل عينة يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 108 طالب وطالبة بالرتبية �خلا�س���ة 

يف در��سة �سمني )2012(.
((( ��س���تطالعية 1 �س���يكومرتية  �أدو�ت  عل���ى  �ل�س���ابقة  �لدر��س���ات  �أغل���ب  ��س���تملت 

ت�ستخدم للقيا�س للتاأكد من �رتباطية متغري�ت �لدر��سة مع بع�سها �لبع�س، 
وركزت �أغلب تلك �لدر��سات على عمل مقايي�س قلق م�ستقبل �أو قلق م�ستقبل 
مهني مثل در��س���ات �ملحاميد و�ل�سفا�س���فة )2007( ودر��سة �ل�سر�يرة وحجايا 
)2008( ودر��س���ة �س���مني )2012( ودر��س���ة �أب���و �س���نب )2012( ودر��س���ة غن���امي 
)2018(، بينم���ا ��س���تخدم يف در��س���ة �ل�س���لمي )2013( مقيا����س �لإحب���اط م���ن 
ع���دم �لتوظي���ف، يف ح���ني طبق مقيا�س �لجتاه نحو مهنة �مل�س���تقبل يف در��س���ة 
�لعاي���د و�آخ���رون )2012(؛ ويف �ملتغ���ري �لآخر )د�فعية �لإجن���از( مل يكن هناك 
مقيا�س �س���ريح لد�فع �لإجناز �لأكادميي �إل يف در��س���ة خميمر )2013( وباقي 
�لدر��س���ات �أغلبها ركزت على مقايي�س �لد�فع لالإجناز ب�س���كل عام مثل در��س���ة 
�ل�س���لمي )2013( ودر��س���ة عط���ا �هلل )2016( �أو �لتو�فق �لدر��س���ي مثل در��س���ة 
�أب���و �س���نب )2012( �أو �لتح�س���يل �لأكادميي مثل در��س���ة غن���امي )2018( بع�س 
�لدر��سات على عك�س �ملتوقع ك�سفت نتائجها عن عالقة �رتباطية �إيجابية بني 
�لقل���ق من �مل�س���تقبل �ملهني و�لتح�س���يل �لأكادميي �أو �لدر��س���ي كما يف در��س���ة 
�س���مني )2012( ودر��س���ة �لعايد و�آخرون )2012( ودر��سة خميمر )2013( وقد 
�أرج���ع �لباحث���ان هذ� �لتناق�س �إىل �أن هن���اك فجوة زمنية حمددة لذلك، ففي 
�لوق���ت �ل���ذي ت���ت فيه تل���ك �لبح���وث كان هناك مت�س���ع ول���و ب�س���يط لإيجاد 
وظيفة �أو عمل للخريجني من �أق�سام �لرتبية ب�سفة عامة و�لرتبية �خلا�سة 
عل���ى وجه �خل�س���و�س، ولكن يف �لآونة �لأخرية تز�ي���دت �أعد�د �خلريجني مع 
قلة فر�س �لت�س���غيل لهم وقلة �ملر�كز �حلكومية و�ملوؤ�س�س���ات �خلا�س���ة لرعاية 
ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، مما �نعك�س ذلك على زيادة معدلت �لقلق لديهم 

من �لوجهة �ملهنية.
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((( لحظ �لباحثان وجود ت�سابه كبري يف عنو�ن �لبحث �لر�هن متماثال مع در��سة 1
خميم���ر )2013( ولك���ن م���ن خ���الل ��س���تقر�ء �لدر��س���ة �لأخرى و��س���تخال�س 
�أفكاره���ا �ملنهجي���ة �ت�س���ح وج���ود �خت���الف ب���ني �لدر��س���تني م���ن حي���ث �لبيئة 
�ملكانية حمل �لتطبيق و�ختالف حجم ونوعية وطبيعة �لعينة حمل �لدر��سة.

((( تع���د در��س���ة عط���ا �هلل )2016( �لدر��س���ة �لوحي���دة �لتي تخط���ت حاجز طالب 1
�لكلي���ة �إىل �لو�ق���ع �لعملي و�ملهن���ي موؤكدة �أن هناك وظيفة قد مت �س���غلها من 
قبل �لطالب �لذين �سارو� معلمني م�ساعدين، لذ� قام �لباحث باإدر�ج مفهوم 
�آخ���ر مع مفهومي �لدر��س���ة �ل وهو مفهوم �لر�س���ا �لوظيفي، ل���ذ� يوؤخذ على 
هذه �لدر��س���ة كيفية �أن يكون هناك قلق مهني للطالب �لذين هم يف �لأ�س���ا�س 
معلم���ني م�س���اعدين )�أي �أنهم �س���ارو� يف جم���ال �لعمل �ملهن���ي( وكان �لأحرى 
بالبحث �أن يقوم بعمل در��س���ة ��س���تطالعية فقط عن �لر�س���ا �لوظيفي ولي�س 

قلق �مل�ستقبل �ملهني.
((( �لن���وع 1 عل���ى  �لدر��س���ة  متغ���ري�ت  تاأث���ري  �ل�س���ابقة  �لدر��س���ات  معظ���م  بحث���ت 

و�لتخ�س����س و�مل�س���توى �لدر��س���ي، وتع���د در��س���ة �ل�س���ر�يرة وحجاي���ا )2008( 
�لوحيدة �لتي ركزت على فروق �ملعدل �لرت�كمي تبعا ملفاهيم �لدر��سة. 

وبالت���ايل تت�س���ح �أهمي���ة �لبح���ث �حلايل يف كون���ه يتناول �لعالقة ب���ني �لد�فع 
لالإجناز �لأكادميي باأبعاده �لثالثة )�لأكادميي، �لجتماعي، �لنف�سي( وعالقته بقلق 
�مل�ستقبل �ملهني يف �سوء متغري �لنوع و�ملعدل �لرت�كمي و�لتخ�س�س �لدر��سي �لدقيق. 

فرو�س الدرا�سة:
((( توجد عالقة �رتباطية د�لة �ح�سائًيا بني �لد�فع �لنف�سي لالإجناز �لأكادميي 1

وقلق �مل�ستقبل �ملهني لدى طالب وطالبات �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة. 
((( توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لد�ف���ع �لجتماع���ي لالإجن���از 1

�لأكادمي���ي وقل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي ل���دى ط���الب وطالب���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
بجامعة �ملجمعة. 

((( توج���د عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني �لد�فع �لتعليم���ي لالإجناز �لأكادميي 1
وقلق �مل�ستقبل �ملهني لدى طالب وطالبات �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة. 
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((( توج���د عالق���ة �رتباطي���ة �س���البة د�لة �إح�س���ائيا ب���ني درجات ط���الب وطالبات 1
�لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة على �لدرجة �لكلية ملقيا�س �لد�فع لالإجناز 

�لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لد�فع لالإجناز باأبعاده �لثالثة )نف�س���ي، 1

�جتماعي، تعليمي( تبعا ملتغري �لنوع طالب / طالبات ل�سالح عينة �لطالبات.
((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف قل���ق �مل�س���تقبل �ملهني تبعا ملتغ���ري �لنوع 1

طالب / طالبات ل�سالح عينة �لطالب.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائيا يف �لد�فع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�ستقبل 1

�ملهني تبعا ملتغري �ملعدل �لرت�كمي.
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لد�فع لالإجناز وقلق �مل�س���تقبل �ملهني 1

تبعا ملتغري �لتخ�س�س.

اإجراءات البحث:

 املنهلج البحلث: �عتم���د �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي 1 ))
�لرتباط���ي للتحق���ق م���ن وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني كل من 

�لد�فع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�ستقبل �ملهني لدى عينة �لبحث.
 عينلة البحلث : تكون���ت عينة �لبحث م���ن )114( طال���ب وطالبة م���ن �لطلبة 1 2)

�ملقي���دون و�ملنتظم���ون بالدر��س���ة يف ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبي���ة 
بجامعة �ملجمعة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية للف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام 
�جلامع���ي 1438/ 1439 ه مب�س���اري )�إعاق���ة عقلي���ة، توح���د(، مت �ختيارهم من 
�مل�س���توى �خلام����س حت���ى �مل�س���توي �لثامن؛ بو�ق���ع )57( طالب���ا و)57( طالبة، 
تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ما بني )18-22( �س���نة مبتو�س���ط عمر زمني قدره 
20 عاما، و�جلدول رقم )1( �دناه يو�س���ح و�سًفا تف�سيلًيا لتوزيع عينة �لبحث 

وفًقا للنوع و�لتخ�س�س �لدر��سي �لدقيق.
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جدول )1(
توزيع عينة البحث وفًقا للنوع والتخ�س�س الدرا�سي الدقيق

�ملجموع�لتوحد�لإعاقة �لعقلية�جلن�س
292857ذكور
322557�إناث

6153114جمموع

( اأدوات البحث: (.

مقيا�س الدافع لاإجناز الأكادميي . )
لتحقي���ق �أه���د�ف �لبح���ث ق���ام �لباحث���ان باإع���د�د وت�س���ميم مقيا����س �لد�ف���ع   
لالإجن���از �لأكادمي���ي لطلب���ة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة من خ���الل �لط���الع على بع�س 
�لأدبيات و�لدر��س���ات و�ملقايي�س �ل�س���ابقة حمل �لدر��س���ة مثل در��س���ة خميمر )2013( 
ودر��س���ة عثمان )2014(، وبناء على ذلك مت حتديد �أبعاد �ملقيا�س على �لنحو �ملو�س���ح 

يف �جلدول �لتايل:
جدول )2(

و�سفا لأبعاد مقيا�س دافع الإجناز الأكادميي

 عدد �لتعريف �لإجر�ئي ��سم �لبعد
�لعبار�ت

 وهو يعني �حلالة �لنف�سية و�لنفعالية وتقدير �لذ�ت �مل�ساحبة�لبعد �لنف�سي
15 لالإجناز �لأكادميي

 �لبعد
 �لجتماعي

 وهو يعني حالة �لتفاعل �لجتماعي و�لتو�فق مع �لزمالء
12 و�مل�ساركة �لإيجابية �لتي ت�ساحب �لإجناز �لأكادميي

 وهو خمت�س بطبيعة �ملهام �لتعليمية و�لتح�سيلية و�لأكادميية �لبعد �لتعليمي
16 �مل�ساحبة لالإجناز �لأكادميي

43�لد�فعية لالإجناز �لأكادميي �ملجموع �لكلي

وت���رت�وح �ل�س���تجابة عل���ى عب���ار�ت �ملقيا����س باأبعاده���ا �لثالث���ة م���ا ب���ني د�ئًما 
و�أحياًن���ا ون���ادًر� و�أب���ًد�، و�لدرج���ة �لكلية للمقيا����س 129 وهي تعرب عن �أق�س���ى حالت 

د�فعية �لإجناز لدى عينة �لبحث.
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�سدق مقيا�س الدافع لاإجناز الأكادميي:
حل�ساب �سدق �ملقيا�س مت ��ستخد�م �سدق �ملحكمني، و�لت�ساق �لد�خلي وذلك 

على �لنحو �لتايل:
( �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �لأ�س���اتذة �ملتخ�س�س���ني (.

يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية، بل���غ عدده���م 10 حمكم���ني 
لتحدي���د مدى مالءمة كل عبارة من �لعبار�ت للهدف �لتي و�س���عت لقيا�س���ه، 
ومعرفة مدى و�سوح �أ�سلوب و�سياغة كل عبارة، وقد مت �لإبقاء على �لعبار�ت 
�لت���ي ح�س���لت على ن�س���بة �تفاق م���ا ب���ني )80-100%( من �ملحكم���ني من حيث 
�س���الحيتها ومالءمته���ا لقيا����س �لظاه���رة �لتي و�س���عت لقيا�س���ها، �طلع على 

جدول )3( للتفا�سيل.
جدول )3(

ن�سبة اتفاق املحكمني على عبارات مقيا�س الدافع لالإجناز الأكادميي )ن =10(

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

110%100129%902310%1003410%100
28%801310%100249%90359%90
310%100148%802510%100369%90
49%901510%100269%903710%100
59%90169%902710%100389%90
610%100178%80289%903910%100
710%100189%90299%90408%80
88%801910%1003010%1004110%100
910%100209%903110%100429%90

109%902110%100329%904310%100
1110%1002210%1003310%100

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن ن�س���ب �تف���اق �ل�س���ادة �ملحكم���ني عل���ى عبار�ت 
�ملقيا����س تر�وح���ت م���ا بني 80% - 90%  وهذه ن�س���بة مطمئنة للتعام���ل مع �ملقيا�س لذ� 

�سوف يتم �لإبقاء على جميع عبار�ت �ملقيا�س دون حذف. 
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( الت�سلاق الداخللي: مت ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خل���ي و�إيج���اد م�س���فوفة معام���الت (.
�لرتب���اط ب���ني �أبع���اد �ملقيا����س بع�س���ها �لبع����س وب���ني �لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلي���ة 

للمقيا�س ويو�سح جدول رقم )4( �لنتائج كما يلي
جدول )4(

م�سفوفة معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه )ن =100(

رقم �لبعد
�لعبارة

معامل 
رقم �لبعد�لرتباط

�لعبارة
معامل 
رقم �لبعد�لرتباط

�لعبارة
معامل 
�لرتباط

 �لد�فع
 �لنف�سي
 لالإجناز

�لأكادميي

10.437

 �لد�فع
 �لجتماعي

 لالإجناز
�لأكادميي

160.418

 �لد�فع
 �لتعليمي
 لالإجناز

�لأكادميي

280.459
20.584170.501290.385
30.452180.385300.415
40.501190.512310.501
50.415200.461320.377
60.394210.417330.469
70.501220.261340.471
80.442230.477350.462
90.476240.492360.492

100.409250.415370.518
110.419260.401380.426
120.383270.362390.435
130.455400.490
140.416410.448
150.451420.503

430.486

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.257، )0.05( = 0.197

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا 
عند م�ستوى دللة )0.01(.
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ثم مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني �لدرجة �لكلية لكل بعد من �أبعاد �ملقيا�س 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، و�جلدول رقم )5(، يو�سح نتائج معامالت �لرتباط.

جدول )5(
 الت�ساق الداخلي لأبعاد مقيا�س الدافع لالإجناز الأكادميي )ن =100(

معامالت �لرتباط�لأبعاد
0.554�لد�فع �لنف�سي لالإجناز �لأكادميي

0.518�لد�فع �لجتماعي لالإجناز �لأكادميي
0.546�لد�فع �لتعليمي لالإجناز �لأكادميي

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا 
عند م�ستوى دللة )0.01(.

ثبات مقيا�س الدافع لاإجناز الأكادميي:
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س با�س���تخد�م معامل ثبات طريقة �ألف���ا لكرو نباخ، كما 
مت ح�س���اب �لثبات �أي�س���ا باإعادة تطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مها )40( فرد� من نف�س 
�أف���ر�د �لعين���ة �لذي���ن مت �لتطبي���ق �لأول عليهم وذلك بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني 
ب���ني �لتطبيق���ني، و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح معام���الت �لثب���ات ملقيا����س قل���ق �لد�ف���ع             

لالإجناز �لأكادميي. 
جدول )6(

معامالت الثبات ملقيا�س قلق الدافع لالإجناز الأكادميي

�ألفا كرو نباخ�لأبعاد
)ن = 100(

�إعادة �لتطبيق
)ن =40(

0.8170.821�لد�فع �لنف�سي لالإجناز �لأكادميي
0.8110.819�لد�فع �لجتماعي لالإجناز �لأكادميي

0.7820.803�لد�فع �لتعليمي لالإجناز �لأكادميي
0.8290.832�ملقيا�س ككل

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم معامالت �لثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق 
يف ثبات مقيا�س �لد�فع لالإجناز �لأكادميي
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2. مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني 
م���ن خ���الل �طالع �لباحث���نينْ على در��س���ات ومقايي����س )قلق �مل�س���تقبل �ملهني( 
مثل در��س���ة �ملحاميد و�ل�سفا�س���فة )2007( و �ل�س���ر�يرة وحجايا)2008( ودر��س���ة �أبو 
�سنب)2012( ودر��سة خميمر)2013( ودر��سة �أو�سن )2015( ودر��سة عطا �هلل )2016( 
ودر��س���ة غن���امي )2018( مت �إع���د�د وت�س���ميم مقيا�س قلق �مل�س���تقبل �ملهني مت تطبيقه 
على عينة �لبحث من �لطالب و�لطالبات بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة. 
و�ملقيا�س مت �إعد�ده ب�سكل كلي من 24 عبارة على م�ستويات متدرجة من �ل�ستجابات 
�لطالبية: د�ئما – �أحيانا – نادر� – �أبد�، و�ملجموع �لكلي للمقيا�س 72 درجة، و�لدرجة 
�ملرتفعة تدل على حدة و�س���دة قلق �مل�ستقبل �ملهني لدى �لطالب و�لطالبات بالق�سم.

�سدق مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني: 
حل�ساب �سدق �ملقيا�س مت ��ستخد�م �سدق �ملحكمني، و�لت�ساق �لد�خلي وذلك 

على �لنحو �لتايل:
( �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �لأ�ساتذة �ملتخ�س�سني (.

يف جمال �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية، بلغ عددهم 10 حمكمني لتحديد مدى 
مالءمة كل عبارة من �لعبار�ت للهدف �لتي و�س���عت لقيا�س���ه، ومعرفة مدى و�س���وح 
�أ�س���لوب و�س���ياغة كل عب���ارة، وقد مت �لإبقاء عل���ى �لعبار�ت �لتي �تف���ق عليها 80% من 

�ملحكمني من حيث �سالحيتها ومالءمتها لقيا�س �لظاهرة �لتي و�سعت لقيا�سها. 
جدول)7(

 ن�سبة اتفاق املحكمني على عبارات مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني )ن = 10(

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق
 رقم

�لعبارة
 عدد

 مر�ت
�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق

110%100910%100179%90
28%80109%901810%100
310%100119%90199%90
49%901210%1002010%100
59%90138%802110%100
610%1001410%100229%90
710%100159%902310%100
88%80168%80249%90
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن ن�س���ب �تف���اق �ل�س���ادة �ملحكم���ني عل���ى عبار�ت 
�ملقيا�س تر�وحت ما بني 80%-100% لذ� �سوف يتم �لإبقاء على جميع عبار�ت �ملقيا�س 

دون حذف.
( �سلدق الت�سلاق الداخللي: مت �إيج���اد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا����س ع���ن طريق (.

ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درجات �أف���ر�د �لعينة عل���ى كل عب���ارة و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س.

جدول)8( 
معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س )ن =100(

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
معامل �لرتباط�لعبارة

10.44890.524170.460
20.478100.377180.537
30.447110.475190.490
40.359120.394200.588
50.461130.372210.487
60.477140.463220.385
70.514150.511230.466
80.552160.498240.394

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.257، )0.05( = 0.197
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائيا عند 

م�ستوى دللة )0.01(.

ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني:
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريق���ة معادلة )�ألفا – ك���رو نباخ(، وقد 
بل���غ قيم���ة معام���ل �لثبات به���ذه �لطريق���ة )0.806(، كما مت ح�س���اب �لثب���ات �لتجزئة 
�لت�س���فية ل�س���بريمان بر�ون حيث مت تق�سيم �لعبار�ت �إىل ن�سفني )�لعبار�ت �لفردية 
/ �لعبار�ت �لزوجية( ثم ح�ساب معامل �لرتباط بني �لن�سفني وت�سحيح هذ� �ملعامل 
م���ن �أث���ر �لطول با�س���تخد�م معادلة �س���يربمان ب���ر�ون، وقد بل���غ معامل �لثب���ات بهذه                      

�لطريقة )0.817(.
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نتائج البحث:
بالن�سبة للفر�س الأول: 

ين�س هذ� �لفر�س على �أنه » توجد عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيا بني 
درج���ات طالب وطالبات �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة على بعد �لد�فع �لنف�س���ي 
لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني ». وللتحقق من �سحة 
هذ� �لفر�س مت ح�س���اب معامل �رتباط بري�س���ون بني درجات �لطالب و�لطالبات على 
بعد �لد�فع �لنف�سي لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

جدول )9( 
معامل الرتباط بني درجات الطالب والطالبات على بعد الدافع النف�سي لالإجناز الأكادميي 

ودرجاتهم على مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني )ن = 114(

 معامل�ملقيا�س
�لرتباط

 م�ستوى
�لدللة

0.01-0.413�لد�فع �لنف�سي لالإجناز �لأكادميي / قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.241           م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 0.185
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�سائيا عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني درج���ات �لط���الب و�لطالب���ات على بع���د �لد�فع �لنف�س���ي 

لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

بالن�سبة للفر�س الثاين: 
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أنه » توج���د عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�س���ائيا 
ب���ني درج���ات ط���الب وطالب���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �ملجمع���ة على بع���د �لد�فع 
�لجتماع���ي لالإجن���از �لأكادمي���ي ودرجاته���م عل���ى مقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي ». 
وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ح�س���اب معامل �رتباط بري�س���ون ب���ني درجات 
�لط���الب و�لطالبات على بعد �لد�ف���ع �لجتماعي لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على 

مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني. 
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جدول)10(
 معامل الرتباط بني درجات الطالب والطالبات على بعد الدافع الجتماعي لالإجناز الأكادميي 

ودرجاتهم على مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني )ن = 114(

 معامل�ملقيا�س
�لرتباط

 م�ستوى
�لدللة

0.01-0.435 �لد�فع �لجتماعي لالإجناز �لأكادميي / قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.241 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 0.185 
يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيا عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني درجات �لطالب و�لطالبات على بع���د �لد�فع �لجتماعي 

لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

بالن�سبة للفر�س الثالث: 
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه » توجد عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيا بني 
درجات طالب وطالبات �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة على بعد �لد�فع �لتعليمي 
لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني ».وللتحقق من �سحة 
هذ� �لفر�س مت ح�س���اب معامل �رتباط بري�س���ون بني درجات �لطالب و�لطالبات على 
بعد �لد�فع �لتعليمي لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

جدول )11( 
معامل �لرتباط بني درجات �لطالب و�لطالبات على بعد �لد�فع �لتعليمي لالإجناز 

�لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني )ن = 114(

 معامل�ملقيا�س
�لرتباط

 م�ستوى
�لدللة

0.01 -0.534 �لد�فع �لتعليمي لالإجناز �لأكادميي / قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.241 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 0.185
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�سائيا عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني درجات �لط���الب و�لطالبات عل���ى بعد �لد�ف���ع �لتعليمي 

لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.
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بالن�سبة للفر�س الرابع: 
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه » توجد عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيا بني 
درجات طالب وطالبات �لرتبية �خلا�سة بجامعة �ملجمعة على �لدرجة �لكلية ملقيا�س 

�لد�فع لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني ».

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ح�س���اب معام���ل �رتباط بري�س���ون بني 
درج���ات �لط���الب و�لطالبات على �لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �لد�ف���ع لالإجناز �لأكادميي 

ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

جدول )12(
 معامل الرتباط بني درجات الطالب والطالبات على الدرجة الكلية ملقيا�س الدافع لالإجناز 

الأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني )ن = 114(

 معامل�ملقيا�س
�لرتباط

 م�ستوى
�لدللة

0.01-0.577 �لدرجة �لكلية للد�فع لالإجناز �لأكادميي / قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.241 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 0.185
يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيا عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني درجات �لط���الب و�لطالبات على �لدرج���ة �لكلية ملقيا�س 

�لد�فع لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

بالن�سبة للفر�س اخلام�س: 
ين����س �لفر����س على �أنه: » توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف �لد�فع لالإجناز 
�لأكادمي���ي تبع���ا ملتغ���ري �لنوع )ط���الب/ طالبات( ل�س���الح �لطالب���ات ». وللتحقق من 
ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » للمجموعات �مل�س���تقلة ملعرف���ة دللة �لفروق 
بني متو�س���طات درجات �لطالب و�لطالبات على مقيا�س �لد�فع لالإجناز �لأكادميي، 

و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 72 

جدول )13(
 قيمة "ت" لدللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات على

 مقيا�س الدافع لالإجناز الأكادميي )ن = 114(

�لأبعاد
�لطالب
)ن= 57(

 �لطالبات
 م�ستوىقيمة ت)ن= 57(

�لدللة
عمعم

 �لد�فع �لنف�سي لالإجناز
13.092.86816.771.9917.9670.01�لأكادميي

 �لد�فع �لجتماعي
9.612.32013.192.3948.1050.01لالإجناز �لأكادميي

 �لد�فع �لتعليمي لالإجناز
14.212.61719.141.93111.4440.01�لأكادميي

36.914.67648.933.82615.0170.01�لدرجة �لكلية للمقيا�س

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.63 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.98

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م "ت" �ملح�س���وبة لأبع���اد مقيا����س �لد�فع 
لالإجناز �لأكادميي و�لدرجة �لكلية للمقيا�س �أكرب من قيمة "ت" �جلدولية )2.63(، 
مما ي�س���ري �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطات 
درج���ات �لط���الب و�لطالبات عل���ى �أبعاد مقيا�س �لد�فع لالإجن���از �لأكادميي و�لدرجة 

�لكلية للمقيا�س ل�سالح عينة �لطالبات.

بالن�سبة للفر�س ال�ساد�س: 
ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: » توجد ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف قلق �مل�س���تقبل 
�ملهن���ي تبع���ا ملتغ���ري �لن���وع )ط���الب/ طالبات( ل�س���الح �لط���الب ». وللتحق���ق من هذ� 
�لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » للمجموع���ات �مل�س���تقلة ملعرفة دلل���ة �لفروق بني 
متو�س���طي درج���ات �لط���الب و�لطالبات على مقيا����س قلق �مل�س���تقبل �ملهني، و�جلدول 

�لتايل يو�سح ذلك.
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جدول)14( 
قيمة »ت« لدللة الفروق بني متو�سطي درجات الطالب والطالبات 

على مقيا�س قلق امل�ستقبل املهني )ن = 114(

�ملتغري
�لطالب
)ن= 57(

�لطالبات
 م�ستوىقيمة ت)ن= 57(

�لدللة
عمعم

56.705.98246.752.87411.3160.01قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.63 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.98

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيمة »ت« �ملح�سوبة ملقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني 
�أكرب من قيمة »ت« �جلدولية )2.63(، مما ي�سري �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند 
م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طي درج���ات �لطالب و�لطالبات عل���ى مقيا�س قلق 

�مل�ستقبل �ملهني ل�سالح �لطالب.

بالن�سبة للفر�س ال�سابع: 
ين����س �لفر����س على �أنه: » توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف �لد�فع لالإجناز 
�لأكادمي���ي وقلق �مل�س���تقبل �ملهني تبعا ملتغ���ري �ملعدل �لرت�كمي )�لط���الب و�لطالبات 
�لرت�كم���ي                       �ملع���دل  و�لطالب���ات ذوي  و�لط���الب  فاأق���ل/  �لرت�كم���ي 3.5  �ملع���دل  ذوي 

3.6 فاأكرث( ». 

وللتحق���ق م���ن هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » للمجموعات �مل�س���تقلة 
ملعرفة دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �لطالب و�لطالبات ذوي �ملعدل �لرت�كمي 
3.5 فاأقل و�لطالب و�لطالبات ذوي �ملعدل �لرت�كمي 3.6 فاأكرث على مقيا�سي �لد�فع 

لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�ستقبل �ملهني، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
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 جدول)15(
 قيمة »ت« لدللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات على مقيا�سي الدافع لالإجناز 

الأكادميي وقلق امل�ستقبل املهني تبعا ملتغري املعدل الرتاكمي )ن = 114(

�لأبعاد

�ملعدل �لرت�كمي 
3.5 �أو �أقل              

)ن= 45(
�ملعدل �لرت�كمي 3.6 

 م�ستوىقيمة ت�أو �أكرث )ن= 69(
�لدللة

عمعم
 �لد�فع �لنف�سي لالإجناز

13.643.12015.772.7613.8120.01�لأكادميي

 �لد�فع �لجتماعي لالإجناز
9.732.35912.492.8065.4570.01�لأكادميي

 �لد�فع �لتعليمي لالإجناز
14.242.71518.262.7697.6290.01�لأكادميي

37.625.69846.386.2367.5770.01�لدرجة �لكلية للمقيا�س
56.116.39048.875.5066.4390.01قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.63 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.98
يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:

((( �أن قي���م »ت« �ملح�س���وبة لأبع���اد مقيا����س �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادمي���ي و�لدرجة 1
�لكلي���ة للمقيا����س �أكرب من قيمة »ت« �جلدولية )2.63(، مما ي�س���ري �إىل وجود 
فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطات درجات �لطالب 
و�لطالب���ات ذوي �ملعدل �لرت�كم���ي 3.5 فاأقل و�لطالب و�لطالبات ذوي �ملعدل 
�لرت�كم���ي 3.6 فاأكرث على �أبعاد مقيا����س �لد�فع لالإجناز �لأكادميي و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س ل�سالح �لطالب و�لطالبات ذوي �ملعدل �لرت�كمي 3.6 فاأكرث.

((( �أن قيمة »ت« �ملح�سوبة ملقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني �أكرب من قيمة »ت« �جلدولية 1
)2.63(، مما ي�سري �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01( 
ب���ني متو�س���طي درجات �لط���الب و�لطالب���ات ذوي �ملعدل �لرت�كم���ي 3.5 فاأقل 
و�لط���الب و�لطالب���ات ذوي �ملع���دل �لرت�كم���ي 3.6 فاأك���رث عل���ى مقيا����س قل���ق 
�مل�س���تقبل �ملهني ل�س���الح �لطالب و�لطالبات ذوي �ملعدل �لرت�كمي 3.5 فاأقل.



الدافع لالإجناز الأكادميي وعالقته بقلق امل�ستقبل املهني د. علي بن فهد الدخيل و د. ع�سام عبد اخلالق

 75 

بالن�سبة للفر�س الثامن: 
ين�س �لفر�س على �أنه: » ل توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�سائيا يف �لد�فع لالإجناز 
�لأكادمي���ي وقل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي تبعا ملتغ���ري �لتخ�س����س )توحد/ �إعاق���ة عقلية( ». 
وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » للمجموعات �مل�س���تقلة ملعرفة 
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �لطالب و�لطالبات )تخ�س�س توحد( و�لطالب 
و�لطالبات )تخ�س����س �إعاقة عقلية( على مقيا�س���ي �لد�ف���ع لالإجناز �لأكادميي وقلق 

�مل�ستقبل �ملهني، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
جدول)16( 

قيمة "ت" لدللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات على مقيا�سي الدافع لالإجناز 
الأكادميي وقلق امل�ستقبل املهني تبعا ملتغري التخ�س�س )توحد/ اإعاقة عقلية( )ن = 114(

�لأبعاد
توحد

)ن= 53(
 �إعاقة عقلية

 م�ستوىقيمة ت)ن=61(
�لدللة

عمعم
 �لد�فع �لنف�سي لالإجناز

غري د�لة14.603.15215.213.0061.055�لأكادميي

 �لد�فع �لجتماعي لالإجناز
غري د�لة11.092.96311.672.9481.041�لأكادميي

 �لد�فع �لتعليمي لالإجناز
غري د�لة16.643.52016.703.2680.100�لأكادميي

غري د�لة42.347.56543.437.2470.782�لدرجة �لكلية للمقيا�س
غري د�لة52.267.25751.266.4800.779قلق �مل�ستقبل �ملهني

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.63 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.98
يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:

((( �أن قي���م »ت« �ملح�س���وبة لأبع���اد مقيا����س �لد�ف���ع لالإجن���از �لأكادمي���ي و�لدرجة 1
�لكلي���ة للمقيا����س �أق���ل من قيم���ة »ت« �جلدولي���ة )1.98(، مما ي�س���ري �إىل عدم 
وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني متو�س���طات درج���ات �لط���الب و�لطالب���ات 
تخ�س�س توحد و�لطالب و�لطالبات تخ�س�س �إعاقة عقلية على �أبعاد مقيا�س 

�لد�فع لالإجناز �لأكادميي و�لدرجة �لكلية للمقيا�س.
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((( �أن قيم���ة “ت” �ملح�س���وبة ملقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي �أق���ل م���ن قيم���ة "ت" 1
�جلدولي���ة )1.98(، مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني 
متو�س���طي درجات �لطالب و�لطالبات تخ�س����س توح���د و�لطالب و�لطالبات 

تخ�س�س �إعاقة عقلية على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني.

مناق�سة النتائج:
 م���ن خالل ��س���تقر�ء �لدللت �لكمي���ة و�لرقمية لتحقق فرو����س �لبحث، قام 

�لباحثان باإي�ساح ما يلي:
قلد ن�س الفر�لس الأول على: وجود عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�س���ائيا بني درجات 
طالب وطالبات �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة على بعد �لد�فع �لنف�سي لالإجناز 
�لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س قلق �مل�ستقبل �ملهني »، وقد �أكدت �لدللت �لرقمية 
و�لإح�سائية �سحة هذ� �لفر�س، وجاء مت�سقا مع در��سات كل من �سمني )2012( �لذي 
�أ�س���ار �إىل و�سعية �لجتاهات �لنف�س���ية للطالب نحو م�ستقبلهم �ملهني ودر��سة �لعايد 
و�آخرون )2012( �لذي �أكد على وجود د�فع لدى �لطالب للتحاقهم بق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة باملجمعة كما �أظهرت در��س���ة �ل�س���لمي )2013( من تاأكي���د عو�مل لالإحباط 
�لطالبي ب�س���بب عدم �لتوظيف، و�لباحثان هنا يوؤكد�ن على �أهمية �لدو�فع �لنف�س���ية 
لالإجن���از �لأكادمي���ي وتاأثري �لقلق نحو �مل�س���تقبل �ملهني عليه م���ن حيث �لتوتر وعدم 
�حلما����س وت���دين مفهوم �لذ�ت �لطالبي و�لبحث عن �لنجاح باأي�س���ر و�أ�س���هل �لطرق 

وحماولة �لتخرج باأية طريقة للتخل�س من عبء �لدر��سة.

((( �أم���ا �لفر����س �لث���اين �ل���ذي ين�س عل���ى: وج���ود عالق���ة �رتباطية �س���البة د�لة 1
�إح�س���ائيا ب���ني درج���ات ط���الب وطالب���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �ملجمعة 
عل���ى بع���د �لد�ف���ع �لجتماع���ي لالإجن���از �لأكادمي���ي ودرجاته���م عل���ى مقيا�س 
قل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي »، فق���د �تفق���ت نتيجت���ه �ملحقق���ة م���ع در��س���ة ز�لي�س���كي                              
(Zaleski, 2002) �ل���ذي �س���دد عل���ى �أهمية �لتفاع���ل �لجتماعي يف عالقته 
بقل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي، و�لباحث���ان يف �لبح���ث �لر�هن �أ�س���ار� �إىل و�س���وح ذلك 
�لبع���د من خالل قلة �مل�س���اركات �لطالبية يف �لأن�س���طة و�لفاعليات �جلامعية 
و�مل�س���ابقات �لطالبية، و�ن كان هناك م�س���اركات فهي مل ترتِق بعد �إىل �ل�س���كل 

�ملاأمول و�لأمثل.
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((( ويف مناق�س���ة �لفر�س �لثالث �لذي ين�س على: وجود عالقة �رتباطية �س���البة 1
د�لة �إح�س���ائيا بني درجات طالب وطالبات �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة 
عل���ى بع���د �لد�فع �لتعليم���ي لالإجناز �لأكادمي���ي ودرجاتهم عل���ى مقيا�س قلق 
�مل�س���تقبل �ملهن���ي«، �تفق���ت تل���ك �لنتيج���ة �ملحقق���ة م���ع نتائ���ج در��س���ات كل من 
وعط���ا   )2013( )2012( وخميم���ر  �س���نب  و�أب���و   )2008( �ل�س���ر�يرة وحجاي���ا 
�هلل )2016( �لذي���ن �أ�س���ارو� �إىل متغ���ري�ت ومفاهي���م تعليمي���ة تتعل���ق وترتبط 
بالإجناز �لأكادميي مثل: �لر�س���ا عن �لدر��س���ة – �لتو�فق �لدر��س���ي – �لر�سا 
�لوظيف���ي. و�لباحث���ان هن���ا يف �لبح���ث �لر�هن ي�س���ري�ن �إىل �أهمي���ة هذ� �لبعد 
�لتعليم���ي وتاأث���ري �لقل���ق �ملهني عليه من خالل: �س���عف �لإقب���ال على �لتعلم، 
�س���عف �ملخ���رج �لتح�س���يلي، كرثة �أعذ�ر �لغي���اب، �لنقطاع عن �لدر��س���ة، عدم 

�لهتمام باجلو�نب �لأكادميية يف �لتعلم �إل فقط من �أجل �لنجاح.
((( وعن �لدرجة �لكلية لالإجناز �لأكادميي وعالقته بقلق �مل�ستقبل �ملهني، �ت�سح 1

ذلك من خالل نتيجة �لفر�س �لذي ين�س على: وجود عالقة �رتباطية �سالبة 
د�لة �إح�س���ائيا بني درجات طالب وطالبات �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �ملجمعة 
على �لدرجة �لكلية ملقيا�س �لد�فع لالإجناز �لأكادميي ودرجاتهم على مقيا�س 
قلق �مل�ستقبل �ملهني »، و�لذي �أكدته �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة مثل در��سة 
خميمر )2013( ودر��سة غنامي )2018(، وقد جاء هذ� �لفر�س مت�سقا ومدعما 
من وجهة نظر �لباحثنينْ لالأبعاد �لثالثة لالإجناز �لأكادميي حمل �لبحث يف 

عالقتها بالقلق �ملهني للم�ستقبل. 
((( ويف فر�س���ية �لف���روق ب���ني �ملتغ���ري�ت بح�س���ب �جلن����س ج���اء �لفر����س �خلام�س 1

�لذي ي�س���ري �إىل وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف �لد�فع لالإجناز �لأكادميي 
تبع���ا ملتغري �لن���وع )طالب/ طالبات( ل�س���الح �لطالبات »، و�لفر�س �ل�س���اد�س 
�لذي ي�س���ري �إىل: وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف قلق �مل�س���تقبل �ملهني تبعا 
ملتغري �لنوع )طالب/ طالبات( ل�سالح �لطالب »، فقد �أكد �لباحثان �أن تفوق 
�لطالب���ات على �لطالب يف د�فعية �لإجناز �لأكادميي مرجعه �إقبال �لطالبات 
عل���ى �لتعل���م و�إثبات �ل���ذ�ت و�لتطلع �إىل �لنجاح رغم وجود �لعالقة �لعك�س���ية 
ب���ني د�فعيته���م لالإجن���از وقل���ق �مل�س���تقبل �ملهن���ي، ه���ذ� عك�س فروق �جلن�س���ني 
يف قل���ق �مل�س���تقبل ل�س���الح �لط���الب حي���ث �أن ه���وؤلء �لط���الب �أك���رث قلقا على 
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م�س���تقبلهم �ملهني ب�سبب �أن م�س���ئوليتهم عن تكوين �أ�سرة و�أبناء وتطلع �لآباء 
له���م �أكرث وروؤيتهم عن مهنة �مل�س���تقبل كيفيتها، ومتى يتح�س���لون عليها، لذ� 

كانت نظرتهم لقلق �مل�ستقبل �ملهني �أكرث حدة من �لطالبات. 
((( ويف فر�سية �ملعدل �لرت�كمي �لذي ين�س على: وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�سائيا 1

يف �لد�فع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�ستقبل �ملهني تبعا ملتغري �ملعدل �لرت�كمي 
)�لط���الب و�لطالبات ذوي �ملعدل �لرت�كم���ي 3.5 فاأقل/ و�لطالب و�لطالبات 
ذوو �ملع���دل �لرت�كم���ي 3.6 فاأك���رث( »، ت�س���ابهت تلك �لنتيجة مع نتائج در��س���ة 
�ل�س���ر�يرة وحجاي���ا )2008( �لل���ذ�ن �أك���د� على وجود معام���ل �رتباط بني قلق 
�مل�س���تقبل ومعدلت �لطالب �لرت�كمية، وقد �أكدت �لبحث �لر�هن ذلك �أي�س���ا 
م���ن خالل وج���ود �لفروق �لد�لة �إح�س���ائيا ل�س���الح �لط���الب و�لطالبات ذوي 
�ملعدل �لرت�كمي �لأقل يف قلق �مل�ستقبل �ملهني، فكلما ز�د �لقلق �ملهني للطالب 
و�لطالب���ات كلم���ا �أدى ذل���ك �إىل تقلي���ل معدلته���م �لرت�كمي���ة و�لتح�س���يلية، 

و�نعك�س ذلك على د�فعيتهم لالإجناز �لأكادميي.
((( وكانت �آخر �لفرو�س تلك �ملتعلقة بالتخ�س�س �لدر��سي وهو ين�س على: عدم 1

وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا يف �لد�فع لالإجناز �لأكادميي وقلق �مل�س���تقبل 
�ملهني تبعا ملتغري �لتخ�س����س )توحد/ �إعاقة عقلية( »، وهذه �لفر�سية جاءت 
متماثلة مع در��س���ات �أبو �س���نب )2012( و�أو�س���ن )2015(، و�لباحثان ي�س���ري�ن 
يف ه���ذ� �ل�س���دد بالفع���ل �إىل ع���دم وج���ود تاأث���ري للتخ�س����س )�إعاق���ة عقلية – 
توحد( يف قلق �مل�س���تقبل �ملهني و�لد�فع لالإجناز �لأكادميي، حيث �أن �لطالب 
�أو �لطالبة قد يكون �رتباطه بالق�س���م ب�س���فة عامة �أكرث من �رتباطه بال�سعبة 
�لتي يلتحق بها، وقد �أدى هذ� بدوره �إىل عدم وجود تاأثري على درجاتهم �لتي 

�كت�سبوها على مقيا�سي �لبحث تبعا لتخ�س�سهم.

تو�سيات البحث:
((( عل���ى �أولي���اء �لأمور عدم �إجب���ار �أبنائهم على �للتحاق بتخ�س����س معني قد ل 1

يتما�سى مع �هتماماتهم وميولهم، وحماولة توجيههم توجيها مهنيا مالئما.
((( عدم �لنظر �إىل تخ�س�سات معينة على �أنها يف �لقمة، و�أخرى على �أنها يف �لقاع 1

ف���كل �لتخ�س�س���ات ذ�ت قيم���ة و�أهمي���ة، وجن���اح �لطال���ب �أو �لطالب���ة ورقيه يف 
تخ�س�سه �أيا كان �ساأنه هو �لدرجة �لأوىل يف �سلم تقدم ذلك �ملجتمع ورفعة �ساأنه. 
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((( �إن�س���اء ق�سم لالإر�س���اد �ملهني بالكلية تهتم بتحديد �لأولويات �ملهنية للطالب، 1
و�إر�س���ادهم للتعامل �لإيجابي مع �ل�س���غوط �لنف�س���ية و�ملهنية، و�لرتكيز على 

طالب وطالبات �مل�ستوى �ل�سابع و�لثامن �لقريبني من �لتخرج. 
((( �لتو�س���ع يف تدري���ب �لطالب و�لطالب���ات على �لعمل �مل���و�زي للعمل �لأكادميي 1

يف �لكلي���ة مثل �لتدريب عل���ى عمل �ملقايي�س و�لرب�مج �لإر�س���ادية و�لتدريبية 
و�إعطاوؤه���م �س���هاد�ت تفي���د بذلك، قد ت�س���اعدهم على تو�س���يع م���د�رك �لعمل 
و�مله���ن �لت���ي يودون �لعمل بها فيما بعد فلي�س خريج �لرتبية معلما فقط، بل 

يف �لإمكان �أن يكون له يف مهنة �إر�سادية �أو قيا�سية �أو توجيهية.
((( تو�سيع م�ساركات �لطالب و�لطالبات يف بر�مج تنمية �ملجتمع وخدمات �لبيئة 1

من خالل �إقامة ندو�ت وعمل دور�ت ت�سقلهم مهنيا من خالل ذلك. 
((( �أهمية �أن ي�سمم �لطالب و�لطالبات بع�س �ملقرر�ت �لتي يدر�سونها من خالل 1

عنا�س���ر تو�س���يف �ملق���رر �ملدرجة بالق�س���م، فقد ت���زد�د د�فعية �إجن���از �لطالب 
ملقرر�تهم بحكم �أنها من ت�سميمهم، حتت �إ�سر�ف �أ�ستاذ �ملقرر، وقد يتم عمل 
موؤلف �أو مرجع �أو كتاب ملقرر قام �لطالب بو�سع حمتو�ه تبعا للتو�سيف �ملعتمد.

موا�سيع بحثية مقرتحة:
((( فاعلي���ة برنام���ج تدريبي �إر�س���ادي نف�س���ي لتخفي���ف قلق �مل�س���تقبل �ملهني لدى 1

عينة من طالب وطالبات �لرتبية �خلا�سة باملجمعة. 
((( �لد�فع لالإجناز �لأكادميي وعالقته ببع�س متغري�ت �ل�سخ�س���ية لدى طالب 1

وطالبات �لرتبية �خلا�سة باملجمعة. 
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ملخ�س البحث
 هدف �لبحث �حلايل �إىل �ختبار فعالية برنامج �إر�س���ادي يف خف�س ��س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، 
وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن جمموعت���ني متجان�س���تني �إحد�هم���ا جتريبي���ة و�لأخرى 
�س���ابطة قو�م كال منهما ثمانية من �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم مبحافظة و�دي 
�لدو��س���ر، وبلغ���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )8-10( �س���نو�ت، و��س���تخدمت �لبح���ث مقيا����س 
��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د ل���دي �لتالمي���ذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م، و�لربنام���ج �لتدريب���ي، وك�س���فت �لنتائ���ج على �أنه توج���د فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درجات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية قبل تطبيق 
�لربنام���ج وبع���ده يف خف����س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط 
�لز�ئد ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، كما وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي يف 
خف�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبية، كما ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي يف م�س���توي ��س���طر�ب �لعناد 

�ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد.

الكلمــات املفتاحية: �لعناد �ملتح���دي - فرط �لن�س���اط �لز�ئد - �لربنامج �لإر�س���ادي - 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
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Effectiveness of a counseling program in reducing the 
oppositional defiant Disorder accompanied by excessive 
hyperactivity for students with learning disabilities.”

Ahmed Mohamed Shabib
Assistant professor, Department of Special Education,                  

College of Education at Wadi Al Dawaser, Prince                            
Sattam bin Abdul-Aziz University

Abstract:
The study aimed to test the effectiveness of a counseling 

program in reducing oppositional defiant disorder accompanied by 
excessive hyperactivity for students with learning disabilities. The 
study sample consisted of two matched groups (experimental and 
control ), Every group had eight students with learning disabilities 
in Wadi Al-Dawasir Governorate, their ages were from eight to ten 
years old, The study used the following tools: Oppositional defiant 
disorder accompanied by excessive hyperactivity scale and the 
counseling program. Results showed that There were statistically 
significant differences between the experimental group members in 
the level of oppositional defiant disorder accompanied by excessive 
hyperactivity between pre and posttest favoring the latter, There were 
statistically significant differences in the level of the oppositional 
defiant disorder accompanied by excessive hyperactivity between 
the average rank of the experimental and control groups in posttest 
favoring the experimental one, and There were no statistically 
significant differences between posttest and follow-up for 
experimental one.

Keywords: oppositional defiant disorder - Excessive hyperactivity- 
Counseling program- Students with learning disabilities.
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مقدمة البحث:
تث���ل �س���عوبات �لتعل���م جماًل مهًما من جم���الت �لفروق �لفردي���ة يف �لقدرة 
على �لتعلم، حيث يالحظ �أن هناك �أطفاًل يبدون عاديني يف معظم �ملظاهر �لنف�سية؛ 
�إل �أنهم يعانون من عجز و��سح يف جمال، �أو �أكرث من جمالت �لتعلم، فقد يظهرون 
تخلًف���ا يف تعل���م �لكالم �أويف �إدر�ك �لعالقات، �أو فهم و��س���تيعاب ما ي�س���معون، �إل �أنهم 
ميلك���ون قدر�ت عادية يف �ملجالت �لأخرى للتعلم، و�س���عوبات �لتعلم متباينة وت�س���م 
درج���ات خمتلف���ة م���ن �حلدة وتتطلب �أ�س���اليب عالجي���ة متعددة، قد يك���ون �أحد هذه 
�لأ�س���اليب �لعالجي���ة مالئًم���ا لنوع ما من �س���عوبات �لتعلم، �إل �أنه قد ل ي�س���لح على 

�لإطالق لنوع �أخر من �ل�سعوبات )�لطيب، 2005، �س. 113(.
ويع���اين �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم من م�س���كالت حت�س���يلية يف جمالت 
�لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية، ويعد �لتباين �لو��س���ح بني �لقدرة �لعقلية و�لتح�سيل �لدر��سي 
من �أهم �خل�سائ�س �ملميزة لذوي �سعوبات �لتعلم، بالإ�سافة �إىل �سوء �لأد�ء �ملدر�سي 
و�لف�سل �لأكادميي، كما ُيو�سفون باأنهم متعلمون خاملون �سلبيون، وتنق�سهم �ملثابرة. 
ولديهم م�سكالت يف �لتح�سيل �لأكادميي، ُويعانون من ��سطر�بات يف �لعمليات �ل�سلوكية 
 .(McKinney, 2004, p. 130) لأ�سا�سية كالنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، و�لتمييز�
كم���ا �أنه���م يعان���ون م���ن �لعديد من �ل�س���طر�بات �لنمائية وخا�س���ة ��س���طر�ب �لعناد 

�ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد.
ويع���د �لعن���اد م���ن �ل�س���طر�بات �ملهم���ة �لتي ت�س���غل تفك���ري �لآب���اء و�ملربني يف 
مرحل���ة �لطفولة، و�أن حو�يل ثلث م�س���كالت �لأطفال لها عالقة بالعناد، ولهذ� نرى 
باأن �س���لوك �لعناد يظهر عند �لطفل على �س���كل مقاومة علنية ملا ُيطلب منه من قبل 
�لآخرين، وذلك نتيجة �سعوره بالق�سوة و�لت�سلط وما يوؤدي �إليه من عجز عن �لقيام 

برد فعل �جتاه ذلك )�أبو �سريع، 2008، �س. 149(.
ويع���د ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي م���ن �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لت���ي �س���غلت 
�لآب���اء و�ملعلم���ني و�لباحث���ني؛ ملا ي�س���ببه من م�س���كالت تع���وق �لتو�ف���ق يف �لبيئة، وهو 
�أحد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لتي يعاين منها �ل�س���غار و�لكبار، و�س���اأنه �س���اأن �لعديد 
من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لأخرى �لتي لقت �لعديد م���ن �خلالفات حول حتديد 

�ملفهوم )�أبو زيد، وعبد �حلميد، 2015، �س. 31( .
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 حي���ث تو�س���لت در��س���ة Zutell (2005) �إىل �أن �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب 
�لكب���ار  ويجادل���ون  �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  �إىل  يفتق���رون  �ملن���زل  �ملتح���دي يف  �لعن���اد 
ويزعجونهم عن عمد ول يتحملون م�سئولية �أخطائهم ول ي�سيطرون على غ�سبهم، 
�أم���ا يف �ملدر�س���ة ف���اإن �أد�ئهم �لأكادمي���ي منخف�س كما �أنهم �س���اردو �لذهن ول يكونون                               

�سدقات ب�سهوله.
وقد �ت�س���ح �أن ��س���طر�ب �لعناد له �آثار �سلبية على �لأطفال نف�سًيا و�جتماعًيا 
وتعليمًيا (Biederman & Zerwas, 2009, p.215). كما يعد ��سطر�ب �لعناد 
منًط���ا من �لن�س���اط �ل�س���لبي نح���و �لآخرين ذوي �ل�س���لطة على �لطفل، وق���د ُوجد �أنه 
يرتبط مع ��سطر�ب نق�س �لنتباه وفرط �لن�ساط ADHD، ويالحظ تاأثريه على 
 (Drabick & Loney, 2011, p.93; عملي���ات �لتعل���م و�لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن

.Snoek& Goozen, 2012, p.321)

ويعد �لعناد �س���لوك ممتزج من رف�س �ل�س���تجابة للتعليمات مع �لإ�سر�ر على 
�ملخالف���ة و�لتح���دي، حي���ث يعمد �لطف���ل �إىل خمالفة �لتعليمات �ملقدمة �إليه، وك�س���ر 
�لقو�عد �ملحددة لل�سلوك و�لنظام طاملا حتول دون قيامه مبا يرغب به ويرى �أنه من 
م�س���لحته، كما ي�س���ر من جهة �أخرى على تنفيذ ما ير�ه �س���ائبا، و�سروريا، ول يهتم 
�إن خال���ف ذل���ك ر�أي �لآخري���ن ممن حوله، وه���ذ� قد يدفع �لبع�س من هوؤلء- �س���و�ء 
�أولياء، �أو معلمني- �إىل �ل�ستياء، و قد يدفع بالبع�س �لآخر �إىل توقع م�ستقبل حافل 
بالإجن���از�ت �لت���ي تع���ود بالنف���ع على �جلمي���ع. و�أن ه���ذ� �لختالف �لذي قد يح�س���ل 
يقود للحديث عن طبيعة �لعناد، من حيث كونه موؤ�س���ر� لل�س���لوك �حل�س���ن، �أو موؤ�سر� 

لل�سلوك �ل�سّيء )بدوي، 2009، �س. 24( .
ولق���د وج���د �أن �آب���اء �لتالمي���ذ �لذي���ن يعان���ون م���ن ه���ذ� �ل�س���طر�ب يعطون 
�هتماما ز�ئد� بال�س���لطة و�ل�س���يطرة و�لذ�تية، وبع�س �لأ�سر يوجد بها �أكرث من طفل 
عني���د وكاأن هن���اك ظروف���ا م�س���رتكة تنت���ج هذ� �ل�س���لوك يف �لأ�س���رة، وتت�س���م �لأمهات 
باأنه���ن مكتئب���ات مرهقات لي�س���ت لديهن �لقدرة عل���ى �حلو�ر �لهادئ وي���ردن �أن تنفذ 
�أو�مره���ن ب���دون نقا����س، �أم���ا �لآب���اء فلديه���م �س���مة �لع���دو�ن �ل�س���لبي و�ملكاي���دة فه���م 
يجعل���ون م���ن يتعامل معهم يف حالة غيط وغ�س���ب على �لرغم م���ن هدوئهم �لظاهر                     

)بطر�س، 2008، �س. 360(.
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وجند �أن ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي تتد �آثاره على �مل�ستوي �ملدر�سي �لأكادميي 
للتلميذ حيث يت�سبب ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي يف �لعقاب من جانب �ملعلمني، وكرثة 
�خلالفات و�مل�س���اجر�ت مع �لأقر�ن د�خل �لف�س���ل �لدر��س���ي مما ي���وؤدي �إىل �نخفا�س 
�مل�س���توى �لدر��س���ي للتلميذ، كما �أن له �آثاره على �مل�س���توي �لأ�س���ري، حيث يت�س���بب يف 
حدوث �لعقاب �ملتكرر من قبل �لآباء و�أحياًنا �لإهمال نتيجة لكرثة جد�ل و�عرت��س 
�لطفل د�خل �لأ�س���رة، وظهور �خلالفات �لكثرية بينه و�إخوته مما ينعك�س �س���لًبا على 
�حلال���ة �ملز�جي���ة و�لنفعالي���ة له و�س���عوره �مل�س���تمر بالظلم من جان���ب �لآخرين، مما 
يت�سبب له يف �لعديد من �ل�سطر�بات �ل�سخ�سية �مل�سادة للمجتمع؛ لذ� يهتم �لبحث 
�حل���ايل با�س���تخد�م �لإر�س���اد يف خف����س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بفرط 
�لن�س���اط �لز�ئ���د ل���دي تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئي���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م. وقد تبني 
للباحث وجود ندرة يف �لدر��س���ات �لعربية و�لأجنبية �لتي �هتمت بدر��س���ة ��س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم، 

يف حدود ما �أطلع عليه �لباحث؛ مما كان �لد�فع للقيام بهذ� �لبحث

م�سكلة البحث:
 تكم���ن خط���ورة �س���عوبات �لتعل���م يف وج���ود جمموعة م���ن �لأطف���ال ينخف�س 
م�س���تو�هم �لتح�س���يلي يف م���ادة، �أو يف �أك���رث عل���ى �لرغ���م م���ن �أن قدر�ته���م �لعقلي���ة 
متو�س���طة، �أو ف���وق �ملتو�س���ط، حي���ث نالح���ظ وج���ود تبايًن���ا ب���ني �لأد�ء، �أو �لتح�س���يل 
�ملتوق���ع له���وؤلء �لأطف���ال وذل���ك وفًقا لقدر�ته���م �لعقلية وب���ني �أد�ئهم، �أو �لتح�س���يل 
�لدر��سي لهم و�لذي يظهر من خالل درجاتهم �ل�سهرية. وتنت�سر بينهم �لعديد من 
�ل�س���طر�بات �لنمائية وخا�س���ة ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�ساط 
�لز�ئد، وهو ما تو�س���لت �إليه نتائج در��س���ة �ل�س���ريان، و�أبو زيد )2016( حيث �أظهرت 
�نت�س���ار �أعر�����س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، 
ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث على مقيا�س يف م�ستوي �لعناد 
�ملتحدي ل�سالح �لذكور، وكذلك وجود فروق بني �لذكور و�لإناث يف �ل�سفوف �لأوىل 

يف م�ستوي �لعناد �ملتحدي ل�سالح �لذكور ل�سالح �لذكور.

ويعد �لعناد ظاهرة �سائعة لدى �لأطفال وهي تعبري عن �لرف�س للقيام بعمل 
م���ا ول���و كان مفي���ًد�، �أو �لنتهاء عن عمل ما و�إن كان خاطًئا، ويتميز �لعناد بالإ�س���ر�ر 
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وعدم �لرت�جع حتى يف حالة �لإكر�ه و�لق�سر يبقى �لطفل حمتفًظا بر�أيه وموقفه ولو 
د�خلًيا. ويعد �لعناد من �لنزعات �لعدو�نية وهو �س���لوك �س���لبي وترد �س���د �لو�لدين 
و�نته���اًكا حلق���وق �لآخري���ن وه���و حم�س���لة للت�س���ادم بني رغب���ات �لطف���ل وطموحاته 
و�أو�مر �لكبار ونو�هيهم )حجازي، 2014، �س. 68(. ويت�س���م �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي بالعديد من �ل�سفات و�ل�سلوكيات �ل�سلبية و�لتي تيزهم عن �أقر�هم 
ومنها: �نتهاك �لقو�عد، ونوبات �لغ�س���ب، وجد�ل �لآخرين وم�س���ايقتهم، بالإ�س���افة 
�إىل �أنه���م قابل���ني لالإثارة ب�س���هولة، ويظهرون �س���لوك �لتحدي مب�س���توي �أعلي و�أكرث 
. (Giannotta & Rydell, 2016, p. 859) خطورة من �أقر�نهم يف نف�س �لعمر

ويري �ل�سوقي )2014، �س. 43( �أن �لأطفال �لذين يت�سمون بالن�ساط �لز�ئد، 
و�لندفاعي���ة، و�لعدو�ني���ة لديه���م �أوجه عج���ز معرفية يف جو�نب رئي�س���ة تتعلق بحل 
�مل�سكالت �لجتماعية، ومثل هوؤلء �لأطفال يدركون، �أو يفهمون �ملو�قف �لجتماعية 
بطريقة عدو�نية ويقومون باإيجاد، �أو توليد عدد �أقل من �لطرق �لجتماعية �ملوجبة 
حلل �ل�سر�ع �لبين�سخ�سي، ويتوقعون عدد� �أقل للعو�قب، �أو �لنتائج نتيجة �لعدو�ن، 
كما �أن هوؤلء �لأطفال يت�سرفون بطريقة عدو�نية و�ندفاعية بدون �لتوقف للتفكري 
يف حلول غري عدو�نية، �أو من وجهة نظر �ل�سخ�س �لآخر، ويتوقعون �أن ��ستجاباتهم 

�لعدو�نية �ست�سفر عن نتائج �إيجابية.

وق���د لح���ظ �لباحث م�س���كلة �لبحث من خالل عمله بالإ�س���ر�ف �مليد�ين على 
�لط���الب �ملعلم���ني )�ملتدرب���ني( مبق���رر �لتدري���ب �ملي���د�ين يف جمال �س���عوبات �لتعلم 
مبحافظة و�دي �لدو��س���ر باململكة �لعربية �ل�س���عودية، حيث وجد �أن بع�س �أخ�س���ائي 
�سعوبات �لتعلم ي�ستكون من بع�س �لتالميذ د�خل غرف �مل�سادر، ويري �لأخ�سائيني 
�أن ه���وؤلء �لتالمي���ذ يرف�س���ون �إتب���اع �لتعليمات، �أو �لن�س���ياع لالأو�م���ر، وكذلك عدم 
تنفيذ ما ي�سند �إليهم من مهام و�أعمال، ويتجادلون بكرثة ويت�ساجرون مع �لتالميذ 
�لآخري���ن، كم���ا �أنه���م يقاطع���ون �لآخري���ن حديثه���م، فقام �لباح���ث مبتابع���ة حالتهم 
و�ل�ستف�س���ار م���ن معلمي �لف�س���ول �لتي يتو�ج���د بها هوؤلء �لتالميذ د�خل �ملدر�س���ة، 
وق���د �أكد �ملعلمني على �أن هوؤلء �لتالميذ يرف�س���ون �إتب���اع �لتعليمات ويتجادلون مع 
�ملعلم���ني و�أقر�نهم ويت�س���اجرون بكرثة، ويتعمدون ركل زمالئهم و�س���ربهم، ولديهم 
�إ�س���ر�ر على ر�أيهم وما يريدون بقوة، ويكرثون من �لتحرك د�خل حجرة �ل�س���ف ول 
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ينتظرون دورهم يف �لإجابة، �أو عند �للعب، كما �أنهم يقفزون فوق �ملقاعد ويخرجون 
من �ل�سف بدون ��ستئذ�ن.

ث���م ق���ام �لباحث بتجميع �آر�ء �ملعلمني و�لأخ�س���ائيني للتع���رف على �أبعاد تلك 
�مل�س���كلة. وقد �أ�س���ارت تلك �ل�سفات و�خل�سائ�س �إىل وجود ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي 
لدي هوؤلء �لتالميذ؛ مما دفع �لباحث للقيام بهذ�  �لبحث مل�س���اعدة هوؤلء �لتالميذ 
عل���ى �لتعايف من ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي وما ينتج عنه من �س���لوكيات غري مقبولة 
�جتماعًي���ا ونف�س���ًيا وعلمي���ا، وق���د يتطور هذ� �ل�س���طر�ب لي�س���بح ��س���طر�با كاماًل، 
وي�سرتك �لتالميذ يف �أوجه �ل�سلوك �لعدو�ين �ملعادي للمجتمع حتى مرحلة �لر�سد، 

ويكون لديهم معدلت عالية يف �لن�ساط �لإجر�مي.

و�أك���د �ل�س���بيعي )1997، ����س. 161( �أن���ه حني يظه���ر �لعناد ف���ال يعالج يتحول 
�إىل ترد، وي�س���احب �لتمرد �لكذب، �أو �لختال�س �لب�سيط، فاإذ� مل يعالج �لختال�س 

مبعرفة و�سعة �سدر يتحول �إىل �سرقة، ومن �لكذب و�ل�سرقة ين�ساأ �لعدو�ن.

وبناء على ما �سبق، ميكن �سياغة م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل:  ما 
فعالية برنامج �إر�سادي يف خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط 
�لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �س���عوبات �لتعلم؟. ويتفرع من �ل�سوؤ�ل �لرئي�س جمموعة 

من �لأ�سئلة �لفرعية �لآتية: 
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د 1

�ملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج وبعده يف خف�س ��سطر�ب �لعناد 
�ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد؟

((( هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعتني 1
�لتجريبية و�ل�س���ابطة بع���د تطبيق �لربنامج �لتدريبي يف خف�س ��س���طر�ب 

�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد؟ 
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د 1

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبي���ق �لبع���دي و�لتتبع���ي يف خف����س ��س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد؟
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اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

((( �لتعرف على فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي يف خف�س م�س���توى ��س���طر�ب �لعناد 1
�ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدى ذوى �سعوبات �لتعلم.

((( �لتعرف على فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي يف ��س���تمر�ر �أثره بعد �نتهائه وخالل 1
فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
ميكن تو�سيح �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لآتية: 

((( �زدياد ن�س���بة �نت�س���ار �س���عوبات �لتعلم، وهذ� ميثل يف حد ذ�ته م�س���كلة كبرية 1
للموؤ�س�سات �لرتبوية و�لعمل على �لتدخل لعالجها.

((( �لك�س���ف ع���ن م�س���توى ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط 1
�لز�ئد لدى ذوى �سعوبات �لتعلم.

((( �إع���د�د برنامج �إر�س���ادي خلف�س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط 1
�لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.

((( �ل�س���تفادة م���ن �لنظري���ات و�ملفاهيم �لعلمي���ة يف بناء مقيا����س �لعناد �ملتحدي 1
�مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد للتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم. 

((( توعية و�إر�س���اد �لآباء و�ملعلمني و�ملهتمني مب�س���كالت �لتالميذ ذوي �س���عوبات 1
�لتعلم وما ميكنهم فعله للخروج من خطر �سعوبات �لتعلم.

((( ن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة و�لأجنبي���ة - يف ح���دود �طالع �لباح���ث - من حيث 1
خف����س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى 

�لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم.
((( �لتخطيط لتح�س���ني �أو�س���اع �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ب�س���كل �أف�سل يف 1

�ملجتمع.

حمددات البحث:
((( املحلددات الب�سريلة: تكون���ت �لعين���ة م���ن )16( تلمي���ًذ� ذوي �س���عوبات �لتعلم 1

مبدر�س���ة �لنويعم���ة �لبتد�ئي���ة باإد�رة و�دي �لدو��س���ر �لتعليمية، ومت تق�س���يم 
�لعين���ة �إىل جمموعت���ني: �ملجموعة �لتجريبية: وتتكون م���ن )8( تالميذ مت 



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 93 

تطبي���ق �لربنامج �لإر�س���ادي عليهم. و�ملجموعة �ل�س���ابطة: وتتكون من )8( 
تالميذ مل يتعر�سو� لأن�سطة �لربنامج �لإر�سادي.

((( املحددات اجلغرافية : حمافظة و�دي �لدو��سر - �ململكة �لعربية �ل�سعودية.1
((( املحددات الزمنية : �لعام �لدر��سي )2017/ 2018م(.1

امل�سطلحات االإجرائية:
( ا�سطلراب العنلاد املتحلدي:Oppositional Defiant Disorder »منط -

�س���لوكي عد�ئ���ي، ومعار����س، وغ���ري متع���اون، وغ���ري قاب���ل للتف�س���ري، ويتمي���ز 
بالنزعة نحو �لغ�س���ب و�لنتقام، و�ل�س���لوك �ملتحدي، و�ل�س���تياء من �لآخرين 
وفقد�ن �لأع�س���اب، ول���وم �لآخرين على �أخطائهم �لب�س���يطة، وحماولة �إزعاج 
�لآخري���ن وع���دم �لمتث���ال للقو�ع���د وطلبات �لأغلبي���ة، بحيث ي�س���تمر لفرتة 
زمني���ة م���ع �لطفل، ويقا�س بالدرجة �لتي يح�س���ل عليه���ا �لطفل على مقيا�س 

�مل�ستخدم يف �لبحث.
( الن�سلاط الزائلد: ويعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئًي���ا على �أنه ن�س���اط ج�س���مي وحركي -

�س���ديد وم�س���تمر ملدة طويلة ي�س���يطر على �لطفل، بحيث يكون غري قادر على 
�ل�سيطرة يف حركات ج�سمه ويق�سي �أغلب وقته يف حركة م�ستمرة.

( �سعوبلات التعللم: هي �س���عوبات يف �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �إج���ر�ء �لعمليات -
�حل�س���ابية �ملختلف���ة، ويفرت����س �أن حتدث له ب�س���بب حدوث �خت���الل يف �لأد�ء 
�لوظيفي للجهاز �لع�س���بي �ملركزي، هذ� وقد حتدث م�س���كالت يف �ل�س���لوكيات 

�لد�لة على �لن�ساط �لز�ئد و�لعناد �ملتحدي �إىل جانب �سعوبات �لتعلم.
( التاميلذ ذوي �سعوبلات التعلم يف البحث احلايل: �أولئ���ك �لتالميذ �لذين ل -

يعانون من �أي م�س���كالت عقلية، �أو ج�س���مية، �أو ح�س���ية، ويعد م�س���توي ذكائهم 
متو�س���ط، �أو فوق �ملتو�س���ط، ولكن يعانون من ��سطر�ب �لعناد وفرط �لن�ساط 
�لذي يقا�س بالدرجة �لتي يح�سلون عليها على �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث.

( الربنامج الإر�سادي: عملية منظمة خمططة تهدف �إىل �إر�س���اد �لتالميذ ذوي -
�س���عوبات �لتعلم )�أع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية( على جمموعة من �لأن�س���طة 
و�ملمار�س���ات و�لفني���ات و�خل���رب�ت �ملخطط���ة و�ملنظم���ة يف �إط���ار جمموعة من 
�جلل�س���ات خالل فرتة زمنية حمددة بغر�س بهدف خف�س م�س���توى �لن�س���اط 

�لز�ئد و�لعناد �ملتحدي لديهم.
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االإطار النظري:

Oppositional Defiant Disorder :ا�سطراب العناد املتحدي -(
يع���د ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �س���بًبا مبا�س���ًر� حل���الت �مليل للعنف و�ل�س���لوك 
�لع���دو�ين، وينت���ج عن���ه �لقلق و�لتعر�س للتهديد، ويحاول �لفرد �مل�س���اب با�س���طر�ب 
�لعناد �أن يتو�فق مع حالة �لعناد باأ�ساليب �أبرزها تت�سمن �ل�سلوك �لعدو�ين، ويرجع 
�لتز�يد يف �نت�س���ار ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �إىل �لكثري من �لعو�مل و�ملتغري�ت �لتي 

يت�سم بها هذ� �لع�سر )�لعي�سوي، 1998، �س. 146(.

 لق���د وج���د �أن �آب���اء �لتالمي���ذ �لذي���ن يعان���ون م���ن ه���ذ� �ل�س���طر�ب يعط���ون 
�هتماما ز�ئد� بال�س���لطة و�ل�س���يطرة و�لذ�تية، وبع�س �لأ�سر يوجد بها �أكرث من طفل 
عني���د وكاأن هن���اك ظروف���ا م�س���رتكة تنت���ج هذ� �ل�س���لوك يف �لأ�س���رة، وتت�س���م �لأمهات 
باأنه���ن مكتئب���ات مرهقات لي�س���ت لديهن �لقدرة عل���ى �حلو�ر �لهادئ وي���ردن �أن تنفذ 
�أو�مره���ن ب���دون نقا����س، �أم���ا �لآب���اء فلديه���م �س���مة �لع���دو�ن �ل�س���لبي و�ملكاي���دة فه���م 
يجعل���ون م���ن يتعامل معهم يف حالة غيط وغ�س���ب على �لرغم م���ن هدوئهم �لظاهر                                      

)بطر�س، 2008، �س. 360(.

اأ- تعريف العناد املتحدي
يع���رف معج���م م�س���طلحات �لطب �لنف�س���ي ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي باأنه: 
و�لتح���دي  و�ملقاوم���ة  بالع���د�ء  يتمي���ز  �لأطف���ال،  �ل�س���لوكية يف  �ل�س���طر�بات  »�أح���د 
و��س���تخد�م �لألف���اظ �لقبيح���ة وع���دم �لإ�س���غاء للكب���ار ومعار�س���تهم وم�س���ايقتهم«                              

)�ل�سربيني، 2002، �س. 127(.

ويرى �لعمايرة )2002( �أن �لعناد هو: “ميل بع�س �لتالميذ يف بع�س �ملو�قف 
�ل�سفية �إىل عدم �ل�ستجابة �إىل ما يقوله �ملعلم، �أو ما يطلبه منهم، فر�دى وجماعات، 
وذل���ك بتجاه���ل �أو�م���ره وتعليمات���ه، و معار�س���تها �أحيانا، و�إذ� ��س���تجابو� ي�س���تجيبون 
بانفعال وغ�سب خا�سة لالأو�مر �لتي تدور عادة حول �ملهمات �لتعليمية و�لن�سباط 

�ل�سفي”؛ ومن مظاهره:
((( �أو             1 له���ا،  �ل�س���تجابة  بع���دم  و�أو�م���ره  �ملعل���م،  لتعليم���ات  �لتالمي���ذ  جتاه���ل 

�لتعليق عليها
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((( ��ستجابة �لتلميذ للموقف بانفعال �سديد وغ�سب، وباألفاظ �سلبية تعار�س 1
تعليمات �ملعلم وتوؤكد عدم طاعته له.

((( تنفي���ذ �لتلمي���ذ يف حالة �لتوتر �ل�س���ديد عك�س ما يطلب���ه �ملعلم يف تعليماته 1
و�أو�مره. )�لعمايرة، 2002، �س. 185(

وقد عرفت منظمة �ل�سحة �لعاملية ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي باأنه: »��سطر�ب 
�مل�س���لك �لذي يحدث لدى �لتالميذ �ل�س���غار ويت�س���م بالتحدي و�لع�س���يان و�ل�سلوك 
�لهد�م لكن ل يت�س���من �أفعال جانحة، �أو �أ�س���كال خطرة من �لعدو�نية و�ل�س���لوك غري 

(World Health Organization, 2006, p.p. 275-276) .  »لجتماعي�

وقد �أو�سح معجم م�سطلحات �إعاقات �لنمو �أن ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي هو منط 
من �ل�سلوك �لعدو�ين ينمو ب�سورة غري عادية بني �لأطفال من نف�س �لعمر �لعقلي، 
وهو يت�س���من �أعر��س���ا من قبيل �لغ�س���ب، �جلد�ل �حلاد، �ل�س���تياء، �حللف، �خلروج 
�ملتعمد على �لقو�عد وم�س���ايقة �لآخرين )با�س���كويل وبارب���ر�و�ي، 2007، �س. 554(.

ب- اأ�سباب ا�سطراب العناد املتحدي:
هن���اك �لعدي���د من �لعو�مل و�لأ�س���باب �لتي تودي �إىل ظهور ��س���طر�ب �لعناد 

�ملتحدي لدى �لتالميذ، وتنق�سم �لعو�مل �مل�سببة ل�سطر�ب �لعناد �ملتحدي �إىل:
( العوامل ال�سخ�سية: تتمثل تلك �لعو�مل يف �مليول و�حلالة �ملز�جية و�حل�سا�سية -

و�لتقلبات �لنفعالية و�لقلق و�ل�سلبية وق�سور �لنتباه؛ وهذه �لعو�مل ميكن �أن 
توثر يف طريقة تفاعل �لطفل مع بيئته ومع �لآخرين، فهذه �لعو�مل قد تتدخل 
.( (Capaldi & Eddy, 2005, p. 290 يف ظهور ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي

( العوامل الأ�سرية: وتت�سمن �سعف م�ستوي �لإ�سر�ف �لو�لدي، وقلة �لتفاعالت -
و�خل���رب�ت �لإيجابي���ة �لت���ي مي���ر به���ا �لتلمي���ذ، و�لعت���د�ء عليه���م، و�أ�س���اليب 
�لرتبي���ة �لغ���ري �س���وية، و�لتعليم���ات �ملتناق�س���ة، و�لطب���اع �لو�لدي���ة �حل���ادة، 
و�خلالفات �لزوجية و�لعنف �لأ�س���ري، و��س���تخد�م �لعقاب �جل�سدي و�ملعنوي، 
ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل تاأث���ري �نخفا����س �مل�س���توى �لتعليمي للو�لدين وم�س���توى 
�لدخل وقلة �لدفء �لأ�سري على ظهور وتطور ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي لدى 

(.(Pardini & Lochman, 2006, p. 47 لتالميذ�



فعالية برنامج اإر�سادي يف خف�س ا�سطراب العناد املتحديد. اأحمد حممد �سبيب

 96 

وي���ري �س���ليم )2011، �س. 197( �أن هن���اك جمموعة من �لعو�مل �لتي توؤثر يف 
�سلوك �لعناد وتكون منه م�سكله حادة ومن �أهم �لعو�مل �لتي تزيد من �سلوك �لعناد 

لدى �لأطفال :

 العواملل الداخليلة: وهي �لعو�مل �لتي توؤثر يف �س���لوك �لعناد عن���د �لطفل من د�خله 
كالور�ثة و�لذكاء وغريها.

 العواملل اخلارجيلة: وهي �لعو�مل �لتي توؤثر ف �لطفل من �لبيئة �خلارجية �ملحيطة 
ب���ه نتيٌج���ة ت�س���رفات �لو�لدي���ن و�لأهل مما يت�س���بب ف زي���ادة �ل�س���غوط على �لطفل 
وتزيد من حالة �لالمبالة و�ل�سلبية وعدم �لهتمام. هذ� وقد يوؤدي �إهمال �لو�لد�ن 

ل�سوؤون طفلهم �إىل �أن يتحول بالتدريج �إىل �سخ�س معاند وكثري �لإحلاح.

�إل �أن �لعديد من �لدر��س���ات توؤكد �أنه يظهر نتيجة لتجمع �لعو�مل �لور�ثية 
و�لجتماعية و�لنف�س���ية لدى �لأفر�د، و�أنه من �مل�س���تبعد �أن يكون هناك عامل رئي�س 

و�حد ور�ء ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي.

�لعو�م���ل  �أن   Alvarez & Ollendick (2003, p. 101) ي���ري  كم���ا 
�لبيولوجية قد تت�سبب يف حدوث ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي حيث تغري معدل �إفر�ز�ت 
بع����س �لهرمون���ات مث���ل �لأدرينال���ني و�لت�ستو�س���تريون، وق���د وج���د �أن �إف���ر�ز �لغ���دة 
�لكظرية لهرمون �لأدرينالني لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي يزد�د عن 

�أقر�نهم �لطبيعيني.

ن�سبة انت�سار ا�سطراب العناد املتحدي:
�أ�سارت �لدر��سات �إىل �أن هذ� �لنوع من �ل�سطر�بات ينت�سر بن�سبة )%20-15( 
بني تالميذ �ملد�ر�س �لبتد�ئية، ون�سبة �نت�ساره بني �لذكور يف هذه �ملرحلة �أكرث منها 

عند �لإناث )يف: �ل�سربيني، 2001، �س. 43 (.

�إن ن�سبة �نت�سار ظاهرة �لعناد بدرجاتها �ملختلفة تبلغ )16- 22%( من جمموع 
�أطفال �ملد�ر�س، وعلى �لرغم من �أن هذ� �ل�سلوك ميكن �أن يبد�أ مبكًر� يف �سن �لثالثة 

.(Rick, 2006, p. 19) من �لعمر، فاإنه غالًبا ما يت�سح يف �سن �لثامنة
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وك�س���فت در��س���ة Matthew et al., (2007) �أن ن�سبة �نت�سار �لعناد �ملتحدي 
بني �لأطفال تبلغ )10.2%(، وتبلغ ن�س���بة �نت�س���اره )11.2%( بني �لذكور، وتبلغ ن�س���بة 

�نت�ساره )9.2%( بني �لإناث.

ويري حجازي )2014، �س. 69( يف �أن �لعناد قد ياأخذ مكانه عند �س���ن �لثالثة 
�إل �أنه قد يالزم بع�س �لأطفال حتى �سن �ملر�هقة، و يف �لغالب ل يتم ظهوره بعد �سن 
�ملر�هقة �إن مل يظهر قبل ذلك. وقد وجدت �لدر��س���ات �أنه ينت�س���ر بن�س���بة )%22-15( 
ب���ني �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية وهو يف هذه �ل�س���ن �أكرث �نت�س���ار� ب���ني �لذكور منه بني 

�لإناث ولكن �لن�سبة تت�ساوى بعد ذلك.

ج- اأنواع ا�سطراب العناد املتحدي
لقد �أ�سار �لزغبي )2001، �س. 140( �إىل �أن �لعناد �ملتحدي يتخذ �لأ�سكال �لآتية:

( العنلاد كا�سطلراب �سلوكلي: يتجل���ى هذ� �ل�س���كل من �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر -
�لطفل على �لعناد ومقاومة �س���لبية متو��سلة نحو مو�قف وحاجات. فالطفل 
يف ه���ذه �حلال���ة ين���زع نح���و معار�س���ة �لآخرين وم�ساك�س���تهم، ويك���ون يف حالة 

تذمر و�سكوى م�ستمرة من �أو�مر �لآخرين )�لو�لدين، �أو غريهم .)
(  التحدي الظاهر: ويكون هذ� �لعناد على �س���كل �إ�س���ر�ر �لطفل على ��س���تكمال ما -

يريده )مثل م�ساهدة فيلم تلفزيوين) بالرغم من �إقناع و�لدته له بالنوم من 
�أجل �ل�ستيقاظ مبكر� للذهاب �إىل �ملدر�سة.

(  العناد احلاقد: يتمثل هذ� �لعناد يف قيام �لطفل بعك�س ما يطلب منه، فالطفل -
�ل���ذي يطل���ب من���ه �أن يهد�أ ي�س���رح ب�س���وت ع���ال، و�لذي يطل���ب من���ه �أن ياأكل 

يرف�س �لطعام بالرغم من حاجته �إليه.

د- خ�سائ�س الأ�سخا�س ذوي ا�سطراب العناد املتحدي:
تت�س���ف مظاه���ر ه���ذ� �ل�س���طر�ب ل���دى �لأطفال بث���ور�ت �لغ�س���ب وفقد�ن   
�لأع�س���اب ورف����س �لمتث���ال لتعليم���ات �لكب���ار، و�إزع���اج �لنا����س دون �س���بب حم���دد، 
و�حلق���د و�لكر�هي���ة ول���وم �لآخري���ن عل���ى مل يقع في���ه من �أخط���اء، وما ي�س���در عنه 
من �س���لوك، و�س���عوبات يف �لتفاع���ل �لجتماعي و�للغ���ة و�لإخفاق �لأكادميي و�س���عف 
�لتح�س���يل �لدر��س���ي، غالب���ا م���ا يفق���د مز�ج���ه ب�س���هولة )ينفج���ر غا�س���با)، يتحدى 
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ويرف����س �أو�م���ر �لآخري���ن ب�س���كل د�ئ���م، يغلب يف ت�س���رفاته تعم���د فعل �لأ�س���ياء �لتي 
ت�س���ايق �لآخري���ن، يلوم �لآخري���ن على �أخطائه، ي�س���تفز �لآخرين وي�س���ايقهم عمد�، 
كثري� ما يغ�سب ويعاند، حمب لالنتقام، كثري� ما يحلف، �أو ي�ستخدم �ألفاظ �سوقية
(Barkley& Benton, 1998; American Psychiatric Association, 2000).

بينم���ا ي���ري توبيا����س )2006، ����س. 3( �أن ذوي ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي   
يت�سمون بهذه �خل�سائ�س )�لإ�سر�ر على �لر�أي حتى لو كان خاطئا �أحيانا، و�لإ�سر�ر 
عل���ى �إت���ام م���ا يقوم به من عمل حتى لو كانت عو�قبه فيها �س���رر، �س���ريع �ل�س���تثارة 

للغ�سب، كثري �ملجادلة خا�سة مع �لكبار، �سعب �لإر�ساء.، ل ينفذ ما يوؤمر به(. 

ا: الن�ساط الزائد: ثانياً
يعد �لن�ساط �لز�ئد �أحد �أكرث �مل�سكالت �ل�سلوكية �سيوعا و�نت�سار� بني �لأطفال 
يف مرحلة �لطفولة، ويوؤثر �سلبا على حياته، حيث ينتج عن هذ� �ل�سطر�ب ت�سرفات 
غري لئقة تعيق �ل�سري �حل�سن للتلميذ يف �ملدر�سة مما ينعك�س على �أد�ئه �لأكادميي، 
له���ذ� تز�ي���د �هتمام كثري من �لباحث���ني يف جمالت �لرتبية وعلم �لنف�س با�س���طر�ب 
�لن�ساط �لز�ئد، و�جتهت �لعديد من �لدر��سات �لنف�سية و�لطبية �إىل و�سع �لعالمات 
�لو��س���حة لهذ� �ل�س���طر�ب، فمن �لعلماء من �رجع �سبب هذ� �ل�سطر�ب �إىل �إ�سابة 
ع�سوية يف �لدماغ، ومنهم من �أرجعه �إىل عو�مل فيزيولوجية ومنهم من �أرجعه �إىل 

�أ�سباب نف�سية بالدرجة �لأويل )عر�ر، 2001، �س. 199(.

و�عرتفت �جلمعية �لأمريكية للطب �لنف�س���ي بت�س���خي�س هذ� �ل�س���طر�ب يف 
عام )1980(، و�أدرجت حمكات لت�سخي�س���ه يف �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �لثالث 
لال�س���طر�بات �لنف�س���ية، ويف عام )1987( مت دمج فئة ��س���طر�ب فرط �لن�ساط وفئة 
��س���طر�ب �س���عف �لنتب���اه يف فئ���ة و�حدة ت�س���مى ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�ساط �لز�ئد، وبعد �إ�سد�ر �جلمعية �لأمريكية لل�سحة �لنف�سية للدليل �لت�سخي�سي 
�لإح�سائي �لر�بع DSM-IV عام 1994 ظلت �لت�سمية كما هي للفئتني معا ولكن مع 
تغري طفيف يف �لأمناط �لد�خلية للم�سطلح )كامل، وحافظ، 2010، �س �س. 9-8(.
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تعريف ا�سطراب ق�سور النتباه وفرط الن�ساط:
عرفت���ه جمعي���ة �لأطباء �لنف�س���يني �لأمريكيني يف �لطبع���ة �لر�بعة يف �لدليل 
�لت�سخي�س���ي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية و�لعقلي���ة ل�س���نة )1994م( »�أن ه���وؤلء �لأطفال 
ه���م �لذي���ن يبدون، �أو يظه���رون درجات منو غ���ري مالئمة من �لنتب���اه و�لندفاعية، 
�أو مفرطي �لن�ساط، وتتماثل وتتالءم حالتهم مع �أحد �أنو�ع �ل�سطر�بات �ملختلفة« 

)بو�سيل، 2004، �س. 107( .

كذل���ك فه���و »حالة مزمنة تت�س���م مب�س���تويات غري مالئمة م���ن نق�س �لنتباه 
و�لندفاعي���ة و�لن�س���اط �لز�ئد، وهذ� �ل�س���طر�ب له تاأثري �س���ار وخط���ري على �لأد�ء 
�لنف�س���ى للف���رد �ل���ذى يعانى منه، حيث يظه���ر �لفرد �لذى يعانى من���ه قدرة تعليمية 
منخف�سة على تكوين �ملفاهيم، �إىل جانب �لعديد من �مل�سكالت �لتى تتعلق بالعالقات 

.(Anastopoulos, 2009, p. 162) »مع �لرفاق ومفهوم �لذ�ت

ويعرف �أي�س���ا على �أنه “ن�س���اط ج�س���مي وحركي حاد وم�س���تمر وطويل �ملدى 
لدى �لطفل، بحيث ل ي�س���تطيع �لتحكم يف حركات ج�س���مه بل يق�س���ي �أغلب وقته يف 

�حلركة �مل�ستمرة” )عبد �حلميد، 2014، �س. 15(.

تعريف ا�سطراب الن�ساط الزائد:
يعرف���ه عب���د �هلل )2005، ����س. 483( باأنه« جملة من �لأعر�����س �ملتد�خلة فيما 
بينه���ا، وهي �ٍت�س���ام �لطفل بالن�س���اطات �لغ���ري �لهادفة وعدم �ٍل�س���تقر�ر �حلركي، مع 
عدم �لقدرة على �لرتكيز و�ٍلنتباه و�ٍلندفاعية يف حل �مل�سكالت دون تركيز، وهذ� ما 
قد ينجم عنه عدم �لقدرة على �لتو��سل وتكوين عالقات �جتماعية ناجحة مع تدين 

م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي«

ويعرف �لن�ساط �لز�ئد �أي�سا باأنه« �سلوك �ندفاعي مفرط وغري مالئم للموقف 
ولي�س له هدف مبا�سر وينمو ب�سكل غري مالئم لعمر �لطفل ويوؤثر �سلبا على �سلوكه 
وحت�س���يله وي���زد�د عند �لذكور �أكرث منه عند �لإن���اث” )�جلعافرة، 20008، �س. 9(.

وي���ري عي�س���ي وجمع���ة )2010، ����س. 10( �أن ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئ���د ه���و 
“�لإف���ر�ط يف �حلرك���ة �لز�ئدة وغري �ملن�س���جمة مع متطلب���ات �ملوقف، �أو �ملهمة �لتي 

يقوم �لتلميذ باأد�ئها.
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- ن�سبة النت�سار:
يعد ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئد من �أكرث �ل�س���طر�بات �نت�س���اًر� بني �لأطفال، 
وم���ن �أكربه���ا خط���ًر� وتاأث���ري� عل���ى منوه���م �لبدن���ى و�لنف�س���ى و�لتح�س���يلى، و�أ�س���ار                
)رجب، 2002، �س. 39( �أن ن�س���بة �حلالت من �لأطفال �لتى �سخ�س���ت باأنها من ذوى 

��سطر�ب نق�س �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد تبلغ )11.5%( تقريبا. 
و�أظهرت در��س���ة Kuschel et al., (2007) �لتى هدفت للتعرف على ن�س���بة 
�نت�سار فرط �لن�ساط لدي �لأطفال- �أن ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب فرط �لن�ساط ترت�وح 

ما بني ) 2.7: 9.9%( بني �لأطفال عينة �لبحث.

اأعرا�س ا�سطراب الن�ساط الزائد
يتمي���ز  �لز�ئ���د  �لن�س���اط  ذ�  �لطف���ل  �أن   Wender (2000 ,p. 9) �أ�س���ار 
بالندفاعي���ة �لت���ى تب���دو يف �س���لوكه، حيث يندف���ع �إىل �ل�س���ارع ب�س���رعة، ويجرى على 
�ل�س���خور ويت�س���لق �لأ�س���جار مما يوؤدى �إىل كرثة �إ�س���ابته باجلروح و�لكدمات وكرثة 
ذهاب���ه للطبيب، و�أي�س���ا قد يتلف مالب�س���ه ولعبته دون تعمد ولك���ن دون تفكري. وهو 
ما �أكد عليه كامل )2008، �س. 49( يف �أن �لطفل �لذي يعاين من ��س���طر�ب �لن�س���اط 
�لز�ئد يت�سم بالندفاعية يف �تخاذ �لقر�ر�ت مما يرتتب عليه �سعوبة يف حل م�سكالته 

لأنه ي�ستجيب لأول بادرة تلوح �أمامه.

وميكن اإجمال الأعرا�س الرئي�سة الظاهرة على الأطفال ذوي فرط الن�ساط الزائد كما يلي:

قلة النتباه: حيث يت�س���ف هوؤلء �لأطفال ب���اأن �ملدة �لزمنية لدرجة �نتباههم - 
ق�س���رية ج���د�، و�ل�س���رود �لذهني و�س���عف �لرتكي���ز، وكرثة �لتملم���ل و�لتذمر 

و�لن�سيان.
زيلادة احلركلة والندفاعية: فال ي�س���تطيع �أن يبقى �س���اكنا يف مكان���ه، �أو مقعده، - 

ويكون مندفع دون هدف حمدد فيجيب على �لأ�س���ئلة قبل �لنتباه و�س���ماعها 
كامل���ة، ويقاط���ع يف �ل���كالم ويب���دو كاأنه ل ي�س���مع عندما تتح���دث �إليه ويتكلم 
ب�س���كل مف���رط، ول ي�س���تطيع �أن ينتظ���ر دوره يف �أي ن�س���اط، ويالح���ظ علي���ه 
�سرعة �لتحول من ن�ساط لآخر، وعدم �ملبالة وفو�سوية �لطبع و�لعدو�نية يف 
حركاته، و�ل�سعور بالإحباط لأتفه �لأ�سباب مع تدين م�ستوى �لثقة يف �لنف�س، 
و��س���طر�ب �لعالقة مع �لآخرين حيث يقاطعهم ويتدخل يف �س���وؤونهم، وعدم 
�للت���ز�م باأد�ء �ملهمة �لتي بني يديه حتى �إنهائها )�جلعافرة، 2008، �س. 34(.
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اأنواع ا�سطراب الن�ساط الزائد:
لق���د ق�س���م �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئد �إىل 

ثالث فئات:
نق�لس النتبلاه وفلرط الن�سلاط الزائلد والندفاعيلة: يف ه���ذ� �لن���وع توج���د �س���تة - 

�أعر�����س م���ن ت�س���عة �أعر��س م���ن �أعر��س ك���رثة �لن�س���اط و�لندفاعية بحيث 
تكون �أعر��س عدم �لنتباه �أقل من �ستة.

�سعلف النتبلاه: يف ه���ذ� �لن���وع توج���د �س���تة �أعر�����س م���ن ت�س���عة �أعر�����س من - 
�أعر�����س �س���عف �لنتباه وبحي���ث تكون �أعر��س نق�س �لنتب���اه وفرط �حلركة 

و�لندفاعية �أقل من �ستة.
النلوع امل�سلرتك: يف ه���ذ� �لن���وع توج���د �س���تة �أعر�����س م���ن ت�س���عة �أعر��س من - 

�أعر��س نق�س �لنتباه وفرط �حلركة و�لندفاعية و�س���تة �أعر��س من ت�س���عة 
من �أعر��س قلة �لنتباه )ني�سان، 2009، �س. 43(.

وتختلف ن�سبة �نت�سار �أنو�ع ��سطر�ب �لن�ساط �لز�ئد بني �لأطفال حيث يري 
�س���هني )2011، ����س. 35( �أن م���ن )50 �إىل 75%( م���ن �حلالت هي من �لنوع �مل�س���رتك، 
بينم���ا تبل���غ من )20 �إىل 30%( يف فئة �س���عف �لنتباه، وتبلغ �أقل من )15%( يف حالت 

�لن�ساط �لز�ئد و�لندفاعية فقط. 

learning disabilities  :ا: �سعوبات التعلم ثالثاً
ي���ري ع���ادل عب���د �هلل )2006( �أن �س���عوبات �لتعل���م "تعد مبثابة م�س���طلح عام 
�أ�س���ار �إىل جمموعة غري متجان�س���ة من �ل�س���طر�بات �لتي تظهر على هيئة �سعوبات 
ذ�ت دلل���ة يف �كت�س���اب و��س���تخد�م �لق���درة عل���ى �ل�س���تماع، �أو �لتحدث، �أو �لق���ر�ءة، �أو 
�لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �لقدرة �لريا�س���ية �أي �لقدرة على �إجر�ء �لعمليات �حل�س���ابية 
�ملختلفة. وتعد مثل هذه �ل�س���طر�بات جوهرية بالن�سبة للفرد، ويفرت�س �أن حتدث 
ل���ه ب�س���بب ح���دوث �ختالل يف �لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�س���بي �ملرك���زي، كما �أنها قد 
حتدث يف �أي وقت خالل فرتة حياته . هذ� وقد حتدث م�سكالت يف �ل�سلوكيات �لد�لة 
على �لتنظيم �لذ�تي و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل �لجتماعي �إىل جانب �سعوبات 
�لتعلم . ولكن مثل هذه �مل�س���كالت ل تثل يف حد ذ�تها ول تعد �س���عوبة من �سعوبات 

�لتعلم )�سبيب، 2010، �س. 7(.
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كم���ا �أو�س���ح �لزي���ات )2008، ����س. 51( �أن �لأطف���ال   ذوي �س���عوبات �لتعل���م ل 
يتفاعل���ون عل���ى نحو موج���ب  ومقبول م���ع �لآخرين، وتتج���ه �أن�س���طتهم وتفاعالتهم 
و�سلوكياتهم �إىل �أن تكون م�سطربة نف�سيا، ويوؤدي ذلك �إىل  �سعف �ل�سلوك �لتو�فقي 
خالل تعامالتهم �لجتماعية، ومن �أمناط �ل�س���لوك �لالتو�فقي: مقاطعة  �ملتحدث، 
و�لقلق، �أو �لتوتر غري �ملربر، وعدم �لنتباه، �أو �لالمبالة، و�سعف �ل�سيطرة على �لذ�ت. 
وم���ن �أه���م م���ا يت�س���م ب���ه �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م ه���و �س���وء �لتو�ف���ق 
�لأكادمي���ي و�لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�لتو�فق �ل�س���حي، وعدم �لقدرة عل���ى �لرتكيز �أثناء 
�ل�س���رح، و�لتفاع���ل �ل�س���لبي و�لجتاهات �ملدر�س���ية �ل�س���البة مع �لآخري���ن وعدم تقبل 

�لذ�ت )من�سي، 2003، �س. �س. 244- 245( .
 و�أ�سارت كو�فحة )2011، �س. 29( باأن ذوى �سعوبات �لتعلم هم �لذين يظهرون 
��س���طر�بات يف و�حدة، �أو �أكرث من �لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية مثل ��س���تعمال �للغة 
�ملكتوب���ة، �أو �ملنطوق���ة، �أو �لتهج���ي، �أو فهم و��س���تيعاب �ملفاهيم �لعلمية كالريا�س���يات، 
�أو ��س���طر�بات يف �لتفك���ري، �أو ق�س���ور يف �لإدر�ك، �أو �لتذك���ر، �أو �س���بط �لنتب���اه، �أو 
�حلركة �لز�ئدة مع �أنهم يتمتعون بذكاء متو�سط، �أو �أكرث ، ولي�سو� م�سابني باإعاقات 

ج�سمانية �سمعية، �أو ب�سرية، �أو غريها من �لإعاقات .

درا�سات �سابقة:
هدف���ت در��س���ة عي�س���ى، وجمع���ة )2010( �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج 
�إر�س���ادي قائم على �لعالج بالفن خلف�س �لن�س���اط �حلركي �لز�ئد وحت�س���ني �لنتباه 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )24( تلميًذ� من 
ذوي �سعوبات �لتعلم بال�سف �لثالث �لبتد�ئي، ومت تطبيق مقيا�س �لن�ساط �حلركي 
�لز�ئ���د، و�لربنامج �لإر�س���ادي، وك�س���فت �لنتائج عل���ى وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبعدي يف 
مقيا����س �لن�س���اط �حلركي �لز�ئد و��س���طر�ب �لنتباه ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، 
وكذلك وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لن�س���اط �حلركي �لز�ئد و��سطر�ب �لنتباه 
يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي، كما مل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سط رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س �لن�س���اط �حلركي 

�لز�ئد و��سطر�ب �لنتباه.
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ودر��س���ة غ���ر�ب )2010( �لت���ي ��س���تهدفت �لتحق���ق م���ن م���دى فعالي���ة برنامج 
�إر�سادي يف �حلد من ��سطر�ب �لت�ستت ونق�س �لنتباه لدى عينة من �لأطفال �لذين 
يعان���ون م���ن �س���عوبات �لتعلم .وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )20( طفاًل م���ن �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعلم. ومت ��ستخد�م مقيا�س تقدير �أعر��س �لت�ستت ونق�س �لنتباه، 
و�لربنام���ج �لإر�س���ادي، و�أظه���رت �لنتائج وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبع���دي ملقيا�س تقدير 
�أعر�����س �لت�س���تت ونق�س �لنتباه ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبي���ة، وكذلك وجود فروق 
د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي 
و�لبع���دي عل���ى �ملقيا�س يف �جت���اه �لقيا�س �لبعدي، كما مل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 

بني متو�سط رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

و��س���تهدفت در��س���ة نا�س���ر )2011( �لتعرف على ن�س���ب �نت�س���ار ��سطر�ب عناد 
�لتحدي لدى �ملر�هقني. وتكونت �لعينة من )960( طالًبا وطالبة من طلبة �لدر��سة 
�ملتو�س���طة، ومت �إع���د�د ثالث���ة مقايي����س لقيا����س �ملتغ���ري�ت وطبق���ت مًع���ا عل���ى عين���ة 
�لدر��س���ة. و�أظه���رت �لنتائج �أن ن�س���بة �نت�س���ار ��س���طر�ب عن���اد �لتحدي بلغ���ت )%31( 
م���ن �لعينة، ووجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف ��س���طر�ب عناد �لتح���دي لدى �ملر�هقني، 
ووجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف ��س���طر�ب عناد �لتحدي تبعا ملتغري �لنوع، و�أن ن�س���بة 
�نت�س���ار ��س���طر�ب تناف����س �لأ�س���قاء كان���ت )19%( من �ملجم���وع �لكلي للعين���ة، ووجود 

عالقة �رتباطية �إيجابية بني ��سطر�ب عناد �لتحدي و��سطر�ب تناف�س �لأ�سقاء.

وهدف���ت در��س���ة �س���بيب )2012( �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة ��س���تخد�م �لألعاب 
�لرتكيبية يف تنمية م�س���توى �لنتباه لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م، وتكون���ت �لعينة من )14( تلميًذ� بال�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �س���تانفورد بيني���ه للذكاء )�ل�س���ورة �لر�بع���ة( ترجمة 
وتعريب/لوي����س مليك���ة )1998(، و�ختب���ار �مل�س���ح �لنريولوج���ي للتع���رف عل���ى ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م، �إعد�د/مارجري���ت موت���ي و�آخ���رون، تعريب/عب���د �لوه���اب كام���ل 
)1999(، ومقيا�س م�ستوى �لنتباه )�إعد�د �لباحث(، وك�سفت �لنتائج على وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة 
يف �لقيا����س �لبع���دي مل�س���توي �لنتب���اه ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ووج���ود ف���روق 
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ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي لأفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة مل�س���توي �لنتباه، ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وع���دم وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي لأفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية              

مل�ستوي �لنتباه.

وهدفت در��سة جمعه، ورم�سان )2013( �إىل فح�س �لعالقة بني �لألك�سيثيميا 
و��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي لدى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية ذوي �س���عوبات �لتعلم، 
و�لتعرف على �لفروق بني �لذكور و�لإناث يف �لألك�سيثيميا و�أبعادها �لفرعية وكذلك 
��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي. وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )98( تلمي���ذ� وتلميذة من 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م. وقد ��س���تخدم �لباحث���ان مقيا�س 
ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م )زي���د�ن �ل�س���رطاوي، 1995(، ومقيا����س �لألك�س���يثيميا، 
ومقيا�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي من �إعد�د �لباحثني. و�أظهرت �لنتائج وجود عالقة 
�رتباطي���ة موجب���ة د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني �لألك�س���يثيميا و�أبعاده���ا �لفرعية و��س���طر�ب 
�لعن���اد �ملتحدي، ووجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي درج���ات �لذكور و�لإناث 
عل���ى مقيا����س �لألك�س���يثيميا و�أبعاده �لفرعي���ة، وكذلك على مقيا�س ��س���طر�ب �لعناد 
�ملتح���دي وكان���ت �لفروق ل�س���الح �لذك���ور، و�أن �لألك�س���يثيميا ت�س���هم بدرجة كبرية يف 

�لتنبوؤ با�سطر�ب �لعناد �ملتحدي لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

وهدف���ت در��س���ة Samaneh, et al (2014 ). �إىل �لتع���رف على تاأثري رو�ية 
�لق�س����س يف �حل���د من �لع���دو�ن و�لعناد لدي �لأطف���ال �لذين يعانون من ��س���طر�ب 
�لعن���اد �ملتح���دي. وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )14( طفال ت���رت�وح �أعمارهم ما بني ) 
7-9 �س���نو�ت( م���ن �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي. وت�س���منت 
�أدو�ت �لدر��سة ��ستبيان ��سطر�ب تقييم �ل�سلوك، و��ستبيان �لعدو�ن، و��ستبيان �لعناد 
و�ملقابالت �ملنظمة. و�أظهرت �لنتائج �نخفا�س كبري يف م�ستوي �لعدو�ن و�لعناد لدي 

عينة �لدر��سة.

 وهدف���ت در��س���ة Backenson et al. (2015) �إىل �لك�س���ف ع���ن �لأطف���ال 
�لذين يعانون من �سعوبات تعلم حمددة ولديهم عجز يف �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية 
�لت���ي تتد�خل مع �لتعلم و�لإجن���از �لأكادميي، وبع�س �لأنو�ع �لفرعية حيث ميكن �أن 
ي���وؤدي هذ� �لعجز �إىل م�س���كالت عاطفية و�س���لوكية، وتكون���ت �لعينة من )123( طالًبا 
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ترت�وح �أعمارهم ما بني )6-11( �سنة. وقد خ�سعو� لتقييمات �ساملة مل�سكالت �لتعلم، 
وك�س���فت �لنتائ���ج عن نقاط �لق���وة و�ل�س���عف يف معايري حتديد �لهوي���ة، و�أن معاجلة 
�لعجز يف �ل�س���رعة قد تكون ور�ء �ل�س���طر�بات �ملعرفية و�لنف�س���ية �لجتماعية �لتي 

عرث عليها.

وهدف���ت در��س���ة �لزعب���ي، و�لقحط���اين )2015( �إىل �لتعرف عل���ى �أثر �لتعزيز 
�لرم���زي يف خف����س مظاه���ر ��س���طر�ب عج���ز �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �حلركي 
�لز�ئد لدى �لطالب ذوي �س���عوبات �لّتعلم. وتاألفت �لعينة من )17( تلميًذ� من ذوي 
�س���عوبات �لّتعلم باململكة �لعربية �ل�س���عودية، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني �سابطة 
وجتريبي���ة. مت تطبي���ق بطاق���ة مالحظ���ة لر�س���د مظاه���ر ��س���طر�ب عج���ز �لنتب���اه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د، ومت �لتدري����س لأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
باأ�س���لوب �لتعزيز �لرمزي ملدة �س���بعة �أ�س���ابيع، بينم���ا تلقى �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة 
�لتدري����س بالطريق���ة �لتقليدي���ة. و�أظه���رت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني متو�سطات رتب �أفر�د �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية على �لقيا�سني �لبعدي 

ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

و��س���تهدفت در��س���ة �ل�س���ريان، و�أبو زيد )2016( �لتعرف على ��سطر�ب �لعناد 
�ملتح���دي ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م وعالقت���ه ببع����س �ملتغري�ت )ن�س���بة 
�لنت�س���ار، �لنوع، �ل�س���ف(. وبلغت عينة �لدر��سة )318( تلميًذ� وتلميذة من �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة مبدين���ة �لريا�س، ومت ��س���تخد�م مقيا�س 
��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، و�أو�س���حت �لنتائج �سيوع �أعر��س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي 
لدى عينة �لدر��سة، كما مت �لتو�سل �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور 
و�لإن���اث عل���ى مقيا����س )�لعن���اد �ملتح���دي( ل�س���الح �لذك���ور، وكذلك وج���ود فروق بني 
�لذك���ور و�لإن���اث يف �ل�س���فوف �لأوىل ل�س���الح �لذك���ور، ومل توجد ف���روق بني تالميذ 
�ل�س���فوف �لعلي���ا طبًق���ا ملتغري �لنوع )ذك���ور – �إناث(، وعدم وجود ف���روق بني تالميذ 

ذوي �سعوبات �لتعلم طبًقا ملتغري نوع �ل�سعوبة: )�لقر�ءة– �لكتابة –�حل�ساب(.

كم���ا هدف���ت در��س���ة عام���ر )2016( �إىل ت�س���خي�س ��س���طر�ب ف���رط �لن�س���اط 
�مل�س���احب خلف����س �لنتب���اه لدى عينة م���ن �لتالميذ ومن ثمة معرف���ة مدى تاأثريه 
عل���ى مه���ار�ت �لتعلم لديه���م. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )25( تلمي���ذ� وتلميذه، ومت 
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��س���تخد�م �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي. و�أظهرت �لنتائج �أن ��س���طر�ب فرط �لن�س���اط 
�مل�ساحب خلف�س �لنتباه يوؤثر على مهار�ت �لتعلم عند �لتلميذ، و�أن تاأثري ��سطر�ب 
فرط �لن�س���اط �مل�س���احب خلف����س �لنتباه على مه���ار�ت �لتعلم عن���د �لتلميذ يختلف 
باخت���الف �جلن����س، فكان���ت مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة لدي �لذك���ور �أول ث���م مهارتي 
�لإم���الء و�حل�س���اب، �أم���ا عن���د �لإناث ف���ربزت مهارة �لكتاب���ة، ثم �لقر�ءة، ث���م مهارتي 

�حل�ساب و�لإمالء.

كما هدفت در��س���ة �ل�س���مري، و�أبو زيد )2017( �إىل �لتحقق من فعالية �لق�سة 
�لجتماعية يف خف�س ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي 
�سعوبات �لتعلم مبدنية حائل. وتكونت عينة �لدر��سة من )14( تلميذة من �لتلميذ�ت 
ذو�ت �سعوبات �لتعلم، ومت �لتحقق من �لتجان�س بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 
�ل�س���ابطة يف �لعمر ونوع �ل�س���عوبة وم�س���توى ��س���طر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد، ومت ��س���تخد�م �ملنهج �س���به �لتجريبي، ومت تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي �لقائم 
على �لق�سة �لجتماعية. وقد �أ�سفرت �لنتائج عن فعالية �لق�سة �لجتماعية يف خف�س 
��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم.

وهدف���ت در��س���ة ح�س���ني )2017( �إىل �لتحق���ق �لتجريب���ي من فعالي���ة برنامج 
تدريب���ي قائ���م عل���ى �ملدخل �ملعريف �ل�س���لوكي يف تنمي���ة �لوعي �ملعريف لآب���اء �لتالميذ 
ذوي ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي و�أثره يف خف�س �ل�س���طر�ب لأبنائهم. وتكونت �لعينة 
م���ن )21( �أًب���ا، مق�س���مني �إىل جمموعت���ني )�ل�س���ابطة ن= 10، �لتجريبي���ة ن= 11(. 
���ا م���ن �لتالميذ  وتر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )35: 58( �س���نة، كما تكونت �لعينة �أي�سً
�لعادي���ني ذوي ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي 11( تلمي���ًذ� م���ن �ملرحل���ة �ملتو�س���طة(. ومت 
��س���تخد�م مقيا�س �لوعي �ملعريف )�إعد�د �لباحث(، ومقيا�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي
(Malik & Tariq., 2015)، و�لربنام���ج �ملع���ريف �ل�س���لوكي. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لقيا�س �لبعدي يف ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية 
يف �ملج���الت �لفرعي���ة للمقيا����س و�لدرج���ة �لكلي���ة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01(، كما 
�أظه���رت �لنتائ���ج خف�س ��س���طر�ب �لعناد ل���دى �أبناء �آب���اء �ملجموع���ة �لتجريبية عند 
م�ستوى دللة )0.01( يف �لقيا�س �لبعدي، و�إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 

يف �لقيا�س �لتتبعي لدى �لتالميذ.
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كم���ا هدفت در��س���ة عي�س���ى، وعل���ي )2017( �إىل معرفة فعالي���ة برنامج تدريب 
باللع���ب يف تخفيف ��س���طر�ب �لعناد لدى جمموعتني من �لتالميذ �ملعوقني �س���معيا 
و�لتالمي���ذ �ملعاق���ني فكري���ا قابل���ي �لتعل���م. وتكون���ت �لعينة م���ن )23( تلمي���ذ�، منهم 
)12( تلمي���ذ من �ل�س���م و)11( تلميذ من �ملعوقني فكري���ا، وتر�وحت �أعمارهم ما بني 
)13: 15( �سنة، ومت �إعد�د برنامج �لتدريب باللعب ومقيا�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي، 
وبطاقة مالحظة �ل�سلوك، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف �لقيا�س 
�لبعدي عند م�س���توى دللة )0.01( يف �لدرجة �لكلية و�ملجالت �لفرعية )�س���لوكيات 
�لغ�سب و�لتوتر، و�ل�سلوك �جلديل، و�لنتقام(، ومل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
يف �لقيا����س �لتتبع���ي ملجموع���ة �لتالميذ �ل�س���م وجمموعة �ملعوقني فكريا، مما �أ�س���ار 
�إىل ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنام���ج، كما مل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا يف مقد�ر حت�س���ن 

تالميذ كل جمموعة من �ملجموعتني عن �لأخرى
ودر��س���ة ناج���ح يعق���وب )2017( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتحق���ق م���ن م���دى فعالية 
برنامج تدريبي مبني على �ل�سيكودر�ما يف حت�سني م�ستوي �لنتباه وتقليل ��سطر�ب 
�لن�ساط �لز�ئد و�لندفاعية لدى �لطلبة ذوى �سعوبات �لتعلم. وتكونت عينة �لدر��سة 
من )30( تلميذة من �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، ومت �لتحقق من �لتجان�س بني 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لعم���ر وم�س���توى ��س���طر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد، ومت تطبيق �لربنامج �لتدريبي، و�أظهرت �لنتائج فعالية 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �ملبن���ى على �ل�س���يكودر�ما يف حت�س���ني �لنتباه وتقليل ��س���طر�ب 

�لن�ساط �لز�ئد و�لندفاعية لدى �لطلبة ذوى �سعوبات �لتعلم.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
يت�سح من خالل ��ستقر�ء �لدر��سات �ل�سابقة ما ياأتي:

هدف���ت بع����س �لدر��س���ات �إىل در��س���ة ن�س���ب �نت�س���ار �لعن���اد �ملتح���دي كدر��س���ة 
نا�س���ر )2011(، ودر��س���ة �ل�س���ريان، و�أب���و زي���د )2016(، بينما هدفت بع�س �لدر��س���ات 
�إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لتدريبي���ة و�لعالجي���ة �ل�س���لوكية 
يف خف����س م�س���توي �لعن���اد �ملتح���دي ل���دي �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م كدر��س���ة 
Samaneh, et al (2014).، ودر��س���ة ح�س���ني )2017(. بينما هدفت در��س���ة عي�سى، 
وعلي )2017( �إىل معرفة فعالية برنامج تدريب باللعب يف تخفيف ��س���طر�ب �لعناد 
لدى جمموعتني من �لتالميذ �ل�سم و�سعاف �ل�سمع و�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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وهن���اك بع����س �لدر��س���ات �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لرب�م���ج 
�لإر�س���ادية و�لتدريبي���ة و�لعالجي���ة �ل�س���لوكية يف حت�س���ني �لنتب���اه وخف�س �لن�س���اط 
�لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم كدر��س���ة عي�سى وجمعة )2010(، ودر��سة 

غر�ب )2010(، ودر��سة �سبيب )2012(، در��سة �ل�سمري، و�أبو زيد )2017).

كم���ا تع���ددت فئ���ة عين���ة �لدر��س���ات �ل�س���ابقة م���ا ب���ني �لتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م، و�لتالمي���ذ �لعادي���ني، و�لتالمي���ذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، و�لتالمي���ذ ذوي 

�لإعاقة �لفكرية.

فرو�س البحث:
((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1

�لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج وبعده يف خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي 
�مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1
�لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي يف خف�س 
��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد ل�سالح �ملجموعة 

�لتجريبية. 
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة يف �لتطبيق �لبعدي و�لتتبعي ملقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب 
بفرط �لن�ساط �لز�ئد.

اإجراءات البحث: 

))1 منهلج البحلث: ��س���تخدمت �لبح���ث �ملنه���ج �لتجريب���ي، حي���ث ته���دف �إىل �ختبار 
فعالية برنامج �إر�سادي يف خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط 
�لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �س���عوبات �لتعلم، ومت �لعتماد على �لت�س���ميم �لتجريبي 
ذو �ملجموعت���ني )�ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة( وذلك ملنا�س���بته خ�س���ائ�س عينة 
�لبح���ث “�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم” )�لقيا�س �لقبل���ي و�لبعدي للمجموعتني 

�لتجريبية و�ل�سابطة ثم �لقيا�س �لتتبعي للمجموعة �لتجريبية(.
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)12 جمتمع وعينة البحث: 
 مت �ختي���ار �لعين���ة م���ن �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة �لتي يوج���د بها بر�مج �س���عوبات 
�لتعل���م �ملتو�ج���دة د�خ���ل مدر�����س �إد�ر�ة حمافظ���ة و�دي �لدو��س���ر �لتعليمي���ة باململكة 
�لعربية �ل�سعودية، وتوفرت يف هوؤلء �لتالميذ قو�عد و�سروط حتديد �أهلية قبولهم 

يف تلك �لرب�مج و�إحلاقهم بها، وو�سفهم باأنهم من ذوي �سعوبات �لتعلم، ومنها:
( وجود تباين و��سح بني م�ستوى قدر�ت �لتلميذ وم�ستوى حت�سيله �لأكادميي، 	

�أن تلك �ل�سعوبات مل تكن ناجتة عن عوق عقلي، �أو �أي �إعاقة �أخري، �أو حرمان 
بيئي وثقايف، �أو �أية �أ�س���باب �أخرى لها، ��س���تخد�م �أدو�ت )مقايي�س و�ختبار�ت( 
ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم من قبل فريق �لت�س���خي�س �ملتخ�س�س )مت �طالع 
�لباحث عليها وعلي �سجالت �لتالميذ(، تت مو�فقة �للجنة �خلا�سة بقبول 

وت�سنيف �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
( ومت �أي�س���ا مر�جعة �س���جالت �لتالميذ للتاأكد من �أن عينة �لبحث يعانون من 	

فرط �لن�ساط �لز�ئد لديهم.

العينة ال�سيكومرتية: تكونت �لعينة من )50( تلميًذ� لديهم �س���عوبات �لتعلم ترت�وح 
�أعمارهم �لزمنية ما بني )8-10( �س���نو�ت، وهوؤلء مت تطبيق �ملقيا�س عليهم للتحقق 
من �لكفاءة �ل�سيكومرتية ملقيا�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط 

�لز�ئد.

( العينلة النهائيلة: مت تطبي���ق برنامج �لبح���ث على عينة نهائي���ة قو�مها )16( 	
تلميًذ� من �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم وترت�وح �أعمارهم ما بني )10-8( 
�س���نو�ت بالعام �لدر��س���ي )2018/2017م(. ومت تق�س���يم �لعينة �إىل جمموعتني 
»�ملجموعة �لتجريبية« وتتكون من )8( تالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لذين 
مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي عليه���م، »و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة« وتتكون من 
)8( تالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لذي���ن مل يتعر�س���و� لأن�س���طة �لربنامج 
�لإر�س���ادي. تكاف���وؤ �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة قب���ل تطبي���ق 

�لربنامج:
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ق���ام �لباح���ث مبقارن���ة �لعمر �لزمن���ي ومعام���ل �ل���ذكاء و�أبعاد مقيا����س �لعناد 
�ملتح���دي �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د لأف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة 

با�ستخد�م �ختبار مان ويتني.
جدول ) 1 (

دللة �لفروق متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لعمر 
�لزمنى وم�ستوى �لذكاء و�لعناد �ملتحدي و�لن�ساط �لز�ئد

��سم �لعينة
متو�سط �لعدد�ملجموعة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
)U(

قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة

�لعمر 
�لزمنى

88.126529316.0750،0جتريبية
غري د�لة 88.769.6�سابطة

معامل
 �لذكاء

89.273.526.5584.0561،0جتريبية
غري د�لة 87.862.5�سابطة

�لعناد 
�ملتحدي

89.576جتريبية
24867.0386،0

غري د�لة 87.560�سابطة
�لن�ساط 

�لز�ئد
87.1572123.1219،0جتريبية

غري د�لة 89.879�سابطة
�لدرجة 

�لكلية
88.769.630.50.161872،0جتريبية

غري د�لة 88.366.5�سابطة

يت�س���ح م���ن �جلدول )1( ع���دم وجود فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لعمر �لزمنى وم�س���توي �لذكاء و�أبعاد مقيا�س 
�لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد �أي �أن �ملجموعتني متكافئتني قبل تطبيق 

�لربنامج.

)13 اأدوات البحث:

 ميكن عر�س �لأدو�ت �مل�ستخدمة فى �لبحث وهى:
1-مقيا�س �ستانفورد-بينيه �لإ�سد�ر �خلام�س )فرج، 2011(:

ق���ام ف���رج )2011 ( بتعريب �لإ�س���د�ر �خلام�س لختبار �س���تانفورد بيينه �لذى 
�سدر عام )2003( وي�ستخدم هذه �لختبار فى �ختبار �لأفر�د لقيا�س قدر�تهم �ملعرفية 
وذكاوؤهم من �سن �سنتني �إىل 85 �سنة، و�ل�ستخد�م �ملعروف ملقايي�س �ستانفورد- بينيه 
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يت�س���من ت�س���خي�س حالت خمتلفة من �لتاأخر �ملعريف عند �لأطفال �ل�سغار، �لتخلف 
�لعقلي، �سعوبات �لتعلم، و�ملوهبة �لعقلية، بالإ�سافة �إىل �أنه مت ��ستخد�م �لإ�سد�ر�ت 
�ل�س���ابقة يف �لتقيي���م �لإكلينيك���ي ويف �أبحاث �لق���در�ت �ملعرفي���ة و�لرتبوية و�لطفولة 
�ملبك���رة. ويت�س���من �ختب���ار بينه �س���ته جم���الت وه���ى: )�ل�س���تدلل �ل�س���ائل، �ملعرفة، 
�ل�س���تدلل �لكم���ي، �لعمليات �لب�س���رية، �ملكاني���ة، �لذ�كرة �لعاملة(. وقد مت ��س���تقاق 
جمموع���ة �ملقايي����س يف �جتاه���ني هما: �لجتاه �للفظي و�لجت���اه غري �للفظي بحيث 

يكون كل عامل له فئات �ختبارية م�ستقلة )لفظية وغري لفظية(.

- تقنني املقيا�س:
قام �لباحث بعدة �إجر�ء�ت للتحقق من �سدق وثبات �ملقيا�س على عينة �لبحث 

فيما يتعلق بثات �ملقيا�س:
اأ- معاملات ثبلات الت�سلاق الداخلي: تو�س���ل �لباح���ث �إىل معام���الت تر�وحت ما بني 

)0.74( و)0.84( لدرجات ن�سب �لذكاء .
( ح�سلاب معاملل األفلا كلرو نباخ وطريقلة التجزئلة الن�سفيلة با�ستخلدام معادلتي (-

�سيربمان وبراون وجثمان، كما هو مو�سح باجلدول �لتايل :

جدول)2(
» قيم معامالت األفا كرو نباخ للدرجة الكلية ملقيا�س �ستنافورد بينيه »)ن=15(

طرق �لثبات�لأبعاد
جثمان�سيربمان�ألفا

710.0**701.0**687.0**�لدرجة �لكلية للذكاء

** د�لة عند م�ستوى 0.01.
يت�س���ح من �جلدول )2( تتع �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �لثبات، لدى �أفر�د 

�لعينة وهى جميعها د�لة عند م�ستوى )0.01(. 

- �سدق املقيا�س :
مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س من خالل ح�س���اب �س���دق �رتباط �لأبع���اد بالدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س، وذل���ك ع���ن طري���ق �إيجاد قيم���ة معام���ل �لرتباط ب���ني درجات كل 
بع���د م���ع �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س �لذي وبلغ���ت قيم���ة �ألف���ا للبع���د �لأول )0.569(، 
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و�لبع���د �لث���اين)0.714(، و�لبع���د �لثال���ث )0.537(، و�لبع���د �لر�ب���ع )0.781(، و�لبعد 
�خلام����س)752.0(. وهك���ذ� حتقق �لباحث من �س���دق وثبات مقيا�س �س���تنافورد بينيه 

بالن�سبه لعينة �لبحث مما يدل على �سالحيته لال�ستخد�م فى هذ� �لبحث.

الزائلد.                               الن�سلاط  بفلرط  امل�سحلوب  املتحلدي  العنلاد  ا�سطلراب  مقيا�لس   12(
)�إعد�د �لباحث( 

لقد مر �إعد�د هذ� �ملقيا�س باخلطو�ت �لتالية : 
(( حتدي���د �لهدف من �ملقيا�س: وهو قيا�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب -

بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدي �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.
(( �لإطالع على �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �ملتاحة لتحديد ��س���طر�ب �لعناد -

�ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د ل���دي �لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات 
�لتعلم، وفى �س���وء ذلك مت �إعد�د مقيا�س ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب 

بفرط �لن�ساط �لز�ئد �حلايل، وينق�سم �ملقيا�س �إىل بعدين كما يلي: 
�لبعد �لأول: �لعناد �ملتحدي: وي�سم عدد )15( مفردة تبد�أ من ) 1- 15(.

�لبعد �لثاين: �لن�ساط �لز�ئد: وي�سم عدد )15( مفردة تبد�أ من)30-16(.
ج- و�سف املقيا�س : بعد �أن قام �لباحث بالطالع على �لرت�ث �لنظري ل�س���طر�ب 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد، قام باإعد�د �ملقيا�س �لذي يتكون من 

)30( مفردة موزعة على بعدين )�لعناد �ملتحدي- �لن�ساط �لز�ئد(. 

د- طريقلة ت�سحيلح املقيا�س : لقد �س���يغت �لفقر�ت بعبار�ت �إيجابية و�أخرى �س���لبية، 
وو�س���ع �أم���ام كل فق���رة ثالثة بد�ئل ت���رت�و�ح بني �ملو�فق���ة للفق���رة �إىل �لرف�س وهي 
)د�ئما، �أحيانا، نادًر�(، �إذ يعطى للبديل �لأول، ثالث درجات، و�لبديل �لثاين درجتان، 
و�لبديل �لثالث درجة و�حدة، وذلك يف كون �لعبار�ت �لإيجابية، وتعك�س �لدرجات يف 

حالة �لعبار�ت �ل�سلبية. 
التحقلق ملن الكفلاءة ال�سيكومرتيلة ملقيا�لس العنلاد املتحلدي امل�سحلوب بفرط 

الن�ساط الزائد:
( ثبات املقيا�س :	

حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م طريقة �ألف���ا – كرونب���اخ، وطريقة �إعادة 
تطبيق �ملقيا�س بفا�سل زمني قدره �أ�سبوعني بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين، و�جلدول 

)5( يو�سح ذلك.
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جدول )3(
قيم معامالت الثبات بطريقة األفا – كرونباخ وطريقة واإعادة التطبيق ملقيا�س العناد 

املتحدي امل�سحوب بفرط الن�ساط الزائد
�إعادة �لتطبيق�ألفا كرونباخ�لأبعاد

527.0576.0�لعناد �ملتحدي
636.0688.0�لن�ساط �لز�ئد

719.0763.0�لدرجة �لكلية للمقيا�س

يت�س���ح م���ن �جل���دول)3( �أن جميع قي���م معامالت �لثب���ات د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )01،0( مما �أكد ثبات �ملقيا�س.

( 	Internal Consistency الت�ساق الداخلى
مت �إيج���اد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا����س عن طريق ح�س���اب معام���ل �لرتباط 
ب���ني درج���ات كل عبارة من عب���ار�ت �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية للبعد �ل���ذي تنتمي �إليه. 

ويت�سح ذلك من �جلدول )4(.
جدول )4(

معامالت الرتباط بني كل مفردة من مفردات العناد املتحدي امل�سحوب بفرط الن�ساط الزائد 
والدرجة الكلية 

مفرد�ت �لن�ساط �لز�ئدمفرد�ت �لعناد �ملتحدي

معامل �رتباط م
معامل �رتباط م�ملفردة بالبعد

معامل �رتباط م�ملفردة بالبعد
معامل �رتباط م�ملفردة بالبعد

�ملفردة بالبعد
1**0.6749**0.45216**0.42624**0.558
2**0.46010**0.51017**0.63225**0.754
3**0.71211**0.57618**0.74426**0.742
4**0.65312**0.54319**0.56127**0.752
5**0.50113**0.62120**0.71428**0.561
6**0.63314**0.41021**0.71429**0.548
7**0.50215**0.58422**0.65230**0.744
8**0.65623**0.541

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



فعالية برنامج اإر�سادي يف خف�س ا�سطراب العناد املتحديد. اأحمد حممد �سبيب

 114 

 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن جمي���ع معامالت �لرتب���اط بني درج���ة كل مفردة 
ودرجة �ملقيا�س �لذي تنتمي �إليه د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )01.0(، وهذ� يدل على 
�ت�ساق �لبناء �لد�خلي ملقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد وثباته 
�ملرتف���ع. ث���م ق���ام �لباحث باإيج���اد معامل �لرتباط ب���ني درجات �لأف���ر�د على �لدرجة 
�لكلية للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى 

لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية.
جدول )5 (

معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد مقيا�س العناد املتحدي امل�سحوب بفرط
 الن�ساط الزائد والدرجة الكلية 

معامل �لرتباط�لأبعاد
0.786**�لعناد �ملتحدي
0.712**�لن�ساط �لز�ئد

0.804**�لدرجة �لكلية للمقيا�س

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(.
 يت�سح من �جلدول )5( �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا عند 

م�ستوى دللة )0.01(. 

( �سدق املقيا�س:	
* �س���دق �ملحكم���ني: ومت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى ت�س���عة من 
�ملحكم���ني �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، حي���ث مت 
تقدمي �ملقيا�س م�سبوًقا بتعليمات تو�سح لهم ماهية �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط 
�لن�س���اط �لز�ئد و�سبب ��س���تخد�م �ملقيا�س وطبيعة �لعينة، ومت ح�س���اب �لن�سبة �ملئوية 
�لت���ي تو�س���ح ن�س���بة �تفاق �ملحكمني عل���ى كل مفردة من مف���رد�ت �ملقيا�س، ومل توجد 
�أي مف���رد�ت كان���ت ن�س���بة �تفاقه���ا �أق���ل م���ن )80%(، لذل���ك مل يت���م ح���ذف �أي مف���ردة                      

من �ملقيا�س.

* �سدق املفردات:
مت ح�س���اب �س���دق �ملفرد�ت عن طريق ح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات 
كل مفردة ودرجة �لبعد �لذى تنتمى �إليه وذلك بعد حذف �ملفردة من �لدرجة �لكلية 
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لهذ� �لبعد باعتبار �أن بقية �ملفرد�ت حمًكا لهذه �ملفردة وي�سمى هذ� بال�سدق �لد�خلى 
وهو مو�سح باجلدول )6(:

جدول )6(
معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية للبعد بعد حذف املفردة من درجة البعد العناد املتحدي 

امل�سحوب بفرط الن�ساط الزائد
مفرد�ت �لن�ساط �لز�ئدمفرد�ت �لعناد �ملتحدي

معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباط م
1**0.7549**0.50416**0.70323**0.706
2**0.620100.443**170.564**25**0.658

3**0.63611**0.51218**0.52526**0.654
4**0.65012**0.64219**0.78327**0.742
50.644**13**0.65620**0.72228**0.687
6**0.74414**0.52321**0.63429**0.561
7**0.65015**0.72422**0.70030**0.758
8**0.74423**0.738

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01( .
ويت�س���ح م���ن ج���دول )6( �أن جميع معام���الت �لرتباط ملف���رد�ت بعد مفرد�ت 
�لعناد �ملتحدي وبعد مفرد�ت �لن�س���اط �لز�ئد د�لة �إح�س���ائًيا، مما يدل على �س���دقهم 
�لد�خلي. ومن ثم فاإن مقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد ككل 
يتمي���ز بال�س���دق �لد�خل���ى. وبالتاىل �أ�س���بح مقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط 

�لن�ساط �لز�ئد مكون من )30( مفردة كما فى �ل�سورة �لنهائية.

3- الربنامج الإر�سادي: )�إعد�د �لباحث(
يهدف �لبحث �حلايل �إىل خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط   

�لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.
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اأ- الأ�سا�س النظري للربنامج:
 يعتمد �لربنامج �لإر�سادي يف خف�س م�ستوي �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط 
�لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم على �أن �ل�سلوك �لن�ساين ُمتعلم 
حيث �أن �ل�سلوك �لإن�ساين )�ملقبول، �أو �لغري مقبول( يقوي ويز�د معدلة عندما يتم 

تدعيمه لدي �لفرد، وي�سعف يف حالة مت معاقبة �لفرد عليه. 

ب- الأهداف العامة للربنامج: 
يهدف �لربنامج �حلايل �إىل خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط 
�لن�س���اط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوى �س���عوبات �لتعلم، ومتابعة مدى �حتفاظ �لأفر�د 

�مل�ساركني بالفو�ئد و�ملكا�سب �لإر�سادية بعد �نتهاء �لربنامج.

ج- بناء اجلل�سات:

( اأهداف اجلل�سة الإر�سادية: وتعد �س���بب عقد �جلل�س���ة �لإر�س���ادية لتحقيق غايات 	
معينة يرغب �لباحث يف �لو�سول �إليها، ويقوم بتعريف �ملتدربني بها ليتعاونو� 

معه يف حتقيقها.
( املحتوى: وهي �ملعلومات �لتي تت�سمنها �جلل�سة.	

( الفنيلات امل�ستخدملة: وه���ي �لو�س���ائل و�مله���ار�ت �لت���ي ي�س���تخدمها �لباح���ث 	
لتحقيق �أهد�ف �جلل�سات مثل: لعب �لدور، �لتعزيز وغريها. 

( الإجلراءات: وه���ي �لأن�س���طة و�مله���ار�ت و�لفنيات، �لتي �س���يقوم به���ا �لباحث مع 	
�ملتدربني لتحقيق �لأهد�ف.

( ملخ�س اجلل�سة: عر�س ملخ�س خمت�سر ملا مت خالل �جلل�سة �لإر�سادية. 	

( التقييم: وفيها �س���وف يقوم �لباحث بتقييم �أد�ء �ملتدربني، ومدى ��س���تفادتهم 	
ودرج���ة حتق���ق �أه���د�ف �جلل�س���ة، وتتم بع���دة ط���رق منها: �لأ�س���ئلة �ل�س���فوية، 

و�ملالحظة �ملبا�سرة، و�لأ�سئلة �لكتابية و�لأن�سطة و�لتدريبات. 
(  الواجب املنزيل: وهو عبارة عن تدريب تعزيزي ملا مت تناوله يف �جلل�س���ة، ويتم 	

مناق�سته يف بد�ية كل جل�سة.
( املتطلبات املالية: �ملو�رد �ملالية لهذ� �لربنامج متعددة تتمثل يف: �لبطاقات، 	

�لأن�سطة �لورقية، �لكتيبات. 
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د- خطوات اإعداد الربنامج:
قام �لباحث بالإطالع على �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة للتعرف على 
كيفي���ة خف����س حدة م�س���كالت �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد لدى 

�لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم با�ستخد�م برنامج �لبحث.

ث���م قام بتحديد �لعنا�س���ر �لتي يت�س���منها برنام���ج �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب 
بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د، و�إع���د�د �لتدريب���ات و�لأن�س���طة ل���كل فني���ة و�إعد�د �لو�س���ائل 

�لإي�ساحية لكل جل�سة من جل�سات �لربنامج.

ه- الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
��ستخدم �لباحث جمموعة من �لفنيات يف �لربنامج مثل )�لتدعيم �لإيجابي، 

لعب �لدور، �لنمذجة، �حلث و�لتلقني، �لتكر�ر(.

و- الفرتة الزمنية للربنامج: تكونت جل�س���ات �لربنامج من )28( جل�س���ًة، بو�قع �أربع 
جل�سات يف �لأ�سبوع، ومدة �جلل�سة )45( دقيقة.

ز- زمن الربنامج: ��ستغرق �لربنامج �حلايل ككل )7( �أ�سبابيع مبعدل )4( جل�سات يف 
�لأ�سبوع ت�ستغرق �جلل�سة )45( دقيقة.

ع- تقييم الربنامج:مت تقومي �لربنامج يف �سوء ما يلي : 

( التقييلم البعلدى: مت تقومي �أثر �لربنامج لدى �أع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية، 	
وذل���ك م���ن خ���الل �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دى له���ذه �ملجموع���ة ومقارنتهم���ا 

يبع�سهما �لبع�س من جهة.
( التقييلم التتبعلي: مت تق���ومي م���دى ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنام���ج م���ن خ���الل 	

تطبيق مقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد على �أع�س���اء 
�ملجموعة �لتجريبية بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج، ومن ثم مقارنة 
�لقيا����س �لتتبعى بالقيا�س �لبعدى للمجموعة �لتجريبية يف متغري�ت �لبحث 

�حلايل. وفيما يلى جدول جل�سات �لربنامج .
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جدول )7(
جل�سات الربنامج

�لفنيات �مل�ستخدمة�لهدف منهارقم �جلل�سة

�ملناق�سة - �ملحا�سرة - �حلو�رتعارف وتهيئة وتكوين عالقة جيدة�جلل�سة �لأويل و�لثانية

من �جلل�سة �لثالثة وحتي 
�خلام�سة

حت�سني قدرة �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم على �لمتثال للتعليمات و�تباع 

�لقو�عد

�ملناق�سة - �لنمذجة –�لتعزيز- لعب 
�لدور- �لإق�ساء- �لو�جبات �ملنزلية.

من �جلل�سة �ل�ساد�سة وحتي 
�لتا�سعة

حت�سني �لنتباة لدي �لتالميذ وتنمية 
تركيزهم ملا يقال ويعر�س عليهم من 

معلومات وجتاهل �ملُ�ستتات.

�ملناق�سة – �حلو�ر - �لنمذجة –
�لتعزيز- �لتدعيم �ملتقطع - �لتلقني- 

لعب �لدور- �لو�جبات �ملنزلية.

من �جلل�سة �لعا�سرة �إىل 
�لثانية ع�سر

حت�سني قدرة �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم على �لتخل�س من �ل�سلوكيات 
�ل�سلبية �ملرتبطة باحلركة �لز�ئدة.

�ملناق�سة – �حلو�ر - �لنمذجة 
–�لتعزيز - لعب �لدور- �لو�جبات 

�ملنزلية.

من �جلل�سة �لثالثة ع�سر �إىل 
�خلام�سة ع�سر

حت�سني قدرة �لتالميذ على جتنب 
�لندفاعية و�ل�سلوك �لفو�سوي

�ملناق�سة – �حلو�ر - �لتعزيز- �لتدعيم 
�ملتقطع - لعب �لدور- �لو�جبات 

�ملنزلية.

من �جلل�سة �ل�ساد�سة ع�سر 
�إىل �لثامنة ع�سر

حت�سني قدرة �لتالميذ على �سبط 
�مل�ساعر وخيبة �لأمل

�ملناق�سة – �حلو�ر - �لنمذجة 
�لو�جبات  �لدور-  لعب  –�لتعزيز-  

�ملنزلية.

من �جلل�سة �لتا�سعة ع�سر �إىل 
�لثانية و�لع�سرين

حت�سني قدرة �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم على كر�هية �لعناد وجتنبه 

باعتباره �سلوك �سلبي

�ملناق�سة –�لتكر�ر- �حلو�ر - �لنمذجة 
�لو�جبات  �لدور-  لعب  –�لتعزيز- 

�ملنزلية.
من �جلل�سة �لثالثة 

و�لع�سرين �إىل �خلام�سة 
و�لع�سرين

حت�سني قدرة �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم على حل �مل�سكالت �لجتماعية 

بطريقة �سحيحة.

�ملناق�سة –�لع�سف �لذهني- لعب 
�لدور- �حلو�ر - �لنمذجة –�لتعزيز- 

لعب �لدور- �لو�جبات �ملنزلية.

�جلل�سة �ل�ساد�سة و�لع�سرين 
و�ل�سابعة و�لع�سرين

توجيه �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
�إىل �لجتاه نحو �ملذ�كرة وممار�سة 
�لأن�سطة �لريا�سية كبديل للن�ساط 

�لز�ئد و�لعناد �ملتحدي.

�ملناق�سة – �حلو�ر -�لتعزيز- تقدمي 
�أمثلة - �لو�جبات �ملنزلية.

�جلل�سة �لثامنة و�لع�سرين
معرفة مدى ��ستمر�ر فعالية �لربنامج 

يف خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

�ملناق�سة – �حلو�ر - �لنمذجة.
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ا: الأ�ساليب الإح�سائية:  خام�ساً
 ��ستعان �لباحث برب�مج �حلزم �لإح�سائية SPSS ومنها: �ختبار مان- ويتني 
Mann-WhitneyTest، و�ختبار ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرتب �لدرجات �ملرتبطة 
Wilcox on Signed Ranks Test، ومعام���ل �لرتب���اط �لثنائ���ي لرت���ب �لأزو�ج 

.(rprb) Matched- Pairs Rank biserial correlationملرتبطة�

نتائج البحث ومناق�ستها
اأول نتائج الفر�س الأول:

 ين�س �لفر�س �لأول على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج وبعده يف �لعناد �ملتحدي 
�مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي«. ومت �ختبار �س���حة هذ� 

�لفر�س با�ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية:
 Wilcoxon Signed Ranks ختبار ويلكوك�سون لدى عينتني مرتبطتني� *
Test وذل���ك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية 
قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج ومتو�س���طي رتب نف�س �ملجموع���ة بعد تطبي���ق �لربنامج على 
مقيا����س �لعن���اد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئ���د للتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعلم، ومعامل �لرتباط �لثنائي لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة )MPRBC( ملعرفة حجم 
تاأث���ري �لربنام���ج )�أو ق���وة �لعالق���ة ب���ني �ملتغريي���ن �مل�س���تقل و�لتابع(. و�جل���دول )8( 

يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
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جدول )8(
دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 

قبل تطبيق �لربنامج وبعده 

عاد
لأب

�

�س
قيا

ع �ل
نو

تب
لر

اه �
جت

�

دد
�لع

ط 
و�س

مت
تب

لر
�

تب
لر

ع �
مو

جم

)Z
ة )

يم
ق

ى 
ستو

م�
للة

لد
�

ري 
تاأث

م �ل
حج

)r pr
b(

ى 
ستو

م�
ري

تاأث
�ل

�لعناد 
�ملتحدي

قبلى / 
بعدى

-
+
=

�ملجموع

8
0
0
8

4.5
0

36
قوى 56.205.099.0 -0

جًد�

�لن�ساط 
�لز�ئد

قبلى / 
بعدى

-
+
=

�ملجموع

8
0
0
8

4.5
0

36
قوى 56.205.099.0 -0

جًد�

�لدرجة 
�لكلية

قبلى / 
بعدى

-
+
=

�ملجموع

8
0
0
8

4.5
0

36
قوى 54.205.099.0 -0

جًد�

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96

الإ�سارة ال�سالبة: عندما يكون: �لبعدي > �لقبلي.
الإ�سارة املوجبة: عندما يكون: �لبعدي < �لقبلي. 

�سفرية عندما يكون: �لبعدي = �لقبلي. 

يت�سح من اجلدول )18 ما يلي: 
( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.05( بني متو�س���طي رتب درجات 	

�لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م باملجموعة �لتجريبية يف كال من �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى بع���د �لعن���اد �ملتح���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي �أي �أن 
متو�س���ط رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي يف بعد 
�لعناد �ملتحدي �أقل بدللة �إح�س���ائية من نظريه يف �لقيا�س �لقبلي للتالميذ 
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ذوى �س���عوبات �لتعلم. وت�س���ري قيمة معام���ل �لرتباط �لثنائ���ي لرتب �لأزو�ج 
�ملرتبط���ة (r prb) �لتي ت�س���اوي (99.0( �إىل وج���ود تاأثري قوى جد� للربنامج 

يف خف�س �لعناد �ملتحدي لدي �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم. 
( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.01( بني متو�س���طي رتب درجات 	

�لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م باملجموعة �لتجريبية يف كال من �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى بع���د �لن�س���اط �لز�ئد ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي �أي �أن 
متو�س���ط رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي يف بعد 
�لن�س���اط �لز�ئد �أقل بدللة �إح�سائية من نظريه يف �لقيا�س �لقبلي للتالميذ 
ذوى �س���عوبات �لتعلم. وت�س���ري قيمة معام���ل �لرتباط �لثنائ���ي لرتب �لأزو�ج 
�ملرتبط���ة (r prb) �لتي ت�س���اوي (0.99( �إىل وج���ود تاأثري قوى جد� للربنامج 

يف خف�س �لن�ساط �لز�ئد لعينة �لبحث. 
( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.05( بني متو�س���طي رتب درجات 	

�لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م باملجموع���ة �لتجريبية يف كل من �لقيا�س���ني 
�لقبلي و�لبعدي على �أبعاد مقيا�س �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط 
�لز�ئ���د ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي �أي �أن متو�س���ط رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي يف �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط 
�لز�ئ���د �أق���ل بدللة �إح�س���ائية م���ن نظ���ريه يف �لقيا�س �لقبل���ي للتالميذ ذوى 
�سعوبات �لتعلم. وت�سري قيمة معامل �لرتباط �لثنائي لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة 
 (r prb)�لتي ت�ساوي (0.99( �إيل: وجود تاأثري قوى جد� للربنامج يف خف�س 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدي �لتالميذ ذوى �سعوبات 

�لتعلم عينة �لبحث.

نتائج الفر�س الثانى:
ين�س �لفر�س �لثانى على �أنه »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج 
�لإر�سادي يف خف�س ��سطر�ب �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية » وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار 
مان– ويتني Mann– Whitney test لدي عينتني م�ستقلتني، ومعامل �لرتباط 
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�لثنائ���ي للرت���ب Rank biserial correlation ملعرف���ة حج���م تاأث���ري �لربنامج )�أو 
قوة �لعالقة بني �ملتغريين(. و�جلدول )9( يو�سح نتائج هذ� �لفر�س. 

جدول )9(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات الأفراد باملجموعة التجريبية وال�سابطة يف مقيا�س 
العناد املتحدي امل�سحوب بفرط الن�ساط الزائد للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم بعد تطبيق 

الربنامج

متو�سط �لعدد�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لتاأثري

م�ستوى 
�لتاأثري

�لعناد �ملتحدي
536. 84جتربيبة

قوى 4.301.099.0-
جًد� 5100. 812�سابطة

�لن�ساط �لز�ئد
536. 84جتربيبة

قوى 5.301.099.0-
جًد� 5100. 812�سابطة

�لدرجة �لكلية
536. 84جتربيبة

قوى 4.301.099.0-
جًد� 5100. 812�سابطة

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96

يت�سح من �جلدول )9( ما يلي: 
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.01( بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي لبعد �لعناد �ملتحدي ل�س���الح 
متو�س���ط رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية. �أي �أن متو�س���ط رتب درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف م�س���توي �لعناد �ملتح���دي يف �لقيا�س �لبعدي �أقل بدللة �إح�س���ائية من 
نظريه باملجموعة �ل�س���ابطة للتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم مما يدل على �إنخفا�س 
م�س���توى �لعناد �ملتحدي، وت�سري قيمة معامل �لرتباط �لثنائي للرتب (r prb) �لتي 
ت�س���اوي (0.99( �إىل وج���ود تاأث���ري قوى ج���ًد� للربنامج على م�س���توي �لعن���اد �ملتحدي 

باملجموعة �لتجريبية باملقارنة باملجموعة �ل�سابطة.
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وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.01( بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي لبعد �لن�س���اط �لز�ئد ل�س���الح 
متو�س���ط رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية. �أي �أن متو�س���ط رتب درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبية يف م�س���توي �لن�س���اط �لز�ئد يف �لقيا�س �لبعدي �أقل بدللة �إح�س���ائية من 
 (r prb) نظريه باملجموعة �ل�س���ابطة، وت�س���ري قيمة معامل �لرتباط �لثنائي للرتب
�لتي ت�ساوي (0.99( �إىل وجود تاأثري قوى جًد� للربنامج على م�ستوي �لن�ساط �لز�ئد 

باملجموعة �لتجريبية باملقارنة باملجموعة �ل�سابطة. 

وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.01( بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي لأبعاد مقيا�س �لعناد �ملتحدي 
�مل�س���حوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد ل�س���الح متو�سط رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية. 
�أي �أن متو�سط رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوي �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب 
بفرط �لن�ساط �لز�ئد يف �لقيا�س �لبعدي �أقل بدللة �إح�سائية من نظريه باملجموعة 
�ل�س���ابطة للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م مم���ا يدل عل���ى �نخفا�س م�س���توى �لعناد 
�ملتح���دي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئد، وت�س���ري قيم���ة معامل �لرتب���اط �لثنائي 
للرت���ب (r prb) �لت���ي ت�س���اوي (0.99( �إىل وج���ود تاأث���ري ق���وى ج���ًد� للربنام���ج عل���ى 
م�س���توي �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د باملجموع���ة �لتجريبية 

باملقارنة باملجموعة �ل�سابطة، وهذ� يحقق �سحة �لفر�س �لثاين. 

نتائج الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق �لبع���دي و�لتتبعي 
ملقيا����س ��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بف���رط �لن�س���اط �لز�ئ���د«. وللتحق���ق 
م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س ق���ام �لباحث با�س���تخد�م: �ختبار ويلكوك�س���ون ل���دي عينتني 
مرتبطت���ني Wilcoxon Signed Ranks Test وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني 
متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدى و�لقيا�س �لتتبعي على 
مقيا����س �لعن���اد �ملتحدي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط �لز�ئ���د للتالميذ ذوي �س���عوبات 

�لتعلم فكانت �لنتائج كما باجلدول )10(:
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جدول )10(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف العناد املتحدي امل�سحوب 

بفرط الن�ساط الزائد لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف القيا�سني البعدى والتتبعي 

�جتاه نوع �لقيا�س�لأبعاد
متو�سط �لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة

بعدى/ �لعناد �ملتحدي
تتبعى

-
+
=

�ملجموع

1
2
5
8

2
2

2
4- 577.0564،0

غري د�لة

بعدى/ �لن�ساط �لز�ئد
تتبعى

-
+
=

�ملجموع

1
2
5
8

1.5
2.25

1.5
4.50- 816.0414،0

غري د�لة

بعدى/ �لدرجة �لكلية
تتبعى

-
+
=

�ملجموع

1
3
4
8

2
2.67

2
8- 13.1257،0

غري د�لة

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58 م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96 
الإ�سارة ال�سالبة: عندما يكون: �لبعدي > �لقبلي.

الإ�سارة املوجبة: عندما يكون: �لبعدي < �لقبلي. 
�سفرية عندما يكون: �لبعدي = �لقبلي. 

يت�سح من �جلدول )10( ما يلي:
* عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ي عل���ى بعد �لعن���اد �ملتح���دي �أي �أنه يوجد 
تق���ارب بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدى 

و�لتتبعي على بعد �لعناد �ملتحدي لدي �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 
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( ع���دم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 	
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ي على بعد �لن�س���اط �لز�ئ���د �أي �أنه 
يوج���د تق���ارب ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف 
�لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ي عل���ى بع���د �لن�س���اط �لز�ئد ل���دي �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم. 
( ع���دم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 	

�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لعن���اد �ملتح���دي 
�مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أي �أنه يوجد 
تق���ارب بني متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لعن���اد �ملتح���دي �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط 

�لز�ئد للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم وهذ� يحقق �سحة �لفر�س �لثالث. 

تف�سري نتائج البحث:
�أظه���رت نتائ���ج �لبح���ث �حلايل فعالي���ة كب���رية للربنامج �لإر�س���ادي يف خف�س 
�لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد لدي �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، 
وهذ� يعك�س �لتح�سن �مللمو�س يف �أبعاد �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد 
ل���دي �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لت���ي يقي�س���ها �ملقيا����س بعد تطبي���ق �لربنامج 

�لإر�سادي على �ملجموعة �لتجريبية.

ويري �لباحث �أن جل�سات �لربنامج �لإر�سادي �لتي تعر�س لها �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبية وما توفرت بها من �أن�س���طة تدريبية م�س���احبة وفنيات �س���لوكية ومثري�ت 
ب�س���رية جذ�بة و�س���ور وتعليمات ون�س���ائح و�إر�س���اد�ت كانت متنوعة من حيث �ل�س���كل 
و�مل�س���مون و�لهدف، �أدت �إىل خف�س م�ستوي �لن�ساط �لز�ئد و�لعناد �ملتحدي لديهم، 
كم���ا �أن م���ا �س���احب �لربنام���ج من تدعي���م وتعزيز مادي ومعن���وي �أدي �إىل زي���ادة �أثر 
�لربنام���ج فيم���ا مت تدري���ب �لتالمي���ذ عليه يف بد�يت���ه على �لعناد �ملتحدي �مل�س���حوب 
بفرط �لن�س���اط �لز�ئد، مما �نتقل �أثره وز�د من قدر�تهم على �لنتباه وعدم �لت�س���تت 
و�لرتكيز �لأكادميي، وهو �لأ�سا�س يف �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد 

للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
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 كم���ا �أن �لربنامج �لإر�س���ادي يف هذ� �لبحث كان فع���ال نتيجة لتلبيته وتو�فقه 
م���ع �حتياج���ات كل تلمي���ذ م���ن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة. فق���د �عتم���د �لباح���ث عل���ى 
�ل�سرت�تيجيات �لرتبوية �لتي ثبت جناحها يف حتقيق كل هدف من �أهد�ف �جلل�سات 
يف خف�س م�ستوي �ل�سلوكيات �ل�ساذة مثل �لعناد �ملتحدي و�لن�ساط �لز�ئد. فمن �أجل 
خف�س م�س���توي ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي لدي �لتالميذ ��س���تخدم �لباحث �أكرث من 
طريق���ة للنج���اح يف ه���ذه �مله���ارة، كذلك �لت���درج �ملتبع بالأ�س���اليب و�لط���رق �لرتبوية 

و�ل�سلوكية �ل�سحيحة.

ويت�س���ح من نتائج �لبحث �أثر فنيات �لعالج �ل�س���لوكي �لتي مت ��س���تخد�مها يف 
برنام���ج �لبح���ث حيث مت تدريب �لتالمي���ذ على زيادة �لرتكي���ز، و�لتخفيف من حدة 
فرط �لن�ساط لديهم، وتعديل �ل�سلوك �لغري �سوية، حيث مت ��ستخد�م جمموعة من 

�لأ�ساليب �ل�سلوكية، ومنها:
اأول:      �لتدعي���م �لإيجاب���ي و�ل���ذي �ت�س���ح من خالل منح �لتلمي���ذ بع�س �لتعليمات؛ 
ويت���م منح���ه جمموعة م���ن �لنجوم عند �لتز�م���ه بتلك �لتعليمات و�لن�س���ياع 
لالأو�م���ر، وعندم���ا و�س���ل �لتلمي���ذ �إىل ع���دد �لنج���وم �ملح���دد؛ ف���كان يح�س���ل 

مكافاأة، �أو لعبة، �أو غريها.
عل���ى  بالإجن���از  و�لهتم���ام  �ملطلوب���ة،  و�لو�جب���ات  و�لأعم���ال  �مله���ام  لا: جدول���ة  ثانياً
مر�ح���ل متتابع���ة ومتتالية مع �لهتمام بالت�س���جيع و�ملكافاأة؛ وذلك بتو�س���يح 
�مله���ام �ملطلوب���ة م���ن �لتلميذ ب�س���كل ب�س���يط ومنا�س���ب لعمرة �لعقل���ي وقدر�ته 
�لعقلية، و�ل�س���تعانة بو�س���ائل �ل�سرح �مل�س���اعدة �للفظية و�لب�سرية؛ كال�سور، 

و�لر�سومات �لتو�سيحية.
ثالثا: ب�س���اطة �للغة وو�س���وحها مما ي�سر يف �إي�سال �لر�سالة و�لهدف للتلميذ ف�ساعد 

يف �إدر�ك �لتلميذ ما هو متوقع منه بو�سوح.
ا: �لتدريب �ملتكرر على �لقيام بالن�ساطات مما �ساعد على زيادة �لرتكيز و�ملثابرة،  رابعاً

مثل: جتميع �ل�سور، وت�سنيف �لأ�سياء.
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و�أك���دت �لنتائ���ج على عدم وج���ود فروق ب���ني �لتطبيق �لبع���دي و�لتتبعي لدى 
�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لعناد �ملتحدي �مل�سحوب بفرط �لن�ساط �لز�ئد، ويعزو 
�لباح���ث �س���حة ه���ذ� �لفر�س و��س���تمر�ر �أث���ر �لتدريب �إىل ع���دة �أمور، ومنه���ا �ملتابعة 
�لد�ئم���ة م���ن قب���ل �لباح���ث لأفر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف حجرة �ل�س���ف و�لتحقق 
م���ن ��س���تخد�م معلمني �ل�س���ف للربنام���ج وم�س���اعدة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
بعد �نتهاء �لربنامج و�أنه �أ�س���بح برنامج تعليمي د�خل غرفة �ل�س���ف، وت�سجيع �ملعلم 

للتالميذ على �لتعاون مع بع�سهم �لبع�س.

وترج���ع ه���ذه �لنتائ���ج �إىل تاأث���ري �لربنام���ج يف �لتالمي���ذ، وحر����س �أع�س���اء 
�ملجموع���ة �لتجريبية على ح�س���ور �جلل�س���ات بانتظ���ام ومر�عاة �لتعليم���ات وتنفيذها 
�أثناء �جلل�سات وتطبيقها بعد �جلل�سات، و�لتز�مهم باملو�عيد �ملتفق عليها، و�لأن�سطة 
و�لفنيات �لتي ت�سمنها �لربنامج �لذي تعر�س له �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية، ومنها:

�لتعزيز �ملعنوي و�ملادي �مل�س���تخدم عقب �ل�ستجابة �ل�سحيحة، و�إتباع طريقة 
�لإبعاد و�لإق�س���اء مع �لتالميذ عند عدم �لن�س���ياع للتعليم���ات و�لتوجيهات، وكذلك 
ترك �ملجال للع�س���ف �لذهني و�ملناق�س���ة بني �لتالميذ، و��س���تخد�م فنيات لعب �لدور 

و�لنمذجة.

وق���د كان للق�س����س �لو�قعية �لتي مت رو�يته���ا لالأطفال ولعب �لدور �أثر كبري 
وفعال يف �إك�ساب �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �ملهار�ت و�ل�سلوكيات �ل�سوية و�لتخلي 
عن �ل�س���لوكيات �لغري �س���وية. حيث �ت�سمت تلك �لق�س�س باأنها تبد�أ من �لو�قع �لذي 
يعي�س���ه �لطف���ل و�ملجتم���ع �ملدر�س���ي �ملحي���ط ب���ه وتا�س���يها م���ع طبيعته���م وقدر�ته���م 
وميولهم حيث �ت�س���مت فكرة حمتوي �لق�سة مبنا�سبتها خل�سائ�س �لتلميذ �لنمائية 
و�لعقلي���ة �ملعرفي���ة، فق���د كان ل���كل ق�س���ة فك���رة رئي�س���ة مرتبط���ة بطريق���ة مبا�س���رة 
بحيات���ه- مم���ا جعله���ا �أك���رث فعالية و�إث���ارة للتالميذ يف �س���بيل تطبيق تلك �لن�س���ائح 
�ملوجودة بها. وهذ� يتفق مع ما ذكره على )2013، �س. 20( يف �أن �لق�سة تعد طريقة 
ناجح���ة ت�س���تهدي �لأطف���ال �إىل �ل�س���لوك �ملرغوب فيه ب�س���كل حمب���ب وبطريقة غري 
مبا�س���رة مل���ا فيه���ا من �أفكار و�س���لوكيات ت�س���ل �إىل �لأطف���ال بطريقة حي���ة تعمل على 
تثبي���ت �ملعلوم���ة يف �أذهانه���م، وبذلك يزد�د� مقد�ر ما يكت�س���به �لأطفال من معلومات 

ومعارف و�سلوكيات.
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وتتفق نتائج �لبحث �حلايل مع نتائج در��س���ة �ل�سمري، و�أبو زيد )2017( �لتي 
هدفت �إىل �لتحقق من مدى فعالية �لق�سة �لجتماعية يف خف�س ��سطر�ب �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، و�أظه���رت �لنتائج 
عل���ى فعالي���ة �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف خف�س ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط 

�لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

كذل���ك يرجع حت�س���ن �أد�ء �أع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية يف �نخفا�س م�س���توي 
��س���طر�ب �لعن���اد �ملتح���دي و�لن�س���اط �لز�ئ���د �إىل �خلط���و�ت �لإجر�ئي���ة وحمت���وي 
�جلل�س���ات �لت���ي مت �إتباعه���ا يف �لربنام���ج; حي���ث ب���د�أت �جلل�س���ات بالتهيئ���ة و�لتعارف 
وتكوين عالقات جيدة لبناء ج�س���ور �لثقة بني �لباحث و�لتالميذ، ثم �نتقل �لباحث 
�إىل تدري���ب �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم عل���ى �لمتثال للقو�عد �ملدر�س���ية و�إتباع 
�لتعليم���ات ع���ن طريق لع���ب �لدور و�لتعزيز على �ل�س���تجابات �ل�س���حيحة للتعليمات 
و�إق�س���اء �لتلمي���ذ عن���د �لقي���ام بال�س���تجابة �خلاطئة وع���ودة �لتلميذ للم�س���اركة مرة 
�أخ���ري، وتلي ذلك حماولة حت�س���ني �نتب���اه �لتالميذ وتنمية تركيزهم نحو �ل�س���لوك 
�مل�س���تهدف وحت�س���ني قدرتهم على جتاهل �مل�س���تتات �ملحيطة بهم و��س���تخد�م �ملثري�ت 
�لب�س���رية مع �لتالميذ مل�س���اعدتهم على زيادة �نتباههم وتركيزهم، حيث مت �لتعرف 
على �ل�س���ورة مع �لكلمة )فيقوم �لتلميذ بتفعيل حو��س���ه �ملختلفة من خالل �لتعرف 
على �سكل �لكلمة �لتي يو�سلها بال�سورة �ل�سحيحة، كما يتعرف على ��سمه مبجرد �أن 
ير�ه(، و�أن يتعرف على �ل�سور �ملت�سابهة )ذ�ت �لألو�ن �ملبهجة( يف �لأ�سكال و�لأحجام 
و�لألو�ن، و��س���تخر�ج �ل�سورة، �أو �ل�س���كل �ملختلف يف �ل�سورة، ومت �لبدء بهذ� �لنوع ملا 

فيها من ت�سويق ولعب. 

ثم مت تو�س���يح ماهية �لن�س���اط �لز�ئد و�أثره على �لفرد )تو�س���يح �ل�س���لوكيات 
�ل�سلبية �لناجتة عنه( و�لعمل على حت�سني قدرة �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم على 

�لتخل�س من �ل�سلوكيات �ل�سلبية �ملرتبطة بالن�ساط �لز�ئد.

ث���م تل���ي ذل���ك �لنتق���ال �إىل �آليات �س���بط �لنف����س و�لتحكم يف �مل�س���اعر وخيبة 
عنها  و�لتحدث  م�س���اعره  على  للتعرف  �لفر�س���ة  �لتالميذ  �إعطاء  �لأمل; حيث مت 
وتو�س���يحها جتاه �ملوقف �مل�س���كل �ملعرو�س �أمامه يف �ل�س���ور )مت عر�س جمموعة من 
�ل�س���ور �ملع���ربة ع���ن �أ�س���كال �لنفع���الت �ملختلف���ة للفرد(، ومت م�س���اعدته عل���ى �إدر�ك 
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�س���بب هذ� �لنفعال �لذي مير به، و�لتعرف على �ل�س���تجابات �لنفعالية �ملنا�سبة من 
وجهة نظره، و��ستخد�م �حلديث �لذ�تي و��سرت�تيجيات �ل�سرتخاء، وتثيل مو�قف 

متعددة ل�سبط �لنف�س و�ل�ستجابات �ل�سحيحة.

وتوجي���ه �لتالمي���ذ �إىل جتن���ب �لعناد وحل �مل�س���كالت �لجتماعي���ة عن طريق 
�لتع���رف عل���ى �أفكار وط���رق �لتالميذ �ملتبعة يف حل �مل�س���كالت �لجتماعية، وتو�س���يح 
�لبد�ئل �ملتبعة حلل �مل�سكالت وتعديل �أفكارهم مبا يتنا�سب مع �ل�ستجابات �ل�سحيحة.

وتوجيه �لتالميذ �إىل �لت�سام بالود و�ملحبة وتكوين �ل�سد�قات و�حلفاظ عليها، 
و�لتعامل بطريقة ح�سنه مع زمالئه، وتوجيه �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �إىل �لجتاه 
نحو �ملذ�كرة وممار�س���ة �لأن�سطة �لريا�س���ية كبديل للن�ساط �لز�ئد و�لعناد �ملتحدي.

ويت�س���ح م���ن �لنتائ���ج �لت���ي تو�س���لت له���ا �لبح���ث �حل���ايل �أن �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لت���ي تعر�س���ت للربنام���ج قد حقق���و� �إجناز� كب���ري� يف �نخفا�س م�س���توي 
�لعن���اد �ملتحدي مقارنة مب�س���توى �لعن���اد �ملتحدي لهم قبل تطبي���ق �لربنامج عليهم، 
وه���ذ� م���ا يتف���ق مع �لإط���ار �لنظ���ري للدر��س���ة �حلالي���ة، و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة. ومن 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي تتفق مع هذ� �لبحث: در��س���ة عي�س���ى وجمعة )2010( �أكدت 
فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لقائم عل���ى �لعالج بالف���ن يف خف�س �لن�س���اط �حلركي 
�لز�ئد وحت�س���ني �لنتباه لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، ودر��سة غر�ب )2010( 
�لتي �أكدت فعالية �لربنامج �إر�س���ادي يف �حلد من ��س���طر�ب �لت�س���تت ونق�س �لنتباه 
لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم، ودر��س���ة �س���بيب )2012( �لتي �أكدت على فعالية ��ستخد�م 
�لألع���اب �لرتكيبي���ة يف تنمية م�س���توى �لنتباه لدي تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية ذوى 
�س���عوبات �لتعل���م، ودر��س���ة جمعه ورم�س���ان )2013( �لتي هدف���ت �إىل فح�س �لعالقة 
ب���ني �لألك�س���يثيميا و��س���طر�ب �لعناد �ملتح���دي لدى تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية ذوي 
�سعوبات �لتعلم، و�لتعرف على �لفروق بني �لذكور و�لإناث يف �لألك�سيثيميا و�أبعادها 
�لفرعية وكذلك ��س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، و�لك�س���ف عن مدى �إ�س���هام �لألك�س���يثيميا 
يف �لتنب���وؤ با�س���طر�ب �لعناد �ملتحدي، ودر��س���ة Backenson, et.al. (2015) �لتي 
هدف���ت �إىل �لك�س���ف عن �لأطف���ال �لذين يعانون من �س���عوبات تعلم حم���ددة ولديهم 
عج���ز يف �لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية �لت���ي تتد�خل مع �لتعلم و�لإجن���از �لأكادميي، 
ودر��س���ة �لزعب���ي و�لقحط���اين )2015( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �أث���ر �لتعزي���ز 
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�لرم���زي يف خف����س مظاه���ر ��س���طر�ب عج���ز �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �حلركي 
�لز�ئ���د ل���دى �لط���الب ذوي �س���عوبات �لّتعلم، وك�س���فت �لنتائج على وج���ود فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب �أف���ر�د �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية على 
�لقيا�سني �لبعدي ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، كما مت �لتو�سل �إىل وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث على مقيا�س �لعناد �ملتحدي ل�سالح �لذكور، 
ودر��س���ة يعق���وب )2017( �لت���ي �أك���دت عل���ى فعالية �ل�س���يكودر�ما فى حت�س���ني �لنتباه 
وتقلي���ل ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئد و�لندفاعي���ة لدى �لطلبة ذوى �س���عوبات �لتعلم.

تو�سيات البحث:
((( �لتوجه نحو �لدر��سات �لتي تتعرف على طبيعة �لعناد �ملتحدي لدى �لتالميذ 1

ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية مل�س���اعدة �لتالميذ على �ل�س���تفادة 
من �لرب�مج �لتعليمة �لتي تقدم لهم.

((( �إج���ر�ء �ملزي���د م���ن �لدر��س���ات و�لرب�مج �لإر�س���ادية و�لعالجي���ة للتخفيف من 1
حدة �لعناد �ملتحدي و�لن�ساط �لز�ئد لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

((( �لهتم���ام بتنمي���ة �جلو�ن���ب �لنف�س���ية �ليجابي���ة، وخف�س �جلو�نب �لنف�س���ية 1
�ل�س���لبية لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ملا لهذه �جلو�نب من دور مهم 

يف حت�سني �جلانب �لأكادميي لهم.
((( �لهتم���ام بال�س���ور و�ملل�س���قات مل���ا له���ا دوًر� فع���ال يف ج���ذب �نتب���اه �لتالمي���ذ 1

و�إك�سابهم �ل�سلوكيات �ل�سحيحة.
((( عق���د دور�ت �إر�س���ادية وتدريبي���ة وتوعوي���ة وور����س عم���ل لأخ�س���ائي �س���عوبات 1

�لتعلم �خلا�س���ة لزيادة وعيهم بال�س���طر�بات �ل�س���لوكية ل���دي �لتالميذ ذوي 
�سعوبات �لتعلم.

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

((( �لبح���ث ع���ن �لعو�مل �لت���ي تزيد من م�س���توي �لعناد �ملتحدي ل���دى �لتالميذ 1
وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها.

((( توعية معلمي �سعوبات �لتعلم بكيفية �لتعامل مع حالت �لعناد �ملتحدي لدى 1
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
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ملخ�س البحث:
��س���تهدف �لبحث �لتحقق من مدى فعالية برنامج �لدر��س���ة �حلايل �لقائم 
على �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي يف حت�س���ني �لتمكني �لنف�سي لدى �أمهات �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، و�لتعرف على �أثر تنمية �لتمكني �لنف�سي لدى �لأمهات يف حت�سني 
�ل�س���لوك �لتكيفي لدى �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية. وقد تكونت عينة �لبحث من 
)14( �أربع ع�س���ر طفل ذي �لإعاقة �لفكرية من �لذكور �لقابلني للتعلم ممن ح�س���لو� 
عل���ى �لأرباع���ي �لأدن���ى عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي، وح�س���لت �أمهاته���م على �أقل 
)27%( على مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي، ومت تق�س���يم عينة �لدر��س���ة ب�سكل ع�سو�ئي �إىل 
جمموعت���ني: جتريبي���ة )7 �أمه���ات ل� 7 �أطفال( و�س���ابطة )7 �أمهات ل���� 7 �أطفال(، ومت 
�لتحق���ق من تكافوؤ جمموعتي �لدر��س���ة لالأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية قبل تطبيق 
�لربنامج �لإر�سادي على �لأمهات، تر�وحت �أعمار �لأمهات �لزمنية ما بني )30- 44( 
�س���نة، مبتو�س���ط ح�س���ابي )37.42(، وي���رت�وح �أعم���ار �أطفاله���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�لزمنية بني )7- 11( �سنة مبتو�سط ح�سابي )8.76(، وتر�وحت �أعمارهم �لعقلية بني 

)2- 8( �سنو�ت مبتو�سط ح�سابي )5.83(. وتو�سل �لبحث �إىل �لنتائج �لآتية:
((( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1

�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لتمكني 
�لنف�س���ي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( ع���د� بعد 

�لإ�سر�ر �لذ�تي كانت �لفروق د�لة عند م�ستوى )0.05(.
((( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف 1

�لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي يف �أبعاد �لتمكني �لنف�س���ي، ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي 
عند م�ستوي دللة )0.05( عد� بعد �ملعنى كانت د�لة عند م�ستوى )0.01(.

((( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني 1
�لبع���دي و�لتتبع���ي لدى �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي 

)�أبعاد- درجة كلية(.
(((  وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1

�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك 
�لتكيف���ي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( عد� بعد 

�ل�سلوك �ل�ستقاليل كانت �لفروق د�لة عند م�ستوى )0.05(.
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((( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف 1
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف �أبعاد �ل�سلوك �لتكيفي يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي، 
ع���د� بعد �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل كانت �لفروق بني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 

غري د�لة �إح�سائًيا.
((( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني 1

�لبع���دي و�لتتبع���ي لدى �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي 
)�أبعاد- درجة كلية(.

((( وجود تاأثري د�ل �إح�سائًيا لربنامج �إر�سادي قائم على �لدعم �لنف�سي �لإيجابي 1
يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفي ل���دى �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، حيث تر�وح 
حجم تاأثري �لربنامج �لإر�س���ادي على حت�س���ني �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال 

ذوي �لإعاقة �لفكرية من )0.706( �إيل )0.898(.

الكلمات املفتاحية: �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي- �لتمكني �لنف�س���ي- �ل�س���لوك �لتكيفي- 
ذوي �لإعاقة �لفكرية.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 141 

The effectiveness of a counseling program based 
on positive psychological support in improving the 

psychological empowerment of mothers and 
its impact on the adaptive behavior of 

their mentally retarded children

 By: Dr. Kareem Mansour Asran
 Faculty of Education- Mansoura University 

Research Summary:

This study aims to examine the effectiveness of the psychosocial 
support program in improving psychosocial empowerment among 
mothers of mentally retarded children, to identify the impact of the 
development of psychosocial empowerment of mothers in improving 
adaptive behavior for their mentally retarded children. The study 
sample consists of (14) male educable mentally retarded children 
who get the lowest quartile on the adaptive behavior scale, and their 
mothers get a minimum of (27%) on the psychological empowerment 
scale. The sample of the study is randomly divided into two groups: 
study group (7 mothers for 7 children) and control group (7 mothers 
for 7 children). The equivalence of the study groups is verified 
before applying the counseling program for mothers. They range 
in age from (30-44 years) with a mean (37.42). The ages of their 
mentally retarded children range between (7-11) years with a mean 
(8.76), and range in mentality age between (2-8 years) with a mean 
(5.83). The research results as the following:
(1) There’re statistically significant differences between the mean 

ranks of the experimental group and the control group in the 
post-test on the psychological empowerment scale for the 
experimental group, at the significant level (0.01) except elf-
determination, it’s significant at level (0.05).

(2) There’re statistically significant differences between the mean 
ranks of the experimental group scores in the pre-test and the 
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post-test in dimensions of psychological empowerment, for 
the post-test at the significant level (0.05) except meaning 
dimension, it’s significant at level (0.01).

(3) There’s no statistically significant differences between the 
mean ranks of the experimental group scores in the post-test 
and the sequential test on the psychological empowerment scale 
(dimensions- total score).

(4) There’re statistically significant differences between the mean 
ranks of the experimental group and the control group in the 
post-test on the adaptive behavior scale for the experimental 
group at the significant level (0.01) except the independent 
behavior, it’s significant at level (0.05).

(5) There’re statistically significant differences between the mean 
ranks of the experimental group scores in the pre-test and the 
post-test in the dimensions of the adaptive behavior scale for 
the post-test, except the independent behavior, the differences 
aren’t statistically significant.

(6) There’re no statistically significant differences between the mean 
ranks of the experimental group scores in the post-test and the 
sequential test on the adaptive behavior scale (dimensions- total 
score). 

(7) There’s a statistically significant effect of a counseling program 
based on positive psychological support in improving the 
adaptive behavior of children in the experimental group. The 
impact of the counseling program ranges from (0.706) to (0.898).

Keywords: Psychosocial empowerment - Adaptive behavior - 
Mentally retarded.
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مقدمة البحث:
تعد ظاهرة �لإعاقة بوجه عام م�س���كلة خطرية يف �أي جمتمع؛ وقد تعمل على 
�إعاق���ة م�س���رية تقدمه وتنميته، وتاأتي �لإعاقة �لفكري���ة يف مقدمة ذوي �لإعاقة �لتي 
تتطل���ب مزي���ًد� من �لرعاية و�لهتمام حتى منكن �أفر�دها من �لندماج مع �لآخرين 
يف �ملجتم���ع ع���ن طري���ق تدريبه���م وتاأهيله���م و�إعد�ده���م للحي���اة، لي����س له���م فقط بل 
لذويه���م م���ن �آباء و�أمهات و�أخوة بغية تعديل �جتاهات �ملجتمع �ملعوقة لهوؤلء �لأفر�د 

ذوي �لإعاقة )فتحي عبد �لرحيم،1990، 27(.

و�إذ� كان يف �ل�س���ابق تح���ور �هتم���ام �لباحث���ني حول �لطف���ل ذي �لإعاقة كونه 
�لعن�سر �لأهم يف ق�سية �لإعاقة دون �للتفات �إىل بقية �أفر�د �أ�سرته، �إل �أن �لباحثني 
�أدرك���و� فيما بعد �أهمية در��س���ة �أ�س���ر ذوي �لإعاقة كوحدة متكامل���ة تتاأثر جر�ء وجود 
طف���ل ذي �لإعاق���ة يف كيانها، و�لبح���ث عن �لتاأثري�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �لناجمة 

 (Dyson, 2009, 36) .عن هذ� �لطفل يف �لأ�سرة على �لو�لدين خا�سة �لأم

وقد ي�س���بب وجود طفل ذي �لإعاقة يف �لأ�س���رة �أكرب �س���غط، وتكون �ل�س���دمة 
���ا حتمل �مل�سئولية للطفل ذي �لإعاقة و�لذي غالًبا  �أكرب بالن�س���بة للو�لدين وخ�سو�سً
ما يقع على كاهل �لأم، ويف حالة �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية قد يكون �ل�س���غط �أكرب 
فالطفل هنا يعتمد �عتماًد� كلًيا على �لأهل؛ ولأن هذ� �حلدث غري متوقع، فاإن �لأهل 
يحتاج���ون �إىل دعم وعمل بر�مج �إر�س���ادية لكيفي���ة �لتعامل مع �أبنائهم للتخفيف من 

�ل�سغط �لو�قع عليهم )عادل �لأ�سول، 1999، 18(.

و�أ�س���ارت در��س���ة �أم���رية بخ����س )2008( �إىل �أن �مل�س���در �لأ�سا�س���ي يف �ل�س���عور 
بال�س���غوط و�س���عف �لتمكني �لنف�سي هو �لق�س���ور �ل�سديد يف �خلدمات �ملقدمة لأ�سر 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. و�أكرث �لأمهات تعاين من �سغط �سديد ب�سبب �لأعمال 
���ا لعدم قدرته على  و�جله���د �ل���ذي يتطلبه وجود طفل ذي �لإعاقة يف �ملنزل وخ�سو�سً
�لعتن���اء بنف�س���ه مث���ل �لنظافة �ل�سخ�س���ية ونظافة �لبي���ت �أثناء تن���اول �لطعام وعدم 
قدرته على �لتمييز بني �لأ�سياء �ل�سارة و�ل�سامة و�لألعاب �خلطرية و�لتي ت�سبب له 
�لأذى؛ مما يوؤدي بالأ�س���رة �إىل �ل�س���عور بالفو�س���ى و�لغ�س���ب وعدم حتمل �لت�سرفات 

�لتي يقوم بها طفلهم ذي �لإعاقة.
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ويزد�د �س���عور �لأ�س���رة خا�س���ة �لأم بال�س���غوط و�لتحديات نتيجة وجود طفل 
ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة، خا�س���ة �أن���ه يعاين من �س���عف �لوعي �لجتماعي، ع���دم �لقدرة 
عل���ى تدبري �أمور نف�س���ه، و�س���عف مه���ار�ت �لتو��س���ل، و�حلاجة �مل�س���تمرة �إىل �لرعاية 
و�لعناية، و�س���عف �لقدرة على تفادي �ملخاطر. وهذ� ي�س���كل عبًئا كبرًي� على �لأم؛ لذ� 
تك���ون �لأم يف �أم����س �حلاجة لالإر�س���اد و�لعون و�لدع���م �لنف�س���ي و�لجتماعي )فاروق 

�لرو�سان، 2005، 62(. 

ويرى حممد عبد �لرحمن وحممود �ل�سناوي )1994، 23( �أن م�سطلح �لدعم 
�لنف�س���ي ظه���ر من���ذ فرتة لي�س���ت بالقريبة خا�س���ة يف جم���ال �لعالق���ات �لجتماعية، 
�سمن م�سطلحات �سبكة �لعالقات �لجتماعية، �إذ ركز على �أوجه �لقوة عند �لإن�سان 
ب���دًل م���ن �أوجه �لق�س���ور، وعلى �لفر����س بدًل من �لأخط���ار، وعلى تعزي���ز �لإمكانات 
ب���دًل م���ن �لتوقف عند �ملعوقات، و�أو�س���ح حمم����د دياب )2013، 9( �أن �لدعم �لنف�س���ي 
يهدف �إىل تن�س���يط �لفاعلية �لوظيفية و�لكفاءة و�ل�س���حة �لكلية لالإن�س���ان، بدًل من 
�لرتكي���ز على �ل�س���طر�بات و�مل�س���كالت. ويهتم �لدعم �لنف�س���ي ببناء �لق���وة و�لقدرة 

و�ملتعة و�ل�سحة لدى �لفرد و�سوًل �إىل �ملزيد من حتقيق ذ�ته.

و�إذ� كان �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجاب���ي يهدف �إىل حتقيق �لذ�ت وم�س���اعدة �لفرد 
نح���و �إجن���از �إمكانيات���ه �لإيجابية للو�س���ول �إىل �أق�س���ى توظيف �إن�س���اين له���ا، فلما ل 
ن�س���اعد �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية على حت�س���ني �لتمكني �لنف�س���ي لديهن 
و�لو�سول �إىل درجة مقبولة من �لكفاءة و�لفاعلية �لذ�تية و�لقدرة على �أد�ء �ملهمات، 
وه���ذ� م���ا ي�س���عى �إليه �لبحث �حل���ايل من تفعي���ل برنامج �إر�س���ادي با�س���تخد�م �لدعم 
�لنف�س���ي �لإيجاب���ي لالأمهات لتحقي���ق رعاية وحماية �أف�س���ل لأطفالهن ذوي �لإعاقة 

�لفكرية و�لرتقاء بقدر�تهم.

م�سكلة البحث:
تثل فئة �لإعاقة �لفكرية م�س���كلة من �مل�س���كالت �لجتماعية �ملتفاقمة، حيث 
يع���د �أف���ر�د ه���ذه �لفئة �أق���ل فئات �لإعاق���ة قدرة عل���ى �لتكيف �لجتماعي و�لت�س���رف 
يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �ملختلف���ة و�لتعام���ل م���ع �لآخرين؛ ب���ل �إنهم ين�س���حبون عادة 
 (Brandon, Peter, Hogan, & م���ن �ملو�ق���ف و�لتفاعالت �لجتماعي���ة �ملتباين���ة

.Dennis, 2012, 22)
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ول تق���ف �لرعاي���ة و�خلدم���ات �ملقدم���ة لأي فئ���ة م���ن فئ���ات �لإعاقة - خا�س���ة 
فئ���ة �لإعاق���ة �لفكري���ة - عند حد تقدمي �خلدم���ات �لتعليمي���ة و�لتاأهيلية يف �ملد�ر�س 
و�ملعاهد �خلا�سة بهم فح�سب؛ بل تتد �إىل م�ساعدة ذويهم و�أ�سرهم خا�سة �لأمهات 
على تقبل �لإعاقة و�لتكيف مع م�س���كالتها وحتدياتها و�لتفاعل �جليد مع �أطفالهن 
ذوي �لإعاق���ة، ومعه���م مب���ا يقل���ل م���ن �س���لوكياتهم �مل�س���كلة ويحد ب�س���كل ما من �س���وء 

.(Knoll, 2014, 11) تكيفهم وتو�فقهم مع �لآخرين
ويف هذ� �ل�س���دد يذكر لوي�س مليكه )2002، 16( �أن عدد ذوي �لإعاقة �لفكرية 
يف م�س���ر ي���رت�وح م���ا ب���ني ملي���ون وثل���ث �إىل مليون ون�س���ف، ويق���در �أنهم �س���يزيدون 
�إىل م���ا يق���ب م���ن مليونني ومائ���ة وثالثون �ألف ع���ام 2018م، وه���ذ� �إن دل فيدل على 
حج���م م�س���كلة �لإعاق���ة �لفكرية وخطورتها؛ مم���ا يدفعنا �إىل �س���رورة �لهتمام بهذه 
�لفئ���ة وذويه���م وع���دم جتاهله���م، فعل���ى �لرغ���م م���ن �لتط���ور و�لتق���دم �لذي ي�س���هده 
جمتمعاتن���ا �إل �أن ذي �لإعاق���ة �لفكرية ل يظل عبًئ���ا على �ملجتمع، وهذ� ما ينوه �إليه               
Thompson, (2004, 37) �أن ذوي �لإعاقة �لفكرية هما �س���حايا �لقدر وعلينا �أل 

جنعلهم �سحايا �لإهمال. 
و�أ�س���ار Mittler & McConachie, (2003, 19) �إىل �أن �أمه���ات �لأطف���ال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية تو�جهن �لعديد من �لأحد�ث �ل�ساغطة و�لتحديات و�مل�سكالت 
�لتي ت�سعف كاهلهن، �سو�ء على �ل�سعيد �لنف�سي �أو �لجتماعي �أو �لقت�سادي �ملادي؛ 
مما ي�س���طررن لرتك �لعمل ب�س���بب �لوقت �لإ�س���ايف �لذي يحتاجه �لبن ذي �لإعاقة 
�لفكرية للرعاية �أو �للجوء للعمل وطلب �مل�ساعدة �ملادية لتقدمي �خلدمات �لتاأهيلية 
للطفل، ويف كلتا �حلالتني ي�س���بب �أعباء مادية و�س���غوط وحتديات �ساقة، وهذ� ب�ساأنه 

ي�سعف ما ي�سمى بالتمكني �لنف�سي لدى �لأمهات.
وو�س���ف Rafiq (2017, 380) �لتمك���ني �لنف�س���ي باأنه حال���ة د�خلية تتطلب 
تو�ف���ر �لثق���ة بالنف����س و�لقناعة مب���ا ميتلك من قدر�ت ت�س���اعده يف �تخ���اذ �لقر�ر�ت، 
كما يت�س���ف بخ�سائ�س �لإح�س���ا�س بال�س���يطرة و�لتحكم يف �لأد�ء�ت و�لإدر�ك �لو�عي 
مب�س���ئوليات �لف���رد و�أحكام���ه. يف ح���ني �أن �أم �لطفل ذي �لإعاقة تع���اين من كثري من 
�ل�س���غوط �لكب���رية �لت���ي توؤث���ر فيها ويف �أ�س���رتها، وقد تك���ون هذه �ملعاناة من ق�س���ور 
فهمها للتعامل مع �لإعاقة ب�س���كل عام و�لإعاقة �لفكرية ب�س���كل خا�س �أو عدم قدرتها 

على حتمل �أعباء تربية وتاأهيل طفلها. 
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و�إذ� كانت �لأم هي �لطرف �لوحيد و�مل�س���ئول �لأكرب �لذي يتحمل م�س���ئوليات 
و�أعباء �لطفل ذي �لإعاقة من تربية وتعليم وتاأهيل وق�س���اء وتلبية حاجاته وتقدمي 
كاف���ة �أ�س���كال �لدع���م ل���ه؛ ف���كان لز�ًم���ا عل���ى �لباحث���ني و�ملتخ�س�س���ني تق���دمي �لعون 
و�مل�س���اعدة لالأ�سرة خا�س���ة �لأم من خالل �لرب�مج �لإر�س���ادية وبر�مج �لتدخل �ملبكر 

)نادر �لزيوت، 2005، 124(. 

 Anderson, Stephen, Allen, & Lawrence, (2014, 147) ورك���ز
على �لهتمام باأمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ لأن �لأم من هذ� �لنوع يف �أم�س 
�حلاج���ة مل���ن ياأخذ بيدها ويعينها عل���ى تلبية حاجات �لطفل �جل�س���مية و�لجتماعية 
و�لنفعالي���ة و�لعقلي���ة. وه���ذ� م���ا دفع �لباح���ث �إىل �ختيار برنامج �إر�س���ادي قائم على 
�لدع���م �لنف�س���ي لنق���اط �لقوة لدى �لأمهات �لالتي ي�س���عرن بو�س���ع خط���ر �أطفالهن 
ذوي �لإعاقة �لفكرية، خا�سة �أنهم يعانون من �سوء �لتو�فق �لجتماعي مع �لآخرين. 

وميثل �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية م�سكلة للمجتمع �ملحيط به من �أولياء �أمور 
وزمالء ومدر�سني، ويرجع ذلك �إىل ما �تفق عليه كل من �أحمد عكا�سة )1995(، حامد 
زهر�ن )1998(، خليل ميخائيل )2003(، حمم�د فهمي )Davis، (2010) ،)2006 من 
�أن �لإعاقة �لفكرية �نخفا�س د�ل يف معدل �لنمو �لعقلي بدرجة جتعل �لطفل عاجًز� 
ع���ن �لتكي���ف مع نف�س���ه ومع �لبيئ���ة �ملحيطة، وب�س���كل يفتقر �إىل �لعدي���د من �ملهار�ت 
و�ل�س���لوكيات �حلياتي���ة �ملالئم���ة؛ ومن ثم ي�س���بح د�ئًم���ا يف حاجة ملح���ة �إىل �لرعاية 
و�لهتم���ام من �لآخرين خا�س���ة �لأم �لت���ي تتحمل �لعبء �لأك���رب يف تربيته ورعايته.

مما �س���بق يتبني �أنه على �لرغم من كم ونوع �لآثار �ل�س���لبية �لتي تعاين منها 
�أ�س���رة �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة خا�س���ة �لأم من �لناحي���ة �لنف�س���ية و�لجتماعية 
و�جل�س���مية و�ملادي���ة، �إل �أننا ل يجب �أن نرتك �لأمر �س���دى، ب���ل يجب تقدمي �ملد�خل 
�لإر�س���ادية و�لرب�م���ج �ملوجهة لأمه���ات �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية لتدعيم نقاط 
�لقوة و�لرتكيز على �مل�س���اعر �لإيجابية، وخرب�ت �لتدفق وم�س���اعدتهن على مو�جهة 
�ل�س���عاب و�لتحديات، وي�س���مل �لإر�س���اد و�لتوجيه تدخالت حل �مل�س���كالت، وقد يكون 
ذلك مدخاًل لتح�س���ني �لتمكني �لنف�سي لديهن، وم�س���اعدتهن على تدريب �أطفالهن 
يف �جلو�نب �حلركية و�لإدر�كية و�مل�س���اعدة �لذ�تية، وميكن �أن تتحدد م�سكلة �لبحث 

يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل:
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م���ا فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي قائم عل���ى �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي يف حت�س���ني 
�لتمك���ني �لنف�س���ي ل���دى �لأمه���ات و�أثره على �ل�س���لوك �لتكيف���ي ل���دى �أطفالهن ذوي 

�لإعاقة �لفكرية ؟ ويتفرع منه �لأ�سئلة �لآتية:
((( ه���ل توج���د ف���روق بني �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س 1

�لبعدي على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي لدى �لأمهات؟
((( ه���ل توج���د فروق بني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي لدى �ملجموع���ة �لتجريبية 1

على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي لدى �لأمهات؟
((( ه���ل توجد فروق بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي ل���دى �ملجموعة �لتجريبية 1

على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي لدى �لأمهات؟
((( ه���ل توج���د ف���روق بني �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س 1

�لبعدي على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية ؟
((( ه���ل توج���د فروق بني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي لدى �ملجموع���ة �لتجريبية 1

على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية ؟
((( ه���ل توجد فروق بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي ل���دى �ملجموعة �لتجريبية 1

على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية ؟
((( هل يوجد تاأثري د�ل لربنامج �إر�س���ادي قائم على �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي يف 1

حت�سني �ل�سلوك �لتكيفي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية؟ 

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( �لتحقق من مدى فعالية برنامج �لدر��سة �حلايل �لقائم على �لدعم �لنف�سي 1
�لإيجاب���ي يف حت�س���ني �لتمك���ني �لنف�س���ي ل���دى �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 

�لفكرية.
((( م�س���اعدة �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى تعزيز �لق���در�ت ورفع 1

�لروح �ملعنوية �ملوجهة نحو حت�سني �لتمكني �لنف�سي لديهن.
((( �لتع���رف عل���ى �أثر تنمية �لتمكني �لنف�س���ي لدى �لأمهات يف حت�س���ني �ل�س���لوك 1

�لتكيفي لدى �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.
((( �إلق���اء �ل�س���وء عل���ى �أه���م جو�ن���ب �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجابي لالأمه���ات بهدف 1

حت�سني �لتمكني �لنف�سي لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.



فعالية برنامج اإر�سادي قائم على الدعم النف�سي الإيجابي د. كرمي من�سور حممـد ع�سران

 148 

اأهمية البحث: 
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل يف:

اأ-        الأهمية النظرية: 
(( �أهمي���ة �ملو�س���وع �ل���ذي يت�س���دى �إلي���ه �لبح���ث �حلايل، وه���ي م�س���كلة �لإعاقة 1

�لفكرية بجو�نبها �ملتعددة وم�سكالتها �ملتفاقمة للطفل و�ملحيطني به.
(( �لتدخل �ملبكر ووقاية �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية من �ل�سعور بامللل 1

و�ل�ساأم و�سعف �لطاقة �لنف�سية جر�ء زيادة �لأعباء و�لتحديات. 

ب-      الأهمية التطبيقية:
(( زيادة وعي �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية نحو �سرورة حت�سني �لتمكني 1

�لنف�سي من م�ساركتهن يف تنفيذ برنامج �لدر��سة �حلايل.
(( �لنتائج �لإيجابية لربنامج �لدر��سة �حلايل من م�ساعدة �لأمهات على تعزيز 1

قدر�ته���ن وتنمية جو�نب �لقوة لديه���ن، وتدريب �أطفالهن على �لنخر�ط يف 
�ملجتمع.

م�سطلحات البحث:

( - Counseling الربناملج الإر�سلادي القائم على الدعلم النف�سي الإيجابلي
باأن���ه:  �إجر�ئًي���ا  �لباح���ث   :Program Based on Positive Supportيعرف���ه 
برنام���ج خمط���ط ومنظ���م يت�س���من خدم���ات �إر�س���ادية مبا�س���رة ومزيج م���ن �لأهد�ف 
�لعامة و�خلا�س���ة �لإر�سادية �ملوجهة لتحقيق ما ي�سعى �إليه �لت�سميم �لبحثي، وذلك 
عن طريق مبادئ و�أ�س�س �لدعم �لنف�سي �لإيجابي �ملتمثلة يف دعم �لأفكار و�ملعتقد�ت 
�لإيجابي���ة، ثم دعم �مل�س���اعر و�لنفع���الت �لإيجابية، تنمية �مل�س���ئولية، �إعادة �لتقييم 
�لإيجاب���ي لل���ذ�ت، �لو�قعي���ة، وم���ا ينت���ج عن ذلك م���ن �س���لوك �إيجاب���ي يف كل �ملو�قف، 

و�سوًل �إىل حياة �إيجابية �سوية.
( التمكني النف�سلي Psychological Empowerment: يعرفه �لباحث -

�إجر�ئًي���ا باأن���ه: ق���درة �لأم عل���ى توظيف م���ا لديها م���ن �إمكانات و��س���تعد�د�ت نف�س���ية 
وتنميته���ا بدرج���ة جتعله���ا قادرة عل���ى �لتحك���م و�تخاذ �لق���ر�ر�ت �ملنا�س���بة يف مو�قف 

�حلياة �ملختلفة. ويت�سمن �لتمكني �لنف�سي �أربعة �أبعاد فرعية، هي:
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( املعني Meaningfulness: يق�س���د به �إدر�ك �لأم للمهمات و�لأعمال �لتي 	
تق���وم به���ا ذ�ت قيمة له، و�س���عورها بدورها يف ممار�س���ة مهام���ه لأهد�ف نبيلة، 
و�ل�س���عور باملعنى للعمل ميثل �إح�سا�ًس���ا �أنها يف طريق ي�ستحق جهدها ووقتها، 

و�أنها توؤدي ر�سالة ذ�ت قيمة ومعنى. 
( الكفاءة Competence : يق�سد بها قدرة �لأم على �أد�ء �لأن�سطة �ملوكلة �إليها 	

مبهارة عالية و�إتقان، و�إجناز �ملهمات على نحو جيد يت�سم بالدقة و�جلودة.
( الإ�سلرار الذاتلي Self Determination: يق�س���د ب���ه �س���عور �لأم بامتالكه���ا 	

�لقدرة على �سبط عملها و�إجناز مهامها �ملنوطة بها يف �سوء تخطيط منظم 
جلو�ن���ب �لعم���ل وحتديد �ل�س���عوبات وكيفي���ة مو�جهتها لتحقيق �أق�س���ى �أد�ء 

ممكن.
( الأثلر Impact: يق�س���د به �إدر�ك �لأم باأن ن���و�جت �إجنازها ملهامها و�أعمالها لها 	

تاأث���ري يف �ملحيط���ني ب���ه، و�أن �إجناز �لأه���د�ف و�ملهمات بدوره���ا حتدث �لتاأثري 
�ملق�سود يف بيئة �لأم، وميكن لها �أن توؤثر يف عمل و�جتاهات �لآخرين. 

( ال�سللوك التكيفي Adaptive Behavior: يعرفه �لباحث �إجر�ئًيا باأنه: -
قدرة �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية على �لتفاعل مع �لبيئة �لجتماعية، و�لقيام بالدور 
�لجتماع���ي �ملتوق���ع من �لفرد مقارنة مع نظر�ئه من نف����س �لعمر �لزمني و�لعقلي. 
ويح���دد �لباحث �أربعة �أبعاد لل�س���لوك �لتكيفي يف �لبحث �حل���ايل، هي: �لنمو �للغوي، 

�ل�سلوك �ل�ستقاليل، �لن�ساط �لقت�سادي، �لأن�سطة �ملنزلية.

( النملو اللغلوي Linguistic Growth: مظه���ر م���ن مظاه���ر �لنمو وو�س���يلة 	
�أ�سا�س���ية من و�س���ائل �لت�سال �لجتماعي، خا�س���ة يف �لتعبري عن �لذ�ت وفهم 
�لآخري���ن، ونظ���ام من �لرموز �ملتفق عليها و�لت���ي تثل �ملعاين �ملختلفة و�لتي 
ت�س���ري وف���ق قو�ع���د معين���ة، وتع���د و�س���يلة من و�س���ائل �لنم���و �لعقل���ي و�ملعريف 

و�لنفعايل.
( �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل Independent Behavior: جمموع���ة م���ن �لأدء�ت 	

�لأ�سا�س���ية �لت���ي ميار�س���ها �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة لإ�س���باع متطلبات���ه 
�لأولي���ة، مث���ل: مه���ار�ت تن���اول �لطع���ام و�ل�س���ر�ب، ق�س���اء �حلاج���ة، �لنظافة، 
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�رت���د�ء �ملالب����س، مه���ار�ت �لعناي���ة بال���ذ�ت، �لتنق���ل، �لوظائ���ف �ل�س���تقاللية 
�لعامة كا�ستخد�م �لتليفون و�لتعامل مع �لآخرين... �لخ. 

( �لت���ي 	 �لأ�سا�س���ية  �مله���ار�ت   :Economic Activity القت�سلادي  الن�سلاط 
ي�س���تخدمها �لطف���ل ذي �لإعاقة �لفكرية لتلبي���ة حاجاته �ملادية، مثل: معرفة 
ع���دد ما ميلك���ه من نقود، �لتعام���ل �ملادي بالنقود، مهار�ت �ل�س���ر�ء و�لت�س���وق، 
�لتعام���ل م���ع �لبائ���ع، �لدخ���ار م���ن �مل�س���روف، �س���ر�ء وبي���ع بع����س �مل�س���رتو�ت 

�لب�سيطة،... �لخ. 
(  الأن�سطلة املنزلية Home Activities: �أد�ء�ت و�س���لوكيات يقوم بها �لطفل 	

ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف حمي���ط �ملن���زل، و�لت���ي تع���رب ع���ن تكيف���ه م���ع �لبيئ���ة 
�ملحيطة وتو�فقه مع �لآخرين، مثل: تنظيف �حلجرة، ترتيب مكونات �ملكان، 
�لقي���ام باأعم���ال �ملطبخ �لب�س���يطة، �مل�س���اركة يف �إعد�د �لطعام، تنظيف �ل�س���فرة 

بعد �لأكل... �لخ. 

( الأطفلال ذوي الإعاقلة الفكريلة Mentally Retarded Children: يعرفهم �لباحث -
�إجر�ئًي���ا باأنه���م: هوؤلء �لأطفال �لذي���ن يعانون من خلل يف م�س���توى �لأد�ء �لوظيفي 
�لعقل���ي �ل���ذي يق���ل عن متو�س���ط �ل���ذكاء بانحر�ف���ني معياريني، ي�س���احبه ق�س���ور يف 
�ل�س���لوك �لتكيف���ي ويظه���ر يف مر�ح���ل �لعم���ر �لنمائية قبل 18 �س���نة، ويح���دد �لباحث 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �لبح���ث �حلايل باأنهم من ذوي �لإعاقة �لب�س���يطة 

)معامل �لذكاء بني 55-70(، ويرت�وح �لعمر �لزمني بني )9-14( �سنة.

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
اأولاً: الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية وال�سلوك التكيفي لديهم:

تعد مرحلة �لطفولة من �ملر�حل �ملهمة يف �لنمو؛ لأنها �للبنة �لأ�سا�سية �لتي 
تعتم���د عليها كل �ملر�حل �لنمائية �لأخرى، ومل يقت�س���ر ه���ذ� �لهتمام على �لأطفال 
���ا �لأطف���ال ذوي �لإعاقات �ملختلفة - خا�س���ة ذوي  �لعادي���ني، و�إمنا �أ�س���بح ي�س���مل �أي�سً
�لإعاقة �لفكرية - بالقدر �لتي ت�سمح به طاقاتهم وقدر�تهم �لعقلية، وبد�أ ُينظر �إىل 

ذي �لإعاقة نظرة �إيجابية فعالة )حممود حمودة، 1994، 30(. 
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�أ�س���ار عبد �لعزيز �ل�س���خ�س وعبد �لغفار �لدماطي )1992، 288( �إىل م�سطلح 
�لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �أن���ه: »�أد�ء ذهني �أقل من �ملتو�س���ط بدرجة د�ل���ة، بحيث تظهر 
خالل �لفرتة �لنمائية ي�س���احبه ق�س���ور يف �ل�س���لوك �لتكيفي ومعامل ذكاء 70 فاأقل، 

وق�سور و��سح يف �لتكيف و�لقدرة على �لتفاعل �لجتماعي«. 

ويلح���ق �لباح���ث به���ذ� �لتعري���ف ث���الث حم���كات �أو �س���روط و�ج���ب تو�فره���ا 
للتعرف على �لفرد ذي �لإعاقة �لفكرية، وهي:

( �أن يك���ون لدي���ه نق����س ذو دلل���ة يف �مل�س���توى �لع���ام لل���ذكاء: ويظه���ر ه���ذ� من -
مقايي�س �لذكاء �لعام، بحيث يح�سل على معامل ذكاء 70 فاأقل.

( �أن يك���ون لدي���ه ق�س���ور يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي: وميك���ن معرفة ذل���ك من خالل -
�س���لوك �لف���رد يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �ملختلف���ة، وم���دى �عتم���اده على نف�س���ه 

و��ستقالله عن �لآخرين، ومقارنة ذلك بامل�ستويات �ملعيارية للنمو.
( �أن يحدث هذ� �لق�سور �أثناء فرتة �لنمو: وهي �لفرتة �لتي تبد�أ من �لإخ�ساب -

وحتى �سن �ملر�هقة ما بني 16- 18 �سنة.

ويرتب���ط �لإعاقة �لفكرية عادة بالنو�حي �لعقلية �ملعرفية للفرد وقدرته على 
�لتعام���ل م���ع �ملحي���ط �لجتماعي �ل���ذي يتفاعل معه؛ مم���ا يرتتب على ذلك �س���دور 
بع�س �لأمناط �ل�سلوكية �لتي تظهر عدم قدرة ذي �لإعاقة �لفكرية على �لتكيف مع 
 Haring & Mecormick, ملظاهر �لجتماعية و�لنف�س���ية �لتي حتيط به. و�أ�س���ار�
(18 ,2003) �أنه كي ي�سنف �لفرد �أنه ذو �إعاقة �لفكرية لبد و�أن يكون هناك ق�سور 

و��سح يف كل من �لذكاء و�ل�سلوك �لتكيفي، و�أن يكون خالل �لفرتة �لنمائية للفرد.

و�أو�س���حت در��س���ة Janes, (2012) �أن من خ�س���ائ�س �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة وج���ود بع����س �لق�س���ور يف �أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيفي �س���و�ء ح�س���ًيا �أو نف�س���ًيا �أو 
�جتماعًيا عن غريهم من �لأطفال �لعاديني ب�سورة �أكرب و�أ�سد من �أقر�نهم �لعاديني 
�إن وجدت، و�أن هذه �مل�ساكل ر�جعة �إىل �لق�سور �ملبا�سر يف �حلو��س �لذي يوؤثر بدوره 
على �لإدر�ك و�حلركة، وحمدودية �خلرب�ت �لتي يتعر�س لها ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ 

مما يوؤثر على كفاءة �حلو��س. 
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�لعقل���ي  لل�س���عف  �لأمريكي���ة  �لر�بط���ة  �أن   Shapiro, (1998) و�أو�س���ح 
)AAMD( �أعط���ت وزًن���ا كب���رًي� للدور �ل���ذي يلعبه �ل�س���لوك �لتكيف���ي يف حتديد �إذ� 
كان �لفرد متخلف عقلًيا �أم ل؛ فاأ�س���بح لل�س���لوك �لتكيفي �أهمية قانونية وت�س���ريعية 

باعتباره حمًكا رئي�سًيا ثانًيا بعد �لق�سور يف �لقدر�ت �لعقلية.

و�أ�سار عادل عبد �هلل )2004، 23( �إىل �أن تلك �لإعاقة ت�ستتبعها بال�سرورة عدة 
�أم���ور له���ا دللتها يف هذ� �لإطار حيث يرتتب عليها �نعكا�س���ات عدة، منها: عدم قدرة 
�لطف���ل على �أن يحيا ب�س���كل م�س���تقل، عدم �لق���درة على �إتباع �لتوجيه���ات و�لتعليمات 
�ملختلف���ة، ع���دم �لق���درة عل���ى �لقي���ام برتتي���ب �ملعلوم���ات �أو �لبيان���ات �ملختلف���ة، تدين 
مهار�ت �لطفل �لجتماعية، ق�سور مهار�ته �لتنظيمية، عدم �لقدرة على �لختيار �أو 

ما يعرف بالقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملختلفة0 

وُي�س���نف �لإعاق���ة �لفكري���ة وف���ق معام���ل ذكاء �لأطف���ال حي���ث ميي���ز دلي���ل 
�لت�س���نيف �لت�سخي�سي و�لإح�س���ائي لالأمر��س و�ل�س���طر�بات �لنف�سية و�لعقلية يف 
طبعته �لر�بعةDSM- IV �ل�س���ادر عن �جلمعية �لأمريكية للطب �لنف�س���ي )1994(

APA بني م�ستويات �أربعة للتخلف �لعقلي وفًقا لذلك هي :

((( �لإعاقة �لفكرية �لب�سيط Mild وترت�وح معامل �لذكاء فيه بني 50- 55 �إىل 1
حو�يل 70. 

((( �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطModerate وترت�وح معامل �لذكاء يف هذ� �مل�ستوى 1
بني 35- 40 �إىل حو�يل 50- 55. 

((( �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدSevere وترت�وح معامل �لذكاء فيه بني 20- 25 1
�إىل حو�يل 35- 40. 

((( �لإعاقة �لفكرية �ل�سديدة جًد� Profound وفيه تقل معامل �لذكاء عن 20- 1
 .(Birnbaum, 1998, 14) 25

ويهت���م �لبح���ث �حل���ايل بالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ن ذوي �مل�س���توى 
�لب�سيط لأ�سباب عدة، منها: ي�سم هذ� �مل�ستوى حو�يل85% تقريًبا من �لأطفال ذوي 
�لإعاقة ذهنًيا، و�لذين يكون من �ل�سعب يف كثري من �لأحيان تييزهم عن �لأطفال 
�لعادي���ني حت���ى و�س���ولهم �إىل �ل�س���ن �لذي يلتحق���ون فيه باملدر�س���ة، ه���وؤلء �لأطفال 
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يتعلم���ون بدرجة �أبطاأ قيا�ًس���ا باأقر�نهم �لعاديني، ت�س���تطيع حتمل م�س���ئولياتها جتاه 
�أنف�س���ها بالتدري���ب و�لتاأهي���ل، حتت���اج دوًم���ا �إىل �إر�س���اد وتوجي���ه �ملحيط���ني بهم؛ لآن 

ن�سوجهم �لجتماعي ل ي�سل �إىل م�ستوى �لر�سد �لتام.

ويتعر�س �لباحث ملجموعة من �خل�سائ�س �لعقلية و�لنفعالية و�لجتماعية 
�خلا�سة لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة:

( اخل�سائ�س العقلية واللغوية:	
�أ�س���ار عادل عبد �هلل )2000، 86( �إىل �أن هذه �لفئة يت�س���فون بق�س���ور �لنتباه 
و�لإدر�ك، �س���عف يف ��س���تقبال �ملعلوم���ات وحفظه���ا وتذكرها، ف���ذوي �لإعاقة �لفكرية 
ين�س���ون ما يتعلمونه، ق�سور يف �لتفكري و�س���عف �لقدرة على �كت�ساب �ملفاهيم و�ساآلة 
�حل�س���يلة �للغوية، فالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ذو �لإعاقة �لب�سيطة يتوقف عند 

م�ستوى �لتفكري �لعيان و��ستخد�م �ملفاهيم �حل�سية و�ل�سور �حلركية.

ويع���اين ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ون للتعل���م م���ن نق����س ع���ام يف �لنم���و 
�للغوي و�مل�س���كالت �خلا�س���ة با�س���تخد�م �للغة؛ وُيع���زى هذ� �لق�س���ور �إىل بطء �لنمو 
�لعقلي، ومن �أبرز �خل�سائ�س �للغوية لديهم: ��سطر�بات �لكالم كالتلعثم و�ل�سرعة 
�لز�ئدة يف �لكالم، ��س���طر�بات �ل�س���وت كالبحة �ل�سوتية و�خلنف و�حتبا�س �ل�سوت، 
عي���وب �لنط���ق كالإب���د�ل و�حل���ذف �لن���اجت ع���ن نق����س �لق���درة ل�س���معية �أو �لعقلي���ة                                 

(Kirk, 2003, 87)

و�س���عت در��س���ة �إميان �س���ادق )2007( �إىل حت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفي لالأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ع���ن طري���ق تنمي���ة مهار�تهم �للغوي���ة. تكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )16( �س���ت ع�س���ر طفاًل مبتو�س���ط عمري )10( �س���نو�ت ومعام���ل ذكاء )53( ُطبق 
عليهم مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء �ل�سورة �لر�بعة وبرنامج تنمية مهار�ت �للغة. 
خل�س���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أهمي���ة تنمية �مله���ار�ت �للغوية يف حتقيق ف���در كبري من 

�لتكيف �لجتماعي لهوؤلء �لأطفال.

( اخل�سائ�س النفعالية:	
يغل���ب على �س���لوك ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لتبلد �لنفع���ايل و�لالمبالة وعدم 
�لك���رت�ث مب���ا ي���دور حوله���م، و�لندفاعي���ة وع���دم �لتحك���م يف �لنفع���الت، �لنعز�ل 
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و�لن�س���حاب م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية، �لنزع���ة �لعدو�نية و�س���هولة �لنقياد و�س���رعة 
�ل�س���تهو�ء، ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل �ل�س���عور بالدونية و�لإحباط و�س���عف �لثق���ة بالنف�س 

و�لرتابة وبطء �ل�ستجابة )عبد �لعزيز �ل�سخ�س، 2003، 116(.
وحددت نتائج در��س���ة �س���الح عبد �ملق�س���ود )2014، 56- 58( �أبرز �خل�س���ائ�س 
�لنفعالي���ة له���ذه �لفئة يف: �نعد�م �لتو�زن �لنفعايل، ��س���طر�ب مفهوم �لذ�ت نتيجة 
�لتعر�س �مل�ستمر خلرب�ت �لف�سل و�لإحباط، �ل�سعور بالنق�س وعدم �لكفاءة، و�ل�سعور 

بالدونية، عدم �لر�سا عن �لذ�ت و�لنزعة �لتكالية.
وي���رى �لباح���ث �أن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية ب�س���فة عامة �أقل ق���درة على �لتكيف 
�لجتماع���ي، و�أن �لإعاق���ة �لفكري���ة ُتظه���ر عل���ى �لطف���ل �نفع���الت �س���البة توؤث���ر على 

تو�فقه �لجتماعي و�سلوكه �لتكيفي مع �لبيئة �ملحيطة.

( اخل�سائ�س الجتماعية:	
ح���دد عبد �ملطلب �لقريط���ي )2007، 216- 217( خ�س���ائ�س �لنمو �لجتماعي 
لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف: �لن�سحاب وعدم م�ساركة �لآخرين، �لعدو�ن 
�س���و�ء موجه نحو �لذ�ت �أو �لآخرين، عدم تقدير �لذ�ت ب�س���بب تكر�ر خرب�ت �لف�س���ل، 
�لن�ساط �لز�ئد وعدم �ل�ستقر�ر يف مكان ب�سبب تلف يف �جلهاز �لع�سبي �ملركزي، عدم 

تقدير �مل�سئولية.
وهدف���ت در��س���ة Berry & Marshall, (2011) �إىل معرف���ة �أثر �لتو��س���ل 
�للفظ���ي وغ���ري �للفظ���ي عل���ى �لتفاع���الت �لجتماعي���ة ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية. 
تكونت عينة �لدر��س���ة من )4( �أربعة �أطفال يعانون من �س���عف �لتو��س���ل ُطبق عليهم 
برنامج تدريبي خلف�س �لن�سحاب �لجتماعي. وخل�ست �لدر��سة �سرورة �لتخطيط 
لرب�مج ت�س���اعد على حت�س���ني �لتفاع���ل �لجتماعي و�ل�س���لوكيات �لتكيفي���ة لدى ذوي 

�لإعاقة �لفكرية.
�ملع���دل لال�س���طر�بات  �لر�ب���ع  و�لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  ويلخ����س 
�لنف�سية (DSM-IV- TR: 42) �خل�سائ�س �لتي يت�سف بها ذوي �لإعاقة �لفكرية 
مرتب���ة ح�س���ب فئ���ات �لإعاق���ة �لفكرية و�لعم���ر �لزمني و�ل���ذي يعتمد على �أ�سا�س���ني: 
درج���ة �لتخل���ف وتطور �خل�س���ائ�س م���ع تقدم �لعمر، و�س���وف نعر�س فئت���ي من فئات 

�لإعاقة �لفكرية )عينة �لبحث �حلايل(، وذلك على �لنحو �لتايل:
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جدول )1(
خ�سائ�س ذوي الإعاقة الفكرية وفًقا ل�سدة الإعاقة الفكرية

�سدة �لإعاقة 
�لفكرية

مرحلة ما قبل 
�ملدر�سة )�لن�سج 

و�لنمو(

مرحلة �ملدر�سة 
من )6-20( �سنة 

)�لتدريب و�لتعليم

من بد�ية �ل�سباب 
)21 �سنة( )�لكفاءة 
�لجتماعية و�ملهنية(

�لإعاقة �لفكرية 
�لب�سيطة معامل 
�لذكاء ترت�وح 
بني )75 – 55( 

درجة

( ي�ستطيع تنمية -
�ملهار�ت �لجتماعية 

ومهار�ت �لت�سال.
( كون �لإعاقة -

ب�سيطة يف �ملهار�ت 
�حل�سية �حلركية. 

( ي�ستطيع �ل�ستمر�ر -
يف �لتح�سيل 

�لأكادميي يف �أو�خر 
�لعقد �لثاين.

( ميكن توجيهه -
نحو �لتو�فق 

�لجتماعي.
( قابل للتعليم.-

( ي�ستطيع �كت�ساب -
�أدنى حد من �ملهار�ت 
�لجتماعية و�ملهنية.

( قد يحتاج �إىل -
�لتوجيه و�مل�ساعدة 

عندما يو�جه 
�سغوًطا �جتماعية 

و�قت�سادية 
�لإعاقة �لفكرية 
�ملتو�سطة معامل 

�لذكاء ترت�وح 
بني )55 – 35( 

درجة

( ي�ستطيع �لكالم.-
( �سعف �لوعي -

�لجتماعي.
( ي�ستطيع تدبري -

�أمور نف�سه باإ�سر�ف 
�لآخرين.

( ي�ستطيع �ل�ستفادة -
من �لتدريب يف 

�ملهار�ت �لجتماعية 
و�ملهنية.

( ل ميكنه �أن ي�سل -
�إىل �أكرث من 

م�ستوى �ل�سف 
�لثاين �لبتد�ئي.

( ميكن �أن يعيل نف�سه -
عن طريق بع�س 

�لأعمال �لتي تتطلب 
مهارة جزئية.

( يحتاج �إىل �لإ�سر�ف -
و�لتوجيه.

وي���رى �لباحث �أن جميع �خل�س���ائ�س �ل�س���ابقة �أف�س���ت �إىل نهاي���ة و�حدة وهي 
�ل�س���لوك �لظاه���ر للطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة من ق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعية، 
�س���عوبة تكوي���ن عالق���ات و�س���د�قات م���ع �لآخري���ن، ق�س���ور يف �لعناي���ة بال���ذ�ت، عدم 
�لتحكم يف �لنفعالت؛ مما ينتج عنه �سلوك ظاهري عدو�ين جتاه �لآخرين، و�إن كان 
ذلك بدرجات متفاوتة. وجتدر �لإ�س���ارة �إىل �أن معظم هذه �ل�س���لوكيات قابلة للتعديل 

و�لتخفيف من خالل بر�مج تدريبية و�إر�سادية وعالجية.

و�أو�س���ت در��س���ة ع���ال عب���د �لباق���ي )2008( �إىل �س���رورة م�س���اعدة �لطف���ل ذي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �ل�س���عور بالكف���اءة و�لفعالي���ة م���ن خ���الل �إك�س���ابه �لعديد من 
�ملهار�ت �لتي ت�سعره باأن له دور وقيمة، ومن ثم يعتمد على نف�سه ويقل �عتماده على 

�لآخرين؛ وبهذ� ن�ساعده ونوؤهله ملو�جهة �حلياة �لجتماعية ب�سكل �أف�سل.
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وت�س���نف حن���ان �لعن���اين )2000، 114( �أ�س���كال �ل�س���لوك �لتكيف���ي �إىل نوعني: 
�لتكي���ف �حل�س���ن، وه���ي ق���درة �لفرد على �إ�س���باع حاجاته �س���من �س���روط �ملحيط �لتي 
ت�س���اعد �لف���رد عل���ى �لو�س���ول �إىل حال���ة من �لت���ز�ن �لن�س���بي، و�لنوع �لأخ���ر �لتكيف 
�ل�سيئ �أو �سوء �لتكيف، وهو �لإخفاق يف �إ�سباع �لفرد حلاجاته وعدم �لنجاح يف �لتوفيق 
ب���ني مطالب �ملحي���ط �لد�خلي �لبيئة �خلارجية؛ مما يوؤدي �إىل �ختالل تو�زن �لفرد، 

ويظهر ذلك يف �ل�سعور بالإحباط و�ل�سر�ع. 

و�أو�س���ح Richard, (2007, 138) �أن �ل�س���لوك �لتكيف���ي يع���د �أح���د �ملظاهر 
�لنمائية �لتي يتوقف �كت�س���ابها وتعلمها على نوعية �خلرب�ت و�ملهار�ت �لتي يتعر�س 
له���ا �لأطف���ال يف بيئاته���م �لجتماعي���ة، وكث���ري م���ن مظاهر �ل�س���لوك �لتكيفي و�س���وء 

�لتكيف ميكن �إرجاعها ب�سهولة �إىل نوع �لتن�سئة �لجتماعية �لتي يتلقاها �لطفل.

�لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  لالأطف���ال  �لتكيفي���ة  �ل�س���لوكيات  �إك�س���اب  وتع���د 
لك���ي  �لأف���ر�د  ه���وؤلء  يحتاجه���ا  �لت���ي  �ملتطلب���ات  م���ن  فه���ي  حتمي���ة؛  �س���رورة 
عل���ى  ي�س���اعدهم  مم���ا  في���ه،  يعي�س���ون  �لذي���ن  وجمتمعه���م  �أنف�س���هم  م���ع  يتو�فق���و� 
�لتفاع���ل م���ع مو�ق���ف �حلي���اة �ليومي���ة، مم���ا ي�س���اعد عل���ى تعزيز �ل�س���حة �جل�س���مية 
و�لعقلي���ة و�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة له���م، و�لعي����س حي���اة �جتماعي���ة ب�س���كل طبيع���ي

(Hallahan, Daniel, Kauffman, & James, 2015, 39) .

و�تفقت نتائج �لعديد من �لدر��سات يف جمال �لإعاقة �لفكرية كدر��سة رويتز 
(Rowitz, 1998)، ن���ادر �لزي���ود )2005(، هي���ر (Hegner, 2008)، عف���اف عب���د 
 (Richard, ،)2012( فاطمة م�سطفى ،(Davies, 2010) ديفيز ،)ملح�سن )2009�
(138 :2014، مو�ه���ب �إبر�هي���م )2016( عل���ى �س���رورة �إعد�د بر�م���ج تدريبية لذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة وذويهم م���ن �أولياء �أمور ومعلمني مل�س���اعدة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة عل���ى �كت�س���اب �مله���ار�ت �لت���ي تعينه���م عل���ى مو�جه���ة �ملتطلب���ات �حلياتي���ة.

ويلخ����س �لباح���ث �خل�س���ائ�س �لجتماعي���ة ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة بدرجة 
ب�سيطة يف �لنقاط �لتالية:

((( �س���عف �لق���درة عل���ى �لتكي���ف �لجتماعي، ووج���ود تف���اوت بني فئ���ات �لإعاقة 1
�لفكرية يف �لقدرة على �لتكيف �لجتماعي.
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((( يت�سف بالعدو�ن، �لن�سحاب، �ل�سلوك �لتكر�ري، �لن�ساط �لز�ئد، عدم �لقدرة 1
عل���ى �إن�س���اء عالق���ات �جتماعية فعال���ة مع غريهم، ع���دم تقدير �ل���ذ�ت، عدم 

�ل�سعور بالأمن و�لكفاية.
((( ينظ���ر على �أنه فا�س���ل وعاجز، و�أنه �أقل من غ���ريه �أو �أنه ل قيمة له، وينعك�س 1

ذلك �إىل حد كبري على �سلوكه �لجتماعي و�هتمامه بنظافته �ل�سخ�سية.
((( ل يتحمل �مل�سئولية ول يحرتم �لعاد�ت و�لتقاليد و�لقيم �ل�سائدة يف �جلماعة 1

حولهم.
((( وتع���د ه���ذه �خل�س���ائ�س �لجتماعي���ة و�لعقلية للطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية 1

توؤثر ب�س���كل �س���لبي �أو باأخر على �لطاقة �لنف�سية لالأم وقدرتها على �لتمكني 
�لنف�سي، وهذ� ما �سيتم تناوله يف �ملحور �لتايل:

ا: التمكني النف�سي لدى اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية: ثانياً
كان �له���دف �لأ�سا�س���ي للتمكني �لنف�س���ي �لهتم���ام بتقوية �جلو�نب �لنف�س���ية 
للموظف �أو �لإد�ري وجعله قادًر� على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف جمال �لعمل وزيادة 
�لإنتاج وحت�سينه، و�لتمكني �لنف�سي من هذ� �ملنظور ركز على كيفية توظيف خرب�ت 
�لفرد، مبعنى �أن ي�سعر لأنه متمكن من �أد�ء عمله ومن �لقر�ر�ت �لتي يتخذها ب�ساأنه 

)جابر عبد �حلميد وعالء كفايف، 1995، 471(

�ت�سع هذ� �ملفهوم بعد ذلك لي�سمل �لعديد من �لروؤى، فالبع�س ينظر للتمكني 
 ،Kanungo & Conger, (1998) لنف�س���ي على �أنه �ملدخل �لد�فعي �لذي يتبناه�
حيث قاما بتعريف �لتمكني �لنف�س���ي على �أنه عملية ما لتقوية م�س���اعر فعالية �لذ�ت 
عن طريق �إز�لة �لظروف �لغام�س���ة �أو �ملحبطة �لتي تقوي �ل�س���عور بالعجز و�لف�س���ل 

)�سهري �سامل، 2007: 157(.

ودخ���ل مفهوم �لتمك���ني Empowerment حديًثا يف جمال �لعلوم �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة، ويحم���ل يف معن���اه تك���ن �لف���رد م���ن جم���ع كل م�س���ادر �لق���وة لدي���ه 
وتوظيفه���ا يف حيات���ه �لجتماعي���ة مبا فيه���ا عالقاته وعمله؛ وفي���ه يتمكن �لفرد من 
�لعم���ل �لتع���اوين، وت���ربز مظاه���ره يف �لكف���اءة و�لفاعلي���ة �لذ�تي���ة و�لقدرة عل���ى �أد�ء 
�ملهمات و�لتاأثري يف �لآخرين و�ل�سعور بقيمة �لعمل ومعناه و�لتحفيز �لذ�تي و�لتغلب 

على م�ساعر �لإحباط و�لف�سل )هدى بدر�ن، 1994، 57(.
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تك���ن  ويعن���ي  �لف���ردي  �مل�س���توى  م�س���تويات:  ع���دة  م���ن  للتمك���ني  وُينظ���ر 
�لف���رد م���ن م�س���ادر �لق���وة لدي���ه، و�مل�س���توى �ملنظم���ى ويعن���ي م�س���اركة �لف���رد يف هذه 
�ملنظم���ات بفاعلي���ة، بحي���ث تتحقق �أهد�ف م�س���رتكة بني �لفرد وجمتمعه، و�مل�س���توى 
�لف���رد يف �ملجتم���ع                                                                              �مل�س���توى �ملجتمع���ي يتحق���ق م���ن خ���الل ع�س���وية  �لثال���ث وه���و 

)عالء كفايف و�سهري �سامل، 2010، 128(. 

و�إذ� كان �مل�س���توى �لفردي للتمكني �لنف�س���ي يرتبط مب�س���ادر �لقوة لدى �لأم 
فيقع على كاهل �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لعديد من �لأعباء و�مل�سكالت، 
وهذ� ما �أكدته در��سة هناء �حلديدي )2011( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �مل�سكالت 
�لتي تو�جهها �أ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، حيث بلغت عينة �لدر��س���ة )200( 
من �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل ترتيب �مل�سكالت 
عل���ى �لنح���و �لت���ايل: �مل�س���كالت �لنف�س���ية تليه���ا �مل�س���كالت �لقت�س���ادية ثم �مل�س���كالت 
�لجتماعية، كذلك �ختالف حدة �مل�سكالت باختالف متغريي �جلن�س و�سدة �لإعاقة 

ل�سالح �لذكور و�لإعاقات �لفكرية �ل�سديدة مقارنة باملتو�سطة و�لب�سيطة. 

وُيعرف �لتمكني �لنف�س���ي  Psychological Empowermentباأنه: مدى 
قدرة �لفرد على توظيف وتنمية ما لديه من قدر�ت و��ستعد�د�ت نف�سية جتعله قادًر� 
على �لتحكم و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف مو�قف �حلياة �ملختلفة )�سهري �سامل و�آمال 

زكريا، 2012، 25(.

وعرف���ه Paul & Andrew, (2008) م���ن خ���الل مدخل �لق���وة باأنه يرتبط 
باملتغ���ري�ت �ملعرفية للفرد و�لتي حتدد درجة �لد�فعية لديه، وتظهر من خالل �أربعة 
متغري�ت معرفية، هي: �ملعنى )قيمة �لهدف(، �لكفاية )فعالية �لذ�ت(، �إ�سر�ر �لذ�ت 

)�ل�ستقالل يف ��ستمر�ر �سلوك مل(، �لأثر )ظهور �لتاأثري يف نو�جت �لعمل.

�أوج���ه  �أن �لتمك���ني �لنف�س���ي يت�س���من ثالث���ة   Sanjay, (2004) كم���ا ذك���ر 
�سيكولوجية: �لتحكم �ملدرك يف بيئة �لفرد، و�لكفاءة �ملدركة يف �إجناز �ملهام، ��ستدخال 
�له���دف، وبناًء� على هذه �لأوجه �ل�س���يكولوجية �لثالثة فاإن���ه ميكن تعريف �لتمكني 
�لنف�س���ي عل���ى �أن���ه حال���ة من �حل���الت �ملعرفي���ة تتمي���ز بالإح�س���ا�س بالتحك���م �ملدرك 

و�لكفاءة و��ستدخال �لهدف )يف: عالء كفايف و�سهري �سامل، 2010، 130(.
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�لتمك���ني   Zimmerman, (2005, 28) ح���دد  �ل�س���ابق  �لتعري���ف  م���ن 
�لنف�س���ي يف ثالث���ة �أبع���اد: �لتحكم �ملدرك وي�س���مل �ملعتقد�ت نحو عملية �س���نع �لقر�ر 
و�ل�س���تقالل يف و�س���ع ج���د�ول �لعم���ل، ومع���دلت �لإجن���از يف جو�نب �لعم���ل، �لكفاءة 
�ملدرك���ة ويتطلب ذلك �لإجناز �ملاهر للمهام �ملطلوب���ة، كذلك يتطلب �لتقليد �لناجح 
لل���دور غ���ري �لروتين���ي يف �ملو�قف �ملختلفة، و�لبع���د �لثالث هو بعد ��س���تدخال �لهدف 

مبعنى �حلر�س على تلك �سبب قوي �أو روؤية مثرية تتبناها قيادة �ملنظمة.

وم���ن خالل ��س���تعر��س �أه���م �لتعريفات �لتي تناولت مد�خ���ل مفهوم �لتمكني 
�لنف�س���ي، ميكن �أن ي�س���تخل�س �لباحث �أنه ميكن تعريف م�س���طلح �لتمكني �لنف�س���ي 
بالرتكيز على مو�طن �لقوة، و�لذي يتمثل يف �لقدرة على فعل مهمة �أو �أد�ء ما، و�إذ� مل 
يكن عامل �لقوة موجود من �لأ�سا�س فال ميكن �حلديث �أ�ساًل عن �لتمكني �لنف�سي. 

للتمك���ني  ثاب���ت  نظ���ري  �إط���ار   (Menon, 2011: 154) مين���ون  وو�س���ع 
�لنف�سي، ت�سمن �لنموذج ثالثة �أبعاد: �لقيم وهي �أقرب �إىل �ملدخالت مثل معتقد�ت 
و�هتمامات و�جتاهات �لفرد �مل�س���تفيد من �لتمكني نحو �لق�س���ايا و�مل�س���كالت يف عدة 
جمالت خمتلفة كال�سحة، و�لتكيف، و�لكفاءة، و�أنظمة �ملجتمع، �لعمليات كالو�سائل 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتي ي�س���تخدمها �لأخ�س���ائي مل�س���اعدة �لفرد على �كت�ساب �ملهار�ت، 
�لتي تكنه من �لتحكم يف م�س���ادر �لقوة يف بيئته وتوظيفها مبا يتنا�س���ب مع ظروف 
�لعجز لديه، ومن �أمثلة هذه �ل�سرت�تيجيات: ��سرت�تيجية �سنع �لقر�ر و��سرت�تيجية 
�لتعل���م �جلماع���ي ... �لخ. و�لبعد �لثالث هو �لنتائج وميث���ل �ملخرجات �لتي تنتج من 
تعلم �لفرد �ل�سرت�تيجيات �ل�سابقة، ونتيجة لتعلم �لفرد هذه �ل�سرت�تيجيات ي�سدر 
عنه �ل�سلوك �لد�ل على تكنه من م�سادر �لقوة يف �لبيئة، وهذ� �ل�سلوك يعك�س مدى 

��ستفادته من �لتدريبات �لتي تلقاها من �لأخ�سائي ليتحكم يف بيئته.

وحدد Wang & Lee, (2013, 271-272) �أبعاد �لتمكني �لنف�سي يف:
( �إعط���اء معن���ى للعم���ل: ويهت���م ه���ذ� �لبع���د بقي���م �له���دف و�ملهمات م���ن خالل 	

معاي���ري و�أف���كار �لفرد. وي�س���مل مقارنة ب���ني متطلبات دور �لعم���ل ومعتقد�ت 
�لف���رد، فمث���اًل �أن �ملهم���ات �لت���ي يق���وم بها ذ�ت قيم���ة له فاإعط���اء معنى للعمل 
تعني �أن ي�س���عر �لفرد بالفر�س���ة مبمار�س���ته مهمات لأغر��س نبيلة، فال�س���عور 
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باملعن���ى للعم���ل ميثل �إح�سا�ًس���ا �أن �لفرد يف طريق ي�س���تحق جه���ده ووقته، و�أنه 
يوؤدي ر�سالة ذ�ت قيمة.

ومع تز�يد �أعباء و�سغوط �حلياة على �أ�سرة �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية و�لأم 
عل���ى وجه �خل�س���و�س �لتي يقع عليها عاتقها �لكاهل �لأك���رب يف تربيته ورعايته، فال 
ت�ستطيع �لأم �لعاملة �إعطاء معنى للعمل �أو �ملهام �لتي تقوم بها، وهذ� ما خل�ست �إليه 
در��سة Schultz, (2013) �إىل �أن �لتكاليف �ملادية تقف عائًقا �أمام �أولياء �أمور �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة عن تقدمي �لرعاية �لطبية و�لتاأهيلية �ملنا�س���بة لأبنائهم ذوي �لإعاقة.

( �لكف���اءة: ويق�س���د بها �لدرج���ة �لتي ميكن للفرد �أد�ء �لأن�س���طة و�ملهام �ملنوط 	
به���ا مبه���ارة عالية عندما يقوم باملحاول���ة، فالأفر�د �لذي���ن يتمتعون بالكفاءة 
ي�س���عرون باأنه���م يجي���دون �ملهمات �لت���ي يقومون به���ا، ويعرف���ون �أن باإمكانهم 
�أد�ء تل���ك �ملهم���ات باإتقان و�أنهم بذل���و� جهًد�؛ فالكفاية �س���عور �لفرد بالإجناز 
عن���د �أد�ئ���ه �أن�س���طة �ملهمات �لتي �ختارها مبهارة، و�ل�س���عور بالكفاية يت�س���من 

�لإح�سا�س باأد�ء �ملهمات ب�سكل جيد و�جلودة يف �أد�ء �ملهمات. 

ويعرف �لباحث �لتمكني �لنف�سي لدى لأمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
مبدى قدرة �أم �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية على توظيف وتنمية ما لديها من مهار�ت 
وقدر�ت و�إمكانات نف�س���ية جتعلها قادرة على �لتحكم و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�س���بة �س���و�ء 
عل���ى �مل�س���توى �ملع���ريف وجمع معلوم���ات عن م�س���كالت �لإعاق���ة و�مل�س���توى �لوجد�ين 
وتعدي���ل �مل�س���اعر �ل�س���لبية جت���اه �لطف���ل ذي �لإعاق���ة و�مل�س���توى �ل�س���لوكي وترجم���ة 

�مل�ساعر و�لأفكار �إىل �سلوك �إيجابي نحو �لذ�ت و�لطفل.

وت�س���ري در��س���ة Smith, (2015) �إىل �س���عف كف���اءة �أمه���ات �لأطف���ال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة يف �أد�ء �مله���ام و�لأن�س���طة �ملوكل���ة �إليه���ن، حيث دلت نتائج �لدر��س���ة 
�إىل ع���دد �خلدمات �لتي حتتاجها �أمه���ات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يتجاوز عدد 
�خلدم���ات �مل�س���تخدمة فعلًي���ا، و�أن ق���درة �لأمه���ات على �أد�ء �لأن�س���طة ت�س���عف وتزد�د 
حاجاته���م للخدم���ات و�لتي ترتكز على �س���رورة تو�فر معلومات حم���ددة عن �لإعاقة 
�لفكرية، ويزد�د ذلك مع �نخفا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي وتقدم عمر �لأم. 
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( �لتاأث���ري �حل�س���ي �أو �لإدر�ك���ي: ويق�س���د ب���ه �لدرج���ة �لتي ينظر لل�س���لوك على 	
�أن���ه ميك���ن �أن تعمل �ختالًفا فيما يتعلق باإجن���از �لهدف �أو �ملهمة �لتي بدورها 
حت���دث �لتاأث���ري �ملق�س���ود يف بيئة �لف���رد. وُيقيم �لتاأث���ري بالعتقاد ب���اأن �لفرد 
ميك���ن �أن يوؤث���ر يف عم���ل �لآخرين. وتلك �لق���ر�ر�ت �لتي ميك���ن �أن ُتتخذ على 

�مل�ستويات. 

ومع �جتاهات �ملجتمع �ل�س���لبية نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتمثلة يف �لرف�س 
و�لنب���ذ وع���دم �ملخالط���ة وع���دم دجمهم يف �ملجتم���ع و�خلوف منهم؛ تف�س���ل �خلدمات 
و�لرب�م���ج �لنمائي���ة و�لرتبوية �ملقدمة للمجتمع و�أ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة، وجتد 
هذه �لأ�سرة �سعوبة يف تعديل هذه �لجتاهات �لر�ف�سة لأبنائهم، ومن ثم ل ميكنهم 
�لتاأث���ري �لإيجاب���ي يف بيئاتهم ول ي�س���تطيعون �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�س���ائبة �أو �مل�س���ئولة، 

 .(Seshadri, et al., 2009) وهذ� ما دلت عليه نتائج در��سة

وي�س���يف Gottlib, (2014) �أن عندم���ا ي�س���عر �ملعاق���ون ب�س���لبية �لجتاه���ات 
نحوهم و�سعف �لطاقة �لنف�سية لالأمهات؛ فاإن ذلك يوؤثر �سلًبا على �لنمو �لجتماعي 
و�لنف�س���ي للمعاقني، ويوؤدي ذلك �إىل تكوين مفهوم �س���لبي عن ذو�تهم و�إعاقة منوهم 
و�نخفا����س طموحه���م، كذلك �س���عف ق���درة �لأمهات عل���ى �لتمكني �لنف�س���ي ميكن �أن 
يطم����س م���ا ُيفرت����س �أن ترتكه من �أث���ار �إيجابية عل���ى ذي �لإعاقة يف ح���ال تو�فرها، 
وتعيق تهيئة �ملناخ �ملالئم لتخطيط �لرب�مج، وهذ� ما ي�سعى �إليه �لبحث �حلايل من 
حت�سني �لتمكني �لنف�سي لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ودر��سة �أثر ذلك 

على جانب من جو�نب �لنمو لدى هوؤلء �لأطفال.

وتتاأث���ر �لأمه���ات بالعدي���د م���ن �لنفعالت و�مل�س���اعر �ل�س���البة ل�س���ر�ع �لأدو�ر 
�ل���ذي يتطل���ب منه���ن م�س���ئوليات وو�جب���ات و�أعب���اء ب�س���بب وج���ود �لب���ن ذي �لإعاقة 
�لفكرية، وُي�ساف �إىل ذلك حماولت �لأم للتوفيق بني مقت�سيات دورها كزوجة وربة 
من���زل، ويف �لوقت نف�س���ه حفاظها على �لرت�بط �لأ�س���ري من حي���ث عالقتها بزوجها 
و�أبنائه���ا؛ وما ي�س���احب ذلك من م�س���اعر �خل���وف و�لقلق وعدم ق���درة �لأم على كيان 

�لأ�سرة وتكاملها )عبد �لفتاح دويد�ر، 2000، 149(.
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و�أ�س���ارت در��س���ة Keller & Honing, (2014) �إىل �أن �ملتطلب���ات �ملتز�ي���دة 
و�حلاج���ات �مللح���ة لذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملدر�س���ة و�ملنزل وحاجاتهم للرعاية تعد 
من �أكرث �ل�سغوط �لتي تو�جه �لأمهات وت�سعف قدرتهن على �لتمكني �لنف�سي و�أد�ء 
�أدو�ره���ن بفاعلي���ة وكفاءة. وبالرغم م���ن �لتوتر�ت �لتي تتعر�س له���ا �أمهات �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �لناجمة عن �مل�سكالت �ملتنوعة �لتي يبديها �لطفل ذي �لإعاقة 
�لفكري���ة، �إل �أن در��س���ة Lehman & Roberto, (2015) �أ�س���ارت �إىل �أن �أمه���ات 

�لأطفال ذوي �لإعاقة كانو� �أكرث �إيجابية �إز�ء م�ستقبل �أبنائهن.

وت�س���ري در��س���ة Miltiades & Pruchno, (2013) يف نف����س �جتاه در��س���ة 
ليم���ان وربريت���و، حي���ث دلت نتائجها عل���ى �أن �أمهات �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة �لفكرية 
كان���و� �أك���رث �حتم���اًل يف ��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �ملو�جه���ة �لديني���ة �لت���ي �رتبط���ت 
مب�س���تويات مرتفع���ة من �لر�س���ا، ومن ث���م �لتو�فق بنجاح مع مطالب تن�س���ئة ورعاية 

.Down’s Syndrome طفل متالزمة د�ون

و�إذ� كان �لتمكني �لنف�سي هو �أ�سلوب �إد�ري و�سعور نف�سي باملقام �لأول، مبعنى 
�أن هذ� �ل�سعور وهذه �لدو�فع ل تعطى للفرد، و�إمنا هي �أ�سياء ذ�تية متاأ�سلة بد�خله؛ 
فريى �إدو�رد (Edward, 2012, 29) �أن توفري �ملناخ �ملنا�س���ب و�لبيئة �مل�س���اندة هو 
مفت���اح �لبت���كار و�لتمك���ني �لنف�س���ي يف بيئة �لعمل و�حلياة ب�س���فة عام���ة، ويوؤيد ذلك 
Pitts, (2009, 103) باأن روؤية �لفرد لنف�سه و�إدر�كه لأهمية عمله ودوره هي بد�ية 

�لتمكني �لنف�سي و�أن لديه �جلد�رة و�لكفاءة لتحقيق هدفه.
ويرتبط مفهوم �لتمكني �لنف�سي �رتباًطا قوًيا مبفهوم �لتوجه �حلياتي، ويعد 
مدخاًل مهًما وفعاًل يف �لرتقي و�لتطوير �مل�ستمر ويف زيادة �لكفاءة �لذ�تية و�لتفكري 
�خل���الق و�لتحفي���ز �لذ�تي وبن���اء �لثقة بني �لف���رد و�ملحيطني به، كذلك يعد و�س���يلو 
مهم���ة ميك���ن ��س���تثمارها وتوظيفه���ا يف �إطالق ق���در�ت �لف���رد �لإبد�عي���ة يف مو�جهة 
�مل�س���كالت و�لتحدي���ات؛ مم���ا ميكن���ه م���ن �كت�س���اب �إح�س���ا�س �أك���رب بالكف���اءة و�لإجناز 

 (Stander, & Rotuman, 2010, 9) .و�لتوجه �لإيجابي نحو �لذ�ت و�حلياة
وي�س���ف ريا����س زي���د )2010، 50( �لتمك���ني �لنف�س���ي عل���ى �أن���ه حال���ة ذهني���ة                   
(State of Mind) تت�سمن جمموعة من �خل�سائ�س: �ل�سعور بال�سيطرة و�لتحكم 
يف �أد�ء �لعمل ب�سكل كبري، �لوعي و�لإح�سا�س باإطار �لعمل �لكامل، �مل�ساءلة و�مل�سوؤولية 



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 163 

عن نتائج �لعمل؛ ومن ثم يتو�فر لديه �لثقة بالنف�س و�لقناعة مبا ميتلك من قدر�ت 
معرفية ت�ساعده يف �تخاذ �لقر�ر�ت و�ختيار �لنتائج �لتي يريد �أن ي�سل �إليها.

و�نتهت نتائج در��سة �إقبال �ل�سمالوطي )2013، 246( باأن �أمهات �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية يتعر�س���ن للعديد من �مل�سكالت �لنف�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية 
و�ل�س���حية و�لتعليمية؛ مما يوؤثر ذلك �س���لًبا على �س���عورهن بالأمن وعدم �لطمئنان 
نتيج���ة تز�ي���د �ل�س���غوط وتر�كم �مل�س���ئوليات، لذ� �أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة تطوير 
رعاية هوؤلء �لأمهات وتوفري بيانات عن م�س���كالتهن وم�س���اعدتهن على �سنع �لقر�ر 

�ل�سائب و�تخاذه يف �سوء �مل�سادر �ملتاحة.
ور�س���دت در��س���ة ماه���ر �مل���الح )2014( �أهم �مل�س���كالت �لنف�س���ية و�لقت�س���ادية 
و�لجتماعي���ة �ملرتبطة بتح�س���ني نوعية حياة �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية. 
و�عتم���دت �لدر��س���ة عل���ى منهج �مل�س���ح �لجتماعي �ل�س���امل للم�س���تفيد�ت من جمعية 
تنمي���ة �مل���ر�أة مبحافظة �لبحرية. و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �أن �أهم �ل�س���عوبات �لتي 
تو�جه هوؤلء �لأمهات هي: غياب �لتوعية باأ�س���باب حدوث �لإعاقة، �جتاهات �ملجتمع 
�ل�س���البة نح���و �أطفاه���ن، �نخفا����س م�س���توى �لدخ���ل، قلة بر�م���ج �لتاأهي���ل و�لتدريب 
�ملنا�س���بة له���ن ولأطفاله���ن. و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �س���رورة تنظي���م �ملجتمع يف 
حت�س���ني نوعية حياة �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية من خالل ت�س���ور مقرتح 
تو�سلت �إليه �لدر��سة يت�سمن �إجر�ء بر�مج توعية لتنمية وعي �لأم بدورها يف �ملجتمع.

و�أ�سارت نتائج �لعديد من �لدر��سات كدر��سة �أحمد �لكيالين )1991(، �إبر�هيم 
�خلر�يف )2007(، جيهان �للقاين )2012( �أن هناك �جتاهات �سلبية من قبل �لو�لدين 
نح���و �أطفاله���م ذوي �لإعاقة �لفكري���ة تتمثل يف �لتفرقة و�لإهم���ال و�حلماية �لز�ئدة 
وهي تثل �سغوًطا �جتماعية على هوؤلء �لأ�سر، و�رتفاع معدلت �ل�سغوط �لنف�سية 

لدى �أمهات �لأطفال �مل�سابني بالإعاقة �لذهنية. 
وجنحت در��سة عادل عبد �هلل )2001( يف خف�س بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، حيث دلت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي 
مقارن���ة يف �لقيا����س �لقبل���ي عل���ى مقيا����س ��س���طر�بات �لقل���ق، مم���ا �أ�س���ار �إىل فاعلية 

برنامج �لإر�ساد �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س �لقلق وبع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية.
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و�أجرت Linda, (2006) در��سة هدفت �إىل حتديد �لعالقة بني حاجات �أ�سر 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�س���دة �لإعاقة، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �ختالف حاجات 
�لأ�س���ر تبًعا لختالف �س���دة �إعاقة �أبنائهم، حيث �أن حاجات �آباء �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية بدرجة ب�س���يطة �أقل مقارنة مع حاجات �أ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 

�ل�سديدة و�ملتعددة.

وي���رى �لباح���ث �أن وج���ود �لأعباء �لجتماعية و�لنف�س���ية �لو�قع���ة على �أمهات 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة تتمث���ل يف �لن�س���اط �لز�ئ���د و�لتقل���ب �ملز�ج���ي وعدم 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي م���ع �لأ�س���رة ونق�س �لق���در�ت و�خل���رب�ت �ملعرفي���ة، كما يوجد 
عبء و�قع على هوؤلء �لأمهات من �لزوج متمثاًل يف عدم �لتدعيم و�مل�ساندة �لزوجية 
وعدم �لتو�فق �لزوجي، بالإ�سافة �إىل �لعبء �لو�قع من �أخوة �لطفل متمثاًل يف عدم 
�لق���درة عل���ى �لتو��س���ل مع �لطف���ل ذي �لإعاقة �لفكري���ة وعدم تفهم �لأبن���اء لطبيعة 

�أخيهم وق�سور يف �أد�ء �لدور لأخوة �لطفل. 

 Psychological وميكن �أن نخل�س ما �س���بق يف �أن مفهوم �لتمكني �لنف�س���ي
Empowerment �أح���د �أ�س���كال �لتدخ���ل �لإيجاب���ي �ل���ذي يهتم بزيادة �س���عور �لفرد 
بالبهج���ة و�ل�س���عادة و�لر�س���ا ل���دى �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وتعزي���ز 
�لق���در�ت ورف���ع �ل���روح �ملعنوي���ة �ملوجهة نحو حت�س���ني جودة �حلياة لديهن خا�س���ة يف 
ظل �لجتاهات �ل�س���ائدة نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�لتي ل توؤثر فقط على �أمناط 
�س���لوك ذوي �لإعاق���ة، و�إمنا على �س���لوكيات �ملحيط���ني بهم و�لقائمني عل���ى رعايتهم. 
ويوؤثر �س���عف قدرة �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية على �لتمكني �لنف�س���ي على 
فر����س من���و �أطفالهن يف جو�نبه �ملختلفة؛ فاإذ� كانت �س���عيفة �س���ار �لنمو يف �جتاهات 

وم�سار�ت غري مر�سية و�لعك�س �سحيح. 

وي�س���عى �لبح���ث �حل���ايل �إىل م�س���اعدة ه���وؤلء �لأمه���ات على تنمي���ة قدر�تهن 
وطاقاتهن �إىل �أق�س���ى ما ميكن حتى ت�س���تطيع �لقيام مبا عليها من مهام، كما يهدف 
�إىل تدريبه���ا ورف���ع قدر�ته���ا �لقيادية يف �تخ���اذ �لقر�ر و�لتخطي���ط و�لتنفيذ ملو�جهة 
�مل�س���كالت �لعدي���دة �لتي تق���ف يف طريقها، وذلك من خالل برنامج �لدر��س���ة �حلايل 

�لقائم على �لدعم �لنف�سي �لإيجابي، وهذ� ما �سنو�سحه يف �ملحور �لتايل.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 165 

ا: الربنامج الإر�سادي القائم على الدعم النف�سي الإيجابي: ثالثاً
�لإر�س���اد �لنف�س���ي خدم���ة تق���دم لالأف���ر�د و�جلماع���ات به���دف زي���ادة تب�س���ري 
�لف���رد بنف�س���ه وفهم���ه لذ�ت���ه، وللع���امل �ملحي���ط ب���ه، وه���ذ� يعن���ي �أن عملي���ة �لإر�س���اد 
�لت���ي تتم بني �ملر�س���د و�مل�سرت�س���د ه���ي عملية تعديل �أفكار و�س���لوك �مل�سرت�س���د، و�أنها 
���ا ومن ث���م �س���لوكياته و�أهد�فه                                                    تعدي���ل يف �لبن���اء �ملع���ريف ل���ه، ويف �أ�س���لوب تفكريه �أي�سً

)حمم�د عبد�هلل، 2015، 417(.

وعلم �لنف�س �لإيجابي مفهوم �س���امل يحتوي على �مل�س���اعر �لإيجابية، و�سمات 
�ل�سخ�سية �لإيجابية، و�ملنظمات �لتمكينية. وركز علم �لنف�س �لإيجابي على �ملفاهيم 
�لرئي�س���ية مثل �ل�س���عادة وخربة �لتدفق، و�إن �ملفاهيم �لتي مت �لتعامل معها من قبل 
علماء �لنف�س �لإيجابي لها �آثار هامة يف جمال �لإر�س���اد و�لتوجيه. وي�س���مل �لإر�س���اد 
و�لتوجيه تدخالت حل �مل�س���كالت، ف�ساًل عن �أن�سطة �لوقاية وتطور �لأد�ء و�ل�سلوك 

.(Baş, 2016, 1-2)

ورك���ز عل���م �لنف����س �لإيجاب���ي عل���ى �أوجه �لق���وة عند �لإن�س���ان بدًل م���ن �أوجه 
�لق�س���ور، وعل���ى �لفر�س بدًل من �لأخطار، وعلى تعزي���ز �لإمكانات بدًل من �لتوقف 
عن���د �ملعوق���ات، كما يهدف �إىل تن�س���يط �لفاعلية �لوظيفية و�لكفاءة و�ل�س���حة �لكلية 
لالإن�سان بدًل من �لرتكيز على �ل�سطر�بات وعالجها. �إنه يهتم ببناء �لقوة و�لقدرة 
و�ملتعة يف �لإن�سان �ملعايف و�سوًل �إىل �ملزيد من حتقيق ذ�ته )حمم�د دياب، 2013، 9(.

ويعتم���د �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجابي عل���ى �عتبار �لف���رد ذ�ته ه���و �لأد�ة �لفعالة 
يف �س���بيل تغي���ري �أو تعدي���ل �س���لوكه؛ فيب���د�أ �ملر�س���د بتق���دمي �لدع���م ب�س���كل ينتق���ل 
مع���ه �لف���رد م���ن تلق���ي �لدع���م �خلارج���ي �إىل �لدع���م �لذ�تي ل�س���لوكياته �ل�س���حيحة                                                

)عادل عبد�هلل، 2011، 337(.

وُيع���رف عب���د �ل�س���تار �إبر�هي���م )2013، 377( �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجاب���ي باأن���ه 
تطوي���ر كف���اءة �لف���رد �لذ�تي���ة يف مو�جهة �ل�س���غوط �لنف�س���ية �لناجتة عن م�س���اعب 
�حلياة �لعديدة، ووقايته من �إحباطات نف�س���ية حمتملة، كما �أ�س���ار �إىل �سرورة تفعيل 
نو�حي �لقوة و�س���وًل �إىل �لتكيف �لإيجابي، و�س���ناعة �لتغيري، وتعديل �ل�س���لوك وفق 

�آلية حت�سني نوعية وجودة �حلياة �لإن�سانية. 
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ويت�س���ح دور علم �لنف�س �لإيجابي مع �أمه���ات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
خا�س���ة يف �س���وء م���ا تو�س���لت �إلي���ه در��س���ة  Furnham, (2014)، حيث �أ�س���ارت �أحد 
نتائجها �إىل �أن �أمهات هوؤلء �لأطفال يتعلقن بهم بد�فع �ل�سفقة �أو �حلماية �لز�ئدة 
�أو �ملحب���ة �ملفرط���ة، ول يعرفن هوؤلء �لأمهات مو�جهة م�س���اكلهن، ول ت�س���تطيع �لأم 
�لتو�س���ل �إىل �لطريقة �ل�س���حيحة ملعاملة هذ� �لطفل؛ وذلك لكرثة �ل�س���غوط �لتي 
تعانيها باعتبارها �لطرف �لأكرث قرًبا بالطفل ذي �لإعاقة من جهة ولكونها جزًء� ل 

يتجز�أ من �ملجتمع �لذي يفر�س �سغوًطا و�جتاهات �سالبة على �لأم.

وهدف���ت در��س���ة Ellen, (1998) �إىل حتديد حاج���ات �لآباء و�لأمهات �لذين 
لديه���م �أطف���ال من ذوي �لإعاقة �لفكرية، حيث �أ�س���ارت �أحد نتائجها �إىل حاجة �لآباء 
ملعلوم���ات حول كيفي���ة �لتعامل مع �أطفالهم ومعرفة م�س���تقبل �أبنائهم، كذلك حاجة 

�أمهات هوؤلء �لأطفال �إىل �مل�ساعدة �لجتماعية و�لدعم �ليجابي.

و�لدعم �لنف�سي �لإيجابي هو �أحد �ملفاهيم �لتطبيقية لعلم �لنف�س �لإيجابي، 
حي���ث تع���ود �لركائز �لأ�سا�س���ية لعلم �لنف�س �لإيجابي �إىل �ملدر�س���ة �لإن�س���انية يف علم 
�لنف����س Humanistic Psychology و�لت���ي رك���ز رو�دها على حتقي���ق �لذ�ت لدى 
�لف���رد، وحتقيق �ل���ذ�ت عملية جماهدة ومثاب���رة �ملرء نحو حتقيق و�إجن���از �إمكانياته 
�لإيجابية للو�س���ول �إىل �أق�سى توظيف �إن�ساين لها، ويرى �إيريك فروم Fromm �أن 
�ملهمة �لرئي�سة لالإن�سان منذ ولدته �لتوظيف �لكامل لإمكاناته وقدر�ته و�سوًل �إىل 
�لتكوين �لتام ل�سخ�س���يته، على �لنحو �لذي يجب �أن يكون عليه )حمم�د �أبو حالوة، 

وعاطف �حل�سيني، 2015، 27-26(.
وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق ركز علم �لنف����س �لإيجابي عل���ى �أوجه �لقوة عند �لإن�س���ان 
بدًل من �أوجه �لق�سور، وعلى �لفر�س بدًل من �لأخطار، وعلى تعزيز �لإمكانات بدًل 
���ا �إىل تن�س���يط �لفاعلي���ة �لوظيفية و�لكفاءة  م���ن �لتوق���ف عند �ملعوقات. ويهدف �أي�سً
و�ل�سحة �لكلية للفرد بدًل من �لرتكيز على �ل�سطر�بات وعالجها، كما يهتم ببناء 
 (Barbara & لق���وة و�لق���درة و�ملتعة و�ل�س���حة و�س���وًل �إىل �ملزي���د من حتقيق ذ�ت���ه�

.Fredrickson, 2014, 179)

وي�س���ع �سيد م�سطفى وحمم�د على )2013: 12- 14( ثالثة م�ستويات للدعم 
�لنف�سي �لإيجابي، هي: 
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( امل�ستلوى الذاتي Subjective: يدل على �خل���رب�ت �لذ�تية �لإيجابية مثل: 	
�لوجود �لأف�س���ل، جودة �حلياة، �لر�س���ا، �لقناعة، �لطمئنان، �لإ�س���باع. وهذه 
�خلرب�ت ترتبط مبا�س���ي �لإن�س���ان فاإدر�كها، و��ست�س���عارها يتطلب ��س���رتجاع 

�خلرب�ت �ملا�سية.
( امل�ستلوى ال�سخ�سلي Personal: ي���دل عل���ى �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية �لإيجابي���ة 	

مثل: �لقدرة على �حلب و�لعمل موؤ�س���ر� �ل�س���حة �لنف�س���ية، فكالهما يتطلب 
تو�فًق���ا ذ�تًي���ا وتكيًف���ا �جتماعًيا م���ع �لآخ���ر، �أد�ء �ملهام Vocation، �ل�س���جاعة 
Courage، مه���ار�ت تكوي���ن عالقات �سخ�س���ية، �حل�سا�س���ية للجم���ال �ملثابرة 
Perseverance ، �لق���درة عل���ى �ملغفرة Forgiveness، �لروؤية �مل�س���تقبلية، 
�لروحاني���ة Spirituality، و�حلكم���ة Wisdom. ه���ذ� �مل�س���توى يت�س���ح من 

�لتعامل مع �لآخر. 
( 	 ،Virtues ي���دل هذ� �مل�س���توى على �لف�س���ائل :Social امل�ستلوى الجتماعلي

�لقي���م Values، �لأع���ر�ف Norms �لت���ي حت���رك �لفرد نحو مو�طنة �أف�س���ل 
Nurtur- لقدرة على �لرعاية� ،Responsibility  ثثل �ل�س���عور بامل�س���ئولية

 ،Tolerance ل�س���رب� ،Moderation لعتد�ل� ،Altruism لإيث���ار� ،ance
و�لعم���ل �لأخالق���ي. و�لقيم هي �ملح���ك لهذ� �مل�س���توى؛ فامل�س���ئولية و�لرعاية 

و�لحرت�م ثالثة عنا�سر مهمة ت�سهم يف تنمية �ملو�طنة و�سخ�سية �لفرد.

ويف �لدر��س���ة �لت���ي ق���ام به���ا White & Hasting, (2014) و�لت���ي �أُجري���ت 
على )33( �أ�س���رة لديها �أبناء معاقني عقلًيا تر�وحت �أعمارهم ما بني )13- 19( �س���نة، 
وهدف���ت �إىل حتدي���د م�س���ادر �لدعم �ملجتمع���ي و�ملهني لأ�س���ر ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، 
و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن م�س���ادر �لدعم �لأ�سا�س���ي لالأ�س���ر ياأت���ي من خالل ما 
ي�س���مى بالدع���م �ملجتمع���ي غري �لر�س���مي و�ملتمثل يف دعم �لزوجني خا�س���ة �لأم ودعم 

�لأ�سرة �ملمتدة ودعم �لأ�سدقاء.

و�أ�سار عادل عبد�هلل )2011، 337( �إىل �أن �لدعم �لنف�سي �لإيجابي يعتمد على 
�عتبار �لفرد ذ�ته هو �لأد�ة �لفعالة يف �س���بيل تغيري �أو تعديل �س���لوكه؛ فيبد�أ �ملر�س���د 
بتقدمي �لدعم ب�س���كل ينتقل معه �لفرد من تلقي �لدعم �خلارجي �إىل �لدعم �لذ�تي 
ل�سلوكياته �ل�سوية �ملقبولة. وُيعرفه م�سطفى حجازي )2013، 11( باأنه تطوير كفاءة 
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�لفرد �لذ�تية يف مو�جهة �ل�س���غوط �لنف�س���ية �لناجتة عن م�س���اعب �حلياة �لعديدة، 
ووقايته من �إحباطات نف�سية حمتملة.

ويع���د جم���ال �لعم���ل م���ع ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�أ�س���رهم من �ملج���الت �لتي 
تار����س فيه���ا مهن���ة �خلدم���ة �لجتماعي���ة من خالل موؤ�س�س���ات خمت�س���ة �س���و�ء من 
بتوف���ري  وذل���ك  �لإعاق���ات؛  بتل���ك  تهت���م  �لت���ي  �لرتبوي���ة  �أو  �لجتماعي���ة  �جلو�ن���ب 
�لرعاي���ة �ملختلفة للمعاق وجميع �أفر�د �أ�س���رته خا�س���ة �لأم �لتي تعد �ل�س���ريك �لأهم 
يف �لأ�س���رة، فه���ي �أ�س���ا�س �حل���ب و�حلنان، فهي توؤثر يف �لأ�س���رة ككل، فكلم���ا كانت �لأم 
�س���وية يف تكيفه���ا �لنف�س���ي و�لجتماع���ي كلم���ا �أدت �أدو�ره���ا يف �لأ�س���رة ب�س���كل �أف�س���ل                                                           

)�أمرية بخ�س، 2008، 118(. 

ويحدد عبد �ل�ستار �إبر�هيم )2010، 35-36( �أهد�ف �لدعم �لنف�سي �لإيجابي يف: 
( �إبط���ال تاأث���ري �لأحد�ث �ل�س���لبية �أو �ل�س���اغطة: عندما يو�جه �لفرد �س���غوًطا -

نف�سية ما، يظهر جمموعة من �لتو�فقات �ل�سلبية للحدث �ل�سادم. 
( لي�س فقط حل م�ساكل �حلياة؛ فيهدف �لدعم �لنف�سي �لإيجابي �إىل م�ساعدة -

�لعمالء على حل م�ساكلهم من �أجل �لعي�س بفعالية، وتطوير �لفر�س.
( �لتو�س���يع و�لبن���اء: �إن �لأف���ر�د �لذي���ن ت�س���يطر عليه���م �لنفع���الت �لإيجابي���ة -

معظم �لوقت، لديهم منًو� يف �لكثري من �لأبعاد �لنف�س���ية �لإيجابية، وهذ� ما 
يهدف �إليه علم �لنف�س �لإيجابي. 

م�س���كلة  �أن  �إىل   Howling & Patricia, (2007) در��س���ة  نتائ���ج  ودل���ت 
�لإعاقة �لفكرية على �لأ�س���رة ب�س���كل عام وعلى �لأم ب�سكل خا�س، فعندما تكت�سف �لأم 
تخل���ف �بنه���ا �لعقلي ت�س���عر باحل���زن و�لقلق، حي���ث �أن �لإعاقة جتعله غ���ري قادر على 
ممار�س���ة حياته ودوره يف �لأ�س���رة و�ملجتمع؛ �لأمر �لذي يزيد من ح�سا�س���يته و�سعوره 
بالعجز و�لتخلف عن �لآخرين. ومما ل�سك فيه �أن هذه �حلالة �ل�سيئة للطفل توؤثر 
�س���لًبا على �نفعالت �لأم و�س���لوكياتها، ومن ثم ياأتي دور �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي يف 
م�س���اعدة �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة على حل م�س���اكلهن و�لتخفيف من 

تاأثري �ل�سغوط و�لأحد�ث �ل�سلبية. 
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و�أ�س���ار حمم����د �أب���و ح���الوة وعاط���ف �حل�س���يني )2015: 35( �إىل ركائ���ز ثالث 
للدعم �لنف�سي �لإيجابي، هي: 

( در��س���ة �مل�ساعر �لإيجابية من فرح و�س���عادة وبهجة ومرح وغريها من �مل�ساعر 	
�لإيجابية. 

( در��س���ة �ل�س���مات �لإيجابي���ة: وب�س���ورة رئي�س���ة در��س���ة �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات 	
و�لقدر�ت مثل �لذكاء و�لن�ساط. 

( در��سة �ملوؤ�س�سات �لإيجابية: مثل �لدميقر�طية و�لأ�سر �ملرت�بطة �لتي تع�سد 	
�خل�سائ�س و�لتي بالتبعية تعزز �مل�ساعر �لإيجابية.

ودلت �أحد نتائج در��سة Wikler, (2011) �إىل �أن �أ�سر �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية قد تو�جه �س���غوًطا �أكرث من �أ�س���ر �لأطفال �لعاديني؛ مما ينعك�س على قيام 
تلك �لأ�س���رة بوظائفها �لطبيعية، ويتطلب ذلك تدخاًل �إر�س���ادًيا �جتماعًيا خا�س���ة �أن 
قدوم طفل متخلف عقلًيا �سبب لكثري من �مل�سكالت �ل�سحية و�لعاطفية و�لوجد�نية 
و�ل�س���لوكية و�لقت�س���ادية؛ مم���ا يدف���ع �لأم �إىل تق���دمي مزي���ًد� من �لرعاي���ة و�لعناية 

و�إهمال بقية �لأطفال يف �لأ�سرة. 

ويتبلور دور �ملر�سد �لنف�سي �لإيجابي يف �لرتكيز على ما هو �إيجابي يف �حلياة 
�لجتماعية و�ل�سخ�سية للمفحو�س �أكرث من �لرتكيز على ما هو �سلبي �أو مر�سى، ويهتم 
�ملر�سد �لنف�سي �لإيجابي من خالل �أدو�ته �لت�سخي�سية و�لعالجية ومب�ساعدة عمالئه 
با�ستك�س���اف �جلو�نب �لإيجابية من �ل�س���لوك و�ل�سخ�س���ية وتدعيمها، ومن ثم تنمية 
وتدعيم �ل�سرت�تيجيات �أو �ل�سبل �لإيجابية، �لتي توجه �لتفكري و�سلوك �لفرد نحو 
�ل�سو�ء بجو�نبه �لنف�سية و�جل�سمية و�لجتماعية )عبد �ل�ستار �إبر�هيم، 2013، 379(.

وت�س���ري نتائ���ج در��س���ة Park & Turnbull, (2010) �إىل �حلاج���ة �مللح���ة 
لأولي���اء �أم���ور �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة لتب���ادل �ملعلومات م���ع �ملهنيني و�ملتخ�س�س���ني، 
و�إىل �للتق���اء باأ�س���ر ذوي �لإعاق���ة لتب���ادل �ل���ر�أي و�مل�س���ورة و�ل�س���تفادة من �خلرب�ت 
�أقر�نه���م �لعادي���ني. وخل�س���ت نتائ���ج در��س���ة �أبنائه���م ذوي �لإعاق���ة م���ع  و�إىل دم���ج 

Kelly & Booth, (2012)) �إىل حاجة �لأمهات للوقت �لكايف لرعاية �أبنائهن �سغار 
�ل�سن من ذوي �لإعاقة �لفكرية، كما عربن عن حاتهن �مللحة لرب�مج تدريبية و�إر�سادية 
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مكثفة من قبل �ملهنيني و�ملتخ�س�س���ني يف جمال �ل�س���حة �لنف�س���ية و�ل�س���و�ء �لنف�سي 
لهن ولأطفالهن لتهيئة �لفر�س���ة لإك�ساب �لأطفال ذوي �لإعاقة �ل�سلوكيات �ل�سوية.

وتوؤي���د نتائج در��س���ة نه���ى �للحامي )2012( هذ� �لجتاه؛ ف���اإذ� كانت �جتاهات 
�لأبوي���ن جت���اه �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية تيل �إىل �لتقبل ب�س���فة عامة مع �لزيادة 
يف �جتاه �حلماية �لز�ئدة لالآباء و�لأمهات و�نخفا�س رف�سهما لأطفالهم تارة وزيادة 
نبذهم تارة �أخرى، فوجب على �ملتخ�س�سني و�ملر�سدين و�لنف�سيني تقدمي خدماتهم 
�لإر�سادية و�لعالجية _ومنها مدخل �لدعم �لنف�سي �لإيجابي_ �لتي تعني برعاية 
�أكرب وم�ساعدة كاملة يف م�ساعدة �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية يف تناول �لطعام و�سبط 

عملية �لإخر�ج و�سلوكيات �أخرى.

وحتت���اج �أ�س���رة �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة خا�س���ة �لأم �لتي تتحم���ل �لعبء 
�لأكرب يف تربيته �إىل هذ� �لنوع من �لتدعيم �لإيجابي، حيث دلت در��سة زينب ح�سني 
)2009( �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة ذهنًي���ا يحتاجون رعاية �أكرب وم�س���اعدة كاملة 
يف تن���اول �لطع���ام و�س���بط عملية �لإخر�ج، كما �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن وجود طفل ذي 
�لإعاقة يف �لأ�س���رة ل يحد من ن�س���اطها �لجتماعي و�ت�س���التها �خلارجية فح�س���ب، 
���ا من قبل �لأ�س���رة للزيار�ت �خلارجية نتيجة �سعورها باحلرج منه �أو �سعوبة  بل �أي�سً

�لتنقل به. 

ويع���د �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجاب���ي �أح���د �س���ور �لإر�س���اد �جلماعي �ل���ذي يتميز 
مبجموع���ة م���ن �لفو�ئد تي���زه عن باقي �أنو�ع �لإر�س���اد �لأخرى، منها: �لك�س���ف على 
جو�ن���ب �سخ�س���ية �مل�سرت�س���د ودو�فع���ه وم�س���اعره، تدري���ب �مل�سرت�س���د عل���ى مو�جهة 
مو�ق���ف و�قعية، تنمية �لثقة يف �لنف�س لدى �مل�سرت�س���د، حترر �مل�سرت�س���د من �لتوتر 
و�لقلق، جعل �مل�سرت�سد ي�سل ملفهوم �لذ�ت �لإيجابي )�سيد �سبحي، 2003، 82- 83(.

وللدع���م �لنف�س���ي �لإيجاب���ي ثالث���ة مكون���ات حدده���ا عب���د �ل�س���تار �إبر�هي���م                  
)2013، 381- 383(، وهي:

( املكون املعريف )التفكر الإيجابي1: ل يعنى �لتفكري �لإيجابي �أن يتغا�سى �لفرد 	
عن �سلبيات �حلياة �لفعلية، بل ينظر �إىل �سلبيات و�سعية ما و�إيجابياتها، ويتعني 
على �لفرد �أن يظل �إيجابًيا يف نظرته �إىل �سخ�سه وقدر�ته و�إمكاناته وفر�سه، 
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و�أن ل ي���دع �لياأ����س يت�س���رب �إىل ذ�ت���ه، و�لنظ���رة �لإيجابية �إىل �ل���ذ�ت حتافظ 
عل���ى ق���وى �لفعل و�لنماء، حتى ول���و كانت �لظروف �خلارجي���ة غري �يجابية.

ويف هذ� �لجتاه �أجرى Sen & Yurtsever, (2015) در��سة حول �حلاجات 
�لأ�سا�س���ية لأ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�أ�س���ارت �لنتائج لهذه �لدر��س���ة �إىل 
حاجة �لأ�س���ر للمعلومات حول طبيعة �لإعاقة �لتي يعاين منها �أطفالهم، وحاجاتهم 

�إىل �لدعم �ملادي ملو�جهة �لنفقات �ملرتتبة على رعاية �لطفل ذي �لإعاقة وتاأهيله.

( املكون الوجداين )النفعالت وامل�ساعر الإيجابية1: يرى علماء �لنف�س �لإيجابي 	
�أن �لنفعالت �لإيجابية ُتكن �لإن�س���ان من ��س���تعادة عافيته �لنف�سية، وجتدد 
طاق���ة �إقبال���ه عل���ى �حلي���اة، فعندم���ا تتز�ي���د �مل�س���اعر �لإيجابية تتز�ي���د معها 
م�س���تويات �ملرون���ة �لنف�س���ية �لعام���ة، و�ملعاجل���ة �لإيجابي���ة �لفعال���ة ل�س���غوط 
�حلياة كبديل مل�س���اعر �لياأ�س و�لت�س���اوؤم وغريها من �مل�ساعر �ملرتبطة باملر�س 

�لنف�سي و�لبدين.
( املكلون ال�سلوكلي )ال�سللوك الإيجابلي1: يتعلق برتجم���ة �مل�س���اعر و�لأفكار �إىل 	

�س���لوك �إيجاب���ي نحو �ل���ذ�ت و�لآخرين مثل م�س���اعدة �لآخرين وتقدمي �لعون 
و�لبح���ث ع���ن �حللول و�لت�س���دي للم�س���ئولية و�لقيادة، وتو�س���لت بحوث علم 
�لنف�س �لإيجابي �أن �لنا�س بطبيعتهم يحبون �ل�س���خ�س �لذي يفكر ويت�سرف 
باإيجابي���ة، و�أنن���ا نحب �أن نكون حماطني؛ لأنهم يحثون على �لتقدم و�لنجاح، 
و�لطاق���ة �لإيجابي���ة على �لعمل و�لن�س���اط، وم���ن جانب �آخر �أثبت���ت �لتقارير 

�أن40% من �ل�سعادة تقع حتت حتكم �لفرد ذ�ته.

وحتت���اج �أ�س���ر �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة ب�س���فة عام���ة وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
ب�س���فة خا�س���ة �إىل نظ���ام من �لدعم �لذي ي�س���اعدهم على �كت�س���اب �ملعرف���ة و�ملهار�ت 
�لالزم���ة لرتبي���ة وتعلي���م �أبنائه���م بفاعلي���ة و�إك�س���ابهم �ل�س���لوكيات �ل�س���وية، ويتمثل 
ذل���ك بتوف���ري �ملعلوم���ات ع���ن �لإعاق���ة وم�س���اعدة �مل�سرت�س���د عل���ى �لتفك���ري باإيجابية 
جتاه �ل�س���عوبات و�لتحديات �لتي يو�جهها، كذلك م�س���اعدة �مل�سرت�س���د على �ملعاجلة 
�لإيجابية ل�س���غوط �حلياة كبديل مل�س���اعر �لف�سل و�لإحباط، و�أخري� ترجمة �مل�ساعر 
و�لأفكار �إىل �سلوك �إيجابي نحو �لذ�ت و�لآخرين كتقدمي �لعون و�لبحث عن �حللول 

و�لت�سدي للم�سئولية.
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 وهذ� ما �أكده جمال �خلطيب )2008، 27( حيث �أ�سار �إىل �أن توفري �ملعلومات 
يف �لبيئة �ملحلية تعد يف مقدمة �حلاجات �لأكرث �أهمية من وجهة نظر �أ�سر �لأطفال 
ذوي �لإعاقة، ويرجع ذلك �إىل �فتقار �لبيئة �لعربية لالأدبيات و�ملمار�سات �لتوجيهية 
و�لإر�س���ادية �ملوجه���ة لأ�س���رة �لطف���ل وحمدودي���ة �خلدمات �لت���ي تقدمها �ملوؤ�س�س���ات 
و�ملر�كز ذ�ت �لعالقة يف تزويد �أ�س���ر ذوي �لإعاقة باملعلومات بالإ�س���افة �إىل تعزيز دور 

�لأ�سرة يف �لقيام بو�جباتها جتاه طفلهم �ملعاق.

وياأت���ي �لبح���ث �حل���ايل يف �إط���ار �ملنه���ج �لوقائ���ي وحماول���ة منع �أ�س���رة �لطفل 
ذي �لإعاق���ة -متمثل���ة يف �لأم مو�س���ع �لدر��س���ة- من �خلو�س و�ملعان���اة يف �لعديد من 
�مل�س���كالت �ملرتبطة بالإعاقة، ويوؤيد ذلك در��س���ة حمم�د �حل�سن )2002( �لتي هدفت 
�إىل �لتع���رف عل���ى حاجات �أ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقات �ملختلف���ة ومنهم ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �أه���م حاج���ات �أ�س���ر �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية �حلاجة �إىل �ملعلومات و�لدعم �ملعنوي و�ملادي و�حلاجة للخدمات �ملجتمعية، 
ا �إىل وجود فروق يف  كذلك �حلاجة لتف�س���ري �لإعاقة لالآخرين، و�أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
�حلاجات تبًعا ملتغري �لعمر �لزمني ونوع �لإعاقة ل�سالح �أ�سر �لأطفال �لذكور �لأ�سغر 
�س���ًنا، و�حلاجة �إىل �خلدمات �ملجتمعية ل�س���الح �أ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

وقب���ل �س���ياغة �لباحث لفرو����س �لبحث �حلايل ��س���تخل�س �لباحث جمموعة 
من �لنقاط بعد �لطالع على �لأطر �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة مبو�سوع 

�لدر��سة، منها:
((( معظم �لدر��س���ات �أكدت نتائجها على معاناة �لأ�س���رة خا�س���ة �لأم من �سغوًطا 1

و�أعب���اء نف�س���ية و�جتماعي���ة ي�س���يفها وج���ود �لطف���ل ذي �لإعاق���ة عل���ى ه���ذه 
�لأ�سرة.

((( معظ���م �لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل معان���اة �لأم ب�س���كل �أك���رب م���ن وج���ود طف���ل ذي 1
�لإعاق���ة �لفكري���ة ب���ني �أف���ر�د �لأ�س���رة؛ مم���ا ي�س���عف كاه���ل �لأم يف مو�جه���ة 
�لتحديات و�ل�س���عوبات، ومن ثم وجب تقدمي �لدعم �لإيجابي لهذ� �لطرف 

�لأكرث تاأثًر� بحالة �لطفل ذي �لإعاقة و�أكرث قرًبا منه.
((( وج���ود ن���درة يف �لدر��س���ات �لت���ي تناولت دور �لإر�س���اد �لنف�س���ي يف �لتعامل مع 1

�مل�سكالت و�ل�سغوط �لناجتة عن وجود طفل ذي �لإعاقة يف �لأ�سرة.
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((( �أو�س���ت نتائج �لعديد من �لدر��سات �إىل �سرورة �إملام �أ�سرة �لطفل ذي �لإعاقة 1
باملعلومات �ملرتبطة بطبيعة �لإعاقة و�أ�سبابها، وحاجاتهم �إىل �لدعم �ملعنوي 

قبل �لدعم �ملادي �ملختلفة �ملعلومات عن �إعاقة 

فرو�س البحث: 
بناًء� على ما �سبق �لإ�سارة �إليه من �إطار نظري ودر��سات �سابقة، ميكن �سياغة 

�لفرو�س على �لنحو �لتايل: 
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لتمكني �لنف�س���ي 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي 1
و�لبع���دي ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني 1

�لبعدي و�لتتبعي لدى �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي 
ل�سالح �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.

((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي 1
و�لبع���دي ل���دى �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني 1

�لبع���دي و�لتتبع���ي لدى �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �ل�س���لوك 
�لتكيفي.

((( يوج���د تاأث���ري د�ل لربنام���ج �إر�س���ادي قائ���م على �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجابي يف 1
حت�سني �ل�سلوك �لتكيفي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.
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اإجراءات البحث:
ينتمي هذ� �لبحث �إىل �لدر��س���ات �س���به �لتجريبية يف �إيجاد �لعالقة �ل�س���ببية 
و�لرتباطي���ة ب���ني متغريين �إحد�هما م�س���تقل وه���و �لربنامج �لإر�س���ادي �لقائم على 
�لدع���م �لنف�س���ي �لإيجاب���ي و�لأخ���ر تابع وهو حت�س���ني �لتمكني �لنف�س���ي ل���دى �أمهات 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، ودر��سة �أثر �لربنامج �لإر�سادي يف حت�سني �ل�سلوكيات 
�لتكيفي���ة ل���دى ه���وؤلء �لأطف���ال. وي�س���تخدم �لباحث ت�س���ميم جمموعت���ني �إحد�هما 

جتريبية )جمموعة �لدر��سة( و�لأخرى �سابطة. 

اأولاً: عينلة البحلث: م���ن �ملتف���ق علي���ه يف �لأو�س���اط �لعلمي���ة و�لإح�س���ائية يف جم���ال 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �أن هن���اك �س���عوبة يف �لو�س���ول �إىل تقدي���ر �إح�س���ائي دقي���ق حلجم 
م�س���كلة �لإعاق���ة �لفكري���ة، وقد ل توج���د �إح�س���اء�ت دقيقة تثل �أع���د�د ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، وقام �لباحث بتحديد عينة �لتقنني للتحقق من �لإجر�ء�ت �ل�س���يكومرتية 

لأدو�ت �لدر��سة و�لعينة �لأ�سا�سية:

عينة التقنني:
تكونت عينة �لتقنني من )27( �أًما ل� )27( طفل ذي �لإعاقة �لفكرية ملتحقني 
مبدر�س���ة �س���الح �سامل للرتبية �لفكرية �لتابعة لإد�رة طلخا �لتعليمية، حيث يرت�وح 
�أعمار �لأمهات �لزمنية ما بني )31- 48( �س���نة، مبتو�س���ط ح�سابي )37.76( و�نحر�ف 
معي���اري )4.047(، وي���رت�وح �أعمار �أطفالهن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لزمنية بني )8- 
11( �س���نة مبتو�س���ط ح�س���ابي )9.64( و�نحر�ف معياري )0.994( وتر�وحت �أعمارهم 

�لعقلية بني )2- 8( �سنة مبتو�سط ح�سابي )5.12( و�نحر�ف معياري )1.746(.

العينة الأ�سا�سية:
ق���ام �لباح���ث مبجموع���ة من �لإج���ر�ء�ت قبل تطبي���ق �لربنام���ج لنتقاء عينة 

�لدر��سة، وكانت على �لنحو �لتايل:
((( �لطالع على ملفات �لأطفال باملدر�سة مب�ساعدة �لأخ�سائي �لنف�سي لتحديد 1

�أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )7- 10( �س���نو�ت، مبتو�س���ط عمري ق���دره )8.21( 
عاًم���ا و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره )1.051(. وتر�وح���ت ن�س���ب ذكائه���م م���ا ب���ني                                 

)50- 70( درجة.
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((( حدد �لباحث )14( �أربع ع�س���ر طف���ل ذي �لإعاقة �لفكرية من �لذكور �لقابلني 1
للتعل���م مم���ن ح�س���لو� عل���ى �لأرباعي �لأدن���ى على مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي، 
�أق���ل )27%( _�لأرباع���ي �لأدن���ى_ عل���ى مقيا����س  وح�س���لت �أمهاته���م عل���ى 
�لتمك���ني �لنف�س���ي. ويع���زى �س���بب �ختيار �لباحث لعينة �لدر��س���ة م���ن �لذكور 
�إىل م���ا تو�س���لت �إلي���ه در��س���ة كر�و����س (Krauss, 2013) �لت���ي �أجري���ت على 
�آباء و�أمهات �أطفال معاقني عقلًيا، حيث �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن حدة �ل�سغوط 

تتاأثر باجلن�س ل�سالح �لذكور مقارنة بالإناث.
((( تاأكد �لباحث من تر�وح معامل ذكاء �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية بني )50- 1

70( درج���ة عل���ى مقيا����س �س���تانفورد بينيه (DSM V)، �أل يع���اين �لطفل من 
�إعاقات �أخرى.

((( قام �لباحث بتق�س���يم عينة �لدر��س���ة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ب�س���كل 1
ع�سو�ئي �إىل جمموعتني: جتريبية )7 �أمهات ل� 7 �أطفال( و�سابطة )7 �أمهات 
ل� 7 �أطفال(، تر�وحت �أعمار �لأمهات �لزمنية ما بني )30- 44( �سنة، مبتو�سط 
�أطفاله���ن  �أعم���ار  وي���رت�وح  و�نح���ر�ف معي���اري )4.171(،  ح�س���ابي )37.42( 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لزمنية بني )7- 11( �س���نة مبتو�س���ط ح�س���ابي )5.76( 
و�نح���ر�ف معي���اري )0.749( وتر�وح���ت �أعمارهم �لعقلية بني )2- 8( �س���نو�ت 

مبتو�سط ح�سابي )5.83( و�نحر�ف معياري )2.53(.
((( مت �لتحق���ق م���ن تكافوؤ جمموعتي �لدر��س���ة لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 1

قبل تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي على �لأمهات من حيث �لعمر �لزمني، ن�س���بة 
�لذكاء، �ل�سلوك �لتكيفي.
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جدول )2( 
دللة �لفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لعمر �لزمني 

و�لعمر �لعقلي و�ل�سلوك �لتكيفي 

)ن( �ملجموعة�ملتغري
�لأطفال 

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
U

 قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لعمر 
�لزمني

غري د�لة332‚000‚0022‚1450 ‚77�سابطة 00‚8655 ‚77جتريبية
�لعمر 
�لعقلي

غري د�لة589‚000‚0020‚1457 ‚ 78�سابطة 00‚8648 ‚76جتريبية
�ل�سلوك 
�لتكيفي

غري د�لة735‚001‚0011‚5739 ‚ 75�سابطة 00‚4366 ‚79جتريبية

يت�س���ح من ج���دول )2( عدم وجود ف�روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لعم���ر �لزمني و�لعم���ر �لعقلي 
و�ل�سلوك �لتكيفي؛ حيث جاءت قيم )Z(: )0.332(، )0.589(، )1.753( على �لتو�يل 
�أي �أق����ل م���ن قيمته���ا �جلدولية )1.96(، وبالتايل تعد قي���م )Z( غري د�لة، وهذ� يدل 

 على �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لق�يا�س �لق�بلي.
((( حتقق �لباحث من تكافوؤ جمموعتي �لدر��س���ة: جتريبية )7 �أمهات( و�سابطة 1

)7 �أمه���ات( قبل تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي عليهن م���ن حيث �لعمر �لزمني، 
�مل�ستوى �لقت�سادي و�لجتماعي، مقيا�س �لتمكني �لنف�سي.

جدول )3( 
دللة الفروق بني جمموعتي الدرا�سة يف العمر الزمني وامل�ستوى الجتماعي والتمكني النف�سي 

)ن( �ملجموعة�ملتغري
�لأمهات 

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
U

 قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لعمر 
�لزمني

غري د�لة771‚500‚5018‚6446 ‚76�سابطة 50‚3658 ‚78جتريبية
�لعمر 
�لعقلي

غري د�لة065‚000‚0024‚5753 ‚ 77�سابطة 00‚4352 ‚77جتريبية
�لتمكني 
�لنف�سي

غري د�لة905‚500‚5017‚5045 ‚ 76�سابطة 50‚5059 ‚78جتريبية
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�ت�سح من جدول )3( عدم وجود ف�روق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لعمر �لزمني و�مل�س���توى �لجتماعي 
و�لتمكني �لنف�سي؛ حيث جاءت قيم )Z(: )0.771(، )0.065(، )0.905( على �لتو�يل 
�أي �أق����ل م���ن قيمته���ا �جلدولية )1.96(، وبالتايل تعد قي���م )Z( غري د�لة، وهذ� يدل 

على �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لق�يا�س �لق�بلي. 

لا: اأدوات البحلث: ��س���تخدم �لباح���ث �أرب���ع �أدو�ت لقيا�س متغ���ري�ت �لبحث لدى  ثانياً
عينة �لدر��سة، وهي: 

الربنامج الإر�سادي القائم على الدعم النف�سي الإيجابي )�إعد�د �لباحث(:1 ))
�عتم���د �لباح���ث يف �إع���د�د �لربنام���ج �لإر�س���ادي �حل���ايل على �لأط���ر �لنظرية 
و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملرتبط���ة مبو�س���وع �لبح���ث �حل���ايل: �إج���الل �س���ري )2000(، 
حام���د   ،)2003( �س���عفان  حمم����د   ،(Kirschenbaum, 2001) كري�س���كينبوم 
 ،(Harrell, Mercer & DeRosier, 2009) زه���ر�ن )2005(، هاري���ل و�أخري���ن
برو����س                            م���اري   ،)2010( قطن���اين  وحمم����د  ذي���ب  عاي���دة   ،)2008( �لرقي���ب  �س���عيد 
(Marie & Brausch, 2010)، �س���امية يو�س���ف )2011(، كم���ال يو�س���ف )2012(، 
هاري����س   ،)2013( رم�س���ان  وم�س���طفى  حمم����د  حتي���ة   ،(Steele, 2013) �س���تييل 
و�أخرين (Harris; Thereon & Lopez, 2014)، هالة �إ�س���ماعيل )2014(، عقل 

�لبلعاري )2015(، زهر�ء على )2016(. 

اأهداف الربنامج الإر�سادي:
((( م�س���اعدة �لأمهات على �ل�ستب�سار مب�سكالتهم و��ستغالل طاقاتهم للو�سول 1

�إىل �لتكي���ف يف ظ���ل �لظ���روف ومو�ق���ف �حلي���اة �ل�س���اقة �لت���ي تتعر����س له���ا 
�لأمهات من خالل تدعيم �لتمكني �لنف�سي لديهن.

((( �لو�س���ول بالأمه���ات لإز�ل���ة بع����س �ل�س���غوطات �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �لتي 1
���ا �لذين يحتاجون  حت���ول دون �لقي���ام بو�جباته���ا كاأم جت���اه �أبنائها، وخ�سو�سً

�إىل رعاية خا�سة وهم �لذين يعانون من �لإعاقة �لفكرية.
((( م�س���اعدة �لأمه���ات عل���ى توف���ري جو م���ن �له���دوء و�لرتي���اح �لنف�س���ي للعطاء 1

�أك���رث فاأك���رث، وتن�س���ئة �أطف���ال �أقوياء قادري���ن على مو�جهة م�س���اعب �حلياة 
وم�س���كالتها م���ن خمتل���ف �ملناح���ي �ملجتمعية و�لنف�س���ية فيما يتعل���ق بالعزلة 

�لجتماعية.
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((( قيا����س م���دى فاعلي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي يف �لتخفي���ف م���ن ح���دة �أعر�����س 1
�ل�س���غوط �لجتماعية و�لنف�س���ية لدى عينة �لدر��سة �ملتمثلة يف رف�س �إعاقة 

�لطفل. 

�سوابط الربنامج الإر�سادي:
((( ح���اول �لباح���ث �لعمل على وجود درجة من �لتكافوؤ بني �لأمهات يف �ملجموعة 1

�لتجريبية.
((( قام �لباحث بالتحقق من �لإجر�ء�ت �ل�س���يكومرتية ملقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي 1

لأمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
((( فرتة �لربنامج منا�س���بة من حيث مدتها وهي �س���هرين ون�سف )20( ع�سرين 1

جل�سة بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا.

مراحل الربنامج الإر�سادي:

مرحللة التخطيلط وحتديلد الأهلداف: ��س���تغرقت �أ�س���بوعني تقريًب���ا، ومت فيه���ا 1 ))
�لت�س���ال باأع�س���اء �ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة م���ع �لباح���ث، و�لتعرف عليهن وعل���ى �حتياجاته���ن وتطبيق مقيا�س 
�لتمكني �لنف�سي قبل �لربنامج �لإر�سادي )�لقيا�س �لقبلي(، وتو�سيح �أهد�ف 

�لربنامج و�أهميته لعينة �لدر��سة.
مرحلة التنفيذ: ��ستغرقت �سهرين ون�سف، تكون �لربنامج �لإر�سادي من )20( 1 2)

ع�سرين جل�سة بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا، و�هتم �لباحث بتزويد �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبية باملعارف و�ملعلومات �لتي ت�س���اعدهم على حت�سني �لتمكني �لنف�سي 

لديهن.
مرحللة الإنهلاء والتقلومي: وذل���ك لقيا����س م���دى تق���دم �ملجموع���ة �لتجريبية؛ 1 3)

وذل���ك للو�س���ول له���دف �لدر��س���ة و�لربنام���ج �لإر�س���ادي، ويف ه���ذه �ملرحل���ة 
ميك���ن للباح���ث حتديد �أهم �ملهار�ت و�ملعارف �لتي مت حتقيقها خالل جل�س���ات 
�لربنامج �لإر�س���ادي، كما مت تطبيق مقيا�س���ي �لتمكني �لنف�س���ي على �لأمهات 
و�ل�س���لوكيات �لتكيفي���ة عل���ى �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكري���ة بعد �لنتهاء من 

�لربنامج �لإر�سادي )�لقيا�س �لبعدي(.
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مرحللة املتابعلة: وذلك للتحق���ق من فاعلية �لربنامج �لإر�س���ادي يف حت�س���ني 1 ))
�لتمك���ني �لنف�س���ي ل���دى �لأمه���ات و�ل�س���لوكيات �لتكيفية ل���دى �أطفالهن ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة بع���د �لنته���اء م���ن �لربنامج �لإر�س���ادي )�لقيا����س �لتتبعي( 

بفرتة منا�سبة ��ستغرقت �سهرين. 

فنيات الربنامج االإر�سادي: 

فنيلة الإقنلاع: ق���ام �لباح���ث فيه���ا مبحاول���ة �إقن���اع �لأمه���ات ب�س���رورة تغي���ري 1 ))
�س���لوكياتهم �خلاطئة �لتي تزيد من �س���غوطهم �لنف�سية و�لجتماعية، و�لتي 

توؤثر ب�سكل ما على حت�سني �ل�سلوكيات �لتكيفية لدى �أطفالهن.
فنيلة تعديل الجتاهات: ويق�س���د به���ا تعديل �لجتاهات �خلاطئ���ة لدى �أمهات 1 2)

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية مع �أ�سرتها و�ملحيطني بها وطفلها ذي �لإعاقة 
�لفكرية.

فنيلة اإعلادة التوازن الأ�سري: وذلك لدى �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 3)
باعتبارها �ل�سريك �لأكرب يف حتمل م�سئولية تربية �لطفل ورعايته وتن�سئته.

فنيلة لعلب الأدوار: م���ن خ���الل �لتقم����س و�ملح���اكاة و�لتوجي���ه لغر����س ع���اد�ت 1 ))
و�س���لوكيات �س���ليمة ب���دًل م���ن �خلاطئ���ة، وذل���ك ع���ن طري���ق لع���ب �لأدو�ر بني 
حت�س���ني  يف  ودوره  لالأمه���ات  �لنف�س���ي  �لتمك���ني  �أهمي���ة  لتو�س���يح  �لأمه���ات 

�ل�سلوكيات �لتكيفية لدى �أطفالهن.
فنيلة تدعيلم الذات: من خ���الل ت�س���جيع �لأمه���ات وتقوية قدر�تهن �خلا�س���ة 1 ))

ملو�جهة �ل�سغوطات �لنف�سية و�لجتماعية من خالل منحهن �لقوة ل�ستعادة 
قدر�تهن على �أد�ء �أدو�رهن وعالقاتهن �لجتماعية �ملختلفة.

فنيلة البنلاء املعلريف: وذل���ك لزي���ادة مع���ارف �لأمه���ات ب���دور �لدعم �لنف�س���ي 1 ))
�لإيجابي و�س���مات �ل�سخ�س���ية �لإيجابية يف مو�جهة �لتحديات �لتي يتعر�سن 
لها يف حياتهن، و�أهمية �لتمكني �لنف�س���ي لدى �لأم يف تربية �بنها ذي �لإعاقة 

�لفكرية.
فنيلة الق�سلة الرمزية: فنية فيها يروي �ملر�س���د ق�س���ة ق�س���رية بهدف تو�س���يح 1 ))

معنى معني، قد ي�س���عب �لتعبري عنه ب�س���كل مبا�س���ر، وعلى �مل�سرت�سد ��ستنتاج 
هدف �لق�سة وما توؤل �إليه. 
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فنيلة التعلاون: لإيج���اد �لتع���اون بني �لأمه���ات وبع�س���هن �لبع����س، ونقل هذه 1 8)
�خل���ربة �إىل �لأ�س���رة م���ع �لأب و�لأبن���اء و�ملدر�س���ات باملدر�س���ة و�لأخ�س���ائيات 

�لجتماعية و�لنف�سية.
فنيلة اإعلادة التقييلم الإيجابي للذات واملوقلف: فنية معرفية ت�س���تخدم لإعادة 1 ))

تكوي���ن �ملو�ق���ف لريى �لفرد �إيجابيات �ملوقف من خالل �ملقارنة �لجتماعية؛ 
في���درك �أن���ه �أك���رث �إيجابي���ة يف ذ�ت���ه �أوًل وف���ى �ملوق���ف ثانًي���ا، فتتغري �مل�س���اعر 

تدريجًيا من �ل�سلبية �إىل �لإيجابية.
فنية التنفي�س النفعايل: فنية يتم فيها تفريغ �ل�س���حنات �لنف�س���ية �لنفعالية، 1 0))

وتخفي���ف �حلمول���ة �لنف�س���ية �لتي يعانى م���ن عبئها �ملري����س، حتى ل يحدث 
ت�س���دع يف �ل�سخ�س���ية، وتتجل���ى �أهمي���ة �لتنفي����س �لنفع���ايل يف �لتخل����س من 
�خلرب�ت �ملوؤملة �ملليئة بال�سعور بالذنب و�لقلق وبع�س حمتويات مفهوم �لذ�ت 
�خلا�س. ويكون �لتفريغ �إما بالكتابة �أو بالر�سم �أو باأي ن�ساط �إيجابي و�سوًل 

للهدوء �لنف�سي و�لر�حة.
فنية املواجهة: فنية تتطلب من �لفرد �أن يجمع �ملعلومات عن �أ�سباب �مل�سكلة 1 )))

و�لعو�مل �لتي ت�س���اعده على جتنبها كا�س���رت�تيجية قريب���ة �ملدى، و�لتخل�س 
منها كا�سرت�تيجية بعيدة �ملدى، مما يتطلب �أن يكون لديه قدرة على �لتحليل 

و�لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب يف �لوقت �ملنا�سب.
فنيلة الع�سلف الذهني: فني���ة تتطلب �إتاحة �لفر�س���ة للفرد لتاأكي���د �أكرب عدد 1 2))

ممك���ن م���ن �لأف���كار ب�س���كل تلقائ���ي و�س���ريع وح���ر �لتي ميك���ن بو��س���طتها حل 
�مل�سكلة �لو�حدة ومن ثم غربلة �لأفكار و�ختيار �حلل �ملنا�سب لها.

فنيلة املحا�سلرة: فني���ة ته���دف �إىل تق���دمي �ملعلوم���ات و�ملع���ارف و�ملفاهيم �إيل 1 3))
�إدخ���ال  �حل���ايل(  �لبح���ث  )يف  �لباح���ث  ويح���اول  لتو�س���يحها،  �مل�سرت�س���دين 
جمموعة من �لتعديالت على �أ�س���لوب �ملحا�س���رة لرفع قيمتها �لتاأثريية مثل 

��ستخد�م �لعرو�س �لتقدميية وعر�س �لنماذج و�لأفالم �لتو�سيحية .
فنية احللوار واملناق�سة اجلماعية: �إحدى فنيات و�أ�س���اليب �لإر�س���اد �جلماعي، 1 )))

ويعد �أحد �لأ�ساليب �ملكملة لأ�سلوب �ملحا�سرة، حيث يعتمد هذ� �لأ�سلوب على 
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�لتفاع���ل �ملتب���ادل ب���ني �لباحث و�لأع�س���اء �أو بينه���م وبع�س���هم �لبع�س، وذلك 
يف �س���وء �ملعلوم���ات �لتي يتم تقدميها يف �ملحا�س���رة، فت�س���بح �مل���ادة �لعلمية يف 

�ملحا�سرة مبثابة �ملثري ملو�سوعات �ملناق�سة �جلماعية.
فنيلة النمذجلة: فنية ت�س���تخدم يف زيادة �ل�س���لوك �ملرغوب في���ه، وكذلك ميكن 1 )))

��س���تخد�مه يف خف����س وتقلي���ل �ل�س���لوك غري �ملرغ���وب فيه، وه���و عملية تعلم 
تت�سمن تغيري �لفرد ل�سلوكه نتيجة ملالحظة وتقليد �سلوك فرد �أخر. وهناك 
جمموعة من �لعو�مل توؤثر يف �لنمذجة وتتمثل يف خ�سائ�س �لنموذج كالعمر، 
و�جلن�س، و�مل�س���توى �لتعليمي و�لثقايف، وكلما ز�د �لت�س���ابه بني �لنموذج وبني 

�لفرد �ملقلد يكون �أف�سل.
فنيلة الندملاج: فنية يتم بها �إقامة عالقة �إن�س���انية �س���ادقة تاًما بني �ملعالج 1 )))

ا ما يهتم به بدرجة كافية لي�ست فقط  و�لعميل، يدرك فيها �لعميل �أن �سخ�سً
لتقبله، و�إمنا مل�ساعدته يف حتقيق حاجاته يف �لعامل �لو�قعي.

فنيلة التغذيلة الراجعة: �إحدى ط���رق تطوير �لت�س���ور �لذ�ت���ي �لإيجابي، فهي 1 )))
حتق���ق �لتو��س���ل �جلي���د يف �جلل�س���ة �لإر�س���ادية، وم���ن خالله���ا يت���م معرف���ة 
�لأه���د�ف �لت���ي مت حتقيقها و�لتي مل تتحقق و�أ�س���باب ع���دم حتقيقها، ثم يتم 

�إطالع �مل�سرت�سد بكل ما مت �إجنازه.

الأ�س�س التي يقوم عليها الربنامج:
ي�ستند �لربنامج �لإر�سادي �إىل مدخل علم �لنف�س �لإيجابي، وهو من �ملد�خل 

و�لنظريات �لإر�سادية �حلديثة �لتي ترتكز على جمموعة من �لأ�س�س، منها: 
التدخلل املبكر: قبل �أن تتطور وتزد�د �ل�س���لوكيات ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية �سوًء� وتكون �أكرث حدة، ميكن م�ساعدة �لأمهات على حت�سني �لتمكني 
�لنف�سي من خالل �لدعم �لنف�سي �لإيجابي.

حتقيلق اللذات: ي�س���عى عل���م �لنف����س �لإيجاب���ي ونظريات �لإر�س���اد جمع���اء �إىل 1 2)
م�س���اعدة �لف���رد عل���ى حتقيق �لذ�ت وتكوي���ن مفهوم ذ�ت �إيجاب���ي وفق قدر�ته 

و�إمكاناته �لفعلية.
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الإفلراغ الوجلداين: هو �إخر�ج �مل�س���اعر �ملكبوتة، و�لتي يجد فيها �لفرد �س���عوبة 1 3)
يف �حلدي���ث عنه���ا ويت���م �إخر�جه���ا بو��س���طة �ملر�س���د بطريق���ة مهني���ة موجهة 

ومدرو�سة يف بيئة �آمنة.
الفلرد لديله دوافلع وحاجات وق���وى حيوي���ة تتحكم يف �س���لوكه، وخ���رب�ت �لفرد . )

�ملا�سية توؤثر يف �حلا�سر وتنبئ مب�ستقبله.
الدعلم النف�سلي والجتماعلي: وذل���ك م���ن خ���الل �لدعم �ل���ذي يقدمه �ملر�س���د 1 ))

و�ل���ذي يقدم���ه �أفر�د �ملجموعة لبع�س���هم �لبع�س عن طريق �ملعونة �لنف�س���ية 
ونق���ل �خل���رب�ت و�ملعلوم���ات بطريق���ة �س���حيحة وموجه���ة وتقوي���ة �جلو�ن���ب 

�ل�سعيفة لدى �أفر�د �ملجموعة.
ال�ستب�سلار بامل�سكلة: وهي عب���ارة عن عملية توعية حول م�س���كالت �لأمهات 1 ))

وما يعانني من �إحباطات وم�سكالت يف تربية �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.
العاقلة الإر�ساديلة الناجحلة: و�لت���ي تت�س���م باجلو �لنف�س���ي �ملتقب���ل �خلايل من 1 ))

�لتهدي���د، �ل���ذى يح���رر ق���وى �لنم���و و�لتو�فق ل���دى �لف���رد لتحقيق �ل�س���حة 
�لنف�سية. 

خمطط جلل�سات الربنامج الإر�سادي:
يتك���ون �لربنام���ج �لإر�س���ادي م���ن )21( �إحدى وع�س���رين جل�س���ة موزعني على 
خم�س حماور يت�سمن كل حمور عدد من �جلل�سات، وهذه �ملحاور على �لنحو �لتايل:

1. �جلل�سة �لفتتاحية: جل�سة و�حدة.
2. جل�سات �لدعم �ملعريف �لإيجابي: �ست جل�سات.
3. جل�سات دعم �مل�ساعر �لإيجابية: �ست جل�سات.

4. جل�سات �لدعم �ل�سلوكي �لإيجابي: �سبع جل�سات.
5. �جلل�سة �خلتامية: جل�سة و�حدة.
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جدول )4(
 خمطط جلل�سات الربنامج الإر�سادي القائم على الدعم النف�سي الإيجابي

حماور 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئيةعنو�ن �جلل�سة�جلل�سة

�جلل�سة

�جلل�سة 
�لفتتاحية

�لأوىل:
�لفتتاح 
و�لتعارف

حتقيق درجة مقبولة من �لتعارف و�لألفة )-
بني �لباحث �لأمهات من ناحية وبني 

�لأمهات بع�سهن �لبع�س من ناحية �أخرى.
حتقيق قدر من �لثقة �ملتبادلة بني �لباحث )-

و�لأمهات.
بناء توقعات منا�سبة حول جل�سات �لربنامج.)-
ُيعرف �لباحث �لأمهات باأهد�ف �لربنامج )-

ومكوناته و�أهميته.
و�سع ميثاق لقو�عد �لربنامج �لإر�سادي.)-

�حلو�ر و�ملناق�سة 
�لبناءة، �لندماج، 
�لتغذية �لر�جعة.

60 ق

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�لثانية:
 �لوعى بالذ�ت

َتعرف �لأمهات على مفهوم �لذ�ت و�أنو�عها.)-
َتعرف �لأمهات مفهوم �لوعى �لذ�تي )-

ومكوناته.
ُتلخ�س �لأمهات م�سادر بناء �لوعى �لذ�تي.)-

�لع�سف �لذهني، 
�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لق�سة 
�لرمزية، �لتغذية 

�لر�جعة.

75 ق

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�لثالثة:
قيم ذ�تك

حُتدد �لأمهات نقاط �لقوة و�ل�سعف يف )-
�سخ�سيتهن.

ُتوظف �لأمهات نقاط �لقوة يف �لتغلب على )-
م�سكالت �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.

ت�ستفيد �لأمهات من �لفر�س يف مو�جهة )-
�مل�سكالت.

تتجنب �لأمهات �لتهديد�ت �لتي يو�جهن.)-

تدعيم �لذ�ت، �لع�سف 
�لذهني، �ملحا�سرة، 
�ملناق�سة �جلماعية.
 90 ق�لتغذية �لر�جعة.

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�لر�بعة:
�لوعى 

باأفكارك 

تعرف �لأمهات معنى �لوعى بالأفكار.)-
َتعرف �لأمهات طرق �لتفكري �ملختلفة )-

�لعقالنية و�لالعقالنية.
ُتيز �لأمهات بني خ�سائ�س �لتفكري )-

�لعقالين و�لالعقالين.

�لإقناع، �لع�سف 
�لذهني، تعديل 

�لجتاهات، �ملناق�سة 
�جلماعية، �إعادة 
�لتقييم �لإيجابي 
للذ�ت، �لتغذية 

�لر�جعة.

 75 ق

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�خلام�سة:
�لأفكار 

�لعقالنية 
و�لالعقالنية

َتعرف �لأمهات ماهية �لأفكار �لالعقالنية.)-
َتعرف �لأمهات �سمات �لأفكار �لالعقالنية.)-
َتعرف �لأمهات �أمناط �لأفكار �لالعقالنية )-

وفق ت�سنيف )�لي�س(.

�لع�سف �لذهني، �لبناء 
�ملعريف، �ملحا�سرة،

�ملناق�سة �جلماعية، 
�لتغذية �لر�جعة.

75 ق
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حماور 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئيةعنو�ن �جلل�سة�جلل�سة

�جلل�سة

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�ل�ساد�سة:
فكرتي 

�ملقبولة بدًل 
من �لأخرى 
�لالعقالنية

َتعرف �لأمهات �لفكرة �لالعقالنية �ملرتبطة )-
وجود طفل ذي �لإعاقة يف �لأ�سرة.

ت�سيغ �لأمهات �لفكرة �لإيجابية �لبديلة )-
للفكرة �لالعقالنية.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة، 
�لق�سة �لرمزية، 

مر�قبة �لأفكار، �لتغذية 
�لر�جعة.

60 ق

�لدعم 
�ملعريف 

�لإيجابي

�ل�سابعة:
مر�قبة 
�لأفكار 

وحتديدها

حَتدد �لأمهات �أفكارهن وت�ستطيع مر�قبتها.)-
ُت�سجل �لأمهات �أفكارهن.)-
ُتقاوم �لأمهات �أفكارهن �ل�سلبية عن )-

�أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.
ت�ستبدل �لأمهات �لأفكار �لالعقالنية )-

و�ل�سلبية باأخرى عقالنية.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لع�سف 
�لذهني، �لتغذية 

60 ق�لر�جعة.

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�لثامنة:
�إيجابية 
�لتفكري

َتعرف �لأمهات معنى �لتفكري �لإيجابي.)-
َتعرف �لأمهات على �أهمية �لتفكري �لإيجابي )-

يف حياتهن.
تكت�سب �لأمهات �سفات �لتفكري �لإيجابي.)-
ُتطبق �لأمهات خطو�ت �لتفكري �لإيجابي يف )-

�لتعامل مع �ملو�قف.
َتعرف �لأمهات ��سرت�تيجيات تنمية مهار�ت )-

�لتفكري �لإيجابي.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لع�سف 

�لذهني، دح�س �لأفكار 
�ل�سلبية، �لإقناع، 

�ملو�جهة، �إعادة �لتقييم 
�لإيجابي 

�لتغذية �لر�جعة.

90 ق

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�لتا�سعة:
بناء �لهوية 
�لإيجابية 

َتعرف �لأمهات معنى بناء �لهوية �لإيجابية )-
للذ�ت.

تعرف �لأمهات مقومات �لهوية �لإيجابية )-
للذ�ت.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لع�سف 

�لذهني، تدعيم �لذ�ت، 
�لتغذية �لر�جعة.

 60 ق

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�لعا�سرة:
�لتوقعات 
�لإيجابية 
و�لتفاوؤل

َتعرف �لأمهات معنى �لتوقعات �لإيجابية )-
و�لتفاوؤل.

تتدرب �لأمهات على خطو�ت �لتفاوؤل.)-
ُتيز �لأمهات �لفرق بني �لتفاوؤل و�لت�ساوؤم.)-
َتعرف �لأمهات �سمات �ل�سخ�س �ملتفائل/ )-

�ملت�سائم.

�ملحا�سرة ، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لع�سف 
�لذهني، �لنمذجة، 

�ملو�جهة، لعب �لأدو�ر، 
تعديل �لجتاهات، 
�لتفكري �لإيجابي، 

�لبناء �ملعريف.

90 ق
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حماور 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئيةعنو�ن �جلل�سة�جلل�سة

�جلل�سة

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�حلادية ع�سر:
�لتقبل 

�لإيجابي 
للذ�ت 

َتعرف �لأمهات معنى �لتقبل �لإيجابي )-
للذ�ت.

تعدد �لأمهات فو�ئد �لتقبل �لإيجابي )-
للذ�ت.

تتدرب �لأمهات على خطو�ت �لتقبل )-
�لإيجابي للذ�ت.

تعدد �لأمهات مو�طن �لقوة لديهن ولدى )-
�أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �لع�سف 

�لذهني، �ملو�جهة، �إعادة 
�لتقييم �لإيجابي، 
�لق�سة �لرمزية، 
�لتغذية �لر�جعة.

90 ق

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�لثانية ع�سر: 
حديث �لذ�ت 

�لإيجابي

َتعرف �لأمهات ماهيه حديث �لذ�ت )-
�لإيجابي.

تتدرب �لأمهات على ��ستخد�م �لقو�عد )-
�خلم�س حلديث �لذ�ت �لإيجابي.

تطبق �لأمهات خطة �لتحدث مع �لذ�ت )-
باإيجابية.

تيز �لأمهات م�ستويات �لتحدث مع �لذ�ت.)-

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
�جلماعية، �إعادة 

�لتقييم �لإيجابي، 
�لع�سف �لذهني، 

�ملو�جهة، لعب �لأدو�ر، 
�لتنفي�س �لنفعايل.

75 ق

دعم 
�مل�ساعر 
�لإيجابية

�لثالثة ع�سر: 
تطوير 

وبناء �لذ�ت 
باإيجابية

تعرف �لأمهات مفهوم تطوير وبناء �لذ�ت.)-
تعرف �لأمهات �أ�ساليب و�أ�س�س تطوير )-

�لذ�ت.
ت�ستخل�س �لأمهات جو�نب �لتطوير �لذ�تي.)-

�ملناق�سة �جلماعية، 
�لع�سف �لذهني، 

�لق�سة �لرمزية، تعديل 
�لجتاهات، �لتغذية 

�لر�جعة.

60 ق

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�لر�بعة ع�سر: 
�لتخطيط 

لتطوير �لذ�ت

َتعرف �لأمهات مفهوم �لتخطيط للذ�ت )-
وفو�ئده.

َتعرف �لأمهات مو��سفات �خلطة �جليدة يف )-
�ك�ساب �لطفل �سلوك ما.

ت�ستنتج �لأمهات �أ�سباب عدم �لتخطيط )-
للحياة وعيوبه.

�حلو�ر و�ملناق�سة، 
�ملحا�سرة، �لع�سف 
�لذهني، �لإقناع، 

تدعيم �لذ�ت، �لتعاون، 
�ملو�جهة، �لتغذية 

�لر�جعة.

75 ق

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�خلام�سة 
ع�سر: �إعد�د 

خطة لتطوير 
�لذ�ت

ُتعد �لأمهات خطة لتطوير ذ�تهن.)-
تعرف �لأمهات خطو�ت �إعد�د خطة ناجحة )-

لتطوير �لذ�ت.
تتدرب �لأمهات على كيفية �إعد�د خطة )-

تطوير �لذ�ت.
تتدرب �لأمهات على كيفية متابعة تنفيذ )-

خطة تطوير �لذ�ت �لتي �أعدوها.

�حلو�ر و�ملناق�سة، 
�ملحا�سرة، تدعيم 

�لذ�ت، لعب �لأدو�ر، 
�لتعاون، �لتغذية 

�لر�جعة.
60 ق
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حماور 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئيةعنو�ن �جلل�سة�جلل�سة

�جلل�سة

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�ل�ساد�سة 
ع�سر: تقييم 

�لذ�ت

حُتدد �لأمهات نقاط �لقوة و�ل�سعف يف )-
�سخ�سيتها بعد مرور �جلل�سات �ل�سابقة.

ُتوظف �لأمهات نقاط �لقوة يف �لتغلب على )-
م�سكالت �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية.

ت�ستفيد �لأمهات من �لفر�س يف مو�جهة )-
م�سكالتهن.

تتجنب �لأمهات �لتهديد�ت �لتي تو�جهن )-
من قبل �ملجتمع �ملحيط.

�ملحا�سرة و�ملناق�سة، 
�لع�سف �لذهني، تعديل 

�لجتاهات، �ملو�جهة، 
�لتنفي�س �لنفعايل، 

�إعادة �لتو�زن �لأ�سري، 
�لتغذية �لر�جعة.

60 ق

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�ل�سابعة 
ع�سر: حددي 

�أهد�فك 

تعرف �لأم ر�سالتها وهدفها من تربية )-
طفلها ذي �لإعاقة �لفكرية.

تيز �لأم �لعالقة بني كيفية تعاملها مع )-
�أهد�فها وبني �لأمل و�لتفاوؤل.

تتدرب �لأم على كيفية حتديد روؤيتها )-
ور�سالتها وهدفها يف �حلياة.

تطبق �لأم مبد�أ �لو�قعية يف �إ�سباع حاجاتها )-
وحاجات طفلها يف �إطار حدود �لو�قع.

�حلو�ر و�ملناق�سة، 
�ملحا�سرة، �لع�سف 

�لذهني، �لبناء �ملعريف، 
�لإقناع، �لتعاون، تدعيم 

�لذ�ت، �إعادة �لتقييم 
�لإيجابي، �لتغذية 

�لر�جعة.

60 ق

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�لثامنة ع�سر:
�ل�سبط 
�لذ�تي

ُتعرف �لأمهات مفهوم �ل�سبط �لذ�تي.)-
تذكر �لأمهات �أهمية �ل�سبط �لذ�تي.)-
تتدرب �لأمهات على مهار�ت �ل�سبط )-

�لذ�تي.

�حلو�ر و�ملناق�سة، 
�لع�سف �لذهني، 
�لتعاون، �لتغذية 

�لر�جعة.

60 ق 

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�لتا�سعة ع�سر:
�إد�رة �لوقت

ُتعرف �لأمهات مفهوم �إد�رة �لوقت.)-
ت�ستنتج �لأمهات �أهمية �إد�رة �لوقت.)-
تذكر �لأمهات م�سيعات �لوقت ومعوقات )-

تنظيمه.
تتدرب �لأمهات على خطو�ت تنظيم �لوقت.)-

�حلو�ر و�ملناق�سة، 
�ملحا�سرة ، �لع�سف 

�لذهني، �لإقناع، 
�لنمذجة، تعديل 

�لجتاهات، �لتغذية 
�لر�جعة.

90 ق

دعم 
�ل�سلوك 
�لإيجابي

�لع�سرون:
قوة �لإر�دة 

ُتعرف �لأمهات مفهوم قوة �لإر�دة.)-
تتدرب �لأمهات على بع�س �لتمارين �لتي )-

تقوى �لإر�دة.
ُتار�س �لأمهات بع�س �لتمرينات �لتي )-

تقوى �لإر�دة لديهن.
تذكر �لأمهات بع�س �لن�سائح �لتي تقوى )-

من �لعزمية و�لإر�دة عند �تباعها.

�ملحا�سرة و�ملناق�سة، 
�لع�سف �لذهني، 

�لنمذجة، �لتعاون، 
�لق�سة �لرمزية، 

�لتنفي�س �لنفعايل، 
�إعادة �لتقييم �لإيجابي، 

�لتغذية �لر�جعة.

75 ق
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حماور 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئيةعنو�ن �جلل�سة�جلل�سة

�جلل�سة

�جلل�سة 
�خلتامية

�حلادية 
و�لع�سرون:

ختام �جلل�سات

ُيلخ�س �لباحث جل�سات �لربنامج ب�سكل عام )-
لالأمهات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ُيحدد �لباحث مدي ��ستفادة �لأمهات من )-
جل�سات �لربنامج.

ي�سع �لباحث �آلية للتو��سل بينها وبني )-
�لأمهات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ُيطبق �لباحث �لقيا�س �لبعدي للربنامج )-
على �لأمهات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ُيجيب �لباحث على ت�ساوؤلت و��ستف�سار�ت )-
�لأمهات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ُتعدد �لأم �إيجابيات و�سلبيات �لربنامج من )-
وجهة نظرها.

�ملناق�سة، �لتعاون، 
�لتلخي�س، �لق�سة 
�لرمزية، �لتغذية 

�لر�جعة.

60 ق

اإجراءات �سبط الربنامج :

حتكيم الربنامج:
مت عر����س �لربنام���ج على عدد من �لأ�س���اتذة �ملتخ�س�س���ني يف جمال �ل�س���حة 
�لنف�سية و�لرتبية �خلا�سة )ملحق 1(؛ للوقوف على مدى تنظيم �لربنامج بال�سورة 
�لتي عليها، ومكوناته ومدى منا�س���بة حمتوى �لربنامج لتحقيق �أهد�فه ومنا�س���بته 
للفئة �مل�س���تهدفة، ومنا�سبة �لأدو�ت و�لفنيات و�لأ�ساليب �مل�ستخدمة فيه. ومت تعديل 
�لربنام���ج يف �س���وء تعليق���ات �ل�س���ادة �ملحكمني حتى و�س���ل لل�س���ورة �لنهائية �س���الفة 

�لذكر مبخطط �لربنامج.

الو�سائل امل�ستخدمة يف الربنامج:
((( جهاز عر�س Data Show لعر�س �أفالم �لفيديو و�لق�س�س �مل�سورة.1
((( ��ستمار�ت لتقييم �جلل�سات �لإر�سادية.1
((( كتيبات �إر�سادية وبطاقات ورقية.1
((( ��ستمارة تقييم �لربنامج �لإر�سادي.1
((( وير�عى �لباحث بع�س �لأمور لإجناح جل�سات �لربنامج ومنها:1
((( �إتاح���ة �لفر�س���ة �أم���ام جمي���ع �أفر�د �لعين���ة للحديث و�إب���د�ء �لر�أي و�ملناق�س���ة 1

و�ل�ستف�سار و�لتعليق دون �خلروج عن م�سمون �جلل�سات.
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((( �لت�س���جيع على نق���د �لآر�ء و�لأفكار بني �أفر�د �لعين���ة دون �لإخالل بالقو�عد 1
و�لتعليمات.

((( بث روح �ملرح و�لدعابة؛ وذلك لتفادى �ل�سيق و�مللل �أثناء �جلل�سات.1
((( ت�سجيع �أي تقدم حترزه �أفر�د �لعينة �سو�ء مادًيا �أو معنوًيا.1

تقييم اأثر الربنامج:
يهت���م �لباح���ث بتقيي���م خمرج���ات �لربنام���ج �لإر�س���ادي م���ن خ���الل متغري�ت 

�لتقييم �لتي تتمثل يف:
( �ملر�سد: خرب�ته و�جتاهاته ومهار�ته و�سخ�سيته.	
( �مل�سرت�سد: مدى �إقباله و��ستب�ساره وتكامل �سخ�سيته.	
( �مل�سكلة �أو �ل�سطر�ب ومدتها وحدتها.	
( ظروف �لعمل �لإر�سادي: �لزمان و�ملكان وتو�فر �ملعلومات و�لو�سائل.	
( طريقة �لإر�ساد: مدى كفاءتها وتر�س �ملر�سد يف ��ستخد�مها.	

)12 مقيا�س التمكني النف�سي )اإعداد الباحث1: 
يتك���ون مقيا����س �لتمكني �لنف�س���ي لأمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية من 

)36( �ست وثالثني مفردة، وقد ��ستعان �لباحث بامل�سادر �لآتية:
( �مل�س���تخدم: (. باملقيا����س  �ل�س���لة  ذ�ت  �لنف�س���ية  و�ملقايي����س  �لختب���ار�ت  بع����س 

 (Malon & و�س���ولني  مال���ون   ،(Zimmermann, 2000) زميرم���ان 
 (Hochhalter & Angela, و�أجني���ال  ها�س���هيلرت   ،Solemn, 2002)
ب���ول   ،(Kosciulek, & Mory ,2007) وم���وري  كو�س���يولك   ،2005)
و�أن���درو (Paul & Andrew, 2008)، ريا����س زي���د )2010(، �س���هري �س���امل 
 ،(Aghaei & Savari, 2014) و�س���افاري  �أغ���اي  و�آم���ال زكري���ا )2012(، 
 (Holdsworth & هولديزويرث وكارتر�يت ،(Carless, 2015) كارلي����س

.(Narges & Parvin, 2016) نارجيز وبارڤن ،Cartwright, 2016)
( �لقر�ء�ت �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملهتمة بالتمكني �لنف�سي مثل: هدى (.

بدر�ن )1994(، ريت�سارد (Richard, 1999)، عالء كفايف )1997(، زميرمان 
 ،(Man, 2004) م���ان ،(Dunn, 2002) دن ،(Zimmermann, 1995)
 (Menon & Sanjay, مينون و�ساجناي ،)عالء كفايف و�سهري �سامل )2010
(2011، ن���دى مطل���ب )2013(، �يرتورك (Ertǜrk, 2014)، نا�س���ر جر�د�ت 
 ،(Bowen & Lawler, 2015) باوي���ن ولول���ر  وط���ارق ها�س���م )2014(، 
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قام �لباحث بتحديد �أبعاد �لتمكني �لنف�سي يف �أربعة �أبعاد هي: )�ملعنى، �لكفاءة، 
�لإ�س���ر�ر �لذ�تي، �لأثر(. ويتكون �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية من )36( مفردة بو�قع 
)9( مف���رد�ت ل���كل بع���د، على �أن يخت���ار �ملفحو�س بديل و�حد من ب���ني بد�ئل ثالثة: 
غالًب���ا، �أحياًن���ا، نادًر�. ويح�س���ل �ملفحو�س على خم�س درج���ات )درجة لكل بعد ودرجة 
كلية للمقيا�س(، وترت�وح درجة �ملفحو�س على �لبعد �لو�حد من )9- 27( مع مر�عاة 

ت�سحيح �لعبار�ت �ل�سلبية.

الإجراءات ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأولاً: الت�ساق الداخلي: قام �لباحث بح�ساب �لت�ساق �لد�خلي ملقيا�س �لتمكني �لنف�سي، 
وذلك بتطبيق �ملقيا�س على عينة �لتقنني �ملكونة من )27( �سبع وع�سرين �أًما لأطفال 
معاق���ني عقلًي���ا، وح�س���اب معامل �لرتباط ب���ني درجة �ملفردة و�لدرج���ة �لكلية للبعد، 
كذل���ك ح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ة �لبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ويت�س���ح 

ذلك يف �جلدول �لآتي:
جدول )5(

 معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد ملقيا�س التمكني النف�سي

عد
�لب

ردة
�ملف

مل 
معا

ط
تبا

لر
�

عد
�لب

ردة
�ملف

مل 
معا

ط
تبا

لر
�

عد
�لب

ردة
�ملف

مل 
معا

ط
تبا

لر
�

عد
�لب

ردة
�ملف

مل 
معا

ط
تبا

لر
�

نى
�ملع

10.781

اءة
كف

�ل

20.856

تي
لذ�

�ر �
�سر

�لإ

30.903

ثر
�لأ

40.594
50.58580.65190.655100.814

130.850140.870150.917160.785
190.719200.776210.767220.647
250.674260.703270.728280.645
310.799320.780330.808340.757
370.817380.838390.874400.726
430.658440.628450.518460.761
490.364500.682510.796520.797

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن معظ���م معام���الت �لرتب���اط بني درج���ة كل مفردة 
و�لبع���د �لت���ي تنتمي �إلي���ه د�لة عند )0.01( عد� مفردة )49( د�لة عند م�س���توى دللة 
)0.05(؛ مما يدل على مالئمة و�نتماء كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س للبعد �خلا�س 
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به���ا. و�جلدول �لتايل �أو�س���ح معام���الت �لرتباط بني درجة كل بع���د بالدرجة �لكلية 
ملقيا�س �لتمكني �لنف�سي.

جدول )6(
 معامالت الرتباط بني درجة البعد بالدرجة الكلية ملقيا�س التمكني النف�سي

م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �لبعد
0.7220.01�ملعنى

0.9750.01�لكفاءة
0.9640.01�لإ�سر�ر �لذ�تي

0.9690.01�لأثر

يت�س���ح م���ن جدول )6( �أن قيم معامالت �لرتباط ب���ني درجة �لبعد و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى دللة )0.01(؛ مما يدل على تتع �ملقيا�س بدرجة 

عالية وقوية من �لت�ساق �لد�خلي.

لا: ثب���ات �ملقيا����س: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س عل���ى عينة �لتقن���ني �ملكونة من )27(  ثانياً
�س���بع وع�س���رين �أًم���ا لأطف���ال معاق���ني عقلًيا با�س���تخد�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبيق على 
نف����س �لعين���ة بف���ارق زمن���ي �س���هر ب���ني �لتطبيق���ني، وح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني 
متو�س���ط درج���ات �لتطبيق���ني، وح�س���اب معام���ل �ألف���ا لكرونب���اخ، وج���اءت �لنتائج كما                         

باجلدول �لآتي: 
جدول )7(

 معامالت ثبات مقيا�س التمكني النف�سي

معامل �لرتباط�لبعد
م�ستوى �ألفا كرونباخباإعادة �لتطبيق

�لدللة
0.6580.7660.01�ملعنى

0.6620.7780.01�لكفاءة
0.5630.7800.01�لإ�سر�ر �لذ�تي

0.7260.7760.01�لأثر
0.6260.7550.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )7( �أن مقيا����س �لتمك���ني �لنف�س���ي يتمتع بدرج���ة مقبولة            
من �لثبات.
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باأك���رث                                �لنف�س���ي  �لتمك���ني  م���ن �س���دق مقيا����س  �لتح���ق  �ملقيا����س: مت  لا: �س���دق  ثالثاً
من طريقة: 

اأ- �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س علي )10( �أ�س���اتذة من �ملتخ�س�س���ني يف �ل�سحة 
�لنف�س���ية و�لرتبي���ة �خلا�س���ة ملح���ق )1(، وبناًء عل���ى توجيهاتهم قام �لباح���ث باإعادة 
�س���ياغة بع�س �ملفرد�ت وح���ذف �لبع�س �لآخر. وتر�وحت ن�س���ب �تفاق �ملحكمني على 
�ملف���رد�ت �لنهائي���ة ب���ني )80- 100%(. ومت ح�س���اب معام���الت �لتف���اق عل���ى مف���رد�ت 

�ملقيا�س من خالل �ملعادلة �لتالية:

 �لعدد �لكلي عدد حالت �لتفاقمعامل �لتفاق =
)�سالح مر�د، 2000: 59(

ويت�سح معامالت �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )8(

 معامالت التفاق على مفردات مقيا�س التمكني النف�سي

ردة�لبعد
�ملف

مل 
معا

فاق
لت

�
ردة�لبعد

�ملف

مل 
معا

فاق
لت

�

ردة�لبعد
�ملف

مل 
معا

فاق
لت

�

ردة�لبعد
�ملف

مل 
معا

فاق
لت

�

نى
�ملع

10.8

اءة
كف

�ل

20.8

تي
لذ�

�ر �
�سر

�لإ

30.9

ثر
�لأ

40.9
5160.970.880.8
90.8100.8110.9120.9

131140.9151160.8
170.9181190.9201
210.8221231241
250.8260.9270.9280.8
290.8301311320.8
330.9340.9350.8360.9

يت�س���ح من جدول )8( تر�وح ن�س���بة �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من 
)80%( �إىل )100%(. وه���ذ� ي���دل عل���ى مالئمة مف���رد�ت �ملقيا�س لكل بعد ومنا�س���بتها 

لعينة �لبحث. 
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ب- �سلدق التازملي: مت ح�س���اب �لرتب���اط ب���ني درج���ات عين���ة �لتقن���ني )ن=27( عل���ى 
مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل )�أبع���اد ودرجة كلية( ومقيا�س 
�لتمكني �لنف�س���ي )�إعد�د: �س���هري �س���امل و�آمال زكريا: 2012(، و�جلدول �لآتي �أو�س���ح 

معامالت �لرتباط بني درجات �لعينة على �أبعاد �ملقيا�س �حلايل ومقيا�س �ملحك.
جدول )9(

معامالت الرتباط بني درجات اأبعاد املقيا�س امل�ستخدم ومقيا�س املحك
مقيا�س �ملحك �خلارجي
مقيا�س �لبحث �حلايل

�لتمكني
�ملعريف

�لتمكني
�لوجد�ين

�لتمكني 
�ل�سلوكي

�لدرجة 
�لكلية

______0.569**�ملعنى
______0.553**�لكفاءة

0.519**__�لإ�سر�ر �لذ�تي
__0.613**____�لأثر

0.824**______�لدرجة �لكلية

** د�ل عند )0.01( 
يت�س���ح م���ن ج���دول )9( حتق���ق �س���دق مقيا����س �لتمك���ني �لنف�س���ي، حي���ث �أن 
معام���الت �لرتباط لكل �أبعاد �ملقيا����س و�لدرجة �لكلية باأبعاد مقيا�س �ملحك ودرجته 

�لكلية د�لة عند )0.01(؛ مما �أ�سار �إىل �سدق �ملقيا�س.

)13 ا�ستمارة امل�ستوى الثقايف الجتماعي القت�سادي لاأ�سرة )�إعد�د �لباحث(:

قام �لباحث بت�س���ميم ��س���تمارة �مل�ستوي �لثقايف �لجتماعي �لقت�سادي بهدف 
�لتحق���ق م���ن تكاف���وؤ �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة. وقد مت �إعد�د �ل�س���تمارة من 

خالل خطو�ت قام �لباحث باإتباعها علي �لنحو �لتايل:
( �لط���الع عل���ي بع����س �ل�س���تمار�ت �لت���ي تقي����س �مل�س���توي �لثق���ايف �لجتماعي 	

�لقت�س���ادي، مثل: فايزة ع�بد �ملج�يد )1990(، عبد �لعزيز �ل�س���خ�س )2000(، 
حممود مندوه )2006(.

( حتدي���د �لأبع���اد �لثالث���ة )�لثق���ايف- �لجتماعي-� �لقت�س���ادي( �لتي تقي�س���ها 	
�ل�ستمارة و�لعبار�ت �خلا�سة بكل بع�د من هذه �لأبعاد .
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( �إع���د�د �ل�س���تمارة يف �س���ورتها �لأولية وعر�س���ها علي �ل�س���ادة �ملتخ�س�س���ني يف 	
�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية ل�سمان �سالمة �إعد�د �ل�س���تمارة، وبناًء� على �آر�ء 
�ل�س���ادة �ملحكمني مت تعديل �س���ياغة وح���ذف بع�س �لعبار�ت، م���ع �لإبقاء على 

�لعبار�ت �لتي �أجمع عليها �ملحكمون.

و�سف ال�ستمارة :
تتك���ون �ل�س���تمارة من ثالث���ة �أبعاد )ثق���ايف - �قت�س���ادي - �جتماعي(، وميكن 

تو�سيح �أبعاد �ل�ستمارة تف�سياًل علي �لنحو �لتايل:
( امل�ستلوي الثقايف: يتكون من )5( خم����س مفرد�ت بحد �أدنى )5( درجات وحد 	

�أق�سى )14( درجة موزعة علي �لنحو �لتايل: متابعة �لأم لالأحد�ث �ل�سيا�سية 
و�لجتماعية و�لقت�س���ادية، م�س���در �طالعها على �لأحد�ث، درجة �هتمامها 

بالقر�ءة، �لتعرف على نوعية �لكتب �لتي تيل لقر�ءتها.
( امل�ستوي الجتماعي: يتكون من )6( �ست مفرد�ت بحد �أدنى )6( درجات وحد 	

�أق�س���ى )22( درج���ة موزع���ة علي �لنح���و �لتايل: عدد �أفر�د �لأ�س���رة، م�س���توى 
تعلي���م �لأب، مهن���ة �لأب، م�س���توى تعلي���م �لأم، مهن���ة �لأم، بيان���ات ع���ن �لأبناء 

ومر�حل تعليمهم.
( امل�ستلوي القت�سلادي: يتك���ون من )5( خم����س مفرد�ت بحد �أدن���ى )5( درجات 	

وحد �أق�س���ى )16( درجة موزعة علي �لنحو �لتايل: �لدخل �ل�س���هري لالأ�سرة، 
�أمالك �لأ�سرة، نوع �ل�سكن، نوع �ملنطقة �لتي تنتمي �إليها �لأ�سرة، عدد �لغرف 

�لتي يتكون منها �سكن �لأ�سرة.

يت�س���ح مما �س���بق جمموع هذه �لأبعاد بحد �أدنى )16( درجة وحد �أق�سى )52( 
درج���ة، ومن خالل ح�س���اب �لأرباعي���ني �لأعلى و�لأدنى على عينة �لتقنني )27( �س���بع 
وع�سرين �أًما مت ت�سنيف �مل�ستوي �لثقايف �لجتماعي �لقت�سادي �إىل ثالثة م�ستويات 

على �لنحو �لتايل:
( �مل�ستوي �لثقايف �لجتماعي �لقت�سادي �ملنخف�س = �أقل من 25 درجة .	
( �مل�ستوي �لثقايف �لجتماعي �لقت�سادي �ملتو�سط = من 25 � 37 درجة . 	
( �مل�ستوي �لثقايف �لجتماعي �لقت�سادي �ملرتفع = �أكرب من 37 درجة .	
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الإجراءات ال�سيكومرتية لا�ستمارة:

اأولاً: الت�ساق الداخلي:
قام �لباحث بح�س���اب �لت�ساق �لد�خلي ل�س���تمارة �مل�ستوى �لثقايف �لقت�سادي 
�لجتماع���ي بح�س���اب معامل �لرتباط ب���ني درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية للم�س���توى، 
كذل���ك ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ة �مل�س���توى و�لدرج���ة �لكلي���ة لال�س���تمارة 

ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:
جدول )10(

 معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للم�ستوى
معامل 
�لرتباط �ملفردة �مل�ستوى معامل 

�لرتباط �ملفردة �مل�ستوى معامل 
�لرتباط �ملفردة �مل�ستوى

0.656 1

دي
�سا

لقت
ى �

ستو
�مل�

0.602 1
عي

تما
لج

ى �
ستو

�مل�
0.718 1

ايف
لثق

ى �
ستو

0.759�مل� 2 0.579 2 0.724 2
0.839 3 0.716 3 0.680 3
0.631 4 0.801 4 0.631 4
0.625 5 0.717 5 0.841 5

0.675 6

يت�سح من جدول )10( �أن معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة و�مل�ستوى 
�لت���ي تنتم���ي �إلي���ه د�ل���ة عند )0.01(؛ مم���ا يدل على مالئم���ة و�نتم���اء كل مفردة من 
مفرد�ت �ل�س���تمارة للم�س���توى �خلا�س بها، ومت ح�س���اب �لرتباط بني درجة �مل�ستوى 

و�لدرجة �لكلية لال�ستمارة كما هو مو�سح باجلدول �لتايل:
جدول )11(

معامالت الرتباط بني درجة امل�ستوى والدرجة الكلية لال�ستمارة
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �مل�ستوى

0.7240.01 �مل�ستوى �لثقايف
0.8150.01 �مل�ستوى �لجتماعي
0.7680.01 �مل�ستوى �لقت�سادي

يت�س���ح م���ن جدول )11( �أن قي���م معامالت �لرتباط د�لة عند م�س���توى دللة 
)0.01( مما يدل على تتع ��س���تمارة �مل�س���توى �لثقايف �لقت�سادي �لجتماعي بدرجة 

عالية من �لت�ساق �لد�خلي. 
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ا: ثبات ال�ستمارة: ثانياً
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س على عينة �لتقنني �ملكونة من )27( �س���بع وع�س���رين 
�أًم���ا لأطف���ال معاق���ني عقلًي���ا با�س���تخد�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق عل���ى نف����س �لعينة 
بف���ارق زمني �س���هر ب���ني �لتطبيقني، وح�س���اب معام���ل �لرتباط بني متو�س���ط درجات 

�لتطبيقني، وح�ساب معامل �ألفا لكرونباخ، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي: 
جدول )12(

 معامالت ثبات ا�ستمارة امل�ستوى الثقايف الجتماعي القت�سادي لالأ�سرة

معامل �لرتباط�مل�ستوى
م�ستوى �ألفا كرونباخباإعادة �لتطبيق

�لدللة
0.6400.7180.01�مل�ستوى �لثقايف

0.6920.7570.01�مل�ستوى �لجتماعي
0.5710.7240.01�مل�ستوى �لقت�سادي

0.6180.7310.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )12( �أن مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي يتمت���ع بدرجة مقبولة 
من �لثبات.

لا: �سدق ال�ستمارة: مت �لتحق من �س���دق ��س���تمارة �مل�س���توى �لثق���ايف �لجتماعي  ثالثاً
�لقت�سادي لالأ�سرة باأكرث من طريقة: 

اأ- �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س علي )10( �أ�س���اتذة من �ملتخ�س�س���ني يف �ل�سحة 
�لنف�سية و�لرتبية �خلا�سة ملحق )1(، وتر�وحت ن�سب �تفاق �ملحكمني على �ملفرد�ت 
�لنهائي���ة ب���ني )80- 100%(. ومت ح�س���اب معامالت �لتفاق على مف���رد�ت �ملقيا�س من 

خالل �ملعادلة �لتالية:

عدد حالت �لتفاقمعامل �لتفاق =
 �لعدد �لكلي

)�سالح مر�د، 2000: 59(
ويت�سح معامالت �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )13(
معامالت التفاق على ا�ستمارة امل�ستوى الثقايف الجتماعي القت�سادي لالأ�سرة

معامل 
�لتفاق �ملفردة �مل�ستوى معامل 

�لتفاق �ملفردة �مل�ستوى معامل 
�لتفاق �ملفردة �مل�ستوى

0.9 1
دي

�سا
لقت

ى �
ستو

�مل�
0.1 1

عي
تما

لج
ى �

ستو
�مل�

0.8 1

ايف
لثق

ى �
ستو

0.8�مل� 2 0.9 2 1 2
1 3 0.8 3 0.9 3
1 4 0.8 4 0.9 4

0.9 5 0.8 5 0.8 5
1 6

ب- ال�سدق التازمي: طبق �لباحث ��س���تمارة �مل�س���توي �لثقايف �لجتماعي �لقت�س���ادي 
)�إع���د�د: حمم���ود من���دوه، 2006( _ وكان���ت تتمت���ع ه���ذه �ل�س���تمارة بدرج���ة عالي���ة 
من �لثبات و�ل�س���دق _ و��س���تمارة �مل�س���توي �لثق���ايف �لجتماعي �لقت�س���ادي )�إعد�د 
�لباحث( على عينة �لتقنني، ومت ح�س���اب معامل �لرتباط بني متو�س���ط درجات ع�ينة 

�لتقنني على �ل�ستمارتني، وكانت معامالت �لرتباط على �لنحو �لتايل:
جدول )14(

معامالت الرتباط بني ال�ستمارة احلالية وا�ستمارة املحك
��ستمارة �ملحك �خلارجي

��ستمارة �لبحث �حلايل
�مل�ستوى �مل�ستوى �لثقايف

�لجتماعي
�مل�ستوى 

�لقت�سادي
�لدرجة 

�لكلية

______0.649**�مل�ستوى �لثقايف
____0.673**__�مل�ستوى �لجتماعي
0.528**____�مل�ستوى �لقت�سادي

0.723**______�لدرجة �لكلية

** د�ل عند )0.01( 
يت�سح من جدول )14( وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا عند )0.01( بني 
درجات ��س���تمارتني �مل�س���توى �لثقايف �لجتماعي و�لقت�سادي )�إعد�د �لباحث، �إعد�د: 
حممود مندوه، 2006(؛ مما يدل علي �أن �ل�ستمارة تتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.
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))1 مقيا�لس ال�سللوك التكيفلي لاأطفال والرا�سديلن )�إعد�د وترجمة: �س���فوت فرج 
وناهد رمزي، 1995(

يت�س���من ه���ذ� �ملقيا����س ع���دًد� م���ن �جلم���ل �لتي ت�س���ف بع����س �لأ�س���اليب �لتي 
ي�س���تخدمها �لأف���ر�د يف مو�ق���ف خمتلفة، وه���ذه �لبنود موزع���ة على )7( �س���بعة �أبعاد 

تغطي �أبعاد �ل�سلوك �لتكيفي لالأطفال ذوي �لإعاقة عقليا، و�لأبعاد هي:
( البعد الأول: �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل ويت�س���من )6( �ست �أبعاد فرعية هي: تناول 	

�لطعام )4( �أربع جمل، ��س���تخد�م �ملرحا�س )7( �س���بع جمل، �لنظافة و�ملظهر 
)2( جملت���ان، �لعناي���ة باملالب�س )4( �أربع جمل، �لنتق���ال )2( جملتان، �أعمال 

��ستقاللية �أخرى )2( جملتان.
( البعلد الثلاين: �لنم���و �جل�س���مي ويت�س���من )2( بعدي���ن فرعي���ني هم���ا: �لنم���و 	

�حل�سي وقدر�ت �ملالحظة )2( جملتان، �لنمو �حلركي )4( �أربع جمل.
( البعلد الثاللث: الن�س���اط �لقت�س���ادي ويت�س���من )2( بعدي���ن فرعي���ني هم���ا: 	

�لتعامل بالنقود )2( جملتان، مهار�ت �ل�سر�ء )2( جملتان.
( البعد الرابع: �رتقاء �للغة ويت�س���من )3( ثالثة �أبعاد فرعية هي: �لتعبري )5( 	

خم�س جمل، �لفهم )2( جملتان، �رتقاء �للغة �لتعبريية )2( جملتان.
( البعد اخلام�س: �لإعد�د و�لوقت ويت�سمن )3( ثالثة �أبعاد فرعية هي: �لإعد�د 	

)1( جملة و�حدة، �لوقت )1( جملة و�حدة، مفهوم �لوقت )1( جملة و�حدة.
( البعلد ال�ساد�لس: �لأن�س���طة �ملنزلي���ة ويت�س���من )3( ثالث���ة �أبع���اد فرعية هي: 	

�لتنظي���ف )2( جملت���ان، �أعمال �ملطبخ )3( ثالث جم���ل، �أعمال منزلية �أخرى 
)1( جملة و�حدة.

( البعد ال�سابع: �لن�ساط �ملهني ويت�سمن )3( ثالث جمل دون �أية �أبعاد فرعية، 	
�أم���ا �لبعد �لثامن: �لتوجه �لذ�تي يت�س���من )3( ثالث���ة �أبعاد فرعية هي: روح 

�ملبادرة )2( جملتان، �ملثابرة )2( جملتان، وقت �لفر�غ )1( جملة و�حدة.
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الإجراءات ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأولاً: الت�ساق الداخلي: قام �لباحث بح�ساب �لت�ساق �لد�خلي ملقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 
لالأطفال و�لر��سدين، وذلك عن طريق تطبيق �ملقيا�س على عينة �لتقنني �ملكونة من 
�ملكونة من )27( �س���بع وع�س���رين طفل ذي �لإعاقة �لفكرية يرت�وح �أعمارهم �لزمنية 
ب���ني )8- 11( �س���نة مبتو�س���ط ح�س���ابي )9.64( و�نحر�ف معي���اري )0.994( وتر�وحت 
�أعماره���م �لعقلي���ة ب���ني )2- 8( �س���نة مبتو�س���ط ح�س���ابي )5.12( و�نح���ر�ف معي���اري 
)1.746(، وتر�وح���ت ن�س���ب ذكائه���م م���ا ب���ني )50- 70( درج���ة على مقيا�س �س���تانفورد 
بيني���ه لل���ذكاء �ل�س���ورة �خلام�س���ة (DSM V)، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني 
درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية للبعد، كذلك ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة �لبعد 

و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ويت�سح ذلك يف �جلدول �لآتي:
جدول )15(

 معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد ملقيا�س ال�سلوك التكيفي

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عد
�لب

ردة
�ملف

ط
تبا

لر
ل �

عام
م

عام
لط

ل �
ناو

ت

10.612
�س

حا
�ملر

�م 
خد

�ست
�

50.828

�س
الب

بامل
ية 

عنا
�ل

140.910

سي
حل�

�220.547

ري
تعب

�ل

410.371�لإعد�د320.837

420.726�لوقت20.54560.617150.627230.811330.717

30.84270.894160.934

كي
حلر

و �
نم

�ل

430.309�ملفهوم240.725340.376

40.73680.871170.732250.617350.745
�لتنظيف

440.688
ني

�مله
ط 

�سا
500.32790.503�لن

قال
لنت

�180.314260.323360.638450.439

510.701100.762190.508270.729

هم
�لف

370.570

بخ
ملط

�

460.860

520.743110.807

رى
200.839�أخ

قود
280.313380.736470.337�لن

درة
ملبا

�530.730

هر
ملظ

�120.643210.519290.730

غة
390.601480.778�لل

540.802130.645

ر�ء
ل�س

490.480�أخرى300.745400.550�

برة
ملثا

�

550.670

ر�غ
�لف

570.727310.717

560.303



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 199 

يت�س���ح م���ن ج���دول )15( �أن معظم معام���الت �لرتباط بني درج���ة كل مفردة 
و�لبع���د �لت���ي تنتمي �إلي���ه د�لة عند )0.01( عد� �ملفرد�ت )18، 26، 28، 34، 41، 43، 47، 
50، 56( د�ل���ة عن���د م�س���توى دللة )0.05(. و�جلدول �لتايل �أو�س���ح معامالت �رتباط 

درجة �لبعد بالدرجة �لكلية للمقيا�س:
جدول )16(

 معامالت الرتباط بني درجة اأبعاد اجلزء الأول بالدرجة الكلية ملقيا�س ال�سلوك التكيفي
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �لبعد

0.7470.01�ل�سلوك �ل�ستقاليل
0.7700.01�لنمو �جل�سمي

0.5250.01�لن�ساط �لقت�سادي
0.6740.01�رتقاء �للغة

0.5210.01�لإعد�د و�لوقت
0.3200.05�لأن�سطة �ملنزلية
0.3790.05�لن�ساط �ملهني

يت�س���ح من جدول )16( �أن قيم معامالت �لرتباط بني درجة �لبعد و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى دللة )0.01( عد� �أبعاد �لأن�سطة �ملنزلية و�لن�ساط 
�ملهن���ي و�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة د�لة عند )0.05(؛ مما يدل عل���ى تتع �ملقيا�س بدرجة 
عالي���ة م���ن �لت�س���اق �لد�خل���ي، وهذ� موؤ�س���ر قوي عل���ى تت���ع �ملقيا�س بدرج���ة عالية                

من �ل�سدق.
ا: ثبات املقيا�س: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س على عينة �لتقنني با�س���تخد�م طريقة  ثانياً
�إعادة �لتطبيق على نف�س �لعينة بفارق زمني ثالثة �أ�س���ابيع بني �لتطبيقني، وح�س���اب 
معام���ل �لرتب���اط بني متو�س���ط درج���ات �لتطبيقني، وح�س���اب معامل �ألف���ا لكرونباخ، 

وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي: 
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جدول )17(
 معامالت ثبات مقيا�س ال�سلوك التكيفي

معامل �لرتباط�لبعد
م�ستوى �ألفا كرونباخباإعادة �لتطبيق

�لدللة
0.6180.6560.01�ل�سلوك �ل�ستقاليل

0.6420.7250.01�لنمو �جل�سمي
0.6140.7240.01�لن�ساط �لقت�سادي

0.7120.7380.01�رتقاء �للغة
0.6100.7070.01�لإعد�د و�لوقت
0.8750.9170.01�لأن�سطة �ملنزلية
0.8080.8280.01�لن�ساط �ملهني

يت�سح من جدول )17( �أن مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي يتمتع بدرجة مقبولة من �لثبات.

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

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س 
�لتمكني �لنف�سي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«. للتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م 
 Nonparametric لالبار�م���رتي� Mann-Whitney Test ختب���ار م���ان ويتن���ي�
حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية ورتب 
درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة كمجموعتان م�ست�ق�لتان، وتت�سح دللة �لفروق بني 
�ملجموعت���ني يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي من خ���الل �جلدول 

�لتايل:
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جدول )18(
 قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات جمموعتي الدرا�سة بعد تطبيق الربنامج 

على مقيا�س التمكني النف�سي
متو�سط ن�ملجموعة�لأبعاد

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
U

 قيمة 
Z

م�ستوي 
�لدللة

د�ل )0.01(5732.004.0002.649‚74�سابطة�ملعنى 4373.00‚710جتريبية

د�ل )0.01(0028.000.0003.148‚74�سابطة�لكفاءة 0077.00‚711جتريبية
�لإ�سر�ر 

�لذ�تي
د�ل )0.05(1436.008.0002.144‚75�سابطة 8669.00‚79جتريبية

د�ل )0.01(3630.502.5002.830‚74�سابطة�لأثر 6474.50‚710جتريبية
�لدرجة 

�لكلية
د�ل )0.01(0028.000.0003.134‚74�سابطة 0077.00‚711جتريبية

وتت�س���ح �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 
�لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي باأبعاده من خالل �ل�سكل �لتايل:

�سكل )1(
 �لفروق بني جمموعتي �لدر��سة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لتمكني �لنف�سي
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يت�س���ح م���ن ج���دول )18( و�س���كل )1( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
عل���ى مقيا����س �لتمك���ني �لنف�س���ي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وجميعه���ا د�لة عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ع���د� بع���د �لإ�س���ر�ر �لذ�ت���ي كانت �لف���روق د�لة عند م�س���توى 
)0.05(. وتتف���ق هذه �لنتيجة مع در��س���ة �س���امية يو�س���ف )2011( يف وج���ود تاأثري د�ل 
للربنامج �لإر�س���ادي �لذي ��س���تخدم فنيات علم �لنف�س �لإيجابي يف حت�س���ني مهار�ت 
تعام���ل �لأمه���ات م���ع بناتهن من �ملر�هقات، در��س���ة جيه���ان �للق���اين )2012( يف قدرة 
�لعالج �لأ�س���ري و�خلدمة �ملجتمعية و�لدعم �ملعنوي يف �لتخفيف من حدة �ل�سغوط 
و�مل�س���كالت �لو�قع���ة عل���ى �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، در��س���ة فرينه���ام 
(Furnham, 2014) يف فعالية �لرب�مج �لنمائية ودرها �لفعال يف تعديل �لجتاهات 

�لنف�سية و�لجتماعية للمحيطني بالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيجة بق���درة �لربنامج وجناحه يف حت�س���ني �لتمكني 
�لنف�سي لدى �أمهات �ملجموعة �لتجريبية، حيث ��ستطاع �لربنامج بفنياته يف حت�سني 
معن���ى عم���ل �لأم ومهامها و�أدو�رها يف تربية طفلها ذي �لإعاقة و�إد�رة �س���ئون �لأ�س���رة 
م���ن خ���الل تنمية مفهوم �ل���ذ�ت Self-Concept، و�س���رورة نظرة �لفرد �إىل نف�س���ه 
و�لتفاع���ل �لناج���ح م���ع �لبيئ���ة �ملحيطة وعالق���ة �لفرد م���ع �لآخرين، وتف�س���ري �لفرد 
ل�س���لوكه وتقييم���ه خل�سائ�س���ه وقدر�ت���ه. و�أك���دت جل�س���ات �لربنام���ج �لإر�س���ادي على 
�أن �س���عف �لوع���ى �لذ�ت���ي يقل���ل م���ن �لطاقة �لنف�س���ية د�خلن���ا وقدرتنا عل���ى مو�جهة 
�لتحديات، ومن ثم وجب علينا �أن نفهم ذ�تنا ونعيها ونكون قادرين على فهم �لعامل 

حولنا باأ�سكال وروؤى خمتلفة، وعلى �لتعبري بطرق مبتكرة وفعالة مل�سكالتنا.
ركز �لربنامج على م�ساعدة �لأمهات على حتقيق �لكفاءة و�لفعالية لأدو�رهن، 
وذلك من خالل �لرتقاء بالذ�ت، وتبد�أ هذه �لعملية بتقييم مو�سوعي لنقاط �لقوة 
و�ل�س���عف لدى �لفرد، ورغبته �جلادة يف �لتغيري لالأف�س���ل؛ فال يوجد �إن�س���ان كامل 
على وجه �لأر�س، وعلينا �أن ندعم ما لدينا من نقاط قوة ونحاول جاهدين �إ�سالح ما 
لدينا من نقاط �سعف. كما �ساعد �لربنامج �لإر�سادي �لأم يف �حل�سول على مزيد من 
�ل�سبط �لفعال يف حياتها با�ستخد�م فنية تدعيم �لذ�ت وتكوين �سورة د�خلية �إيجابية 
ع���ن �ل���ذ�ت، وم�س���اعدة �لأم يف �أن تكون قادرة على ممار�س���ة �أدو�رها يف بيتها و�أ�س���رتها 
بطريقة �إيجابية وفعالة؛ ومن ثم ت�ستطيع �لأم �أد�ء �أدو�رها ومهامها بكفاءة وفعالية.
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�هتمت جل�س���ات �لربنامج �لإر�سادي مب�ساعدة �لأم على �سبط �أعمالها و�إجناز 
مهامه���ا �ملنوط���ة به���ا يف �س���وء تخطي���ط منظ���م جلو�نب �لعم���ل وحتديد �ل�س���عوبات 
وكيفية مو�جهتها لتحقيق �أق�سى �أد�ء ممكن، وهذ� ما ُيعرف بالإ�سر�ر �لذ�تي، حيث 
�أن �لتفك���ري �لإيجاب���ي و�لتخطيط �مل�س���ئول هو و�س���يلتنا �مل�س���مونة لتحقيق �لهدف؛ 
لأنه ير�س���م �أمامنا خارطة طريق م�سمونة نحو حتقيق م�ساعر �لر�سا وتقبل �لذ�ت، 
كذلك حر�س���ت �جلل�س���ات على �أهمية �لتفكري �لإيجابي، فالإن�س���ان ي�ستطيع �أن يقرر 
طريق���ة تفك���ريه فاإذ� �خت���ار �أن يفكر باإيجابية ي�س���تطيع �أن يزيل �لكثري من �مل�س���اعر 
غ���ري �ملرغ���وب بها و�لت���ي رمبا تعيقه ع���ن حتقيق �لأف�س���ل لنف�س���ه، ويرتبط �لجتاه 
�لعقل���ي �لإيجاب���ي �رتباًط���ا وثيًقا بالنجاح يف كل جمال من جم���الت �حلياة، ومن ثم 

ي�ستطيع �لفرد �لتخطيط لأهد�فه وطموحاته.

و�إن كان���ت �لف���روق د�لة يف بعد �لإ�س���ر�ر �لذ�تي ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية 
عن���د م�س���توى دلل���ة )0.05(، فه���ذ� م���ر�ده �أن �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة نتيج���ة 
تز�ي���د �ل�س���غوطات و�لتحديات �لو�قعة عليهن، قد يفتق���رن يف كثري من �لأوقات �إىل 

�لتخطيط �مل�سئول لتحقيق هدف ما �أو �إجناز عمل معني. 

�هت���م �لربنام���ج �لإر�س���ادي م���ن خ���الل جل�س���اته وفنيات���ه مب�س���اعدة �لأم على 
�ل�س���عور بن���و�جت �إجنازها ملهامها و�أعمالها و�لقدرة عل���ى �لتاأثري يف �ملحيطني بها من 
خالل حتقيق �ملكا�سب يف خمتلف جو�نب حياة �لأم، ف�ساًل عن زيادة م�ستوى �لتفاوؤل 
وم���ا تتوقعه من نتائج �إيجابية يف حياتها �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية و�ملهنية، و�لر�س���ا 
و�لقب���ول بحال���ة �لطفل ذي �لإعاقة وم�س���اعد�ه بقدر �لإمكان �لو�س���ول �إىل �ل�س���وية 
�أو �س���به �ل�س���وية. ي�س���تطيع �لفرد حتقيق ذلك م���ن خالل �لتفاوؤل و�لإمي���ان بالنتائج 
�لإيجابية، وتوقعها حتى يف �أ�سعب �ملو�قف و�لأزمات و�لتحديات _و�إن كانت ظروف 
�أ�س���رته غ���ري حمبب له_ ومن ثمر�ته �أن ي�س���عر �لفرد ب�س���لطته وقوت���ه و�أنه متحكم 
يف حيات���ه بحكم���ة وذكاء حت���ى يف مو�جهة �مل�س���كالت �ملختلفة، كذلك ي�س���تطيع �لفرد 
�لتاأث���ري باإيجابية يف �س���لوك �لآخرين، وحتى يف نتيجة �لعم���ل �ملتوقعة ملهمة �أو هدف 
م���ا وذل���ك عندما يك���ون متفائاًل، فالتف���اوؤل يجعل تاأثري قوتك يت�س���اعف عدة مر�ت 

�أكرث من تاأثريها �لطبيعي �أو �ل�سلبي.
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نتائج الفر�س الثاين: 
ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س 
�لتمكني �لنف�س���ي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي«. للتحق���ق من هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�ختبار ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرتب Wilcoxon Signed Ranks Test حل�س���اب 
دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبع���دي عل���ي مقيا����س �لتمك���ني �لنف�س���ي )�لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلي���ة( لدى 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي عل���ي �ملقيا�س من خالل جدول )19( وذلك 

علي �لنحو �لآتي:
جدول )19( 

قيمة )z( لختبار ويلكوك�سون لإ�سارات الرتب للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س التمكني النف�سي

متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لتاأثري

مقد�ر 
�لتاأثري

�ملعنى

00.000.00�ل�سالبة
 -

كبري83.4 2.2070.01%
00‚63.5021�ملوجبة
--1�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لكفاءة

00.000.00�ل�سالبة
 -

كبري89.9 2.3790.05%
74.0028.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لإ�سر�ر 
�لذ�تي

00.000.00�ل�سالبة
 -

كبري83.7 2.2140.05%
63.5021.00�ملوجبة
--1�ملتعادلة
--7�ملجموع
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متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لتاأثري

مقد�ر 
�لتاأثري

�لأثر

00.000.00�ل�سالبة
 -

كبري90.3 2.3880.05%
74.0028.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لدرجة 
�لكلية

00.000.00�ل�سالبة
 -

كبري89.6 2.3710.05%
74.0028.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

وتت�س���ح �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لتمكني �لنف�س���ي باأبع���اده ودرجت���ه �لكلية من 

خالل �ل�سكل �لتايل:

�سكل )2(
الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي ملجموعة الدرا�سة على مقيا�س التمكني النف�سي



فعالية برنامج اإر�سادي قائم على الدعم النف�سي الإيجابي د. كرمي من�سور حممـد ع�سران

 206 

يت�س���ح من خالل جدول )19( و�س���كل )2( �أنه ل توجد هناك �أي حالت �سالبة 
بعد �لرتتيب يف مقابل حالت �س���بع موجبة يف جميع �أبعاد مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، عد� بع���دي �ملعن���ى و�لإ�س���ر�ر �لذ�تي، فكان هن���اك حالة 
و�ح���دة متعادل���ة يف كل بع���د، وه���ذ� ب���دوره ي���دل علي وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف كل �أبعاد 
�لتمك���ني �لنف�س���ي، وذلك ل�س���الح �لقيا�س �لبع���دي، حيث كان متو�س���ط رتب �حلالت 
�ملوجب���ة يف بع���دي �ملعن���ى و�لإ�س���ر�ر �لذ�ت���ي= 3.5، وبع���دي �لكف���اءة و�لأث���ر و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س= 4، بينما كان متو�س���ط رتب �حلالت �ل�س���البة= �سفر، وجاءت جميع 
قي���م »Z” د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي دللة )0.05(، عد� بعد �ملعن���ى كانت د�لة عند 

م�ستوى )0.01(؛ مما �أ�سار �إيل حتقق �لفر�س �لثاين.

ا من �جلدول �ل�سابق �أن حجم تاأثري �لربنامج �لإر�سادي لتنمية  ويت�س���ح �أي�سً
�لتمكني �لنف�سي علي �أبعاد �ملقيا�س لدى جمموعة �لدر��سة يرت�وح من )0.834( �إيل 
)0.903(، مم���ا �أ�س���ار �إيل �أن )م���ن 83.4% �إيل 90.3%( م���ن تباين �أبع���اد �ملقيا�س يرجع 
�إيل �أث���ر �لربنام���ج �لإر�س���ادي، و�لباق���ي يرج���ع �إيل عو�مل �أخرى، وهذ� ي���دل على �أن 
حج���م �أث���ر �لربنامج �لإر�س���ادي كب���ري، ومت �لتحقق م���ن فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي 
 ،(Zimmerman, 2000) وق���وة تاأثريه. وتتفق هذه �لنتيجة مع در��س���ة زميرم���ان
 (Holdsworth در��س���ة هولديزوي���رث وكارتر�ي���ت ،)در��س���ة ع���ادل عب���د �هلل )2001
(Cartwright, 2016 & يف فعالي���ة �لرب�مج �لإر�س���ادية لدى جمموعات �لدر��س���ة 
)�ملجموع���ة �لتجريبي���ة( يف تنمي���ة �ملتغري�ت �لتابعة للدر��س���ة و�إثب���ات تاأثري وفعالية 

هذ� �لنوع من �لرب�مج.

ويف�س���ر �لباح���ث فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي يف تنمية �لتمكني �لنف�س���ي لدى 
�ملجموعة �لتجريبية باأبعاده �ملختلفة يف �سوء جمموعة من �لأ�سباب، منها:

( حاجة �لأمهات �إيل �لإر�س���اد �لنف�س���ي وم�س���اعدتها على تقبل �بنها ذي �لإعاقة 	
وم�س���اعدته على �إ�س���باع حاجاته وحتقيق �لنمو �ل�س���وي بعد م�ساعدة �لأم على 

�ل�سعور باأهمية دورها ومهامها يف �أ�سرتها وحتقيق �لذ�ت لديها.
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( نظ���ًر� لظ���روف �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وم���ا يتعر�س���ن �إلي���ه 	
م���ن م�س���كالت وحتدي���ات، فه���ن يف �أم����س �حلاج���ة للوع���ي �لذ�ت���ي ومر�قب���ة 
�أفكاره���ن وحتديده���ا، وتقيي���م �ل���ذ�ت وتوظي���ف نق���اط �لق���وة يف �لتغلب على                    

م�سكالت �أطفالهن.
( �ختي���ار عين���ة �لدر��س���ة من �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية؛ حيث كان 	

لديه���ن رغب���ة يف �لتح���دث عم���ا ي�س���عرن ب���ه، وم���ا يو�جهه���ن، وم���ا يرغ���ن يف 
حتقيق���ه، ف�س���اًل ع���ن �أن �لتدخل بالإر�س���اد يف ه���ذه �ملرحلة �لعمري���ة و�ملبكرة 
لأطفاله���ن ميك���ن �أن يحق���ق نتائ���ج ملمو�س���ة عل���ي �مل���دى �لقري���ب و�لبعيد يف 

�ملر�حل �لعمرية �لالحقة.
( قيام �لباحث باأن�س���طة �إجر�ئية وفنيات �إر�سادية منا�سبة لعينة �لدر��سة، وقبل 	

ذل���ك �لتع���رف عليهن و�لتح���دث �إليهن لتوثي���ق عالقتهن ببع�س���هن �لبع�س، 
ولتحفيزهن علي �لن�س���مام للربنامج و�ملو�ظبة علي ح�س���ور جل�ساته، وذلك 
م���ن خ���الل تخ�س���ي�س جل�س���تني م���ن جل�س���ات �لربنام���ج للتع���ارف و�لتمهي���د 

و�لتهيئة للربنامج كمرحلة تهيدية للتدخل �لإر�سادي.
( تنوع �لأن�س���طة �لتي ت�س���منتها جل�س���ات �لربنامج؛ ما بني �لن�س���اط �لتمثيلي 	

و�لق�س�س���ي _�س���و�ء ق�س����س دينية، �أو رمزية، �أو و�قعية_ و�لأن�سطة �حلرة 
و�لأن�س���طة �ملرتبطة باأهد�ف �جلل�س���ات؛ مما �س���اعد يف توفري �ملناخ �لإر�س���ادي 

�ملالئم و�ملنا�سب لتنمية م�ستوي �لتمكني �لنف�سي لديهن.
( مر�عاة �لباحث لأبعاد مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي )متغري �لدر��س���ة �لتابع( من 	

خالل �لربنامج �لإر�س���ادي �لقائم على �لدعم �لنف�س���ي �لإيجابي وفنيات هذ� 
�ملدخ���ل �لإيجابي مل�س���اعدة �أمهات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى �إدر�ك للمهمات 
و�لأعم���ال �لت���ي تقوم به���ا باأنها ذ�ت قيمة له���ا ولطفلها، و�س���عورها بدورها يف 
ممار�س���ة مهامه���ا، و�أد�ء �لأن�س���طة �ملوكل���ة �إليه مبه���ارة عالية و�إتق���ان وكفاءة، 
و�لقدرة على �سبط عملها و�إجناز مهامها �ملنوط بها يف �سوء تخطيط منظم 
جلو�ن���ب �لعم���ل، و�إدر�ك نو�جت �إجنازها ملهامها و�أعمالها و�أن ذلك له تاأثري يف 

�ملحيطني بها.
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( تخ�س���ي�س جل�س���ات �إر�س���ادية لتنمية �ل�س���عور بالر�س���ا عن �حلي���اة، وذلك من 	
خ���الل �لرتكي���ز عل���ي �لطاق���ة �لنف�س���ية وتدري���ب �لأمه���ات علي �ل�س���رب علي 
�لبت���الء، و�لر�س���ا بالق�س���اء و�لق���در ومب���ا ق�س���مه �هلل له���ن، وتقب���ل �إعاق���ة 
�أطفالهن، و�لتفكر يف نعم �هلل و�س���كره يف �ل�س���ر�ء و�ل�سر�ء، وم�ساعدتهن علي 
�ل�س���عور بالأم���ل وع���دم �لياأ�س مع �ل�س���عي و�لتفاوؤل. وفى هذ� �ل�س���دد �أ�س���ارت 
در��س���ة �س���عيد �لرقيب )2008( �إىل �أن نقاط �لقوة كالأمل و�حليوية مرتبطة 
بتز�يد �لر�س���ا عن �حلياة، كما �أ�س���ارت در��س���ة زهر�ء علي )2016( �أن �لتفاوؤل 
�أ�س���ار �إيل عملي���ة نف�س���ية �إر�دي���ة توؤدى �إيل م�س���اعر �لر�س���ا و�لتحم���ل و�لأمل 
و�لأف���كار �لد�ل���ة عل���ى ذلك، وت�س���تبعد يف �لوقت نف�س���ه �أفكار �لياأ�س وم�س���اعر 
�لعجز؛ فال�سخ�س �ملتفائل يف�سر �لأزمات بطريقة ح�سنة، مما يبعث يف نف�سه 

�ل�سعور بالأمن و�لطماأنينة. 
( ���ا تدري���ب �لأمه���ات عل���ي توق���ع 	 ت�س���منت جل�س���ات �لربنام���ج �لإر�س���ادي �أي�سً

�خل���ري فيم���ا مي���رون به من �أح���د�ث خمتلف���ة، وعدم �ل�ست�س���الم مع �ل�س���عي، 
وم�س���اعدتهن عل���ي حتدي���د �أهد�فه���ن يف �حلي���اة و�لتحلي بالطم���وح و�لنظرة 
�ملتفائل���ة للم�س���تقبل، وكيفي���ة حتقيق���ه مع حماول���ة تخطى �لإحباط���ات �لتي              

قد تو�جههن.

نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي لدى �ملجموع���ة �لتجريبية على 
مقيا�س �لتمكني �لنف�سي«. وللتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون 
لإ�س���ار�ت �لرت���ب Wilcoxon Signed Ranks Test حل�س���اب دلل���ة �لف���روق بني 
متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي 
عل���ي مقيا�س �لتمكني �لنف�س���ي)�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( ل���دى �ملجموعة �لتجريبية، 
وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 

�لبعدي و�لتتبعي علي �ملقيا�س من خالل جدول )20( وذلك علي �لنحو �لآتي:
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جدول )20(
 قيمة )z( لختبار ويلكوك�سون لإ�سارات الرتب للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية يف التطبيقني البعدي والتتبعي ملقيا�س التمكني النف�سي

متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Z�لرتب

�لدللة

�ملعنى

54.4022.00�ل�سالبة

1.380 -0.168
غري د�ل

00‚23.006�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لكفاءة

54.2021.00�ل�سالبة

1.200 -0.230
غري د�ل

23.507.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لإ�سر�ر �لذ�تي

23.006.00�ل�سالبة

0.973 -0.330
غري د�ل

43.7515.00�ملوجبة
--1�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لأثر

33.009.00�ل�سالبة

0.447 -0.655
غري د�ل

23.006.00�ملوجبة
--2�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لدرجة �لكلية 

54.1020.50�ل�سالبة

1.109 -0.268
غري د�ل

23.757.50�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

وتت�س���ح �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لتمكني �لنف�س���ي باأبع���اده ودرجت���ه �لكلية من 

خالل �ل�سكل �لتايل:
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�سكل )3(
الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي ملجموعة الدرا�سة على مقيا�س التمكني النف�سي

يت�سح من خالل جدول )20( �أنه:
( يف بع���دي �ملعنى و�لكفاءة توج���د )2( حالتان موجبتان بعد �لرتتيب يف مقابل -

)5( حالت �سالبة، وهذ� بدوره يدل علي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف 
هذي���ن �لبعدي���ن، حيث ج���اءت قيمتا »Z = 1.380، 1.200« عل���ى �لتو�يل، وهما 

قيمتان غري د�لتني �إح�سائًيا.
( يف بع���د �لإ�س���ر�ر �لذ�ت���ي توجد حالتان موجبتان بع���د �لرتتيب يف مقابل )4( -

حالت �سالبة، وحالة و�حدة متعادلة، هذ� بدوره يدل علي �أنه ل توجد فروق 
د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 
  »0.973 = Z« لبع���دي و�لتتبع���ي يف بع���د �لإ�س���ر�ر �لذ�تي، حيث ج���اءت قيم���ة�

وهى قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
( يف بع���د �لأث���ر توج���د )3( ح���الت موجبة بع���د �لرتتيب يف مقاب���ل )2( حالتان -

�س���لبيتان، و)2( حالت���ان متعادلت���ان، هذ� ب���دوره يدل علي �أن���ه ل توجد فروق 
د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 
�لبعدي و�لتتبعي يف بعد �لأثر، حيث جاءت قيمة »Z = 0.447« وهى قيمة غري 

د�لة �إح�سائًيا.
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( بالن�س���بة للدرجة �لكلية ملقيا�س �لتمكني �لنف�سي توجد )2( حالتان موجبتان -
بع���د �لرتتي���ب يف مقاب���ل )5( ح���الت �س���البة، وه���ذ� ب���دوره ي���دل عل���ي �أن���ه ل 
توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 
�لنف�س���ي، حي���ث ج���اءت قيم���ة                           �لتمك���ني  �لبع���دي و�لتتبع���ي يف  �لقيا�س���ني  يف 

»Z = 1.109« وهي قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.

يتب���ني مما �س���بق �رتفاع ع���دد حالت �لرتب �ل�س���البة يف �لدرجة �لكلية ملقيا�س 
�لتمك���ني �لنف�س���ي ع���د� بعد �لأثر كانت حالت �لرتب �ملوجب���ة �أكرث من حالت �لرتب 
�ل�سالبة، و�إن كانت �لفروق طفيفة وغري د�لة �إح�سائًيا؛ ويعزى �لباحث هذه �لفروق 
ب���ني درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي �إيل �أن �لقيا����س 
�لبع���دي يت���م مبا�س���رة عقب جل�س���ات �لربنام���ج، وبالتايل يك���ون �لتاأثري �أك���رب لتذكر 
�لعين���ة �جلي���د ملحت���وى �لربنام���ج، ولوج���ود �لباحث معه���ن �أثناء جل�س���ات �لربنامج، 
وقيام���ه مبناق�س���ة م���ا يتعر�س���ن له م���ن مو�قف يف �حلي���اة �ليومية قد توؤث���ر عليهن، 
بينم���ا يف �لقيا����س �لتتبع���ي _و�ل���ذى مت بعد �نتهاء �لربنامج ب�س���هر ون�س���ف_ فقد 
تتدخ���ل عو�مل �لن�س���يان، وغياب �لباح���ث عن �لعينة، وعن تفا�س���يل حياتهن يف هذه 
�لف���رتة وغريه���ا م���ن �لعو�م���ل، �إل �أن هذه �لفروق غري د�لة �إح�س���ائًيا مما �أ�س���ار �إيل 

��ستمر�ر فعالية �لربنامج بعد �نتهائه.

وع���ن عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي علي مقيا����س �لتمكني �لنف�س���ي فيعزيها 
�لباح���ث �إيل ��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنامج �لإر�س���ادي �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل يف 
تنمي���ة �س���عور �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية )�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية( 
بالتمك���ني �لنف�س���ي، مما يدل عل���ي �أن �لربنامج �مل�س���تخدم له �آثار �إيجابية م�س���تمرة، 
ويتفق ذلك مع ما تو�س���لت �إليه در��س���ة �سامية يو�س���ف )2011( يف ��ستمر�ر �لتاأثري�ت 
�لإيجابي���ة لربنام���ج �لدر��س���ة �لقائ���م عل���ى ��س���تخد�م فني���ات عل���م �لنف����س �لإيجابي 
لتنمي���ة مه���ار�ت تفاع���ل وتعام���ل �لأمه���ات م���ع بناتهن م���ن �ملر�هق���ات، ودر��س���ة عقل 
�لبلعاري )2015( يف وجود تاأثري د�ل وكبري للربنامج �لإر�سادي �لنتقائي يف حت�سني 
�مل�س���ئولية �لجتماعية لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية وعالقته بالتو�فق 

�لنف�سي لديهن.
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ويرجع �لباحث �لآثار �لإيجابية �مل�ستمرة للربنامج �لإر�سادي �إىل:
( تكامل �لربنامج من حيث �لرت�بط بني �لفكر و�لوجد�ن و�ل�سلوك _حماور 	

جل�س���ات �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لثالث���ة_ بالإ�س���افة �إيل حر����س �لباح���ث يف 
�لربنامج علي تكامل �لعنا�سر �لنف�سية و�لرتبوية و�لجتماعية يف �جلل�سات.

( �جلم���ع بني �جلان���ب �لنظ���ري و�لتطبيقي يف جل�س���ات �لربنامج، فعلي �س���بيل 	
�ملثال كان ل�ستخد�م �لن�ساط �لق�س�سي يف �جلل�سات �سو�ء �ملكتوبة �أو �ل�سوتية 
�مل�س���حوبة باملوؤث���ر�ت �ملختلف���ة �أث���ر كب���ري عل���ي �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، 

و�متد�د ذلك �لأثر �إيل ما بعد �نتهاء �لربنامج وجل�ساته.
( �س���مولية �لربنامج لتحقيق �أهد�فه �ملتعلقة بتنمية �لتمكني �لنف�سي و�ملتمثلة 	

يف تنمي���ة �س���عورهن مبفه���وم �ل���ذ�ت و�لوع���ي �لإيجاب���ي لل���ذ�ت و�ل�س���تقر�ر 
�لنف�س���ي، و�لر�س���ا ع���ن �حلي���اة، و�لتف���اوؤل، وتنمي���ة قدر�ته���ن عل���ي مو�جه���ة 
�لو�قع وعدم �لهروب منه، بالإ�س���افة �إيل تنمية �س���عورهن باحلب و�مل�س���ئولية 

�لجتماعية وتقبل �لطفل �ملعاق.
( تركي���ز �لربنام���ج علي تدري���ب �لأمهات علي حتدي���د �أهد�فهن وجعله���ا د�ئًما 	

ن�س���ب �أعينهن، و�مل�س���ي يف حتقيقها، ومو�جهة م�س���كالتهن، و��س���تثمار نقاط 
قوته���ن و�لتخل����س من نقاط �ل�س���عف لديه���ن، بالإ�س���افة �إيل تدريبهن علي 
كيفية �لتعامل مع �ملجتمع �ملحيط بهن ب�سكل �إيجابي، و�لتخل�س من �لأفكار 
�لالعقالني���ة �ل�س���لبية �لت���ي توؤث���ر عليه���ن وعلى �أ�س���اليب تربيته���ن لأبنائهم 

ب�سكل �سلبى.
( تركيز �لربنامج علي تنمية �جلو�نب �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية؛ مثل: �ل�س���عور 	

بالتف���اوؤل، و�لأم���ل، وتوقع �خلري، و�لثقة بالنف����س، و�ملثابرة، مما كان له �أكرب 
�لأثر علي �لأمهات؛ حيث �أ�سارت �إحدى �لأمهات للباحث )�أثناء �إجر�ء در��سة 
�حلال���ة بع���د �لقيا����س �لتتبع���ي( �إىل �أن طفله���ا ذي �لإعاق���ة �لبال���غ م���ن �لعمر 
�لزمني )8( �س���نو�ت �لقيام ببع�س �ل�س���لوكيات �ل�سخ�س���ية مبفرده كا�ستخد�م 
�ملرحا����س و�ل�س���تحمام و�لعناي���ة �ل�سخ�س���ية �إىل ح���د مقب���ول مبف���رده، و�أن 
�لربنام���ج ق���د �س���اعدها علي ذلك بدرجة كب���رية، حيث ز�د من ثقتها بنف�س���ها 

وقدرتها على مو�جهة م�سكالت تربية طفلها �ملعاق.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 213 

( تاأكي���د �لباح���ث عل���ى �لأمهات يف جل�س���ة �لقيا�س �لتتبعي ب�س���رورة �لإفادة من 	
جل�س���ات �لربنام���ج يف حياتهن �ليومية من خ���الل �للتز�م بتطبيق ما تعلمنه 
وما تدربن عليه خالل جل�سات �لربنامج، كما �ساعد ذلك قيام �لباحث بتوزيع 
ورق �لعم���ل لتقيي���م �جلل�س���ات �لإر�س���ادية وتقيي���م �لأن�س���طة �لإجر�ئي���ة �أثناء 
�جلل�س���ات كخطو�ت �حل���و�ر �ملنطقي مع �لذ�ت، و�كت�س���اب �لتف���اوؤل، و�متالك 
�ملثابرة، وبع�س �لق�س�س �لرمزية �ملتعلقة بالأمل وعدم �لياأ�س، وتوقع �خلري، 

و�ل�سعور بامل�سئولية �لجتماعية. 
( �أخ���رًب� م���ن �لعو�م���ل �لتي �س���اهمت يف وجود تاأث���ري للربنامج �لإر�س���ادي لدى 	

عين���ة �لدر��س���ة مرونة �ل�س���لوك �لإن�س���اين وقابليته للتعدي���ل و�لتغيري؛ حيث 
ُتعد �ملرونة من �ملبادئ و�لأ�س�س �لعامة �لتي يقوم عليها �لإر�ساد �لنف�سي، كما 
�أنه���ا تثل قيم���ة مهمة يف تخطيط �لرب�مج �لإر�س���ادية وتنفيذه���ا وتقييمها، 
حي���ث ي���رى حام���د زه���ر�ن )2005، 64( �أن���ه ل���ول هذه �ملرون���ة ملا كان �لإر�س���اد 
�لنف�س���ي، حيث �أنه يقوم �أ�سا�ًس���ا على تعديل �ل�س���لوك �مل�س���طرب وتغيريه �إيل 

�سلوك �سوى.
مما �س���بق يت�س���ح �أن �لربنام���ج ذو فعالية وتاأثري، وحقق �لغر�س �لذى و�س���ع 
م���ن �أجل���ه، وهو تنمية �لتمكني �لنف�س���ي لدى �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
و��س���تمر�رية تاأثريه، ويرجع ذلك يف �لأ�سا�س �إيل مر�عاة �لأ�س�س �لعامة، و�لفل�سفية، 
مر�ع���اة  �إيل  بالإ�س���افة  �لنف�س���ي،  لالإر�س���اد  و�لجتماعي���ة  و�لرتبوي���ة،  و�لنف�س���ية، 
خ�س���ائ�س ه���ذه �لفئ���ة وحاجاتها، وتنوع �لأن�س���طة و�لفنيات و�لأ�س���اليب ومنا�س���بتها 
له���ن، وتوف���ري �ملن���اخ �لإر�س���ادي �ملالئ���م لتنفيذ جل�س���ات �لربنامج، ف�س���اًل عن تدخل 

�لربنامج يف مرحلة عمرية مبكرة لأطفال هوؤلء �لأمهات.

نتائج الفر�س الرابع:
ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي ل�سالح �أطفال �ملجموعة �لتجريبية«. للتحقق من هذ� 
�لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ي Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي 
Nonparametric حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ورت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �ل�س���ابطة، وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق بني 
�ملجموعتني يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي من خالل �جلدول �لتايل:
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جدول )21(
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات جمموعتي الدرا�سة بعد تطبيق الربنامج 

على مقيا�س ال�سلوك التكيفي

متو�سط ن�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوي قيمة Zقيمة U�لرتب

�لدللة

د�ل )0.01(5732.004.0002.646‚74�سابطة�لنمو �للغوي 4373.00‚710جتريبية
�ل�سلوك 

�ل�ستقاليل
د�ل )0.05(0735.507.5002.196‚75�سابطة 9369.50‚79جتريبية

�لن�ساط 
�لقت�سادي

د�ل )0.01(1429.001.0003.029‚74�سابطة 8676.00‚710جتريبية
�لأن�سطة 

�ملنزلية
د�ل )0.01(2129.501.5002.992‚74�سابطة 7975.50‚710جتريبية

�لدرجة 
�لكلية

د�ل )0.01(0028.000.0003.144‚74�سابطة 0077.00‚711جتريبية

وتت�س���ح �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة 
يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي باأبعاده من خالل �ل�سكل �لتايل:

�سكل )4(
 الفروق بني جمموعتي الدرا�سة يف القيا�س البعدي على مقيا�س ال�سلوك التكيفي
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يت�س���ح م���ن ج���دول )21( و�س���كل )4( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وجميعه���ا د�لة عند 
م�س���توى دللة )0.01( عد� بعد �ل�س���لوك �ل�ستقاليل كانت �لفروق د�لة عند م�ستوى 
)0.05(. وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع در��س���ة عفاف عبد �ملح�س���ن )2009( يف �لتحقق من 
فعالية برنامج لتنمية مهار�ت �لتو��س���ل �للفظي كو�س���يلة لتح�سني �ل�سلوك �لتكيفي 
 (Berry & لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، ودر��س���ة بريي ومار�س���ال
(Marshall, 2011 يف وج���ود تاأثري لربنامج �إر�س���ادي قائم �لتفاعالت �لجتماعية 
يف خف����س بع����س من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، 
ودر��س���ة ملي���اء ب���دوي )2013( يف ق���درة �لع���الج �ل�س���لوكي لبع����س ��س���طر�بات �لنط���ق 
وفعالي���ة ه���ذ� �لنوع من �لعالج يف حت�س���ني �لعالقات �لجتماعي���ة لدى �لأطفال ذوي 

�لإعاقة �لفكرية.

ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة مب���دى فعالي���ة وق���درة �لربنام���ج يف حت�س���ني 
�لربنام���ج  ��س���تطاع  �لتجريبي���ة، حي���ث  �ملجموع���ة  �أمه���ات  ل���دى  �لنف�س���ي  �لتمك���ني 
��س���رت�تيجياته يف حت�س���ني عم���ل �لأم ومهامه���ا و�أدو�رها يف تربية طفله���ا ذي �لإعاقة 
من خالل م�ساعدتها على �أنها ت�ستطيع �لنجاح يف تن�سئة هذ� �لطفل _�لذي يعتقده 
�لأخ���رون �أن���ه عاج���ز غري �س���وي_ تن�س���ئة �س���ليمة �أقرب �إىل �ل�س���وية يف ظ���ل قدر�ته 
و�إمكاناته. ومن مدخل حتديد �لهدف و�لتعرف على �لأ�س���باب �س���عت بع�س �لأمهات 
)�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة( لتدري���ب �أطفاله���ن عل���ى �لتميي���ز �ل�س���معي لبع����س 
�لأ�س���و�ت و�لتمييز �لب�س���ري لأ�س���و�ت �لكالم �ملت�س���ابه، وتوجيه �أطفالهن لأخ�سائي 

�لتخاطب لتدريبات �لفكني و�لل�سان و�حللق بهدف �لرتقاء بلغة هوؤلء �لأطفال.

���ا �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة  �س���اعد �لربنام���ج �لإر�س���ادي �أي�سً
�س���رورة ترجمة �لأقو�ل و�لوجد�نات و�مل�س���اعر �إىل �س���لوكيات و�أفعال �سوية كمحاولة 
لإثب���ات �ل���ذ�ت وحتقي���ق �لهدف على نحو �س���وي، و�س���اهم ذلك ب�س���كل كب���ري يف �إتاحة 
�لأمهات �لفر�س لأطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية للم�س���اركة يف �لأن�س���طة �جلماعية 
باملدر�س���ة و�لأ�س���رة؛ حي���ث ي�س���هم ذلك ب�س���كل كبري يف م�س���اعدة ه���وؤلء �لأطفال على 
�كت�س���اب �خلرب�ت �حلياتية على نحو ي�س���اعد يف تنمية �س���لوكهم �ل�س���تقاليل، وذلك 
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يف �س���وء طبيعة �لعالقة �لرتباطية بني �لن�س���اط و�لعاطفة و�ل�س���لوك �ل�س���تقاليل                    
)حمم�د �ل�سناوي، 2002: 56(.

ا �أن للربنامج لإر�سادي دور و��سح يف م�ساعدة �لأمهات على خف�س  يت�سح �أي�سً
�لأفكار �ل�سلبية و�خلو�طر �ملثرية لال�سطر�ب و�حلالة �ملز�جية �ل�سيئة لديهن ب�سبب 
وج���ود �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية بالأ�س���رة، وذلك م���ن خالل عدة فني���ات وتدريب 
�لأمهات على ممار�سة هذه �لفنيات كدح�س �لأفكار �ل�سلبية، �لإقناع، �ملو�جهة، �إعادة 
�لتقيي���م ، وم���ن ث���م قيام �لأمهات مب�س���اعدة وتدريب �أطفالهن بالعتم���اد على �لذ�ت 
كاأحد حماور ��ستقالل �ل�سلوك و�لقيام باملهار�ت �لأ�سا�سية �مل�ساعدة يف تلبية حاجاته 
�ملادية، مثل: معرفة عدد ما ميلكه من نقود، �لتعامل �ملادي بالنقود، مهار�ت �ل�سر�ء 

و�لت�سوق، �لتعامل مع �لبائع...
و�أخرًي� ركز �لربنامج �لإر�سادي على تدريب �لأمهات على �لتمييز بني �لأفكار 
�لعقالني���ة و�لالعقالني���ة �ملرتبط���ة بالطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية وترجم���ة �لأفكار 
�لعقالنية �إىل �س���لوكيات �س���وية؛ جعلت �لأمهات ب�س���كل �أ باأخر من �س���رورة �لو�سع يف 
�لعتب���ار تدري���ب �أطفالهن عل���ى �لعتماد على �ل���ذ�ت، فاإذ� كان �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة ميكن ت�س���نيفهم �س���من فئ���ة �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة فوجب 
علينا ��ستثمار قدر�تهم و�إمكاناتهم وتنمية �سعورهم بالذ�ت، حيث �أن عملية �مل�ساعدة 
هذه تكون ب�س���كل �أف�س���ل وعلى نحو �أكرث ��ستمر�رية من خالل مو�قف يعي�سها �لفرد 
كتنظي���ف �حلج���رة، ترتيب مكونات �مل���كان، �مل�س���اركة يف �إعد�د �لطع���ام و�لقيم ببع�س 

�لأن�سطة �ملنزلية �لب�سيطة.
نتائلج الفر�لس اخلام�س: ين����س �لفر�س �خلام�س عل���ى �أنه: »توجد ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لدى �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبية على مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«. للتحقق من هذ� 
 Wilcoxon Signed لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرت���ب�
Ranks Test حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ي مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيف���ي )�لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة( ل���دى �ملجموعة �لتجريبية، وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي عل���ي �ملقيا�س من 

خالل جدول )22( وذلك علي �لنحو �لآتي:
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جدول )22(
 قيمة )z( لختبار ويلكوك�سون لإ�سارات الرتب للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س ال�سلوك التكيفي

متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Z�لرتب

�لدللة

�لنمو �للغوي

00.000.00�ل�سالبة

2.375 -0.05 00‚74.0028�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�ل�سلوك 
�ل�ستقاليل

21.503.00�ل�سالبة

غري د�ل- 1.869 55.0025.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لن�ساط 
�لقت�سادي

12.002.00�ل�سالبة

2.058 -0.05 64.3326.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لأن�سطة �ملنزلية

00.000.00�ل�سالبة

2.366 -0.05 74.0028.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لدرجة �لكلية 

00.000.00�ل�سالبة

2.366 -0.05 74.0028.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

وتت�س���ح �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي باأبع���اده ودرجت���ه �لكلية من 

خالل �ل�سكل �لتايل:
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�سكل )5(
الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي ملجموعة الدرا�سة على مقيا�س ال�سلوك التكيفي

يت�س���ح من خالل جدول )22( و�س���كل )5( �أنه ل توجد هناك �أي حالت �سالبة 
بعد �لرتتيب يف مقابل حالت �س���بع موجبة يف جميع �أبعاد مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي 
و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س، عد� بعدي �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل و�لن�س���اط �لقت�س���ادي، 
ف���كان هن���اك حالة و�حدة �س���البة يف كل بعد، وه���ذ� بدوره يدل علي وج���ود فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي 
و�لبع���دي يف �أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيف���ي يف �جت���اه �لقيا����س �لبع���دي، حيث كان متو�س���ط 
رت���ب �حل���الت �ملوجب���ة يف بعدي �لنم���و �للغ���وي و�لأن�س���طة �ملنزلية و�لدرج���ة �لكلية 
للمقيا�س= 4.00، وبعد �ل�سلوك �ل�ستقاليل= 5.00، بعد �لن�ساط �لقت�سادي= 4.33، 
بينما كان متو�س���ط رتب �حلالت �ل�س���البة يف بعدي �لنمو �للغوي و�لأن�س���طة �ملنزلية 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س = �س���فر، وبعد �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل= 1.50، بعد �لن�س���اط 
�لقت�سادي= 2.00، وجاءت جميع قيم ”Z” د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوي دللة )0.05(، 
عد� بعد �ل�سلوك �ل�ستقاليل كانت �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي غري د�لة؛ 

مما �أ�سار �إيل حتقق �لفر�س �خلام�س جزئًيا.

يف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيجة ب���اأن �لربنام���ج �لإر�س���ادي حقق فعالي���ة وتاأثري 
ل���دى �لأمه���ات يف تربي���ة �أطفاله���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة. وتتفق ه���ذه �لنتيجة مع 
در��س���ة عادل عبد �هلل )2003( يف فعالية برنامج عالجي با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط 
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�مل�س���ور لتعدي���ل �س���لوك �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ودر��س���ة ب���در �لدي���ن كمال 
)2005( يف تفعيل ممار�س���ة خدمة �جلماعة يف مد�ر�س �لدمج لتح�س���ني وتنمية بع�س 
جو�ن���ب �ل�س���لوك �لتكيف���ي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، ودر��س���ة مرمي 
ف���رج )2012( يف �لتحق���ق م���ن مدى فاعلية برنامج �إر�س���ادي �نتقائ���ي يف تعديل بع�س 

�ل�سلوكيات غري �لتو�فقية لدى �ملتخلفات عقلًيا من فئة �لقابالت للتعلم.

يت�س���ح من نتائج هذ� �لفر�س �أن برنامج �لدر��س���ة �حلايل له �أثر يف م�س���اعدة 
�لأمه���ات عل���ى تنمية وحت�س���ني �س���لوكيات �أطفاله���ن �لتكيفية؛ فالربنامج �لإر�س���ادي 
�س���اهم �إىل ح���د كب���ري يف م�س���اعدة �لأمه���ات عل���ى حتدي���د نق���اط �لق���وة و�ل�س���عف يف 
�سخ�س���يتهن، وتوظيف نق���اط �لقوة يف �لتغلب على م�س���كالت �أطفالهن ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�ل�س���تفادة من �لفر�س يف مو�جهة �مل�س���كالت، مما ي�س���اعد ذل���ك �لأم على 
تعوي���د �لطفل على �لأفعال و�ل�س���لوكيات �لب�س���يطة �لتي ميكن �كت�س���ابها كالأن�س���طة 

�ملنزلية وتنظيف �حلجرة ومعرفة عدد ما ميلكه من نقود، و�لتعامل �ملادي بها.

ق���ام �لربنام���ج �لإر�س���ادي بتوجي���ه و�إر�س���اد �لأمه���ات �إىل �لوع���ى بالإمكاني���ات 
و�لقدر�ت �ملتاحة لديهن وغري �مل�ستغلة و�سرورة �ل�ستفادة منها؛ حيث مينحهن ذلك 
معن���ى �إيجاب���ي حلياتهن، وذلك من خالل �لتقييم �ملو�س���وعي لل���ذ�ت وحتليل منوذج 
 Weaknesses ،وتعنى �لقوة Strengths للذ�ت _ �خت�سار لأربع كلمات SWOT
وتعنى �ل�س���عف، Opportunities وتعن���ى �لفر�س، Threats وتعنى �لتهديد�ت_ 
و�لذى يحدد نقاط �لقوة و�ل�س���عف يف �ل�سخ�س���ية، و�لفر�س و�لتهديديات يف �لبيئة 
�خلارجي���ة �ملحيط���ة بالأم. و�س���اعد ذل���ك �لأمهات عل���ى �إدر�ك نقاط �لقوة و�ل�س���عف 
لدى �أطفالهن مهما كان �لعجز و�أوجه �لنق�س، وتدريب �لطفل و�إك�سابه �ل�سلوكيات 

و�ملعارف �ل�سحيحة �لتي تكنه من �لعتماد على �لذ�ت.

وعل���ى �لرغ���م من �لتحقق من فعالي���ة �لربنامج �لإر�س���ادي يف تنمية �لتمكني 
�لنف�س���ي ل���دى �لأمه���ات، وترتب على ذلك حت�س���ني بع����س �ل�س���لوكيات �لتكيفية لدى 
�أطفاله���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، �إل �أن �لفروق بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي لدى 
ه���وؤلء �لأطف���ال غ���ري د�ل���ة يف بع���د �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل، و�إن كان ذل���ك يرج���ع �إىل 
�حلماية �لز�ئدة و�خلوف �ل�سديد من قبل �لأم على �لطفل �ملعاق، خا�سة �أن �أكرث ما 
مييز هوؤلء �لأطفال �لعدو�ن و�لن�سحاب و�ل�سلوك �لتكر�ري و�لن�ساط �لز�ئد وعدم 
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�لقدرة على �س���بط �لنفعالت و�لعجز عن �إن�س���اء عالقات �جتماعية فّعالة مع �لغري 
وعدم �ل�س���عور بالأمن و�لكفاية. كل هذه �ل�س���مات �لنف�سية و�لجتماعية �لتي يت�سف 
بها �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية جتعل �لأم تخ�س���ى عليه من مو�جهة �ملو�قف مبفرده 

�أو تعويده على �ل�ستقاللية يف �سلوكياته )نادر �لزيوت، 2005: 68(.

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س �لفر����س �ل�س���اد�س على �أن���ه: »ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي«. وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختبار 
ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرتب Wilcoxon Signed Ranks Test، وتت�س���ح دللة 
�لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي 

و�لتتبعي علي �ملقيا�س من خالل جدول )23( وذلك علي �لنحو �لآتي:

جدول )23(
قيمة )z( لختبار ويلكوك�سون لإ�سارات الرتب للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية يف التطبيقني البعدي والتتبعي ملقيا�س ال�سلوك التكيفي

متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Z�لرتب

�لدللة

�لنمو �للغوي

53.1015.50�ل�سالبة

1.081 -0.279
غري د�ل

50‚15.505�ملوجبة
--1�ملتعادلة
--7�ملجموع

�ل�سلوك 
�ل�ستقاليل

32.006.00�ل�سالبة

1.633 -0.102
غري د�ل

00.000.00�ملوجبة
--4�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لن�ساط 
�لقت�سادي

44.2517.00�ل�سالبة

1.382 -0.167
غري د�ل

22.004.00�ملوجبة
--1�ملتعادلة
--7�ملجموع
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متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Z�لرتب

�لدللة

�لأن�سطة 
�ملنزلية

45.1220.50�ل�سالبة

1.127 -0.260
غري د�ل

32.507.50�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

�لدرجة 
�لكلية

35.6717.00�ل�سالبة

0.511 -0.610
غري د�ل

42.7511.00�ملوجبة
--0�ملتعادلة
--7�ملجموع

وتت�س���ح �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي 
للمجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 

من خالل �ل�سكل �لتايل:

�سكل )6(
 الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي ملجموعة الدرا�سة على مقيا�س ال�سلوك التكيفي 
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يت�سح من خالل جدول )23( �أنه:
( يف بع���د �لنم���و �للغ���وي توج���د )1( حال���ة و�ح���دة موجب���ة و)1( حال���ة و�ح���دة -

متعادل���ة بعد �لرتتيب يف مقابل )5( حالت �س���البة، وهذ� بدوره يدل علي �أنه 
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية 
 ، »1.081 = Z« يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف هذ� �لبعد، حيث جاءت قيمة

وهي قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
( يف بعد �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل توجد )3( ثالث حالت �س���البة مقابل )4( �أربع -

ح���الت متعادل���ة بع���د �لرتتيب ول توج���د �أي حالة موجبة، وه���ذ� بدوره يدل 
عل���ي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي يف بعد �ل�س���لوك �ل�ستقاليل، حيث 

جاءت قيمة »Z = 1.633« وهي قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
( يف بعد �لن�س���اط �لقت�س���ادي توجد )4( حالت �س���البة بعد �لرتتيب يف مقابل -

)2( حالتان �س���لبيتان و)1( حالة و�حدة متعادلة، وهذ� بدوره يدل علي �أنه ل 
توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 
 ”1.382 = Z« يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي يف هذ� �لبعد، حيث جاءت قيمة

وهي قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
( يف بع���د �لأن�س���طة �ملنزلي���ة توجد )4( �أرب���ع حالت �س���البة يف مقابل )3( ثالث -

ح���الت موجب���ة بع���د �لرتتي���ب ول توج���د حال���ة متعادل���ة، وه���ذ� ب���دوره يدل 
عل���ي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموعة 
 Z“ لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف هذ� �لبعد، حيث جاءت قيمة�

= 1.127” وهى قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
( بالن�س���بة للدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي توجد )3( ث���الث حالت -

�س���البة مقابل )4( �أربع حالت موجبة بعد �لرتتيب ول توجد حالة متعادلة، 
وه���ذ� ب���دوره يدل عل���ي �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي يف �ل�س���لوك 

�لتكيفي، حيث جاءت قيمة “Z = 0.511« وهي قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.
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يتب���ني مم���ا �س���بق �رتف���اع عدد ح���الت �لرت���ب �ل�س���البة يف �أبعاد �لنم���و �للغوي 
و�لن�س���اط �لقت�س���ادي و�لأن�سطة �ملنزلية، عد� بعد �ل�س���لوك �ل�ستقاليل فكانت عدد 
ح���الت �لرتب �ملتعادلة �أكرب من حالت �لرتب �ل�س���البة و�ملوجبة، وبالن�س���بة للدرجة 
�لكلية ملقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي كانت عدد حالت �لرتب �ملوجبة �أكرب من عدد حالت 
�لرت���ب �ل�س���البة، و�إن كان���ت �لف���روق طفيف���ة وغري د�ل���ة �إح�س���ائًيا؛ ويع���زى �لباحث 
ذلك �إىل ��س���تمر�ر فعالية �لربنامج بعد �نتهائه، وتتفق هذه �لنتيجة مع در��س���ة ملياء 
ب���دوي )2013( يف ��س���تمر�ر فعالي���ة برنامج �لدر��س���ة �لقائم على �لعالج �ل�س���لوكي يف 
خف����س بع����س ��س���طر�بات �لنطق و�ت�س���ح �أثره على حت�س���ني �لعالق���ات �لجتماعية 
 (Anderson, et ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، ودر��س���ة �أندر�س���ون و�أخري���ن
(al., 2014 يف �لتحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم على �لأن�سطة �ملجتمعية يف 

حت�سني �لتفاعالت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

 (Spreat & Jambol, وميكن تف�سري هذه �لنتيجة باإ�سارة �سربيت وچامبل
(109 :2007 �إىل �أن �آب���اء و�أمه���ات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يلجاأون كثرًي� �إىل 
��س���تخد�م �لتجن���ب يف مو�ق���ف �ملو�جه���ة وتربية �لطفل، كم���ا �أنه لديهم �س���عوًر� بعدم 
�لر�سا و�سوء �لتو�فق ب�سبب وجود هذ� �لطفل، حيث يت�سم مناخهم �لأ�سري باأنه �أقل 
دعًم���ا للعالقات �لأ�س���رية و�أقل منًحا لفر�س �لنمو، وي���زد�د �لأمر لدى �أمهات هوؤلء 
�لأطف���ال �لالت���ي تنخف����س لديه���ن مه���ار�ت �ملو�جهة مقارن���ة بالآب���اء، �إل �أن برنامج 
�لدر��سة �ساعد �أمهات �ملجموعة �لتجريبية على حتديد �لأفكار �لعقالنية وترجمتها 
�إىل �س���لوكيات �س���وية ومقاومة �لأفكار �ل�سلبية عن تربية �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية 

�أو �لو�سع يف �لعتبار باأنه طفل عاجز ر ميكنه �لقيام ب�سلوك مرغوب �أو مقبول.
ا على تب�سري �لأمهات باأهمية �لتفكري �لإيجابي  ركز �لربنامج �لإر�سادي �أي�سً
جت���اه �أنف�س���هم و�أطفاله���ن يف حياته���ن م���ن خ���الل فني���ات �لع�س���ف �لذهن���ي، دح����س 
�لأفكار �ل�س���لبية، �لإقناع، �ملو�جهة، �إعادة �لتقييم �لإيجابي، بالإ�س���افة �إىل تدريبهن 
عل���ى خط���و�ت �لتفكري �لإيجابي يف �لتعامل مع �ملو�قف وردود �لأفعال �ل�س���لبية جتاه 
�بنه���ا �ملع���اق، و�إدر�ك دورها �ملهم و�لأكرب يف حي���اة �لطفل من �أي طرف �أخر حتى و�إن 
كان �لأب �لأك���رث حتفًظ���ا يف �أدو�ره وم�س���ئولياته، وذل���ك م���ن خ���الل �إك�س���اب �لأمهات 
��س���رت�تيجيات تنمية مهار�ت �لتفكري �لإيجابي �لذي �أ�س���هم بدرجة كبرية يف �إك�س���اب 

�لأمهات لأطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية �ل�سلوكيات �ملقبولة. 
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وحتق���ق �لقر����س �ل�س���اد�س جزئًيا، حيث ظل���ت �لفروق بني �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبع���ي يف بعد �ل�س���لوك �ل�س���تقاليل غري د�لة، وكانت عدد ح���الت �لرتب �ملتعادلة 
�أكرب من حالت �لرتب �ل�سالبة و�ملوجبة، حيث تتفق هذه �لنتيجة مع در��سة ريت�سارد 
(Richard, 2014) �لت���ي تو�س���لت نتائجه���ا �إىل ع���دم ق���درة �لأم عل���ى حتم���ل �أعباء 
�لطفل �ملعوق و�حدة من �أكرث م�سادر �ل�سغوط �لنف�سية �سيوًعا وتاأثرًي� لدى �أولياء 
�أمور ذوي �لإعاقة �لفكرية، ثم م�س���كالت �لأد�ء �ل�س���تقاليل للطفل يليها �لقلق، ثم 
�مل�سكالت �لنف�سية و�ملعرفية للطفل، ثم �لأعر��س �لنف�سية و�لع�سوية للطفل، يليها 

م�ساعر �لياأ�س و�لحباط و�أخرًي� �مل�سكالت �لأ�سرية و�لجتماعية.

نتائج الفر�س ال�سابع: 
ين����س �لفر����س �ل�س���ابع عل���ى �أن���ه: »يوج���د تاأث���ري د�ل لربنامج �إر�س���ادي قائم 
عل���ى �لدع���م �لنف�س���ي �لإيجابي يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفي لدى �أطف���ال �ملجموعة 
�لتجريبية«. للتحقق من هذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحث �ختبار ويلكوك�سون لإ�سار�ت 
�لرت���ب (Wilcoxon Signed-Rank Test)، للح�س���ول عل���ي قيم���ة )z( �لناجتة 
ع���ن �لف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي 
و�لبعدي )جمموعتني مرتبطتني( ملقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي، ومن ثم ح�س���اب حجم 

�لتاأثري، وجاءت �لنتائج كما �أو�سحها جدول )24( علي �لنحو �لآتي:
جدول )24(

قيم )z( لختبار ويلكوك�سون وحجم تاأثري )η2( الربنامج الإر�سادي علي
 مقيا�س ال�سلوك التكيفي 

�لعدد �لأبعاد
)n(Z قيمة)η2( مقد�ر حجم �لتاأثري

�لتاأثري
�لنمو �للغوي

7

كبري2.3750.898
كبري1.8690.706�ل�سلوك �ل�ستقاليل
كبري2.0580.778�لن�ساط �لقت�سادي

كبري2.3660.883�لأن�سطة �ملنزلية
كبري2.3660.883�لدرجة �لكلية للمقيا�س
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يت�س���ح م���ن خ���الل ج���دول )34( �أن حج���م تاأث���ري �لربنام���ج �لإر�س���ادي عل���ى 
حت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يرت�وح من )0.706( 
�إيل )0.898(، مما �أ�سار �إيل �أن من )70.6% �إىل 89.8%( من تباين �أبعاد �ملقيا�س يرجع 
�إيل �أثر �لربنامج �لإر�سادي، و�لباقي يرجع �إيل عو�مل �أخرى، وهذ� يدل علي فعالية 
�لربنامج �لإر�س���ادي وقوة تاأثريه، كما بلغ حجم تاأثري �لربنامج �لإر�س���ادي لتح�س���ني 
�ل�س���لوك �لتكيفي علي �لدرجة �لكلية للمقيا�س )0.883(، مما �أ�س���ار �إىل �أن )%88.3( 
م���ن تباي���ن �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية يرجع �إىل �أثر �لربنامج �لإر�سادي، وهو ما �أ�سار �إيل حتقق �لفر�س �ل�ساد�س. 

وميكن تو�س���يح حجم تاأثري �لربنامج �لإر�س���ادي على �ل�س���لوك �لتكيفي لدى 
�ملجموعة �لتجريبية من خالل �سكل )7( علي �لنحو �لآتي: 

�سكل )7(
حجم تاأثري الربنامج الإر�سادي علي ال�سلوك التكيفي لدى املجموعة التجريبية
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ويرج���ع �لباح���ث وج���ود �أث���ر �إيجاب���ي للربنام���ج �لإر�س���ادي �مل�س���تخدم لتنمية 
�لتمكني �لنف�س���ي يف حت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفي ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�إىل فعالي���ة �لربنام���ج يف تنمي���ة �لتمكني �لنف�س���ي لدى �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�إىل وج���ود عالقة قوية بني قدرتهن عل���ى توظيف ما لديهن من �إمكانات 
و��س���تعد�د�ت نف�س���ية وتنميتها بدرجة جتعلهن قادر�ت على �لتحكم و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�ملنا�س���بة وبني م�س���اعدة �أطفالهن ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �إك�ساب �ل�سلوكيات �ل�سوية 
�ملرغوبة، كما �أ�س���ارت نتائج �لفر�س �خلام�س، وكما �أو�س���ح �لباحث يف تف�سريه لنتائج 

هذ� �لفر�س.
فاإذ� �ساعد �لربنامج �لإر�سادي �لأمهات على �إدر�ك �أنهم قادر�ت وحمو �لعجز 
و�لنق����س م���ن �أفكارهن، و�لو�س���ع يف �لعتب���ار �أن �لفرد قادر على �لإجناز و��س���تخد�م 
د�ئًما لغة بناءة فبدًل من قول »�أنا �أ�س���تطيع« ��س���تبدلها بقول »كيف �أ�ستطيع �أن �أفعل 
ذلك بدقة«، وبدًل من قول »�أنا ف�سلت« ��ستبدلها بقول« �ملرة �لقادمة �ساأ�سحح �خلطاأ 
�لذى �أدى لهذ� �لف�س���ل« حتى ل ي�س���عر �لفرد بالإحباط، ونقل �لأمهات هذه �خلرب�ت 
و�ملعارف ب�س���كل �إجر�ئي وتطبيقي يف �إك�س���اب �لطفل �س���لوكيات و�أفع���ال �إيجابية بدًل 
من م�س���اعدته دوًما يف �لأ�س���ياء و�لحتياجات �لب�س���يطة، وتعويده على �لعتماد على 
�لنف����س ب���دًل من �حلماية �لز�ئدة، وتدريبه على �ل�س���عور بالإجن���از و�لنجاح بدًل من 

�سعوره بالف�سل و�لإحباط و�لعجز.
وينتهي البحث احلايل مبجموعة من التو�سيات الآتية: 

((( تزوي���د �أ�س���ر ذوي �لإعاق���ة باملعلوم���ات و�خلرب�ت و�ملع���ارف �ملرتبط���ة بطبيعة 1
�إعاقة �لطفل و�لأ�س���باب و�س���دة �لإعاق���ة و�لفر�س �ملنا�س���ب للتدريب وجو�نب 

�لتاأهيل �لالزمة.
((( تق���دمي �لرب�مج �لإر�س���ادية �ملنا�س���بة _كمدخل وقائي_ لأ�س���ر ذوي �لإعاقة 1

وم�س���اعدتهم يف تنفيذ �خلطو�ت �لإجر�ئية لإك�ساب �أطفالهم �سلوكيات �سوية 
و�ل�سرت�ك معهم يف حتديد �لأن�سطة �ملنا�سبة. 

((( �إعد�د �ملعلمني �ملوؤهلني للتعامل مع هوؤلء �لأطفال ذوي �لإعاقة وم�ساعدتهم 1
على حتقيق معدل معقول من �لنمو �ل�سوي. 

((( حتقيق �لتكامل بني �لأ�سرة و�ملدر�سة �أو �ملعلم يف هذ� �لإطار، و�ل�سري مًعا وفًقا 1
خلطة حمددة يف �سبيل حتقيق م�سلحة �لطفل. 
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((( در��س���ة �خل�س���ائ�س �ملختلفة لطفل ودر��س���ة �لبيئة �لأ�س���رية له، وما ميكن �أن 1
تتيحه من فر�س متنوعة للنمو �أمامه. 

((( �لتعرف على �لعالقات و�لتفاعالت �لجتماعية بني �لطفل وو�لديه، وم�ساعدة 1
�لطف���ل ذي �لإعاقة و�أ�س���رته على تو�س���يع د�ئرة تفاعالته���م �لجتماعية بدًل 

من �لعزو �ملجتمعي و�خلوف من مو�جهة �ملو�قف. 
((( در��س���ة �لو�س���ع �لجتماع���ي �لقت�س���ادي لالأ�س���رة وم���ا ميكن �أن يك���ون له من 1

�نعكا�سات على تعلم �لطفل، وما ي�سهم به يف ذلك. 
((( �لتعرف على �مل�ستوى �لتعليمي و�لثقايف و�لجتماعي لالأ�سرة، ويف �سوء ذلك 1

ميك���ن تقدمي �خلدمات �لالزمة حتى ُيطلب منهم �ملهام و�لتكليفات �ملنا�س���بة 
دون مبالغة �أو توجيه تق�سري لهم. 

((( �لتعرف على �س���غوط �لأ�س���رة �لناجتة عن �لإعاقة وحتديدها و�لتعامل معها 1
ب�س���كل �س���وي دون �له���روب منه���ا �أو �إرجائها، مم���ا ينعك�س ذلك �س���لًبا على منو 

�لطفل و�حتياجاته. 
((1(  حتدي���د م�س���توى �لكف���اءة �لو�لدي���ة يف �لتعام���ل م���ع خمتلف �ل�س���غوط �لتي 1

تو�جههم، ومن بينها �ل�س���غوط �لناجتة عن �لإعاقة، و�مل�س���كالت �لقت�سادية 
و�لجتماعية و�جتاهات �لآخرين نحو �لطفل �ملعاق.

ومن البحوث املقرتحة واملرتبطة بنتائج البحث احلايل:
((( فعالي���ة برنام���ج تدريبي يف خف�س بع�س ��س���طر�بات �لنط���ق و�أثره يف خف�س 1

�ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
((( فعالية برنامج �إر�س���ادي يف حت�س���ني �ل�س���البة �لنف�س���ية لدى �أمه���ات �لأطفال 1

ذوي �لإعاقة �لفكرية در��سة �إكلينيكية.
((( �سمات �سخ�سية �لأمهات وعالقتها بال�سلوك �ل�ستقاليل لدى �أطفالهن ذوي 1

�لإعاقة �لفكرية هوؤلء �لأطفال در��سة �إكلينيكية.
((( فعالية برنامج تدريبي بنظامي �لدمج و�لعزل يف حت�سني �ل�سلوكيات �لتكيفية 1

و�أثره على �لتو��سل �لجتماعي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
((( �لن�س���حاب �لجتماعي ل���دى �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و�خوتهم 1

وعالقته بال�سطر�بات �ل�سلوكية لدى هوؤلء �لأطفال.
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ملخ�س البحث:
ه���دف �لبح���ث �إىل حتديد فعالية برنامج �إر�س���ادي لتنمية �لوعي بخ�س���ائ�س 
ذوي �لإعاق���ة ل���دى �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاقة و�أث���ره يف تنمية �جتاه���ات �لتالميذ 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام، وتتك���ون �لعينة 
�لأ�سا�س���ية م���ن عينت���ني فرعيت���ني ب���كل منه���ا ثالثة جمموع���ات من تالمي���ذ �ملرحلة 
�لبتد�ئية مبد�ر�س �لدمج، كل جمموعة مبدر�س���ة بها دمج �إعاقة ب�س���رية �أو �س���معية 
�أو عقلي���ة )ن = 149 تلمي���ًذ�( ليمثلو� �ملجموعات �لتجريبية �لثالث، كذلك مت �ختيار 
ثالث���ة جمموع���ات من تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية مبد�ر�س �لدمج ع�س���و�ئًيا، على �أن 
تك���ون �لإعاقة �ملدجمة �إعاقة عقلية �أو �س���معية �أو ب�س���رية( و�لذي���ن بلغ عددهم )ن= 
140 تلمي���ًذ�( ليمثل���و� �ملجموعات �ل�س���ابطة �لثالث. �أما عين���ة �ملد�ر�س غري �ملدجمة 
تتك���ون م���ن 3 جمموع���ات من تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئي���ة مبد�ر�س غ���ري د�جمة، كل 
جمموعة مبدر�س���ة يتم توعيتها بالإعاقة �لب�س���رية �أو �ل�س���معية �أو �لعقلية )ن= 112 
تلمي���ًذ�( ليمثل���و� �ملجموعات �لتجريبية �لثالث، كذلك يت���م �ختيار 3 جمموعات من 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية مبد�ر�س غري �ملدجم���ة )ن= 103 تلميًذ�( و�لذين ميثلو� 
�ملجموع���ات �ل�س���ابطة. مت �إعد�د مقيا�س �لجتاهات نح���و دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام، وكذل���ك �ختب���ار وع���ي �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة بخ�س���ائ�س ذوي 
�لإعاق���ة �ل�س���معية،�ختبار وع���ي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة بخ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية، �ختبار وعي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
ومت �إعد�د برنامج �إر�سادي لتنمية �لوعي بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة. وبناء على ذلك مت 
�لتو�س���ل للنتائج �لتالية: توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق 
�لبع���دي ل���دى �ملجموعات �لتجريبية يف �لوعي بخ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة )�لب�س���رية، 
و�ل�س���معية، و�لعقلي���ة( ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي باملد�ر����س �لد�جمة وغري �لد�جمة. 
وتوج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملجموع���ات �لتجريبية �لث���الث و�ملجموعات 
�ل�س���ابطة �لثالث يف �لوعي بالإعاقة �لب�س���رية و�لإعاقة �ل�سمعية و�لإعاقة �لفكرية 
ل�س���الح �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر����س �لد�جم���ة وغ���ري �لد�جم���ة. وتوجد فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموعات �لتجريبي���ة �لث���الث و�ملجموعات �ل�س���ابطة �ملناظرة 
له���ا يف �لجتاه���ات نحو دم���ج ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام ل�س���الح �ملجموعات 
���ا باملد�ر�س غ���ري �لد�جمة. وتوج���د فروق د�لة  �لتجريبي���ة باملد�ر����س �لد�جم���ة و�أي�سً
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�إح�س���ائًيا ب���ني �لتطبي���ق �لقبل���ي و�لتطبيق �لبع���دي ل�س���الح �لتطبي���ق �لبعدي لدى 
���ا مبد�ر����س �لدمج يف  �ملجموع���ات �لتجريبي���ة �لث���الث باملد�ر����س غ���ري �ملدجمة و�أي�سً
�لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام. ول توجد ف���روق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني �لقيا�س �لبعدي و�لتتبع���ي لدى �ملجموعات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غري 
ا مبد�ر�س �لدمج يف �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم  �ملدجمة و�أي�سً
�لع���ام. توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا فقط بني �ملجموع���ة �لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاق���ة �لب�س���رية( و �ملجموع���ة �لتجريبية )�لت���ي مت توعيتها بالإعاقة �ل�س���معية( 
يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل)�لت���ي 
مت توعيته���ا بالإعاق���ة �لب�س���رية(. و�ملجموع���ات �لتجريبية مبد�ر�س �لدم���ج �أعلى يف 
�لجتاه���ات نح���و �لدمج م���ن �ملجموعات �لتجريبي���ة يف �ملد�ر�س غ���ري �ملدجمة ماعد� 
�ملجموع���ات �ملدمج مبد�ر�س���ها �إعاقة عقلية ل توجد ف���روق يف �لجتاهات نحو �لدمج 
بني درجات �ملجموعة �لتجريبية باملدر�س���ة �لد�جمة و�ملجموعة �لتجريبية باملدر�س���ة 
غ���ري �لد�جم���ة. وتوج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا يف �لجتاه���ات نحو دم���ج ذوي �لإعاقة 
ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �ملدمج معها باملدر�س���ة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية و�ملجموعة 
�لتجريبية �ملدمج معها ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لفروق ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية 

�ملدمج معها �لإعاقة �لب�سرية.

الكلمات املفتاحية: �لدمج، برنامج �إر�س���ادي، �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة، �لجتاهات نحو 
دمج ذوي �لإعاقة.
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The present study aims to determine the effectiveness of 
a counseling program to develop the awareness among students 
of ordinary schools about the characteristics of students with 
handicapped and its impact on development attitudes of students in 
ordinary schools towards the integration of handicapped in ordinary 
school. The sample includes 289 students (three exprimental groups 
n=149 ,three control groups n= 140) from inclusive primary schools 
and 215 students (three exprimental groups n=112 ,three control 
groups n= 103) from non- inclusive primary schools. The sample 
is from inclusive primary schools distributes on schools that have 
the integration program of the categories of mental, auditory and 
visual disabilities. The researcher prepared attitudes scale towards 
the integration of handicapped in ordinary schools, a counseling 
program to develop an awareness about disabled characteristics, 
and a test about disabled characteristics in each category of visual 
impairment, hearing impairment and mental retardation. Data 
was analyzed by using statistical methods analysis of variance 
ANOVA, Scheffe method for multiple comparisons, t-test, mean 
and standard deviation.The results of the study indicated that: There 
are significant differences between the pre and post application for 
the experimental groups in the awareness of the characteristics of 
the visually impaired, hearing impaired, and mental disability in 
favor of the post application of inclusive and non-inclusive schools. 
There are statistically significant differences between the three 
experimental groups and the three control groups in the awareness of 
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visual disability and hearing disability and mental disability in favor 
of the experimental groups in inclusive and non-inclusive schools. 
There are significant differences between the three experimental 
groups and the corresponding control groups in the attitudes towards 
the integration of disabled in ordinary schools in favor of the 
experimental groups at inclusive schools and also in non-inclusive 
schools. There are significant differences between the pre and post 
application n favor of post-application of the three experimental 
groups in the inclusive schools and also in the non- inclusive schools 
in attitudes towards the integration of disabled students in ordinary 
schools. There is no statistically significant differences between the 
post application and the flow-up for experimental groups at inclusive 
schools and also at non-inclusive schools in attitudes towards the 
integration of the disabled in ordinary schools. There are significant 
differences between the experimental group (which has been aware 
about visual disability characteristics) and the experimental group 
(which has been aware about hearing disability characteristics) in 
their attitudes towards the integration of the disabled in favor of 
the first experimental group (which has been aware about visual 
disability characteristics). There are differences between the 
experimental groups in inclusive schools towards integration from 
the experimental groups in non inclusive schools, except for the 
group that integrate own schools mental retardation and the scores 
of the experimental groupin inclusive schools and experimental 
group in non inclusive schools attitudes in favour of experimental 
groups in inclusive schools.There are significant differences in 
attitudes towards the integration of the disabled students between the 
experimental group in the school that integrate visually impaired and 
the experimental group in the school that integrate mental retardatin 
in favor of the experimental group in the school that integrate visual 
impairment.

Keywords: integration, councelling program, handicapped students, 
attitudes 
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مقدمة البحث:
يع���د دم���ج ذوي �لإعاقة مع غري ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س من �ملو�س���وعات �لتي 
نالت �هتماًما كبرًي� من �ملتخ�س�سني يف جمال رعاية ذوي �لإعاقة، وقد جاء �لهتمام 
بالدمج يف �لفرتة �لأخرية نتيجة ف�سل �لرب�مج �لتي �سادت خالل فرت�ت �سابقة حيث 
كانت تلك �لرب�مج مبنية على مبد�أ عزل ذوي �لإعاقة وتخ�س���ي�س موؤ�س�س���ات خا�س���ة 
به���م منغلق���ة عليهم. ومفهوم �لدم���ج (Integration / inclusion) هو تعليم ذوي 
�لإعاق���ة يف مد�ر����س �لدمج Mainstream schools مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة 
عل���ى �أن يت���م �لتغي���ري يف �لنظام مب���ا يلبي جميع حاج���ات جميع �لأطف���ال، و�إعد�دهم 
للعم���ل يف �ملجتم���ع م���ع غ���ري ذوي �لإعاق���ة. هذ� �لربنامج �س���غل �لكثري م���ن �ملهتمني 
و�ملتخ�س�س���ني يف تربي���ة ذوي �لإعاق���ة وتاأهيله���م، لتوف���ري �أف�س���ل �أ�س���اليب �لرعاي���ة 
 Integration لرتبوية و�ملهنية لذوي �لإعاقة مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة. ولكن�
تعني �لدمج ولكن �حل�س���ور مع غري ذوي �لإعاقة بع�س �حل�س����س، �أو وحد�ت معينة 

.(Department for International Development, 2015) من �ملنهج

وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن ق�س���ية تقبل �ملجتم���ع للطف���ل ذي �لإعاقة م���ن �لبد�ية 
و�ندماج���ه يف �ملجتم���ع ذ�ت �أهمي���ة ك���ربى �إل �أن �ملجتمع ماز�ل ينظ���ر �إىل �لطفل ذي 
�لإعاق���ة عل���ى �أنه ميثل ع���بء على �ملجتمع و�أنه ع���دمي �لفائ���دة، ورد �لفعل �لطبيعي 
لرف����س �ملجتم���ع غري �ملعلن لالإعاقة تدفع �لأ�س���رة �إىل �إخفاء طفلها ذي �لإعاقة عن 
�ملجتم���ع وم���ا يرتت���ب على ذل���ك هو �إ�س���ابة �لطفل بالكتئ���اب و�لعزلة وي�س���بح عدًو� 

للمجتمع )حجازى، 1999(.

ولعملي���ة دم���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعدي���د م���ن �لفو�ئ���د ل���ذوي �لإعاق���ة 
�أنف�س���هم منه���ا �أنه���ا تدهم بنم���وذج �سخ�س���ي �جتماعي �س���لوكي للتفاهم و�لتو��س���ل 
وتقلي���ل �لعتم���اد �ملتز�ي���د على �لآخرين، وي�س���يف ر�بط���ة عقلية و�س���يطة �أثناء لعب 
���ا لعملية �لدمج فو�ئد  �لطفل ذي �لإعاقة ولهوه مع �أقر�نه غري ذوي �لإعاقة، و�أي�سً
لالأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاقة حي���ث �إن �لدمج يوؤدي �إىل تعدي���ل �جتاهات �لطفل غري 
ذوي �لإعاقة نحو �لطفل ذي �لإعاقة، �إ�سافة �إىل فو�ئد �لدمج لالآباء وفو�ئد �لدمج 
�لأكادميي���ة و�لفو�ئ���د �لجتماعي���ة �ملتع���ددة. �إذ ينب���ه كل �أف���ر�د �ملجتم���ع �إىل ح���ق ذي 
�لإعاقة يف �إ�س���عاره باأنه �إن�س���ان، وعلى �ملجتمع �أن ينظر �إليه على �أنه فرد من �أفر�ده. 
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و�أن �لإ�س���ابة �أو �لإعاقة لي�س���ت مربًر� لعزل �لطفل عن �أقر�نه غري ذوي �لإعاقة كاأنه 
غريب غري مرغوب فيه بالإ�سافة �إىل �أن دمج �لطالب ذوي �لإعاقة مع �أقر�نهم غري 
ذوي �لإعاقة له قيمة �قت�سادية تعود على �ملجتمع �إذ توظف ميز�نية �لتعليم توظيًفا 

�أكرث فاعلية بو�سعها يف مكانها �ل�سحيح ومبا يعود على �لطالب بفو�ئد كبرية.

وقد ثبت �أن �لكثري من �حتياجات هذه �لفئة من �ملمكن توفريها �سمن �إطار 
�ملجتم���ع دون �حلاج���ة �إىل �لع���زل ودون تكب���د �لتكالي���ف �لباهظ���ة �لت���ي ترتتب عليه 
 .(Singh, 2006) وعلى �لرغم من ذلك تو�جه عملية �لدمج �لعديد من �لتحديات

وتع���د �لجتاه���ات �لإيجابي���ة ل���كل م���ن �ملدر�س���ني و�لط���الب نح���و �لدمج من 
 (Avramidis, Bayliss, ملقومات �لأ�سا�سية لنجاح عملية �لدمج وحتقيق �لأهد�ف�
(Burden., 2000 &. ومنذ عقد م�سى حدث تغري �إيجابي يف �جتاه �ملجتمع نحو 

.(Rees, Spreen, & Harnadek 1991) لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية�

وتهدف عملية دمج ذوي �لإعاقة مع �لأ�س���وياء �إىل تنمية �جلانب �لجتماعي 
���ا تنمية �جتاهات �يجابية  و�لتفاع���ل و�لألف���ة مع �لآخرين من قبل ذي �لإعاقة و�أي�سً
نح���و ذي �لإعاق���ة م���ن قب���ل غ���ري ذوي �لإعاق���ة و�لق�س���اء عل���ى �لعزل���ة �لت���ي يعان���ى 
منه���ا ذوي �لإعاق���ة، ويذك���ر Mason �أن �لعزل���ة تع���د �س���بًبا رئي�ًس���ا لن�س���اأة �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين؛ لأنه���ا ت���وؤدى �إىل �لإحب���اط وبالت���ايل ت���وؤدى �إىل مزيد من ح���دة �لعدو�ن                                                 

)فى: �سالح، 2001، 225(.

و�س���هدت كث���ري م���ن �ملجتمع���ات نزع���ة �إن�س���انية للدفاع ع���ن حق �ل�س���خ�س ذي 
�لإعاق���ة يف حي���اة كرمي���ة يف �ملجتمع، عرفت يف �لبد�ية با�س���م مبد�أ �لتطبيع ويق�س���ي 
ب���اأن يعي����س ذي �لإعاق���ة يف بيئ���ة ت�س���به �لبيئ���ة �لطبيع���ة و�أن يح�س���ل عل���ي بر�م���ج 
وخدم���ات ت�س���به �إىل �أق�س���ي ح���د ممك���ن تلك �لت���ي يتم توفريه���ا لغ���ري ذوي �لإعاقة                                         

)�خلطيب، 1998، 55(.

وتز�ي���د �هتم���ام �ملجتمع���ات �حلديث���ة به���ذه �لفئات �خلا�س���ة مع تز�ي���د �أعد�د 
ذوي �لإعاق���ة وتن���وع �لإعاق���ات بغر�س �إدماجهم يف �ملجتمع وتهيئة �لظروف �ملنا�س���بة 
مل�س���اركتهم وتفاعله���م يف بيئ���ات �جتماعي���ة وتعليمي���ة عادي���ة مب���ا ي���وؤدى �إىل تعدي���ل 
�لجتاه���ات �ل�س���لبية نح���و ذوي �لإعاقة و�لت���ي تتولد نتيجة عزلهم و�س���وء فهم �أفر�د 
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�ملجتمع �ملحيطني بهم. وتو�سلت �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �لجتاهات �ل�سلبية نحو 
 (Akrami, Ekehammar, ذوي �لإعاق���ة جتعله���م ل يحققون �أهد�فهم يف �حلي���اة

.Claesson, & Sonnander, 2006)

ونظًر� لوجود ق�سور يف �لجتاهات �ليجابية من قبل غري ذوي �لإعاقة نحو 
دمج ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام فقد يكون �لق�سور يف �لجتاهات �ليجابية 
يرجع �إىل ق�سور يف معرفة هوؤلء ذوي �لإعاقة �لذين مت دجمهم يف مد�ر�س �لتعليم 
 .“ –�سلوكي  �لعام ولتنمية هذ� �جلانب �ملعريف يتم تطبيق برنامج �إر�سادي” معريف 
حيث يعمل �لإر�س���اد �لنف�س���ي على م�س���اعدة �لفرد لتعديل �س���لوكه وفهم ذ�ته وتقبلها 
و�حرت�مه���ا وتنميته���ا وحتم���ل �مل�س���وؤلية وتنمي���ة عالقات���ه �لجتماعي���ة وغريها من 

�ل�سمات �ليجابية �لتي ت�ساعد على حتقيق �لتو�فق )�أبو زيد، 2012، 234(. 

وحدد �س���ادق )1992، 9-13( �أن �لإر�س���اد �لنف�سي ي�ساعد �أخوة و�أخو�ت �لطفل 
ذي �لإعاقة و�إر�سادهم نف�سًيا لتقبل حالة �أخيهم وذلك بتب�سريهم بخ�سائ�س �أخيهم 
ومطالب منوه وتدريبهم على معاملته معاملة ح�س���نة وتكوين �جتاهات نحو �أخيهم 

وزيادة تقبلهم �لنف�سي له.

م�سكلة البحث:
لق���د نال دم���ج ذوي �لإعاقة �هتمام �مل�س���وؤولني يف �لتعلي���م و�لباحثني �هتماًما 
كبرًي� ولكن عملية �لدمج لبد �أن تقوم على �أ�س����س �س���ليمة ومن هذه �لأ�س����س �أن يزود 
�لتالميذ و�ملعلمني يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مبعلومات كافية وعقد لقاء�ت �إر�س���ادية 
عن خ�سائ�س وطبيعة �لفئة �لتي �سيتم دجمها يف مد�ر�سهم ويتم تنفيذ ذلك بالعديد 
م���ن �لط���رق منها �أن يتم عر�س هذه �ملعلومات من خالل تدريب يتم باملدر�س���ة وهذ� 
 Maras & Brown (2000) ما �أكدت عليه �لدر��س���ات يف هذ� �ملجال ومنها در��س���ة
و�لتي تو�س���لت �إىل �أن �جتاهات �لأطفال �س���لبية نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة ب�سبب �أنه 
 Vignes, ا تو�س���لت در��سة��� مل يكن لديهم معلومات كافية عن هذه �لإعاقات، و �أي�سً
et al. (2010) �إىل �أن���ه توج���د عو�م���ل ترتب���ط بالجتاه���ات �ليجابي���ة نح���و ذوي 
�لإعاقة منها تكوين �س���د�قة مع �لطفل ذي �لإعاقة �أو جمع معلومات عن �لإعاقات. 
وميك���ن تعدي���ل �لجتاهات نحو ذوى �لإعاقة عن طريق توفري �ملعلومات �ل�س���حيحة 

و�خلرب�ت �لإيجابية عنهم )كرم �لدين، 1998(. 
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ويف در��س���ة �ل�س���باح وخمي����س، و�س���فاء، وعو�د، و�س���عيد )2008( و�لت���ي تناولت 
�ل�سعوبات �لتي تو�جه عملية دمج ذوي �لإعاقة باملد�ر�س �حلكومية بفل�سطني و من 
ب���ني هذه �ل�س���عوبات عدم تهيئة وتوعية �لأقر�ن غ���ري ذوي �لإعاقة و�ملعلمني و�لأهل 
و�ملجتمع �ملحلي بذوي �لإعاقة حتى يكونو� �جتاهات �يجابية نحو دمج ذوي �لإعاقة. 
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أهمية �ملعلومات عن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة �لت���ي ميكن تقدميها 
للتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاقة لكي يقبلو� دمج ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س���هم تكون لديهم 
�جتاهات �إيجابية نحوهم؛ �إل �أنه توجد ندرة يف �لدر��سات �لعربية ويف �ململكة �لعربية 
�ل�س���عودية �لتي تناولت تاأثري تقدمي تدريب �إر�س���ادي لتنمي���ة �ملعرفة لدى �لتالميذ 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة ع���ن �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة، لذ� تكمن م�س���كلة �لبح���ث �حلايل يف 

�لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:
((( �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموع���ات 1 ب���ني وع���ي  ف���روق  ه���ل توج���د 

�لتجريبية عن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة �ل�س���معية، و�لب�س���رية، و�لفكرية قبل 
تطبيق �لربنامج وبعد تطبيق �لربنامج مبد�ر�س �لدمج؟.

((( �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموع���ات 1 ب���ني وع���ي  ف���روق  ه���ل توج���د 
�لتجريبية عن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة �ل�س���معية، و�لب�س���رية، و�لفكرية قبل 

تطبيق �لربنامج وبعد تطبيق �لربنامج باملد�ر�س غري �لد�جمة؟.
((( �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموع���ات 1 ب���ني وع���ي  ف���روق  ه���ل توج���د 

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ع���ن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية، و�لب�س���رية، 
و�لفكرية مبد�ر�س �لدمج؟.

((( �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموع���ات 1 ب���ني وع���ي  ف���روق  ه���ل توج���د 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ع���ن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية، و�لب�س���رية، 

و�لفكرية باملد�ر�س غري �لد�جمة؟.
((( ه���ل توج���د فروق بني جمموعات �لتالميذ �لذين تعر�س���و� لربنامج �إر�س���ادي 1

)�ملجموعات �لتجريبية( و�ملجموعات �ل�سابطة مبد�ر�س �لدمج يف �جتاهاتهم 
نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام؟.

((( ه���ل توج���د فروق بني جمموعات �لتالميذ �لذين تعر�س���و� لربنامج �إر�س���ادي 1
)�ملجموع���ات �لتجريبي���ة( و�ملجموع���ات �ل�س���ابطة باملد�ر�س غ���ري �ملدجمة يف 

�جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام؟.
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((( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي �لبع���دي ل���دى تالمي���ذ �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف �جتاهاتهم نح���و دمج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�س 

�لتعليم �لعام؟.
((( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي �لبع���دي ل���دى تالمي���ذ �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة 
مبد�ر�س �لتعليم �لعام؟.

((( ه���ل توج���د ف���روق بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي لدى تالمي���ذ �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف �جتاهاتهم نح���و دمج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�س 

�لتعليم �لعام؟.
((1( ه���ل توج���د ف���روق بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي لدى تالمي���ذ �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة 
مبد�ر�س �لتعليم �لعام؟.

(((( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني تالمي���ذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف 1
�جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة تبًع���ا لنوع �لإعاق���ة �ملدجمة مبد�ر�س���هم 

)عقلية –�سمعية –ب�سرية(؟.
(((( ه���ل توجد ف���روق بني تالميذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غري �ملدجمة 1

يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة تبًعا للتوعي���ة بنوع �لإعاقة �ل�س���معية، 
و�لب�سرية، و�لفكرية؟.

(((( ه���ل توجد ف���روق بني تالميذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غري �ملدجمة 1
و�ملجموعات �لتجريبية مبد�ر�س �لدمج يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاقة 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام؟

اأهداف البحث: 
��ستهدف �لبحث �حلايل �إىل حتديد:

((( �لتع���رف عل���ى �لف���روق بني وع���ي �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموعات 1
�لتجريبية و�ل�س���ابطة مبد�ر�س �لدمج عن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، 

و�لب�سرية، و�لفكرية قبل تطبيق �لربنامج وبعد تطبيق �لربنامج.
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((( �لتع���رف عل���ى �لف���روق بني وع���ي �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة باملد�ر����س غ���ري �ملدجمة ع���ن خ�س���ائ�س ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية قبل تطبيق �لربنامج وبعد تطبيق �لربنامج.

((( �لتعرف على �لفروق بني جمموعات �لتالميذ �لذين تعر�سو� لربنامج �إر�سادي 1
)�ملجموع���ات �لتجريبي���ة( و�ملجموع���ات �ل�س���ابطة مبد�ر�س �لدم���ج و�ملد�ر�س 
غ���ري �ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نحو دم���ج ذوي �لإعاقة مبد�ر����س �لتعليم �لعام.

((( �لتع���رف على �لفروق ب���ني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي ل���دى تالميذ �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج و�ملد�ر�س غري �ملدجم���ة يف �جتاهاتهم نحو دمج 

ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.
((( �لتعرف على �لفروق بني �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لدمج و�ملد�ر�س 1

غري �ملدجمة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاقة تبًعا لنوع �لإعاقة �ملدجمة 
–  و�لعقلية(. مبد�ر�سهم )�لإعاقة �لب�سرية –و�ل�سمعية 

((( �لتع���رف عل���ى �لف���روق ب���ني تالمي���ذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر����س غ���ري 1
�ملدجمة و�ملجموعات �لتجريبية مبد�ر�س �لدمج يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي 

�لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.

اأهمية البحث:
((( ت���وؤدى �لجتاه���ات �ل�س���لبية نح���و ذوي �لإعاق���ة �إىل عدم قدرته���م على حتقيق 1

�لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماع���ي حي���ث ت���زد�د قدرته���م عل���ى حتقي���ق �لتو�ف���ق 
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي عندم���ا ي�س���عرون بتقب���ل �لآخري���ن له���م، ويرتتب على 
�لجتاه���ات �ل�س���لبية نحوهم: ��س���طر�ب �س���ورة �ل���ذ�ت و�لإح�س���ا�س بالدونية 
و�نخفا����س م�س���توى �لطم���وح، �لعزل���ة و�لتباع���د وع���دم �لتو�ف���ق، و�لكتئ���اب 

و�لنطو�ء و�لعدو�ن
((( زي���ادة ع���دد ذوي �لإعاق���ة يف �ملجتم���ع وحاجته���م لالندماج يف �ملجتم���ع، وتبنى 1

�سيا�س���ات �لدمج يف �لتعليم ورف�س عملي���ة عزلهم عن �ملجتمع، حيث تر�وحت 
ن�س���بة �نت�س���ار ذوي �لإعاق���ة م���ا ب���ني 13 % �إىل 30 % (Qirbi, 1987). ويقدر 
�لعدد �لإجمايل لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة يف �لعامل بحو�يل 600 مليون �إن�سان 
وم���ا يق���رب من 25 ملي���ون �إن�س���ان معوق يف �ل���دول �لعربية )جم���ال �خلطيب 

و�ل�سمادي، و�لرو�سان، و�حلديدي، ويحيى، و�لناطور،و�آخرون، 2007، 12(.
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((( �جتاه���ات �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و ذوي �لإعاق���ة توؤث���ر يف ثقة ذوي 1
���ا يع���د �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة فئ���ة م���ن فئات  �لإعاق���ة باأنف�س���هم، و�أي�سً
�ملجتم���ع �ل���ذي توؤثر �جتاهاته نح���و ذوي �لإعاقة وعلى ك���م ونوعية �خلدمات 

�لتي تقدمها �لدولة لرعاية ذوي �لإعاقة.
((( عملي���ة �لدمج تقلل �لتكلفة �لقت�س���ادية للموؤ�س�س���ات �خلا�س���ة بذوي �لإعاقة 1

حيث �أن عملية �لدمج تعد توفري للجانب �لقت�سادي.
((( �أن �لتاأك���د من م���دى حتقيق �لدمج لأهد�فه وهو تنمية �جتاهات �يجابية من 1

غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و ذوي �لإعاقة يقلل من ع���دو�ن ذوي �لإعاقة. فعدو�ن 
�لطف���ل �ملتخل���ف عقلًي���ا يتوقف عل���ى �جتاه���ات �لآخرين نحوه ول���ذ� �لأطفال 
�ملدجم���ون �أق���ل عدو�ني���ة م���ن ذويه���م مم���ن مل ت�س���ملهم عملية �لدم���ج )عبد 

�حلميد، 2003(.

م�سطلحات البحث:
)- الإعاقة Handicap: م�سطلح �لإعاقة �إىل �لأثر �لنعكا�سي �لنف�سي �أو �لنفعايل 
�أو �لجتماع���ي �أو �ملرك���ب �لناج���م ع���ن �لعجز و�لذي مينع �لف���رد �أو يحد من مقدرته 
عل���ى �أد�ء دوره �لجتماع���ي �ملتوق���ع من���ه و�لذي مينع �لفرد �أو يح���د من مقدرته على 
�أد�ء دوره �لجتماع���ي �ملتوق���ع من���ه و�ل���ذي يعد طبيعًيا بالن�س���بة ل�س���نه ونوع جن�س���ه، 

وتبًعا لالأو�ساع �لجتماعية و�لثقافية )�لقريطى، 2005، 24(.
 Attitudes toward 2- الجتاهلات نحلو دملج ذوي الإعاقلة مبدار�لس التعليلم العلام
“جمم���وع  ه���ي:   :mainstreaming Handicapped in regular schools
��س���تجابات تالميذه���م غ���ري ذوي �لإعاقة يف مد�ر����س �لدمج ومد�ر����س لي�س بها دمج 
عل���ى مف���رد�ت مقيا����س �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة و�لت���ي تعرب عن �آر�ء و�أفكار 

وم�ساعر �لأفر�د عينة �لبحث �حلايل”.
3-  الربناملج الإر�سلادي: Counseling Program : »ه���و برنام���ج خمطط ومنظم 
يف �س���وء �أ�س����س علمي���ة لتق���دمي �خلدمات �لإر�س���ادية �ملبا�س���رة وغ���ري �ملبا�س���رة فردًيا 
وجماعًيا جلميع من ت�سمهم موؤ�س�سة ما، بهدف م�ساعدتهم يف حتقيق �لنمو �ل�سوي 
و�لقيام بالختيار �لو�عى �ملتعقل لتحقيق �لتو�فق �لنف�س���ي د�خل �ملوؤ�س�س���ة وخارجها« 

)زهر�ن، 2002، 499(.
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 Cognitive- behavior �ل�س���لوكي  �ملع���ريف  �لع���الج  ��س���تخد�م  و�س���يتم 
Therapy(CBT):  ويعرف باأنه: “�أحد تيار�ت �لعالج �حلديث و�لتي تهتم ب�س���فة 
�أ�سا�س���ية باملدخ���ل �ملع���ريف ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة و�ل�س���لوكية ل���ذ� له���ذه �لطريق���ة 
جانب���ني هم���ا عالجي���ة قائمة على نظري���ة �لتعلم �ل�س���لوكية من جه���ة، و�أخرى تركز 
عل���ى �جلان���ب �ملعريف و�ل���ذي يهدف هذ� �لأ�س���لوب �إيل �إقناع �لف���رد �أن معتقد�ته غري 
منطقي���ة وتوقعات���ه و�أفكاره �س���لبية و�لت���ي حتدث نق�س �لتكيف وذل���ك بهدف تعديل 
�جلو�نب �ملعرفية �مل�س���وهة وبالتايل هذ� �ملدخل �لعالجي ل ي�س���تبعد �مل�سكالت و�إمنا 
ي�س���اعد �لف���رد عل���ى �لتعامل مع �مل�س���كالت بطريقة �أكرث �إيجابية طبًق���ا ملفهوم �لفرد 
عن �أفكاره وم�س���اعره ولذ� يتم �لتعامل مع �لأفكار و�مل�س���اعر �ل�سلبية، وذلك من �أجل 
�إح���د�ث تغ���ري�ت معرفية و�نفعالية و�س���لوكية لدي �لفرد ويع���رف �إجر�ئيا مبجموعة 
م���ن �لأن�س���طة تق���دم وينفذه���ا �لتلمي���ذ لتعدي���ل �جلو�ن���ب �ملعرفي���ة �مل�س���وهة لدي���ه 
وتعديله���ا مم���ا ينعك�س ذلك على �لجتاهات و�ل�س���لوكيات للتفاعل مع �لتالميذ ذوي 

�لإعاقة �ملدجمني يف مد�ر�س �لتعليم �لعام”.

الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة: تعني �إملام وفهم �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة باملعلومات 
و�ملع���ارف و�خل���رب�ت �ملرتبط���ة بالإعاق���ات �لب�س���رية، �ل�س���معية، و�لعقلي���ة. ويع���رف 
�إجر�ئًي���ا بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لتلمي���ذ �لع���ادي يف �ختب���ار �لوع���ي بالإعاقة 

�لب�سرية، �أو �ختبار �لوعي بالإعاقة �ل�سمعية، �أو �ختبار �لوعيبالإعاقة �لفكرية.

الدملج: يع���رف �لرو�س���ان )2006، 60( �لدم���ج م�س���طلح يطل���ق عل���ي نظ���ام حديث يف 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يت�س���من و�س���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف �ل�س���فوف �لعادي���ة ل���كل 
�لوقت �أو بع�س �لوقت، وهو نظام له �يجابياته و�س���لبياته، وتعترب �ل�س���فوف �خلا�سة 
�مللحقة باملدر�سة �لعادية �سكال من �أ�سكال �لدمج«. ولكن �ملطبق يف ف�سول �لتعليم هو 
�لدمج �جلزئي بو�س���ع �لتالميذ ذوي �لإعاقة بف�س���ول ملحقة باملدر�سة �لعامة ولكن 

ي�سرتكو� مع �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة يف بع�س �لأن�سطة باملدر�سة.
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االإطار النظري:
الطفل ذي الإعاقة: 

�لطف���ل ذي �لإعاق���ة ه���و طفل يعاين من حالة �س���عف �أو عجز حتد من قدرته 
على �لتعلم بالبيئة �لرتبوية �لعادية، �أو تنعه من �لقيام بالوظائف و�لأدو�ر �ملتوقعة 
مم���ن ه���م يف عمره با�س���تقاللية وبذلك فهو طفل لديه �نح���ر�ف �أو تاأخر ملحوظ يف 
�لنم���و ج�س���مًيا �أو ح�س���ًيا �أو عقلياُ �أو �س���لوكًيا �أو لغوًيا وينجم ع���ن ذلك حاجات فريدة 

تقت�سي تقدمي خدمات خا�سة )�خلطيب و�آخرون، 2007، 12(.

فئات الإعاقة:
ت�سنف �لإعاقة �إىل �لفئات �لتالية:

Mental Retardation :الإعاقة الفكرية
د�ر نقا����س وج���دل ح���ول م�س���طلح �لإعاق���ة �لفكري���ة ب���ني موؤي���د ومعار����س 
ل�ستخد�م هذ� �مل�سطلح، حيث �أن م�سطلح �إعاقة عقلية يحمل جو�نب �سلبية ولذ� فاإن 
�جلمعي���ة �لأمريكية للتخلف �لعقلى مت �قرت�ح تغيري �أ�س���مها وحذف كلمات �لتخلف 
�لعقل���ى Mental Retardation من �أ�س���م �جلمعية، وكان �لعديد من �مل�س���طلحات 
�لت���ي مت �قرت�حه���ا م���ن قب���ل �لباحث���ني يف هذ� �ملج���ال لتحل حم���ل �لتخل���ف �لعقلى 
 Intellectual Disability/ ومنه���ا عدم �لإعاقة �لفكرية / �أو �ل�س���عوبات �لفكري���ة
 Disabilities Developmental �لنمائي���ة  �ل�س���عوبات  ���ا  و�أي�سً  ،Disabilities
 Cognitive – Adaptive – �لتكيفي���ة  �ملعرفي���ة  �ل�س���عوبة  �أو  �لتاأخ���ر  ���ا  و�أي�سً  ،
للم�س���طلح  تقبله���ا  �ملجتمع���ات تختل���ف يف  كان���ت  و�إن   ،  Disability /or Delay
�لأ�س���لى “تخلف عقلي” حيث �أن هذ� �مل�س���طلح لقى قبوًل يف �ملجتمعات �لأمريكية 
�إىل ح���د م���ا على �لعك�س من ذلك ل يالقى م�س���طلح �لتخل���ف �لعقلى قبوًل كبرًي� يف 
��سرت�لًيا ولذ� يف�سلو� ��ستخد�م Learning Disability ، بينما يف �ليابان يف�سلو� 
.Intellectual Disability (Panek & Smith, 2005) ستخد�م �إعاقة عقلية��

حدثت تغري�ت كثرية وم�س���تمرة على م�سطلح �لإعاقة �لفكرية وكان من بني 
 )AAMR( لتعريفات �لتي لقت قبوًل تعريف �جلمعية �لأمريكية للتخلف �لعقلى�
يف عام 1992 م حيث ي�س���ري �مل�س���طلح �إىل فئة من �لأفر�د يكون لديهم ق�سور وظيفى 
يف �لقدرة �لعقلية �أدنى من �ملتو�سط ب 2 �نحر�ف معيارى مع وجود ق�سور يف �إثنتني 
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 Self – لعناية بالذ�ت� Communication أو �أكرث من مهار�ت �لتكيف: �لت�س���ال�
 Social –Skills و�ملهار�ت �لجتماعي���ة Home-Livingملعي�س���ة �ملنزلي���ة� ،Care
 Self –Direction و�لتوجيه �لذ�ت���ى ، Community use لإف���ادة م���ن �ملجتم���ع�
�لوظيفي���ة �لأكادميي���ة  و�جلو�ن���ب   Health and Safety و�لأم���ان  و�ل�س���حة 
Functional Academics وق���ت �لف���ر�غLeisure و�لعم���ل Work ويظه���ر ه���ذ� 

.(Kiarie, 2006) لق�سور قبل �سن 18 �سنة�

 Visual impairment :الإعاقة الب�سرية
ت�س���مل �لإعاق���ة �لب�س���رية �لعم���ى )فق���د�ن �لب�س���ر �لكل���ي( و�س���عف �لب�س���ر 
)فق���د�ن �لب�س���ر �جلزئ���ي( وم���ن �لناحي���ة �لطبي���ة / �لقانوني���ة يعترب �لطف���ل كفيًفا 
�إذ� كان���ت ح���دة ب�س���ره �أق���ل م���ن 200/20 وذل���ك بع���د �لإجر�ء�ت �لت�س���حيحية �س���و�ء 
با�ستخد�م �لعد�سات �أو �لنظار�ت �لطبية �أو �جلر�حة ومن �لناحية �لرتبوية فالطفل 
يعت���رب كفيًف���ا �إذ� مل يك���ن با�س���تطاعته �لتعل���م من خالل حا�س���ة �لب�س���ر و�عتمد على 
طريقة بر�يل �أما �ل�سعف �لب�سري بني 70/20 �إىل 20 /200 وفًقا للتعريف �لقانوين                             

)�خلطيب و�آخرون، 2007، 13(.

 Hearing Impairment الإعاقة ال�سمعية
ت�سمل �لإعاقة �ل�سمعية �ل�سمم و�ل�سعف �ل�سمعي و�لأ�سم هو �ل�سخ�س �لذي 
يعاين من فقد�ن �سمعي يزيد عن 90 دي�سبل، �أما �ل�سخ�س �سعيف �ل�سمع فهو �لذي 
يرت�وح مدى �لفقد�ن �ل�س���معي 25- 90 دي�س���بل، وت�سنف �لإعاقة �ل�سمعية �إىل �إعاقة 
�س���معية قبل تطور �للغة و�إعاقة �س���معية بعد تطور �للغة، وت�سنف تبًعا ملوقع �لإ�سابة 
�إىل: فق���د�ن �س���معي تو�س���يلي، فق���د�ن �س���معي ح�س ع�س���بي، فقد�ن �س���مع خمتلط، و 
فق���د�ن �س���معي مرك���زي )�خلطيب و�آخرون، 2007، 15(. وتنت�س���ر ��إعاقة �ل�س���معية يف 

مدى 0.5 – 1 % )�لرو�سان، 2001، 172(.

دمج ذوي الإعاقة يف مدار�س التعليم العام:

 Mainstreaming :يق�سد بالدمج
�أك���رث م���ن 30 عاًم���ا وحالًي���ا  Mainstreaming من���ذ  ب���د�أ مفه���وم �لدم���ج 
ع���رف �لدم���ج Inclusive باأن���ه و�س���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة و�لأف���ر�د �ل�س���غار يف 
مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام م���ع �لتعديل يف بيئ���ة �لتعلم مب���ا يتو�فق مع ظ���روف �لإعاقة                
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�أن   Ridgeway (1986) ذك���ر  كم���ا   .(Monsen & Frederickson, 2004)
مفه���وم �لدم���ج Mainstreaming ي�س���تخدم م�س���اوًيا ملفه���وم �لبيئ���ة �لأق���ل قي���وًد� 
Least restrictive environment عل���ى �أن يت���م تعلي���م �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
يف ف�س���ول غ���ري ذوي �لإعاق���ة على �أن يت���م تعديل بيئة �لتعلم مب���ا يتو�فق مع ظروف 
�لإعاق���ة و يتم تقدمي مكافئ���ة مالية للمعلمني ، ومنذ 1973 م حتى �لثمانينات حدث 
من���و يف مع���دلت �لدمج حيث بلغت ن�س���بة 60 % م���ن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام.

ع���رف Gottlib ع���ام 1981 �لدم���ج باأنه و�س���ع �لطفل ذي �لإعاق���ة مع �لطفل 
�لع���ادي د�خ���ل �إط���ار �لتعلي���م �لنظام���ي �لع���ادي مل���دة 50% م���ن وق���ت �لي���وم �لدر��س���ي 
م���ع تطوي���ر �خلط���ة �لرتبوي���ة �لت���ي تق���دم �ملتطلب���ات �لنظري���ة و�لأكادميي���ة و�ملنهج 
�لعلم���ى و�ملقرر �لدر��س���ى وو�س���ائل �لتدري�س �لتي حتقق �لأه���د�ف �ملرجوة من تعاون 
�لرتبوي���ني يف نظام���ى �لتعلي���م �خلا����س و�لتعلي���م �لنظامى م���ن �أجل رعاي���ة وتعليم 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�لقابلني للتعل���م �أثناء وقت �لدمج يف بيئ���ة �لتعليم �لنظامى                                    

)يف: بخ�س، 2000، 190(. 

�إن م�س���طلح �لدم���ج �لكل���ي Mainstreaming / inclusion يب���دو �أنهم���ا 
مت�سابهان جد� لبع�سها �لبع�س، و يف �لو�قع غالًبا ما ت�ستخدم بالتبادل. �إل �أنه توجد 
بع����س �لختالف���ات �لرئي�س���ة بني هذين �مل�س���طلحني. وعلى �لرغم من �أن م�س���طلح 
ميكن  �أنه  “inclusion” �إل  قبل  �أوًل  ��ستخد�مه  �لدمج mainstreaming” مت 
�أن ��ستخد�مهما بالتبادل يف بع�س �لأحيان، وهما يف �لو�قع خمتلفني، فالدمج �لكلي 
Mainstreaming مقاب���ل �لدمج �جلزئ���ي inclusion ينبع من �لختالف يف فهم 
ملاذ� �لطالب ذو �لإعاقة يجب �أن ين�سم �إىل �لف�سول �لدر��سية يف �لتعليم �لعام عندما 
يكون ذلك ممكنا. وي�س���تند مفهوم �لدم���ج �لكلي Mainstreaming على حقيقة �أن 
�لطال���ب ذو �لإعاق���ة قد ي�س���تفيد م���ن تو�جده يف �س���ف �لتعليم �لعام، �س���و�ء �أكادميًيا 
و�جتماعًي���ا. ق���د يك���ون للطال���ب �ملدم���ج تعدي���الت طفيف���ة يف �لكيفي���ة �لت���ي يتم بها 
�لتقييم، لكنه يف �لغالب يتعلم نف�س �ملادة ويجب �أن تظهر �أنها تكت�سب من تو�جده يف 
ف�سوله �لدر��سية. وي�ستند مفهوم �لدمج �جلزئي inclusion على فكرة �أن �لطالب 
ذوي �لإعاقة ل ينبغي عزلهم، ولكن ينبغي �أن يتم دجمهم يف �لف�س���ول �لدر��س���ية مع 
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�أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة منائًيا. �لطالب يف �لف�س���ول �لدر��س���ية �لتي بها دمج عادة 
ما يحتاج فقط لإظهار �أنه ل يخ�س���ر من تو�جده يف �لف�س���ول �لدر��س���ية �ملوجود بها، 
حت���ى و�إن كان ل يع���د م���ن �ل�س���روري �أن تكون �ملكا�س���ب كبرية. ل ينطب���ق هذ� �لبيان 
عل���ى كاف���ة مو�ق���ف �لدمج، ولك���ن موؤيدى �لدم���ج مييل���و� �إىل �لرتكيز عل���ى �لإعد�د 
للحياة و�ملهار�ت �لجتماعية �أكرث من �لرتكيز على �كت�ساب �ملهار�ت �لأكادميية على 

.(Stattler, 2011) مل�ستوى �ملنا�سب�

 Curriculum and وعملية �لدمج تتطلب تعديل وتغيري يف �ملناهج وتقييم 
Assessment Changes بن���اء عل���ى ه���ذه �لختالف���ات �لكامنة ب���ني �لدمج �لكلي 
�لدمج �جلزئي و�جلو�نب �لفنية للتعليم و�لتقييم تختلف تبًعا للم�سطلح �لذي يتم 
��س���تخد�مه، و�لطف���ل �ل���ذي يتم دجمه عادة ما يتوقع �أن يو�كب �لتدري�س يف �لف�س���ل 
�لدر��س���ي، عل���ى �لرغم من بع�س �لتعديالت �مل�س���موح بها. على �س���بيل �ملث���ال، �إذ� كان 
�لف�س���ل يتعلم عن �أ�س���ماء وعو��س���م �لوليات بالولي���ات �لأمريكي���ة، فالطالب �لذي 
مت دجمه قد يحتاج �إىل معرفة فقط �أ�س���ماء �لوليات، بالإ�س���افة �إىل عا�سمة �لولية 
�لت���ي يعي����س به���ا يف بيئة �لدم���ج، كما �نه ق���د تلقي �لتعلي���م من قبل �أحد �مل�س���اعدين 
م���ن �أج���ل حتقي���ق هذ� �لهدف ويت���م �لتقييم بناء على م���ا مت تعليم���ه. وغالبا ما يعاد 
كتابة �ملناهج تاما للطالب �لذي مت دجمه حتى يكون له �لقدرة على �جتياز عمليات 
�لتقيي���م و�كت�س���اب �لثق���ة يف مهار�ت���ه، حت���ى لو كان ل ي���وؤدي �أد�ء قريب من م�س���توى 

.(Perles, 2012) أقر�نه�

الأهداف العامة لدمج ذوي الإعاقة يف مدار�س التعليم العام:
((( تنمي���ة �لجتاه���ات �لإيجابي���ة ل���دى غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و �لتالمي���ذ ذوي 1

�لإعاقة من خالل عملية �لدمج.
((( حتقيق قيم �لعد�لة �لجتماعية وتكافوؤ �لفر�س بني �أفر�د �ملجتمع.1
((( �كت�س���اب �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لت���ي ت�س���اعدهم على 1

�لتفاعل مع �ملجتمع.
((( �كت�س���اب �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �مله���ار�ت �لأكادميي���ة وفًق���ا ل�س���تعد�د�تهم 1

وقدر�تهم.
((( �إثارة �لد�فعية لدى ذوي �لإعاقة للتعلم �أ�سوة باأقر�نهم غري ذوي �لإعاقة.1
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((( تدريب �لتالميذ ذوي �لإعاقة على �ل�ستقاللية وحتمل �مل�سئولية.1
((( �لتاأكيد على �ملكانة �لجتماعية للتالميذ ذوي �لإعاقة بني �أفر�د �ملجتمع.1
((( تدريب �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة على كيفية �لتعامل و�لتو��سل مع �أقر�نهم 1

ذوي �لإعاقة )�لقر�سى، 2005(.

وتعد عملية �لدمج ذ�ت عائد �قت�س���ادي حيث مت ح�س���اب متو�سط تكلفة تعليم 
�لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية يف ع���ام 1982 م يف مد�ر�س خا�س���ة بالإعاقة �لب�س���رية 
بكاليفورني���ا لريا�س �لأطفال حتى �ل�س���ف �لثاين ع�س���ر هي 5-8 �آلف دولر �س���نوًيا، 

.(Ridgeway, 1986) �بينما عندما يتم �لدمج تقل �لتكلفة كثرًي
وي���رى Madden & Slavin (2006) �أن م���ن �آث���ار و�س���ع �لط���الب ذوي 
�لإعاقات �لأكادميية �لب�س���يطة بدو�م كامل قي ف�س���ول �لرتبية �خلا�سة ودو�م جزئي 
يف �لف�س���ول �لعادية مع تقدمي �لو�س���ائل �مل�س���اندة، و بدو�م كامل يف �لف�سول �لعادية. 
كم���ا ي�س���تعر�س �لبحث �آث���ار �لرب�مج و�لتي تهدف �إىل حت�س���ني �لتح�س���يل، و�لتكيف 
�لجتماع���ي، �لنفع���ايل، و�لقب���ول �لجتماع���ي للط���الب ذوي �لإعاق���ة �أكادميي���ا م���ن 
قبل زمالئهم غري ذوي �لإعاقة. توجد در��س���ات كافية عن �ملو�س���ع �ل�س���في للطالب 
ذوي �لإعاقة حيث ت�س���ري بع�س �لنتائج �أن و�س���عهم يف ف�سول �لرتبية �خلا�سة بدو�م 
كامل مل حت�س���ل علي �أي نتائج هامة. تف�س���ل �لبحوث و�س���عهم يف �ل�س���فوف �لعادية 
با�س���تخد�م �لتعلي���م �لف���ردي �أو تكمله���ا بر�مج م�س���ممة ت�س���ميًما جيًد� مع �لو�س���ائل 
�مل�س���اندة على جو�نب عديدة منها: �لتح�س���يل، و�لثقة بالنف�س، و�ل�س���لوك، و�لتكيف 
�لعاطف���ي للط���الب ذوي �لإعاق���ة �أكادميًي���ا. وت�س���ري �لبح���وث �لتجريبي���ة �أن �لتعل���م 
�لتع���اوين وبر�م���ج �لتعلي���م �لف���ردي ميك���ن �أن يح�س���ن م���ن ت�س���ور�ت �لذ�ت و�س���لوك 

�لطالب ذوي �لإعاقة �أكادميًيا و�لقبول من قبل زمالئهم غري ذوي �لإعاقة.
وتتاأثر نتائج عملية �لدمج مبدى ما يتم تقدميه من تهيئة للطالب و�ملعلمني 
و�لإد�ريني باملدر�سة عن ذوي �لإعاقة و�حتياجاتهم �خلا�سة وت�سري �إح�سائيات هيئة 
�ليوني�س���ف �إىل �أن���ه يفتق���ر �ملعلم���ني �إىل �ملعرفة �لأ�سا�س���ية ع���ن ذوي �لإعاقة وكيفية 
عمل �ملعد�ت �ملطلوبة لالأطفال ذوي �لإعاقة و�لذين يحتاجون �إىل �مل�ساعد�ت وب�سكل 
متباي���ن، وت�س���ري �لبيان���ات �إىل 35.5 % فق���ط م���ن �ملعلم���ني لديهم معرف���ة عن كيفية 
ت�س���غيل �لو�س���ائل �أو �ملعد�ت �لتي يحتاجها ذوي �لإعاقة ونق�س �ملعرفة يعوق حتقيق 

 (Unicef-Government Of The Gambia,2000, 1) لدمج لنتائجه�
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 وم���ن طرق تنمية �لجتاهات �ليجابية لدى �لأطفال غري ذوي �لإعاقة نحو 
�أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة يك���ون م���ن خالل ت�س���ميم معلومات ع���ن ذوي �لإعاقة يف كتب 
�لأطف���ال �لت���ي تع���د حمبب���ة لديهم يف �لق���ر�ءة ومت تطبي���ق ذلك على �أطفال �ل�س���ف 
�خلام�س �لبتد�ئي على �أن تتم عملية مناق�سة �أثناء عملية �لقر�ءة ولكن نتائج �لدر��سة 
�أك���دت مل ترتف���ع �لجتاهات �ليجابية �رتفاع د�ل �إح�س���ائًيا من خ���الل قر�ءة كتابني 
من كتب �لأطفال ولكن عند �ملزيد من �لقر�ءة يوؤدي �إىل زيادة �لجتاهات �ليجابية 
.(Smith-D’Arezzo & Moore-Thomas, 2010) �لإعاق���ة  ذوي  نح���و 

الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة يف مدار�س التعليم العام:
�لجتاه���ات هي جمموعة مركبة من �ملعتقد�ت و�مل�س���اعر، �لقيم و�لت�س���رفات 
�لتي ت�س���ف �لطريقة �لتي نفكر بها �أو �ل�س���عور نحو �أ�س���خا�س �أو مو�قف، و �جتاهات 
�لنا����س ه���ي نتاج جت���ارب �حلياة، مبا يف ذل���ك �لعالقات �لتي مت بنائه���ا مع �لنا�س من 
حولنا، على �سبيل �ملثال، �جتاهات �سخ�س جتاه �سخ�س معوق و�حد ميكن �أن تت�سكل 
م���ن خ���الل جتربتهم �ل�سخ�س���ية ملعرفة �س���خ�س معاق �آخ���ر. وهذه �ملو�ق���ف غالبا ما 
توؤث���ر عل���ى �لطريقة �لتي يت�س���رف به���ا �لنا�س على وجه �خل�س���و�س �ملو�قف �أو جتاه 

 .(Aiden, & McCarthy, 2014, 6) لآخرين�
�لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة هو جمموعة ��ستجابات �لفرد للمو�قف �ملختلفة 
�لتي تو�سح �آر�ءه و�أفكاره وميله لل�سلوك نحو ذوي �لإعاقة )ليلى كرم �لدين،1998(. 
كما �أننا جند ما يوؤثر على تطور خ�س���ائ�س �سخ�س���ية ذي �لإعاقة لي�س �لإعاقة ذ�تها 
فق���ط و�إمن���ا بعو�قبه���ا �لجتماعي���ة و�جتاه���ات �لأ�س���وياء – �ل�س���لبية �أو توق���ع ظهور 

�جتاهات �سلبية نحوه )عبيد، 2000، 210(. 
ويت���م ��س���تخد�م �لعدي���د من �لط���رق لتغيري �جتاه���ات �لطالب نح���و �أقر�نهم 
ذوي �لإعاق���ة وقب���ول دجمهم معهم يف �ملد�ر����س �لعادية منها: ��س���تخد�م �ملناهج وهو 
�أن يت���م ت�س���مني مناه���ج غري ذوي �لإعاق���ة معلومات عن ذوي �لإعاق���ة وقد تتمثل يف 
بع����س �لأن�س���طة لتدري����س غ���ري ذوي �لإعاقة بع����س �جلو�نب عن �لإعاق���ات �ملختلفة 
مثل �أ�س���بابها و�س���مات ذوي �لإعاقة، ثم ندع �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يف�سحو� عن 
م�س���اعرهم نح���و �لأطف���ال ذوي �لإعاقة، �أي�س���ا من طرق تغيري �لجتاهات ��س���تخد�م 
�لعر�ئ�س ولها �إعاقات خمتلفة ثم يتم تقدمي مفاهيم ب�سيطة عن �لإعاقات �ملختلفة 

 .(Wesson & Mandel, 1989) وكذلك ��ستخد�م �أ�سلوب �ملحاكاة
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كم���ا �أن �جتاه���ات غ���ري ذوي �لإعاقة نح���و ذوي �لإعاقة ميكن �أن تتح�س���ن من 
خ���الل �إظه���ار بع����س �لأد�ء�ت م���ن قب���ل ذوي �لإعاق���ة مث���ل �أن يق���وم �لكفيف بامل�س���ي 
مبف���رده �أو �أن يق���وم بتزي���ر مالب�س���ه �أو �أن يق���وم ببع����س �لأد�ء �ملعريف �أم���ام غري ذوي 
�لإعاق���ة �لذي يجع���ل لديهم قناعات بقدرة ذوي �لإعاقة على �ل�س���تقالل و�أن لديهم 
�لكثري من �لإمكانيات �لتي ميكن ��ستغاللها، وعلى �لرغم من �أن �لعديد من �ملد�ر�س 
��ستخدمت مو�د �لتي من �ساأنها تدري�س �لأطفال غري ذوي �لإعاقة عن �لتالميذ ذوي 
�لإعاقة �إل �أن �لقليل من �جلهود �لتي مت تنفيذها لتقومي تطوير �ملناهج بانتظام يف 

.(Hallahan &Kaufman, 1991, 62) هذ� �ملجال
وقد �أجريت در��سات عديدة تناولت �لآثار �لإيجابية للدمج، فقد �أكدت در��سة 
�سوجن (Cheung ,1990) علي �أن دمج �لأطفال �مل�سابني بالتخلف �لعقلي يف �أن�سطة 
�للعب مع �لأطفال غري ذوي �لإعاقة كان له له �أثر �إيجابي يف زيادة �لتفاعل �لجتماعي 
 (Laura & Jodie ,2000) لالأطف���ال �ملتخلف���ني عقلًي���ا. و�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة
�إىل �أن �لأطف���ال �ملتخلف���ني عقلي���ا حافظو� عل���ي �لعديد من �ل�س���لوكيات �لجتماعية 

�ملرغوبة �لتي �كت�سبوها من �أقر�نهم �لأ�سوياء �أثناء ممار�ستهم لالأن�سطة. 

وبالرغ���م من �ملز�يا �لعديدة �لتي يجنيه���ا �لطفل �ملتخلف عقلًيا وو�لديه من 
�لبقاء د�خل �لف�س���ول �مللحقة باملد�ر�س �لعادية �إل �أن هناك من يعرت�س علي �إحلاق 
 (Macmillan ,1982, 519) لطفل �ملتخلف عقلًيا بهذه �لف�سول، ويف هذ� ي�سري�
�إيل �أن �لآب���اء غالًب���ا م���ا ي�س���ابون بالقل���ق عندم���ا يج���دون �أبناءه���م �ملتخلف���ني عقلًي���ا 
ينا�س���لون م���ن �أج���ل �إتق���ان ��س���تخد�م �لأل���و�ن، يف �لوق���ت �ل���ذي نالح���ظ �أن �أقر�نهم 
�لأ�س���وياء قد قطعو� �س���وًطا ل باأ�س به يف �لقر�ءة و�لكتابة. ويتعر�س �لطفل �ملتخلف 
عقلًيا لالإحباط و�ل�ستهجان من �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة و�لإهمال من �ملعلمني، 
ويجعل���ه ي���درك ع���دم �لتقب���ل، وينم���ي عن���ده �لع���د�وة و�خل���وف م���ن �لف�س���ل و�لقلق. 
)مر�س���ي، 1996، 361( و�أظه���رت در��س���ة (Muscott, 1995) �أن �لأطف���ال �ملتخلفني 
عقلًيا �لذين مت دجمهم مع �أقر�نهم �لأ�س���وياء يف �ملد�ر�س �لعادية يعانون من �لعزلة 
�لجتماعية. و�أ�سارت در��سة Vaughn et al.,(1996) �إىل �أن �لطالب ذوي �سعوبات 
�لتعلم يكونو� مرفو�س���ني من �أقر�نهم �لأ�س���وياء.و�أظهرت در��سة �إميان كا�سف وعبد 
�ل�سبور من�سور )1998( �أن �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يرف�سون وجود �أقر�نهم ذوي 

�لإعاقة معهم باملدر�سة حيث تعد �جتاهاتهم نحوهم �سلبية.
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وقد يتم تقدمي �ملعرفة للتالميذ غري ذوي �لإعاقة عن �أقر�نهم ذوي �لإعاقة 
من خالل تو�س���ف كتب �لأطفال بال�سخ�س���يات �لتي لديها �إعاقات كو�س���يلة لتعريف 
�لأطف���ال ع���ن �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة. وق���د �ق���رتح �ملتخ�س�س���ني يف �أدب �لأطف���ال �أن 
��س���تخد�م ه���ذه �لكت���ب قد ي���وؤدي �إىل موق���ف �أك���رث �إيجابية من جان���ب �لأطفال غري 
ذوي �لإعاق���ة نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة،وم���ن خ���الل �لعم���ل م���ع �لأطفال بال�س���ف 
�خلام����س يف بيئة �ملدر�س���ة �حل�س���رية حيث عق���دت جمموعات مناق�س���ة منظمة �أثناء 
�لق���ر�ءة لثنني من �لكتب �لتي حتتوي على �ل�سخ�س���ية �لرئي�س���ة م���ن ذوي �لإعاقة، 
ومت �لتو�س���ل �إىل �أن هذه �لكتب �س���وف توؤدي �إىل حت�س���ني مو�قف �لأطفال �ليجابية 

(Smith-D'Arezzo; Moore-Thomas, 2010) جتاه �أقر�نهم ذوي �لإعاقة
الجتاهات الرئي�سة نحو �سيا�سة الدمج: 

الجتلاه الأول: يعار����س �أ�س���حاب ه���ذ� �لجت���اه ب�س���ده فك���رة �لدم���ج ويعت���ربون تعلي���م 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س خا�س���ة به���م �أك���رث فعالي���ة و�أمًنا ور�ح���ة لهم وهو 

يحقق �أكرب فائدة.
الجتلاه الثلاين: يوؤيد �أ�س���حاب هذ� �لجت���اه فكرة �لدم���ج ملا لذلك من �أث���ر يف تعديل 
�جتاه���ات �ملجتم���ع و�لتخل�س من عزل �لأطفال و�لذي ي�س���بب بالتايل �إحلاق و�س���مة 
�لعجز و�لق�س���ور و�لإعاقة وغريها من �ل�س���فات �ل�س���لبية �لتي قد يكون لها �أثر على 

�لطفل ذ�ته وطموحه ود�فعيته، �أو على �لأ�سرة �أو �ملدر�سة، �أو �ملجتمعٍ  ب�سكل عام.
الجتلاه الثالث: يرى �أ�س���حاب هذ� �لجتاه �أن من �ملنا�س���ب �ملحاي���دة و�لعتد�ل وعدم 
تف�س���يل برنامج على �آخر، بل يرى �أن هناك فئات لي�س من �ل�س���هل دجمها بل يف�سل 
تقدمي �خلدمات �خلا�س���ة بهم من خالل موؤ�س�س���ات خا�س���ة، وهذ� �لجتاه يوؤيد دمج 
�لأطفال ذوي �لإعاقات �لب�سيطة �أو �ملتو�سطة يف �ملد�ر�س �لعادية ويعار�س فكرة دمج 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقات �ل�س���ديدة جد� )�لعتمادية ومتعددي �لإعاقات( )�ل�س���باح و 

�آخرون، 2008(.

العاج املعريف ال�سلوكي
 يرك���ز �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي عل���ى دور �لتفك���ري و�لتوقع���ات و�ملعتقد�ت يف 
تطوير �ل�س���طر�بات و��ستمر�رها، وبالتايل يعمد �إىل تغيريها با�ستخد�م �لإجر�ء�ت 
�مل�س���تمدة م���ن نظري���ات �لتعل���م �ملبني���ة عل���ى �لتعل���م باملالحظ���ة و�لعملي���ات �ملعرفي���ة 

)بلح�سيني وردة،2011،85(
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كم���ا يهدف �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي �إيل �مل�س���اعدة علي �لنم���و وتطور �ملهار�ت 
�ملعرفية من خالل �لأ�س���اليب �ملختلفة )حل �مل�س���كالت، ت�سحيح �ملعتقد�ت �خلاطئة( 
م���ن خ���الل �إعادة �لبن���اء �ملعريف بالإ�س���افة �إيل ممار�س���ة �ل�س���لوك �ل�س���حيح �لذي مت 
تعديل���ه م���ن خالل �لأ�س���اليب �لأخرى )لعب �ل���دور – �لو�جب �ملن���زيل( وبذلك فهو 
يه���دف للتعدي���ل �ملعريف و�ل�س���لوكي يف �آن و�حد ويتميز هذ� �لع���الج باأنه ل يحتاج �إيل 

.(Beck, 1995) فرت�ت طويلة وميكن ��ستخد�مه ملدة ق�سرية من �لزمن

تعريف العاج املعريف ال�سلوكي
ي�سري م�سطلح معريف Cognitive �إىل �لن�ساط �لعقلي �ملت�سل بالتفكري وما 
يرتبط به من تذكر و�إدر�ك و��ستدلل وحكم ووعي للعامل �خلارجي، وتد�ول �ملعلومات 
وتخطي���ط �أن�س���طة �لعق���ل �لب�س���ري....، وغ���ري ذل���ك. وي�س���تمل �ل�س���لوك �ملعريف على 
�لأفكار و�ملعتقد�ت و�لتي يظل كثري منها خ�سو�سية ذ�تية )عبد �خلالق، 2006، 112(.

و�ليوم �أ�س���بح �لعالج �ملعريف – �ل�س���لوكي م�س���طلح ي�س���تمل عل���ى �لعديد من 
�لعالج���ات �ملختلف���ة و�ملدعومة جتريبًيا، و�لتي ت�س���رتك يف �ملبادئ �لأ�سا�س���ية للعالج 
�ملع���ريف – �ل�س���لوكي، وم���ع ذلك ف���اإن �لعالج �ملع���ريف – �ل�س���لوكي ل ينا�س���ب كل �أنو�ع 
ت�س���تهدف م�س���كالت  �لت���ي  �ل�س���رت�تيجيات  و��س���حة يف  فهن���اك فروًق���ا  �مل�س���كالت، 
بعينه���ا، ولك���ن عل���ى �لرغم من هذه �لفروق �إل �أن �ل�س���رت�تيجيات تاأ�س���له يف مدخل 
�لع���الج �ملع���ريف – �ل�س���لوكي وحتديًد� يف �لرتباط �ل�س���ببي بني �ملع���ارف �لالتكيفية، 
و�لنفعالت و�ل�سلوكيات و�لفيزويولوجيا، و�أن ت�سحيح �ملعارف �لالتكيفية ينتج عن 
حم���و للم�س���كالت �لنف�س���ية بوجه عام، ولقد مت �حل�س���ول على �أدل���ة علمية قوية عن 
ه���ذ� �لنم���وذج �لعام من جمال علم �لأع�س���اب �لنفعايل، وبح���وث �لتنظيم �لنفعايل 

)هوفمان، 2012، 27(.

مبادئ العاج املعريف ال�سلوكي:
�إن م���ا ميي���ز �لعالج �ملعريف – �ل�س���لوكي هو �س���بغته �لتعليمية �لتي تظهر من 
خ���الل �س���ريورة �لعم���ل �لعالجي ب���دء بالتعلي���م �لنف�س���ي للمري����س و�قناعه مبنطق 
�لعالج وم�س���وؤوليته فيه، وتو�س���يح �لعالقة بني �لعتق���اد�ت �لالعقالنية وما يعانيه 
م���ن ��س���طر�ب، ويت���م ه���ذ� يف �إط���ار عالق���ة تعاوني���ة مهني���ة توجهه���ا جمموع���ة م���ن 

�ل�سو�بط تثل �سميم مبادئ �ملنحى �لعالجي �ملعريف –�ل�سلوكي وهي:



فاعلية برنامج اإر�سادي لتنمية الوعي لدى التالميذ العاديني د. �سبحي �سعيد عو�س و د.جابر حممد عبداهلل

 263 

( يرتبط كل من �ملعرفة و �ل�سلوك ببع�سهما �لبع�س.(.
( تعلم معظم �لب�سرية يتم من خالل �جلانب �ملعريف.(.
( �إن �لجتاهات و �لإ�سهامات �ملعرفية هي حماور هامة يف فهم �لفرد و�سلوكه(.
( و�لتنبوؤ به من �أجل دمج �ملعرفة و�ل�سلوك لظهور فنيات عالجية ناجحة.	.
( �لرتكيز على فهم �لفرد للجزء �مل � رد تعديله.	.
( يعم���ل كل م���ن �لعمي���ل و�لأخ�س���ائي ب�س���كل متع���اون لتقدي���ر �مل�س���اكل وو�س���ع 	.

�حللول.
( تقدمي �خلربة �ملتكاملة للفرد بكافة �جلو�نب �ملعرفية و�لنفعالية و�ل�سلوكية 	.

حيثي�س���تطيع �لكث���ريون م���ن �لأف���ر�د �لتاأث���ري يف �س���لوك �لآخري���ن من خالل 
�لكلم���ة و�ملعلوم���ة وردود �أفعالهم جتاه �ملو�قف، وبذل���ك ميكن تقدمي �خلربة 

�ملتكاملة )�أباظة، 1999، 273(.

درا�سات �سابقة 
تنق�سم �إىل جمموعتني:-

اأولاً: الدرا�سلات التلي تناولت اأثلر وفاعلية برامج التدريب عللى الجتاهات نحو دمج 
ذوي الإعاقة:

Milgram(1980) �لتع���رف فاعلي���ة �لتدري���ب ملعلم���ني  ��س���تهدفت در��س���ة 
�ل�س���ف �لع���ادي للعم���ل مع ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لدمج، تكونت عينة �لدر��س���ة 80 
معلًما ومعلمة �لذين تبلغ �أعمارهم 20-25 �سنة يف م�ستوى �ل�سنة �لثالثة �أو �لأخرية 
يف �جلامع���ة يف برنام���ج �إع���د�د �ملعلم���ني للتدري����س يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، مت تطبيق 
مقيا����س �لجتاه���ات نحو �لأطف���ال غري ذوي �لإعاق���ة قبل وبعد �لربنام���ج �لتدريبي 
وت�س���من �لتدري���ب تعريف عينة �لبحث باأربع فئات م���ن ذوي �لإعاقة وهى �ملتخلفني 
عقلًي���ا، و�مل�س���طربني �نفعالًي���ا وذوي �لإعاقة ج�س���مًيا وذوى �س���عوبات �لتعلم، كما مت 
��س���تفتاء عينة �لبحث عن تف�س���يلهم للعمل مع ذوي �لإعاقة ومن نتائج �لدر��س���ة �أن 
�لربنامج �لتدريبي �أدى �إىل زيادة �ملعرفة عن ذوي �لإعاقة لعينة �لبحث �لتجريبية، 
كم���ا �أدى �إىل حت�س���ن �لجت���اه �ليجابى نح���و ذوي �لإعاق���ة، و�أن �ملجموعة �لتي تلقت 

تدريًبا كانت �أعلى تف�سياًل للعمل مع ذوي �لإعاقة.
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در��سة Dip, et al.(1983) و�لتي تناولت تغيري �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة 
ا هدفت ملعرفة هل يوؤثر تدري�س مقرر عن �لإعاقة �لفكرية للمعلمني  �لفكرية، و�أي�سً
مبد�ر����س �لدم���ج يف حت�س���ني �جتاهاته���م نح���و ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، بلغ���ت عين���ة 
�لدر��س���ة 170 معلًم���ا در�س���و� مقرر عن �لإعاقة �لفكرية وت���ت عملية �لقيا�س �لقبلي 
���ا �ملقارنة مبجموعة �سابطة، ومن نتائج �لدر��سة �أن در��سة مقرر عن  و�لبعدي و�أي�سً
�لإعاق���ة �لفكري���ة �أدى �إىل زي���ادة �لجتاه���ات �ليجابي���ة نح���و ذوي �لإعاق���ة �لفكرية.

در��س���ة �حلارونى، وفر�ج )1999( و�لتي تناولت �جتاهات طالب �جلامعة نحو 
ذوي �لإعاق���ة وفاعلي���ة برنام���ج يف تنميته���ا، بلغت عين���ة �لدر��س���ة 382 طالًبا وطالبة 
م���ن ثالث كلي���ات بجامعة حلو�ن بالفرقتني �لأوىل و�لثالث���ة )181 ذكور، 201 �إناث(، 
مت ��س���تخد�م مقيا�س �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة، ومن نتائج �لدر��س���ة �أن �لربنامج 

�لتدريبي كان فعال يف زيادة �لجتاهات �ليجابية نحو ذوي �لإعاقة. 

در��س���ة بخ�س )2000( و�لتي تناولت فاعلية برنامج �إر�س���ادي لتعديل �جتاهات 
�لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة نحو دم���ج �ملتخلفني عقلًي���ا معهم باملدر�س���ة و�أثره على 
�ل�سلوك �لتكيفي للتالميذ �ملتخلفني عقلًيا، وبالتايل تهدف هذه �لدر��سة �إىل تعديل 
�جتاه���ات �لتالميذ غري ذوي �لإعاق���ة نحو �أقر�نهم �ملتخلفني عقلًيا �ملدجمني معهم 
باملدر�س���ة وذلك من خالل �لربنامج �لإر�س���ادي �مل�س���تخدم مما ي�س���اهم �إىل حد كبري 
يف �كت�س���اب �لأق���ر�ن �ملتخلف���ني عقلًيا �ملدجمني معهم باملدر�س���ة �ل�س���لوك �لتكيفي، �إذ 
�أثبت���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �جتاه���ات �لتالميذ غري ذوي �لإعاق���ة نحو �لدمج تعد 
�جتاهات �س���لبية وما ه���و قد يعوق حتقيق �ملتخلفني عقلًي���ا للتو�فق �لجتماعي ومن 
ث���م �ل�س���لوك �لتكيف���ي وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن 20 طفلة م���ن �لأطف���ال �لعاديات 
�مللتحقات بالرو�س���ة مبدينة جدة مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني �إحد�هما 
جتريبية و�لأخرى �س���ابطة حيث �ختريت �ل�س���ابطة من رو�سة �أخرى بالإ�سافة �إىل 
جمموع���ة �أخ���رى من �ملتخلفات عقلًي���ا �ملدجمات مع �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية يف 
�ملدر�س���ة )ن = 10 طالب���ات(، وتت �ملجان�س���ة بني �لعاديات يف �لعم���ر �لزمني ومعامل 
�ل���ذكاء و�مل�س���توى �لقت�س���ادي و�لجتماع���ي و�لجت���اه نح���و �لدم���ج وتت �ملجان�س���ة 
بينهن وقريناتهن �ملتخلفات عقلًيا يف �لعمر �لعقلي، ومت ��ستخد�م مقيا�س �ستانفورد-
بينيه، ومقيا�س تقدير �مل�س���توى �لقت�سادي و�لجتماعي لالأ�سرة، ومقيا�س �جتاهات 
�لأطفال غري ذوي �لإعاقة نحو دمج ذوي �لإعاقة �لفكرية، مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 
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و�لربنامج �لإر�س���ادى ومن نتائج �لدر��س���ة �أنه حدث حت�س���ن يف �لجتاهات �ليجابية 
ا حدث حت�سن يف �ل�سلوك �لتكيفي لدى ذوي  نحو دمج ذوي �لإعاقة يف �ملدر�سة و�أي�سً

�لإعاقة �لفكرية.

در��س���ة Laws & Kelly (2005) و�لت���ي تناول���ت تنمي���ة �جتاهات �لأطفال 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة �جل�س���مية و�لعقلية، مت تطبيق مقيا�س 
�لجتاه���ات نحو ذوي �لإعاقة، بلغت عينة �لدر��س���ة 202 طف���اًل من �لأطفال وترت�وح 
�أعمارهم 9-12 �سنة يف ف�سول �لدمج باجنلرت�، ومت تناول تاأثري �ملعرفة عن �لإعاقات 
على �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة حيث مت �لتحكم يف عما �إذ� كان �لطفل تلقى و�سف 
ع���ن �لطف���ل �ل���ذي يعاين من �س���رع �أو معاق عقلًي���ا ولدية من �س���مات د�ون قبل وبعد 
�ل�س���تجابة ملقيا����س �لجتاه���ات، وم���ن نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لجتاه���ات �أك���رث �إيجابي���ة 
نح���و ذوى �لإعاق���ات �لعقلية لدى �لأطفال �لذين تلق���و� معلومات عن �أعر��س د�ون، 

�جتاهات �أكرث �سلبية نحو �لإعاقات �جل�سمية.

در��س���ة Seccombe (2007) و�لتي هدفت �إىل در��س���ة �أثر �لتعامل مع ذوي 
�لإعاقة على تنمية �لجتاهات �ليجابية لدى �لطالب مبدر�سة �لتمري�س نحو ذوي 
�لإعاقة بنيوزلند و�أثر ت�سمني مناهج طالب �لتمري�س وحدة عن ذوي �لإعاقة على 
�جتاه���ات ط���الب مد�ر�س �لتمري�س، ومن نتائج �لدر��س���ة �ن عملية �لتعامل مع ذوي 
�لإعاق���ة �أثن���اء �لدر��س���ة �أدت �إىل زي���ادة �لجتاه���ات �لإيجابية نح���و ذوي �لإعاقة، كما 
�أن ت�س���مني معلوم���ات ع���ن ذوي �لإعاقة يف مناهج �لط���الب �أدى �إىل زيادة �لجتاهات 

�لإيجابية نحو ذوي �لإعاقة.

در��س���ة Triliva, et al. (2009) و�لت���ي تناول���ت تاأث���ري تق���دمي معلوم���ات 
للتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة معلومات ع���ن ذوي �لإعاقة �أثناء در��س���تهم ملو�س���وعات 
يف كت���اب �لقو�ع���د �لنحوي���ة و�أث���ره يف �لجتاه���ات نح���و ذوي �لإعاق���ة، تكون���ت �لعينة 
م���ن 220 تلمي���ًذ� م���ن تالمي���ذ �ملدر�س���ة �لبتد�ئية بال�س���افة �إىل 5 تالمي���ذ من ذوي 
�لإعاقة بالإ�سافة �إىل بع�س �ملعلمني، تو�سلت �لدر��سة للعديد من �لنتائج ومنها �أن 
�ملعلوم���ات �أدت �إىل زيادة �لجتاهات �ليجابي���ة نحو ذوي �لإعاقة وفهم �أعلى لطبيعة 
�لإعاقة نف�سها كما �أن �لتو��سل مع ذوي �لإعاقة �أدى �إىل زيادة �لجتاه �ليجابي نحو 

ذوي �لإعاقة.
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در��سة Georgiadi, et al. (2012) و�لتي تناولت نوع �ملدر�سة بها دمج �أم ل 
على �جتاهات طالبها نحو ذوي �لإعاقة بلغت عينة �لدر��س���ة 256 تلميذ من تالميذ 
�ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة باليون���ان ت���رت�وح �أعمارهم م���ن 9-10 �س���نو�ت، مت �ختيارهم من 
مدر�ستني �إحد�هما بها دمج 135 تلميًذ�، و�ملدر�سة �لثانية لي�س بها دمج مت �ختيار121 
تلميًذ�، طلب من �ملجموعتني �ل�ستجابة ل�ستبيان عن �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة 
�لفكرية، وطلب منهم ر�سم �لطفل ذي �لإعاقة عقلًيا، ومن نتائج �لدر��سة �أن �لأطفال 
يف مد�ر����س �لدم���ج كانت �جتاهاتهم �أكرث �إيجابية نحو ذوي �لإعاقة وكانت ر�س���ومهم 

�أكرث مو�سوعية يف و�سف ذوي �لإعاقة �لفكرية.

در��س���ة Olufemi & Olufemi (2014) �س���هد جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
تغ���ري�ت هائل���ة. �لجتاه �لآن هو نحو �إدماج �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة يف نف�س �ل�س���ف 
مع غري ذوي �لإعاقة. وتهدف هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على �جتاهات �لطالب نحو 
 Oyo State دم���ج �لط���الب ذوي �لإعاق���ة يف بع����س �ملد�ر����س �لثانوي���ة يف ولية �أوي���و
بنيجريا. ت�س���ميم �لبحوث لهذه �لدر��س���ة هو �لو�سفي �مل�س���حي. وقد مت �ختيار 148 
طالًب���ا م���ن �لط���الب يف �لف�س���ول �لدر��س���ية �لتي تعم���ل بنظام �لدمج. �س���ارك طالب 
ذوي �لإعاق���ة وغ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �لدر��س���ة. �أد�ة �لبح���ث �لرئي�س���ة �مل�س���تخدمة يف 
ه���ذه �لدر��س���ة هو ��س���تبيان لقيا����س �لجتاهات نح���و �لدمج وهو مكون م���ن 20 بنًد�. 
وك�سفت �لدر��سة �أن �لطالب رمبا لن ي�ستطيعو� ��ستيعاب �لطالب ذوي �لإعاقة، على 
�لرغ���م م���ن �أنها تريد �أن تكون متكاملة مع �لطلبة �ملنتظمني. و�أ�س���ارت �لدر��س���ة �إىل 
�أن �لعالق���ة ب���ني �لط���الب غري ذوي �لإعاق���ة و�لطالب ذوي �لإعاقة �س���عيفة. كما �أن 
�جتاه���ات �لط���الب غري ذوي �لإعاقة نح���و �لدمج لذوي �لإعاقة �س���لبية و�لتي ميكن 
�أن تعرقل ب�س���كل خطري �س���ري دجمهم يف �ملد�ر�س �لعادية. هناك حاجة لر�س���د تغري 

�ملوقف �لجتماعي و�ل�سلبية نحو ذوي �لإعاقة.

مدار�لس                                    يف  ودجمهلم  الإعاقلة  ذوي  نحلو  الجتاهلات  تناوللت  ا:درا�سلات  ثانياً
التعليم العام:

�لإد�ري���ني  �جتاه���ات  معرف���ة  هدف���ت  و�لت���ي   Ridgeway(1986) در��س���ة 
ومعلم���ي �لف�س���ول �لعادي���ة ومدر�س���ي �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، و�آب���اء ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام، مت 
تطبيق مقيا�س �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مد�ر�س �لتعليم �لعام، 
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وبلغ���ت �لعين���ة 86 ليمثلو� �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية من عم���ر 5-18 عام، ومن 
نتائ���ج �لدر��س���ة وج���ود تباي���ن بني �جتاه���ات �لفئ���ات �لأربعة نح���و دم���ج ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام وكانت �جتاه���ات معلمي ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
�أكرث �لفئات �س���لبية نحو �لدمج، وبعمل مقابالت مع �لعينة كانت من �أكرث �مل�س���كالت 
لعملي���ة �لدم���ج نق����س ج���ودة �لتعلي���م، وع���دم �لتعاون ب���ني �لآب���اء ومعلمي �لف�س���ول 

�لعادية ومعلمي �لرتبية �خلا�سة.

در��س���ة Kyle & Davies (1991) و�لتي تناولت �جتاهات طالب �ملدر�س���ة 
�لثانوي���ة باجنل���رت� نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية، بلغت عينة �لدر��س���ة 53 طالًبا ترت�وح 
�أعمارهم 13-15 �سنة، باملدر�سة �لثانوية، ومن نتائج �لدر��سة �أن �لطالب لديهم �سوء 
فهم)تد�خ���ل �أو خل���ط( للعديد من فئات �لرتبية �خلا�س���ة ومنها �لإعاقة �جل�س���مية، 
و�لإعاق���ة �لفكري���ة، و�ملر����س �لعقل���ي و�أ�س���باب �لإعاق���ة �لفكري���ة، �أن �لط���الب لديهم 

�جتاهات �إيجابية نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية.

در��س���ة Gash & Caffey (1995) و�لت���ي تناولت �ملوؤثر�ت على �لجتاهات 
نح���و �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة ت���ت �ملقارن���ة ب���ني جمموعتني م���ن �لإناث يف 
مدر�س���تني للعادي���ني �إحد�هما بها ف�س���لني ل���ذوى �لإعاقة �لفكرية و�ملدر�س���ة �لثانية 
لي����س به���ا ف�س���ول ل���ذوي �لإعاقة وت���ت �ملقارنة ب���ني �جتاه���ات �لطالب���ات نحو ذوي 
�لإعاقة يف �ملدر�ستني، ومن نتائج �لدر��سة �أن �جتاهات �لطالبات باملدر�سة �لتي ت�سم 
ف�س���ول ذوي �لإعاقة )�لدمج( �أكرث �يجابية مقارنة بطالبات �ملدر�س���ة �لتي لي�س بها 

دمج، كما �أن عامل �لن�سج يجعل �لتالميذ �أكرث فهًما لالإعاقة �لعقلية. 

ودر��س���ة Maras & Brown (1996) و�لت���ي تناول���ت تاأث���ري �لدم���ج عل���ى 
�لجتاه���ات نح���و ذوي �لإعاق���ة، بلغ���ت عينة �لدر��س���ة 26 تلميًذ� م���ن تالميذ مد�ر�س 
�لدم���ج )جمموع���ة جتريبي���ة(، 24 تلميًذ� من مد�ر�س لي�س به���ا برنامج �لدمج، ومن 
نتائ���ج �لدر��س���ة �أن جمموع���ة �لتالمي���ذ �لذي���ن مت دجمه���م يف مد�ر����س ذوي �لإعاقة 

�أ�سبحت �جتاهاتهم �أكرث �إيجابية. 

در��س���ة Maras & Brown (2000) و�لت���ي تناول���ت تاأث���ري �لتو��س���ل �أثناء 
عملية �لدمج على �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة، بلغت عينة �لدر��سة 256 تلميًذ� عادًيا 
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)128 ذك���ور، 128 �إن���اث( ت���رت�وح �أعماره���م 5-11 عام، و�لتي تو�س���لت �إىل �أن �جتاهات 
�لأطفال �س���لبية نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة ب�س���بب �أنه مل يكن لديهم معلومات كافية 
ع���ن ه���ذه �لإعاق���ات و�أن �لتو��س���ل مع ذوي �لإعاق���ة وتوفري �ملعلوم���ات �أدى �إىل زيادة 

�لجتاهات �ليجابية.

در��س���ة Seccombe (2007) و�لتي هدفت �إىل در��س���ة �أثر �لتعامل مع ذوي 
�لإعاقة على تنمية �لجتاهات �ليجابية لدى �لطالب مبدر�سة �لتمري�س نحو ذوي 
�لإعاقة بنيوزلند و�أثر ت�سمني مناهج طالب �لتمري�س وحدة عن ذوي �لإعاقة على 
�جتاه���ات ط���الب مد�ر�س �لتمري�س، ومن نتائج �لدر��س���ة �ن عملية �لتعامل مع ذوي 
�لإعاق���ة �أثن���اء �لدر��س���ة �أدت �إىل زي���ادة �لجتاه���ات �لإيجابية نح���و ذوي �لإعاقة، كما 
�أن ت�س���مني معلوم���ات ع���ن ذوي �لإعاقة يف مناهج �لط���الب �أدى �إىل زيادة �لجتاهات 

�لإيجابية نحو ذوي �لإعاقة.

در��س���ة Kalyva & Agaliotis (2009) و�لتي هدفت �إىل ��ستك�س���اف عادة 
 )PD( تطوير فهم �لأطفال و�جتاهاتهم نحو دمج �لأطفال ذوي �لإعاقات �جل�سدية
يف ف�س���ول �لدمج. بلغت عينة �لدر��س���ة 60 طفاًل �لذين �س���اركو� يف �لدر��س���ة بال�سف 
�ل�ساد�س يف مدر�ستني �بتد�ئيتني من مد�ر�س �لدمج )30 طفاًل يف �ت�سال مع �لطفل 
ذو �لإعاقة �جل�سدية و30 طفاًل بدون هذ� �لت�سال(. ��ستجابو� لبنود ��ستبيان لقيا�س 
فه���م �لإعاق���ة و�حد ل�ستك�س���اف �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة ج�س���دًيا. وك�س���فت 
�لتحلي���الت �أن �لأطف���ال �لذين على �ت�س���ال م���ع �لطفل ذو �لإعاقة �جل�س���دية لديهم 
فه���م �أف�س���ل للم�س���اكل �لعاطفي���ة و�لجتماعي���ة �ملرتبطة بوج���ود �لإعاقة �جل�س���دية 
م���ن �ملجموع���ة �ملقارنة. وعالوة على ذلك، �أعرب �لأطفال �لذين هم على �ت�س���ال مع 
�لطفل ذو �لإعاقة �جل�س���دية �جتاهات �أكرث �إيجابية نحو دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة 

�جل�سدية، مقارنة بالأطفال �لذين لي�س لديهم مثل هذ� �لت�سال. 

ودر��سة Ouellette-Kuntz, et al. (2010) و�لتي تناولت �جتاهات طالب 
�جلامعة نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية وذوي �س���عوبات �لتعلم وذوى �لإعاقات �لنمائية، 
مت �ختيار عينة قو�مها 100 طالب، ومن نتائج �لدر��سة �أن �لتو��سل و�ملعرفة عن ذوي 

�لإعاقة �لفكرية يوؤدى �إىل �جتاهات �إيجابية نحوهم.
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ودر��سة Vignes, et al. (2010) �لتي من نتائجها �أنه توجد عو�مل ترتبط 
بالجتاهات �ليجابية نحو ذوي �لإعاقة لدى �لإناث وهى تكوين �سد�قة مع �لطفل 

ذي �لإعاقة �أو جمع معلومات عن �لإعاقات من خالل �لآباء �أو و�سائل �لإعالم. 

در��س���ة �ل�سمادي )2010( ه���دفت هذه �لدر��سة للتعرف على �تجاهات معلمي 
وىل نحو دمج �لطلبة �ملعاقين مع �لطلبة �لعاديين يف �ل�سفوف  �ل�سفوف �لثالثة �لأ
وىل يف مدينة عرعر، ومن �أجل ذلك تم تطبي���ق ��ستبيان يقي����س �تجاهات  �لثالثة �لأ
�ملعلمين نحو دمج �لطلبة �ملعاقين مع �لطلبة �لعاديين، وقد ��ستمل �ل�ستبيان على 
كادمي���ي( وتكون مجتمع �لدر��سة من �ملعلمين  ثالثة �أبعاد )�لنف�سي و�لجتماعي و�لأ
وىل يف مدينة عرعر، وتو�سلت �لدر��سة �إىل وجود  �لذين يدر�سون �ل�سفوف �لثالثة �لأ
�إيجابية لدى �ملعلمين نحو �لدمج ومل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا ب���ني  �تجاهات 

�ل�ستجابات على �أبعاد �ملقيا�س.

در��س���ة Litvack; Ritchie and Shore (2011) و�لت���ي تناولت �جتاهات 
�لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة �س���و�ء مرتفع���ي �أو متو�سط���ي �لتح�سي���ل نح���و �أقر�نه���م 
ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لدم���ج، وتو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن���ه ل توج���د ف���روق ب���ني 
متو�سط���ي ومرتفع���ي �لتح�سي���ل يف �جتاهاتهم نح���و ذوي �لإعاقة، ولك���ن كان �لإناث 
�أك���رث �إيجابي���ة يف تقب���ل ذوي �لإعاق���ة ودجمه���م مقارن���ة بالذك���ور، كما �أظه���رت عينة 
�لدر��س���ة �جتاه���ات �إيجابي���ة نح���و �أ�سدقائهم يف �لف�س���ل من ذوي �لإعاق���ات �لذهنية 
مقارن���ة ب���ذوي �ل�سطر�ب���ات يف �لتعلم و�ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة �أو �لإعاقة �لفكرية 
�حل���ادة، وق���رر �ملجموعتني متو�سطي ومرتفعي �لتح�سي���ل �أن �لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لفكرية ي�ستمتعون بالأن�سطة مثلهم مثل غري ذوي �لإعاقة و�إن كانو� يظهرون بع�س 
�ل�سلوكيات غري �لالئقة، وعند �ملقابالت مع �لعينة قررو� �أن �لتعلم عن ذوي �لإعاقة 
توؤدي ملزيد من �لجتاهات �ليجابية نحوهم وتعديل �جتاهات غري ذوي �لإعاقة، كما 

�أكد �لتالميذ مرتفعي �لتح�سيل �أن يتعلمون �أقل ب�سبب دمج ذوي �لإعاقة معهم.

تناول���ت عالق���ة  Wu-Ying(2012) Chang-Ming andو�لت���ي  در��س���ة 
�جتاهات �ملعلمني نحو �لدمج �لرتبوي و�سمات �ل�سخ�سية و�خللفية �ملهنية وحمتوى 
�أو �سي���اق برنام���ج �لدمج، تت �ل�ستجاب���ة ل�ستبيان من عينة �لدر��سة وهم �ملدر�سني 
و�لذي���ن بل���غ عددهم 130 معلًما و�لذين يقومو� بتدري����س �لأطفال يف مرحلة ما قبل 
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�ملدر�سة من �أ�سر منخف�سي �لدخل ومن نتائج �لدر��سة �أن �جتاهات �ملعلمني �إيجابية 
�أعل���ى م���ن �ملتو�س���ط قلياًل لذ� ميك���ن �لقول �أن �جتاه���ات �ملعلمني �يجابي���ة متو�سطة 
نحو �لدمج �لرتبوي، ل يعد �أى من �ملتغري�ت �لدميوجر�فية منبئ بالجتاهات نحو 
دم���ج ذوي �لإعاق���ة، ولك���ن �ملتغري�ت �ملهنية �خل���ربة و�لعمل �ل�سابق م���ع ذوي �لإعاقة 
منبئ بالجتاهات نحو �لدمج، دور �ملعلم يف �لربنامج موؤثر يف �لجتاهات نحو �لدمج 

فاملعلم �ل�سا�سي �أكرث �يجابية من �ملعلم �مل�ساعد.

 Georgiadi; Kalyva; Kourkoutas & Tsakiris(2012) در��س���ة 
و�لت���ي بحث���ت تط���ور �جتاه���ات �لأطف���ال نح���و �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة، 
م���ع �لأخ���ذ يف �لعتب���ار ن���وع �ملدر�سة �ملن�سم���ني بها)بها دم���ج، لي�س بها دم���ج( و �ملو�د 
و�لط���رق، بلغ���ت عين���ة �لدر��سة 256 طفاًل م���ن �لأطفال �لذين ت���رت�وح �أعمارهم بني 
9-10 م���ن �ليونان )135طفاًل من �لأطف���ال يف مد�ر�س �لدمج(، �أكملو� طالب �لعينة 
�ل�ستبيان وقائمة من �ل�سفات، وطلب من كل طفل �أن ير�سم وجه �لطفل ذو �لإعاقة 
���ا عل���ى ر�سوماته���م، وم���ن نتائج �لدر��س���ة: �أو�س���ح �لأطفال عن  �لذهني���ة، معلًق���ا �أي�سً
تطوي���ر �لجتاه���ات �ليجابية نحو �أقر�نهم م���ن ذوي �لإعاقة �لذهني���ة. نوع �ملدر�سة 
موؤثر يف �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة ، حيث �أظهر �لأطفال من مد�ر�س �لدمج �أكرث 
�إيجابي���ة جت���اه �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاق���ة �لذهنية و�ختي���ار �ل�سف���ات لو�سفهم �أقل 
�سلبية مقارنة بالأطفال من مد�ر�س لي�س بها دمج، �لطالبات و�لطالب �لذين عربو� 
ع���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية و�لعاطفي���ة و�جتاهاتهم عموًما �أك���رث �إيجابية نحو �لطلبة 
ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة �خت���ارت �ل�سفات �أكرث �إيجابية لو�س���ف �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لذهني���ة، ووج���د �أي�سا �أن �لأطفال م���ن مد�ر�س �لدمج �لذين طل���ب منهم ر�سم وجه 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة على �أنها �أكرث مماثلة لطف���ل متالزمة د�ون مقارنة 
م���ع �لأطف���ال من مد�ر�س لي�س به���ا دمج، �ل�ستنتاجات: فعالي���ة عملية �لدمج ينبغي 
�أن تنمي وت�سرع وتعزيز �لقبول �لجتماعي للطالب غري ذوي �لإعاقة لأقر�نهم ذوي 

�لإعاقة �لذهنية.

در��سة Olaleye, et al. (2012) و�لتي هدفت �إىل و�سف �جتاهات �لتالميذ 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة نحو �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة وتاأثري �لنوع )ذك���ور، �إناث( و�لتو��سل 
�ل�سخ�س���ي م���ع ذي �لإعاق���ة �سو�ء �أ�سدق���اء �أو �أقارب على �لجتاه���ات نحو هوؤلء ذوي 
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�لإعاق���ة، بلغت عينة �لدر��س���ة 107 تلميًذ� من �لتالميذ باملدر�سة �لثانوية يف مد�ر�س 
�لدم���ج بنيجريي���ا، مت تطبي���ق مقيا����س �لجتاه���ات نح���و ذوي �لإعاق���ة، وم���ن نتائ���ج 
�لدر��س���ة �أن �جتاهات �لط���الب غري ذوي �لإعاقة �إيجابية نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة، 
و�أن �جتاه���ات �لإن���اث �أك���رث �إيجابي���ة م���ن �لذك���ور، و�أن �لتو��سل ي���وؤدي �إىل �جتاهات 
�إيجابية نحو ذوي �لإعاقة كما �أن �لإناث �أعلى تو��ساًل مع ذوي �لإعاقة من �لذكور.

در��س���ة Hsieh & Hsieh (2012) و�لت���ي هدف���ت �إىل در��س���ة �لعالق���ة بني 
�جتاه���ات معلم���ي �لطفول���ة �ملبك���رة يف �ملناط���ق �حل�سري���ة “نح���و �لدم���ج يف �لتعلي���م 
و�خل�سائ����س �ل�سخ�سي���ة و�خللفي���ة �ملهني���ة، مت تطبي���ق �ل�ستبيان���ات عل���ى عينة من 
�ملعلمني )ن = 130( معلًما �لذين يدر�سون �لأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة يف �ملقام 
�لأول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س و�لأحياء �حل�سرية، وكانت تقييمات �لجتاهات �أعلى من 
�ملتو�س���ط قلياًل، مما ي�سري �إىل �أن �ملعلم���ني عموما لهم �جتاًها �يجابًيا متو�سًطا نحو 
�لدم���ج يف �لتعلي���م، مت ��ستخد�م حتلي���ل �لنحد�ر �لهرمي لدر��س���ة �لعو�مل �ملحتملة 
�لت���ي توؤث���ر على ت�سنيفات �لتعلي���م �ل�سامل)دمج ذوي �لإعاقة م���ع غري ذوي �لإعاقة 
يف �لتعلي���م( و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �أي���ا م���ن �ملتغ���ري�ت �ملتعلقة بالرتكيب���ة �ل�سكانية 
و�ل�سخ�سي���ة تك���ون منبئ���ة بالجتاه���ات نح���و �لدم���ج، بينم���ا �ملتغ���ري�ت �لت���ي تتعل���ق 
باخللفي���ة �ملهني���ة، حيث كانت �خل���رب�ت �لإيجابية �ملا�سية مع �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
ت���وؤدي �إىل �جتاه���ات �إيجابي���ة نح���و عملي���ة �لدم���ج، كم���ا توق���ع دور �ملعلم���ني يف �إط���ار 
�لربنامج منبئ بالجتاهات �ليجابية نحو عملية �لدمج، كما �أن �ملعلمني �لأ�سا�سيني 

كانت �جتاهاتهم نحو �لدمج �أكرث �إيجابية من �ملدر�سني �مل�ساعدين.

در��س���ة Mavropoulou & Sideridis (2014) و�لت���ي هدف���ت �إىل قيا�س 
�لآث���ار �ملرتتب���ة على �ت�س���ال �لطالب غ���ري ذوي �لإعاقة يف �لدمج م���ع �لذين يعانون 
م���ن ��سطر�بات طي���ف �لتوحد )ASD( على �ملعارف و�ملو�ق���ف و�لتعاطف مع هوؤلء 
�لأطفال )ن = 224( طفاًل من �ل�سف 4-6 ولديهم �ت�سال باأطفال �لتوحد، جمموعة 
مقارن���ة م���ن �لأطف���ال )ن = 251( طفاًل لي����س لديهم �ت�سال م���ع �أقر�نهم ذوي طيف 
�لتوح���د، �أكملت �لعينة تطبيق جمي���ع �لأدو�ت تقرير ذ�تي، و�أ�سارت �لنتائج �أن عملية 
�لتو��س���ل م���ن خالل �لدمج للتوحديني مع غ���ري ذوي �لإعاقة لها تاأثري على معرفة 
غري ذوي �لإعاقة وله تاأثري �إيجابي على �لجتاهات و�لتعاطف نحو ذوي ��سطر�بات 

طيف �لتوحد.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 272 

در��سة �لنجار، �جلندي )2014( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �جتاهات معلمي 
�ملرحل���ة �لأ�سا�سي���ة يف مد�ر�س تربية وتعليم جنوب �خللي���ل نحو دمج ذوي �لإعاقة يف 
مد�ر�سه���م، ولتحقي���ق هذه �لأهد�ف مت تطبيق �أد�ة �لدر��سة بعد �لتحقق من �سدقها 
وثباته���ا، عل���ى عين���ة مكونة من )222( معلًم���ا ومعلمة، مت �ختياره���م بطريقة �لعينة 
�لع�سو�ئية �لطبقية من معلمي ومعلمات �ملرحلة �لأ�سا�سية �لدنيا و�ملرحلة �لأ�سا�سية 
�لعلي���ا. وق���د �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن �جتاهات معلمي ومعلم���ات �ملرحلة �لأ�سا�سية 
يف مد�ر����س تربي���ة وتعلي���م جن���وب �خلليل نحو دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر�سهم كانت 
ب�سكل عام متو�سطة. كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا يف �جتاهات 
معلم���ي �ملرحلة �لأ�سا�سي���ة ح�سب متغري �جلن�س و�ملوؤهل �لعلمي و�حلالة �لإجتماعية 

و�سنو�ت �خلربة.

حتي���د  �إىل  هدف���ت  و�لت���ي   Hong; Kwon and Jeon (2014) در��س���ة 
�لرتباط���ات ب���ني �لت�س���ال �ل�ساب���ق لالأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة م���ع �لأ�سخا�س ذوي 
�لإعاق���ة و�لأبع���اد �لثالث���ة لجتاهات �لأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة نح���و ذوي �لإعاقة: 
فه���م �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاق���ة وم�ساعره���م نحو �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة، و�لنو�يا 
�ل�سلوكي���ة معه���م و �تخاذ قر�ر�ت �لدمج معهم، بلغ���ت �لعينة 94 طفاًل عاديني منائًيا 
م���ن مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�سة 4-5 �سن���و�ت، ومن نتائج �لدر��س���ة �أن فهم �لأطفال غري 
ذوي �لإعاق���ة لالإعاق���ة و�لت�س���ال �ل�ساب���ق به���م يرتب���ط �يجابًي���ا مب�ساعره���م جت���اه 
�لأ�سخا����س ذوي �لإعاقة و�تخاذ قر�ر�ت قب���ول �لدمج مع غري ذوي �لإعاقة، ت�ستفيد 
مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�سة من وج���ود �ملزيد م���ن �لت�س���ال �ملنظم م���ع �لأ�سخا�س ذوي 
ا  �لإعاق���ة لتطوير�مل�ساعر�لإيجابية جت���اه �أقر�نهم ذوي �لإعاقة، و�ل���ذي يرتبط �أي�سً

بفهمهم لالإعاقة.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
تباينت �لدر��سات �ل�سابقة من حيث �لهدف فبع�س �لدر��سات هدفت لتحديد 
فاعلي���ة برنام���ج �إر�سادي ع���ن خ�سائ�س �لإعاق���ة لتنمية �جتاه���ات �إيجابية نحو ذوي 
 (Milgram, لإعاق���ة �أو نح���و دجمهم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام وم���ن هذه �لدر��سات�
 Triliva, 1980 �حلارون���ى، وف���ر�ج ،1999، وبخ����س 2000 ؛; Dip, et al., 1983 ;
et al. 2009)،Georgiadi, et al. 2012 ، بينم���ا �لبع����س �لآخ���ر م���ن �لدر��س���ات 
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تناول���ت �لجتاه���ات نح���و ذوي �لإعاق���ة ودجمه���م يف مد�ر�س �لتعليم �لع���ام ومن هذه 
 (Kyle and Davies, 1991, Gash and Caffey,1995 ;Maras لدر��س���ات�
 and Brown ,1996 ; Maras and Brown ,2000; Seccombe,2007;
(Ouellette-Kuntz, et al., 2010;Vignes, et al.,2010 تباين���ت �لدر��س���ات 
�ل�سابق���ة م���ن حي���ث �لعينة �لتي يت���م تطبيق �لدر��س���ة عليها فبع����س �لدر��سات كانت 

ت�ستهدف �ملعلمني �أو �ملمر�سني و�لبع�س �لآخر مت �ختيار �لعينة من �لتالميذ.

�أم���ا نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�سابق���ة توؤك���د �لدر��سات �لت���ي تناولت فاعلي���ة برنامج 
تدريبي���ي لتنمي���ة �لجتاه���ات نح���و ذوي �لإعاق���ة �أو دجمه���م م���ع غ���ري ذوي �لإعاقة، 
���ا �ملد�ر����س �لتي يوجد به���ا برنامج دمج تالميذها �أعلى �جتاه���ات �إيجابية نحو  و�أي�سً

دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.

فرو�س الدرا�سة: يف �سوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة مت و�سع الفرو�س التالية:
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يف �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، و�لب�سري���ة، و�لفكرية قبل 
تطبي���ق �لربنام���ج وبعد تطبي���ق �لربنامج مبد�ر����س �لدمج ل�سال���ح �لتطبيق 

�لبعدي..
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يف �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، و�لب�سري���ة، و�لفكرية قبل 
تطبي���ق �لربنام���ج وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة ل�سالح 

�لتطبيق �لبعدي..
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يف �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة و�ل�سابطة مبد�ر����س �لدمج عن خ�سائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، 
و�لب�سرية، و�لفكرية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية.

((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة يف �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة باملد�ر����س غ���ري �ملدجمة ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاقة 

�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية.
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني جمموعات �لتالميذ �لذين تعر�سو� لربنامج 1

�إر�س���ادي )�ملجموعات �لتجريبي���ة( و�ملجموعات �ل�سابط���ة مبد�ر�س �لدمج يف 
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�جتاهاته���م نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر����س �لتعليم �لعام ل�سالح �ملجموعات 
�لتجريبية.

((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني جمموعات �لتالميذ �لذين تعر�سو� لربنامج 1
باملد�ر����س غ���ري  �ل�سابط���ة  �لتجريبي���ة( و�ملجموع���ات  �إر�س���ادي )�ملجموع���ات 
�ملدجم���ة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�س �لتعليم �لعام ل�سالح 

�ملجموعات �لتجريبية.
((( توج���د ف���روق بني �لقيا�س �لقبل���ي و�لقيا�س �لبعدي ل���دى تالميذ �ملجموعات 1

�لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف �جتاهاتهم نح���و دمج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�س 
�لتعليم �لعام ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

((( توج���د ف���روق بني �لقيا�س �لقبل���ي و�لقيا�س �لبعدي ل���دى تالميذ �ملجموعات 1
�لتجريبي���ة باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
((( ل توج���د ف���روق ب���ني �لقيا����س �لبع���دي و�لتتبع���ي ل���دى تالمي���ذ �ملجموع���ات 1

�لتجريبي���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف �جتاهاتهم نح���و دمج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�س 
�لتعليم �لعام.

((1( ل توج���د ف���روق ب���ني �لقيا����س �لبع���دي و�لتتبع���ي ل���دى تالمي���ذ �ملجموع���ات 1
�لتجريبي���ة باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام.
(((( ل توج���د ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا بني تالمي���ذ �ملجموعات �لتجريبي���ة مبد�ر�س 1

�لدم���ج يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة تبًع���ا لن���وع �لإعاق���ة �ملدجم���ة 
مبد�ر�سهم )�لإعاقة �ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية(.

(((( لتوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني تالميذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر�س 1
غري �ملدجمة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاقة تبًعا للتوعية بنوع �لإعاقة 

�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية.
(((( ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا بني تالمي���ذ �ملجموعات �لتجريبي���ة باملد�ر�س 1

غري �ملدجمة و�ملجموعات �لتجريبية مبد�ر�س �لدمج يف �جتاهاتهم نحو دمج 
ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.
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اإجراءات الدرا�سة:
منه���ج �لدر��س���ة: يت���م �تب���اع �ملنه���ج �سب���ه �لتجريبي لأن���ه يتنا�سب م���ع �أهد�ف 
�لدر��س���ة وه���و فاعلية برنامج �إر�سادي لتنمية �لوع���ي لدى تالميذ غري ذوي �لإعاقة 
بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة و�أث���ره عل���ى تنمي���ة �لجتاه���ات �لإيجابي���ة نح���و دم���ج ذوي 

�لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.

متغلرات الدرا�سة: �لربنامج �لإر�سادي متغري م�ستقل، وتنمية �لوعي لدى �لتالميذ 
غري ذوي �لإعاقة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة متغري و�سيط، تنمية �لجتاهات �ليجابية 

نحو ذوي �لإعاقة متغري تابع.
جمتمع الدرا�سة: يتمثل جمتمع �لدر��سة بتالميذ �ملد�ر�س �لعامة للعاديني يف �ملرحلة 
�لبتد�ئية مبد�ر�س �لدمج، و�ملد�ر�س �لعامة للعاديني يف �ملرحلة �لبتد�ئية مبد�ر�س 

ل يطبق بها �لدمج.
عينلة البحلث ال�سيكومرتيلة: بلغ���ت )150( تلمي���ًذ� م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة 
موزع���ني عل���ى ثالث���ة مد�ر����س و�لت���ي تطب���ق برنام���ج �لدمج بحي���ث يك���ون يف �إحدى 
�ملد�ر����س دم���ج ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة )ن = 50 تلميًذ�(، ويف �ملدر�س���ة �لثانية بها دمج 
�لإعاقة �ل�سمعية )ن = 50 تلميًذ�(، ويف �ملدر�سة �لثالثة بها دمج �لإعاقة �لفكرية )ن= 
50 تلمي���ًذ�(، ومت �ختي���ار �لعين���ات من �ل�سف���وف �خلام�س و�ل�ساد����س و�لذين ترت�وح 

�أعمارهم ما بني 11-14 �سنة مبتو�سط 12.826 عام و�نحر�ف معياري ع=0.785

عينة البحث الأ�سا�سية:

))1 العينة من مدار�س الدمج:
مت �ختي���ار ثالثة جمموع���ات من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئي���ة مبد�ر�س �لدمج 
ع�سو�ئًي���ا، كل جمموع���ة مبدر�س���ة به���ا دم���ج ل���ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة، و�لب�سري���ة، 
و�لفكري���ة )149( تلمي���ًذ� ليمثل���و� �ملجموعات �لتجريبية �لثالث م���ن مد�ر�س مدينة 
�لطائ���ف )مدر�س���ة �لأحنف ب���ن قي�س �لبتد�ئي���ة، مدر�سة حط���ني �ملتو�سطة، مدر�سة 
د�ر �لتوحي���د �لبتد�ئي���ة( ومت �ختي���ار مدر�سة متو�سطة بها دم���ج �إعاقة ب�سرية نظًر� 
لع���دم وج���ود مدر�س���ة �بتد�ئي���ة به���ا دم���ج لالإعاق���ة �لب�سري���ة ولك���ن مت �ختي���ار عينة 
مكافئ���ة يف �لعم���ر �لزمني من �ملجموعة �ل�سابطة، كذلك مت �ختيار 3 جمموعات من 
تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية مبد�ر�س �لدم���ج ع�سو�ئًيا و�لذين بلغ عددهم 140 تلميًذ� 
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م���ن مد�ر����س مدين���ة �لطائ���ف )مدر�س���ة �جنادي���ن �لبتد�ئي���ة، مدر�سة �ملل���ك في�سل 
�لبتد�ئية، مدر�سة �لثقافة �لبتد�ئية( ليمثلو� �ملجموعات �ل�سابطة. وتوزيع �لعينة 

طبًقا لفئة �لدمج باملد�ر�س كما هومو�سح يف �جلدول �لتايل:-
جدول )1(

توزيع عينة الدرا�سة الأ�سا�سية مبدار�س الدمج من التالميذ غري ذوي الإعاقة طبًقا
 لفئات الإعاقة املدجمة مبدار�سهم

�ملجموعات �لتجريبية�ملجموعات �ل�سابطة

 عدد عينة �لتالميذ�ملدر�سة �ملدمج بها
 عدد عينة �لتالميذ�ملدر�سة �ملدمج بهاغري ذوي �لإعاقة

غري ذوي �لإعاقة
51�إعاقة ب�سرية50�إعاقة ب�سرية
49�إعاقة �سمعية50�إعاقة �سمعية
49�إعاقة عقلية40�إعاقة عقلية

149�ملجموع140�ملجموع

)12 العينة من املدار�س غر الداجمة:
مت �ختي���ار بطريق���ة ع�سو�ئي���ة 215 تلمي���ًذ� م���ن مد�ر�س لي�س به���ا دمج لذوي 
�لإعاقة من مد�ر�س )�لعزيزية �لبتد�ئية، �سفيان �لثقفي، �لإمام حف�س( �لبتد�ئية 
ومت تق�سي���م ه���ذه �لعين���ة �إىل ث���الث جمموع���ات �سابط���ة ل يطب���ق علي���ه �لربنام���ج، 
وثالث���ة جمموع���ات جتريبي���ة يطبق عليه���ا برنامج �لتوعي���ة بالإعاق���ة بحيث تطبق 
على �ملجموعة برنامج �لتوعية بنوع و�حد من �لإعاقة وتوزيع �لعينة طبًقا لربنامج 

�لتوعية بالإعاقة باملد�ر�س كما هومو�سح يف �جلدول �لتايل:-
جدول )2(

توزيع عينة الدرا�سة الأ�سا�سية باملدار�س غري املدجمة من التالميذ غري ذوي الإعاقة طبًقا لفئة 
الإعاقة التي يتم التوعية بها

 �ملجموعات طبًقا لربنامج
�لتوعية

 �ملجموعات
�لتجريبية

 �ملجموعات
�ملجموع�ل�سابطة

404080بالإعاقة ب�سرية
413374بالإعاقة �سمعية
313061بالإعاقة عقلية

112103215�ملجموع
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جدول )3(
الت�سميم التجريبيي للدرا�سة

�ملجموعات �ملجموعات �لتجريبية�ملقارنات
�لنتيجة�ل�سابطة

جمموعات مبد�ر�س 1
�لدمج ويتم تقدمي 
�لربنامج �لإر�سادي

جمموعات 
مبد�ر�س 
�لدمج 

)�ل�سابطة(

1-تعطي �أثر �لربنامج يف تنمية �لوعي 
بخ�سائ�س �لتالميذ ذوي �لإعاقة                      

)عقلًيا – �سمعًيا – ب�سرًيا(.
2-�أثر �لربنامج �لإر�سادي على �لجتاهات نحو 

دمج كل �إعاقة )عقلية – �سمعية – ب�سرية(
جمموعات مبد�ر�س 2

غري د�جمة ويتم 
تقدمي �لربنامج 

�لإر�سادي

جمموعات 
مبد�ر�س 

غري د�جمة 
)�ل�سابطة(

1-تعطي �أثر �لربنامج يف تنمية �لوعي 
بخ�سائ�س �لتالميذ ذوي �لإعاقة                   

)�لعقلية – �ل�سمعية – �لب�سرية(.
2-�أثر �لربنامج �لإر�سادي على �لجتاهات نحو 

دمج كل �إعاقة )عقلية – �سمعية – ب�سرية(.
�ملجموعات �لتجريبية 3

مبد�ر�س �لدمج مقارنة 
باملجموعات �لتجريبية 
باملد�ر�س غري �لد�جمة

�أثر �لدمج على �لجتاهات نحو دمج ذوي 
�لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة:
�ملتو�س���ط   ،T-test ت  �ختب���ار   ،ANOVA �لتباي���ن  حتلي���ل  ��ستخ���د�م  يت���م 

و�لنحر�ف �ملعياري ومعامالت �لرتباط.

اأدوات البحث:
)-مقيا�س الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة يف مدار�س التعليم العام )�إعد�د: �لباحثان(.
مت �إع���د�د �ملقيا����س بعد �لرج���وع �إىل �لعديد من �ملقايي�س يف ه���ذ� �ملجال �سو�ء 
 Ridgeway :كان���ت تقي����س �لجتاه���ات نح���و عملي���ة �لدم���ج وم���ن ه���ذه �ملقايي����س
 (1986)وه���و مقيا����س �جتاه���ات �لآب���اء، �ملعلم���ني، �لإد�ريني نحو دم���ج ذوي �لإعاقة 
 Attitudes toward mainstreaming �لع���ام،  �لتعلي���م  مد�ر����س  يف  �لب�سري���ة 
ومقيا����س   ،scale (ATMS) developed by Berryman et al., (1980)
�جتاه���ات �ملعلم���ني نحو �لدمج Yuen,M. & Westwood ,P. (2001)، ومقيا�س 
Monsen &Frederickson (2004) لقيا����س �جتاه���ات �ملعلم���ني نح���و دمج ذوي 
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�لإعاق���ة د�خ���ل �لف�سول �لعادية ؛ ومقيا�س �جتاهات �ملعلم���ني نحو دمج ذوي �لإعاقة 
بال�سف���وف �لثالثة �لأوىل باملدر�سة �لبتد�ئي )�ل�سمادي، 2010(. �أو مقايي�س تقي�س 
�لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة ومن هذه �ملقايي�س: مقيا�س �جتاهات �لأطفال غري ذوي 
 Vignes, ودر��سة ،(Olaleye, et al., 2012) لإعاق���ة نح���و �أقر�نهم ذوي �لإعاقة�
�لت���ي مت مر�جع���ة ع���دة   Coley, Grandjean, Godeau, Arnaud, (2008)
مقايي����س لقيا����س �جتاه���ات �لأطفال غ���ري ذوي �لإعاقة نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاقة، 
ودر��س���ة Bossaert & Petry (2013) و�لتي تناولت بالتحليل �لعاملي �لتوكيدي 
 Yuker , Block, Youinng (1970) ملقيا�س �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة، ودر��سة
 Armstrong و�لت���ي مت فيه���ا ت�سميم مقيا�س �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة. ودر��سة
(1986) و�لت���ي تناول���ت �إعد�د مقيا�س لالجتاهات نحو �لطفال ذوي �لإعاقة و�لذي 

يت�سمن ثالثة �أبعاد )وجد�ين، معريف، و�سلوكي(. 
وبن���اًء عل���ى �لطالع عل���ى �ملقايي�س �ل�ساب���ق ذكرها و�طرها �لنظري���ة وجد �أن 
�ملقايي����س �ملعرو�س���ة تقي�س �لجتاه���ات نحو ذوي �لإعاقة �أنف�سه���م �أو �لجتاهات نحو 
�إعاق���ة معين���ة، بينما تناول �لبع�س �لآخر م���ن �ملقايي�س �لجتاهات نحو �لدمج و�لتي 
ل تنا�س���ب عم���ر �لفئ���ة �لتي يطبق عليها �لبح���ث �حلايل لذ� مت �إع���د�د مقيا�س مكون 
م���ن 34 مف���ردة يف �سورت���ه �لأولية تبًعا لطريق���ة ليكرت، وهذ� �ملقيا����س مدرج ثالثي 
�ل�ستجابة )مو�فق، �إىل حد ما، �أرف�س( على �أن تكون �لدرجات )3، 2، 1( يف �ملفرد�ت 
�ملوجب���ة و�لت���ي حتم���ل �لأرق���ام )1، 4، 7، 8، 10، 13، 14، 16، 17، 18،19، 22، 23، 24، 25، 
28، 29،30(، ويت���م عك����س �لدرجات بحي���ث ت�سبح )1، 2، 3( يف حال���ة �ملفرد�ت �ل�سالبة 

و�لتي حتمل �لأرقام )2، 3، 5،6، 9، 11، 12، 15، 20، 21، 26، 27(.
بع�س �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية ملقيا�س �جتاهات �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة 

نحو دمج ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام: 
اأ-�سدق املقيا�س:

))1 �سلدق املحكملني: مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولي���ة على خم�سة حمكمني من 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �لرتبية �خلا�سة لتحديد مدى مالئمة �ملفرد�ت لقيا�س 
�لجتاه���ات نح���و دمج �لتالميذ ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام، وبناء على هذ� 
�لإجر�ء مت حذف 4 مفرد�ت وتعديل �لبع�س �لآخر لذ� �أ�سبح �ملقيا�س يف �سورته قبل 

�لنهائية مكون من 30 مفردة.
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)12 �سدق البناء اأو �سدق التكوين:
ومت ذل���ك م���ن خالل ح�ساب معام���الت �لرتباط بني �ملف���ردة و�لدرجة �لكلية 

للمقيا�س بعد حذف درجة �ملفردة و�لذى يت�سح فيما يلى: 

جدول )3(
معامالت ارتباط درجات املفردات بالدرجة الكلية ملقيا�س اجتاهات التالميذ غري ذوي الإعاقة 

نحو دمج ذوي الإعاقة يف مدار�س التعليم العام )ن = 50 تلميذ(

معامل �ملفرد�ت
معامل �ملفرد�ت�لرتباط

معامل �ملفرد�ت�لرتباط
�لرتباط

1**0.59811**0.41021**0.499
2**0.44312**0.40222**0.538
3**0.43013*0.36723**0.470
4**0.41014**0.46324**0.553
5**0.39015**0.60625**0.515
6*0.355160.146-26**0.586
7**0.42617**0.48227**0.472
8**0.50718**0.410280.123
9*0.35919*0.38529**0.440

10**0.47720**0.50630**0.415

** د�لة عند م�ستوى 0.01، * د�لة عند م�ستوى 0.05

يت�س���ح م���ن خالل �جلدول )3( �أن للمفرد�ت معام���الت �رتباط د�لة �إح�سائًيا 
بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س ما عد� �ملفرد�ت )16، 28( له���ا معامالت �رتباط غري د�لة 
�إح�سائًي���ا وبالت���ايل �أ�سب���ح ع���دد مف���رد�ت �ملقيا����س )28( مف���ردة وبناًء عل���ى ذلك تعد 

معامالت �لرتباط دليل على �سدق �ملقيا�س.
ب-ثبات املقيا�س: 

 )α=0.762( مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س بطريقتني هما ح�ساب قيمة �لفاكرنباخ
وكذل���ك بالتجزئ���ة �لن�سفي���ة )معامل �لثب���ات =0.833(، وبالتايل �ملقيا����س له معامل 

ثبات مرتفع مما يتيح ��ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.
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معنلى الدرجلة على املقيا�س: زيادة �لدرجة على �ملقيا�س تعني �أن �لتلميذ له �جتاهات 
�إيجابية نحو دمج ذوي �لإعاقة د�خل �ملد�ر�س �لعادية و�لدرجة �ملنخف�سة تعني وجود 

�جتاهات �سلبية نحو دمج ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س �لعادية. 
�لدني���ا                            × 3 = 84 درج���ة و�لدرج���ة  ه���ي 28  �لق�س���وى للمقيا����س  و�لدرج���ة 
28 × 1 =28، وم���ن خ���الل �لتطبي���ق عل���ى �لعينة �ل�ستطالعية بل���غ متو�سط �لدرجة 

على �لعينة �لتجريبية م =63، ع = 8.442.
و�ملف���رد�ت بعد حذف مفردتني ت�سب���ح كالتايل: �ملفرد�ت �ملوجبة و�لتي حتمل 
عك����س  ويت���م   ،)24،27،28  ،23  ،22  ،21  ،17،18  ،16  ،14  ،13  ،10  ،8  ،7  ،4  ،1( �لرق���ام 
�لدرج���ات بحي���ث ت�سب���ح )1، 2، 3( يف حال���ة �ملف���رد�ت �ل�سالب���ة و�لت���ي حتم���ل �لأرق���ام                                  

.)26 ،25 ،20 ،19 ،15 ،12 ،11 ،9 ،5،6 ،3 ،2(

2-اختبارات الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقات)العقلية، ال�سمعية، والب�سرية1 )�إعد�د 
�لباحثان(.

لإع���د�د ثالث���ة من���اذج من هذ� �لختبار من���وذج )1( يقي�س �لوع���ي بخ�سائ�س 
ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، منوذج )2( يقي�س �لوعي بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، 
من���وذج )3( يقي����س �لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة �لفكري���ة، ولإعد�د ه���ذه �لنماذج 
�لثالث���ة مت �لرج���وع �إىل �لأط���ر �لنظري���ة �لت���ي تت�سم���ن تعري���ف �لإعاق���ة و�أ�سبابه���ا 
وفئاته���ا وخ�سائ����س كل فئ���ة م���ن فئات �لإعاق���ة ومن ه���ذه �مل�سادر عل���ى �سبيل �ملثال 
ل �حل�س���ر: �خلطي���ب و�آخ���رون )2007(، خول���ة �أحمد يحي���ى )2006(، نايف بن عابد 
�ل���ز�رع )2006(، فاروق �لرو�سان )2000(، عب���د �ملطلب �أمني �لقريطي )2005(،�أحمد 
 Hallahan and Kauffman (1991)، Das (1984, ،)2015( حمم���د �أبوزي���د
تل���م  و�لت���ي  �لثالث���ة  �لنم���اذج  �إع���د�د  Carr (1980, 189-216) (128-115.مت 
مبعظ���م �ملعلوم���ات عن �لإعاق���ات �لثالثة �لعقلي���ة و�ل�سمعية و�لب�سري���ة كما مو�سح 

فيما يلي:-

)-اختبلار الوعلي بخ�سائ�لس ذوي الإعاقلة الب�سريلة: و�ل���ذي ت�سم���ن 29 مف���ردة يت���م 
�ل�ستجاب���ة عليه���ا بو�س���ع عالم���ة )ü( �أم���ام �ملف���ردة �ل�سحيح���ة وعالم���ة )×( �أم���ام 
�ملف���ردة �خلاطئ���ة، وبالتايل ت�سحح �ملفردة بالدرجة �سف���ر يف حالة �لإجابة �خلاطئة، 

و�لدرجة و�حد يف حالة �لإجابة �ل�سحيحة.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار املعرفة بخ�سائ�س ذوي الإعاقة الب�سرية

اأ-ال�سدق:

))1 �سلدق املحكملني: مت عر����س �لختب���ار على جمموعة م���ن �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�س 
�ملف���رد�ت يف �س���وء                         �ملتخ�س�س���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة ومت تعدي���ل �سياغ���ة بع����س 

�أر�ء �ملحكمني.
)12 �سلدق البنلاء اأو �سدق التكوين: مت ح�ساب �سدق �لبناء �أو �سدق �لتكوين من خالل 
ح�س���اب معام���الت �لرتباط ب���ني �ملفردة و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س بع���د حذف درجة 

�ملفردة و�لذي يت�سح فيما يلى: 

جدول )4(
معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية لختبار الوعي بخ�سائ�س الأطفال ذوي

 الإعاقة الب�سرية )ن = 50 تلميذ(
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط

10.502**70.385**130.369**190.565**250.305*

20.506**80.403**140.284*200.308*260.340*

30.285*90.313*150.334*210.315**270.326 **

40.381**100.110160.045-220.426**280.230-

50.403**110.416**170.412**230.323*290.292*

60.475**120.432**180.036-240.086-

* د�لة عند م�ستوى 0.05، ** د�لة عند م�ستوى 0.01 
ومن خالل �جلدول )4( جند �أن جميع �ملفرد�ت ترتبط �رتباط د�ل �إح�سائًيا 
بالدرجة �لكلية لالختبار ما عد� خم�س مفرد�ت و�لتي �أرقامها )10، 16، 18، 24، 28(، 

وهذ� ما يوؤكد �سدق �لختبار وهذ� يتيح ��ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.
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وبالت���ايل �أ�سب���ح �لع���دد �لنهائ���ي لع���دد مف���رد�ت �لختب���ار 24 مف���ردة. و�حلد 
�لأعل���ى لدرج���ة �لختب���ار 24 درج���ة و�أدن���ى درج���ة هي �سف���ر، و�لدرج���ة �ملرتفعة على 
�لختب���ار تدل على وع���ي �لتلميذ �لعادي بخ�سائ�س �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
و�نخفا����س �لدرجة ي���دل على نق�س �لوعي بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة �لب�سرية. ومن 
خالل �لتطبيق على �لعينة �ل�ستطالعية بلغ متو�سط �لدرجة على �لعينة �لتجريبية 

م =13.680، ع = 3.267

ب-الثبات: مت ح�ساب �لثبات من خالل �لتجزئة �لن�سفية ومعامل �لفا- كرنباخ حيث 
بل���غ معام���ل �لثبات لختبار �ملعرف���ة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة، معامل ثبات 

�ملقيا�س α = 0.688، وبطريقة �لتجزئة �لن�سفية 0.715 وهذ� يوؤكد ثبات �لختبار.

2-اختبلار الوعلي بخ�سائ�س ذوي الإعاقلة ال�سمعية: و�لذي ت�سم���ن 29 مفردة يتم 
�ل�ستجاب���ة عليه���ا بو�س���ع عالم���ة )ü( �أم���ام �ملف���ردة �ل�سحيح���ة وعالم���ة )×( �أمام 
�ملف���ردة �خلاطئ���ة، وبالتايل ت�سحح �ملفردة بالدرجة �سف���ر يف حالة �لإجابة �خلاطئة، 
و�لدرج���ة و�ح���د يف حال���ة �لإجاب���ة �ل�سحيح���ة. �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة لختب���ار 

�ملعرفة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية

اأ-ال�سدق:

))1 �سلدق املحكملني: مت عر����س �لختبار على جمموع���ة من �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�س 
�ملتخ�س�س���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة ومت تعدي���ل �سياغ���ة بع����س �ملفرد�ت يف �س���وء �أر�ء 

�ملحكمني.
)12 �سلدق البنلاء اأو �سدق التكوين: مت ح�ساب �سدق �لبناء �أو �سدق �لتكوين من خالل 
ح�س���اب معام���الت �لرتباط ب���ني �ملفردة و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س بع���د حذف درجة 

�ملفردة و�لذى يت�سح فيما يلى: 
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جدول )5(
معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية لختبار الوعي بخ�سائ�س الأطفال ذوي الإعاقة ال�سمعية 

)ن = 50 تلميذ(
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط

10.652**70.524**130.413**190.425**250.015

20.545**80.464**140.402**200.470**260.351*

30.537**90.364**150.370**210.472**270.065-

40.313*100.046-160.404**220.563**280.136

50.072-110.105-170.209230.323*290.358*

60.383**120.142-180.423**240.052-

* د�لة عند م�ستوى 0.05، ** د�لة عند م�ستوى 0.01

ومن خالل �جلدول )5( جند �أن جميع �ملفرد�ت ترتبط �رتباط د�ل �إح�سائًيا 
بالدرجة �لكلية لالختبار وهذ� دليل على �سدق �لختبار ما عد� ت�سع مفرد�ت و�لتي 
�أرقامه���ا )5، 10، 11،12، 17، 24، 25، 27، 28( وبالت���ايل �أ�سب���ح �لع���دد �لنهائ���ي لع���دد 

مفرد�ت �لختبار 20 مفردة. 
ب-الثبلات: مت ح�ساب �لثب���ات من خالل �لتجزئة �لن�سفية حي���ث بلغ معامل �لثبات 
 ،0.758 = α لختب���ار �ملعرف���ة بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية معام���ل ثبات �ملقيا�س

وبطريقة �لتجزئة �لن�سفية 0.835وهذ� يوؤكد على ثبات �لختبار.

و�أق�س���ى درج���ة لالختبار 20 درج���ة و�أدنى درجة هي �سف���ر، و�لدرجة �ملرتفعة 
عل���ى �لختب���ار تعني وعي �لتلميذ �لعادي بخ�سائ����س �لأطفال ذوي �لإعاقة �ل�سمعية 
و�نخفا�س �لدرجة يعني نق�س �لوعي بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية. ومن خالل 
�لتطبي���ق عل���ى �لعين���ة �ل�ستطالعية بلغ متو�س���ط �لدرجة على �لعين���ة �لتجريبية م 

=12.260، ع = 3.596



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج2 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 284 

3-اختبلار الوعلي بخ�سائ�لس ذوي الإعاقة الفكريلة: مت �إعد�د �ختبار بل���غ عددها 40 
مف���ردة يت���م �ل�ستجاب���ة عليه���ا بو�سع عالم���ة )ü( �أم���ام �ملفردة �ل�سحيح���ة وعالمة 
)×( �أم���ام �ملف���ردة �خلاطئة، وبالتايل ت�سحح �ملفردة بالدرج���ة �سفر يف حالة �لإجابة 

�خلاطئة، و�لدرجة و�حد يف حالة �لإجابة �ل�سحيحة.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار املعرفة بخ�سائ�س ذوي الإعاقة الفكرية 

اأ-ال�سدق:

))1 �سلدق املحكملني: مت عر����س �لختبار على جمموع���ة من �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�س 
�ملتخ�س�س���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة ومت تعدي���ل �سياغ���ة بع����س �ملفرد�ت يف �س���وء �أر�ء 

�ملحكمني.
)12 �سدق البناء اأو �سدق التكوين:

مت ح�ساب �سدق �لبناء �أو �سدق �لتكوين من خالل ح�ساب معامالت �لرتباط 
بني �ملفردة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س بعد حذف درجة �ملفردة و�لذى يت�سح فيما يلى: 

جدول )6(
معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية لختبار الوعي بخ�سائ�س الأطفال

 ذوي الإعاقة الفكرية )ن = 50 تلميذ(
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
10.074-110.076210.455**310.252
20.176120.273220.611**320.275
30.139-130.596**230.419**330.453**
40.486**140.322**240.640**340.379**
50.556**150.550**250.630**350.598**
60.472**160.099-260.441**360.213
70.108170.303*270.303*370.296-*
80.205180.531**280.423**380.367**
90.430**190.521**290.455**390.268

100.094200.361*300.493**400.065

* د�لة عند م�ستوى 0.05، ** د�لة عند م�ستوى 0.01
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ومن خالل �جلدول )6( جند �أن جميع �ملفرد�ت ترتبط �رتباط د�ل �إح�سائًيا 
بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س وه���ذ� يوؤك���د عل���ى �س���دق مف���رد�ت �لختبار ما ع���د� ت�سع 
مف���رد�ت و�لت���ي �أرقامه���ا )1، 2، 3، 7، 8، 10، 11، 12، 16، 31، 32، 36، 39، 40( وبالت���ايل 

�أ�سبح �لعدد �لنهائي لعدد مفرد�ت �لختبار 26 مفردة.
ب-الثبلات: مت ح�س���اب �لثبات من خ���الل �لتجزئة �لن�سفية حيث بل���غ معامل �لثبات 
 ،0.758 = α لختب���ار �لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �لفكرية معامل ثبات �ملقيا����س
وبطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفية 0.835 و�لدرجة �لعلي���ا لالختبار 26 درجة و�أدنى درجة 
ه���ي �سف���ر، و�لدرج���ة �ملرتفعة على �لختب���ار تعني وع���ي �لتلميذ �لع���ادي بخ�سائ�س 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�نخفا����س �لدرجة يعن���ي نق�س �لوع���ي بخ�سائ�س 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة. ومن خالل �لتطبيق على �لعين���ة �ل�ستطالعية بلغ متو�سط 

�لدرجة على �لعينة �لتجريبية م =16.975، ع = 3.347

)- اختبار ر�سم الرجل )تقنني: فوؤ�د �أبوحطب و�آخرون، 1979م(.
�أعدت هذ� �لختبار �لباحثة �لأمريكية جود�نف Goodenough يف عام 1920 
كاختبار للذكاء، وهذ� �لختبار ل يتطلب من �لطفل �أكرث من �أن ير�سم �سورة لرجل، 
طبقت���ه على عين���ة 4000 طفل �أمريكي من تالميذ ريا�س �لأطف���ال و�ل�سنو�ت �لأربع 
�لأوىل باملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة بولي���ة نيوجر�س���ي ومن خ���الل �لنتائ���ج مت �لتو�سل �إىل 
�أن���ه ميكن �تخ���اذ 40 مفردة كمقيا�س للقدرة �لعقلية عند �لأطفال وُيعطى كل عن�سر 
درجة و�حدة ثم جتمع �لدرجات ويتم ح�ساب معامل �لذكاء �ملقابلة للدرجات، ويوؤكد 
هذ� �لختبار على دقة �لطفل يف �ملالحظة ومنو تفكريه �ملجرد ولي�س �ملهارة �لفنية يف 
�لر�سم. ولكن بعد ذلك �أ�سافت مفرد�ت جديد وو�سل عدد �ملفرد�ت 51 مفردة يف عام 
1926 م وفى عام 1963 م ظهر تعديل جديد لهذ� �لختبار با�سم ر�سم �لرجل جلود�نف 
و هاري����س وو�س���ل فيه عدد �ملفرد�ت 73 مف���ردة، ومت ترجمة هذ� �لختبار للعديد من 
�للغ���ات و�لب���الد حيث مت تقنينه يف �لبيئة �مل�سرية )م�سطفى فهمى، د. ت( و�لأردنية 
وق���ام فري���ق من �لباحثني بتقنني �ملقيا�س على �لبيئة �ل�سعودية على �ملنطقة �لغربية 
)فوؤ�د �أبو حطب و�آخرون، 1979م(. ومت ح�ساب �سدق وثبات �لختبار بو��سطة �لعديد 
م���ن �لباحث���ني يف كل م���ن م�سر و�لأردن، �أم���ا باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية مت �لعتماد 
عل���ى ع���دد 77 مف���ردة وذلك من خالل تطبيقه على ع���دد 2516 طفاًل وطفلة من دور 
�حل�سانة وبع�س �ملد�ر�س �لبتد�ئية و�لذين تتد �أعمارهم من 3- 15 عام، ومت �لتاأكد 
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م���ن �س���دق �لختب���ار يف �لبيئة �ل�سعودية م���ن خالل �ملقارنة �لطرفي���ة، ومت ��ستخد�م 
ا مت  �سدق �لتكوين �لفر�سى حيث حتدث زيادة يف �ملتو�سطات بالزيادة يف �لعمر و�أي�سً
ح�ساب �ل�سدق �ملرتبط باملحكات حيث مت ح�ساب معامالت �لرتباط بدرجات �ختبار 

م�سفوفات ر�فن )فوؤ�د �أبوحطب و�آخرون، 1979م(. 

�سدق الختبار: مت تطبيق �ختبار ر�سم �لرجل و�ختبار �ستانفورد – بينيه على عدد 36 
تلميًذ� من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية من �ل�سفوف )3-6( مبدينة �لطائف وبح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني ن�سبتي �لذك���اء من �لختباري���ن كانت 0.803 مم���ا يوؤكد �سدق 
�ختبار ر�سم �لرجل. �أما عن �لثبات مت �إعادة تطبيق �ختبار ر�سم �لرجل على عدد 36 
تلمي���ًذ� بفا�س���ل زمن���ى 15 يوًما، ومت ح�ساب معامل �لرتباط ب���ني درجات �لتطبيقني 

وكان م�ساوًيا 0.879 )عبد�هلل، و�أبوزيد، 2013(.

�سبط املتغرات بني املجموعات ال�سابطة والتجريبية:
ل�سب���ط تكافوؤ �ملجموعات �ل�سابطة و�ملجموعات �لتجريبية تت �ملقارنة بني 
كل جمموع���ة جتريبية ونظريته���ا �ل�سابطة يف �ملتغري�ت: معامل �لذكاء، �لجتاهات 
نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة، و�لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة، و�لب�سري���ة، 

و�لفكرية، �لعمر �لزمني بال�سنو�ت كما هو مو�سح فيما يلي:-
جدول )7(

الفروق بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية مبدر�ستي دمج الإعاقة الب�سرية يف املتغريات 
)معام��ل الذكاء، الجتاهات نحو الدمج، الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة الب�سرية، والعمر الزمني(

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

معامل �لذكاء
5079.3004.652�ل�سابطة

0.207990.837
5179.1184.213�لتجريبية

 �لجتاهات نحو
�لدمج

5062.4807.549�ل�سابطة
0.837-990.405

5164.5888.642�لتجريبية
 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �لب�سرية

5012.7603.884�ل�سابطة
1.305-990.195

5113.2942.361�لتجريبية
 �لعمر �لزمني

بال�سنو�ت
5012.6200.753�ل�سابطة

1.840-990.069
5112.9601.076�لتجريبية
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م���ن خ���الل �جلدول )7( مت ��ستخد�م �ختبار » ت » للمقارنة بني �ملجموعة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة م���ن �لتالمي���ذ مبدر�سة غ���ري ذوي �لإعاقة �لت���ي مت دمج ذوي 
�لإعاق���ة �لب�سري���ة وذل���ك م���ن �أج���ل �سب���ط �ملتغ���ري�ت )معام���ل �لذك���اء، و�لجتاهات 
نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة، و�لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة و�لعم���ر( قبل 
تطبي���ق �لربنام���ج على �ملجموعة �لتجريبية و�ت�س���ح �أن قيم » ت » غري د�لة �إح�سائًيا 
مم���ا يوؤك���د تكاف���وؤ �ملجموعة �لتجريبي���ة مع �ملجموع���ة �ل�سابطة مبد�ر����س دمج ذوي                       

�لإعاقة �لب�سرية.
جدول )8(

�لفروق بني �ملجموعة �ل�سابطة و�ملجموعة �لتجريبية مبدر�ستي دمج �لإعاقة 
�ل�سمعية يف �ملتغري�ت )�لذكاء، �لجتاهات نحو �لدمج، �لوعي بخ�سائ�س ذوي 

�لإعاقة �ل�سمعية، و�لعمر �لزمني(

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

4980.6945.417�لتجريبية 5080.7205.2570.024970.981�ل�سابطةمعامل �لذكاء
 �لجتاهات نحو

�لدمج
4962.2048.713�لتجريبية 5065.5209.0851.853970.067�ل�سابطة

 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �ل�سمعية

4911.8163.160�لتجريبية 5012.2603.5960.652970.516�ل�سابطة
 �لعمر �لزمني

بال�سنو�ت
4911.6740.592�لتجريبية 970.412-5011.5800.5380.823�ل�سابطة

م���ن خ���الل �جل���دول )8( مت ��ستخ���د�م �ختب���ار »ت« للمقارن���ة ب���ني �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة م���ن �لتالمي���ذ مبدر�س���ة غ���ري ذوي �لإعاق���ة �لتي 
مت دم���ج ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة وذل���ك م���ن �أج���ل �سب���ط �ملتغ���ري�ت )معام���ل �لذكاء، 
و�لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة، و�لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة 
و�لعم���ر( قب���ل تطبي���ق �لربنامج على �ملجموع���ة �لتجريبية و�ت�س���ح �أن قيم »ت« غري 
د�لة �إح�سائًيا مما يوؤكد تكافوؤ �ملجموعة �لتجريبية مع �ملجموعة �ل�سابطة مبد�ر�س 

دمج ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
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جدول )9(
الفروق بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية مبدر�ستي دمج الإعاقة الفكرية يف 

املتغريات )معامل الذكاء، الجتاهات نحو الدمج، الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة الفكرية، 
والعمر الزمني(

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

معامل �لذكاء
4082.3004.439�ل�سابطة

0.596-870.552 
4982.9185.188�لتجريبية

 �لجتاهات نحو
�لدمج

4058.7508.108�ل�سابطة
1.376-870.172 

4961.53110.473�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �لفكرية

4014.3751.957�ل�سابطة
0.324870.747 

4914.5101.959�لتجريبية

 �لعمر �لزمني
بال�سنو�ت

4012.2000.608�ل�سابطة
0.386-870.700 

4912.2861.291�لتجريبية

م���ن خ���الل �جل���دول )9( مت ��ستخ���د�م �ختب���ار »ت« للمقارن���ة ب���ني �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة م���ن �لتالمي���ذ مبدر�س���ة غ���ري ذوي �لإعاق���ة �لتي 
مت دم���ج ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وذل���ك م���ن �أج���ل �سب���ط �ملتغ���ري�ت )معام���ل �لذك���اء، 
و�لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة، و�لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
و�لعم���ر( قب���ل تطبي���ق �لربنامج على �ملجموع���ة �لتجريبية و�ت�س���ح �أن قيم »ت« غري 
د�لة �إح�سائًيا مما يوؤكد تكافوؤ �ملجموعة �لتجريبية مع �ملجموعة �ل�سابطة مبد�ر�س 

دمج ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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جدول )10(
الفروق بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية التي تعر�ست لربنامج التوعية بالإعاقة 

الب�سرية يف املتغريات )معامل الذكاء، الجتاهات نحو الدمج، الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة( 
ب�سرًيا، والعمر الزمني( باملدار�س غري الداجمة

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

معامل �لذكاء
4079.2005.145�ل�سابطة

0.123780.903 
4079.3253.892�لتجريبية

 �لجتاهات نحو
�لدمج

4057.20011.379�ل�سابطة
1.381780.171 

4064.58810.629�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �لب�سرية

4011.0003.659�ل�سابطة
0.895780.374 

4011.7003.330�لتجريبية

 �لعمر �لزمني
بال�سنو�ت

4012.2000.464�ل�سابطة
0.467780.642 

4012.2500.495�لتجريبية

م���ن خ���الل �جل���دول )10( مت ��ستخد�م �ختب���ار » ت » للمقارن���ة بني �ملجموعة 
�ل�سابط���ة و�ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة باملد�ر����س غري 
�ملدجم���ة لذوي �لإعاقة-يتم توعية �ملجموع���ة �لتجريبية بالإعاقة �لب�سرية - وذلك 
م���ن �أج���ل �سب���ط �ملتغ���ري�ت )معام���ل �لذك���اء، و�لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة، 
و�لوع���ي بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة و�لعمر�لزمن���ي( قبل تطبي���ق �لربنامج 
عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبية و�ت�س���ح �أن قيم » ت » غري د�لة �إح�سائًي���ا مما يوؤكد تكافوؤ 

�ملجموعة �لتجريبية مع �ملجموعة �ل�سابطة يف هذه �ملتغري�ت.
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جدول )11(
الفروق بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية التي تعر�ست لربنامج التوعية بالإعاقة 
ال�سمعية يف املتغريات )معامل الذكاء، الجتاهات نحو الدمج، الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة 

ال�سمعية، والعمر الزمني( باملدار�س غري الداجمة

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

معامل �لذكاء
3380.9095.347�ل�سابطة

0.431720.667
4180.4633.501�لتجريبية

 �لجتاهات نحو
�لدمج

3360.6676.470�ل�سابطة
0.109720.913

4160.8547.949�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �ل�سمعية

3311.4243.092�ل�سابطة
0.438720.663

4111.7322.933�لتجريبية

 �لعمر �لزمني
بال�سنو�ت

3311.8490.442�ل�سابطة
1.364720.177

4112.0000.500�لتجريبية

م���ن خ���الل �جل���دول )11( مت ��ستخد�م �ختب���ار » ت » للمقارن���ة بني �ملجموعة 
�ل�سابط���ة و�ملجموع���ة �لتجريبية من �لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاقة مبد�ر�س لي�س بها 
دم���ج ذوي �لإعاق���ة -يتم توعي���ة �ملجموعة �لتجريبية بالإعاق���ة �ل�سمعية - وذلك من 
�أج���ل �سب���ط �ملتغري�ت )معامل �لذك���اء، و�لجتاهات نحو دم���ج ذوي �لإعاقة، و�لوعي 
بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة و�لعم���ر( قب���ل تطبي���ق �لربنامج عل���ى �ملجموعة 
�لتجريبي���ة و�ت�س���ح �أن قي���م » ت » غ���ري د�ل���ة �إح�سائًي���ا مم���ا يوؤك���د تكاف���وؤ �ملجموع���ة 

�لتجريبية مع �ملجموعة �ل�سابطة يف هذه �ملتغري�ت.
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جدول )12(
الفروق بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية التي تعر�ست لربنامج التوعية بالإعاقة 
الفكرية يف املتغريات )معامل الذكاء، الجتاهات نحو الدمج، الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة 

الفكرية، والعمر الزمني(

 م�ستوىد حتعم�لعدد�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

معامل �لذكاء
3082.8333.505�ل�سابطة

0.316590.753
3182.5164.289�لتجريبية

 �لجتاهات نحو
�لدمج

3062.6009.194�ل�سابطة
0.080590.937

3162.4198.469�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
�لإعاقة �لفكرية

3015.8332.506�ل�سابطة
1.117590.268

3116.8714.448�لتجريبية

 �لعمر �لزمني
بال�سنو�ت

3012.3670.669�ل�سابطة
0.474590.637

3112.2900.588�لتجريبية

م���ن خ���الل �جل���دول )12( مت ��ستخد�م �ختب���ار » ت » للمقارن���ة بني �ملجموعة 
�ل�سابط���ة و�ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س لي�س 
به���ا دم���ج ذوي �لإعاق���ة- يت���م توعية �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة - وذل���ك م���ن �أجل �سب���ط �ملتغري�ت )معام���ل �لذكاء، و�لجتاه���ات نحو دمج 
ذوي �لإعاق���ة، و�لوعي بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لعمر �لزمني( قبل تطبيق 
�لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية و�ت�سح �أن قيم » ت » غري د�لة �إح�سائًيا مما يوؤكد 

تكافوؤ �ملجموعة �لتجريبية مع �ملجموعة �ل�سابطة.

)- برناملج تنمية وعي التاميذ غر ذوي الإعاقة بخ�سائ�س ذوي الإعاقة ال�سمعية، 
والب�سرية، والفكرية

ظ���ل ذوو �لحتياج���ات �خلا�سة لفرتة طويلة ل�سيما ذوو �لنحر�فات �ل�سلبية 
كاملر�س���ى �لنف�سيني و�ملعاق���ني و�لعميان– عر�سة ل�سوء �ملعامل���ة – �ل�سطهاد �لذي 

و�سل يف بع�س �ملجتمعات �لقدمية �إىل حد �لقتل و�لتعذيب.
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ولقد تطورت �لنظرة �ملجتمعية لهوؤلء �لأفر�د عرب مر�حل تدرجت من �سوء 
�لفه���م �ملق���رتن �إما با�ستخد�م �لعن���ف �أو �لإبعاد، �إىل �لعزل د�خ���ل �ملالجئ و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سحي���ة و�لإيو�ئية بد�ف���ع �ل�سفقة بهم لإ�سباع �حتياجاته���م �لأولية، �إىل �لعرت�ف 
بحقوقهم يف �لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية و�لتعليمية و�لتاأهيلية و�لت�سغيلية، و�إىل 
تبني فل�سفة جديدة �أ�سا�سها �لتكامل و�لندماج و�لتطبيع نحو �لعادية، و�ملنادة باأن يتاح 
له���وؤلء م���ن فر�س �حلياة �ليومية �لطبيعية ما يتاح للعاديني )�لقريطى، 1999، 1(.

وت�سًي���ا م���ع ه���ذه �لفل�سف���ة �جلدي���دة فاإنه ل بد م���ن وج���ود بر�مج خمططة 
جي���ًد� للو�س���ول �إىل �أو�س���اع بيئي���ة تت�س���م باأق���ل ق���در ممك���ن م���ن �لقي���ود و�ملح���دد�ت                        

�لنف�سية و�لجتماعية.

احلاجة اإىل الربنامج: 
�أثبت���ت معظ���م �لدر��س���ات �أنه على �لرغم م���ن تطبيق نظام دم���ج ذوي �لإعاقة 
م���ع غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف بع����س �ملد�ر�س �إل �أن ه���ذ� مل يكن كافًيا لإح���د�ث �لتطبيع 
�لجتماعي �ملطلوب بني �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة وذوي �لإعاقة، و�إن ينق�سه تهيئة 
�لتالميذ غري ذوي �لإعاقة ومن هنا ظهرت �حلاجة �إىل �إعد�د برنامج يهتم بتعديل 
�جتاه���ات �لتالمي���ذ غري ذوي �لإعاقة نحو زمالئهم �ملعاق���ني ويكون ذلك من خالل 
تنمي���ة �لوع���ي لدى �لتالمي���ذ غري ذوي �لإعاق���ة بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة �ملدجمني 

مبدر�ستهم )ذوي �لإعاقة: �لب�سرية، �ل�سمعية، �لعقلية(.

اأهمية الربنامج:
تنب���ع �أهمية �لربنامج �حلايل من �أنه يتم�سى مع �لجتاهات �لعاملية �ملعا�سرة 
لالهتم���ام بالرتبي���ة �خلا�سة ل���ذوي �لإعاقة، وذل���ك يف كونه ي�ساع���د �لتلميذ �لعادي 
للتع���رف عل���ى خ�سائ����س و�سم���ات �لطف���ل ذي �لإعاق���ة )عقلًي���ا، �سمعًي���ا، و ب�سرًي���ا( 
���ا عل���ى تقبل زميل���ه ذي �لإعاق���ة يف �ملدر�سة و�لتعامل مع���ه مما يجعل  وي�ساع���ده �أي�سً
�لطف���ل ذي �لإعاق���ة ق���ادًر� على �لتكيف �لنف�س���ي، و�لجتماعي، وزي���ادة تقديره لذ�ته 
نتيج���ة ل�سع���وره بالتقب���ل م���ن زمالئ���ه غ���ري ذوي �لإعاق���ة، وحي���ث �أن �لتدخ���ل �ملبكر 
لتعدي���ل �جتاه���ات �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة نح���و �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة يعت���رب 
��ستثم���اًر� للوق���ت و�جله���د لأن ه���وؤلء �لتالمي���ذ ه���م �سباب ورج���ال �مل�ستقب���ل، وهذه 
�لأجي���ال �جلدي���دة �إذ� حمل���ت �جتاهات �يجابي���ة نحو �لإعاقات �سوف ي���وؤدي ذلك �إىل 
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تعديل نظرة �ملجتمع كله لهم م�ستقبل مما يوؤدي �إىل حل �لعديد من �مل�سكالت �لتي 
تعاين منها �لآن هذه �لفئات.

الأ�س�س التي يقوم عليها الربنامج:

((( الأ�س�لس العامة: مثل ح���ق �لفرد يف �لتقبل دون قي���د �أو �سرط، وكذلك مر�عاة 1
�أح���د �لأ�س����س �لهام���ة �لتي يقوم عليها �لع���الج �ل�سلوكي وه���ي قابلية �ل�سلوك 

للتعديل و�لتغيري.
((( الأ�س�لس الفل�سفيلة: �س���وف ي�ستم���د �لربنام���ج �أ�سول���ه �لفل�سفية م���ن �لنظرية 1

�ل�سلوكي���ة �إىل جان���ب �عتم���اده عل���ى �لأ�س����س �لفل�سفي���ة �لعامة �لت���ي تت�سمن 
مر�عاة �أخالقيات �لإر�ساد و�سرية �لبيانات.

((( الأ�س�س النف�سية والرتبوية: مثل �خل�سائ�س �لعامة للنمو يف مرحلة �لطفولة 1
�ملتاأخ���رة، وك���ذ� �خل�سائ����س �ملميزة ل���ذوي �لإعاق���ة )ب�سرًيا، �سمعًي���ا، عقلًيا(، 

و�لفروق �لفردية بني �أع�ساء �لعينة �لإر�سادية.
((( الأ�س�س الجتماعية: مثل �أن �لإر�ساد �جلماعي يوؤتي ثماره �أثر من �لإر�ساد �لفردي 1

خا�س���ة عن���د تعديل �لجتاهات، حي���ث يتعلم �لطفل يف ه���ذه �ملرحلة بالتقليد 
و�ملحاك���اة، كم���ا �أن���ه ميتثل للنم���وذج �لذي ي���ر�ه خا�سة �إذ� ك���ان يف مثل عمره.

التخطيط العام للربنامج:
��ستمل���ت عملي���ة �لتخطي���ط �لع���ام لربنام���ج تعدي���ل �لجتاهات ع���دة خطو�ت 

نوجزها فيما يلي:
اأولاً: الفئة التي و�سع من اأجلها الربنامج 

ويق�سد بالفئة �لتي و�سع من �أجلها �لربنامج �أطفال �ملجموعات �لتجريبية من 
عينة �لبحث �حلايل، وعددهم )149( تلميًذ� من �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة مبد�ر�س 
مدين���ة �لطائ���ف �لبتد�ئية و�ملتو�سطة وه���ذه �ملد�ر�س �لتي يتوفر به���ا دمج �لإعاقات 
�لث���الث )�لب�سري���ة، �ل�سمعي���ة، �لعقلية(. و�ملجموع���ات �لتجريبية �لث���الث باملدر��س 
غري �ملدجمة و�لبالغ عددهم )112( تلميًذ� من �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة مبد�ر�س 
مدين���ة �لطائ���ف �لبتد�ئي���ة وكل جمموعة من ه���ذه �ملجموع���ات �لتجريبية �لثالثة 
يت���م توعيته���ا بخ�سائ�س �إعاقة من �لإعاقات �لثالث )�لب�سري���ة، �ل�سمعية، �لعقلية( 
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ا: اأهداف الربنامج  ثانياً

( الهدف العام 	
�له���دف �لع���ام من ه���ذ� �لربنامج هوتنمية وع���ي �لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاقة 
بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لب�سرية، �سمعًيا و عقلًيا و�لذي يوؤدي �إىل تعديل �لجتاهات 
�ل�سلبية وتنمية �لجتاهات �ليجابية للتالميذ غري ذوي �لإعاقة نحو دمج زمالئهم 

ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام. 

الأهداف اخلا�سة 
يتفرع من �لهدف �لعام جمموعة من �لأهد�ف �خلا�سة تتمثل يف:

((( ت�سحي���ح �ملفاهي���م �خلاطئة ل���دى �لتالميذ غ���ري ذوي �لإعاقة ع���ن �لتالميذ 1
ذوي �لإعاقة.

((( تعري���ف �لتلمي���ذ �لع���ادي بو�جبات���ه نح���و زميل���ه ذي �لإعاق���ة �س���و�ء ب�سرًيا �أو 1
�سمعًيا �أو عقلًيا.

((( تدري���ب �لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة عل���ى كيفي���ة �إقام���ة عالق���ات طيب���ة مع 1
زمالئهم ذوي �لإعاقة.

ا: الإجراءات العملية لتنفيذ الربنامج  ثالثاً
وتت�سمن هذه �لإجر�ء�ت ما يلي:

(( حمتوى �لربنامج..
(( �لأ�ساليب و�لفنيات..
(( �لأدو�ت و�لو�سائل �مل�ستخدمة .

وفيما يلي عر�س هذه �لإجر�ء�ت بالتف�سيل:
( حمتوى الربنامج(.

مت حتديد حمتوى برنامج توعية �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة بخ�سائ�س ذوي 
�لإعاقة و�لذي يوؤدي �إىل تعديل �لجتاهات يف �سوء جمموعة من �لعتبار�ت هي: 

((( �لإطار �لنظري و�لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة.1
((( تعدي���ل 1 �مل�ستخدم���ة يف  و�لأن�سط���ة  �لرب�م���ج  م���ن  عل���ى جمموع���ة  �لط���الع 

�لجتاهات.
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((( و�سع �ملحتوى �ملبدئي للربنامج.1
((( �لعر�س على �ملحكمني.1
((( �لدر��سة �ل�ستطالعية للربنامج.1

(( �لإطار �لنظري و�لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة:.
فلق���د ��ستف���اد �لباحث���ان م���ن كل م���ن: �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�سابق���ة 
�لل���ذ�ن مت عر�سهم���ا يف �لف�سل���ني �لثاين و�لثال���ث يف حتديد �لجتاه���ات نحو �لدمج 
و �لجتاه���ات �ل�سائ���دة نح���و ذوي �لإعاق���ة و�أ�ساليب تعديلها و�لفني���ات �مل�ستخدمة يف 

ذلك.
(( �لطالع على بر�مج تعديل �لجتاهات نحو ذوي �لإعاقة – ومنها:.

( �لجتاه���ات 	 لتنمي���ة   Rae Rosamond (1983)ر�رو�ساومن���د برنام���ج 
و�ل�سلوك �ليجابي عند �لأطفال غري ذوي �لإعاقة نحو �أقر�نهم ذوي �لإعاقة 

يف �لبيئة �ملحيطة بهم.
( برنام���ج ج���ور يل Gurley (1988) لتعدي���ل �جتاهات ط���الب �ملد�ر�س �لعليا 	

نحو �ملتخلفني عقلًيا
( برنام���ج كا�س���ف )1989( لتعدي���ل �جتاه���ات �لو�لدي���ن نحو طفليهم���ا �ملتخلف 	

عقلًيا.
( برنامج �ل�سخ�س )1990( ملعرفة �أثر �ملعلومات يف تغيري �لجتاهات.	

(( �ملحتوى �ملبدئي للربنامج و�لأ�س�س �لتي بني عليها:.
(( يف �سوء ما �سبق قام �لباحث باإعد�د حمتوى �لربنامج يف �سورته �ملبدئية وقد .

ت�سم���ن )11( جل�س���ة، وقد ر�عى �لباحث �أن يتو�فر يف جميع جل�سات �لربنامج 
جمموع���ة م���ن �لأ�س�س حتى تتحق���ق فعالياته يف توعي���ة �لتالميذ بخ�سائ�س 
ذوي �لإعاق���ة و�ل���ذي ي���وؤدي �إىل تعدي���ل �لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام – وهي:
((( ر�ع���ى �لباح���ث خ�سائ����س مرحلة �لنم���و �لتي ينتم���ي �إليها �أع�س���اء �ملجموعة 1

�لتجريبية.
((( �أن ت�سمح �أن�سطة �لربنامج لالأطفال باحلديث و�لتفاعل �جلماعي يف �لتعبري 1

ع���ن �ل���ذ�ت و�أن ي�سارك جمي���ع �لأطفال يف كل ن�ساط مبجه���ود خا�س للتعبري 
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�أو �لتعلي���ق �للفظ���ي �أو �أد�ء دور �أو ممار�س���ة فعل وذلك لزي���ادة فهمه للمو�قف 
وتنمية �ل�سلوك �لإيجابي �ملرتبط باملوقف )�سادق، 1988، 325(

((( �أن يتنا�سب �أد�ء �لن�ساط مع �ملدى �لزمني �لذي يطبق فيه.1
((( تدعي���م �لأد�ء خ���ارج �جلل�س���ات، فبع���د تعلم �مله���ارة يطلب من �لأطف���ال �أد�ئها 1

خ���ارج جل�س���ات �لربنامج، ثم �ل�سوؤ�ل عن �لنج���اح �أو �مل�ساكل �لتي �سادفتهم يف 
تطبيق �ملهارة خارج �ملوقف �لتدريبي.

((( ��ستخ���دم �لباح���ث �لإر�س���اد �جلماع���ي مل���ا يتمي���ز به م���ن تفاعل ي�سم���ل �ملر�سد 1
وجمموع���ة �لأع�س���اء �لذي���ن يحاول���ون �لتعب���ري ع���ن �أنف�سه���م �أثن���اء �جلل�سة 
�لإر�سادية يف جو ي�سوده �لثقة �ملتبادلة و�لهتمام و�لتفاهم و�لتقبل و�لدعم.

((( �أن تت���درج �أن�سط���ة �لربنامج من �ل�سهل �إىل �ل�سعب، ومن �لب�سيط �إىل �ملركب 1
حتى يتمكن �لأطفال غري ذوي �لإعاقة من ��ستيعابها ب�سهولة.

جدول )13( 
جل�سات الربنامج الإر�سادي لتنمية وعي التالميذ غري ذوي الإعاقة بخ�سائ�س

 ذوي الإعاقة الب�سرية
رقم 

�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة
�مل�ستخدمة

�لأوىل

�أن يتم �لتعارف بني �لباحث 
و�لتالميذ وتعريفهم بالهدف 

من �لربنامج

�لتعارف بني �لباحث و�لتالميذ و�إقامة 
عالقة ودية 0

- �إقامة عالقة ودية بني ��لتالميذ 
بع�سهم �لبع�س 0 

- �إقامة عالقة تفاعلية بني �لباحث 
و�لتالميذ 

- تعريف �لتالميذ باأهمية �لربنامج 
و�أهد�فه

�حلو�ر 
و�ملناق�سة – 

�لتدعيم

�لثانية

�أن يح�سل �لتالميذ على 
معلومات حقيقية وو�قعية 

حول �لإعاقة �لب�سرية 
�أ�سبابها وت�سنيفاتها

وباأ�سلوب مب�سط و�سيق تخلله �سوًر�، 
ومناذج عن حالت �لإعاقة �لب�سرية 

��ستطاع �لباحث تو�سيل �ملعلومات 
�لآتية::

- تعريف �لإعاقة �لب�سرية �أ�سبابها 
وت�سنيفاتها وما هي �لفئة �لتي 

يتعاملون معها يف �ملدر�سة. 

حما�سرة 
مب�سطة 

– �حلو�ر 
و�ملناق�سة 

 - – �لنمذجة 
�لتدعيم. �سور
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لثالثة

�أن يتعرف �لتالميذ على 
�أهم خ�سائ�س �لتالميذ ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية

خ�سائ�س �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية �جل�سمية، �لنفعالية 
و�للغوية، �لعقلية، �لجتماعية(

حما�سرة 
مب�سطة، �حلو�ر 

و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�لر�بعة
�أن يعرف �لتالميذ �إمكانات 

وقدر�ت �لتالميذ ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية

�ملو�هب �لفنية و�لأدبية و�ملعرفية 
�لتي ميتلكها �لتالميذ ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�خلام�سة

�أن ي�ساهد �لتالميذ زمالءهم 
ذوي �لإعاقة �لب�سرية على 

�لطبيعة، و�لتاأكد من �أن 
لديهم مهار�ت وقدر�ت ت�سبه 

كثري� مما لدى غري ذوي 
�لإعاقة

��سطحاب �أطفال �ملجموعة �لإر�سادية 
�إىل معهد �لنور حيث تقام حفلة 

مبنا�سبة يوم �ملعاق

�لتدعيم

�ل�ساد�سة

�أن يتعرف �لتالميذ على �أهم 
�حلاجات �خلا�سة لزمالئهم 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية

�أهم �حلاجات �لنف�سية و�لجتماعية 
للفرد �ملعاق

)�لأكل و�ل�سرب، �لثناء، 
�لت�سجيع،�لعطف،�ل�سعور بالأمان

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لو�جبات 
�ملنزلية.

�ل�سابعة
�أن يتعرف �لتالميذ �لعاديون 

على طرق �إ�سباع حاجات 
زمالئهم ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية

�سرد �لباحث ق�سة – عر�س مناذج عن 
جناح �أفر�د معاقني ب�سرًيا

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�لثامنة

�أن يتعرف �لتالميذ على 
�لطرق �ملختلفة لإقامة 

عالقات طيبة بينهم وبني 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية د�خل �ملدر�سة

حما�سرة �أهمية �لتعارف و�لتعاون
مب�سطة، �حلو�ر 

و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لنمذجة

�لتا�سعة

�أن يتعر�س �لعاديون ملو�قف 
مع زمالئهم ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية ومالحظة ما قد 
ي�سدر منهم من �سلوكيات 

وت�سرفات نحو زمالئهم ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية

�لتعريف ببع�س �ل�سلوكيات �لتي قد ل 
تنا�سب �لطالب �لعاديون. 

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 

�لتدعيم
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لعا�سرة

�أن يتم تدريب �لتالميذ على 
تدريب زمالئهم ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية على مو�سوعات 
�لإذ�عة،وحتمل تعرثهم 
يف �لكالم، و�حلفاظ على 

م�ساعرهم دون �ل�ستهز�ء بهم 
و�ل�سخرية منهم

توزيع مو�سوعات �لإذ�عة على 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية 

و�لقر�ءة لكلمات مكتوبة بطريقة " 
بر�يل " 

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 

�لنمذجة، لعب 
�لدور،�لتدعيم

�حلادية 
ع�سر

مر�جعة ما �سبق عر�سه من 
جل�سات

- تطبيق �ملقايي�س �لبعدية �مل�ستخدمة 
يف �لبحث

�ملناق�سة 
و�حلو�ر

*�جلل�س���ات �لتي تتطل���ب م�ساركة ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة مت عر�سها ب�سكل نظري يف 
�ملد�ر�س غري �لد�جمة.

جدول )14(
جل�سات الربنامج الإر�سادي لتنمية وعي التالميذ غري ذوي الإعاقة بخ�سائ�س

 ذوي الإعاقة ال�سمعية
رقم 

�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة
�مل�ستخدمة

�لأوىل

�أن يتم �لتعارف بني �لباحث 
و�لتالميذ وتعريفهم بالهدف 

من �لربنامج

�لتعارف بني �لباحث و�لتالميذ 
و�إقامة عالقة ودية 0

- �إقامة عالقة ودية بني �لتالميذ 
بع�سهم �لبع�س 0 

- �إقامة عالقة تفاعلية بني �لباحث 
و�لتالميذ 

- تعريف �لتالميذ باأهمية �لربنامج 
و�أهد�فه

�حلو�ر 
و�ملناق�سة – 

�لتدعيم

�لثانية

�أن يح�سل �لتالميذ على 
معلومات حقيقية وو�قعية 

حول �لإعاقة �ل�سمعية و�أ�سبابه 
وت�سنيفاته

وباأ�سلوب مب�سط و�سيق تخلله �سوًر�، 
ومناذج عن حالت �لإعاقة �ل�سمعية 

��ستطاع �لباحث تو�سيل �ملعلومات 
�لآتية::

- تعريف �لإعاقة �ل�سمعية. �أ�سباب 
�لإعاقة �ل�سمعية ت�سنيفات �لإعاقة 

�ل�سمعية وما هي �لفئة �لتي يتعاملون 
معها يف �ملدر�سة 

حما�سرة 
مب�سطة 

– �حلو�ر 
و�ملناق�سة 

 - – �لنمذجة 
�لتدعيم. �سور
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لثالثة

�أن يتعرف �لتالميذ على 
�أهم خ�سائ�س �لتالميذ ذوي 

�لإعاقة �سمعيا.

خ�سائ�س �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�سمعيا �جل�سمية، �لنفعالية و �للغوية، 

�لعقلية،�لجتماعية(

حما�سرة 
مب�سطة 

– �حلو�ر 
و�ملناق�سة 

 - – �لنمذجة 
�لتدعيم

�لر�بعة
�أن يعرف �لتالميذ �إمكانات 
وقد � رت �لتالميذ �ملعاقيا 

�سمعًيا.

�ملو�هب �لريا�سية �أو�لفنية �لتي 
ميتلكها �لتالميذ ذوي �لإعاقة 

�ل�سمعية

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�خلام�سة

�أن ي�ساهد �لتالميذ زمالءهم 
�ملعاقني �سمعًيا على �لطبيعة، 
و�لتاأكد من �أن لديهم مهار�ت 
وقدر�ت ت�سبه كثري� مما لدى 

غري ذوي �لإعاقة

��سطحاب �أطفال �ملجموعة �لإر�سادية 
�إىل معهد معهد �لأمل لل�سم حيث 
تقام حفلة مبنا�سبة يوم ذي �لإعاقة

�لتدعيم

�ل�ساد�سة

�أن يتعرف �لتالميذ على �أهم 
�حلاجات �خلا�سة لزمالئهم 

ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.

�أهم �حلاجات �لنف�سية و�لجتماعية 
للفرد ذي �لإعاقة )�لأكل و�ل�سرب، 

�لثناء، �لت�سجيع،�لعطف،�ل�سعور 
بالأمان(.

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لو�جبات 
�ملنزلية.

�ل�سابعة
�أن يتعرف �لتالميذ على طرق 
�إ�سباع حاجات زمالئهم ذوي 

�لإعاقة �سمعيا

�حلو�ر �سرد �لباحث ق�سة
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�لثامنة

�أن يتعرف �لتالميذ على 
�لطرق �ملختلفة لإقامة 

عالقات طيبة بينهم وبني 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة �سمعيا 

د�خل �ملدر�سة

حما�سرة �أهمية �لتعارف و�لتعاون
مب�سطة، �حلو�ر 

و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لنمذجة

�لتا�سعة

�أن يتعر�س �لتالميذ ملو�قف 
مع زمالئهم ذوي �لإعاقة 

�سمعيا ومالحظة ما قد ي�سدر 
منهم من �سلوكيات وت�سرفات 

نحو زمالئهم ذوي �لإعاقة 
�سمعيا.

�لتعريف ببع�س �ل�سلوكيات �لتي قد 
ت�سدر من ذوي �لإعاقة �ل�سمعية 

و�لتي قد ل تنا�سب �لطالب.

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 

�لتدعيم
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لعا�سرة

�أن يتم تدريب �لتالميذ على 
فهم بع�س �لإ�سار�ت �لب�سيطة 

و�لالزمة للتو��سل مع ذي 
�لإعاقة �سميًعا )مثل: �إلقاء 

�لتحية، ��سمك، نلعب، �سكر�، يف 
�أي �سف،......( 

عر�س �سور وتثيل حي لالإ�سار�ت 
�ملرتبطة بالتو��سل، وجود بع�س 

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �ل�سمعية معهم 
بالف�سل لإجر�ء �جلل�سة

�سور عن 
�لإ�سار�ت 

�مل�ستخدمة 
يف �لتو��سل، 

�لنمذجة �حلية

�حلادية 
ع�سر

مر�جعة ما �سبق عر�سه من 
جل�سات

- تطبيق �ملقايي�س �لبعدية �مل�ستخدمة 
يف �لبحث

�ملناق�سة 
و�حلو�ر

*�جلل�س���ات �لت���ي تتطلب م�سارك���ة ذوي �لإعاقة �ل�سمعي���ة مت عر�سها ب�سكل نظري يف 
�ملد�ر�س غري �لد�جمة.

جدول )15(
جل�سات الربنامج الإر�سادي لتنمية وعي التالميذ غري ذوي الإعاقة بخ�سائ�س

 ذوي الإعاقة الفكرية
رقم 

�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة
�مل�ستخدمة

�لأوىل

�أن يتم �لتعارف بني �لباحث 
و�لتالميذ غري ذوي �لإعاقة 

وتعريفهم بالهدف من 
�لربنامج

�لتعارف بني �لباحث و�لتالميذ 
و�إقامة عالقة ودية 0

- �إقامة عالقة ودية بني ��لتالميذ 
بع�سهم �لبع�س 0 

- �إقامة عالقة تفاعلية بني �لباحث 
و�لتالميذ 

- تعريف �لتالميذ باأهمية �لربنامج 
و�أهد�فه

�حلو�ر 
و�ملناق�سة – 

�لتدعيم

�لثانية

�أن يح�سل �لتالميذ �لعاديون 
على معلومات حقيقية وو�قعية 
حول �لإعاقة �لفكرية �أ�سبابها 

وت�سنيفاتها

وباأ�سلوب مب�سط و�سيق تخلله �سوًر�، 
ومناذج عن حالت �لإعاقة �لفكرية، 

��ستطاع �لباحث تو�سيل �ملعلومات 
�لآتية::

- تعريف �لإعاقة �لفكرية �أ�سبابها 
وت�سنيفاتها وما هي �لفئة �لتي 

يتعاملون معها يف �ملدر�سة. �لفرق 
بني �لإعاقة �لفكرية و�جلنون 

)�ملر�س �لعقلي(

حما�سرة 
مب�سطة 

– �حلو�ر 
و�ملناق�سة 

– �لنمذجة - 
�لتدعيم. �سور
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لثالثة

�أن يتعرف �لتالميذ �لعاديون 
على �أهم خ�سائ�س �لتالميذ 

ذوي �لإعاقة �لفكرية

خ�سائ�س �لأطفال ذوي �لإعاقة 
عقليا �جل�سمية، �لنفعالية و�للغوية، 

�لعقلية، �لجتماعية(

حما�سرة 
مب�سطة، 
�حلو�ر 

و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�لر�بعة
�أن يعرف �لتالميذ �لعاديون 

�إمكانات وقدر�ت �لتالميذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية

�ملو�هب �لريا�سية �أو �لفنية �لتي 
ميتلكها �لتالميذ ذوي �لإعاقة عقليا

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�خلام�سة

�أن ي�ساهد �لتالميذ �لعاديون 
زمالءهم ذوي �لإعاقة �لفكرية 
على �لطبيعة، و�لتاأكد من �أن 
لديهم مهار�ت وقدر�ت ت�سبه 

كثري� مما لدى غري ذوي 
�لإعاقة

��سطحاب �أطفال �ملجموعة 
�لإر�سادية �إىل معهد �لرتبية �لفكرية 

حيث تقام حفلة مبنا�سبة يوم �ملعاق

�لتدعيم

�ل�ساد�سة

�أن يتعرف �لتالميذ �لعاديون 
على �أهم �حلاجات �خلا�سة 

لزمالئهم ذوي �لإعاقة �لفكرية

�أهم �حلاجات �لنف�سية و�لجتماعية 
للفرد �ملعاق

)�لكل و�ل�سرب، �لثناء، 
�لت�سجيع،�لعطف،�ل�سعور بالمان

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لو�جبات 
�ملنزلية.

�ل�سابعة
�أن يتعرف �لتالميذ �لعاديون 

على طرق �إ�سباع حاجات 
زمالئهم ذوي �لإعاقة �لفكرية

�حلو�ر �سرد �لباحث ق�سة
و�ملناق�سة، 
�لنمذجة، 

�لتدعيم

�لثامنة

�أن يتعرف �لتالميذ �لعاديون 
على �لطرق �ملختلفة لإقامة 
عالقات طيبة بينهم وبني 

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
د�خل �ملدر�سة

حما�سرة �أهمية �لتعارف و�لتعاون
مب�سطة،�حلو�ر 

و�ملناق�سة، 
�لتدعيم، 
�لنمذجة

�لتا�سعة

�أن يتعر�س �لعاديون ملو�قف مع 
زمالئهم ذوي �لإعاقة �لفكرية 
ومالحظة ما قد ي�سدر منهم 
من �سلوكيات وت�سرفات نحو 
زمالئهم ذوي �لإعاقة �لفكرية

�لتعريف ببع�س �ل�سلوكيات �لتي 
قد ل تنا�سب �لطالب �لعاديون مثل 

)"�سيل �للعاب - عيوب �لنطق – 
طريقة �لأكل و�ل�سرب(

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 

�لتدعيم
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رقم 
�لفنيات حمتوى �جلل�سة�لهدف �لعام�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لعا�سرة

�أن يتم تدريب �لتالميذ غري 
ذوي �لإعاقة على تدريب 

زمالئهم ذوي �لإعاقة �لفكرية 
على مو�سوعات �لإذ�عة،وحتمل 

تعرثهم يف �لكالم، و�حلفاظ 
على م�ساعرهم دون �ل�ستهز�ء 

بهم و�ل�سخرية منهم

توزيع مو�سوعات �لإذ�عة على 
�لتالميذ ذوي �لإعاقة

�حلو�ر 
و�ملناق�سة، 

�لنمذجة، لعب 
�لدور،�لتدعيم

�حلادية 
ع�سر

مر�جعة ما �سبق عر�سه من 
جل�سات

- تطبيق �ملقايي�س �لبعدية 
�مل�ستخدمة يف �لبحث

�ملناق�سة 
و�حلو�ر

*�جلل�س���ات �لت���ي تتطل���ب م�ساركة ذوي �لإعاق���ة �لفكرية مت عر�سه���ا ب�سكل نظري يف 
�ملد�ر�س غري �لد�جمة.

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

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ 
غري ذوي �لإعاقة يف �ملجموعات �لتجريبية مبد��س �لدمج عن خ�سائ�س ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية قبل تطبيق �لربنامج وبعد تطبيق �لربنامج ل�سالح 
�لتطبي���ق �لبع���دي. ولختب���ار �سحة ه���ذ� �لفر����س مت ��ستخد�م �ختب���ار » ت » حل�ساب 

�لفرق بني متو�سطني مرتبطني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:
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جدول )16(
الفروق بني متو�سطات املجموعات التجريبية مبدا�س الدمج يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي 

يف الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة)ب�سرًيا، �سمعًيا، عقلًيا(

�ملتغري
 �لقيا�س

 لدى
 �ملجموعة

�لتجريبية
 م�ستوىدحتعمن

�لدللة

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�لب�سرية

5115.4313.100قبلي
2.877500.006

5117.6083.827بعدي

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�ل�سمعية

4911.6123.061قبلي
3.424480.001

4913.4903.029بعدي

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�لفكرية

4914.5515.934قبلي
6.098480.001

4919.8163.127بعدي

يت�س���ح م���ن �جلدول )16( �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لتطبيق �لقبلي 
و�لتطبي���ق �لبع���دي ل���دى �ملجموع���ات �لتجريبية �لث���الث مبد�ر�س �لدم���ج يف �لوعي 
بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة، وذوي �لإعاقة �لفكرية 
ل�سالح �لتطبيق �لبعدي. وهذ� يوؤكد فاعلية �لربنامج �لإر�سادي يف توعية �ملجموعات 
بالإعاق���ات �ملدجم���ة مبد�ر�سهم و�لإملام بحقوق فئ���ات �لإعاقة بتقدمي كافة �خلدمات 
لهم من قبل �ملجتمع ولي�س جمرد �إ�سفاًقا باأحو�لهم. وهذ� يتفق مع ما ورد يف تقرير 
Equal Opportunities Commission (2011, 6) و�ل���ذي يوؤك���د باأن���ه يوج���د 
�عتقاد قوي لدى �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة باأن ذوي �لإعاقة لي�س لديهم �لقدرة على 
�لعتماد على �لذ�ت يف كافة �ملناحي بل يكون �عتمادهم بالكامل على �لآخرين ولي�س 
لديهم قدر�ت حيث ت�سل ن�سبة ما يوؤكدون ذلك 59 %، ولكن �أكدت نتائج �لبحوث �أنه 
باإتب���اع برنام���ج توعي���ة يوؤدي �إىل حت�سن توقعات غ���ري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة. 
وتو�سلت در��سة Seccombe (2007) �إىل �أن ت�سمني معلومات عن ذوي �لإعاقة يف 
مناهج �لطالب غري ذوي �لإعاقة �أدى �إىل زيادة �لجتاهات �لإيجابية نحو ذوي �لإعاقة.
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 disability Educating إن تعليم �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة� 
people about من �ساأنه يجعل لدى غري ذوي �لإعاقة �لرغبة يف �لتفاعل مع ذوي 
.(Aiden, & McCarthy, 2014, 13) لإعاقة و�لذي ي�سعر ذوي �لإعاقة �أنف�سهم بارتياح�
���ا مع نتائج �لدر��س���ات �لتي تو�سل���ت �إىل �أن �لتعلم لدى غري  وه���ذ� يتف���ق �أي�سً
ذوي �لإعاق���ة وتوعيته���م ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة ت���وؤدي ملزي���د م���ن �لجتاه���ات 
 (Hong, et al. 2014; ليجابية نحو �لدمج لذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام�
.Litvack, et al., 2011; Maras and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007)

نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لث���اين على �أن���ه: »توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني �لتطبيق 
�لقبل���ي و�لتطبي���ق �لبع���دي ل���دى �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غ���ري �ملدجمة يف 
�لوع���ي بخ�سائ����س �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة، و�لب�سرية، و�لفكري���ة ل�سالح 
�لتطبي���ق �لبع���دي«. ولختب���ار �سحة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختب���ار » ت » حل�ساب 

�لفرق بني متو�سطني مرتبطني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:
جدول )17(

الفروق بني متو�سطات املجموعات التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي يف الوعي 
بخ�سائ�س ذوي الإعاقة)ب�سرًيا، �سمعًيا، عقلًيا( يف املدار�س غري املطبقة لنظام الدمج

 م�ستوىدحتعمن�لتطبيق�ملتغري
�لدللة

 وعي �ملجموعة
 �لتجريبية بالإعاقة

�لب�سرية

4011.7003.330قبلي
16.958390.001

4016.7252.873بعدي

 وعي �ملجموعة
 �لتجريبية بالإعاقة

�ل�سمعية

4111.7323.061قبلي
4.275400.001

4114.3173.029بعدي

 وعي �ملجموعة
 �لتجريبية بالإعاقة

�لفكرية

3114.8714.448قبلي
3.690300.001

3116.6133.694بعدي
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يت�س���ح م���ن �جلدول )17( �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لتطبيق �لقبلي 
و�لتطبي���ق �لبع���دي ل���دى �ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر����س غري �ملدجم���ة يف �لوعي 
بخ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة )�لب�سرية، و�ل�سمعية، و�لعقلي���ة( ل�سالح �لتطبيق �لبعدي 
مما يوؤكد فاعلية �لربنامج يف حت�سني �لوعي بخ�سائ�س فئات �لإعاقة لدى �لتالميذ 
 Equal Opportunities غ���ري ذوي �لإعاقة.وه���ذ� يتف���ق م���ع م���ا ورد يف تقري���ر 
Commission(2011,6) و�ل���ذي يوؤك���د باأنه يوج���د �عتقاد قوي لدى �لأفر�د غري 
ذوي �لإعاق���ة ب���اأن ذوي �لإعاقة لي�س لديهم �لقدرة عل���ى �لعتماد على �لذ�ت يف كافة 
�ملناح���ي ب���ل يكون �عتماده���م بالكامل على �لآخرين ولي�س لديه���م قدر�ت حيث ت�سل 
ن�سب���ة م���ا يوؤك���دون ذل���ك 59 %، ولكن �أك���دت نتائج �لبح���وث �أنه باإتب���اع برنامج توعية 

يوؤدي �إىل حت�سن توقعات غري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة.

 disability Educating إن تعليم �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة� 
people about م���ن �ساأن���ه �أن يجعل لدى غ���ري ذوي �لإعاقة �لرغبة يف �لتفاعل مع 
 (Aiden, & McCarthy, ذوي �لإعاقة و�لذي ي�سعر ذوي �لإعاقة �أنف�سهم بارتياح
(13 ,2014. وتو�سل���ت در��س���ة Seccombe (2007) �إىل �أن ت�سمني معلومات عن 
ذوي �لإعاقة يف مناهج �لطالب غري ذوي �لإعاقة �أدى �إىل زيادة �لجتاهات �لإيجابية 

نحو ذوي �لإعاقة.

 وه���ذ� يتف���ق م���ع نتائج �لدر��سات �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لتعل���م لدى غري ذوي 
�لإعاق���ة وتوعيتهم عن خ�سائ�س ذوي �لإعاقة ت���وؤدي ملزيد من �لجتاهات �ليجابية 
 (Hong, et al. 2014; Litvack, نحو �لدمج لذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام

.et al., 2011; Maras and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007)

نتائج الفر�س الثالث وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �لثالث على �أنه: »توج���د فروق د�لة �إح�سائًي���ا بني �ملجموعات 
�لتجريبية �لثالث و�ملجموعات �ل�سابطة يف �لوعي بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، 
و�لب�سرية، و�لفكرية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية مبد�ر�س �لدمج. ولختبار �سحة 
ه���ذ� �لفر����س مت ��ستخ���د�م �ختبار » ت » للفرق بني متو�سط���ي عينتني م�ستقلتني كما 

مو�سح يف �جلدول �لتايل:-
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جدول )18(
الفروق بني املجموعات ال�سابطة والتجريبية يف الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة
)ب�سرًيا، �سمعًيا، عقلًيا( املدجمني مبدار�س التعليم العام الداجمة لذوي الإعاقة

 م�ستوىدحتعمن�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�لب�سرية

5013.8204.256�ل�سابطة
2.61799

0.01
 د�لة

�إح�سائًيا 5115.8823.648�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�ل�سمعية

5012.2603.713�ل�سابطة
5.20397

0.001
 د�لة

�إح�سائًيا 4915.9593.348�لتجريبية

 �لوعي بخ�سائ�س
 ذوي �لإعاقة

�لفكرية

4017.9503.088�ل�سابطة
2.81787

0.006
 د�لة

�إح�سائًيا 4919.8163.127�لتجريبية

يت�س���ح من خ���الل �جلدول )18( �أنه توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
0.01 ب���ني �ملجموع���ات �لتجريبية و�ملجموعات �ل�سابطة يف �لوعي بالإعاقة �لب�سرية 
و�ل�سمعية و�لعقلية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية، وهذ� يوؤكد على فاعلية �لربنامج 
�لإر�س���ادي يف توعي���ة �ملجموعات بالإعاقات �ملدجمة مبد�ر�سهم و�أن �ملعلومات �لتي مت 
تقدميه���ا للتالميذ ع���ن �لإعاقات كان���ت منا�سبة للمرحلة �لعمرية له���م. وهذ� يتفق 
م���ع ما ورد يف تقرير Equal Opportunities Commission(2011,6) و�لذي 
يوؤك���د باأن���ه يوج���د �عتقاد قوي لدى �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة ب���اأن ذوي �لإعاقة لي�س 
لديه���م �لق���درة على �لعتماد على �لذ�ت يف كاف���ة �ملناحي بل يكون �عتمادهم بالكامل 
عل���ى �لآخري���ن ولي�س لديه���م قدر�ت حيث ت�س���ل ن�سبة ما يوؤكدون ذل���ك 59 %، ولكن 
�أك���دت نتائ���ج �لبح���وث �أنه باإتب���اع برنامج توعية ي���وؤدي �إىل حت�س���ن توقعات غري ذوي 
�لإعاق���ة ع���ن ذوي �لإعاقة. وتو�سل���ت در��س���ة Seccombe (2007) �إىل �أن ت�سمني 
معلوم���ات ع���ن ذوي �لإعاق���ة يف مناه���ج �لط���الب غ���ري ذوي �لإعاق���ة �أدى �إىل زي���ادة 

�لجتاهات �لإيجابية نحو ذوي �لإعاقة.
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 disability Educating إن تعليم �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة�
people about من �ساأنه �أن يجعل لدى غري ذوي �لإعاقة �لرغبة يف �لتفاعل مع ذوي 
.(Aiden, & McCarthy, 2014, 13) لإعاقة و�لذي ي�سعر ذوي �لإعاقة �أنف�سهم بارتياح�

نتائج الفر�س الرابع وتف�سرها:
ين�س �لفر�س �لر�بع على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني وعي �لتالميذ 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة يف �ملجموع���ات �لتجريبية و�ل�سابطة عن خ�سائ����س ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�لفكرية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية مبد�ر�س �لتعليم �لعام 
غ���ري �لد�جم���ة. ولختب���ار �سحة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختب���ار » ت » للفرق بني 

متو�سطي عينتني م�ستقلتني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:-
جدول )19(

الفروق بني املجموعات ال�سابطة والتجريبية يف الوعي بخ�سائ�س ذوي الإعاقة
)ب�سرًيا، �سمعًيا، عقلًيا( مبدار�س التعليم العام غري الداجمة

 م�ستوىدحتعمن�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

 �لوعي بالإعاقة
�لب�سرية

4011.002.386�ل�سابطة
6.666780.001

4014.6252.478�لتجريبية

 �لوعي بالإعاقة
�ل�سمعية

3311.0002.948�ل�سابطة
3.358720.001

4114.3173.489�لتجريبية

 �لوعي بالإعاقة
�لفكرية

3015.8332.520�ل�سابطة
3.314590.002

3117.9362.435�لتجريبية

يت�سح من �جلدول )19( �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 0.01 
ب���ني �ملجموعات �لتجريبية �لثالث و�ملجموعات �ل�سابطة �لثالث يف �لوعي بالإعاقة 
�لب�سرية و�لإعاقة �ل�سمعية و�لإعاقة �لفكرية ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية مما يوؤكد 
ا كانت �جلل�سات  على فاعلية �لربنامج �لذي مت تطبيقه على �ملجموعات �لتجريبية و�أي�سً
 Georgiadi, et al., (2012) تنا�س���ب م�ست���وى �لتالمي���ذ. وه���ذ� يتفق م���ع در��س���ة
�أنه عند تدريب �لتالميذ على قائمة ب�سفات عن ذوي �لإعاقة ذهنًيا وعملية �لتو��سل 
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م���ع يف مد�ر����س �لدم���ج �أدى �إىل زي���ادة معرفته���م ب���ذوي �لإعاق���ة و�أدى �إىل حت�س���ن 
�جتاهاته���م نح���و دجمه���م مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام. وهذ� يتف���ق مع م���ا ورد يف تقرير 
Equal Opportunities Commission (2011, 6) و�ل���ذي يوؤك���د باأن���ه يوج���د 
�عتق���اد ق���وي ل���دى �لأف���ر�د غري ذوي �لإعاق���ة ب���اأن ذوي �لإعاقة لي�س لديه���م �لقدرة 
عل���ى �لعتم���اد على �لذ�ت يف كافة �ملناحي بل يك���ون �عتمادهم بالكامل على �لآخرين 
ولي����س لديه���م ق���در�ت حي���ث ت�سل ن�سب���ة ما يوؤك���دون ذل���ك 59 %، ولكن �أك���دت نتائج 
�لبح���وث �أن���ه باإتب���اع برنام���ج توعية ي���وؤدي �إىل حت�سن توقعات غ���ري ذوي �لإعاقة عن 
ذوي �لإعاق���ة. وتو�سلت در��س���ة Seccombe (2007) �إىل �أن ت�سمني معلومات عن 
ذوي �لإعاقة يف مناهج �لطالب غري ذوي �لإعاقة �أدى �إىل زيادة �لجتاهات �لإيجابية 

نحو ذوي �لإعاقة.
 disability Educating إن تعليم �لأفر�د غري ذوي �لإعاقة عن ذوي �لإعاقة� 
people about م���ن �ساأن���ه �أن يجعل لدى غ���ري ذوي �لإعاقة �لرغبة يف �لتفاعل مع 
 (Aiden, & McCarthy, ذوي �لإعاقة و�لذي ي�سعر ذوي �لإعاقة �أنف�سهم بارتياح

.2014, 13)

نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �خلام�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني جمموعات 
�لتالمي���ذ �لذي���ن تعر�س���و� لربنام���ج �إر�سادي )�ملجموع���ات �لتجريبي���ة( و�ملجموعات 
�ل�سابط���ة مبد�ر����س �لدم���ج يف �جتاهاته���م نحو دم���ج ذوي �لإعاقة مبد�ر����س �لتعليم 
�لعام ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار 

» ت » للفرق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:-
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جدول )20(
الفروق بني املجموعات ال�سابطة والتجريبية مبدار�س الدمج يف الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة 

مبدار�س التعليم العام

 م�ستوىدحتعمن�ملجموعات�ملتغري
�لدللة

 �لجتاهات نحو
 دمج ذوي �لإعاقة

�لب�سرية

5062.4807.549�ل�سابطة
6.926990.001

5172.9617.658�لتجريبية
 �لجتاهات نحو

 دمج ذوي �لإعاقة
�ل�سمعية

5065.5209.085�ل�سابطة
2.929970.004

4970.4697.652�لتجريبية
 �لجتاهات نحو

 دمج ذوي �لإعاقة
�لفكرية

4058.7508.108�ل�سابطة
5.032870.001

4967.7768.661�لتجريبية

يت�س���ح من خ���الل �جلدول )20( �أنه توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
0.01 ب���ني �ملجموع���ات �لتجريبية و�ملجموعات �ل�سابطة يف �لجتاهات نحو دمج ذوي 
�لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام ل�سالح �ملجموعات �لتجريبية، وهذ� يوؤكد على فاعلية 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي يف توعية �ملجموعات بالإعاقات �ملدجمة مبد�ر�سهم و�لتي تثل 
معلومات توؤثر يف �جلانب �ملعريف و�لذي يعد �ملكون �لرئي�س لالجتاهات ولذ� بتقدمي 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي �أدى �إىل زي���ادة �لوع���ي بالإعاق���ة كم���ا ظه���ر يف نتيج���ة �لفر����س 
�ل�سابق و�لذي �أدى �إىل منو �لجتاهات �لإيجابية نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�سهم. 
وه���ذ� يتف���ق م���ع نتائج �لدر��سات �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لتعلم لدى غ���ري ذوي �لإعاقة 
وتوعيته���م ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة ت���وؤدي ملزيد م���ن �لجتاه���ات �ليجابية نحو 
 (Hong, et al. 2014; Litvack, لدم���ج ل���ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعلي���م �لع���ام�
���ا  (et al., 2011; Maras and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007. و�أي�سً
�أظهر�لأطف���ال يف مد�ر����س �لدم���ج �أك���رث �إيجابي���ة جت���اه �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاق���ة 
و�ختيار�ل�سف���ات لو�سفه���م �أق���ل �سلبي���ة مقارن���ة بالأطف���ال من مد�ر����س غري د�جمة 
(Georgiadi, et al. 2012)، كم���ا �أن �لتو��س���ل و�لدمج مع ذوي �لإعاقة يزيد من 
وعي غري ذوي �لإعاقة بذوي �لإعاقة مما يوؤدي لتقبل غري ذوي �لإعاقة لدمج لذوي 
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 (Gash & Caffey,1995 ; Kalyva & Agaliotis, 2009; Maras لإعاق���ة�
&Brown ,1996 ; Mavropoulou & Sideridis, 2014 ; Ouellette-

 .،Kuntz, et al. ,2010; Vignes, et al. ,2010)

نتائج الفر�س ال�ساد�س وتف�سرها:
ين����س �لفر�س �ل�ساد�س على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني جمموعات 
�لتالمي���ذ �لذي���ن تعر�س���و� لربنام���ج �إر�سادي )�ملجموع���ات �لتجريبي���ة( و�ملجموعات 
�ل�سابط���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام ل�سال���ح 
�ملجموع���ات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غري �ملدجم���ة لذوي �لإعاقة. ولختب���ار �سحة هذ� 
�لفر����س مت ��ستخ���د�م �ختب���ار » ت » للف���رق ب���ني متو�سط���ي عينت���ني م�ستقلت���ني كم���ا 

مو�سح يف �جلدول �لتايل:-
جدول )21(

الفروق بني املجموعات ال�سابطة والتجريبية يف الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة مبدار�س 
التعليم العام غري املطبقة لنظام الدمج

 م�ستوىدحتعمن�ملجموعات
�لدللة

4060.6008.211�ل�سابطة
6.333780.001 �لتجريبية )�لتي مت 

4070.4505.416توعيتها بالإعاقة �لب�سرية(

3360.3648.046�ل�سابطة
3.906720.001 �لتجريبية )�لتي مت 

4166.3425.028توعيتها بالإعاقة �ل�سمعية(

3062.6009.194�ل�سابطة
2.642590.01 �لتجريبية )�لتي مت 

3167.5164.704توعيتها بالإعاقة �لفكرية(

يت�سح من �جلدول )21( �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 بني 
�ملجموعات �لتجريبية �لثالث و�ملجموعات �ل�سابطة �ملناظرة لها يف �لجتاهات نحو 
دم���ج ذوي �لإعاقة مبد�ر����س �لتعليم �لعام ل�سالح �ملجموع���ات �لتجريبية،وهذ� يوؤكد 
�أن �لربنامج فعال و�أدى �إىل حت�سن �ملعرفة عن �لإعاقات لدى �ملجموعات �لتجريبية 
و�ل���ذي �أدى ب���دوره �إىل حت�س���ن يف �لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر�سه���م. 
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وه���ذ� يتف���ق م���ع نتائج �لدر��سات �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لتعلم لدى غ���ري ذوي �لإعاقة 
وتوعيته���م ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاق���ة ت���وؤدي ملزيد م���ن �لجتاه���ات �ليجابية نحو 
 (Hong, et al. 2014; Litvack, لدم���ج ل���ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعلي���م �لع���ام�
���ا  (et al., 2011; Maras and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007. و�أي�سً
�أظه���ر �لأطف���ال يف مد�ر����س �لدم���ج �أك���رث �إيجابي���ة جت���اه �أقر�نه���م م���ن ذوي �لإعاقة 
و�ختي���ار �ل�سف���ات لو�سفه���م �أقل �سلبي���ة مقارن���ة بالأطفال من مد�ر����س غري د�جمة 
(Georgiadi, et al. 2012)، كم���ا �أن �لتو��س���ل و�لدمج مع ذوي �لإعاقة يزيد من 
وعي غري ذوي �لإعاقة بذوي �لإعاقة مما يوؤدي لتقبل غري ذوي �لإعاقة لدمج لذوي 
 (Gash & Caffey,1995 ; Kalyva & Agaliotis, 2009; Maras لإعاق���ة�
&Brown ,1996 ; Mavropoulou & Sideridis, 2014 ; Ouellette-

 .Kuntz, et al. ,2010; Vignes, et al. ,2010)

نتائج الفر�س ال�سابع وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �ل�ساب���ع عل���ى �أن���ه: »توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني �لقيا�س 
�لقبل���ي و�لبعدي لدى تالميذ �ملجموعات �لتجريبي���ة مبد�ر�س �لدمج يف �جتاهاتهم 
نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة ل�سال���ح �لتطبيق �لبع���دي. ولختبار �سحة ه���ذ� �لفر�س مت 
��ستخ���د�م �ختب���ار » ت » حل�س���اب �لف���رق ب���ني متو�سط���ني مرتبط���ني كم���ا مو�س���ح يف 

�جلدول �لتايل:
جدول )22(

الفروق بني متو�سطات املجموعات التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي يف الجتاهات 
نحو دمج ذوي الإعاقة مبدار�س التعليم العام

 م�ستوىدحتعمن�ملجموعات�لفئة
�لدللة

 �لجتاهات نحو دمج ذوي
�لإعاقة �لب�سرية

5164.9618.642قبلي
4.989500.001

5172.9617.658بعدي
 �لجتاهات نحو دمج ذوي

�لإعاقة �ل�سمعية
4962.2048.713قبلي

4.461480.001
4970.4697.652بعدي

 �لجتاهات نحو دمج ذوي
�لإعاقة �لفكرية

4961.53110.472قبلي
3.205480.002

4967.7768.661بعدي
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يت�س���ح من خ���الل �جلدول )22( �أنه توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
0.01 بني �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق �لبعدي لدى �ملجموعات �لتجريبية يف �لجتاهات 
نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام �لد�جمة ل�سالح �لتطبي���ق �لبعدي، 
وه���ذ� يوؤك���د على فاعلية �لربنامج �لإر�سادي يف توعية �ملجموعات بالإعاقات �ملدجمة 
مبد�ر�سه���م و�لتي تثل معلومات توؤث���ر يف �جلانب �ملعريف و�لذي يعد �ملكون �لرئي�س 
لالجتاه���ات ولذ� بتق���دمي �لربنامج �لإر�سادي �أدى �إىل زي���ادة �لوعي بالإعاقة و�لذي 
�أدى �إىل منو �لجتاهات �لإيجابية نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�سهم. وهذ� يتفق مع 
نتائ���ج �لدر��س���ات �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لتعل���م لدى غري ذوي �لإعاق���ة وتوعيتهم عن 
خ�سائ�س ذوي �لإعاقة توؤدي ملزيد من �لجتاهات �ليجابية نحو �لدمج لذوي �لإعاقة 
 (Hong, et al. 2014; Litvack, et al., 2011; Maras مبد�ر�س �لتعليم �لعام
���ا �أظه���ر �لأطفال يف مد�ر�س  (and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007. و�أي�سً
�لدم���ج �أك���رث �إيجابية جتاه �أقر�نهم م���ن ذوي �لإعاقة و�ختيار �ل�سفات لو�سفهم �أقل 
.(Georgiadi, et al. 2012) سلبي���ة مقارن���ة بالأطف���ال من مد�ر�س غ���ري د�جم���ة�

�لتو��س���ل و�لدم���ج م���ع ذوي �لإعاق���ة يزيد م���ن وعي غ���ري ذوي �لإعاقة بذوي 
 (Gash & لإعاق���ة مم���ا ي���وؤدي لتقب���ل غ���ري ذوي �لإعاق���ة لدم���ج ل���ذوي �لإعاق���ة�
 Caffey,1995 ; Kalyva & Agaliotis, 2009; Maras &Brown ,1996
 ; Mavropoulou & Sideridis, 2014 ; Ouellette-Kuntz, et al. ,2010;

 ،(Vignes, et al. ,2010

نتائج الفر�س الثامن وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �لثامن عل���ى �أنه: »توج���د فروق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني �لتطبيق 
�لقبل���ي و�لبع���دي ل���دى تالميذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة مبد�ر�س �لتعلي���م �لعام غري 
�ملدجم���ة يف �جتاهاته���م نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�سه���م ل�سالح �لتطبيق �لبعدي. 
ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » حل�ساب �لفرق بني متو�سطني 

مرتبطني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:
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جدول )23(
الفروق بني متو�سطات املجموعات التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي يف الجتاهات 

نحو دمج ذوي الإعاقة مبدار�س التعليم العام غري املدجمة لذوي الإعاقة

 م�ستوىدحتعمن�لقيا�س�ملجموعات
�لدللة

�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاقة �لب�سرية(

4057.20010.629قبلي
8.156390.001

4070.4505.416بعدي
�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 

بالإعاقة �ل�سمعية(
4160.8547.949قبلي

4.728400.001
4166.3425.028بعدي

�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاقة �لفكرية(

3162.4198.469قبلي
4.501300.001

3167.5164.704بعدي

يت�س���ح من �جل���دول )23( �أنه توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا عن���د م�ستوى 0.01 
ب���ني �لتطبي���ق �لقبل���ي و�لتطبيق �لبعدي ل�سال���ح �لتطبيق �لبعدي ل���دى �ملجموعات 
�لتجريبي���ة �لث���الث باملد�ر����س غ���ري �ملدجم���ة يف �لجتاه���ات نح���و دم���ج ذوي �لإعاقة 
مبد�ر����س �لتعلي���م �لعام.وه���ذ� يوؤك���د فاعلي���ة �لربنامج وتاأث���ريه �لإيجاب���ي يف تنمية 
�لجتاه���ات �ليجابي���ة نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعلي���م �لعام. وه���ذ� يتفق 
م���ع نتائ���ج �لدر��سات �لت���ي تو�سلت �إىل �أن �لتعل���م لدى غري ذوي �لإعاق���ة وتوعيتهم 
ع���ن خ�سائ����س ذوي �لإعاقة توؤدي ملزيد من �لجتاه���ات �ليجابية نحو �لدمج لذوي 
 (Hong, et al. 2014; Litvack, et al., 2011; لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام�

.Maras and Brown ,2000 ; Seccombe, 2007)

نتائج الفر�س التا�سع وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �لتا�س���ع على �أنه: »ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا بني �لقيا�س 
�لبع���دي و�لتتبعي ل���دى تالميذ �ملجموعات �لتجريبي���ة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي 
�لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام �لد�جم���ة ل���ذوي �لإعاق���ة«. ولختبار ه���ذ� �لفر�س 
مت ��ستخ���د�م �ختب���ار » ت » ملتو�سط���ني مرتبط���ني حي���ث ت���ت �ملقارن���ة ب���ني �لقيا����س 
�لبع���دي و�لتتبع���ي لكل جمموعة من �ملجموعات �لتجريبي���ة �ملدجمة معها �لإعاقات 
)�لب�سري���ة، �ل�سمعي���ة، �لعقلي���ة( يف �لجتاهات نحو دم���ج ذوي �لإعاقة كما مو�سح يف 

�جلدول �لتايل:-
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جدول )24(
الفروق بني القيا�س البعدي والتتبعي لدى تالميذ املجموعات التجريبية يف اجتاهاتهم نحو دمج 

ذوي الإعاقة مبدار�س التعليم العام الداجمة لذوي الإعاقة
 �ملجموعات
�لتجريبية

مبد�ر�س دمج �لإعاقة
 م�ستوىدحتعمن�لقيا�س

�لدللة

�لب�سرية
5173.4917.420�لتتبعي

1.760500.085
غري د�لة 5172.9617.658�لبعدي

�ل�سمعية
4970.8377.306�لتتبعي

1.578480.121
غري د�لة 4970.4697.652�لبعدي

�لعقلية
4968.2048.585�لتتبعي

0.832480.410
غري د�لة 4967.7758.661�لبعدي

م���ن خ���الل �جلدول )24( ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا ب���ني �لقيا�س �لبعدي 
و�لتتبعي لدى �ملجموعات �لتجريبية باملد�ر�س �لد�جمة يف �لجتاهات نحو دمج ذوي 
�لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام. وهذ� يوؤك���د على تنوع �لأن�سط���ة و��سرت�ك �ملتعلم 
يف �لأن�سط���ة و�لتهيئ���ة �جليدة للمتعل���م و�لعمل على زيادة د�فعي���ة �ملتعلم لال�سرت�ك 
�لفع���ال �أثن���اء �لتعل���م ي�سه���م يف بقاء �أثر �لتعل���م و�نتقال �لتعل���م �إىل �ملو�قف �جلديدة 
)�أحم���د عب���د �لرحمن عثمان، �آخرون، 2013، 149-159(. وتتفق نتائج �لبحث �حلايل 
م���ع م���ا تو�سلت �إلي���ه در��س���ة Armstrong, Morris & Tarrant (2015) و�لتي 
تو�سلت �إىل �أن �لتو��سل يوؤدي �إىل �لتعاطف و�لجتاهات �يجابية نحو ذوي �لإعاقة.

نتائج الفر�س العا�سر وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �لعا�س���ر على �أنه: »ل توج���د فروق د�لة �إح�سائًي���ا بني �لقيا�س 
�لبع���دي و�لتتبعي ل���دى تالميذ �ملجموعات �لتجريبي���ة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي 
�لإعاق���ة مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام غري �لد�جمة«. ولختبار ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخد�م 
�ختبار » ت » حل�ساب �لفرق بني متو�سطني مرتبطني حيث تت �ملقارنة بني �لقيا�س 
�لبع���دي و�لتتبع���ي لكل جمموعة من �ملجموعات �لتجريبي���ة �ملدجمة معها �لإعاقات 
)�لب�سري���ة، �ل�سمعي���ة، �لعقلي���ة( يف �لجتاهات نحو دم���ج ذوي �لإعاقة كما مو�سح يف 

�جلدول �لتايل:-
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جدول )25(
الفروق بني القيا�س البعدي والتتبعي لدى تالميذ املجموعات التجريبية يف اجتاهاتهم نحو دمج 

ذوي الإعاقة مبدار�س التعليم العام غري املدجمة لذوي الإعاقة

 م�ستوىدحتعمن�لقيا�س�ملجموعات
�لدللة

�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاقة �لب�سرية(

4070.4505.416بعدي
1.059390.296

غري د�لة 4070.0005.653تتبعي

�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاقة �ل�سمعية(

4166.3425.028بعدي
0.485400.403

غري د�لة 4165.9765.251تتبعي

�لتجريبية )�لتي مت توعيتها 
بالإعاقة �لفكرية(

3167.5164.704بعدي
1.519300.139

غري د�لة 3166.7744.849تتبعي

يت�سح من �جلدول )25( �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�س �لبعدي 
و�لتتبعي لدى �ملجموعات �لتجريبية باملد�ر�س غري �ملدجمة يف �لجتاهات نحو دمج 
ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام وهذ� يوؤكد على فاعلية �لربنامج �لإر�سادي لدى 
�ملجموع���ات �لتجريبي���ة مما يوؤكد على بق���اء �أثر �لتدريب و�لإر�س���اد. وهذ� يوؤكد على 
تن���وع �لأن�سط���ة و��سرت�ك �ملتعل���م يف �لأن�سطة و�لتهيئة �جلي���دة للمتعلم و�لعمل على 
زيادة د�فعية �ملتعلم لالإ�سرت�ك �لفعال �أثناء �لتعلم ي�سهم يف بقاء �أثر �لتعلم و�نتقال 
�لتعل���م �إىل �ملو�قف �جلديدة )�أحم���د عبد�لرحمن عثمان، �آخرون، 2013، 159-149(.

نتائج الفر�س احلادي ع�سر وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �حل���ادي ع�س���ر عل���ى �أن���ه: »ل توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا بني 
تالمي���ذ �ملجموع���ات �لتجريبي���ة يف �جتاهاته���م نح���و دم���ج ذوي �لإعاق���ة تبًع���ا لن���وع 
�لإعاقة �ملدجمة مبد�ر�سهم )عقلية –�سمعية –ب�سرية(«. ولختبار هذ� �لفر�س مت 
��ستخد�م حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه ANOVA لتحديد �لفروق بني متو�سطات 
درجات �ملجموعات �لتجريبية يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي �لإعاقة تبًعا لنوع �لإعاقة 

�ملدجمة مبد�ر�سهم )ب�سرية–�سمعية – عقلية(.
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جدول )26(
بع�س �خل�سائ�س �لإح�سائية لدرجات �ملجموعات �لتجريبية يف �جتاهاتهم نحو 

دمج ذوي �لإعاقة تبًعا لنوع �لإعاقة �ملدجمة مبد�ر�سهم )ب�سرية–�سمعية –عقلية(
 �ملجموعات �لتجريبية تبًعا لنوع

عمن�لإعاقة �ملدجمة

 �ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س
5172.9617.658�لدمج لالإعاقة �لب�سرية

 �ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س
4970.4697.652�لدمج لالإعاقة �ل�سمعية

 �ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س
4967.7768.661�لدمج لالإعاقة �لعقلية

14970.4368.226�ملجموع

جدول )27(
حتليل التباين اأحادي الجتاه لتحديد الفروق بني املجموعات التجريبية يف الجتاهات نحو دمج 

ذوي الإعاقة الب�سرية، وال�سمعية، والفكرية يف القيا�س البعدي

م�ستوى �لدللةفدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين

671.98825.251بني �ملجموعات
0.006

د�لة �إح�سائًيا 9342.65614663.991د�خل �ملجموعات

10014.644148�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )27( �أن���ه توجد فروق بني �ملجموعات �لتجريبية �لثالث 
يف �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�سهم ولتحديد �لفروق بني �ملجموعات مت 

�إجر�ء �ملقارنات �لبعدية با�ستخد�م �ختبار » �سيفيه » كما مو�سح باجلدول �لتايل:
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جدول )28(
املقارنات البعدية با�ستخدام » �سيفيه » بني املجموعات التجريبية الثالث باملدار�س الداجمة يف 

اجتاهاتهم نحو دمج ذوي الإعاقة

جمموعات �ملقارنة
�ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س 

�لدمج لالإعاقة �لب�سرية
)م = 72.961(

�ملجموعة �لتجريبية 
مبد�ر�س �لدمج 
لالإعاقة �ل�سمعية

�ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س 
�لدمج لالإعاقة �ل�سمعية                 

)م =70.469(
2.491

�ملجموعة �لتجريبية مبد�ر�س 
�لدمج لالإعاقة �لعقلية                

)م = 67.776(
*5.1852.694

نالح���ظ من �جلدول )28( �أنه توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا يف �لجتاهات نحو 
دم���ج ذوي �لإعاق���ة ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �ملدم���ج مبدر�سته���ا �لإعاق���ة �لب�سرية 
و�ملجموع���ة �لتجريبية �ملدم���ج معها ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لفروق ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �ملدم���ج معها �لإعاق���ة �لب�سرية مما يوؤكد عل���ى �أن ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
�أك���رث تقب���اًل من قبل �أقر�نهم غري ذوي �لإعاقة مقارنة باملجموعة �لتجريبية �ملدمج 
مبدر�ستها �إعاقة عقلية فذوي �لإعاقة �لفكرية �أقل �لإعاقات تقباًل يف �لدمج مبد�ر�س 
 Magiati, Dockrell & Logotheti لتعلي���م �لعام. وه���ذ� يتفق مع نتائج در��سة�
(2002)  و�لت���ي تو�سل���ت �إىل �أن �لتالمي���ذ يف �ملرحلة �لعمري���ة 8-11 عام �أبدو� فهًما 
ووعًي���ا جيًد� لالإعاق���ات �حل�سية و�أقل فهًما ووعًيا بخ�سائ����س ذوي �لإعاقة �لفكرية. 
مم���ا يجعل �لتالميذ �أقل تقب���اًل لذوي �لإعاقة �لفكرية. وتتفق نتائج �لبحث �حلايل 
م���ع در��س���ة عبد �لعزيز �ل�سخ����س )1986( و�لتي تناولت �جتاه���ات بع�س �لعاملني يف 
جمال �لتعليم نحو ذوي �لإعاقة و�لتي تو�سلت �إىل �أن �لجتاهات تتاأثر بنوع �لإعاقة 
حي���ث كان���ت �لجتاه���ات �أك���رث �إيجابي���ة نح���و �ملكفوف���ني و�ل�س���م مقارن���ة باجتاه���ات 

�لعاملني نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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نتائج الفر�س الثاين ع�سر وتف�سرها:
ين����س �لفر����س �لث���اين ع�س���ر عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا بني 
تالمي���ذ �ملجموع���ات �لتجريبية باملد�ر�س غري �ملدجم���ة يف �جتاهاتهم نحو دمج ذوي 
�لإعاق���ة تبًع���ا لنوع �لتوعي���ة بالإعاقة �لب�سرية، و�ل�سمعي���ة، و�لفكرية« ولختبار هذ� 
�لفر�س مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه ANOVA لتحديد �لفروق بني 
متو�سط���ات درجات �ملجموعات �لتجريبي���ة باملد�ر�س غري �ملدجمة يف �جتاهاتهم نحو 

دمج ذوي �لإعاقة.
جدول )28(

بع�س اخل�سائ�س الإح�سائية لدرجات املجموعات التجريبية يف اجتاهاتهم نحو دمج 
ذوي الإعاقة الب�سرية، وال�سمعية، والفكرية

عمن�ملجموعات �لتجريبية
4070.4505.416)�لتجريبية )�لتي مت توعيتها بالإعاقة �لب�سرية
4166.3425.028)�لتجريبية )�لتي مت توعيتها بالإعاقة �ل�سمعية
3167.5164.704)�لتجريبية )�لتي مت توعيتها بالإعاقة �لفكرية

11268.1345.350�ملجموع

جدول )29(
حتليل التباين اأحادي الجتاه لتحديد الفروق بني املجموعات التجريبية مبدار�س التعليم العام غري 

املدجمة يف الجتاهات نحو دمج ذوي الإعاقة يف القيا�س البعدي

 درجاتجمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىف�ملربعات

�لدللة
358.1302179.065بني �ملجموعات

6.9240.001 2818.86110925.861د�خل �ملجموعات
3176.991111�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )29( �أن���ه توجد فروق بني �ملجموعات �لتجريبية �لثالث 
يف �لجتاهات نحو دمج ذوي �لإعاقة مبد�ر�سهم ولتحديد �لفروق بني �ملجموعات مت 

�إجر�ء �ملقارنات �لبعدية با�ستخد�م �ختبار » �سيفيه » كما مو�سح باجلدول �لتايل:
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جدول )30(
املقارنات البعدية با�ستخدام » �سيفيه » بني املجموعات التجريبية الثالث باملدار�س غري 

املدجمة يف اجتاهاتهم نحو دمج ذوي الإعاقة

جمموعات �ملقارنة
 �لتجريبية )�لتي مت

 توعيتها بالإعاقة
)�لب�سرية( )م = 70.450

 �لتجريبية )�لتي مت
 توعيتها بالإعاقة

)�ل�سمعية( )م = 66.342
 �لتجريبية )�لتي مت توعيتها

)بالإعاقة �لب�سرية( )م = 70.450

 �لتجريبية )�لتي مت توعيتها
* 4.109)بالإعاقة �ل�سمعية( )م = 66.342

 �لتجريبية )�لتي مت توعيتها
2.9341.175)بالإعاقة �لفكرية( )م = 67.516

يت�س���ح م���ن �جلدول )30( �أنه توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا فقط بني �ملجموعة 
�لتجريبية)�لت���ي مت توعيته���ا بالإعاق���ة �لب�سري���ة( و �ملجموع���ة �لتجريبية )�لتي مت 
توعيته���ا بالإعاق���ة �ل�سمعية( يف �جتاهاتهم نحو دم���ج ذوي �لإعاقة ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لأوىل)�لتي مت توعيتها بالإعاقة �لب�سرية( وقد يرجع ذلك �إىل �أن ذوي 
�لإعاق���ة �لب�سري���ة قليلي �حلركة ول ي�ساركون كث���رًي� يف �لأن�سطة �لريا�سية و�للعب 
�أثناء �لف�سحة مما ل يوؤدي �إىل حدوث م�سكالت مع غري ذوي �لإعاقة كما هو متوقع 
�أن يح���دث م���ن ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعي���ة وذوي �لإعاق���ة �لفكرية. وتتف���ق نتائج �لبحث 
�حل���ايل م���ع در��س���ة عب���د �لعزي���ز �ل�سخ����س )1986( و�لت���ي تناول���ت �جتاه���ات بع����س 
�لعامل���ني يف جم���ال �لتعليم نحو ذوي �لإعاقة و�لتي تو�سلت �إىل �أن �لجتاهات تتاأثر 
بن���وع �لإعاق���ة حي���ث كان���ت �لجتاهات �أك���رث �إيجابية نح���و �ملكفوفني و�ل�س���م مقارنة 

باجتاهات �لعاملني نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية.

نتائج الفر�س الثالث ع�سر وتف�سرها:
ين�س �لفر�س �لثالث ع�سر على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعات 
�لتجريبية مبد�ر�س �لدمج و�ملجموعات �لتجريبية يف �ملد�ر�س غري �ملدجمة �ملناظرة 
لها يف �لجتاهات نحو �لدمج. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » 

للفرق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني كما مو�سح يف �جلدول �لتايل:-
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جدول )31(
الفروق بني املجموعات التجريبية مبدار�س الدمج واملجموعات التجريبية يف املدار�س غري 

املدجمة املناظرة لها يف الجتاهات نحو الدمج

 �ملجموعات �لتجريبية�لفئة
 م�ستوىدحتعمنباملد�ر�س

�لدللة
 �لجتاهات
نحو �لدمج

4070.4505.416غري �لد�جمة
2.416790.018

4173.9277.363�لد�جمة لالإعاقة �لب�سرية
 �لجتاهات
نحو �لدمج

4166.3425.028غري �لد�جمة
3.601800.001

4171.0496.693�لد�جمة لالإعاقة �ل�سمعية
 �لجتاهات
نحو �لدمج

3167.5164.704غري �لد�جمة
0.465700.560

4168.3178.875�لد�جمة لالإعاقة �لعقلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول )31( �أنه توجد ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا يف �لجتاهات نحو 
�لدم���ج ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبية مبد�ر�س دم���ج ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة و �ملجموعة 
�لتجريبي���ة باملدر�س���ة غري �ملدجم���ة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبي���ة مبد�ر�س دمج ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية، توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف �لجتاهات نحو �لدمج بني �ملجموعة 
�لتجريبية مبد�ر�س دمج ذوي �لإعاقة �ل�سمعية و �ملجموعة �لتجريبية باملدر�سة غري 
�ملدجم���ة ل�سال���ح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة مبد�ر�س دم���ج ذوي �لإعاق���ة �ل�سمعية، بينما 
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا يف �لجتاهات نح���و �لدمج بني �ملجموع���ة �لتجريبية 
مبد�ر����س �لدم���ج لالإعاق���ة �لعقلي���ة و�جتاه���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة باملدر�سة غري 
�لد�جمة. وهذ� يوؤكد �أن �لدمج يوؤثر يف تكوين �لجتاهات �إيجابًيا نحو �لدمج ماعد� 
�لإعاق���ة �لفكري���ة نالحظ �أن �جتاهات �لطالب مبد�ر�س دم���ج �لإعاقة �لفكرية �أعلى 
م���ن طالب �ملجموع���ة �لتجريبية باملدر�سة غ���ري �ملدجمة �إل �أنها غري د�ل���ة �إح�سائًيا 
وه���ذ� ق���د يرجع لت�سرف���ات ذوي �لإعاقة �لفكرية د�خل �ملد�ر����س �لعامة كما يالحظ 
���ا �أن متو�س���ط درجات �ملجموع���ة �لتجريبية مبدر�سة دم���ج ذوي �لإعاقة �لفكرية  �أي�سً
م���ن �أدين درج���ات �ملجموعات �لتجريبية يف �لجتاهات نح���و �لدمج، كما �أن �نخفا�س 
�لجتاه���ات ل���دى �ملجموعة مبدر�سة دمج �لإعاقة �لفكري���ة يرجع �نخفا�سه �إىل عدم 
�لنتقاء �جليد لذوي �لإعاقة �لب�سيطة و�لذين ي�سلحون لعملية �لدمج هذ� يتفق مع 
نتائج در��سة Magiati, Dockrell and Logotheti (2002) و�لتي تو�سلت �إىل 



فاعلية برنامج اإر�سادي لتنمية الوعي لدى التالميذ العاديني د. �سبحي �سعيد عو�س و د.جابر حممد عبداهلل

 321 

�أن �لتالميذ يف �ملرحلة �لعمرية 8-11 عام �أبدو� فهًما ووعًيا جيًد� لالإعاقات �حل�سية 
و�أق���ل فهًم���ا ووعًيا بخ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لفكري���ة، وتتفق نتائج �لبحث �حلايل مع 
در��سة عبد �لعزيز �ل�سخ�س )1986( و�لتي تناولت �جتاهات بع�س �لعاملني يف جمال 
�لتعلي���م نح���و ذوي �لإعاقة و�لتي تو�سلت �إىل �أن �لجتاهات تتاأثر بنوع �لإعاقة حيث 
كان���ت �لجتاه���ات �أكرث �إيجابي���ة نحو �ملكفوفني و�ل�س���م مقارنة باجتاه���ات �لعاملني 
نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية. وتتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�سل �إليه �لدر��سات �ل�سابقة 
و�لت���ي م���ن نتائجه���ا �أن �لأطف���ال يف مد�ر�س �لدمج �أك���رث �إيجابية جت���اه �أقر�نهم من 
ذوي �لإعاقة و�ختيار�ل�سفات لو�سفهم �أقل �سلبية مقارنة بالأطفال من مد�ر�س غري 

(Georgiadi, et al. 2012) د�جمة
ذوي  غ���ري  وع���ي  م���ن  يزي���د  �لإعاق���ة  ذوي  م���ع  و�لدم���ج  �لتو��س���ل  �أن  كم���ا 
�لإعاق���ة ب���ذوي �لإعاق���ة مم���ا ي���وؤدي لتقب���ل غ���ري ذوي �لإعاق���ة لدمج ل���ذوي �لإعاقة

 (Gash & Caffey,1995 ; Kalyva & Agaliotis, 2009; Maras
&Brown ,1996 ; Mavropoulou & Sideridis, 2014 ; Ouellette-
 ،Kuntz, et al. ,2010;Olakye,et al.,2012; Vignes, et al. ,2010)
و�ل�سكل �لتايل يو�سح �لتمثيل �لبياين لدرجات �ملجموعات �لتجريبية يف �جتاهاتهم 

نحو �لدمج 

التو�سيات:
يف �سوء نتائج �لبحث مت ��ستخال�س �لنتائج �لتالية:

((( تنفي���ذ �سيا�س���ات �لدمج ل���ذوي �لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لع���ام فاإن ذلك يوؤدي 1
�إىل تنمي���ة �لجتاه���ات �ليجابية نح���و دجمهم ويزيد من تقب���ل ذوي �لإعاقة 

لدى �لتالميذ غري ذوي �لإعاقة.
((( يج���ب �أن يت���م �نتق���اء ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�سيط���ة للدم���ج م���ع غري ذوي 1

�لإعاقة ول يتم دمج �لإعاقات �لعقلية �ل�سديدة و�ملتو�سطة لأن دمج متو�سطي 
و�سدي���دي �لإعاق���ة يوؤدي �إىل نتائج عك�سية لدى غري ذوي �لإعاقة ولدى ذوي 

�لإعاقة �أنف�سهم.
((( يج���ب توعي���ة تالمي���ذ �ملد��س ع���ن �لفئة �لتي يت���م دجمه���ا يف مد�ر�سهم حتي 1

تك���ون لديه���م �ملعرف���ة �لكافي���ة للتعام���ل وتقب���ل هذه �لفئ���ة م���ن ذوي �لإعاقة 
و�لتعامل معهم �أثناء �ل�سرت�ك يف �لأن�سطة د�خل �ملدر�سة.
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((( يج���ب توعي���ة �ملعلمني و�لإد�ري���ني باملد�ر�س عن فئة �لإعاق���ة �لتي يتم دجمها 1
مبد�ر�سه���م حت���ي يكون له���م تاأثري �إيجابي على تالميذه���م غري ذوي �لإعاقة 

وتقبلهم لدمج ذوي �لإعاقة.
((( يج���ب �لتخطي���ط لالأن�سطة �لتي يت���م تنفيذها د�خل �ملد�ر����س وي�سرتك فيها 1

�لتالمي���ذ غ���ري ذوي �لإعاق���ة م���ع �أقر�نه���م ذوي �لإعاق���ة بحي���ث تتنا�س���ب مع 
�إمكانيات ذوي �لإعاقة. 

((( ميك���ن �أن يت���م ت�سمني جزء ب�سيط مبا يعادل در�س عن ذوي �لإعاقة يف مناهج 1
غري ذوي �لإعاقة مبا ي�سهم يف توعيتهم عن ذوي �لإعاقة.
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ملخ�س الدرا�سة:
��ستهدفت �لدر��سة �لك�سف عن م�ستوى وعي �ملعلمني باأ�ساليب �لتقومي �لبديل 
للتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �لأكادميي���ة، ودر��س���ة تاأث���ري متغري�ت �لن���وع �ملوؤهل 
�لعلمي و�خلربة وح�سور دور�ت تدريبية يف �لتقومي �لبديل على درجة وعي �ملعلمني 
باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديل للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعل���م �لأكادميية. وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )73( معلًم���ا ومعلمة �سعوب���ات تعلم مبنطقة �لق�سي���م. ولهذ� �لغر�س 
مت �إع���د�د ��ستبان���ة ومت توزيعها بطريقة ع�سو�ئية وحت���ددت �أ�ساليب �لتقومي �لبديل 
بالأ�سالي���ب �لتالي���ة )تق���ومي �لد�ء –مل���ف �لإجن���از -�أ�سل���وب تقومي �لوق���ت �لإ�سايف 
-�ملالحظ���ة(.  وقد �أظهرت نتائ���ج �لدر��سة �أن �أكرث �أ�ساليب �لتقومي �لبديل وعيا من 
قب���ل �مل�سارك���ني، ح�س���ب �لرتتيب ه���ي �أ�سلوب تق���ومي �لأد�ء ويلي ذل���ك �أ�سلوب تقومي 
�لوق���ت �لإ�س���ايف م���ن ثم �أ�سلوب �لتق���ومي باملالحظة و�أخري� �أ�سل���وب �لتقومي مبلفات 
�لإجن���از. وفيم���ا يتعل���ق بتاأث���ري متغري �لن���وع توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًي���ا يف م�ستوى 
�لوع���ي باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديل ترج���ع لختالف �لن���وع )معلم، معلم���ة( و�لفروق 
ل�سال���ح �ملعلم���ات، كم���ا �أظهرت �لنتائج وجود ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا يف م�ستوى �لوعي 
بتق���ومي �لأد�ء فق���ط كاأ�سل���وب م���ن �أ�ساليب �لتق���ومي �لبديل ترجع لخت���الف �ملوؤهل 
�لعلم���ي، بينم���ا مل توؤثر �خلربة على م�ستوى وعي �ملعلم���ني. �ما فيما يتعلق بح�سور 
�ل���دور�ت �لتدريبي���ة �ت�سح من �لنتائ���ج �أن م�ستوى �لوعي باأ�سالي���ب �لتقومي �لبديل 
)�لتق���ومي مبلف���ات �لإجن���از، �أ�سل���وب تق���ومي �لوق���ت �لإ�س���ايف، �لتق���ومي باملالحظ���ة( 
توج���د فروق ذ�ت دللة. كما �أظه���رت نتائج �لدر��سة �أن �أكرث �لأ�ساليب ��ستخد�ًما هو 
تقومي �لأد�ء ويليه �أ�سلوب تقومي �لوقت �لإ�سايف، بينما �أقل �لأ�ساليب ��ستخد�ًما هو 

�لتقومي با�ستخد�م ملفات �لإجناز يليه �لتقومي باملالحظة.
الكلمــات املفتاحية: وعي �ملعلمني، �لتقومي �لبدي���ل، �سعوبات �لتعلم، �سعوبات �لتعلم 

�لأكادميية.
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Teachers' Awareness Level of Alternative Assessment 
strategy for Students with Academic learning disabilities

Dr. Abdullah Ali Alrubaian, Collage of Education,                         
Qassim University. 2018

Abstract
The purpose of this study was to examine learning disabilities 

teachers’ awareness of alternate assessments. The study sample 
consists of73 teachers from Qassim region participated in this study 
and it based on the descriptive survey method. It conducted, in the 
first semester of the 1439/1440 academic year. For this purpose, a 
questionnaire was prepared and distributed randomly. The results 
of the study show that the most common methods of alternative 
assessment are the performance evaluation method followed by 
extended time strategy, observation strategy and portfolio. There are 
statistically significant differences in learning disabilities teachers' 
level of awareness of alternative assessment strategy attributable to 
gender, while experience did not affect teachers' level of awareness. 
The results of the study showed that the most commonly used 
methods are performance strategy and extended time. Implications 
and recommendations are discussed.

Keywords: Awareness, teachers of learning disabilities, special 
education, Assessment, alternative assessment.
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مقدمة الدرا�سة:
يع���د �لتقومي ج���زًء مهًما من �لعملي���ة �لتعليمية، فمن خالل���ه ميكن �لتعرف 
على مدى حتقق �أهد�ف �لعملية �لتعليمية و�لك�سف عن م�ستويات �لطالب �لتعليمية، 
وتق���دمي تغذي���ة ر�جعة تطور �لعملي���ة �لتعليمية وترفع م�ست���وى خمرجاتها. كما �أن 
�لتق���ومي �لرتب���وي يه���دف �إىل �سمان ج���ودة �لعملية �لرتبوية ونو�جته���ا، ومن �أكرث 
عنا�س���ر �لنظ���ام �لتعليم���ي �أهمي���ة فه���و عملي���ة �سامل���ة م�ستم���رة يرتتب علي���ه �أحكام 

و�إجر�ء�ت تطويرية )�خلليفة، 2005(.

و�أ�سار �حلمد )2004( �إىل �أهمية �إملام �ملعلم باأ�ساليب �لتقييم �لبديل و�لكفاءة 
�لتي تكنه من ��ستخد�مه ب�سكل جيد؛ لذ� جتدر �لإ�سارة على �أهمية �لتقومي �لبديل 
�لتي ترتكز على و�قع وحقيقة ما تعلمه �لطالب بحيث ي�سمن جناح �لعلمية �لتعليمية 
وخمرجاته���ا، مم���ا يتي���ح �لفر�سة للط���الب �إظهار ما تعلم���وه من مه���ار�ت ومعارف.

وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن �لتق���ومي يف �لرتبي����ة �خلا�س���ة يع���د حج���ر �لز�وية يف 
عملية �لت�سخي�س، ودون توفر �لتقوي�م �ملنا�سب، فاأنه ي�سعب و�سع �لرب�مج �لرتبوية 
�ملنا�سبة وتقييمها ملعرفة م�ستوى فعاليتها وحتقيق �أهد�فها )�أبو ها�سم، 2007(. وهنا 
تظه���ر �حلاج���ة �ملا�سة للتقومي �لبدي���ل بعد �سن �لقو�نني �لت���ي ت�سمن دمج �لطالب 
ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام، وتاأكي���د مب���د�أ �أن �لتعليم حق 
للجمي���ع. وم���ن جهة �أخ���رى، �أدى ف�سل نهج �لتقييم �لتقلي���دي �إىل �لبحث عن بد�ئل 
حديثة تفي بالغر�س، ومن �سمن �لبحوث �لعلمية �لتاأكد من طرق �لتقييم �لبديلة 
�لت���ي م���ن �ساأنه���ا �أن تك���ون �أك���رث عد�ل���ة جلمي���ع �لط���الب، و�حل���د من قل���ق �لطالب 
(Bahous،2008). �إ�ساف���ة �إىل ذلك،ط���رق �لتقومي �لبديلة �ست�ساعد �لطالب على 
�كت�س���اب �لوع���ي ح���ول �حتياجاته���م، ومتابع���ة تطوره���م �لأكادمي���ي، و�سيك���ون له �أثر 
 (Janisch, Liu & Akrofi,إيجاب���ي على م�ستوى حت�سيل �لطالب ب�سك���ل مبا�سر�

2007; Kirikkaya & Vurkaya, 2011)

ونتيج���ة لذل���ك تظهر حاجة �لرتبية �خلا�س���ة �إىل ��ستخد�م �لتقومي �لبديل، 
حي���ث �ن���ه يزود �ملعلم مبا �كت�سبه �لطال���ب من معلومات وخرب�ت ومهار�ت من خالل 
تطبيقه���ا يف مو�ق���ف �حلياة �ملختلفة )�أبو ها�سم، 2007، �لدو�سري،2014(.عالوة على 
ذل���ك، �لتقومي �لبديل يهدف �إىل ��ستخد�م �أ�ساليب متنوعة وخمتلفة لتقرتب كثرًي� 
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م���ن مو�قف �حلي���اة �لفعلية وزيادة �لد�فعية للتعلم وم�ساع���دة �ملعلم على تقومي �أد�ء 
�لط���الب ب�سكل �سليم )�أبو ها�سم،2007، �ملطريف،2015(، ويعد �لتقومي �لبديل فل�سفة 
حديثة ومن �لتوجهات �جلديدة يف �لفكر �لرتبوي، وبرز ب�سكل كبري مع �لإ�سالحات 
�لرتبوي���ة �حلديث���ة، وهو نقلة يف طرق �لتق���ومي لتقييم معرفة �لط���الب ومهار�تهم 
)ع���الم، 2007؛ Settlage, 2004(. وهن���اك غر����س �آخر لإجر�ء �لتقومي �لبديل هو 
توف���ري تغذي���ة ر�جع���ة ميكن �أن توج���ه عملية تطوي���ر �لأهد�ف �لتعليمي���ة �مل�ستقبلية 
و�لتعل���م. باخت�س���ار، �لتق���ومي �لبدي���ل ي�سه���م �إىل جم���ع معلومات دقيق���ة فيما يتعلق 

.(Elliott, & Roach 2006)  بالإجناز �حلايل للطالب ذوي �لإعاقة

معلم���ي  بتدري�سه���ا  يق���وم  �لت���ي  �لأ�سا�سي���ة  �مله���ار�ت  ف���اإن  �ل�سي���اق  ه���ذ�  ويف 
�سعوب���ات �لتعل���م تع���د من �أك���رث �ملهار�ت �لأكادميي���ة �لتي ينبغي �أن تنعك����س على �أد�ء 
�ملتعل���م، نظ���ًر� ملا ته���دف �إليه من رفع م�ست���وى �لطالب بامله���ار�ت �لأ�سا�سية )�لقر�ءة 
و�لكتاب���ة و�حل�س���اب( و�لتي يعتمد عليه���ا �غلب �ملهار�ت �لأخرى، ول���ن ي�سل �لطالب 
�إىل م�ست���وى جي���د م���ن �ملعرف���ة و�لإدر�ك �إل من خ���الل تقومي ع���ادل يقي�س م�ستوى 
ودرج���ة �ملعرف���ة ل���دى �لط���الب ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، وذل���ك ع���ن طري���ق �إدخ���ال 
تعدي���الت منا�سب���ة على ط���رق �لتقومي ت�سه���م يف عك�س �لق���در�ت �حلقيقي���ة للطالب                                                         

. (Janisch, Liu & Akrofi, 2007)

م�سكلة الدرا�سة:
م���ن �أه���م �س���روط جن���اح دم���ج وتعلي���م �لط���الب ذوي �لحتياج���ات �لرتبوي���ة 
�خلا�س���ة تكيي���ف وتهيئ���ة �لبيئ���ة �ملدر�سي���ة ول يقت�س���ر ذل���ك عل���ى �ملب���اين و�ملناه���ج 
�لدر��سي���ة، ب���ل م���ن �أهم جو�ن���ب �لتكييف عموًما تغي���ري طرق �لتق���ومي �أو �لإجر�ء�ت 
ك���ي تر�ع���ي جو�نب قدر�ت �لط���الب �لتي قد تتد�خل مع تقيي���م معارفهم ومهار�تهم                                  

.(Thurlow & Bolt, 2001)

وه���ذ� مم���ا يوؤكد �س���رورة �لبتعاد ع���ن �أدو�ت �لتق���ومي �لعتيادي���ة �لتقليدية، 
و�لتوج���ه نح���و �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل، حي���ث جن���د �أن كث���ري� م���ن �أ�سب���اب �لف�سل 
�لأكادمي���ي لدى �لط���الب ذوي �سعوبات �لتعلم كان نتيجة ��ستخد�م �ملعلمني �أ�ساليب 
تق���ومي ل تتنا�س���ب م���ع قدر�ته���م و�إمكاناته���م (Fuchs,& Fuchs, 2001). تعترب 
�حلاج���ة �إىل �لرتكي���ز على كيفية حت�سني، �أ�ساليب �لتقومي �لبديل ذ�ت �أهمية خا�سة 
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 (Browder, Karvonen, Davis, Fallin, يف جمال تعليم ذوي �سعوبات �لتعلم
(Courtade-Little, 2005&. حي���ث يعت���رب تطوي���ر وحت�سني �لعملي���ة �لتعليمية 
ه���و �لغاي���ة من �لتقومي �لرتبوي، وهو ما يتطلب �لك�سف عن م�ستوى معرفة معلمي 

�سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل.

حي���ث لح���ظ �لباحث م���ن خالل زيار�ته لرب�م���ج �سعوبات �لتعل���م و�ل�ستماع 
ملالحظ���ات ع���دد من �ملعلمني و�مل�سرفني �لرتبويني ذوي �خل���ربة ب�سعوبات �لتعلم �أن 
�أغلب �ملعلمني ي�ستخدمون �لطرق �لتقليدية يف عملية �لتقومي ولي�ست �لبديلة وقد 
�أك���دت �لعدي���د من �لدر��سات �أن �ملعلمني لديهم غمو�س ح���ول معرفة وفهم �لتقومي 
�لبدي���ل و�أ�ساليب���ه (Bahou, 2008)، بالرغ���م م���ن �أهميت���ه للط���الب ذوي �سعوبات 
�لتعل���م )�أب���و ها�س���م، Janisch, Liu & Akrofi, 2007  ،2007(.وق���د �أك���دت وز�رة 
�لتعلي���م عل���ى ��ستخ���د�م �أدو�ت تق���ومي �أخ���رى غري �لختب���ار�ت �لتحريري���ة، مبوجب 
تعاميمها مثل تعميم رقم 28/349 بتاريخ 1427/7/13ه.و بناًء على ذلك فقد تولدت 
ل���دى �لباح���ث حماولة �لك�سف عن م�ستوى معرفة معلم���ي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب 
�لتق���ومي �لبدي���ل، لأن���ه ح�سب علم �لباح���ث ل يوجد در��سات حملي���ة �و على �مل�ستوى 
�لعرب���ي تناول���ت معرف���ة معلم���ي �سعوبات �لتعل���م باأ�سالي���ب �لتقومي �لبدي���ل. و�سعي 

�لدر��سة �حلالية لالإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:
((( ما م�ستوى وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل؟1
((( ما �أكرث �أ�ساليب �لتقومي �لبديل ��ستخد�ما من قبل معلمي �سعوبات �لتعلم؟1
((( هل توجد فروق بني م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي 1

�لبديل تعزى �إىل �لنوع )ذكور/ �إناث(؟
((( هل توجد فروق بني م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي 1

�لبديل تعزى �إىل �ملوؤهل �لعلمي )بكالوريو�س / ماج�ستري فاأعلى(؟
((( هل توجد فروق بني م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي 1

�لبديل تعزى �إىل �خلربة �لتدري�سية؟
((( هل توجد فروق بني م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي 1

�لبديل تعزى �إىل ح�سور دور�ت تدريبية يف �لتقومي �لبديل؟
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اأهداف الدرا�سة:
ته���دف �لدر��س���ة �حلالي���ة �إىل معرف���ة م�ستوى وع���ي معلمي �سعوب���ات �لتعلم 
ببع����س �أ�ساليب �لتقومي �لبديل، و�لك�سف عن مدى وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني م�ستوي���ات وع���ي معلمي �سعوبات �لتعل���م ببع�س �أ�ساليب �لتق���ومي �لبديل تعزى 
�إىل �لن���وع �أو �ملوؤه���ل �لعلم���ي �أو �خلربة �لتدري�سية �أو �لتطوي���ر �ملهني كح�سور دور�ت 

تدريبية يف �لتقومي �لبديل.

اأهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه �لدر��سة يف:

((( ك���ون نتائجه���ا �ستك�سف لنا م�ستوى وع���ي معلمي �سعوبات �لتعل���م باأ�ساليب 1
�لتقومي �لبديل باململكة �لعربية �ل�سعودية.

((( توف���ري �لقاعدة �لالزمة ملو�كبة �لجتاه���ات �حلديثة يف رفع م�ستو �لتقومي 1
من خالل �لتقومي �لبديل.

((( تزويد �مل�سوؤولني و�ملهتمني يف عملية تطوير بر�مج �لرتبية �خلا�سة عموما 1
و�سعوب���ات �لتعل���م ب�سف���ة خا�س���ة مب�ستويات وع���ي معلمي �سعوب���ات �لتعلم 
ببع����س �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل، مب���ا ي�سه���م يف �لتغلب عل���ى بع�س نقاط 

�ل�سعف لديهم يف �جلانب �لتطبيقي لأ�ساليب �لتقومي �لبديل.

حمددات الدرا�سة:
حتددت نتائج �لدر��سة باحلدود �لتالية:

املحلددات املو�سوعيلة: بع����س �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل )تق���ومي �لأد�ء –مل���ف 
�لإجناز -�أ�سلوب تقومي �لوقت �لإ�سايف -�ملالحظة(.

املحلددات املكانيلة: تقت�س���ر �لدر��س���ة عل���ى معلم���ي �سعوب���ات �لتعل���م يف �ملد�ر����س 
�حلكومية مبنطقة �لق�سيم )بريدة-عنيزة-�لر�س(.

املحددات الزمنية: �لف�سل �لأول للعام �لدر��سي 1440/1439ه�.
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م�سطلحات الدرا�سة:

م�ستلوى الوعلي: يق�س���د ب���ه: »�إدر�ك معلم���ي �سعوب���ات �لتعل���م ومعرفته���م باأ�ساليب 
�لتق���ومي �لبديل و�إملامهم بها ويقا�س بالدرج���ة �لتي يقدرها �أفر�د عينة �لدر��سة من 

خالل ��ستجابتهم لالأد�ة �لتي �أعدت لهذ� �لغر�س«.

التقلومي البديللAlternative Assessment : »ه���و �أي عملي���ة تقيي���م يف �لف�س���ل 
�لدر��س���ي ترك���ز على �لتق���دم �مل�ستمر للطالب. كم���ا �أن �لتقومي �لبدي���ل هو �سكل من 
�أ�سك���ال تقيي���م �أد�ء �لطالب ويكون �أكرث �سمولي���ة وم�سد�قية لتقييم �لطالب. ميكن 
ا على جمموعة م���ن �لأ�ساليب للتقييم �لأمثل، على  �أن ي�ستم���ل �لتق���ومي �لبديل �أي�سً
غ���ر�ر �لطريق���ة �لتقليدي���ة �لتي يق�س���د بها �لتقيي���م �لنهائي للمو�د �لت���ي مت تعلمها 

خالل فرتة زمنية معينة«.

�أو  �أ�سيل���ة  �أد�ئي���ة  مه���ام  ت�سم���ل  �لت���ي  و�لأدو�ت  �لأ�سالي���ب  م���ن  »جمموع���ة 
ومعرو�س���ات  جماعي���ة  وم�سروع���ات  و�سحائ���ف  �أعم���ال  وملف���ات  وحماك���اة  و�قعي���ة 
ومالحظ���ات ومقاب���الت وعرو����س �سفهية وتقومي ذ�تي وتق���ومي �لأقر�ن وغري ذلك«                 

.(Birenbaum & Dochy, 1996)

اأ�ساليلب التقلومي البديلل: �أ�ساليب تق���ومي �أد�ء و�سل���وك �لطالب ت�ستخ���دم يف �لعملية 
�لتعليمي���ة يف �س���ورة مهام و�أن�سطة متنوع���ة ذ�تية وجماعية، وق���د �قت�سرت �لدر��سة 
�حلالي���ة عل���ى �لتعرف على م�ستوى وعي معلم���ي �سعوبات �لتعلم يف منطقة �لق�سيم 
باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل )تق���ومي �لد�ء –مل���ف �لإجن���از -�أ�سل���وب تق���ومي �لوق���ت 
�لإ�س���ايف -�ملالحظ���ة( وذلك بع���د �لرجوع للعديد من �لدر��س���ات ملعرفة �كرث �أ�ساليب 

�لتقومي �لبديل �مل�ستخدم مع �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.

�سعوبلات التعللم  Learning Disabilities: حدث���ت �للجن���ة �لقومي���ة �مل�سرتك���ة 
 (NJCLD)National Joint Committee on Learning ل�سعوب���ات �لتعل���م
Disabilities تعري���ف �سعوب���ات �لتعل���م �ل���ذي تبنت���ه ع���ام )1990( يف ع���ام )2016( 
كالت���ايل: �سعوب���ات �لتعلم ه���ي م�سطلح عام ي�سري �إىل جمموع���ة غري متجان�سة من 
�ل�سطر�بات �لتي تتجلى يف �سعوبات د�لة يف �كت�ساب و��ستخد�م �ل�ستماع، و�لتحدث، 
و�لق���ر�ءة، و�لكتابة، و�ل�ستدلل، �أو �لقدر�ت �لريا�سي���ة. هذه �ل�سطر�بات جوهرية 
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وحت���دث د�خ���ل �لف���رد، ويفرت����س �أنه���ا ناجتة عن خل���ل وظيف���ي يف �جله���از �لع�سبي 
�ملركزي، وميكن �أن حتدث مدى �حلياة. قد تظهر م�سكالت يف �ل�سلوكيات �لتنظيمية 
�لذ�تي���ة، و�لت�س���ور �لجتماع���ي، و�لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �سعوبات �لتعل���م ولكنها 
ل ت�سك���ل يف ح���د ذ�ته���ا �سعوبة تعل���م. على �لرغم م���ن �أن �سعوب���ات �لتعلم قد حتدث 
ب�سك���ل متز�من م���ع �لإعاقات �لأخرى )مثل �لإعاقة �حل�سي���ة، �أو �لإعاقة �لفكرية، �أو 
�ل�سطر�ب���ات �لنفعالي���ة( �أو مع �ملوؤث���ر�ت �خلارجية )مثل �لختالف���ات �لثقافية، �أو 
�للغوية، �أو عدم كفاية �لتعليم �أو غري منا�سبته(، ولكنها لي�ست نتيجة لتلك �لظروف 

.(NJCLD, 2016) أو �ملوؤثر�ت�

�سعوبات التعلم الأكادميية Academic Learning Disabilities: هي �مل�سكالت 
�لت���ي تظه���ر لدى �أطف���ال �ملد�ر����س �خلا�س���ة بالق���ر�ءة، و�لكتابة، و�لتهج���ي و�لتعبري 

�لكتابي، و�حل�ساب )كريك وكالفنت، 1988(.

االإطار النظري:
: التقومي البديل اأولاً

 �لي���وم يطال���ب رو�د �لتعلي���م عل���ى �ن ي�س���ارك �ملتعل���م يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة 
و�كت�ساب �ملعرفة لي�س فقط عن طريق تلقي �ملعلومات، ولكن �أي�سا من خالل تف�سري 
�ملعلوم���ات وربطه���ا باخل���رب�ت �ل�سابقة لدى �ملتعل���م. ومن هذ� �ملنطل���ق يجب �أن يتم 
ت�سمي���م �لتق���ومي ب�سكل ي�سمن حت�سني �أد�ء �لط���الب وتثقيفهم، ولي�س فقط لر�سد 

�لدرجات كما تفعل معظم �لختبار�ت �ملدر�سية حالًيا.
فالتقومي ل يقت�سر على �إظهار �لنتائج دون ت�سحيح �خللل، فهو عملية �إعطاء 
حك���م وتقدي���ر مع بي���ان �لأ�سباب ومعاجلة �لأخط���اء، بحيث ي�ستمل عل���ى �لت�سخي�س 

بتحديد جو�نب �لقوة و�ل�سعف ومعاجلة �ل�سعف و�لق�سور )�سربي،2001م(.
و�أم���ا �لتق���ومي �لبدي���ل ميك���ن �ن ن�سمي���ه بع���دة م�سطلحات، ومنه���ا: �لتقومي 
�لأ�سي���ل �أو �ل�سام���ل �و �لو�قع���ي و�لتقومي �لقائم على �لأد�ء و�لتق���ومي �ملبا�سر، ويعد 
�أك���رث ه���ذه �مل�سلح���ات �سيوًعا: �لتق���ومي �لبديل و�لتق���ومي �لأ�سيل و�لتق���ومي �لقائم 
عل���ى �لأد�ء؛ حي���ث �إنه���ا ت�سمل �غلب م�سام���ني �ملفاهيم �لأخرى، وت�س���ري �لكثري من 
�لدر��س���ات �أن م�سطل���ح �لتق���ومي �لبديل يعد �أكرثها عمومية ل���ذ� �ختار �لباحث هذ� 

�مل�سطلح ملنا�سبته لهذه �لدر��سة )عالم،2007(.
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ويعرف���ه �حلري���ري باأنه: »�لتق���ومي �لذي يعتم���د على �لفرت�����س �لقائل باأن 
�ملعرف���ة يت���م تكوينه���ا وبناوؤه���ا بو��سطة �ملتعلم، حي���ث تختلف تلك �ملعرف���ة من �سياق 

لآخر«)�حلريري، 2008(. 
اأغرا�س التقومي البديل 

يتم ��ستخد�م �لتقومي �لبديل لتقومي عملية �لتعلم ونتائج �لتعلم، وُي�ستخدم 
ا لت�سجيع م�ساركة �لطالب يف تقييمهم وتفاعلهم مع �لطالب �لآخرين و�ملعلمني  �ي�سً
و�أولي���اء �لأم���ور. ومين���ح �لتق���ومي �لبدي���ل للطال���ب فر�س���ة �إظه���ار فه���م وتطبيق ما 
تعلموه بدًل من �أن يقت�سر على عدد قليل من �لإجابات يف �ختبار تقليدي، و�قت�سار 
جه���د �لطال���ب يف ف�س���ل در��س���ي يف �ساع���ة �و �قل. كم���ا �ن �لتقومي �لبدي���ل يركز على 
توثيق تقدم �لطالب وتقدمي بيانات �أكرث �سمولية وو�قعية عن �أد�ء �لطالب وتقدمه 
)ع���الم،2007(. ع���الوة على ذلك ي�ساعد �لتقومي �لبديل يف �إث���ارة د�فعية نحو �لتعلم 
ل���دى �لط���الب وتنمي���ة مهار�ت �لتفك���ري )زيت���ون،2007(. كما يوفر �لتق���ومي �لبديل 
للط���الب مالحظات حول مدى فهمه���م للمعلومات وعلى ما يحتاجون �إىل حت�سينه، 
م���ع م�ساع���دة �ملعلمني يف حت�سني �أ�سلوب طر�ئ���ق �لتدري�س. ول �سك �ن �لتقومي �أكرث 

�أهمية عندما ي�سارك �لطالب يف تقومي �أنف�سهم. 
اأهداف التقومي البديل

ا منها:  للتقومي �لبديل �أهد�ف عديدة، ذكر زيتون و�لبنا )2001( بع�سً
((( �ختبار مهار�ت �لتفكري �لعليا.1
((( �إتاحة �لفر�سة للطالب َلن يقيمو� �أعمالهم باأنف�سهم.1
((( �لرتكي���ز عل���ى �أبع���اد متع���ددة للقيا����س بدًل من بع���د و�حد كما ه���و موجود يف 1

�لختبار�ت �لتقليدية.
((( تنمي���ة ق���درة �ملتعلم عل���ى �ل�ستجابة ملهام �لتعل���م و�مل�سك���الت �حلياتية ولي�س 1

جمرد �لختبار من بني عدة بد�ئل �أو �ختيار�ت مت حتديدها م�سبًقا.
((( تقومي �مل�ساريع �جلماعية ب�سورة حقيقية.1
((( �لدخول يف جوهر �لتعلم مل�ساعدة �لطالب على �لتعلم.1
((( �لعتماد على معيار و��سح، وهذ� يجعل روؤية �لطالب �أكرث و�سوًحا.1
((( �ل�سماح بتعددية �حَلكام �لإن�سانية وتنوع �حتمالتها.1
((( ��ستخ���د�م عين���ات من عمل �لطالب، و�لتي يتم جتميعه���ا خالل فرتة زمنية" 1

)زيتون و�لبناء، 2001، 200(.
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متطلبات التقومي الرتبوي البديل
�أورد ع���الم )2007( جمموع���ة من متطلب���ات �لتقومي �لرتب���وي �لبديل يجب 

�لهتمام بها لنجاح عملية �لتقومي ومنها:
((( ربط �لتقومي �لبديل مبنظور م�ستقبلي لتعلم �لطالب.1
((( ربط �لتقومي بالأهد�ف �ملر�د حتقيقها.1
((( �إتاحة �لفر�سة جلميع �ملعنيني معرفة �لهدف و�لغر�س من �لتقومي �لبديل.1
((( و�سوح �لتقومي وفائدته.1
((( مر�عاة توقيت �لتقومي �لبديل.1
((( مر�عاة �أن �لتغيري يتطلب فهًما ومثابرة ووقًتا.1
((( �إتاحة �لفر�س لتعلم ��ستخد�م �أ�ساليب �لتقومي �لبديل.1
((( �لتحقق من نوعية �لتقومي �لبديل.1
((( ��ستخد�م �لتقومي �لبديل يف تخطيط �لعمل �ملدر�سي.1
((1( �ملر�جعة �مل�ستمرة للتقومي �لبديل.1

ا: التقومي البديل يف الرتبية اخلا�سة ثانياً
�لتق���ومي �لبدي���ل ه���و جمموع���ة م���ن �لت�سهي���الت �لأكادميي���ة لت�سه���ل عملية 
تقومي �لطالب �لذين توؤثر �إعاقتهم على قدرتهم على �إجر�ء �لختبار�ت �لتقليدية. 
تط���ور �لتق���ومي �لبديل للط���الب ذوي �لإعاقة وذوي �لحتياج���ات �لرتبوية �خلا�سة 
وذل���ك بع���د �نت�سار مفهوم �لدم���ج يف ف�سول �لتعلي���م �لعام، �أ�سبح �ملعل���م م�سوؤول عن 
�سم���ان م�ساركة �لط���الب على �ختالف م�ستوياتهم وقدر�ته���م يف منهج در��سي مليء 
بالتحدي���ات، و�حل�س���ول عل���ى �لتعليم���ات و�لدع���م �ل���ذي يحتاجون���ه للنج���اح. ويت���م 
��ستخ���د�م �لتق���ومي �لبدي���ل لتح�س���ني �لتعليم ودم���ج جميع �لط���الب يف �لتعلم �لعام. 
ويتوق���ع من نتائج �لتقومي �لبديل �أن تتح�س���ن �لعلمية �لتعليمية لذوي �لحتياجات 
�خلا�سة، و�ست�ساعد يف قيا�س �آثر �لتعلم، وتقدم �لتغذية �لر�جعة للمعلمني و�لطالب 
و�لأ�س���رة ح���ول تعل���م �لطال���ب وتقدم���ه (Roach & Elliott, 2006). ويف جم���ال 
�سعوبات �لتعلم حتديًد� فاإن �ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتي يقوم بتدري�سها معلمي �سعوبات 
�لتعل���م تع���د من �أكرث �ملهار�ت �لأكادميي �أهمية �ملتمثل���ة بالقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، 
و�لت���ي ترتب���ط ب�سكل كبري بامله���ار�ت �لأخرى، ول���ن ي�سل �لطال���ب �إىل م�ستوى جيد 
م���ن �ملعرف���ة و�لإدر�ك �إل م���ن خالل تق���ومي عادل يف جمي���ع �ملهار�ت يقي����س م�ستوى 
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ودرج���ة �ملعرف���ة ل���دى �لط���الب ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، وذل���ك ع���ن طري���ق �إدخ���ال 
تعدي���الت منا�سب���ة على ط���رق �لتقومي ت�سه���م يف عك�س �لق���در�ت �حلقيقي���ة للطالب                                                                                   
���ا �لتاأك���د م���ن �أن �ختي���ار  (Janisch, Liu & Akrofi, 2007) . م���ن �مله���م �أي�سً
�لتق���ومي �لبديل �ملنا�س���ب للطالب ويعتمد ذلك على �لحتياج���ات و�لقدر�ت �لفردية 

.(Kavale, 2002) لكل طالب

ا: اأدوات واأ�ساليب تقومي ذوي �سعوبات التعلم ثالثاً
مل تغف���ل �لأنظمة و�للو�ئ���ح يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية تقومي �لطالب ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م مل���ا لها من �أهمية يف جم���ال تعليمهم. فن�ست عل���ى �أن عملية تقومي 
ذوي �لحتياجات �لرتبوية �خلا�سة ينبغي �أن تكون مبنية على خ�سائ�س و�حتياجات 

كل طالب ح�سب نوع �إعاقته )وز�رة �لتعليم ، 2002(.

كم���ا �أك���دت وز�رة �لتعلي���م عل���ى تخ�سي����س بع����س �أ�سالي���ب و�أدو�ت �لتق���ومي 
مب���ا يتنا�س���ب م���ع خ�سائ����س و�حتياج���ات كل فئ���ة، و�أوردت يف نظامها بع����س �لأدو�ت 

و�لأ�ساليب �خلا�سة بتقومي فئة ذوي �سعوبات �لتعلم ومنها:
(((  �لرتكي���ز عل���ى �لو�سيل���ة �ملنا�سب���ة لق���در�ت و�حتياج���ات �لطال���ب �ل���ذي لدي���ه 1

�سعوبات �لتعلم عند تقوميه.
((( �إذ� كان���ت ق���ر�ءة �لأ�سئلة م�سكلة لدى �لطالب ي�سمح �أن تقر�أ له مع �لتاأكد من 1

فهمه للمطلوب قبل �لإجابة.
((( يف ح���ال �أن �لكتاب���ة �سعب���ة عل���ى �لطال���ب يت���م تقومي���ه باأ�ساليب متنوع���ة �إما 1

�سفوًي���ا �أو تكت���ب ل���ه �لإجاب���ة �أو ت�سجل على �سري���ط. وهذ� عائ���د على ح�سبما 
تقت�سيه م�سلحة �لطالب.

((( عن���د وج���ود م�سكل���ة يف �لنتباه ل���دى �لطال���ب بالإ�سافة �إىل �سعوب���ات �لتعلم 1
مر�ع���اة تق���ومي �لطال���ب ب�سك���ل ف���ردي بعي���د� ع���ن �أي م�س���در يوؤث���ر �أو ي�ستت 

�نتباهه.
((( يعط���ى �لطال���ب فرت�ت ر�ح���ة )وقت �إ�س���ايف( �أثناء �لتقومي تبًع���ا لقدرته على 1

�لرتكيز و�ل�ستمر�رية يف �أد�ء �ملهمة.
((( �إذ� ك���ان ل���دى �لطال���ب بالإ�ساف���ة �إىل �سعوبات �لتعلم ن�ساط ز�ئ���د فاإنه يجب 1

�ل�سماح له بالقيام من �ملقعد و�إتاحة وقت �إ�سايف لالختبار.
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((( يف جمي���ع. ح���الت �لتق���ومي يت���وىل معل���م �سعوب���ات �لتعل���م �لإ�س���ر�ف عل���ى 1
�ختب���ار�ت �لتق���ومي للط���الب يف �مل���و�د �لت���ي يتلق���ون فيه���ا خدم���ات �لرتبي���ة                             

�خلا�سة )وز�رة �لتعليم، 2015(.

ا: اأ�ساليب التقومي البديل رابعاً
تتعدد �أ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي �لبديل وتختلف تبًعا لختالف �ملهام �لتي ير�د 
تقوميها ودمج �لطالب ذوي �لإعاقة ز�د من �أهمية ��ستخد�م �أ�ساليب متنوعة للتقومي 
���ا للطالب ذوي �سعوب���ات �لتعلم، ملا يحتاجونه م���ن تهيئة وتكييٍف  �لبدي���ل وخ�سو�سً
للبيئة �لتعليمية تتنا�سب مع قدر�تهم و�إمكاناتهم. كما �أن �لتقومي �لبديل يركز على 
�لك�سف عن �أد�ء �لطالب و�قعًيا ويعك�س م�ستوى �لطالب �حلقيقي وما مت تعلمه وهذ� 
�لنوع �جلديد من �لتقومي �سيكون له �ثر كبري يف تهيئة �لطالب للتعامل مع مو�قف 
 ،(Henson& Eller, 1999)حلي���اة �ملختلف���ة و�لتقليل من فر�س �لف�س���ل لديه���م�
لذل���ك ف���اإن هذ� �لن���وع �جلديد م���ن �لتقومي لي�س جم���رد ��ستبد�ل �أ�سالي���ب تقليدية 

باأ�ساليب جديدة )عالم،2007(.

وقد �أو�ست در��سة �مل�سري وتوفيق )2007( بتبني �لتقومي بالأ�ساليب �ملتعددة 
و��ستخ���د�م �أ�سالي���ب تق���ومي متنوعة بط���رق �سليمة وهادفة، وهذ� مم���ا مييز �لتقومي 
�لبدي���ل، حي���ث تنوع���ت �أ�ساليب���ه �لت���ي ميك���ن ��ستخد�مه���ا يف تق���ومي �لط���الب ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

ولذلك، فاإن �أدو�ت �لتقومي �لبديل، مثل تقومي �لأد�ء، وملفات �إجناز �لطالب، 
 (Fuchs, 2000، Fuchs, Eaton, Hamlett, Binkley, & و�إتاحة وقت �إ�سايف
Crouch  و�ملالحظ���ة تعد �أحد �أ�سالي���ب �لتقومي �لبديل يف �لرتبية �خلا�سة وميكن 
م���ن خالله���ا حتدي���د تق���دم �لطالب بالفع���ل وحتدي���د م�ستوياته���م يف عملي���ة �لتعلم 
(Shepard، 2000 ؛Baki and Birgin، 2004 ؛Anderson، 1998)، وتع���د 
ه���ذه �لأدو�ت �لأك���رث ��ستخد�ًم���ا يف جمال �لرتبية �خلا�سة ل���ذ� �سيتم �لرتكيز عليها 

يف هذه �لدر��سة.
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Performance Evaluation  تقومي الأداء
يرتك���ز عل���ى قي���ام �لطال���ب بتطبيق م���ا تعلمه يف مو�ق���ف حقيقي���ة �أو م�سابهة 
لذل���ك ليقي����س م�ست���وى �إتقانه للمه���ار�ت، �مل���ر�د تعلمها. �أي�س���ا تقيي���م �لأد�ء ي�سمم 
ليقي�س قدرة �لطالب يف ��ستخد�م �ملعرفة و�ملهار�ت يف مو�قف و�قعية خمتلفة، بينما 
�لختب���ار�ت �لتقليدي���ة ترك���ز عل���ى �حلقائ���ق و�مله���ار�ت �لدقيق���ة. تق���ومي �لأد�ء لي�س 

حديث و�إمنا كان ي�ستخدم يف �لتقومي منذ قرون )�أبو ها�سم، 2007( 

وب���رز �لهتم���ام به���ذ� �لنوع م���ن �لتقومي لك���رثة �لنتق���اد�ت �لت���ي وجهت �إىل 
�لختب���ار�ت �لتقليدي���ة، حي���ث ك���ان �أهم ه���ذه �لنتق���اد�ت �أنه���ا غالبا م���ا تقي�س �سوى 
�لعمليات �لعقلية يف �أدنى م�ستوياتها، بينما جند �أن �أحد �أهد�ف �لعملية �لتعليمية،هو 
تنمية �لقدر�ت و�لعمليات �لعقلية �لعليا �لتي ي�ستلزم �لبحث عن بد�ئل عن �لتقومي 
�لتقليدي ميكن �أن يقي�س هذه �لقدر�ت )�سربي و�لر�فعي، 2001(. فاإن تقومي �لأد�ء 

ميكن �أن يكون �أكرث حقيقة ودقة لقيا�س �ملهار�ت وفق �خلطة �لرتبوية �لفردية. 

�لتقومي �لبديل ي�سري �إىل �أن �ملعرفة يتم تكوينها وبناوؤها بو��سطة �ملتعلم ول 
�سك �أن �ملعرفة تختلف من موقف لآخر، هذ� بالإ�سافة �إىل �أن فكرة �لتقومي �لبديل 
�لأ�سا�سي���ة تق���وم عل���ى �إمكانية تكوين �سورة متكاملة ع���ن �لطالب وفق جمموعة من 

�لبد�ئل �لتي ميكن قيا�س �لأد�ء �لفعلي للطالب )خري، 2015(.

ملف الإجناز:
 (Baki and Birgin، 2002ملف �لإجناز يعد �أحد طرق �لتقومي �لبديل ؛
(Wolf، 1991. وه���و عب���ارة ع���ن جمموع���ة منظمة م���ن �إجناز�ت �ملتعل���م �لتي تبني 
جمه���وده وحت�سيله وميكن قيا�سها من خالل معاي���ري تقدير معروفه وهذه �ملعايري 
ت�سم���ل �أدل���ة تقدي���ر �أو بطاقات مالحظة وميك���ن �أن ت�سمل على تقييم���ات مبنية على 

.(Gormez,2000) لأد�ء�

يع���رف ع���الم )2007( مل���ف �لإجناز"جتمي���ع مركز وه���ادف لأعم���ال �لطالب 
يبني جهوده وتقدمه وحت�سيله يف جمال �أو جمالت در��سية معينة ويجب �أن ت�ستمل 
ه���ذه �لأعم���ال على م�سارك���ة �لطالب يف �نتق���اء �مللف ومر��سد ه���ذ� �لنتقاء وحمكات 
�حلك���م عل���ى نوعية �لأعم���ال و�أدلة عل���ى �نعكا�سات �لطال���ب �أو تاأمالت���ه �لذ�تية على 
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هذه �لأعمال".  كما �أن مما مييز ملف �لإجناز، هو تقومي �لذ�ت؛حيث يتيح للطالب 
�إمكاني���ة �لتعلم وي�سجع رف���ع م�ستوى تقدير �لذ�ت حيث يتطلب من �لطالب تطبيق 

معايري �لتقومي على ما يبذله )جابر،2011م(.

اأ�سلوب تقومي الوقت الإ�سايف
تق���ومي �لوق���ت �لإ�سايف ه���و من �أ�سه���ر �أ�ساليب �لتق���ومي �لبديل���ة �مل�ستخدمة 
�لتحدي���د  وج���ه  عل���ى  �لتعل���م  �سعوب���ات  ذوي  وم���ع  �لإعاق���ة  ذوي  �لط���الب  م���ع 
�لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  وهن���اك   ،  (Sireci,Scarpati, &Shuhong, 2005)
�خلا�س���ة  �لحتياج���ات  ذوي  �لط���الب  عل���ى  �لوق���ت  تدي���د  �آث���ار  يف  بحث���ت  �لت���ي 
�لتق���ومي  �أ�سالي���ب  م���ن  �ل�س���ايف  �لوق���ت  (Elliott & Marquart 2004).يع���د 
�لدر��س���ات ع���دة  �أ�س���ارت  وق���د  �ملتعل���م،  تق���ومي  خالل���ه  م���ن  ميك���ن  �لت���ي  �لبدي���ل 
 Bridgeman, Cline & Hessinger., (2004); Dempsey, (2004) �إىل �أن 
�أ�سلوب �لوقت �لإ�سايف كان له �ثر �إيجابي على حت�سيل �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 
يف �لختب���ار�ت. كما يع���د و�حد من �أكرث �أ�ساليب �لتقومي �لبدي���ل �سيوًعا �مل�ستخدمة 

 .(Lovett, 2010) مع �لطالب ذوي �لإعاقة
و�أ�س���ارت Fuchs & Fuchs, (2001) �إىل �أن �ملعلم���ني ي�ستخدمون �لتقومي 
�لبدي���ل م���ع �لطالب ذوي �سعوب���ات �لتعلم ب�سك���ل �أكرث مقارنة بالط���الب يف �لتعليم 
�لع���ام، كم���ا �أ�س���ار �لباحث���ان �أن �لط���الب ذوي �سعوبات �لتعل���م كانت نتائ���ج �ختبارهم 
يف �ختب���ار �لق���ر�ءة مقارب���ة للطالب �لآخري���ن �إذ� ما ��ستخدم معه���م �لتقومي �لبديل 

وخا�سًة �أ�سلوب �لوقت �لإ�سايف. 
�إعط���اء �لطالب وقت �إ�سايف �أو فر�سة �إ�سافية لإنهاء �لختبار �أو �ملهمة ميكنه 
م���ن �ل�ستجاب���ة ب�سك���ل �أف�س���ل ودون توت���ر �أو قلق. عالوة عل���ى ذلك، يعد �أم���ًر� مهًما 
للطالب �لذين يحتاجون �إىل وقت �أطول ل�ستكمال �لختبار ب�سكل عام. قد ي�ستغرق 
�لأم���ر وقًت���ا �إ�سافًيا ملعاجلة �لن�سو����س �ملكتوبة على �سبيل �ملثال،ل���دى �لطالب �لذي 
لديه �سعوبات تعلم يف �لقر�ء وقدرته على معاجلة �ملعلومات بطيئة؛ لذ� فهو بحاجة 
ا ميك���ن �إن تكون ذ�ت  �إىل وق���ت �إ�س���ايف ليتمك���ن م���ن �إكمال �لختب���ار �أو �لتقيي���م. �أي�سً
فائ���دة للط���الب �لذي���ن ل ي�ستطيع���ون �لرتكي���ز ب�سك���ل م�ستم���ر يف ف���رتة �لختبار �أو 
�لذين ي�سعرون بالإحباط �أو �لتوتر ب�سهولة، كما ميكنهم �حل�سول على فرت�ت ر�حة 

متكررة �أو طويلة. 
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املاحظة:
تع���د �ملالحظ���ة م���ن �أ�سالي���ب �لتقومي �لبدي���ل �لتي ميكن م���ن خاللها تقومي 
�سل���وك �ملتعلم، ومن خاللها ميكن جمع بيانات حول �سخ�سية �ملتعلم و�أ�سلوب تعلمه، 

مما ي�سهل عملية �ملعاجلة و�لإ�سالح.

و�ملالحظ���ة تتطل���ب م���ن �ملعل���م �أن يتاب���ع �ملتعل���م دون �أن ي�سع���ره باأن���ه حت���ت 
�ملالحظ���ة، حت���ى يت�س���رف ب�سك���ل طبيعي، م���ع ت�سجي���ل مالحظاته، كم���ا تتطلب من 

�ملعلم حماولة توجيه �سلوك �ملتعلم يف �لجتاه �ملرغوب فيه )�خلليفة،2005(.

ويظه���ر م���ن خ���الل �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديل م���دى �ل�سلة �لوثيق���ة بطبيعة 
تدري����س �لط���الب ذوي �سعوبات �لتعل���م، حيث تهدف �لرتبية �خلا�س���ة �إىل �مل�ساهمة 
يف تنمية جميع �ملجالت: �ملعرفية و�ملهارية و�لوجد�نية، وعدم �لقت�سار على جمال 
دون �آخ���ر، م���ع تعزي���ز مه���ار�ت �لتقومي ل���دى �ملتعل���م وحماولة �لربط ب���ني �جلو�نب 

�لنظرية و�لعملية.

درا�سات �سابقة:
وم���ن �لدر��سات �لت���ي تناولت �لتقومي �لبديل در��س���ة مع�سي و�ملقحم )2017( 
حي���ث هدف���ت در��ستهم���ا �إىل تقيي���م و�ق���ع ��ستخ���د�م معلم���ي �لعلوم �لتق���ومي �لبديل 
يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة. وق���د مت �لعتماد على �ملنه���ج �لو�سفي �مل�سح���ي وتكّونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )30( معلًم���ا، و�أظه���رت نتائجه���ا �أن درج���ة ��ستخد�م �ملعلم���ني للتقومي 

�لبديل كانت �سعيفة،حيث جاء تقومي �لأد�ء يف �لرتتيب �لأول.

�أج���رى طلب���ة )2017( در��س���ة ملعرف���ة درج���ة ��ستخ���د�م معلم���ات ذو�ت �لإعاقة 
�لذهني���ة ل�سرت�تيجي���ات �لتق���ومي �لبدي���ل و�أدو�ت���ه. وزع���ت ��ستبان���ة لقيا����س درج���ة 
�ل�ستخ���د�م عل���ى 15 معلمة، كم���ا مت عمل مقاب���الت �سخ�سية مع �ملعلم���ات. و�أظهرت 
نتائج �لدر��سة �أن درجة ��ستخد�م عينة �لدر��سة ل�سرت�تيجيات �لتقومي �ملعتمد على 
�لورق���ة و�لقلم و��سرت�تيجية �لتقومي �ملعتم���د على �ملقابلة كانت مرتفعة بينما كانت 
درجة ��ستخد�مهم متو�سطة ل�سرت�تيجيات �لتقومي �ملعتمد على �لأد�ء و��سرت�تيجية 
�ملالحظ���ة و��سرت�تيجي���ة �لتقومي �ملعتمد عل���ى �ملحاكاة. بينما كان���ت درجة ��ستخد�م 
معلم���ات ذو�ت �لإعاقة �لذهنية قليل���ة ل�سرت�تيجية �لتقومي �ملعتمد على لعب �لدور 
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و��سرت�تيجي���ة �لتق���ومي �ملعتمد على ملف �لإجن���از و��ستخ���د�م ��سرت�تيجية �لتقومي 
�ملعتم���د عل���ى �لختب���ار�ت �لق�س���رية. كم���ا دل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة عل���ى ع���دم ��ستخد�م 
��سرت�تيجيات �لتقومي �لرتبوي �لبديل و�أدو�ته ب�سكل متنوع، من قبل معلمات ذو�ت 

�لإعاقة �لذهنية، وعدم وعيهن مبا تت�سمنه كل ��سرت�تيجية من فعاليات.

يف ح���ني هدف���ت در��س���ة �لزبي���دي ) 2011( �إىل در��س���ة و�قع ��ستخ���د�م �أ�ساليب 
�لتق���ومي �لبدي���ل لدى �ملعلمني. �أ�سارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �أهمية �لتقومي �لبديل 
�مل�سارك���ني كان���ت عالي���ة، بينم���ا ��ستخد�مه���م لأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديل ك���ان بدرجة 
متو�سطة،وذكر �لباحث �أن �أهم �ل�سعوبات �لتي تعيق ��ستخد�م �لتقومي �لبديل كانت 

قلة �لدور�ت �لتدريبية.

 Flowers, Ahlgrim-Delzell, Browder, & Spooner, أم���ا در��س���ة�
(2005) ك���ان �لغر����س منه���ا ه���و معرفة ت�س���ور�ت �ملعلم���ني حول ��ستخ���د�م �لتقومي 
�لبديل مع �لطالب ذوي �لإعاقة يف �لتعليم �لعام. �سارك يف هذ� �لبحث ما جمموعه 
983 معلًم���ا من خم����س وليات �أمريكية. و�أ�سارت �لنتائ���ج �إىل �أن �ملعلمني مييلون �إىل 
�ملو�فق���ة على ��ستخ���د�م �لتقومي �لبديل، ومن خالل نتائ���ج �لدر��سة �أفاد �ملعلمون �أن 

ا عن ��ستخد�م �ملالحظة.  �لتقومي �لبديل له تاأثري �إيجابي خ�سو�سً

ويف در��س���ة م���ر�د )2001( فق���د هدف���ت در��ست���ه ع���ن �أ�ساليب �لتق���ومي �لأكرث 
��ستخد�م���ا م���ن قب���ل معلم���ي ومعلم���ات �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة وم���دى �خت���الف تل���ك 
�ملمار�س���ات باخت���الف �جلن�س و�خل���ربة، يف ظل نظام �لتقومي �لرتب���وي يف �لبحرين. 
و�أ�س���ارت نتائج �لدر��سة �أن �ملعلمني و�ملعلمات �مل�ساركون وعددهم 130 معلم ميار�سون 
�أ�سالي���ب �لتق���ومي �لرئي�سي���ة �ملت�سمن���ة يف �ل�ستبان���ة وه���ي )�لختب���ار�ت باأنو�عه���ا، 
�ملالحظة، ملف �إجناز �لطالب( بدرجة مر�سية مع وجود فروق ذ�ت دللة تعزى �إىل 
�خل���ربة. وفيما يتعلق باملالحظات فيوجد ل���دى �ملعلمني ق�سور و��سحا يف �ملمار�سات 
�ملطروح���ة. كم���ا �أظهرت �لنتائج �أن درجة ��ستفادة �ملعلمني من ملف �إجناز �لطالب يف 

تقومي �لطالب قليلة.

كذل���ك در��س���ة �لب�س���ري وبره���م )2012( هدف���ت �إىل معرف���ة درج���ة ��ستخ���د�م 
معلم���ي �لريا�سي���ات و�للغة �لعربي���ة ل�سرت�تيجيات �لتقومي �لبدي���ل و�أدو�ته. �سارك 
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يف هذه �لدر��سة )86( معلًما ومعلمة ومت توزيع ��ستبانات عليهم، وعمل مقابالت مع 
20 معلًم���ا ومعلمة. �أظهرت نتائ���ج �لدر��سة �أن درجة ��ستخد�م �ملعلمني ل�سرت�تيجية 
�لتق���ومي �ملعتم���د عل���ى �لورق���ة و�لقل���م كان���ت مرتفع���ة، يف ح���ني درج���ة ��ستخد�مه���م 
ل�سرت�تيجي���ات �لتقومي �ملعتمد على �لأد�ء، و��سرت�تيجية �ملالحظة كانت متو�سطة. 
بينم���ا درج���ة ��ستخد�مه���م ل�سرت�تيجية مر�جع���ة �لذ�ت ول�ستخ���د�م �أدو�ت �لتقومي 
�لبدي���ل كانت قليلة. كما �أ�س���ارت نتائج �لدر��سة على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 

تعزى لعدد �سنو�ت �خلربة، ولأثر �لدور�ت �لتدريبية. 

كما �أجرى Goegan & Harrison (2017) در��سة هدفت �إىل معرفة �آثار 
بع����س �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديل مع �لط���الب ذوي �سعوبات �لتعلم كم���ا هدفت �أي�سا 
�إىل �لك�سف عن �ثر تديد �لوقت على �أد�ء كتابة �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم. وقد 
�س���ارك يف هذ� �لبح���ث ثمانية وثالثون طالًبا )19( طالًبا م���ن ذوي �سعوبات �لتعلم؛ 
19 طالب���ا لي����س لديه���م �سعوب���ات �لتعلم( ومت قيا����س جمموعة من �مله���ار�ت �ملعرفية 
و�للغوي���ة. و�أ�سارت �لنتائج عل���ى �ن �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم بعد �إتاحة �لفر�سة 

لهم وزيادة �لوقت �لإ�سايف ز�دة لديهم طالقة �لكتابة.

بينم���ا در��س���ة عالون���ه )2014( هدف���ت �إىل �لتع���رف لالحتياج���ات �لتدريبية، 
يف ��سرت�تيجي���ات �لتق���ومي �لبدي���ل و�أدو�ته عن���د معلمي �لريا�سي���ات، كما هدفت �إىل 
�لتع���رف على تاأثري بع�س �ملتغري�ت �ملتعلق���ة بعينة �لدر��سة، كالنوع، و�ملوؤهل �لعلمي، 
و�سنو�ت �خلربة، وتلقي �لتدريب يف جمال �لتقومي �لبديل على �لحتياجات �لتدريبية 
يف ��سرت�تيجي���ات �لتق���ومي �لبدي���ل و�أدو�ت���ه. و��ستخدم �لباحث �ملنه���ج �لو�سفي، ومت 
توزي���ع ��ستبانة على �مل�سارك���ني يف �لدر��سة وكانت �لعينة 171 معلًما ومعلمة، و�أ�سارت 
نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لحتياجات �لتدريبية يف ��سرت�تيجيات �لتقومي �لبديل ملعلمي 
�لريا�سي���ات كان���ت م���ا بني متو�سط���ة �إىل قليل���ة، كما �أو�س���ى �لباحث ب�س���رورة �إعد�د 

برنامج تدريبي لتطوير وتدريب �ملعلمني يف جمال �أدو�ت �لتقومي �لبديل.

بينما هدفت در��سة �لعر�بي )2004( �إىل قيا�س �أثر ��ستخد�م �لتقومي �لبديل يف 
حت�سني �لتح�سيل �لأكادميي وفاعلية ��ستخد�مه يف خف�س قلق �لريا�سيات و�أظهرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لتق���ومي �لبدي���ل ز�د يف حت�س���ن م�ستوى �لتح�سي���ل لدى �لطالب 
بدرج���ة ملحوظ���ة و�ن �لتق���ومي �لبدي���ل �أدى �إىل حت�س���ن ق���درة �لتالمي���ذ يف كل م���ن 
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�لتو��سل �لريا�سي �ل�سفهي و�لتحريري على �ل�سو�ء وبحجم تاأثري كبري و�ن �لتقومي 
�لبدي���ل ك���ان ل���ه �أثر ب�سك���ل كبري بخف�س �لقل���ق من �لريا�سي���ات لدى �أف���ر�د �لعينة.

�أج���رت �جل���الد ) 2001( در��س���ة هدف���ت �إىل معرف���ة �أ�سالي���ب و�أدو�ت �لتق���ومي 
�لأك���رث ��ستخد�م���ا م���ن قب���ل معلم���ي �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة يف �لأردن يف �س���وء بع����س 
�ملتغ���ري�ت )�جلن����س، و�ملوؤه���ل �لعلم���ي، �خل���ربة (و�سمل���ت عين���ة �لدر��س���ة 143معلًم���ا 
ومعلمة،و��ستخدم���ت �ل�ستبان���ة ك���اأد�ة جلم���ع بيانات هذ� �لبحث، وق���د �أظهرت نتائج 
�لدر��س���ة �أن ��ستخ���د�م �لأه���د�ف �ل�سلوكي���ة يف تق���ومي حت�سي���ل �لط���الب يف �لرتبي���ة 
�لإ�سالمي���ة ح�س���ل على �أعل���ى �ملتو�سطات �حل�سابي���ة، و�أظهرت نتائ���ج �لدر��سة وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطات �ملعلمني لدرجة �ل�ستخ���د�م تعزى �إىل �خلربة، 
وم���ن جه���ة �أخ���رى، �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��سة ع���دم وجود �أث���ر ملتغريي �جلن����س و�ملوؤهل 

�لعلمي على درجات ��ستخد�م �ملعلمني لأ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي .

كم���ا  هدف���ت در��س���ة  Calıskana & Kasıkc (2010) �إىل بح���ث تطبي���ق 
�أدو�ت �لتق���ومي �لتقلي���دي و�لبديل من قبل معلمي �لدر��س���ات �لجتماعية و��ستخدم 
�ملنه���ج �مل�سح���ي و�ل�ستبان���ة للك�س���ف عن �لنتائ���ج، وكانت �لعين���ة �مل�ستهدف���ة للدر��سة 
تتك���ون م���ن 241 معلًم���ا و وفقا لنتائ���ج �لدر��سة مت ��ستنتاج تطبي���ق معلمي �لدر��سات 
�لجتماعي���ة لأدو�ت �لتق���ومي �لبديل، ويف�سل �ملعلمون ب�سك���ل عام ��ستخد�م �لتقومي 
�ملبن���ي عل���ى �لأد�ء. كم���ا �ن �ملعلم���ون ي�ستخدم���ون يف بع����س �لأحيان ملف���ات �لجناز، 

و�ملالحظة كاأدو�ت تقومي بديل.

التعليق العام على الدرا�سات ال�سابقة:
�هتم���ت �لدر��سة �حلالي���ة بالدر��س���ات �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة مبو�س���وع �لدر��سة 
ولن���درة �لدر��س���ات �لت���ي تطرق���ت للتق���ومي �لبدي���ل يف جم���ال �سعوب���ات �لتعل���م، ركز 
�لباح���ث عل���ى �لدر��س���ات ذ�ت �ل�سل���ة بامله���ار�ت �لأ�سا�سي���ة �لت���ي تظه���ر به���ا �سعوبات 
�لتعل���م، حي���ث �أنها هي �ملهار�ت �لتي تدر�س من قبل معلمي �سعوبات �لتعلم يف بر�مج 
غ���رف �مل�س���ادر وه���ي �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة )لغ���ة عربي���ة( و�لريا�سي���ات. وه���ذه �لدر��سة 
حتاول �لتعرف على م�ستوى وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل.
وق���د ��ستفاد �لباحث من �لدر��س���ات �ل�سابقة يف �لتعرف على �أ�ساليب �لتقومي �لبديل 
م���ن نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�سابق���ة وتو�سياتها، و�لتي توؤك���د �حلاج���ة �إىل در��سات علمية 
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ته���دف �إىل ��ستخ���د�م �أ�ساليب �لتق���ومي �لبديل يف تخ�س�س���ات خمتلفة. وكذلك تت 
�ل�ستف���ادة من �لدر��س���ات �ل�سابقة قائمة مبدئية باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل �خلا�سة 

مبعلمي �سعوبات �لتعلم،ومن ثم بناء �أد�ة �لدر��سة وت�سميمها.

اإجراءات الدرا�سة :
يعر����س �لباح���ث هن���ا �إج���ر�ء�ت �لدر��س���ة م���ن حي���ث �ملنهج �ل���ذي �عتم���دت عليه، 
بناوؤه���ا  �لبيان���ات وكيفي���ة  �مل�ستخدم���ة يف جم���ع  و�لأد�ة  �لدر��س���ة  وجمتم���ع وعين���ة 
و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي مت �إتباعه���ا يف �لتاأك���د م���ن �سدقه���ا وثباته���ا وكذل���ك �لأ�سالي���ب 
�لإح�سائية �لتي مت ��ستخد�مها يف معاجلة وحتليل �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها.

اأول: منهلج الدرا�سلة: �عتم���دت �لدر��س���ة �حلالي���ة عل���ى �ملنه���ج �لو�سف���ي؛ لأنه يهدف 
للك�س���ف ع���ن م�ستوى وع���ي معلمي �سعوبات �لتعل���م ببع�س �أ�سالي���ب �لتقومي �لبديل 
نظ���ًر� ملالءم���ة هذ� �ملنهج له���ذه �لنوعية من �لدر��سات. ويعتم���د �ملنهج �لو�سفي على 
تقدي���ر خ�سائ����س �أو موقف معني من خالل و�س���ف عو�مل �لظاهرة، وجمع �لبيانات 
و�ملعلوم���ات �ملتعلق���ة بالظاه���رة مو�س���وع �لبح���ث و�لتعب���ري عنها بالو�س���ف و�لتحليل 

و�لتف�سري )�لع�ساف،1421ه�، دويد�ر، 1999(. 

لا: جمتملع الدرا�سة: �سعت �لدر��س���ة �إىل �لتحقق من �أه���د�ف �لدر��سة لدى جميع  ثانياً
معلم���ي ومعلم���ات �سعوب���ات �لتعل���م مبنطق���ة �لق�سيم، و�لبال���غ عدده���م )95( معلًما 
ومعلمة، وذلك ملعرفة �حتياجاتهم وتقدمي تو�سيات لق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة 

�لق�سيم لتطوير بر�جمه من خالل تلك �لنتائج.

ا: عينة الدرا�سة:  ثالثاً
(( عين���ة تقن���ني �ل�ستبان���ة: مت �لتاأك���د م���ن �ملوؤ�س���ر�ت �لإح�سائي���ة لال�ستبان���ة -

�مل�ستخدم���ة يف �لدر��س���ة �حلالية بتطبيقها على )30( معلًما ومعلمة �سعوبات 
تعلم مبنطقة �لق�سيم، وقد مت �ختيارهم بطريقة ع�سو�ئية من نف�س جمتمع 
�لدر��سة وذلك للتاأكد من �سدق وثبات �ل�ستبانة و�سالحيتها لال�ستخد�م يف 

�لدر��سة �حلالية.
((  عين���ة �لدر��س���ة �لأ�سا�سي���ة: تكونت عين���ة �لدر��سة �لأ�سا�سية م���ن )73( معلًما -

ومعلم���ة �سعوب���ات تعلم مبنطق���ة �لق�سي���م، مت �ختيارهم بطريق���ة ع�سو�ئية، 
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طبق���ت عليه���م �ل�ستبان���ة يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول م���ن �لع���ام �لدر��س���ي 
1440/1439ه، و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح توزي���ع �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة يف �سوء 

�ملتغري�ت �ملختلفة: 
جدول )1( 

توزيع عينة الدرا�سة الأ�سا�سية يف �سوء املتغريات املختلفة
�لن�سبة�لعدد�لدور�ت �لتدريبية �لن�سبة�لعدد�لنوع
19.2%14نعم52.1%38معلم

80.8%59ل47.9%35معلمة
�لن�سبة�لعدد�ملوؤهل �لعلمي�لن�سبة�لعدد�سنو�ت �خلربة يف �لتدري�س

82.2%60بكالوريو�س21.9%16�أقل من 5 �سنو�ت
17.8%13ماج�ستري فاأعلى20.6%15من 5 لأقل من 10 �سنو�ت
30.1%22من 10 لأقل من 15 �سنة

27.4%20من 15 �سنة فاأكرث

رابعا: اأدوات الدرا�سة: 
للح�س���ول عل���ى �لبيان���ات �لالزم���ة من عين���ة �لدر��سة �حلالي���ة ولالإجابة عن 
�أ�سئلة �لدر��سة ، مت �لعتماد على �ل�ستبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات، بعد �أن مت �لطالع 
عل���ى �لدر��س���ات �ل�سابقة �ملتعلقة مبو�سوع �لدر��سة �حلالي���ة مت �إعد�د �أد�ة �ل�ستبانة، 
به���دف �لتع���رف عل���ى م�ست���وى �لوع���ي نح���و �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل ل���دى معلمي 
�سعوب���ات �لتعل���م. وق���د تكون���ت �ل�ستبان���ة يف �سورته���ا �لنهائي���ة م���ن جز�أي���ن، �جلزء 
�لأول: يتن���اول �لبيان���ات �لأولية �خلا�س���ة باأفر�د عينة �لدر��سة، مث���ل: �لنوع، �سنو�ت 
�خل���ربة يف �لتدري����س، �ملوؤهل �لعلمي، �ل���دور�ت �لتدريبية. بينما �جل���زء �لثاين تكون 

من )24( فقرة.

�سدق وثبات املقيا�س:

( ال�سدق: للتحقق من �سدق �ملقيا�س �حلايل مت �لعتماد على �لتايل:)(1

((( ال�سدق الظاهري )�سدق �ملحكمني( 1
ق���ام �لباح���ث للتحق���ق م���ن �ل�س���دق �لظاه���ري ل���الأد�ة بعر����س �أد�ة �لدر��س���ة 
»�ل�ستبان���ة« عل���ى ع���دد م���ن �ملحكمني م���ن �أع�ساء هيئ���ة تدري�س وم�سرف���ني ومعلمي 
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�سعوبات �لتعلم، لدر��سة حماور �ل�ستبانة و�إبد�ء �آر�ئهم فيها من حيث مدى �رتباط 
كل عبارة بالهدف �لعام للدر��سة، ومدى مالئمة �أو و�سوح �سياغة �لعبار�ت و�سالمتها 
�للغوي���ة، و�ق���رت�ح طرق حت�سينها وذلك باحل���ذف �أو �لإ�سافة �أو �إعادة �ل�سياغة، وقد 
قدم �ملحكمون مالحظات قيمة �أفادت �لدر��سة، و�أثرت �لأد�ة، و�ساعدت على �إخر�جها 
ب�س���ورة جي���دة. وت���ت �ل�ستف���ادة م���ن ملحوظ���ات �ملحكم���ني باإلغ���اء بع����س �لفقر�ت 

وتعديل بع�سها و�إ�سافة بع�سها.

((( �سدق الأبعاد:1
كذل���ك مت �لتحق���ق م���ن جتان�س �أبع���اد �ملقيا�س فيم���ا بينها بح�س���اب معامالت 
�رتب���اط بري�س���ون ب���ني درج���ة �لبع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، فكان���ت معام���الت 

�لرتباط كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )2( 

معامالت الرتباط بني درجات اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س
�أ�سلوب تقومي 

�لأد�ء
�أ�سلوب �لتقومي مبلفات 

�لجناز
 �أ�سلوب تقومي �لوقت

�لإ�سايف
 �أ�سلوب �لتقومي

باملالحظة
**0.897**0.937**0.693**0.891

** د�لة عند م�ستوى 0.01

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن معام���الت �لرتب���اط ب���ني درجات بع���دي �ملقيا�س 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س معامالت �رتباط موجبة ود�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( 
وهو ما يوؤكد �ت�ساق وجتان�س بعدي �ملقيا�س فيما بينهما وتا�سكهما بع�سهما �لبع�س.

( الثبات:)(1
مت �لتحق���ق من ثبات درجات �ملقيا�س و�أبعاده �لفرعية با�ستخد�م معامل ثبات 

�ألفا كرونباخ فكانت معامالت �لثبات كما هو مو�سح باجلدول �لتايل: 
جدول )3( 

معامالت ثبات األفا كرونباخ للمقيا�س واأبعاده الفرعية
 �أ�سلوب 

تقومي �لأد�ء
�أ�سلوب �لتقومي 
مبلفات �لجناز

 �أ�سلوب تقومي 
�لوقت �لإ�سايف

 �أ�سلوب �لتقومي
�ملقيا�س ككلباملالحظة

0.9620.9430.9400.9510.969
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يت�سح من �جلدول )3( �أن للمقيا�س و�أبعاده �لفرعية معامالت ثبات مرتفعة 
ومقبولة �إح�سائًيا؛ ومما �سبق يت�سح �أن للمقيا�س موؤ�سر�ت �إح�سائية جيدة )�ل�سدق، 

�لثبات(، ويتاأكد من ذلك �سالحية ��ستخد�مه يف �لدر��سة �حلالية.

( الت�ساق الداخلي: )(1
مت كذلك �لتحقق من �سدق �ملقيا�س عن طريق �سدق �لت�ساق �لد�خلي وذلك 
با�ستخد�م معامل �رتباط بري�سون يف ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل عبارة 
ودرج���ة �لبع���د �ملنتمية �إلي���ه �لعبارة وذلك للتاأكد من م���دى تا�سك وجتان�س عبار�ت 

كل بعد فيما بينها، فكانت معامالت �لرتباط كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )4( 

معامالت الرتباط بني درجات عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للبعد املنتمية اإليه العبارة
�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة

�أ�سلوب �لتقومي �أ�سلوب تقومي �لأد�ء
مبلفات �لجناز

 �أ�سلوب تقومي �لوقت
�لإ�سايف

 �أ�سلوب �لتقومي
باملالحظة

1**0.8878**0.85213**0.78819**0.864
2**0.9149**0.90414**0.89020**0.935
3**0.95410**0.93215**0.89821**0.953
4**0.947

11**0.955
16**0.91922**0.876

5**0.82217**0.87123**0.927
6**0.914

12**0.87618**0.89724**0.831
7**0.880

** د�ل���ة عن���د م�ست���وى 0.01؛ قيم���ة معام���ل �لرتب���اط �جلدولية عند حج���م عينة 30 

وم�ستوى ثقة )0.01( ت�ساوي 0.3017

يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن معام���الت �لرتباط بني درجات عب���ار�ت �ملقيا�س 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد �ملنتمية �إليه �لعب���ارة جميعها معامالت �رتباط موجبة ود�لة 
�إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( وه���و ما يوؤكد �ت�س���اق وجتان�س عب���ار�ت كل بعد فيما 

بينها وتا�سكها مع بع�سها �لبع�س.
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خام�سا: االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة: 
يف �لدر��سة �حلالية مت ��ستخد�م �لعديد من �لأ�ساليب �لإح�سائية با�ستخد�م 

�حلزمة �لإح�سائية يف �لعلوم �لجتماعية SPSS كالتايل:
((( �ختب���ار »ت« للمجموع���ة �لو�ح���دة One Sample T-Test يف �لك�س���ف 1

ع���ن م�ست���وى وع���ي معلم���ي ذوي �سعوب���ات �لتعل���م باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل 
وذلك مبقارنة �ملتو�سط �لفعلي للعينة باملتو�سط �لفر�سي.

((( 1 IndependentSamplesT-Test �مل�ستقل���ة  للمجموع���ات  "ت"  �ختب���ار 
يف �لتع���رف عل���ى مدى �خت���الف م�ستويات �لوع���ي باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل 

باختالف �لنوع. 
((( Man-Whitney U يف �لتعرف 1 �ختب���ار "مان وتن���ي" للمجموعات �مل�ستقلة 

عل���ى م���دى �ختالف م�ستوي���ات �لوع���ي باأ�سالي���ب �لتقومي �لبدي���ل باختالف 
�ملوؤه���ل �لعلم���ي وح�س���ور �ل���دور�ت �لتدريبي���ة يف �لتق���ومي �لبدي���ل، و�ملرحلة 

�لدر��سية.
((( �ختب���ار حتليل �لتباين �أح���ادي �لجتاه OneWayANOVA يف �لتعرف على 1

م���دى �خت���الف م�ستويات �لوعي باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل باختالف �سنو�ت 
�خلربة يف �لتدري�س.

((( �ختبار »مربع كاي« Chi-Square و�لن�سب �ملئوية Percent يف �لك�سف عن 1
�أكرث �أ�ساليب �لتقومي �لبديل ��ستخد�ًما.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها:

: نتائج ال�سوؤال الأول وتف�سره: اأولاً
ين����س �ل�س���وؤ�ل �لأول عل���ى �أن���ه: »م���ا م�ست���وى وع���ي معلم���ي �سعوب���ات �لتعلم 
باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل؟«. ولالإجاب���ة عن ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��ستخ���د�م �ختبار »ت« 
للمجموع���ة �لو�ح���دة One Sample T-Test وذلك ملقارن���ة متو�سط درجات �لعينة 
م���ع �ملتو�سط �لفر�سي وذلك للتعرف على م�ستوى وعي معلمي ذوي �سعوبات �لتعلم 
باأ�ساليب �لتقومي �لبديل، ومت حتديد �ملتو�سط �لفر�سي يف كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س 
على �أنه ي�ساوي )3 × عدد �لعبار�ت( حيث �أن درجات �ل�ستجابة على عبار�ت �ملقيا�س 

ترت�وح ما بني )1، 5(، فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:
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جدول )5( 
دللة الفروق بني املتو�سط الفعلي واملتو�سط الفر�سي لوعي املعلمني باأ�ساليب التقومي البديل

�أ�ساليب �لتقومي 
�لبديل

عدد 
�لعبار�ت

�ملتو�سط 
�لفر�سي

�ملتو�سط 
�لفعلي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة "ت" 
ودللتها

�ملتو�سط 
�لوزين

م�ستوى 
�لرتتيب�ل�سغوط

�أ�سلوب تقومي 
1مرتفعة7.0223.847**72126.9327.218�لأد�ء

�أ�سلوب �لتقومي 
4مرتفعة3.1273.427**51517.1375.839مبلفات �لإجناز

�أ�سلوب تقومي 
2مرتفعة6.9183.824**61822.9456.108�لوقت �لإ�سايف

�أ�سلوب �لتقومي 
3مرتفعة4.4973.573**61821.4386.532باملالحظة

م�ستوى �لوعي 
مرتفعة6.3023.686**247288.45222.303ككل

** د�ل���ة عن���د م�ست���وى 0.01، �ملتو�س���ط �ل���وزين ه���و ن���اجت ق�سم���ة �ملتو�س���ط عل���ى عدد 
�لعبار�ت. قيمة »ت« �جلدولية عند درجة حرية )72( وم�ستوى ثقة )0.05( و)0.01( 

ت�ساوي على �لرتتيب 1.664 و2.374يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:
((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( ب���ني �ملتو�س���ط �لفر�س���ي 1

و�ملتو�س���ط �لفعل���ي مل�ستوى �لوعي بتقومي �لأد�ء كاأ�سلوب من �أ�ساليب �لتقومي 
�لبديل ل�سالح �ملتو�سط �لفعلي.  

((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( ب���ني �ملتو�س���ط �لفر�س���ي 1
و�ملتو�س���ط �لفعل���ي مل�ست���وى �لوع���ي بالتق���ومي مبلف���ات �لإجن���از كاأ�سل���وب من 

�أ�ساليب �لتقومي �لبديل ل�سالح �ملتو�سط �لفعلي.  
((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( ب���ني �ملتو�س���ط �لفر�س���ي 1

و�ملتو�س���ط �لفعل���ي مل�ست���وى �لوع���ي بالوق���ت �لإ�س���ايف كاأ�سل���وب م���ن �أ�سالي���ب 
�لتقومي �لبديل ل�سالح �ملتو�سط �لفعلي.  

((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( ب���ني �ملتو�س���ط �لفر�س���ي 1
و�ملتو�س���ط �لفعل���ي مل�ستوى �لوعي بالتق���ومي باملالحظة كاأ�سل���وب من �أ�ساليب 

�لتقومي �لبديل ل�سالح �ملتو�سط �لفعلي.  
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((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى )0.01( ب���ني �ملتو�س���ط �لفر�س���ي 1
و�ملتو�س���ط �لفعل���ي مل�ست���وى �لوع���ي باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل كك���ل ل�سال���ح 

�ملتو�سط �لفعلي.  

و�لنتائ���ج �ل�سابق���ة توؤك���د يف جممله���ا على �أن م�ست���وى وعي معلم���ي �سعوبات 
�لتعل���م باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل مرتفع وج���اء يف �لرتتي���ب �لأول م�ست���وى �لوعي 
بتق���ومي �لأد�ء ث���م باأ�سل���وب تق���ومي �لوق���ت �لإ�س���ايف ثم �لتق���ومي باملالحظ���ة و�أخرًي� 

�لوعي بالتقومي مبلفات �لإجناز.

من خالل نتائج هذه �لدر��سة يت�سح �أن م�ستوى وعي معلمي �سعوبات �لتعلم 
باأ�ساليب �لتقومي �لبديل مرتفع، بالرغم من �أن هناك �ختالف مب�ستوى �لوعي بني 
تل���ك �لأ�ساليب. وميكن للباحث تف�س���ري نتيجة �رتفاع م�ستوى وعي معلمي �سعوبات 
�لتعل���م باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل ب���اأن معلم���ي �سعوب���ات �لتعل���م مطالب���ني بتقومي 
وت�سخي����س �لط���الب ب�سك���ل م�ستم���ر ومي���ر ت�سخي����س وتقيي���م ذوي �سعوب���ات �لتعلم 
مبر�ح���ل ع���دة عرب جمع �ملعلومات م���ن م�سادر خمتلفة وهو �حد �ب���رز مهام عملهم، 
 (Flowers,Ahlgrim-Delzell, Browder, & وتتف���ق هذه �لنتيجة م���ع در��سة
(Spooner, 2005. كم���ا �أ�س���ارت �لنتائج ب���اأن �أ�سلوب تق���ومي �لأد�ء جاء يف �لرتتيب 
�لأول، ويف�س���ر �لباح���ث ذلك، نظًر� لطبيعة �لعم���ل مع ذوي �سعوبات �لتعلم، حيث �أن 
وز�رة �لتعلي���م وم���ن خ���الل دليل معلم �سعوبات �لتعلم �أك���دت على �أن تقومي �لطالب 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م بالو�سيلة �لتي تنا�سب مع قدر�ته���م و�حتياجاتهم، لذ� جند �أن 
معلم���ي �سعوبات �لتعلم لديهم معرفة به���ذ� �لأ�سلوب؛ لأنه يرتكز على قيام �لطالب 
بتطبي���ق م���ا تعلم���ه يف مو�ق���ف حقيقي���ة �أو م�سابه���ة لذل���ك ليقي����س م�ست���وى �إتقان���ه 
للمهار�ت، �ملر�د تعلمها ول يركز على حفظ �ملعرف �أو ��سرتجاع �ملعلومات فقط وهذ� 
يتف���ق م���ع در��س���ة  Calıskana &  Kasıkc, (2010) ، كما ج���اء �أي�سا درجة وعي 
�ملعلمني باأ�سلوب تقومي �لوقت �لإ�سايف مرتفعة حيث يت�سح �أن معلمي �سعوبات �لتعلم 
ي�ستخدمونها ب�سكل كبري كما �ت�سح ذلك من نتائج �لدر��سة �حلالية ويعزى ذلك �نه 
يع���د �أ�سه���ر �أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبديلة �مل�ستخدمة م���ع �لطالب ذوي �سعوب���ات �لتعلم                                
(Sireci, Scarpati, &Shuhong, 2005 ) كما �تفقت هذه �لنتيجة مع �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات ( Fuchs, & Fuchs, 2001، 2010 Lovett ). وق���د �ختلف���ت 
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ه���ذه �لنتيج���ة مع در��س���ة )طو�لبة و�للب���دي و�لعمري،2012( �لتي بين���ت نتائجها �أن 
�أك���رث �لأ�سالي���ب معرف���ًة و��ستخد�ًما من قبل �ملعلمني هي �لتق���ومي باملالحظة، تلتها 
��سرت�تيجي���ة �لتق���ومي بالقل���م و�لورق���ة، فالتق���ومي ب���الأد�ء. م���ن ناحية �أخ���رى، جاء 
�أ�سلوب �لتقومي باملالحظة و�لتقومي مبلفات �لإجناز بالرتتيب �لأخري وتف�سري ذلك 
عائًد� على خطو�ت و�إجر�ء�ت وكيفية ��ستخد�م �لأدو�ت �ملخ�س�سة لر�سد �ل�سلوك �أو 
��ستجابات �لطالب عند ��ستخد�م �أ�سلوب �لتقومي باملالحظة وكرثة �لأعمال و�جلهد 
عن���د ��ستخ���د�م ملف���ات �لإجناز عل���ى �لرغم من �أهمي���ة �ملالحظة وملف���ات �لإجناز يف 
تقومي �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم وهذه �لنتيجة تتفق مع نتيجة در��سة )�ل�سرعة 

وظاظا 2013؛ مر�د 2001(.

ا: نتائج ال�سوؤال الثاين وتف�سره: ثانياً
ين�س �ل�سوؤ�ل �لثاين على �أنه: »ما �أكرث �أ�ساليب �لتقومي �لبديل ��ستخد�ما من 
قبل معلمي �سعوبات �لتعلم؟«. وكان هدف �لباحث من هذ� �ل�سوؤ�ل �لتعرف على درجة 
�ل�ستخد�م �لفعلي لأ�ساليب �لتقومي �لبديل كنتيجة مل�ستوى �لوعي بهذه �لأ�ساليب. 
ومت ��ستخ���د�م �ختب���ار »مربع ك���اي« Chi-Square يف �لك�سف ع���ن دللة �لفروق بني 
تك���ر�ر�ت ��ستجاب���ات �ملعلم���ني �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة عل���ى �ل�س���وؤ�ل "ما �أك���رث �أ�ساليب 
�لتق���ومي �لتالي���ة ��ستخ���د�م؟"، فكان���ت �لنتائ���ج كما ه���ي مو�سحة يف �جل���دول �لتايل:

جدول )6( 
اأكرث اأ�ساليب التقومي البديل ا�ستخدام لدى معلمي ذوي �سعوبات التعلم

�لن�سب �لتكر�ر�ت�أ�ساليب �لتقومي �لبديل
قيمة "مربع �لرتتيب�ملئوية

كاي"
م�ستوى 
�لدللة

57.51%42�أ�سلوب تقومي �لأد�ء

49.575

0.01
درجة 
�حلرية
ت�ساوي

3

4.14%3�أ�سلوب �لتقومي مبلفات �لإجناز
27.42%20�أ�سلوب تقومي �لوقت �لإ�سايف

11.03%8�أ�سلوب �لتقومي باملالحظة
100%73�ملجموع

قيمة »مربع كاي« �جلدولية عند درجة حرية 3 وم�ستوى ثقة )0.01( ت�ساوي 11.34
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يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�ساب���ق �أنه توج���د فروق د�ل���ة �إح�سائًيا عن���د م�ستوى 
)0.01( ب���ني تك���ر�ر�ت ��ستجاب���ة �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة ح���ول �أك���رث �أ�سالي���ب �لتقومي 
�لبدي���ل ��ستخد�ًم���ا، مم���ا يوؤك���د �أن هناك �أ�سالي���ب ت�ستخدم بدرجة �أكرث م���ن �أ�ساليب 
�أخ���رى، وبالرج���وع للن�س���ب �ملئوي���ة نالحظ �أن �أك���رث �لأ�ساليب ��ستخد�ًم���ا هو تقومي 
�لأد�ء بن�سب���ة 57.5%، يلي���ه �أ�سل���وب تق���ومي �لوقت �لإ�س���ايف بن�سب���ة 27.4%، بينما �أقل 
�لأ�سالي���ب ��ستخد�ًم���ا ه���و �لتق���ومي با�ستخ���د�م ملف���ات �لإجن���از بن�سب���ة 4.1%، يلي���ه 

�لتقومي باملالحظة بن�سبة %11.0. 
ويف�س���ر �رتفاع درجة ��ستخ���د�م �أ�سلوب تق���ومي �لأد�ء و�أ�سلوب تقومي �لوقت 
�لإ�س���ايف يف �س���وء نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالي���ة ه���و وع���ي معلمي �سعوب���ات �لتعل���م بهذه 
�لأ�سالي���ب و�لت���ي �ت�س���ح �رتف���اع وعيه���م بتق���ومي �لأد�ء و�أ�سل���وب �لوق���ت �لإ�سايف من 
خ���الل ه���ذه نتائج هذه �لدر��سة �أكرث من غريها م���ن �لأ�ساليب. �أما فيما يتعلق بقلة 
��ستخ���د�م �أ�سالي���ب �لتق���ومي با�ستخ���د�م ملف���ات �لإجن���از و�لتق���ومي باملالحظة يعزى 
�سبب ذلك �ن هذه �لأ�ساليب تتطلب جهوًد� دقيقة وكبرية كما تتطلب �لوقت �لطويل 
لإعد�ده���ا، وكذلك عملي���ة تنفيذها يف تقومي �لطالب ذوي �سعوب���ات �لتعلم وهذ� ما 

�أكدته در��سة مر�د )2001(.
وق���د �أورد لوي����س، ودورلج )2011( عن���د تقيي���م �لط���الب �لذي���ن يعان���ون من 
�لأد�ء �ل�سعي���ف يف �لكتاب���ة عل���ى �لرغم م���ن �أن مهار�ت �لقر�ءة تع���د مالئمة لديهم، 

�لقيام بالتعديالت �لتالية:
((( �لقيام باإنقا�س طول �ملهمة �لتحريرية �أو زيادة �لوقت للطالب �لذين يعملون 1

ببطء.
((( �ل�سم���اح للط���الب ذوي �مله���ارة �ل�سعيفة يف �خلط بالكتاب���ة با�ستخد�م برنامج 1

معالج �لكلمات �لكمبيوتري، مع برنامج مر�جع �لتهجي للم�ساعدة يف �إي�ساح 
وت�سحيح �أخطاء �لتهجي.

((( مد �لطالب ذوي �لتهجي �ل�سعيف بقامو�س �أو قائمة للكلمات �لتي يخطئون 1
عامة يف تهجيها.

((( ت�سمي���م و�جب���ات و�ختبار�ت بحيث حتت���وي على �حلد �لأدن���ى �ملطلوب، فعلى 1
�سبي���ل �ملثال ميكن ��ستخد�م �أ�سكال �لختبار �ملو�سوعية كالختيار من متعدد 

�أو ��ستكمال �لكلمة �لناق�سة وذلك بدًل من �لأ�سئلة �ملقالية.
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((( جع���ل �لط���الب غ���ري �لقادري���ن عل���ى و�لكتاب���ة يف نف����س �لوق���ت، بالكتابة على 1
�سريط ت�سجيل وبعد ذلك يتم ن�سخ ما مت ت�سجيله.

((( جع���ل �لطالب يقوم���ون بالإجاب���ة با�ستخد�م و�سيل���ة �أخرى بخ���الف �لكتابة. 1
وهن���اك طريقت���ان ميك���ن م���ن خاللهما �لقي���ام بذلك، هم���ا: �أن نخ���رب هوؤلء 
�لط���الب باإجاباتهم �لأق���ر�ن �ملعلمني و�ملتطوعني �لر��سدي���ن �لذين يقومون 

بكتابتها بدًل عنهم، �أو يعر�سو� �إجاباتهم بطريقة لفظية على �ملعلم.

ا: نتائج ال�سوؤال الثالث وتف�سرها: ثالثاً
ين����س �ل�س���وؤ�ل �لثالث عل���ى �أنه: »تهل وجد فروق ب���ني م�ستويات وعي معلمي 
�سعوب���ات �لتعل���م باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل تع���زى �إىل �لنوع«. ومت ��ستخ���د�م �ختبار 
»ت« للمجموعات �مل�ستقلة Independent Samples T-Test يف �لك�سف عن دللة 
�لفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل و�لتي ترجع 
لخت���الف �لنوع )معلم، معلمة( فكان���ت �لنتائج كما هي مو�سحة يف �جلدول �لتايل:

جدول )7( 
دللة الفروق يف الفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات التعلم باأ�ساليب التقومي البديل 

باختالف النوع )درجات احلرية = 71(

�ملتو�سط �لنوع�أ�ساليب �لتقومي �لبديل
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة "ت"�ملعياري

�لدللة

25.1589.0182.2480.05معلم �أ�سلوب تقومي �لأد�ء 28.8573.805معلمة
�أ�سلوب �لتقومي مبلفات 

�لإجناز
15.0436.9083.4040.01معلم 19.4003.183معلمة

�أ�سلوب تقومي �لوقت 
�لإ�سايف

21.2117.5092.6300.01معلم 24.8293.258معلمة
�أ�سلوب �لتقومي 

باملالحظة
18.4747.0244.5630.01معلم 24.6574.022معلمة

79.89526.2933.7050.01معلمم�ستوى �لوعي ككل 97.74311.418معلمة

قيم���ة »ت« �جلدولي���ة عن���د درج���ة حري���ة 71 وم�ستوى ثق���ة 0.05 و0.01 ت�س���اوي على 
�لرتتيب 1.664 و2.374
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )7( �أنه: توجد ف���روق د�لة �إح�سائًيا عن���د م�ستوى 0.05 
يف م�ست���وى �لوع���ي باأ�سالي���ب �لتقومي �لبديل ترجع لختالف �لن���وع )معلم، معلمة( 
و�لف���روق ل�سال���ح �ملعلم���ات. بالرغ���م �أن م�ست���و �لوع���ي �إجم���ال ك���ان مرتفًع���ا؛ �إل �أن 
درج���ة �لوع���ي لدى �ملعلمات �ظهر ف���روق د�لة �إح�سائًيا ويع���زو �لباحث هذه �لنتيجة 
بطبيع���ة �مل���ر�ءة وعاطفته���ا وحر�سه���ا عل���ى ��ستخ���د�م �أ�سالي���ب تق���ومي متنوع���ة م���ع 
�لطالب���ات ل�سم���ان حتقق �لعملي���ة �لتعليمية وه���ذه �لنتيجة تتفق م���ع نتيجة در��سة                         

)طو�لبة و�للبدي و�لعمري،2012(.

ا: نتائج ال�سوؤال الرابع وتف�سره: رابعاً
ين����س �ل�س���وؤ�ل �لر�ب���ع عل���ى: »ه���ل توج���د ف���روق ب���ني م�ستويات وع���ي معلمي 
�سعوب���ات �لتعلم باأ�سالي���ب �لتقومي �لبديل تعزى �إىل �ملوؤه���ل �لعلمي«. ومت ��ستخد�م 
�ختبار »مان وتني« للمجموعات �مل�ستقلة Mann-Whitney U يف �لك�سف عن دللة 
�لف���روق يف م�ستوي���ات وعي معلمي �سعوب���ات �لتعلم باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل و�لتي 
ترج���ع لخت���الف �ملوؤهل �لعلم���ي )بكالوريو����س، ماج�ستري فاأعلى( نظ���ًر� ل�سغر عدد 
�أفر�د جمموعة ماج�ستري فاأعلى و�لذي ي�ساوي 14 معلم ومعلمة، فكانت �لنتائج كما 

هي مو�سحة يف �جلدول �لتايل:
جدول )8( 

دللة الفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات التعلم باأ�ساليب
 التقومي البديل باختالف املوؤهل العلمي

�أ�ساليب �لتقومي 
متو�سط �لعدد�ملوؤهل �لعلمي�لبديل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
"Z"

م�ستوى 
�لدللة

 �أ�سلوب تقومي 
�لأد�ء

6034.1582049.50بكالوريو�س
2.4680.05

1350.115651.50ماج�ستري فاأعلى

�أ�سلوب �لتقومي 
مبلفات �لإجناز

6037.0832225.00بكالوريو�س
غري د�لة0.073

1336.615476.00ماج�ستري فاأعلى

�أ�سلوب تقومي 
�لوقت �لإ�سايف

6038.1252287.50بكالوريو�س
غري د�لة0.981

1331.808413.50ماج�ستري فاأعلى
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�أ�ساليب �لتقومي 
متو�سط �لعدد�ملوؤهل �لعلمي�لبديل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
"Z"

م�ستوى 
�لدللة

�أ�سلوب �لتقومي 
باملالحظة

6038.0172281.00بكالوريو�س
غري د�لة0.889

1332.308420.00ماج�ستري فاأعلى

م�ستوى �لوعي 
ككل

6037.4332246.00بكالوريو�س
غري د�لة0.375

1335.00455.00ماج�ستري فاأعلى

قيمة "z" �ملعيارية عند م�ستوى ثقة 0.05 و0.01 ت�ساوي على �لرتتيب 1.96، 2.58
يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:

((( توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى 0.05 يف م�ست���وى �لوع���ي بتقومي 1
�لأد�ء كاأ�سل���وب م���ن �أ�ساليب �لتقومي �لبديل ترجع لخت���الف �ملوؤهل �لعلمي، 

و�لفروق ل�سالح جمموعة ماج�ستري فاأعلى.  
((( ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا يف م�ستوى �لوع���ي باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل 1

)�لتقومي مبلفات �لإجناز، �أ�سلوب تقومي �لوقت �لإ�سايف، �لتقومي باملالحظة( 
ترجع لختالف �ملوؤهل �لعلمي.  

وه���ذه �لنتيج���ة تعن���ي �أن م�ستوى �لوعي بتق���ومي �لأد�ء كاأ�سلوب م���ن �أ�ساليب 
�لتق���ومي �لبدي���ل ل���دى �أ�سحاب �ملوؤهالت �لعلي���ا كان ب�سكل �أعلى م���ن غريها، ويف�سر 
�لباح���ث ذل���ك لن �ملعلم���ني �حلا�سل���ني على موؤهل ع���ايل �أ�سبح لديهم زي���ادة معرفة 
وخربة و�طالع حول �أ�ساليب �لتقومي �لبديل �ملنا�سبة للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم، 
لذ� م�ستوى �ملعرفة و�لطالع �أثر على م�ستوى �لوعي بتقومي �لأد�ء �أكرث من �لأ�ساليب 
�لأخ���رى و�تفق���ت ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج عدد م���ن �لدر��س���ات )�حلجيل���ي 2016(. 

وم���ن جه���ة �أخ���رى نالحظ من خ���الل �لبيانات يف �جل���دول �ل�ساب���ق ل توجد 
ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا يف م�ستوى �لوعي باأ�ساليب �لتق���ومي �لبديل )�لتقومي مبلفات 
�لإجن���از، �أ�سلوب تقومي �لوق���ت �لإ�سايف، �لتقومي باملالحظة( ترجع لختالف �ملوؤهل 
�لعلم���ي، فرمب���ا يع���زى ذل���ك �إىل نوع �ملق���رر�ت وحمتو�ه���ا �لتي مت در��سته���ا يف جميع 
�ملر�ح���ل لع���ب دور يف ظه���ر مث���ل ه���ذه �لنتيج���ة حي���ث �سنع���ت فرًقا يف م�ست���وى وعي 

معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل.
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ا: نتائج ال�سوؤال اخلام�س وتف�سره: خام�ساً
ين����س �ل�س���وؤ�ل �خلام�س عل���ى: »هل توجد ف���روق بني م�ستوي���ات وعي معلمي 
�سعوب���ات �لتعل���م باأ�ساليب �لتقومي �لبدي���ل تعزى �إىل �سنو�ت �خل���ربة يف �لتدري�س«. 
ومت ��ستخد�م �ختبار حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه One Way ANOVA يف �لك�سف 
عن دللة �لفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات �لتعلم باأ�ساليب �لتقومي �لبديل 
و�لتي ترجع لختالف �سنو�ت �خلربة يف �لتدري�س )�أقل من 5 �سنو�ت، من 5 لأقل من 
10 �سن���و�ت، م���ن 10 �سن���و�ت لأقل من 15 �سنة، من 15 �سنة فاأكرث(، فكانت �لنتائج كما 

هي مو�سحة يف �لتايل:

جدول )9( 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية مل�ستوى وعي املعلمني باأ�ساليب 

التقومي البديل وفًقا ل�سنوات اخلربة يف التدري�س

�سنو�ت 
�خلربة

�أ�سلوب تقومي 
�لأد�ء

�أ�سلوب �لتقومي 
مبلفات �لجناز

 �أ�سلوب تقومي
�لوقت �لإ�سايف

 �أ�سلوب �لتقومي
�لوعي ككلباملالحظة

�نحر�ف متو�سط
�نحر�ف متو�سطمعياري

�نحر�ف متو�سطمعياري
�نحر�ف متو�سطمعياري

�نحر�ف متو�سطمعياري
معياري

�أقل 
27.5006.31416.5636.21822.1258.26120.5006.81286.68825.674من 5

10-528.4676.31217.3335.56323.4005.55222.2007.40891.40022.139

15-1025.4558.41615.9096.10922.7276.18920.5916.93384.68221.912

من 15 
26.9507.32318.8005.44423.5004.61722.5505.30691.80020.859فاأكرث
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 جدول )10( 
دللة الفروق يف الفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات التعلم باأ�ساليب التقومي البديل 

باختالف �سنوات اخلربة يف التدري�س
�أ�ساليب �لتقومي 

جمموع م�سدر �لتباين�لبديل
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
"ف"

م�ستوى 
�لدللة

�أ�سلوب تقومي 
�لأد�ء

88.520329.507بني �ملجموعات
غري 0.556 

د�لة 3662.1386953.074د�خل �ملجموعات
 3750.65872�لكلي

�أ�سلوب �لتقومي 
مبلفات �لإجناز

94.341331.447بني �ملجموعات
غري 0.919

د�لة 2360.2896934.207د�خل �ملجموعات
 2454.63072�لكلي

�أ�سلوب تقومي 
�لوقت �لإ�سايف

21.06737.022بني �ملجموعات
غري 0.182 

د�لة 2664.7146938.619د�خل �ملجموعات
 2685.78172�لكلي

�أ�سلوب �لتقومي 
باملالحظة

63.304321.101بني �ملجموعات
غري 0.484 

د�لة 3008.6686943.604د�خل �ملجموعات
 3071.97372�لكلي

م�ستوى �لوعي 
ككل

717.0723239.024بني �ملجموعات
غري 0.470 

د�لة 35099.01069508.681د�خل �ملجموعات
 35816.08272�لكلي

قيمة »ف« �جلدولية عند م�ستوى ثقة 0.05 ودرجة حرية )3، 69( ت�ساوي 2.7581 

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف م�ستوى �لوعي باأ�ساليب �لتقومي �لبديل عموما 
و�أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل )تق���ومي لأد�ء، �لتقومي مبلف���ات �لإجن���از، �أ�سلوب تقومي 
�لوق���ت �لإ�س���ايف، �لتقومي باملالحظ���ة( ترجع لختالف �سنو�ت �خل���ربة يف �لتدري�س.  

وه���ذه �لنتيجة تعني �أن م�ستوى �لوعي باأ�ساليب �لتقومي �لبديل عند معلمي 
�سعوب���ات �لتعل���م مل يتاأث���ر ب�سن���و�ت �خل���ربة وميك���ن تف�س���ري ذل���ك عائد عل���ى �أهمية 
��ستخ���د�م �لتق���ومي �لبديل مع �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم و�لتي تركز عليه بر�مج 
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�إعد�د معلم �سعوبات �لتعلم. كذلك ميكن �ن تعزى هذه �لنتيجة �إىل م�ستوى �لوعي 
لدى معلمي �سعوبات �لتعلم كان نتيجة �ملعرفة و�لدر��سة باملرحلة �جلامعية، ولي�س 
م���ن خ���الل �سنو�ت �خل���ربة �لتدري�سي���ة وتتفق نتيج���ة �لدر��س���ة مع در��س���ة )�لب�سري 

وبرهم 2012( ودر��سة )�حلجيلي 2016(.

ا: نتائج ال�سوؤال ال�ساد�س وتف�سره: �ساد�ساً
ين����س �ل�س���وؤ�ل �ل�ساد����س على: »ه���ل توجد ف���روق بني م�ستوي���ات وعي معلمي 
تدريبي���ة  دور�ت  ح�س���ور  �إىل  تع���زى  �لبدي���ل  �لتق���ومي  باأ�سالي���ب  �لتعل���م  �سعوب���ات 
�مل�ستقل���ة                                      للمجموع���ات  وتن���ي«  »م���ان  �ختب���ار  ��ستخ���د�م  مت  �لبدي���ل«.  �لتق���ومي  يف 
Mann-Whitney U يف �لك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق يف �لك�س���ف عن دلل���ة �لفروق 
يف م�ستوي���ات وع���ي معلم���ي �سعوبات �لتعل���م باأ�سالي���ب �لتقومي �لبدي���ل و�لتي ترجع 
لختالف ح�سور دور�ت تدريبية يف �لتقومي �لبديل، فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة 

يف �جلدول �لتايل:
جدول )11( 

دللة الفروق يف الفروق يف م�ستويات وعي معلمي �سعوبات التعلم باأ�ساليب التقومي البديل 
باختالف ح�سور الدورات التدريبية يف التقومي البديل

ح�سور دور�ت �أ�ساليب �لتقومي �لبديل
متو�سط �لعددتدريبية

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
"  Z"

م�ستوى 
�لدللة

غري د�لة1445.357635.001.646نعم�أ�سلوب تقومي �لأد�ء 5935.0172066.00ل
�أ�سلوب �لتقومي مبلفات 

�لإجناز
1451.429720.002.8540.01نعم 5933.5761981.00ل

�أ�سلوب تقومي �لوقت 
�لإ�سايف

1452.857740.003.1340.01نعم 5933.2371961.00ل
�أ�سلوب �لتقومي 

باملالحظة
1458.714822.004.3030.01نعم 5931.8471879.00ل

1455.464776.5003.6270.01نعمم�ستوى �لوعي ككل 5932.6191924.50ل

قيمة "Z" �ملعيارية عند م�ستوى ثقة 0.05 و0.01 ت�ساوي على �لرتتيب 1.96، 2.58
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه:
((( ل توج���د ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا يف م�ستوى �لوعي بتق���ومي �لأد�ء كاأ�سلوب من 1

�أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل ترج���ع لخت���الف ح�س���ور �ل���دور�ت �لتدريبي���ة يف 
�لتقومي �لبديل.  

((( توج���د فروق د�لة �إح�سائًيا عن���د م�ستوى )0.01( يف م�ستوى �لوعي باأ�ساليب 1
�لتق���ومي �لبدي���ل )�لتق���ومي مبلفات �لإجن���از �أ�سلوب تقومي �لوق���ت �لإ�سايف، 
�لتق���ومي باملالحظة( ترج���ع لختالف ح�سور �لدور�ت �لتدريبية يف �لتقومي 

�لبديل و�لفروق ل�سالح من ح�سرو� تلك �لدور�ت.  

وميكن �أن تعزى هذه �لنتيجة �أن �ملعلمني �لذين مل يح�سرو� دور�ت تدريبية 
يف �لتق���ومي �لبدي���ل مل يوؤثر ذلك على معرفتهم ب�سكل عام باأ�ساليب �لتقومي �لبديل 
وب�سك���ل خا����س �أ�سل���وب تق���ومي �لأد�ء، على �أهمي���ة �لتقومي �لبديل م���ع �لطالب ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م وتاأكيد وز�رة �لتعلي���م على معلمي �سعوبات �لتعل���م ��ستخد�مها مع 
ه���وؤلء �لط���الب. بينم���ا نالحظ من خ���الل نتيجة �لدر��س���ة �ن �لتدريب ل���ه �أثر على 
�أ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل )�لتقومي مبلفات �لإجن���از �أ�سلوب تق���ومي �لوقت �لإ�سايف، 
  Browder, et al., 2005) لتقومي باملالحظة( وهذه �لنتيجة تتفق مع نتيجة در��سة�

�لتي بنت �أن تدريب �ملعلمني على ممار�سات �لتقومي �لبديل له �أثر كبري.

ويف �سوء نتائج الدرا�سة احلايل فاإن الباحث يو�سي ويقرتح ما يلي:
((( زي���ادة توعي���ة �ملعلم���ني باأ�سالي���ب �لتق���ومي �لبدي���ل مب���ا يكف���ل �ملحافظة على 1

م�ستويات �لوعي �لعالية لديهم.
((( مر�جع���ة �ل���دور�ت �لتدريبية يف جمال �لتقومي �لبدي���ل و�لرتكيز على بع�س 1

�لأ�ساليب مثل )�لتقومي با�ستخد�م ملفات �لإجناز و�لتقومي باملالحظة(.
((( �لرتكيز على �أ�ساليب �لتقومي �لبديل يف بر�مج �إعد�د معلم/ معلمة �سعوبات 1

�لتعلم.
((( �إجر�ء در��سة حول درجة ��ستخد�م معلمي �سعوبات �لتعلم لأ�ساليب �لتقومي 1

�لبديل.
((( �إجر�ء در��سة تقوميية ملعلمي �سعوبات �لتعلم يف �سوء �أ�ساليب �لتقومي �لبديل.1
((( در��س���ة �أف�س���ل ممار�س���ات �لتقومي �لبدي���ل مع �لط���الب ذوي �سعوبات �لتعلم 1

�ملدعومة باحلث �لعلمي و�لعمل على �ل�ستفادة منها.
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