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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إلكرتونيا. 

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

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

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

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

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

�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





املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

ال�سفق�ة بال�ذات وحتمل الغمو�س كمنبئ�ني ب�سورة اجل�سم ل�دى املراهقني املكفوفني 
)درا�سة �سيكومرتية - اإكلينيكية( .
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70

تطوي�ر دم�ج الطالب�ات ذوات الإعاق�ة يف مدار��س التعليم الع�ام باململك�ة العربية 
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د. اأروى علي اأخ�صر

108

لتخفي�ف                            بال�ذات  ال�سفق�ة  تنمي�ة  يف  واللت�زام  بالتقب�ل  عالج�ي  برنام�ج  فعالي�ة 
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136

فعالي�ة برنامج اإر�سادي خلف�س بع�س ال�سطراب�ات ال�سلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقة 
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د. نهى عبد احلميد حممود ح�صني 

239

فاعلي�ة بع��س اآليات علم النف��س الإيجابي يف رفع م�ستوى مفه�وم الذات للطالب ذوي 
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امللخ�س
هدف���ت �لبح���ث �حلايل �إىل �لك�س���ف عن مدى �إ�س���هام كل من �ل�س���فقة بالذ�ت، 
وحتم���ل �لغمو����س يف �لتنب���وؤ ب�س���ورة �جل�س���م، وم���دى �لخت���الف يف �لبن���اء �لنف�س���ي 
وديناميات �ل�سخ�س���ية للحالتني �لطرفيتني مرتفعي ومنخف�س���ي )�س���ورة �جل�س���م، 
و�ل�س���فقة بالذ�ت، وحتمل �لغمو�س( من خالل منظور �ملنهج �لكلينيكي، وذلك لدى 
عينة من �ملر�هقني �ملكفوفني بلغت )67( مر�هًقا كفيًفا مبحافظتي �لقاهرة و�جليزة 
مبتو�سط عمري )16,4(، و�نحر�ف معياري )1,68(. وقد ��ستخدمت �لبحث �حلايل 
مقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت للمر�هق���ني �ملكفوف���ني )�إع���د�د �لباح���ث(، ومقيا����س حتمل 
�لغمو����س للمر�هق���ني �ملكفوف���ني )�إع���د�د �لباح���ث(، ومقيا����س �س���ورة �جل�س���م ل���دى 
�ملعاق���ني ب�س���رًيا )�إع���د�د كا�س���ف، و�لأ�س���رم، 2010(، و�ختب���ار �س���اك�س SSGT لتكملة 
�جلم���ل �لناق�س���ة، و��س���تمارة در��س���ة �حلال���ة للمر�هق���ني ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة 
)�إع���د�د باظ���ه، 2005(. وق���د �أ�س���فرت �لدر��س���ة ع���ن �لنتائ���ج �لتالي���ة: وج���ود عالق���ة 
�رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائيا بني �س���ورة �جل�س���م وكل من �ل�سفقة بالذ�ت، وحتمل 
�لغمو����س ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني عند م�س���توى دلل���ة )01‚0(. و�أ�س���همت درجات 
كل م���ن �ل�س���فقة بال���ذ�ت )بن�س���بة 48,6%(، وحتم���ل �لغمو����س )بن�س���بة 23,7%( لدى 
�ملر�هقني �ملكفوفني يف �لتنبوؤ بدرجاتهم يف �س���ورة �جل�س���م، وهو ما يو�س���ح �أن متغري 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت �أك���رث ق���درة تنبوؤية ب�س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني من 
متغري حتمل �لغمو�س. و�تفقت �لدر��س���ة �ل�س���يكومرتية و�لدر��سة �لكلينيكية، حيث 
�أ�س���همت �لدر��س���ة �لكلينيكية يف ر�س���م �س���ورة حلالتي �لدر��س���ة مرتفعي ومنخف�س���ي                   
)�س���ورة �جل�س���م، و�ل�س���فقة بالذ�ت، وحتم���ل �لغمو�س(، و�أو�س���حت وج���ود �ختالفات 

جوهرية بينهما يف �لبناء �لنف�سي وديناميات �ل�سخ�سية. 

– �ملر�هقون  الكلمات املفتاحية: �ل�س���فقة بالذ�ت –حتمل �لغمو�س–�س���ورة �جل�س���م 
�ملكفوفون. 
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Self-compassion and tolerance of ambiguity as predictors 
of body image among blind adolescents

 (Psychometric – clinical study)

Dr. Ahmed Abdelmalek Ahmed.
Lecturer of Mental Health

Faculty of education- Helwan University

Abstract:
This study aimed at knowing the prediction ratio of the self-

compassion and tolerance of ambiguity to the body image among 
blind adolescents , Also aimed to know the differences between the 
personality dynamics and the psychological structure to the highest 
and lowest degrees students of body image, self-compassion and 
tolerance of ambiguity through clinical method. The sample of the 
study consisted of (67) blind adolescents in Schools for blinds, Cairo 
and Giza governorate, with age mean (16,4), The tools of the study 
that were applied on the sample were: Body-Image Scale In Visually 
Impaired Individuals (Kashef& Al ashram, 2010), Self-Compassion 
Scale for blind adolescents (prepared by the present researcher), 
Tolerance of ambiguity Scale for blind adolescents (prepared 
by the present researcher), SSGT test, and Case Study Form for 
Adolescents with Special Needs (Baza, 2005). The study found the 
following results: Statistically significant correlation relationships 
were found between body image and self-compassion, tolerance of 
ambiguity and at 0.01 level.- self-compassion explained (48.6٪) of 
the variance in body image while tolerance of ambiguity explained 
(23.7٪) of the variance in body image. which shows that the self-
compassion variable is more predictive of the body image in blind 
adolescents than Variable tolerance of ambiguity. Both the clinical 
and the psychometric study revealed similar results, the clinical 
study lead to more understanding to the two cases of the highest 
and lowest degrees of students in body image, self-compassion and 
tolerance of ambiguity, and showed significant differences between 
them in psychological structure and personality dynamics.

Key words:self-compassion, tolerance of ambiguity, body image, 
blind adolescents.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 5 

مقدمة البحث: 
يع���د �لهتمام بذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ورعايتهم، بل وتفجري و��س���تغالل 
طاقاتهم �لكامنة �أحد �أهم �ملوؤ�سر�ت �لد�لة على مدى تقدم ورقي �لأمم، بل وموؤ�سًر� 
�أ�سا�س���ًيا من موؤ�س���ر�ت حتقي���ق �لعد�لة �لجتماعية وتطبيق مب���د�أ تكافوؤ �لفر�س بني 
�أبن���اء �لوط���ن �لو�ح���د؛ �إل �أن ه���ذ� �لهتم���ام وتل���ك �لرعاي���ة يج���ب �أن ي�س���مل جمي���ع 
�لنو�حي �سو�ء �لجتماعية، �أو �لأكادميية، �أو �لتكنولوجية، �أو �لنفعالية، �أو �لنف�سية، 
وقبل كل ذلك �لإميان �لر��سخ و�لقناعة �لكاملة باأن هذ� �لفئة متتلك �لقدرة على �أن 
تكون د�عًما مل�س���رية �لتنمية بدًل من �أن تكون عائقا لها، وم�س���ارًكا �أ�سا�س���ًيا يف م�سرية 

�لتقدم و�لرقي بدًل من �أن تكون عبء على �ملجتمع. 

وتع���د فئ���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �أح���د �أه���م تل���ك �لفئ���ات �ملن���وط باملجتم���ع 
�لهتم���ام به���ا ورعايته���ا فه���ي فئ���ة فق���دت حا�س���ة تتف���رد دون غريه���ا م���ن �حلو�����س 
مب�س���اعدة �لفرد على �لتفاعل �لو�قعي مع بيئت���ه �لطبيعية و�لجتماعية، كذلك فاإن 
�لتاأثري�ت �ملحتملة لتعطل هذه �حلا�س���ة، �أو �س���عفها جلية وقد تكون كبرية جد� وقد 
ت�س���مل �ل�سعوبات �حلركية و�لنف�سية و�ل�سلوكية و�لجتماعية و�لرتبوية، وذلك لأن 
�لإن�سان �لذي يفقد ب�سره يفقد قناة رئي�سة من قنو�ت تو��سله مع �لعامل من حوله 

)�خلطيب، و�حلديدي، 2009، �س166(.

ومتث���ل �لإعاق���ة �لب�س���رية حاج���ًز� نف�س���ًيا ب���ني �لف���رد وبيئت���ه، حي���ث توؤثر يف 
�ل�س���لوك �لجتماع���ي للف���رد تاأثرًي� �س���لبًيا وهو من ينت���ج عنه �لكثري من �ل�س���عوبات 
يف عملي���ات �لنم���و و�لتفاع���ل �لجتماع���ي ويف �كت�س���اب �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لالزمة 

لتحقيق �ل�ستقالل و�ل�سعور بالكتفاء �لذ�تي )�لقريطي، 2005، �س391(. 

�أ�س���ف �إىل ذلك عندما مير هوؤلء �لأفر�د مبرحلة �ملر�هقة تلك �ملرحلة �لتي 
يح���دث به���ا �لعدي���د من �لتغري�ت �ل�س���ريعة �ملتالحق���ة يف جميع جو�نب �ل�سخ�س���ية، 
وينتق���ل فيه���ا �لفرد من �لعتمادية �إىل �ل�س���تقاللية يف حماولة لأثبات ذ�ته، ويكون 
فيها �لفرد روؤية جديدة لذ�ته، مهتما مبظهره �لعام وعالقاته �لجتماعية و�سورته 

لدى �لآخرين. 
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كم���ا �أن �لإعاق���ة �لب�س���رية تلق���ي بظالله���ا عل���ى �لكف���اءة �لإدر�كي���ة له���وؤلء 
�لأفر�د، حيث ي�سبح �إدر�كهم لالأ�سياء ناق�سا، كخ�سائ�س �ل�سكل و�لرتكيب و�حلجم 
و�ملو�سع �ملكاين و�مل�سافة و�حلركة، ولذلك فاإنها حتد من معرفتهم مبكونات بيئتهم، 
وعل���ى ذل���ك فاإدر�ك �لكفيف لالأ�س���ياء يكون �إدر�كا ناق�س���ا ينعدم فيه �لبعد �لب�س���ري 

)�لقريطي، 2005، �س347(.

وه���و م���ا ي�س���ري �إىل �أن �لكفي���ف ق���د ل ي�س���تطيع مالحظ���ة ذ�ته مبو�س���وعية، 
ولي�س���ت لديه �لقدرة على تكوين روؤية، �أو ت�س���ور �س���حيحا و��س���حا ل�س���ورة ج�س���مه، 
وه���و م���ا ينعك�س �س���لبا على طموحاته وتقديره لإمكاناته، ف�س���ورة �جل�س���م و�س���فاته 
�لع�س���وية توؤدي دور� هاما يف ت�س���كيل مفهوم �لفرد لذ�ته، وتدعم ب�سكل مبا�سر تطلع 
�ملر�هق �لكفيف نحو �لتعاي�س مع �إعاقته من �أجل �لنجاح يف حياته وحتقيق �لأف�سل. 

وت�سري �سورة �جل�سم �إىل تكوين �لفرد �سورة ذهنية وعقلية عن ج�سمه �سو�ء 
يف مظهره �خلارجي، �أو يف مكوناته �لد�خلية و�أع�سائه �ملختلفة، وقدرته على توظيف 
هذه �لأع�ساء و�إثبات كفاءتها، وما قد ي�ساحب ذلك من م�ساعر، �أو �جتاهات موجبة، 

�أو �سالبة عن تلك �ل�سورة �لذهنية للج�سم )�سقري، 2005، �س304(. 

وتعد �س���ورة �جل�س���م �أحد �أهم مكونات �لبناء �لنف�س���ي للفرد، وعاماًل �أ�سا�س���ًيا 
يف �س���عيه نحو حتقيق �لذ�ت و�لو�سول �إىل �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي، فهي ت�سمل 
مكونات �سلوكية و�نفعالية ومعرفية، وهي عن�سر مهم من عنا�سر قبول �لذ�ت يف مرحلة 
.(Moran, 2017, p.12) ملر�هق���ة حتدي���د� حيث يتم �إجر�ء �ملقارنات مع �لأق���ر�ن�

فالر�س���ا ع���ن �س���ورة �جل�س���م �لت���ي يكونه���ا �لف���رد يرتبط ب�س���عوره بال�س���عادة 
و�لطمئن���ان و�لتمت���ع بالقبول من �لآخرين ومن ثم �إقامة عالقات �جتماعية �س���وية 

)�سقري، 2009، �س1(.

وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �سورة �جل�سم مفهوم يت�سم بال�ستمر�رية و�لقابلية 
للتغي���ري، و�لتاأث���ر بتقييم���ات �لآخري���ن، فه���و م���الزم للفرد خ���الل مر�حل���ه �لعمرية 
�ملختلف���ة من���ذ �لطفولة وحتى �ل�س���يخوخة؛ �إل �أن مرحلة �ملر�هق���ة من �أكرث مر�حل 
�لنمو �لتي يهتم فيها �لفرد ب�س���ورة �جل�س���م، ويكون �س���ديد �حل�سا�س���ية جتاه �أي نقد 

من قبل �لآخرين فيما يخ�س تغري�ته �جل�سمية. 
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وتت�س���كل �س���ورة �جل�س���م ل���دى �لف���رد نتيج���ة تكام���ل �لعدي���د م���ن �ملتغ���ري�ت 
كاخل���رب�ت �لنفعالية و�لجتماعي���ة ومو�قف �لتفاعل �لجتماعي، و�أمناط �لتن�س���ئة 
�لجتماعية، �إ�س���افة �إىل �لتجارب �لنف�س���ية �لتي يعي�س���ها �لفرد من حالت �لإحباط 

و�ل�سر�ع و�لف�سل و�لنجاح وغريها. 

وحتاول �لبحث �حلايل �إلقاء �ل�س���وء على طبيعة �لعالقة بني �س���ورة �جل�سم 
ل���دى �ملر�ه���ق �لكفي���ف و�أثنني من �ملتغري�ت �لتي قد ت�س���هم باإيجابية يف ت�س���كيلها �أل 

وهما �ل�سفقة بالذ�ت وحتمل �لغمو�س. 

وتعد �ل�س���فقة بال���ذ�ت self-compassion �أحد �ملتغري�ت �ليجابية يف 
�ل�سخ�سية �لإن�سانية، وقد تز�يد �لهتمام يف �لفرتة �لأخرية بدر��سة �ل�سفقة بالذ�ت، 
كاأح���د �ملتغ���ري�ت �ليجابي���ة �ملهم���ة يف �سخ�س���ية �لف���رد و�لت���ي تق���اوم �لآثار �ل�س���لبية 
لالأحد�ث �ل�ساغطة �لتي مير بها �لفرد وذلك عندما يعي�س حالة من حالت �لف�سل، 

�أو عدم �لكفاية �ل�سخ�سية يف حل م�سكالته �حلياتية. 

�أو �لآخري���ن( مفه���وم يت�س���من �لوع���ي باملعان���اة  �إن �ل�س���فقة )جت���اه �ل���ذ�ت، 
و�ل�س���غوط، و�لرغبة يف �لتخفيف من حدتها. كما يت�س���من وجود ��س���تعد�د� �سريحا 
ملو�جهة تلك �ملعاناة بدل من �إنكارها، �أو �لهروب منها، مع �لعرت�ف باأن �لف�سل و�ملحن 
.(Baera, Lykinsb, & Petersa, 2012, p.230) ه���ي جت���ارب �إن�س���انية عاملي���ة

و�ل�سفقة بالذ�ت مفهوم ل يحتاجه �لفرد فقط وقت �أن تكون �ملعاناة خارجية 
ب�س���بب ظروف �حلياة �لتي ي�س���عب حتملها ودون خطاأ منه، بل يحتاجه �لفرد �أي�س���ا 
وبنف�س �لقدر من �لأهمية عندما تنبع �ملعاناة من �لفرد نف�سه نتيجة �أفعاله �ملتهورة، 

.(Neff &Costigan, 2014, p.114) أو �إخفاقاته �ل�سخ�سية�

وت�س���ري �لدر��س���ات و�لأبح���اث يف جم���ال �ل�س���فقة بال���ذ�ت �إىل �ن �لأف���ر�د ذوي 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت يتمتعون ب�س���حة نف�س���يا �أف�س���ل من �أولئ���ك �للذين يفتق���رون �إليها 

 (Albertson, Neff, & Dill-Shackleford, 2014, p.444)

كم���ا ترتبط �ل�س���فقة بال���ذ�ت �رتباًطا وثيًق���ا بالرفاهية �لنف�س���ية، مبا يف ذلك 
�ل�س���عور بال�س���عادة و�لتفاوؤل و�ملبادرة �ل�سخ�س���ية، ف�س���اًل عن دوره���ا يف خف�س �لقلق 
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و�لكتئاب و�لكمالية �لع�سابية (Neff & McGehee, 2010, p.226)، كما توؤدي 
�ل�سفقة بالذ�ت دوًر� مهًما يف حتقيق �لتو�زن �لفعال بني ما يحتاجه �لفرد من نف�سه 
(Neff & Yarnell, 2013, p.147) وما يحتاجه من �لآخرين يف عالقته معهم

ومما ل �س���ك فيه �أن ذوي �لإعاقة �لب�س���رية – يف ظل �لآثار �ل�س���لبية لالإعاقة 
– ويف مرحل���ة �ملر�هق���ة حتدي���د� تتملكه���م �لعدي���د م���ن �لأف���كار و�مل�س���اعر �ل�س���لبية 
ويعي�س���ون �لكث���ري م���ن �ملعان���اة نتيج���ة مل���ا يو�جهونه من �س���ر�عات و�س���غوط نف�س���ية 
و�جتماعي���ة و�نفعالي���ة وحتى �لأكادميية منه���ا، �إل �أنهم قد يختلف���ون فيما بينهم يف 
كيفية �لتعامل مع �أنف�سهم وقت هذه �ملعاناة، فمنهم من يرفق بنف�سه ويتناول �أفكاره 
وم�س���اعره مبزيد من �لوعي و�ليقظة �لعقلية مدركا �أن حلظات �لف�س���ل و�ملعاناة مير 
بها �جلميع )مرتفعي �ل�س���فقة بالذ�ت(، ومنهم من يق�س���و على نف�س���ه وينعزل بعيد� 
على �لآخرين م�س���تغرقا يف �لتفكري يف معاناته وم�س���اعره �ل�سلبية بل ومتوحد� معها 
)منخف�سي �ل�سفقة بالذ�ت(، وهذ� ما ي�سري �إىل �أن �ل�سفقة بالذ�ت يعد �لعامل �لأهم 

يف تعامل �لفرد مع خرب�ته وم�ساعره �ل�سلبية يف حلظات �لف�سل ووقت �ملعاناة. 

فال�س���فقة بالذ�ت ميكنن���ا �لنظر �إليها باعتبارها ��س���رت�تيجية مفيدة لتنظيم 
�لنفع���الت حي���ث ل يت���م جتن���ب �مل�س���اعر �ملوؤملة، �أو �ملحزن���ة، بل يت���م �لحتفاظ بها يف 
�لوعي مع مزيد من �لرفق و�لتفهم و�ل�س���عور باأن تلك �مل�س���اعر و�لنفعالت مير بها 
�لآخري���ن، وهكذ� تتحول �مل�س���اعر و�لأفكار �ل�س���لبية �إىل حالة �س���عورية �أكرث �إيجابية 
مما يتيح للفرد فهم �أو�س���ح حلالته �لر�هنة، و�عتماده لإجر�ء�ت تغيري من نف�س���ه و/

 (Neff, 2003, 225) أو بيئته بطريقة منا�سبة وفعالة�

�أم���ا بالن�س���بة لقدرة �ملر�ه���ق �لكفيف على حتمل �لغمو����س وتاأثريه �ملتوقع يف 
�س���ورة �جل�س���م لدي���ه فيمكنن���ا �لق���ول �أنه يف ظ���ل ما مير ب���ه عاملنا �ليوم م���ن تغري�ت 
مت�س���ارعة ومتالحق���ة تتع���دد معها م�س���ادر �لعل���م و�ملعرفة ويظهر معه���ا �لعديد من 
�مل�س���تجد�ت يف كافة �ملجالت، يجد �ملر�هق �لكفيف نف�س���ه �أمام �لكثري من �ملتناق�سات 
مرغما �أن يختار بني �لعديد من �لبد�ئل، وهو ما يجعله عر�س���ة لل�س���غوط �لنف�سية 
وهن���ا يظهر �أهمي���ة حتمل �لغمو�س كاأحد �ملتغري�ت �لتي ت�س���اعده على مو�جهة هذه 

�لتحديات وم�سايرة تلك �مل�ستجد�ت.
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وق���د �أ�س���ارت �لعديد من �لدر��س���ات و�لأبحاث �إىل �أن حتم���ل �لغمو�س يرتبط 
بالعدي���د من �ل�س���مات �لإيجابية، مثل �لأ�س���الة و�لنفتاح عل���ى �لأفكار �جلديدة، ويف 
�ملقابل، �رتبط عدم حتمل �لغمو�س مع �نخفا�س �ملرونة �لعقلية، ف�سال عن �ل�سمات 
 (Weissenstein, Ligges, �لعقلي���ة  كال�س���البة  �لأخ���رى،  �ل�س���لبية  �ل�سخ�س���ية 

Brouwer, Marschall, &Friederichs, 2014, p.1)

ويعال���ج  ي���درك  �لت���ي  �لطريق���ة  �إىل  ي�س���ري  م�س���طلح  �لغمو����س  وحتم���ل 
به���ا �لف���رد )�أو �ملجموع���ة( �ملعلوم���ات �ملتاح���ة ع���ن �ملو�ق���ف، �أو �ملث���ري�ت �لغام�س���ة 
عندم���ا يو�ج���ه جمموع���ة م���ن �لقر�ئ���ن غ���ري �ملاألوف���ة، �أو �ملعق���دة، �أو غ���ري �ملت�س���قة

.(Furnham & Ribchester, 1995, p.179)

وق���د �أ�س���ار (Budner, 1962) �أن هناك �أربع���ة �أنو�ع من ردود �لفعل �ملحتملة 
عند �إدر�ك �لفرد ملوقف مهدد: �إما �لإنكار �لظاهري )�لرف�س و�لكبت(، �أو �خل�س���وع 
و�ل�ست�س���الم �لظاه���ري )�لقلق و�لنزع���اج(، �أو �لإنكار �لإجر�ئي، �أو �لعملي )�س���لوك 
�له���دم و�إع���ادة �لبن���اء(، �أو �خل�س���وع، �أو �ل�ست�س���الم �لإجر�ئ���ي )�ل�س���لوك �لتجنب���ي( 

(Arquero & Tejero, 2009, p.99)

ونظ���ًر� لأهمية متغريي �ل�س���فقة بالذ�ت وحتمل �لغمو�س بالن�س���بة للمر�هق 
�لكفي���ف ب�س���فة عام���ة وتاأثريهما �لإيجابي �ملتوقع على �س���ورة �جل�س���م لديه ب�س���فة 
خا�س���ة كما �سبق و�أ�سرنا، فتحاول �لبحث �حلايل �لتعرف على طبيعة �لعالقة بينهم 
وكذل���ك �لتع���رف عل���ى ق���درة كل من �ل�س���فقة بال���ذ�ت وحتم���ل �لغمو�س عل���ى �لتنبوؤ 

ب�سورة �جل�سم لدى �ملر�هق �لكفيف. 

م�سكلة البحث
تعد �س���ورة �جل�س���م من �أهم �ملتغري�ت �لتي توؤثر يف �سخ�س���ية �لفرد و�س���لوكه 
ويف نظرت���ه �إىل نف�س���ه و�إىل �لآخري���ن، فه���ي مبثابة �لن���و�ة لل�سخ�س���ية و�لتي ينتظم 
م���ن حوله���ا كل م�س���اعر �لفرد، و�أف���كاره، وتقييماته. ومتثل �س���ورة �جل�س���د �نعكا�ًس���ا 
نف�س���ًيا للجانب �لوظيفي، و�لع�س���بي، و�ل�سكلي للج�سم، �إذ �أنها تعد فكرة �لإن�سان عن 
نف�س���ه وعالقته ببيئته، ف�س���ال عن كونها �سابًطا يحدد �ل�سلوك �لذي ميار�سه �لفرد             

)نوفل، 2016، �س3( 
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ومم���ا ل �س���ك فيه �أن �س���ورة �جل�س���م ت�س���غل حيًز� مهًم���ا من �هتمام���ات �لفرد 
وخا�سة يف مرحلة �ملر�هقة، ويظهر ذلك جليا من خالل حر�س �ملر�هق على �لظهور 
يف �أف�س���ل �س���ورة ممكن���ة وب�س���كل يقبله �لآخ���رون، حتى �أن���ه خالل ه���ذه �ملرحلة يبد�أ 
 (Aesthetic Standards) ملر�هق���ني تدريجًي���ا يف �إعادة تعريف �ملعايري �جلمالي���ة�
�خلا�سة بهم، وهو ما يعنى �أن �سورة �جل�سم لديهم تتغري خالل هذه �ملرحلة وب�سكل 
 (Vieno, Martini, ملحوظ وذلك ل�س���تيعاب �لتغري�ت �جل�س���مية �لتي ميرون بها

Santinello, Dallago, & Mirandola, 2004, p.1-2)

وهذ� يعني �أن ل�س���ورة �جل�س���م دوًر� حمورًيا يف �لإقبال على �لآخرين، و�إقبال 
�لآخري���ن على �لفرد ب�س���فة عامة و�لكفيف ب�س���فة خا�س���ة، وتفاعل���ه معهم يف تنمية 

�لكفاءة �لجتماعية ومناء �لفاعلية �لذ�تية )�لبحريي، و�حلديبي، 2014، �س481(

ويف �س���عي �لفرد ب�س���كل عام و�ملر�هق �لكفيف ب�س���كل خا�س نحو تكوين �س���ورة 
�إيجابية عن ج�س���مه، �أو حتقيق �لر�س���ا عن �سورة �جل�س���م قد تدعمه بع�س �ملتغري�ت 
�ليجابية ذ�ت �ل�سلة و�لتي من �ملفرت�س �أن توؤدي دوًر� مهًما يف حت�سني �سورة �جل�سم 
لديه، ولعل �أهم تلك �ملتغري�ت هي �ل�سفقة بالذ�ت، وقدرته على حتمل �لغمو�س، ويف 
هذ� �ل�س���ياق ي�س���ري (Breines, Toole,& Chen, 2014, p.433) �إىل �أن متغري 
�ل�س���فقة بالذ�ت قد ميثل �جتاها �يجابيا نحو تعزيز وت�س���حيح �س���ورة �جل�س���م لدى 
�لفرد، فعندما ي�سعر �لفرد �ملت�سف بال�سفقة بذ�ته بال�سوء جتاه مظهره �خلارجي، �أو 
حجم ج�س���مه مثال فبدل من �لنعز�ل عن �لآخرين ولوم �لنف�س للف�س���ل يف �لو�سول 
للمعاي���ري �ل�سخ�س���ية و�ملجتمعي���ة �ملطلوبة، يق���وم �لفرد بتذكري نف�س���ه باأنه ل يوجد 

�أحد مثايل و�أنه من �لطبيعي �أن ي�سعر �لفرد باأن لديه عيوب. 

كم���ا جت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني يتعر�س���ون �إىل �لكث���ري م���ن 
�ل�س���غوط و�ل�س���ر�عات �لنف�س���ية �لتي تفر�س���ها طبيعة كل من �لإعاقة �لتي يعانون 
منه���ا، و�ملرحل���ة �لعمري���ة �لت���ي يعي�س���ونها، �إ�س���افة �إىل بع�س �ل�س���غوط �لجتماعية 
و�لأكادميي���ة وغريه���ا؛ ل���ذ� فمن �ل�س���روري �أن يتمتع �ملر�هق �لكفي���ف بقدر و�يف من 
�ليجابية يف �لتعامل مع ذ�ته وقت �لأزمات و�ملعاناة مع �لقدرة على حتمل �لغمو�س 

�لذي يحيط به حتى يتمكن من �لتعامل �ليجابي مع تلك �لتحديات. 
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وقد �أ�س���ارت عدد من �لدر��س���ات �إىل �رتباط �سورة �جل�س���م لدى ذوي �لإعاقة 
ب�س���فة عام���ة ول���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني ب�س���فة خا�س���ة بعالق���ة �إيجابي���ة مع بع�س 
�ملتغ���ري�ت منه���ا: تقدي���ر �لذ�ت، و�لأمن �لنف�س���ي، وعالقة �س���لبية م���ع �لبع�س �لأخر 
منها: �لكتئاب، و�لقلق، و�خلجل، و�لغرت�ب �لنف�س���ي )عبد �حلميد، 2013؛ عي�س���ى، 
 Greguo, Gobbi, & Carraro, 2014; Pinquart&2016؛ نوف���ل،  2016؛ 

 .Pfeiffer, 2012)

�إل �أن���ه م���ن خالل مر�جع���ة �لأطر �لنظرية، و�لدر��س���ات �لت���ي تناولت متغري 
�س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملكفوف���ني و�ج���ه �لباح���ث – يف ح���دود �طالعه – ندرة �س���ديدة 
يف �لدر��س���ات �لتي تناولت �س���ورة �جل�س���م وعالقتها بكل من �ل�س���فقة بالذ�ت وحتمل 
�لغمو�س وخا�سة لدى عينة �ملر�هقني �ملكفوفني حتديد� وهو ما دفع �لباحث ملحاولة 
بح���ث طبيع���ة ه���ذه �لعالق���ة ودر��س���تها، و�لتع���رف على مدى �إ�س���هام كل من �ل�س���فقة 
بالذ�ت وحتمل �لغمو�س يف �لتنبوؤ ب�س���ورة �جل�س���م لديهم، و�لك�سف كذلك عن �لبناء 
�لنف�سي و�لديناميات �ل�سخ�سية للحالتني �لطرفيتني من �ملر�هقني �ملكفوفني وفًقا 
ملنظور �ملنهج �لكلينيكي. وميكن بلورة م�سكلة �لدر��سة من خالل �لت�ساوؤلت �لآتية:

هل توجد عالقة بني �سورة �جل�سم و�ل�سفقة بالذ�ت لدى �ملر�هقني �ملكفوفني ؟ 1 ))
ه���ل توج���د عالق���ة ب���ني �س���ورة �جل�س���م وحتم���ل �لغمو����س ل���دى �ملر�هق���ني 1 ))

�ملكفوفني ؟ 
م���ا ن�س���بة �إ�س���هام �ل�س���فقة بال���ذ�ت يف �لتنب���وؤ ب�س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملر�هقني 1 ))

�ملكفوفني ؟
م���ا ن�س���بة �إ�س���هام حتم���ل �لغمو����س يف �لتنبوؤ ب�س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملر�هقني 1 ))

�ملكفوفني ؟ 
م���ا �لخت���الف يف �لبن���اء �لنف�س���ي و�لدينامي���ات �ل�سخ�س���ية حلالتي �لدر��س���ة 1 ))

�لكلينيكي���ة م���ن �ملر�هق���ني �ملكفوفني مرتفعي ومنخف�س���ي )�س���ورة �جل�س���م، 
و�ل�سفقة بالذ�ت، وحتمل �لغمو�س( من منظور �ملنهج �لكلينيكي؟. 
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اأهداف البحث :
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

فه���م طبيع���ة �لعالق���ة بني �س���ورة �جل�س���م وكل م���ن �ل�س���فقة بال���ذ�ت وحتمل 1 ))
�لغمو�س لدى �ملر�هقني �ملكفوفني. 

�لك�س���ف ع���ن مدى �إ�س���هام كل من �ل�س���فقة بالذ�ت وحتمل �لغمو����س يف �لتنبوؤ 1 ))
ب�سورة �جل�سم لدى �ملر�هقني �ملكفوفني.

�لتع���رف عل���ى �لخت���الف يف �لبن���اء �لنف�س���ي ودينامي���ات �ل�سخ�س���ية حلالت���ي 1 ))
�لدر��سة �لكلينيكية من �ملر�هقني �ملكفوفني.

اأهمية البحث: 
الأهمية النظرية : - 

            تت�سح �أهمية �لدر��سة من خالل �جلو�نب �لتالية: 
�أهمي���ة متغ���ري�ت �لدر��س���ة ودوره���ا يف �كت�س���اف جو�ن���ب جدي���دة يف �سخ�س���ية 1 ))

�ملر�هق �لكفيف. 
تز�يد �لهتمام بالك�س���ف عن �لآثار �ليجابية لبع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية على 1 ))

�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لعقلي���ة ل���دى �ملر�ه���ق �لكفي���ف ودوره���ا يف تدعي���م �لبناء 
�لنف�سي له.

يف 1 )) �ملعا�س���رة  لالجتاه���ات  م�س���ايرتها  م���ن  �أهميته���ا  �لدر��س���ة  ه���ذه  ت�س���تمد 
�ملكفوف���ني  �ملر�هق���ني  فئ���ة  وه���ي  �أل  بالدر��س���ة  �مل�س���تهدفة  �لهتمامبالفئ���ة 
�أه���م �لفئ���ات ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة و�ل���ذي �أ�س���بح  باعتباره���م �إح���دى 
�لهتم���ام به���م ورعايته���م وحت�س���ني ظ���روف معي�س���تهم موؤ�س���ر� �أ�سا�س���يا م���ن 
موؤ�س���ر�ت حتقيق �لعد�لة �لجتماعية وتطبيق مب���د�أ تكافوؤ �لفر�س بني �أبناء 
�لوط���ن �لو�ح���د، �إ�س���افة �إىل �أهمي���ة مرحل���ة �ملر�هق���ة ودوره���ا �لب���ارز يف بناء 

وبلورة �سخ�سية �لفرد. 
حماولة �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني متغري�ت �لدر��س���ة )�س���ورة �جل�سم 1 ))

– �ل�س���فقة بال���ذ�ت – حتم���ل �لغمو����س( ق���د ي�س���هم يف تدعيم �لفه���م وزيادة 
�لوعي مبدى تاأثري كل منهم يف �لأخر مما ي�ساعد �ملهتمني و�سانعي �لقر�ر يف 
�كت�س���اف جو�نب و�أ�س���اليب جديدة ميكن من خاللها تدعيم �سخ�سية �ملر�هق 

�لكفيف و�لهتمام به. 



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 13 

- الأهمية التطبيقية: 
�إعد�د �أد�ة تتو�فر فيها �ل�س���روط �لعلمية لقيا�س مفهوم �ل�س���فقة بالذ�ت لدى 1 ))

�ملر�هق �لكفيف مبا يتنا�سب مع ثقافتنا �لعربية و�مل�سرية. 
�إعد�د �أد�ة تتو�فر فيها �ل�سروط �لعلمية لقيا�س مفهوم حتمل �لغمو�س لدى 1 ))

�ملر�هق �لكفيف مبا يتنا�سب مع ثقافتنا �لعربية و�مل�سرية.
ميكن �أن ت�س���هم نتائج �لبحث �حلايل يف و�س���ع بر�مج �إر�سادية لتنمية �ل�سفقة 1 ))

بالذ�ت وحتمل �لغمو�س وتدعيم �سورة �جل�سم لدى �ملر�هق �لكفيف.
توجي���ه �أنظ���ار �مل�س���وؤولني و�أ�س���حاب �لق���ر�ر �إيل �أهمي���ة متغ���ري�ت �لدر��س���ة               1 ))

)�س���ورة �جل�س���م – �ل�س���فقة بال���ذ�ت – حتم���ل �لغمو����س( بالن�س���بة للمر�هق 
�لكفيف ودورها يف تدعيم وبناء �سخ�سيته.

توعي���ة �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني ب���اأن متتعه���م بال�س���فقة بال���ذ�ت وقدرته���م عل���ى 1 ))
حتمل �لغمو�س قد يح�س���ن من �س���ورة �جل�س���م لديهم وي�ساعدهم يف �لتعامل 
م���ع �لآثار �ل�س���لبية لكف �لب�س���ر ويدع���م قدرتهم على حتمل �س���غوط �حلياة 

و�لتعامل معها ب�سكل �إيجابي. 

م�سطلحات البحث:

�سورة اجل�سم Body Image: يتبنى �لبحث �حلايل تعريف )�سقري، 2005، �س304( 
و�ل���ذي مت يف �س���وئه �إع���د�د �ملقيا�س �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل، وي�س���ري �ملفهوم �إىل 
تكوي���ن �لف���رد �س���ورة ذهني���ة وعقلي���ة ع���ن ج�س���مه �س���و�ء يف مظه���ره �خلارج���ي، �أو يف 
مكونات���ه �لد�خلي���ة و�أع�س���ائه �ملختلف���ة، وقدرته عل���ى توظيف هذه �لأع�س���اء و�إثبات 
كفاءته���ا، وم���ا قد ي�س���احب ذلك من م�س���اعر، �أو �جتاهات موجبة، �أو �س���البة عن تلك 

�ل�سورة �لذهنية للج�سم.
تعري���ف                                   �حل���ايل  �لبح���ث  يتبن���ى   :  Self-Compassion بال�ذات  ال�سفق�ة 
(Neff, 2003, p.223) لل�س���فقة بالذ�ت باعتبارها �جتاه �إيجابي نحو �لذ�ت يكون 
فيه �لفرد متفهما ومرتفقا بذ�ته يف حالت �لأمل، �أو �لف�سل بدل من �أن يكون �سديد 
�لنق���د و�لل���وم لها، مع �إدر�ك �لفرد خلرب�ته كجزء من �لتجربة �لإن�س���انية �مل�س���رتكة 
ب���دل م���ن �لعزلة، ومعاجلة �لأفكار و�مل�س���اعر �ملوؤملة يف �إطار م���ن �لوعي و�ليقظة بدل 

من �لإفر�ط يف �لتوحد معها.



ال�صفقة بالذات وحتمل الغمو�س كمنبئني ب�صورة اجل�صم د. اأحمد عبد امللك اأحمد

 14 

ويعرفه���ا �لباحث �إجر�ئيا باأنها �لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �ملر�هق �لكفيف   
عل���ى مقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حلايل باأبع���اده: �لرف���ق بالذ�ت 
مقاب���ل �حلكم �لذ�تي، و�لإن�س���انية �مل�س���رتكة مقابل �لعزلة، و�ليقظ���ة �لعقلية مقابل 

�لإفر�ط يف �لتوحد مع �لذ�ت. 

حتم�ل الغمو��س Tolerance of ambiguity: يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئًي���ا باأن���ه:          
»مفهوم ي�س���ري �إيل �إد�رة �لفرد للمو�قف �ملبهمة من خالل ��س���تخد�مه ل�سرت�تيجية 
متيزه���ا �لكف���اءة و�ملرون���ة و�لتوظي���ف �جلي���د للمعلوم���ات �ملتاح���ة رغ���م ندرته���ا، �أو 
تناق�س���ها، �أو ع���دم و�س���وحها، مع �س���عوره بالرتياح و�له���دوء. ويقا����س بالدرجة �لتي 
يح�س���ل عليه���ا �ملر�ه���ق �لكفي���ف عل���ى مقيا�س حتم���ل �لغمو����س �مل�س���تخدم يف �لبحث 
    – �حل���ايل و�ل���ذي يع���رب ع���ن �أبع���اد: �إد�رة �ملو�ق���ف �ملبهم���ة – �ملرونة وعدم �لت�س���لب 

كفاءة �ملو�جهة – �لتوظيف �جليد للمعلومات �ملتاحة«. 

املراهق�ني املكفوف�نيBlind Adolescents : »ه���م ط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة 
و�لثانوية �لذين فقدو� حا�سة �لب�سر كلية �سو�ء منذ ولدتهم، �أو قبل �سن �خلام�سة، 
�أو بلغ���ت حدة �لإب�س���ار لديهم �أقل م���ن 60/6 يف كلتا �لعينني مًعا، �أو يف �لعني �لأقوى 

حتى بعد �لعالج و�لت�سحيح، وترت�وح �أعمارهم ما بني 13 – 19 �سنة«. 

االإطار النظري 
اأوًل: �سورة اجل�سم

مفهوم �سورة اجل�سم
تع���ددت �لتعريف���ات �لت���ي تناول���ت مفهوم �س���ورة �جل�س���م وتباينت فيم���ا بينها 
وذلك لتعدد �أبعاد �ملفهوم وتنوعها، فالبع�س يتحدث عن �أبعاد ف�س���يولوجية، و�لآخر 

يحدد �أبعاًد� نف�سية، وهناك من يتناول �أبعاًد� �جتماعية. 

فمثال يعرف كل من كفايف، و�لنيال )1995، �س46-47( �س���ورة �جل�س���م باأنها: 
»�ل�س���ور �لذهني���ة �لت���ي نكونه���ا عن �أج�س���امنا ب�س���كل متكامل مت�س���منة �خل�س���ائ�س 

�لفيزيقية و�جتاهاتنا نحو هذه �خل�سائ�س«. 
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ويعرفه���ا �أن���ور )2001، ����س134( باأنه���ا: »�ل�س���ورة �لذهنية للفرد ع���ن تكوينه 
�جل�س���ماين وكف���اءة �لأد�ء �لوظيفي لهذ� �لبيان وتتحدد هذه �ل�س���ورة بعو�مل �س���كل 
�أج���ز�ء �جل�س���م، وتنا�س���ق ه���ذه �لأجز�ء، و�ل�س���كل �لع���ام للج�س���م، و�لكف���اءة �لوظيفية 

للج�سم، و�جلانب �لجتماعي ل�سورة �جل�سم«.

تكوي���ن  �إىل  ي�س���ري  »مفه���وم  باأنه���ا:  فتعرفه���ا  ����س304(   ،2005( �س���قري  �أم���ا 
�لف���رد �س���ورة ذهني���ة وعقلية عن ج�س���مه �س���و�ء يف مظه���ره �خلارج���ي، �أو يف مكوناته 
�لد�خلي���ة و�أع�س���ائه �ملختلف���ة، وقدرته على توظيف هذه �لأع�س���اء و�إثب���ات كفاءتها، 
وم���ا ق���د ي�س���احب ذلك من م�س���اعر، �أو �جتاهات موجبة، �أو �س���البة عن تلك �ل�س���ورة                    

�لذهنية للج�سم«. 

وي���رى (Cardosi, 2006, p. 12) �أن���ه يف �س���وء �لإط���ار �لجتماعي �لثقايف 
ينظر �إىل �س���ورة �جل�س���م باعتبارها بناء متعدد �لأبعاد يتكون من �جلو�نب �لإدر�كية 
و�ل�س���لوكية، وي�س���ري �إىل روؤي���ة عقلي���ة متثيلي���ة للج�س���م، بعب���ارة �أخرى �إنها �ل�س���ورة 
�لب�س���رية للجان���ب �لب���دين )�مل���ادي( م���ن �جل�س���م و�ملنعك�س���ة يف �لعق���ل، وتتاأث���ر تلك 

�لروؤية �لعقلية ل�سورة �جل�سم بالثقافة و�ملجتمع طو�ل عمر �ل�سخ�س. 

يف ح���ني ي���رى �إبر�هي���م )2017، ����س77( �أن �س���ورة �جل�س���م ت�س���ري �إىل: »نظرة 
�لف���رد ع���ن ج�س���ده، وق���د تك���ون �إيجابي���ة، �أو �س���لبية، و�لت���ي تت�س���كل من خ���الل نظرة 

�لآخرين ل�سورة �جل�سد �ملثالية للفرد«. 

�إدر�كن���ا،  يت�س���من  “مفه���وم  باأنه���ا:   Lightstone, (2001) يعرفه���ا  كم���ا 
وتخيلنا، و�نفعالتنا، و�أحا�سي�سنا �ملادية عن باأج�سامنا، وهو مفهوم غري ثابت، يتغري 

يف �أي وقت؛ كونه ح�سا�س للتغري�ت �ملز�جية و�لبيئية و�لتجربة �ملادية”.

وترى Strickland, (2004, p.3) �أن �س���ورة �جل�سم ب�سكل عام، ت�سري �إىل: 
ا �إىل  كما ت�سري �أي�سً و�جلمال،  و�ل�سكل  �حلجم  وخا�سة  �ملرء جتاه ج�سمه،  “موقف 

تقييمات �لأفر�د وخرب�تهم �ملتعلقة ب�سماتهم �لبدنية”.

�أما Peterson et al., (2004, p. 140) فقد �أ�سارو� �إىل �أن معظم �لتعريفات 
�لتي تناولت �س���ورة �جل�س���م تت�س���من جانبني؛ جانًبا �إدر�كًيا وي�س���ري �إىل �لدقة �لتي 
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يدرك بها �لفرد حجم و�س���كل ج�سمه، وجانًبا معرفًيا �نفعالًيا يت�سمن �خلرب�ت �لتي 
يقيم من خاللها �لفرد ج�س���مه. وبالرغم من �عتبار هذين �ملكونني م�س���تقلني �إل �أن 
�لعديد من �لدر��س���ات �أو�س���حت �أن �ملكون �لإدر�كي قد يتاأثر ب�سدة باملعرفة و�ل�سلوك 
بدًل من �أن يعك�س عملية ح�س���ية ب�س���رية بحتة، ولذلك بد�أ �لهتمام موؤخًر� بالنظر 

�إىل �سورة �جل�سم باعتبارها خمطط ذ�تي. 

مما �س���بق وبعد ��س���تقر�ء �لتعريفات �ل�سابقة ن�ستطيع �لقول �أن �سورة �جل�سم 
ل���دى �ملكفوفني مفهوم ي�س���ري �إىل �س���ورة ذهني���ة، �أو عقلي���ة �إيجابية كانت، �أو �س���لبية 
متيزه���ا �ل�س���تمر�رية و�لقابلي���ة للتغي���ري يكونه���ا �لفرد �لكفيف عن ج�س���مه �س���املة 
مظه���ره �خلارج���ي و�أع�س���ائه �ملختلفة، �س���و�ء كانت هذه �ل�س���ور مدرك���ة، �أو متخيله، 
كونها بنف�سه، �أو من خالل تقييمات �لآخرين، ي�ساحبها عدة م�ساعر و�جتاهات توؤثر 

يف �سلوكه وت�سرفاته. 

اأبعاد ومكونات �سورة اجل�سم
�أ�س���ار كل من (Cash & Pruzinsky) �إىل �أن �س���ورة �جل�س���م تتكون من بعد 
معريف وبعد �نفعايل، تت�سمن �سورة �جل�سم �ملعرفية �ملعتقد�ت و�لت�سريحات �لذ�تية 
ع���ن �جل�س���م، وتتك���ون �س���ورة �جل�س���م �لنفعالي���ة من جت���ار باملظهر �خلارجي، �س���و�ء 
كانت �لتجارب مريحة، �أو غري مريحة و�إذ� كان هنا كر�س���ا، �أو عدم ر�س���ا عن �جل�س���م

(In Sparhawk, 2003, p.7) 

�أما (Poorna, &Vijaybanu, 2016, p.4)فقد �أو�س���ح �أن �س���ورة �جل�سم 
بني���ة متع���ددة �لأبع���اد متث���ل كيف يفك���ر �لأفر�د وي�س���عرون ويت�س���رفون يف م���ا يتعلق 
مبظهرهم �جل�س���دي. وتت�سمن �سورة �جل�سم مكونني: تقييم �سورة �جل�سم )ي�سمل 
�لأفكار و�ملعتقد�ت �لتقوميية �لتي قد ميتلكها �لفرد حول مظهره(،وتوظيف �س���ورة 
�جل�س���م )ي�س���كل م���دى تركي���ز �لف���رد عل���ى مظهره �جل�س���دي و�لن�س���غال ب�س���لوكيات              

تغيري �جل�سم(.

 (Banfield, & McCabe, 2002, p.373) وق���د �أ�س���ارت در��س���ة ق���ام به���ا
�إىل �أن �س���ورة �جل�س���م تتك���ون م���ن ثالثة عو�مل وه���ي: �ملعارف و�لنفع���الت �ملتعلقة 

باجل�سم، و�أهمية �جل�سم و�إتباع �سلوك �لنظام �لغذ�ئي، و�سورة �جل�سم �ملدركة. 
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يف حني �أو�سحت Tsukada, (2003, p.10) �أن �سورة �جل�سم متغري يقا�س 
بالعدي���د م���ن �لأبعاد، وميكن قيا�س �س���ورة �جل�س���م م���ن خالل �أبعاد: حجم �جل�س���م، 
و�أجز�ء �جل�سم، ووظيفة �جل�سم، و�سكل �جل�سم، وقد ي�سيف �لبع�س �إىل تلك �لأبعاد 

بعد مدى مالئمة �سورة �جل�سم للفرد.
وقدم فايد )2006، �س177( ت�س���ور� لأبعاد �س���ورة �جل�س���م ي�سمل: �لر�سا عن 

�سورة �جل�سم، ومالمح �لوجه، و�ل�سكل �خلارجي، و�ملظهر ب�سفة عامة. 
�أما �أنور )2001، �س136( فقدم مقيا�س ل�سورة �جل�سم ي�ستمل على �أربعة �أبعاد 
تدور حول �هتمام �لفرد بج�س���مه وهي: �س���ورة �أجز�ء �جل�س���م، و�ل�سكل �لعام للج�سم، 

و�لكفاءة �لوظيفية للج�سم، و�ل�سورة �لجتماعية للج�سم.
كما قدم كل من كا�س���ف، و�لأ�سرم )2010، �س12( ت�سور� ملفهوم �سورة �جل�سم 

لدى �ملكفوفني يت�سمن ثالثة �أبعاد وهي:

�س���ورة �جل�س���م �ملدرك���ة Perceptual Body-Image: وتعن���ي كل ما يتعلق 1 ))
بت�س���ور ومعرفة �لفرد خا�س���ة �لكفيف عن �س���كل وحجم ووزن ج�سمه ومظهر 
و�أج���ز�ء وحركة ج�س���مه، من حيث دقة �لو�س���ف و�حلكم )�س���ورة �جل�س���م كما 

يدركها �لكفيف(.
�س���ورة �جل�س���م �لجتماعي���ةSocial Body-Image : وتعن���ي فك���رة �لف���رد 1 ))

�لكفيف ومدى �لقبول �لجتماعي خل�سائ�س���ه �جل�س���مية )�سكل وحجم ووزن 
ومظهر و�أجز�ء وحركة ج�سمه(، ووجهة نظر �لآخرين وت�سور�تهم عن ج�سم 

�لكفيف )�أي �سورة ج�سم �لكفيف يف عيون �لآخرين كما يعتقد هو(. 
�س���ورة �جل�س���م �لنفعالي���ة Emotional Body-Image : وتعن���ي م�س���اعر 1 ))

و�أحا�سي�س ومعتقد�ت و�جتاهات �لفرد �لكفيف نحو �سورة ج�سمه �ملدركة من 
حيث �لر�سا وعدم �لر�سا، و�لرتياح وعدم �لرتياح. 

ويرى �لبع�س �أن �سورة �جل�سم تتكون من ثالثة �أجز�ء وهي: 
�جل�سم �لو�قعي )�حلقيقي( Body reality: وي�سري هذ� �ملكون �إىل �لطريقة 1 )

�لت���ي ي���درك بها �لأف���ر�د وي�س���عرون باأج�س���ادهم. وينظر �إىل �جل�س���م �لو�قعي 
ويقا�س ب�س���كل مو�س���وعي، ويتعلق بتكوين �جل�س���م و�أجز�وؤه، ول يحتوي على 
�أح���كام قيمي���ة. و�جل�س���م �لو�قعي يعني �لطريق���ة �لتي يكون بها ج�س���م �لفرد 

حًقا، لذ� فهو لي�س مفهوًما ثابًتا، ولكنه يتغري مع �لتقدم يف �ل�سن.
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( 1 :Body presentation للج�س���م(  �خلارج���ي  )�ملظه���ر  �ملعرو����س  �جل�س���م 
وي�س���ري ه���ذ� �ملك���ون �إىل كي���ف ي�س���تجيب �جل�س���م لأو�م���ر �لف���رد. ت�س���مل هذه 
�ل�س���تجابة م���ا يرتدي���ه �لفرد،وكيف يتحرك،وكيف يب���دو للعامل. حيث تعمل 
�لهيئة كتعبري عن رغبات �لفرد ونو�ياه وم�س���اعره. ميكن للفرد �أن يتحكم يف 

مظهره �جل�سمي �إىل حدما.
�جل�س���م �ملث���ايل Body ideal:وه���ذ� �ملك���ون مبثاب���ة معي���ار د�خل���ي يحكم به 1 )

�لف���رد على نف�س���ه و�لآخري���ن. ويوؤثر هذ� �ملك���ون على معتق���د�ت �لفرد حول: 
(Elgid, 1999, p.13) كيف يبدو، وكيف يبدو ويت�سرف �لآخرين

ويرى �لد�س���وقي )2006، �س16( �أن مفهوم �س���ورة �جل�سم، �أو �ملظهر �جل�سمي 
 (perceptual component) يت�س���من ثالث���ة مكونات رئي�س���ة ه���ي مك���ون �إدر�ك���ي
 (subjective ذ�ت���ي  ومك���ون  ج�س���مه،  حلج���م  �لف���رد  �إدر�ك  دق���ة  �إىل  وي�س���ري 
(component وي�س���ري �إىل ع���دد م���ن �جلو�نب مثل �لر�س���ا و�لن�س���غال، �أو �لهتمام 
 (behavioral component) �س���لوكي  ومك���ون  �جل�س���م،  �س���ورة  ب�س���اأن  و�لقل���ق 
ويرك���ز عل���ى جتنب �ملو�قف �لتي ت�س���بب للفرد عدم �لر�حة، �أو �مل�س���ايقة �لتي ترتبط               

باملظهر �جل�سمي. 

عوامل تطور �سورة اجل�سم
و�أو�سح Breakey, (1997, p. 107) �أن �سورة �جل�سم مفهوم يتطور وفقا 

لعدة عو�مل منها: 
�لأحا�سي�س �لب�سرية و�للم�سية.1 ))
�خل���رب�ت �لنفعالي���ة وتاأثريه���ا عل���ى �لأهمي���ة �لن�س���بية �لت���ي ميتلكه���ا �لفرد 1 ))

ل�سورة �جل�سم �ملتعددة �لأوجه.
�خل���رب�ت �لجتماعي���ة م�س���احب لها �لتب���ادل �مل�س���تمر بني �لنطباع���ات �لتي 1 ))

ل���دى �لآخري���ن ع���ن مظهرن���ا �جل�س���مي وردود �أفعالن���ا �ل�سخ�س���ية عل���ى هذه 
�لنطباعات.

�جتاهاتن���ا �خلا�س���ة و�لأهمي���ة �لت���ي ن�س���عها لأج�س���امنا كم���ا هي م�س���تقة من 1 ))
�ملقارنة، و�لتجار بال�سابقة �لإيجابية و�ل�سلبية.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 19 

ثانًيا: ال�سفقة بالذات

مفهوم ال�سفقة بالذات:
يع���د متغ���ري �ل�س���فقة بال���ذ�ت م���ن �ملتغ���ري�ت �حلديث���ة ن�س���بًيا يف جم���ال عل���م 
�لنف����س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، فق���د ظه���ر عل���ى ي���د �لعامل���ة �لأمريكي���ة كري�س���تني ني���ف                                   
(Neff, 2003a) و�لتي قدمت �ملفهوم باعتباره بعًد� �أ�سا�سًيا من �أبعاد �لبناء �لنف�سي 
للف���رد، كم���ا يع���د �أحد �ل�س���مات �ليجابي���ة و�ملتغري�ت �لهام���ة ملقاومة �لآثار �ل�س���لبية 

لأحد�ث �حلياة �ل�ساغطة �لتي يعي�سها �لفرد يف حالت �لف�سل، �أو �ملعاناة. 
وت���ري Neff, (2003b, p.85) �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت مفه���وم يع���رب عن �جتاه 
�نفع���ايل �يجاب���ي نح���و �لذ�ت من �س���اأنه حماية �ل���ذ�ت من �لعو�قب �ل�س���لبية لكل من 
�حلكم �لذ�تي، و�لعزلة و�لتوحد مع �لذ�ت، ومو�جهة �لنزعة نحو �لأنانية و�لتمركز 

حول �لذ�ت و�ملقارنات �لجتماعية �ل�سلبية. 
و�أ�س���افت Neff, (2016, p.265) �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت مفه���وم ميث���ل حتول 
�ل�س���فقة نحو �لد�خل، وي�س���ري �إىل كيفية �رتباطنا باأنف�س���نا يف حالت �لف�س���ل، �أو عدم 

�لكفاءة، �أو �ملعاناة �ل�سخ�سية. 
وي���رى Bayir& Lomas, (2016, p.23) �أن �ل�س���خ�س �مل�س���فق بذ�ت���ه هو 
�س���خ�س يغف���ر لنف�س���ه د�ئًم���ا.. ه���و مت�س���امح د�ئًما..لأن���ه غالًبا م���ا يلق���ي باللوم على 

�لآخرين، �أو �أن �حلياة هي �لتي جتربه على �رتكاب �لأخطاء. 
�أما Knox, (2017, p. 20) فت�س���ري �إىل �أن �ل�س���فقة بالذ�ت مفهوم يت�سمن 
نظر �لفرد لنقاط �سعفه و�أخطائه و�إخفاقاته مبزيد من �لنفتاح و�لت�سامح و�لتفهم 

لإن�سانيته، بدًل من �لنظرة �ل�سيقة لالأخطاء و�ل�سعور بالف�سل �لتام. 

اأبعاد ال�سفقة بالذات
�أ�س���ارت Neff, (2016, p.264) �إىل �أن هن���اك تو�زًن���ا دينامًي���ا بني �لطريقة 
�لتي ي�ستجيب بها ذوي �ل�سفقة بالذ�ت و�لطريقة �لتي ي�ستجيب بها عدميي �ل�سفقة 
بالذ�ت عندما يو�جهون م�س���اعر �لأمل و�لف�س���ل، فال�ستجابة �لنفعالية )�إما �للطف 
بال���ذ�ت، �أو �حلك���م �لذ�تي(، و�ل�س���تجابة �ملعرفي���ة )�إما �عتبار هذه �مل�س���اعر جزء من 
�خل���ربة �لإن�س���انية و�إما �لعزل���ة(، و�لنتباه للمعاناة )�إما بيقظ���ة عقلية، �أو مزيد من 
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�لتوح���د معه���ا(. وبالتايل قدمت “Neff” مفهوما لل�س���فقة بالذ�ت يت�س���من ثالثة 
�أبع���اد رئي�س���ة تتفاع���ل وتتد�خل فيما بينها لتن�س���ئ �إط���ار� من �ل�س���فقة �لذ�تية للعقل 
 ،Self-judgment مقابل �حلكم �لذ�ت���ي Self-kindness وه���ي: �للط���ف بال���ذ�ت
و�لإن�سانية �مل�سرتكة Common Humanity مقابل �لعزلة Isolation، و�ليقظة 

.Over-Identification مقابل �لإفر�ط يف �لتوحد Mindfulness لعقلية�

اللطف بالذات: يق�س���د به �مليل �إىل �لهتمام و�لتفاهم مع �أنف�س���نا بدل من �لنقد، �أو 
�حلك���م �لقا�س���ي عليه���ا، و�لتعامل مع �لعيوب و�أوجه �لق�س���ور �ل�سخ�س���ية مبزيد من 
�لرف���ق و�لتفه���م و�لدعم �لذ�تي، فبدل من �نتقادنا لأنف�س���نا بال ه���و�دة، ومهاجمتها 
وتعنيفه���ا ب�س���بب �أوج���ه �لق�س���ور �ل�سخ�س���ية، يت���م �لتعام���ل معها ب���دفء وتقبل غري 
م�س���رط بالرغ���م م���ن �أنه قد يتم حتديد بع�س �ل�س���لوكيات على �أنه���ا مفيدة وبحاجة 

�إىل �لتغيري. 

الإن�ساني�ة امل�سرتك�ة: يق�س���د به���ا �لع���رت�ف ب���اأن كل �لب�س���ر يخطئ���ون ويف�س���لون 
وي�س���عرون بع���دم �لكف���اءة بطريق���ة، �أو باأخرى، فالتق�س���ري �س���مة �إن�س���انية م�س���رتكة، 
وبالت���ايل فنظ���رة �لف���رد لنقاط �س���عفه يجب �أن تكون من منظور �أو�س���ع و�أ�س���مل ويف 
�إطار �لتجربة �لإن�س���انية �مل�س���رتكة بدل من �ملعاناة �لفردية و�لعزلة عن �لآخرين يف 

�لأوقات �ل�سعبة. 

اليقظ�ة العقلية: ويق�س���د بها وعي �لفرد و�إدر�كه خل���رب�ت �للحظة �لر�هنة بطريقة 
و��س���حة ومتو�زن���ة مب���ا يف ذلك �ملعاناة، و�لأفكار، و�مل�س���اعر �ل�س���لبية �ملوؤمل���ة، بدًل من 
 (Neff, 2011, p.4)، (Neff&Yarnell, لإفر�ط يف �لرتكيز عليها و�لتوحد معها�

 2013, p.147)، (Neff&Costigan, 2014, p.114)

كم���ا �أ�س���ار “Jinpa” �أن �ل�س���فقة بن���اء مرك���ب متعدد �لأبع���اد يتاألف من �أربعة 
مكون���ات مفتاحي���ة: �لوع���ي بالآلم )مك���ون مع���ريف(، �لتعاطف �لنفعايل م���ع �ملعاناة 
)مكون �نفعايل(، �لرغبة يف تخفيف �ملعاناة )مكون متعمد(، �ل�ستجابة، �أو �ل�ستعد�د 
 (Jazaieri, McGonigal, Jinpa, Doty, )لتخفيف تلك �ملعاناة )مكون حتفيزي

 Gross, & Golden, 2014, p.23)
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نقاط الختالف بني ال�سفقة بالذات وبع�س املفاهيم
يختل���ف متغري �ل�س���فقة بالذ�ت ع���ن �لعديد من �ملتغري�ت ذ�ت �ل�س���لة وميكن 

تو�سيح ذلك من خالل �جلدول �لتايل: 
جدول )1(

اأوجه الختالف بني ال�سفقة بالذات وبع�س املفاهيم
أوجه االختالفاملفهوم

الشفقة على الذات

self-Pity

عندما يشعر الفرد بالشفقة على الذات يصبح منغمسا في مشاكله 

اخلاصة متناسيا أن اآلخرين لديهم مشكالت مماثلة، متجاهال ارتباطه 

باآلخرين، لديه شعور أنه الوحيد في العالم الذي يعاني تلك املشكلة وهو 

ما يزيد من معاناته الشخصية 

(Neff, 2003b, p.88)

تقدير الذات

self-esteem

مفهوم يتضمن تقييم األداء الشخصي )كيف أكون جيًدا؟( باملقارنة مع 

املعايير املوضوعة )ما يعد جيًدا مبا فيه الكفاية؟( في اجملاالت ذات األهمية 

املدركة )من املهم أن تكون جيًدا في هذا(. كما ينطوي تقدير الذات 

على النظر إلى تقييم اآلخرين للذات )ما مدى تقبل اآلخرين لي؟(. فتقدير 

الذات يشير إلى الدرجة التي نقيم بها أنفسنا بشكل إيجابي، وغالبا ما 

 Neff, 2003b, p.85; Neff &) تستند إلى مقارنات مع اآلخرين

(Costigan, 2014, p.115

التسامح مع الذات

Self-Forgiveness

يحدث التسامح مع الذات في مواجهة خطأ مدرك معترف به، في حني 

الشفقة بالذات تظهر في سياق أي معاناة بغض النظر عن السبب، كذلك 

تظهر الشفقة بالذات كاستجابة لألحداث الراهنة، أما التسامح مع الذات 

فهي عملية ال حتدث بشكل فوري حتى تكون حقيقية، بل تتطلب العمل 

(Williams, 2015, p.29) واجلهد لتطويرها

ثالًثا: حتمل الغمو�س

مفهوم حتمل الغمو�س
ويعال���ج  ي���درك  �لت���ي  �لطريق���ة  �إىل  ي�س���ري  م�س���طلح  �لغمو����س  حتم���ل 
�لغام�س���ة  �ملث���ري�ت  �أو  �ملو�ق���ف  ع���ن  �ملتاح���ة  �ملعلوم���ات  �ملجموع���ة(  )�أو  �لف���رد  به���ا 
عندم���ا يو�ج���ه جمموع���ة م���ن �لقر�ئ���ن غ���ري �ملاألوف���ة �أو �ملعق���دة �أو غ���ري �ملت�س���قة

.(Furnham & Ribchester, 1995, p.179)
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�أن���ه:  عل���ى  �لغمو����س   Arquero &Tejero, (2009, p.97) ويع���رف 
»غياب و��س���ح للمعلوم���ات �ملطلوبة لفهم �ملوق���ف و�تخاذ �خليار�ت للو�س���ول للنتائج 
�ملتوقعة،وبالت���ايل ف���اإن �لغمو�س مبثابة حاجز يعوق �تخاذ �لقر�ر و�لتنبوؤ به. وميكن 

تعريف حتمل �لغمو�س باأنه درجة قبول لتحدي �ملعريف �ملرتبط بالغمو�س«. 

�أما د�سوقي )1988، �س83( فيعرف حتمل �لغمو�س باأنه: »�لقدرة على مو�جهة 
�ملو�ق���ف �ملت�س���ارعة، �أو �ملعق���دة بغري �آلم نف�س���ية ل لزوم له���ا، و�إر�دة تقبل �لأمور مبا 
فيه���ا من تف�س���ري�ت بديل���ة وما حتتمل م���ن نتائج متكافئ���ة، و�ل�س���عور بالرتياح عند 

مو�جهة ق�سية �جتماعية معقدة تدخل فيها مبادئ متعار�سة«. 

كم���ا يعرف معو�س )2005، �س3( �ل�س���خ�س �لذي يتميز بتحمل �لغمو�س هو 
م���ن لدي���ه �ملق���درة على �لتعامل م���ع �ملو�قف �ملت�س���ارعة، و�ملقدرة على حل �مل�س���كالت، 

و�ل�سعور بالرتياح عند مو�جهة �ملو�قف �ملعقدة.

يف ح���ني ي�س���ري رزق )2002، ����س61( �إىل �أن حتمل �لغمو�س هو تلك �لبو�س���لة 
�ملعرفي���ة ذ�ت �لقطب���ني �لت���ي حتتوي عل���ى �لطرق و�ل�س���رت�تيجيات �لعقلي���ة �ملميزة 
للفرد و�لثابتة ن�س���بيا يف �إدر�ك وتناول �ملعلومات �لتي قد تكون �إما حمددة، وقاطعة، 
وحا�سمة، وو��سحة، وب�سيطة، و�إما �أن تكون متد�خلة، ومت�سابهة، ومتعددة، ومبهمة، 
ومركبة، وغري ماألوفة، وغري م�سبوطة، وخمتلطة، وغري متوقعة متاأثرة مبتغري�ت 
�أخ���رى �جتماعي���ة، �أو دينية، �أو �سخ�س���ية مق�س���ودة، �أو غري مق�س���ودة ع���ن موقف، �أو 

مثري معني.

�أما ر�أفت )2003، �س74( فعرفت حتمل �لغمو�س على �أنه: »��سرت�تيجية �لفرد 
�ملميزة يف ��ستقبال وجتهيز �ملعلومات �لتي قد تكون حمددة، وو��سحة، وماألوفة، وقد 
تكون متناق�س���ة، ومتعددة، وغري و��س���حة، وغري ماألوفة عن موقف، �أو مثري معني، 
ومن ثم يتم حتديد �جتاه �لفرد نحو هذ� �ملوقف، �أو �ملثري يف �س���ورة ��س���تجابة �إما �أن 
تكون يف �س���كل مو�فقة وقبول لهذ� �ملوقف وظاهرة يف �س���ورة �س���لوك وم�س���اعر �رتياح 
و�س���عور بامليل له )حتمل(، �أو �أن تكون يف �س���كل رف�س ونفور وظاهرة يف �س���ورة �سلوك 

�ن�سحاب وهروب وم�ساعر �حباط وقلق وعدم �رتياح«.
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كذل���ك ع���رف Chappelle & Roberts, (1986, p.30) حتم���ل �لغمو�س 
عل���ى �أن���ه: “ق���درة �ل�س���خ�س عل���ى �لعمل ب�س���كل عق���الين وهادئ يف و�س���ع يك���ون فيه 

تف�سري جميع �ملثري�ت غري و��سًحا”. 

م���ن خ���الل ��س���تقر�ء �لتعريف���ات �ل�س���ابقة ميكننا �لق���ول �أن حتم���ل �لغمو�س 
مفهوم ي�س���ري �إيل �إد�رة �لفرد للمو�قف �ملبهمة من خالل ��س���تخد�مه ل�س���رت�تيجية 
متيزه���ا �لعقالني���ة و�ملرون���ة و�لتوظي���ف �جلي���د للمعلوم���ات �ملتاحة رغ���م ندرتها، �أو 

تناق�سها، �أو عدم و�سوحها، مع �سعوره بالرتياح و�لهدوء. 

خ�سائ�س الأفراد مرتفعي / منخف�سي حتمل الغمو�س
ي�سري (Macdonald, 1970, p. 791) �إىل �أن �لأ�سخا�س �لذين يتحملون 
درجة عالية من �لغمو�س يتطلعون �إىل �لغمو�س، ويتمتعون باملو�قف �لغام�س���ة، بل 

ويتفوق ونفي �أد�ء �ملهام �لغام�سة.

كم���ا ي�س���يف (Furnham&Ribchester, 1995, p.179) �أن �ل�س���خ�س 
�لذي���ي حت���م لق���در� كب���ري� م���ن �لغمو����س ي���درك �ملو�ق���ف / �ملث���ري�ت �لغام�س���ة على 
�أنه���ا مرغوبة، ومليئ���ة بالتحديات، ومث���رية لالهتمام، ولينفي ولي�س���وه تعقيد�تها 
غري�ملتجان�س���ة، بينم���ا يعاين �ل�س���خ�س منخف�س حتمل �لغمو�س م���ن �لتوتر،وتكون 

ردود �أفعاله مت�سرعة،ويتجنب �ملنبهات �لغام�سة.

كذل���ك ميي���ل �لأ�س���خا�س منخف�س���ي حتم���ل �لغمو����س �إىل تقب���ل �ملعلوم���ات 
– �أ�س���ود(، يبحث���ون د�ئم���ا  و�لبيان���ات ح���ول �ملو�ق���ف ذ�ت �لجت���اه �ملح���دد )�أبي����س 
ع���ن �ليق���ني، منغلق���ون ح���ول �خل�س���ائ�س �ملاألوف���ة للمث���ري�ت، وفيم���ا يتعل���ق مبهارة 
ح���ل �مل�س���كالت فيمي���ل ه���وؤلء �لأف���ر�د �إىل تق�س���يم �مل�س���كالت ب�س���كل �س���ارم �إىل فئات 
ثابت���ة، و�ختي���ار �حلل���ول يف مرحل���ة مبك���رة، ويبق���ون عل���ى ح���ل و�ح���د يف �ملو�ق���ف 
�لغام�س���ة �ملدرك���ة، ولذل���ك فه���م مييل���ون �إىل �إغ���الق �مل�س���كلة ب�س���كل �س���ابق لأو�ن���ه

(Arquero&Tejero, 2009, p.98) 

كما يو�س���ح رزق )2002، �س61( �أن �لأفر�د مرتفعي حتمل �لغمو�س يت�سفون 
باملرون���ة �ل�س���ديدة جت���اه �ملوق���ف ويتمي���زون بال�س���رعة �لإدر�كي���ة ويحاول���ون تقلي���ل 

غمو�س �ملوقف، �أو ك�سف هذ� �لغمو�س.



ال�صفقة بالذات وحتمل الغمو�س كمنبئني ب�صورة اجل�صم د. اأحمد عبد امللك اأحمد

 24 

بينما ي�س���ف معو�س، وعي�س���ى )2002، �س85( منخف�س حتمل �لغمو�س باأنه 
فرد ينظر للمو�قف �لغام�سة و�ملت�سارعة على �أنها مهدد�ت وهو ما يجعله غري قادر 
عل���ى �لتعام���ل معه���ا بنجاح، كما تنق�س���ه �لق���درة على مو�جه���ة تلك �ملو�ق���ف وهو ما 
يجعله متوتر� يف كل جمالت حياته وغري قادر على حتمل �لغمو�س و�لتعامل معه. 

ويتمي���ز ذوي حتم���ل �لغمو����س مبيل���ه للمخاط���رة، و�ملرون���ة يف �لتعام���ل م���ع 
�ملو�ق���ف، ويحق���ق قب���ول �جتماعي���ا �أف�س���ل، ولدي���ه ق���درة عالي���ة على حل �مل�س���كالت، 
ود�فعي���ة �لبح���ث ع���ن �ملعرف���ة لدي���ه مرتفعة، �أم���ا ذوي ��س���لوب عدم حتم���ل �لغمو�س 
فلي����س لدي���ه مي���ل للمخاطرة، ح�س���ا�س جت���اه �ل�س���غوط، يف�س���ل �أد�ء �مله���ام �ملاألوفة، 
قبول���ه �لجتماعي حمدود، �نخفا����س د�فعية �لبحث عن �ملعرفة، �أقل مرونة �أكرث يف 

�لتفكري �جلامد )�لقحطاين، 2013، �س157(، )�لببيلي، 2012، �س65(

م�ستويات حتمل الغمو�س
ت�سري (Ehrman, 1999) �أن عملية حتمل �لغمو�س متر بثالث م�ستويات هي: 

 �مل�س���توى �لأول وي�س���مى �ل�س���تيعاب: وفي���ه ي�س���مح �لف���رد لعقل���ه با�س���تقبال . )
معلومات جديدة بالن�سبة له. 

 �مل�س���توى �لث���اين وي�س���مى حتمل �لغمو�س ب�س���كل لئق: وفيه يب���د�أ �لفرد بعد . )
�أن ��س���تقبال �ملعلومات �جلديدة يف �لتعامل مع عنا�سر متناق�سة �أو معلومات 

غري كاملة �أو نظام غري مكتمل. 
 �مل�ستوى �لثالث وي�سمى م�ستوى �لتوفيق: وفيه يتم متييز �ملعلومات و�لبيانات . )

�جلدي���دة، وحتدي���د �لأولوي���ات، ويف �لنهاي���ة يت���م دم���ج �ملعلوم���ات �جلدي���دة 
م���ع �لت�س���ور�ت �ملوج���ودة �أ�س���ال، لتغي���ري تل���ك �لت�س���ور�ت و�إن�س���اء خمط���ط 
           (Atef-Vahid, Kashani,& مع���ريف جدي���د مل يك���ن موج���وًد� م���ن قب���ل

Haddadi, 2011, p.152)
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درا�سات �سابقة 
اأوًل: درا�س�ات تناول�ت �س�ورة اجل�س�م وعالقتها ببع��س املتغريات ل�دى املراهقني 

املكفوفني
هدف���ت در��س���ة نوف���ل )2016( �إىل �لتع���رف عل���ى �س���ورة �جل�س���د و�لغ���رت�ب 
�لنف�س���ي وعالقتهم���ا بالقل���ق و�لكتئاب لدى عينة م���ن �ملعاقني ب�س���ريا بلغت )155( 
كفيًفا وكفيفة، متثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س �س���ورة �جل�س���د، ومقيا�س �لغرت�ب 
�لنف�س���ي )كالهم���ا م���ن �إع���د�د �لباح���ث(، ومقيا����س �لكتئ���اب )�إع���د�د بي���ك وتقن���ني 
�لعباد�س���ة، 2000(، ومقيا�س �لقلق )�إعد�د تايلور تقنني �لعباد�س���ة، 2000(، وتو�س���لت 
�لدر��س���ة �إىل ع���دد م���ن �لنتائ���ج من �أهمها وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة عك�س���ية بني 
�س���ورة �جل�س���د وكل من �لغرت�ب �لنف�س���ي و�لقلق و�لكتئاب، �أي�سا وجود فروق د�لة 

بني �لذكور و�لإناث يف �سورة �جل�سد ل�سالح �لإناث. 

�أما در��س���ة عي�س���ى )2016( فهدفت �إىل �لتعرف على �س���ورة �جل�سم وعالقتها 
بتقدي���ر �ل���ذ�ت لدى عينة م���ن �ملر�هقني �ملكفوفني بلغت )40( مر�هقا، و��س���تخدمت 
�لدر��سة مقيا�س �سورة �جل�سم للمر�هقني �ملعاقني ب�سريا )�إعد�د حممد �لأ�سرم، 2008(، 
ومقيا����س تقدي���ر �لذ�ت للمر�هق���ني �ملعاقني ب�س���ريا )�إعد�د حممد �لأ�س���رم، 2008(، 
و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيا بني تقدير 

�لذ�ت و�أبعاد �سورة �جل�سم و�لدرجة �لكلية للمقيا�س لدى �ملر�هق �لكفيف.

يف حني هدفت در��س���ة �أبو �حل�س���ن، وم�سعد، وحممد )2016( �إىل �لتعرف على 
�أبع���اد �لأمن �لنف�س���ي وعالقته ب�س���ورة �جل�س���م لدى عينة من �ملكفوف���ني بلغت )50( 
كفيفا ترت�وح �أعمارهم ما بني )12 - 14( عاما، ��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س���ي �سورة 
�جل�س���م و�لمن �لنف�س���ي )كالهما من �إعد�د �لباحثني(، وتو�سلت �لدر��سة �إىل وجود 
عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة موجبة بني �أبعاد �لأمن �لنف�س���ي و�س���ورة �جل�س���م لدى عينة 

�لدر��سة من �ملكفوفني )ذكور و�إناث(.

كذل���ك در��س���ة �لبحريي،و�حلديب���ي )2014( حاول���ت �لك�س���ف ع���ن ��س���طر�ب 
ل���دى  �لتجنبي���ة  �ل�سخ�س���ية  و�أعر�����س  �ل���ذ�ت  �س���ورة �جل�س���م يف عالقت���ه بتقدي���ر 
�ملر�هق���ني �ملعوق���ني ب�س���رًيا، و�لف���روق يف تل���ك �ملتغ���ري�ت وفًق���ا للن���وع، ودرجة وزمن 
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�لإعاق���ة ، و�ملرحل���ة �لتعليمي���ة، و�لق���درة �لتنبوؤي���ة لأبع���اد تقدير �لذ�ت و�ل�سخ�س���ية 
�لتجنبي���ة ل�س���طر�ب �س���ورة �جل�س���م للمر�هق���ني �ملعوق���ني ب�س���رًيا، و�لدينامي���ات 
�لنف�س���ية ل���دى �حل���الت �لطرفيةلأف���ر�د �لدر��س���ة �لكلينيكي���ة، بلغت عينة �لدر��س���ة 
)149( مر�هقا كفيفا، ومتثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س �س���ورة �جل�س���م للمر�هقني 
�ملعاق���ني ب�س���ريا )�إع���د�د �لباحثني(، ومقيا����س تقدير �لذ�ت �ملتحرر م���ن �أثر �لثقافة 
)تقن���ني عب���د �لرقيب �لبح���ريي(، ومقيا�س �ل�سخ�س���ية �لتجنبي���ة )تقنني �لبحريي 
وعامر، 2013(، �ختبار �س���اك�س لتكملة �جلمل �لناق�س���ة، ��س���تمارة �ملقابلة �لكلينيكية 
)�إع���د�د �لباحثني(، و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن وجود عالقة �رتباطية �س���البة بني 
�أبع���اد مقيا�س ��س���طر�ب �س���ورة �جل�س���م للمر�هقني �ملعوقني ب�س���رًيا و�أبع���اد مقيا�س 
تقدي���ر �ل���ذ�ت �ملتح���رر م���ن �أث���ر �لثقاف���ة و�ل�سخ�س���ية �لتجنبي���ة فيم���ا ع���د� �لعالقة 
�لرتباطية بني �لبعد �لثاين يف كل من مقيا�س ��س���طر�ب �س���ورة �جل�سم للمر�هقني 
�ملعوق���ني ب�س���رًيا ومقيا����س تقدي���ر �لذ�ت �ملتحرر م���ن �أثر �لثقافة، و�لبع���د �لثالث يف 
مقيا����س ��س���طر�ب �س���ورة �جل�س���م للمر�هق���ني �ملعوقني ب�س���رًيا ومقيا�س ��س���طر�ب 
�ل�سخ�س���ية �لتجنبية،حي���ث كان���ت �لعالقة بينهم���ا �إيجابية، كما �أو�س���حت �لنتائج �أن 
��سطر�ب �ل�سخ�سية �لتجنبية �أكرث �ملتغري�ت قدرة تنبوؤية ل�سطر�ب �سورة �جل�سم 

للمر�هقني �ملعوقني ب�سرًيا. 

�إىل  فهدف���ت   (Greguo, Gobbi, &Carraro, 2014) در��س���ة  �أم���ا 
�لتع���رف على ممار�س���ة �لأن�س���طة �لبدنية و�س���ورة �جل�س���م لدى �لأطف���ال و�ملر�هقني 
�ملعاقني ب�س���ريا “در��س���ة مقارنة”، بلغت عينة �لدر��س���ة )41( طف���اًل ومر�هًقا بو�قع                      
)19 بر�زيليا و22 �إيطاليا(، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��ستبانة �لن�ساط �لبدين لالأطفال 
(PAQ-C)، و��ستبانة عر�س �ل�سورة �لذ�تية )OSIQ(، وتو�سلت �لدر��سة �إىل عدة 
نتائج من �أهمها �أن �لأطفال و�ملر�هقني �ملكفوفني كليا �أقل ن�س���اطا بدنيا من �س���عاف 
�لب�س���ر، �أي�س���ا �أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود عالق���ة �رتباطية موجبة د�لة بني ممار�س���ة 
�لأن�س���طة �لبدنية و�س���ورة �جل�س���م لدى عينة �لدر��س���ة من �لأطفال و�ملر�هقني ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية. 
وعمدت در��س���ة عبد �حلميد )2013( �إىل مقارنة �س���ورة �جل�سم لدى �لأطفال 
�س���عاف �لب�س���ر، و�لأطفال �ملكفوفني بالأطف���ال �لعاديني، بلغت عينة �لدر��س���ة )35( 
طف���ال مق�س���مني �إىل 15 طف���ال م���ن �لأطف���ال �لعادي���ني، و9 �أطف���ال �س���عاف �لب�س���ر،                       
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و11 طفال من �لأطفال �ملكفوفني، متثلت �أدو�ت �لدر��سة يف مقيا�س �ستانفورد-بينيه 
للذكاء، و�ختبار �س���ورة �جل�سم. و�أظهرت �لنتائج �أن �لأطفال عادّيي �لب�سر يتمتعون 
بر�س���ا عن �س���ورة �جل�س���م من حيث م�س���امني �س���ورة �جل�س���م )�لإدر�كية- �لذ�تية- 

�ل�سلوكية(، تزيد عما يتمتع به �لأطفال �سعاف �لب�سر، و�لأطفال �ملكفوفني. 

كذل���ك هدف���ت در��س���ة Pinquart & Pfeiffer, (2012) �إىل �لتع���رف عل���ى 
�س���ورة �جل�س���م ل���دى عين���ة م���ن �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني وغ���ري �ملكفوفني بلغ���ت )177( 
مر�هًق���ا كفيًف���ا، و)531( مر�هًقا غري كفيف، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �أن �ملر�هقني 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �أقل ر�س���ا عن �أج�س���امهم مقارن���ة باملر�هقني �ملب�س���رين، كما 
�أ�س���ارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ملر�هقات �لكفيفات �أكرث قابلية لعدم �لر�سا عن �سورة 

�جل�سم مقارنة باملر�هقني �ملكفوفني. 

بينما هدفت در��سة �لأ�سرم )2008( �إىل بحث طبيعة �لعالقة بني �سورة �جل�سم 
وتقدير �لذ�ت لدى عينة من �ملر�هقني �ملعاقني ب�سريا بلغت )207( مر�هقا ومر�هقة، 
ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة يف مقيا�س �سورة �جل�سم لدى �ملعاقني ب�سريا، ومقيا�س تقدير 
�لذ�ت لدى �ملعاقني ب�سريا، و��ستمارة �ملقابلة �لإكلينيكية )جميعهم من �إعد�د �لباحث(، 
و�ختبار �س���اك�س لتكملة �جلمل �لناق�س���ة )نقله للبيئة �لعربية �أحمد �سالمة، 1965(، 
وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل ع���دد م���ن �لنتائ���ج م���ن �أهمه���ا وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�لة 
�ملعاق���ني ب�س���ريا.  �ملر�هق���ني  ل���دى  �ل���ذ�ت  ب���ني �س���ورة �جل�س���م وتقدي���ر  �إح�س���ائيا 

�أم���ا در��س���ة �لبب���الوي )2002( فهدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى من���وذج �لعالق���ة   
�ل�س���ببية بني ��س���طر�ب �لأكل وكل من ��س���طر�ب �س���ورة �جل�س���م و�لقلق �لجتماعي 
وتقدير �لذ�ت و�لكتئاب لدى عينة من �ملر�هقات �لكفيفات بلغت )71( كفيفة، ومتثلت 
�أدو�ت �لدر��س���ة يف: مقيا�س �ل�س���ره �لع�س���بي لدى �لكفيفات، ومقيا�س فقد�ن �ل�سهية 
�لع�سبي للكفيفات، ومقيا�س ��سطر�ب �سورة �جل�سم كما تدركها �لكفيفات، ومقيا�س 
�لقل���ق �لجتماع���ي للكفيف���ات )جميعه���م �إع���د�د �لباح���ث(، كما ��س���تخدمت �لدر��س���ة 
مقيا�س �لكتئاب متعدد �لأبعاد – �ل�س���ورة �ملخت�س���رة – )تعريب حممد �ل�س���يد عبد 
�لرحم���ن، 1998(، ومقيا����س تقدي���ر �ل���ذ�ت )تعري���ب ع���ادل عب���د �هلل حمم���د، 2000(، 
�مل�س���رية                   لالأ�س���رة  �ملط���ور  �لثق���ايف  �لقت�س���ادي/  �لجتماع���ي/  �مل�س���توى  مقيا����س 
)�إع���د�د حمم���د بيومي خليل، 2000(، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدة نتائ���ج مهمة منها 
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وجود عالقة �سببية مبا�سرة بني ��سطر�بات �لأكل وكل من ��سطر�ب �سورة �جل�سم، 
و�لكتئاب، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت، و�لقلق �لجتماعي لدى �ملر�هقات �لكفيفات. 

وهدف���ت در��س���ة Baker, Sivyer, &Towell, (1998) �إىل �لتع���رف عل���ى 
طبيعة �لعالقة بني ��سطر�ب �سورة �جل�سم و��سطر�بات �لأكل لدى عينة من �لن�ساء 
)ذو�ت كف �لب�سر �لولدي و�ملكت�سب و�ملب�سر�ت( بلغت )60( �سيدة )20 ذو�ت كف ب�سري 
ولدي، و20 ذو�ت كف ب�سري مكت�سب، و20 مب�سر�ت(، متثلت �أدو�ت �لدر��سة يف ��ستبانة 
 ،(Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn, 1987 س���ورة �جل�س���م ) �إع���د�د�
ومقيا�س ��سطر�بات �لأكل )�إعد�د Garner &Garfinkel, 1979(، و�أ�سارت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن �لن�س���اء ذو�ت كف �لب�سر �لولدي كن �أقل يف ��سطر�ب �سورة �جل�سم 
و�أكرث �إيجابية يف عاد�ت �لأكل مقارنة بالن�ساء ذو�ت كف �لب�سر �ملكت�سب، و�ملب�سر�ت، 
كما �أو�سحت �لنتائج �أن �لن�ساء �ملب�سر�ت كن �أكرث ��سطر�با يف �سورة �جل�سم وكذلك 

عاد�ت �لأكل. 

تعقيب
م���ن خ���الل ��س���تقر�ء �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يت�س���ح لنا وج���ود عالق���ة �رتباطية 
�إيجابية بني �س���ورة �جل�س���م لدى �ملر�هقني �ملكفوفني وكل من تقدير �لذ�ت، و�لأمن 
�لنف�س���ي، وممار�س���ة �لأن�سطة �لبدنية، وعالقة �س���لبية مع كل من �لغرت�ب �لنف�سي، 

و�لقلق، و�لكتئاب، و�خلجل، و��سطر�بات �لأكل.

و�تفق���ت �لبح���ث �حل���ايل جزئًي���ا م���ع در��س���ة كل من:نوف���ل )2016(، وعي�س���ى 
 (Greguo, Gobbi, &Carraro,  ،)2014( و�لبحريي،و�حلديب���ي   ،)2016(
(Pinquart& Pfeiffer, 2012)و ،(2014، و�لأ�س���رم )2008(، يف ك���ون �لعين���ة 
م���ن �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني، بينم���ا �ختلف���ت معه���م يف �ملتغ���ري�ت �لت���ي مت در��س���تها مع                        

�سورة �جل�سم. 

وق���د مت �ل�س���تفادة م���ن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ونتائجه���ا يف �س���ياغة فرو����س 
�لدر��س���ة، وكذل���ك �لط���الع على �لأطر �لنظرية �خلا�س���ة ب�س���ورة �جل�س���م، مما �أمد 

�لباحث بخلفية نظرية و��سحة وجيدة عن هذ� �ملتغري.
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ثانًيا: درا�سات تناولت ال�سفقة بالذات وعالقتها ببع�س املتغريات
نظ���ًر� لن���درة �لدر��س���ات – يف ح���دود �ط���الع �لباح���ث – �لت���ي حاول���ت در��س���ة 
متغ���ري �ل�س���فقة بال���ذ�ت لدى �ملر�هق���ني �ملكفوفني حتديًد�، ن�س���تعر�س يف هذ� �ملحور 

بع�س �لدر��سات �لتي تناولت �ملتغري لدى �ملر�هقني ب�سفة عامة.

هدف���ت در��س���ة يا�س���ني، وحمم���د )2017( �إىل در��س���ة ق���درة كل م���ن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت و�ل�س���عادة عل���ى �لتنبوؤ بال���ذكاء �لروحي ل���دى عينة من �لتالمي���ذ �ملكفوفني 
بلغ���ت )90( تلمي���ذ� وتلمي���ذة، تر�وح���ت �أعمارهم م���ا بني )10-14( عام. و��س���تخدمت 
�لدر��س���ة مقايي����س: �ل���ذكاء �لروح���ي )�إع���د�د �لباحث���ني(، ومقيا����س �ل�س���فقة بالذ�ت 
)�إع���د�د  Neff, 2003 تعري���ب �لباحث���ان(، ومقيا����س �ل�س���عادة )�إع���د�د �لباحث���ني(، 
وقائمة �مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي. و�أ�سارت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة 
�إح�س���ائيا بني �لذكور و�لإناث يف كل من �ل�س���فقة بالذ�ت و�ل�س���عادة و�لذكاء �لروحي، 
كم���ا �أو�س���حت �لنتائج قدرة مقيا�س���ي �ل�س���فقة بالذ�ت و�ل�س���عادة على �لتنب���وؤ بالذكاء 

�لروحي لدى �أفر�د �لعينة. 

�أما در��س���ة (Brian Moran, 2017) فحاولت �لتعرف على طبيعة �لعالقة 
بني �ل�س���فقة بالذ�ت و��س���طر�ب �س���ورة �جل�س���م و�ملقارنات �لجتماعية �ل�سلبية لدى 
عين���ة من �ملر�هقني �مل�س���تخدمني ملو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي بلغ���ت )103( مر�هقا، 
متثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت )�إع���د�د Neff, 2003(، ومقيا�س 
�ملقارنات �لجتماعية �ل�سلبية )�إعد�د Allan & Gilbert, 1995ِ(، ومقيا�س �سورة 
�جل�س���م )�إعد�د Tylka, & Wood-Barcalow, 2015(، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل 
ع���دة نتائ���ج م���ن �أهمها عدم وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني �لوقت �لكلي على 
مو�ق���ع �ل�س���بكات �لجتماعي���ة و�نخفا����س م�س���توى كل م���ن �ل�س���فقة بالذ�ت و�س���ورة 
�جل�س���م �ل�سلبية و�ملقارنات �لجتماعية �ل�سلبية، كما �أو�سحت �لنتائج �إمكانية �لتنبوؤ 

بال�سفقة بالذ�ت من خالل كل من �سورة �جل�سم و�ملقارنات �لجتماعية �ل�سلبية. 

بينم���ا هدف���ت در��س���ة Duygu & Adeviye, (2017) �إىل بح���ث طبيع���ة   
�لعالق���ة ب���ني �ل�س���فقة بال���ذ�ت وم�س���تويات �لكمالي���ة متع���ددة �لأبعاد ل���دى عينة من 
طالب كلية �لتمري�س بلغت )195( طالبا وطالبة، ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة يف مقيا�س 
�ل�سفقة بالذ�ت ومقيا�س �لكمالية متعددة �لأبعاد، وتو�سلت �لدر��سة لعدد من �لنتائج 
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م���ن �أهمه���ا �مت���الك �أفر�د �لعينة مل�س���توى معتدل من �ل�س���فقة بالذ�ت، كما �أو�س���حت 
�لنتائ���ج �رتفاع م�س���توى �ل�س���فقة بال���ذ�ت لدى �أف���ر�د �لعينة مع �نخفا�س م�س���تويات 

�لكمالية )�ملوجهة نحو �لذ�ت و�ملوجهة نحو �لآخرين و�ملوجهة نحو �ملجتمع(. 

وحاولت در��س���ة �ل�س���ربيني )2016( �لتعرف على �لعالقات و�لتد�خل بني كل 
من �ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�نية لدى عينة 
م���ن ط���الب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبي���ة – جامع���ة �لطائف بلغ���ت )298( 
طالًب���ا، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية )�إع���د�د �لباح���ث(، ومقيا�س 
�لع�س���ابية )�إعد�د �لباحث(، ومقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت )�إع���د�د Neff, 2003 تعريب 
 Hofmann &Kashdan, 2010 لباحث(، ومقيا�س �لأ�س���اليب �لوجد�نية)�إعد�د�
تعري���ب �لباح���ث(، و�ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة لر�ف���ن، و��س���تمارة تقدي���ر �لو�س���ع 
�لجتماع���ي �لثق���ايف )�إعد�د عبد �جلو�د من�س���ي، 1985(، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدة 
نتائ���ج م���ن �أهمها وج���ود عالقة �رتباطية موجب���ة د�لة بني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من 

�ل�سفقة بالذ�ت و�أبعاد �لأ�ساليب �لوجد�نية.

�أم���ا در��س���ة عل���و�ن )2016( فعم���دت �إىل در��س���ة م�س���توى �ل�س���فقة بال���ذ�ت   
و�ل�س���عور بالذن���ب ل���دى عين���ة م���ن �ملر�هق���ني �جلانح���ني �ملودع���ني ب���د�ر �ملالحظ���ة 
�ل�س���فقة  مقيا����س  يف:  �لدر��س���ة  �أدو�ت  ومتثل���ت  مر�هق���ا،   )53( بلغ���ت  �لجتماعي���ة 
بال���ذ�ت )�إعد�د حممد �ل�س���يد عبد �لرحمن و�آخرون، 2014(، قائمة �ل�س���عور بالذنب 
)�إعد�د جهاد عالء �لدين، 2003(، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �نخفا�س م�ستوى �ل�سفقة 
بال���ذ�ت و�رتف���اع م�س���توى �ل�س���عور بالذن���ب ل���دى �لأح���د�ث �جلانح���ني، كم���ا �أ�س���ارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �أبع���اد �ل�س���فقة بالذ�ت ت�س���هم يف �لتنبوؤ بال�س���عور بالذنب لدى                      

عينة �لدر��سة.

وحاول���ت در��س���ة �ملن�س���اوي )2016( �لتحق���ق م���ن طبيعة �لعالق���ة بني كل من 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت و�ل�س���مود �لأكادمي���ي و�لره���اق �لأكادمي���ي، كذلك �لتحق���ق من �أن 
�ل�سفقة بالذ�ت متغري و�سيط بني �لإرهاق �لأكادميي و�ل�سمود �لأكادميي وذلك لدى 
عينة من طالب �ملرحلة �جلامعية بلغت )268( طالبا وطالبة، ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة 
 Raes, Pommier, Neff, and Gucht, 2011 يف مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت )�إعد�د
                     Maslach, 2009 )�إع���د�د  �لأكادمي���ي  �لإره���اق  ومقيا����س  �لباح���ث(،  وتعري���ب 
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 Martin & Marsh, 2006 وتعريب �لباحث(، ومقيا�س �ل�سمود �لأكادميي )�إعد�د
وتعري���ب �لباح���ث(، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة ع���ن ع���دد م���ن �لنتائ���ج منه���ا وج���ود عالق���ة 
�رتباطية بني �ل�سفقة بالذ�ت وكل من �ل�سمود �لأكادميي و�لإرهاق �لأكادميي، وعدم 
وجود فروق د�لة بني �لذكور و�لإناث يف كل من �ل�س���فقة بالذ�ت و�ل�س���مود �لأكادميي 

و�لإرهاق �لأكادميي. 

بينم���ا عم���دت در��س���ة ع���الء �لدي���ن )2015( �إىل فح����س طبيع���ة �لعالق���ة بني 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت وكل م���ن تقدي���ر �ل���ذ�ت و�لكتئ���اب و�لقل���ق �لجتماع���ي ل���دى عينة 
م���ن ط���الب �جلامع���ة بلغ���ت )410( طالب وطالب���ة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقايي�س: 
�ل���ذ�ت                                                             وتقدي���ر  �لباحث���ة(،  تعري���ب   Neff, 2003 )�إع���د�د  �ل���ذ�ت  عل���ى  �لعط���ف 
)�إعد�د Rosenberg, 1965 (، و�لكتئاب )�إعد�د Radloff, 1991 تعريب �لذويب(،
 و�خلوف من �لتقييم �ل�س���لبي )�إعد�د Leary, 1983(، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدة 
نتائج منها �رتباط �ل�سفقة بالذ�ت بعالقة �رتباطية موجبة مع تقدير �لذ�ت و�سالبة 
مع �لكتئاب و�لقلق، كما �أظهرت �لنتائج �أن �ل�سفقة بالذ�ت �أف�سل يف �لتنبوؤ بالكتئاب 

و�لقلق �لجتماعي من تقدير �لذ�ت. 

يف ح���ني هدف���ت در��س���ة )Albertson, Neff & Dill, 2015( �إىل �لتحقق 
من تاأثري �ل�س���فقة بالذ�ت على �س���ورة �جل�س���م ل���دى عينة من �لإن���اث بلغت )98( مت 
�إخ�س���اعهم ملدة ثالثة �أ�س���ابيع لتدريبات تاأملية لتدعيم �ل�س���فقة بالذ�ت، ��ستخدمت 
�لدر��س���ة مقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت )�إعد�د Neff, 2003(، و��س���تبيان �س���كل �جل�س���م 
)�إعد�د Cooper et al, 1987(، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة حت�س���ن و��س���ح يف �س���ورة 

�جل�سم لدى �أفر�د �لعينة �إ�سافة �إىل حت�سن م�ستوى �ل�سفقة بالذ�ت لديهم. 

كم���ا بحث���ت در��س���ة �لعا�س���مي )2014( طبيعة �لعالق���ة بني �ل�س���فقة بالذ�ت   
و�س���مات �ل�سخ�سية كما تقي�س���ها قائمة �لعو�مل �خلم�سة لل�سخ�سية، وتعرف �لفروق 
يف �ل�س���فقة بال���ذ�ت ح�س���ب كٍل م���ن �جلن����س و�لتخ�س����س،ومعرفة �أث���ر كٍل منهم���ا يف 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت وذل���ك ل���دى عينة من ط���ال باجلامعة بلغ���ت )184( طالب���ا وطالبة، 
و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت )�إعد�د Neff, 2003 تعريب �لباحث(، 
وقائم���ة �لعو�م���ل �خلم�س���ة لل�سخ�س���ية )�إع���د�دGoldberg, 1999 تعري���ب �ل�س���يد 
�أب���و ها�س���م(، و�أظه���رت نتائج �لدر��س���ة وج���ود عالقة �إيجابي���ة بني �لأبع���اد �لإيجابية 
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لل�س���فقة بالذ�ت )�للطف بالذ�ت،�لإن�س���انية �مل�سرتكة، و�ليقظة �لعقلية( وبني �سمات 
)�لنب�س���اطية،و�لنفتاح على �خلربة،و�ملقبولية،و�ل�س���مري �حل���ي(، مع وجود عالقة 
�س���لبية ب���ني �حلك���م �لذ�تي وبني �لعزل���ة و�لتوحد مع �لذ�ت و�لع�س���ابية، كما �أظهرت 
�لنتائ���ج �أن �لإن���اث �أكرث �س���فقة بال���ذ�ت من �لذك���ور،و�أن طالب �لكلي���ات �لأدبية �أكرث 
ا �أن هناك تفاعاًل  �سفقة بالذ�ت من طالب �لكليات �لعلمية، كما �أظهرت �لنتائج �أي�سً

د�ًل بني �جلن�س و�لتخ�س�س و�ل�سفقة بالذ�ت. 

 Wasylkiw, Mackinnon, &Maclellan, (2012) كذلك هدفت در��سة
�إىل �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني �ل�س���فقة بالذ�ت و�س���ورة �جل�س���م لدى عينة من 
طالبات �ملرحلة �جلامعية بلغت )142( طالبة، و��ستخدمت �لدر��سة مقايي�س لل�سفقة 
بالذ�ت و�س���ورة �جل�س���م وتقدير �لذ�ت، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدة نتائج من �أهمها 
كلما �زد�دت �ل�سفقة بالذ�ت كلما قل ��سطر�ب �سورة �جل�سم، كذلك �أو�سحت �لنتائج 
ق���درة متغ���ري �ل�س���فقة بالذ�ت على �لتنبوؤ ب�س���ورة �جل�س���م لدى �أفر�د �لعينة ب�س���ورة 

�أف�سل من تقدير �لذ�ت. 

بينم���ا در��س���ة Neff &McGeehee, (2010) فق���د حاول���ت �لتع���رف عل���ى 
طبيعة �لعالقة بني �ل�سفقة بالذ�ت و�ل�سمود �لنف�سي لدى عينة من �ملر�هقني بلغت 
)235( مر�هًق���ا، و�لبالغني بلغت )287( �س���اًبا، ��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �ل�س���فقة 
)Beck & Steer, 1987 (، ومقيا�س �لكتئاب )�إعد�دNeff, 2003 بالذ�ت )�إعد�د

 ،)Spielberger, Gorsuch, &Lushene, 1970 )�إع���د�د  �لقل���ق  ومقيا����س   ،
Lee & Robbins, 1995(، ومقيا����س  )�إع���د�د  �لرت�ب���ط �لجتماع���ي  ومقيا����س 
ومقيا����س   ،)Stark, Schmidt, & Joiner, 1996 )�إع���د�د  �لو�ل���دي  �لدع���م 
�لتعل���ق                                                                                 �أمن���اط  ومقيا����س   ،)Hudson,1992 )�إع���د�د  �لأ�س���رية  �لعالق���ات 
)�إع���د�د Bartholomew & Horowitz, 1991(، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل ع���دة 
نتائج من �أهمها وجود عالقة �رتباطية قوية بني �ل�سفقة بالذ�ت و�لرفاهية لدى كل 
م���ن �ملر�هق���ني و�لبالغني، كما �أو�س���حت �لنتائج �إمكانية �لتنبوؤ بال�س���فقة بالذ�ت من 
خالل �لعو�مل �لأ�س���رية، كذلك وجد �أن �ل�س���فقة بالذ�ت تتو�سط جزئيا �لعالقة بني 

�لعو�مل �لأ�سرية / �ملعرفية و�لرفاهية.
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تعقيب
م���ن خ���الل ��س���تقر�ء �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يت�س���ح لنا وج���ود عالق���ة �رتباطية 
�إيجابي���ة ب���ني �ل�س���فقة بالذ�ت وكل من �س���ورة �جل�س���م،و�ملرونة �لنف�س���ية، و�ل�س���مود 
�لأكادمي���ي، وتقدي���ر �لذ�ت، و�لنب�س���اطية، و�لنفتاح على �خل���ربة، و�لرفاهية، بينما 
ترتبط بعالقة �س���لبية مع كل من �لكمالية �لع�سابية، و�لقلق، و�لكتئاب، و�ل�سغوط 
�لو�لدية، وكذلك قدرة �ل�س���فقة بالذ�ت على �لتنبوؤ بكل من �لذكاء �لروحي، و�س���ورة 

�جل�سم، و�ل�سعور بالذنب.

كما �أ�سارت در��سة كل من:يا�سني، وطارق )2017(، و�ملن�ساوي )2016(�إىل عدم 
وجود فروق بني �جلن�س���ني يف �ل�س���فقة بالذ�ت، بينما �أ�س���ارت در��سة �لعا�سمي )2014( 

�إىل وجود فروق بني �جلن�سني يف �ل�سفقة بالذ�ت ل�سالح �لإناث.

و�تفقت �لبحث �حلايل جزئًيا مع در��سة يا�سني، وطارق )2017(يف كون �لعينة 
من �ملكفوفني، بينما �ختلفت معهم يف �ملتغري�ت �لتي مت در��ستها مع �ل�سفقة بالذ�ت. 

(Brian Moran, 2017) :كذلك    �تفقت       �لبحث    �حلايل جزئيا مع   در��سة   كل من
(Wasylkiw, Mackinnon, &Maclellan, 2012) ،، من حيث در��سة طبيعة 
�لعالق���ة بني �ل�س���فقة بالذ�ت و�س���ورة �جل�س���م بينما كان �لخت���الف يف كل من: عينة 

�لدر��سة و�إ�سافة متغري حتمل �لغمو�س. 

وق���د مت �ل�س���تفادة م���ن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ونتائجه���ا يف �س���ياغة فرو����س 
�لدر��س���ة، وكذلك �لطالع على �لأطر �لنظرية �خلا�س���ة بال�س���فقة بالذ�ت، مما �أمد 

�لباحث بخلفية نظرية و��سحة وجيدة عن هذ� �ملتغري.

ثالًثا: درا�سات تناولت حتمل الغمو�س وعالقته ببع�س املتغريات
يتن���اول �لباح���ث يف هذ� �ملحور عدد من �لدر��س���ات �لت���ي تناولت متغري حتمل 
�لغمو����س ل���دى �ملر�هق���ني ب�س���فة عام���ة نظ���ر� لن���درة �لدر��س���ات – يف ح���دود �طالع 
�لباحث- �لتي عمدت �إىل در��س���ات متغ���ري حتمل �لغمو�س لدى �ملر�هقني �ملكفوفني، 

�أو بحث طبيعة �لعالقة بينه وبني متغريي �لبحث �حلايل. 
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هدفت در��سة �ل�سباعي )2016( �إىل �لك�سف عن �لعجز �ملتعلم وعالقته بتقدير 
�ل���ذ�ت وحتم���ل �لغمو����س و�لطموح ل���دى عينة م���ن �ملر�هقني �ملكفوف���ني بلغت )30( 
مر�هق���ا، متثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا����س �لعجز �ملتعلم )�إع���د�د �لفرحاتي، 1997(، 
ومقيا�س تقدير �لذ�ت للمكفوفني )�إعد�د �س���عبان ر�سو�ن وحليمة �لدقو�سي، 2013(، 
ومقيا����س حتم���ل �لغمو����س )�إع���د�د حمم���د عب���د �لت���و�ب، 2005(، ومقيا����س �لطموح 
)�إعد�د �آمال باظة، 2004(، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �رتباطية �سالبة 
ب���ني �لعج���ز �ملتعل���م وتقدير �لذ�ت، �أي�س���ا وج���ود عالقة �رتباطية طردي���ة بني �لعجز 
�ملتعلم وعدم حتمل �لغمو�س، كذلك وجود عالقة �رتباطية �سلبية بني �لعجز �ملتعلم 

و�لطموح لدى عينة �لدر��سة. 

بينم���ا عمدت در��س���ة �لقطاوي، وعل���ى )2016( �إىل بحث �لعالق���ة بني �ملثابرة 
�لأكادميي���ة وكل م���ن حتم���ل �لغمو����س و�ل�س���البة �لنف�س���ية ل���دى عينة م���ن طالبات 
�جلامعات �مل�سرية و�ل�سعودية بلغت )300( طالبة، ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة يف مقيا�س 
�ملثاب���رة �لكادميي���ة )�إع���د�د ف���اروق عب���د �لفت���اح، 2010(، ومقيا����س حتم���ل �لغمو�س 
)�إعد�د حممد عبد �لتو�ب، 2011(، ومقيا�س �ل�سالبة �لنف�سية )�إعد�د كوباز� تعريب 
عماد خميمر، 2012(، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة 
بني �ملثابرة �لأكادميية وحتمل �لغمو�س و�ل�س���البة �لنف�س���ية، كما وجدت فروق د�لة 

يف متغري�ت �لدر��سة جميعها ل�سالح طالبات �جلامعة �مل�سرية. 

يف ح���ني هدف���ت در��س���ة (Tomono, 2014) �إىل تطوي���ر مقيا�ًس���ا جدي���ًد� 
لتحم���ل �لغمو����س )ATS(، بلغ���ت عين���ة �لدر��س���ة )205( طالب���ا وطالب���ة باملرحل���ة 
�جلامعي���ة، طب���ق عليه���م �ملقيا�س �ملق���رتح ومقيا�س���ا للقلق، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لتحليل 
�لعاملي �ل�ستك�سايف عن ��ستخر�ج عاملني ت�سبع عليهما عبار�ت �ملقيا�س وهما �لقدرة 
عل���ى �لتحك���م يف �لغمو�س، و�لقدرة على �لتمتع بالغمو�س، �إ�س���افة �إىل متتع �ملقيا�س 

بدرجة عالية من �لت�ساق �لد�خلي مما يعني قبول �ملقيا�س �ملقرتح. 
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�أم���ا در��س���ة عب���د �لفت���اح )2009( فهدف���ت �إىل �لتع���رف غل���ى طبيع���ة �لعالقة 
ب���ني حتم���ل �لغمو�س و�لت���ز�ن �لنفعايل لدى عينة م���ن طالبات �ملرحل���ة �جلامعية 
بلغ���ت )148( طالب���ة، ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا����س حتمل �لغمو����س، ومقيا�س 
�لت���ز�ن �لنفع���ايل )كالهم���ا �إع���د�د �لباحث���ة(، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن وجود 
عالق���ة �رتباطية موجبة د�لة بني حتمل �لغمو�س و�لتز�ن �لنفعايل، كما �أو�س���حت 
�لنتائج عدم وجود فروق يف حتمل �لغمو�س و�لتز�ن �لنفعايل يرجع �إىل �لتخ�س�س 
�لدر��س���ي )علمي – �أدبي(، بينما توجد فروق يف حتمل �لغمو�س و�لتز�ن �لنفعايل 
بني طالبات �لفرقة �لأوىل وطالبات �لفرقة �لر�بعة يف �سالح طالبات �لفرقة �لر�بعة.

تعقيب
من خالل ��س���تقر�ء �لدر��س���ات �ل�سابقة يت�س���ح لنا ندرة �لدر��سات �ل�سابقة – 
يف ح���دود �ط���الع �لباح���ث – �لت���ي تناولت متغ���ري حتمل �لغمو�س ل���دى عينة �لبحث 
�حلايل من �ملر�هقني �ملكفوفني، كذلك �أ�س���ارت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل وجود عالقة 
�رتباطي���ة �إيجابي���ة ب���ني حتم���ل �لغمو����س وكل م���ن �ملثاب���رة �لأكادميي���ة، و�ل�س���البة 

�لنف�سية، و�لتز�ن �لنفعايل، بينما ترتبط بعالقة �سلبية مع �لعجز �ملتعلم.

و�تفقت �لبحث �حلايل جزئًيا مع در��س���ة �ل�س���باعي )2016(يف كون �لعينة من 
�ملكفوفني، بينما �ختلفت معها يف �ملتغري�ت �لتي مت در��ستها مع حتمل �لغمو�س. 

وق���د مت �ل�س���تفادة م���ن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ونتائجه���ا يف �س���ياغة فرو����س 
�لدر��س���ة، وكذلك �لطالع على �لأطر �لنظرية �خلا�س���ة بال�س���فقة بالذ�ت، مما �أمد 

�لباحث بخلفية نظرية و��سحة وجيدة عن هذ� �ملتغري.

فرو�س البحث:
يف �س���وء كل من �لإطار �لنظري وما �أ�س���فرت عنه نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة   

ذ�ت �ل�سلة ميكن �سياغة فرو�س �لدر��سة على �لنحو �لتايل: 
ل توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات �ملر�هقني �ملكفوفني على 1 ))

مقيا�س �سورة �جل�سم ودرجاتهم على مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت. 
ل توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات �ملر�هقني �ملكفوفني على 1 ))

مقيا�س �سورة �جل�سم ودرجاتهم على مقيا�س حتمل �لغمو�س. 
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ت�س���هم درجات �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �ملر�هقني �ملكفوف���ني يف �لتنبوؤ بدرجاتهم 1 ))
يف �سورة �جل�سم.

ت�س���هم درجات حتمل �لغمو�س لدى �ملر�هق���ني �ملكفوفني يف �لتنبوؤ بدرجاتهم 1 ))
يف �سورة �جل�سم.

تختلف ديناميات �ل�سخ�س���ية و�لبناء �لنف�سي حلالتي �لدر��سة �لكلينيكية من 1 ))
�ملر�هق���ني �ملكفوفني مرتفعي ومنخف�س���ي )�س���ورة �جل�س���م و�ل�س���فقة بالذ�ت 

وحتمل �لغمو�س( من خالل منظور �ملنهج �لكلينيكي. 

عينة البحث: 

العينة ال�ستطالعية: تكونت عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية من )33( طالًبا وطالبة من 
ط���الب مدر�س���ة �لن���ور للمكفوفني – �إد�رة �لدق���ي مبحافظة �جلي���زة، وذلك للتعرف 
عل���ى �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية لأدو�ت �لبح���ث �حلايل.وتر�وح���ت �أعماره���م ب���ني                             

)13 و 19( عاًما، ومبتو�سط عمري )16,3( عاًما، و�نحر�ف معياري )1,7(. 

تكون���ت �لعين���ة �لأ�سا�س���ية م���ن )67( طالًب���ا وطالب���ة م���ن ط���الب  العينة الأ�سا�سية:  
)مدر�س���ة �لنور �لثانوية للبنات �ملكفوفات باجليزة – مدر�س���ة طه ح�سني للمكفوفني 
�لن���ور  – مدر�س���ة  بالقاه���رة  – مدر�س���ة م�س���طفى ع�س���اكر للمكفوف���ني  بالقاه���رة 
للمكفوف���ني )بنني(بالقاه���رة(، منه���م )36( طالًب���ا، و)31( طالب���ة، مبتو�س���ط عمري 
)16,4( عاًما، و�نحر�ف معياري قدره )1,68(. و�جلدول �لتايل يو�سح توزيع �لعينة 

�لأ�سا�سية وفًقا ملتغريي �جلن�س و�ملرحلة �لدر��سية: 

جدول )2(
 توزيع العينة الأ�سا�سية وفًقالل�سف الدرا�سي، وللجن�س

                   املرحلة

العينة
إجماليالثانويةاإلعدادية

152136ذكور

141731إناث

293867إجمالي
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عينة البحث الكلينيكية:
تكونت عينة �لبحث �لكلينيكية من حالتني من �ملر�هقني �ملكفوفني متثالن   
�حلالت���ني �لطرفيت���ني مرتفع���ي ومنخف�س���ي �ل�س���فقة بال���ذ�ت، وحتم���ل �لغمو����س،                

و�سورة �جل�سم. 

اأدوات البحث:

  Body-Image Scale Inب�سري�ا املعاق�ني  ل�دى  اجل�س�م  �س�ورة  مقيا��س   -1
Visually Impaired Individuals:)�إعد�د/ كا�سف، و�لأ�سرم، 2010(

- و�س�ف املقيا��س : يتك���ون �ملقيا����س من )37( عب���ارة موزعة على ثالث���ة �أبعاد وهى: 
�سورة �جل�سم �ملدركة، �سورة �جل�سم �لجتماعية،و�سورة �جل�سم �لنفعالية. ويعتمد 
�ملقيا����س عل���ى طريق���ة �لتقري���ر �لذ�ت���ي، حي���ث �لإجاب���ة عل���ى بن���ود �ملقيا����س باختيار 
�إجاب���ة و�ح���دة م���ن ثالث �إجابات )مو�فق – حمايد – غ���ري مو�فق(، وتاأخذ �لعبار�ت 
�لإيجابي���ة �لدرج���ات )3 – 2 – 1( و�لعب���ار�ت �ل�س���لبية )1 – 2 – 3( عل���ى �لرتتي���ب، 
ويت���م تطبي���ق �ملقيا�س بطريقة فردية على �ملر�هقني �ملكفوفني من �س���ن )13 �إىل 20( 

�سنة، ولي�س هناك زمن حمدد لالإجابة. 
- اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س : 

للتحق���ق م���ن �س���الحية �ملقيا����س يف �لبيئة �مل�س���رية طب���ق �ملقيا����س على عينة 
قو�مه���ا )102( طال���ب وطالبة م���ن �ملر�هقني �ملكفوفني )61 ذك���ور، 41 �إناث(تر�وحت 
�أعماره���م م���ا بني )13 و20( �س���نة، وقاما معد� �ملقيا�س بح�س���اب �س���دق وثبات �ملقيا�س 

بالطرق �لتالية: 
�سدق املحكمني: حيث مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية )60 عبارة( على عدد من 
�ملتخ�س�س���ني يف جمال �ل�س���حة �لنف�س���ية وعلم �لنف�س و�لرتبية �خلا�س���ة، ويف �س���وء 
توجيهات �ملحكمني مت �إعادة �س���ياغة بع�س �لعبار�ت، كما مت حذف عدد من �لعبار�ت 

لت�سبح عدد عبار�ت �ملقيا�س )45( عبارة. 
با�س���تخد�م  للمقيا����س  �لعامل���ي  �ل�س���دق  م���ن  �لباحث���ان  حتق���ق  العامل�ي:  ال�س�دق 
�لتحلي���ل �لعامل���ي بطريقة »هوتلين���ج«، ثم �أديرت �لعو�مل تدوي���ر� متعامد� بطريقة 
»�لفارمياك�س���لكايزر«، و�أ�س���فر �لتحلي���ل �لعاملي عن ثالثة عو�مل ت�س���بع بها �ملقيا�س 
وه���ي: �لعام���ل �لأول )�س���ورة �جل�س���م �ملدرك���ة( بل���غ ج���ذره �لكامن )5,5( و��س���توعب 
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)12,2( من �لتباين �لرتباطي وت�س���بع به )11( عبارة، �لعامل �لثاين )�سورة �جل�سم 
�لجتماعي���ة( بل���غ ج���ذره �لكام���ن )5,4( و��س���توعب )11,9( م���ن �لتباي���ن �لرتباطي 
وت�س���بع به )15( عبارة، �لعامل �لثالث )�س���ورة �جل�س���م �لنفعالية( بلغ جذره �لكامن 
)3,8( و��س���توعب )8,4( من �لتباين �لرتباطي وت�س���بع به )11( عبارة، ومت ��س���تبعاد 

)8( عبار�ت و�أ�سبح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية مكونة من )37( عبارة. 

�سدق املقيا�س يف البحث احلايل: قام �لباحث بح�ساب �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س وذلك 
بح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �أبعاد �ملقيا����س و�لدرج���ة �لكلية للمقيا����س، و�جلدول 

�لتايل يو�سح ذلك: 
جدول )3( 

معامالت الت�ساق الداخلي بني اأبعاد مقيا�س �سورة اجل�سم والدرجة الكلية )ن = 33(
مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد الفقراتاألبعاد

01‚110,7460صورة اجلسم املدركة

150,7070,01صورة اجلسم االجتماعية

110,6180,01صورة اجلسم االنفعالية

ثبات املقيا�س : للتحقق من ثبات �ملقيا�س قاما معد� �ملقيا�س بح�ساب كل من:
• معامل �ألفا كرونباخ لعبار�ت كل بعد على حد� وللمقيا�س ككل، وكانت �لنتائج 	

كالتايل: بعد �س���ورة �جل�س���م �ملدركة )0,84(، وبعد �سورة �جل�سم �لجتماعية 
)0,81(، وبعد �سورة �جل�سم �لنفعالية )0,55(، و�ملقيا�س ككل )0,84(، وجميعها 
قيم مرتفعة مما يوؤكد متتع جميع عبار�ت �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �لثبات.

• �لتجزئة �لن�سفية با�ستخد�م معادلة �سبريمان– بر�ون وكانت �لنتائج كالتايل: 	
بعد �س���ورة �جل�س���م �ملدركة )0,80(، بعد �س���ورة �جل�س���م �لجتماعية )0,81(، 
بعد �س���ورة �جل�س���م �لنفعالية )0,51(، و�ملقيا����س ككل )0,80(، وجميعها قيم 
مرتفع���ة مم���ا يوؤكد متتع جميع عب���ار�ت �ملقيا�س بدرجة مرتفع���ة من �لثبات.

�لبح���ث  �ملقيا����س يف  ثب���ات  بح�س���اب  �لباح���ث  البح�ث احلايل:ق���ام  ثب�ات املقيا��س يف 
�حل���ايل با�س���تخد�م طريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية با�س���تخد�م معادل���ة جومت���ان وكانت                            

�لنتائج كالتايل: 
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جدول)4(
 نتائج معامالت ثبات مقيا�س ال�سفقة بالذات للمعاقني ب�سريا 

عدد العباراتاألبعاد
معامل التجزئة

جومتانسبيرمان– براون

701‚7130‚110صورة اجلسم املدركة

624‚6620‚150صورة اجلسم االجتماعية

602‚6150‚110صورة اجلسم االنفعالية

757‚7910‚370املقياس ككل

 Self-Compassion Scalefor2- مقيا�س ال�سفقة بالذات للمراهقني املكفوفني
blind adolescents)�إعد�د/�لباحث(

قام �لباحث باإعد�د �ملقيا�س بغر�س توفري �أد�ة �س���يكومرتية منا�س���بة للبيئة   
و�لثقاف���ة �مل�س���رية م���ن ناحية و�أهد�ف �لبح���ث وعينته من ناحية �أخ���رى. �إىل جانب 
ن���درة �ملقايي�س �لعربية �لتي تناولت �ل�س���فقة بالذ�ت كمتغ���ري �إيجابي لدى �ملر�هقني 

�ملكفوفني. وقد مر �إعد�د �ملقيا�س باخلطو�ت �لآتية :

اأول: مت �لط���الع عل���ى �لأط���ر �لنظري���ة �لعربي���ة و�لأجنبي���ة و�ملقايي�س �لت���ي تناولت 
متغ���ري �ل�س���فقة بال���ذ�ت وذل���ك لتحدي���د كل م���ن �لتعري���ف �لإجر�ئ���ي و�لأبع���اد �لتي 

يت�سمنها �ملفهوم. 

ثانًي�ا: تبن���ى �لباحث �لنم���وذج �لذي قدمت���ه (Neff, 2003) لأبعاد متغري �ل�س���فقة 
بالذ�ت.

ثالًث�ا: مت �س���ياغة عب���ار�ت �ملقيا����س يف �س���ورتها �لأولي���ة مب���ا يتنا�س���ب م���ع كل م���ن 
�أبع���اد متغ���ري �ل�س���فقة بالذ�ت وفق���ا لنم���وذج (Neff, 2003) وطبيعة هذه �لدر��س���ة 
و�أهد�فها،حيث بلغ عدد �لعبار�ت )42( عبارة وذلك قبل �لتحكيم، ومت ت�س���نيف هذه 
�لعبار�ت يف �س���تة �أبعاد هي: )�لرفق بالذ�ت مقابل �حلكم �لذ�تي، �لإن�سانية �مل�سرتكة 
مقاب���ل �لعزل���ة، �ليقظ���ة �لعقلي���ة مقابل �لإف���ر�ط يف �لتوح���د مع �ل���ذ�ت(. مع وجود 
خم�س���ة بد�ئ���ل �أم���ام كل عبارة )ل تنطب���ق متاما – تنطبق بدرجة ب�س���يطة – تنطبق 
بدرج���ة متو�س���طة – تنطبق بدرجة كبرية – تنطبق متام���ا(، يختار �ملر�هق �لكفيف 
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من بينهم ما يتنا�س���ب مع وجهة نظره، ودرجاتها كالتايل: درجة �لعبار�ت �لإيجابية 
)1 - 2 - 3 - 4 - 5(، ودرجات �لعبار�ت �ل�سلبية )5 - 4 - 3 - 2 - 1(، مع مالحظة �أنه 
عن���د �لتعام���ل مع �لأبعاد �لفرعية فقط تك���ون جميع �لعبار�ت موجبة �لجتاه وتكون 
درجاتها كما �س���بق و�أ�س���رنا، �أما عند �لتعامل مع �لدرجة �لكلية للمقيا�س يعاد ح�ساب 
درجات �أبعاد )�حلكم �لذ�تي – �لعزلة – �لإفر�ط يف �لتوحد( بحيث حت�سل �لإجابة 

ل تنطبق متاما على خم�س درجات و�لإجابة تنطبق متاما على درجة و�حدة.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س ال�سفقة بالذات للمعاقني ب�سريا:

اأوًل �سدق املقيا�س :

 �سدق املحكمني :
مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة �ملكونة من )42( عب���ارة على جمموعة 
من �خلرب�ء �ملحكمني من �أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية وعلم �لنف�س وعددهم )7( خرب�ء 
لإب���د�ء �ل���ر�أي حول و�س���وح عب���ار�ت �ملقيا����س و�س���ياغتها و�رتباطه���ا باأبع���اد �ملقيا�س، 
ولتحديد مدى مالءمة تلك �لعبار�ت لقيا�س متغري �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �ملر�هقني 
�ملكفوف���ني، مع تعديل و�إ�س���افة ما يرونه منا�س���ًبا من عبار�ت لتح�س���ني جودة وكفاءة 
�ملقيا����س، ومت مر�عاة �أل تقل ن�س���بة �لتفاق بني �ملحكمني ع���ن )85%( بو�قع )6( �آر�ء 
من )7(. وقد �أ�سفر هذ� �لإجر�ء عن �لتو�سية بتعديل �سياغة ثالث عبار�ت، وحذف 

)6( عبار�ت، وبذلك �أ�سبح عدد عبار�ت �ملقيا�س بعد �سدق �ملحكمني )36( عبارة. 

- الت�ساق الداخلي : 
حل�ساب �لت�ساق �لد�خلي مت تطبيق �ملقيا�س على عينة من �ملر�هقني �ملكفوفني 
بلغ���ت )33( مر�هًق���ا، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتباط ب���ني درجة كل عبارة م���ن عبار�ت 
�ملقيا�س ودرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه كل على حده، وكذلك ح�ساب معامل �لرتباط 

بني درجة كل بعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، وذلك كما باجلدولني �لتاليني: 
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جدول )5(
 معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه )ن= 33(

البعد
رقم 

العبارة

معامل ارتباطها 

بالبعد
رقم العبارةالبعد

معامل 

ارتباطها بالبعد
البعد

رقم 

العبارة

معامل ارتباطها 

بالبعد

ت
ذا

بال
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رف
ال

1** 0,862

كة
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ش
امل

ة 
ني

سا
إلن

ا

3** 0,622

ية
قل

لع
ة ا

ظ
يق

ال

5** 0,508

7** 0,4939** 0,70111** 0,676

13** 0,75615* 0,39817** 0,719

19** 0,80321** 0,50323** 0,827

25** 0,75127** 0,53229** 0,789

31** 0,64233** 0,56435** 0,637

ي
ذات

 ال
م

ك
حل

ا

2** 0,698

لة
عز

ال

4** 0,461

ت
ذا

 ال
مع

د 
ح

تو
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ي
 ف

ط
فرا

اال

6** 0,626

8** 0,66210** 0,85712** 0,717

14** 0,67916** 0,70918** 0,702

20** 0,72822** 0,73024** 0,750

26** 0,74028** 0,45130** 0,480

32** 0,72534** 0,64236** 0,586

** د�لة عند م�ستوى )01‚0(* د�لة عند م�ستوى )05‚0(
جدول )6(

 معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية للمقيا�س )ن= 33(
مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد الفقراتاألبعاد

01‚6010‚0**6الرفق بالذات

01‚5500‚0**6احلكم الذاتي

01‚6340‚0**6اإلنسانية املشتركة

01‚5240‚0**6العزلة

01‚7270‚0**6اليقظة العقلية

01‚5370‚0**6االفراط في التوحد مع الذات
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يت�س���ح م���ن ج���دويل )5 و 6( �أن جمي���ع �لعب���ار�ت د�ل���ة عند م�س���توى )01‚0(، 
)05‚0(، وبذل���ك ت�س���بح �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا�س مكونة م���ن )36( عبارة جميعهم 
د�ل عن���د م�س���توى )01‚0( و)05‚0( مم���ا ي�س���ري �إىل متت���ع �ملقيا�س بدرج���ة عالية من 

�لتجان�س �لد�خلي.
- �سدق املحك : حل�س���اب �س���دق �ملح���ك مت تطبيق مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت للمعاقني 
ب�س���ريا �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل ومقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت)�إعد�د/ عبد �لرحمن 
و�آخ���رون، 2014( عل���ى عين���ة من �ملر�هقني �ملكفوف���ني بلغت)33(مر�هًقا، ومت ح�س���اب 
معامل �لرتباط بني �ملقيا�س���ني. وقد وجدت عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني �ملقيا�س���ني وقيمته���ا )0,743(، وه���ى د�ل���ة عن���د م�س���توى )01‚0(، مما ي���دل على                 

�سدق �ملقيا�س. 

ثانيا ثبات املقيا�س:
قام �لباحث بح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقتي:

 �لتجزئ���ة �لن�س���فية، وتطبي���ق معادل���ة ت�س���حيح �لطول )�س���بريمان-بر�ون(،  -
وكذلك �لتجزئة �لن�سفية مبعادلة “جومتان”. 

ح�ساب معامل �ألفا-كرونباخ لالأبعاد و�ملقيا�س ككل، ومت �حل�سول على �لنتائج  -
�لتالية:

جدول)7(
 نتائج معامالت ثبات مقيا�س ال�سفقة بالذات للمعاقني ب�سريا 

األبعاد
عدد 

العبارات

معاملمعامل التجزئة

الفا - كرونباخ جومتانسبيرمان– براون

800‚8050‚8280‚60اللطف بالذات

744‚7480‚7700‚60احلكم الذاتي

439‚5660‚6080‚60اإلنسانية املشتركة

655‚4730‚5140‚60العزلة

741‚8040‚8180‚60اليقظة العقلية

670‚5130‚5510‚60االفراط في التوحد مع الذات

815‚8330‚8330‚360املقياس ككل
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يت�سح من نتائج جدول)7( �أن جميع معامالت ثبات �ملقيا�س مرتفعة، وت�سري 
تلك �لنتائج �إيل متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

 Tolerance of ambiguity3- مقيا��س حتمل الغمو��س للمراهقني املكفوف�ني
Scale for blind adolescents)�إعد�د / �لباحث(

ق���ام �لباح���ث باإعد�د �ملقيا����س بهدف توفري�أد�ة �س���يكومرتية مقننة ومنا�س���بة 
لبيئتنا وثقافتنا �مل�سرية من ناحية و�أهد�ف �لبحث وعينته من ناحية �أخرى، وميكن 
م���ن خالله���ا �لتع���رف على �أبع���اد متغري حتم���ل �لغمو�س ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني 
وذل���ك لندرة �ملقايي����س �لعربية �لتي تناولت متغري حتم���ل �لغمو�س كمتغري �إيجابي 

مهم لدى للمر�هقني �ملكفوفني. وقد مر �إعد�د �ملقيا�س باخلطو�ت �لآتية :
اأول: مت �لط���الع عل���ى �لأط���ر �لنظري���ة �لعربي���ة و�لأجنبي���ة و�ملقايي�س �لت���ي تناولت 
متغ���ري حتم���ل �لغمو����س وذل���ك لتحدي���د كل م���ن �لتعري���ف �لإجر�ئي و�لأبع���اد �لتي 

يت�سمنها �ملفهوم. 
ثانًيا: مت �س���ياغة عبار�ت �ملقيا�س يف �س���ورتها �لأولية مبا يتنا�س���ب مع كل من �أبعاد 
حتمل �لغمو�س �ملقرتحة وطبيعة هذه �لدر��س���ة و�أهد�فها، حيث بلغت عدد �لعبار�ت 
)33( عب���ارة وذل���ك قب���ل �لتحكي���م، ومت ت�س���نيف ه���ذه �لعب���ار�ت يف �أربع���ة �أبع���اد هي: 
)�إد�رة �ملو�قف �ملبهمة، و�ملرونة وعدم �لت�س���لب، و�ملو�جهة �لفعالة، و�لتوظيف �جليد 
للمعلوم���ات �ملتاح���ة(. مع وجود خم�س���ة بد�ئل �أمام كل عبارة، يخت���ار �ملر�هق �لكفيف 
من بينهم ما يتنا�س���ب مع وجهة نظره، ودرجاتها كالتايل: درجة �لعبار�ت �لإيجابية 

)1 - 2 - 3 - 4 - 5(، ودرجات �لعبار�ت �ل�سلبية )5 - 4 - 3 - 2 - 1(.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س حتمل الغمو�س:

اأوًل �سدق املقيا�س :

 �سدق املحكمني :
مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية �ملكونة من )33( عبارة على جمموعة من 
�خلرب�ء �ملحكمني من �أ�س���اتذة �ل�س���حة �لنف�س���ية وعلم �لنف�س وعددهم ) 7 ( خرب�ء 
لأب���د�ء �ل���ر�أي حول و�س���وح عب���ار�ت �ملقيا����س و�س���ياغتها و�رتباطه���ا باأبع���اد �ملقيا�س، 
ولتحديد مدى مالءمة تلك �لعبار�ت لقيا�س متغري حتمل �لغمو�س لدى �ملر�هقني 
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�ملكفوف���ني، مع تعديل و�إ�س���افة ما يرونه منا�س���ًبا من عبار�ت لتح�س���ني جودة وكفاءة 
�ملقيا����س، ومت مر�عاة �أل تقل ن�س���بة �لتفاق بني �ملحكمني ع���ن )85%( بو�قع )6( �آر�ء 
من )7(. وقد �أ�س���فر هذ� �لإجر�ء عن �لتو�س���ية بتعديل �سياغة عبارتني، وحذف )4( 
عب���ار�ت، وبذل���ك �أ�س���بح عدد عبار�ت �ملقيا�س بعد �س���دق �ملحكم���ني )29( عبارة، )20( 

عبارة �إيجابية، و)9( عبار�ت �سلبية. 

- الت�ساق الداخلي : 
حل�س���اب �لت�س���اق �لد�خل���ي مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة م���ن �ملر�هق���ني 
�ملكفوف���ني بلغ���ت )33(مر�هًق���ا، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل عب���ارة 
�إلي���ه كل عل���ى ح���ده، وكذل���ك  تنتم���ى  �ل���ذى  �لبع���د  �ملقيا����س ودرج���ة  م���ن عب���ار�ت 
ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني درج���ة كل بع���د و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا����س، وذلك كما                                                         

باجلدولني �لتاليني : 
جدول )8(

 معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه )ن= 33(

البعد
رقم 

العبارة

معامل 

ارتباطها 

بالبعد

البعد
رقم 

العبارة

معامل 

ارتباطها 

بالبعد

البعد
رقم 

العبارة

معامل 

ارتباطها 

بالبعد

البعد
رقم 

العبارة

معامل 

ارتباطها 

بالبعد

مة
ه

ملب
ف ا

اق
ملو

ة ا
دار

إ
1** 0,830

ب
صل

لت
م ا

عد
ة و

ون
ملر

ا

2** 0,627

لة
عا

لف
ة ا

ه
ج

وا
امل

3** 0,871

حة
تا

امل
ت 

ما
لو

مع
لل

د 
جلي

ف ا
ظي

تو
ال

4** 0,798

5** 0,4546** 0,7607** 0,6498** 0,586

9** 0,82610** 0,59111** 0,77612** 0,542

13** 0,48714** 0,65515*0,41916** 0,613

170,15918** 0,64819** 0,50520** 0,738

21** 0,88122** 0,59023** 0,52924** 0,785

25** 0,69026** 0,58627** 0,459

28** 0,597

)01‚0( * دالة عند مستوى )05‚0(0,475 **29 مستوى  عند  ** دالة 
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جدول )9( 
معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية للمقيا�س )ن= 33(

مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد الفقراتاألبعاد

01‚7070‚0**8إدارة املواقف املبهمة

01‚7690‚0**7املرونة وعدم التصلب

01‚6390‚0**7املواجهة الفعالة

01‚5530‚0**6التوظيف اجليد للمعلومات املتاحة

يت�س���ح م���ن ج���دويل )8 و 9( �أن جمي���ع �لعب���ار�ت د�ل���ة عند م�س���توى )01‚0(، 
وم�ستوى )05‚0( با�ستثناء �لعبارة رقم )17( يف �لبعد �لأول، فهي غري د�لة �إح�سائًيا 
ومت ��س���تبعادها، وبذل���ك ت�س���بح �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا����س مكونة م���ن )28( عبارة 
جميعه���م د�ل عن���د م�س���توى )01‚0(، وم�س���توى )05‚0( مما ي�س���ري �إىل متتع �ملقيا�س 

بدرجة عالية من �لتجان�س �لد�خلي.

- �سدق املحك : حل�س���اب �س���دق �ملحك مت تطبيق مقيا�س حتمل �لغمو�س �مل�س���تخدم 
يف �لبح���ث �حل���ايل ومقيا�س حتم���ل �لغمو�س)�إعد�د/ معو����س، 2005( على عينة من 
�ملر�هقني �ملكفوفني بلغت)33(مر�هًقا، ومت ح�س���اب معامل �لرتباط بني �ملقيا�س���ني. 
وقد وجدت عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملقيا�سني وقيمتها )0,703(، 

وهى د�لة عند م�ستوى )01‚0(، مما يدل على �سدق �ملقيا�س. 

ثانًيا: ثبات املقيا�س
ق���ام �لباح���ث بح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريقتي:�لتجزئ���ة �لن�س���فية وتطبيق 
معادل���ة ت�س���حيح �لطول)�س���بريمان-بر�ون(، وكذل���ك �لتجزئ���ة �لن�س���فية مبعادل���ة 
“جومتان”، كما مت ح�ساب معامل �ألفا-كرونباخ لالأبعاد و�ملقيا�س ككل، ومت �حل�سول 

على �لنتائج �لتالية:
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جدول)10(
 نتائج معامالت ثبات مقيا�س حتمل الغمو�س للمعاقني ب�سريا 

األبعاد
عدد 

العبارات

معامل التجزئة
معامل

الفا - كرونباخ جومتانسبيرمان– براون

811‚0**782‚0**789‚0**8إدارة املواقف املبهمة

751‚0**516‚0**533‚0**7املرونة وعدم التصلب

697‚0**542‚0**583‚0**7املواجهة الفعالة

748‚0**844‚0**844‚0**6التوظيف اجليد للمعلومات املتاحة

845‚0**632‚0**641‚0**28املقياس ككل

يت�س���ح م���ن نتائ���ج ج���دول)10( �أن جمي���ع معام���الت ثب���ات �ملقيا����س مرتفعة، 
وت�سري تلك �لنتائج �إيل متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

4- اختبار �ساك�س SSGT لتكملة اجلمل )�إعد�د / جوزيف �ساك�س(
�لدر��س���ات  يف  ��س���تخدمها  يت���م  �لت���ي  �لإ�س���قاطية  �لختب���ار�ت  �أح���د  وه���و   

�لكلينيكية، ويهدف �إىل در��سة �أربعة جمالت تو�فقية وهي: 
جمال �لأ�سرة: ويت�سمن ثالثة �جتاهات وهي �لجتاه نحو �لأم و�لجتاه نحو  -

�لأب ثم �لجتاه نحو وحدة �لأ�سرة، وكل �جتاه يعرب عنه باأربع عبار�ت ت�سمح 
للفرد �أن يك�سف عن �جتاهاته نحو و�لديه كاأفر�د ونحو �لأ�سرة ككل.

جمال �جلن�س: ويبحث �لجتاهات نحو �لن�س���اء و�لعالقة �جلن�س���ية �لغريية،  -
وعب���ار�ت ه���ذ� �ملجال عددها ثمانية، وت�س���مح للفرد باأن يعرب عن �جتاهه نحو 

�لن�ساء كاأفر�د يف �ملجتمع، ونحو �لزو�ج و�لعالقات �جلن�سية ذ�تها. 
جم���ال �لعالق���ات �لإن�س���انية �ملتبادل���ة: ويت�س���من �لجتاه���ات نح���و كل م���ن:  -

�لأ�س���دقاء و�ملعارف،وزم���الء �لعم���ل، �أو �ملدر�س���ة، روؤ�س���اء �لعم���ل، �أو �ملدر�س���ة، 
�ملروؤو�س���ني، ويقا����س كل �جت���اه منه���ا باأرب���ع عب���ار�ت ت�س���مح للف���رد �أن يك�س���ف 
عن م�س���اعره نحو �لآخرين خارج نطاق �لأ�س���رة، و�أن يعرب عن ر�أيه يف �س���عور 

�لآخرين نحوه. 
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�أما �ملجال �لأخري فيت�س���ل بفكرة �ملرء عن نف�س���ه، ويت�سمن �لنو�حي �لتالية:  -
�ملخ���اوف، و�ل�س���عور بالذن���ب، و�لأه���د�ف، وفك���رة �مل���رء عما لديه م���ن قدر�ت، 
وفكرت���ه ع���ن �ملا�س���ي، وفكرت���ه ع���ن �مل�س���تقبل، وكل ناحي���ة منه���ا تقا����س باأربع 
عبار�ت، ويعطي هذ� �لجتاه �س���ورة عن فكرة �ملرء عن نف�س���ه على نحو ما هي 
علي���ه �لآن، وم���ا كان���ت عليه يف �ملا�س���ي، وما ينبغ���ي �أن تكون عليه يف �مل�س���تقبل 

)عبا�س، 2001، �س135-134(

ويتاأل���ف �لختب���ار م���ن )60( عب���ارة ناق�س���ة تغط���ي )15( �جتاًها، وق���د �عتمد 
�لباح���ث يف �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �ل�س���تجابة ل )14( �جتاًه���ا با�س���تبعاد �لجتاه نحو 
�ملروؤو�س���ني و�لذي متثله �لعبار�ت )4، 19، 34، 48( حيث ل تتنا�س���ب بنود هذ� �لجتاه 
مع عينة �لبحث �حلايل،ويقر�أ �ملفحو�س كل عبارة ويكملها باأول �سيء يرد �إىل ذهنه، 
وميك���ن �إج���ر�ء �لختب���ار �س���فهًيا م���ع ت�س���جيل �لفاح����س ل�س���تجابات �ملفحو����س، مع 
�لوقوف على كل ما يثري ��سطر�ب �ملفحو�س وذلك بتتبع ما يطر�أ عليه من تغري�ت 

�سلوكية، �أو ج�سمية )نربة �ل�سوت – تعبري�ت �لوجه(.

5- ا�ستمارة درا�سة احلالة للمراهقني ذوي الحتياجات اخلا�سة )اإعداد / باظة، 2005(
مت ��س���تخد�م ه���ذه �ل�س���تمارة به���دف جم���ع �أكرب ق���در ممكن م���ن �ملعلومات   
ع���ن �حل���الت �لتي يتم در��س���تها يف �جلانب �لكلينيكي لالإفادة منها يف و�س���ع بروفيل 

ل�سمات �سخ�سية �ملر�هق �لكفيف. 

نتائج الدرا�سة : 

نتائج الفر�س الأول: وين�س على » ل توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني درجات 
�ملر�هق���ني �ملكفوف���ني عل���ى مقيا����س �س���ورة �جل�س���م ودرجاتهم عل���ى مقيا�س �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت«. وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون 
للتعرف على طبيعة �لعالقة بني �سورة �جل�سم و�ل�سفقة بالذ�ت كما باجلدول �لتايل : 
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جدول )11(
 معامل الرتباط بني �سورة اجل�سموال�سفقة بالذات

املتغيرات
صورة اجلسم

مستوى الداللةمعامل االرتباط

0,6970,01الشفقة بالذات

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيا بني 
�س���ورة �جل�س���م و�ل�سفقة بالذ�ت عند م�س���توى دللة )01‚0(. وميكن تف�سري ذلك باأن 
متغري �ل�س���فقة بالذ�ت قد ميثل �جتاها �يجابيا نحو تعزيز وت�س���حيح �س���ورة �جل�سم 
ل���دى �لف���رد، فعندم���ا ي�س���عر �لف���رد �ملت�س���ف بال�س���فقة بذ�ت���ه بال�س���وء جت���اه مظهره 
�خلارج���ي، �أو حج���م ج�س���مه مث���ال فب���دل م���ن �لنع���ز�ل ع���ن �لآخري���ن ول���وم �لنف�س 
للف�س���ل يف �لو�س���ول للمعايري �ل�سخ�س���ية و�ملجتمعي���ة �ملطلوبة، يق���وم �لفرد بتذكري 
نف�س���ه باأن���ه ل يوج���د �أحد مث���ايل و�أنه من �لطبيعي �أن ي�س���عر �لفرد ب���اأن لديه عيوب                    

.(Breines, Toole,& Chen, 2014, p.433)

 (Albertson, Neff, & Dill-Shackleford, 2014, p.444) وي�س���ري
�إىل �ن �لأفر�د ذوي �ل�س���فقة بالذ�ت يتمتعون ب�س���حة نف�سيا �أف�سل من �أولئك �للذين 
يفتقرون �إليها. كما ترتبط �ل�سفقة بالذ�ت �رتباطا وثيقا بالرفاهية �لنف�سية، مبا يف 
ذلك �ل�سعور بال�سعادة و�لتفاوؤل و�ملبادرة �ل�سخ�سية، ف�سال عن دورها يف خف�س �لقلق 
و�لكتئاب و�لكمالية �لع�سابية (Neff &McGehee, 2010, p.226)، كما توؤدي 
�ل�سفقة بالذ�ت دور� مهما يف حتقيق �لتو�زن �لفعال بني ما يحتاجه �لفرد من نف�سه 
 (Neff &Yarnell, 2013, p.147) وم���ا يحتاج���ه من �لآخرين يف عالقته معه���م
وه���و م���ا ينعك����س حتما ب�س���كل �إيجابي على ر�س���ا �ملر�هق �لكفيف عن �س���ورة ج�س���مه. 

 (Brian در��س���ات:  نتائ���ج  م���ع  جزئًي���ا  �لفر����س  ه���ذ�  نتيج���ة  وتتف���ق 
 ،(Albertson, Neff & Dill, 2015)  ،)2016( وعي�س���ى   ،Moran, 2017)
 (Wasylkiw, Mackinnon, &Maclellan,  ،)2014( و�لبحريي،و�حلديب���ي 
(2012، و�لأ�س���رم )2008( و�لت���ي �أ�س���ارت �س���مًنا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة 

�إح�سائًيا بني �سورة �جل�سم و�ل�سفقة بالذ�ت. 
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نتائ�ج الفر��س الث�اين: وين�س عل���ى �أن���ه »ل توجد عالق���ة �رتباطي���ة د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني درجات �ملر�هقني �ملكفوفني على مقيا�س �س���ورة �جل�س���م ودرجاتهم على مقيا�س 
حتم���ل �لغمو����س«. وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م معام���ل �رتباط 
بري�س���ون للتع���رف عل���ى طبيع���ة �لعالق���ة بني �س���ورة �جل�س���م وحتم���ل �لغمو����س كما                             

باجلدول �لتايل : 
جدول )12( 

معامل الرتباط بني �سورة اجل�سموحتمل الغمو�س

املتغيرات
صورة اجلسم

مستوى الداللةمعامل االرتباط

0,4860,01حتمل الغموض

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيا بني 
�س���ورة �جل�سم وحتمل �لغمو�س عند م�س���توى دللة )01‚0(. ونظًر� لندرة �لدر��سات 
ذ�ت �ل�س���لة للعالقة بني �س���ورة �جل�س���م وحتمل �لغمو�س لدى �ملر�هقني �ملكفوفني، 
ميكن تف�سري قدرة متغري حتمل �لغمو�س على �لتنبوؤ ب�سورة �جل�سم يف �سوء �لإطار 
�لنظري خل�س���ائ�س مرتفعي ومنخف�سي حتمل �لغمو�س كالتايل:ميكننا �لقول باأن 
متت���ع �ملر�ه���ق �لكفي���ف بالقدرة �لتعام���ل مع �لأحد�ث �ملتناق�س���ة وغ���ري �ملتوقعة من 
حول���ه، وقدرت���ه على حتمل �لغمو�س �لذي تفر�س���ه علي���ه �إعاقت���ه، و�إد�رته للمو�قف 
�ملبهم���ة �لت���ي مير بها ب�س���كل جيد، يجعل���ه �أكرث �إيجابية وتقبل يف �لتعامل مع نف�س���ه 
وم���ن حول���ه، وهو ما يدعم تكوين �ملر�هق �لكفيف لجتاًها �يجابًيا نحو �لذ�ت ي�س���عر 
معه بالر�س���ا عن �س���ورة �جل�سم، وقد �أ�س���ارت �لعديد من �لدر��سات و�لأبحاث �إىل �أن 
حتم���ل �لغمو����س يرتب���ط بالعديد م���ن �ل�س���مات �لإيجابية، مث���ل �لأ�س���الة و�لنفتاح 
عل���ى �لأف���كار �جلدي���دة، ويف �ملقاب���ل، �رتب���ط ع���دم حتم���ل �لغمو����س م���ع �نخفا����س 
�ملرونة �لعقلية، ف�س���ال عن �ل�س���مات �ل�سخ�سية �ل�س���لبية �لأخرى،كال�سالبة �لعقلية  
(Weissenstein, Ligges, Brouwer, Marschall, &Friederichs, 2014, p.1)

نتائج الفر�س الثالث: 
وين����س عل���ى �أنه »ت�س���هم درجات �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �ملر�هق���ني �ملكفوفني يف 
�لتنب���وؤ بدرجاته���م يف �س���ورة �جل�س���م«. وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت �إجر�ء 

حتليل �لنحد�ر �لب�سيط و�لذي �أ�سفر عن �لنتائج �لتالية:
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جدول )13(
 حتليل التباين ملتغري ال�سفقة بالذات

مصدر التباين
مجموع

 املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
مستوى الداللةقيمة " ف "

3102,97413102,97461,3820,01االنحدار

3285,8926550,552البواقي

6388,86666الكلي

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة �لن�س���بة �لفائي���ة لالرتب���اط بلغ���ت 
)54,874( وهي د�لة عند م�ستوى )01‚0(، وهو ما ي�سري �إىل �إمكانية �أن تتنباأ درجات 

�ملر�هقني �ملكفوفني يف �ل�سفقة بالذ�ت بدرجاتهم يف �سورة �جل�سم. 

جدول )14(
البسيط  االنحدار   حتليل 

املتغير

التابع

املتغير 

املستقل

معامل 

االرتباط           

( r (

معامل 

التفسير 

(r 2)

قيمة الثابت

Constant

معامل 

االنحدار

)B(

الوزن 

االنحداري

)Beta(

قيمة 

"ت"

" t"

مستوى 

الداللة

صورة 

اجلسم

الشفقة 

بالذات
0,6970,48615,7030,7600,6977,840,01

من �جلدول �ل�س���ابق يت�س���ح �أن درجات �ل�سفقة بالذ�ت ت�سهم يف تباين درجات 
�سورة �جل�سم حيث بلغ معامل �لرتباط بينهما )0,697( وقد �أحدثت �ل�سفقة بالذ�ت 
تباين قدره )0,486( وذلك بن�س���بة )48,6%( من تباين �س���ورة �جل�سم، مما يدل على 
�أن )48,6%( من �لتباين يف درجات �سورة �جل�سم يرجع �إىل �لتباين يف درجات �ل�سفقة 

بالذ�ت، وتكون طبيعة �ملعادلة �لنحد�رية �لد�لة على �لتنبوؤ كالتايل: 
�ملتغري �لتابع = قيمة �لثابت + معامل �لنحد�ر X �ملتغري �مل�ستقل 

�سورة �جل�سم = 0,760X + 15,703 �ل�سفقة بالذ�ت

وه���و م���ا ي�س���ري �إىل �أن �لزيادة يف �ل�س���فقة بالذ�ت توؤدي �إىل �لزيادة يف �لر�س���ا 
عن �سورة �جل�سم.
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م���ن خ���الل �لنظ���ر �إىل نتيج���ة �لفر����س �لثالث جن���د �أن �ملعاجلة �لإح�س���ائية 
ق���د �أثبت���ت �إمكاني���ة �لتنب���وؤ ب�س���ورة �جل�س���م ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني م���ن خ���الل 
درجاته���م عل���ى مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت وه���ذ� يوؤكد مرة �أخرى على م���دى �لرتباط 
بني �ملتغريين كما �أ�س���ارت �إليه نتيجة �لفر�س �لأولوهو ما يتفق مع نتائج در��س���ات:                                     
 ،(Albertson, Neff & Dill, 2015) ،)2016( عي�سى ،(Brian Moran, 2017)
،(Wasylkiw, Mackinnon, &Maclellan, 2012) ،)2014( لبحريي و�حلديبي�

 �لأ�س���رم )2008( و�لتي �أ�س���ارت �س���مًنا �إىل وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�سورة �جل�سم و�ل�سفقة بالذ�ت.

وميك���ن تف�س���ري ه���ذه �لنتيجة باأنه من يتمتع بال�س���فقة جت���اه ذ�ته يرتفق بها 
ويتقبلها ويكون �جتاًها �يجابًيا نحوها، بالرغم من �سعوره ب�سيء من �لتق�سري، كما 
�أنه يتناول �أفكاره وم�س���اعره عن نف�س���ه، �أو عن من حوله مبزيد من �لوعي و�ليقظة 
�لعقلية مدركا �أن حلظات �لف�س���ل و�ملعاناة مير بها �جلميع، و�أن �لنق�س، �أو �لق�س���ور 

�سمة ب�سرية ي�سرتك فيها �جلميع. 

فال�س���فقة بالذ�ت ميكنن���ا �لنظر �إليها باعتبارها ��س���رت�تيجية مفيدة لتنظيم 
�لنفع���الت حي���ث ل يت���م جتن���ب �مل�س���اعر �ملوؤملة، �أو �ملحزن���ة، بل يت���م �لحتفاظ بها يف 
�لوعي مع مزيد من �لرفق و�لتفهم و�ل�س���عور باأن تلك �مل�س���اعر و�لنفعالت مير بها 
�لآخري���ن، وهكذ� تتحول �مل�س���اعر و�لأفكار �ل�س���لبية �إىل حالة �س���عورية �أكرث �إيجابية 
مم���ا يتي���ح للفرد فهم �أو�س���ح حلالت���ه �لر�هنة، و�عتم���اده لإجر�ء�ت تغيري من نف�س���ه             

 (Neff, 2003, 225) و/�أو بيئته بطريقة منا�سبة وفعالة

وهنا نوؤكد مرة �أخرى على �أن متغري �ل�سفقة بالذ�ت قد ميثل �جتاها �يجابيا 
نحو تعزيز وت�سحيح �سورة �جل�سم لدى �لفرد، فعندما ي�سعر �لفرد �ملت�سف بال�سفقة 
بذ�ته بال�س���وء جتاه مظهره �خلارجي، �أو حجم ج�س���مه مثال فبدل من �لنعز�ل عن 
�لآخرين ولوم �لنف�س للف�س���ل يف �لو�س���ول للمعايري �ل�سخ�سية و�ملجتمعية �ملطلوبة، 
يقوم �لفرد بتذكري نف�سه باأنه ل يوجد �أحد مثايل و�أنه من �لطبيعي �أن ي�سعر �لفرد 

(Breines, Toole,& Chen, 2014, p.433) باأن لديه عيوب
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نتائج الفر�س الرابع: 
وين����س عل���ى �أنه » ت�س���هم درج���ات حتمل �لغمو�س ل���دى �ملر�هق���ني �ملكفوفني 
يف �لتنب���وؤ بدرجاتهم يف �س���ورة �جل�س���م«. وللتحقق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت �إجر�ء 

حتليل �لنحد�ر �لب�سيط و�لذي �أ�سفر عن �لنتائج �لتالية:
جدول )15(

 حتليل التباين ملتغري حتمل الغمو�س

متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين
قيمة                  

" " ف 

مستوى 

الداللة

1511,03611511,03620,1350,01االنحدار

4877,8296575,044البواقي

6388,86666الكلي

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيمة �لن�سبة �لفائية لالرتباط بلغت )20,135( 
وهي د�لة عند م�ستوى )01‚0( وهو ما ي�سري �إىل �إمكانية �أن تتنباأ درجات �لطالب يف 

حتمل �لغمو�س بدرجاتهم يف �سورة �جل�سم. 
جدول )16( 

حتليل النحدار الب�سيط

املتغير 

التابع

املتغير 

املستقل

معامل 

االرتباط ) 

( r

معامل 

التفسير 

(r 2)

قيمة الثابت

Constant

معامل 

االنحدار

B

الوزن 

االنحداري

(Beta)

قيمة "ت"

" t"
مستوى 

الداللة

صورة 

اجلسم

حتمل 

الغموض
0,4860,23751,6010,3420,4864,4870,01

من �جلدول �ل�سابق يت�سح �أن درجات حتمل �لغمو�س ت�سهم يف تباين درجات 
�س���ورة �جل�سم حيث بلغ معامل �لرتباط بينهما )0,486( وقد �أحدثتحمل �لغمو�س 
تباين قدره )0,237( وذلك بن�سبة )23,7%( من تباين �سورة �جل�سم، وهذ� يدل على 
�أن )23,7%( من �لتباين يف درجات �سورة �جل�سم ترجع �إىل �لتباين يف درجات حتمل 

�لغمو�س، وتكون طبيعة �ملعادلة �لنحد�رية �لد�لة على �لتنبوؤ كالتايل: 
�ملتغري �لتابع = قيمة �لثابت + معامل �لنحد�ر X �ملتغري �مل�ستقل 

�سورة �جل�سم = 0,342X + 51,601 حتمل �لغمو�س
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وه���و ما ي�س���ري �إىل �أن �لزي���ادة يف حتمل �لغمو�س توؤدي �إىل �لزيادة يف �لر�س���ا 
عن �سورة �جل�سم.

م���ن خ���الل �لنظ���ر �إىل نتيج���ة �لفر����س �لر�بع جند �أن���ه ميكن �لتنبوؤ ب�س���ورة 
�جل�س���م لدى �ملر�هقني �ملكفوفني من خالل درجاتهم فيتحمل �لغمو�س وهذ� يوؤكد 
م���رة �أخ���رى عل���ى �لرتب���اط بني �ملتغريي���ن كما �أ�س���ارت �إلي���ه نتيجة �لفر����س �لثاين، 
حيث ميكن �عتبار قدرة �ملر�هق �لكفيف على حتمل �لغمو�س �لذي يعي�سه و�لتعامل 
م���ع �ملو�ق���ف و�لأح���د�ث �ملبهم���ة م���ن حول���ه باإيجابي���ة ومرونة م���ع �لتوظي���ف �جليد 
للمعلوم���ات �ملتاح���ة له ي�س���هم يف معاجلة �لنق�س �لإدر�كي جتاه �ل���ذ�ت و�لذي يعاين 
من���ه �ل�س���خ�س �لكفيف مما ينعك����س �إيجابًيا على نظرته لنف�س���ه وتقبلها بالرغم من 

�لآثار �ل�سلبية لالإعاقة �لب�سرية �لتي يعانيها. 

نتائج الفر�س اخلام�س: 
وين�س على �أنه "تختلف ديناميات �ل�سخ�سية و�لبناء �لنف�سي حلالتي �لدر��سة 
�لكلينيكية من �ملر�هقني �ملكفوفني مرتفعي ومنخف�س���ي )�س���ورة �جل�س���م و�ل�س���فقة 
بالذ�ت وحتمل �لغمو�س( من خالل منظور �ملنهج �لكلينيكي". وللتحقق من �س���حة 
ه���ذ� �لفر����س قام �لباح���ث بتحدي���د �حلالتني �لطرفيت���ني من �ملر�هق���ني �ملكفوفني، 
وطبق عليهما كل من: ��ستمارة در��سة �حلالة للمر�هقني ذوي �لحتياجات �خلا�سة، 
و�ختبار �ساك�سSSGT لتكملة �جلمل �لناق�سة، مع �لإفادة من �ملالحظة �لكلينيكية 
غري �ملبا�س���رة يف �لك�س���ف عن �لبناء �لنف�س���ي لديناميات �ل�سخ�س���ية لأفر�د �لدر��س���ة 
�لكلينيكية من �ملر�هقني �ملكفوفني، وم�س���توى )�لر�س���ا عن �س���ورة �جل�سم، و�ل�سفقة 

بالذ�ت، وحتمل �لغمو�س( وذلك وفًقا للخطو�ت �لتالية: 
 بعد تطبيق �أدو�ت �لدر��سة �ملقننة )مقيا�س �سورة �جل�سم لدى �ملعاقني ب�سرًيا،  -

�ملكفوف���ني، مقيا����س حتم���ل �لغمو����س  بال���ذ�ت للمر�هق���ني  �ل�س���فقة  ومقيا����س 
للمر�هق���ني �ملكفوف���ني، و��س���تمارة در��س���ة �حلال���ة للمر�هق���ني ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة، و�ختبار �ساك�س SSGT لتكملة �جلمل �لناق�سة(، مت حتديد �حلالت 
�لتي �س���يجرى عليه���ا �ملقابلة �لكلينيكية، حيث مت حتديد �حلالت �لتي ح�س���لت 
على �أقل �لدرجات على مقيا�س �سورة �جل�سم، ومقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت، ومقيا�س 
حتم���ل �لغمو�س، وكذلك �حلالة �لتي ح�س���لت على �أعل���ى �لدرجات على مقيا�س 

�سورة �جل�سم، ومقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت، ومقيا�س حتمل �لغمو�س. 
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 �إجر�ء �ملقابلة �لكلينيكية يف �س���كل جل�س���ات فردية بلغت )6( جل�سات بو�قع ثالث  -
جل�سات لكل حالة.

 حتلي���ل م�س���مون ��س���تجابات حالت���ي �لدر��س���ة �لكلينيكي���ة على ��س���تمارة در��س���ة  -
�حلال���ة للمر�هقني ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، و�ختبار �س���اك�س SSGT لتكملة 
�جلم���ل �لناق�س���ة؛ للك�س���ف ع���ن �لبن���اء �لنف�س���ي ودينامي���ات �ل�سخ�س���يةللحالة 
مرتفع���ة ومنخف�س���ة )�لر�س���ا ع���ن �س���ورة �جل�س���م، و�ل�س���فقة بال���ذ�ت، وحتم���ل 

�لغمو�س( من �ملر�هقني �ملكفوفني.

�أم���ا ع���ن �لبناء �لنف�س���ي وديناميات �ل�سخ�س���ية �لتي ك�س���فت عنها �لدر��س���ة   
�لكلينيكية لكل حالة على حدة فيمكن �إي�ساحه كالتايل: 

احلالة الأوىل الأكرث )ر�سا عن �سورة اجل�سم – �سفقة بالذات – حتمل الغمو�س(، )ال�سم:م. ع. م(

اأوًل: درجات احلالة على املقايي�س ال�سيكومرتية للدرا�سة 

�لدرجة �لكلية على مقيا�س �سورة �جل�سم لدى �ملعاقني �سمعًيا 100	 
�لدرجة �لكلية على مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت للمر�هقني �ملكفوفني 92	 
�لدرجة �لكلية على مقيا�س حتمل �لغمو�س للمر�هقني �ملكفوفني 120	 

ثانًيا: تاريخ احلالة

الترتيب امليالدي بني اخوته: الثانيالنوع: ذكر السن: 18 سنة

نوع اإلعاقة: كف بصري 

كلي

وقت حدوث اإلعاقة: منذ 

امليالد

مهنة األب:موظف بوزارة العدل

املستوى التعليمي لألب: 

مؤهل عال

املستوى التعليمي لألم: مؤهل فوق متوسطمهنة األم: ربة منزل

يذكر �لفرد �أنه يعي�س جو �أ�س���ري �إيجابي ت�س���وده روح �ملودة و�لحرت�م �ملتبادل 
و�حلو�ر بني �جلميع، يلقى فيه معاملة ح�س���نة من جميع �أفرد �أ�س���رته وخا�س���ة �أخيه 
�لأ�س���غر من���ه مبا�س���رة، ويظه���ر �لفرد حب���ه لأبيه فهو عط���وف مت�س���امح يعامله دون 
تفرق���ه بين���ه وبني �إخوت���ه و�إن كان يبدو �لأب ع�س���بًيا يف بع�س �لأحي���ان حتى �أن تلك 
�لع�س���بية �نتقل���ت له و�أ�س���بح هو �لآخر ع�س���بًيا من حني لأخر، كما يح���ب �لفرد �أمه 
ب�س���دة ويتعل���ق به���ا ويب���ذل ما يف و�س���عه لإر�س���ائها ومييل �إليه���ا �أكرث م���ن �لأب نظًر� 

لهتمامهما �ل�سديد به ورعايته وحر�سها على م�ساعره. 
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وم���ن �لع���اد�ت �ل�س���لوكية �ل�س���يئة �لت���ي ي���ود �لف���رد �لتخل����س منها �لع�س���بية 
�لز�ئ���دة و�لته���ور و�لرتدد يف بع�س �لأحيان، �أما �لعاد�ت �ل�س���لوكية �جليدة و�لتي يود 
�لف���رد �لإبق���اء عليها وتنميتها ممار�س���ة �لأن�س���طة و�حلف���اظ على مظهره يف �أح�س���ن 

�سورة، و�حلفاظ على �ل�سالة يف وقتها، و�لتعامل مع زمالئه ب�سكل طيب. 
ومن م�سادر �ملعاناة �لنف�سية �لتي يعي�سها �لفرد �سعوره �مل�ستمر باأنه يف حاجة 
مل�س���اعدة �لآخرين لإجناز بع�س �لأعمال وهو ما ي�س���عره �أحياًنا �أنه �أقل منهم، كما �أن 

�ندفاعه وع�سبيته توؤمله كثرًي� خا�سة عندما �أنفعل على �أمه وت�سبب يف بكائها. 
ي���رى �لف���رد �أنه من �أ�س���باب جناحه من وجهة نظره حر�س���ه عل���ى �لقرب من 
ربه و�إر�س���اء و�لديه وتق�س���يم وقته ب�سكل جيد، �أي�سا �ملثابرة وتكر�ر �ملحاولة يف حالة 

�لف�سل من �أهم عو�مل �لنجاح. 
كم���ا ي���رى �لف���رد �أنه يوم ما �سي�س���بح مهم���ا يف �ملجتمع وذو �س���اأن، لكنه يتمنى 
�أن ياأت���ي �لي���وم �ل���ذي يتع���رف في���ه �ملجتم���ع عل���ى كيفي���ة �لتعام���ل م���ع ذوي �لإعاق���ة 
�لب�س���رية،بل وينظ���ر �إليهم نظرة عادلة باعتبارهم �أ�س���خا�س له���م مو�هب و�إمكانات 

ميكن �ل�ستفادة منها وتوظيفها يف خدمة �ملجتمع. 

ثالًثا: تف�سري ا�ستجابات احلالة على اختبار �ساك�س SSGT لتكملة اجلمل الناق�سة
ق���ام �لباحث بتف�س���ري ��س���تجابات �حلال���ة يف كل �جتاه على حدة ) �أربعة ع�س���ر 
�جتاًها من �خلم�س���ة ع�س���ر �جتاًها بعد حذف �لجتاه نحو �ملروؤو�س���ني لعدم منا�س���بة 
بن���وده لأف���ر�د �لعين���ة( لختب���ار �س���اك�سSSGT لتكمل���ة �جلم���ل �لناق�س���ة م�س���تعيًنا 
بالبيان���ات و�ملعلوم���ات �لت���ي مت �حل�س���ول عليها عن �حلال���ة �أثناء �ملقابل���ة �لكلينيكية 
�ملقنن���ة، وم���ن خالل �ملالحظ���ة �لكلينيكية �حل���رة، وميكن بلورة ملخ�س ل�س���تجابات 

�حلالة على �ختبار �ساك�سSSGT لتكملة �جلمل �لناق�سة كما يلي: 
1- جمال الأ�سرة 

يظهر �لفرد �جتاًها �إيجابًيا نحو �أفر�د �أ�سرته، فهو يعي�س جو �أ�سري معتدل   
ت�س���وده �لعالقات �لطيبة بني �أفر�د �لأ�سرة، فاجلميع متعاون �إىل حد كبري يتبادلون 
فيما بينهم �حلو�ر و�ملناق�س���ة دون �س���يق، �أو �س���جار، كما يظهر �لفرد حبه لالأب فهو 
رحي���م ب���ه وعط���وف عليه، ي�س���تمع له جي���د�، بالرغم من ع�س���بيته يف بع����س �لأوقات 
و�لت���ي �نتقلت �إليه فاأ�س���بح ع�س���بي �إىل حد ما، كذلك يظهر �لف���رد حبه لأمه وقربه 
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منها وتعلقه بها، كما يحب �إخوته جميًعا، و�أقربهم �إليه �أخيه �لأ�سغر، وتظهر �لأ�سرة 
تقبله���ا لإعاقت���ه )�أب���ي و�أم���ي يعاملونني جي���د� ويحبونني – ل �أ�س���عر بالتفرقة بيني 

وبني �أخوتي كلنا و�حد –�حنا �أف�سل من غرينا كثري� ً�حلمد هلل(. 

2- جمال اجلن�س
يب���دي �لف���رد �جتاًه���ا و�قعًي���ا معتدًل نح���و �جلن����س �لآخر حتكم���ه �لتعاليم   
�لديني���ة وقي���م وتقاليد �ملجتمع، مبدًيا �هتمامه ورغبته يف تكوين �أ�س���رة مثل �أ�س���رته 
و�جن���اب �أطف���ال )�فك���ر كث���رًي� يف زوجتي يف �مل�س���تقبل –�توقع �أن �أعي����س حياة زوجية 
�سعيدة– لي�س من �ملهم �أن تكون زوجتي كفيفة، �أو مب�سرة– �حلياة �لزوجية عالقة 
جميلة بني �لرجل و�ل�س���ت و�لأولد– معظ���م �لأولد مييلون للبنات ويفكرون فيهم( 

وهو ما يعرب عن ن�سوج يف تفكريه �جلن�سي.

3- جمال العالقات الإن�سانية املتبادلة
يتمت���ع �لف���رد بعالق���ات متبادل���ة �إيجابي���ة مع م���ن يحيطون به م���ن زمالء   
و�أ�سدقاء ومدر�سني متيزها �لحرت�م �ملتبادل و�ملودة )�لنا�س �لذين �أحبهم �أكرث من 
غريهم: �أ�س���رتي و�أ�س���دقائي و�أ�س���اتذتي(، و�إن كانت عالقاته �أكرث قوة مع �أ�س���دقائه 
مكف���ويف �لب�س���ر لأنهم يعي�س���ون نف�س ظروف���ه ويفهمونه جيد� )�أ�س���دقائي �ملقربني 
من���ي مكف���ويف �لب�س���ر مثلي فه���م يفهمونني �أك���رث(، ويظهر �لفرد �س���عوره بال�س���عادة 
و�لرتياح و�سط �أ�سدقائه فهو لديه �لعديد من �لزمالء و�لأ�سدقاء �جليدين �لذين 

ميكن �لعتماد عليهم )لدى �أ�سدقاء يقفون بجانبي وقت �ل�سد�ئد(.

4- جمال مفهوم الذات 
يظه���ر �لف���رد خوف���ه من �لف�س���ل يف حتقيق �أهد�ف���ه، وهو ما يجعل���ه مرتدًد�   
يف بع����س �لأحي���ان وياأخ���ذ وق���ت طويل قب���ل �تخاذ �ي ق���ر�ر، وتنتاب���ه �أحياًنا م�س���اعر 
�ل�س���عور بالذنب نتيجة �ندفاعه وتهوره وع�س���بيته مع �لآخرين، كما ي�س���عر باحلزن 
عندما تعانده �لظروف لكنه ي�سرب وير�سى بالأمر �لو�قع ولديه ��ستعد�د للمحاولة 
�أك���رث م���ن مرة حت���ى �لنجاح، ويظه���ر �لفرد مفهوًم���ا �إيجابًي���ا ع���ن ذ�ته،و�أكرب نقاط 
�س���عفه عندم���ا يعج���ز ع���ن فعل �س���يء م���ا ويطل���ب �مل�س���اعدة،ويطمح �إىل حي���اة هادئة 
�س���عيدة يحق���ق فيها �أهد�فه، ويت�س���ح ذل���ك من خالل ��س���تجاباته )�أنا على ��س���تعد�د 
لفعل �أي �س���يء ين�س���يني ذلك �لوقت �لذي تع�س���بت فيه على �أمي وت�س���ببت يف بكائها
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)ظهر �ملفحو�س �سديد �لتاأثر و�حلزن لهذ� �ملوقف( – لدى �لقدرة على �أن �لحتفاظ 
بهدوئ���ي و�لتفك���ري باإيجابية عند �لف�س���ل– �أكرب نقطة �س���عف �أعانيه���ا عندما �طلب 
م�س���اعدة �لآخرين لعمل �س���يء �عجز عن �لقيام به – معظم من حويل ل يعلمون �أن 
�أخاف كثرًي� من فقد�ن �أ�سدقائي –�ل�سيء �لذي �طمح �إليه �سًر� هو �أن �تزوج جارتي 

�ملب�سرة– �أكرث ما �ريده يف �حلياة �أن يكون يل �ساأن يف �ملجتمع(. 

خال�سة وتعقيب
من خالل ��ستقر�ء ما مت عر�سه عن �حلالة ميكننا مالحظة �أن �لفرد بالرغم   
م���ن �إعاقت���ه �لب�س���رية �إل �أنه يعي�س حالة م���ن �لتو�فق �لنف�س���ي و�لجتماعي يدعمه 
مناخ �أ�سري �سحي ت�سوده �لدميقر�طية و�حلو�ر و�لهتمام بجميع �أفر�د �لأ�سرة دون 
تفرقة، �أي�سا متتعه بعالقات �إن�سانية متو�زنة ومعتدلة مع �أ�سدقائه ومدر�سيه، كما 
يظه���ر �لف���رد حالة من �لتف���اوؤل، و�لو�قعية، و�لتقبل لذ�ت���ه ولالآخرين،ويكون رفيًقا 
بذ�ته وقت �لف�سل و�ملعاناة، ومييل �إىل �ملثابرة و�لكفاح حتى �لنجاح، متحماًل �لعو�ئق 
و�لغمو����س �ل���ذي تفر�س���ه علي���ه �إعاقته، فقط ما يوؤرقه �لع�س���بية و�ل���رتدد يف بع�س 
�لأحيان، �أي�س���ا يحر�س �لفرد على �للتز�م بتعاليم دينه وفر�ئ�س���ه ويظهر �حرت�مه 

لقيم وتقاليد �ملجتمع، ويظهر نزعة �أخالقية و��سحة. 

احلال�ة الثانيةالأق�ل )ر�س�ا عن �س�ورة اجل�سم – �سفق�ة بالذات – حتم�ل الغمو�س(، 
)ال�سم: �س. ع. ح(

اأوًل: درجات احلالة على املقايي�س ال�سيكومرتية للدرا�سة 
�لدرجة �لكلية على مقيا�س �سورة �جل�سم لدى �ملعاقني �سمعًيا 63	 
�لدرجة �لكلية على مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت للمر�هقني �ملكفوفني 64	 
�لدرجة �لكلية على مقيا�س حتمل �لغمو�س للمر�هقني �ملكفوفني 62	 

ثانًيا: تاريخ احلالة 

السن:

 19 سنة.

النوع: 

ذكر.

وقت حدوث اإلعاقة: 

منذ امليالد.

الترتيب امليالدي بني اخوته: 

الرابع.

مهنة األب: سباكمهنة األم: ربة منزل.نوع اإلعاقة: كف بصري كلي.

املستوى التعليمي لألب: أمي ال يجيد القراءة وال 

الكتابة.

املستوى التعليمي لألم: أمية ال جتيد 

القراءة وال الكتابة.



ال�صفقة بالذات وحتمل الغمو�س كمنبئني ب�صورة اجل�صم د. اأحمد عبد امللك اأحمد

 58 

يذكر �لفرد �أنه يعي�س مهم�ًسا يف �أ�سرته ل يوؤخذ ر�أيه حتى يف �أموره �ل�سخ�سية، 
ولي����س م���ن حقه �ن يتخذ �أي قر�ر، مفتقًد� للتفاهم و�حلو�ر مع جميع �أفر�د �أ�س���رته، 
يعاين من ق�س���وة �لأب و�لأم و�س���ربهم له بكرثة ب�س���بب وبدون �س���بب، وي�س���ري �لفرد 
�إىل طفولت���ه �لغ���ري �س���عيدة و�لت���ي تعر�س فيه���ا لإهانات كثرية م���ن كل �ملحيطني به            
)�لكل ي�س���بني ويتعمد �إهانتي(، كما يعاين �لفرد حالة �لتفكك �لتي تعي�س���ها �أ�س���رته 
وع���دم �لرت�ب���ط بني �أفر�دها )�حنا ��س���رة فقرية ومعدم���ة وكل و�حد مننا يف ناحيه(، 
ف���الأب قا����س �لقلب ول يفي باحتياجات �لأ�س���رة ود�ئم �لع�س���بية و�لعنف مع �جلميع 
يهتم فقط بنف�سه، و�لأم د�ئًما متوترة منفعلة تهمل �جلميع ول تعتني باأحد، وتعامله 
على �أنه عقاب من �هلل لالأ�سرة )�أمي د�ئًما تقول يل �أنت عملنا �لأ�سود يف �لدنيا دي(، 

�ما �لأخوة فكل منهم يهتم بحاله فقط ولو على ح�ساب �لآخرين.

وم���ن م�س���ادر �ملعان���اة �لنف�س���ية �لت���ي يعي�س���ها �لف���رد �س���عوره بع���دم �لأم���ان 
و�لتهمي����س م���ن قب���ل �لآخري���ن، ونب���ذ �أ�س���رته ل���ه و�عتباره ع���بء عليه���ا، كذلك عدم 
قدرته على �لتو��س���ل مع �أفر�د �أ�س���رته )ل �أحب منهم �أحد ول يحبني �أحد(، و�عتبار 
�أف���ر�د �أ�س���رته �أن �إعاقته نقمة م���ن �هلل وعقاب لهم، �إىل جانب �س���عوره �لد�ئم �أنه �أقل 
م���ن �لآخري���ن و�أن فر����س جناح���ه يف �حلي���اة قليل���ة، كذل���ك معانات���ه م���ن �لكو�بي����س 
�ملزعجة �لتي تطارده ب�س���كل م�س���تمر )�أرى وكاأين �أغرق ول �أحد يحاول �إنقاذي رغم                 

�سر�خي �مل�ستمر(. 

وم���ن �لع���اد�ت �ل�س���لوكية �ل�س���يئة �لتي ي���ود �لف���رد �لتخل�س منه���ا ثقته وحبه 
�ل�س���ريع لأي �س���خ�س يعامل���ه بح���ب و�ح���رت�م )رمب���ا �ل�س���بب يف ذلك �فتق���اده للحب 
و�لح���رت�م د�خ���ل �أ�س���رته(، كذلك �حل�سا�س���ية �لز�ئ���دة و�خلوف من �نتقاد و�س���خرية 
�لآخري���ن، �أم���ا �لع���اد�ت �ل�س���لوكية �جليدة �لتي ي���ود �لفرد �حلفاظ عليه���ا فتتمثل يف 

عالقته �جليدة ببع�س زمالئه وتعامله معهم ب�سكل طيب.

يرى �لفرد �ن �حلياة ل قيمة لها بالن�س���بة له، فهو يرى �أنه بعيد عن ربه ول 
�أحد يتقبله وحتى هو نف�سه ل تعجبه �سخ�سيته ول �سكله )نف�سي �أتغري و�أكون �إن�سان 

كوي�س(، ويبدى �لفرد �جتاًها عد�ئًيا موجًها نحو �أفر�د �أ�سرته و�إن كان كامًنا. 
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ثالًثا: تف�سري ا�ستجابات احلالة على اختبار �ساك�س SSGT لتكملة اجلمل الناق�سة
ق���ام �لباحث بتف�س���ري ��س���تجابات �حلال���ة يف كل �جتاه على حدة ) �أربعة ع�س���ر 
�جتاًها من �خلم�س���ة ع�س���ر �جتاًها بعد حذف �لجتاه نحو �ملروؤو�س���ني لعدم منا�س���بة 
بن���وده لأف���ر�د �لعين���ة( لختب���ار �س���اك�س SSGT لتكمل���ة �جلمل �لناق�س���ة م�س���تعيًنا 
بالبيان���ات و�ملعلوم���ات �لت���ي مت �حل�س���ول عليها عن �حلال���ة �أثناء �ملقابل���ة �لكلينيكية 
�ملقنن���ة، وم���ن خالل �ملالحظ���ة �لكلينيكية �حل���رة، وميكن بلورة ملخ�س ل�س���تجابات 

�حلالة على �ختبار �ساك�سSSGT لتكملة �جلمل �لناق�سة كما يلي: 

1- جمال الأ�سرة 
يع���اين �لف���رد جو �أ�س���ري مف���كك ي�س���وده �لع�س���بية و�لعن���ف يف �لتعامل بني   
�جلميع، كل فرد من �أفر�د �لأ�سرة يعي�س يف عامل خا�س به منعزًل عن �لآخرين دون 
حو�ر، ل يوجد من يهتم به و�جلميع يعامله على �نه عدمي �لقيمة وعبء عليهم، كما 
يتملكالفرد �جتاًها �س���لبًيا نحو �أفر�د �أ�س���رته بالكامل، فالأب د�ئم �لنفعال و�لع�سبية 
يتعام���ل م���ع �جلميع بق�س���وة وعنف ول يفي باحتياج���ات �لأ�س���رة، و�لأم ل تهتم باأحد 
ود�ئمة �ل�سرب للجميع ب�سبب وبدون �سبب، فهي ل تعي كيف تربي �أبنائها، و�لأخوة 
كل منه���م يهت���م بنف�س���ه فق���ط وعالقته بهم �س���يئة ماعد� �لأخ �لأ�س���غر فقط، ويبدي 
�لف���رد مي���اًل نحو �أمه �أكرث من �أبيه، ويوؤكد هذ� �لجتاه ��س���تجاباته )�أ�س���رتي مقارنة 
بالآخري���ن فق���رية ومفكك���ة ومعدمة – �أخوتي كل و�حد يف حال���ه ول يهتم بالآخرين 
                – – �أب���ي ي�س���ربنا د�ئًم���ا ويف���رق بينن���ا يف �ملعاملة – �أمي ل تع���رف كيف تتعامل معنا 
ل �أحد يهتم لأمري وكاأين غري موجود – ي�سعرين �جلميع باأين عبء على �لأ�سرة(.

2- جمال اجلن�س
�أظهر �لفرد حتفًظا �س���ديًد� على �حلياة �لزوجية فهو ير�ها عالقة حمكوم   
عليها بالف�س���ل )�لفرد هنا يعمم حالة �أ�س���رته على جميع �لعالقات �لأ�س���رية(، �إل �أنه 
يب���دى �جنذ�ب���ه نحو �جلن�س �لآخر )قد �أجد معهم م���ا ل �أجده يف بيتي( �لأمر �لذي 
�سبب له بع�س �مل�سكالت، ويرى �أن �لن�ساء ناق�سات عقل ودين ول يبدين �إل �لق�سوة، 
ويظه���ر ذل���ك �لجت���اه م���ن خ���الل ��س���تجاباته )�س���عوري نح���و �حلي���اة �لزوجي���ة �أنها 
                     – حمكوم عليها بالف�س���ل – لو كان يل عالقات جن�س���ية حتما �س���يكون �لو�س���ع �أف�سل

عندما �تخيل وجود رجل و�مر�أة معا �متنى لو كنت مكانه(.
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3- جمال العالقات الإن�سانية املتبادلة
يب���دي �لفرد تو�فًقا �جتماعًيا ب�س���يًطا )عالقتي جيدة مع �أ�س���اتذتي وبع�س   
زمالئ���ي(، �إل �أن���ه يع���اين �بتعاد عدد م���ن زمالئه عن���ه ونفورهم من���ه )�لنا�س �لذين 
�أحبه���م �أك���رث م���ن غريهم �س���ديقي ع. �س و�س���ديقي ح. م هما فقط م���ن يتحملونني 
ويقفون بجانبي وقت �ملحن وي�س���األون عني– كثري من زمالئي يرف�س���ون م�س���اركتي 
�لأن�س���طة(، ويعاين �لفرد �س���عًفا يف �ملهار�ت �لجتماعية تفقده �لتفاعل باإيجابية مع 
�لآخري���ن )م����س ع���ارف �أتعامل معاه���م �أز�ي – �أنا بحب �أجل�س لوحدي �أح�س���ن(، كما 
يظهر �لفرد بع�س �لغرور و�لتكرب يف عالقته باأ�سدقائه )عندما �أتغيب عن �أ�سدقائي 

ي�سعرون باحلزن وبفر�غ كبري(. 

4- جمال مفهوم الذات 
يب���دو �لف���رد ع���دمي �لثق���ة بنف�س���ه، يفتق���د لالجته���اد و�ملثاب���رة يف حلظ���ات   
�لخفاق و�لف�س���ل، كما يظهر �س���عوره بالنق�س و�لدونية و�أنه �أقل من �لآخرين وهذ� 
���ا يبدو �لف���رد بال هدف، �أو طموح  �أم���ر تفر�س���ه عليه �إعاقته )على حد تعبريه(، �أي�سً
مظه���ًر� مفهوًم���ا �س���لبًيا جت���اه ذ�ت���ه، مقتنًع���ا �أن���ه يج���ب عليه �لبتع���اد ع���ن �لآخرين 
خوًفا من �ل�س���خرية و�ل�س���تهز�ء به، و�أكرب نقاط �س���عفه �أنه �س���هل �لنقياد و�لتبيعة 
لالآخرين، كما يبدي �لفرد ت�س���اوؤًما جتاه �مل�س���تقبل )عندما يتقدم بي �ل�س���ن �س���تكون 
�لظ���روف �أ�س���وء مم���ا ه���ي علي���ه – �أك���رب نق���اط �س���عفي �أنني �أث���ق يف �لآخرين �س���ريًعا 
مبجرد معاملتي ب�س���كل جيد – عندما تقف �لظروف �س���دي ل حيلة يل �أنتظر حتى 
تتح�س���ن �لظ���روف – لي�س لدى قدرة على فع���ل �لكثري فاإعاقتي متنعني – �أعلم �أنها 
حماق���ة لكن���ي �أخ���اف د�ئًم���ا من �س���خرية �لآخرين من���ي– �أكرث ما �أبغي���ه يف �حلياة �أن 
يتغري �س���كلي لالأف�س���ل – �ل�س���يء �لذي �أطمح �إليه �س���ًر� هو �لرتباط بزميلتي �لتي 

�أحبها )رف�س �لف�ساح عن ��سمها( - يبدو يل �مل�ستقبل كئيًبا(. 

خال�سة وتعقيب
م���ن خ���الل ��س���تقر�ء ما مت عر�س���ه ع���ن �حلالة ميكنن���ا مالحظ���ة �أن �لفرد   
يفتق���د �إىل �حل���ب و�لأم���ان د�خ���ل �أ�س���رته فيبح���ث عن���ه خارجه���ا ول���و بطريق���ة غري 
�س���وية، غ���ري عاب���ئ بقي���م وتقالي���د �ملجتم���ع، ت�س���يطر عليه رغبات���ه، كما يب���دي �لفرد 
�نزعاًج���ا �س���ديًد� من �س���خرية وتقيي���م �لآخرين له، وم���ن عجزه عن م�س���ايرة �أقر�نه 
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نتيج���ة لإعاقت���ه مما ينعك�س �س���لًبا على مفهوم���ه وتقبله لذ�ته و�لت���ي يريد تغيريها 
لالأف�س���ل باأي طريق���ة، ونتيجة لذلك مييل �لفرد �إىل �لعزل���ة و�جللو�س مبفرده مع 
ندرة �أ�سدقائه وعالقاته �ملحدودة مع �ملحيطني به، كما يظهر �لفرد قا�سًيا على ذ�ته 
ع���دمي �لثقة بنف�س���ه ي�س���يطر عليه �س���عور بالنق����س و�لدونية و�أنه �أقل م���ن �لآخرين 
و�أن �إعاقته �س���بًبا مبا�س���ًر� يف ف�س���له، م�ست�س���لًما للحظات �لف�س���ل و�لخفاق، م�ستغرًقا 
يف �لتوح���د م���ع م�س���كالته دون �لتفك���ري يف حل له���ا، �أو �لتغل���ب عليها، ملقًيا باأ�س���باب 
ف�سله على �لآخرين )نحن يف جمتمع ل يعرف كيف يتعامل مع �لكفيف بل ينظرون 
�إلينا باحتقار(، مع �أن �مل�سكلة تكمن بد�خله ويف عجزه عن مو�جهة م�سكالته وحتمل 

تبعات �إعاقته، ويف �سعوره بعدم �لكفاءة، و�لق�سوة �لز�ئدة على ذ�ته. 

تعقيب على حالتي الدرا�سة الكلينيكية
�إن ��س���تقر�ء ��س���تجابات حالت���ي �لدر��س���ة �لكلينيكي���ة مرتفع���ي ومنخف�س���ي   
 SSGT س���ورة �جل�س���م، و�ل�س���فقة بال���ذ�ت، وحتمل �لغمو����س( على �ختبار �س���اك�س�(
لتكمل���ة �جلمل �لناق�س���ة، و��س���تعر��س تاريخ �حلالة لكل منهما با�س���تخد�م ��س���تمارة 
در��س���ة �حلال���ة للمر�هق���ني ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، ي�س���ري �إىل وج���ود تو�فق بني 
�لدر��س���ة �لكلينيكية و�لدر��س���ة �ل�س���يكومرتية، حيث �أ�سهمت �لدر��س���ة �لكلينيكية يف 
ر�س���م �سورة حلالتي �لدر��سة تو�سح وجود �ختالًفا جوهرًيا بينهما يف �لبناء �لنف�سي 
ودينامي���ات �ل�سخ�س���ية – وه���و ما يحقق �س���حة �لفر����س �لكلينيكي –حي���ث �أظهرت 
�لدر��س���ة �لكلينيكية �أن �حلالة �لطرفية �لأقل يف )�س���ورة �جل�س���م، و�ل�سفقة بالذ�ت، 
���ا يف تقبل �ل���ذ�ت و�لآخرين تكونت معه �س���ورة  وحتم���ل �لغمو����س( �أظه���رت �نخفا�سً
�سلبية للج�سم، �إ�سافة �إىل عدم �لقدرة على حتمل �ل�سغوط و�لغمو�س �لذي تفر�سه 
طبيع���ة �لإعاق���ة �لب�س���رية، كما تظه���ر �حلالة ق�س���وة يف �لتعامل مع �ل���ذ�ت يف �أوقات 
�لف�س���ل و�ملعاناة، مع نظرة ت�س���اوؤمية للم�س���تقبل، كل ذلك يف ظل حياة �أ�س���رية مفككة 
وعالقات �إن�س���انية م�س���طربة ي�سودها �لتوتر وعدم �ل�س���عور بالأمان، و�سعور بالذنب 
نتيجة للنقد �لذ�تي و�ل�س���عور بالدونية، مع ��س���تخد�م حيل ل�سعورية – كالن�سحاب 
و�لتعوي�س – وذلك للهروب من �لو�قع �ملوؤمل، وبالتايل ميكننا �لقول �أن تكوين �ملر�هق 
�لكفيف ل�س���ورة �س���لبية جل�س���مه ل يرتبط فقط بانخفا�س م�س���توى �ل�سفقة بالذ�ت، 
���ا �إىل تدهور �لبناء �لنف�سي  و�نخفا�س م�س���توى حتمل �لغمو�س لديه، بل يرجع �أي�سً
و�لدينامي ل�سخ�س���يته و�لذي �س���بق و�أ�س���رنا �إليه عند حتليل ��ستجابات هذه �حلالة. 
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يف                                    �لأك���رث  �لطرفي���ة  �حلال���ة  �أن  �لكلينيكي���ة  �لدر��س���ة  �أو�س���حت  كم���ا   
)�سورة �جل�سم، و�ل�سفقة بالذ�ت، وحتمل �لغمو�س( �أظهرت حتدًيا لالإعاقة، وتقباًل 
لل���ذ�ت و�لآخري���ن، ور�س���ا بالأمر �لو�قع م���ع �ملثابرة و�لجتهاد نحو حتقيق �لأف�س���ل 
تكونت معه �سورة �إيجابية للج�سم، يدعمها ترفق �حلالة بالذ�ت وقت �ملعاناة و�لف�سل، 
م���ع �إد�رة �ملو�ق���ف �ملبهم���ة باإيجابية وكفاءة يف ظ���ل حياة �أ�س���رية مرت�بطة، وعالقات 
�جتماعية �سوية، ونظرة �إيجابية متفائلة للم�ستقبل، وبالتايل ميكننا �لقول �أن متتع 
�ملر�ه���ق �لكفي���ف ب�س���ورة �إيجابية للج�س���م ل يرتبط فقط بارتفاع م�س���توى �ل�س���فقة 
ا �إىل قوة �لبناء �لنف�سي و�لدينامي كما �سبق  بالذ�ت وحتمل �لغمو�س، بل يرجع �أي�سً

و�أ�سرنا عند حتليل ��ستجابات هذه �حلالة.

تو�سيات البحث
من خالل �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لبحث �حلايل، يو�سي �لباحث مبا يلي: 

در��س���ة متغ���ريي �ل�س���فقة بال���ذ�ت وحتم���ل �لغمو�س ل���دى فئ���ات خمتلفة ويف 1 )
خمتلف �ملر�حل �لعمرية. 

تطوي���ر �لتوج���ه نح���و �لهتم���ام برعاي���ة ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة ومنه���م 1 )
�ملر�هقني �ملكفوفني و�إلقاء �ل�س���وء على بع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية ذ�ت �لتاأثري 

�لإيجابي يف حياتهم ومنوهم نف�سًيا، و�جتماعًيا، و�نفعالًيا. 
�إع���د�د بر�م���ج �إر�س���ادية لتنمي���ة متغ���ري�ت �ل�س���فقة بال���ذ�ت وحتم���ل �لغمو�س 1 )

و�لر�س���ا ع���ن �س���ورة �جل�س���م ل���دى ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة ب�س���فة عام���ة 
و�ملر�هقني �ملكفوفني ب�سفة خا�سة وهو ما يعد موؤ�سر� جيد� لتدعيم حياتهم 
�لنف�س���ية وزي���ادة قدرته���م عل���ى �لتعام���ل باإيجابي���ة و�ل�س���مود �أمام �مل�س���كالت 

�لجتماعية و�لنف�سية �لتي يتعر�سون لها. 
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ملخ�س البحث
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني �لوع���ي �ملورفولوج���ي 
ومهار�ت �لقر�ءة لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغويا باملرحلة �لبتد�ئية، ومعرفة �لفروق 
ب���ني �جلن�س���ني يف �لوعي �ملورفولوجي، ولهذ� �لغر����س �أعدت  �لباحثني �ختبار تقييم 
�لوعي �ملورفولوجي لالأطفال �ملتاأخرين لغويا و�لذي يتكون من �ستة �أبعاد، ومقيا�س 
مهار�ت �لقر�ءة وي�سم خم�س مهار�ت، وتكونت عينة �لدر��سة من )70( طفاًل وطفلة 
مت �ختياره���م م���ن �لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًي���ا �لذين يح�س���لون عل���ى �لتاأهيل بوحدة 
�أمر��س �لتخاطب مب�ست�س���فى جامع���ة �لزقازيق، وبع�س مر�كز �لتخاطب مثل مركز 
)روؤي���ة، وتو��س���ل، �تكل���م، وجمعي���ة حتفي���ظ �لق���ر�آن( بالزقازيق حمافظة �ل�س���رقية، 
ترت�وح �أعمارهم �لزمنية من )9-12( �سنة. و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة 
�رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيا بني �لوعي �ملورفولوجي ومهار�ت �لقر�ءة، ول توجد 
فروق بني �لذكور و�لإناث يف �لوعي �ملورفولوجي ومهار�ت �لقر�ءة، ومن هنا تو�س���ى 
�لدر��سة �حلالية ب�سرورة �إعد�د بر�مج تدريبية لتنمية �لوعي �ملورفولوجي لالأطفال 
�ملتاأخرين لغوًيا ملا لها من عظيم �لأثر على مهار�ت �لقر�ءة، و�ملهار�ت �حلياتية، وفى 

�سوء تلك �لنتائج �قرتحت  �لباحثني عدًد� من �لتو�سيات و�لدر��سات �مل�ستقبلية.

الكلمات االفتتاحية: �لوعي �ملورفولوجي – مهار�ت �لقر�ءة – �لتاأخر �للغوي.
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Abstract: 
This study Investigated the relationship between morphological 
awareness and reading skills to children with language delay in 
primary stage. Also examined differences between males and 
females in morphological awareness. Participants were (70) 
children with language delay whom receive rehabilitation in 
zagazige university hospital, and Roaya & tawasol,center . They 
were ranging in chronological age (9:12) years. The researcher 
prepared morphological awareness measure, results indicated 
positive significant relationship between morphological awareness 
and reading skills to children with language delay and there weren,t 
significant difference among males and females in morphological 
awareness and reading skills .The study recommended preparing 
training program to develope morphological awareness that affected 
reading skills and life skills .
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م�سكلة البحث: 
 �لتم�س���ت �لباحثني م�س���كلة �لدر��س���ة من خالل �لطالع على �أدبيات �لرتبية 
�خلا�س���ة؛ حيث �أن ن�س���بة �نت�س���ار �لتاأخر �للغوي تقدر بحو�يل5% تقريًبا من جمموع 
تقدي���ر�ت  ت���رت�وح  �أن���ه  �إىل  ����س223(  �أ�س���امة م�س���طفى )2014،  وي�س���ري  �لأطف���ال، 
��س���طر�بات �للغ���ة �لتعبريي���ة و�ل�س���تقبالية م���ا ب���ني )1-13%(، كم���ا �أثب���ت در��س���ة 
 (Casalini ,Brizzolara, Chilosi, Cipriani,Marccolini,Pecini.,et
(al, 2007, p.77 �أن �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م ف�س���ل يف تطور �للغ���ة مبعدل طبيعي 
ي�س���لون �إىل ح���و�يل 3% م���ن �لأطف���ال بالرغ���م م���ن �لتو��س���ل �لجتماع���ي �ملنا�س���ب 
و�لفر����س �ملتاح���ة لتعلم �للغة، و�أن هناك عالقة قوية بني �لت�س���كيل �ل�س���حيح للفظ 
)�مل�س���توى �ملورفولوجي( ومهار�ت �للغة ب�س���فة عامة، و�لقر�ءة ب�س���فة خا�سة؛ حيث 
تعد �لقر�ءة و�س���يلة ��س���تقبال رئي�س���ة ومهمة للتح�س���يل �لأكادميي، ومبا �أن م�س���در 
�مل�س���كلة و�قع تلم�س���ه  �لباحثني بحكم عملها كمعلمة لغة عربية لحظت �أن من �أكرث 
�مل�سكالت �لتي يعانى منها هوؤلء �لأطفال عدم �لقدرة علي ت�سكيل )��ستقاق( �لكلمة، 
و��س���تخد�م �ل�س���مائر، و�أدو�ت �لربط، و�لزمان، و�ملكان عندم���ا يتحدثون، �أو يقر�أون، 
وفى نف�س �لوقت ل ي�ستطيع �لنا�س من حولهم فهم مطالبهم �لأمر �لذي يوؤدي �إىل 
�سعورهم بالعجز، و�لنق�س، و�لدونية، و�نخفا�س �لتح�سيل �لأكادميي، وعدم �لتكيف 
م���ع �أقر�نه���م د�خ���ل �ملدر�س���ة، وخارجها. ولق���د تناول���ت �لعديد من �لدر��س���ات �لوعي 
�ملورفولوج���ي وعالقت���ه مبه���ار�ت �لقر�ءة ل���دى �لأطفال؛ �إل �أنه ل توجد در��س���ة -يف 
حدود �إطالع  �لباحثني – �هتمت بدر��سة �لعالقة بني �لوعي �ملورفولوجي ومهار�ت 
�لق���ر�ءة ل���دى �لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًيا. ومن هنا ميكن �س���ياغة م�س���كلة �لبحث يف 
�ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل: هل توجد عالقة بني �لوعي �ملورفولوجي ومهار�ت �لقر�ءة 

لدي �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا؟

اأهداف البحث:
 ته���دف �لدر��س���ة �حلالية �إىل �لك�س���ف ع���ن �لعالقة بني �لوع���ي �ملورفولوجي 
ومه���ار�ت �لقر�ءة ومعرف���ة �لفروق بني �لذكور و�لإناث يف �أبع���اد �لوعي �ملورفولوجي 
)�إدر�ك نوع �ملورفيم - حتديد �ملورفيم من حيث �لعدد- مورفيم �لزمن – �ل�سمائر- 
�مل�سافة – �لظرف(، وذلك من خالل �إعد�د وتطبيق �ختبار تقييم �لوعي �ملورفولوجي 

لالأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.
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اأهمية البحث:
 تكم���ن �أهمي���ة �لبحث �حلايل يف �أهمية �لفئة و�ملو�س���وع �لذي نت�س���دى له �أل 
وه���و �لوع���ي �ملورفولوجي وعالقته مبهار�ت �لقر�ءة ل���دى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا، 

وتتمثل �أهمية �لدر��سة يف عدد من �لعتبار�ت على �لنحو �لتايل:
�لتاأكي���د على �أهمية �لوعي �ملورفولوجي ودوره يف فهم �لقر�ءة لالأطفال ذوي 1 ))

�لتاأخر �للغوي. 
در��سة مرحلة مهمة من مر�حل �لنمو �للغوي هي مرحلة �لطفولة، ومرحلة 1 ))

مهم���ة م���ن مر�ح���ل �لتعلي���م هي �حللق���ة �لأوىل م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي �لتي 
تت�سكل فيها �سخ�سية �لطفل؛ حيث يعترب �لأطفال من �أهم فئات �ملجتمع.

ن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة – يف حدود �ط���الع  �لباحثني- �لت���ي تناولت �لوعي 1 ))
�ملورفولوجي وعالقته مبهار�ت �لقر�ءة لالأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.

قد ت�س���هم �لدر��س���ة �حلالية يف تقدمي بع�س �ملوؤ�سر�ت �لتي ت�ساعد �ملخت�سني 1 ))
خا�س���ة �ملهتمني مبجال ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة و�ملعلمني يف �لت�س���خي�س، 
وت�س���ميم �لرب�مج �ملنا�س���بة لزيادة �لوعي مب�س���تويات �للغة وخا�س���ة �مل�ستوى 

�ملورفولوجي، وحت�سني مهار�ت �لقر�ءة.

م�سطلحات البحث:

1( التاأخ�ر اللغ�وي Delayed Language: "ه���م �لأطفال �لذي���ن يعانون من نق�س 
يف �لإدر�ك �لفونيمي، وت�س���كيل �لكلمات، و��س���تخد�م �ل�س���مائر و�لرو�بط، و�لتجريد 
�للغ���وي؛ مم���ا يح���دث تاأخ���ًر� ملحوًظ���ا يف �مله���ار�ت �للغوي���ة، ويف منو كف���اءة �حلديث 
و�لق���ر�ءة لديه���م يف مرحلة �لطفولة جتعلهم غري قادرين على �لتعبري عن �أنف�س���هم 
باملقارن���ة باأقر�نه���م مم���ن هم يف م�س���توي عمره���م �لزمن���ي، ويكون له تاأثري مبا�س���ر، 
وغري مبا�س���ر على قدر�تهم �ملعرفية، و�لجتماعية، و�لنف�سية، و�لتعليمية، و�نحر�ف 

�ل�سلوك �للغوي عن �ملعايري �ملطلوبة".

2( مه�ارات الق�راءة Reading skills: "�أنه���ا عملي���ة عقلي���ة تتطل���ب �لتع���رف عل���ى 
�حلروف، و�لكلمات، و�لتمييز بينها، و�لتعرف على �أوجه �ل�سبه و�لختالف، و�لقدرة 
عل���ى فهم مع���اين �لكلمات، وحتويل �لرم���وز �ملطبوعة �إىل �أ�س���و�ت منطوقة، وكلمات 

حيث تقوم على �لتعرف، �لنطق، و�لتعبري، و�لطالقة، و�لفهم".
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3( الوع�ي املورفولوج�ي Awarenes Morphology:"ه���و �إدر�ك �لطف���ل بن���اء 
�لفونيم���ات بو�س���ع �لأ�س���و�ت يف قو�ل���ب مورفولوجي���ة )�س���رفية( مث���ل: �لأ�س���ماء، 
و�لأفعال، و�ل�سفات، �أدو�ت �لربط، وغريها من �ل�سيغ كل منها يعرب عن حالة معينة 
م���ن حالت مقامات �لت�س���ال �للغ���وي، و�لقدرة على بن���اء �لكلمة، وتنا�س���ق �لوحد�ت 
�ل�س���وتية؛ ليحولها �إىل كلم���ات )مورفيمات( بحيث تعطي معنى، و�س���ياغة �لكلمات 

يف جمل مفهومه".

4( الربنام�ج التدريب�ي The Training Program: "ه���و جمموع���ة من �خلرب�ت 
�لرتبوي���ة، و�مله���ار�ت �للغوي���ة �لأد�ئي���ة �مل�س���ممة بطريق���ة متكامل���ة، يف �س���وء خط���ة 
مر�س���ومة، ومنظمة، قائمة علي �أ�س����س علمية؛ لتقدمي �خلدم���ات جلميع �أفر�د عينة 
�لدر��س���ة م���ن �ملتاأخري���ن لغوًي���ا، و�لت���ي يق���وم بها �لطفل حت���ت �إ�س���ر�ف، وتوجيه من 
جانب �س���خ�س متخ�س����س يف فرتة زمنية حمددة، يعمل على تزويده مبهار�ت لغوية 
متكن���ه م���ن تنمية وعي���ه �ملورفولوجي، وحت�س���ني مهار�ته �لقر�ئي���ة، وبالتايل خف�س 

م�ستوى تاأخره �للغوي، وزيادة حت�سيله".

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
 �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن تاأخر لغ���وي تظهر لديهم �س���عوبة يف �مل�س���توي 
�ملورفولوجي و�لنحوي لرتباط �مل�ستويني، حيث تظهر �سعوبة خا�سة يف مورفولوجيا 
�لأ�س���ماء و�لأفع���ال، وحتديد �لعالقات، و�إدر�ك عالمات �جلمع و�لن�س���ب، و�ل�س���و�بق 
و�للو�ح���ق (Lukacs ;Leonard., &Kas,2010 ,pp.145-161)، ويوؤث���ر ذل���ك 
على �لقر�ءة فالقر�ءة فن لغوي يرتب باجلانب �ل�سفوي للغة عندما ميار�س ممار�سة 
جهرية بالعني و�لل�سان، ويرتبط باجلانب �لكتابي للغة من حيث �أنها ترجمة لرموز 

مكتوبة )يون�س ،2001، �س12(.
 (Saiegh ,A.,&Geva ,E ,2007pp 481-504) وهذ� ما �أكدته در��س���ة
حيث تو�س���لت �إىل وجود عالقة بني �لوع���ي �لفونولوجي و�ملورفولوجي، و�لقر�ءة يف 
�للغت���ني �لعربي���ة و�لجنليزية، و�أن �لطالقة يف قر�ءة �لكلم���ة �ملركبة يف كلتا �للغتني 
مرتب���ط بالوع���ي �ملورفولوجي �إل �أن هناك �ختالف ب���ني �للغتني يف �لعمق �لإمالئي 
و�لرتكيب �ملورفولوجي؛ لت�س���اع �ملعاين يف �للغة �لعربية عن غريها، فهي لغة غنية 
بنظ���م �ل�س���تقاق و�لت�س���ريف حي���ث تكتف���ي باللو�حق يف كث���ري من �لأحي���ان بدل من 
�ل�سمري وذلك عند ت�سريف �لفعل �إىل حالته �ملختلفة ) �لتكلم، و�خلطاب، و �لغيبة ( .
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 مم���ا �س���بق يت�س���ح تر�بط، وتفاعل م�س���تويات �للغة مع بع�س���ها لتك���ون �ملعنى 
�مل���ر�د، �إل �أن �ملالح���ظ �إل �أن �مل�س���توى �لفونولوج���ي، و�ملورفولوج���ي �أك���رث �رتباط���ا، 

وتفاعال مع بع�سهما. 

الوعي املورفولوجي وعالقته مبهارات القراءة لدي املتاأخرين لغوًيا:
�لوع���ي �ملورفولوج���ي ل���ه تاأثري� مبا�س���ًر� على �لق���ر�ءة و�لفه���م �لقر�ئي لدى 
 (Goodwin., Huggins., لأطفال وهذ� ما �أثبتته �لعديد من �لدر��سات، حيث �أ�سار�
دع���م  �إىل   .Carlo.,& August .,&Calderon ,2013 ,pp.1387-1415)
�لوع���ي �ملورفولوج���ي ملهار�ت �لق���ر�ءة عن طريق زي���ادة �ملفرد�ت �للغوية مما ي�س���اعد 
 (Jiang &Fang 2012 ,pp.76-86) يف ت�س���هيل �لفه���م �لقر�ئ���ي، و�أثب���ت در��س���ة
�أثر �مل�ستوي �ملورفولوجي علي �سياق وتف�سري �لكالم لدى �ملتاأخرين لغويا ؛ حيث �أن 
�لوعي �ملورفولوجي من �لعو�مل �لرئي�س���ية �لتي �ملوؤثرة يف قدرة �لقرد على �لقر�ءة، 
في�ساعد على تف�سري �لكلمات غري �ملفهومة عند �لقر�ءة، وبه يتعرف �لطفل على نوع 
�لكلم���ة، وزم���ن �لفعل، وتنظيم �س���ياق �لكالم مبعرفة �أدو�ت �لرب���ط، وترجمة �لأفكار 
وبالتايل ي�ساعد على �لهجاء، و�لقر�ءة مع مر�عاة �لقو�عد �لنحوية، و�إدر�ك �مل�ستوي 
 (Reem Al Ghanem .,& Devin Kearns,2015 لدليل . و�أو�سحت در��سة�
(pp 83-109, �لعالق���ة ب���ني �لوعي �لفونولوجي، و�ملورفولوج���ي، ومهار�ت �لهجاء 
و�لقر�ءة للغة �لعربية لدى �لأطفال، حيث ركزت �لكثري من �لدر��س���ات على �ملهار�ت 
�لقر�ئية و�لإمالئية ومل تهتم باملهار�ت �لفونولوجية، و�ملورفولوجية، وكان �لغر�س 
من �لدر��س���ة فح�س �مل�س���كالت �لتي يتعر�س لها �لطفل عند �لقر�ءة باللغة �لعربية، 
و��س���تخد�م �لهج���اء، ومل تر�ع���ي �مله���ار�ت �ملورفولوجي���ة عند نطق �لكلم���ات �لعربية، 
ومت عمل )12( در��سة بحثت �لعالقة بني مهار�ت �لقر�ءة، و�ملهار�ت �ملورفولوجية يف 
�لكلمة �لعربية للطالب يف �ل�س���فوف من �لرو�س���ة حتى )12( �سنة، و�أظهرت �لنتائج 
�أن هناك عالقة قوية بني مهار�ت �لقر�ءة و�مل�ستوى �ملورفولوجي يف �ل�سفوف �لأوىل 
م���ن �ل�س���ف �لأول �إىل �ل�س���ف �خلام�س ؛ لذ� يجب �لهتمام بامله���ار�ت �لفونولوجية، 
و�أ�س���ار                   �لق���ر�ءة،  مناه���ج  ت�س���ميم  عن���د  �مل�س���تقبلية  �لدر��س���ات  يف  و�ملورفولوجي���ة 
�أن �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون  (Anna J.,& Julia, C,2015,PP509-541)�إىل 
من �س���عف لغوي يف وقت مبكر �أكرث عر�س���ة ل�س���عف مهار�ت �لقر�ءة من غريهم، كم 
�أن هن���اك �س���لة مبا�س���رة ب���ني �لدر�ك �ملورفولوجي، ودق���ة �لقر�ءة، و�لفه���م �لقر�ئي، 

وميكن ��ستخد�م ��سرت�تيجية �لتدرج مب�ستوى �لكلمة من �لفونيم �إىل �ملورفيم.
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 ( Erin .,Marc., Amy .,& Terry,2013,PP230-240) و��ستهدفت در��سة 
حت�سني مهار�ت �لقر�ءة و�أثره على �لوعي �لفونولوجي، �ملورفولوجي لدى عينة من 
�لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوي���ا ذوو �لع�س���ر �لقر�ئ���ي، ومت �لرتكي���ز على �مل�س���اكل �ملتعلقة 
بالفع���ل �ملا�س���ي، وطب���ق على �لعين���ة �ختبار ��س���تنباط �لفعل �ملا�س���ي و�ختب���ار تقييم 
�مله���ار�ت �لقر�ئي���ة بق���ر�ءة كلمة وترخيم �ل�س���وت و�أظهرت �لدر��س���ة وجود �س���عوبات 
مورفولوجي���ة وفونولوجي���ة مم���ا قلل���ت �لق���ر�ءة و�للغ���ة، و�أظهر �لأطفال ذوي ع�س���ر 
�لقر�ءة �س���عفا ملحوظا يف ��س���تنبات �لفعل �ملا�س���ي، و�أظهر كال �ملجموعتني م�س���اكل 
يف �ملعاجل���ة �ل�س���وتية، و�أثبت���ت �لدر��س���ة �أن �ملتاأخري���ن لغوي���ا لديه���م عجز و��س���ح يف 
�لوع���ي �ملورفولوج���ي، و�أكد (Davidson, Sean ,2015,n0 pag) �أن عدم �ملعرفة 
�ملورفولوجي���ة هي �لعو�مل �مل�س���ببة ل�س���عوبة يف مهار�ت �لق���ر�ءة، ولبد من �لتحليل 
�ملورفولوج���ي للكلم���ات ملعرفة �لوح���د�ت �ل�س���وتية �ملكونة للمورفي���م وحتديد �ملعنى 
�لدليل للكلمة، وميكن ��س���تخد�م ��س���رت�تيجية �لتحليل �ملورفولوجي ل�س���تخال�س 
مع���اين كلم���ات غ���ري معروف���ة �أثن���اء �لق���ر�ءة ؛ حي���ث طب���ق �لباحث در��س���ة عل���ى )9( 
تالمي���ذ م���ن �ل�س���ف �لر�ب���ع، و�خلام�س لديه���م �س���عوبات يف �لقر�ءة، و�س���عف لغوي، 
وجه���ل باملف���رد�ت، و�أثبت���ت در��س���ته �أهمي���ة �لتحلي���ل �ملورفولوج���ي يف زي���ادة �ملفرد�ت 

�للغوية، وتطوير �لقر�ءة.

 (Besse .,Moreira., &Paula ,2015, pp267-264) و�أج���رى كل من
در��س���ة عل���ى 148 طالًب���ا م���ن �لرب�زيل يتحدثون لغتني من �س���ن �ملدر�س���ة حتي دخلو� 
�ملدر�سة، وُطبق عليهم مقيا�س �لوعي �ملورفولوجي للغة �لفرن�سية، ومقيا�س �لقر�ءة 
،و�أثبتت �لدر��سة فعالية �لتدريب على �لوعي �ملورفولوجي يف تنمية مهار�ت �لقر�ءة 
بع���د خم����س �س���نو�ت، ويزيد بعد تقدمه���م يف �لعمر �لزمن���ي بدرجة �أعلى، و�أ�س���ار كال 
 (Deacon, S.,Kieffer, M.,& Laroche, A,2014,pp.432-451) م���ن 
�إىل وج���ود عالق���ة ب���ني �لوع���ي �ملورفولوج���ي، و�لفه���م �لقر�ئ���ي؛ حي���ث طب���ق �لوعي 
�ملورفولوج���ي باللغ���ة �لإجنليزي���ة، ومقيا�س مه���ار�ت قر�ءة �لكلم���ة، و�لفهم �لقر�ئي، 
ومقيا�س �لقدرة �ل�س���وتية لتحقيق �لعالقة، و�أظهرت �لدر��س���ة �أن هناك عالقة بني 
�لوع���ي �ملورفولوج���ي، ومه���ار�ت �لق���ر�ءة بالطريقة �جلزئي���ة، كما �أ�س���ارت �إىل �أهمية 
�لتدخ���ل �ملبك���ر بالوع���ي �ملورفولوجي؛ لكت�س���اب �لقدرة على �لق���ر�ءة، �لفهم، و�أن له 

�أثًر� مبا�سًر� على مهار�ت �للغة، وتطور �لقر�ءة.
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درا�سات �سابقة:
��س���تهدفت در��سة Elvira (1993) معرفة �أثر �لتاأخر �للغوي على �لكت�ساب 
�ملورفولوجي للغة، وركزت �لدر��سة على حتليل طويل للغة لدى �أربعة �أطفال ترت�وح 
�أعمارهم ما بني )4-7( �س���نو�ت، و�إجر�ء در��س���ة طولية، ثم �ختيار نف�س �ملجموعة يف 
مرحل���ة �ملر�هق���ة، ومقارنتهم بالأطفال �لعادي���ني �لذين لديهم تاأخ���ر مورفولوجي، 
وبع���د �إع���ادة �لختب���ار يف مرحل���ة �ملر�هق���ة �أظه���رت �لنتائ���ج �أن �لتن�س���ئة �لجتماعية 
�لإيجابية تقلل من ��سطر�بات �لكالم مثل �لثاأثاأة، وت�ساعد يف �لتكوين �ملورفولوجي 
�ملعجم���ي للعادي���ن، و�أن �لتاأخر �للغ���وي يوؤثر على تعلم �لقر�ءة، م���ع �لحتياج لبع�س 

�لتدخل للذين لديهم ��سطر�ب لغة منائي.

 ودر��س���ة )Cloutier ,Genevieve: )2002 ��س���تهدفت �لتع���رف عل���ى �أث���ر 
�لتاأخ���ر �للغ���وي عل���ى مه���ار�ت �لق���ر�ءة ل���دي �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من ��س���طر�ب 
�س���وتي ح���اد، وو�س���ف �مله���ار�ت �ملورفولوجي���ة و�إدر�ك �لطف���ل للفونيم���ات، وطبق���ت 
�لدر��س���ة عل���ى )10( �أطف���ال يتحدث���ون �لجنليزي���ة، ومت �ختياره���م م���ن م�ست�س���فى 
�أل���ربت بكلج���اري، وق�س���مت �لعين���ة �إىل جمموعت���ني �أحدهم���ا جتريبي���ة عدده���ا )5(                                                                 
)2 من �لإناث، و3 من �لذكور( و�ملجموعة �لثانية )5( �أطفال )3 �إناث، و2ذكور( لديهم 
��س���طر�ب يف �حلدي���ث، وطب���ق عليه���م �لأدو�ت �لتالي���ة 1- �ختبار �لإدر�ك �ل�س���وتي: 
 Receptive Morphology :2- �ختبار علم �ل�سرف phonemic perception
test 3-�ختبار �إنتاج �لكالم: Speech production test، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة: عن 
وج���ود عالق���ة د�ل���ة بني �لوع���ي �ملورفولوجي، وتاأخر �للغة، كما �أ�س���ارت �لدر��س���ة �إىل 
�أن �لأطفال �لذين يعانون من �س���عف فونولوجي يعانون �أي�س���ا من عجز يف �مل�س���توى 

�ملورفولوجي مما يدل على �لعالقة بني �مل�ستويني يف �للغة.

و��ستهدفت )pan-monique )2003 در��سة �لعالقة بني �ملهام �لفونولوجية 
و�ملورفولوجي���ة، و�أد�ء �لقر�ءة و�لهجاء، و�لت�س���مية و�لقو�عد �لنحوية، وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )199( طفال وطفلة �أنهو� �ل�س���ف �لأول �لبتد�ئ���ي، وطبق على �لعينة 
جمموعة من �لختبار�ت منها �ختبار باتليم Batelem test، و�ختبار قر�ءة �لكلمة 
 Reading comprehension و�ختب���ار �لفه���م �لقر�ئ���ي ،Word reading test
وج���ود  �إىل:  �لدر��س���ة  وتو�س���لت   word spelling testلهج���اء� و�ختب���ار   ،test
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�رتب���اط ق���وي بني جمي���ع �ملتغري�ت، م���ع �لرتكيز عل���ى �أهمية �مل�س���توى �لفونولوجي 
و�ملورفولوج���ي يف تنمي���ة �لق���ر�ءة و�ملهار�ت �لنحوية، و�أك���دت على وجود �ختالف بني 
�لبن���ني و�لبن���ات يف �مل�س���توى �ملورفولوج���ي، و�لفه���م و�لهج���اء ل�س���الح �لبن���ات، وثبت 
 Wiliam., Berninger., Abbot  )2003( م���ن  كال  �أجر�ه���ا  �لت���ي  �لدر��س���ة  يف 
Vaughan.,Vermeulen لعينة من �لطالب يف �ل�س���ف �لثاين يبلغ عددهم )98(، 
ويف �ل�س���ف �لر�بع يبلغ عددهم )97( �ملعر�س���ني لأخطار يف �لقر�ءة، و�لهجاء، لتنمية 
مه���ار�ت �لق���ر�ءة، و�لكتاب���ة، و�لهج���اء، و�مل�س���توى �ملورفولوج���ي و�أظه���رت �لدر��س���ة 
�أن �لإدر�ك �ملورفولوج���ي) �لت�س���كيل – �ل�س���تقاق( �س���اهم يف ج���ودة ق���ر�ءة �لكلم���ات 
لأطفال �ل�سف �لر�بع، كما �ساهم ب�سكل فريد يف �لرت�بط �للفظي و�لإمالء، و�لوعي 
�لفونولوجي )�ل�سوتي(، وحتليل �لكلمات �إىل مقاطع يف �لقر�ءة لدى تالميذ �ل�سف 
�لر�ب���ع، كما �أ�س���ارت �إىل وجود عالقة بني �ملورفولوجي���ا، ومهار�ت �للغة �لأخرى مثل 

�لقر�ءة و�لكتابة للمتاأخرين لغوًيا،

�للغ���وي  بالت�س���كيل   :Edwards &Munson  )2007( در��س���ة  و�هتم���ت 
و�مل�س���كالت �لأكادميي���ة ل���دي �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عف �للغة، ويف ت�س���ور 
�إنت���اج �لكالم ل���دى هوؤلء �لأطفال، ومعرفته���م علي جو�نب �لبنية �للغوية �ل�س���ليمة 
) �لق���در�ت �لنف����س لغوية( حيث ي�س���تند �إىل جتريد �للغة، وحتليلها، و�لأ�س���و�ت هي 
و�حدة من و�س���ائل �لت�س���ال �لتي يتم من خاللها نقل �للغة و�أي م�س���كلة يف �لتعرف 
عل���ي �لأ�س���و�ت، و�حلف���اظ عليها قد يكون عامال م�س���ببا ل�س���عف �للغ���ة تكونت عينة 
�لدر��س���ة من جمموعة من �أطفال �ملد�ر�س �لبتد�ئية �أعمارهم بني 6 – 10 �س���نو�ت، 
وقد �أ�سفرت �لنتائج عن: �أن �لأطفال �لذين لديهم م�ساكل �جتماعية مثل �خلالفات 
�لأ�س���رية �مل�س���تمرة، �أو غي���اب �لأم، و�لأب بالوف���اة، و�لط���الق ق���د يعان���ون م���ن �لتاأخر 
 )Pli( للغوي غري معروف �ل�س���بب، وهو ي�س���تخدم م�س���طلح �س���عف �للغة �لأ�سا�سية�
بدل من �سعف لغة معينة )Sli( لو�سف �لأطفال �لذين يعانون من م�سكلة �كت�ساب 
�للغ���ة يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، و�لذين ل تتنا�س���ب هذه �حل�س���يلة �للغوية مع �س���نهم، 
و�ل���ذكاء غ���ري �للفظ���ي، و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة، و�لعاطفي���ة، وفهم �لق���درة �حلركية              

)�لت�سكيل( للمورفيمات.
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 كم���ا بحث���ت در��س���ة Lukacs ., Leonard .,Kas (2010 ) در��س���ة �لتاأخر 
�للغوي و�لتعرف على �أثره يف �لوعي �ملورفولوجي لالأ�سماء و�إدر�ك �لقو�عد �لنحوية 
ل���دى �لأطف���ال �ملتاأخرين لغوي���ا، وطبقت �لدر��س���ة على عينة من �لأطف���ال �لعاديني 
وعينة �أخرى من �لأطفال �ملتاأخرين لغويا، وق�سمت �لعينة �إىل جمموعتني خمتلفي 
�لعمر، فاملجموعة �لأوىل ترت�وح �أعمارهم ما بني )8-10( �سنو�ت، و�ملجموعة �لثانية 
ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )4-7( �س���نو�ت، وطب���ق عليهم مقيا����س �ملطابق���ة �للفظية، 
ومقيا�س قو�عد �لنحو �خلا�س بعالمات �جلمع و�لن�س���ب، حيث ��س���تمل �ملقيا�س على 
�لأ�س���ماء فقط لتحديد �للو�حق �لتي تخ�س �لأ�س���ماء، و�أثبتت �لدر��س���ة �أن: �لأطفال 
يف �ملجموعة �لأ�سغر �سًنا يعانون من تاأخر لغوي �أكرث من �لكبار �إل �أن هناك حت�سًنا 
و��سًحا يف �للغة للمجموعتني حيث �نخف�س م�ستوى �لتاأخر �للغوي ب�سكل ملحوظ، 
و�أدرك �أفر�د �ملجموعتني �للو�حق �خلا�سة بالأ�سماء، وز�د لديهم �لقدرة على �لبحث 
يف �ملعج���م بالرجوع �إىل �أ�س���ل �لكلمة م���ن خالل �لوعي �ملورفولوج���ي، و�لتعرف على 

نوع �لكلمة بني �ل�سمية و�لفعلية بحذف �للو�حق يف �ل�سم عند �لك�سف يف �ملعجم،

 Maura ., Courtney., Susan.,& Brenda: (2011) كم���ا �أن در��س���ة 
.��س���تهدفت �ختب���ار �أث���ر �ملورفولوجيا �لنحوية لدى �لأطفال يف �س���ن �ملدر�س���ة �لذين 
مل تنمو �للغة لديهم �ملتحدثون �لجنليزية طبقت �لدر��س���ة على )50( طفال يف �س���ن 
 Bedore ,1998 ملدر�سة ترت�وح �أعمارهم ما بني )7-9( �سنو�ت، طبق عليهم مقيا�س�
لقيا�س �مل�س���توى �ملورفولوجي متمثال يف )�لفعل، و�ل�س���م، طول �جلملة، و�ل�س���تقاق 
�ل�سريف(، وبعد تطبيق �لربنامج �ملقرتح على �ملجموعة عينة �لدر��سة �أ�سارت �لنتائج 
�إىل: وج���ود �أثًر و��س���ًحا للربنامج يف حت�س���ن �لقو�عد �لنحوي���ة، و�ملورفيمات �ملركبة، 
وتنمي���ة �لتميي���ز بني مورفيم �ل�س���م، و�لفعل ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، و�س���اعد 
�لربنام���ج يف معرف���ة �ملورفيم���ات �ملركب���ة كمورفيم �ل�س���م م���ع نون �جلم���ع، وفعالية 
�لوع���ي �ملورفولوجي يف خف�س �ل�س���عف �للغوي، وزيادة �ملف���رد�ت، مما يفيد �أن تدين 
 Vandewall (2012) لوع���ي �ملورفولوج���ي يتبع���ه �س���عف يف لغة �لطف���ل، وقام���ت�
Bost ., Ghesquire &Zink, .، ببح���ث �لعالق���ة ب���ني �لإدر�ك �للغ���وي، و�ل���كالم 
�ل�سفوي، ومهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة، وتكونت عينة �لدر��سة من ثالث جمموعات من 
�أطفال ترت�وح �أعمارهم ما بني �س���ت �س���نو�ت، وثالث �س���هور �إيل �س���ت �س���نو�ت وثمان 
�س���هور، فاملجموع���ة �لأوىل �أطف���ال يعان���ون م���ن �س���عف �للغ���ة وتاأخر معرف���ة �لقر�ءة 
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و�لكتابة وعددهم )8( �أطفال، و�ملجموعة �لثانية �أطفال يعانون �سعف �للغة وعاديون 
يف �لقر�ءة و�لكتابة وعددهم )10( �أطفال، و�ملجموعة �لثالثة �أطفال عاديون وعددهم 
) 14(، و�س���جل �لفري���ق �لذي يعاين من )Sli( مع تاأخ���ر �لقر�ءة، و�لكتابة �أقل بكثري 
م���ن غريه���ا من �جلماعات يف �إدر�ك �ل���كالم، وكذلك علي مهار�ت �لتجهيز �ل�س���معية 
�لزمني���ة، �أم���ا جمموع���ة �لق���ر�ءة �لعادي���ة مل تختلف من حي���ث تطور �للغة، وت�س���ور 
�خلط���اب ل���ه عالقة كبرية بالق���ر�ءة، و�لكتابة يف �ل�س���فوف �لأول، و�لثالث، وكان لها 
م�س���اهمه مهم���ة يف �لق���درة �لتنموي���ة علي من���و �لقر�ءة يف �ل�س���ف �لثال���ث، حتى بعد 
�ل�سيطرة علي م�ستوي �لقر�ءة، و�لقدرة �ل�سوتية، و�لتجهيز �ل�سمعي ومهار�ت �للغة 
�ل�س���فوية يف �ل�س���ف �لأول، و�أ�س���ارت هذه �لنتائج �إيل �أن ت�س���ور �خلطاب كان له تاأثري 
مبا�س���ر علي �لقر�ءة لي�س فقط من خالل عالقته مع �لوعي �ل�س���وتي – عالوة علي 
ذل���ك – يب���دو �أن ت�س���ور �خلط���اب مرتبط �أك���رث بتطوير مه���ار�ت �لق���ر�ءة، و�لكتابة، 

و�قل قدرة مع �للغة �ل�سفهية، 

���ا در��س���ة )Kieffer, Michael:)2014 ��س���تهدفت �لتع���رف عل���ى دور   �أي�سً
�ل�سعف �ملورفولوجي يف �سعوبات �لقر�ءة لالأطفال بال�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي، حيث 
ُطبقت �لدر��سة على )138( طالًبا منهم )56( طالًبا ناطقني �لإجنليزية، و)82( طالًبا 
متعلمني لغة �إ�س���بانية، وطبق عليهم مقيا�س �س���عوبة قر�ءة �لكلمة، و�لقطعة كاملة، 
ومقيا����س �لوع���ي �ملورفولوجي، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل: �أن �ل�س���عف �ملورفولوجي يقلل 
�لق���درة �لقر�ئي���ة لدى �لطالب بوجه ع���ام، و�أن �لوعي �ملورفولوجي ل���ه دوًر� يف تعلم 
�لق���ر�ءة بن�س���بة )38% -63%( ل���دى متعلمي �لإجنليزية، وبن�س���بة )55% - 64%( لدى 
 Pittas, Evdokia.,& Nunes, (2014) متعلمي �ل�س���بانية، و��س���تهدفت در��س���ة
Terezinha �لتع���رف عل���ى تدين �لوع���ي �ملورفولوجي، وعالقته بالق���ر�ءة، و�لهجاء 
باللغ���ة �ليوناني���ة، طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى )404( طف���اًل، وطفل���ة من �لأطف���ال �لذين 
ت���رت�وح �أعماره���م ما بني )6-9( �س���نو�ت، وطب���ق عليهم مقيا�س �لوع���ي �ملورفولوجي 
باللغ���ة �ليوناني���ة للتحق���ق من �س���حة �لنتائ���ج، و�أظه���رت �لنتائج: وج���ود عالقة بني 
�لوع���ي �ملورفولوج���ي، و�لقر�ءة، و�لهج���اء باللغة �ليوناني���ة، و�أن �لوعي �ملورفولوجي 
ي�س���اعد يف �لتنبوؤ بالقر�ءة، و�لهجاء، وحت�سن �للغة، وزيادة �ملفرد�ت، و�لذكاء �للفظي 
عند �لقر�ءة بعد ثمانية �أ�سهر، وتو�سي �لدر��سة بالتدخل �ملبكر لإثبات هذه �لعالقة، 

ف�سال عن زيادة �ملهار�ت �لمالئية، 
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ودر��س���ة Lazaro, Garcia.,& Burani(2015)، ��س���تهدفت �لتعرف على 
�أث���ر �لوع���ي �ملورفولوج���ي عل���ى �لإم���الء، و�لق���ر�ءة باللغة �لإ�س���بانية ل���دى عينة من 
�ل�س���باب، و�لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن عج���ز يف �لق���ر�ءة مع، وب���دون �إعاق���ة لغوية، 
ورك���زت �لدر��س���ة عل���ى حتديد �لكلمات �مل�س���تقة �لتي ل���ه معان كث���رية، وخمتلفة دون 
تغي���ري يف هج���اء �لكلمة �س���وى مورفيم �لت�س���كيل عل���ى �لفونيمات، ومعرف���ة �أثر ذلك 
على �لقر�ءة، ُطبقت �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح على عينة �لدر��سة، و�أظهرت �لنتائج 
�أن: جمي���ع �لأطفال �لذين ي�س���تفيدون م���ن �لربنامج قل لديهم �لعج���ز �لقر�ئي �إىل 
ح���ٍد كبري، وذلك يرجع �إىل زيادة �لوع���ي �ملورفولوجي، كما قلت �لأخطاء �لإمالئية، 
وباملث���ل �لقر�ئي���ة، كم���ا تو�س���لت در��س���ة )Elin )2016�إىل �أن �لأطف���ال �لعادي���ني �أقل 
عر�س���ة لل�س���عف �ملورفولوج���ي ع���ن �أقر�نه���م �مل�س���طربني لغوي���ا وه���ذ� يثب���ت �لر�أي 
�لقائ���ل ب���اأن �ملورفولوجي���ا �لنحوية ه���ي �ملنطقة �لو�س���طى من �لعج���ز �للغوي، حيث 
بحثت در��س���ة �لقو�عد �ملورفولوجية �لنحوية لدي �لأطفال �لذين يعانون من تاأخر 
لغ���وي مم���ن ت���رت�وح �أعمارهم م���ا بني ما ب���ني )4-14( �س���نة، وكان ع���دد �لعينة )57( 
من �لناطقني لغة و�حدة للك�س���ف عن �أ�س���باب �لأخطاء �ملورفولوجية؛ حيث �أن �س���بب 
�لأخط���اء �ملورفولوجي���ة غري مع���روف، وبعد �لنته���اء من �لدر��س���ة �لطولية ثبت �أن 
تلق���ي �لأطف���ال تدريب���ا للمف���رد�ت �ملورفولوجية ي�س���اعد يف قلة �لأخط���اء مع �لتقدم 
يف �ل�س���ن، و�أو�س���حت �لدر��س���ة �أث���ر �لعمر �لزمني فكلم���ا تقدم �لطف���ل يف �لعمر قلت 

�أخطاءه �ملورفولوجية.

و�أك���دت در��س���ة Jin,Xue.,& Xiaoming (2016) �لعالق���ة ب���ني �لوع���ي 
�ملورفولوج���ي، ومه���ار�ت �لق���ر�ءة ل���دى ثنائ���ي �للغ���ة �لذي���ن لديه���م �س���عف لغ���وي، 
وطبقت �لدر��سة على عينة من �لطالب عددهم )139( ملدة )9( �سهور، وطبق عليهم 
)�ختب���ار �لقر�ءة، و�ختب���ار �لوعي �ملورفولوجي( باللغة �لجنليزية و�ل�س���ينية، وبعد 
�نته���اء �لدر��س���ة �لطولية �أكدت �لنتائج �لرتباط بني �لوع���ي �ملورفولوجي، ومهار�ت 
�لق���ر�ءة خا�س���ة يف �للغ���ة �لجنليزي���ة لأن �ملورفيم���ات يف �للغة �لجنليزي���ة �أكرث من 
�للغة �ل�س���ينية، كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل فعالية �لوعي �ملورفولوجي يف زيادة �ملفرد�ت 

وحت�سني �لقر�ءة، و�أي�سا خف�س �ل�سعف �للغوي �لذي �سببه �زدو�جية �للغة .
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التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة 
تب���ني م���ن �لعر�س �ل�س���ابق �أن معظم �لدر��س���ات تناولت �لوع���ي �ملورفولوجي 
وعالقت���ه مبهار�ت �لق���ر�ءة لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا �أكد على وجود عالقة بني 
�ملتغريين، وبع�سها �أكد على �أثر �لوعي �ملورفولوجي يف زيادة �ملفرد�ت وحت�سني �لقر�ءة، 
و�أي�سا خف�س �ل�سعف �للغوي، �أن �لأطفال �لعاديني �أقل عر�سة لل�سعف �ملورفولوجي 
عن �أقر�نهم �مل�س���طربني لغويا كما يف در��س���ة Elin (1016)، و�أظهرت نتائج معظم 
�لدر��سات وجود عالقة �رتباطية موجبة بني �لوعي �ملورفولوجي، ومهار�ت �لقر�ءة، 
 ،Pittas, Evdokia.,& Nunes, Terezinh (2014) و�لهج���اء كم���ا يف در��س���ة
ودر��س���ة   ،Vandewall . ,Bost ., Ghesquire &Zink  (2012) ودر��س���ة 
Cloutier ,Genevieve: (2002) كم���ا �أ�س���ارت �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطف���ال �لذي���ن 
يعانون من �س���عف فونولوجي يعانون �أي�س���ا من عجز يف �مل�س���توى �ملورفولوجي مما 

يدل على �لعالقة بني �مل�ستويني يف �للغة.

و�هتم���ت بع����س �لدر��س���ات مبعرف���ة �لف���روق ب���ني �لبن���ني و�لبن���ات يف مهار�ت 
�لق���ر�ءة و�أك���دت على وج���ود �ختالف ب���ني �لبنني و�لبن���ات يف �مل�س���توى �ملورفولوجي، 
و�لفه���م و�لهجاء ل�س���الح �لبنات، مثل: pan-monique (2003) و�س���اهم �لطالع 
على �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �عد�د �أدو�ت �لدر��سة وحتديد عينة �لدر��سة حيث �هتمت 
معظ���م �لدر��س���ات بتنمية �لوع���ي �ملورفولوجي وحت�س���ني مهار�ت �لق���ر�ءة يف �ملرحلة 

�لبتد�ئية، كما �ساهم يف �سياغة فرو�س �لبحث.

فرو�س البحث:
توج���د عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لوع���ي �ملورفولوجي ومهار�ت �لقر�ءة 1 ))

لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا،
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �لوع���ي �ملورفولوج���ي ب���ني �لأطف���ال 1 ))

�ملتاأخرين لغوًيا تبعا ملتغري �جلن�س.
ل توجد فروق �ت دللة �إح�س���ائية يف مهار�ت �لقر�ءة بني �لأطفال �ملتاأخرين 1 ))

لغوًيا تبعا ملتغري �جلن�س.



الوعي املورفولوجي وعالقته مبهارات القراءةاأ.د. اإيهاب عبد العزيز الببالوي واآخرون

 85 

اإجراءات البحث: 
عينة البحث: �س���ملت عينة �لدر��سة )70( طفال وطفلة من �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا 
�لذين يح�سلون على �لتاأهيل بوحدة �أمر��س �لتخاطب مب�ست�سفى جامعة �لزقازيق، 
وبع�س مر�كز �لتخاطب مثل مركز )روؤية، وتو��سل، �تكلم، وجمعية حتفيظ �لقر�آن( 

بالزقازيق حمافظة �ل�سرقية، تر�وحت �أعمارهم �لزمنية من )9-12( �سنة.

اأدوات البحث:
 �إ�ستخدمت  �لباحثني يف هذ� �لبحث �آد�تني هما :

اأوًل: اختبار الوعي املورفولوجي )اإعداد:  الباحثني(:

�سدق الختبار:

 �سدق املحكمني : 
مت عر�س �لختبار على جمموعة من �ملحكمني �سمت )15( حمكًما يف �ل�سحة 
�لنف�سية و�لرتبية �خلا�سة، وعلم �لنف�س، و�ملناهج وطريق �لتدري�س، و�للغة �لعربية 
حيث طلبت منهم �إبد�ء ر�أيهم حول ما يرونه منا�س���ًبا من �إ�س���افة �أو حذف �أو تعديل 
حول �لفقر�ت، و�س���المة �ل�س���ياغة �للغوية، ويف �سوء مالحظات �ملحكمني، مت �إجر�ء 
�لتعديالت �ملنا�سبة على بع�س �لفقر�ت، وبذلك �عتربت �آر�ء �ملحكمني و�قرت�حاتهم 

وتعديالتهم لالختبار يف �سورتها �لنهائية موؤ�سًر� على �سدق حمتوى �لختبار.

 �س�دق املقيا�س: مت ح�س���اب �س���دق �ملفرد�ت بح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجات 
�ملفرد�ت و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي له )حمذوًفا منها درجة �ملفردة(، باعتبار 

جمموع درجات بقية �ملفرد�ت حمًكا للمفردة وكانت �لنتائج كما يلي: 
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جدول )1(
 معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات اأبعاد مقيا�س الوعي املورفولوجي )ن=70 طفل( 

البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 معامل

االرتباط
الرقم

 معامل

االرتباط
الرقم

 معامل

االرتباط
الرقم

 معامل

االرتباط
الرقم

 معامل

االرتباط
الرقم

0,604** 28 **0,687 21 **0,356 14 **0,787 9 0,178 1

**0,466 29 **0,533 22 **0,517 15 **0,523 10 **0,549 2

**0,421 30 *0,301 23 **0,658 16 **0,766 11 **0,503 3

0,146 31 **0,544 24 0,190 17 **0,618 12 **0,431 4

**0,509 32 **0,581 25 **0,531 18 **0,606 13 **0,500 5

البعد السادس **0,641 26 **0,464 19 **0,603 6

معامل 

االرتباط
الرقم **0,531 27 **0,532 20 **0,676 7

**0,541 33 **0,548 8

0,119 34

**0,539 35

**0,475 36

**0,502 37

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط د�ل���ة �إح�س���ائيا، عد� )4( 
مفرد�ت �أرقام: )1(، )17(، )31(، )34( كانت معامالت �رتباطها بدرجات �لبعد �لذي 

تنتمي له )حمذوًفا منه درجة �ملفردة( غري د�لة، وهذ� يعني عدم �سدقها وحُتذف.
م���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة للثبات و�ل�س���دق، مت حذف )4( مف���رد�ت غري ثابتة 
وغري �س���ادقة، �أرق���ام: )1(، )17(، )31(، )34(، و�أ�س���بحت �ل�س���ور �لنهائية للمقيا�س 
مكون���ة م���ن )33( مف���ردة، موزع���ة على �لأبع���اد على �لنح���و �لتايل: �لبع���د �لأول )7( 
مفرد�ت، و�لثاين )5( مفرد�ت، و�لثالث )6( مفرد�ت، و�لر�بع )7( مفرد�ت، �خلام�س 
)4( مف���رد�ت، و�ل�س���اد�س )4( مف���رد�ت، و�ملقيا�س بهذه �ل�س���ورة �س���الح للتطبيق على 

�لعينة �لأ�سا�سية يف �لبحث.
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ثب�ات املقيا��س: مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �لعين���ة �ملبدئي���ة، �ملكون���ة م���ن )70( طفل، 
وُح�سب �لثبات كما يلي: 

 )1( معام���ل �ألف���ا: مت ح�س���اب معام���ل �ألف���ا �لع���ام للمقيا����س، وكان���ت قيمت���ه 
)0,845(، ث���م ح�س���اب معام���الت �ألف���ا )م���ع ح���ذف درج���ة �ملفردة م���ن �لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س(، و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )2( 

نتائج معامالت األفا ملقيا�س الوعي املورفولوجي )ن= 70 طفل(

معامل ألفا مع حذف درجة 

املفردة

رقم 

املفردة

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة

رقم 

املفردة

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة

رقم 

املفردة

0,521 25 0,833 13 0,853 1

0,526 26 0,825 14 0,814 2

0,540 27 0,818 15 0,832 3

0,821 28 0,829 16 0,803 4

0,827 29 0,856 17 0,824 5

0,829 30 0,811 18 0,821 6

0,862 31 0,840 19 0,833 7

0,814 32 0,819 20 0,825 8

0,832 33 0,832 21 0,831 9

0,854 34 0,830 22 0,839 10

0,832 35 0,841 23 0,834 11

0,819 36 0,823 24 0,826 12

يت�س���ح من �جلدول �أن جميع قيم معامالت �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة من 
�لدرج���ة �لكلي���ة( �أق���ل من �أو ت�س���اوي معام���ل �ألفا �لع���ام للمقيا�س، ع���د� )4( مفرد�ت 
�أرق���ام: )1(، )14(، )31(، )34( كان���ت معام���الت �ألف���ا )م���ع ح���ذف درج���ة �ملف���ردة من 
�لدرج���ة �لكلي���ة( �أك���رب من معام���ل �ألفا �لع���ام للمقيا�س، وه���ذ� يعني �أنه���ا غري ثابتة     

ويتم حذفها. 
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)2( ثب�ات الأبعاد: مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات �لأبع���اد و�لدرجة �لكلية 
للمقيا�س، و�لنتائج كما يلي:

جدول )3(
معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س الوعي املورفولوجي )ن= 70 طفل(

معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية أبعاد مقياس الوعي املورفولوجي

**0,729 البعد األول) إدراك نوع املورفيم املنطوق (

**0,815 البعد الثاني ) حتديد املورفيم من حيث العدد(

**0,772 البعد الثالث ) التعرف علي مورفيم الزمن(

**0,710 البعد الرابع )التعرف علي مورفيم الضمائر(

**0,637 البعد اخلامس )التعرف علي مورفيم املسافة(

**0,639 البعد السادس )التعرف علي مورفيم الظرف(

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�سح من �جلدول �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا، مما يدل على 

ثبات جميع �لأبعاد، وثبات �ملقيا�س ككل.

)3( الثب�ات بالتجزئ�ة الن�سفية: مت ح�س���اب �لثبات بالتجزئة �لن�س���فية للمقيا�س ككل، 
و�لنتائج كما يلي:

معامل �لثبات مبعادلة �سبريمان/ بر�ون = 0.790
ومعامل �لثبات مبعادلة جتمان = 0.790 

 وهي قيم مرتفعة مما يدل على ثبات �ملقيا�س ككل.

ح�ساب الت�ساق الداخلي: 
مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات �ملف���رد�ت ودرجات �لأبعاد، و�لنتائج 

كما يلي:
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جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات اأبعاد مقيا�س الوعي املورفولوجي )ن=70 طفل(

البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

0,623** 28 **0,604 21 **0,379 14 **0,808 9 0,207 1

**0,481 29 **0,558 22 **0,541 15 **0,548 10 **0,577 2

**0,447 30 **0,349 23 **0,673 16 **0,783 11 **0,521 3

0,178 31 **0,590 24 0,213 17 **0,636 12 **0,467 4

**0,537 32 **0,630 25 **0,532 18 **0,621 13 **0,528 5

البعد السادس **0,710 26 **0,478 19 **0,627 6

معامل 

االرتباط
الرقم **0,573 27 **0,541 20 **0,690 7

**0,554 33 **0,560 8

0,174 34

**0,567 35

**0,498 36

**0,532 37

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط د�ل���ة �إح�س���ائًيا، عد� )4( 
مفرد�ت �أرقام: )1(، )17(، )31(، )34( كانت معامالت �رتباطها بدرجات �لبعد �لذي 

تنتمي له غري د�لة، وهذ� يعني عدم ثباتها وحُتذف.
- طريقة الت�سحيح:

 يت���م �لإجاب���ة على كل �أ�س���ئلة �لختبار يف �س���وء �ملطلوب ب�س���ورة فردية، وهذ� 
�لختب���ار م���ن �أن���و�ع �لتقري���ر �لذ�ت���ي، حي���ث تتم �ل�س���تجابة عل���ى مفرد�ته يف �س���وء 
مقيا�س �أحادي، وت�سحح جميع �ملفرد�ت يف �لجتاه �لإيجابي، وتاأخذ �لدرجة )1( لكل 
�إجابة �سحيحة، )�سفر( للخطاأ، وبذلك ت�سبح �لدرجة �لكلية للمقيا�س = 217درجة 

وتدل على �رتفاع م�ستوى �لوعي �ملورفولوجي لدى �لطفل �ملتاأخر لغوًيا.
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ثانًيا: مهارات القراءة:
- و�س�ف القائم�ة: و�س���عت  �لباحثني تعريًف���ا �إجر�ئيا ملهار�ت �لق���ر�ءة، وكذلك لكل 

مهارة على حدة مو�سح كالتايل:
1- مهارة التعرف وتت�سمن )5( عبار�ت.           2 -مهارة النطق، وتت�سمن )8( عبار�ت.
3- مهارة التعبري القرائي، وت�سم )7( عبار�ت. 4- مهارة الطالقة، وت�سم )4( عبار�ت.

5- مهارة الفهم، وت�سم )9( عبار�ت.

وبالتايل يكون �إجمايل عبار�ت مهار�ت �لقر�ءة )33( عبارة موزعة على �لقائمة ككل.
�سدق املقيا�س:

 مت ح�س���اب �س���دق �ملفرد�ت بح�س���اب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �ملفرد�ت 
و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي له )حمذوًفا منها درجة �ملفردة(، باعتبار جمموع 

درجات بقية �ملفرد�ت حمًكا للمفردة وكانت �لنتائج كما يلي:
جدول )5(

معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات مهارات القراءة
 )حمذوًفا منها درجة املفردة( )ن=70طفل(.

الفهم الطالقة التعبير القرائي النطق التعرف

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط الرقم

**0,418 25 **0,621 21 0,123 14 *0,249 6 **0,315 1

**0,354 26 **0,619 22 **0,525 15 *0,259 7 **0,344 2
**0,449 27 **0,653 23 **0,637 16 *0,261 8 **0,554 3
**0,489 28 *0,262 24 **0,417 17 **0,418 9 **0,426 4
**0,462 29 **0,438 18 *0,252 10 **0,519 5
**0,478 30 **0,327 19 **0,404 11

0,201 31 **0,419 20 **0,451 12

*0,256 32 **0,422 13

0,119 33

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   



الوعي املورفولوجي وعالقته مبهارات القراءةاأ.د. اإيهاب عبد العزيز الببالوي واآخرون

 91 

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط د�ل���ة �إح�س���ائيا، عد� )3( 
مف���رد�ت �أرق���ام: )14(، )31(، )33(، كان���ت معام���الت �رتباطه���ا بدرج���ات �لبعد �لذي 

تنتمي له غري د�لة، وهذ� يعني عدم �سدقها وحُتذف.
ثب�ات املقيا��س: مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �لعين���ة �ملبدئي���ة، �ملكون���ة م���ن )70( طفل، 

وُح�سب �لثبات كما يلي: 
)1( الت�س�اق الداخل�ي: مت ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجات �ملف���رد�ت و�لدرجة 

�لكلية لالختبار، و�لنتائج كما يلي:
جدول )6( 

معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات مهارات القراءة لدي املتاأخرين لغوًيا )ن=70 طفل( 
الفهم الطالقة التعبير القرائي النطق التعرف

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

معامل 

االرتباط
الرقم

**0,445 25 **0,631 21 0,147 14 *0,278 6 **0,327 1

**0,375 26 **0,636 22 **0,532 15 *0,269 7 **0,352 2

**0,474 27 **0,679 23 **0,651 16 *0,273 8 **0,567 3

**0,515 28 *0,289 24 **0,431 17 **0,430 9 **0,434 4

**0,480 29 **0,456 18 *0,279 10 **0,533 5

**0,498 30 **0,342 19 **0,424 11

0,212 31 **0,440 20 **0,474 12

*0,273 32 **0,440 13

0,132 33

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط د�ل���ة �إح�س���ائيا، عد� )3( 
مف���رد�ت �أرق���ام: )14(، )31(، )33(، كان���ت معام���الت �رتباطه���ا بدرج���ات �لبعد �لذي 

تنتمي له غري د�لة، وهذ� يعني عدم ثباتها وحُتذف.
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)2( معام�ل األف�ا: مت ح�س���اب معام���ل �ألف���ا �لع���ام للمقيا����س، وكانت قيمت���ه )0,539(، 
ث���م ح�س���اب معام���الت �ألف���ا )مع حذف درج���ة �ملفردة م���ن �لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س(، 

و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )7(

نتائج معامالت األفا لختبار مهارة القراءة لدي الأطفال املتاأخرين لغوًيا )ن= 70 طفل(

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة

رقم 

املفردة

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة
رقم املفردة

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة

رقم 

املفردة

0,529 23 0,521 12 0,529 1

0,529 24 0,519 13 0,523 2

0,529 25 0,547 14 0,533 3

0,529 26 0,529 15 0,531 4

0,529 27 0,529 16 0,523 5

0,529 28 0,529 17 0,526 6

0,529 29 0,529 18 0,532 7

0,529 30 0,529 19 0,509 8

0,554 31 0,529 20 0,533 9

0,529 32 0,529 21 0,534 10

0,551 33 0,529 22 0,526 11

يت�س���ح من �جلدول �أن جميع قيم معامالت �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة من 
�لدرج���ة �لكلي���ة( �أق���ل من �أو ت�س���اوي معام���ل �ألفا �لع���ام للمقيا�س، ع���د� )3( مفرد�ت 

�أرقام: )14(، )31(، )33(، كانت معامالت �ألفا )مع حذف درجة 
�ملف���ردة م���ن �لدرجة �لكلية( �أكرب من معامل �ألف���ا �لعام للمقيا�س، وهذ� يعني 

�أنها غري ثابتة ويتم حذفها. 

)3( ثبات الأبعاد: 
مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �لأبعاد و�لدرج���ة �لكلية للقائمة، 

و�لنتائج كما يلي:
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جدول )8(
معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات القراءة )ن= 70 طفل(

معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية أبعاد مقياس مهارات القراءة

**0,457 البعد األول) التعرف (

**0,578 البعد الثاني ) النطق(

**0,655 البعد الثالث ) التعبير القرائي(

**0,440 البعد الرابع )الطالقة(

**0,801 البعد اخلامس ) الفهم (

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�سح من �جلدول �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا، مما يدل على 

ثبات جميع �لأبعاد، وثبات �ملقيا�س ككل.

)4( الثبات بالتجزئة الن�سفية: 
مت ح�ساب �لثبات بالتجزئة �لن�سفية للمقيا�س ككل، و�لنتائج كما يلي:

معامل �لثبات مبعادلة �سبريمان/ بر�ون = 0.623 
ومعامل �لثبات مبعادلة جتمان = 0.618 

 وهي قيم مرتفعة مما يدل على ثبات �ملقيا�س ككل.
م���ن �لإجر�ء�ت �ل�س���ابقة لل�س���دق و�لثب���ات، مت حذف )3( مف���رد�ت غري ثابتة 
وغري �س���ادقة، �أرقام: )14(، )31(، )33(، و�أ�س���بحت �ل�س���ور �لنهائية للقائمة مكونة 
م���ن )30( مف���ردة، موزعة عل���ى �لأبعاد على �لنحو �لتايل: �لبع���د �لأول )5( مفرد�ت، 
و�لث���اين )8( مف���رد�ت، و�لثال���ث )6( مف���رد�ت، و�لر�ب���ع )4( مف���رد�ت، �خلام����س )7( 

مفرد�ت، و�لقائمة بهذه �ل�سورة �ساحلة للتطبيق على �لعينة �لأ�سا�سية يف �لبحث.

ثالًثا: اختبار القراءة:

مكونات الختبار:
ويتكون �لختبار من خم�س���ة ن�س���و�س خمتارة من مو�سوعات �لقر�ءة �ملقررة 
عل���ى �لتالمي���ذ بالكت���اب �ملدر�س���ي، ويت�س���من �لختبار )20( �س���وؤ�ل متنوعني ح�س���ب 
�له���دف، فمنه���ا: �ختي���ار، وتو�س���يل، �إكمال، و��س���تخر�ج م���ن �لن�س �ملق���روء، وترتيب 

�لفكر، و��ستنتاج عنو�ن.
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تعليم�ات الختب�ار: عن���د تطبي���ق �لختب���ار يق���وم �لتلميذ بق���ر�ءة �لن�س���و�س قر�ءة 
�س���امتة، ث���م يعيد قر�ءتها جهرًي���ا، ثم تقا�س �ملهار�ت وفًقا ملجموعة �أ�س���ئلة تعقب كل 
ن�س قر�ئي، وتقدر درجات �لتلميذ وفقا ملفتاح �لت�سحيح �ملعد لذلك، و�ملطلوب منك 

عزيزي �لتلميذ ما يلي:
كتابة بيانتك )�ل�سم، و�ملدر�سة، و�ل�سف، وتاريخ �لتطبيق( يف �ملكان �ملخ�س�س.. )
قر�ءة �لن�سو�س بو�سوح، وب�سرعة منا�سبة مع �ملحافظة على فهم �ملعنى.. )
 �للتز�م بالوقت �ملحدد للقر�ءة.. )
عدم �لبدء يف �لقر�ءة �إل عندما يوؤذن لك.. )
�أجب عن جميع �لأ�سئلة ب�سكل فردي.. )
عدم ترك �سوؤ�ل دون �لإجابة عنه.. 6
حاول �لإجابة بنف�سك، فاإذ� تعذر عليك فهم �ملطلوب �رجع �إىل معلمك.. 7

لح���ظ �أن: درج���ات يف ه���ذ� �لختب���ار �س���رية، ولغر����س �لبح���ث �لعلم���ي فقط، 
ولي�س لها �أي تاأثري على جناحك، �أو ر�سوبك �أخر �لعام. 

عر�س الختبار على املحكمني:
قام���ت  �لباحث���ني بعر�س �لختبار على جمموعة مم���ن لديهم خربة باملجال؛ 
لإب���د�ء ر�أيه���م، وحر�س���ت  �لباحثني على �أن يكون �ملحكمون م���ن فئات متعددة ميثلها 
�خلا�س���ة،  �لرتبي���ة  يف  ومتخ�س�س���ون  �لتدري����س،  وط���رق  �ملناه���ج  يف  متخ�س�س���ون 
وموجه���ني ومعلم���ي �للغة �لعربية، وكان �لهدف من �لعر�س على �ملحكمني ��س���تبعاد 
�لأ�سئلة �لبعيدة عن �لهدف من �لختبار و�لتي ل تنتمي، و��ستبعاد �لأ�سئلة �لفرعية 

�لتي يعجز �لطفل عن فهمها. 

ر�س���دت  �لباحثني ��س���تجابات �ملحكمني؛ حيث عدلت �س���ياغة بع�س �لأ�س���ئلة، 
وحذفت �أ�سئلة لي�ست يف م�ستوى عينة �لدر��سة لتعد �لختبار يف �سورته �لنهائية.

�سدق الختبار:
مت ح�س���اب �س���دق �أ�س���ئلة �لختبار بح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات كل 
مفردة و�لدرجة �لكلية لالختبار )حمذوًفا منه درجة �ملفردة( بافرت��س �أن جمموع 

بقية درجات �ملفرد�ت حمًكا للمفردة، و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل: 
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جدول )9(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية لختبار القراءة حمذوًفا منها درجة 

املفردة )ن=70طفل(

معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

**0,419 15 **0,580 8 **0,385 1

**0,367 16 **0,748 9 0,156 2

**0,342 17 **0,573 10 *0,249 3

**0,321 18 **0,621 11 **0,297 4

** 0,421 19 **0,465 12 ** 0,486 5

**0,535 20 **0,580 13 **0,521 6

*0,245 14 **0,672 7

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح من �جل���دول �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا، عد� �ملفردة 
رق���م )2( ف���كان معام���ل �رتباطها بالدرج���ة �لكلية )حمذوًفا منه درج���ة �ملفردة( غري 

د�ل، وهذ� يعني �أن �ملفردة رقم )2( غري �سادقة، ويتم حذفها.

ثبات الختبار: 
مت تطبي���ق �لختب���ار عل���ى �لعين���ة �ملبدئي���ة، �ملكون���ة م���ن )70( طف���ل، وُح�س���ب 

�لثبات با�ستخد�م 

معامل األفا )كرونباخ(:( 1)
مت ح�س���اب معام���ل �ألفا �لع���ام لالختبار، وكانت قيمته )0.834(، ثم ح�س���اب معامالت 
�ألف���ا )م���ع ح���ذف درج���ة �ملفردة م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة لالختب���ار(، و�لنتائج مو�س���حة 

باجلدول �لتايل:
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جدول )11(
نتائج معامالت األفا لختبار القراءة لدي الأطفال املتاأخرين لغوًيا )ن= 70 طفل(

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة
رقم املفردة

معامل ألفا مع حذف 

درجة املفردة

رقم 

املفردة

معامل ألفا مع 

حذف درجة املفردة

رقم 

املفردة

0,828 15 0,818 8 0,829 1

0,830 16 0,818 9 0,834 2

0,830 17 0,817 10 0,833 3

0,829 18 0,814 11 0,831 4

0,827 19 0,826 12 0,832 5

0,822 20 0,822 13 0,825 6

0,833 14 0,820 7

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع قيم معام���الت �ألف���ا )مع حذف درج���ة �ملفردة 
م���ن �لدرجة �لكلية( �أقل من �أو ت�س���اوي معام���ل �ألفا �لعام للمقيا�س، وهذ� يعني ثبات 

جميع �ملفرد�ت.

الثبات الكلي لالختبار: ( 2)
مت ح�ساب �لثبات لالختبار ككل بطريقة �لتجزئة �لن�سفية، ووجد �أن:

)�أ( معامل �لثبات مبعادلة �سبريمان / بر�ون = 0,710
)ب( معامل �لثبات مبعادلة جتمان = 0,710

وهي قيم مرتفعة تدل على ثبات �لختبار ككل.
من �لإجر�ء�ت �ل�سابقة مت حذف �ملفردة رقم )2( غري �لثابتة وغري �ل�سادقة، 
و�أ�س���بحت �ل�س���ورة �لنهائية لالختبار مكونة من )19( مفردة �ساحلة للتطبيق على 

�لعينة �لأ�سا�سية.
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ح�ساب الت�ساق الداخلي:
 مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجات �ملفرد�ت و�لدرجة �لكلية لالختبار، 

و�لنتائج كما يلي:
جدول )10(

معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات القراءة لدي الأطفال املتاأخرين لغوًيا )ن=70طفل(

معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

**0,468 15 **0,684 8 **0,402 1

**0,398 16 **0,773 9 0,188 2

**0,397 17 **0,679 10 *0,276 3

**0,397 18 **0,727 11 **0,350 4

** 0,542 19 **0,590 12 ** 0,515 5

**0,590 20 **0,623 13 **0,554 6

*0,294 14 **0,702 7

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح من �جل���دول �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا، عد� �ملفردة 
رق���م )2( ف���كان معامل �رتباطها بالدرجة �لكلية غ���ري د�ل، وهذ� يعني �أن �ملفردة رقم 

)2( غري ثابتة ويتم حذفها.

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
نتائج الفر�س الأول:

ب���ني �لوع���ي  �أن���ه »توج���د عالق���ات �رتباطي���ة موجب���ة  ين����س �لفر����س عل���ى 
�ملورفولوج���ي ومه���ار�ت �لقر�ءة ل���دى �ملتاأخرين لغوًيا، ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س 

��ستخدمت  �لباحثني معامالت �لرتباط » بري�سون« و�لنتائج كما يلي: 
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جدول )12(
معامالت الرتباط بني الوعي املورفولوجي ومهارات القراءة لدي املتاأخرين لغوًيا)ن=70طفل(

معامالت االرتباط وداللتها مهارات القراءة 

/ الوعي 

املورفولوجي
الدرجة الكلية 

للمهارات
الفهم الطالقة

التعبير 

القرائي
النطق التعرف

**0,674 **0,599 **0,710 **0,587 **0,575 **0,571 البعد األول

**0,651 **0,581 **0,581 **0,622 **0,545 **0,564 البعد الثاني

**0,554 **0,516 **0,491 **0,492 **0,464 **0,497 البعد الثالث

**0,584 **0,561 **0,565 **0,526 **0,505 **0,478 البعد الرابع

**0,508 **0,476 **0,389 **0,479 **0,448 **0,459 البعد اخلامس

**0,449 **0,561 **0,600 **0,596 **0,564 **0,559 البعد السادس

**0,591 **0,546 **0,550 **0,533 **0,539 **0,490 الدرجة الكلية

** د�ل عند م�ستوي 0.01  * د�ل عند م�ستوي 0.05   
يت�س���ح م���ن �جلدول �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط موجب���ة ود�لة �إح�س���ائًيا، 
وه���ذ� ي���دل عل���ي وج���ود عالق���ات �رتباطي���ة موجب���ة ود�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لوع���ي 
�ملورفولوج���ي )�لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة(، ومهار�ت �لق���ر�ءة لدي �ملتاأخرين در��س���ًيا، 
وه���ذ� يعن���ي �أن زي���ادة �لوع���ي �ملورفولوج���ي ل���دي �لأطف���ال �لتاأخري���ن لغوًي���ا يقابل���ه 
زي���ادة يف مه���ار�ت �لق���ر�ءة وبه���ذ� يتحق���ق �لفر����س �لأول، وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج م���ع:
 (Goodwin., Huggins., Carlo.,&ودر��س���ة  ،pan-monique  (2003)
 Reem Jiang (2012)، ودر��س���ة  August .,&Calderon (2013)، ودر��س���ة 
 Deacon.,Kieffer, ودر��س���ة ،,(Al Ghanem .,& Devin Kearns (2015)
ودر��س���ة   ،،Pittas,& Nunes  (2014) در��س���ة  ،و   M.,& Laroche,(2014)

 Jin,Xue.,& Xiaoming (2016)
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وُتف�س���رها  �لباحث���ني ب���اأن �لوع���ي �ملورفولوج���ي ل���ه �أث���ًر� فع���اًل عل���ى مهار�ت 
�لق���ر�ءة؛ حيث توجد عالقة موجبة ب���ني �لوعي �ملورفولوجي ومهار�ت �لقر�ءة لدى 

�لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.

نتائج الفر�س الثاين:
 ين����س �لفر����س عل���ى �أنه “ ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لذكور و�لإناث 
م���ن �ملتاأخري���ن لغوًي���ا يف �لوع���ي �ملورفولوج���ي، ولختب���ار ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدمت  

�لباحثني �ختبار “ت” ملجموعتني م�ستقلتني، و�لنتائج كما يلي:
جدول )13( 

نتائج الفرق بني الذكور والإناث يف متو�سطي رتب درجات الوعي املورفولوجي )اختبار "ت" 
)الأبعاد والدرجة الكلية( لدي الأطفال املتاأخرين لغوًيا

مستوي 

الداللة

قيمة 

)ت(
االنحراف املعياري متوسط الرتب العدد اجملموعات الوعي املورفولوجي

غير دالة ,921
4,742

5,949

33,81

32,63

43

27

الذكور

اإلناث
البعد األول

غير دالة ,410
3,592

3,804

38,00

37,63

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الثاني

غير دالة ,108-
2,153

1,840

30,28

30,33

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الثالث

غير دالة ,849
3,362

3,793

38,07

37,33

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الرابع

غير دالة ,382-
2,199

2,287

20,79

21,00

43

27

الذكور

اإلناث
البعد اخلامس

غير دالة ,056
3,171

2,841

20,12

20,07

43

27

الذكور

اإلناث
البعد السادس

غير دالة 1,089
14,349

16,682

185,79

181,70

43

27

الذكور

اإلناث

الدرجة الكلية 

للوعي املورفولوجي
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يت�س���ح م���ن �جلدول �أن �لفرق بني متو�س���طي رتب درجات �لذك���ور و�لإناث يف 
�لوع���ي �ملورفولوج���ي غ���ري د�ل �إح�س���ائًيا، وه���ذ� يعني ع���دم وجود فروق ب���ني �لذكور 
�لث���اين، وتتف���ق ه���ذه  �ملورفولوج���ي، وبذل���ك يتحق���ق �لفر����س  �لوع���ي  و�لإن���اث يف 
ودر��س���ة   ،Lazaro., Garcia.,& Burani, C:  (2015) در��س���ة  م���ع  �لنتيج���ة 
 Gilbert., Goodwin,  (2014) ودر��س���ة   ،،Pittas.,& Nunes  (2014)
،,A.,Compton.,& Kearns, D وُتف�س���رها  �لباحث���ني ب���اأن �لوعي �ملورفولوجي 
لدى �لذكور و�لإناث على حد �سو�ء؛ حيث ل توجد فروق بني بني �لذكور و�لإناث يف 

�لوعي �ملورفولوجي لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.
جدول )14( 

نتائج الفرق بني الذكور والإناث يف متو�سطي رتب درجات مهارات القراءة )اختبار “ت” 
)الأبعاد والدرجة الكلية( لدي الأطفال املتاأخرين لغوًيا

مستوي 

الداللة
قيمة )ت(

االنحراف 

املعياري
متوسط الرتب العدد اجملموعات مهارات القراءة

غير دالة ,343-
1,839

1,672

6,63

7,78

43

27

الذكور

اإلناث
البعد األول

غير دالة ,154-
,827

,753

3,49

3,52

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الثاني

غير دالة ,348
,999

.940

3,50

2,96

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الثالث

غير دالة ,749
1,794

2,485

6,79

6,41

43

27

الذكور

اإلناث
البعد الرابع

غير دالة ,754-
,991

,764

2,57

2,74

43

27

الذكور

اإلناث
البعد اخلامس

غير دالة ,067

5,392

5,323
23,98

23,89

43

27

الذكور

اإلناث

الدرجة الكلية 

ملهارات القراءة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن �لف���رق ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �لذك���ور و�لإناث 
يف مه���ار�ت �لق���ر�ءة غ���ري د�ل �إح�س���ائًيا، وه���ذ� يعن���ي ع���دم وج���ود فروق ب���ني �لذكور 
و�لإن���اث يف مه���ار�ت �لق���ر�ءة، وبذل���ك يتحق���ق �لفر�س �لثال���ث، وتتفق ه���ذه �لنتيجة 
م���ع در��س���ة Burani ., Marcolini & Deluca (2008)، وتختل���ف م���ع در��س���ة                             
pan-monique (2003) �لت���ي �أك���دت عل���ى �لفروق بني �لبن���ني و�لبنات يف مهار�ت 
�لقر�ءة و�أثبتت وجود �ختالف بني �لبنني و�لبنات يف �مل�س���توى �ملورفولوجي، و�لفهم 

و�لهجاء ل�سالح �لبنات.
 وتف�س���ر  �لباحث���ني ب���اأن مهار�ت �لقر�ءة لدى �لذكور و�لإناث على حد �س���و�ء؛ 
حي���ث ل توج���د ف���روق بني بني �لذك���ور و�لإناث �ملتاأخري���ن لغوًيا يف مه���ار�ت �لقر�ءة، 
وتعزو  �لباحثني عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطفال يف 

مهار�ت �لقر�ءة بالرغم من �ختالف �جلن�س �إىل �لتاأخر �للغوي.

تو�سيات البحث :
 فى �س���وء ما تو�س���ل �إليه �لبحث �حلاىل من نتائج تقدم  �لباحثني جمموعة 
م���ن �لتو�س���يات �لت���ى ق���د ت�س���هم فى تنمي���ة �لوع���ي �ملورفولوج���ي، وحت�س���ني مهار�ت 

�لقر�ءة لالأطفال ذوى �لتاأخر �للغوي، وهذه �لتو�سيات تتمثل فيما يلي :
�لهتمام بكل م�س���تويات �للغة ملا لها من تر�بط؛ حيث �أن كل م�س���توى متعلق 1 ))

بامل�ستوى �لأخر حتى ن�سل �إىل �ل�سياق �للغوي �ل�سليم.
توجي���ه �أنظ���ار �لو�لدي���ن و�أف���ر�د �أ�س���رة �لطف���ل �إىل ع���دم �إرغ���ام �لطف���ل عل���ى 1 ))

�لتح���دث بلهج���ة معينة حمببة له���م؛ لأن ذلك يوؤثر على �كت�س���اب �للغة لدى 
�لطف���ل، وقد ي�س���ل ب���ه للتاأخر �للغوي، وع���دم �إرغام �لطفل �لي�س���اري �لكتابة 

باليد �ليمنى؛ لأن ذلك يوؤثر على �لنطق لديه.
.�س���رورة �لتدخ���ل �ملبكر لتنمي���ة �لوع���ي �ملورفولوجي لالأطف���ال ذوى �لتاأخر 1 ))

�للغوي ملا يتعر�سون له من م�سكالت ونف�سية و�جتماعية وحت�سيلية.
�لهتمام ب�س���ياق �ل���كالم يف �لتفاعل �لجتماعي كاأ�س���ا�س للتعامل �ليومى بني 1 ))

�لطفل و�ملحيطني به يف بيئته.
�لتاأكي���د عل���ى �ملعن���ى �ل���دليل للكلم���ات ؛ حي���ث �أن �للغ���ة غنية باملف���رد�ت ذ�ت 1 ))

�لدللة �ملختلفة فقد حتمل �لكلمة �أكرث من معنى.
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توفري بيئة منزلية م�س���تملة على �لعديد من �لأن�س���طة �للغوية �لتي ت�س���اعد 1 6)
�لطفل على �لنطق �ل�س���حيح لالأ�س���و�ت �للغوية با�س���تخد�م و�س���ائل ب�س���يطة 
كالق�س����س و�لغناء و�لألعاب �للغوية }�لفو�زير – �لنكت – �لأمثال �ل�س���عبية 

.... وغريها{.
�إيالء مزيد من �لهتمام با�سرت�تيجات �لتعلم �لتي ت�ساعد يف حت�سي مهار�ت 1 7)

�لقر�ءة لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا مبا يتفق مع طبيعتهم. 
عم���ل دور�ت تدريبي���ة للمعلم���ني �لعامل���ني معه���م لتب�س���ريهم باخل�س���ائ�س 1 ))

�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�للغوي���ة له���ذه �لفئة من �لأطف���ال، وتوفري جمالت 
ترفيهية باملوؤ�س�سات ت�ساعد �لأطفال على �لأ�ساليب �للغوية �ل�سحيحة. 

�لتاأكيد على �لتدخل برب�مج �لتخاطب �ملنا�سبة؛لأن ذلك من �ساأنه �أن ي�ساهم 1 ))
ف���ى زي���ادة �حل�س���يلة �للغوي���ة، وتطوي���ر م�س���تويات �للغة م���ن بد�ية �مل�س���توى 
�لفونولوج���ي و�س���وًل �إىل �مل�س���توى �لربجمات���ي، وحتديد �لرب�م���ج �لرتبوية 

و�لتاأهيلية و�لإر�سادية �ملنا�سبة لإحتياجاتهم وقدر�تهم و�إمكانياتهم.
�سرورة مر�عاة �لفروق �لفردية فى �لرب�مج �ملقدمة لهذه �لفئة من �لأطفال 1 1))

من حيث تخطيطها وتنفيذها .
�س���رورة �لهتم���ام و�لرتكي���ز عل���ى �لفني���ات �ل�س���لوكية كالتعزي���ز و�لتحفي���ز 1 )))

وغريها فى تعليم هوؤلء �لأطفال.
�لعتم���اد عل���ى نق���اط �لق���وة ل���دى كل طف���ل كحال���ة فردي���ة حتى يت���م تقدمي 1 )))

�ل�سرت�تيجية �ملنا�سبة، و�ملوؤثر لديه .
يج���ب تقليل �لنق���د و�للوم �ملوجه للطفل، وخا�س���ة �أمام �لآخرين، وت�س���جيعه 1 )))

عل���ى �لق���ر�ءة و�لتعل���م، حت���ى ينت���زع م���ن نف�س���ه �أحا�س���ي�س �لإحباط و�لف�س���ل 
�لد��سي. 

بحوث مقرتحة:
 �إ�س���تكماًل للجه���د �ل���ذي ب���د�أه �لبح���ث �حل���ايل، وبناًء عل���ى ما �أ�س���فر عنه من 

نتائج، ميكن �قرت�ح بع�س �لبحوث �لتي ميكن �إجر�ءها يف جمال �لتاأخر �للغوي.
فاعلية �لتدريب على �ملهار�ت �للغوية يف تعديل �ل�سلوك �للغوي لدى �لأطفال 1 ))

�ملتاأخرين لغوًيا.
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فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي كمبيوت���ري قائ���م على �لأن�س���طة �ملتنوعة لت�س���حيح 1 ))
�لأخطاء �للغوية وتنمية �حل�سيلة �للغوية لالأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.

فعالية برنامج تدريبي قائم على �لق�س����س �لجتماعية يف تنمية �لقدرة على 1 ))
�لنتباه وحت�سني �مل�ستوى �ملورفولوجي لالأطفال.

فعالية برنامج �إر�سادي �أ�سري خلف�س �لتاأخر �للغوي لدى �لأطفال يف �حللقة 1 ))
�لأوىل من �لتعليم �لأ�سا�سي.

فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي لتغي���ري �جت���اه �ملعلمني و�لأق���ر�ن �ل�س���لبية و�أثره يف 1 ))
حت�سني مهار�ت �لقر�ءة لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.

فعالية �ل�سيكودر�ما يف عالج �لتاأخر �للغوي وتنمية �لتفاعل �لجتماعي لدى 1 6)
�لأطفال ذوي �لتاأخر �للغوي. 

فعالي���ة برنامج معريف �س���لوكي لتنمية �مله���ار�ت �ملورفولوجية و�أثره يف خف�س 1 7)
�لتاأخر �للغوي لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغويا باملرحلة �لبتد�ئية.

فاعلية �لتدريب على �مل�ستوى �لدلىل يف حت�سني مهار�ت �لقر�ءة و�ل�ستخد�م 1 ))
�لجتماعي للغة لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.
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ملخ�س البحث
هدف���ت �لدر��س���ة �إىل تطوير دم���ج �لطالبات ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر�س �لتعليم 
�لعام باململكة �لعربية �ل�سعودية ومعرفة �آثاره �ملرتتبة عليه للرفع من كفاءة �لدمج ، 
و�سمان حتقيق �جلودة فيه، وذلك من خالل �لتعرف �إىل و�قع بر�مج دمج �لطالبات 
ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام باململكة، �آثار دم���ج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف 
مد�ر����س �لتعلي���م �لعام،مقرتح���ات تطوير دم���ج �لطالبات ذو�ت �لإعاق���ة يف �ملد�ر�س . 
و�تبع���ت �لدر��س���ة �ملنهج �لو�س���في ، وبناء �أد�ة �ل�س���تبانة جلمع �لبيان���ات، مت توزيعها 
عل���ى مدير�ت �إد�ر�ت �لرتبية �خلا�س���ة و�مل�س���رفات و�ملعلمات ب���اإد�ر�ت �لتعليم يف �لعام      
1436/ 1437ه����.  وق���د �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن ما يلي: حمور و�ق���ع �لدمج:�أبدت 
�لعين���ة �ملو�فق���ة عل���ى �لإ�س���ر�ف و�ملتابع���ة ب�س���كل دوريعل���ى بر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
يف �ملي���د�ن �لرتب���وي، ��س���رت�ك من�س���وبات �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �للج���ان ذ�ت �لعالق���ة 
بالطالبات ذو�ت �لإعاقة ، �إعد�د معلمات �لرتبية �خلا�سة للخطط �لرتبوية �لفردية 
للطالبات ذو�ت �لإعاقة، م�س���اعدة معلمة �لرتبية �خلا�س���ة ملعلم���ة �لتعليم �لعام على 
تفهم خ�س���ائ�س �لطالبة من ذو�ت �لإعاقة .كما �أبدت �لعينة عدم مو�فقتها يف وجود 
ممر�س���ة يف �لربنام���ج باملدر�س���ة. وما يخ�س حم���ور �آثار �لدمج:�أبدت عينة �لدر��س���ة 
�ملو�فق���ة عل���ى تعدي���ل �جتاهات �لأ�س���ر و�لعاملني و�لأق���ر�ن نحو فئ���ات �لأطفال ذوى 
�لإعاق���ة، و�أن دم���ج ذوى �لإعاق���ة يف �ملد�ر�س يوؤهل �لطالب���ات �إىل دجمهم يف �ملجتمع. 
�أم���ا يخ����س حم���ور مقرتح���ات تطوي���ر �لدم���ج: �أب���دت عين���ة �لدر��س���ة �ملو�فق���ة عل���ى 
تطبي���ق �ملعلم���ة لإجر�ء�ت �لتكييف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة، توفري فريق دعم من 
�ملتخ�س�س���ني يف �لرتبية �خلا�س���ة يف كل مدر�سة. ويف �س���وء �لنتائج تو�سلت �لدر��سة 
�إىل ع���دد م���ن �لتو�س���يات منه���ا �لتو�س���ع يف تطبي���ق �لدم���ج �لرتب���وي يف �ململك���ة، حث 

�ملعلمات على تطبيق �إجر�ء�ت �لتكييف �ملمكنة على �ملنهج.

الكلمــات املفتاحية: دم���ج - �لطالبات ذو�ت �لإعاق���ة - مد�ر�س �لتعلي���م �لعام -�ململكة 
�لعربية �ل�سعودية.
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 SummaryDeveloping the integration of students with disabilities in general education
schools Kingdom of Saudi Arabia and its implications

DR.Arwa Ali Akhdar

The study aimed at developing the integration of students 
with disabilities in general education schools in the Kingdom of Saudi 
Arabia and learning about its effects in order to improve the efficiency 
of integration and ensure the achievement of quality by recognizing the 
reality of integration programs for students with disabilities in general 
education schools in the Kingdom. Disability in general education schools, 
proposals for the development of integration of students with disabilities in 
schools. The study followed the descriptive approach and the construction 
of the questionnaire for collecting data, which was distributed to the 
directors of special education departments, supervisors and teachers in 
the departments of education in 1436/1437 AH. The results of the study 
resulted in the following: The focus of the reality of integration: The 
sample approved the supervision and follow-up periodically on special 
education programs in the field of education, the participation of special 
education staff in the committees related to students with disabilities, the 
preparation of special education parameters for individual educational 
plans for students with disabilities, To understand the characteristics of the 
student with disabilities. The sample also did not agree with the presence 
of a nurse in the program at the school. As for the axis of the effects of 
integration: The sample of the study approved the amendment of the 
attitudes of families, workers and peers towards groups of children with 
disabilities, and that the integration of disabled people in schools qualifies 
students to integrate them into society.As for the focus of the proposals 
for the development of integration: The sample of the study approved the 
application of the parameter to the possible adjustment procedures on the 
school curriculum, the provision of support team of specialists in special 
education in each school. In the light of the results, the study reached a 
number of recommendations, including the expansion of the application 
of educational integration in the Kingdom, urging teachers to apply the 
possible adjustment procedures on the curriculum.

Keywords: integration - students with disabilities in general education - 
schools Kingdom of Saudi Arabia - implications
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مقدمة البحث:
يع���د مفه���وم �لدم���ج م���ن �ملفاهي���م �لتي ت�س���كل �هتمام ل���دى جمي���ع �لعاملني 
و�ملهتم���ني يف حق���ل رعاي���ة ذوي �لإعاق���ة، ويع���د دم���ج ذوي �لإعاق���ة يف �ملجتم���ع �أح���د 
�خلطو�ت �ملتقدمة �لتي �أ�س���بحت بر�مج �لتاأهيل �ملختلفة تنظر �إليها كهدف �أ�سا�س���ي 

لتاأهيل ذوي �لإعاقة حديًثا.

ويعن���ي مفه���وم �لدم���ج )mainstreaming( تعلي���م ذوي �لإعاقة يف مد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام م���ع �أقر�نه���م م���ن �لتعلي���م �لع���ام، وق���د عرف���ه جمل����س �لأطف���ال غري 
�لعاديني باأنه مفهوم يت�س���من و�س���ع �لطالب غري �لعاديني مع �لطالب �لعاديني يف 
�ل�س���ف �لع���ادي �أو يف �أقل �لبيئات تقيي���ًد� للطالب غري �لع���ادي، وبحيث يكون �لدمج 
�إما ب�س���كل موؤقت �أو ب�س���كل د�ئم، ب�س���رط توفري عو�مل ت�ساعد على جناح هذ� �ملفهوم 

)�ل�سعيد، 2011، 63(.

وق���د ��س���تطاعت وز�رة �لتعلي���م �أن تقط���ع �س���وًطا كب���رًي� يف جم���ال دم���ج ذو�ت 
�لإعاقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام،باعتبار �أن تعليم ذوي �لإعاقة من �أهم �أهد�ف �سيا�سة 

�لتعليم يف �ل�سعودية وجزًء� ل يتجز�أ من �لنظام �لتعليمي �لعام. 

و�نطالًق���ا م���ن مب���د�أ �أن مد�ر����س �لتعليم �لعام ه���ي �ملكان �لرتب���وي �لطبيعي 
للغالبي���ة �لعظم���ى م���ن �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة تبن���ت �لباحثة هذ� �لبح���ث بغر�س 
تطوي���ر دم���ج �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام باململك���ة �لعربي���ة 
�لتطويري���ة لإجن���اح                      �آث���اره �ملرتتب���ة علي���ه، وو�س���ع �ملقرتح���ات  �ل�س���عودية ودر��س���ة 

هذه �لرب�مج.

م�سكلة البحث:
�إن نظرة �سريعة يف جتربة وز�رة �لتعليم يف جمال دمج ذوي �لإعاقة يف �ملد�ر�س 
بقطاع �لبنات، تظهر بكل و�سوح وجالء �أن �ململكة قد حققت مكا�سب تربوية عظيمة.
 وم���ع �نت�س���ار بر�م���ج �لدمج �لرتب���وي للبنات،حي���ث بلغت ع���دد بر�مج �لدمج 
باململكة )2606( برنامج للعام 1437/ 1438ه�، ور�أت �لباحثة حاجتها �ملا�س���ة لدر��س���ة 
و�ق���ع بر�م���ج �لدم���ج �لرتب���وي فيه���ا و�آث���اره �ملرتب���ة عليه ،للوق���وف على ه���ذ� �لو�قع 
وو�سع �ملقرتحات �لتطويرية لإجناحه. وتتلخ�س م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لتالية:
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ما و�قع بر�مج دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة؟.1 ))
ما �آثار دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة؟.1 ))
م���ا مقرتح���ات تطوي���ر دم���ج �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام 1 ))

باململكة؟.

اأهداف البحث:
هدف �لبحث �إىل تطوير دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام 
باململكة �لعربية �ل�سعودية و�آثاره �ملرتتبة عليه وذلك من خالل �لتعرف �إىل ما يلي:

و�قع بر�مج دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة.1 ))
�آثار دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة.1 ))
مقرتحات تطوير دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة.1 ))

م�سطلحات البحث االإجرائية:

التطوي�ر: تع���رف �لباحث���ة باأنه: »هي �ملقرتح���ات �لتي نتجت من �أف���ر�د عينة �لبحث 
بغر�س تطوير بر�مج دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام«.

الدم�ج: تعرفه �لباحثة باأنه: »خمتلف �لأمناط �س���و�ء كان �لدمج يف ف�س���ول �لتعليم 
�لع���ام )�لدم���ج �لكل���ي( �أو ف�س���ول �لرتبية �خلا�س���ة )�لدم���ج �مل���كاين( �أو منط �لدمج 

�جلزئي يف مد�ر�س �لبنات«.
الدمج: هو تربية وتعليم �لطالب ذوو �لإعاقة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مع تزويدهم 

بخدمات �لرتبية �خلا�سة )�لد�رة �لعامة للرتبية �خلا�سة،1429: 7(.

ذوي الإعاق�ة: تعرفه���م �لباحث���ة باأنه���م: »ه���م �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �مللتحق���ات يف 
بر�مج �لدمج مبد�ر�س �لتعليم �لعام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية«.

حمددات البحث:

املح�ددات املو�سوعي�ة : �قت�س���رت هذ� �لبح���ث على تطوير دم���ج �لطالبات ( 1)
ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية و�آث���اره 

�ملرتتبة عليه من وجهة نظر �ملدير�ت و�مل�سرفات و�ملعلمات.
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املح�ددات املكاني�ة : طبق ه���ذ� �لبحث على بر�مج �لدم���ج �لرتبوي بقطاع ( 2)
�لبنات مبختلف �إد�ر�ت �لتعليم �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

املحددات الزمنية: مت تطبيق هذ� �لبحث خالل �لف�س���ل �لدر��سي �لأول من ( 3)
�لعام )1436-1437ه�(

درا�سات �سابقة:
ت�س���تعر�س �لباحثة عدد من �لدر��سات �ل�سابقة و�لتي تناولت دمج �لأ�سخا�س 
ذوي يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام للتع���رف عل���ى و�ق���ع �لدم���ج وم���ا تو�س���لت ل���ه نتائ���ج 

�لدر��سات �ل�سابقة.

هدف���ت در��س���ة �خل�س���رمي )2004( بعن���و�ن دم���ج �لأطف���ال ذوي �لحتياج���ات 
�خلا�س���ة يف مد�ر����س �لتعليم �لعام در��س���ة م�س���حية لرب�مج �لدم���ج يف �ململكة �لعربية 
�ل�س���عودية �إىل �لتع���رف عل���ى بر�م���ج �لدم���ج �لطبق���ة عل���ى �لطلب���ة و�لطالب���ات م���ن 
ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة وتقييم م���دى جناح تلك �لرب�مج وحتدي���د �لعقبات �لتي 
تعرت�س���ها وذلك للخروج بتو�سيات ت�س���اهم يف تذليل تلك �ل�سعوبات وتقدمي فر�س 
�أف�س���ل لنجاح �أ�سلوب �لدمج وقد مت توظيف ��ستمارة خا�سة حمكمة �أعدتها �لباحثة 
لغر����س ه���ذه �لدر��س���ة ومت توزيعها على عينة �س���ملت جميع مد�ر����س �ململكة �ملطبقة 
للدم���ج وذل���ك من خ���الل �لأمانة �لعامة للرتبية �خلا�س���ة ب���وز�رة �ملع���ارف و�لأمانة 
�لعام���ة للرتبي���ة �خلا�س���ة بالرئا�س���ة �لعام���ة لتعلي���م �لبن���ات وق���د �أ�س���ارت نتائج هذه 
�لدر��سة �إىل �لتحول �لكبري �لذي طر�أ على بر�مج �لدمج يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
حيث بد�أت بطيئة عام 1410ه� ثم تز�يدت ب�س���كل ملحوظ كما يت�س���ح من �لدر��سة �أن 
كافة �لإعاقات قد ��س���تفادت من بر�مج �لدمج �ملطبقة وبالأخ�س �لإعاقات �لب�س���يطة 
كما �أن كافة �لبد�ئل �لرتبوية قد تو�جدت بن�س���ب متفاوتة وت�س���ري �لنتائج �أي�س���ا �إىل 
متيز وتو�س���ع مد�ر�س �لبنني يف �لدمج مقارنة مبد�ر�س �لبنات وت�س���ري �لدر��س���ة �إىل 

عدد �ملعوقات �لتي و�جهت بر�مج �لدمج وتعر�س عدًد� من �ملقرتحات لعالجها.

 هدف���ت در��س���ة �لدبابنة )2008( بعن���و�ن : �أثر �لدمج على توفري بيئة حمفزة 
لالأد�ء �لأكادميي و�لأد�ء �لجتماعي �لنفعايل لدى �لطلبة ذوي �حلاجات �خلا�س���ة 
�لتع���رف �إىل م���دى دع���م برنام���ج �لدمج للطلب���ة ذوي �لإعاقة �حل�س���ية يف �لأردن من 
وجه���ة نظ���ر �لطلب���ة �ملدموج���ني �أنف�س���هم �إ�س���افة �إىل حتدي���د �لف���روق يف درجة دعم 



تطوير دمج الطالبات ذوات الإعاقة يف مدار�س التعليم العام د. اأروى علي اأخ�صر

 115 

برنام���ج �لدم���ج تبًع���ا ملتغ���ريي �جلن����س ون���وع �لإعاق���ة وقد تكون���ت عين���ة �لبحث من 
�لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية و�لب�س���رية م���ن �ل�س���ف �لثام���ن و�لتا�س���ع و�لعا�س���ر 
�لأ�سا�سي و�لبالغ عددهم )109( طالًبا وطالبة من �مللتحقني يف مد�ر�س �لتعليم �لعام 
ولتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة طورت �لباحثة ��س���تبانة تكونت من خم�سه وثالثني فقرة 
موزعة على بعدين فرعيني وهما بعد دعم عملية �لدمج لالأد�ء �لأكادميي وبعد دعم 
عملي���ة �لدم���ج للتكيف �لجتماعي و�لنفعايل. و�أظهرت �لنتائج �أن درجة دعم عملية 
�لدمج للطلبة ذوي �لإعاقة �لب�سرية وذوي �لإعاقة �ل�سمعية متو�سطة على بعد دعم 
�لدم���ج ل���الأد�ء �لأكادميي وبعد دعم �لدمج للتكيف �لجتماع���ي و�لنفعايل و�أظهرت 
���ا وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا تبًعا ملتغري �جلن�س ل�سالح �لذكور على بعد  �لنتائج �أي�سً
دع���م �لدم���ج لالأد�ء �لأكادميي وتبًعا ملتغري نوع �لإعاقة على نف�س �لبعد ل�س���الح ذوي 
�لإعاق���ة �ل�س���معية وكذل���ك ظهرت ف���روق د�لة �إح�س���ائيا على بعد دع���م عملية �لدمج 
للتكيف �لجتماعي و�لنفعايل تبًعا لنوع �لإعاقة ل�سالح ذوي �لإعاقة �ل�سمعية بينما 

مل توجد فروق د�لة �إح�سائيا على �لدرجة �لكلية لهذ� �لبعد وفًقا ملتغري �جلن�س.

 هدفت در��سة من�سور وعو�د )2012( بعنو�ن ت�سور نقرتح لتطوير نظام دمج 
�لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة مبرحلة ريا�س �لأطفال يف �سورية يف �سوء خربة 
بع����س �لدول )در��س���ة مقارنة(�إىل و�س���ع ت�س���ور مقرتح لتطوير نظ���ام دمج �لأطفال 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف مرحلة ريا�س �لأطفال ب�سورية يف �سوء خربة بنغالد�س 
ونيبال ولتحقيق هذ� �لهدف �عتمد �لبحث على �أ�سلوب بري�يدي يف �ملقارنة ومت وفق 
�خلط���و�ت �لتالي���ة وه���ي: و�س���ف وحتليل و�ق���ع �لدمج يف �س���ورية ثم و�س���ف وحتليل 
خ���رب�ت ناجحة للدمج يف بنغالد�س ونيبال ثم �ملنا�س���رة ب���ني دولتي �ملقارنة لتحديد 
نقاط �لت�سابه و�لختالف بعد ذلك خطوة �ملقارنة �لتي ت�سمنت حتليل وتف�سري نقاط 
�لت�س���ابه و�لخت���الف ب���ني دولتي �ملقارنة بعد ذلك مت و�س���ع مالمح �لت�س���ور �ملقرتح 
يف �س���وء خربة دولتي �ملقارنة مع �لأخذ بعني �لعتبار لإمكانيات �س���ورية وم�س���كالت 
�لدمج فيها وقد متثلت �أبرز مالمح �لت�س���ور �ملقرتح باملدخالت مت�س���منة:�لأهد�ف، 
�ملتعلم���ني، �ملعلمني،�ملنه���ج، بيئة �لرو�س���ة،غرف �لن�س���اط، �لأ�س���رة، و�ملجتمع �ملحلي.
كذلك �لعمليات مت�سمنة ��ستخد�م ��سرت�تيجيات تربوية فعالة ومتنوعة مثل: لعب 
�لأدو�ر،�س���رد �لق�س����س، �لهتمام بالتعليم �لفردي و�جلماعي، �لعمل �سم جمموعات 

غري متجان�سة، و�ملخرجات على �سعيد �لأطفال وبيئة �لرو�سة و�ملجتمع. 
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��س���تهدفت در��س���ة �لب���از )2013( بعن���و�ن : تق���دمي ت�س���ور مق���رتح لتفعي���ل 
�لعالق���ة ب���ني و�س���ائط �لرتبية لدم���ج ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة يف مد�ر����س �لتعليم 
�لعام مبملكة �لبحرين �إىل �لتعرف على �أ�ساليب تفعيل �لعالقة بني و�سائط �لرتبية 
)�ملدر�سة،و�لأ�س���رة،و�جلمعيات �لأهلية،وو�س���ائل �لإع���الم( لدم���ج ذوي �لحتياج���ات 
�خلا�س���ة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مبملكة �لبحرين، ولتحقيق ذلك ��س���تخدم �لباحث 
�ملنهج �لو�سفي و�ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، مت تطبيقها على عينة قو�مها )231( تتاألف 
من مديري �ملد�ر�س �ملطبقة للدمج وم�س���اعديهم و�أخ�س���ائي �لرتبية �خلا�سة وعينة 
م���ن �أولي���اء �أم���ور �لطلب���ة ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة و�لعاديني وعين���ة من جمال�س 
�إد�ر�ت �جلمعي���ات �لأهلي���ة �لعامل���ة يف جم���ال �لإعاق���ة وعين���ة من �لعاملني بو�س���ائل 
�لإعالم)�إذ�عة-تلفزيون-�س���حافة( ح���ول دور كل منه���ا جت���اه باقي و�س���ائط �لرتبية 
لتفعي���ل دم���ج ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة يف مد�ر�س �لتعليم �لع���ام مبملكة �لبحرين. 
وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدد من �لنتائج من �أهمها: مو�فقة عينة �لبحث بدرجة 
كبرية على جميع �لأ�ساليب �ملقرتحة حيث جاء ترتيب حماور �لدر��سة �مليد�نية من 
وجهة نظر عينة �لبحث كالتايل)دور و�سائل �لإعالم بالرتتيب �لأول- دور �لأ�سرة يف 
�لرتتيب �لثاين- دور �جلمعيات �لأهلية جاء يف �لرتتيب �لثالث- دور �ملدر�سة جاء يف 
�لرتتيب �لر�بع( كما تو�سلت �لدر��سة �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية حول 
�لأ�س���اليب �ملقرتح���ة لتفعي���ل �لعالق���ة بني و�س���ائط �لرتبية لدم���ج ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مبملكة �لبحرين تعزي ملتغري جهة �لعمل.

كم���ا هدفت در��س���ة حمم���د �لعط���ار )2015( بعنو�ن:دمج �لأطف���ال �ملعاقني يف 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية يف �س���وء جت���ارب بع�س �ل���دول �لأجنبية)ت�س���ور مقرتح(
�إىل �لتع���رف عل���ى مفه���وم �لدم���ج و�أنو�ع���ه و�إيجابيات���ه و�س���لبياته وكذل���ك �لتع���رف 
عل���ى جترب���ة دمج �لأطفال �ملعاق���ني يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية وعلى جتارب بع�س 
�لدول �لأجنبية يف جمال دمج �لأطفال �ملعاقني من �أجل �لتو�س���ل �إىل ت�س���ور �ملقرتح 
لدم���ج �لأطف���ال �ملعاق���ني يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية يف �س���وء جت���ارب بع�س �لدول 
�لأجنبي���ة. وق���د �أظهرت نتائج �لدر��س���ة غي���اب بر�مج وخدمات �لتدخ���ل �ملبكر كجهد 
وقائ���ي وعالج���ي يف مو�جهة م�س���كلة �لإعاقة و�فتق���ار �لعديد من �لكلي���ات �لرتبوية 
باجلامع���ات �ل�س���عودية �أق�س���ام وعي���اد�ت ومر�ك���ز تقدم خدم���ات للطف���ل �ملعاق،كذلك 
وجود نق�س يف �لكو�در �ملخت�سة �ملدربة يف جمال �لدمج يف �لرتبية �خلا�سة. و�أو�ست 
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�لدر��س���ة مبر�عاة �لفروق �لفردية يف تعليم �لأطفال من خالل تكييف �ملنهج ح�س���ب 
�لق���در�ت و�ل�س���تعد�د�ت �خلا�س���ة ل���كل طف���ل كم���ا ينبغ���ي مو�ءم���ة �ملناهج �لدر��س���ية 
لحتياج���ات �لطف���ل ولي�س �لعك�س وعلى ذلك ينبغي للمد�ر�س �أن تتيح يف �إطار �ملنهج 
���ا متكن �لأطفال ذوي �لقدر�ت و�لهتمامات �ملختلفة من �لنتفاع به  �لدر��س���ي فر�سً
و�أن ي�س���مم مبنى �ملدر�س���ة ت�س���ميًما يتالءم مع معطيات �لعملية �لرتبوية ويتنا�سب 

مع حاجات �لطفل �ملعاق وير�عى نوع �لإعاقة.

وهدف���ت در��س���ة مر�ك�س���ي �ل�س���الح )2017( بعن���و�ن: دور �لدم���ج �ملدر�س���ي يف 
تطوي���ر �للغ���ة �ل�س���فهية ل���دى �لطف���ل �ملع���اق �س���معًيا �خلا�س���ع لزر�ع���ة �لقوقع���ة �إىل 
�لتع���رف عل���ى �أهمي���ة �لدم���ج �ملدر�س���ي لالأطف���ال �ملعاق���ني �س���معيا ومدى م�س���اهمته 
يف تطوي���ر لغته���م �ل�س���فهية وق���د تكونت عينة �لبح���ث من جمموعتني م���ن �لأطفال 
�ل�س���مم �خلا�س���عني لزر�ع���ة �لقوقع���ة �لأوىل ت�س���م �أطف���ال غري مدجمني )يف ق�س���م 
خا����س( و�لثانية ت�س���م �أطفال مدجم���ني مع �لعاديني كل جمموعة ت�س���م 04 حالت 
وق���د مت �ختيارهم وفق نف�س �ملعايري ولتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة طبقنا �ختبار تقييم 
�للغة �ل�س���فوية ل�س���احبته �س���وفري ميل���ريChevric Muller يف جانبي���ه �ملتعلقني 
بالفهم و�لتعبري �للغويني وقد تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل م�ساهمة �لدمج �ملدر�سي 
يف تطوير �لفهم و�لتعبري �للغويني لفائدة �أفر�د �ملجموعة �لثانية كما �أظهرت قدرة 

هذه �لأخرية على ��ستخد�م �للغة �ل�سفوية كاأد�ة للتو��سل.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
يت�س���ح من خالل �لعر�س �ل�س���ابق للدر��سات �ل�س���ابقة، �إنها بحثت مو�سوعات 

خمتلفة تت�سابه مع �لبحث �حلايل فيما يلي:
يتفق �لبحث �حلايل مع جميع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل �أهمية �لبحث يف دمج 1 ))

ذوي �لإعاقة بغر�س �لتطوير وو�سع �ملقرتحات.
تتف���ق �لبح���ث �حل���ايل م���ع در��س���ة )�خل�س���رمي، 2004؛ �لعط���ار 2015( بعين���ة 1 ))

�لبح���ث يف �حل���دود �ملكاني���ة �لتع���رف على دم���ج ذوي �لإعاقة باململك���ة �لعربية 
�ل�سعودية.

تت�س���ابه �لبحث �حلايل مع در��س���ة كل من )�خل�س���رمي، 2004؛ �لعطار 2015 ؛ 1 ))
�لدبابنة 2008؛ �لباز 2013( يف �أد�ة �لدر��سة وهي �ل�ستبانة.
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�هتمت در��س���ة )من�س���ور وع���و�د 2012؛ �لباز، 2013؛ �لعط���ار 2015( يف تقدمي 1 ))
ت�سور مقرتح وهو ما �سيدعم �لبحث �حلايل يف �عد�د مقرتحات تطوير و�قع 

�لدمج.
تختلف �لبحث �حلايل عن در��س���ة )�خل�س���رمي، 2004؛ من�سور وعو�د، 2012؛ 1 ))

�لبح���ث �حل���ايل  تناول���ت  �لعين���ة حي���ث  �ل�س���الح، 2017( يف  �لعط���ار، 2015؛ 
�لطالبات ذو�ت �لإعاقة.

منهجية البحث واإجراءاته

منه�ج البح�ث: �تبع���ت �لبح���ث �ملنهج �لو�س���في ملنا�س���بته لطبيع���ة �لبح���ث و�أهد�فها 
و�ملنه���ج �لو�س���في ل يتوق���ف فق���ط على و�س���ف �لظاهرة �ملدرو�س���ة؛ ب���ل يتعدى ذلك 

ملحاولة �لك�سف عن �لعالقة بني �لظاهرة �ملدرو�سة و�ملتغري�ت �لتي توؤثر فيها.

اأداة البح�ث: مت �عتم���اد �أد�ة �ل�س���تبانة كاأد�ة جلمع بيانات �لبحث وقد مت ت�س���ميمها 
بال�ستفادة من �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة �مل�سابهة وبعد ت�سميمها مت �إتباع 

�خلطو�ت �لتالية للتحقق من �سالحيتها للتطبيق �مليد�ين :

�سدق اأداة البحث:

اأ – ال�سدق الظاهري لالأداة :
 للتع���رف عل���ى م���دى �س���دق �أد�ة �لبح���ث يف قيا����س م���ا و�س���عت لقيا�س���ه مت 
عر�س���ها على جمموعة من �ملتخ�س�س���ني، ويف �س���وء �آر�ئهم مت �إعد�د �أد�ة هذ� �لبحث                 

ب�سورتها �لنهائية.

ب – �سدق الت�ساق الداخلي لالأداة :
مت ح�ساب معامل �لرتباط بري�سون ملعرفة �ل�سدق �لد�خلي لال�ستبانة حيث 
مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من عبار�ت �ل�ستبانة بالدرجة �لكلية 

للمحور �لذي تنتمي �إليه �لعبارة كما تو�سح ذلك �جلد�ول �لتالية.
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جدول )1(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الأول بالدرجة الكلية للمحور

العبارةمعامل االرتباط باحملوررقم العبارة رقم  معامل االرتباط باحملور  

1**0,60617**0,503

2**0,62018**0,421

3**0,49219**0,575

4**0,48820**0,533

5**0,49621**0,404

6**0,59822**0,546

7**0,59623**0,514

8**0,48524**0,596

9**0,53225**0,423

10**0,65926**0,572

11**0,41727**0,460

12**0,49128**0,544

13**0,42529**0,620

14**0,51830**0,596

15**0,62731**0,497

16**0,55732**0,564

** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 
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جدول )2(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثاين بالدرجةالكلية للمحور

معامل االرتباط باحملوررقم العبارةمعامل االرتباط باحملوررقم العبارة

33**0,77042**0,667

34**0,67543**0,677

35**0,70744**0,656

36**0,78945**0,430

37**0,79146**0,682

38**0,67847**0,486

39**0,63148**0,587

40**0,72649**0,700

41**0,756--

 ** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 

جدول )3(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور

العبارةمعامل االرتباط باحملوررقم العبارة رقم  معامل االرتباط باحملور  

50**0,66354**0,683

51**0,80155**0,650

52**0,57856**0,818

53**0,711--

 ** د�ل عند م�ستوى �لدللة 0.01 فاأقل 

يت�س���ح م���ن �جل���د�ول )1 –3( �أن قيم معام���ل �رتباط كل عبارة م���ن �لعبار�ت 
مع حمورها موجبة ود�لة �إح�سائًيا عند م�ستوي �لدللة )0.01( فاأقل مما يدل على 

�سدق �ت�ساقها مع حماورها.



تطوير دمج الطالبات ذوات الإعاقة يف مدار�س التعليم العام د. اأروى علي اأخ�صر

 121 

ثبات اأداة البحث: - 
�ألف���ا  �أد�ة �لبح���ث )�ل�س���تبانة( مت ��س���تخد�م )معادل���ة  لقيا����س م���دى ثب���ات 
كرونب���اخ( (Cronbach's Alpha (α)) للتاأك���د من ثب���ات �أد�ة �لبحث، وجدول )4( 

يو�سح معامالت ثبات �أد�ة �لبحث. 
جدول )4(

معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة البحث
ثبات احملورعدد العباراتمحاور االستبانة

320,8824واقع الدمج

170,9222آثار الدمج

70,8107مقترحات تطوير الدمج

560,8891الثبات العام

 يت�سح من جدول )4( �أن معامل �لثبات �لعام عال حيث بلغ ) 0.8891 ( وهذ� 
يدل على �أن �ل�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن �لعتماد عليها يف �لتطبيق 

�مليد�ين للدر��سة.

اأ�ساليب املعاجلة الإح�سائية :- 
لتحقيق �أهد�ف �لبحث وحتليل �لبيانات �لتي مت جتميعها، فقد مت ��س���تخد�م 
�لعدي���د م���ن �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة با�س���تخد�م �حل���زم �لإح�س���ائية للعل���وم 
�لجتماعي���ة Statistical Package for Social Sciences و�لت���ي يرم���ز له���ا 

.)SPSS( خت�ساًر� بالرمز�
وذل���ك بع���د �أن مت ترميز و�إدخال �لبيانات �إىل �حلا�س���ب �لآيل، ولتحديد طول 
خالي���ا �ملقيا����س �لثالث���ي ) �حل���دود �لدنيا و�لعليا ( �مل�س���تخدم يف حم���اور �لبحث، مت 
ح�س���اب �مل���دى) 3-1=2(، ثم تق�س���يمه عل���ى عدد خالي���ا �ملقيا�س للح�س���ول على طول 
�خللية �ل�س���حيح �أي) 3/2= 0.67( بعد ذلك مت �إ�س���افة هذه �لقيمة �إىل �أقل قيمة يف 
�ملقيا�س ) �أو بد�ية �ملقيا�س وهي �لو�حد �ل�سحيح( وذلك لتحديد �حلد �لأعلى لهذه 

�خللية، وهكذ� �أ�سبح طول �خلاليا كما ياأتي :
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من 1 – 1,67 ميثل )غري مو�فق( نحو كل عبارة باختالف �ملحور �ملر�د قيا�سه.1 ))
م���ن 1,68 – 2,34 ميث���ل )مو�فق �إىل حد ما( نح���و كل عبارة باختالف �ملحور 1 ))

�ملر�د قيا�سه.
من 2,35 – 3,00 ميثل )مو�فق( نحو كل عبارة باختالف �ملحور �ملر�د قيا�سه.1 ))

وبعد ذلك مت ح�ساب املقايي�س الإح�سائية التالية :

�لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية للتعرف على �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لوظيفية 1 ))
لأفر�د �لبحث وحتديد ��ستجابات �أفر�دها جتاه عبار�ت �ملحاور �لرئي�سة �لتي 

تت�سمنها �أد�ة �لبحث.
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي �مل���وزون )�ملرج���ح( » Weighted Mean«  وذل���ك ملعرفة 1 ))

م���دى �رتف���اع �أو �نخفا�س ��س���تجابات �أفر�د �لبحث عل���ى كل عبارة من عبار�ت 
متغ���ري�ت �لبح���ث �لأ�سا�س���ية، م���ع �لعلم باأنه يفي���د يف ترتيب �لعبار�ت ح�س���ب 

�أعلى متو�سط ح�سابي موزون. 
�ملتو�سط �حل�سابي » Mean « وذلك ملعرفة مدى �رتفاع �أو �نخفا�س ��ستجابات 1 ))

�أفر�د �لبحث عن �ملحاور �لرئي�س���ة )متو�س���ط متو�س���طات �لعبار�ت(، مع �لعلم 
باأنه يفيد يف ترتيب �ملحاور ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي.

مت ��س���تخد�م �لنح���ر�ف �ملعي���اري »Standard Deviation« للتع���رف عل���ى 1 ))
م���دى �نح���ر�ف ��س���تجابات �أف���ر�د �لبح���ث ل���كل عب���ارة م���ن عب���ار�ت متغ���ري�ت 
�لبحث، ولكل حمور من �ملحاور �لرئي�س���ة عن متو�س���طها �حل�سابي. ويالحظ 
�أن �لنحر�ف �ملعياري يو�س���ح �لت�س���تت يف ��س���تجابات �أف���ر�د �لبحث لكل عبارة 
م���ن عب���ار�ت متغ���ري�ت �لبح���ث، �إىل جان���ب �ملح���اور �لرئي�س���ة، فكلم���ا �قرتبت 

قيمته من �ل�سفر تركزت �ل�ستجابات و�نخف�س ت�ستتها.
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نتائج البحث وتف�سريها:
اأول : النتائج املتعلقة بو�سف عينة البحث :- 

جدول )5(
توزيع عينة البحث وفق متغري �سنوات اخلربة

النسبةالتكرارسنوات اخلبرة

7587,2في التدريس

910,5في اإلشراف

22,3ال يوجد

100٪86اجملموع

�إجم���ايل عين���ة  م���ن  ن�س���بته %87,2  م���ا  �لبح���ث ميثل���ن  �أن )75( م���ن عين���ة 
�لبح���ث خربته���ن يف �لتدري����س وه���ن �لفئ���ة �لأك���رث م���ن عين���ة �لبح���ث، بينم���ا )9( 
منه���ن ميثل���ن م���ا ن�س���بته 10,5% من �إجم���ايل عينة �لبح���ث خربتهن يف �لإ�س���ر�ف، و 
)2( منه���ن متث���الن م���ا ن�س���بته 2,3% م���ن �إجم���ايل عين���ة �لبح���ث لي����س له���ن خربة.

جدول )6(
توزيع عينة البحث وفق متغري املوؤهل العلمي 

النسبةالتكراراملؤهل العلمي

7283,8بكالوريوس

1011,6ماجستير

22,3دكتوراه

22,3أخري

100٪86اجملموع

�أن )72( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 83,8% م���ن �إجمايل عينة �لبحث 
موؤهله���ن �لعلم���ي بكالوريو�س وهن �لفئة �لأك���رث من عينة �لبحث، بينما )10( منهن 
ميثلن ما ن�سبته 11,6% من �إجمايل عينة �لبحث موؤهلهن �لعلمي ماج�ستري، مقابل )2( 
منهن متثالن ما ن�سبته 2,3% من �إجمايل عينة �لبحث موؤهلهن �لعلمي دكتور�ه، و)2( 
منهن متثالن ما ن�سبته 2,3% من �إجمايل عينة �لبحث لهن موؤهالت تعليمية �أخرى.
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جدول )7(
توزيع عينة البحث وفق متغري التخ�س�س 

النسبةالتكرارالتخصص

5564,0تربية خاصة مسمار سمعي

2124,4تعليم عام مادة علوم

1011,6لم يبني

100٪86اجملموع

�أن )55( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 64,0% م���ن �إجمايل عينة �لبحث 
تخ�س�س���هن تربية خا�س���ة م�س���ار �س���معي وهن �لفئ���ة �لأكرث من عين���ة �لبحث، بينما 
)21( منهن ميثلن ما ن�س���بته 24,4% من �إجمايل عينة �لبحث تخ�س�س���هن تعليم عام 

مادة علوم، و)10( منهن ميثلن ما ن�سبته 11,6% من �إجمايل عينة �لبحث مل يبني.
جدول )8(

توزيع عينة البحث وفق متغري املرحلة التي يلتحق بها الربنامج 
النسبةالتكراراملرحلة التي يلتحق بها البرنامج

1719,8رياض أطفال

4046,5ابتدائي

910,5متوسط

22,3ثانوية

1820,9لم يبني

100٪86اجملموع

�أن )40( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 46,5% م���ن �إجمايل عينة �لبحث 
يلتح���ق برناجمه���ن باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة وهن �لفئ���ة �لأكرث من عين���ة �لبحث، بينما 
)18( منه���ن ميثلن ما ن�س���بته 20,9% م���ن �إجمايل عينة �لبحث مل يبني، مقابل )17( 
منهن ميثلن ما ن�س���بته 19,8% من �إجم���ايل عينة �لبحث يلتحق برناجمهن مبرحلة 
ريا�س �لأطفال، و)9( منهن ميثلن ما ن�سبته 10,5% من �إجمايل عينة �لبحث يلتحق 
برناجمهن باملرحلة �ملتو�سطة، و)2( منهن متثالن ما ن�سبته 2,3% من �إجمايل عينة 

�لبحث يلتحق برناجمهن باملرحلة �لثانوية.
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جدول )9(
توزيع عينة البحث وفق متغري منط اخلدمة املقدمة 

النسبةالتكرارمنط اخلدمة املقدمة

1315,1تدخل مبكر

2933,7فصل عادي مع خدمة غرفة املصادر جزئي / كلي

3136,0فصل خاص مكاني

11,2فصل عادي مع خدمة معلم متجول مستشار

33,5أخرى

910,5لم يبني

100٪86اجملموع

�أن )31( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 36.0% من �إجم���ايل عينة �لبحث 
منط �خلدمة �لتي يقدمنها ف�سل خا�س مكاين وهن �لفئة �لأكرث من عينة �لبحث، 
بينم���ا )29( منه���ن ميثل���ن ما ن�س���بته 33,7% من �إجمايل عين���ة �لبحث منط �خلدمة 
�لتي يقدمنها ف�س���ل عادي مع خدمة غرفة �مل�س���ادر جزئي / كلي، مقابل )13( منهن 
ميثلن ما ن�سبته 15,1% من �إجمايل عينة �لبحث منط �خلدمة �لتي يقدمنها تدخل 
مبك���ر، و)9( منهن ميثلن ما ن�س���بته 10,5% من �إجم���ايل عينة �لبحث مل يبني، و)3( 
منهن ميثلن ما ن�سبته 3,5% من �إجمايل عينة �لبحث يقدمن �أمناط خدمات �أخرى، 
و)1( منهن متثل ما ن�سبته 1,2% من �إجمايل عينة �لبحث منط �خلدمة �لتي تقدمها 

ف�سل عادي مع خدمة معلم متجول م�ست�سار.
جدول )10(

توزيع عينة البحث وفق متغري طبيعة العمل اأو الدور الذي اأقوم به 
النسبةالتكرارطبيعة العمل أو الدور الذي أقوم به

5058,1مشرفة تربوية

89,3مديرة

2529,1معلمة

33,5معلمة تدريبات نطق

100٪86اجملموع



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 126 

�أن )50( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 58,1% م���ن �إجمايل عينة �لبحث 
طبيع���ة عمله���ن م�س���رفات تربويات وهن �لفئ���ة �لأكرث من عينة �لبح���ث، بينما )25( 
منه���ن ميثل���ن م���ا ن�س���بته 29,1% من �إجم���ايل عينة �لبح���ث طبيعة عمله���ن معلمات، 
مقاب���ل )8( منه���ن ميثل���ن ما ن�س���بته 9,3% من �إجم���ايل عينة �لبح���ث طبيعة عملهن 
مدير�ت، و)3( منهن ميثلن ما ن�سبته 3,5% من �إجمايل عينة �لبحث طبيعة عملهن 

معلمات تدريبات نطق.
جدول )11(

توزيع عينة البحث وفق متغري الفئة التي اأعمل معها اأو ينتمي اإليها التلميذ
النسبةالتكرارالفئة التي أعمل معها أو ينتمي إليها التلميذ

3439,5فئة صعوبات التعلم

67,0فئة العوق البصري

1719,8فئة العوق السمعي

2124,4فئة العوق العقلي

11,2فئة التوحد

22,3فئة تعدد العوق

55,8لم يبني

100٪86اجملموع

�أن )34( م���ن عين���ة �لبحث ميثلن ما ن�س���بته 39,5% م���ن �إجمايل عينة �لبحث 
�لفئة �لتي يعملنا معها وينتمني �إليها �لتلميذ فئة �سعوبات �لتعلم وهن �لفئة �لأكرث 
من عينة �لبحث، بينما )21( منهن ميثلن ما ن�سبته 24,4% من �إجمايل عينة �لبحث 
�لفئة �لتي يعملنا معها وينتمني �إليها �لتلميذ فئة �لعوق �لعقلي، مقابل )17( منهن 
ميثل���ن ما ن�س���بته 19.8% من �إجم���ايل عينة �لبحث �لفئة �لت���ي يعملنا معها وينتمني 
�إليه���ا �لتلمي���ذ فئ���ة �لعوق �ل�س���معي، و)6( منه���ن ميثلن ما ن�س���بته 7,0% من �إجمايل 
عين���ة �لبح���ث �لفئة �لت���ي يعملنا معه���ا وينتمني �إليه���ا �لتلميذ فئة �لعوق �لب�س���ري، 
و)5( منه���ن ميثل���ن ما ن�س���بته 5,8% من �إجم���ايل عينة �لبحث مل يب���ني، و)2( منهن 
متث���الن ما ن�س���بته 2,3% من �إجم���ايل عينة �لبحث �لفئة �لت���ي يعملنا معها وينتمني 
�إليه���ا �لتلمي���ذ فئة تعدد �لع���وق، و)1( منهن متثل ما ن�س���بته 1,2% من �إجمايل عينة 

�لبحث �لفئة �لتي تعمل معها وينتمني �إليها �لتلميذ فئة �لوحد.
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ثانيا : النتائج املتعلقة باأ�سئلة البحث:

ال�سوؤال الأول: 
ن����س �ل�س���وؤ�ل �لأول عل���ى: »م���ا و�ق���ع بر�م���ج دم���ج �لطالب���ات ذو�ت �لإعاقة يف 
مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام باململك���ة؟«. وللتعرف على و�ق���ع �لدمج مت ح�س���اب �لتكر�ر�ت 
و�لن�س���ب �ملئوية و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية و�لرتب ل�س���تجابات 

مفرد�ت عينة �لبحث على عبار�ت حمور و�قع �لدمج وجاءت �لنتائج كالتايل:
�أن مف���رد�ت عين���ة �لبح���ث مو�فق���ات �إىل ح���د م���ا عل���ى و�قع �لدمج مبتو�س���ط 
)2,20 م���ن 3,00( وه���و متو�س���ط يق���ع يف �لفئ���ة �لثاني���ة م���ن فئ���ات �ملقيا����س �لثالثي                              
)1,68 – 2,34( وهي �لفئة �لتي ت�سري �إىل خيار مو�فق �إيل حد ما على �أد�ة �لبحث.

ومن خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله يت�سح �أن هناك تفاوت يف مو�فقة مفرد�ت 
عينة �لبحث على و�قع �لدمج حيث تر�وحت متو�س���طات مو�فقتهن على و�قع �لدمج 
م���ا بني )1,44 - 2,79 ( وهي متو�س���طات ترت�وح ما ب���ني �لفئتني �لأويل و�لثالثة من 
فئ���ات �ملقيا�س �لثالثي و�للتان ت�س���ري�ن �إىل ) غري مو�ف���ق/ مو�فق( على �أد�ة �لبحث 
مم���ا يو�س���ح �لتفاوت يف مو�فقة مف���رد�ت عينة �لبحث على و�قع �لدمج حيث يت�س���ح 
م���ن �لنتائ���ج �أن مف���رد�ت عين���ة �لبحث مو�فقات على ثالثة ع�س���رة م���ن مالمح و�قع 
�لدم���ج �أبرزه���ا تتمث���ل يف �لعب���ار�ت )28، 23، 26، 24، 21( و�لت���ي مت ترتيبه���ا تنازلًي���ا 

ح�سب مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها كالتايل:
جاءت �لعبارة )28( وهي«يوجد �إ�س���ر�ف ومتابعة على بر�مج �لرتبية �خلا�سة 1 ))

يف �ملي���د�ن �لرتب���وي ب�س���كل دوري » باملرتبة �لأوىل من حي���ث مو�فقة مفرد�ت 
عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,79 من 3(.

جاءت �لعبارة )23( وهي” ت�س���رتك من�سوبات �لرتبية �خلا�سة يف �للجان ذ�ت 1 ))
�لعالقة بالطالبات ذو�ت �لإعاقة” باملرتبة �لثانية من حيث مو�فقة مفرد�ت 

عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,73 من 3(.
جاءت �لعبارة )26( وهي”تعد معلمة �لرتبية �خلا�سة خطط تربوية فردية 1 ))

للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة يف �لربنام���ج “ باملرتب���ة �لثالث���ة م���ن حي���ث مو�فق���ة 
مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,72 من 3(.
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ج���اءت �لعبارة )24( وهي”تتيح �ملدر�س���ة �لفر�س���ة لأولياء �أم���ور ذوي �لإعاقة 1 ))
يف تعلي���م �أبنائه���م بالربنام���ج باملدر�س���ة “ باملرتب���ة �لر�بعة من حي���ث مو�فقة 

مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,71 من 3(.
جاءت �لعبارة )21( وهي” ت�ساعد معلم �لرتبية �خلا�سة معلمة �لتعليم �لعام 1 ))

عل���ى تفه���م خ�س���ائ�س �لطالبة م���ن ذو�ت �لإعاقة وذل���ك ��س���تناد� �إىل مر�عاة 
�لفروق �لفردية ومر�حل �لنمو �لتي متر بها �لطالبة” باملرتبة �خلام�سة من 

حيث مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,69 من 3(.
ويت�سح من �لنتائج �أن مفرد�ت عينة �لبحث مو�فقات �إىل حد ما على ثمانية 
ع�سر من مالمح و�قع �لدمج �أبرزها تتمثل يف �لعبار�ت رقم )7، 27، 30، 11، 8( و�لتي 

مت ترتيبها تنازلًيا ح�سب مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها �إىل حد ما كالتايل:
ج���اءت �لعب���ارة )7( وهي«توفر �لأجه���زة و�ملعينات �ل�س���معية للطالبات ذو�ت 1 ))

�لإعاق���ة » باملرتب���ة �لأوىل من حيث مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها �إىل 
حد ما مبتو�سط )2,20 من 3(.

ج���اءت �لعب���ارة )27( وه���ي” توج���د دور�ت تدريبية ملعلم���ات �لتعليم �لعام يف 1 ))
�لتعام���ل مع ذو�ت �لإعاقة” باملرتبة �لثانية من حيث مو�فقة مفرد�ت عينة 

�لبحث عليها �إىل حد ما مبتو�سط )2,20 من 3(.
ج���اءت �لعب���ارة )30( وهي”توف���ر و�س���ائل �لنق���ل �ملنا�س���بة للطالب���ات ذو�ت 1 ))

�لإعاق���ة يف �لرب�م���ج باملدر�س���ة “ باملرتبة �لثالثة من حي���ث مو�فقة مفرد�ت 
عينة �لبحث عليها �إىل حد ما مبتو�سط )2,19 من 3(.

جاءت �لعبارة )11( وهي”توفر �لعدد �ملنا�سب من معلمات �لرتبية �خلا�سة 1 ))
يف �لربنام���ج باملدر�س���ة “ باملرتب���ة �لر�بعة م���ن حيث مو�فقة مف���رد�ت عينة 

�لبحث عليها �إىل حد ما مبتو�سط )2,19 من 3(.
ج���اءت �لعبارة )8( وهي”توفر �لأجهزة و�ملعينات �لب�س���رية للطالبات ذو�ت 1 ))

�لإعاق���ة “ باملرتبة �خلام�س���ة من حيث مو�فقة مف���رد�ت عينة �لبحث عليها 
�إىل حد ما مبتو�سط )2,13 من 3(.

ويت�س���ح م���ن �لنتائ���ج �أن مف���رد�ت عين���ة �لبح���ث غ���ري مو�فق���ات عل���ى و�ح���دة 
م���ن مالم���ح و�قع �لدم���ج تتمثل يف �لعب���ارة )17( وهي” توجد ممر�س���ة يف �لربنامج 

باملدر�سة” مبتو�سط )1,44 من 3(.
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يت�سح من خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله �ن �أبرز مالمح و�قع �لدمج تتمثل يف 
وجود �إ�س���ر�ف ومتابعة على بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة يف �مليد�ن �لرتبوي ب�س���كل دوري 
وتف�س���ر ه���ذه �لنتائج ب���اأن �لقائمني على بر�مج �لدمج و�لرتبية �خلا�س���ة يحر�س���ون 
عل���ى جن���اح ه���ذه �لرب�مج ولذلك جن���د �أن �أبرز مالم���ح و�قع �لدم���ج تتمثل يف وجود 

�إ�سر�ف ومتابعة على بر�مج �لرتبية �خلا�سة يف �مليد�ن �لرتبوي ب�سكل دوري.
�أب���دت عين���ة �لبحث مو�فقتها على ثالثة ع�س���رة عبارة من حمور و�قع �لدمج 

�لرتبوي متثلت يف �لآتي:
يوج���د �إ�س���ر�ف ومتابع���ة عل���ى بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة يف �ملي���د�ن �لرتبوي 1 ))

ب�سكل دوري.
ت�سرتك من�سوبات �لرتبية �خلا�سة يف �للجان ذ�ت �لعالقة بالطالبات ذو�ت 1 ))

�لإعاقة.
تعد معلمة �لرتبية �خلا�س���ة خطط تربوي���ة فردية للطالبات ذو�ت �لإعاقة 1 ))

يف �لربنامج.
تتيح �ملدر�سة �لفر�سة لأولياء �أمور ذوي �لإعاقة يف تعليم �أبنائهم بالربنامج 1 ))

باملدر�سة.
ت�س���اعد معل���م �لرتبية �خلا�س���ة معلمة �لتعلي���م �لعام على تفهم خ�س���ائ�س 1 ))

�لطالب���ة م���ن ذو�ت �لإعاق���ة وذل���ك ��س���تناد� �إىل مر�ع���اة �لف���روق �لفردي���ة 
ومر�حل �لنمو �لتي متر بها �لطالبة.

كم���ا �أب���دت مو�فقته���ا “�إىل حد ما” على ثمانية ع�س���ر عبارة م���ن و�قع �لدمج 
�لرتبوي متثلت يف �لآتي:

توفر �لأجهزة و�ملعينات �ل�سمعية للطالبات ذو�ت �لإعاقة.1 ))
توجد دور�ت تدريبية ملعلمات �لتعليم �لعام يف �لتعامل مع ذو�ت �لإعاقة.1 ))
توفر و�سائل �لنقل �ملنا�سبة للطالبات ذو�ت �لإعاقة يف �لرب�مج باملدر�سة.1 ))
توفر �لعدد �ملنا�سب من معلمات �لرتبية �خلا�سة يف �لربنامج باملدر�سة.1 ))
توفر �لأجهزة و�ملعينات �لب�سرية للطالبات ذو�ت �لإعاقة.1 ))

وكما �أبدت عدم مو�فقتها على عبارة و�حدة من مالمح و�قع �لدمج متثلت يف 
ممر�سة يف �لربنامج باملدر�سة”. “توجد 
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يت�سح من خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله �أن �أبرز مالمح و�قع �لدمج تتمثل يف 
وجود �إ�س���ر�ف ومتابعة على بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة يف �مليد�ن �لرتبوي ب�س���كل دوري 
وتف�س���ر هذه �لنتائج باأن �لقائمني على بر�مج دمج �لرتبية �خلا�س���ة يحر�س���ون على 

جناح هذه �لرب�مج، ومتابعتها ب�سفة م�ستمرة.

ال�سوؤال الثاين: 
ن����س �ل�س���وؤ�ل �لث���اين على: »م���ا �آثار دمج �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة يف مد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام باململك���ة؟«. للتع���رف عل���ى �آثار �لدم���ج مت ح�س���اب �لتكر�ر�ت و�لن�س���ب 
�ملئوي���ة و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�فات �ملعياري���ة و�لرتب ل�س���تجابات مفرد�ت 

عينة �لبحث على عبار�ت حمور �آثار �لدمج وجاءت �لنتائج كالتايل:

�أن مفرد�ت عينة �لبحث مو�فقات على �آثار �لدمج مبتو�سط )2.78 من 3.00( 
وه���و متو�س���ط يقع يف �لفئة �لثالثة من فئات �ملقيا����س �لثالثي ) من 2.35 �إىل 3.00( 

وهي �لفئة �لتي ت�سري �إىل خيار مو�فق على �أد�ة �لبحث.

وم���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله يت�س���ح �أن هن���اك جتان����س يف مو�فق���ة 
مفرد�ت عينة �لبحث على �آثار �لدمج حيث تر�وحت متو�س���طات مو�فقتهن على �آثار 
�لدم���ج م���ا ب���ني ) 2.67 �إىل 2.92 ( وه���ي متو�س���طات تق���ع يف �لفئ���ة �لثالث���ة من فئات 
�ملقيا�س �لثالثي و�لتي ت�س���ري �إىل )مو�فق( على �أد�ة �لبحث مما يو�س���ح �لتجان�س يف 
مو�فق���ة مف���رد�ت عين���ة �لبحث على �آثار �لدمج حيث يت�س���ح م���ن �لنتائج �أن مفرد�ت 
عينة �لبحث مو�فقات على �سبعة ع�سرة من �آثار �لدمج �أبرزها تتمثل يف �لعبار�ت رقم 
)39، 45، 33، 41، 49( و�لت���ي مت ترتيبه���ا تنازلًيا ح�س���ب مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث 

عليها كالتايل:
�لأ�س���ر 1 )) �لدم���ج عل���ى تعدي���ل �جتاه���ات  �لعب���ارة )39( وهي«ي�س���اعد  ج���اءت 

و�لعامل���ني و�لأق���ر�ن نحو فئات �لأطف���ال ذوى �لإعاقة » باملرتبة �لأوىل من 
حيث مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2,92 من 3(.

ج���اءت �لعب���ارة )45( وهي” يوؤهل دم���ج ذوى �لإعاقة يف �ملد�ر�س �إىل دجمهم 1 ))
يف �ملجتم���ع” باملرتب���ة �لثانية من حيث مو�فقة مف���رد�ت عينة �لبحث عليها 

مبتو�سط )2,84 من 3(.
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ج���اءت �لعب���ارة )33( وهي”يحق���ق �لدمج مبد�أ �لعد�لة ب���ني فئات �ملجتمع” 1 ))
باملرتب���ة �لثالث���ة م���ن حيث مو�فق���ة مفرد�ت عين���ة �لبحث عليها مبتو�س���ط 

)2,84 من 3(.
ج���اءت �لعب���ارة )41( وهي”يوؤث���ر �لدم���ج �إيجاب���ا عل���ى �لتكي���ف �لجتماع���ي 1 ))

للتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة” باملرتب���ة �لر�بعة من حيث مو�فق���ة مفرد�ت عينة 
�لبحث عليها مبتو�سط )2,83 من 3(.

جاءت �لعبارة )49( وهي”�ساهم �لدمج يف تقبل �لأ�سر لأبنائهم ذوى �لإعاقة 1 ))
“ باملرتبة �خلام�سة من حيث مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط 

)2,81 من 3(.
يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله �أن �أب���رز �آث���ار �لدم���ج تتمث���ل يف 
م�س���اعدة �لدمج على تعديل �جتاهات �لأ�س���ر و�لعاملني و�لأقر�ن نحو فئات �لأطفال 
ذوى �لإعاقة وتف�سر هذه �لنتائج باأن بر�مج �لدمج تعرف جميع �لأطر�ف بو�جباتها 
جتاه ذوي �لإعاقة مما ي�سهم يف تعديل �جتاهات �لأ�سر و�لعاملني و�لأقر�ن نحو فئات 
�لأطفال ذوى �لإعاقة ولذلك جند �أن �أبرز �آثار �لدمج تتمثل يف م�ساعدة �لدمج على 

تعديل �جتاهات �لأ�سر و�لعاملني و�لأقر�ن نحو فئات �لأطفال ذوى �لإعاقة.
وهك���ذ� �أب���دت عينة �لبحث مو�فقتها على �س���بعة ع�س���رة عبارة م���ن حمور �آثار 

�لدمج �أبرزها متثلت يف �لآتي:
ي�س���اعد �لدم���ج على تعدي���ل �جتاهات �لأ�س���ر و�لعامل���ني و�لأق���ر�ن نحو فئات 1 ))

�لأطفال ذوى �لإعاقة.
يوؤهل دمج ذوى �لإعاقة يف �ملد�ر�س �إىل دجمهم يف �ملجتمع.1 ))
يحقق �لدمج مبد�أ �لعد�لة بني فئات �ملجتمع.1 ))
يوؤثر �لدمج �إيجابا على �لتكيف �لجتماعي للتالميذ ذوي �لإعاقة.1 ))
�ساهم �لدمج يف تقبل �لأ�سر لأبنائهم ذوى �لإعاقة.1 ))

يت�س���ح م���ن خ���الل �لنتائ���ج �ملو�س���حة �أع���اله �ن �أب���رز �آث���ار �لدم���ج تتمث���ل يف 
م�س���اعدة �لدمج على تعديل �جتاهات �لأ�س���ر و�لعاملني و�لأقر�ن نحو فئات �لأطفال 
ذوى �لإعاقة وتف�سر هذه �لنتائج باأن بر�مج �لدمج تعرف جميع �لأطر�ف بو�جباتها 
جتاه ذوي �لإعاقة مما ي�سهم يف تعديل �جتاهات �لأ�سر و�لعاملني و�لأقر�ن نحو فئات 

�لأطفال ذوى �لإعاقة.
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ال�سوؤال الثالث:- 
ن�س �ل�س���وؤ�ل �لثالث على: »ما مقرتحات تطوير دمج �لطالبات ذو�ت �لإعاقة 
يف مد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة؟«. للتعرف على مقرتحات تطوير �لدمج مت ح�ساب 
�لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوي���ة و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة و�لرتب 
ل�س���تجابات مف���رد�ت عين���ة �لبح���ث عل���ى عب���ار�ت حم���ور مقرتح���ات تطوي���ر �لدمج 

وجاءت �لنتائج كالتايل:
�أن مف���رد�ت عين���ة �لبح���ث مو�فقات عل���ى مقرتحات تطوير �لدمج مبتو�س���ط 
)2,84 م���ن 3,00( وه���و متو�س���ط يق���ع يف �لفئ���ة �لثالث���ة م���ن فئ���ات �ملقيا����س �لثالثي                        

) من 2,35 - 3,00( وهي �لفئة �لتي ت�سري �إىل خيار مو�فق على �أد�ة �لبحث.

ومن خالل �لنتائج �ملو�سحة �أعاله يت�سح �أن هناك جتان�س يف مو�فقة مفرد�ت 
عينة �لبحث على مقرتحات تطوير �لدمج حيث تر�وحت متو�سطات مو�فقتهن على 
مقرتح���ات تطوي���ر �لدم���ج م���ا ب���ني ) 2,74 - 2,95 ( وه���ي متو�س���طات تق���ع يف �لفئ���ة 
�لثالث���ة م���ن فئ���ات �ملقيا�س �لثالث���ي و�لتي ت�س���ري �إىل )مو�فق( عل���ى �أد�ة �لبحث مما 
يو�س���ح �لتجان����س يف مو�فق���ة مف���رد�ت عين���ة �لبحث عل���ى مقرتحات تطوي���ر �لدمج 
حيث يت�س���ح من �لنتائج �أن مفرد�ت عينة �لبحث مو�فقات على �س���بعة من مقرتحات 
تطوي���ر �لدم���ج �أبرزها تتمثل يف �لعبار�ت رقم )56، 55، 51، 52، 53( و�لتي مت ترتيبها 

تنازلًيا ح�سب مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها كالتايل:
�ملمكن���ة 1 )) �لتكيي���ف  �ملعلم���ة لإج���ر�ء�ت  �لعب���ارة )56( وه���ي« تطبي���ق  ج���اءت 

عل���ى �ملنه���ج �ملدر�س���ة مب���ا يت���الءم م���ع حاج���ات �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة« 
باملرتب���ة �لأوىل م���ن حي���ث مو�فق���ة مف���رد�ت عين���ة �لبحث عليها مبتو�س���ط                                                

)2.95 من 3(.
�لرتبية 1 )) �ملتخ�س�س���ني يف  دعم من  جاءت �لعبارة )55( وهي” توفري فريق 

�خلا�س���ة يف كل مدر�س���ة” باملرتب���ة �لثاني���ة م���ن حيث مو�فقة مف���رد�ت عينة 
�لبحث عليها مبتو�سط )2.86 من 3(.

ج���اءت �لعب���ارة )51( وهي”توف���ر قي���اد�ت ذ�ت كف���اءة عالي���ة برب�م���ج �لدمج 1 ))
باملد�ر����س “ باملرتب���ة �لثالثة م���ن حيث مو�فقة مفرد�ت عين���ة �لبحث عليها 

مبتو�سط )2.85 من 3(.
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�أول 1 )) و�عتباره���ا  �ملرون���ة  مب���د�أ  عل���ى  وهي”�لعتم���اد   )52( �لعب���ارة  ج���اءت 
�س���الحية تعط���ي لقائ���د �ملدر�س���ة يف �لربنام���ج “ باملرتبة �لر�بع���ة من حيث 

مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2.85 من 3(.
ج���اءت �لعب���ارة )53( وهي”دع���م معلم���ات �لتعلي���م �لع���ام بالتدري���ب وتعل���م 1 ))

�أ�س���اليب جدي���دة لتدري����س ذو�ت �لإعاق���ة “ باملرتب���ة �خلام�س���ة م���ن حي���ث 
مو�فقة مفرد�ت عينة �لبحث عليها مبتو�سط )2.83 من 3(.

يت�س���ح م���ن خالل �لنتائج �ملو�س���حة �أع���اله �ن �أبرز مقرتح���ات تطوير �لدمج 
تتمث���ل يف تطبي���ق �ملعلمة لإج���ر�ء�ت �لتكيي���ف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة مبا يتالءم 
مع حاجات �لطالبات ذو�ت �لإعاقة وتف�سر هذه �لنتائج باأن تطبيق �ملعلمة لإجر�ء�ت 
�لتكيي���ف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة مب���ا يتالءم مع حاجات �لطالب���ات ذو�ت �لإعاقة 
يعزز من تاأقلم ذوي �لإعاقة مع �ملناهج ولذلك جند �أن �أبرز مقرتحات تطوير �لدمج 
تتمثل يف تطبيق �ملعلمة لإجر�ء�ت �لتكييف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�سة مبا يتالءم مع 

حاجات �لطالبات ذو�ت �لإعاقة.
وهكذ� �أبدت عينة �لبحث مو�فقتها على �س���بعة عبار�ت من مقرتحات تطوير 

�لدمج �أبرزها متثلت يف �لآتي:
تطبيق �ملعلمة لإجر�ء�ت �لتكييف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�سة مبا يتالءم مع 1 ))

حاجات �لطالبات ذو�ت �لإعاقة.
توفري فريق دعم من �ملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة يف كل مدر�سة.1 ))
توفري قياد�ت ذ�ت كفاءة عالية برب�مج �لدمج باملد�ر�س.1 ))
�لعتماد على مبد�أ �ملرونة و�عتبارها �أول �س���الحية تعطي لقائد �ملدر�سة يف 1 ))

�لربنامج.
دع���م معلمات �لتعليم �لعام بالتدريب وتعلم �أ�س���اليب جديدة لتدري�س ذو�ت 1 ))

�لإعاقة.
يت�س���ح م���ن خالل �لنتائج �ملو�س���حة �أع���اله �ن �أبرز مقرتح���ات تطوير �لدمج 
تتمث���ل يف تطبي���ق �ملعلمة لإج���ر�ء�ت �لتكيي���ف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة مبا يتالءم 
مع حاجات �لطالبات ذو�ت �لإعاقة وتف�سر هذه �لنتائج باأن تطبيق �ملعلمة لإجر�ء�ت 
�لتكيي���ف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة مب���ا يتالءم مع حاجات �لطالب���ات ذو�ت �لإعاقة 

يعزز من تاأقلم ذوي �لإعاقة مع �ملناهج.
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تو�سيات البحث:
من نتائج �لبحث �مليد�نية تو�سلت �لبحث لعدد من �لتو�سيات �ملهمة منها:

�لتو�سع يف تطبيق �لدمج �لرتبوي يف �ململكة باعتباره �أكرث �لأ�ساليب �لرتبوية 1 ))
فاعلية يف توفري بر�مج �لرتبية �خلا�سة للطالبات ذو�ت �لإعاقة.

ح���ث �ملعلم���ات على تطبي���ق �إجر�ء�ت �لتكيي���ف �ملمكنة على �ملنهج �ملدر�س���ة مبا 1 ))
يتالءم مع حاجات �لطالبات ذو�ت �لإعاقة.

توفري فريق دعم من �ملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة يف كل مدر�سة.1 ))
توفري قياد�ت ذ�ت كفاءة عالية برب�مج �لدمج باملد�ر�س.1 ))
�لعتم���اد عل���ى مبد�أ �ملرونة و�عتبارها �أول �س���الحية تعطي لقائد �ملدر�س���ة يف 1 ))

�لربنامج.
دعم معلمات �لتعليم �لعام باأ�ساليب تدري�س ذو�ت �لإعاقة.1 6)
توفر �لأجهزة و�ملعينات �ل�سمعية و�لب�سرية للطالبات ذو�ت �لإعاقة.1 7)
توف���ري دور�ت تدريبي���ة كافي���ة ملعلم���ات �لتعلي���م �لع���ام يف �لتعام���ل م���ع ذو�ت 1 ))

�لإعاقة.
توف���ري و�س���ائل �لنق���ل �ملنا�س���بة للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة يف بر�م���ج �لدم���ج 1 ))

�لرتبوي.
تزويد بر�مج �لدمج �لرتبوي بعدد كايف من معلمات �لرتبية �خلا�سة.1 1))
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ملخ�س البحث
��ستهدف �لبحث �حلايل �لك�سف عن فعالية برنامج عالجي بالتقبل و�للتز�م 
)ACT( يف تنمية �ل�سفقة بالذ�ت لتخفيف �ل�سغوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال 
مر�سي �ل�سرع، و�لتعرف على ��ستمر�رية فعالية �لربنامج، وتكونت �لعينة من )10( 
�أمه���ات تر�وح���ت �أعماره���ن �لزمني���ة ب���ني )25-40( عاًم���ا مبتو�س���ط عم���ري )1,32( 
�س���نة،و�نحر�ف معي���اري )2,3(، ل���دى كل و�حدة طفل م�س���خ�س من قبل �أ�س���اتذة �ملخ 
و�لأع�س���اب ب���اأن لدي���ه نوبات �س���رعية م���ن �لنوع �لعام )�ل�س���غري(، وطب���ق على عينة 
�لأمه���ات �أدو�ت �لبح���ث )مقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت – مقيا�س �ل�س���غوط �حلياتية – 
�لربنامج �لعالجي بالتقبل و�للتز�م( وجميعها من �إعد�د �لباحثة، و�أظهرت �لنتائج 
فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمية �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �أمهات �لأطفال �مل�س���ابني 
بال�س���رع، و�أث���ر ذل���ك عل���ى �نخفا����س �ل�س���غوط �حلياتية لدى ه���وؤلء �لأمه���ات، كما 
�أثبت���ت �لنتائ���ج ��س���تمر�ر فعالية �لربنامج بعد ف���رتة �ملتابعة، وظه���ر ذلك من خالل 
ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �لعينة يف 

�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�سي �لبحث.

الكلمات املفتاحيــة: �لتقبل –�للتز�م، �ل�س���فقة بالذ�ت، �ل�س���غوط �حلياتي���ة، �أمهات 
�لأطفال مر�سي �ل�سرع.
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 The effectiveness of a curative program with acceptance 
and commitment to developing self-pity To reduce 

perceived stress in the mothers of children with epilepsy

The main aim of the current study is to identify the 
effectiveness of a curative program with acceptance and Commitment 
(ACT) on developing self-pity to alleviate the stress of the life of 
the mothers of children with epilepsy and to identify the continuity 
of the program's effectiveness. The sample consisted of 10 mothers 
aged between 25-40 years With a mean age of 32 years and a 
standard deviation of 2.3, each child is diagnosed by neuroscientists 
that he has epileptic seizures of the genus (small)The sample of 
mothers was applied to the study toolsThe measure of self-pity - the 
measure of life pressure - the program of therapeutic acceptance and 
commitment), all prepared by the researcher, and the results showed 
the effectiveness of the program used in the development of self-
pity in mothers of children with epilepsy and the effect of this on 
the decreasing of the pressure of life on those mothers. The results 
showed that the effectiveness of the program continued after the 
follow-up period, and this was shown by the absence of statistically 
significant differences between the average grade levels of the 
sample members in the post-measurement and follow-up measures 
of the study.

Keywords: Acceptance - commitment, compassion, pressures of 
life, mothers of children with epilepsy.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 140 

مقدمة البحث 
يع���د �ل�س���رع (Epilepsy) م���ن �لأمر�����س �لع�س���بية �ملزمن���ة �ملعروف���ة من���ذ 
�لقدم،وكان���ت مرتبط���ة باأمور خفية كالعفاريت، �أو �حل�س���د؛ وذلك لأن نوباته حتدث 
ب�س���وره فجائي���ة متاًما و�أعر��س���ه عادة ما تك���ون مثريه للده�س���ة ومفزعه لالآخرين 
ويع���د  ل���ه،  يح���دث  مل  �س���يًئا  وكاأن  �لأويل  حلالت���ه  ويع���ود  �ملري����س  يفي���ق  وبعده���ا 
�لطبي���ب �لإغريق���ي “�أبق���ر�ط” �أول من �كت�س���ف �أن ه���ذه �لنوبات نا�س���ئة عن حدوث                       

��سطر�ب باملخ.

 ويح���دث �ل�س���رع م���ن خ���الل حدوث ت�س���نجات مبع���دل مرتني يف �ل�س���نة على 
�لأقل بدون موؤثر�ت خارجية ولكن مل�سكالت يف �لدماغ )عدم �لنتظام �لكهربي باملخ( 

ترجع لعو�مل قبل، �أو �أثناء، �أو بعد �مليالد.

ل �سك �أن نوبات �ل�سرع وحدوثها �ملفاجئ تفر�س على �ملري�س بع�س �ملخاطر 
�لت���ي توؤث���ر عل���ى حرمان���ه م���ن ممار�س���ة �أن�س���طة �حلي���اة �ليومي���ة �لطبيعي���ة، وعل���ي 
��ستجاباته ملتطلبات �لعملية �لتعليمية، وتوؤثر على �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي مما 
يظهر لديه �لعديد من �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية و�لجتماعية �لتي قد يكون من�س���اأها 
�لآث���ار �جلانبي���ة لالأدوي���ة �ملق���ررة للعالج، بالإ�س���افة لنظ���رة �لآخرين و�أ�س���لوبهم يف 

�لتعامل مع �ملري�س.

و�أ�سار Otero, (2009) �أن �لأطفال �مل�سابني بال�سرع لديهم معدل ��سطر�ب 
نف�س���ي كالقل���ق، و�لكتئ���اب، وف���رط �حلرك���ة �أعل���ي بكثري م���ن �لأطفال �لأ�س���حاء، �أو 

�مل�سابني باأمر��س مزمنة �أخرى.

ومن خالل م�س���اهد�ت نوبة �ل�س���رع وما يحدث �أثناءها للم�س���اب من فقد�ن 
تام للوعي ب�س���كل مفاجئ و�س���قوطه على �لأر�س وحدوث �ختالجات ع�س���لية �سديدة 
يف �ليدي���ن و�لقدم���ني، �أو يف كل ع�س���الت �جل�س���م مع ظهور �س���لوكيات وهالو�س غري 
مقبول���ة ومزعجة للمحيطني به، ورغم �س���عوبة �لنوب���ة وخطورتها؛ �إل �أن �لطفل ل 
يتذكر �أي �س���يء مما حدث له �أثناء �لنوبة، �س���وي �ل�س���عور ببع�س �لآلم يف �لع�س���الت 
و�لرقبة و�س���د�ع و�رتباك ي�س���ل حلد فقد�ن ذ�كرة موؤقت، �أما �لذي يقع عليه �لعبء 

�لأكرب من �ملعاناة هو �لذي يالحظ ويتابع حدوث �لنوبة.
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وبالرغ���م م���ن �هتم���ام �لبح���وث بتاأث���ري �ل�س���رع ل���دى �لأطفال على �ل�س���حة 
�لنف�س���ية لهم فقد عولج ب�س���كل كبري؛ �إل �أن �لتاأثري على �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لعقلية 
 Immelt, (2006) لأفر�د �لأ�س���رة وعمل �لأ�س���رة مل يحظى بنف�س �لهتمام، فاأ�س���ار
�أن �آث���ار ه���ذ� �ملر����س مل تقت�س���ر عل���ى �ملري����س فق���ط؛ ب���ل ميت���د تاأثريها عل���ى �أفر�د 
�لأ�س���رة باأكمله���ا، حي���ث يوؤث���ر على �ل�س���حة �لنف�س���ية لالأ�س���رة فت�س���بح �أكرث عر�س���ة 
للخط���ر و�لإجهاد �لعاطفي، يحد من �لأن�س���طة �ليومي���ة �لعادية للو�لدين، وبالتايل 
تده���ور ج���ودة �حلياة  (QOL)لديهم، و�أن �أمهات �لأطف���ال �لذين يعانون من نوبات 
�ل�س���رع �مل�ستع�سية لديهم م�س���توى عايل من �لإجهاد و�ل�سغوط �لأ�سرية منها ثلثي 
�ل�س���غوط يتمثل يف �أعر��س �إكلينيكية من جمموع �لأعر��س، بالإ�س���افة �إىل �س���عف 
�لر�ح���ة �لنف�س���ية و�نخفا����س ج���ودة �حلي���اة، وذل���ك مقارن���ة باأمهات �لأطف���ال �لذين 

يعانون من نوبات �ل�سرع �مل�سبوطة و�مل�سيطر عليها ب�سكل جيد.
�أمه���ات  �أن ثلث���ي   Huang, Chang, Chi, & Lai (2013) يوؤي���د ذل���ك 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ات �لنمائية قد عانو� من م�س���تويات عالي���ة من �لإجهاد مقارنة 
باأمه���ات �لأطف���ال �لعاديني، ويعانون من �س���عف يف �ل�س���حة �لبدنية و�لعقلية ب�س���كل 
جماعي يظهر يف �ملعاناة من �ل�س���د�ع، و�آلم �لظهر و�ملفا�س���ل وم�سكالت �لنوم مقابل 
�أمه���ات غ���ري ذوي �لإعاق���ة، لأن �لأطفال ذوي �لإعاقات �لنمائي���ة غالًبا ما يعانون من 
حالت مزمنة تتطلب دعًما �إ�سافًيا طو�ل حياتهم، ومع �زدياد عدد �لأطفال �ملولودين 
با�س���طر�بات تنموي���ة م���ن )12,8%( يف ع���ام )1998( �إىل )15,04%(يف عام )2008( قد 

ت�سعر �أعد�د �أكرب من �لأمهات بتاأثري�ت �إعاقة �أطفالهم.
م���ن  يعان���ون  �لذي���ن  �لأطف���ال  �آب���اء  �أن   Hall & Graff, (2011)و�أ�س���ار
��س���طر�بات �لنمو �أقل ��ستخد�ًما لل�سلوكيات �لتكيفية للتعامل مع �حتياجات �لطفل 
مقارن���ة بو�ل���دي �لأطفال �لعاديني، يعانون من �ملزيد م���ن �لإجهاد و�لكتئاب و�لقلق 
مقارنة بني ذو�ت �لأطفال �لذين ميار�س���ون منًو� منوذجًيا، و�لتي توؤثر جميعها على 
عافية �لو�لدين �لعاطفية و�لقدرة على تغيري �لتاأثري �لذ�تي ل�سطر�ب �سعف �لأد�ء.

وينب���ع �إجه���اد �لو�لدي���ن م���ن جمموع���ة متنوع���ة م���ن �لعو�م���ل، مب���ا يف ذل���ك 
�مل�س���وؤولية ع���ن تعلي���م �لطف���ل، و�لرعاي���ة �ل�س���حية و�لحتياج���ات �ملالي���ة، و�ل�س���حة 
�لعاطفي���ة، وم���ع ذل���ك يب���دو �أن �س���غوط كونك �أح���د �لو�لدين تت�س���خم فيم���ا يتعلق 

مب�ستوى �لتبعية للطفل.
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�مل�س���كالت  �أه���م  ب���اأن   Sanjeev, Thomas & Bindu, (1999) و�أ�س���ار 
بال�س���رع  �مل�س���ابني  �لأطف���ال  �أم���ور  لأولي���اء  و�لقت�س���ادية  �لجتماعي���ة  �لنف�س���ية 
�ل�س���رع  بع���د ظه���ور مر����س  �لأن�س���طة �لجتماعي���ة  تتمث���ل يف تر�ج���ع يف   )PCE(
يف �أطفاله���م، تاأث���رت �أن�س���طة �لروت���ني �ليوم���ي ب�س���كل ملح���وظ يف �أك���رث م���ن )75 
ح���ني  يف  و�لياأ����س،  �لإحب���اط  م���ن  يعان���ون  �لآب���اء  و�لأمه���ات،وكان  �لآب���اء  م���ن   )%
كان )60 %( لديه���م �س���عوبات مالي���ة ب�س���بب تكلف���ة �لأدوي���ة، �أو تكلف���ة �ل�س���فر �إىل 
�مل�ست�سفى،و�سعف �حلالة �لعاطفية و�سوء �لتكيف �لجتماعي مرتبطان ب�سدة �ل�سرع 

)نوبات متكررة /نوبات معممة / ��سطر�ب �لنتباه(.

وق���ام كل م���ن Camfield., Breau & Camfield , (2001) باإع���د�د �أد�ة 
لقيا�س تاأثري �ل�س���رع لدى �لأطفال على �لأ�س���رة، و�أمكن من خالله تقييم �مل�س���اركة 
يف �لأن�س���طة و�ل�س���حة و�لعالق���ات د�خل �لأ�س���رة ومع �لأقر�ن و�لأ�س���قاء، و�لأن�س���طة 
�لجتماعي���ة و�ح���رت�م �لذ�ت �أعلى من �ملتو�س���ط على �ملقيا�س  ، و�ختل���ف �آباء �لأطفال 
�لذين ح�س���لو� على درجات بع�س �جلو�نب �لنف�س���ية و�لجتماعية عن �أولئك �لذين 

�سجلو� �أقل من ذلك، فكان �لو�لد�ن من �لفئة �لأوىل �أكرث توتًر�.

Roos , Anne, Maja, & Albert , (2005)  كم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة
�أن �أهم �ل�س���غوط �لأ�س���رية �لتي تظهر لدى �أ�س���ر �لطفل �مل�س���اب بال�س���رع تتمثل يف 
�نخفا����س جودة �لعالقة بني �لو�لدين و�لطف���ل، و�ملزيد من �لكتئاب لدى �لأمهات، 
وم�س���كالت يف عم���ل �لأ�س���رة، �نخفا����س �لرقاب���ة �لنف�س���ية للو�لدين، وقل���ة معلومات 
�لو�لدين عن �ل�س���رع، وعدم ر�س���ا �أفر�د �لأ�سرة عن �لعالقات �لأ�سرية، �ل�سطر�بات 

�لنف�سية عند �لأطفال �مل�سابني بال�سرع.

و�أ�س���ارت در��س���ة Pervin, Eylem & Ahmet (2006) �إىل �رتف���اع ن�س���بة 
�نت�س���ار ��س���طر�ب �س���غوط ما بعد �ل�س���دمة و�ل�س���طر�ب �لكتئابي �جلوهري لدى 

�أ�سر �لأطفال �مل�سابني بال�سرع.

 Lv, Wu, Lu, Wang Qu & Liu (2009) فيم���ا ك�س���فت نتائ���ج در��س���ة 
�أن �آب���اء �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من �ل�س���رع يظهرون م�س���تويات مرتفع���ة من �لقلق 

و�لكتئاب، وم�ستويات منخف�سة من جودة �حلياة �لأبوية.
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 و�هتم���ت در��س���ة Hua-Huei & Liang-po, (2008) بفح����س �لعو�م���ل 
�ملرتبط���ة بال�س���غوط �لو�لدي���ة ب���ني عينت���ني م���ن �لأطف���ال ذوي �لأمر�����س �ملزمن���ة 
)�ل�س���رع – �لربو(،�أظه���رت �لنتائ���ج �أنال�س���غوط �لو�لدي���ة كان���ت �أعل���ى يف جمموعة 

�ل�سرع باملقارنة مبجموعة �لربو.

 Bazzano, Wolfe, Zylowska, Wang, Schuster, Barrett, أ�س���ار�
et al., (2015) �أن �لآب���اء �لذي���ن كان���و� عل���ى وعي مبفاهيمهم ح���ول �إعاقة �لطفل، 
مقابل �أولئك �لذين مل يكونو� على هذ� �لوعي، �أبلغو� عن �نخفا�س �سغط �لو�لدين، 
ورفاهية نف�س���ية �أعلى، وحت�سن �ل�سحة �لعامة و�نخفا�س �لإجهاد �لنف�سي، ميكن �أن 
يوؤثر على قدرة �لو�لد على دعم �لطفل عاطفًيا. وبالتايل، فاإن �إدخال ��سرت�تيجيات 

�ملو�جهة ملقدمي �لرعاية �أمر ل غنى عنه لرعاية �ملر�سى. 

و�إذ� كان �لإر�س���اد �لأ�سري �سرورة لأ�سر �لأطفال �لعاديني، فاإن هذه �ل�سرورة 
ت�س���بح �أكرث �إحلاًحا بالن�س���بة لأ�س���ر �لأطفال ذوي �لإعاقة، وذلك نظر� ملا تعانيه هذه 
�لأ�س���ر من ظروف �س���اغطة، وما ي�س���يع د�خلها من ردود �أفعال �س���لبية، و��س���طر�بات 
�نفعالي���ة كالقل���ق، �لكتئاب، �ل�س���عور بالذنب، �لإحباط، وما تتحمله تلك �لأ�س���ر من 
نفق���ات مالية �إ�س���افية مما يعر�س���ها لالإنه���اك و�لإجهاد ويوؤثر عل���ى �لأد�ء �لوظيفي 

للمنظومة �لأ�سرية.

�أك���د بوي���ن )1998( �أن �إر�س���اد �أ�س���ر ذوي �لإعاق���ة يه���دف �إىل م�س���اعدتهم على 
فه���م طبيع���ة �إعاق���ة طفله���م و�لتط���ور�ت �ملحتمل���ة لها وكيفي���ة �لتعامل معه���ا، وفهم 
�حتياجات���ه و�س���بل �إ�س���باعها، و�مل�س���كالت �لنف�س���ية و�ل�س���لوكية �لت���ي يعانيه���ا وط���رق 
�لتعامل معها، وم�س���اعدة �لأ�س���ر على �لتخل�س من م�ساعر �لإحباط و�لقلق و�خلوف 
ب�س���بب �إعاقة �لطفل، وم�س���اعدتهم على تكوين توقعات و�قعية عن �أبنائهم، وتطوير 
و�كت�س���اب مه���ار�ت �أك���رث فعالية يف رعاية �لطفل ذوي �حلاجة �خلا�س���ة و�مل�س���اركة يف 
توجي���ه من���وه منًو� �إيجابًيا، وتعليمهم كيف ي�س���اعدون �أبناءهم على حتمل م�س���ئولية 

�سلوكهم وجتنب �لعتمادية على �لآخرين )�لقريطي 2013، 297(.

�إن �أ�سر �لأطفال ذوي �لإعاقة ي�سابو� بحالة من �ل�سغوط، مبجرد �لت�سخي�س 
و�عتب���ار �لطف���ل يعاين من حاجة خا�س���ة تكون �ل�س���دمة �لكربى، وع���ادة ما يو�جهه 
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ه���ذ� �لت�س���خي�س يف بد�يت���ه بالرف�س، ث���م تظهر عليهم �أعر��س ما بعد �ل�س���دمة، ثم 
�لتعامل مع �أعر��س �لإعاقة، وت�س���عر �لأ�س���رة باحلرج لعدم قدرتها وطفلها �أن يحيو� 
حي���اة طبيعي���ة. وقد لوحظ �أن �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �أكرث �س���عوًر� بال�س���غوط 
�لنف�س���ية م���ن �لآب���اء، وذل���ك لأن �لأمهات �أك���رث �لت�س���اًقا و�حتكاًكا بالطف���ل ولديهن 
��س���تعد�ًد� لقر�ءة م�س���اعر �لطفل، كما �أنهن يعانني من ق�س���ور يف �لتفاعل مع قدر�ت 
�لطف���ل و�إ�س���باع �حتياجاته، بالإ�س���افة �إىل عجزه���ا عن حتقيق �لأهد�ف �ل�سخ�س���ية 

د�خل �أ�سرتها. 

وق���د �فرت����س Neef & Germer (2013) �أن ممار�س���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت 
خ���الل �لأوق���ات �لع�س���يبة ق���د ي���وؤدي �إىل خف����س �لإجه���اد �لأ�س���ري وحت�س���ني نوعية 
�حلياة، و�أ�سار Mantelou & Karakasidou, (2017) �أن �ل�سفقة بالذ�ت حت�سن 
م�س���توى �لر�س���ا ع���ن �حلياة، �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماعي لدى �لأف���ر�د يف مو�قف 

�حلياة �ل�ساغطة.

فاإذ� كانت بع�س �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة يتمتعن بقدر من �للطف بالذ�ت 
و�ليقظ���ة �لعقلي���ة و�لنظ���رة �لإن�س���انية �مل�س���رتكة ل���كل موق���ف م���وؤمل، فهذه �مل�س���اعر 
�لإيجابية تخفف لديهن م�س���اعر �لأمل و�لكتئاب �مل�س���احبة لإعاقة طفلها، ثم تقوم 
بتعدي���ل �أ�س���لوب حياته���ا، وتفهم �حلاج���ات �خلا�س���ة بالطفل و�لبحث ع���ن �خلدمات 
�لت���ي ميك���ن تقدميها للطف���ل، و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �لتقبل و�للت���ز�م بدًل من 

��سرت�تيجيات �لتجنب و�لهروب �لنفعايل.

م���ن �ملتوق���ع �أن���ه عندما تكون �لأم م�س���فقة بذ�ته���ا فاإنها �س���تعتمد على ذكائها 
�لعاطف���ي للتخفي���ف من �مل�س���كالت عن���د ظهورها؛ لذ� فاإن ممار�س���ة �ل�س���فقة بالذ�ت 
ت�س���مح لالأف���ر�د بالعتماد على �أنف�س���هم، و�لتفك���ري يف �ملو�قف �ل�سخ�س���ية، و�لغفر�ن 

.(Neff,  2016) لأنف�سهم عند �ل�سرورة

فكلما ز�د �لتقبل لدى كل من �لآباء و�لأطفال �نخف�ست ن�سبة �مل�سكالت د�خل 
�لأ�سرة و�ساحبه �رتفاع م�ستوى �ل�سحة �لنف�سية لديهم (Canon, 2012)، فقبول 
�لطفل وتقدمي �لدعم له يعد من م�سادر �لقوة �لعاطفية و�جل�سدية ويتيح له فر�س 

.(Gomes, Lima, Buenos, Araujo, & Souza, 2015) أف�سل للتح�سن�
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 Acceptance and Commitment وي���وؤدي �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م
Therapy (ACT) دوًر� مهًما يف حت�سني �ل�سحة �لنف�سية لدى و�لدي ذوي �لإعاقة 
بتدريبهم على �لتعبري عن م�ساعرهم وتقبلها؛ مما يجعلهم يتمتعون بقدرة عالية على 
�لتعامل مع �للحظة �لر�هنة مبا حتتويه من �سعوبات، وتنمية م�ستوى �لر�سا و�لتفاعل 
.Hayes, 2012)؛(Montgomery, 2015 لجتماعي و�ملرونة �لنف�س���ية لديه���م�

 و�أ�سار حممد )2010( �إىل فعالية �لتقبل �للتز�م يف حت�سني م�ساعر �لتما�سك 
و�لأد�ء �لجتماعي لدى �ملر�سي باأمر��س مزمنة، وحتقيق جودة حياه �أف�سل لالأ�سرة 
و�لتخل�س من �لقلق و�لكتئابMuto, Hayes & Jeffcoat, (2012)، �إن �لعالج 
بالتقب���ل و�للت���ز�م �أك���رث فعالي���ة م���ن �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي )CBT( يف تخفيف 
 (Davies, Niles, Pittig, لأعر��س �لف�سيولوجية و�ل�سلوكية لدى مر�سي �لقلق�

.Arch, & Craske , 2014)

كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة Yadavaia , Hayes, & Vilardaga, (2014) �أن 
�لعالج بالتقبل و�للتز�م )ACT( ي�س���تخدم يف زيادة م�س���توى �ل�س���فقة بالذ�ت لدى 
معظم حالت علم �لنف�س �ملر�سي، منها �أ�سحاب �سغوط �ل�سدمة، �لذين يعانون من 

�ل�سيق �لعام، و�لقلق، و�لكتئاب. 

 (Poddar,  Sinha, & كم���ا �أن���ه يحقق تقبل �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د
(Urbi 2015 تنمي���ة �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �أمهات �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
)�لفقي 2016( حت�سن �ل�سلوك �لقيمي لأولياء �أمور �لأطفال �مل�سابني بال�سطر�بات 

.(Abdui Kalam, 2017) لع�سبية �لنمائية�

ل���ذ� ميك���ن تدري���ب �لأمه���ات �لت���ي لديها طف���ل ذوي حاج���ة خا�س���ة )مري�س 
بال�س���رع( وتع���اين م���ن كرثة �ل�س���غوط �حلياتية وق�س���ور يف �ل�س���فقة بالذ�ت ب�س���بب 
مر�س �بنها على فنيات �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف حتقق لها تنمية مهار�ت �ل�سفقة 
بال���ذ�ت �لتي ت�س���اعدها على �لتعامل مع �ل�س���غوط �حلياتية ب�س���كل جي���د؛ لأن تقبل 

�لأ�سرة لطفلها و�لتعاي�س معه بو�قعية له �إيجابية على �لطفل و�لأ�سرة باأكملها.
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م�سكلة البحث 
ت�س���كل ولدة طفل ذي حاجة خا�س���ة �س���و�ء كانت �إعاقة ج�س���مية، �أو عقلية، �أو 
ح�سية �سدمة قوية لالأ�سرة ب�سكل عام ولالأم بوجه خا�س، وكثرًي� ما يتولد لدى �لأم 
�ل�س���عور بالذن���ب و�لكتئاب، ول���وم �لذ�ت، وت���دين تقدير �لذ�ت وعدم �ل�س���يطرة على 
م���ا ي���دور حولها من �أحد�ث و�س���غوط مادية ونف�س���ية و�س���حية و�جتماعية مرتبطة 

بجو�نب �لق�سور لدى هذ� �لطفل.
يعد �ل�س���رع ��س���طر�ب يف �لدماغ يتميز با�س���تعد�د د�ئم لتوليد نوبات �س���رع، 
ع���ادة م���ا يتم تطبيق هذ� �لتعريف عمليا عل���ى �أنه يحتوي على نوبتني غري مربرتني 
 )ILAE( خ���الل 24 �س���اعة متباعدة، وق���د حددت �لر�بط���ة �لدولية ملكافحة �ل�س���رع
���ا ي�س���يب �ملخ ويحدده �أي من �حلالت �لتالية: )1( على  تعريفا لل�س���رع باأنه:  مر�سً
�لأق���ل نوبت���ني غ���ري م�س���تفزتني )�أو منعك�س���تني( يحدث���ان عل���ى م�س���افة 24 �س���اعة؛ 
)2( نوب���ة و�ح���دة غ���ري م���ربرة )�أو منعك�س���ة( و�حتمال ح���دوث نوبات �أخري منا�س���بة 
�أو �لذي���ن ظل���و� م�س���ابني باملر����س خ���الل �ل�س���نو�ت �لع�س���ر �ملا�س���ية ول ي�س���تجيبون 
لالأدوي���ة �مل�س���ادة مل���دة خم����س �س���نو�ت عل���ى �لأق���ل )3( ت�س���خي�س متالزم���ة �ل�س���رع                                                            

)يف: �حل�سيني 2003،26(.
نظ���ًر� لرتف���اع معدلت �لإ�س���ابة بال�س���رع بالن�س���بة لباقي �لأمر�����س �ملتعلقة 
باجله���از �لع�س���بي، �إذ يق���در مدى �لإ�س���ابة ب���ه عاملًيا م���ن )700-1500( يف كل ع�س���رة 

�ألف فرد )حممد �إبر�هيم،2001، 152(.
 وينت�سر مر�س �ل�سرع يف كثري من �لدول وعلي ر�أ�سها �ململكة �ملتحدة، و�أ�سارت 
�لإح�س���ائيات �أن هناك نحو )25( �ألف �إجنليزي ي�س���اب بال�س���رع �س���نوًيا و�أغلبهم من 
�لأطفال وكبار �ل�س���ن )فوق �س���ن �خلم�سني( وتنخف�س ن�س���به �لإ�سابة خالل �ملرحلة 
)20-50( �س���نة، �أما �لإح�س���ائيات �لعاملية فاأ�س���ارت �إىل �أن عدد �مل�س���ابني بال�سرع على 
م�س���توى �لعامل يزيد على )50( مليون ن�س���مة، ويعتقد �لباحثون �أن حو�يل )35-10( 

�ألف �سخ�س ي�سابون بال�سرع �سنوًيا )�حل�سيني، 2003، 7-5(.
و�أ�س���ارت در��س���ة Lv, et al., (2009) �أن �ل�س���رع م���ن �أك���رث �ل�س���طر�بات 
�لع�س���بية �س���يوًعا ل���دى �لأطف���ال، حي���ث يبلغ مع���دل �نت�س���اره م���ن )3,4 – 9,3( لكل 

)1000( طفل يف �لبلد�ن �ملتقدمة ومعدل �أعلى بكثري لالأطفال يف �لبلد�ن �لنامية.
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وي�س���ف �لعامل )2014، 77( �ل�س���رع باأنه لي�س مر�س ذهني ول نف�سي، كما �أنه 
لي����س مبع���د؛ بل ه���و عار�س طبي ع�س���بي يظهر يف �س���ورة نوبات متك���ررة ناجتة عن 
ن�س���اط كهربائي ز�ئد ومتز�من للخاليا �لع�س���بية يف جزء من �لدماغ، �أو كله، ون�سبة 

�لإ�سابة به عاملًيا كن�سبة و�حد باملائة. 

و�أ�س���ارت در��س���ة �لع���امل )2014( �أن ن�س���بة �لنت�س���ار ت���رت�وح ب���ني )2-3(% من 
�س���كان �لع���امل، ومتث���ل 0,5 % م���ن �لع���بء �لعامل���ي للمر����س، 80% م���ن ن�س���يب �ل���دول 
�لنامية، 75% من �حلالت تبد�أ قبل �سن �ملر�هقة )5-14( �سنة. حتدث �لنوبات ب�سكل 
عام دون �سابق �إنذ�ر، لذ� فاإنها غالًبا ما جتلب جمموعة متنوعة من �ملو�قف �ملحرجة 
و�خلط���رة ح�س���ب �لظ���روف �ملح���ددة �لت���ي حت���دث فيه���ا. بالن�س���بة لأولئ���ك �لأطفال 
�مل�س���ابني بال�س���رع وعائالتهم، ل يعد �ل�سرع جمرد ت�س���خي�س طبي فح�سب؛ بل هو 

ا عالمة �جتماعية . �أي�سً

ويع���د �ل�س���رع من ب���ني �لأمر��س �لع�س���بية �ملزمنة �لأكرث �نت�س���اًر� يف �لعامل، 
�لت���ي �س���جلت منظم���ة �ل�س���حة �لعاملي���ة )2001( �أن���ه ي�س���يب )50( مليون �س���خ�س يف 
�لع���امل بن�س���بة )4 -10( يف كل )1000(ن�س���مة، يعي����س )80(% منه���م يف �لعامل �لنامي، 
وميكن �لتعرف عليه من خالل �لتكر�ر �مل�س���تمر للنوبات �ملفاجئة و�حلادة ذ�ت �ملن�س���اأ 
�لع�س���بي و�لتي تعرب عن تفريغ مفرط لل�س���حنات �لكهربائية على م�س���توى �خلاليا 

�لع�سبية )حممد، 2016، 39(.

 Rabie, Al Asmari, Al-Barak, Al-Rashed, Najla وهدفت در��سة 
Marei (2016) & �إىل حتدي���د م���دى �نت�س���ار �ل�س���رع ب���ني ط���الب �ملد�ر����س �لذين 
ت���رت�وح �أعماره���م بني 6 �إىل 18 �س���نة، وجاءت �لإح�س���ائيات �لعاملية ب���اأن حو�يل 5,10 
مليون طفل دون �س���ن �خلام�س���ة ع�س���ر لديهم ن�س���اط �ل�س���رع، �لذي ميثل حو�يل 25 
% م���ن �س���كان �لع���امل، 2 م���ن �أ�س���ل 3,5 ملي���ون �س���خ�س �لذين يت���م �س���فائهم،40% هم 
�أ�سغر من 15 عاًما، و�أكرث من 80% يعي�سون يف �لبلد�ن �لنامية. ومن �لأ�سباب �ملهمة 
لالإ�س���ابة بال�س���رع هو �لتاري���خ �لعائلي لالأ�س���رة )�لور�ثة( و�مل�س���اعفات �لتي حتدث 
�أثناء �حلمل، �أو �لولدة ويرتتب عليها تلف يف �ملخ، ت�سوهات خلقية يف �لدماغ، عدوى 

د�خل �جلمجمة،حمى، و�لتهاب �ل�سحايا حلديثي �لولدة، �لختناق �أثناء �لولدة.
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و�أ�سارت بحوث Lv, et al., (2009) �إىل �رتفاع معدل �نت�سار عو�مل �لإجهاد 
و�نخفا����س ج���ودة �حلي���اة عن���د و�لدي �لأطف���ال �لذين يعان���ون من �ل�س���رع، كما �أنها 
ت���زد�د ل���دى �لأمه���ات باملقارن���ة بالآب���اء، و تزد�د ل���دى �لأمهات طبقا خلط���ورة �لنوبة 
�ل�س���رعية وعدد مر�ت حدوثها، وتزد�د هذه �ل�س���غوط لدى و�لدي �لأطفال مر�س���ي 
�ل�س���رع باملقارنة ببع�س �لأمر��س �ملزمنة �لأخرى )�لتهاب �ملفا�سل �ملزمن – �ل�سفة 

�مل�سقوقة– �سل�س �لبول �لليلي(.

و�أف���اد Bazzano, et al., (2015) �أن ع���دًد� قلي���ل م���ن �لرب�م���ج �لقائم���ة 
 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة
�أمكن ��س���تخد�مها مع �أ�س���ر ذوي �لإعاقات �لنمائية يف �لتخفيف من �لتوتر و�لإجهاد 
�ل�س���حي �لنا�س���ئ م���ن رعايته���م، و�أمك���ن حت�س���ني نوعي���ة �حلي���اة، وحتقي���ق �لتعاطف 

�لذ�تي، و�لرفاهية �لنف�سية.

و�أ�س���ارت Neff & Faso, (2015) �أن ��س���تخد�م �ل�س���فقة بالذ�ت و�لرفاهية 
�لنف�س���ية يرتب���ط �س���لبًيا بال�س���غوط �حلياتي���ة و�لكتئ���اب ل���دى �لو�لدي���ن، و�إيجابًيا 

بالر�سا عن �حلياة و�لأمل و�لتفاوؤل.

ويعد �لعالج بالتقبل و�للتز�م �أحد �لجتاهات �حلديثة يف �لعالج �لتي ميكن 
��س���تخد�مها م���ع �أمه���ات �لأطفال ذوي �لإعاقة للحد من �ل�س���غوط �لنف�س���ية و�لكدر 
 (Hahs, 2013, وحتقي���ق ج���ودة �حلياة لدى �أمهات �أطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د

.Poddar, et al., 2015, Montgomery, 2015)

وي�س���تند �لع���الج على تقبل �لأمه���ات للخرب�ت �ملوؤملة، وم�س���اعدتها على كيفية 
�لتعام���ل م���ع �للحظ���ة �لر�هنة بالتعاطف مع �ل���ذ�ت و�لنظر �إىل �مل�س���كالت بعقالنية 
و�عية، و�حلكم على �لأخطاء من منظور �لإن�س���انية �لعامة، مبعني �أن �جلميع يعاين 
ويو�جه �سعوبات و�أخطاء، حينئذ ت�ستطيع �لأم �لتعامل باإيجابية مع �حلياة �لأ�سرية 

�لتي فر�ست عليها. 
وميكن �سياغة م�سكلة �لبحث �حلايل يف �لأ�سئلة �لتالية:

ما فعالية برنامج �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف تنمية �ل�سفقة بالذ�ت لتخفيف 1 ))
�ل�سغوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال مر�سي �ل�سرع ؟
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هل ت�ستمر فعالية برنامج �لعالج بالتقبل و�للتز�م- �إن وجدت - يف تنمية �ل�سفقة 1 ))
بالذ�ت لتخفيف �ل�س���غوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع ؟

اأهداف البحث:
تتحدد �أهد�ف �لبحث فيما يلي: 

�لك�سف عن فعالية برنامج �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف تنمية �ل�سفقة بالذ�ت 1 ))
لتخفيف �ل�سغوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال مر�سي �ل�سرع.

 �لتع���رف على ��س���تمر�ر فعالية برنام���ج �لعالج بالتقبل و�للت���ز�م- �إن وجدت 1 ))
- يف تنمية �ل�س���فقة بالذ�ت لتخفيف �ل�سغوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال 

مر�سي �ل�سرع.

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

 ندرة �لدر��س���ات �لعربي���ة و�لأجنبية �لتي تناولت متغري�ت �لدر��س���ة )�لتقبل 1 ))
و�للتز�م –�ل�سفقة بالذ�ت لدى �أمهات مر�سي �ل�سرع(.

قيا����س �أث���ر تنمي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت ل���دى �أمه���ات مر�س���ي �ل�س���رع يف خف����س 1 ))
�ل�سغوط �لناجتة من وجود هوؤلء �لأطفال.

تقدمي خدمات عالجية با�س���تخد�م فنيات �لتقبل و�للتز�م ملو�جهة �مل�سكالت 1 ))
�حلياتية لأمهات مر�سي �ل�سرع للحفاظ على �سالمة �لكيان �لأ�سري.

حاج���ة �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �إىل معلوم���ات ومع���ارف يف �جلو�ن���ب 1 ))
�لرتبوية و�لنف�س���ية و�لتاأهيلية لأطفالهن ذوي �لإعاقة للحد من �س���غوطهن 

�ملعرفية. 
�إعد�د �أدو�ت لتحقيق �أهد�ف �لبحث )تعريب مقيا�س نيف لل�س���فقة بالذ�ت – 1 ))

�ل�س���غوط �حلياتية لأمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�سرع – برنامج عالجي قائم 
على فنيات �لتقبل و�للتز�م(.

ن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة - يف ح���دود �ط���الع �لباحث���ة – �لت���ي تناولت �لعالج 1 6)
بالتقب���ل و�للت���ز�م يف تنمي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت ل���دى �أمه���ات �لأطفال مر�س���ي 

�ل�سرع، ثم قيا�س �أثر هذه �لتنمية يف تخفيف �ل�سغوط �ملفرو�سة عليهن. 
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م�سطلحات البحث االإجرائية:
 Acceptance and Commitment Therapyواللت�زام بالتقب�ل  الع�الج 
(Counseling) (ACT): �أح���د �لأ�س���اليب �لعالجي���ة �ملنبثق���ة م���ن نظري���ة �لأطر 
�لعالئقي���ة �لتي ت�س���كل �ملوجة �لثالثة من �لعالجات �ل�س���لوكية، يقوم على ��س���تخد�م 
�لأمثلة و�خلرب�ت �لر�هنة للحالت، ويعتمد على �أ�ساليب �ملو�جهة و�لتقبل للخرب�ت 
و�لأف���كار و�لعتق���اد�ت �خلاطئ���ة و�س���ول للتقلي���ل م���ن �خلط���ر �ملع���ريف و�لتعامل مع 
�ل���ذ�ت ك�س���ياق و�لت�س���رف �لإلتز�م���ي مب���ا مت �إجن���ازه يف �ملر�ح���ل �لعالجية �ل�س���ابقة    

(Larmar, Wia, & Lewis, 2014)

و�لتعري���ف �لإجر�ئ���ي للربنام���ج �لعالجي بالتقبل و�للت���ز�م: “هو جمموعة 
�خلدم���ات �لهادف���ة �لت���ي مت تقدميه���ا لأمه���ات �لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع با�س���تخد�م 
فني���ات �حل���و�ر و�ملناق�س���ة، �لتقب���ل كبدي���ل للتجن���ب �لتجريب���ي، �لتو��س���ل باللحظ���ة 
�حلالي���ة )�ل���ذ�ت كعملية(،و�ل���ذ�ت ك�س���ياق، وحتدي���د �لقي���م، و�لت�س���رف �لإلتز�م���ي،                         

�لو�جبات �ملنزلية ”. 

ال�سفقة بالذات Self – Compassion: عرفت (Neff, 2003, 85) باأنها: “�جتاه 
�إيجاب���ي نح���و �ل���ذ�ت يف مو�قف �ل�س���غوط و�لأمل و�لف�س���ل �لت���ي يتعر�س له���ا �لفرد، 
تت�س���من �للط���ف بال���ذ�ت، و عدم �لنتقاد �ل�س���ديد له���ا، وفهم �ملعاناة و�لف�س���ل كجزء 
�أ�سا�سي من خرب�ت �لإن�سان مما ي�ساعد على �لتعامل مع جذور �مل�سكلة وي�سبح �سعور 
�لفرد �أو�س���ع مدى مبا يتعلق باملعاناة �لإن�س���انية ولي�س باملعاناة �ل�سخ�س���ية، ومعاجلة 
�مل�ساعر �ملوؤملة يف وعي �لفرد بعقل منفتح للتقبل و�للطف يف �للحظة �حلالية �ملت�سمنة 
�لقدرة على فعل ما هو مريح”. وتقا�س �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي حت�سل عليها �لأم على 

مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت �مل�ستخدم يف �لدر��سة )تعريب �لباحثة(.

ال�سغ�وط احلياتي�ة Life Stresses: حالة من �لتوتر و�لنزعاج حتدث لدى �أمهات 
�لأطف���ال �مل�س���ابني مبر����س �ل�س���رع �لع���ام ب�س���بب ك���رثة �لأعب���اء و�مل�س���كالت �ملادي���ة، 
�لنف�س���ية، �لجتماعي���ة، �ل�س���حية، �لناجت���ة م���ن مر����س طفله���ا "، وتقا����س �إجر�ئًي���ا 
بالدرج���ة �لت���ي حت�س���ل عليه���ا �لأم على �ملقيا�س �مل�س���تخدم يف �لبحث �حل���ايل )�إعد�د 

�لباحثة(. 
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اأمه�ات الأطفال مر�سي ال�سرع children mothers epilepsy: هن �أمهات �لأطفال 
�لذي���ن مت ت�سخي�س���هم باأنه���م من مر�س���ي �ل�س���رع �لعام وت���رت�وح �أعماره���م �لزمنية 
ب���ني)4-12( �س���نة مبتو�س���ط عم���ري )( و�نح���ر�ف معي���اري )(، لديه���م ق�س���وًر�، �أو 
عيًباوظيفًي���ا يوؤثر على �لوظائف �لع�س���وية، �أو �لنف�س���ية للطف���ل ويرتتب عليه خلل 
يف عملية �لتكيف لأ�س���رته مع �لو�س���ط �لجتماعي.وتتمثل �أعر��س �لنوبة �لعامة كما 

و�سفها )حممد �لأ�سفهاين 2007( على �لنحو �لتايل:
فقد�ن �لوعي و�ل�سقوط ب�سورة مفاجئة.1 ))
ت�سلب ع�سلي عام.1 ))
ت�سنج و�ختالج �إيقاعي.1 ))
كرثة �لإفر�ز�ت �للعابية.1 ))
غيبوبة و��سرتخاء ع�سلي وقد يحدث معه تبول، �أو خروج �لرب�ز.1 ))
�رتباك عند �ليقظة، وغالبا ل يتذكر �أي �سيء مما حدث له �أثناء �لنوبة.1 6)
مدة �لنوبة)3-4( دقائق و�أحيانا ت�سل )20( دقيقة.1 7)
�حتقان يف �لوجه و�لرقبة يتحول �إىل زرقة. 1 ))
ي�سرخ �سرخة قوية ي�سقط بعدها على �لأر�س.1 ))
قد يع�س �ملري�س ل�سانه دون وعي منه.1 1))
بعد �نتهاء �لنوبة يرتخي �جل�سم ويعود �ل�سخ�س �إىل وعيه رويًد� رويد�.1 )))

حمددات البحث:
املح�ددات املنهجي�ة: مت ��س���تخد�م �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي ذو �ملجموع���ة - 
�لو�حدة.
املحددات الب�سرية: �قت�سرت �لعينة على )10( من �أمهات �لأطفال �للو�تي - 

مت ت�س���خي�س �أبناءه���ن باأنهم م�س���ابون بال�س���رع �لعام، ومت �قت�س���ار �لعين���ة على فئة 
�لأمه���ات فق���ط دون �لأ�س���رة باأكمله���ا؛ وذل���ك لأن �لأم ه���ي �لف���رد �لوحي���د يف �لأ�س���ر 
�مل�س���رية �مل�س���ئولة ع���ن حتمل �ل�س���عاب و�لأزم���ات وم�س���ئولية تربية وتعلي���م �لأبناء، 
وحينم���ا ي���زد�د �لع���بء باإ�س���ابة �أح���د �أف���ر�د �لأ�س���رة مبر����س �أو عج���ز كل���ي �أو جزئ���ي، 
ا وكاأنه فر�ساُ ولز�ًما عليها �أن تقوم بهذه �ملهام م�ساًفا  في�ساف ذلك مل�سوؤوليتها �أي�سً

لذلك �أعباء �حلياة �لأ�سرية �ليومية 
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املح�ددات الزمني�ة: �قت�س���رت عل���ى �لف���رتة �مل�س���تخدمة يف تطبي���ق �أدو�ت - 
�لبحث يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين )2017- 2018(.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 

 Therapy Acceptance and Commitment :أول: العالج بالتقبل واللتزام�
التعريف اللغوي:

العالج: ��سم ملا يعالج به،�لدو�ء، �لدفاع.
تقبل: يتقبل –تقبل �ل�سيء: ر�سية عن طيب خاطر.

و�لنج���ار،                                )�س���حاتة،  نف�س���ه  عل���ى  �أوجب���ه  �ل�س���يء:  �لتز�م���ا  �لت���زم،  يلت���زم،  الت�زام: 
وعمار 2003(.

التعريف ال�سطالحي:
 Hayes, Strosahl, Wilson, Bissett, Pisterello,( عرف���ه 
(Toarmino et al., 2004, 29  باأنه: “�أ�سلوب عالجي وظيفي يرتكز على نظرية 
�لإطار �لعالئقيRFT �لتي تري �أن �ل�سبب �لرئي�س للموقف �مل�سكل للعميل هو عدم 
�ملرونة �لنف�س���ية و �جلمود �لنف�س���ي، وي�ستهدف تقدمي تدخالت عالجية لفظية غري 
مبا�سرة من خالل �لتقبل وحت�سني �ل�سعور بالت�سامي بالذ�ت و�لرتكيز على �حلا�سر 

و�لهتمام بالقيم”.

 فيم���ا عرف���ه  Hayes & Smith (2005, 21)باأن���ه: “من���ط م���ن �لع���الج 
�ملع���ريف �ل�س���لوكي، وه���و من���وذج تطبيقي ي�س���تند عل���ى �لتقب���ل وتعليم �لف���رد مهار�ت 
�ليقظ���ة �لذهنية مع �للتز�م و��س���رت�تيجيات تغيري �ل�س���لوك بهدف حت�س���ني �ملرونة 

�لنف�سية”.

يع���د Hayes, Strosahl, & Wilson (2012, 240) �أول م���ن �س���اغو� 
�لع���الج �لقائ���م عل���ى �لتقب���ل و�للت���ز�م يف نهاية �لعق���د �لثامن من �لقرن �لع�س���رين، 
ول يه���دف ه���ذ� �لنم���ط من �لع���الج تخلي�س �لف���رد م���ن �نفعالته وم�س���اعره �لد�لة 
على �ل�سيق، بل ينادي ب�سرورة �لتعاي�س �لإيجابي مع متاعب ومنغ�سات �حلياة من 
خالل تقبلها ثم �لجتاه نحو �لإتيان ب�سلوكيات �إيجابية ذ�ت معني ترثي حياة �لفرد 
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Hayes, et al., 2004, 29) ر�أي Larrnar, et al., (2014, 216-221) يوؤيد
 �أن���ه �أح���د �لعالجات �ملنبثقة من نظرية �لأطر �لعالئقية �لتي تركز على تنمية قدرة 
�لفرد على �لتقبل و�لرغبة يف ��ستمر�رية �لت�سال بوقائع �حلياة و�أحد�ثها ��ستجابة 
للخرب�ت �لتي يتعذر جتنبها )�لكو�رث- �لوفاة- �ملر�س( مما يوؤدي �إىل زيادة �رتباط 
�لفرد بقيمه �ل�سخ�سية و�للتز�م بتنفيذها، وبهذ� ين�سب لعلم �لنف�س �ل�سياقي �لذي 
ي�س���كل �ملوج���ة �لثالث���ة م���ن �لعالج���ات �ملعرفية �ل�س���لوكية، وموؤ�س�س���ة �س���تيفن هاي�س 

خالل �لثمانينيات. 

�أم���ا �لرخ���اوي )2014( فق���د �أطل���ق عل���ى ACT �أن���ه تفاعل �لعملي���ات �لثالثة 
مًعا” �ملو�جهة و�ملو�كبة و�مل�سئولية “.

من خالل �لتعريفات �ل�سابقة ت�ستنتج �لباحثة �لتعريف �لتايل: "هو منط من 
�أمناط �لعالج �ل�س���لوكي يركز على تغيري �لطريقة �لتي يتفاعل بها �لفرد مع �للغة، 
خا�س���ة ما يتعلق بتاأثري�تها على �لتنظيم �لنف�س���ي و�لنفعايل، ويوؤ�س����س على �س���ياق 
�لأح���د�ث و�ملو�قف �حلياتية وفق���اأ لوظيفتها، وهذ� يدعم فكرة تقبل �لفرد للخرب�ت 
و�لنفع���الت غ���ري �ملرغوب���ة و�خلارجة عن قدرت���ه على �لتحكم فيه���ا، وعليه �للتز�م 
�لإر�دي باملبادرة باأفعال �س���لوكية ترثي حياته وجتودها، وبالتايل فهو �أ�س���لوب عملي 
يعتمد على �لأمثلة و�خلرب�ت �حلياتية، وتفعيل �أ�س���اليب �ملو�جهة و�لتقبل للخرب�ت 
و�لأف���كار �ملوؤمل���ة و�لت���ي ل ميكن تغيريه���ا مع �للت���ز�م بتنفيذ �ل�س���لوك �لقيمي �لذي 
يحق���ق �أهد�ف �لفرد من خالل �إتباعه �لعمليات �ل�س���تة �لأ�سا�س���ية )�لقبول-�لتفريغ 

�ملعريف-عي�س �للحظة �حلا�سرة –�لذ�ت يف �ل�سياق-�لقيم �لذ�تية-�للتز�م(". 

الأ�س�س النظرية للعالج بالتقبل واللتزام:
ظهر منوذج �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف �لن�سف �لأخري من ت�سعينيات �لقرن 
Hayes, Strosahl & Wilson , (1999) و�أك���دت بحوثه���م  �ملا�س���ي عل���ى ي���د 
فعاليته مع �لعديد من �ملو�قف �حلياتية �ل�ساغطة، تطوير �لأد�ء �لوظيفي �لنف�سي 
للف���رد، �حل���د من �لآثار �ل�س���لبية �مل�س���احبة للمر����س �ملزمن، وذلك مب�س���اعدة �لفرد 
عل���ى �لتوج���ه �لإيجاب���ي للتعاي����س مع متاعب ومنغ�س���ات �حلي���اة بتقبلها ث���م �لإتيان 
ب�سلوكيات ذ�ت قيمه ومعني �إيجابي بالن�سبة له وذلك يتطابق مع �لقول “ل حت�سنب 

�ملجد متر�آ �أنت �آكله لن تبلغ �ملجد حتى تلعق �ل�سرب�”.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 154 

 و�أو�س���ح Hayes, et al., (2012); Ruiz, (2010, 126) �أن ACT �أحد 
�لعالجات �لقائمة على �لعقالنية، وميثل �ملرحلة �لثالثة من �لتطور للعالج �ل�سلوكي 
�لذي بد�أ بالهتمام بتعديل �ل�س���لوكيات �ل�س���لبية �إىل �س���لوكيات �إيجابية )�ل�س���لوكية 
�لتقليدي���ة(، ث���م جاءت �ملرحل���ة �لثانية �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي �لت���ي �هتمت بتغيري 
�ل�س���لوكيات �ل�س���لبية عن طريق تغيري �لأفكار �مل�سوهة �لتي �أدت �إىل ذلك، �أما �ملرحلة 
�لثالثة ي�سمي باملوجة �لثالثة للعالج �ل�سلوكي، و�لذي يتاأ�سل من �لناحية �لفل�سفية 
يف �ل�س���ياقية �لوظيفي���ة functional Conceptualism، ويتاأ�س���ل م���ن �لناحي���ة 
.Relational Frrame Theory (RFT)لنظري���ة يف نظري���ة �لإط���ار �لعالئق���ي�

و�لت���ي ت�س���تخدم عملي���ات �لنتب���اه و�لوع���ي باللحظ���ة �حلالي���ة و�لقب���ول، وعملي���ات 
�للت���ز�م وتغي���ري �ل�س���لوك؛ وذلك من �أجل حتقيق �ل�س���حة �لنف�س���ية بفاعلية �لفرد.

و�أفرت�سHayes, et al., (2012,28)  طبًقا )RFT( �أن �ل�سلوك �لب�سري 
حمكوم ب�سبكة �رتباطات يحدث من خاللها ترميز �لعامل �حلقيقي يف �لدماغ �لب�سري 
�س���من عملية �لتعلم، فعندما يتعلم �لفرد �س���يء من �لبيئة �ملحيطة فاإنه ي�ستدخل يف 
ذهن���ه ه���ذ� �ل�س���يء مرتبط مبجموعة من �ملعطيات �لتي يف جمملها تو�س���ح �ل�س���ورة 
�لرمزي���ة لهذ� �ل�س���يء، وتتكون لدى �لف���رد جمموعة من �لعالقات �لتي تربطه مبن 

حوله من �أ�سخا�س، �أو مو�سوعات ويف �لوقت ذ�ته ت�سكل �سورته عن نف�سه. 

وو�سف RFT  Torneke, (2010)  �نه: “منظور يقدم ح�ساًبا �سلوكًيا للغة 
و�لإدر�ك �لذي ميكن �أن يوفر طريقة مفيدة للنظر يف كيفية تطوير �لب�س���ر لل�س���عور 

بالذ�ت و�ل�سعور بالآخرين، وكيف نخترب �أنف�سنا يف �لوقت و�ملكان”.

 ACT، يف  �لنف�س���ية  �مل�س���كالت  �أن   Lassen, et al. (2010,19) وي���ري   
RFT تنبثق من �لغياب �لعام للقدر�ت �لت�س���الية. و�مل�س���در �لأول للمر�س �لنف�س���ي 
ه���و �لأ�س���لوب �ل���ذي تتفاعل به �للغة و�ملعرف���ة مع �حتمالت وق���وع �لأحد�ث �لطارئة 
ب�س���ورة مبا�س���رة، مم���ا ينتج ع���دم �لقدرة على �لت�س���ميم و�لإ�س���ر�ر م���ن �أجل حتقيق 
�ل�س���لوك �لقيمي على �لأمد �لبعيد. وهذ� �لنوع من عدم �ملرونة �لنف�س���ية ينظر �إليه 
عل���ى �أن���ه ينبثق من �لتحكم �ل�س���ياقي �ل�س���عيف، وغ���ري �ملجدي �إىل جان���ب �لعمليات 

�للغوية ذ�تها. 
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�أما Hayes et al., (2012, 60-66) فينظرو� �إىل �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية 
من خالل )RFT( على �لنحو �لتايل:

�خللل يف �لعمليات �ملعرفية �لطبيعية �لالزمة للحل �للفظي للم�سكالت.)(1 
ملئ �ل�سبكات �ملعرفية مبالمح �سياقية متييزية خا�سة باملر�س �لنف�سي.)(1 
�ل�س���بكات �ملعرفية هي �س���بكات تاريخية ؛ �لكثري من هذه �ل�س���بكات يحدث له )(1 

�نطفاء ويتم كفه، ولكن ل يزيل �ل�ستجابة �ملتعلمة �لتي قد تكون خاطئة.
�إن �ملحاولت �ملبا�س���رة للتغري تركز على �أطر�ف �أ�سا�س���ية يف �ل�سبكات �ملعرفية، )(1 

�أو متيل �إىل تو�سيع �ل�سبكة يف هذ� �ملو�سوع، وتزيد مهمتها �لوظيفية.

Cognitive Fusion 2- مفهوم الندماج املعريف
�أ�س���ار �إىل �لتنظي���م غ���ري �لالئق لل�س���لوك بو��س���طة �لعملي���ات �للفظية، مثل: 
�لقو�ع���د Rules، و�ل�س���بكات �لت�س���الية �مل�س���تنتجة، ويف �ل�س���ياقات �لت���ي تق���وي هذ� 
�لندماج جند �س���لوك �لأفر�د يوجه بو��س���طة �سبكاتهم �للفظية غري �ملرنة، �أكرث من 
توجهه بو��سطة �حتماليات حدوث �لتعزيز يف بيئتهم ؛ ونتيجة لذلك ي�سبحون �أقل 
ق���درة على �لت�س���رف باأ�س���لوب يتو�فق مع م���ا توفره �لبيئة من �أجل �ل�س���لوك، و�لذي 
�س���وف يرع���ي قي���م �لأف���ر�د و�أهد�فهم، وبذل���ك فاإن �لذي ميث���ل �لإزعاج لي�س �ل�س���كل 
form، ول �ملحتوي Content، ول �ملعرفة Cognition، ولكن �ل�سياقات �لتي تقود 
ه���ذ� �ملحت���وي �ملعريف ب�س���ورة غري منا�س���بة وز�ئ���دة عن �حلد هي �لت���ي تنظم �لأفعال 

(Hayes et al. 2006, 5) لإن�سانية�

وهذه �خللفية �ل�س���ياقية للغة �أ�س���ار �إليها (Hayes et al., 1999) على �أنها 
�سياق �حلرفية )�لتم�سك باملعني �حلريف(، حيث يفرت�س �أن �لكلمات �لتي تتكون منها 
�للغة ل متنح �ملز�يا، �أو �مل�ساوئ بناء على �ملتحدث، �أو �مل�ستمع ما مل تظهر مالمح هذ� 
�ل�س���ياق،�أن و�لد �لطفل �ملري�س و�لذي يتوقع �أن يت�س���رف ب�س���ورة غري لئقة عندما 
ياأخ���ذه للتنزه ؛ ي�س���عر ب�س���عور �لقل���ق و�لرتباك كما لو كان يح���دث �لآن حقيقة، فاإن 
�سياق �لو�قعية و�حلرفية Literality �سوف يقوده تقريًبا ب�سورة موؤكدة �إىل �أن يوؤمن 
مبحتوي �لأفكار مثل: لن �أكون قادر� على �لتوجيه �إز�ء �ل�سر�خ و�لعناد، �سوف يعتقد 
كل فرد �أنني ل �أٌقدر على �أد�رته، وهذ� �س���وف يكون �س���حيًحا. و�مل�س���اعر �لتي ترتتب 
.(Kowalkowski, et al ,2010,34)  على هذه �لكلمات منا ميكن �أن يتم تخيلها
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3- ال�سياقات الوظيفية: 
يري Hayes et al. (2006, 10) �أن �لذي يت�س���من هذه �لتاأثري�ت �ل�س���ارة 
ت�س���مل )�س���ياقات �حلرفية �لو�قعية( �لتي تتم�سك باملعني �حلريف للكلمة مثل )فكرة 
�حلياة ميوؤو�س منها(، و�إرجاع �لفكرة �إىل �أ�سباب حمددة خا�سة ب�سلوك �لفرد، خا�سة 
عندما �أ�س���ارت ه���ذه �لعمليات �إىل �لرتكيز على �لتعامل �ملنا�س���ب للحالت �لنفعالية 
كهدف �أويل و�سروري للحياة �لناجحة ذلك بتعديل �ل�سياق �لجتماعي و�للفظي للفرد. 

4- التجنب التجريبي:
�لندم���اج �ملع���ريف يدعم �لتجن���ب �لتجريبي، ومتت �لإ�س���ارة �إىل �أن عدم رغبة 
�لفرد يف �لبقاء مت�ساًل بخرب�ته �لنف�سية �خلا�سة و�جتهاده يف �لهروب منها بخرب�ته 
ويت�س���من �أي �س���لوك يوظف ليقلل، �أو يزيل وجود �لأفكار، �أو �مل�س���اعر، �أو �لأحا�سي�س 
�لبدنية، �أو �خلرب�ت �لأخرى �ملكدرة لعدم مو�جهتها و�لهروب منها، وت�ستمل �لأمثلة 
عل���ى ذلك يف �لإ�س���اءة �ملادي���ة، و�لعقالنية �ملفرط���ة، و�لتاأجيل و�لطقو�س �ل�سو��س���ية، 
�أو �لقهري���ة، و�لإف���ر�ط يف �لن���وم، و�لإف���ر�ط يف �لأكل، و�لإفر�ط يف �لعمل و�ل�س���لوك 
�جلن�س���ي �ملفرط، و�لن�س���غال يف �لإ�س���اءة �للفظية �لنف�س���ية، �أو �لبدنية، و�ل�س���تغر�ق 
�ملفرط���ة، و�لنف�س���ال و�لتجن���ب  �ملف���رط، و�حلمي���ة  �ليقظ���ة، و�لن�س���اط  �أح���الم  يف 
�لتجريب���ي لي����س بال�س���رورة �س���يًئا �س���يًئا، لكن���ه يع���د �س���لوكا م�س���كال م���ن وجهة نظر 
�لع���الج بالتقبل و�للتز�م عندما يتعار�س م���ع حتقيق �لقيم و�لأهد�ف �لتي يحتفظ 
به���ا �لف���رد، �أو عندم���ا يت�س���من �ل�س���لوك �ل�س���ار مث���ل )�إدم���ان �خلم���ور، و��س���تخد�م 
�ملخ���در�ت، �أو �ل�س���لوكيات �لأخ���رى عالي���ة �خلط���ر(، وبذل���ك فه���و مل ي�س���هم يف ح���ل 
�مل�س���كلة، �أو �إز�لة م�س���ادر �ل�سغوط �لنف�سية �لأ�سا�س���ية �لتي �سببت �ل�سيق �لنفعايل

.(Hayes et al., 2006, 6) 

5- القبول: 
يعد مقاباًل للتجنب �لتجريبي ويت�س���من خربة �لفرد ب�س���ورة �إر�دية لالأفكار 

و�لنفعالت و�لذكريات و�حلالت �لبدنية غري �ملرغوب فيها.
�لأف���كار  �أك���د عل���ى تقب���ل  و�ل���ذي  بالتقب���ل و�للت���ز�م  �لع���الج  ف���اإن  وبذل���ك، 
و�مل�س���اعر �ل�س���لبية بدًل من حماولة تغيري حمتوي هذه �لأفكار و�مل�ساعر، وقد يكون 
مفي���ًد� ب�س���ورة خا�س���ة عندما يوجه د�خل �س���ياق �لعالج���ات �لقائمة عل���ى �لتعر�س، 
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وبالإ�س���افة �إىل ذل���ك ف���اإن �مل�سرت�س���دين �لذي���ن يعانون ��س���طر�بات �لقلق ين�س���غلون 
بتجنب �ل�س���لوك، وبالتايل يحرت�س���ون من �أجل �لن�س���غال يف �لعالجات �لقائمة على 
�لتعر����س، و�لت���ي ت�س���تهدف �لتجن���ب، وت�س���جيعهم كي يخ���ربو� �خل���وف، وبذلك فاإن 
ACT«”، و�لذي يقوي �لإر�دة لالن�سغال يف �ملو�قف �ملخيفة، وي�ستهدف جتنب خربة 
�لقل���ق ب���دًل م���ن تقليل �لقل���ق ذ�ته، قد يزيد �لقبول لالن�س���غال يف �لع���الج بالتعر�س                                  

.(Hayes, et al., 2006, 17)

6- القيم: 
ي���ري Hayes et al. (2006, 7) �أن �لقي���م تتخ���ذ مقع���ًد� خلفًي���ا بالن�س���بة 
لالأه���د�ف �لأك���رث مبا�س���رة حينما يكون �لفرد على �س���و�ب ويظهر �أن���ه جيًد� ويد�فع 
عن ذ�ته �لت�س���ورية، وبذلك فاإن �لأفر�د يفقدون �لت�س���ال مع ما يريدونه يف �حلياة 

حينما يريدون �لر�حة من �لأمل �لنف�سي.

ت�ستخل�س �لباحثة من خالل عر�س �ملبادئ �لتي ي�ستند عليها �لعالج بالتقبل 
و�للتز�م �أن �ل�سطر�ب �لنف�سي يرجع �إىل:

�لإغر�ق يف �خلرب�ت �حلياتية �ل�سلبية و�لن�سياع لها، �لتقييم �ل�سلبي للذ�ت، )(1 
�مليل للتجنب، �مليل للتربير غري �ملنطقي، عدم �للتز�م بالقيم.

كم���ا يعد حاله م���ن �لتناق�س بني م�س���اعر �لفرد و�نفعالته وكالمه و�س���لوكه )(1 
وذ�ت���ه �حلقيقي���ة ك�س���ياق للوع���ي، لعالج �ل�س���طر�ب يتم توجي���ه �ملري�س �إىل 
�لتعاي�س مع حالة �ل�سطر�ب �أف�سل من جتنب �أعر��سها �أو كبتها، ثم �لبحث 
عن �سلوكيات �أخري �إيجابية توؤدي به �إىل �لر�حة �لنف�سية، حتى ولو مل حتقق 
هذه �ل�سلوكيات �أي فائدة، فذلك �أف�سل من �لتجنب، �أو �لكبت طبقا للقول " 

وقوع �لبالء ول �نتظاره ".

اأهداف العالج بالتقبل واللتزام:
�أه���د�ف  �أن   Hayes, (2008); Hayes, et al., (1999-2006) يح���دد 
ACT«” ترتك���ز فياإث���ر�ء �لإمكاني���ات �لذ�تي���ة لدى �لف���رد و�لتي متكنه م���ن �لعي�س 

حياه هادفة وذ�ت معني، وذلك من خالل:
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م�س���اعدة �مل�سرت�س���دين على تو�س���يع نط���اق ذخريتهم من �ل�س���لوكيات �لعلنية 1 ))
�ل�س���عبة  �لعو�ط���ف  وج���ود  يف  حت���ى  و�ل�س���عور(،  �لتفك���ري  )مث���ل  و�خلا�س���ة 

و�لظروف �ملجهدة. 
تخفي���ف �ملعان���اة وم�س���اعدة �مل�سرت�س���دين عل���ى �له���روب م���ن �لثق���ب �ملظل���م 1 ))

للكر�هية �لذ�تية،�لقلق، و�لكتئاب �لذي غالبا ما يجدون �أنف�سهم فيه.
ت�س���جيع �مل�سرت�س���دين على تغي���ري عالقاتهم بالعو�ط���ف و�لإدر�ك من خالل 1 ))

تنمية �لوعي باللحظة �حلالية.
��ستي�س���اح �لقيم �لتي يتم�سك بها �مل�سرت�سد، و�لأهد�ف �لتي يحاول حتقيقها 1 ))

ب�سورة �سخ�سية.
زي���ادة و�إثر�ء فعالية �مل�سرت�س���د يف �جلو�نب)�ملعرفية، �ل�س���لوكية، �لنفعالية( 1 ))

يف �لتحرك جتاه هذه �لقيم و�لأهد�ف.
- حتقي���ق مكون���ات �ل�س���فقة بال���ذ�ت �لت���ي ي�س���فهاNeff (2003b) “باأنه���ا 

�لرحمة �ملوجهة �إىل �لد�خل”.

�أما �لرخاوي )2014( فيحدد �أهد�ف �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف �لآتي:
م�س���اعدة �مل�سرت�س���د على ممار�س���ة �ملهار�ت و�لعمليات �لعقلية ب�س���كل �إيجابي، 1 ))

فهو ي�س���اعد �مل�سرت�س���د على �لتعامل مع �مل�س���اعر �ملوؤملة �لتي ت�س���احب �ملوقف 
�ل�س���اغط، و�لبع���د ع���ن �ملخ���اوف و�ل�س���كوك، وبن���اء �لعدي���د م���ن �لعالق���ات 
�لجتماعية �جليدة، و�إيجاد �أهد�ف ق�سرية وطويلة �لأمد حلياة �مل�سرت�سد. 

باخل���رب�ت 1 )) �س���ياق خا����س  باعتباره���ا  ذ�ت���ه  �إدر�ك  عل���ى  �مل�سرت�س���د  م�س���اعدة 
و�لتجارب �مل�ستمرة �لتي ت�سمل كل �لأ�سياء �لتي حتدث د�خل ذ�ت �لإن�سان مبا 
يف ذلك �لنفعالت، �لأفكار، �لذكريات، �مل�س���اعر، و�لأحا�س���ي�س وي�سبح �لهدف 

جتنب �خلرب�ت �ل�سلبية و�لتوجه قدما نحو �مل�سار�ت �حلياتية ذ�ت �ملغزى.
م�س���اعدة �مل�سرت�س���د �ل���ذي يتب���ع طرق���اُ �س���ارمة خا�س���ة بالتفك���ري و�ل�س���لوك 1 ))

تت�سف باجلمود لكي ي�سبح �أكرث مرونة من �لناحية �لنف�سية و�ل�سلوكية.



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 159 

وت�س���تخل�س �لباحث���ة �أن �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م يرك���ز على �لتنب���وؤ بقدرة 
�لإن�سان على:

تقبل �أفكاره وم�ساعره ودو�فعه.1 ))
�إبط���ال تاأث���ري�ت �لتفك���ري و�لنف�س���ال عن���ه مع مالحظ���ه �لفرد لأف���كاره دون 1 ))

�لعتقاد يف �سحتها، �أو �ل�سرت�ساد بها يف حتديد وجهة �سلوكياته.
�لتعاي����س م���ع �ل���ذ�ت ك�س���ياق، مبعن���ي �مت���الك �س���عور م�س���تمر وثاب���ت بالذ�ت 1 ))

كمالحظ للخرب�ت �لنف�س���ية �ل�سخ�س���ية، وعزل �لذ�ت عن �خلرب�ت �ل�س���لبية 
وفًق���ا ملنط���ق “�لتخ���ارج ع���ن �ل���ذ�ت” وتعلي���م �مل�سرت�س���دين �إدر�ك �ل���ذ�ت يف 

متايزها عن �خلرب�ت �لد�خلية �ملوؤملة و�لغري م�سوؤول عنها.
�لنتباه للحظة �حلا�سرة مع �لوعي بالذ�ت.1 ))
حتديد �لقيم �ل�سخ�سية بو�سوح و�عتبارها مكوًنا من مكونات �لذ�ت وحتديد 1 ))

�لطرق �ملقبولة لل�سلوك. 
�لندماج يف فعل �سلوكي قائم على �للتز�م �لذ�تي و�مل�ساركة يف �أن�سطة مت�سقة 1 6)

مع �لقيم �ل�سخ�سية حتى عند مو�جهه �ملو�قف �ل�ساغطة 

العمليات ال�ست الأ�سا�سية العالج بالتقبل واللتزام:

1 - :Acceptance القبول
ي���ري Hayes et al., (1999) �أن �لقب���ول ل يت�س���من �حلاج���ة �إىل حتم���ل 
�خل���ربة ب���ل يعن���ي ب�س���ورة ب�س���يطة �ل�س���ماح للخ���ربة ب���اأن توج���د ب�س���ورة علني���ة دون 
حماول���ة لتخفيفه���ا، �أو جتنبها وبه���ذ� �ملوقف يعد مرغوًبا و�س���رورًيا من وجهة نظر 

�لعالج بالتقبل و�للتز�م للعديد من �لأ�سباب وهي: 
�إن �لقب���ول مي���د بالفه���م �ملبا�س���ر له���ذه �خل���رب�ت عل���ى �أنها غري �س���ارة وغري 1 ))

حمرمة وغري تقادميه. 
�أن �مل�سرت�س���د �لذي تعلم �أن يخرب ب�س���ورة �إر�دية �لنفعالت �ملتجنبة �سابقا يف 1 ))

�سياق تز�ل فيه �ملعارف حول هذه �لنفعالت يكت�سف �أن هذه �لنفعالت ميكن 
حتملها، ول تقود، �أو متنع �جتاهه للفعل، فهدف �لقبول هو: ت�سهيل �لت�سال 

بالقيم و�لأهد�ف �ل�سخ�سية.
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زي���ادة قدرة �مل�سرت�س���د ك���ي يتغلب على �لعقبات �لتي تع���وق حتقيق هذه �لقيم 1 ))
و�لأهد�ف،فمر�س���ي �لأمل يت���م �إمد�ده���م بالط���رق �لت���ي ت�س���جعهم عل���ى �أن 
يت�س���رفو� بعي���د� ع���ن �لكفاح م���ع �لأمل وهكذ� �لقب���ول و�لإز�ل���ة و�لتقليل من 
�لتوتر و�خلطر (defusion) يف �لعالج لي�س نهاية يف حد ذ�ته لكن بالأحرى 
 Values – يت���م �لقبول كطريقة لزيادة �لفعل و�لت�س���رف �لقائ���م على �لقيم
based، كم���ا يعن���ي �أن يح���دد �لفرد �لأ�س���ياء �خلارجة عن �س���يطرته و�لتي ل 
ي�ستطيع تغيريها، ويتقبلها كما هي؛ لأن حماولت تغريها، �أو �لتخل�س منها 

(Hayes et al. 2006., 17) تبوء بالف�سل وبالتايل ي�ساب بالإحباط
 

 :Cognitive Defusiln 2-الإزالة والتقليل من اخلطر املعريف
�إن �لتفكك �ملعريف يعني �لإز�لة و�لتقليل من �خلطر �ملعريف حتاول هذه �لفنية 
�أن تغري وتبدل �لوظائف غري �ملرغوب فيها لالأفكار و�لأحد�ث �لأخرى �خلا�سة، بدًل 
من حماولة تغيري �سكلها، �أو تكر�رها، �أو تغيري ح�سا�سيتها �ملوقفة،و�أن يغري �لأ�سلوب 
�لذي يتفاعل به �لفرد مع �لأفكار، على �سبيل �ملثال: من �ملمكن �أن ينظر �إىل �لتفكري 
ب�سورة تخلو من �لعاطفة، يتكرر بتكر�ر �لكلمة �لعديد من �ملر�ت ب�سوت مرتفع �إىل 
�أن يظل �س���وته فقط )�س���وت �لتفكري فقط(، �أو يتم �لتعامل معه كمالحظ خارجي، 
�أو �أنه���ا ل تعني���ك حت���ى تفقد حمتو�ها �لنفع���ايل، ومن �ملمكن �أن ي�س���كر �لفرد عقله 
من �أجل هذ� �لتفكري �ملمتع وهذه �لإجر�ء�ت حتاول �أن تقلل �لتم�سك باملعني �حلريف 
للتفكري، وت�س���عف �لجتاه للتعامل مع �لتفكري �ل�س���لبي وتقوي �لإر�دة لالن�س���غال يف 
�ملو�قف �ل�ساغطة و�ملقلقة، وي�ستهدف جتنب خربة �لقلق بدًل من تقليل �لقلق ذ�ته، 
ونتيج���ة �لإز�لة هي عادة �نخفا�س يف �لتعلق و�لرتباط بالأحد�ث �خلا�س���ة بدًل من 

�لتغري �ملبا�سر �لفوري يف تكر�رها كون �لفرد موجود� حا�سًر�.

:Being Present3- عي�س احلا�سر
مبعني �لت�سال �مل�ستمر �لإر�دي بالأحد�ث �لنف�سية، وبالأحد�ث يف �لبيئة كما 
حتدث و�لهدف هو جعل �مل�سرت�سدين يخربون �لعامل ب�سورة �أكرث مبا�سرة كي يكون 
�س���لوكهم �أكرث مرونة، وبالتايل تكون �أفعالهم مطابقة �أكرث مع �لقيم �لتي يلتزمون 
بها، ويتم �إجناز ذلك من خالل �إتاحة �لت�سال مع ما يجعل �لفرد يبذل �سبطا �أكرث 
لل�س���لوك، ومن خالل ��س���تخد�م �للغة كاأد�ة لتدوين وو�سف �لأحد�ث، ولي�س بب�ساطة 
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من �أجل �لتنبوؤ بالأحد�ث و�لتحكم فيها. ويتم ب�س���ورة فعالة ت�س���جع �ل�س���عور بالذ�ت 
�أل يربط  و�ل���ذي يطل���ق عليه "�ل���ذ�ت كعملية Self as process” ل���ذ� على �لفرد 
�لأح���د�ث �ل�س���لبية بذ�ت���ه وكاأنها ل حتدث �إل له فقط، و�إمن���ا ينظر �إىل �ملوقف نظرة 

�إن�سانية م�سرتكة للب�سرية كلها.

:self as context 4-الذات ك�سياق
كنتيج���ة للنم���اذج �لو��س���حة مثل:"�أنا- �أنت"، "�لآن-�آن���ذ�ك "، "هنا - هناك " 
ف���اإن �للغة �لإن�س���انية توؤدى �إىل �ل�س���عور بالذ�ت كمركز، ومت���د بجانب معنوي روحي 
غام�س لالألفاظ �لطبيعية لالإن�سان. وي�سعي  ACT&RFT�إىل تنمية هذه �لفكرة 
ل���دى �مل�سرت�س���دين، وتظه���ر �أهميته���ا يف تنمي���ة �لوظائ���ف �للغوي���ة مث���ل: �لتعاطف، 

ونظرية �لعقل، و�ل�سعور بالذ�ت. 
فاإذ� كنت قلقا، وتعتقد �أنك ل ت�ستطيع �لنجاح يف �سيء ما، �آنذ�ك ل ت�ستطيع، 
وتتجن���ب �لقيام ب���ه؛ وبذلك فاإن هناك ميال قوًيا للت�س���رف طبًقا للقو�عد �للفظية، 
حت���ى عندم���ا ل تبن���ي ه���ذه �لقو�ع���د ب�س���ورة جي���دة عل���ى �حتم���الت وق���وع �لأحد�ث 
�لطارئ���ة و�لقي���ام بذلك يخلق نوًعا من �لتنبوؤ بتحقيق �لذ�ت، و�لذي يت�س���ح �أن �إتباع 
�لقو�عد يعمل لأن �لعو�قب �ملتخيلة لعدم �إتباع هذه �لقو�عد ل تظهر نف�سها، فالفرد 
م���ن �ملمك���ن �أن يك���ون على وع���ي باخل���رب�ت �ملتدفقة لدي���ه دون �لتعلق به���ذه �لأفكار، 
وبالت���ايل يت���م تقوية �لإز�لة و�لقبول. ويتم تقوية �لذ�ت ك�س���ياق عن طريق �لهتمام 

بالأن�سطة، و�ل�ستعار�ت و�لأمثلة و�لعمليات �لتجريبية. 

:Values 5-القيم
�لقي���م ه���ي �أن���و�ع خمت���ارة من �لت�س���رفات �لهادف���ة، و�لتي ل ميكن �حل�س���ول 
عليه���ا ك�س���يء م���ادي، ولك���ن م���ن �ملمك���ن �أن تك���ون مطلوب���ة حلظ���ة م���ا، يبن���ي �لف���رد 
�ختيار�ته على قيمه هو ولي�س قيم �لآخرين وذلك حتى يلتزم بتحقيقها. وت�ستخدم 
�لعديد من �لأن�س���طة مل�س���اعدة �مل�سرت�س���د عل���ى �أن يختار �جتاهات �حلي���اة يف �لعديد 
من �ملجالت مثل)�لأ�سرة و�ملهنة و�جلانب �لروحي(، بينما ي�سعف �لعمليات �للفظية 
�لت���ي ت���وؤدي �إىل �لختي���ار�ت �ملبنية على �لتجن���ب، و�لإذعان �لجتماع���ي، �أو �لندماج 
مثل )يجب �أن �أقدر فالن حق �لتقدير( "،�أو" �إن �ل�س���خ�س �جليد �س���وف يقدر فالن 
ح���ق �لتقدي���ر "، �أو "�أم���ي تريدين �أن �أقدر فالن حق �لتقدي���ر ". ويف �لعالج بالقبول 
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و�للت���ز�م، ف���اإن �لقب���ول و�لإز�ل���ة وك���ون �لف���رد حا�س���ًر� وموج���وًد�، وغريه���ا لي�س���ت 
نهاي���ات يف ح���د ذ�ته���ا، بل بالأحرى تو�س���ح من �أج���ل حياة �أكرث قيم���ة وثباتا وحيوية                                                

.(Hayes et al., 2006, 7)

 :Committed Action 6-الت�سرف الهتمامي اللتزامي
�إن �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م ي�س���جع عل���ى من���و من���اذج �أك���رب م���ن �لت�س���رف 
�لفع���ال �ملرتب���ط بالقي���م �ملخت���ارة. وفيم���ا يتعل���ق بهذ� �ل�س���اأن ؛ ف���اإن �لع���الج بالتقبل 
و�للت���ز�م ي�س���به كث���ري� �لعالج �ل�س���لوكي �لتقلي���دي، وتقريًبا ف���اإن �أي طريقة لتغيري 
�ل�سلوك �لو��سح ب�سورة �سلوكية من �ملمكن �أن يكون منا�سًبا د�خل بروتوكول �لعالج 
بالقب���ول و�للت���ز�م، و�لذي يت�س���من �لتعر����س، و�كت�س���اب �ملهار�ت، وو�س���ع �لأهد�ف، 
وطرق �لت�س���كيل و�لتكيي���ف. وعلي عك�س �لقيم فاإن �لأه���د�ف �لثابتة و�ملو�فقة للقيم 
م���ن �ملمك���ن �أن تتحقق، و�لو�ج���ب �ملنزيل �ملرتبط باأهد�ف تغيري �ل�س���لوك �لق�س���رية 
و�ملتو�س���طة وطويلة �لأمد، و�لتي تعد منا�س���بة و�س���رورية ب�س���ورة متعاقبة للتحديد 
و�لعمل من خالل �لعقبات و�ملو�نع �لنف�س���ية، و�لتي حت�س���ر خالل �لعمليات �لأخرى 

�لعالج بالتقبل و�للتز�م. 

ويحر�س �ملعاجلون يف هذ� �لنموذج على م�ساعدة �لنا�س كي يغريو� عالقتهم 
باأفكاره���م، بفه���م ي�س���جعون �لنا�س ك���ي يدركو� �أن لديه���م �أفكار�، ولكنه���م ل يجب �أن 

ي�سعرو� �أنهم يقعون حتت �سيطرة هذه �لأفكار. 

و�أ�س���ار Hayes, et al., (2012,69-75) �إىل حم���دد�ت �لتمت���ع بال�س���حة 
�لنف�س���ية و�لرفاهية �لنف�س���ية طبقا لنموذج �لعالج بالتقبل و�للتز�م تتمثل يف تقبل 
�لأف���كار و�لأحا�س���ي�س �لتلقائي���ة، �لتح���رر م���ن �لندم���اج �ملع���ريف )�لتفري���غ �ملع���ريف(، 
�ليقظة �لذهنية)�لذ�ت كعملية(، �لذ�ت ك�سياق ل كمحتوي، �لو�سع �لقيمي، �ل�سلوك 

�مللتزم �لذي ي�ستهدف �لتغيري �لإيجابي.

�أو�سح Larmar et al., (2014, 216) �خلطو�ت �لتي يقوم بها من ميار�س 
�لع���الج بالتقبل و�للتز�م، تطلب �ملمار�س���ة �ملهنية �لعالج بالتقبل و�للتز�م ممار�س���ة 
�ملعال���ج لأن�س���طة )خط���و�ت( ت�س���اعد عل���ى حتلي���ل �ملوق���ف مل�س���كلة �مل�سرت�س���د تتمث���ل                    

فيما يلي:
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حتلي���ل �لنطاق وطبيعة م�س���كلة �مل�سرت�س���د )م�س���توى منخف�س من �ل�س���فقة 1 ))
بالذ�ت وم�ستوي مرتفع من �ل�سغوط �حلياتية(.

تقييم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�ستوى �لد�فع للتغري لدى �مل�سرت�سد.1 ))
حتليل �لعو�مل �لتي تنتق�س من م�سكلة �مل�سرت�سد.1 ))
تقييم �لعو�مل �لتي تزيد من م�سكلة �مل�سرت�سد.1 ))
�لتو��سل �إىل هدف عالجي وحتديد �لتدخل �ملهني.1 ))

وق���د �ت�س���حت فعالية �لعالج بالتقبل و�للتز�م (ACT) يف حت�س���ني م�س���اعر 
�لجتماع���ي  �لنف�س���ي  �لأد�ء  حت�س���ني  مزمن���ة،  باأمر�����س  �ملر�س���ى  ل���دى  �لتما�س���ك 
)حممد 2010(؛ ��س���تخد�م مهار�ت �ليقظة �لعقلية و�ملرونة �لنف�س���ية لدى �ملر�هقني 
(Beilby,et al., 2012) ؛ تعزيز �ل�سحة �لنف�سية لدى طالب �جلامعات �ملغرتبني، 
ويعان���ون من �س���غوط نف�س���ية كب���رية (Muto, et al., 2012)؛ حتقي���ق جودة حياة 
�أف�س���ل لالأ�س���رة، و�لتخل����س م���ن �لقل���ق و�لكتئ���اب، وتقب���ل �لطف���ل ذي ��س���طر�ب 
�لتوح���د (Poddar, et al., 2015)؛ تنمي���ة �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �أمه���ات �أطف���ال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د )�لفق���ي 2016(؛ تنمية �لوعي بالذ�ت لدى �ملجرم �لع�س���ابي 
�لعائد )جلودي، مو��سي، �سعد، 2017(؛ حت�سن �ل�سلوك �لقّيمي لأولياء �أمور �لأطفال 
�مل�س���ابني بال�س���طر�بات �لع�س���بية �لنمائي���ة (Abdul Kalam, 2017 )، و�ت�س���ح 

ذلك على �لنحو �لتايل:

هدف���ت در��س���ة حمم���د )2010( �إىل بن���اء برنام���ج مق���رتح من منظ���ور �لعالج 
بالتقبل و�للتز�م يف خدمة �لفرد لتح�س���ني م�س���اعر �لتما�سك لدى �ملر�سى باأمر��س 
مزمنة، وقد تكونت عينه �لدر��سة من )20( فرًد� مما بلغت �أعمارهم )35( �سنة، وقد 
طبق مقيا�س م�س���اعر �لتما�س���ك باأبعاده)م�س���اعر �ملرونة، م�س���اعر �لتما�س���ك، م�ساعر 
�ملعني( وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل فاعلية �لربنامج �مل�ستخدم يف حت�سني م�ساعر 

�لتما�سك لدى �ملر�سى باأمر��س مزمنة.

كم���ا هدف���ت در��س���ة Beilby, et al., (2012) �إىل تقيي���م فعالي���ة برنام���ج 
�لتدخ���ل بالقب���ول و�للتز�م لع���الج �ملر�هقني، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )20(.فرد� 
من �ملر�هقني، وتاألف �لربنامج من 20 جل�س���ة عالجية �أجريت �أ�س���بوعًيا ملدة ثمانية 
�أ�س���ابيع متتالية. وهو برنامج متكامل يهدف �إىل حت�س���ني ما يلي: )�أ( �لأد�ء �لنف�س���ي 
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�لجتماعي؛ )ب( �ل�ستعد�د للعالج و�لتغيري؛ )ج( ��ستخد�م مهار�ت �ليقظة �لعقلية 
و�ملرون���ة �لنف�س���ية؛ وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج بفاعلية �لقب���ول و�للتز�م كتدخ���ل فعال يف 
حت�سني �لأد�ء �لنف�سي و�لجتماعي، و�ل�ستعد�د للتغيري و�لعالج، و��ستخد�م مهار�ت 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة، و�لطالق���ة �لعام���ة. و�أظه���رت نتائج �ملتابع���ة بعد ثالثة �أ�س���هر من 
�لع���الج �أن �ملكا�س���ب �لعالجي���ة ��س���تمرت بنجاح مع م���رور �لوقت. ه���ذه �لنتائج تقدم 
منظ���وًر� جدي���ًد� للقب���ول و�للتز�م، كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل حتديد �لتح�س���ينات �لتي 

�سهدها �مل�ساركون يف �لأد�ء �لنف�سي و�لجتماعي.

و�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة Muto, et al., (2012) فعالي���ة �لع���الج بالقب���ول 
و�للتز�م يف تعزيز �ل�س���حة �لنف�س���ية لدى طالب �جلامعات �ليابانية �لذين يعي�سون 
يف �خل���ارج، ويعان���ون م���ن �س���غوط نف�س���ية كب���رية، و�ت�س���ح ذل���ك م���ن خ���الل �ملقارنة 
ب���ني م�س���تويات �مل�س���اركني قب���ل وبع���د �لربنام���ج، بالإ�س���افة �إىل مقارن���ه �مل�س���اركني 
وغري �مل�س���اركني يف �لكتئاب و �لتوتر �ل�س���ديد، و�لقلق �ل�س���ديد و�ل�س���حة �لنف�س���ية، 
وذل���ك عل���ى عين���ة م���ن )70( م�س���اركا مم���ن يحتاج���ون �إىل �مل�س���اعدة �لذ�تي���ة للتمتع                                 

بال�سحة �لنف�سية. 

 وهدف���ت در��س���ة Poddar, et al., (2015) �إىل �لتحق���ق م���ن فعالية �لعالج 
بالتقب���ل و�للت���ز�م لو�ل���دي �لأطف���ال و�ملر�هق���ني �لذي���ن يعانون من ��س���طر�ب ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د، وتكون���ت �لعين���ة م���ن )5( �أمه���ات لأطف���ال مت ت�سخي�س���هم بذوي 
��سطر�ب �لتوحد، ومت تطبيق عدة مقايي�س على �لأمهات عينة �لدر��سة منها مقيا�س 
�لقل���ق، قائم���ة بي���ك لالكتئ���اب، مقيا�س جودة �حلي���اة، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل فعالية 
�لربنام���ج �مل�س���تخدم يف حتقيق ج���ودة حياة �أف�س���ل، و�لتخل�س من �لقل���ق و�لكتئاب، 

وتقبل �لطفل من جانب �لأ�سرة.

هدفت در��سة �لفقي )2016( �إىل �لتعرف على فعالية �لعالج بالتقبل و�للتز�م 
يف تنمية �ملرونة �لنف�س���ية لدى �أمهات �أطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، و�لتعرف على 
��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج، و��س���تملت �لعين���ة عل���ى )10( �أمهات خ�س���عن لتطبيق 
�لربنام���ج، وكان���ت �أعماره���ن م���ن )25 - 40( �س���نة مبتو�س���ط )1,32(�س���نة و�نح���ر�ف 
معي���اري )2,3(، ويت���م �لتطبي���ق باإح���دى مر�ك���ز رعاي���ة ذوي �لإعاق���ة ببنه���ا، و�عدت 
�لباحث���ة �أدو�ت �لدر��س���ة )مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية لأمه���ات �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب 
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�لتوح���د، وبرنامج �لعالج بالتقبل و�للتز�م(، وك�س���فت �لنتائج ع���ن فعالية �لربنامج 
�مل�س���تخدم يف تنمي���ة �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �أمه���ات �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، 

و��ستمر�ر فعالية �لربنامج.

و�أثبت���ت در��س���ة جلودي و�آخرون )2017( �أن �لع���الج بالتقبل و�للتز�م يفيد يف 
تنمية �لوعي بالذ�ت لدى �ملجرم �لع�سابي �لعائد، بعد تطبيق �أدو�ت �لدر��سة �ملتمثلة 
يف مقيا����س �لوع���ي بالذ�ت، �لربنامج �لعالجي )من �إعد�د �لباحثة( على عينة مكونه 

من )30( فرًد�. 

ح���ول  و�للت���ز�م  بالقب���ول  �لع���الج  �أث���ر   Abdul Kalam, (2017) در����س 
�ل�س���لوك �لقّيمي لأولياء �أمور �لأطفال �مل�س���ابني بال�س���طر�بات �لع�س���بية �لنمائية، 
�لذين يو�جهون حتًما حتديات هائلة ب�سبب �لعجز �لتنموي لأبنائهم، وتكونت �لعينة 
من )5( �آباء لأطفال م�سابني با�سطر�ب �لنمو �لع�سبي، و��ستخدمت �لبحث �حلايل 
)9( جل�س���ات م���ن �لع���الج بالتقبل و�للت���ز�م �ملوزعة عل���ى مدى )6( �أ�س���ابيع. وقد مت 
تقدير �ل�س���لوك �لقيمي و�ملرونة �لنف�س���ية لأفر�د �لعينة قب���ل وبعد تطبيق �لربنامج 
�لعالج���ي، و �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل فاعلية �لع���الج بالتقبل و�للتز�م يف حت�س���ن 

�ل�سلوك �لقيمي لدى �أفر�د �لعينة.

Self- Compassion:ثانيا ال�سفقة بالذات
يرج���ع �لهتم���ام مبفه���وم �ل�س���فقة بال���ذ�ت �إىل �لعامل���ة �لأمريكي���ة كري�س���تني 
ني���ف(Neef, 2003a)، فقد �عتربتها بعًد� �أ�سا�س���ًيا من �أبعاد �لبناء �لنف�س���ي للفرد، 
و�أحد �ملتغري�ت �ملهمة ملقاومة �لآثار �ل�سلبية لأحد�ث �حلياة �ل�ساغطة �لتي مير بها 

�لفرد.
باأنه���ا:                          بال���ذ�ت  �ل�س���فقة   Neef& McGehe, (2010) م���ن   كل  يع���رف 

م�ساعره من �ملعاناة �إىل �ل�سعور بالدفء و�لت�سال”.  حتويل  على  �لفرد  “ قدرة 

كم���ا �أنه���ا تنط���وي على ح�سا�س���ية �لف���رد لتجرب���ة �ملعان���اة، �إىل جان���ب �لرغبة 
�لعميق���ة للتخفي���ف م���ن تل���ك �ملعان���اة عن���د �لنظ���ر �إىل �أوج���ه �لق�س���ور �ل�سخ�س���ية، 
تق���ع                                                      �لت���ي  �ملوؤمل���ة  �حلي���اة  ح���الت  مو�جه���ة  عن���د  وكذل���ك  و�لف�س���ل،  و�لأخط���اء، 

خارج �سيطرتنا.
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وتنظ���ر Jones, (2018) �إىل �ل�س���فقة بال���ذ�ت باأنه���ا: “تعن���ي تقدمي �لدعم 
لأنف�س���نا باأنف�س���نا ول ننتظره من �أحد، كما �أنها �أد�ة قوية لإد�رة �لإجهاد و�ل�س���غوط 
�ليومية وحتقيق �لعافية �لنف�س���ية للفرد ب�س���بب �س���هولة تطبيقها با�س���تمر�ر قبل �أن 
تظهر �ل�س���غوط وترت�كم، مثل �لفرد �لذي ياأكل وجبات �س���غرية ومتكررة على مد�ر 
�لي���وم يك���ون �أك���رث فعالي���ة ون�س���اط من �لفرد �ل���ذي يتن���اول �ثنني، �أو ثالث���ة وجبات 

كبرية في�سعر باخلمول و�لرت�خي”. 
تتكون �ل�سفقة بالذ�ت كما �أ�سارت Neff, (2003-2016) من ثالثة عنا�سر 

رئي�سة هي: �للطف بالذ�ت، و�ل�سعور بالإن�سانية �مل�سرتكة، و�ليقظة �لذهنية.
�للط���ف بال���ذ�ت مقاب���ل �حلكم �لذ�ت���ي: يعني بب�س���اطة مو�جه���ة �إحباط �ملرء 1 ))

بعو�ط���ف د�فئ���ة بدًل م���ن �لنتقاد. �إذ� كان �ل�س���خ�س يعتق���د �أن معاناة �حلياة 
ميكن جتنبها، فهو �أقل عر�س���ة لقبولها عند حدوثها، وي�س���عر بدوره بالتوتر 

و�لإرهاق �لعاطفي.
�أ�س���ار ه���ذ� �لبع���د �إىل �ملي���ل لتكون �ل���ذ�ت د�عم���ة ومتعاطفة نحو �أنف�س���نا عند 1 ))

مالحظة �أوجه �لق�سور يف �ل�سخ�سية بدًل من �أن ننتقدها ب�سدة.
�إنه ي�س���تنفذ �أخطاءنا و�أوجه ق�س���ورنا يف �لت�س���امح و�لتفاهم، و�لعرت�ف باأن 1 ))

�لكمال )هلل وحده( غري قابل للتحقيق.
يت���م �لتعب���ري عنه يف �حل���و�ر�ت �لد�خلية �لتي تعد خرًي� وم�س���جعة �أكرث منها 1 ))

قا�سية، �أو مهينة.
 بدًل من �أن ن�س���ف �أنف�س���نا لكوننا غري منا�س���بني، فاإننا نقدم لأنف�سنا �لدفء 1 ))

و�لقبول غري �مل�سروط. 
 بدًل من طلب �حل�س���ول على و�س���ع موؤكد يف حل �مل�سكالت، �أو جتاهل �ملعاناة 1 6)

�خلا�س���ة بن���ا، نتوقف لر�حة �أنف�س���نا عاطفًيا عند مو�جه���ة �ملو�قف �ملوؤملة. مع 
�للطف بالنف�س.

نح���ن ن�س���نع �ل�س���الم م���ن �ل���دفء و�لود�ع���ة و�لتعاطف من �أنف�س���نا لأنف�س���نا 1 7)
بحيث ميكن �أن يحدث �ل�سفاء �حلقيقي.

 �لإن�سانية �مل�سرتكة مقابل �لعزلة: تعني �أن �ل�سخ�س يدرك �أننا جميًعا نعاين 1 ))
يف �حلي���اة �أمل ل ينتم���ي �إىل �س���خ�س و�ح���د، وبدًل من ذلك ننظ���ر لهذ� �لأمل 

باأنه جزء من �لطبيعة �لب�سرية �لتي تربط بيننا جميعا.
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فجميع �لب�س���ر و�جهو� �س���عوبات يف �لتقدم؛ كل و�حد ف�س���ل، يخطئ، وي�سارك 
يف �س���لوك خمتل. كلنا ي�س���ل �إىل �أ�س���ياء ل ميكننا �أن نح�س���ل عليها ويجب �أن نظل يف 
وجود جتارب �س���عبة نرغب ب�س���دة يف جتنبها، كلنا نعاين. يف كثري من �لأحيان، ن�سعر 
بالعزلة و�لنقطاع عن �لآخرين عند �لنظر يف �سر�عاتنا و�أوجه ق�سورنا �ل�سخ�سية، 
ونت�س���رف بطريق���ة غ���ري عقالنية كما لو كان �لف�س���ل و�لأمل �نحر�فات. هذه لي�س���ت 
عملي���ة منطقي���ة، ولكنها ن���وع من �لروؤية �لنقدية �لتي نفقد فيها �ل�س���ورة �لب�س���رية 
�لأكرب ونركز يف �ملقام �لأول على �أنف�سنا �ل�سعفاء �لذين ل قيمة لهم. وباملثل، عندما 
ت�سوء �لأمور يف حياتنا �خلارجية من دون �أي خطاأ من جانبنا، فاإننا نفرت�س يف كثري 
من �لأحيان �أن �لأ�س���خا�س �لآخرين لديهم حًظا �أف�س���ل منا، و�أن و�سعنا �خلا�س هو 
�أمر غري طبيعي، �أو غري عادل. ن�سعر �أننا معزولون ومف�سولني عن �أ�سخا�س �آخرين 

يفرت�س �أنهم يعي�سون حياة “طبيعية” �سعيدة.

�ليقظ���ة �لذهنية مقاب���ل �لإفر�ط يف �لتوحد: يعني حالة م���ن �لوعي �ملتو�زن 
باخلرب�ت يف �للحظة �حلا�سرة، و�إدر�ك �لأفكار و�لنفعالت �ملوؤملة ب�سكل متو�زن بدًل 

من �لإفر�ط يف �لتوحد معها.

و�أك���د Neff, (2003) �إن جتاه���ل �مل�س���اعر �ل�س���لبية �س���ار مثلم���ا يح���دث عند 
تاأجيجه���ا. يج���ب عل���ى �ل�س���خ�س �أن يج���د تو�زًن���ا ب���ني �لثن���ني ليك���ون م���درًكا جيًد� 

للعو�طف كما هي. 

 و�ليقظة �لذهنية لها فو�ئد عديدة يف �لتعامل مع �لإجهاد، و�لأمل، و�ملر�س، 
وتظه���ر تغ���ري�ت يف كل م���ن بني���ة �لدم���اغ ووظائف���ه. ومن ثم، ف���اإن �ليقظ���ة �لذهنية 
تتناغم مع خرب�ت �ملرء وم�ساعره �لالحقة. وت�ساعد �ملرء على ربط �لعقل بالتجارب 
و�لتعاطف مع �لذ�ت، حتقيق �ل�س���الم �لد�خلي للفرد، حتقيق �ت�سال �أعمق مع �لذ�ت 
و�لآخرين، �ل�ستمتاع مبا ياأتينا من حو��سنا، هذه �جلو�نب ت�ساعد �لفرد على �لتغري 

�إىل �لأف�سل. 

�أك���دت نتائ���ج در��س���ة Neff , (2016) �أن هن���اك عالق���ة متبادل���ة بني �ليقظة 
�لذهني���ة و�ل�س���فقة بال���ذ�ت، حي���ث ي�س���هالن بع�س���هما �لبع����س، وي�س���اعد�ن يف بن���اء 

�لرفاهية �لإيجابية، و�كت�سفت مدى فائدتها يف جودة حياة �ملر�سى.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 168 

وذكر Neff , (2016) �أن هناك مر�حل من �ل�سفقة بالذ�ت تتمثل يف:
يج���ب عل���ى �لفرد �أن يدرك �أن �ل�س���خ�س �لآخر يعاين. �إذ� كان �ل�س���خ�س غري 1 ))

ق���ادر عل���ى �لعرت�ف مب�س���كالت �ل�س���خ�س �ملختف���ي، فلن يتمك���ن من تقدمي 
�لتعاطف جتاهه، �أو حوله. 

يج���ب �أن يتح���رك �لف���رد عاطفًي���ا ب�س���بب معاناة �لآخ���ر. �لتعاطف هو و�س���يلة 1 ))
لإظه���ار �س���خ�س �آخ���ر يفه���م �مل���رء ما هو علي���ه، ويري���د �أن يفعل �س���يًئا لتغيري 

�لو�سع بالن�سبة لهذ� �ل�سخ�س.
يج���ب عل���ى �لفرد �أن يرى �نتكا�س���ة �لآخر مبثابة فر�س���ة للتعاط���ف مع �لذي 1 ))

يعاين من �لأمل، مع مر�عاة �حلكم على �لظرف. 

�إن جمموع���ة �ملق���الت �لبحثي���ة عن �ل�س���فقة بال���ذ�ت - �لتي منت ب�س���كل كبري 
خ���الل �لعق���د �ملا�س���ي - تدع���م �لفو�ئ���د وم���ع ذلك، فق���د ب���د�أت �لبح���وث �حلديثة يف 
فح����س �لتدخ���الت �لتجريبي���ة للتعاط���ف �لذ�ت���ي )عل���ى �س���بيل �ملث���ال، فاإن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت تزي���د م���ن �لت���و�زن �لعاطف���ي، ترتب���ط ب�س���كل جي���د مرت���ب بال���ذوق �لرفي���ع 
و�لرفاهية لأنه يعمل على تعطيل نظام �لتهديد )يرتبط بالنقد �لذ�تي و�لتعلق غري 
�لآم���ن، و�لدفاع( وين�س���ط نظام تهدئة �لذ�ت )�ملرتبطة بامللحق �لآمن، و�ل�س���المة(. 
م���ن خالل زيادة �ل�س���عور بال�س���المة و�لرت�ب���ط و�حلد من م�س���اعر �لتهديد و�لعزلة                                              
(Adams & Leary ,2007)،و�ل�س���فقة �لذ�تية مبثابة عامل وقائي �سد �لكتئاب 
و�لقل���ق و�لتوتر(Karakasidou & Stalikas, 2017) تزيد من �ملو�قف �ملتفائلة 
 (Neef, et تخلق د�فًعا �أعلى وثقة بالنف�س ،(Hollis, et al. ,2011) ور�سا �حلياة
.(Bazzano, et al. 2015) وتقلل من �لإجهاد عند �لهتمام بالآخرين ،al., 2005)

قد تكون هناك عمليات ف�س���يولوجية تقوم على �لرتباط �ل�سلبي بني �ل�سفقة 
بال���ذ�ت و�لقل���ق و�لكتئاب،وج���د Rockcliff, et al., (2008) �أن متريًن���ا م�س���مًما 
لزيادة م�س���اعر �ل�س���فقة بالذ�ت مرتبط مب�س���تويات منخف�س���ة من هورمون �لإجهاد 
���ا من معدل ر�حة �لقلب، و�لذي ين�س���ط �جلهاز �لع�س���بي  )�لكورتيزون(.كما ز�د �أي�سً
�ل�سمبتاوي ويرتبط بقدرة �أكرب على تنظيم �لعو�طف حتى فهي ت�ستجيب للمطالب 
�لظرفية. �إن �إحدى �لطرق �ل�سهلة مل�ساعدة �مل�سرت�سدين على تهدئة �أنف�سهم عندما 
ي�س���عرون ب�س���يق عاطفي هي ت�سجيعهم على �إعطاء �أنف�سهم عناق لطيف، �أو مد�عبة، 
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�أو بب�س���اطة و�س���ع يدهم على قلبهم وي�سعرون بدفئه. �ملهم هو تقدمي �إمياءة و��سحة 
تع���رب ع���ن م�س���اعر �حلب و�لرعاي���ة و�لرق���ة. �إذ� كان هناك �أ�س���خا�س �آخرين حولهم، 
فمن �ملمكن طي �أذرعهم بطريقة غري و��سحة، مع �ل�سغط برفق بطريقة مريحة. 

قد يكون من �ملمكن رفع م�س���تويات �لنا�س من �ل�س���فقة بالذ�ت، نظًر� �إىل �أنها 
تتطل���ب منهم فق���ط �لعرت�ف وقبول قيودهم �لب�س���رية مع �للط���ف بدًل من تغيري 

تقييماتهم �لذ�تية من �ل�سلبية �إىل �لإيجابية.

ولأن �لأ�س���خا�س �ملتحم�س���ني لل���ذ�ت يلب���ون �لكثري من �حتياجاتهم �خلا�س���ة 
للرعاي���ة و�لدع���م، ف���اإن لديه���م �ملزي���د م���ن �مل���و�رد �لعاطفية �ملتاح���ة لإعطاء �س���ركاء 
�لعالق���ة �لعاطف���ة. لأنه���م يقبل���ون وي�س���ادقون على �أنف�س���هم، فه���م ل يحتاجون �إىل 
�حل�س���ول عل���ى مو�فقة م���ن �لآخرين للحفاظ على �ل�س���عور بقيمة �لذ�ت. هذ� �أ�س���ار 
�إىل �أن مه���ار�ت �لتدري����س يف �لتعاطف �لذ�تي عند �لعمل مع �لأزو�ج �لذين يو�جهون 
�سعوبات يف �لعالقة �ستكون و�سيلة فعالة لك�سر �أمناط �حلاجة �لعاطفية،�سيكون �أي�سا 
و�س���يلة لتعزيز �حلميمية و�لدعم �ملتبادل بني �لأزو�ج. وهناك �س���وؤ�ل مثري لالهتمام 
يتعل���ق مب���ا �إذ� كان �لأ�س���خا�س �ملتعاطف���ني م���ع �لنف����س �أك���رث تعاطف���ا م���ع �لآخرين. 

ه���ذ� و�أ�س���ار Worthington, et al., (2005) �إىل �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت تكون 
مهارة مهمة ملقدمي �لرعاية و�ملهنيني �ل�سحيني، �لذين غالًبا ما يتعر�سون لالإرهاق 

من �لإفر�ط يف �لتعر�س ل�سدمة �لآخرين.

 بالإ�س���افة �إىل ذل���ك، ترتب���ط �ل�س���فقة بالذ�ت ب�س���كل كب���ري بالت�س���امح، وهذ� 
يتطلب فهم �ل�سبكة �لو��سعة من �لأ�سباب و�لظروف �لتي تدفع �لنا�س �إىل �لت�سرف 
كم���ا يفعلون. لذلك يبدو �أن �لقدرة على �لت�س���امح وقب���ول جتاوز�ت �لآخرين ترتبط 
مب�ستوي �ل�سفقة بالذ�ت و�لآخرين، وتهدف �إىل �لعرت�ف باأن جميع �لكائنات تعاين 

 . (Hofmann, et al. , 2011) وتريد �لتخل�س من �ملعاناة

وج���د                                                               �لبالغ���ني،  و�ل�س���باب  �ملر�هق���ني  عل���ى  �أجري���ت  در��س���ة  ويف   
Neff & McGehee, (2010) �أن دعم �لأمهات يرتبط بتعاطف ذ�تي �أكرب بكثري، 
يف حني �أن �لنقد �لأمومي كان مرتبًطا بقدر �أقل من �ل�سفقة بالذ�ت ب�سكل عام. كان 
�لأفر�د من �لعائالت �ملتناغمة و�ملتما�س���كة �أكرث �س���فقة باأنف�س���هم، يف حني �أن �لأفر�د 
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�لذي���ن يعي�س���ون يف بيئ���ة مليئة بالتوتر، كان���و� �أقل تعاطًفا مع �ل���ذ�ت. وباملثل وجدت 
در��س���ة Vettese, et al., (2011) �أن �ل�س���باب �لذي���ن تلق���و� �س���وء �ملعامل���ة كاأطفال 
ظهرت لديهم �س���عوبات يف تنظيم �لعاطفة يف وقت لحق، ونق�س يف �ل�س���فقة �لذ�تية 

لديهم،�لعتماد على �ملخدر�ت و�لكحول.

 وعر�س���ت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات قيمة �ل�س���فقة بال���ذ�ت لأنها تتعل���ق بجودة 
�حلي���اة ع���رب �حلياة وظروفها �ملختلفة. فقد مت ��س���تعر��س عينة من �لدر��س���ات �لتي 
تو�سح ذلك فيما ل يخرج عن نطاق �لبحث �حلايل ت�سمل �لنماذج �لتي متت در��ستها 
دور �ل�س���فقة بال���ذ�ت يف �لتخفي���ف من �لعو�مل �ل�س���لبية �ملرتبطة بال�س���غوط و�آليات 

 .(Prezezdzieck, et al., 2013) لتكيف و�لهوية �لذ�تية و�سورة �جل�سم�

فق���د �هتم���ت در��س���ة Magnus et al. (2010) ب���دور �ل�س���فقة بال���ذ�ت يف 
م�س���اعدة �لأف���ر�د عل���ى تخفيف ��س���طر�ب �س���غط م���ا بعد �ل�س���دمة ل���ذوي �لإعاقات 
�جل�س���دية منها �س���رطان �لثدي ملا لهم من �آثار مدمرة عاطفًيا وج�سدًيا على �ملري�س 
وعل���ى �ملحيط���ني ب���ه. كم���ا �أن �لعدي���د م���ن �ملر�س���ى، يبحثون ع���ن دعم �ملتخ�س�س���ني 
لأحد�ث ما بعد �ل�س���دمة، �أو عندما يجب على �ملرء �أن يكافح من �أجل قبول �س���غوط 

�عتيادية يف �حلياة، وهذ� يتطلب وجود د�فع حقيقي د�خلي لرعاية �لنف�س لديه.

�فرت�س �أن �لن�س���اء �للو�تي لديهن م�س���توى مرتفع من �ل�سفقة بالذ�ت �سوف 
يرغ���نب عل���ى �لأرج���ح يف تعزيز �لرفاهة يف �لعتناء باأنف�س���هن بالرغ���م من �لتاأثري�ت 
�خلارجية، كما تعمل �ل�سفقة بالذ�ت كحاجز �سد �لآر�ء �ل�سلبية، �أو �ل�سعور بالغ�سب 

من �لنف�س ميكن �أن يتحول �إىل فر�سة للتعاطف مع �لذ�ت.

 ودر�س Pauley & McPherson (2010) دور �ل�سفقة بالذ�ت مع �لأفر�د 
�لذين يعانون من �لكتئاب، �أو �لقلق، حيث ركزت �لدر��س���ة على فهم معاين وخرب�ت 
�مل�س���اركني نحو �ل�س���فقة بالذ�ت جتاه و�س���عهم �حلايل. و مت �ختيار ع�س���رة م�ساركني 
على �أ�سا�س دليل ت�سخي�سي و�إح�سائي لال�سطر�بات �لعقلية، �لطبعة �لر�بعة. و�أكمل 
�مل�س���اركون مقابلة �س���به منظمة مع �أ�س���ئلة مبنية على بحث �ل�سفقة بالذ�ت. ��ستمرت 
�ملقابالت ملدة �س���اعة وتو�س���لت �لنتائج �إىل �أن �مل�ساركني يعتقدون �أن �ل�سعور بال�سفقة 
جت���اه ذ�ته���م كان ل���ه معنى فيم���ا يتعلق بتجاربهم ومفي���د يف �مل�س���اندة يف �كتئابهم، �أو 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 171 

قلقهم. ومع ذلك، فقد �أكد �مل�ساركون على �أنهم ي�سعرون باأنهم يت�سمون بوجد�ن �لذ�ت، 
و�أنهم قد يكون �سعًبا �إما لأن �ملفهوم نف�سه كان ي�سكل حتدًيا ل�سنهم، �أو �أن جتربتهم 
يف �ل�س���طر�ب �لنف�س���ي ق���د �أثرت �س���لًبا على قدرته���م على �أن يكون���و� عطوفني جتاه 
ذ�تهم و ميكن ��س���تخد�م �ل�س���فقة بالذ�ت يف تطوير �لتدخالت �ل�س���ريرية �مل�ستقبلية.

ودر�س Neff & Germer, (2013) �آثار �ل�سفقة بالذ�ت. لختبار ما �إذ� كانت 
�ليقظة �لذهنية ميكن �أن تزيد من تعاطف �مل�ساركني ورفاهيتهم، فقد قامو� باإجر�ء 
در��س���ة جتريبي���ة على مد�ر ثمانية �أ�س���ابيع، تعر�س )21( م�س���ارًكا من خالل برنامج 
Mindful Self-Compassion. (MSC) هو برنامج تدريبي مكثف يعلم �لنا�س 
�حلياة يف �لوقت �حلا�سر، وكيفية ممار�سة �لتعاطف مع �لذ�ت. طبق مقيا�س �ل�سفقة 
بالذ�ت )نيف، 2003( قبل وبعد برنامج �لتدريب. و�أ�سارت �لنتائج عن زيادة كبرية يف 
م�ستوى �مل�ساركني من �لتعاطف �لذ�تي بن�سبة 43%، وكانو� يتمتعون بر�سا �أعلى من 
�حلياة بعد عام من �لعالج،فخالل �جلل�س���ات، قام �لدماغ بتحول كبري. ومبجرد بدء 
�لعالج، فاإن نوبات �لغ�س���ب مثل: �إدر�ك كل �س���خ�س يعاين، ميكن �أن يهدئ �أنفا�س���ه، 
وقد تخف�س قوة خلق عبار�ت �إيجابية يف ذهنه من �إجهاده. بد�أ يف �لتو��سل مع �أفر�د 
�لعائل���ة �أك���رث، وتوقف ع���ن �لنظ���رة �لكمالية مع كل �لتفا�س���يل �لتي يتعر����س �إليها.

وبع���د ع���ام من �نتهاء �لتدريب، ق���ال �إنه مل يعد بحاجة �إىل دو�ء م�س���اد لالكتئاب، �أو 
م�ساد�ت �لقلق، وتوقف عن �لقلق كل يوم ب�ساأن �مل�ستقبل، وبد�أ يف �لنوم ب�سكل �أف�سل، 
 Mindful ومتت���ع بالعم���ل م���ع �مل�سرت�س���دين يف وظيفت���ه لأول مرة.، ف���اإن م�س���اهمة
Self-Compassion Training يف تدري�س self compassion ميكن �أن ت�ساعد 

يف تخفيف �مل�ساعر �ل�سلبية �لتي يختربها �ملر�سى خارج غرفة �لعالج.

�أمن���اط  م���ن  �لتحق���ق  ��س���تهدفت   Aydan & Aydin (2014) ودر��س���ة   
�ل�س���فقة بال���ذ�ت، و�لدعاب���ة، وم�س���تويات �للك�س���يثميا ل���دى �لآب���اء و�لأمه���ات �لذين 
لديه���م �أطفال م�س���ابون بالتوحد. تتكون عينة �لدر��س���ة من �آب���اء �لأطفال �لذين مت 
ت�سخي�س �إ�سابتهم بالتوحد و�لذين كانو� يح�سرون �أي�سا مر�كز �لتعليم �خلا�س يف 
�إ�س���طنبول. و مت ��س���تخد�م مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت، مقيا�س �أمناط �لفكاهة ومو�زين 
تورنيت���و لالليك�س���ثيميا، ومت �إج���ر�ء حتليالت هرمي���ة لتقي�س �لعالقة �ل�س���ببية بني 
�ملقايي����س. �أو�س���حت �لنتائ���ج �أن �لإف���ر�ط يف حتدي���د �لهوي���ة )�س���عف �للك�س���يثميا( 
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و�ل�س���فقة و�لتفاع���ل �لفكاهي �لع���دو�ين يف مقيا�س �أمناط �لفكاه���ة هما من �لعو�مل 
�لإيجابي���ة للتنب���وؤ بالتفك���ري �ملوجه ذ�تيا، وجود عالقة �س���البة بني �ل�س���فقة بالذ�ت و 
�لدرجات �لإجمالية ملقيا�س تورونتو �ليك�س���ثيميا، �س���عوبة حتديد �مل�س���اعر �مل�س���رتكة 

و�سعوبة وو�سف �مل�ساعر.

 ودر��س���ة Neff & Faco, (2015)  ��س���تهدفت �لتعرف على عالقة �ل�س���فقة 
بالذ�ت و�لرفاهية �لنف�سية لدى عينة من )51( من �آباء �لأطفال �مل�سابني بالتوحد. 
وذلك من خالل �لتقرير �لذ�تي. و�لتعرف على دور �ل�سفقة بالذ�ت يف �ل�سعور بالر�سا 
عن �لنف�س يف �لأوقات �ل�س���عبة، و�لعرت�ف بالطبيعة �مل�س���رتكة للمعاناة �لإن�س���انية، 
و�لوعي �لدقيق لالأفكار و�لعو�طف �ل�س���لبية. و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �ل�سفقة بالذ�ت 
و�لتعاط���ف �لذ�تي مرتبًطا �رتباًطا �إيجابًيا بالر�س���ا عن �حلياة، و�لأمل، و�إعادة ربط 
�لأهد�ف، ويرتبط ب�س���كل �س���لبي بالكتئاب و�لإجهاد �لو�لدي. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل 

�أن �ل�سفقة بالذ�ت قد تلعب دوًر� مهًما يف رفاه �آباء �لأطفال �مل�سابني بالتوحد.

 و�أج���رت Sirois,et al., (2015) در��س���ة ملعرف���ة م���ا �إذ� كان �ملر�س���ى �لذي���ن 
ميار�س���ون �ل�س���فقة بالذ�ت و�لذين مت ت�سخي�س �إ�سابتهم مبر�س مزمن �أكرث عر�سة 
ل�س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �لتكي���ف، �أق���ل �حتم���ال ل�س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �لتاأقلم 
�ل�س���يئة، و�نخفا�س م�س���تويات �لإدر�ك جتاه �ملر�س���ى �لذين مل ي�س���تخدمو� �ل�س���فقة 
بالذ�ت. و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن �ملر�س���ى �لذين مل ميار�س���و� �ل�س���فقة بالذ�ت قد 
�نخرطو� ب�سكل �أكرب يف عمليات �سوء �لتكيف، وكان لديهم معدلت �أعلى من �لإجهاد 
�ملت�س���ور مقارنة باملر�س���ى �لذين ��ستخدمو� ب�سكل فعال �ل�س���فقة بالذ�ت وظهر ذلك 
ب�س���كل فعال على �س���حة �ملري�س. �إل �أن �لقليل من �لبحوث تو�س���ح ب�س���كل فعال كيف 
ميكن �أن تغري �لد�فع لدى �ملري�س للتمتع ب�س���حة �أف�س���ل يف �مل�س���تقبل. قد ي�ستطيع 
�لأطب���اء �ملمار�س���ني لتدريب���ات �ل�س���فقة بال���ذ�ت �أن يدجموه يف رغب���ة �ملري�س للتمتع 

ب�سحة نف�سية وع�سوية جيدة.

 ودر����س Stuntzner, & Hartley, (2015) كي���ف ميك���ن �أن تزي���د �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت م���ن �حتمال قي���ام �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة بالدف���اع عن �أنف�س���هم ؟، مع منع 
���ا من ��س���تخد�م �ل�س���فقة على �لذ�ت بدًل من �ل�سفقة بالذ�ت. من  هوؤلء �لأفر�د �أي�سً
�ملوؤ�سف �أن يعزل �ل�سخ�س �ملعاق ذ�ته عن �لآخرين ب�سبب عدم قدرته على �لدفاع عن 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 173 

نف�س���ه �أمام �لأقر�ن غري �ملاألوفني، بدًل من ذلك، ياأخذ هذه �لتجارب كخربة ب�س���رية 
م�س���رتكة ترب���ط �لنا�س ببع�س���هم �لبع�س. وي�س���مح لل�س���فقة بالذ�ت لالع���رت�ف باأن 
�أحد�ث �حلياة تكون �أحياًنا خارج �أيديهم،.يريحون �أنف�سهم ب�سكل �ختياري، و�إل فقد 
يجتذب���ون �أف���كاًر� �س���لبية، وي�س���عرون بقدر �أقل من �لت�س���امح مع قيوده���م، ويحكمون 
عل���ى و�س���عهم بطريقة �س���لبية. و��س���تخل�س �لباحثان �أن “�ل�س���فقة بال���ذ�ت ميكن �أن 
���ن �لأ�س���خا�س من �لتغلب على �أنف�س���هم، مع تعزيز �لر�س���الة �لت���ي تفيد باأن ذوي  متِكّ

�لإعاقة ل يحتاجون �إىل �لتهمي�س ولي�سو� �سحايا للبيئة “.

تقيي���م  �إىل  �لدر��س���ة  ��س���تهدفت   Duran & Barlas, (2016) ودر��س���ة   
�آث���ار �لتثقيف �لنف�س���ي عل���ى �لرفاهية �لذ�تية و�ل�س���فقة بالذ�ت مع �آب���اء �لأولد ذوي 
�لإعاقات �لعقلية، وتكونت عينة �لدر��سة من )66( من �آباء ذوى �لإعاقة �لعقلية )33 
جمموعة جتريبية- 33 �س���ابطة( جميعهم م���ن �لأولد ذوي �لإعاقات �لعقلية �لذين 
يح�سرون �إىل مركز �لتعليم �خلا�س و�إعادة �لتاأهيل و�ملدر�سة �خلا�سة للتعليم �لفني 
ومر�كز �لتدريب �ملهني ، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقايي�س �لرفاهية �لذ�تية و �ل�سفقة 
بالذ�ت و�أ�سارت �لنتائج �إىل زيادة ملحوظة يف م�ستويات �لرفاهية �لنف�سية للو�لدين 
وم�س���توى �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �لآباء بعد ثماين جل�س���ات من �لتثقيف �لنف�س���ي عند 
م�س���توى دللة )05‚0(. و�أو�س���ت �لدر��سة ب�س���رورة �لتدخل �لنف�سي لتح�سني �أو�ساع 

هوؤلء �لآباء �لنف�سية.

تنمية ال�سفقة بالذات من خالل العالج بالتقبل واللتزام:
�ق���رتح Hayes, (2006, 8) �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت ق���د تك���ون �لقيمة �لوحيدة 
�ملتاأ�س���لة يف من���وذج �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م لتحقي���ق �لرفاهي���ة �لنف�س���ية،و�أمكن 
حتقي���ق �أبع���اد ومكون���ات �ل�س���فقة بالذ�ت من خ���الل �لعمليات �لأ�سا�س���ية �ل�س���ت �لتي 
مت و�س���فها يف من���وذج �لعالج بالتقبل و�للتز�م للعالج �لنف�س���ي، و�لت���ي تعرف �أحياًنا 

. (Hexaflex)”بعمليات “هيك�سافلك�س

كم���ا �أك���د Dahl, et al., (2009) �أن �لعملي���ات �ل�سد��س���ية للع���الج بالتقب���ل 
و�للت���ز�م تعم���ل مًع���ا بطريق���ة تفاعلية من �أج���ل حتقيق �ل�س���فقة بال���ذ�ت وذلك عن 

طريق: 
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�إدخالنا يف �لت�سال �لتجريبي �ملبا�سر مع جتارب �للحظة �حلالية لدينا.1 ))
تعط���ل جترب���ة �حلرفي���ة لالأح���د�ث �لعقلي���ة �لت���ي ت�س���يق نط���اق �ل�س���لوكيات 1 ))

�ملتاحة لدينا.
تعزيز �لقبول �لتجريبي.1 ))
ت�ساعدنا على �لتخلي عن �لتحديد �ملفرط مع »�لذ�تية«.1 ))
م�ساعدتنا يف عملية تاأليف �لقيم.1 ))
ت�سهيل �لتز�منا بتوجيهات قيمية يف حياتنا.1 6)

 يري Hayes, (1984) من خالل منظور �لعالج بالتقبل و�للتز�م، ت�س���بح 
نظرتنا و��سعة و�ساملة، مع �إدر�ك �أن حتديات �حلياة و�لف�سل �ل�سخ�سي هي بب�ساطة 

جزء من تكوين �لإن�سان. 

�ل�س���فقة بالذ�ت ي�س���اعدنا على �ل�س���عور باأننا �أكرث �رتباًط���ا و�أقل عزلة عندما 
نكون يف حالة �أمل، �أكرث من ذلك، فهي ت�ساعد على و�سعنا �خلا�س يف �ل�سياق. رمبا ل 
يبدو �لو�سع �لذي بد� وكاأنه نهاية �لعامل يف �لبد�ية، �إن طرد �لفرد من وظيفة)يعد 
حدًث���ا رهيًب���ا، على �س���بيل �ملث���ال، وعند �لتفك���ري يف �أن �لآخرين يفق���دون منازلهم، �أو 
�أحبائه���م. عندم���ا نتذكر �لطبيعة �مل�س���رتكة للمعاناة، فهذ� ل يجعلنا ن�س���عر بالعزلة 

ا باأن �لأمور ميكن �أن تكون �أ�سو�أ عند �لآخرين. فقط، بل يذكرنا �أي�سً

ا يعيد تف�سري ما يعنيه �أن تكون ذ�تك.  �إن �لعرت�ف بالإن�سانية �مل�سرتكة �أي�سً
عندما ندين �أنف�سنا لعدم مالءمتنا، فاإننا نفرت�س �أن هناك يف �لو�قع كيان منف�سل 

بو�سوح ي�سمى »�أنا« ميكن حتديده و�إلقاء �للوم عليه ب�سبب �لف�سل. 

ولك���ن ه���ل هذ� �س���حيح حق���ا؟ نحن د�ئًم���ا موجودون يف �س���ياق حلظ���ة حالية، 
ونطاق �س���لوكياتنا م�س���توحاة من تاريخنا �لفردي لنفرت�س �أنك تنتقد نف�سك ب�سبب 
غ�س���بك. ما هي �لأ�س���باب و�لظروف �لتي �أدت �إىل غ�س���بك؟ رمبا عو�مل قبل �مليالد 
تلع���ب دور�. لك���ن ه���ل �خ���رتت جيناتك قبل دخول ه���ذ� �لعامل؟، �أو رمب���ا ترعرعت يف 
بيئة مملوءة بال�سر�عات، كان �ل�سر�خ و�لغ�سب �ل�سبيل �لوحيد للح�سول على �سوت 
م�س���موع. لكن هل �خرتت �أن تكون عائلتك بهذه �لطريقة؟ �إذ� فح�س���نا بدقة حالت 
�لإخفاق »�ل�سخ�س���ية« �خلا�س���ة بنا، ف�سوف يت�س���ح قريًبا �أنها لي�ست �سخ�سية متاًما. 
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نح���ن تعب���ري ع���ن �ملالي���ني من �لظ���روف �ل�س���ابقة �لت���ي �حت���دت جميًعا لت�س���كيلنا يف 
�للحظة �حلالية. خلفيتنا �لقت�س���ادية و�لجتماعية، ور�بطاتنا وعالقاتنا �ل�س���ابقة، 
وتاريخ عائالتنا، وعلم �لور�ثة لدينا - كان لديهم جميًعا دور عميق يف خلق �ل�سخ�س 
�لذي نحن عليه �ليوم. وبالتايل ميكننا �حل�س���ول على قبول وفهم �أكرب ل�س���بب عدم 

كوننا �لأ�سخا�س �ملثاليني �لذين نريد �أن نكون.

ي�س���مل �ليقظ���ة �إدر�ك جترب���ة �للحظ���ة �حلالي���ة بطريق���ة و��س���حة ومتو�زنة 
(Brown & Ryan ,2003) �لقبول �لعقالين لو�قع �للحظة �حلالية، مما ي�سمح 

لأي �أفكار وعو�طف وح�سا�سية يف �لوعي بدون حكم، �أو جتنب، �أو قمع.

 و�أكد Bishop et al., (2004) �أن �ليقظة �لعقلية تعد عن�س���ًر� �أ�سا�س���ًيا يف 
�ل�سفقة بالذ�ت،كما �أنها)عن�سر م�سرتك بني �ل�سفقة بالذ�ت،ACT( ب�سبب: 

من �ل�سروري �أن تدرك �أنك تعاين من �أجل منح نف�سك �ل�سفقة بالذ�ت. 1 ))
 يف حني قد يبدو �أن �ملعاناة و��سحة، فاإن �لكثري من �لنا�س ل يعرتفون مبدى 1 ))

 �لأمل �لذي يعانون منه، خا�سة عندما ينبع �لأمل من نقدهم �لذ�تي �لد�خلي.
*، �أو عندما يو�جهون حتديات �حلياة، غالبا ما يثبت �لنا�س يف حل �مل�س���كالت 

�أنهم ل يعدون كم يكافحون يف �لوقت �حلايل. 
يف حني �أن �مليل �إىل قمع، �أو جتاهل �لأمل �إن�ساين جد�، ميكن �أن يوؤدي �أ�سلوب 1 ))

جتن���ب �لتعامل مع �مل�س���اعر �ل�س���لبية �إىل ��س���رت�تيجيات غري فعال���ة يف نهاية 
�ملطاف مثل �إ�س���اءة ��س���تخد�م �ملو�د، �أو �لإفر�ط يف تناول �لطعام، �أو �لن�سحاب 

�لجتماعي.
تعني �ليقظة �لذهنية �مليل �إىل جتنب �لأفكار و�لعو�طف �ملوؤملة، مما ي�سمح لنا 1 ))

باحلفاظ على حقيقة جتاربنا حتى عندما تكون غري �س���ارة و يف نف�س �لوقت، 
كوننا متنبهني يعني �أننا ل ن�سبح “مفرطني” مع �لأفكار �ل�سلبية، �أو �مل�ساعر 

.(Neff ,2003a).بل نعي�س مو�قفنا �لفعلية بوعي
�أما �لجرت�ر ي�سيق تركيزنا و يبالغ يف تد�عياته على تقيم �لذ�ت “ مل �أف�سل 1 ))

فقط”، “�أنا فا�سلة”، “حياتي خميبة.” تعني “Overidentification”�أننا 
نعي���د �لنظ���ر يف جتاربن���ا حلظة بلحظ���ة، ونعترب �لأح���د�ث �لنتقالي���ة نهائية 
ود�ئم���ة. لك���ن �ليقظة �لعقلية تعن���ي عندما نالحظ �لأمل �ل���ذي نحدثه، فاإن 
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�س���لوكيات جدي���دة ممكن���ة. ل ت���ز�ل جتم���ع دون متوج���ات، �لذه���ن يعك����س م���ا 
يحدث، دون ت�س���ويه. هذ� ي�سمح لنا باحل�سول على منظور �أكرث حكمة و�أكرث 

مو�سوعية على �أنف�سنا وحياتنا.

�أ�س���ارت بح���وث (;Staggers,et al., 2011 Goetz et al. 2010) �إىل �أن 
�للم�سة �ملهدئة حترر �لأوك�سيتو�سني، وتوفر �سعوًر� بالأمان، وتهدئ �لعو�طف �ملوؤملة، 
وته���دئ �إجه���اد �لقل���ب و�لأوعية �لدموي���ة. يف �لوقت �لذي تو�جه في���ه �لذ�ت �ملو�قف 
���ا على تعزيز نقاط �لقوة �لنف�سية. على �سبيل �ملثال،  �ملوؤملة �ملوؤذية، فاإنها ت�س���اعد �أي�سً
ترتبط �ل�س���فقة بالذ�ت مبزيد من منظ���ور (Neff & Pommier)، و�أقل منطقية، 
ومرونة �أكرث �إدر�ًكا، مما يعني �أن �لأفر�د �ملتعاطفني مع �لذ�ت مييلون �إىل �أن يكونو� 
�أك���رث �نفتاًح���ا ولديهم قدرة �أكرب على تبديل �ل�س���تجابات �ملعرفية و�ل�س���لوكية وفًقا 
ل�س���ياق �ملوق���ف �لذ�ت���ي؛ لأن �ل���ذ�ت �ل�س���ياقية، �أو �ملت�س���امية تكثف عقاًل خارج نف�س���ه 

للنظر يف �لتجربة �لإن�سانية �مل�سرتكة وتقدمي �لعطف لنف�سه.

يق���رتح ه���ذ� �لبح���ث �أن �ملعاجلني يجب �أن ي�س���تهدفو� �ل�س���فقة بالذ�ت عندما 
ي�س���اعدون �مل�سرت�س���دين على �لتكيف مع مو�قف �حلياة �ملجهدة. يف حني �أن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت ت�س���اهم يف تخفي���ف �لعو�ط���ف �ل�س���لبية، فه���ي تع���د �س���رطا �أ�سا�س���يا لل�س���فقة 
بال���ذ�ت. ق���د تك���ون هذه �لنقطة مربك���ة، لأن �حلكم���ة �لتقليدية يف �لثقافة �ل�س���عبية 
�أ�س���ارت �إىل �أنن���ا يج���ب �أن نفك���ر ب�س���كل �إيجاب���ي ولي����س �س���لبي. لكن �مل�س���كلة تكمن يف 
�أن���ه �إذ� حاول���ت �إز�لة �لنتيجة �ل�س���لبية، ف�س���يوؤدي ذلك �إىل نتائج عك�س���ية. يظهر قدر 
كب���ري م���ن �لبحوث �أن �أي حماول���ة لقمع �لأفكار غري �ملرغ���وب فيها جتعلها تظهر يف 
�لوع���ي بق���وة �أكرب وب�س���كل �أك���رث تكر�ًر� مما لو كان���و� قد تلقو� �نتباًه���ا يف �ملقام �لأول
(Wenzlaff &Wegner ,2000). ه���ذه منطق���ة ذ�ت �أهمي���ة خا�س���ة يف �أر�س���ية 
م�س���رتكة بني بحوث (ACT) و�ل�سفقة بالذ�ت، تظهر �لبحوث �أن �لأ�سخا�س �لذين 
لديهم قدر �أكرب من �ل�سفقة بالذ�ت �أقل عر�سة لقمع �لأفكار و�لعو�طف غري �ملرغوب 
فيه���ا (Neff, 2003a). وباملث���ل، فاإنه���م �أك���رث ��س���تعد�ًد� لتجرب���ة �مل�س���اعر �ل�س���عبة 
 .(Neff, Kirkpatrick & Rude,2007) و�لإقر�ر باأن عو�طفهم �سحيحة ومهمة
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ه���ذ� ي�س���مح ل���الأمل باأن يك���ون هناك فق���ط، ل �أكرث ول �أقل، بحي���ث يتم تقليل 
�ملعاناة غري �ملفيدة “�لإ�سافية”. بدًل من ��ستبد�ل �مل�ساعر �ل�سلبية باأخرى �إيجابية، 
يتم توليد عو�طف �إيجابية جديدة من خالل تبني �ل�سلبية. كم�ساعر للرعاية، ميكن 
ن ثالثة كر��س���ي  ��س���تخد�م تكني���ك »�لكر�س���ي �خلايل” لزيادة �لتكيي���ف �لذ�تي.، �خِمّ
فارغة، جاهزة على نحو م�س���تحيل يف ترتيب ثالثي. بعد ذلك، �طلب من �مل�سرت�س���د 
�أن يفكر يف م�ساألة تزعجه وتثريها يف كثري من �لأحيان حكما ذ�تًيا قا�سًيا، تخ�سي�س 
كر�س���ي و�حد ل�س���وت �لناقد �لد�خلي، وكر�س���ي للجزء �لذي ي�س���عر باحلكم، وكر�س���ي 
و�حد ل�سوت مر�قب حكيم ورحيم. �سيكون �مل�سرت�سد يوؤدي دوره يف ثالثة �أجز�ء من 
نف�س���ه، �أو نف�س���ها. بعد �نتهاء �حلو�ر، ميكنك م�س���اعدة �مل�سرت�س���دين على �لتفكري يف 
م���ا حدث حال. ه���ل لديهم �أي �أفكار جديدة حول كيفية �لتعامل مع �أنف�س���هم، وكيف 
يحفزون �أنف�س���هم باللطف بدًل من �لنقد �لذ�تي، �أو طرق �أخرى للتفكري يف �لو�س���ع 
 Kirkpatrick et al.,(2007); Leary et al., (2007); لأكرث �إنتاجية ود�عمة�

 Neff & Vonk, (2009); Neff, (2003a); Neff , (2007)

�أ�س���ار Forsyth & Eifert (2008) �أن �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م هو عالج 
يتنا�سب ب�سكل خا�س مع دمج �لتدخالت �لتي تركز على مكونات �ل�سفقة بالذ�ت. فاإن 
�لعديد من �لعنا�سر �لأ�سا�سية لنموذج”«ACT حتقق منوذج Neff لل�سفقة بالذ�ت، 
حت���ى �إذ� كان���ت بع�س �للغة �مل�س���تخدمة قد تكون خمتلفة. �أبع���د من �لعالقة �لقائمة 
بني ممار�سة �لعالج بالتقبل و�للتز�م وتنمية �ل�سفقة بالذ�ت، قد ي�ستفيد �ملمار�سون 

�لعالج بالتقبل و�للتز�م من حتقيق �ل�سفقة بالذ�ت بطريقة �أكرث مبا�سرة. 

 وق���ام Van Dam et al. , (2010) بت�س���مني تقني���ات ترك���ز عل���ى �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت يف بروتوك���ول �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م �خلا����س بهم���ا وحق���ق �مل�س���اعدة 
�لذ�تي���ة مر�س���ي �لقل���ق، ومت فح����س فعالي���ة ه���ذ� �لدلي���ل �لذ�ت���ي يف جت���ارب و�قعية 
ذ�ت �س���و�هد، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �لأولي���ة �إىل �أن �ل�س���فقة بالذ�تي حت�س���ن كمتغري مهم 
بطريق���ة عملي���ة من خالل �لع���الج بالتقبل و�للتز�م. مع ��س���تمر�ر �لتكامل �لنظري 
و�لعملي، تظهر �ل�سفقة بالذ�ت ب�سكل �أكرث و�سوًحا كمعاجلة نف�سية ن�سطة يف منوذج 
 ACT”Forsyth &Eifert (2008); Luoma, Kohlenberg, Hayes, &“

Fletcher, (2012); Tirch (2010); Van Dam et al (2010)
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للمزي���د من �لفهم لكيفية حتقق �ل�س���فقة بالذ�ت م���ن منظور �لعالج بالتقبل 
و�للتز�م ، نحتاج �إىل در��س���ة نظرية �لإطار �لرتباطي )RFT(، �لنظرية �لأ�سا�س���ية 
ل���الإدر�ك �مل�س���تق من �لعالج بالتقبل و�للتز�م من ب���ني �لعديد من �لظو�هر �لعقلية 
�لأخرى، ت�سف RFT عمليات �لذهن، وتطوير �لذ�ت، �أن يوفر طريقة مفيدة للنظر 
يف كيفية تطوير �لب�س���ر لل�س���عور بالذ�ت و�ل�س���عور بالآخرين، وكيف نخترب �أنف�سنا يف 
�لوقت و�ملكان (Hayes et al ,2001,Törneke , 2010). كل هذ� له �سلة بفهم 

ظهور �لذ�ت.

 يف نظرية RFT، قدرتنا على �لتبني يت�سمن �ل�سعور �لأو�سع بالنف�س، قدرتنا 
على تغيري �ملنظور مبرونة. كما �أن قدرتنا �مل�ستخل�سة على �أخذ منظور مرن ت�سارك 

يف جتربتنا لل�سفقة بالذ�ت.

 م���ن منظ���ور RFT �لطريق���ة �لت���ي نفكر يف كونه���ا “ذ�تي���ة” و�لطريقة �لتي 
ن�س���تخدم بها �لأد�ء �ل�س���فهي لتجربة “�لذ�ت” هي كل �أبعاد �لتجربة �لب�س���رية �لتي 
ميك���ن ��ستك�س���افها باعتبارها عمليات تعلم �س���لوكية لفظية م�س���تمرة ب���دًل من كونها 
بن���ى ثابت���ة (Vilardaga, 2009). �ملنظور يعني وجهة نظ���ر تقع يف �لزمان و�ملكان، 
بالن�س���بة �إىل وجه���ات �لنظ���ر �لأخ���رى. ميكنن���ا متثي���ل هذ� �ملنظ���ور رمزًي���ا بعدد من 
�لطرق. على �س���بيل �ملثال ميكننا �أن نتخيل وجهة نظرنا بالن�س���بة �إىل جميع وجهات 
�لنظ���ر �لأخ���رى با�س���تخد�م لغ���ة حتليل �ل�س���لوك، يفرت����س RFT �أن ه���ذه �لعالقات 
�للفظية، �ملعروفة با�س���م” �لعالقات �لإمالئية “، يتم تدريب �ل�س���لوكيات �لعالئقية، 
�لتي �س���كلتها �لتفاعالت �لجتماعية �مل�س���تمرة (Hayes et al ,2001) �أخذ �ملنظور 
ملفه���وم "�أن���ا" �أن يكون له���ا �أي معنى، يجب �أن يكون هن���اك "�ليقظة" و"�لقبول" من 
�أج���ل "هن���ا" �أن يك���ون لها معن���ى كوجهة نظر، يكون "هناك". �إن ح�س���نا بالذ�ت ينبثق 
م���ن منظور �لذهن و�ل�س���فقة بالذ�ت ي�س���محان بتجربة نوع خمتل���ف من �لذ�ت. هذه 
�لذ�ت "�لذ�ت �ملر�قبة"، �أو "�لذ�ت �ملت�س���امية"، هذ� �ل�س���عور ب "مر�قبة �لذ�ت" مهم 
لأن���ه يف ح���ني �أن ه���ذ� �ملر�قب ي�س���تطيع �أن يالحظ حمتويات �لوع���ي، فاإنه لي�س تلك 
�ملحتوي���ات فق���ط بل لدين���ا فكر وخربة، ول تالح���ظ �لأفكار نف�س���ها، ول يعاين �لأمل 
�جل�س���دي نف�س���ه. يف جمي���ع �أنحاء حياتن���ا، ميكننا مالحظ���ة وجود "مر�قب���ة ذ�تية"، 
و�لت���ي تنبث���ق قبلها جميع جتاربنا، وتوج���د، وتختفي يف �لوقت �ملنا�س���ب. عند �لنظر 
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يف �لعالقة بني �لذ�ت كالرت�بط �لذ�تي و�ل�سفقة بالذ�ت، ميكننا مالحظة �أن �لعودة 
�إىل وعي �لنف�س يف �ل�س���ياق لدينا عالقة غري مرتبطة وغري حمددة لتجاربنا. وهذ� 
ي�س���مح لوظائ���ف �لتحفيز �ملعتادة يف �أحد�ثنا وق�س�س���نا �خلا�س���ة �ملوؤملة ب���اأن يكون لنا 
تاأثري �أقل علينا،ميكنني �أن �أرى معاناتي �خلا�س���ة حينما �أ�س���اهد معاناة �س���خ�س �آخر 

(Vilardaga ,2009; Hayes, 2008) و�أتعر�س لأمل يف تلك �لتجربة

.(Life Stresses) ثالثا: ال�سغوط احلياتية لدى اأمهات الأطفال مر�سي ال�سرع
 Load Strain و�لع���بء  �أو �لإجه���اد   ،Stress ��س���تخدم م�س���طلح �ل�س���غط 
كمرت�دفات يف �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لطب �لنف�س���ي، وذلك على يد”هانز �سيلي 1956” 
عندم���ا در����س �أثر �لتغري�ت �جل�س���دية و�لنفعالية غري �ل�س���ارة �لناجتة عن �لإحباط 

و�لإجهاد.

 وعرف���ه Selye (1983) باأن���ه: “�ل�س���تجابة غ���ري �ملحددة للج�س���م جتاه �أي 
وظيفة تتطلب منه ذلك �سو�ء كانت �سببا، �أو نتيجة لظروف غري �سارة”.

وعرف���ه Lazarus, (1988) باأن���ه: “م���دى �ملالئم���ة ب���ني متطلب���ات �لف���رد 
�لد�خلية و�خلارجية”.

ع���رف �لغري���ر، �أب���و �أ�س���عد )2009، 20( �ل�س���غط باأنه: “درجة ��س���تجابة �لفرد 
لالأحد�ث و�ملتغري�ت �لبيئية يف حياته �ليومية، وتختلف هذه �ل�س���تجابات باختالف 

خ�سائ�س �لفرد �لنف�سية و�ل�سخ�سية”.

عرف ٍSchiffrin & Nelson, (2010, 36-37) �ل�سغوط باأنها: “�لتوتر 
�لذي يحدث يف حياة �لفرد نتيجة تعر�سه لالأحد�ث �ملجهدة و�لتي تفوق قدرته على 

�لتو�فق معها”.

وعرفه���ا �لبها����س )2015، 5( باأنه���ا: “ �أي تغ���ري �إيجاب���ي، �أو �س���لبي يف حي���اة 
�لأفر�د يفوق �إمكانياتهم وقدر�تهم على �لتعامل مع هذ� �لتغري، مما يوؤدي �إىل ردود 
فعل ف�سيولوجية ونف�سية و�سلوكية وتتحدد من خالل �ستة �أبعاد )�أ�سرية – نف�سية- 

�قت�سادية- وقت �لفر�غ – �جتماعية – �سحية(.
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وت�س���تنتج �لباحثة مما �س���بق �أن �ل�س���غط هو: “�س���دة، �أو �س���عوبة، �أو �أزمة لها 
ردود فع���ل ج�س���ديه، �أو موقفي���ه، �أو �سخ�س���يه، ت���زد�د �آثاره���ا طب���ق �لطبيع���ة �ملوق���ف 

ا مزمًنا(. و��ستمر�ريته )مر�س �أحد �أفر�د �لأ�سرة مر�سً
وملا كان �لإن�س���ان يتعر�س للعديد من �ل�س���غوط �ليومية، ففي بع�س �لأحيان 
ي�ستطيع �أن يعيد تو�زنه ب�سكل �سريع حال �نتهاء �ملوقف �ل�ساغط طبقا لقدر�ته على 
�ملو�جهة و�لتحمل، حيث �أن �ل�سخ�سية �لإن�سانية ذ�ت �خل�سائ�س �لإيجابية )�ل�سفقة 
بالذ�ت(ت�س���تطيع مو�جه���ة �ملو�ق���ف �ل�س���اغطة دون �أن ترتك �أث���ًر� �س���لبًيا عليها، �أما 
�ل�سخ�س���يات �لتي ل ت�س���تطيع مو�جهة �ملحن و�لأزمات فتقع فري�س���ة لال�س���طر�بات 

�لنف�سية و�ل�سيكو�سوماتية.
ويف هذ� �ل�س���ياق �أ�س���ار �لغرير، و�أبو �أ�سعد )2009، 18( �أن �لإح�سائيات �لعاملية 
تفيد باأن )80(% من �لأمر��س �حلديثة �س���ببها �ل�س���غوط، و�أن )50(% من م�س���كالت 
�ملر�س���ي �ملرتددي���ن عل���ى �لأطب���اء ر�جع���ه لل�س���غوط، و�أن )25(% م���ن �أف���ر�د �ملجتمع 

يعانون �سكال من �أ�سكال �ل�سغط.
تعرب �ل�س���غوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة عن ذلك �لتاأثري 
�ل�سيئ �لذي يحدثه وجود طفل ذوي حاجة خا�سة وما يت�سم به من خ�سائ�س �سلبية 
ل���دى �لأمه���ات، فتث���ري لديه���م ردود فع���ل عقلي���ة و�نفعالية وع�س���وية غ���ري مرغوبة 
تعر�س���هم للتوت���ر و�ل�س���يق و�لقلق و�حلزن، وقد تعانني من بع����س �لأعر��س �لنف�س 
ج�سمية �لتي ت�ستنفذ طاقاتهم وت�سعف من قدرتهن على �إجناز ما لديهن من مهام.

وي���ري �لقريط���ي )1999، 53( �أن �أه���م �ل�س���غوط �حلياتي���ة �لت���ي تع���اين منها 
�أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة وتوؤثر على تو�فقها تتمثل يف �لآتي:

قل���ة �ملعلومات حول طبيعة �لإعاقة وكيفي���ة �لتعامل معها و�لبحث عن حلول 1 ))
للم�سكالت �لنا�سئة عن �لإعاقة.

عدم �ملعرفة مب�س���ادر �خلدمات �ملتاحة وبر�مج �لرعاية �لعالجية و�لتاأهيلية 1 ))
�ملقدمة لذوي �لإعاقة 

�لتوتر و�لقلق على م�ستقبل �لطفل ذوي �حلاجة �خلا�سة.1 ))
�مل�سكالت �ل�سلوكية و�ل�سحية لدى �لطفل ذوي �حلاجة �خلا�سة، مما ي�ستلزم 1 ))

�لنتباه �مل�ستمر من جانب �لأم.
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�س���غوط مادي���ة تتمث���ل يف تكاليف �قت�س���ادية وم���ا يرتتب عليه من ��س���تنز�ف 1 ))
مو�رد �لأ�سرة.

�سكوك �لأم يف جدوي حت�سن �لطفل وتعليمه.1 6)
�ل�سعور بعدم �لرتياح يف �ملو�قف و�ملنا�سبات �لجتماعية.1 7)
�سعور �لأم بالإرهاق من �لوقت �لالزم لرعاية هذ� �لطفل.1 ))
قلة �لوقت �ملتاح لرعاية باقي �أفر�د �لأ�سرة وممار�سة �لأن�سطة �لرتويحية.1 ))

م�سادر ال�سغوط التي تتعر�س لها اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة:

م�س�كالت الت�سخي��س: تعي�س �أمه���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة حالة من �ل�س���قاء - 1
�ملتخ�س�س���ني  وغ���ري  �ملتخ�س�س���ني  ب���ني  تتنق���ل  و�حل���رية حينم���ا  و�لتعا�س���ة 
ويقدم���ون له���ن تقاري���ر متناق�س���ة متام���ا ع���ن حال���ة طفله���ن، وحت���ي نهاي���ة 
�لت�س���خي�س ف���اإن �لعديد منهن ل يكن على وعي بالآث���ار �ملرتتبة على �لطفل 

و�لأ�سرة باأكملها.
خ�سائ��س ذوي الإعاق�ة: �لأطف���ال ذوي �لإعاقة يظهرون �لعديد من �مل�س���كالت - 2

�ل�س���لوكية، بالإ�س���افة �إىل �لن�س���حاب م���ن �لو�ق���ع �لجتماع���ي، �س���عف �لثقة 
بالنف�س، �لعتمادية، �لكتئاب و�لقلق، تدين مفهوم �لذ�ت.

الفتق�ار للمعلوم�ات ع�ن ذوي الإع�اقة: عدم وجود ت���ر�ث عربي يكف���ي لتقدمي - 3
�لإر�س���اد�ت لأمه���ات غري �لعاديني، حمدودي���ة �خلدمات �لت���ي تقدمها �ملر�كز 
و�ملوؤ�س�سات �مل�سوؤولة عن �إر�ساد �أمهات غري �لعاديني، كالدور�ت و�لندو�ت �لتي 

ت�ساعدهم على تعديل �سلوكيات �أبناءهم وحل م�سكالتهم.
�س�وء العالق�ة ب�ني اأ�سر غري العادي�ني واملهني�ني امل�سوؤولون عن تق�دمي اخلدمات - 4

ن ه���ذه �لعالق���ة �ملليئ���ة بامل�س���احنات بني طريف تق���دمي �خلدمة  التخ�س�سي�ة: اإ
ل���ذوي �حلاج���ة �خلا�س���ة نت���ج م���ن �لجتاه���ات �ل�س���لبية ل���دى كل ط���رف من 
�لط���رف �لأخ���ر، ف���اإن �ملتخ�س�س���ني ل يثق���ون فيم���ا تقول���ه �لأم ع���ن مظاه���ر 
و�س���لوكيات �بنها ذي �لإعاقة ب�سبب م�س���اعرها �لعاطفية �لتي جتعلها ت�سخم 
هذه �مل�سكالت، �أو تنكرها متاما، �أما �لأمهات فتنظر �إىل هوؤلء �ملهنيني باأنهم 
غري متخ�س�سني ب�سبب كرثة ما �سمعت من �آر�ء متناق�سة يف فرتة �لت�سخي�س                     

)�ل�سرطاوي و�سي�سامل، 1999، 204، يف: �لقريطي، 2013(.
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اجتاهات املجتمع نحو غري العاديني واأ�سرهم: ت�س���عر �لأم بالآ�سي و�حلزن حينما - 5
ي�س���رتعي �س���لوك �بنه���ا �نتب���اه �لآخري���ن، وخا�س���ة يف �ملنا�س���بات �لجتماعية، 
�أو يف  �لعام���ة،  �لأماك���ن  �لطف���ل يف  �س���لوك  عل���ى  �ل�س���يطرة  ي�س���عب  حينم���ا 
�لزيار�ت، �أو يف �لأماكن �ملقيدة �لتي ل ت�سمح للطفل باحلركة. كما ت�سعر �لأم 
بنظر�ت �ل�س���تهز�ء و�ل�سخرية من �ملحيطني، وبالتايل ترف�س طلب �مل�ساندة 

�لجتماعية )�سيلجمان ود�رلنج،2000:105(.
الأعباء القت�سادية:- 6

تع���اين �أ�س���ر غ���ري �لعادي���ني من ك���رثة �لأعب���اء �ملادي���ة �مل�س���تنفذة يف �ل�ست�س���ار�ت 
و�لتحالي���ل و�لأ�س���عة و�لع���الج باأنو�ع���ه �ملختلفة، مم���ا يوؤثر بدرجة كب���رية على دخل 
�لأ�س���رة، ومن ثم على ن�س���يب باقي �أفر�د �لأ�س���رة وخا�س���ة يف �لأ�س���ر حمدودة �لدخل 

)روزماري،2000، 148(.
وق���د تو�س���لت �لباحث���ة لبع����س �لدر��س���ات �لت���ي تو�س���ح م�س���ادر �إجه���اد ��س���ر 
�لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع على وجه �لتحديد،�أ�س���ار Sanjeev, et al., (1999) �إيل 
�أه���م �مل�س���كالت �لنف�س���ية �لجتماعية و�لقت�س���ادية لأولي���اء �أمور �لأطفال �مل�س���ابني 
بال�س���رع )PCE(�لت���ي غالًبا ما يت���م �إهمالها. �أجريت هذه �لدر��س���ة للتاأكد من هذه 
�مل�س���كالت بني �ملر�س���ى �لذين يح�س���رون مركز �لإحالة �لعايل لل�سرع يف �لهند. ومت 
تطبيق ��ستبيان منظم لأولياء �لأمور من )50( طفاًل ترت�وح �أعمارهم بني )5 -10( 
�سنو�ت ولديهم �ل�سرع لأكرث من �سنة. كان نحو 52% من �لأطفال م�سابني بال�سرع 
�جلزئ���ي يف ح���ني �أن �لبقي���ة كانو� م�س���ابني بال�س���رع �لع���ام. كان معدل تك���ر�ر �لنوبة 
و�حًد� لكل 6 �أ�سهر. غالبية �ملر�سى )86 %( كانو� يعي�سون يف �لقرى. كان دخل �لأ�سرة 
�أق���ل م���ن 1000 روبي���ة يف �ل�س���هر )1 دولر �أمريك���ي = 42 روبي���ة هندي���ة( مقاب���ل %66 
من �ملر�س���ى. �أبلغ 80 % من �لآباء تر�جع يف �لأن�س���طة �لجتماعية، بعد ظهور مر�س 
�ل�س���رع يف �أطفالهم. تاأثرت �أن�س���طة �لروتني �ليومي ب�س���كل ملحوظ يف �أكرث من 75 
% م���ن �لآب���اء و�لأمهات. كان �لآب���اء يعانون من �لإحب���اط )52 %( و�لياأ�س )76 %(، يف 
ح���ني كان 60 % لديه���م �س���عوبات مالية. �أهم بن���د من �لنفقات كان تكلف���ة �لأدوية، �أو 
تكلفة �ل�سفر �إىل �مل�ست�سفى ل 54 % و 36 % من �لآباء على �لتو�يل. كان �سعف �حلالة 
�لعاطفية و�س���وء �لتكيف �لجتماعي مرتبطان ب�سدة �ل�سرع )نوبات متكررة / نوبات 
معممة / ��س���طر�ب �لنتباه( و�س���ع �قت�س���ادي منخف�س للو�لدي���ن. هذه �ملالحظات 

يجب �أن توؤخذ يف �لعتبار �أثناء تنظيم بر�مج �إعادة �لتاأهيل لل�سرع.
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تاأث���ري �ل�س���رع ل���دى �لأطف���ال عل���ى �لأ�س���رة وذل���ك باإع���د�د مقيا����س جدي���د 
لال�س���تخد�م �لكلينيك���ي و�لبحثي،ناق����س Camfield, et al., (2001) �أد�ة عاملي���ة 
موج���زة تقي����س على وج���ه �لتحديد �لأث���ر �لنف�س���ي �لجتماعي ل�س���رع �لأطفال على 
�لأ�س���رة. مت بن���اء مقيا����س مكون من 11 بنًد� ي�س���تخدمها �لآباء لتقييم تاأثري �ل�س���رع 
عل���ى �جلو�ن���ب �لرئي�س���ة لعائلتهم وحي���اة �لطفل.�لطريق���ة: �س���نفت �لأمهات جودة 
حي���اة طفله���ن عل���ى مقيا����س متاثل���ي مرئ���ي )1–6( و�أكمل���ن تاأث���ري مقيا�س �ل�س���رع 
ل���دى �لأطف���ال )IPES(، �ل���ذي يقّي���م �لتاأثري على �لتح�س���يل �لأكادميي و�مل�س���اركة 
يف �لأن�س���طة و�ل�س���حة و�لعالق���ات مع �لأ�س���رة وم���ع �لأقر�ن و�لأ�س���قاء، و�لن�س���اطات 
�لجتماعية، و�حرت�م �لذ�ت، و�آمال مقدمي �لرعاية مل�ستقبل �لآباء مع �ملقيا�س �لذي 
ط���وره جاكوب���ي. مت ح�س���اب �ل�س���دق �خلارجي من خ���الل �ملقارن���ة بين���اأد�ء �أبنائهم و 
تقارير �لأطباء عن خ�س���ائ�س �س���رع �لطفل و�ملوؤ�سر�ت �لع�سبية وتقييمات �لو�لدين 
عل���ى مقيا����س بيئة �لأ�س���رة، �أو موؤ�س���ر �لإجهاد �لأبوي. بالإ�س���افة �إىل ذل���ك، �أكمل كل 
 ،Piers - Harris طف���ل يف �س���ن �ملدر�س���ة مقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لأطف���ال يف
و��ستبيان �لأخ / �لأخت، ومقيا�س �لوحدة. �أكمل معلمو �لأطفال مقيا�س تقييم �لأد�ء 
�لأكادميي بعد �سبعة �أيام، مت تقييم ثبات �لختبار IPES. �أكملت �سبع و�سبعون �أمهات 
من �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني )2- 16(�سنة و�ل�ستبيانات �ملنا�سبة �ملتعلقة 
بالأ�س���رة و�ل�س���ن. �أدى �لثب���ات �لد�خل���ي م���ن IPES �إىل �حل�س���ول عل���ى �لفاكرونباخ 
للمقيا�س 0,92. �أظهر معامل �رتباط بري�سون �أن �لنتائج �لإجمالية كانت مت�سقة مع 
ا، تر�وحت بني  مرور �لوقت)0,81(، كان معامل �رتباط �سبريمان �لفردّية مهمة �أي�سً
0,48 و 0,78. كما �أو�س���حت �لعالقات �ملتبادلة �لهامة بني �س���بريمان �أن جودة �حلياة 
مرتبط���ة �رتباًط���ا �س���لبًيا بالتاأث���ري عل���ى كل عن�س���ر م���ن �لعنا�س���ر �ل11 يف �لوظيفة 
�لنف�س���ية �لجتماعية. �ختلف �لأطفال �لذين ح�س���لو� على درجات IPES  �أعلى من 
�ملتو�س���ط   يف بع�س �جلو�نب �لنف�س���ية و�لجتماعية من �أولئك �لذين �س���جلو� �أقل من 
ذلك. كان �لو�لد�ن �أكرث توتًر�، وكان �أ�سقاوؤهما �لعاديني �أكرث �حرت�ما، وكان لديهم 
�ح���رت�م �أق���ل لذ�ته���م، وعان���و� م���ن م�س���كالت عاطفي���ة �أكرث. كم���ا كان �لتاأث���ري �لكلي 
مرتبًطا ب�سكل كبري بتكر�ر �لنوبات، وعدد �لأدوية �لتي مت �أخذها، وعدد �لزيار�ت �إىل 
�لطبيب يف �لعام �ل�س���ابق، وعدد �لليايل �لتي ق�س���اها يف �مل�ست�س���فى لأ�س���باب ع�سبية. 
�ل�ستنتاجات: �إن IPES هو �أد�ة قيا�س دقيقة ومقبولة و�سريعة تعك�س �لطريقة �لتي 
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يوؤث���ر فيها �ل�س���رع يف مرحل���ة �لطفولة على �لطفل وعلى �حلياة �لأ�س���رية. قد يكون 
م���ن �ملفي���د يف �لرعاي���ة �لكلينيكي���ة �لروتيني���ة ورمبا تك���ون مفيدة يف �إع���د�د �لبحوث 

لإيجاد �سبل لتح�سني حياة �لأطفال �مل�سابني بال�سرع.

ق���ام Roos, et al , (2005) با�س���تعر��س �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت مبقارن���ة 
�لعو�م���ل �لأ�س���رية ل���دى �لأطفال �لذين يعانون من �ل�س���رع مع �أولئ���ك �لأطفال من 
�ملجموعات �ملعيارية، و�لأطفال �لأ�سحاء، و�لأطفال �لذين يعانون من مر�س مزمن، 
�أو �لأ�س���قاء ؛ و فح�س �لعالقة بني �لعو�مل �لأ�س���رية �لفعالة و�ل�سطر�بات �لنف�سية 
لدى �لأطفال.، �أظهرت �لنتائج �أن �لأ�س���ر �لتي لديها طفل م�س���اب بال�س���رع عادة ما 
تكون �أ�س���و�أ من �أي جمموعة من جمموعات �ملقارنة من حيث �لعو�مل �لأ�س���رية، مما 
�أ�س���ار �إىل �نخفا����س جودة �لعالقة بني �لو�لدين و�لطف���ل، و�ملزيد من �لكتئاب لدى 
�لأمه���ات، وم�س���كالت يف عم���ل �لأ�س���رة. كان���ت هناك �رتباطات و��س���حة ب���ني �لعو�مل 
�لأ�س���رية �لفعال���ة، ل�س���يما �لرقاب���ة �لنف�س���ية للو�لدي���ن، ومعلوم���ات �لو�لدي���ن ع���ن 
�ل�س���رع، ور�س���ا �أف���ر�د �لأ�س���رة ع���ن �لعالق���ات �لأ�س���رية، �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية عند 
�لأطفال �مل�س���ابني بال�س���رع. و�أ�س���ارت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �مل�س���اهمة �ملتز�منة لعو�مل 
�لأ�س���رة �ملتمي���زة يف عل���م �أمر�����س �لنف�س لدى �لأطفال �س���من �إطار متع���دد �لعو�مل 

ا �لعو�مل �لع�سبية و�لعو�مل �لدو�ئية. ي�سمل �أي�سً

هدفت در��س���ة Pervin, et al., (2006) �إىل حتديد ن�س���بة �نت�سار ��سطر�ب 
 ،)PTSS(و�أعر��س �س���غوط م���ا بعد �ل�س���دمة ،)PTSD( س���غوط م���ا بعد �ل�س���دم�
 و�ل�س���طر�ب �لكتئاب���ي �جلوه���ري )MDD( يف �آب���اء �لأطف���ال �مل�س���ابني بال�س���رع.
 طبق���ت �أدو�ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ه م���ن )77 �أم و 3 �آب���اء( لالأطف���ال �لذي���ن يعان���ون 
و   DSM-IV )SCID(، PTSD مق�س���ودة  كلينيكي���ة  مقابل���ة  يف  �ل�س���رع  م���ن 
MDD وح���د�ت، و��س���تبيان �ل�س���حة �لعام���ة )GHQ( و�أظه���رت �لنتائ���ج �أنانت�س���ار 
كل م���ن PTSD و MDD ميث���ل)31.5(%. )56(% )ن = 14( م���ن �أف���ر�د �لعين���ة م���ع 
MDD كان���ت جمموع���ات  ��س���طر�ب �س���غوط م���ا بع���د �ل�س���دمة كان ت�سخي�س���هم 
�مل�س���ابني  �لأطف���ال  �آب���اء  يف  ج���د�  منت�س���رة  �ل�س���دمة  بع���د  م���ا  ��س���طر�ب  �أعر�����س 
بال�س���رع. كان���ت �إع���ادة �لتجدي���د وجمموع���ات �أعر�����س �لإث���ارة �أكرث تك���ر�ًر� )%88,8 
.)%32,5( و�لتخدي���ر  �لتجن���ب  �أعر�����س  جمموع���ة  م���ن  �لت���و�يل(  عل���ى   %80  و 
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هذه �لنتائج �أ�س���ارت �إىل �أن جتربة ��س���طر�ب �س���غوط ما بعد �ل�س���دمة وMDD قد 
ت�س���اعد زي���ادة �لوع���ي بالأعر�����س �لكلينيكي���ة له���ذه �ل�س���طر�بات �لأطب���اء لتطوي���ر 

��سرت�تيجيات �لوقاية و�لتدخل لآباء �لأطفال �مل�سابني بال�سرع.

 وهدفت در��س���ة Hua-Huei & Liang-po, (2008) حتديد �لختالفات 
يف �ل�س���غوط �لو�لدي���ة ب���ني عينت���ني م���ن �لأطف���ال ذوي �لأمر�����س �ملزمن���ة، وفح�س 
�لعو�م���ل �ملرتبط���ة به���ذه �ل�س���غوط. مت �ختي���ار عين���ة من مر�س���ي �لرب���و وعينة من 
مر�س���ي �ل�س���رع لأن كال م���ن �حلالت���ني ه���ي ح���الت مر�س���ية مزمن���ة تتطل���ب عالج 
يوم���ي. مت فح����س بيانات م���ن )49( من �أ�س���ر �لأطفال �مل�س���ابني بال�س���رع و)54(من 
�آب���اء �لأطف���ال �مل�س���ابني بالربو. �أجريت عين���ات يف عيادة طب �لأطفال يف �مل�ست�س���فى. 
مت قيا�س �س���غوط �لو�لدين با�س���تخد�م دليل �ل�س���غوط �لو�لدية لأبيدين )�ل�س���ورة 
�لأ�سلية(. يتكون هذ� �لدليل من بعدين ��سا�سيني �أحدهما خا�س بالو�لدين و�لأخر 
خا����س بالطف���ل، يتكون بعد �لو�لدي���ن من )7( �أبعاد فرعية، �أم���ا بعد �لطفل فيتكون 
م���ن )6( �أبعاد فرعية. �أظهرت �لنتائج �أنال�س���غوط �لو�لدي���ة كانت �أعلى يف جمموعة 
�ل�س���رع باملقارن���ة مبجموع���ة �لرب���و. وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �لأبع���اد 
�لفرعية )7(: �لقدرة على �لتكيف، و�ملطالبة، وفرط �حلركة / �لن�سغال،)�مل�سوؤولية 
�لأ�س���رية(و�لقيود �ملفرو�س���ة عل���ى �ل���دور، و�لكتئ���اب، و�لعالقة مع �لزوج، و�ل�س���حة 
�لأبوية، كانت �لتف�س���ري�ت �ملحتملة لرتفاع م�س���توى �ل�سغوط �لو�لدية يف جمموعة 
�ل�س���رع ه���ي خطورة �ملر�س، �س���وء تكيف �لأطف���ال، �لتهديد بعدم �لق���درة على �لتنبوؤ 
بالنوبات �ملر�س���ية، و�خللل �لع�سبي. �أما �أ�س���باب �رتفاع م�ستويات �ل�سغوط �لو�لدية 
يف جمموع���ة �لرب���و تتمث���ل يف �حلد من �لأن�س���طة وحالة �س���حة �لو�لدي���ن. و�أظهرت 
�لنتائ���ج �أي�س���ا �أن �ملتغ���ري�ت �لدميجر�في���ة )�جلن����س، �لعم���ر، و�حلال���ة �لقت�س���ادية 
�لجتماعي���ة لالأ�س���رة(، و�لعم���ر عن���د �لبد�ي���ة، و�س���دة �حلال���ة مل تك���ن منب���اآت فعالة 
بال�س���غوط �لو�لدي���ة. ينبغي �لنظر يف ه���ذه �لختالفات عندما يت���م تقدمي �لرعاية 

�لنف�سية و�لجتماعية لأ�سر هوؤلء �لأطفال.

ودر����س Lv, et al., (2009) �لكتئ���اب و�لقل���ق وج���ودة �حلي���اة ل���دى �أ�س���ر 
�لأطف���ال �مل�س���ابني بال�س���رع، وذل���ك على عين���ه م���ن �لأ�س���ر)عدد = 263( لديها طفل 
م�س���اب بال�س���رع، )�لعدد = 270( �لأ�س���ر �لذين لديهم طفل �س���ليم. كانت �ملجموعات 
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متكافئة يف �ملتغري�ت �لأ�سا�س���ية. مت تطبيق ��س���تبيان �مل�س���ح �ل�س���حي ق�س���ري �لنطاق 
 (SF - 36)،Zung Depression Scale (ZDS) وZung Anxiety Scale
(ZAS) على جميع �لآباء. مت تق�س���يم �ملر�س���ى �إىل جمموعة �لزيارة �لأوىل )�ل�سرع 
�مل�سخ�س حديثا( وجمموعة متابعة �لزيارة ، �أظهرت �لنتائج �أن و�لدي �لأطفال �لذين 
 (SF - 36) يعان���ون م���ن �ل�س���رع �أقل بكث���ري يف عالمات ج���ودة �حلياة �لو�لدية عل���ى
جلميع �مل�س���تويات �ملتقدمة و لديهم م�س���تويات �أعلى من �لكتئاب و�لقلق با�س���تخد�م           
ZDSوZAS. كان���ت �لعو�م���ل �ملرتبط���ة بج���ودة �حلي���اة �لأبوي���ة هي �ل�س���يطرة على 
�لنوبات، حالة �لزيارة، �لقلق، �لكتئاب، �لتوظيف، تكلفة �ل�س���رع، �حلالة �ل�س���رعية، 
�لآثار �جلانبية للعقار وعمر �لو�لدين. كما �أ�س���ارت �لنتائج باأن �ل�س���رع �لطفويل له 
تاأثري �س���ديد على جودة �حلياة�لأبوية و�ل�س���حة �لنف�س���ية، و�لع���رت�ف بالرتباطات 
�ملمكن���ة ب���ني ج���ودة �حلياة �لو�لدية ومتغري�ت بنية �لأ�س���رة �س���يكون مفيد� لتح�س���ني 

جودة �حلياة�لأبوية.
 وهدفت در��سة Soltanifar et al., (2015) �إىل مقارنة م�ستوى �ل�سغوط 
�لو�لدية بني �لآباء و�لأمهات �لذين لديهم طفل يعاين من ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
يف �إي���ر�ن، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )42( م���ن �آباء و�أمه���ات �أطفال طي���ف �لتوحد 
ت���رت�وح �أعماره���م �لزمني���ة ب���ني )2-12( �س���نة، وتكون���ت �أدو�ت �لدر��س���ة م���ن مقيا�س 
ت�س���نيف �لتوحد، مقيا�س �لإجهاد �لأبوة و�لأمومة، �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت 
دلله �إح�س���ائية بني �لآباء و�لأمهات على مقيا�س �لإجهاد �مل�ستخدم لجتاه �لأمهات، 
�أي �أن �لأمه���ات �أعلي بكثري يف �إدر�ك �ل�س���غط و�لإجهاد م���ن �لآباء )هذ� من مربر�ت 

�قت�سار عينه �لبحث على �لأمهات(.
ويف هذ� �ل�سياق جاءت در��سة )نيفني �إبر�هيم 2015( للتعرف على ترتيب �أنو�ع 
�ل�س���غوط �لنف�س���ية لآباء و�أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة ج�س���ميا، وتكونت �لعينة من 
)200( م���ن �آب���اء و�أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة ج�س���ميا، وبعد تطبيق �أدو�ت �لدر��س���ة 

�أظهرت �لنتائج �أن �ل�سغوط مت ترتيبها على �لنحو �لتايل:
- �ل�س���غوط �لنا�س���ئة ع���ن تط���رف �أدو�ر �لأ�س���رة – �ل�س���غوط �لناجت���ة ع���ن 
�ملحدد�ت �جل�س���مية للطفل ذي �لإعاقة – �ل�س���غوط �ملادية – �ل�س���غوط �لناجتة عن 
�لقل���ق عل���ى م�س���تقبل �لطفل – �ل�س���غوط �لناجتة عن �لن�س���ق �لبيئ���ي �لجتماعي– 

�لأعر��س �جل�سمية و�لنف�سية �مل�ساحبة لل�سغوط.
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رابعا: ال�سفقة بالذات وال�سغوط احلياتية:
�إن �ل�سفقة بالذ�ت لها دور يف حماية �لإن�سان ووقايته من �ل�سدمات و�لأحد�ث 
�ل�س���اغطة و�لأزم���ات، حي���ث تعمل كدرع و�قي من �أثر �ل�س���غوط و�لأحد�ث �ل�س���لبية 
على �لفرد، كما �أنها تعمل على �لتخفيف من وقع �لأحد�ث �ل�ساغطة على �جلو�نب 
�ملعرفي���ة و�لنفعالي���ة و�لجتماعية، �أي �أن �ل�س���فقة بالذ�ت عامل هام وحيوي �س���من 

عو�مل �ل�سخ�سية �لتي ت�ساعد على حت�سني �لأد�ء و�ل�سحة �لنف�سية.

وج���د Cappe, et al., (2011) �أن �آب���اء �لأطفال �مل�س���ابني بالتوحد �أظهرو� 
م�س���توى منخف����س من نوعية �حلياة، وم�س���تويات �أعلى م���ن �لكتئاب،و�أقل من ذلك 
بالن�سبة مل�ستقبل �أبنائهم مقابل �آباء �لأطفال �لذين ميار�سون منًو� منوذجًيا.و�أثبتت 
�لدر��س���ة �أن �ل�س���فقة بالذ�ت ميكن �أن ت�س���اعد يف �لتخفيف من �لإجهاد �لو�لدي بني 

�لآباء و�لأمهات و�لأطفال �لذين يعانون من �لتوحد.

�إىل �لتع���رف عل���ى �ل�س���غوط   Lee & Crystal, (2013) هدف���ت در��س���ة 
وم�س���توى �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �آباء ذوي ��س���طر�ب �لتوحد مقارنة مع �آباء �لعاديني 
و ذوى �لإعاقات �لأخرى ومر�س���ى �ل�س���كر. و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �آباء ذوي ��سطر�ب 
�لتوحد يعانون �س���غوطا �أ�س���رية ب�س���ورة �أعلى من �آباء �لعاديني ومر�سى �ل�سكر، كما 

تقل لديهم درجة �ل�سفقة بالذ�ت.

بحث���ت در��س���ة Arnos, (2017) �لعالق���ة ب���ني �ل�س���غوط �ملدركة، و�ل�س���فقة 
بالذ�ت، �لتعبري �لنفعايل عند �آباء �لأطفال �لذين يعانون من ��سطر�بات �لتو��سل: 
مدخل �لأ�سرة لتقدمي �خلدمات لذوي ��سطر�بات �لنطق و�للغة، ومت تطبيق مقيا�سي 
�لإجهاد �ملدرك )PSS( ومقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت )SCS( على �س���بعة وع�س���رون من 
�آباء �لأطفال ذوي ��س���طر�بات �لتو��س���ل، تو�سلت �لنتائج �إىل �أن �لآباء �لذين �سنفو� 
�أطفاله���م عل���ى �أنه���م �أك���رث عجز� لديه���م درج���ات �أعلى من �لتوت���ر و�لإجه���اد و�لقلق 
و�لكتئ���اب ودرج���ات �أقل للتعاطف �لذ�تي و�لرفاهة �لنف�س���ية من �لآباء �لذين قيمو� 

�إعاقة �أطفالهم باأنها �أقل حدة.

وباملثل، كان �لآباء و�لأمهات �لذين لديهم م�ستويات عالية من �ل�سفقة بالذ�ت 
وم�س���تويات منخف�س���ة من �لإجهاد �ملدرك،ينظرون �إىل �إعاقة �أبنائهم نظرة معتدلة 
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دون ت�س���خيم.كما �أثبتت �لنتائج �أهمية ��س���تخد�م �ل�سفقة بالذ�ت يف �لعالج لتح�سني 
�لرفاه���ة �لنف�س���ية لآباء �لأطف���ال �لذين يعانون من ��س���طر�بات �لتو��س���ل وبالتايل 

ميكن �لعتماد على هوؤلء �لآباء يف تخفيف ��سطر�بات �لتو��سل لدى �أبنائهم.

هدف���ت در��س���ة Mahon, et al., (2017) �إىل �لك�س���ف ع���ن فعالية �لتدريب 
على كل من �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�ليقظة �لعقلية على �لإجهاد �ملدرك و�ل�س���فقة بالذ�ت 
ل���دى �ملمر�س���ات. وق���د تكون���ت عينة �لدر��س���ة من جمموع���ة من �ملمر�س���ات يف ثالث 
م�ست�س���فيات خمتلفة. و��س���تخدمت �لدر��سة عدة �أدو�ت منها مقيا�س �لإجهاد �ملدرك، 
مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت، �لربنامج �لقائم على �ل�سفقة بالذ�ت و�ليقظة �لعقلية. وقد 
تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �مل�س���تخدم يف �لتخفيف م���ن �لإجهاد �ملدرك 
وزي���ادة �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �أفر�د �لعين���ة �لتجريبية، حيث �أن �لتدريب على �ليقظة 
�لعقلية و�ل�س���فقة بالذ�ت يوؤثر ب�س���كل �إيجابي على �لتخفيف من �س���غوط �ملمر�س���ات 
وزي���ادة �ل�س���فقة بال���ذ�ت لديهن م���ن خالل تدريبه���ن عل���ى �إد�رة �ل�س���غوط، �لرعاية 

�لذ�تية، و�لتكيف ب�سكل فعال مع �سغوط �حلياة �ليومية.

وكانت در��س���ة Firdos & Amanullah, (2018) ��س���تهدفت �لتعرف على 
تاأث���ري �لإر�س���اد �لنف�س���ي لأمه���ات �لأطف���ال ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة عل���ى كل م���ن 
م�س���اعر �لتقبل لدى هوؤلء �لأمهات، نوعية �حلياة، �لقلق، �لكتئاب، م�س���اعر �لذنب 
لديه���ن. وقد متت �لدر��س���ة عن طري���ق �إجر�ء �ملقابالت �ملنظم���ة حلالتان من �أمهات 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة و�أثبتت �لنتائج �أن �لإر�س���اد �لفعال له عالق���ة �إيجابية وفعالة 
بتح�س���ني نوعي���ة �حلياة له���وؤلء �لأمه���ات، حيث يقوم �لإر�س���اد �لنف�س���ي بتوفري وعى 

�أف�سل لدى هوؤلء �لأمهات لفهم كيفية �إد�رة �ملو�قف �حلرجة. 

بال���ذ�ت كو�س���يط لتح�س���ني  �ل�س���فقة   Evans, et al., (2018) و��س���تخدم 
�لرفاهة �لنف�سية من خالل برنامج للتخفيف من �لإجهاد �لذهني لدى عينة ممثلة 

من �ملجتمع.

 وهدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى دور �ل�س���فقة بال���ذ�ت كعام���ل و�س���يط يف 
حت�سني �لرفاهة �لنف�سية و�لتخفيف من �لإجهاد �لذهني. وتكونت عينة �لدر��سة من 
جمموع���ة م���ن �لأفر�د من مركز طبي متخ�س����س، وقد تعر�س���و� لربنامج للتخفيف 
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من �لإجهاد �لعقلي و�لذي ��س���تغرقت مدة تطبيقه )8 �أ�س���ابيع( على عينة ممثلة لكل 
طو�ئف �ملجتمع، وقد ��ستخدمت �لدر��سة عدة مقايي�س منها �لوعي بالذ�ت، �ل�سفقة 
بالذ�ت، �لرفاهة �لنف�س���ية، و�لربنامج �لإر�س���ادي، و�أثبتت �لدر��س���ة فعالية �لربنامج 
�لقائ���م عل���ى �ل�س���فقة بالذ�ت يف حت�س���ني �لرفاه���ة �لنف�س���ية و�لتخفيف م���ن �لإجهاد 
�لذهن���ي ل���دى �أفر�د �لعينة، كما وجدت عالقة �رتباطية موجبة بني كل من �ل�س���فقة 

بالذ�ت و�لرفاهة �لنف�سية، و�سالبة بني �ل�سفقة بالذ�ت و�لإجهاد �لذهني.

 ودر��س���ة R0binson,et al., (2018) هدفت �لدر��س���ة �إىل فح�س �لعالقة 
ب���ني �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لرفاه���ة و�ل�س���غوط �لنف�س���ية ل���دى �آب���اء �لبالغ���ني من ذوي 
�لإعاقات �لعقلية و�لنمائية. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )56( من �آباء �لبالغني ذوي 
�لإعاق���ات �لعقلي���ة و�لنمائي���ة، وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة عدة مقايي����س منها مقيا�س 
�ل�س���فقة بالذ�ت، �لرفاهة �لنف�س���ية، �ل�س���غوط �لنف�سية. وتو�س���لت �لنتائج �إىل وجود 
عالقة �س���البة بني �ل�س���فقة بالذ�ت وكل من �ل�س���غوط �لنف�س���ية و�لكتئاب لدى �آباء 
�لبالغ���ني م���ن ذوى �لإعاق���ات �لعقلية و�لنمائية، كما �أكدت �لدر��س���ة على �أن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت توف���ر نوعا م���ن �ملرونة لدى �آباء �لأطفال ذوي �لإعاق���ة جتعلهم قادرين على 

مو�جهة �لتحديات �لتى تقابلهم يف ظل �ل�سعوبات �ملادية �لتى يوجهونها.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
�أك���دت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي �طلع���ت عليه���ا �لباحث���ة على �أهمي���ة وحد�ثة 	 

متغ���ري�ت �لبح���ث )�لعالج بالقبول و�للتز�م– �ل�س���فقة بالذ�ت – �ل�س���غوط 
�حلياتي���ة ل���دى �أمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع(، وع���دم وجود در��س���ات على 
�مل�س���تويني �ل���دويل، �أو �ملحل���ي – يف ح���دود �ط���الع �لباحثة - تناول���ت �لثالث 

متغري�ت جمتمعه.
تنوع���ت �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �لتي ��س���تندت �إليه���ا �لباحثة من حيث 	 

�لأهد�ف و�لنتائج،فقد �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إىل فعالية �لعالج بالقبول 
و�للتز�م)ACT( يف حت�س���ني �لأد�ء �لنف�س���ي و�لجتماعي و�ل�س���تعد�د لتقبل 
�لع���الج ل���دى �ملر�هق���ني (Beilby,et al.,2012)، تعزي���ز �ل�س���حة �لنف�س���ية 
 ،(Muto,et al.,2012) وتخفيف �ل�س���غوط �لنف�س���ية لدى طالب �جلامعة
تنمية �لوعي بالذ�ت لدى �ملجرم �لع�س���ابي )��س���مهان جلودي و�آخرون 2017(  
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وظه���رت فعالي���ة )ACT( م���ع �لأ�س���ر فاأ�س���ارت در��س���ة )حممد ر�أف���ت 2010( 
�إىل حت�س���ن م�س���اعر �لتما�سك لدى �ملر�س���ي باأمر��س مزمنه، حت�سن �ل�سحة 
 ،Montgomry2015)؛ (Hayes2013) لنف�س���ية لو�ل���دي ذوي �لإعاق���ة�
 (Davies,et تخفي���ف �لأعر�����س �لف�س���يولوجية و�ل�س���لوكية ملر�س���ي �لقل���ق
،(al.,2014 زيادة م�ستوى �ل�سفقة بالذ�ت لأ�سحاب �سغوط ما بعد �ل�سدمة، 
ذوي �لقلق، �لإكتئاب(Yadavaia,et al.,2014)، حتقيق جودة �حلياة وتقبل 
�لطف���ل و�لتخل����س م���ن �لقل���ق و�لإكتئ���اب لأمه���ات �لأطف���ال و�ملر�هقني ذوي 
��سطر�ب �لتوحد  ،(Poddar,et al.,2015)حت�سن �ل�سلوك �لقيمي لو�لدي 
 Abdul Kalam ,.(2017) لأطف���ال �مل�س���ابني باأمر�����س ع�س���بية منائي���ة�

ونالح���ظ تن���وع �لعين���ة م���ن مر�هقني - طالب جامع���ة - �لو�لدي���ن – �أمهات 	 
)عينة �لبحث �حلايل(

�أك���دت �لدر��س���ات فعالي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت مع و�ل���دي ذوي �لإعاق���ة: تخفيف 	 
�لقلق و�لكتئاب لدى �لو�لدين (Paule& Mcpherson,2010)، تخفيف 
 (Magnus, etس���طر�ب �س���غط م���ا بع���د �ل�س���دمة ملر�س���ي �س���رطان �لث���دي��
(al,2010، خف�س م�س���توى �ل�س���غوط وزيادة م�س���توى �ل�س���فقة بالذ�ت لدى 
و�ل���دي �لأطف���ال ذوي �لتوح���د (Lee&Crystal,2013)، خف����س �لإجه���اد 
)Neef& Germer,2013)،خف����س  �حلي���اة  نوعي���ة  وحت�س���ني  �لأ�س���ري 
م�س���توى �لإلك�س���يثميا و�رتف���اع م�س���توى �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لتفاع���ل �لفكاهي 
لأ�س���ر �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د (Aydan,2014)، �لتخفي���ف م���ن 
�لتوت���ر و�لإجه���اد �ل�س���حي للو�لدي���ن �لنا�س���ئ م���ن رعايتهم، وحت�س���ن نوعية 
 (Bazzano,etحلي���اة وحتقيق �لرفاهية �لنف�س���ية و�ل�س���فقة بالذ�ت لديه���م�
ل���دى  و�لتف���اوؤل  �لأم���ل  وزي���ادة  �حلي���اة  ع���ن  �لر�س���ا  حتقي���ق   ،al., 2015)
�لو�لدي���ن (Nefff& Faso,2015)، تخفي���ف �ل�س���غوط �لنف�س���ية وحتقي���ق 
 (Poddar,et al.,2015 & �لتوح���د  �أطف���ال  لأمه���ات  �حلي���اة  ج���ودة 
�ل�س���فقة  وم�س���توي  �لذ�تي���ة  �لرفاهي���ة  حت�س���ن   ،Montgomery,2015)
بال���ذ�ت لآباء ذوي �لإعاقة �لعقلي���ة (Duran & Barlas,2016)، ونالحظ 
م���ن �لعر����س �ل�س���ابق �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت مت ��س���تخد�مها م���ع �لو�لدين ذوي 
�لأمر�����س �ملزمن���ة - و�ل���دي �أطف���ال �لتوح���د - ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة، ومل 
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حت�س���ل �لباحثة على در��سة تناق�س دور �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �أمهات �لأطفال 
مر�س���ي �ل�س���رع فهذ� يزيد من �أهمية �لبحث �حلايل، جميع �لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت �ل�س���فقة بالذ�ت �عتم���دت على مقيا�س نيف �لأ�س���لي)2003( لتحديد 
م�س���توى �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �أف���ر�د �لعينة، لذ� �عتم���دت �لباحثة على نف�س 
�ملقيا�س بعد �إعادة ح�ساب �لكفاءة �ل�سيكومرتية له على عينه �لبحث �حلايل. 

�أظهرت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة نوعية �مل�سكالت و�ل�سغوط �لتي تعاين منها �أ�سر 	 
مر�س���ي �ل�سرع: تر�جع يف �لأن�سطة �لجتماعية، �لإحباط و�لياأ�س، �سعوبات 
 (Sanjeevمالية، �سعف �حلالة �لعاطفية و�سوء �لتكيف �لزو�جي و�لجتماعي
(et al.,1999,، �نخفا�س جودة �لعالقة بني �لو�لدين و�لطفل، �رتفاع معدل 
�لكتئاب لدى �لأمهات، م�س���كالت يف عمل �لأ�س���رة، �س���عف �لت���ز�ن �لنفعايل 
 ،(Roos,et al.,2005) للو�لدين، �س���وء �حلالة �ل�س���حية للو�لدين و�لطفل
�رتف���اع ��س���طر�ب �س���غط م���ا بع���د �ل�س���دمة(PTSS)، �لكتئ���اب �لأ�سا�س���ي 
(Pervin,et al.,2006) (MDD)، ع���دم �لق���درة عل���ى �لتكي���ف مع �ملجتمع 
�ملحي���ط، ك���رثة �للتز�مات، فرط �حلرك���ة، �لكتئاب، �س���وء �لعالقة �لزوجية، 
ع���دم �لق���درة عل���ى �لتنب���وؤ بح���دوث �لنوب���ة، �س���عوبة �ل�س���يطرة عل���ى �حلال���ة 
�ملر�س���ية Hua-Huei & Liang-po, (2008) �لقل���ق، �لكتئاب، �نخفا�س 
ج���ودة �حلي���اة، �س���عف �حلال���ة �لوجد�ني���ة جت���اه �لطف���ل �ملري����س، �س���عوبات 
مادي���ة (Lv, et al., 2009). و��س���تطاعت �لباحث���ة من خالل ��س���تقر�ء هذه 
�لدر��س���ات و�لط���الع على �ملقايي����س �ملختلفة �لتي تناولت �ل�س���غوط وعو�مل 
�لإجهاد �ملدرك لأ�سر �لأطفال ذوي �لإعاقة ب�سفه عامة ومر�سي �ل�سرع على 

وجه �خل�سو�س �أن تبني مقيا�سا لهذ� �لغر�س.
�أك���دت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أهمي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت يف �لتخفي���ف م���ن عو�مل 	 

عل���ى  �لقائم���ة  �لرب�م���ج  �أن  �لعادي���ني،  غ���ري  رعاي���ة  م���ن  �لنا�س���ئة  �لإجه���اد 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة تفي���د يف تخفيف �لتوتر و�لإجهاد �ل�س���حي وحت�س���ني نوعية 
�حلي���اة و�ل�س���فقة بال���ذ�ت وحتقي���ق �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لأ�س���ر ذوي �لإعاق���ات 
 (Arnos در��س���ة,(2017  �لنمائي���ة(Bazzano et al., 2015)،بحث���ت 
�لعالقة بني �ل�س���غوط �ملدركة، و�ل�س���فقة بالذ�ت، �لتعبري �لنفعايل عند �آباء 
�لأطفال �لذين يعانون من ��س���طر�بات �لتو��س���ل، و�أثبتت �أن �لآباء و�لأمهات 
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�لذين لديهم م�س���تويات عالية من �ل�س���فقة بالذ�ت وم�ستويات منخف�سة من 
�لإجه���اد �ملدرك،ينظ���رون �إىل �إعاقة �أبنائهم نظرة معتدلة دون ت�س���خيم، كما 
�أثبت���ت �لنتائ���ج �أهمية ��س���تخد�م �ل�س���فقة بالذ�ت لتح�س���ني �لرفاهة �لنف�س���ية 
لآب���اء �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن ��س���طر�بات �لتو��س���ل وبالت���ايل ميك���ن 
�لعتم���اد عل���ى هوؤلء �لآب���اء يف تخفيف ��س���طر�بات �لتو��س���ل ل���دى �أبنائهم، 
و�أظه���رت (Mahon,et al ,2017) فعالي���ة �لتدري���ب عل���ى كل م���ن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت و�ليقظ���ة �لعقلية يف �لتخفيف من �لإجهاد �ملدرك وحت�س���ني �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت ل���دى �ملمر�س���ات،وبحث (Firdos& Amanullah,2018) تاأث���ري 
�لإر�س���اد �لنف�سي على م�س���اعر �لتقبل لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لحتياجات، 
نوعي���ة �حلي���اة، �لقل���ق، �لكتئاب، م�س���اعر �لذنب لديه���ن. و�أثبت���ت �لنتائج �أن 
�لإر�س���اد �لفع���ال ل���ه عالق���ة �إيجابي���ة وفعال���ة بتح�س���ني نوعية �حلي���اة لهوؤلء 
�لأمهات،و��ستخدم (Evans,et al ,2018)�ل�سفقة بالذ�ت كو�سيط لتح�سني 
�لرفاهة �لنف�سية من خالل برنامج للتخفيف من �لإجهاد �لذهني لدى عينة 
ممثلة من �ملجتمع،فح�س (R0binson,et al.,2018) �لعالقة بني �ل�سفقة 
بال���ذ�ت و�لرفاهة و�ل�س���غوط �لنف�س���ية لدى �آباء �لبالغني م���ن ذوي �لإعاقات 
�لعقلي���ة و�لنمائي���ة و�أك���دت �لنتائج �أن �ل�س���فقة بالذ�ت توفر نوع���ا من �ملرونة 
لدى �آباء �لأطفال ذوي �لإعاقة جتعلهم قادرين على مو�جهة �لتحديات �لتى 

تقابلهم يف ظل �ل�سعوبات �حلياتية �لتى يوجهونها.

وت�س���تخل�س �لباحث���ة مم���ا �س���بق وجود عالق���ة �رتباطية �س���البة بني �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت و�ل�س���غوط وعو�م���ل �لإجه���اد ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة، وم���ن ث���م ميك���ن خف����س 
�ل�س���غوط �ملدرك���ة و�لتحك���م فيها من خ���الل �لتدريب على مكونات �ل�س���فقة بالذ�ت، 
ونظر�لالرتب���اط �لوثي���ق ب���ني مكونات �ل�س���فقة بال���ذ�ت وعملي���ات  (ACT) فيمكن 
تنمية �ل�س���فقة بالذ�ت لدى �أمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�سرع با�ستخد�م هذه �لعمليات 
�ل�ست )�لقبول – �لتفكك �ملعريف – �لذ�ت كعملية – �لذ�ت ك�سياق –�ختيار �لقيم –
�للتز�م(،وهذ� ما دفع �لباحثة لإعد�د برنامج قائم على هذه �لعمليات �ل�ست لتنمية 

�ل�سفقة بالذ�ت لدى �أفر�د �لعينة.
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فرو�س البحث:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �لعينة يف 1 ))

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�سي �ل�سفقة بالذ�ت و�ل�سغوط �حلياتية 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لجتاه �لأف�سل.

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �لعينة 1 ))
يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا�س���ي �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�ل�س���غوط 

�حلياتية.

اإجراءات البحث:

اأول: منهج البحث: �عتمدت �لباحثة على �ملنهج �سبه �لتجريبي ذو �ملجموعة �لو�حدة 
)وذل���ك ل�س���عوبة �حل�س���ول عل���ى ع���دد ي�س���مح باإج���ر�ء�ت �لتكاف���وؤ ب���ني جمموعتني( 
لكت�س���اف فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمية �ملتغري �لو�سيط )�ل�سفقة بالذ�ت( ثم 

قيا�س �أثره يف حت�سن �ملتغري �لتابع )�ل�سغوط �حلياتية(.
ثانيا: عينة البحث:

مت �ختي���ار عين���ة �لدر��س���ة )10( م���ن �أمه���ات �لأطف���ال مر�س���ي �ل�س���رع �لع���ام 
�لالت���ي ت���رت�وح �أعمارهن �لزمنية بني )25-40( مبتو�س���ط عم���ري)32,1( و�نحر�ف 
معياري قدره )3,2(، و�لأطفال ترت�وح �أعمارهم بني )4-12( �سنة �سخ�سو� باأنهم من 
مر�سي �ل�سرع �لعام من قبل �أخ�سائي �ملخ و�لأع�ساب. وقد مت �حل�سول على �لعينة 
بعد زيارة �مل�ست�سفيات �لعامة للتاأمني �ل�سحي مبدينة كفر �ل�سيخ و�لتو��سل مع �أ�سر 
�لأطفال �لتي تتلقي �لعالج �ل�سهري ملر�س �ل�سرع، ومر�كز رعاية ذوي �لإعاقة �لتي 
يعمل بها طالب �لدكتور�ه �مل�سجلني بالق�سم، وبعد �أجر�ء مقابلة فردية مع كل حالة 
مر�س���ية و�أمها و�لتاأكد من �نطباق �لأعر��س �لعامة للمر�س على �حلالة، مت �ختيار 
�لأمهات �لالتي لديهن رغبة كاملة للم�س���اركة يف �لربنامج دون �س���غط من �لباحثة، 
ومل ي�س���بق لأحدهن �مل�س���اركة يف بر�مج �إر�س���ادية، �أو عالجية قبل ذلك وبالتايل فهي 

يف �أم�س �حلاجة للربنامج . 
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ثالثا: اأدوات البحث: 

(Neff,2003a)(SCS) Self-compassion Scale:1- مقيا�س ال�سفقة بالذات
م���ن �إع���د�د ني���ف تعري���ب �لباحث���ة )��س���تخدمته يف در��س���ة �أخ���ري على طالب 
�جلامع���ة ( بع���د �إدخ���ال تعديالت ب�س���يطة يف �س���ياغة �لعب���ار�ت وتخفي�س م�س���تويات 

�لتقدير من خم�سة �إىل ثالثة ليالئم طبيعة عينه �لبحث �حلايل.
حيث �عتمدت يف بناء �ملقيا�س على منوذج ثالثي �لأبعاد، متمثلة يف �سته �أبعاد 

فرعية يعرب عنها )26( عبارة تق�سم كالآتي:
�للطف بالذ�ت / يقابلها �حلكم �لذ�تي )10( عبار�ت 1 ))
�لإن�سانية �لعامة / يقابلها �لعزلة )8( عبار�ت.1 ))
�ليقظة �لذهنية / يقابلها �لتوحد �ملفرط مع �لذ�ت )8(عبار�ت.1 ))

جتي���ب �أم �لطف���ل �ملري����س بال�س���رع عل���ى كل عب���ارة م���ن خالل م���درج ثالثي 
)د�ئما–�أحيانا -�أبد�آ(، ترت�وح �لدرجات عليه من )3-1( للعبار�ت �لإيجابية و�لعك�س 
للعب���ار�ت �ل�س���لبية. وبذلك ف���اإن �لدرجات عل���ى �ملقيا�س ككل ترت�وح ب���ني )26- 78(. 
و�أ�س���ارت �لدرجة �ملرتفعة على �ملقيا�س يف �لإرباعني �لأعلى)�كرب من 59( �إىل �أن �لأم 
لديه���ا م�س���توى مرتف���ع من �ل�س���فقة بال���ذ�ت عندما مت���ر بحالت حزن �أو �س���غط �أما 
�لدرج���ة �ملنخف�س���ة عل���ى �ملقيا����س يف �لإرباع���ي �لأدنى )�أق���ل من 32( فتعرب ب���اأن �لأم 

كثرية �لنقد و�لق�سوة لذ�تها يف �ملو�قف �ل�ساغطة، �أو �لأزمات. 
اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: 

قام���ت ني���ف (Neff,2003a) بالتحق���ق من �س���دق وثبات �ملقيا����س على عينه 
م���ن ط���الب �جلامع���ة حجمه���ا 391 طالب���ا )166 ذك���ور، 225 �إن���اث( مبتو�س���ط عمري 
20,91 �سنة، فرت�وحت معامالت �لرتباط بني �لدرجة �لكلية على �ملقيا�س و�لدرجة 
عل���ى كل بع���د ب���ني )0,44 -0,70(. ومعامل ثبات �أبعاد �ملقيا����س بطريقة �ألفا كرونباخ 
ت���ر�وح ب���ني )0,68- 0,83(. ومن خالل �إعادة �لتطبي���ق كان معامل �لرتباط )0,91( 
(Neff,2003a). ومت �لتحقق من �س���دق �ملقيا�س على عينات من طالب ثالث دول 
 (Neff,et al.,2007) ه���ي )�أمري���كا– تاي���و�ن – تايالن���د(، وج���دت ني���ف و�آخ���رون
معام���الت �س���دق وثب���ات مرتفعه للمقيا����س لدى �لعين���ات �لثالث، حي���ث بلغ معامل 
�لثب���ات بطريقة �ألفا كرونباخ )0,86( للعينة �لتايالندية، )0,95( للعينة �لأمريكية، 

)0,86( للعينة �لتايو�نية. 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 195 

ح�ساب الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البحث احلايل

اأولً �سدق املقيا�س:

ل����                                   - 1 �لأ�س���لي  �ملقيا����س  برتجم���ة  �لباحث���ة  قام���ت  الرتجمت�ني:  يف  التكاف�وؤ 
Neff (2003) �ملكون من )26( عبارة وكذ� ترجمة �لن�سخة �ملخت�سرة �ملكونة 
من )12( عبارة �لتي �أعدتها نيف وزمالئها )2011( ثم عر�ست �لرتجمة على 
ثالثة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �للغة �لإجنليزية، ق�سم طرق تدري�س 
�للغ���ة �لإجنليزي���ة بكلي���ة �لرتبية جامعة كفر �ل�س���يخ، ومبر�جع���ة �لرتجمات 
�لتي �أديل بها �لزمالء �ملتخ�س�س���ون، وجد �أن بينها ن�س���بة �أتفاق عالية ت�س���ل 
�إىل 88%، وه���ذ� يطمئ���ن �لباحث���ة ب���اأن �ملقيا����س �ملرتج���م مل يخال���ف �ملقيا����س 
�لأ�سلي.ف�س���لت �لباحث���ة �لعتم���اد على �لن�س���خة �لأ�س���لية �ملكون���ة من )26( 
عبارة ومل تعتمد على �لن�س���خة �ملخت�س���رة لقلة �لعبار�ت �لتي تعرب عن �لبعد 
�لو�حد، ومت دمج �لأبعاد �لفرعية �ل�ستة يف ثالثة �أبعاد قطبية باعتبار �أن كل 

بعد ي�ستمل على عبار�ت �يجابية و�أخري �سلبية.

البع�د الأول: اللط�ف بالذات / جلد الذات: يت�س���من توجيه �لأم م�س���اعر �للطف و�لدف 
نح���و �ل���ذ�ت مقاب���ل نقدها ب�س���ر�مة �س���ديدة يف �ملو�قف �ل�س���اغطة، وذلك من خالل 
)10( عبار�ت منها )5( عبار�ت �يجابية، )5( عبار�ت �سلبية ويقا�س من خالل �لعبار�ت 

)16-14-12-11-10-9-8-5-3-2(

البعد الثاين:الإن�سانية امل�سرتكة / العزلة: يت�سمن �إدر�ك �لأم �أن �ملعاناة جزء ت�سرتك 
به مع �خلربة �لإن�سانية مقابل �لعتقاد باأن هذه �خلربة حتدث لها فقط، وذلك من 
خ���الل )8( عب���ار�ت منها )4(عب���ار�ت �يجابية، )4( عبار�ت �س���لبية، ويقا�س من خالل 

�لعبار�ت )25-22-21-19-17-4-1(.

البع�د الثال�ث: اليقظة الذهني�ة / التوحد املف�رط: يعني حتمل �لأم �خل���ربة �ملوؤملة من 
منظ���ور �إدر�ك���ي مت���زن بدًل م���ن خربة موق���ف �ملعاناة ب�س���ورة مبال���غ فيها،وذلك من 
خ���الل )8( عب���ار�ت منه���ا )4(عبار�ت �إيجابي���ة،)4( عبار�ت �س���لبية، ويقا�س من خالل 

�لعبار�ت )26-24-20-18-15-13-7-6(.
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�سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س بعد ترجمته و�إعادة �سياغة �لعبار�ت على - 2
جمموعة من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بق�س���مي �ل�س���حة �لنف�سية وعلم �لنف�س 
يف كلية �لرتبية من جامعات متنوعة، للتحقق من �سالحية �لعبار�ت لقيا�س 
ما و�سعت من �أجل قيا�سه، وح�سلت عبار�ت �ملقيا�س جميعها على ن�سبة �تفاق 

ترت�وح بني )90-80(%.

ثانيا: ثبات ا ملقيا�س:
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س على عينه قدره���ا )25( �أًما لديها طف���ل غري عادي، 
بطريقت���ي �ألفا كرونباخ، و�لتطبيق و�إعادة �لتطبيق بعد خم�س���ة ع�س���ر يوماأ، و�أو�س���ح 

�جلدول )1( �لتايل قيم معامالت �لثبات للمقيا�س و�أبعاده 
جدول)1(

معامالت الثبات ملقيا�س ال�سفقة بالذات )اأبعاد – درجة كلية(
التطبيق وإعادة التطبيقمعامل ألفا كرونباخأبعاد املقياس

0,730,71اللطف بالذات/ جلد الذات

0,750,73اإلنسانية املشتركة / العزلة

0,690,67اليقظة الذهنية / التوحد املفرط

0,830,88الدرجة الكلية

يت�س���ح من نتائج �جلدول )1( �رتفاع معامالت ثبات مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت 
)�أبعاد – درجة كلية(، ومن ثم ميكن �لوثوق يف ��ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.

ثالثا:الت�ساق الداخلي:
مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني مفرد�ت كل بع���د و�لدرجة �لكلية لهذ� �لبعد 
بعد حذف درجة �ملفردة، وكانت معامالت �لرتباط ترت�وح بني 0,48- 0,72 وجميعها 
د�ل���ه عند م�س���توى 01‚0 وكذ� ح�س���اب معام���الت �لرتباط �لبينية ب���ني �أبعاد �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، و�جلدول �لتايل )2( �أو�سح ذلك.
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جدول )2(
معامالت الرتباط البينية بني الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س ال�سفقة بالذات )ن=25(

األبعاد
اللطف بالذات / 

جلد الذات

اإلنسانية املشتركة 

/ العزلة

اليقظة الذهنية /

التوحد املفرط

-اللطف بالذات/ جلد الذات

-0,66اإلنسانية املشتركة / العزلة

-0,680,65اليقظة الذهنيه /التوحد املفرط

0,770,830,82الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عن���د 
م�ستوى )01‚0( مما يدل على �ت�ساق و�رتباط �أبعاد مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت ببع�سها، 

وهذ� يطمئن �لباحثة ل�ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.

مقيا�س ال�سغوط احلياتية لأمهات الأطفال مر�سي ال�سرع )�إعد�د �لباحثة(- 1
قام���ت �لباحث���ة باإعد�د �ملقيا�س بعد �لإطالع على �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة �لت���ي تناولت �ل�س���غوط �حلياتية، وعو�م���ل �لإجهاد �لتي يتعر�س لها �أ�س���ر، 
�أو �أمهات �لأطفال غري �لعاديني ب�س���فه عامه وعلي وجه �خل�س���و�س �أطفال مر�س���ي 
�ل�س���رع، وكذ� �لإطالع على �ملقايي�س �لعربية و�لأجنبية �لتي تهتم مبعاناة �أ�س���ر ذوي 
�لإعاق���ة ومنه���ا: (Pressived Stress Scale PSS1983)، ومقيا����س �ل�س���غوط 
�حلياتي���ة )درجة كلية( مل�س���طفى باهى )2007(، مقيا�س �ل�س���غوط �لنف�س���ية )درجة 
كلي���ة( لعب���د �لعزي���ز �ل�س���خ�س )2013(، مقيا����س �ل�س���غوط �حلياتي���ة ملحم���د �س���امل 
�لقرين)2013(مكون من �س���بعة �أبعاد )نف�س���ية،�جتماعية، �أ�س���رية، �سحية،�سخ�سية، 
مهنية،�قت�س���ادية( ومقيا�س �ل�س���غوط �لنف�سية )درجة كلية( �أحمد )2015(، مقيا�س 
�ل�سغوط �حلياتية �ل�سبيعى )2016( مكون من �ستة �أبعاد )�لنفعالية، و�لجتماعية، 

و�جل�سمية، و�لأكادميية، و�إد�رة �لوقت، و�لر�سا عن �حلياة(.

وقد ت�س���من �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية على )60( عبارة مق�س���مة على �أربعة 
�أبعاد مبعدل )15( عبارة لكل بعد، وفيما يلي �لتعريف �لإجر�ئي لكل بعد:
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البعد الأول: ال�سغوط النف�سية: " حالة �لتوتر و�لنزعاج �لتي تعي�سها �أمهات �لأطفال 
مر�س���ي �ل�س���رع وتتمثل يف جمموعة من �مل�ساعر �لنف�سية �ل�سلبية كالقلق، �لكتئاب، 
�حلزن، �لإحباط، �لياأ�س، م�ساعر �لذنب، لوم �لذ�ت، عدم �لتز�ن �لنفعايل ".وتقا�س 

بالعبار�ت )15-1(.

البع�د الث�اين: ال�سغ�وط الجتماعي�ة: " حال���ة �لتوتر و�لإنزع���اج �لتي تعي�س���ها �أمهات 
�لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع وتتمثل يف قلة �لأن�س���طة �لجتماعية لالأ�سرة، �سوء �لتكيف 
�لجتماعي بني �أفر�د �لأ�سرة ومع �ملجتمع، �نخفا�س جودة �حلياة د�خل �لأ�سرة ومع 

�ملجتمع،حدوث م�سكالت يف عمل �لأ�سرة ".وتقا�س بالعبار�ت )30-16(

البعد الثالث: ال�سغوط املادية: "حالة من �لتوتر و�لنزعاج تعي�سها �أمهات �لأطفال 
مر�س���ي �ل�س���رع وتتمث���ل يف كرثة �لأعباء �ملالي���ة �لتي يتطلبها �لع���الج �ملطلوب، عدم 
فعالي���ة �لع���الج رغ���م غ���الء �س���عره،عدم مالئم���ة �لدخ���ل �ل�س���هري لالأ�س���رة للوف���اء 
مبتطلب���ات باقي �أفر�د �لأ�س���رة بالإ�س���افة للعالج �ملزمن للطف���ل ".وتقا�س بالعبار�ت 

.)45-31(

البع�د الرابع: ال�سغوط ال�سحية: "حالة من �لتوتر و�لنزعاج تعي�س���ها �أمهات �لأطفال 
مر�س���ي �ل�س���رع تتمثل يف جمموعة من �لأعر��س �لع�سوية كال�سد�ع �ملزمن، �رتفاع 
و�نخفا�س �س���غط �لدم، �س���يق يف �لتنف�س، م�س���كالت يف �له�سم، �سعف عام يف �حلالة 
�ل�س���حية، �س���عف �لن�س���اط و�حلرك���ة، �آلم يف �ملفا�س���ل و�لعظ���ام ".وتقا����س بالعبار�ت 

.)60-46(

وجتي���ب �أم �لطف���ل �ملري����س بال�س���رع على كل عب���ارة من خالل م���درج ثالثي 
)د�ئما–�أحيانا- �أبد�آ(، ترت�وح �لدرجات عليه من )3-1( للعبار�ت �لإيجابية و�لعك�س 
للعب���ار�ت �ل�س���لبية. وبذلك ف���اإن �لدرجات على �ملقيا�س ككل ت���رت�وح بني )60- 180(. 
و�أ�س���ارت �لدرجة �ملرتفعة على �ملقيا�س يف �لإرباع���ي �لأعلى)�كربمن135( �إىل �أن �لأم 
لديه���ا م�س���توى مرتفع من �ل�س���غوط �حلياتي���ة �أما �لدرجة �ملنخف�س���ة على �ملقيا�س 
يف �لإرباع���ي �لأدن���ى )�أق���ل م���ن 75( فتع���رب ب���اأن �لأم لديه���ا م�س���توى منخف����س م���ن               

�ل�سغوط �حلياتية. 
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ح�ساب الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س: 

اأول: �سدق املقيا�س: 

�س�دق املحكم�ني:مت عر����س �ل�س���ورة �لأولي���ة للمقيا����س عل���ى جمموع���ة م���ن (- 
�أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية وعلم �لنف�س يف كليات �لرتبية من جامعات خمتلفة، 
للتحقق من �س���الحية �لعبار�ت لقيا�س ما و�س���عت من �أجل قيا�س���ه، وح�سلت 

عبار�ت �ملقيا�س جميعها على ن�سبة �تفاق ترت�وح بني )%80-%90(.
ال�س�دق الذات�ي:مت ح�س���ابه باأخ���ذ �جل���ذر �لرتبيع���ي ملعام���ل �لثب���ات)0,725(، (- 

وبالت���ايل ف���اإن �ل�س���دق �لذ�ت���ي للمقيا����س )85,2(% وه���ي ن�س���بة عالي���ة توؤكد 
�سالحية �ملقيا�س ملا و�سع من �أجل قيا�سه.

ثانيا: ثبات املقيا�س:
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س على عينه قدره���ا )25( �أًما لديها طف���ل غري عادي، 
بطريقت���ي �ألفا كرونباخ، و�لتطبيق و�إعادة �لتطبيق بعد خم�س���ة ع�س���ر يوماأ، و�أو�س���ح 

�جلدول )3( �لتايل قيم معامالت �لثبات للمقيا�س و�أبعاده.

جدول)3(
معامالت الثبات ملقيا�س ال�سغوط احلياتية )اأبعاد – درجة كلية(

معامل ألفا كرونباخالتطبيق وإعادة التطبيقأبعاد املقياس

79 ,720 ,0الضغوط النفسية

81 ,750 ,0الضغوط االجتماعية

82 ,770 ,0الضغوط املادية

84 ,810 ,0الضغوط الصحية

88 ,850 ,0الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن نتائ���ج �جل���دول )3( �رتف���اع معام���الت ثب���ات مقيا����س �ل�س���غوط 
يف                                       ��س���تخد�مه  يف  �لوث���وق  ميك���ن  ث���م  وم���ن  كلي���ة(،  درج���ة   – �حلياتية)�أبع���اد 

�لبحث �حلايل.
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ثالثا: الت�ساق الداخلي:
مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني مفرد�ت كل بع���د و�لدرجة �لكلية لهذ� �لبعد 
بعد حذف درجة �ملفردة،وكانت معامالت �لرتباط ترت�وح بني 75 , - 92 ,0 وجميعها 
د�ل���ه عند م�س���توى 0.01 وكذ� ح�س���اب معام���الت �لرتباط �لبينية ب���ني �أبعاد �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، و�جلدول )4( �أو�سح ذلك.

جدول )4(
معامالت الرتباط البينية بني الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س ال�سغوط احلياتية )ن=25(

األبعاد
الضغوط 

النفسية

الضغوط 

االجتماعية

الضغوط 

املادية

الضغوط 

الصحية

-الضغوط النفسية

-83 ,0الضغوط االجتماعية

-73 ,780 ,0الضغوط املادية

-81 ,750 ,670 ,0الضغوط الصحية

85 ,830 ,870 ,890 ,0الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عن���د 
م�س���توى )0.01( مم���ا ي���دل عل���ى �ت�س���اق و�رتب���اط �أبعاد مقيا����س �ل�س���غوط �حلياتية 

ببع�سها، وهذ� يطمئن �لباحثة ل�ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.
يطب���ق �ملقيا����س بطريق���ة فردي���ة، �أو جماعي���ة على عينه �لدر��س���ة، بع���د قر�ءة 	 

كل عب���ارة جي���د� عل���ى �لأم �أن ت�س���ع عالمة �س���ح حتت �ختي���ار و�حد فقط من 
ثالث���ة )د�ئم���ا – �أحيان���ا – �أب���د�(، ومت و�س���ع �أوز�ن تقديري���ة له���ذه �لبد�ئ���ل 
عل���ى �لرتتي���ب )3-2-1( للعب���ار�ت �لإيجابية �لتي تقي�س �ل�س���غوط، و�لعك�س 

بالن�سبة للعبار�ت �ل�سلبية )3-2-1(. 
ترت�وح �لدرجة �لكلية لكل بعد من )15-45( درجة، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س 	 

ككل م���ن )60-180(، و�لرتف���اع يف �لدرج���ة عل���ى �لبع���د، �أو �لدرج���ة �لكلي���ة 
للمقيا�س �أ�سار �إىل �رتفاع نوع �ل�سغط على هذ� �لبعد، �أو �ل�سغوط جميعها.
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برنامج العالج بالتقبل واللتزام لأمهات الأطفال مر�سي ال�سرع: - 2

الهدف العام للربنامج:
يهدف �لربنامج �إىل تنمية �ل�س���فقة بالذ�ت با�س���تخد�م فنيات �لعالج بالتقبل 

و�للتز�م لتخفيف �ل�سغوط �حلياتية لدى �أمهات �لأطفال مر�سى �ل�سرع.

الأهداف اخلا�سة بالربنامج: تهدف كل جل�سة من جل�سات �لربنامج �إىل حتقيق �لهدف 
�لعام للربنامج وذلك من خالل جمموعة من �لأهد�ف �لإجر�ئية �لتالية: 

تدريب �لأمهات على �ل�س���رتخاء �لع�س���لي �لذي ي�س���اعدهم على �لتغلب على 1 ))
حالت �لتوتر و�ل�سيق.

تدريب �لأمهات على �ل�س���فقة بالذ�ت )�للطف بالذ�ت – �لإن�س���انية �مل�س���رتكة 1 ))
�لعقلية(.  – �ليقظة 

تدريب �لأمهات على �لهتمام بالذ�ت وقبولها و�لتقليل من لومها.1 ))
تدريب �لأمهات على عدم �لنعز�ل عن �ملجتمع و�ملعاناة من �لوحدة و�لعزلة.1 ))
تعلي���م �لأمه���ات �ل�س���يطرة عل���ى �لأعر�����س �ل�س���لبية و��س���تبد�لها ب�س���لوكيات 1 ))

�إيجابية. 
تعريف �لأمهات  باأحد�ث �حلياة �ل�ساغطة، �أنو�عها، و�أ�سبابها. 1 6)
�أن ت�ستطيع �لأمهات حتديد �ملو�قف �ملثرية لل�سغوط لديهن.1 7)
تدري���ب �لأمه���ات عل���ى مو�جه���ة �ل�س���غوط �حلياتي���ة باأنو�عه���ا )نف�س���ية – 1 ))

�جتماعية – مادية – �سحية(.
تدريب �لأمهات على �لتعبري عن م�ساعرهم �أي تاأكيد �لذ�ت. 1 ))
تنمي���ة �لعالق���ات �لجتماعي���ة ل���دى �لأمه���ات، حي���ث �مل�س���اعدة على �مل�س���اركة 1 1))

و�لتعاون و�لتو��سل مع �لآخرين دون خجل.
تنمية �لقدرة لدى �لأمهات على حل �مل�سكالت.1 )))
تدريب �لأمهات على عدم �ل�ست�سالم لدو�مة �لتفكري يف مر�س �لأبناء.1 )))

مت �إع���د�د ه���ذ� �لربنام���ج ليحق���ق م���ن خ���الل جل�س���اته )12( �ملكثف���ة �له���دف 
�لعام و�لأهد�ف �خلا�س���ة �ملو�س���حة �أع���اله، ولكي يتم ذلك بالكف���اءة �ملرجوة �لتزمت 
�لباحث���ة �أثن���اء �إعد�ده���ا للربنامج مببادئ �لع���الج بالتقبل و�للتز�م �لتي �أ�س���ار �إليها             

(Larmar et al.,2014:216) فكانت على �لنحو �لتايل:
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حتليل �لنطاق وطبيعة م�سكلة �لأمهات م�ستوى منخف�س من �ل�سفقة بالذ�ت 1 ))
وم�ستوي مرتفع من �ل�سغوط �حلياتية.

تقييم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�ستوى �لد�فع للتغري لدى �لأمهات.1 ))
حتليل �لعو�مل �لتي ت�ساعد على �لتخفيف من معاناة �لأمهات.1 ))
تقييم �لعو�مل �لتي تزيد من معاناة �لأمهات.1 ))
5-�لتو��س���ل و�لتعام���ل م���ع �لأمه���ات باح���رت�م حقه���ن يف �لع���الج، ومر�ع���اة 1 ))

ظروفه���ن �خلا�س���ة و�لتدخ���ل �ملهن���ي بلط���ف ودفءلتنمي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت 
لدى �أمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع �لالتي تعاين من م�س���توى مرتفع من 
�ل�س���غوط �حلياتية ب�س���بب مر�س �بنها �ملزمن، بهدف تخفيف هذه �ل�سغوط 
لديهن، وذلك با�س���تخد�م فنيات وتكنيكيات ))ACT �لتي ت�س���اهم يف تعديل 
�إدر�ك �لأمهات لل�سغوط �لتي ت�سكو منها مبعاي�ستها وتقبلها ومر�قبة عملها 

و�حلد من �أثارها �لنفعالية و�لنفتاح على �لو�قع �لجتماعي.

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج: 

املحا�سرة واملناق�سة واحلوار: ��ستخدم هذ� �لأ�سلوب عند تقدمي �أية معلومات - 1
جدي���دة تفي���د �أف���ر�د �لعين���ة م���ن حي���ث تو�س���يح �ملفاهيم �لأ�سا�س���ية �خلا�س���ة 
مبتغ���ريي �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�ل�س���غوط �حلياتية، ث���م �إتاحة �لفر�س���ة لأفر�د 
�لعينة بامل�س���اركة يف �ل�ستف�س���ار عما غم�س عليهن دون خجل لتحقيق �أف�س���ل 

فائدة لكل م�سرتكة.
التقبل: يعني عدم �لتعلق بالأفكار و�مل�ساعر �لتي ت�سعف �لهمه وتعوق �لنجاح، - 2

مت تدريب �مل�س���اركات على تقبل �لو�س���ع �حلايل �ملوؤمل دون مقاومه و�لتعاي�س 
معه )�لذ�ت كعملية – �لذ�ت ك�س���ياق(، فذلك �أف�س���ل من �لهروب من مو�قف 

�لف�سل و�لإحباط، وذلك من خالل �أمثله حياتية.
التف�كك املعريف:يعني �لتفكري ب�س���ورة خمالفة ملا ي���دور يف �لذهن من �أفكار - 3

�س���لبية نابع���ة م���ن �خل���رب�ت �ل�س���ابقة، تدري���ب �مل�س���اركات عل���ى ت���رك �لأفكار 
�ل�س���لبية �لناجتة من خرب�ت �لف�س���ل �ل�س���ابقة و�إحالل حملها �أف���كار �يجابية 
وتكر�ر ترديد هذه �لأفكار حتى ت�سيطر على �ل�سلوك �لإيجابي �جلديد وذلك 

باأمثلة حياتية عديدة )�أنا �أم فا�سلة و�أنا �أم قادرة على حل م�سكالتي(.



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 203 

الوع�ي بال�ذات: تدريب �مل�س���اركات على مر�قب���ة �لذ�ت لتحدي���د نو�حي �لقوه - 4
و�ل�سعف، ثم تقبل جو�نب �ل�سعف يف �ل�سخ�سية، وتنمية �جلو�نب �لإيجابية 

لتعو�س جو�نب �لنق�س.
اللت�زام: تطل���ب �لباحثة من �مل�س���اركات حتدي���د �لقيم �لتي تتمن���ي كل منهن - 5

�لتمتع بها لأنها ت�س���اعد على حتقيق �ل�س���عادة و�لر�س���ا عن �حلياة، ثم ت�س���جع 
�مل�ساركات على �للتز�م مبمار�سة هذه �لقيم من خالل �لت�سكيل و�لنمذجة.

ال�سرتخاء العقلي والع�سلي: يتم تدريب امل�ساركات على مترينات واأن�سطة حتقق - 6
لهن الهدوء وال�سرتخاء للتخل�س من ال�سغوط والهموم اليومية، وذلك من خالل 
�س���رح خط���و�ت �لتدريب���ات �ل�س���رتخائية مع عر����س مناذج بوربوين���ت لتنفيذ 

هذه �خلطو�ت.
التدعيم:ت�س���تخدم �لباحث���ة د�ئم���ا ه���ذ� �لأ�س���لوب لرف���ع �ل���روح �ملعنوي���ة لدى - 7

�مل�س���اركات يف مو�ق���ف �لإ�س���ر�ر و�ملثاب���رة عل���ى �للت���ز�م بخط���و�ت �لربنام���ج 
و�إجر�ء �لو�جبات �ملنزلية.

الواجب املنزيل:تكلف �لباحثة �مل�س���اركات يف نهاية كل جل�سة مبمار�سة �ملهار�ت - 8
�لت���ي مت �لتدري���ب عليه���ا خالل �جلل�س���ة، وذلك به���دف �إتقانه���ا وتوظيفها يف 

�حلياة �ليومية. 
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جدول )5(
ملخ�س جل�سات برنامج العالج بالتقبل واللتزام

م
عنوان 

اجللسة
اإلجراءاتالفنياتاألهداف اإلجرائية

1

التهيئة 

والتعارف

أن يتحقق التعارف بني الباحثة 	 

واألمهات املشاركات.

إشاعة جو من األلفة والود بني 	 

الباحثة وأفراد العينة .

تهيئة املشاركات لإلستمرار في 	 

البرنامج 

تعريف املشاركاتبأهداف 	 

البرنامج املراد حتقيقها.

تعريف املشاركاتبأهمية 	 

البرنامج ودواعية

احلوار	 

املناقشة 	 

التدعيم	 

ترحب الباحثة بأفراد اجملموعة 	 

وتعرفهم بنفسها ثم تتعرف 

عليهن،ثم تقدم نبذه مختصرة 

عن البرنامج وأهميته وأهدافه 

وذلك في جو يسوده الدفء واملودة، 

ثم تسأل املشاركات عن أهم 

املشكالت التي تعاني منها كل 

أم والتي دفعتها للمشاركة في 

البرنامج.

5-4
الشفقة 

بالذات

أن تتعرف املشاركات على 	 

مفهوم الشفقة بالذات 

ومكوناتها وأهميتها.

على مهارات 	  املشاركات   تدريب 

التعاطف مع الذات.

احملاضرة	 

 املناقشة.	 

 النمذجة.	 

 التقبل.	 

 التدعيم 	 

 الواجب املنزلى	 

شرح فائدة الشفقة بالذات، وذلك 	 

ملا لها من عالقة إيجابية مع الرضا 

عن احلياة، وتقبل الظروف احلياتية 

احلالية مبا فيها من ضغوط وأالم، 

بالتفاؤل،والتسامح.

جتنب إلقاء اللوم على الذات على 	 

كل صغيرة وكبيرة.

تطلب الباحثة من املشاركات ذكر 	 

بعض املواقف التي مرت عليهن 

وكن فيها مشفقات على أنفسهن 

ومواقف أخري قمن فيها بإلقاء 

اللوم على أنفسهن في حالة 

الفشل .

2
الوعي 

بالذات

أن يستطيع أفراد العينة التمييز 	 

بني املشاعر السلبية واإليجابية 

وأثار كل منها على السلوك 

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

تكوين عادات ايجابية في املخ 

وتفتيت العادات السلبية. 

على 	  العينة  أفراد  يتدرب  - أن 

ضبط الذات.

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

احلديث اإليجابي للذات.

أن يتدرب أفراد العينة على الثقة 	 

بالنفس ويدركون أنها نابعة من 

داخل الفرد نفسه، وتوفر للفرد 

الشعور بالراحة النفسية.

 احملاضرة	 

املناقشة	 

الوعي بالذات 	 

)الذات كعملية(

املعرفي 	   التفكك 

 التدعيم	 

الواجبات املنزلية	 

كيفية التعامل مع الذات وضبط 	 

االنفعاالت، والوقوف على أفضل 

الطرق للتعامل مع الضغوط 

وااللتزامات، وإدارة األزمات بكفاءة 

وتخفيف اآلثار السلبية املترتبة عن 

حدوثها مبا يحفظ لإلنسان سالمه 

الداخلى، واستقرار حياته
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م
عنوان 

اجللسة
اإلجراءاتالفنياتاألهداف اإلجرائية

10
املرونة 

النفسية 

أن يتدريب أفراد العينة على 	 

التعامل املرن مع مواقف احلياة 

اخملتلفة.

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

التعبير عن االنفعاالت وضبط 

الذات بدالً من كبتها.

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

النظرة املوضوعية للمواقف بدالً 

من تهويل وتضخيم املشكالت.

احملاضره.	 

املناقشةواحلوار. 	 

الذات كسياق.	 

التقبل  القيم.	 

 االلتزام.	 

 التنفيس 	 

االنفعالي.

الواجبات املنزلية	 

تشرح الباحثة ألفراد العينة 	 

املقصود باملرونه النفسية وفائدتها 

لهن، و املشكالت التي ميكن أن 

تعترض طريقهم في احلياة حينما 

ال يتعاملون مبرونة مع املواقف 

احلياتية وخاصة املواقف الضاغطة 

وتبصيرهم بها لتحقيق قدر من 

التوافق النفسي والراحة النفسية 

تتحدث كل أم بصورة مفصلة عن 	 

أهم الضغوط التي تعاني منها 

وتشعرها بالضيق. تنبية العينة 

بأن اإلنسان قد يشعر بالضيق 

بسبب الضغط النفسي وهذا أمر 

طبيعي ويترك اجملال ألفراد العينة 

بالبكاء إذا شعرت بالرغبة في ذلك 

دون تهكم، أو سخرية من أحد.

7

االسترخاء

أن يتعرف أفراد اجملموعة على 	 

مفهوم االسترخاء 

أن يتدرب أفراد اجملموعة على 	 

ممارسة االسترخاء ملواجهة 

ضغوطهم النفسية واحلياتية

االسترخاء.	 

النمذجة.	 

الواجب املنزلي	 

تقدم الباحثة منوذج حي لتدريبات 	 

االسترخاء على النحو التالي: 

شد قبضتك قدر اإلمكان، ضم 

ساعديك إلى عضدك بقوه، ادفع 

قبضتك لألمام واشعر بشد 

ساعديك، ارفع كتفك ألعلي باجتاه 

الرقبه، ارفع ساقيك على أطراف 

أصابعك، ضم ساقيك وفخذيك 

معا بإحكام، إلى أن تشعر بقليل 

من األلم، ضم فكيك بشدة، خذ 

نفسا عميقا وبطيئا من األنف 

وبعضالت البطن والصدر معا، 

احبس النفس وحافظ على هذا 

الوضع املشدود في أعضاء اجلسم 

لفترة تتراوح من )5-7( ثوان.

تنفس ببطء للخارج واخرج 	 

همومك كزفير من فمك.

ارخ جسمك واترك وزنك على 	 

الكرسي وليس على عضالتك، 

الحظ أن التوتر والشد يتبددان 

تدريجيا، وأنت تردد بني نفسك أنك 

هادئ ومسترخي.
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م
عنوان 

اجللسة
اإلجراءاتالفنياتاألهداف اإلجرائية

6
اليقظة 

العقلية 

أن يتعرف أفراد العينة على 	 

مفهوم اليقظة العقلية.

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

التعقل والتفكير قبل التصرف.

أن يتدرب أفراد العينة على مهارة 	 

التخطيط مع إعطاء مناذج حيه 

لعملية التخطيط في املواقف 

احلياتية 

احملاضرة واملناقشة.	 

التقبل.	 

 االلتزام	 

املعرفي.	   التفكك 

 التدعيم.	 

املنزلي.	   الواجب 

أن يتعلم املسترشد كيفية وقف 	 

تدفق وتزايد األفكار كي يستطيع 

أن يتعامل معها بشكل أكثر 

فاعلية. وهذه العملية تعني وقف 

تدفق األفكار السلبية االنفعالية، 

وإحالل محلها أفكار إيجابية جتاه 

الذات واآلخرين، وهذا من شأنه 

يفرض على املسترشد االلتزام 

مبمارسة سلوكيات قيمية بدالً من 

السلوكيات الالعقالنية.

3
الوعي 

باآلخرين 

أن يتعرف أفراد العينة على 	 

مفهوم اإلنسانية املشتركة.

أن يتدرب أفراد العينة على الوعي 	 

مبشاعر اآلخرين 

أن يتدرب أفراد العينة على 	 

التعاطف والتسامح واإليثار في 

التعامل مع اآلخرين.

املناقشة واحلوار.	 

 التعزيز.	 

الذات كسياق.	 

 التقبل.	 

املنزلي	   الواجب 

خبراته 	  إلى  ينظر  الفرد   أن 

ومعاناته على أنها متثل خبرة 

إنسانية مشتركة بدالً من انعزالها 

وابتعادها عن اآلخر،فهذه النظرة 

لألمور جتعل أفراد العينة ينظرون 

إلى حياتهم نظرة إيجابية بدالً من 

النظرة السلبية السابقة.

11
التوافق 

االجتماعي

تعزيز شعور أفراد العينة بالدعم 	 

واملساندة االجتماعية

تنمية أسلوب تكوين عالقات 	 

جيدة مع اآلخرين 

تنمية أساليب التواصل 	 

والتفاعل بني أفراد األسرة 

وبعضهم ومع اجملتمع احمليط.

احملاضرة 	 

املناقشة واحلوار	 

التقبل	 

االلتزام	 

الذات كسياق 	 

الذات كعملية 	 

الواجب املنزلي

تشرح الباحثة مفهوم االلتزام نحو 	 

الذات واآلخرين وإن ذلك يعني أن 

الفرد يعقد العزم على أن يحقق 

أهدافه الشخصية ويسعي إلى 

حتقيق طموحه حتى لو حالت 

بعض العراقيل، أو الصعوبات مع 

عدم اهدار حق األخر في الرعاية 

واملساندة.
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م
عنوان 

اجللسة
اإلجراءاتالفنياتاألهداف اإلجرائية

9-8
الضغوط 

احلياتية 

أن يتعريف أفراد اجملموعة على 	 

ماهية الضغوط احلياتية، 

وأنواعها، وأسبابها، وأثار التعرض 

لها، كيفية التغلب عليها.

أن يتعرف أفراد اجملموعة على 	 

أسباب قلق املستقبل وطرق 

التغلب عليه.

أن يتعرف أفراد اجملموعة أن 	 

توطيد العالقة باهلل وتسليم 

األمر هلل يجعل اإلنسان مطمئنا 

على مستقبله.

 احملاضرة 	 

واملناقشة 

اجلماعية واحلوار.

التقبل.	   و 

املعرفي.	   التفكك 

 االسترخاء.	 

 التدعيم.	 

الواجب املنزلي	 

تشرح الباحثة مفهوم الضغوط، 	 

وأنواعها وأسبابها وأثارها، ثم 

تطلب من املشاركات التعبير 

بشكل مفصل عن الضغوط التي 

يتعرضون لها، ويتم احلوار اجلماعي 

بينهن وبني الباحثة للوصول 

حللول للضغوط من واقعهم الذي 

يعيشونه، وتقدم الباحثة ألفراد 

العينة بعض النصائح إلدارة هذه 

الضغوط على النحو التالي 

حاولي مواجهة الضغوط أول 	 

بأول، حاولي االسترخاء في 

فترات متقطعة يوميا، افتحي 

مجال للتفاوض مع باقي أفراد 

األسرة بخصوص أي مشكلة، 

استخدمي أسلوب احلوار اإليجابي 

مع النفس وابعدي عن التفسير 

السلبي والكارثي لألحداث، كوني 

عالقات حميمة مع األصدقاء 

واألقارب الذين تستمتعني باحلوار 

والتنفيس االنفعالي معهم، مع 

البعد قدر اإلمكان عن اجلماعات 

التي تشعر كي بالتدني، وزعي 

األعباء امللقاة عليك على باقي 

أفراد األسرة، نظمي وقتك بطريقة 

هادفة، ارفضي تنفيذ الطلبات 

غير املعقولة واجملهدة، وازني بني 

إشباع احتياجاتك اخلاصة بالصحة، 

الراحة، وقت الفراغ،وبني تلبيتك 

ملتطلبات اآلخرين ال تقتل نفسك 

بالتفكير في الغد وباملشغولّيات، 

والقلق ألجل املُستقبل وما قد 

يحمله لك بل درّب نفسك على 

العيش في حدود يومك أنه ال توجد 

حياة بال ُمنغِّصات.
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م
عنوان 

اجللسة
اإلجراءاتالفنياتاألهداف اإلجرائية

12
تقييم 

البرنامج 

اختتام البرنامج 	 

التعرف على تقييم أفراد 	 

اجملموعة للبرنامج 

بالقياس البعدي 	  -القيام 

الفنيات السابقة 	 

على حسب احلاجة 

في هذه اجللسة تقوم الباحثة 	 

بتلخيص كل املوضوعات التي مت 

التطرق لها في اجللسات السابقة 

للبرنامج والتأكد من حتقق األهداف 

املرجوة واستقبال أي مالحظات، أو 

اقتراحات على البرنامج من قبل 

أفراد العينة، ثم تطبيق مقياسي 

الدراسة لتقيم فعالية البرنامج

خطوات البحث:
لالإجاب���ة عل���ى �أ�س���ئلة �لبح���ث و�لتحق���ق م���ن �س���حة فرو�س���ه �تبع���ت �لباحثة 

�خلطو�ت �لتالية:
�لط���الع على �ل���رت�ث �ل�س���يكولوجي و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ملتغ���ري�ت �لبحث، 1 )

و�لقيام بالدر��س���ة �لناق���دة لهما لتوظيفهما يف �س���ياغة �لفرو�س �حلالية ثم 
�لتحقق من �سحتها.

كفاءته���ا 1 ) م���ن  و�لتحق���ق  �لبح���ث  وعين���ة  ملتغ���ري�ت  �ملنا�س���بة  �لأدو�ت  �إع���د�د 
�ل�سيكومرتية.

�لقيام بالتطبيق �لقبلي ملقيا�س���ي �ل�سفقة بالذ�ت و�لإجهاد �ملدرك على �أمهات 1 )
�لأطفال مر�سي �ل�سرع )عينة �لبحث(.

�لقي���ام بتطبي���ق �لربنام���ج عل���ى عين���ة �لبحث، ث���م تطبيق مقيا�س���ي �ل�س���فقة 1 )
بالذ�ت و�لإجهاد �ملدرك على �أفر�د �لعينة كتطبيق بعدي.

�لقي���ام بالتطبي���ق �لثال���ث )�لتتبعي( ملقيا�س���ي �لبحث بعد �س���هرين من �نتهاء 1 )
�لربنامج.

ر�س���د نتائ���ج �ملقايي����س و�لقي���ام بتحليلها با�س���تخد�م جمموعة من �لأ�س���اليب 1 6
�لإح�سائية �ملنا�سبة من خالل حزمة �لرب�مج �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية 

.(SPSS18) و�ملعرفية و�ملعروفة ب
مناق�سة نتائج �لفرو�س وتف�سريها يف �سوء �لدر��سات �ل�سابقة.1 7
�خلروج مبجموعة من �لتو�سيات و�لبحوث �ملقرتحة يف �سوء ما تو�سلت �إلية 1 )

�لدر��سة من نتائج.
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نتائج البحث ومناق�ستها:
نتائج الفر�س الأول

ن�س �لفر�س �لأول على �أنه: "توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �أفر�د �لعينة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت 
ومقيا�س �ل�سغوط �حلياتية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لجتاه �لأف�سل ". وللتحقق 
م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س قامت �لباحثة بح�س���اب متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا�س���ني 
�لقبلي و�لبعدي لدى �أفر�د �لعينة ، وقد مت ��س���تخد�م �ختبار )ويلكك�س���ون( للتحقق 
م���ن وج���ود فرق بني متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة 

�لو�حدة ، ويت�سح ذلك يف �جلدولني �لتاليني
جدول )6(

قيمة" Z" لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأمهات اأطفال ال�سرع يف القيا�سني القبلي 
والبعدي على مقيا�س ال�سفقة بالذات 

مقياس 

الشفقة 

بالذات

متوسطنالقياس
انحراف 

معياري

الرتب,املوجبةالرتب السالبة
قيمة 

Z

مستوى 

الداللة اجملموعاملتوسطاجملموعاملتوسط

اللطف 

بالذات

1014,402,50قبلي
0,00,05,50552,810,01

1023,601,50بعدي

اإلنسانية 

املشتركة

1014,502,41قبلي
0,00,05,50552,820,01

1025,101,85بعدي

اليقظة 

الذهنية

1014,102,37قبلي
0,00,05,50552,820,01

1023,401,50بعدي

الدرجة 

الكلية

10435,22قبلي
0,00,05,50552,800,01

1072,102,72بعدي
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جدول )7(
قيمة " Z" لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأمهات اأطفال ال�سرع يف القيا�سني القبلي 

والبعدي على مقيا�س مقيا�س ال�سغوط احلياتية 

مقياس 

الضغوط 

احلياتية

متوسطنالقياس
انحراف 

معياري

الرتب املوجبةالرتب السالبة
z

قيمة

مستوى 

الداللة اجملموعاملتوسطاجملموعاملتوسط

الضغوط 

النفسية

1035,703,43قبلي
5,50550,00,02,810,01

1024,603,97بعدي

الضغوط 

االجتماعية

1036,303,19قبلي
5,50550,00,02,810,01

1023,204,18بعدي

الضغوط 

املادية

1034,102,84قبلي
5,50550,00,02,810,01

10241,82بعدي

الضغوط 

الصحية

1037,403,23قبلي
5,50550,00,02,800,01

1021,503,20بعدي

الدرجة 

الكلية

10143,507,15قبلي
5,50550,00,02,800,01

1093,304,39بعدي

 يت�س���ح من �جلدول )7( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�ستوى )01‚0( بني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �أفر�د �لعين���ة قبل وبعد تطبي���ق �لربنامج عل���ى جميع �أبعاد 
مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت ومقيا�س �ل�سغوط �حلياتية و�لدرجة �لكلية يف �جتاه �لقيا�س 
�لبع���دي، مم���ا يعني حت�س���ن درجات �أف���ر�د �لعينة بعد تعر�س���هم جلل�س���ات �لربنامج ، 

وبذلك يتم قبول �لفر�س.
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نتائج الفر�س الثاين وتف�سريها- 1
ين�س �لفر�س �لثاين على " ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �أفر�د �لعينة يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت 

ومقيا�س �ل�سغوط �حلياتية )�أبعاد – درجة كلية( ".

وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة بح�ساب متو�سطي رتب درجات 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لدى �أفر�د �لعينة ، وقد مت ��ستخد�م �ختبار )ويلكك�سون( 
حل�ساب م�ستوى دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي 
لأف���ر�د �لعين���ة عل���ى مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت ومقيا�س �ل�س���غوط �حلياتية ، ويت�س���ح 

ذلك يف �جلدولني �لتاليني.

جدول )8(
قيمة " Z" لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأمهات اأطفال ال�سرع يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي على مقيا�س ال�سفقة بالذات 

مقياس 

الشفقة 

بالذات

متوسطنالقياس
انحراف 

معياري

الرتب 

السالبة)-(

الرتب

قيمة ,املوجبة)+(

Z

مستوى 

الداللة
اجملموعاملتوسطاجملموعاملتوسط

اللطف 

بالذات

1023,601,50بعدي
غير دالة5,50225,5330,57

1024,302,31تتبعي

االنسانية 

املشتركة

1025,101,85بعدي
غير دالة4,67286,75270,05

1024,801,98تتبعي

اليقظة 

الذهنية

1023,401,50بعدي
غير دالة6245,17310,39

1023,902,13تتبعي

الدرجة 

الكلية

1072,102,72بعدي
غير دالة4,5022,506,5032,500,52

10732,58تتبعي
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جدول )9(
قيمة " Z" لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأمهات اأطفال ال�سرع يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي على مقيا�س ال�سغوط احلياتية 
مقياس 

الضغوط 

احلياتية

متوسطنالقياس
انحراف 

معياري

الرتب املوجبةالرتب السالبة
z

قيمة

مستوى 

الداللة اجملموعاملتوسطاجملموعاملتوسط

الضغوط 

النفسية

1024,603,97بعدي
غير دالة5,6439,505,1715,501,27

1023,302,21تتبعي

الضغوط 

االجتماعية

1023,204,18بعدي
غير دالة4,70373,60180,98

1022,602,11تتبعي

الضغوط 

املادية

10241,82بعدي
غير دالة6,1030,304,9024,500,31

1023,802,04تتبعي

الضغوط 

الصحية

1021,503,20بعدي
غير دالة4,67145,86411,41

1022,602,63تتبعي

الدرجة 

الكلية

1093,304,39بعدي
غير دالة4,5022,504,5013,500,63

1092,303,65تتبعي

يت�س���ح من �جلدول )9( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�ستوى )05‚0( 
بني متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �لعينة يف �لقيا�س���يني �لبعدي و�لتتبعي على جميع 
�أبع���اد مقيا�س���ي �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�ل�س���غوط �حلياتي���ة و�لدرج���ة �لكلية،وبذل���ك يتم      

قبول �لفر�س.

مناق�سة وتف�سري النتائج:
�أ�س���ارت نتائ���ج �لبحث �حلايل �إىل فعالية برنامج �لع���الج بالتقبل و�للتز�م يف 
تنمي���ة �ل�س���فقة بال���ذ�ت لدى �أمهات �لأطفال مر�س���ى �ل�س���رع ثم تخفيف �ل�س���غوط 
�حلياتية �ملدركة لديهن، وترجع �لباحثة ذلك ملحتوي �لربنامج ذو �جلل�سات �ملوجهة 
للم�سكالت �لو�قعية �لتي تعاين منها �أفر�د �لعينة، ومالءمة فنيات �لربنامج لتنمية 
مكون���ات �ل�س���فقة بال���ذ�ت، وه���ذه �لنتيج���ة تتف���ق م���ع منظور)هاي�س1984 )�ملوؤ�س����س 
�لأول له���ذ� �لجت���اه و�ل���ذي ين���ادي ب���اإدر�ك �أن حتدي���ات �حلي���اة و�لف�س���ل �ل�سخ�س���ي 
ه���ي بب�س���اطة جزء من تكوين �لإن�س���ان، و�أك���د (Bishop, et al.,2004) �أن �ليقظة 
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�لعقلي���ة عن�س���ر م�س���رتك ب���ني �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م، و�أثبت
 (Georg & John, 2008) �أن »ACT« عالج ي�سمح بتحقيق مكونات �ل�سفقة بالذ�ت 
 (Hayes,2008لتي و�س���فتها نيف، ويتفق معه يف هذ� �ل�س���اأن �لعديد من �لباحثني�
(VanDam et al.,2010& Fletcher,2012&، ويوؤي���د ذل���ك م���ا �أ�س���ارت �إلي���ه 
در��س���ة(Yadavaia,et al.,2014) م���ن زي���ادة م�س���توى �ل�س���فقة بال���ذ�ت لأ�س���حاب 
�س���غوط م���ا بعد �ل�س���دمة، ذوي �لقلق، �لكتئاب، حتقيق جودة �حلي���اة وتقبل �لطفل 
 »ACT« �أن   (Poddar,et al.,2015) توؤك���د   ،»ACT« فني���ات  با�س���تخد�م  �ملع���اق 
يفي���د يف �لتخل����س من �لقلق و�لكتئ���اب لأمهات �لأطفال و�ملر�هقني ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد،ويف ذ�ت �ل�س���ياق تثبت در��س���ة (Abdul Kalam ,2017) �أن »ACT« يفيد 

يف حت�سن �ل�سلوك �لقيمي لو�لدي �لأطفال �مل�سابني باأمر��س ع�سبية منائية.

و�ل�س���وؤ�ل �ل���ذي يط���رح نف�س���ه هن���ا “كي���ف مت تنمية مكون���ات �ل�س���فقة بالذ�ت 
)�للط���ف بال���ذ�ت – �لإن�س���انية �مل�س���رتكة – �ليقظ���ة �لذهني���ة( م���ن خ���الل فني���ات 

»ACT« ؟

��س���تخدمت �لباحث���ة بع����س �لفني���ات �ملعت���اد ��س���تخد�مها يف معظ���م �ملد�خ���ل 
�لعالجية، �أو �لإر�س���ادية كاملحا�س���رة و�ملناق�س���ة �جلماعية و�حلو�ر �مل���رح و�ملرن �لذي 
يتي���ح ل���كل ف���رد يف �ملجموع���ة �لعالجي���ة بالتعب���ري ع���ن ر�ية، بالإ�س���افة لال�س���رتخاء 
و�لتدعي���م و�لو�ج���ب �ملن���زيل وظه���ر ذل���ك يف كاف���ة �جلل�س���ات ب���دء من �لتع���ارف بني 
�لباحث���ة و�مل�س���رتكات وبع�س���هن �لبع����س، م���رور� بالتع���رف عل���ى طبيع���ة وحمت���وي 
�لربنام���ج و�له���دف منه، �إ�س���ارة �إىل بع�س �لتكليف���ات �ملوجهة للم�س���اركات و�لتي من 

�ل�سروري �للتز�م باأد�ئها.

فقد لعبت فنية �ملحا�سرة دور� عظيما يف �إك�ساب �أفر�د �لعينة �ملعلومات �ملهمة 
�لتي يت�س���منها �لربنامج، �أما فنية �حلو�ر و�ملناق�س���ة �جلماعية فقد �س���اهمت يف بناء 
عالقة طيبة مليئة بالود و�لحرت�م �ملتبادل بني �لباحثة و�مل�سرتكات وبني �مل�سرتكات 
وبع�سهن �لبع�س، و�أتاحت �لفر�سة للم�سرتكات بالتنفي�س �لنفعايل عما تعانني من 

�سغوط و�لتعبري عن ذو�تهم بكل ثقة.
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�أما تدريبات �ل�سرتخاء �لع�سلي و�لعقلي �لتي �هتمت �لباحثة بالرتكيز على 
تقدميها ب�س���ورة حية �أمام �مل�س���اركات حتى يتقن �أد�ئها وقت �لتوتر ومو�قف �لف�س���ل، 
فاإن ممار�س���تها �س���اعد �مل�س���اركات على مو�جهة مو�قف �ل�س���غط و�لغ�س���ب و�لنفعال 

وتغيري �لنظرة �ل�سلبية للمو�قف �إىل �إيجابية.
�إن ��س���تخد�م فني���ة �لتقبل للو�س���ع �لقائ���م و�لرتكيز على “ هن���ا و�لآن” وهذ� 
يت�سمن �ملو�جهة “ كالغمر”�لذي تنادي به �ملدر�سة �ل�سلوكية �لكال�سيكية �أي �قتحام 
�ل�سعوبات و�مل�سكالت بدًل من �لهروب منها �أو كبتها، فهذ� �لأ�سلوب �ساعد �مل�ساركات 
على فهم خرب�ت �لف�س���ل باأنها غري �س���ارة �أو غري حمرمة، �أو خا�س���ة به منفرد� دون 
�لآخري���ن، و�إمن���ا �إدرك �أن �لنفع���الت �مل�س���احبة له���ذه �خل���رب�ت ميك���ن حتمله���ا ول 
متنع���ه م���ن حتقي���ق هدفه، كم���ا �أن زيادة ق���درة �مل�س���اركات للتغلب عل���ى �لعقبات �لتي 
تع���وق حتقيق �لقيم و�لأهد�ف ي�س���اعدهم على �لت�س���رف بعيد� ع���ن �لكفاح مع �لأمل، 
مبعني �أن حتدد �مل�س���اركات �لأ�س���ياء �خلارجة و�لتي ل ت�س���تطيع تغيريها وتقبلها كما 
هي حتى ل ت�س���اب بالإحباط، وعلي �جلانب �لأخر يتم قبول وممار�س���ة �ل�س���لوكيات 

�لقائمة على �لقيم.
�مل�س���اركات �أثن���اء �لتدري���ب عل���ى ه���ذه �خلط���و�ت تتعل���م �للط���ف بال���ذ�ت بدًل 
�حلك���م عل���ى �لذ�ت باأنها �س���بب �لف�س���ل وتوج���ه �للوم �لقا�س���ي للذ�ت، كما �أنها ت�س���عر 
�أن مو�ق���ف �لإحب���اط و�لف�س���ل غري قا�س���رة عليها؛ بل هي مو�قف ت�س���يب كل فرد يف 
�لب�س���رية جمع���اء ويظه���ر ذلك �أثناء عر�س �مل�س���اركات مل�س���كالتهن، فتج���د كل و�حدة 
�أن م�س���كالتها �أخف من غريها طبقا للمثل “ �للى ي�س���وف بالوي �لنا�س تهون عليه 
بالويه “وبالتايل تتعلم حتكم على �ملو�قف من منظور �لإن�س���انية �مل�س���رتكة بدًل من 

�لنعز�ل عن �لو�قع و�عتبار �لذ�ت هي �لتي تخطئ فقط.
�إن ��س���تخد�م فنية �لتفكك �ملعريف �س���اعد �مل�س���اركات على تغيري �لأ�سلوب �لذي 
تتفاع���ل ب���ه م���ع �لأفكار �ملوؤمل���ة مما يقلل من �لتم�س���ك باملعني �حل���ريف للتفكري، وهذ� 
�لأ�س���لوب ي�س���اعد على تقوية �لإر�دة لالن�سغال يف �ملو�قف �ل�ساغطة و�ملقلقة لتجنب 
خربة �لقلق بدًل من �لن�سغال بتقليل �لقلق ذ�ته، وتتعلم �مل�ساركات من هذ� �لأ�سلوب 
كي���ف تنظ���ر �إىل �لتفك���ري بدون عاطفة وذل���ك بتكر�ر �لكلمة عديد من �ملر�ت ب�س���وت 
مرتف���ع حتى ي�س���يطر �س���وت �لتفكري فقط دون �لنفعال �مل�س���احب ل���ه، وهذ� ير�دف 

قدرة �مل�ساركات على ��ستخد�م �لذهن و�لتعقل يف �حلكم على �ملو�قف �حلياتية 
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�إن ��س���تخد�م فنية �لذ�ت “كعملية” �س���اعدت �مل�س���اركات على �لت�سال �مل�ستمر 
بالأح���د�ث �ملوج���ودة يف �لوق���ت �حلا�س���ر، وذل���ك م���ن خ���الل �إتاح���ة �لفر����س �ملتعددة 
لت�س���جيع �مل�س���اركات عل���ى ممار�س���ة �ل�س���لوكيات �لقيمي���ة �لت���ي تتطل���ب �س���بطا �أكرث 
لل�س���لوك، و�أل يربط �لأحد�ث �ل�س���لبية بذ�ته وكاأنها ل حتدث �إل له، و�إمنا ينظر �إىل 

�ملوقف نظرة �إن�سانية م�سرتكه.

�لع���رت�ف  عل���ى  �مل�س���اركات  “ك�س���ياق” �س���اعدت  �ل���ذ�ت  فني���ة  ��س���تخد�م  �إن 
بالأح���د�ث و�ملوؤث���ر�ت �ملوج���ودة يف �ل�س���ياق “�أنا-�أن���ت” “هنا- هن���اك” فظهر ذلك يف 
تنمية �لتعاطف، �ل�س���عور بالذ�ت، �ليقظة �لذهنية وترتب على ذلك تقبل �مل�س���اركات 

لأنو�ع �ل�سغوط �لتي كانت م�سدر �سكو�هن.

�أم���ا �لتاأث���ري�ت �ل�س���ارة له���ذه �لفنية تع���ود من “�س���ياقات �حلرفي���ة”�أي �لتي 
تتم�س���ك باملعن���ي �حل���ريف للكلم���ة، ف���اإذ� �س���يطرت عل���ى �لأم فك���رة “ع���دم قدرتها على 
�ل�س���يطرة عل���ى طفله���ا �ملري����س بال�س���رع �أثناء �لتن���زه ” بالفع���ل لن ت�س���تطيع وهذ� 
يجعله���ا ترف����س �لإق���د�م عل���ى ه���ذه �لتجرب���ة. �أما حينم���ا يت���م تقوية �لذ�ت ك�س���ياق 
عن طريق �لهتمام بالأن�س���طة و�ل�س���تعار�ت و�لأمثلة �حلياتية ت�س���تطيع �مل�س���اركات 

�لت�سال باللحظة �حلالية لتحقيق �أهد�فهن �ملتمثلة يف �ل�سفقة بالذ�ت. 

�إن ��س���تخد�م فنية �لقيم �لتي مت �ختيارها من قبل �مل�س���اركات طبقا لأولويات 
كل �أم، كان لها �أثًر� فعاًل يف حت�سن �ل�سعور بالتما�سك بني �أفر�د �لأ�سرة ومع �ملجتمع 
�ملحيط، و�س���اعدت �لباحثة �مل�س���اركات يف �ختي���ار قيم قابلة للتحقيق ولي�س���ت خيالية 
حت���ى ت�س���تطيع حتقيقه���ا، فال حتلم باأن �بنها �س���وف ي�س���بح �س���ويا وه���ي تعي�س حياه 
خالية من كافة �مل�سايقات بعد �مل�ساركة يف �لربنامج، و�إمنا ميكنها تخيل و�سع �أف�سل 

�سحيا ونف�سيا و�جتماعيا وماديا بالن�سبة لها وبالن�سبة لتعاملها مع �أ�سرتها 

ب���اأد�ء �ل�س���لوكيات �لقيمي���ة �لت���ي مت �ختياره���ا  �أن ��س���تخد�م فني���ة �للت���ز�م 
وحتديدها من قبل �مل�س���اركات، �س���اهم يف تعديل وجهة نظر �مل�س���اركات يف ت�سرفاتهن 
و�أنهن غري م�س���وؤولت عن �ل�س���لوكيات و�مل�ساعر �خلاطئة با�ستمر�ر، وبالتايل ح�سلن 
عل���ى م�س���توى من �ل�س���فقة بالذ�ت.يت�س���ح مما �س���بق �أن جل�س���ات �لربنام���ج بفيناتها 
�ملتنوع���ة رك���زت عل���ى تنمية مكونات �ل�س���فقة بالذ�ت ل���دى �أفر�د �لعين���ة، وقد �هتمت 
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بع����س جل�س���ات �لربنامج بال�س���غوط �حلياتية �لت���ي تدركها �أمهات �لأطفال مر�س���ي 
�ل�س���رع، فذل���ك �لهدف �لنهائي للبح���ث و�لذي نبحث عن حتقيق���ه من خالل تنمية 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت ل���دى �أف���ر�د �لعينة، ونظر� ملا �أك���دت عليه �لعديد من �لدر��س���ات عن 
فعالية �ل�سفقة بالذ�ت مع و�لدي ذوي �لإعاقة فثبت �أنها ت�ساهم يف تخفيف ��سطر�ب 
�س���غط ما بعد �ل�س���دمة ملر�سي �س���رطان �لثدي (Magnus et al, 2010) ، خف�س 
م�ستوى �ل�سغوط وزيادة م�ستوى �ل�سفقة بالذ�ت لدى و�لدي �لأطفال ذوي �لتوحد           
(Lee & Crystal, 2013)، خف����س �لإجه���اد �لأ�س���ري وحت�س���ني نوعي���ة �حلي���اة 
م�س���توى  و�رتف���اع  �لإلك�س���يثميا  م�س���توى  (Neef & Germer,2013)،خف����س 
�لتوح���د  ��س���طر�ب  ذوي  �لأطف���ال  لأ�س���ر  �لفكاه���ي  و�لتفاع���ل  بال���ذ�ت  �ل�س���فقة 
(Aydan,2014)، �لتخفي���ف م���ن �لتوت���ر و�لإجهاد �ل�س���حي للو�لدين �لنا�س���ئ من 
رعايتهم، وحت�س���ن نوعية �حلياة وحتقيق �لرفاهية �لنف�س���ية و�ل�سفقة بالذ�ت لديهم

 (Bazzano,et al., 2015)، حتقيق �لر�سا عن �حلياة وزيادة �لأمل و�لتفاوؤل لدى 
�لو�لدين (Nefff& Faso,2015)، تخفيف �ل�سغوط �لنف�سية وحتقيق جودة �حلياة 
 ،(Poddar,et al.,2015 & Montgomery,2015) �لتوح���د  �أطف���ال  لأمه���ات 
حت�س���ن �لرفاهي���ة �لذ�تي���ة وم�س���توي �ل�س���فقة بال���ذ�ت لآب���اء ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة        
(Duran & Barlas,2016)، �أثبت���ت در��س���ة Arnos ))2017 �أن �لآب���اء و�لأمه���ات 
�لذين لديهم م�ستويات عالية من �ل�سفقة بالذ�ت وم�ستويات منخف�سة من �لإجهاد 
�مل���درك ينظ���رون �إىل �إعاق���ة �أبنائهم نظرة معتدلة دون ت�س���خيم، كم���ا �أثبتت �لنتائج 
�أهمي���ة ��س���تخد�م �ل�س���فقة بالذ�ت لتح�س���ني �لرفاهة �لنف�س���ية لآباء �لأطف���ال �لذين 
يعان���ون م���ن ��س���طر�بات �لتو��س���ل و ميك���ن �لعتم���اد عل���ى ه���وؤلء �لآب���اء يف تخفيف 
��س���طر�بات �لتو��س���ل ل���دى �أبنائه���م، و�أظه���رت (Mahon,et al ,2017) فعالي���ة 
�لتدريب على كل من �ل�سفقة بالذ�ت و�ليقظة �لعقلية يف �لتخفيف من �لإجهاد �ملدرك 
(Firdos& Amanullah,2018)وحت�س���ني �ل�سفقة بالذ�ت لدى �ملمر�سات،وبحث
تاأثري �لإر�س���اد �لنف�س���ي على م�س���اعر �لتقبل لدى �أمهات �لأطفال ذوي �لحتياجات، 
نوعي���ة �حلي���اة، �لقلق، �لكتئاب، م�س���اعر �لذنب لديه���ن. و�أثبتت �لنتائج �أن �لإر�س���اد 
�لفعال له عالقة �إيجابية وفعالة بتح�س���ني نوعية �حلياة لهوؤلء �لأمهات،و��س���تخدم 
(Evans,et al ,2018)�ل�س���فقة بال���ذ�ت كو�س���يط لتح�س���ني �لرفاه���ة �لنف�س���ية من 
خ���الل برنام���ج للتخفيف من �لإجهاد �لذهنى لدى عين���ة ممثلة من �ملجتمع،فح�س 
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(R0binson,et al.,2018) �لعالق���ة ب���ني �ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لرفاه���ة و�ل�س���غوط 
�لنف�س���ية ل���دى �آباء �لبالغني م���ن ذوي �لإعاقات �لعقلية و�لنمائي���ة و�أكدت �لنتائج �أن 
�ل�سفقة بالذ�ت توفر نوعا من �ملرونة لدى �آباء �لأطفال ذوي �لإعاقة جتعلهم قادرين 

على مو�جهة �لتحديات �لتى تقابلهم يف ظل �ل�سعوبات �حلياتية �لتى يوجهونها.

وجمم���ل ه���ذه �لنتائ���ج يفي���د ب���اأن �ل�س���فقة بالذ�ت تفي���د يف خف�س �ل�س���غوط 
و�لتوتر و�لإجهاد �لنا�س���ئ من تربية طفل ذوي حاجة خا�س���ة، وزيادة �لأمل و�لتفاوؤل 
�ل���ذي يح�س���ن نوعي���ة وج���ودة �حلي���اة ويحق���ق �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لهذه �لأ�س���ر.هذه 
�لنتائ���ج تتف���ق م���ع نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل وه���ي �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت تفي���د يف خف�س 
�ل�س���غوط �لت���ي تع���اين منها �أمهات �لأطفال مر�س���ي �ل�س���رع - حيث �أنه���ا تهتم بفئة 
معينه من �ل�س���غوط - كما جاءت يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، فمنها تر�جع يف �لأن�س���طة 
�لجتماعي���ة، �لإحب���اط و�لياأ����س، �س���عوبات مالي���ة، �س���عف �حلال���ة �لعاطفي���ة و�س���وء 
�لتكيف �لزو�ج���ي و�لجتماعي(Sanjeev ,et al.,1999)، �نخفا�س جودة �لعالقة 
ب���ني �لو�لدي���ن و�لطف���ل، �رتف���اع مع���دل �لكتئ���اب ل���دى �لأمه���ات، م�س���كالت يف عمل 
�لأ�س���رة، �سعف �لتز�ن �لنفعايل للو�لدين، �سوء �حلالة �ل�سحية للو�لدين و�لطفل 
 ،(PTSS)ل�س���دمة� بع���د  م���ا  �س���غط  ��س���طر�ب  �رتف���اع   ،(Roos,et al.,2005)
�لكتئاب �لأ�سا�سي (Pervin,et al.,2006) (MDD)، عدم �لقدرة على �لتكيف مع 
�ملجتم���ع �ملحيط، كرثة �للتز�مات، فرط �حلركة، �لكتئاب، �س���وء �لعالقة �لزو�جية، 
ع���دم �لق���درة عل���ى �لتنب���وؤ بح���دوث �لنوبة، �س���عوبة �ل�س���يطرة عل���ى �حلالة �ملر�س���ية                                       
Hua-Huei & Liang-po, (2008)، �لقل���ق، �لكتئ���اب، �نخفا����س ج���ودة �حلي���اة 
 .(Lv, et al., 2009) سعف �حلالة �لوجد�نية جتاه �لطفل �ملري�س، �سعوبات مادية�

ومبر�جع���ة ه���ذه �ل�س���غوط و�مل�س���كالت �لت���ي تع���اين منه���ا �أمه���ات �لأطف���ال 
مر�س���ي �ل�س���رع جن���د �أنه���ا تنح�س���ر يف �نخفا�س ج���ودة �حلي���اة و�لرفاهية �لنف�س���ية 
و�لق���درة عل���ى �لتكي���ف ب�س���فة عامه، وملا كانت �ل�س���فقة بال���ذ�ت حتقق م���ا ذكر و�أكرث 
م���ن خ���الل �رتباطه���ا بالعدي���د من �ملتغ���ري�ت �لإيجابية، ل���ذ� فهي ت�س���تطيع تخفيف 
عو�مل �لإجهاد �ملدرك لدى �أفر�د �لعينة �لالتي خ�سعن لربنامج »ACT«ملدة )20( 
�س���اعة خالل �س���هر ون�س���ف مبعدل جل�ستني �أ�س���بوعيا زمن �جلل�س���ة �لو�حدة يرت�وح                                             

بني )90-120( دقيقة. 
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بالن�سبة ل�ستمرار فعالية الربنامج: 
فق���د ك�س���فت نتائ���ج �لفر�س �لثاين ع���ن عدم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا بني 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على كل من مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت )�أبعاد – درجة كلية( 
ومقيا�س �لإجهاد �ملدرك )�أبعاد – درجة كلية( لعينة �لدر��سة، بعد �سهرين من �نتهاء 

تطبيق �لربنامج مما يدل على ��ستمر�رية فعالية �لربنامج.

وتف�س���ر �لباحثة ذلك باأن ��س���تخد�م �لفنيات �لعالجية �ملتنوعة من حما�س���رة 
وحو�ر�ت مفتوحة، ممار�س���ة �ل�س���رتخاء كعادة، �لتدعيم للذ�ت باحلو�ر �لإيجابي مع 
�لذ�ت، �لذ�ت كعملية، �لذ�ت ك�سياق، �لتقبل، �للتز�م،ممار�سة �لقيم، �لتفكك �ملعريف، 
�لو�جب���ات �ملنزلي���ة، �إن ��س���تخد�م ه���ذه �لفني���ات يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة �أثن���اء جل�س���ات 
�لربنامج �ساعد �مل�ساركات على �ل�ستمر�ر يف ��ستخد�مها يف مو�قف م�سابهه من خالل 
�نتقال �أثر �لتدريب مما قلل من حدوث �لنتكا�س���ة بعد �نتهاء تطبيق �لربنامج، كما 
�ساهم برنامج �لعالج بالتقبل و�للتز�م يف تنمية م�ساعر �للطف و�لرحمة نحو�لذ�ت 
للم�س���اركات ب���دًل م���ن نقدها با�س���تمر�ر كاجل���الد، و�إدر�ك �أن �أي معاناة ت�س���يبها هي 
ج���زء من معاناة �لب�س���رية ب�س���فة عامه بدًل من �لعتقاد �أن ه���ذه �خلربة حتدث لها 
فق���ط، و�إدر�ك �خل���رب�ت و�ملو�ق���ف �ملوؤمل���ة بعقلية متزن���ة بدًل من �لإف���ر�ط و�لتهويل 
يف �ل�س���عور ب���الأمل، و�نعك�س �أثر ذلك يف تخفيف م�س���توى �ل�س���عور بالإجه���اد و�لتوتر 
�لنا�س���ئ م���ن �لتعامل م���ع �لأطفال مر�س �ل�س���رع، وحت�س���ن �لتفاع���الت �لجتماعية 
و�لبين�سخ�س���ية د�خل �لأ�س���رة وخارجها، �نخفا�س م�س���تويات �ل�س���طر�بات �لنف�سية 
�لت���ي كان���ت �لأمه���ات تع���اين منها قب���ل �لربنام���ج وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع در��س���ات 
 (Neef& Germer,2013 ؛ Lee&Crystal,2013 ,Poddar,et al.,2015

.& Montgomery,2015 , Mahon,et al 2017 , Evans,et al ,2018)

التو�سيات والبحوث املقرتحة:
بن���اء عل���ى ما تو�س���لت �إلي���ه �لبحث �حلايل من نتائ���ج من خالل �لربنامج �مل�س���تخدم 
تو�س���ي �لباحثة بعدد من �لتو�س���يات تكون مبثابة ��س���رت�تيجية عامه يف �لتعامل مع 

�أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة وخا�سة مر�سي �ل�سرع:
ممار�س���ة فني���ات �لتقب���ل و�للت���ز�م يف مو�ق���ف �حلي���اة �ل�س���اغطة ل���دى فئات 1 ))

متنوعة من غري �لعاديني. 
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تقدمي بر�مج عالجية با�ستخد�م �لتقبل و�للتز�م لالأطفال و�ل�سباب مر�سي 1 ))
�ل�سرع و�أ�سرهم.

ت�سجيع كافة فئات �ملجتمع على ممار�سة �ل�سفقة بالذ�ت يف �ملو�قف �حلياتية.1 ))
ت�سجيع �أ�سر غري �لعاديني على مو�جهة حتديات �إعاقة �أبناءهم.1 ))
��س���تخد�م �لعالج بالتقبل و�للتز�م لتنمية �لت�س���امح و�لتفاوؤل و�حلكمة لدى 1 ))

�لعاديني وغري �لعاديني و�أ�سرهم.
��س���تخد�م �لعالج بالتقبل و�للتز�م ل�س���بط وتنظيم �لنفع���الت لدى �لفئات 1 6)

�لأكرث ��ستثارة: كاملعلم، �لطبيب، �ملمر�سات، �أ�سر �لأطفال ذوي �لإعاقة عقليا، 
�أ�سر �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، �أ�سر �لأطفال ذوي �لإعاقات �ملزدوجة.

��س���تخد�م �لع���الج بالتقب���ل و�للتز�م لتحقي���ق �لتو�فق �لزو�جي ل���دى �لأزو�ج 1 7)
كثريي �لنز�عات �لزو�جية.

��ستخد�م �لعالج بالتقبل و�للتز�م خلف�س �ل�سطر�بات �لنف�سية لدى �أمهات 1 ))
غري �لعاديني. 

��ستخد�م و�سائل �لإعالم لزيادة �لوعي وت�سحيح �ملعلومات �خلاطئة �ملرتبطة 1 ))
مبر�س �ل�س���رع لدى �ملري�س و�ملحيطني به، للتعرف على كيفية �إد�رة �لنوبة 
يف )�ملن���زل – �ل�س���ارع – �ملدر�س���ة – �لن���ادي – �ملو��س���الت( مل�س���اعد �لطف���ل 

و�لأ�سرة على �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي. 
�إن�ساء مر�كز متخ�س�سة لتقدمي �لرعاية و�لدعم )نف�سيا وتربويا و�جتماعيا 1 1))

وطبيا( ملر�سي �ل�سرع و�أ�سرهم.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 220 

املراجع

�ملعلوم���ات  ومعاجل���ة  لتجني���ب  مقارن���ه  )2001(.در��س���ة  مر�س���ي  حمم���د  �إبر�هي���م، 
ل���دى مر�س���ي �ل�س���رع و�لأ�س���وياء، م�س���ر، بح��وث ومق��الت عل��م النف���س،                                      

.158 -152 ،)57( 15
�إبر�هيم، نيفني حممد )2015(. ال�سغوط النف�سية واأ�ساليب مواجهتها لدى عينه 
من اآباء واأمهات ذوي الإعاقة ج�س��ميا يف �س��وء بع�س املتغريات النف�س��ية 
والدميغرافية »درا�س��ة ميدانية يف ليبيا. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، 

كلية �لآد�ب، جامعة �ملن�سورة.
�لأ�سفهاين، حممد مهدي )2007(.مو�سوعة الثقافة ال�سحية. بريوت: د�ر �لهادي.
كرا�س��ة   - واملج��اراة  احلياتي��ة  ال�س��غوط  )2007(.مقيا���س  م�س���طفي  باه���ي،   

التعليمات. �لقاهرة: مكتبة �لأجنلو �مل�سرية.
�لبها�س، �سيد �أحمد )2015(. مقيا�س ال�سغوط النف�سية. �لقاهرة: مكتبة �لنه�سه 

�مل�سرية.
جل���ودي، ��س���مهان، مو��س���ي، جميل���ة، �لنو�����س، م���رمي �س���عد �هلل )2017(.دور �لع���الج 
بالتقبل و�للتز�م لتنمية �لوعي بالذت لدى �ملجرم �لع�س���ابي �لعائد، املوؤمتر 

الدويل املحكم، مركز البحث وتطوير املوارد الب�سرية،رماح، �لأردن.
�حل�س���يني، �أمي���ن )2003(.�لأ�س���ر�ر �خلفي���ة لنوب���ات �ل�س���رع و�لت�س���نجات. �لقاه���رة: 

مكتبة �بن �سينا.
ر�أف���ت عب���د �لرحم���ن حمم���د )2010( برنام���ج مق���رتح م���ن منظ���ور �لع���الج بالتقبل 
و�للتز�م يف خدمة �لفرد لتح�س���ني م�س���اعر �لتما�س���ك لدى �ملر�سى باأمر��س 
مزمنة، جملة درا�س��ات يف اخلدمة الجتماعية والعلوم الإن�سانية،م�سر، 

.86-35 ،)28(
�لرخ���اوي، يحي���ي )2014( �لع���الج بالقبول و�للتز�م، ندوة يف م�ست�س��فى دار املقطم 

لل�سحة النف�سية، )�إ�سد�ر �لكرتوين(، جملة �سبكة �لعلوم �لنف�سية.
�لرفاع���ي، مال���ك حمم���د �س���امل )2004(. فاعلي��ة برنامج حلل امل�س��كالت يف خف�س 
م�ستوى ال�سغوط النف�سية لدى اأمهات ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�سرية 

وعالقته ببع�س املتغريات،ر�سالة ماج�ستري، �جلامعة �لأردنية، عمان. 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 221 

�ل�سبيعي، �سعد )2016(. مقيا�س ال�سغوط النف�سية. �لقاهرة: �أكادميية علم �لنف�س.
�س���يلجمان، م د�لرلنج )(. اإعداد الأ�سرة والطفل ملواجهة الإعاقة )ترجمة �إميان 

فوؤ�د كا�سف 2000(. �لقاهرة: د�ر قباء.
�س���حاتة، ح�س���ن، �لنجار، زينب، عمار، حامد )2003(. معجم امل�س��طلحات الرتبوية 

والنف�سية )عربي- اجنليزي(. �لقاهرة: �لد�ر �مل�سرية �للبنانية.
�ل�س���خ�س، عبد �لعزيز )2013(.�ل�س���غوط �لنف�سية لدى �أ�س���ر ذوي �لإعاقة، درا�سات 
نف�س��ية وتربوية، خمرب تطوير �ملمار�س���ات �لنف�س���ية و�لرتبوية، )11(، 45-

.89
�لع���امل، عم���اد �أحمد )2014(.�ل�س���رع بني �لعل���م و�خلر�فة،�ل�س���عودية، جملة فكر – 

مركز �لعبيكات للبحوث و�لن�سر، )5(، 77- 112.
�لعبا�س���ي، يا�س���ر �حم���د ميكائي���ل )2013(. �لره���اب �لجتماع���ي وعالقت���ه بال�س���عور 
بالنق�س لدى طلبة كلية �لرتبية �لأ�سا�سية يف جامعة �ملو�سل. جملة جامعة 

تكريت للعلوم الإن�سانية، 2 )8(، 235- 275.
�لغري���ر، �أحم���د نايل، �أبو �أ�س���عد، �أحمد عبد �للطيف )2009(. التعامل مع ال�س��غوط 

النف�سية.  عمان: د�ر �ل�سروق.
�لفق���ي، �آم���ال �إبر�هي���م )2016(.فعالي���ة �لع���الج بالتقب���ل و�للت���ز�م يف تنمي���ة �ملرونة 
�لنف�س���ية لدى �أمهات �أطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، جملة الإر�ساد النف�سي 

 .136  -93 – م�سر،)47(، 
�لق���رين، حمم���د �س���امل )2013(.�لأف���كار �لالعقالني���ة وعالقته���ا ب�س���غوط �حلي���اة 
و�لكتئاب لدى عينة من �لأزو�ج، جملة البحوث الأمنية، 22، )56(، 76 -122.

�لقريطي، عبد �ملطلب �أمني )1999(. �لإر�س���اد �لنف�س���ي لآباء و�أ�س���ر �ملتخلفني عقلًيا، 
ندوة الإر�س��اد النف�س��ي واملهني من اأجل نوعيه اأف�س��ل حلياة الأ�س��خا�س 
ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة. جامعة �خلليج �لعربي بالتع���اون مع �جلمعية 

�لعمانية للمعوقني، عمان، م�سقط، 19-21 �أبريل، �س�س69-41.
�لقريطي، عبد �ملطلب �أمني )2013(.اإر�س��اد ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم. 

�لقاهرة: عامل �لكتب. 
حمم���د، ديب���ون )2016(. حتدي���د �ل���ذ�ت و�لنف�س���ال ع���ن �ل�س���اب �مل�س���اب بال�س���رع، 

�جلز�ئر، جملة جيل العلوم الإن�سانية والجتماعية، )16(، 47-39.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 222 

Abdul Kalam(2017) Impact of acceptance and commitment on 
therapy valuing behavior of parents of children with neuro 
developmental disorders psychology and behavioral, Science 
International Journal ISSN 2474-7688.

Adams, C., & Leary, M. (2007). Promoting self-compassionate 
attitudes toward eating among restrictive and guilty eaters. 
Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 1120-1144.

Adria, N. (2009). Acceptance and commitment therapy (ACT) as a 
workshop Intervention for body dissatisfaction and disordered 
eating attitudes, PHS United states Nevada, University of 
Nevada , 2009.

Alspach, G. (2009). Extending the tradition of giving thanks 
recognizing the health benefits of gratitude. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders(5th ed.). Arlington, VA: American 
Psychiatric Publishing.

American Speech-Language-Hearing Association. (2016). Scope of 
Practice in Speech-Language Pathology [Scope of Practice]. 
Available from www.asha.org/policy.

Arnos, O. (2017). Perceived stress, self-compassion, an emotional 
variance in parents of children with communication disorders: 
A family approach to service delivery in speech-language 
pathology. Master Degree of Science, Illinois State University.

Bach, P. & Hayes, S. (2002). The Use of Acceptance and Commitment 
Therapy to Prevent Rehospitalization of Psychotic Patients: A 
Randomized Controlled Trial, the journal of Consulting and 
Clinical Psychology p. 70 

Baer, R. A. (2010). Self-compassionas a mechanism of change in 
mindfulness-andacceptance-basedtreatments. In R. A. Baer 
(Ed.), Assessing mindfulness and acceptance processes in 
clients: Illuminating the theory and practice of change (pp. 
135-153).Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Barnes-Holmes, D., Hayes, S. C., & Gregg, J. (2001). Religion, 
spirituality and transcendence.In S. C. Hayes, D. Barnes-
Holmes B. Roche (Eds.), Relational frame theory: A post-



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 223 

Skinner iaaccount of human language and cognition (pp. 239-
251 New York: Kluwer Academic.

Bazzano, A., Wolfe, C., Zylowska, L., Wang, S., Schuster, E., 
Barrett, C., & Lehrer, D. (2015). Mindfulness based stress 
reduction (MBSR) for parents and caregivers of individuals 
with developmental disabilities: a community-based approach. 
Journal of Child and Family Studies, 24(2), 298-308. doi: 10. 
1007/s10826-013-9836-9.

Beilby, J., Byrnes M., & Yaruss J. (2012) Acceptance and commitment 
therapy for adults who stutter: Psychosocial adjustment and 
speech fluency. Journal of Fluency Disorders, 37 (4), 289-299.

Bishop, S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. , Carmody, 
J., Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational 
definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 
230-241.

Bond, F., Hayes, S., Baer, R., Carpenter, K., Guenole, N., Orcutt, H., 
Waltz, T., & Zettle, R. (in press). Preliminary psychometric 
properties of the Acceptance and Action Questionnaire—II: A 
revised measure of psychological flexibility and experiential 
avoidance. Behavior Therapy.

Brooks, M., Kay-Lambkin, F., Bowman, J., & Childs, S. (2012). 
Self-compassion amongst clients with problematic alcohol use. 
Mindfulness, 3(4), 308-317. doi: 10.1007/s12671-012-0106-5

Brown, K., & Ryan, R. (2003). The benefits of being present: 
Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal 
of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.

Burns, L. H., Covington, S. N., &Kempers, R. D. (2006). 
Infertility counseling.http://www.langtoninfo.com/web_
content/9780521619493_frontmatter.pdf

Camfield,C., Breau L. & Camfield, P. (2001).Impact of pediatric 
epilepsy on the family: A new scale for clinical and research 
Use. Epilepsia,42(1), 104-112.

Cappe, E., Wolff, M., Bobet, R., & Adrien, J. L. (2011). Quality of 
life: a key variable to consider in the evaluation of adjustment 
in parents of children with autism spectrum disorders and in the 



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 224 

development of relevant support and assistance programmes. 
Quality of Life Research, 20(8), 1279-1294.

Carson, J. W., Keefe, F. J., Lynch, T. R., Carson, K. M., Goli, V., Fras, 
A. M., & Thorp, S. R. (2005). Loving-kindnessmeditation for 
chronic low back pain: Results from a pilot trial. Journal of 
Holistic Nursing, 23, 287–304.

Ceorc H. & John P. ,(2005). Acceptance & Commitment Therapy 
For Anxiety Disorders , U.S.A , Oakland, New Harbinger 
Publications - 5-Robyn D. Walser &DarrahWestrup: 
supervising Trainess in is Acceptance and Commitment 
Therapy For Treatment of Posttraumatic stress Disorder , 
International Journal of Behavioral Consultation and Therapy 
, 2 (1), 18 – 22

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1994). Perceived stress 
scale.Measuring stress: A guide for health and social scientists.

Cohen, S., Kamarck, T., &Mermelstein, R. (1983). A global measure of 
perceived stress.Journal of health and social behavior, 385-396. 

Cooper, M. L., Frone, M. R., Russell, M., &Mudar, P. (1995). 
Drinking to regulate positive andnegative emotions: a 
motivational model of alcohol use. Journal of personality and 
socialpsychology, 69(5), 990.

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem.
Psychological Bulletin, 130, 392-414.

Dahl, J., Plumb, J., Stewart, I., & Lundgren, T. (2009). The art and 
science of valuing in psychotherapy: Helping clients discover, 
explore, and commit to valued action using acceptance and 
commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger.

Davies,C., Niles, A., Pittig,A., Arch,J. & Craske,M. (2014). 
Physiological and behavior indices of emotion dysregulation 
as predictors of outcome from cognitive behavioral therapy 
and acceptance and commitment therapy for anxiety 
,Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 
doi;10.1016\j. btep.2014,08.002.

Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive 
psychology in clinical practice. Annual Review of Clinical 
Psychology, 1(1), 629-651.



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 225 

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. 
American Psychologist, 41, 1040-1048.

Evans, S., Wyka, K., Blaha, K. & Allen, E. (2018). Self-Compassion 
mediates improvement in well-being in a mindfulness-based 
stress reduction program in a community-based sample. 
Mindfulness ,https://doi.org/10.1007/s12671-017-0872-1.

Fein, S., & Spencer, S. J. (1997). Prejudice as self-imagemaintenance: 
Affirming the self through derogating others. Journal of 
Personality and Social Psychology, 73, 31-44.

Firdos, S.&Amanullah, M.(2018). Understanding impact of 
counselling on mothers of special needs children: A case study 
approach. The International Journal of Indian Psychology, 
January - March, 6(1), 60-68.

Forsyth, J., & Eifert, G. (2008). The mindfulness & acceptance 
workbook for anxiety: A guide to breaking free from anxiety, 
phobias, and worry using Acceptance and Commitment 
Therapy. Oakland, CA: New Harbinger

Fredrickson, B. L. (2001). The Role of Positive Emotions in Positive 
Psychology” American Psychologist, 56(3), 218–226.

Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., &Finkel, S. 
M. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced 
through loving-kindness

Germer, C. K. (2009). The mindful path to self-compassion.New 
York: Guilford Press.

Germer, C., & Neff, K. (2013). Self-compassion in clinical practice. 
Journal of clinical psychology, 69(8), 856-867.

Gilbert, P. (2009). The compassionate mind. London: Constable.
Gilbert, P. (2010a). An introduction to compassion focused therapy in 

cognitive behavior therapy. International Journal of Cognitive 
Therapy, 3(2), 97-112.

Gilbert, P. (2010b). Compassion focused therapy: Distinctive 
features. New York: Routledge.

Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for 
people with high shame and self-criticism:Overview and pilot 
study of a group therapy approach. Clinical Psychology & 
Psychotherapy, 13, 353-379.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 226 

Goetz,J. L., Keltne, D. & Simon, T. (2010).Compassion:An 
evolutionary analysis and empirical review. Psychological 
Bulletin, 136, 351-374.

Gomes,P., Lima, L., Buenos, M., Araujo, L. & Souza, N.(2015). 
Autism in Brazil: Asystematic review of family challenges and 
copibgstrategies. Journal of Pediatric (Rio J),91,111-121.

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., &Walach, H. (2004). 
Mindfulness-basedstress reduction and health benefits: A meta-
analysis.Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43.

Hahs, A.(2013).Acomparativ Analysis of Acceptance and 
Commitment therapy and A Mindfulness-based therapy with 
parents of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum 
Disorder. ph.D. Dissertation , Southern Illinois University 
Carbondale.

Hall, H. R., & Graff, J. C. (2011). The relationships among adaptive 
behaviors of children with autism, family support, parenting 
stress, and coping. Issues in comprehensive pediatric nursing, 
34(1), 4-25. doi: 10.3109/01460862.2011.555270

Hall,H.R.& Graff ,J.C.(2011).The relationship among adaptive 
behaviors of children with autism, family support ,parenting 
stress ,and coping. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing 
,34(1) ,4-25.

Hayes, S. (1984). Making sense of spirituality. Behaviorism, 12, 99-110.
Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental 

perspective. New York: Guilford Press
Hayes, S. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational 

frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive 
therapies. Behavior Therapy, 35, 639-665.

Hayes, S. (2006). Acceptance and commitment therapy, 
Relationalframe theory, and the third Wave of behavioral and 
cognitive therapies. Behavior Therapy, 35, 639 – 665

Hayes, S. (2008). The roots of compassion. Keynote address presented 
at the fourth Acceptance and Commitment Therapy Summer 
Institute, Chicago, IL. http://www.globalpres. com/mediasite/
Viewer/?peid=017fe6ef4b1544279d8cf27adbe92a51



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 227 

Hayes, S. (2009). Acceptance and commitment therapy (ACT). 
[www.contextualpsychology.org/act]

Hayes S.& Smith S.(2005). Get Out of Your Mins and Into Your 
Life: The New Acceptance and Commitment Therapy , U. S. 
A , Oakland, New Harbinger Publications.

Hayes, S. & Wilson, K. (1994). Acceptance and commitment therapy: 
Altering the verbal support for experiential avoidance. The 
Behavior Analyst, 17, 289-303.

Hayes, S., Barnes-Holmes,D., & Roche, B. T. (2001). Relational 
frame theory: A post-Skinnerianaccount of human language 
and cognition. New York: Plenum.

Hayes, S., Follette, V., &Linehan, M. (Eds.) (2004). Mindfulness 
and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition. 
New York: Guilford.

Hayes, S., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). 
Acceptance and commitment therapy: Model, processes and 
outcomes. Behavior Research and Therapy, 44(1), 1-25.

Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K. (1999). Acceptance and 
commitment therapy: An experiential approach to behavior 
change. New York: Guilford. 

Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K. (2012). Acceptance and 
Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful 
Change (2 ed.). New York: Guilford Press

Hayes, S., Strosahl, K., Wilson, K., Bissett, R., Pisterello, J., Toarmino, 
D. & McCurry S. M. (2004). Measuring experiential avoidance: 
A preliminary test of a working model. Psychological Record, 
54, PP. 553- 578. 

Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K. (1999). Acceptance and 
commitment therapy: An experiential approach to behavior 
change. New York: Guilford Press.

Hedov, G., Annerén, G., &Wikblad, K. (2000). Self-perceived health 
in Swedish parents of children with Down's syndrome. Quality 
of life research,9(4), 415-422.

Hofmann, S. G., Grossman, P., Hinton, D. E. (2011). Loving-kindness 
and compassion meditation: Potential for psychological 
interventions. Clinical Psychology Review, 31, 1126-1132.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 228 

Holahan, C., & Moos, R. (1987). Personal and contextual 
determinants of coping strategies. Journal of Personality and 
Social Psychology, 52(5), 946-955.

Holland, A. (2007). Counseling in communication disorders: A 
wellness perspective. San Diego,CA: Plural Publishing.

Hollis-Walker L., & Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self- 
compassion and happiness in non-meditators A theoretical and 
empirical examination. Personality and Individual Differences, 
50(2), 222-227.

Hollis-Walker, L., &Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-
compassion, and happiness in nonmeditators:A theoretical and 
empirical examination. Personality and IndividualDifferences, 
50(2), 222-227. doi: 10.1.1.362.5132

Hopwood P, Fletcher I, Lee A, Ghazal S. (2001). A body image scale 
for use with cancerpatients. European Journal of Cancer 2001; 
37:189-197. doi: 10.1016/S0959-8049(00)00353-1

Horney, K. (1950). Neurosis and human growth: The struggle toward 
self-realization.New York: Norton.

Hua-Huei C., & Liang-po H. (2008). Parenting Stress in parents of 
children with Epilepsy and Asthma. Journal of child Neurology 
,First published January 11.

Huang, Y., Chang, M., Chi, Y., & Lai, F. (2013). Health-related quality 
of life in fathers of children with or without developmental 
disability: The mediating effect of parental stress. Quality Of 
Life Research, 23(1), 175-183.

Hutcherson, C. A., Seppala, E. M., & Gross, J. J. (2008). Loving-
kindness meditation increases social connectedness. Emotion, 
8, 720–724.

Immelt,S,(2006).Psychological adjustment in Yong children with 
chronic medical conditions. Journal of Pediatric Nursing, 
21(5),362-277.

Jantos, M., &Kiat, H. (2007). Prayer as medicine: how much have 
we learned?. Medical journalof Australia, 186(10), S51.

Jerath, R., Edry, J. W., Barnes, V. A., &Jerath, V. (2006). Physiology 
of long pranayamic breathing: neural respiratory elements may 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 229 

provide a mechanism that explains how slowdeep breathing 
shifts the autonomic nervous system. Medical hypotheses, 
67(3), 566-571.

Jones, J. (2018). The practice of self-compassion and and-reducing-
stress.reducing stress. psychcentral.com/blog/the-practice-of-
self- compassion.

Kabat-Zinn, J. (1991). Full catastrophe living: Using the wisdom 
of your body and mind to face stress, pain, and illness. New 
York: Dell.

Kabat-Zinn, J. (2012). Mindfulness for beginners: Reclaiming the 
present moment—and your life. Sounds True.

Karakasidou E. & Stalikas A.(2017).The Effectiveness of a pilot 
Self –Compassion program on well Being Components. 
Psychology, 8,538-549.

Kashdan, T., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a 
fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30, 
865-878.

Kelly, A. C., Zuroff, D. C., Foa, C. L., & Gilbert, P. (2009). Who 
benefits from training in self-compassionate self-regulation?A 
study of smoking reduction. Journal of Social and Clinical 
Psychology, 29, 727-755 

Kernis, M., Paradise, A., Whitaker, D., Wheatman, S., & Goldman, 
B. (2000). Master of one’s psychological domain? Not 
likely if one’s self-esteemis unstable. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 26, 1297-1305.

Kuyken, W., Watkins, E., Holden, E., White, K., Taylor, R. S., 
Byford, S., …Dalgleish, T. (2010). How does mindfulness-
basedcognitive therapy work? Behavior Research and 
Therapy, 48, 1105-1112.

Lapsley, D. K., FitzGerald, D. P., Rice, K. G., & Jackson, S. (1989). 
Separation-individuationand the “New Look” at the imaginary 
audience and personal fable: A test of an integrative model. 
Journal of Adolescent Research, 4, 483-505.

Larmar S., Wia, T. & Lewis, D. (2014). Acceptance and commitment 
therapy: An overview of techniques and applications. Journal 
of Service Science and Management,  (7), 216-221.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 230 

Lassen, E. (2010). The effects of acceptance and commitment therapy 
(ACT) on anxiety in people with psychosis. PHD, California 
Institute of Integral Studies.

Lazarus, R. & Folkman, S.(1988).Coping as a mediator of emotion. 
Journal of personalty and social psychology, 54 (3),466-475.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, 
J. (2007). Self-compassionand reactions to unpleasant self-
relevantevents: The implications of treating oneself kindly. 
Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887-904.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, 
J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-
relevant events: the implications of treating oneself kindly. 
Journal of personality and social psychology, 92(5), 887. doi: 
10.1037/0022-3514.92.5.887

Longe, O., Maratos, F., Gilbert, P., Evans, G., Volker, F., Rockliff, H., 
et al. (2009). Having a word with yourself: Neural correlates of 
self-criticismand self-reassurance. Neuroimage, 49, 1849–1856

Lovibond, P. F., &Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative 
emotional states:Comparison of the Depression Anxiety 
Stress Scales (DASS) with the Beck Depressionand Anxiety 
Inventories. Behaviour research and therapy,33(3), 335-343.
doi:10.1016/0005-7967(94)00075-U

Luoma, J., Hayes, S., & Walser, R. (2007). Learning ACT: An 
acceptance & commitment therapy skills-training manual for 
therapists. Oakland, CA: New Harbinger.

Luoma, J., Kohlenberg, B., Hayes, S., & Fletcher, L. (2012). Slow and 
steady wins the race: A randomized clinical trial of acceptance and 
commitment therapy targeting shame in substance use disorders. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 43-53.

Lv, R., Wu, L., Lu, Q., Wang M., Qu Y.& Liu H.(2009). Depression , 
anxiety and quality of life in parents of children with epilepsy. 
ActaNeurolScand:120: 335-341.

MacBeth, A., &Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-
analysis of the associationbetween self-compassion and 
psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 545-
552. doi:10.1016/j.cpr.2012.06.003



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 231 

Magnus, C., & McHugh, T., Kowalski, K., (2010). The role of self-
compassion in women’s self-determined motives to exercise 
and exercise-related outcomes. Self and Identity, 9, 363-382.

Magnus, C., Kowalski, K. & Tara-Leigh, F.(2010).The role of self-
compassion in women’s self-determined motives to exercise 
and exercise-related outcomes. Self and Identity ,9,363-382.

Magnus, C., Kowalski, K., & McHugh, T. (2010). The role of self-
compassion inwomen’s self-determined motives to exercise 
and exercise-related outcomes. Self andIdentity, 9(4), 363-
382. doi: 10.1080/15298860903135073

Mahon, M., Mee, L., Brett, D. & Dowling, M. (2017). Nurses’ 
perceived stress and compassion following a mindfulness 
meditation and self compassion training. Journal of Research 
in Nursing, 22(8) 572–583.

Mantelou, A. & Karakasidou, E. (2017).The effectiveness of brief 
self-compassion intervention program on self- compassion, 
positive and negative affect and life satisfaction. Psychology, 
8,590-610.

meditation, build consequential personal resources. Journal of 
Personality and Social Psychology, 95, 1045–1061.

Mokhber, N., Minoocherhr, A., & Naqvi, S. (2015).Comparison of 
parental stress among mothers and fathers of children with 
autistic spectrum disorder in Iran. Iranian journal of Nursing 
and Midwifery research. 20 (1), 93-98.

Montgomery, D.(2015). Effects of acceptance and commitment 
therapy for parents of children with autism. ph.D.Walden 
University

Muto, T., Hayes S., & Jeffcoat, T. (2011) The effectiveness of 
acceptance and commitment therapy bibliotherapy for 
enhancing the psychological health of Japanese college 
students living abroad, Behavior Therapy, 42 (2), 323-335.

Neely, M., Schallert, D., Mohammed, S., Roberts, R., & Chen, Y. 
(2009). Self-kindnesswhen facing stress: The role of self-
compassion,goal regulation, and support in college students’ 
well-being.Motivation and Emotion, 33(1), 88-97.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 232 

Neff, K. & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological 
resilience among adolescents and young adults. Self and 
Identity, 9, 225-240.

Neff, K. (2003a). Development and validation of a scale to measure 
self-compassion. Self and Identity, 2, 223-250.

Neff, K. (2003a). Development and validation of a scale to measure 
self-compassion.Self and Identity, 2, 223-250.:

Neff, K. (2009). Self-compassion.In M. R. Leary & R. H. Hoyle 
(Eds.), Handbook of individual differences in social behavior 
(pp. 561-573).New York: Guilford Press.

Neff, K. (2016). Www.selfcompassion.org. Retrieved July 06, 2016, 
fromhttp://www.selfcompassion.org/.

Neff, K. D. (2003b). Self-compassion An alternative conceptualization 
of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102.

Neff, K. D., &Beretvas, T. (in press). The role of self-compassionin 
facilitating positive relationship interactions. Self and Identity.

Neff, K. D., &Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-
esteem:Two different ways of relating to oneself. Journal of 
Personality, 77, 23-50.

Neff, K. D., Hsieh, Y., &Dejitterat, K. (2005). Self-
compassionachievement goals, and coping with academic 
failure. Self and Identity, 4, 263-287.

Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination 
of self-compassionin relation to positive psychological 
functioning and personality traits. Journal of Research in 
Personality, 41, 908-916.

Neff, K., & Faso, D. (2015). Self-compassion and well-being in 
parents of children with autism. Mindfulness, 6(4), 938-947. 
doi: 10.007/s12671-014-0359-2

Neff, K., & Germer, C. (2013). A pilot study and randomized 
controlled trial of the mindful self-compassion program. 
Journal of Clinical Psychology,69(1), 28-44. 

Neff, K., &Germer, C. (2011). Mindful Self-Compassion.How to 
Train Compassion conference. Max- PlanckInstitute, Berlin, 
Germany.



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 233 

Neff, K., &Pommier. L. (in press). The relationship between self-
compassion and other-focused concern among college 
undergraduates, community adults, and practicing meditators. 
Self and Identity.

Neff, K., Hsieh, Y., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, 
achievement goals, and coping with academic failure. Self and 
Identity, 4(3), 263-287. 

Neff, K., Kirkpatrick, K., & Rude, S. (2007). Self-compassion and 
its link to adaptive psychological functioning. Journal of 
Research in Personality, 41, 139-154.

Newton, C., Sherrard, W., &Glavac, I. (1999). The Fertility 
problem Inventory: measuringperceived infertility-related 
stress. Fertility and Sterility,72(1), 54-62.doi:10.1016/S0015-
0282(99)00164-8

Nolen-Hoeksema,S. (1991). Responses to depression and their 
effects on the duration of depressive episodes. Journal of 
Abnormal Psychology, 100, 569–582.

Office of Research Integrity (2016). Research Design: Descriptive 
Studies. Retrieved 8/9/16from http://ori.hhs.gov/education/ 
products/sdsu/res_des1.htm

Olshansky, S. (1962). Chronic sorrow: A response to having a 
mentally defective child, Social Casework, 43, 190-193.

Otero,S,(2009).Psychopathology and Psychological adjustment 
in children and adolescent with epilepsy. Word Journal of 
Pediatrics ,5(1),12-17.

Patsiopoulos, A., & Buchanan, M. (2011). The practice of self-
compassion in counseling: Anarrative inquiry. Professional 
Psychology: Research and Practice, 42(4), 301. 

Pauley, G. & Mcpherson,S.(2010).The experience and meaning of 
compassion and self-compassion for individual with depression 
or anxiety. Psychology and Psychotherapy.Theory,Research 
and Practice,83,129-143.

Pervin, K., Eylem O. & Ahmet, T. (2006).Posttraumatic stress 
disorder and major depressive disorder is common in parents 
of children with epilepsy. Epilepsy &Behavior, 8 (1), 250-255.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 234 

Poddar, S., SinhaV., & Urbi, M. (2015). Acceptance and commitment 
therapy on parents of Childr and Adolescents With Autism 
Spectrum Disorders. International Journal of Education and 
Psychological Resorearches ,1 (3), 221- 225.

Porges, S. (2007). The polyvagal perspective. Biological Psychology, 
74, 116-143.

Powers, T., Koestner, R., &Zuroff, D. C. (2007). Self-criticism,goal 
motivation, and goal progress. Journal of Social and Clinical 
Psychology, 25, 826-840.

Przezdziecki, A., Sherman, K. A., Baillie, A., Taylor, A., Foley, E., 
&Stalgis Bilinski, K.(2013). My changed body: breast cancer, 
body image, distress and self compassion. Psycho Oncology, 
22(8), 1872-1879. doi: 10.1002/pon.3230

Rabie, F., Al Asmari, A., Al-Barak, S., Al-Rashed, F., Najla Marei 
(2016). Prevalence and determinants of epilepsy among 
school children in aseer region-KSA. Journal of Education 
and practice 7 (21),149-153.

Raque-Bogdan, T., & Hoffman, M. (2015). The relationship among 
infertility, self-compassion, and well-being for women 
with primary or secondary infertility. Psychology of Women 
Quarterly, doi:10.1177/0361684315576208

Robinson, S, Richard P. Hastings, R., Weiss, J., Pagavathsing, J. 
& Lunsky, Y.(2018). Self-compassion and psychological 
distress in parents of young people and adults with intellectual 
and developmental disabilities. J Appl Res Intellect Disabil, 
31,454–458.

Robitschek, C. (1998). Personal growth initiative: The construct and 
its measure. Measurement and Evaluation in Counseling and 
Development, 30, 183–198.

Rockcliff et al. (2008). A pilot exploration of heart rate variability and 
salivary cortisol responses to compassion-focused imagery. 
Clinical Neuropsychiatry, 5, 132-139.

Ross, R., Anne, M., Maja, D. & Albert,P. (2005). Family factors and 
psychopathology in children with epilepsy: A literature review. 
Epilepsy & Behavior 6,488-503. 



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 235 

Salzberg, S. (1997). A heart as wide as the world. Boston: Shambhala. 
Sbarra, D., Smith, H., &Mehl, M. R. (2012). When leaving your 
ex, love yourself: Observational ratings of self-compassion 
predict the course of emotional recovery following marital 
separation. Psychological Science, 23, 261-269.

Sanjeev V., Thomas & Bindu, V. (1999). Psychosocial and economic 
problems of parents of children with epilepsy. Seizure,8:66-69. 

Schiffrin, H. & Nelson, K.(2010).Stressed and Happy? Investigating 
the Relationship Between Happiness Perceived Stress. Journal 
of Happiness Studies. 11 (1), 33-39.

Selye,H.(1983).”The stress concept: past present and future”.
INc. coper(end’s) stress research: Issues for the 80’s(1-
10),New York: wiley. Soltanifar,A.,Akbarzadeh,F., Moharreri, 
F,,soltanifar, A., Ebrahimi, A., 

Shapira, L., & Mongrain, M. (2010). The benefits of self-
compassionand optimism exercises for individuals vulnerable to 
depression. The Journal of Positive Psychology, 5(5), 377-389.

Shapiro, S., Astin, J., Bishop, S., & Cordova, M. (2005). Mindfulness-
based stress reduction for health care professionals: Results 
from a randomized trial. International Journal of Stress 
Management, 12, 164-176.

Siegel, D. (2007). The mindful brain. New York: Norton.Swann, W. 
B. (1996). Self-traps:The elusive quest for higher self-esteem.
New York: W. H. Freeman.

Sirois, F., Molnar, D., & Hirsch, J. (2015). Self-compassion, stress, 
and coping in the context of chronic illness. Self and Identity, 
14(3), 334-347. 

Staggers, S. M., Martin, M. M & Anderson, C. M. (2011). The 
relationships between cognitive flexibility with dogmatism, 
intellectual flexibility, preference for consistency, and self-
compassion. Communication Research Reports, 28, 275-280.

Stew, G. (2011). Mindfulness training for occupational therapy 
students. The British Journal of Occupational Therapy, 74(6), 
269-276. doi: 10.4276/030802211X13074383957869



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 236 

Stuntzner, S., & Hartley, M. (2015). Balancing Self-Compassion 
with Self-Advocacy: A New Approach for Persons with 
Disabilities. Annals of Psychotherapy and Integrative Health.

Tesser, A. (1999). Toward a self-evaluation maintenance model of 
social behavior. In R. Baumeister (Ed.), The self in social 
psychology (pp. 446-460).New York: Psychology Press.

Thompson, B. L., & Waltz, J. (2008). Self-compassion and PTSD 
symptom severity. Journal of Traumatic Stress, 21(6), 556-558.

Tirch, D. (2010). Mindfulness as a context for the cultivation for 
compassion. International Journal of Cognitive Psychotherapy. 
3, 113-123.

Tomanik, S., Harris, G., & Hawkins, J. (2004). The relationship 
between behaviours exhibited by children with autism and 
maternal stress. Journal Of Intellectual and Developmental 
Disability, 29(1), 16-26. 

Törneke, N. (2010). Learning RFT: An introduction to relational 
frame theory and its clinical applications. Oakland, CA: New 
Harbinger.

Treharne, G., Lyons, A., Booth, D., &Kitas, G. (2007). Psychological 
well beingacross 1 year with rheumatoid arthritis: Coping 
resources as buffers of perceived stress. British journal of 
Health Pychology,12(3), 323-345. 

Van Dam, N., Sheppard, S., Forsyth, J., & Earleywine, M. (2011). 
Self-compassion is a better predictor than mindfulness of 
symptom severity and quality of life in mixed anxiety and 
depression. Journal of Anxiety Disorders, 25, 123–130.

Vettese, L., Dyer, C., Li, W. & Wekerle, C.(2011). Does self-compassion 
mitigate the association between childhood maltreatment and 
later emotional regulation difficulties? International Journal of 
Mental Health and Addiction,9,480-491.

Vettese, L., Dyer, C., Li, W., & Wekerle, C. (2011). Does self-
compassion mitigate the association between childhood 
maltreatment and later emotional regulation difficulties? A 
preliminary investigation. International Journal of Mental 
Health and Addiction, 9, 480-491



فعالية برنامج عالجي بالتقبل واللتزام يف تنمية ال�صفقة بالذات د. �صهام على عبد الغفار عليوة  

 237 

Vilardaga, R. (2009). A relational frame theory account of empathy. 
The International Journal of Behavioral Consultation and 
Therapy, 5, 178-184.

Volkow, N., Baler, R., Compton, W., & Weiss, S.  (2014). Adverse 
health effects of marijuana use. New England Journal of 
Medicine, 370(23), 2219-2227.

Voth, J., &Sirois, F. M. (2009). The role of self-blame and 
responsibility in adjustment to inflammatory bowel disease. 
Rehabilitation Psychology, 54(1), 99. doi: 1 0 . 1 0 3 7 /
a0014739

Wang, S. (2005). A conceptual framework for integrating research 
related to the physiology of compassion and the wisdom 
of Buddhist teachings. In P. Gilbert(Ed.), Compassion: 
Conceptualizations, research and use in psychotherapy. New 
York: Routledge.

Wenzlaff, R. M., & Wegner, D. M. (2000). Thought suppression. In 
S. T. Fiske (Ed.), Annual review of psychology (Vol. 51, pp. 
59-91). .

Wilson, D. S., Van Vugt, M., & O’Gorman, R. (2008). Multilevel 
selection theory and major evolutionary transitions: 
Implications for psychological science. Current Directions in 
Psychological Science.

Worthington, E., O’Connor, L., Berry, J., Sharp, C., Murray, R., 
& Yi, E. (2005). Compassion and forgiveness: Implications 
for psychotherapy. In P. Gilbert (Ed.), Compassion: 
Conceptualizations, research and use in psychotherapy (pp. 
168-192).New York: Routledge.

Wren, A. A., Somers, T. J., Wright, M. A., Goetz, M. C., Leary, M. 
R., Fras, A. M., Huh, B. K., & Rogers, L. L. (2012). Self-
compassionin patients with persistent musculoskeletal pain: 
Relationship of self-compassionto adjustment to persistentpain. 
Journal of Pain and Symptom Management, 43, 759-770.

Yadavia, J., Hayes, S. & Vilardaga, K. (2014).Using acceptance and 
commitment therapy to increase self-comassion: A randomized 
controlled trial. J.contextualBehav sci. 1,3(4);248-257.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 238 

Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (in press). Self-compassion interpersonal 
conflict resolutions, and well-being.Self and Identity.

Zabelina, D. L., & Robinson, M. D. (2010). Don’t be so hard on 
yourself: Self-compassiofacilitates creative originality among 
self-judgmentalindividuals. Creativity Research Journal, 22, 
288-293. 



فعالية برنامج اإر�سادي خلف�س بع�س اال�سطرابـات ال�سلوكية
 لدى االأطفال ذوي االإعاقة الفكرية الب�سيطة امل�ساء اإليهم 

د. نهى عبد احلميد حممود ح�سني 
مدر�س ال�سحة النف�سية لالأطفال غري العاديني 

 ق�سم العلوم النف�سية
كلية ريا�س الأطفال- جامعة بور�سعيد





املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 241 

ملخ�س البحث
هدف �لبحث �لتحقق من فعالية برنامج �إر�سادي لتعديل بع�س �ل�سطر�بات 
�ل�س���لوكية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �مل�ساء �إليهم. وتخفيف �آثار 
�لإ�س���اءة �لت���ي وقع���ت على ه���وؤلء �لأطفال. و�إلقاء �ل�س���وء على بع�س �س���ور �لإ�س���اءة 
�لت���ي يتعر����س لها �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة. تكونت عين���ة �لبحث �حلايل من 
)20( م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، وت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 
5-8 �س���نو�ت، حي���ث ترت�وح معام���ل ذكائهم بني)60-69(، ومت �ختي���ار �لعينة بطريقة 
عمدية من مركز �لتعليم �خلا�س لالإعاقات �لذهنية و�جل�سمانية مبحافظة �أ�سيوط 
. و�لذين تعر�س���و� خلرب�ت �لإ�س���اءة باأ�س���كالها �ملختلفة. �قت�س���ر �لبحث �حلايل على 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة مركز �لتعليم �خلا����س لالإعاقات �لذهنية 
و�جل�س���مانية مبحافظ���ة �أ�س���يوط. وتناول���ت �لباحث���ة �أدو�ت �لبح���ث �لتالي���ة �ختب���ار 
�مل�س���فوفات �ملتتابعة �مللونة لقيا�س �لذكاء، و مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �مل�سور 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة.ومت تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي لتعديل 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �مل�س���اء �إليهم 
. وق���د ��س���ار نتائ���ج �لبح���ث عل���ى وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني 
�لقبلى و�لبعدي يف �إجماىل مقيا�س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�سور. كما �ت�سح وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبع���دي يف جميع �أبع���اد مقيا�س 
�ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور )�ل�س���لوك �لعدو�ين، �إيذ�ء �لذ�ت(. وكما يت�سح عدم 
وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س �لبعدي و�لقيا����س �لتتبعى يف �إجماىل 
مقيا����س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور. كم���ا يت�س���ح ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�سائية بني متو�سطات �لرتب بني �لقيا�س �لبعدي و�لقيا�س �لتتبعي يف جميع �أبعاد 
مقيا�س �ل�س���طربات �ل�سلوكية �مل�س���ور )�ل�سلوك �لعدو�ين، �إيذ�ء �لذ�ت(. ، مما يدل 

على عدم وجود فروق يف �إجماىل �ملقيا�س.  

الكلمــات املفتاحية  : �لربنامج �لر�س���ادى - �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية -  �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مل�ساء �إليهم.
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The effectiveness of a counseling program in reducing  Some behavioral 
disorders in abused mentally disabled Children who are able to learn

   PhD. Noha Abdelhameed Mahmoud Hussein

The research aims to check the effectiveness of a counseling program in 
modifying some behavior disorders in abused mentally disabled children, reduce 
some behavioral disorders and the effect of abuse on those children, and review 
some forms of abuse suffered by mentally disabled children. The sample of the 
study consisted from (20) males and females mentally disabled children who are 
able to learn. Their ages varied from 6-8 years old and suffered different forms 
of abuse. Their IQ varied from (60- 69). The sample was selected deliberately 
from children attending the special education center for mental and physical 
disability in Asiout Governorate. Those children have been exposed to different 
experiences of abuse in different forms. The sample was limited to mentally 
disabled children who are able to learn and attended the special education center 
for mental and physical disability in Asiout Governorate. The researcher used the 
quasi experimental method. The research tools used were:  Raven colored Metrics 
IQ Test (Hussein, 2015), Pictorial behavior disorders scale for mentally disabled 
children who are able to learn (prepared by researcher), and the counseling 
program for modifying behavior disorders in mentally disabled children who are 
able to learn (prepared by researcher). The results of the research indicated that: 
There are statistically recognized differences between the average ranks in pre 
and post measure in the total score on Pictorial behavior disorders scale. Through 
checking the table of averages, we find that the difference is in favor of post 
measure which indicates differences in the total score on scale in favor of post 
measure. There are statistically recognized differences between the average ranks 
in pre and post measure in all dimensions on Pictorial behavior disorders scale 
(aggressive behavior – self harm). Through checking the table of averages, we 
find that the difference is in favor of post measure which indicates differences 
in the total score on scale in favor of post measure in all dimensions. There are 
statistically recognized differences between the average ranks of abused children 
before and after program application on Pictorial behavior disorders scale in favor 
of post measure. Results indicate statistically recognized differences in favor of 
post application in all dimensions on scale which verifies the hypothesis. There 
are no statistically recognized differences between the average ranks in post and 
follow up measure in the total score on Pictorial behavior disorders scale which 
indicate lack of difference on the total score of measure.

Keywords: Counseling program – behavioral disorders - abused mentally 

disabled Children
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مقدمة البحث:
حظي���ت �لإعاق���ة �لفكرية �ليوم باهتم���ام بالغ على �مل�س���تويني �لعاملي و�ملحلي، 
وذل���ك يف حماول���ة لدجمه���م يف �ملجتم���ع �لذي يعي�س���ون فيه مبا يحقق له���م �لتو�فق 

�لنف�سي و�لجتماعي.

و�لطف���ل ذي �لإعاق���ة ق���د يك���ون عاج���ًز� �أحيان���ا ع���ن فه���م بع����س �ل�س���و�بط 
�ملجتمعي���ة، ولع���ل �أخطر م���ا يعاين منه �لطف���ل ذي �لإعاقة �لفكري���ة يف حياته هو �أن 
تت�سم معظم �أ�ساليبه �ل�سلوكية بالعنف و�إحلاق �ل�سرر بالذ�ت و�لآخرين و�لت�سرفات 
�ملزعجة؛ وعدم مقدرته على �إقامة عالقات �جتماعية مقبولة مع �أقر�نه؛ لأنه يوجه 
كل ن�س���اطه وطاقته نحو �أ�س���اليب �ل�س���لوك �ملدمر للطاقة؛ مما يجعله �أكرث عر�س���ة 
لتجنب �ملو�قف �لتي تكون لها تاأثري يف �لتفاعل �لإيجابي من قبل �لأقر�ن و�لو�لدين 
و�لإخ���وة؛ مم���ا يعج���زه ع���ن �مل�س���اركة و�لتاأث���ري يف جمتمع���ه وي�س���بح �أكرث ��س���تهد�ًفا 
لالإحب���اط؛ وكث���رًي� م���ا يظهر لديه عج���ز يف �ملهار�ت �لالزمة للتفاع���ل مع �لآخرين.

ولقد تز�يد �لهتمام بال�سطر�بات �ل�سلوكية، �لتي توؤثر على �لأطفال وعلى 
منوهم ب�سكل طبيعي وعلى م�ستقبلهم يف �حلياة، و�نطلق من هذ� �لهتمام �فرت��س 
مف���ادة �أن �س���رعة �لتدخل و�إيجاد �حللول و�لأ�س���اليب �ملنا�س���بة و�لفعال���ة لرفع كفاءة 

هوؤلء �لأطفال وهم يف �سن مبكرة، متكنهم من مو�جهة �حلياة ب�سورة �أف�سل. 

وتنعك����س �آث���ار �لإعاق���ة �لفكري���ة ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى خمتلف مظاهر �س���لوك 
�لطف���ل بدرجات ون�س���ب متفاوت���ة �إذ تنعك�س عل���ى �آد�ئه يف �مله���ار�ت �لعقلية و�ملعرفية 
وعل���ى قدرت���ه عل���ى �لتكي���ف �لجتماعي، حي���ث يع���اين ذي �لإعاقة �لفكرية من �س���وء 
�لتكي���ف مع نف�س���ه ومع �ملو�قف �جلديدة، وبالتايل عل���ى تو�فقه �لنفعايل و�لعاطفي 

وعلى �سماته �ل�سخ�سية ككل )عطية، 2008، 4(. 

فيغل���ب على �س���لوك �لطف���ل ذي �لإعاقة �لتبل���د �لنفعايل و�لالمب���الة وعدم 
�لكرت�ث مبا يدور حوله و�لندفاعية، كما يتميز �سلوكه بالنعز�لية و�لن�سحاب من 
�ملو�قف �لجتماعية و�لنزعة �لعدو�نية و�ل�س���لوك �مل�ساد للمجتمع، ومن �أبرز �سماته 
�ل�سخ�س���ية �س���هولة �لنقي���اد و�ل�س���عور بالدوني���ة و�س���عف �لثق���ة بالنف����س و�لإحباط 

و�لقلق )�سليمان، 2001، 183(.



فعالية برنامج اإر�صادي خلف�س بع�س ال�صطرابات ال�صلوكية د. نهى عبد احلميد حممود ح�صني 

 244 

وعل���ى �لرغ���م م���ن هذ� �لهتم���ام �لذي حظيت ب���ه �لطفولة م���ن قبل خمتلف 
�جلهات وبكل م�س���توياتها؛ جند �أن �لطفل قد �أ�س���بح هدًفا توجه �إليه �لإ�س���اءة باأنو�ع 

و�سور �ستى، ولأ�سباب غري تربوية وغري �أخالقية. 

فالأطف���ال �لأ�س���غر عم���ًر� ه���م عر�س���ة لالإهم���ال �جل�س���دي، يف ح���ني يك���ون 
�لأك���رب منه���م عر�س���ة لالإهمال �لعاطف���ي، �أما �ملر�هقون فيتعر�س���ون �أكرث لالإ�س���اءة 
�جل�س���دية، فيما تبد�أ �لإ�س���اءة �جلن�سية على �لأغلب من �س���ن ثالث �سنو�ت فما فوق، 
كذلك فاإن وجود �إعاقة ما لدى �لأطفال يعد عامال م�س���جًعا لوقوع �لإ�س���اءة عليهم، 
حي���ث يتعر����س ه���وؤلء �لأطف���ال نتيجة �إ�س���ابتهم باإعاقة ج�س���دية �أو عقلية لالإ�س���اءة 
وخا�س���ة �لإ�س���اءة �جل�س���دية و�للفظية و�لإهمال، نتيجة عدم معرفة طريقة �لتعامل 
م���ع ه���وؤلء �لأطفال، فقد وجد بع�س �لباحث���ني �أن �لإعاقة �لفكرية من �أهم �لعو�مل 
�لتي ت�ساعد على �لإيذ�ء، ووجود هذ� �لطفل ي�سكل �سغطا غري طبيعي على �لأ�سرة، 
كذل���ك ف���اإن ترتي���ب �لطف���ل يف �لأ�س���رة يك���ون عاماًل م�س���هًما يف وق���وع �لإ�س���اءة عليه                                   

)�لزيود وفوزي، 2007، 4(. 

م�سكلة البحث:
تنبثق م�س���كلة �لبحث من �طالع �لباحثة على نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي 
تناول���ت �لإ�س���اءة مبختل���ف �س���ورها ومظاهره���ا لدى �لأطفال ب�س���فة عام���ة و�أطفال 
ذوي �لإعاق���ة ب�س���فة خا�س���ة، فالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عاج���زون �أحيانا عن 
فهم �ل�س���و�بط �ملجتمعية؛ لذلك فهم يتعر�س���ون ويعانون �لعديد من �س���ور �لإ�ساءة 
�لبدني���ة و�لنف�س���ية و�لنفعالية و�جلن�س���ية، ومن �لإهمال و�لعنف �ملوج���ه �إليهم، لذ� 
فه���م يت�س���مون بالعن���ف و�لعدو�نية و�لقل���ق و�إيذ�ء �ل���ذ�ت، كما �أنهم يتعر�س���ون د�ئًما 

ل�سوء �ل�ستغالل.

وم���ن خ���الل مالحظة �لباحثة �أثن���اء تطبيق بر�مج �لإعاق���ة باجلمعيات �لتي 
تعمل يف جمال �لإعاقة، و�إن �إحدى �مل�س���كالت �لرئي�س���ية �لتي يعاين منها �لطفل ذي 
�لإعاقة �لفكرية؛ وهي ظاهرة �لإ�س���اءة �إليه وظهور �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لديهم، 

ميكن تلخي�س م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل: 
ما فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي لتعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى 	•

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مل�ساء �إليهم؟
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اأهداف البحث:
�لتحق���ق م���ن فعالية برنامج �إر�س���ادي لتعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية 1 ))

لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مل�ساء �إليهم.
�لتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي يف خف����س بع����س �ل�س���طر�بات 1 ))

�ل�سلوكية وتخفيف �آثار �لإ�ساءة �لتي وقعت على هوؤلء �لأطفال.
�إلقاء �ل�سوء على بع�س �سور �لإ�ساءة �لتي يتعر�س لها �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية.

اأهمية البحث: 
من الناحية النظرية والتطبيقية:

تتمثل اأهمية البحث من الناحية النظرية فيما يلي: 
تن���اول فئ���ة من فئ���ات �لإعاقة �لفكري���ة وهي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة مما 1 ))

ي�ساير �لجتاه �لعاملي يف �لهتمام بالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
تن���اول �إح���دى �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �ل�س���ائعة ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 1 ))

�لفكرية و�لذي يرتبط بالعديد من �ل�سطر�بات �لنف�سية �لأخرى.
حاج���ة جم���ال در��س���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �إىل �إج���ر�ء كث���ري م���ن �لرب�م���ج 1 ))

�لتدخلية �لإر�سادية �لتي تتناولها من زو�يا وجو�نب متعددة.
ينف���رد �لبح���ث باأ�س���بقية خا�س���ة حيث مل تتن���اول �أي من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 1 ))

�ملحلية بر�مج �إر�س���ادية لتعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مل�ساء �إليهم.

وتتمثل اأهمية البحث من الناحية التطبيقية فيما يلي: 
ت�س���ميم برنامج �إر�سادي لتعديل بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال 1 ))

ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �مل�س���اء �إليه���م، مم���ا يفي���د كل �لقائمني على 
تربية �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�مل�ساهمة يف تعديل بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية.1 ))
�خل���روج ببع�س �لتو�س���يات و�ملقرتح���ات و�لتي قد تفي���د �لعاملني و�لباحثني 1 ))

مبجال �لإعاقة �لفكرية.
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ُتع���د در��س���ة مو�س���وع �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية باأ�س���كالها �ملختلف���ة �ملرتبط���ة 1 ))
بالإ�ساءة لالأطفال من �لدر��سات �لقليلة يف ميد�ن �لطفل �ملعاق.

قد ي�س���هم �لبحث �حلايل يف بيان خطورة �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية على تو�فق 1 ))
�لأطفال ذوي �لإعاقة مع ذو�تهم وبيئاتهم، وخا�سة �ملرتبطة باأ�سكال �لإ�ساءة 
�إليه���م مم���ا ق���د يدفع �ملهتم���ني بهم لو�س���ع �آلي���ات للتغلب عليه���ا وعالجها �أو 

�لتقليل من �أثارها �ل�سلبية.
�إن حماولة مو�جهة بع�س �سور �لإ�ساءة �لتي يتعر�س لها �لطفل ذي �لإعاقة 1 6)

و�لتخفي���ف م���ن حدته���ا تع���د عاماًل ي�س���اعد على حتقيق �ل�س���تقر�ر �لنف�س���ي 
و�لجتماعي لديهم.

تقدمي بر�مج �لتدخل �ملبا�س���ر لتمكني �لطفل ذي �لإعاقة من مو�جهة �س���ور 1 7)
�لإ�س���اءة، ي�س���هم يف �إع���ادة تاأهي���ل ودم���ج ه���وؤلء �لأطف���ال يف �ملجتم���ع وجعلهم 

عنا�سر �إيجابية.
حماول���ة �إ�س���هام �لبح���ث �حل���ايل يف تطوي���ر خط���ط وبر�م���ج ومن���اذج �لعم���ل 1 ))

باملوؤ�س�سات �حلكومية و�جلمعيات �لأهلية �ملعنية بالأطفال ذوي �لإعاقة.

م�سطلحات البحث االإجرائية: 
يت�سمن �لبحث �ملفاهيم �لإجر�ئية �لآتية:

برنامج اإر�سادي: تعرفه �لباحثة باأنه: »جمموعة جل�سات �إر�سادية خمططة ومنظمة 
يف �س���وء �أ�س����س علمية تت�سمن كل من فنية �لنمذجة ولعب �لدور و�لتعزيز و�ملناق�سة 
�جلماعي���ة و�حل���ور؛ وذلك بهدف تعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لناجتة عن 

�أ�سكال �لإ�ساءة لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

ذوي الإعاق�ة الفكرية الب�سيطة: تع���رف �لباحثة �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية باأنه هو 
�ل���ذي ت���رت�وح معامل ذكائه ب���ني )55-70( على �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة �مللونة ل 
Raven و�مللتحق���ني مبرك���ز روؤية لذوي �لحتياجات �خلا�س���ة مبحافظة �لقليوبية؛ 
على �أن يكون �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية قاباًل للتعليم ليلتحق بالربنامج �لإر�سادي.
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مفه�وم الإ�ساءة للطفل: تعرفه �لباحثة �أنه �لأذى �لذي يقع على �لطفل �س���و�ء �أكان 
ج�س���دًيا �أو نف�س���ًيا �أو ��ستغالل �لطفل لأغر��س جن�سية قد تت�سبب يف حدوث عاهة �أو 

�إ�سابة نف�سية لديه.
ال�سطراب�ات ال�سلوكي�ة: تعرفها �لباحثة باأنه���ا �لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطفل 
على مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية مو�س���وع �لبحث باأبعاده )�ل�س���لوك �لعدو�ين- 

�إيذ�ء �لذ�ت(.

حمددات البحث:
طبق �لبحث �حلايل �سمن حدود معينة ��ستملت على ما ياأتي:

• املحددات الب�سرية: �قت�س���رت عينة �لبحث �حلايل على)20( طفاًل من ذوي 	
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة من �لبنني و�لبنات، وترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 

5-8 �سنو�ت، و�لذين تعر�سو� خلرب�ت �لإ�ساءة باأ�سكالها �ملختلفة.
• املح�ددات املكاني�ة: �قت�س���ر �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 	

�لفكرية �لب�سيطة مبركز للتخاطب وتنمية �ملهار�ت ببور�سعيد.
• املح�ددات الزمنية: متثلت يف فرتة تطبي���ق �أدو�ت �لبحث على �لأطفال ذوي 	

�لإعاقة �لفكرية خالل �لفرتة من )2017/5/8- 2017/8/8م(.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
اأولً- الإعاقة الفكرية:

• تعريف الإعاقة الفكرية:	
هناك �لعديد من �لتعريفات �لتي تناولت ذوي �لإعاقة وقد �ختلف �لباحثون 
يف �لزو�ي���ا �لت���ي تناول���و� منه���ا معن���ى �لإعاق���ة وذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة ح�س���ب 
تخ�س�ساتهم، فمنهم من تناولها من ز�وية ج�سمية وح�سية و�هتم باجلو�نب �لطبية 
�ملرتبطة بها، وبع�س���هم �هتم بها من ز�وية نف�س���ية و�جتماعية، ومنهم من نظر �إليها 
من وجهة نظر �ساملة للجو�نب �جل�سمية و�لنف�سية و�لجتماعية، وهناك من تناول 
تعريف ذي �لإعاقة بناًء على �أ�س���ا�س طبيعة �لعجز، وما هو على �أ�س���ا�س �س���بب �لعجز، 

وما هو على �أ�سا�س �أثاره، وما هو على �أ�سا�س ن�سبته )عامر، وعامر، 2006، 13(.
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1– التعريفات الطبية: 
ترك���ز ه���ذه �لتعريف���ات عل���ى �لإ�س���ابة �ملخي���ة بو�س���فها �خت���الل ع�س���وي يف 
�جل�س���م �أو خلل يف وظائف �جلهاز �لع�س���بي �ملركزي يوؤدى �إىل ق�س���ور يف �لآد�ء للفرد 
ذى �لإعاق���ة وبذل���ك ت�س���بح �لإعاقة �لفكرية حالة من �لعجز للو�س���ول �إىل م�س���توى 
�لنم���و �ل�س���وي للف���رد نتيج���ة عدم �كتم���ال �لنم���و �لعقلي ويع���رف على �أن���ه حالة من 
�ل�س���عف يف �لوظيفي���ة �لعقلية نتيجة عو�مل د�خلية ت���وؤدى �إىل تدهور كفاءة �جلهاز 
�لع�س���بي؛ مم���ا ينت���ج عنه نق�س يف �لق���درة �لعامة للنم���و و�لتكام���ل �لإدر�كي و�لفهم 
يوؤدي ب�سكل مبا�سر �إىل ظهور �لكثري من مظاهر �سوء �لتكيف مع �لبيئة. يت�سح مما 
�س���بق �أن �لتعاريف �لع�س���وية و�لطبية تركز على �أهمية �لعو�مل �لور�ثية و�لإ�سابات 
�لع�سوية ومالها من تاأثري على �لذكاء و�لقدر�ت �لعامة و�لإدر�ك لدى �لأفر�د ذوى                

�لإعاقة �لفكرية. 

2- التعريفات الرتبوية: 
توؤك���د �لتعاري���ف �لرتبوي���ة عل���ى ع���دم ق���درة �لف���رد ذي �لإعاق���ة �لفكرية على 
�لتعل���م، ويع���د ه���ذ� �لق�س���ور من وجه���ة نظر هذه �ملدر�س���ة �ملعي���ار �لأ�سا�س���ي للتعرف 
على �لإعاقة �لفكرية وت�س���نيفها حيث ت�س���ري هذه �لتعاريف �إىل �أن �لطفل ذ� �لإعاقة 
�لفكري���ة ل ي�س���تطيع �لتح�س���يل ب�س���ورة طبيعي���ة وبنف�س م�س���توى زم���الءه غري ذى 
�لإعاق���ة يف �ل�س���ف �لدر��س���ي �لو�حد، وكثرًي� م���ا تركز هذه �لتعاري���ف �لرتبوية على 
�لهتم���ام بفئة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �لذين ترت�وح معامل ذكائهم ما بني )55–70( 

حيث تعد هذه �لفئة؛ فئة �لقابلني للتعليم.

3- التعريفات الجتماعية: 
ركزت هذه �لتعاريف على �لكفاءة �لجتماعية، �لتكيف �لجتماعي لدى �لفرد 
ذى �لإعاق���ة وتع���د �لتعاريف �لجتماعية ج���زًء� مكماًل للتعاريف �لطبية و�لع�س���وية 
حيث ت�سري �لأخرية �إىل �لق�سور يف �لقدر�ت �لعقلية للفرد، يف حني توؤكد �لأوىل على 

ق�سور كفاءته �لجتماعية.

4- التعريفات القانونية: 
يعنى هذ� �ملفهوم بتحديد م�سئولية �ل�سخ�س ذى �لإعاقة �لفكرية وم�سئولية 

�ملجتمع نحوه وهى �مل�سئوليات �ملدنية و�جلنائية �ملختلفة )�لكيالنى، 2010، 7-2(.
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خ�سائ�س الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية:

1– اخل�سائ�س اجل�سمية:
 يكون �لنمو �جل�سمي بطيًئا بالن�سبة لتطور �لأطفال غري ذوى �لإعاقة و�أكرث 
ا لالأمر��س و�أحياًنا ي�ساحب �ل�سعف �لعقلي ��سطر�ب يف �ملهار�ت �حلركية �أو  تعر�سً

�ل�سعف �لب�سري �أو �ل�سمع �أو عدم تكامل منو �لأ�سنان و�لع�سالت.
2– اخل�سائ�س العقلية: 

يع���د �نخفا����س معامل �لذكاء من �أهم �س���مات �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�مل�س���ببة مل���ا يعرتيهم م���ن �أوج���ه �لتاأخر و�لق�س���ور مثل تاأخ���ر �لنمو �للغ���وي و�ملعريف 
و�لعملي���ات �لعقلي���ة �ملعرفي���ة، كم���ا يعان���ى �لأطف���ال ذوو �لإعاقة �لفكرية من �س���عف 

�لقدرة على �لنتباه، �لتذكر، �لتمييز، �لتخيل و�لتفكري.
3- اخل�سائ�س النف�سية: 

يغلب على �سلوك �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لتبلد �لنفعايل و�لالمبالة 
وع���دم �لك���رت�ث مبا يدور حوله���م و�لندفاعية وعدم �لتحك���م يف �لنفعالت، كذلك 
يتميز �سلوكهم بالنعز�ل و�لن�سحاب من �ملو�قف �لجتماعية؛ و�لنزعة �لعدو�نية يف 
بع�س �لأحيان، و�ل�س���لوك �مل�ساد للمجتمع وتدنى م�ستوى �لد�فعية �لد�خلية وتوقع 
�لف�س���ل، �س���هولة �لنقي���اد و�س���رعة �ل�س���تهو�ء، �جلمود و�لت�س���لب، �ل�س���عور بالدونية 
و�لإحباط، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت و�سعف �لثقة بالنف�س، �لرتابة و�لت�ستت و�لرتدد 

وبطء �ل�ستجابة و�لقلق و�ل�سرحان و�لوجوم.
4- اخل�سائ�س الجتماعية: 

ع���رف �لبع����س �لإعاقة �لفكرية باأنها حالة عدم �كتم���ال �لنمو �لعقلي بدرجة 
جتع���ل �لف���رد عاج���ًز� ع���ن مو�ئمة نف�س���ه م���ع �لبيئ���ة ومع �لأف���ر�د غ���ري ذوى �لإعاقة 
ب�س���ورة جتعله د�ئًما يف حاجة �إىل رعاية وحماية خارجية، ولهذ� فقد و�سفو� �لطفل 

ذ� �لإعاقة باأنه غري كفء �جتماعيا ومهنًيا )�لكيالنى، 2010، 30- 39(.
ثانًيا- مفهوم الإ�ساءة لالأطفال:

تعد �لإ�ساءة �إىل �لطفل �ملعوق و�حدة من �أخطر �لظو�هر �لتي قد يتعر�س لها 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية حيث توؤثر يف منوهم �ل�س���حي و�لنف�سي و�لجتماعي، 
ف�س���اًل عما حتمله من مظاهر غري �إن�س���انية وغري متح�سرة، وقد �هتمت �ملجتمعات 

بكافة �أ�سكالها بهذ� �ملو�سوع ملا ميثله من عدو�ن خطري على �لطفل.
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يتعر����س �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية لالإ�س���اءة يف �لعديد م���ن �لأماكن منها 
�ملن���زل م���ن خالل �لو�لدين و�لإخوة، ثم يف �ملدر�س���ة على �أي���دي �ملعلمني و�لزمالء يف 
�ل�سف �لدر��سي، ثم يتعر�س �لأطفال �إىل �لإ�ساءة يف �ملجتمع �لكبري من خالل عامة 
�لنا�س، �أو من خالل �لإهمال �لذي قد تتعر�س له تلك �لفئة و�ملتمثل يف نق�س بر�مج 

�لرعاية و�لهتمام.

تعريف الإ�ساءة:
عرف Albeniz, Joaquin, (2004, 289-300) �لإ�س���اءة باأنها: “�أي فعل 
يق���وم ب���ه �لو�ل���د�ن �أو �لقائم���ون على رعاية �لطف���ل، �أو ميتنعون عن تق���دمي �لرعاية 
ل���ه و�ل���ذي ي�س���بب له �مل���وت �أو �لإيذ�ء �جل�س���دي �أو �لنفعايل �أو �لإ�س���اءة �جلن�س���ية �أو 
�ل�ستغالل وبذلك يت�سمن مفهوم �لإ�ساءة �لعديد من �ل�سور و�ملظاهر لالإ�ساءة مثل 

�لإهمال و�لتعدي �جل�سدي و�لإ�ساءة �لنفعالية و�لعتد�ء �أو �لتحر�س �جلن�سي”. 

وعرفته���ا فهي���م )2007، 25( باأنه: “هو �س���لوك من جان���ب �لو�لدين �أو �لقائم 
عل���ى رعايته و�لذي ينجم عنه �أذى بدين ونف�س���ي و�نف�س���ال حقيق���ي ورمبا ينتج عنه 

وفاة �لطفل ”.

يعرف �خلد�لدي )2008، 65( �لإ�ساءة للطفل باأنها : “ت�سرف �أو �سوء ت�سرف 
ي�س���در م���ن قب���ل �لو�لدي���ن �أو من يق���وم برعاي���ة �لطفل، بحي���ث يت�س���بب يف: �لوفاة، 
�إحلاق �أذى حقيقي ج�س���دي �أو �نفعايل، �إ�س���اءة جن�س���ية �أو ��س���تغالل جن�سي للطفل �أو 

�أي ت�سرف �أو �سوء ت�سرف ينتج عنه خطر �أو �أذى متوقع على �لطفل”.

حجم ظاهرة اإ�ساءة الأطفال: 
ي�س���عب حتدي���د حج���م �إ�س���اءة �لأطفال ب�س���كل دقي���ق، لع���دم وجود �إح�س���اء�ت 
ودر��س���ات كافية حول حجم هذه �لظاهرة، �إ�س���افة �إىل عدم دقة �لإح�ساء�ت �ملتي�سرة، 

وذلك يرجع �إىل عدة �أ�سباب منها: 
�سعوبة �لإبالغ عن و�قعة �لإ�ساءة من قبل �لأطفال �ملتعر�سني لها.1 ))
�سعوبة حتديد �ملظاهر �لعامة لالإ�ساءة وخ�سو�ساَ �لإ�ساءة �لنف�سية.1 ))
حم���اولت �لت�س���رت عل���ى تعر����س �لطف���ل لالإ�ساءة،خا�س���ة م���ن �أفر�د �أ�س���رته. 1 ))

)بوقري، 2010، 93(.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 251 

وتتن���وع �لتقدي���ر�ت بخ�س���و�س �أع���د�د �لأطف���ال �لذي���ن يو�جه���ون �لإ�س���اءة   
باأنو�عه���ا �س���نوًيا. على �س���بيل �ملثال، ت�س���ري �أحدث �لإح�س���ائيات �إىل �أن ع���دد �لأطفال 
�لذين يو�جهون حالت �لإ�س���اءة �رتفع حول �لعامل �إىل ما يو�زي 244 ماليني طفل، 
 .(Akrami, & Davudi, 2014, 2) من بينهم 35% �أطفال ما دون �س���ن �ملدر�س���ة
وتختلف هذه �لن�سبة عن تقارير منظمة �ليوني�سيف و�لتي قدرت فيها �أعد�د �لأطفال 
 (UNICEF, لذين يو�جهون �لإ�س���اءة �س���نوًيا يرت�وح ما بني 133-275 مليون طفل�
(2014، ووفًقا ل�ستطالع قومي يف كند� بعنو�ن “�إح�سائيات �لإ�ساءة �سد �لطفل يف 
28 مقاطعة”، بلغت معدلت �لإ�س���اءة �ملبا�س���رة �س���د �لطفل يف �سن ما قبل �ملدر�سة 
81.7% م���ن �إجم���ايل ح���الت �لإ�س���اءة عموًم���ا �س���د �لأطف���ال، يف ح���ني بلغ���ت معدلت 
 ،(Akrami, Davudi, 2014, 8)%62،2 لإ�س���اءة �جلن�س���ية غ���ري �ملبا�س���رة ن�س���بة�
ا ت�سري وز�رة �ل�سحة و�خلدمات �لب�سرية �لأمريكية يف �أحدث تقاريرها لعام )2014(  �أي�سً
�أن ن�سبة �أقل من 20% من �لأطفال �ملُعر�سني لالإ�ساءة بالوليات �ملتحدة يح�سلون على 
خدمات �لرعاية �ملالئمة ب�سبب �سعف معدلت �لإبالغ عن �أحد�ث �لإ�ساءة �أو تاأخر �لإبالغ، 
 .(U.S.A,2014) ف�ساًل عن جهل بع�س �لأ�سر بالآثار �لناجمة عنها �سد �أطفالهم

و�أ�س���ارت در��س���ة �أبو نو��س )2003( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �خل�س���ائ�س 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لالأطف���ال �لذي���ن تعر�س���و� لالإ�س���اءة و�لأطف���ال �لذي���ن مل 
يتعر�س���و� لالإ�س���اءة، وكانت �لنتائج �أن �أكرث �أ�س���كال �لإ�ساءة �سيوًعا �لإ�ساءة �جل�سدية، 
وهي �أعلى من ن�س���بة �لإ�س���اءة �جلن�سية، و�لإ�س���اءة �لنف�سية حيث بلغت ن�سبتها %44.8 
بني �لأطفال �لذين تعر�س���و� لالإ�س���اءة، و�ن �أكرث �أربعة خ�س���ائ�س نف�سية و�جتماعية 
�س���ائعة ل���دى �لأطف���ال �لذي���ن تعر�س���و� لالإ�س���اءة ه���ي �لعدو�ني���ة، نق����س �مله���ار�ت 

�لجتماعية، و�لعتمادية، و�لعزلة.

يو�س���ح �ملكتب �لأمريكي لرعاية �لأطفال �س���حايا �لإ�س���اءة �جلن�س���ية )2013( 
�أن نتائج �لإ�س���اءة �جلن�س���ية ترت�وح ما بني منو �ل�سلوكيات �لعدو�نية، �لقلق/�خلوف، 
�س���عف �مله���ار�ت �للفظي���ة، �مل�س���كالت �لنف�س���ية �جل�س���مية، �نع���د�م �ل�س���عور بالأم���ن 
�لنف�س���ي، �س���عف �لثق���ة بالنف����س، �حتمالت منو �س���عوبات �لتعل���م و�لتاأخ���ر �لنمائي، 
ويف بع����س �حل���الت ميك���ن �أن يتطور �لأمر �إىل ظهور �لعديد من م�س���كالت �ل�س���حة 
 American Office for Children Victims of Abuse and �لعقلي���ة 

.(Violence,2013)
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نتيجة لذلك، �أ�سدرت �جلمعية �لقومية لالأخ�سائيني �لنف�سيني يف تقريرها 
لعام 2013 تو�سية ب�سرورة ق�ساء �لأخ�سائيني �لنف�سيني يف �ملد�ر�س وريا�س �لأطفال 
80% من �أوقاتهم يف �لتو��س���ل مع �لآباء لتوعيتهم و�إر�س���ادهم باأ�س���ر�ر �لإ�س���اءة على 

(American School Counselor Association, 2013) .أطفالهم�

وت�س���جل بع�س �لبحوث �أن ما بني 25-85% من ذوي �لإعاقة �لفكرية �س���حايا 
لالإ�س���اءة �جلن�س���ية (Saunders, 2012; 717-721) وعل���ى �لرغ���م من �أن معظم 
�لباحثني يعرتفون بخطورة �لإ�ساءة �جلن�سية على �لأطفال غري �أن هذه �مل�سكلة تبقى 
يف حيز �ملناق�سة، وقد �أ�سارت تقدير�ت لنت�سار معدلت �لإ�ساءة �جلن�سية على �لأطفال 
يف �لوليات �ملتحدة �أنها تختلف �ختالًفا كبرًي� يف معدلتها وحجم وخ�سائ�س �لعينة 
ومناهجها �ملختلفة عرب در��سات �مل�سح مما عليه من مناطق �أخرى، وت�سري �لتقدير�ت 
�إىل �نت�سار �لإ�ساءة �جلن�سية على �لأطفال من )2%-62%( يف �لإناث، ومن )%3-%62( 
يف �لذك���ور يف �لولي���ات �ملتحدة وكند�، ومن �أف�س���ل �لتقدير�ت �لتي نح�س���ل عليها يف 
معدلت �نت�سار �لإ�ساءة �جلن�سية على �لأطفال تاأتى من خالل �لدر��سات �لتي تعتمد 
على ��س���تخد�م �أثر رجعى لعينة كبرية، ورمبا يكون �أف�س���ل تقدير�ت ملعدلت �لإ�س���اءة 
يف �لوليات �ملتحدة هو �لتقرير �لإح�سائي �لذي ين�سر �سنويا من قبل �ملركز �لوطني 
لالإ�س���اءة و�لإهم���ال لالأطف���ال )NCCAN( وي�س���ري يف تقدير�ت���ه �إىل وجود حو�يل 
)86.656( من حالت �لإ�س���اءة �جلن�س���ية لالأطفال يف عام )2002( وهذ� ما يقرب �إىل 
)1.2%( م���ن ع���دد �س���كان يف �س���ن �لطفول���ة يف �لوليات �ملتح���دة تبعا ل���وكالت حماية 

.(Tackett, Williams, Finkelhor, 2008, 383-384) لطفل�

ت�سنيفات الإ�ساءة واأبعادها:
م���ن خ���الل مر�جعة ت�س���نيفات �لإ�س���اءة و�أبعاده���ا، ميكن �لقول بوج���ود �أربعة 

�أبعاد لالإ�ساءة يجمع عليها �لباحثون هي:
 .).Emotional Abuse لإ�ساءة �لنفعالية�
 .).Sexual Abuse لإ�ساءة �جل�سدية�
 .).Sexual Abuse لإ�ساءة �جلن�سية�
 .).Neglec لإهمال�
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 :Emotional Abuse اأ- الإ�ساءة النفعالية
تعد �لإ�ساءة �لنفعالية من �أخطر �أنو�ع �لإ�ساءة �لتي يتعر�س لها �لطفل ومن 
�أ�سعبها حتديًد�، وعلى �لرغم من ذلك فمن �لو��سح �أن هذه �ل�سورة من �لإ�ساءة لها 
�أ�سر�ر كبرية ميكن �أن توؤثر على تقدير �لطفل لذ�ته وعلى حياة �لطفل �لنفعالية، 
وتت�سمن �لإ�ساءة �لعاطفية هجمات متطرفة مثل: �ل�سر�خ و�ل�ستخفاف و�لتهديد، 
كم���ا يت�س���من كذل���ك �ملتطلبات غري �ملنطقية �أو �أ�س���ياء �أخرى من �لإ�س���اءة �لتي تقلل 
م���ن تقدي���ر �لطف���ل لذ�ت���ه، كم���ا تت�س���من جتاه���ل �لطف���ل وع���دم �لتعبري ع���ن �حلب 
جتاه �لطفل و�لرف�س وعدم �لقبول، وبذلك فاإن �لإ�س���اءة �لنفعالية ت�س���مل �لإ�س���اءة 
�لنف�س���ية، و�لإ�س���اءة �للفظي���ة، كما تظه���ر �لإ�س���اءة �لنفعالية غالًبا م�س���احبة لأنو�ع 

�أخرى من �لإ�ساءة )جوهرجي، 2012، 35(.

وقد عرف �لعقرباوي )2003، 49( �لإ�ساءة �لنفعالية باأنها: “متطلبات �أبوية 
ز�ئ���دة وغ���ري معقولة تفر����س على �لطفل توقع���ات �أكرب من قدر�ت���ه، وقد تظهر عن 
طريق �ل�ستخفاف بالطفل، �أو �لف�سل يف توفري �حلب و�لرعاية و�لإر�ساد �لكايف له”. 

وعرف قا�سم )2004( �لإ�ساءة �لنفعالية باأنها: “�ملمار�سات �مل�ستمرة للو�لدين 
و�لتي ت�س���بب دمار� عنيفا �أو �أ�س���ر�ر� بالغة لقدرة �لطفل، فالإ�س���اءة �لنفعالية توؤدي 
�إىل حدوث �ل�سطر�بات �لنف�سية و�ل�سلوكية �خلطرية، وت�سعف كال من �لقدرة على 
�لنج���اح، و�لقدرة على تكوين عالقات �س���وية م���ع �لآخرين، كما �أنها توؤدي �إىل حدوث 
تغري�ت يف تفكري �لطفل و�سخ�سيته، وبالتايل تغيري يف �سلوكه وتفاعله مع �لآخرين”.

ويرى �ل�س���روري )2005( �أن �إ�س���اءة �ملعاملة �لنفعالية "هي ت�سرفات �أو �أفعال 
ت�س���بب يف فقد�ن �لحرت�م �لنف�س���ي، وياأتي هذ� �لإح�س���ا�س بعدم �لحرت�م من �ل�سب، 

و�للعن، و�لذم، و�ملناد�ة باألفاظ جارحة نابية". 

وعرفت بوقري )2010، 87( �لإ�ساءة �لنفعالية باأنها: "�لنمط �ل�سلوكي �لذي 
يهاجم �لنمو �لعاطفي للطفل و�سحته �لنف�سية و�إح�سا�سه بقيمته �لذ�تية وهو ي�سمل 
�ل�س���تم و�لتحقري و�لرتهيب و�لعزل و�لإذلل و�لرف�س و�لتدليل �ملفرط و�ل�سخرية 
و�لنقد �لالذع و�لتجاهل و�لإ�ساءة �لنفعالية تتجاوز جمرد �لتطاول �للفظي وتعترب 
هجوًم���ا كا�س���ًحا على �لنم���و �لعاطفي �أو �لنفع���ايل و�لجتماعي للطف���ل وهو تهديد 

خطر لل�سحة �لنف�سية للطفل”. 
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وتاأخذ �لإ�ساءة �لنفعالية عدة �أ�سكال ميكن �إجمالها على �لنحو �لآتي:
اأولً- ال�ستغ�الل: ويك���ون ذل���ك من خالل �حل�س���ول على �س���يء ما م���ن �لطفل نتيجة 
ل�س���عفه، ومث���ال ذل���ك �لإ�س���اءة �جلن�س���ية �لت���ي يتعر����س له���ا �لطف���ل م���ن �لكب���ار                               

)�أبو عليا، 2000(.

ثانًي�ا- ع�دم قبول الطفل من قبل والدي�ه: ويتمثل ذلك برف����س مطالب �لطفل وعدم 
ا عندما يكون �لطفل يعاين من �لإعاقة �لذهنية، �أو  تلبية حاجاته �لأ�سا�سية خ�سو�سً

�لإهمال يف تقدمي �لرعاية �ملنا�سبة و�ل�ساملة للطفل.

ثالًثا- الإرهاب: ويتطلب ذلك �إجبار �لطفل على م�ساهدة �لإيذ�ء �ملحبب لدى �لكبار، 
مثال ذلك �لإيذ�ء �جلن�سي، �أو �لتهديد بالعتد�ء على �لطفل من قبل �أفر�د لإجباره 

على �آد�ء �سلوك ما. 

ولوم���ه  �لطف���ل  حتق���ري  طري���ق  ع���ن  ذل���ك  ويك���ون  واإهانت�ه:  الطف�ل  ل�وم  رابًع�ا- 
مع���ه �لتفاع���ل  وع���دم  وجتاهل���ه  مع���ه  �حلدي���ث  وجتن���ب  ب�س���خرية،  �إلي���ه  و�لنظ���ر 

 .(Vig, & Kaminer, 2002, 371-386)

وهن���اك �لعديد من �ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���لوكية �لت���ي متيز �لأطفال �لذين تعر�س���و� 
 (Molnar, Buka, Brennan, Holton, لالإ�س���اءة �لنفعالي���ة عن غريهم، وه���ي

:& Earls, 2003, 84-97)

�لعتمادية وجتنب �لتفاعل مع �لآخرين.1 ))
 تقدير للذ�ت متدين.1 ))
 �ل�سعور باأنه غري حمبوب، وغري مرغوب فيه.1 ))
 �سلوك غري �سوي يت�سمن �خلوف و�لقلق و�لعدو�ن.1 ))
 �لت�ساوؤم من �حلياة ل يتنا�سب مع عمره �لزمني.1 ))
 �ل�سعور بعدم �لكفاية و�لدونية و�سعف �لد�فعية. 1 6)

�إن �لأطفال �لذين يتعر�س���ون �إىل �لإ�س���اءة �لنفعالية من قبل �ملحيطني بهم 
�أو �لقائمني على رعايتهم �أو �مل�س���رفني عليهم يجدون �س���عوبة يف �سرح ما يحدث لهم 
���ا  لنظر�ئه���م �أو لغريه���م؛ لأنه���م يتعر�س���ون �إىل �أن���و�ع ب�س���عة من �لإ�س���اءة، وخ�سو�سً
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�لطف���ل ذي �لإعاق���ة ذهنًيا، فال يجد �أي عناية خا�س���ة به، وعلى �لعك�س من ذلك فكل 
ما يح�س���ل عليه؛ �إجابات مقت�س���بة مثل �أن هذ� �ل�سلوك )منا�سب- غري منا�سب( لك 

.(Vig, & Kaminer, 2002, 371-386) لأنك ل تفهم �سيًئا

ولقد �أ�س���ارت �ل�س���روري )2005( �إىل �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية �لتي يعاين منها 
�لأطفال �مل�ساء �إليهم مقارنة بالأطفال غري �مل�ساء �إليهم، وكذلك معرفة �ل�سطر�بات 

�لنف�سية �لتي ترتبط بكل �سكل من �أ�سكال �لإ�ساءة، و�لتي تو�سلت �إىل: 

وج���ود ف���روق ب���ني متو�س���طات �لأطف���ال �مل�س���اء �إليه���م و�لأطف���ال غري �مل�س���اء 
�إليهم ل�س���الح �لأطفال �مل�س���اء �إليهم يف �أبعاء �لقلق و�لكتئاب و�لن�س���حاب و�مل�سكالت 
ا �أن �لإ�ساءة �لنفعالية ت�سهم بن�سبة  �لجتماعية و�ل�سلوك �لعدو�ين،- كما تبني �أي�سً
كب���رية م���ن �لتباي���ن يف �أبعاء �لن�س���حاب و�لكتئاب و�مل�س���كالت �لجتماعي���ة و�لنتباه 

لدى �لأطفال �مل�ساء �إليهم مقارنة بالأطفال �لعاديني.

ودر��س���ة �لزغ���ل )2004( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �إ�س���اءة معاملة �لطفل 
ذي �لإعاقة �لفكرية من �لدرجة �لب�سيطة وعالقته ببع�س �مل�سكالت �لنف�سية، و�لتي 
�أ�س���فرت عن: وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائيا بني �لإ�ساءة �لنف�سية و�لدرجة �لكلية 
لبع�س �مل�س���كالت �لنف�س���ية �لتي تتمثل يف: �لعنف، �ل�سلوك �مل�س���اد للمجتمع، �لعناد، 
�ل�س���رقة، �لعاد�ت �ل�س���وتية غ���ري �ملقبولة، فرط �حلركة لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية، وتوجد عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائيا بني �لإ�س���اءة �جل�س���مية و�لدرجة �لكلية 

لبع�س �مل�سكالت �لنف�سية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

 :Physical Abuse ب-- الإ�ساءة اجل�سدية
ع���رف قاروين )2004، 52( �لإ�س���اءة �جل�س���دية: هي �أي �أذى ج�س���دي مق�س���ود 
ميار����س عل���ى �لطف���ل، ي�س���مل ه���ذ� �ل�س���رب، �لرف����س، �خل����س، ج���ر �ل�س���عر، �لع����س، 
�لقر�س، �خلنق، �حلذف �أو غريه من �لعتد�ء�ت �سو�ء تركت �أثاًر� على ج�سم �لطفل 

�أم مل ترتك.

عرفها �آل �س���عود ) 2005، 46( باأنها" هي �لأذى �لفعلي �أو �ملحتمل وقوعه على 
�لطفل، �أو �لتهاون يف منع حدوث �لأذى �لبدين �أو �لأمل عنه، بالإ�س���افة �إىل ت�س���ميم 

�لطفل �ملتعمد �أو خنقه”.
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يف حني يرى عبد �لرحمن )2006، 24( �أنه: "��ستخد�م ق�سدي ولي�س م�سادفة 
للقوة كجزء من تعامل �لآباء �أو من يقوم مقامهما مع �لطفل بغر�س �لأذى”. وترى 
)بوقري، 2010، 87( �لإ�س���اءة �جل�س���دية هي: �سلوك �لتدخل �ملق�سود �أو عدم �لتدخل 
�ملق�س���ود من قبل �لو�لدين �أو �لقائمني على رعاية �لأطفال و�لذي يوؤدي �إىل حدوث 
�إ�س���ابات وجروح ج�س���مية �أو يرتك �آثار� نف�س���ية و�جتماعية �سيئة على �لأطفال تعوق 

منوهم �لنف�سي و�لجتماعي وتوؤثر على �سخ�سيتهم تاأثرًي� �سلبًيا بليًغا”.

وت�س���ري �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �لإ�ساءة �جل�سدية تنت�سر بني �لكثري من 
�لأ�سر وخا�سة �لأ�سر ذ�ت �مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي و�لثقايف �ملنخف�س، حيث 
تعتق���د هذه �لأ�س���ر �أن �لعقاب �لب���دين هو �أحد �لطرق �لأ�سا�س���ية للرتبية متجاهلني 
�لآث���ار �ل�س���يئة �لت���ي حت���دث لالأطف���ال م���ن ور�ء �لعق���اب �لب���دين، حي���ث ت���رتك على 
�لأطف���ال �لكث���ري م���ن �لآثار �لنف�س���ية و�لبدنية، وهذ� م���ا �أكدته نتائج �لدر��س���ة �لتي 
�أجر�ه���ا Freisthler, Bruce, & Needell, (2007, 7-16) و�لت���ي ق���ارن فيه���ا 
ب���ني جمموع���ة م���ن �لأطف���ال )�لبي����س، و�ل�س���ود، و�لأ�س���يويون( و�أثر �حلي �ل�س���كني 
على ممار�س���ة �لعنف �س���دهم، فتو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل �أن هناك فروًقا ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ب���ني �لإ�س���اءة ومكان �ل�س���كن و�لطبق���ة �لجتماعية و�لع���رق، حيث تبني �أن 
���ا لالإ�س���اءة يليهم �لأ�س���يويون، ثم �لأطفال  �لأطف���ال �ل�س���ود هم �أكرث �لأطفال تعر�سً
�لبي����س؛ مم���ا يعني �أن هن���اك �أثًر� للم�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادي لأ�س���ر هوؤلء 

�لأطفال بالتعر�س لالإ�ساءة.

  Blacher, & McIntyre, 2006, كما �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �لتي �أجر�ها
(198–184) و�لت���ي تق�س���ت دور �لثقاف���ة يف خف����س �لإ�س���اءة ل���دى �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة ذهنًيا لدى �لأمهات �للو�تي ينتمون �إىل �أ�س���ول عرقية خمتلفة)من �أ�س���ول 
�إجنليزي���ة، م���ن �أ�س���ول �أمريكا �لالتينية( و�للو�تي تعر�س���ن لربنامج �إر�س���ادي، تبني 
�أن �لتح�س���ن ظهر لدى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة ذهنًيا من �لأمهات �لإجنليزيات، حيث 

�أظهرن �سلوًكا تكيفًيا �أف�سل من �لأمهات من �أمريكا �لالتينية.

ويف در��س���ة �أخ���رى �أجر�ه���ا  Vig & Kaminer, (2002, 371-386)فق���د 
وجد بعد مر�جعته لأكرث من )50،000( حالة �إ�ساءة تعر�س لها �لأطفال يف �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكية م���ن خالل �ل�س���جالت �لقانونية و�حلالت �لجتماعية، �أن ن�س���بة 
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م���ن يتعر����س لالإ�س���اءة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة بلغ���ت 31%، يف حني �أن ن�س���بة من 
يتعر����س لالإ�س���اءة من �لأطفال �لعاديني بلغت 9% فقط، وف�س���ر ه���ذ� �لعتد�ء �ملوجه 
نحو �لأطفال ذوي �لإعاقة ب�س���بب �ل�س���غوط �لنف�س���ية �لتي تتعر�س لها �لأ�س���ر �لتي 
لديها طفل معاق نتيجة للعزلة �لجتماعية �لتي ي�س���عرون بها، �إ�س���افة �إىل �لإ�س���ابة 
بالإحباط و�لإجهاد �لناجت من تقدمي �لرعاية �مل�ستمرة لهوؤلء �لأطفال، عالوة على 

خ�سائ�س �لطفل ذي �لإعاقة �لذي يتميز بال�سلوك �لعدو�ين.

ال�سلوكيات التي ت�سف الأطفال امل�ساء اإليهم ج�سدًيا:
و�س���ع بع�س �لباحثني قائمة من �ل�سلوكيات �لتي ت�سف �لأطفال �مل�ساء �إليهم 

ج�سدًيا، وهي: 
قلق م�ستمر وتوقع حدوث �خلطر.1 ))
عجز عن �لتعلم، وعدم �لقيام بالتجريب.1 ))
�سلوك متقلب من موقف �إىل �آخر.1 ))
�خلوف و�لإحجام من �لت�سال �جل�سدي مع �لآخرين.1 ))
�مليل بالهتمام بحاجات و�لديه �لنفعالية.1 ))
�ل�ستثارة �ل�سديدة ب�سلوكيات �لآخرين.1 6)
�سعف �لتفاعل �لجتماعي مع �لآخرين )�لعجمي، 2007، 65(.1 7)

بع�س �سور الإ�ساءة اجل�سدية لدى الأطفال: 
تع���د �إ�س���اءة �ملعامل���ة �جل�س���دية من �أكرث �أنو�ع �لإ�س���اءة �نت�س���اًر� و�س���يوًعا، كما 
�أنه���ا �أك���رث �س���هولة م���ن حي���ث �لتع���رف عليه���ا، وذلك لأن���ه تظه���ر على �لطف���ل �لذي                        

�أ�سيئت معاملته.

ولق���د ��س���ار �س���ليمان )2011، 43( �إىل �أن �لإ�س���اءة �جل�س���دية تتمي���ز بال�س���رر 
�لبدين مثل �لكدمات و�لك�سور �لناجتة عن �للكمات، �أو �ل�سرب �أو �لركل، �أو �لقر�س، 
�أو �حل���رق، �أو �إي���ذ�ء �لطف���ل باأي���ة طريق���ة �أخ���رى، وذل���ك عل���ى �لرغم م���ن �أن حدوث 
�لإ�س���ابات لي����س عر�س���ًيا، فالآب���اء �أو مق���دم �لرعاي���ة رمبا ينتج �ل�س���رر م���ن �لتاأديب 

�لز�ئد، �أو �لعقاب �لبدين غري �ملالئم لعمر �لطفل وحالته. 
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وتناول Change, (2006, 881- 891) “�أمناط �لإ�ساءة �جل�سدية �ملوجهة 
�إىل �لأطفال، و�أ�س���ار �إىل �أن �لإ�س���اءة �جل�س���دية تكون على قمة هرم �لإ�س���اءة ثم تليها 
�لإهمال، و�أو�سح �أن عملية �لإ�ساءة �جل�سدية من جانب �لو�لدين هي نوع من �لعقاب 

حلفظ �لرتبية و�لنظام”.

وت�س���ري در��س���ة Angelo, (2004, 25) �أن �لإ�س���اءة �جل�س���دية تك���ون عل���ى 
هيئ���ة كدم���ات، �أو جتمع���ات دموي���ة، �أو ح���روق، وخدو����س، �أو ج���روح يف �أماكن خمتلفة 
من �جل�س���م، �أو �إ�س���ابات، ومتثل �إ�سابة �جلهاز �لع�سبي 24%، كما متثل ك�سور �لعظام 
باأنو�عها �ملختلفة 30%، ومتثل �حلروق ن�سبة10% من �إ�سابات �لطفل، ويعترب �لر�أ�س 

هو �ملكان �لرئي�س لالإ�سابة يف حالت �لإ�ساءة �جل�سدية.

ج- الإ�ساءة اجلن�سية: 
تع���رف Naik, Spinks, & Australia, (2006, 3) )�لإ�س���اءة �جلن�س���ية( 
على نطاق و��س���ع هو �لت�س���ال �جلن�س���ي غري �ملرغوب فيه مع �س���خ�س �آخر، وب�سوره 
�أخرى هي �لتحر�س �جلن�سي بالأطفال، ويختلف تعريف �لإ�ساءة �جلن�سية بالأطفال 

باختالف قو�نني كل دولة.

وع���رف Sanderson, (2006, 31-35) ه���ي كل عمل ي���وؤدى لإجبار �لطفل 
�أو �لحتيال عليه وخد�عة لكي ي�سرتك يف عالقات جن�سية مع �لكبار، وهو ل يفهمها 
ول م�س���تعد له���ا تدخ���ل يف د�ئ���رة �لعت���د�ء �جلن�س���ي )�لإ�س���اءة و�لغت�س���اب( وتدخل 
�ملالم�س���ات �ملبا�سرة وغري �ملبا�س���رة يف ذلك �لعتد�ء، كما يف ��سرت�كهم يف م�ساهدة �أو 
ت�س���وير �لأف���الم �ملمنوعة، وكذلك تعليمهم كيفية �لت�س���رف بطريق���ة فيها �إيحاء�ت 
جن�س���ية مرفو�س���ة )ومنها خل���ع �ملالب�س( وعلى �لرغم من وجود ه���ذه �لفئات �لأربع 
منف�س���لة غ���ري �أن �لإ�س���اءة �جلن�س���ية عل���ى �لطف���ل قد ي�س���مل ع���دد منه���ا �أو جميعها، 
فالعتد�ء عبارة عن �إيقاع �لأذى و�ل�س���رر بالطفل جن�س���يا، ولكن �لنتيجة ت�سيب كل 

�لدو�ئر �لأخرى.

وعرف Friedrich, & Luecke, (2010, 396–409) �لإ�س���اءة �جلن�س���ية 
كعملية ��س���تغالل لل�س���لطة، يف �إجبار �لطفل على �أن�سطة جن�سية �إما من �سخ�س بالغ 

�أو �سخ�س �أكرب منه”.



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 259 

ع���رف Telljohann, Everett, & Price, (2011, 149-153) �لإ�س���اءة 
�جلن�س���ية �أي�س���اً على �أنها “عملية �لت�س���ال �جل�س���دي غري �لتو�فقي مع �لقا�س���رين 

بغر�س �لإمتاع �جلن�سي”.

وعرف Kinard, (2013, 1043) �لإ�ساءة �جلن�سية باأنها “��ستغالل جن�سي 
يت�س���من �لت�س���ال �لب���دين بني طف���ل و�س���خ�س �آخر. ينط���وي ذلك �ل�س���تغالل على 
تف���اوت �لق���وة �جل�س���مية و�ل�س���ن وطبيعة �لعالق���ات �لوجد�نية ب���ني �لطفل ومرتكب 

�لإ�ساءة �جلن�سية”.

وعرف Hunter, Goodwin, & Wilson, (2014, 75) �لإ�ساءة �جلن�سية 
كمحاولت �أو جناح يف �رتكاب �ت�سال جن�سي بالإكر�ه.

وعرفPohl, & Hazzard, (2014, 337-344)  �لإ�س���اءة �جلن�س���ية على 
�أنه���ا “حت���دث عندم���ا يجعلك �س���خ�س ت�س���عر بالرف�س م���ن خالل مل����س �أو �لنظر �إىل 

�أع�سائك �خلا�سة �أو يجعلك �أنت تلم�س �أو تنظر �إىل �أع�سائه �خلا�سة جل�سده”. 

عرف���ت �لإ�س���اءة �جلن�س���ية عل���ى �أنها “ح���الت تعدي �أو �غت�س���اب يت���م خاللها 
�للج���وء �إىل �لعن���ف و�لإ�س���اءة لل�س���حية من جانب �ملعتدي لإ�س���باع رغبته �جلن�س���ية، 
 (Gilson, DePoy, & ”ويتم خاللها عادًة ��س���تغالل �س���لطة �ملرتكب على �ل�سحية

.Cramer, 2015, 220-235)

ال�سطراب�ات ال�سلوكية املرتبطة بالإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية: 
يرتب���ط �لتعر����س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاقة بالعديد من �س���ور 
�ل�س���طر�بات �ل�سلوكية، ومن بينها بع�س �ل�سلوكيات �خلطرة مثل �لعدو�نية و�إيذ�ء 
 (Crocker, Mercier, Allaire, & Roy, 2011, �ل���ذ�ت و�ملي���ول �لتدمريي���ة 
(801–786، وتتف���اوت مع���دلت �نت�س���ار كل من هذه �ل�س���لوكيات ب���ني �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، على �سبيل �ملثال، يبلغ معدل �نت�سار �لعدو�نية �لناجم عن �لتعر�س 
لالإ�س���اءة �جلن�س���ية بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ما بني 10 - 45%، يوجد �تفاق 
كبري على �أن �ل�سطر�بات �ل�سلوكية توؤثر بال�سلب على حياة �لكثري من �لأطفال ذوي 
 (Gustafsson, لإعاقات �لفكرية وتخلق حتديات كبرية �أمام مقدمي �لرعاية لهم�

.Ojehagen, &Others, 2014, 281–290)
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مقارن�ة بني ال�سطراب�ات ال�سلوكية الناجتة عن الإ�س�اءة اجلن�سية بني الأطفال ذوي 
الإعاقة الفكرية والعاديني:

- يرتب���ط �لتعر����س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
 (Bradley, Summers, Wood, ب�س���لوكيات �لقل���ق و�لفوبي���ا و�لعدو�ني���ة، يب���ني
(Bryson, 2014, 61 �أن معدل �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية بني �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة يزي���د على �ل�س���طر�بات �لتي يو�جهه���ا �أقر�نهم �لعادي���ون نتيجة للتعر�س 

لالإ�ساءة �جلن�سية مبعدل ما بني %50-35.

ُيظه���ر �لأطف���ال ذوو �لإعاق���ات �لفكري���ة غري �للفظيني ��س���طر�بات �س���لوكية 
�أعلى من �أقر�نهم �للفظني عند �لتعر�س لالإ�س���اءة �جلن�سية، فالأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لذين ل ميكنهم �لتعبري عن �لتعر�س لالإ�ساءة �جلن�سية تتطور ردود �أفعال 
��سطر�باتهم �ل�سلوكية، لأن �لآخرين من حولهم ل يفهمونهم �أو جمرد ي�سكون �أنها من 
.(Goldberg, Willamette, 2015) لأعر��س �مل�ساحبة حلالة �لإعاقة �لفكرية�

وهناك مظاهر لالإ�ساءة �جلن�سية للطفل هي )حممد، 2008، 56(:
�لإيذ�ء �جلن�سي للمناطق �لتنا�سلية للطفل.1 ))
�نتقال بع�س �لأمر��س �جلن�سية.1 ))
�ل�سكاوى �جل�سدية.1 ))
�سعوبة يف �لتبول.1 ))
�حلمل �ملبكر.1 ))
�سلوك عدو�ين جتاه �لبالغني.1 6)
عدم �لقدرة على تاأ�سي�س عالقات �جتماعية �سليمة مع �لآخرين.1 7)
�سلوك �رتد�دي متاأخر.1 ))
�لكو�بي����س- 1 )) “�خل���وف-  �مل�س���طرب مث���ل  �ل�س���لوك  و�أ�س���كال  �أعر�����س  ظه���ور 

�لنكو�س- �إيذ�ء �لذ�ت”.
تظه���ر عليهم �أعر��س �س���وء �لتو�فق �لدر��س���ي مثل “�لقلق- تاأخر �لتح�س���يل 1 1))

�لدر��س���ي- ع���دم �إقام���ة عالق���ات مع �لأق���ر�ن- �لرغب���ة يف �جللو����س منفرًد�- 
�لرغبة يف �جللو�س مع �لأطفال �ملنحرفني- ظهور �سلوك جن�سي غري مالئم 

مع �لأقر�ن- ظهور م�ساعر �كتئابية �سديدة”.
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ح���دوث �س���دمة و��س���مئز�ز م���ن �أنف�س���هم وق���د ي�س���عرون �أنه���م ه���م �ل�س���بب يف 1 )))
تعر�سهم لهذه �لإ�ساءة و��سمئز�ز لأنهم �أقذ�ر مثاًل، وذلك لأن هوؤلء �لأطفال 
قد تعر�س���و� لعدو�ن جن�س���ي فقد جربو� نوًعا من �لإثارة غري م�س���تعدين لها 

فيزيقًيا �أو عاطفًيا.
�ل�س���عور بالعزل���ة و�لهجر ع���ن �لآخرين لأنه���م يعتربون �أن �حلافز �لأ�سا�س���ي 1 )))

لأي �س���د�قة �أو عالقة من �لآخرين هو �حلافز �جلن�س���ي فقط بدًل من حافز 
�حلب و�ملودة و�لعطف و�ل�سد�قة و�لنتماء.

ي�س���عرون �أنه���م خمدوع���ون- خائفون- معر�س���ون د�ئًما للهج���وم- خجولون- 1 )))
م�سللون. 

�للجوء لالأعمال غري �ل�سرعية مثل "�ل�سرقة- �لهروب من �ملنزل �أو �ملدر�سة- 1 )))
�سرب �ملخدر�ت و�لكحوليات".

�ل�سلوك �لنتحاري و�خلوف د�ئًما من �سخ�س ما.1 )))

تاأثري الإ�ساءة اجلن�سية على الطفل:
ت�س���تمر معاناة �لأطفال �لذين تعر�س���و� لالإ�س���اءة �جلن�س���ية لف���رت�ت طويلة. 
�أحياًنا، ميكن �أن تظهر تلك �ملعاناة يف �س���ورة ��سطر�بات وم�سكالت نف�سية يالحظها 

�ملحيطون بالطفل، ولكن �لبع�س �لآخر قد ل يكون و��سًحا. 

 (Brown, Dibiasio, :تاأخذ تاأثري�ت �لإ�س���اءة �جلن�س���ية �لأعر��س �لتالية
2014, 280–303)

الرتب�اك: يك���ون لدى �لأطف���ال �لعديد من �مل�س���اعر �ملختلطة ح���ول ما حدث ( 1)
لهم، ويعتمد ذلك على ردود �أفعال �لأ�سرة و�لأ�سدقاء. 

ال�سعور بالذنب: ي�س���عر �لأطفال �مل�س���اء لهم جن�س���ًيا باأنهم مذنبون، معتقدون ( 2)
�أن هناك بع�س �مل�سوؤولية �لتي تقع عليهم حول �لتحر�س.

اخلزي: �ل�سعور بعدم �لقيمة. ( 3)
احل�زن: ق���د يتوقف �لأطف���ال عن روؤي���ة �لعامل على �أن���ه مكان �آمن، وي�س���عرون ( 4)

بالوح�سة. 
العجز: ي�سعر �لطفل بالعجز �أثناء �لإ�ساءة �جلن�سية، قد ي�سعرون بعدم �لقدرة ( 5)

على مو�جهتها �إن تكرر حدوثها يف �مل�ستقبل.
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الإحب�اط: ميكن �أن يبدو على �لطفل �ملُعر�س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية رغبة �أقل يف ( 6)
�للعب و�حلزن، و�لعزلة عن �لأقر�ن و�لبتعاد عن �لأن�سطة.

ثالًثا: ال�سطرابات ال�سلوكية
�إن �لطف���ل ذي �لإعاق���ة له بناء نف�س���ي خا�س به نتيجة مل���ا حلق به من �لإعاقة 
و�إح�سا�س���ه بالختالف عن غ���ريه من �لأطفال �لآخرين، وت���وؤدى �لإعاقة بالطفل �إذ� 
مل ت�س���اعده وتق���دم له �لعون �إىل ��س���طر�ب �س���ورته ع���ن ذ�ته وهى حج���ر �لز�وية يف 
�لبن���اء �لنف�س���ي، ويرتت���ب عل���ى ذلك عدم حتقي���ق �لتو�فق مع نف�س���ه وم���ع �لآخرين، 
ولذل���ك تظهر بع�س �ل�س���طر�بات ل���دى �أولئك �لأطفال مثل �لعدو�نية، �أو �لن�س���اط 
�لز�ئد، �أو �لنطو�ء و�لن�سحاب، �أو �لتبول �لال�إر�دي... �أو غريها من �أ�سكال �ل�سلوك 

�مل�سطرب )عبد �ملعطى، و�أبو قلة، 2010، 14-13(.

ومما ل�س���ك فيه �أن ظهور �لأعر��س �مل�س���احبة لال�سطر�ب �ل�سلوكي، تت�سح 
ب�س���ورة قوية حني يبدى �لطفل منًطا متكرًر� ومتو��س���اًل من �ل�سلوك �ل�ساذ، و�لذي 
ينت���ج عنه �إ�س���اعة �لفو�س���ى و�ل�س���طر�ب يف �س���لوك �لأطفال �لآخري���ن، و�لذي يوؤدى 
ب���دوره �إىل �إعاق���ة مهام �لأنظمة �لتعليمية و�لجتماعي���ة، ومن هذ� كان �لتعرف على 
تل���ك �لفئ���ة �أم���ًر� مهًم���ا مل�س���اعدتهم �أو �إن �س���ئت قلت: تروي�س���هم من خالل �أ�س���اليب 

متكنهم من �لتكيف مع �لبيئة و�ل�ستجابة للتعليم )زيتون، 2003، 188(.

ال�سطرابات ال�سلوكية لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة وامل�ساء اإليهم:

اأ�سباب ا�سطراب ال�سلوك لدى ذوي الإعاقة الفكرية:
تختل���ف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى فئ���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عنه���ا ل���دى 
�لأطف���ال �لعادي���ني، وي���رى �لعامل���ون يف جم���ال �لعناي���ة ب���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أن 
��س���طر�ب �ل�س���لوك ل يرجع �إىل �ل�س���طر�بات �لع�س���وية �مل�س���احبة حلالت �لإعاقة 
�لفكري���ة بق���در م���ا يع���ود �إىل �لظ���روف �لجتماعية و�لبيئي���ة �ملحيط���ة بالطفل ومن                                         

�أهمها )�سناري، 2002، 29- 30(:
�حلماية �لز�ئدة: حيث يحرم �لطفل من �لتمتع باحلرية �ملنا�سبة لنموه �لنف�سي 1 ))

و�لنفع���ايل، وم���ن ممار�س���ة �لن�س���اطات �لت���ي توؤدى �إىل �ل�س���عور بال�س���تقالل 
و�ملب���ادرة و�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت، وه���و م���ا ي���وؤدى �إىل �ل�س���عور بالنق����س و�لتبعية.
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حتديد �لأهل لأهد�ف �أعلى من قدر�ت و�إمكانات �لطفل �حلقيقية وم�س���تو�ه 1 ))
�لآد�ئ���ي �حل���ايل و��س���تعد�د�ته �لعقلية �ملعرفي���ة، حيث قد يعان���ى بع�س �لآباء 
�أحيانا يف حتديد م�س���تويات �أبنائهم وبالدفع باأطفالهم ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�إىل ممار�سة ن�ساطات �أعلى مما توؤهله لهم قدر�تهم، ظنا منهم �أن ذلك يوؤدى 
�إىل تقوية �لد�فع �إىل �لتح�سيل �لدر��سي، وعلى �لعك�س مما يتوقعه �لآباء، فاإن 
مثل هذه �ملمار�س���ات �خلاطئة غالبا ما تقود �إىل �ل�س���عور بالف�س���ل و�لإحباط.

�إنه على �لرغم من تقبل كثري من �لأ�س���ر مل�س���كلة وجود طفل ذي �إعاقة فكرية 1 ))
بينه���م ور�س���اهم بق�س���اء �هلل وق���دره، ف���اإن �أ�س���ر �أخ���رى قد ترف����س تقبل هذ� 
�لطفل، مما يوؤدى �إىل �إظهار م�ساعر �لرف�س و�لكر�هية، ويبدو هذ� �ل�سلوك 
يف �س���كل تقيي���د حرية �لطفل، وعزله ع���ن �لآخرين، وغري ذلك من �أمور تثري 

حفيظة �لطفل وتدفعه �إىل مبادلة �لطفل نف�س �ل�سعور.
ل�س���ك �إن ع���دم رغب���ة �لأ�س���رة يف حتمل م�س���وؤولية �أعب���اء �لعناي���ة بالطفل ذي 1 ))

�لإعاق���ة �لفكري���ة �أحيان���ا ق���د تدف���ع بالأه���ل �إىل �لعم���ل عل���ى �إيو�ئ���ه باإح���دى 
�ملوؤ�س�س���ات، ونظر� لبقاء ذي �لإعاقة �لفكرية فرتة طويلة مبوؤ�س�س���ات ي�سودها 
�لإهمال و�لزدحام بنزلئها، فذلك يوؤدى بدوره �إىل �لتاأثري �سلبا على قدرته 
عل���ى �لرتب���اط بالآخرين و�لرغب���ة يف �إقامة عالقات د�ئمة معه���م، كما يوؤثر 

ب�سكل �سار على عمليات �لنمو �لعقلي و�لتفاعل �لجتماعي.

اأ�سكال ال�سطرابات ال�سلوكية لدى ذوي الإعاقة الفكرية: 
لق���د �أوردت �جلمعي���ة �لأمريكية لالإعاقة �لعقلي���ة يف دليلها �خلا�س مبقيا�س 
�لكف���اءة  تقدي���ر  عنه���ا  تك�س���ف  �لت���ي  �ل�س���لوكية  �لنحر�ف���ات  �أن  �لتكيف���ى  �ل�س���لوك 

�لجتماعية لذوي �لإعاقة �لفكرية تت�سمن �أربعة ع�سر جمال وهى:
�ل�س���لوك �ملدم���ر و�لعني���ف: يت�س���من هذ� �ل�س���لوك �لدفع �لبدين، �أو �ل�س���د �أو 1 ))

�لب�س���ق �أو �لرف����س �أو �إلقاء �لأ�س���ياء عل���ى �لآخرين، �أو �لع����س، �أو �لإمياءة، �أو 
�إي���ذ�ء �حليو�ن���ات، �أو تدم���ري �ملمتل���كات �ل�سخ�س���ية �أو ممتل���كات �لآخري���ن، �أو 

�ملمتلكات �لعامة، ونوبات �لغ�سب �لنفعالية.
�ل�س���لوك �مل�ساد للمجتمع: يت�س���من م�سايقة �لآخرين و�لإيقاع بهم، و�لتاآمر 1 ))

عليه���م، و�إف�س���اد ن�س���اطاتهم، �أو �ألعابه���م ب���ل و�إزعجاه���م، ول ي�س���تاأمن عل���ى 
ممتلكات �لآخرين لعدم حفاظهم عليها عن ق�سد، ��ستخد�م �ألفاظ نابية.
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�س���لوك �لتمرد و�لع�س���يان: يت�س���من خمالف���ات �لنظام و�لتعليم���ات و�لقو�عد 1 ))
�ملنظمة للعالقات د�خل �ملوؤ�س�سة �أو �ملعهد ويتمرد كثري�، ول يلتزم بالو�جبات، 

�لهروب من �ملنزل �أو �ملدر�سة، و�سوء �لت�سرف يف �ملجال�س �لعامة.
�سلوك ل يوثق به: يت�سمن �لكذب، و�لغ�س، و�ل�سرقة.1 ))
�لن�سحاب: يت�سمن �ل�سلبية و�جلمود و�خلجل، وعدم �لندماج مع �جلماعة.1 ))
�ل�س���لوك �لنمط���ي و�للزمات: يت�س���من �س���لوك �ملدو�مة و�لأو�س���اع �جل�س���مية 1 6)

�ل�ساذة يف �لوقوف و�جللو�س و�مل�سي و�ل�ستلقاء.
عاد�ت �جتماعية غري مقبولة: �سو�ء مل�س �لآخرين و�لقرت�ب منهم كثري�، �أو 1 7)

تعلقه بهم، �أو �حلديث معهم.
ع���اد�ت �س���وتية غ���ري مقبول���ة: �س���و�ء كان بال�س���وت �لع���ايل �أو �ملنخف����س �أو 1 ))

�لتحدث عن نف�سه �أو تقليد �سوت وكالم �لآخرين... �لخ.
ع���اد�ت غ���ري مقبولة �أو �س���اذة: تت�س���من: �ل�س���باب و�للع���ب باملالب����س و�لأزر�ر 1 ))

و�لحتفاظ بالأ�سياء �ل�سغرية من �لدبابي�س و�لأز�ر، ورمبا �بتالعها، وقد يلعب 
بلعابه �أو ب�ساقه �أو �لب�سق و�سيل �للعاب من �لفم، وع�س �لأ�سابع �أو �ملالب�س 
ومتزيقها، و�خلوف من �ل�سلم، و�ل�سر�خ �إذ� مل�سه �أحد.... وكل ما هو غري مقبول.

�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت: وي�س���مل �أي ن���وع من �لإيذ�ء �لبدين بال�س���رب �خلبط �أو 1 1))
�ل�س���د �أو �لع����س، �أو �لتلطي���خ، وو�س���ع �لي���د يف بع�س �لأماك���ن و�أوجاعها، وقد 

ي�سع �أ�سياء معينة يف عينيه �أو �أذنيه �أو �أنفه، وكثري� ما ي�سعها يف فمه.
�ملي���ل �إىل �حلرك���ة �لز�ئ���دة: �س���و�ء كان ذل���ك يف �ل���كالم �أو �حلركة يف �مل�س���ي �أو 1 )))

�لقفز، �أي �أنه ل يهد�أ.
�ل�س���لوك �ل�س���اذ جن�سيا: وي�سمل �ل�س���تنماء �أو �ل�ستعر��سية و�مليول �جلن�سية 1 )))

�ملثرية و�ل�سلوك �جلن�سي غري �ملقبول �جتماعيا.
�ل�سطر�بات �لنف�سية و�لنفعالية: وت�سمل ��سطر�بات �لذ�ت وعدم �ل�ستجابة 1 )))

�ملنا�سبة يف وقت �لنقد �أو �لف�سل �أو �لإحباط �أو �ملحاولة جلذب �نتباه �لآخرين 
ب�س���دة، و�دع���اء �ملر�س كث���ري�، مع كثري م���ن مظاهر �ل�س���طر�ب �لنفعايل يف 

�ملز�ج، وفى �لأحالم،وفى �لنوم، وفى �ملخاوف �ملر�سية ورمبا �لكتئاب.
��س���تعمال �لأدوي���ة: مثل ��س���تخد�م مهدئات و�أدوية وعقاقري �س���د �لت�س���نجات 1 )))

بدون ��ست�سارة �لطبيب )كمال، 2008، 61(.
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ولقد �أ�سارت در��سة �حلارثي )2015( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �مل�سكالت 
�ل�س���لوكية �ل�س���ائعة ل���دى �لط���الب ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ن وجهة نظ���ر �ملعلمني، 
وحتديد طبيعة �لعالقة بني �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة و�ملتو�س���طة، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن م�س���كلة �حلرك���ة �لز�ئ���دة هي �أكرث 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية �س���يوًعا ل���دى �لط���الب ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ويليه���ا م�س���كلة 
�لن�س���حاب �لجتماع���ي، يليه���ا �لكذب، ثم �خلوف، ثم �لعدو�ن، ثم �ل�س���لوك �لنمطي، 
ثم �ل�سرقة، بينما جاءت م�سكلة �إيذ�ء �لذ�ت �أقل �مل�سكالت �سيوًعا لدى �لطالب ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة، ودر��س���ة ف���رج )2009( و�لتي تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل: فعالية 
�أ�سلوب �لدمج يف خف�س بع�س ��سطر�بات �ل�سلوك، ومنها �ل�سلوك �لعدو�ين و�سلوك 
�إيذ�ء �لذ�ت و�ل�س���لوك �لن�سحاب و�لتو��س���ل �لجتماعي وتدمري ممتلكات �لآخرين، 
حيث كانت جميع �لفروق يف هذه �لأمناط �ل�س���لوكية د�لة ل�س���الح �ملدجمني، ودر��سة 
�لع�سرج )2006( و�لتي �أ�سفرت �لنتائج عن ما يلي: وجود فروق بني �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي،- �لأثر �لو��سح لفعالية برنامج �لتعزيز �لرمزي يف 

خف�س بع�س �ل�سلوكيات بعد تطبيق �لربنامج ويف �لقيا�س �لتتبعي.

ودر��س���ة �ملوىل )2014( و�لتي هدفت �إىل خف�س بع�س �ل�س���لوكيات �مل�س���طربة 
ل���دى عينة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة )وتتمثل تلك �ل�س���لوكيات 
�إي���ذ�ء �ل���ذ�ت، و�لن�س���اط �لز�ئ���د(، و�أظه���رت  يف �ل�س���لوكيات �لعدو�ني���ة، و�س���لوكيات 
نتائ���ج �لدر��س���ة: فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم يف خف�س كل من �ل�س���لوكيات 
�لعدو�نية و�سلوكيات �إيذ�ء �لذ�ت و�لن�ساط �لز�ئد لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية، 

��ستمر�ر �أثر �لربنامج �لإيجابي خالل فرتة �ملتابعة بعد �سهر من �نتهاء �لربنامج.

ودر��س���ة �لزه���ر�ين )2011( هدفت �إىل �لتعرف عل���ى قدرة �لرب�مج �مللحقة يف 
مد�ر�س �لتعليم �لعام على خف�س كثري من �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي يظهرها �لأطفال 
�ملدموج���ون من ذوي �لإعاقة �لفكرية بدرجة ب�س���يطة ومقارنتها بامللتحقني مبعاهد 
�لرتبي���ة �لفكري���ة، وبينت نتائج �لدر��س���ة: وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية و��س���حة 
بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �مللتحقني مبعاهد �لرتبية �خلا�سة وبني �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �مللتحقني برب�مج �لدم���ج مبد�ر�س �لتعليم �لعام �لبتد�ئية يف 

�مل�سكالت �ل�سلوكية، وذلك يف �أربعة �أبعاد �أ�سا�سية يف �ملقيا�س هي: 
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�ل�س���لوك �لع���دو�ين، و�لن�س���اط �لز�ئ���د، و�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية، و�ل�س���لوك 
�لجتماع���ي، كم���ا ظه���رت ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ب���ني 
�لأطف���ال ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة �مللتحق���ني مبعاهد �لرتبية �خلا�س���ة و�لأطفال 
ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة �ملدموجني د�خل مد�ر�س �لتعليم �لبتد�ئية بني �لف�سول 
�ملتناظ���رة يف جمي���ع �أبع���اد �ملقيا����س وذل���ك ل�س���الح �لأطف���ال �ملدموج���ني م���ن ذوي 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة، كم���ا �أظه���رت �لدر��س���ة �أن �مل�س���كالت �لأك���رث ب���روًز� لدى ذوي 
�لحتياجات �خلا�س���ة تكون يف �أربعة �أبعاد �أ�سا�س���ية هي)�ل�س���لوك �لعدو�ين، �لن�س���اط 
�لز�ئد، �لن�س���باط �ل�سلوكي و�ل�س���لوك �لجتماعي(، ودر��سة )خمتار،2011( وتهدف 
�إىل �لتحق���ق م���ن فعالية فنية �أو �أ�س���لوب �لتعزيز يف خف�س �أو تخفيف حدة �مل�س���كالت 
�ل�سلوكية )�سلوك �لن�ساط �لز�ئد، �لعناد، �لتبول �لالر�دى( لدى هوؤلء �لأطفال ذوو 
�لإعاقة �لفكرية�لب�س���يطةة، ومتثلت نتائج �لدر��س���ة يف: �أن �لربنامج �لذي تعر�س���ت 
له �ملجموعة �لتجريبية يعترب موؤثًر� فعال... وذلك لأن �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
�أظهرو� حت�س���نا ملحوًظا يف �نخفا�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية لديهم وحت�س���ن �ل�س���لوك 
�لتكيفى لديهم عن �ملجموعة �ل�سابطة �لتي مل تتلق �لربنامج ومل تخ�سع لأن�سطة 
���ا �إىل ��س���تمر�ر �أثر فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم لدى  �لربنامج، و�أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
�أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد �نتهاء ف���رتة �ملتابعة و�لتي قدرت ب�س���هر، ودر��س���ة 
�سعبان )2002( وهدفت �إىل �لتعرف على �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لأكرث �سيوعا لدى 
�لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة فئ���ة �لقابلني للتعليم، وقد تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة 
�إىل: �أن �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية فئة �لقابلني للتعليم لديهم م�س���كالت تتمثل 
يف: �ل�س���لوك �لعنيف �أو �لتدمريى- �ل�س���لوك �لنمطي و�لت�س���رفات �ل�ساذة- �لن�ساط 
�لز�ئد- نق�س �لنتباه- �إيذ�ء �لذ�ت- �لن�س���حاب- �لتمرد(، ودر��س���ة )�لنجار، 2000( 
و�لتي هدفت للتعرف على �مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة ومدى فعالية برنامج خلف�س �ل�سلوك �لالتو�فقى لديهم، و�أ�سفرت نتائج 
�لدر��سة: �أن �مل�سكالت �ل�سلوكية �لأكرث �سيوعا بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية )فئة 
�لقابلني للتعليم( هي �ل�سلوك �لعدو�ين و�حلكة �لز�ئدة- و�ل�سلوك �لجتماعي غري 
�ملقبول و�لعاد�ت �ل�س���اذة و�ل�سلوك �لن�سحابى و�لتمرد و�لع�سيان و�ل�سلوك �لنمطي، 
وك�س���ف �لنتائج عن وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني درجات �ملجموعة �لتجريبية قبل 
�لربنامج وبعده ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي يف قيا�س �مل�س���كالت �ل�سلوكية، وجود فروق 
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د�لة بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف جميع جمالت �لأن�سطة 
ومهار�ت �ل�سلوك �لتو�فقي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

تعر�س الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية لالإ�ساءة اجلن�سية: 
متثل �لإ�س���اءة �جلن�س���ية م�س���كلة �س���ائعة بني �لأطفال ذوي �لإعاقات �لفكرية، 
وذك���ر كل م���ن Sumarah, Maksym, & Goudge, (2011, 169–175) �أن 
عي���وب �لتقدير و�مله���ار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية تزيد من 
ا، تت�س���من عو�مل زيادة �لإ�ساءة �جلن�سية  خطورة تعر�س���هم لالإ�س���اءة �جلن�سية. �أي�سً
بني ذوي �لإعاقة �لفكرية وجود عيوب يف �لت�س���ال وعدم �لقدرة على طلب �مل�س���اعدة 
�أو �لإبالغ عن �لإ�س���اءة، وغياب �ملعرفة حول كيفية �لدفاع عن �لنف�س �س���د �لتحر�س 
 Lumley, Miltenberger,( ملالئ���م� �ل�س���لوك �جلن�س���ي  ح���ول  �لرتبي���ة  وغي���اب 
(Long, Rapp, & Roberts, 2013, 169–175، �أخ���رًي�، يعتم���د �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة عادًة على �لآخرين. يف تلك �حلالت، يتم ت�س���جيع وتعزيز �لطاعة، 
وهو ما ميكن �أن يوؤدي �إىل طلبات تنتمي �إىل ت�س���نيف �لإ�س���اءة �جلن�س���ية. يتفق ذلك 
مع حقيقة �أن مرتكبي �لإ�س���اءة �جلن�سية �سد ذوي �لإعاقة �لفكرية يكونون ماألوفني 

 .(Senn, 2012) لل�سحية يف ن�سبة 92% من �حلالت

وتوؤث���ر �لإ�س���اءة �جلن�س���ية على �لنمو �جلن�س���ي �لطبيعي للطف���ل وجتربه باأن 
يتعام���ل م���ع �أف���كار ح���ادة وم�س���اعر وخ���رب�ت ل يك���ون جاه���ز� له���ا وع���ادة ما ت�س���حقه 
عاطفيا، ونف�س���ًيا وج�س���دًيا. يف حال���ة �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، يكون �ل�س���حايا 
لي����س لديه���م �لق���وة �لبدني���ة �أو �لت�س���الية �أو حت���ى �لإدر�كي���ة �لكافية �لت���ي جتعلهم 
يتفادون �لإ�س���اءة �جلن�س���ية، وهو ما قد ي�س���بب لهم �س���رًر� �سلوكًيا ونف�س���ًيا بالإ�سافة 
�إىل �ل�س���رر �جل�س���مي. من �ملمكن �أن يحدث �لتحر�س �جلن�س���ي بدون �ت�س���ال �أو مل�س 
جن�س���ي (Brown, & Dibiasio, 2014, 280–303)، ويع���اين ه���وؤلء �لأطف���ال 
نتيج���ة للتعر����س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية �إىل توت���ر م���ا بع���د �ل�س���دمة و�لت���ي ترتب���ط 
بج�س���امة م���ا ح���دث له���م م���ن �إ�س���اءة وم�س���تويات �إدر�كه���م له���ا وتكر�ره���ا م���ن عدمه                                                                

.(Baggerly, 2008, 31-51)
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ويج���ب �أن يلع���ب مقدمو �لرعاية �لعالجية �لأ�سا�س���ية لالأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة دوًر� حمورًي���ا يف ت�س���جيل ومن���ع �لإ�س���اءة �جلن�س���ية لهم. ُيع���د �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية ب�س���فة خا�س���ة �أكرث عر�س���ة لالإ�ساءة و�ل�س���تغالل �جلن�سي. ت�سجل 
بع����س �لبح���وث �أن م���ا ب���ني 25-85% م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �س���حايا لالإ�س���اءة 
�جلن�س���ية (Saunders, 2012, 717-721)، توج���د جمموع���ة م���ن �لأ�س���باب �لت���ي 
جتع���ل �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أكرث ُعر�س���ة لالإ�س���اءة �جلن�س���ية م���ن �أهمها 
�لعتم���اد �لكام���ل عل���ى �سخ�س���ية مق���دم �لرعاي���ة �ل���ذي يفر����س و�س���ايته و�س���لطته 
���ا، متثل عو�مل ع���دم �لأمان �لوجد�ين  علي���ه(Morano, 2014, 319-323)، �أي�سً
و�لجتماعي، وجتاهل �لإ�س���اءة �جلن�س���ية و�ملكانة �ل�سعيفة لذوي �لإعاقة �لفكرية يف 

 .(Denno, 2007, 315-434)ملجتمع من �أ�سباب تكر�ر تعر�سهم لالإ�ساءة�
تو�س���ح بع����س �مل�س���ادر �لبحثي���ة �أن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ميثل���ون 
�س���حايا لالإ�س���اءة عموًما ب�س���بب رغبته���م �لد�خلية يف قبول �لأق���ر�ن لهم. تكون تلك 
�لإ�س���اءة عادًة مو�س���عة وم�س���تمرة. يو�س���ح كر�ف���ت �أن �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
مييل���ون �إىل تقب���ل �لإ�س���اءة �جلن�س���ية يف حالة توجيهه���م �إليها، و�أن لديه���م تقدير�ت 

 .(Craft, 2008, 494-505) سعيفة لدو�فع �لآخرين�
وميكن �أن يقع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية فري�سة للتفاعالت �لجتماعية 
�ل�س���ارة مث���ل �لإ�س���اءة �جلن�س���ية. وت�س���ري �لتقدي���ر�ت �إىل وج���ود ح���و�يل 1: 3 بن���ات 
وح���و�يل 1: 10 �أولد م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يتعر�س���ون لإح���دى �س���ور �لإ�س���اءة 
 ،(Burn, & Brown, 2011, 225-236)جلن�س���ية قب���ل بلوغ �س���ن �لثامن���ة ع�س���ر�
نظًر� للطبيعة �خلا�س���ة لالإ�س���اءة �جلن�س���ية و�ل���رتدد من جانب �لآب���اء لالإبالغ عنها                         
(Johnson, 2012, 83-105)، ماز�ل���ت �لتقدي���ر�ت �لفعلي���ة لحتم���الت �حلدوث 
غ���ري دقيقة. ف�س���اًل عن ذلك، عند وقوع �لإ�س���اءة �جلن�س���ية �س���د �لطف���ل ذي �لإعاقة 
للطف���ل                    �لثق���ة  وذوي  �ملعروف���ني  �لأ�س���خا�س  �أح���د  ع���ادة  �ملرتك���ب  يك���ون  �لفكري���ة، 
 (Mansell, ا كل م���ن��� (Goldberg, & Willamette, 2015, 11)، �أ�س���ار �أي�سً
(Sobsey, & Moskal, 2013, 12-22 �أن معدلت �لتعر�س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية 
ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة تزي���د مبق���د�ر �ل�س���عف باملقارن���ة م���ع �أقر�نهم 
�لعاديني، ف�س���ال عن ذلك، �أ�س���ار (Koller, 2010, 125-135) �أن تاأثري�ت �لإ�ساءة 

�جلن�سية بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية تتفاقم نتيجة لعزلتهم �لجتماعية. 
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و�أ�سارت در��سة �لعجمي )2007( �أن م�ستوى �لإ�ساءة �ملحتملة لدى �لذكور من 
كال �ملجموعت���ني �أعل���ى من���ه لدى �لإناث، وتع���زي �لباحثة �لرتفاع ل���دى �لذكور عنه 
ل���دى �لإن���اث يف عينة �لبحث �إىل �لعو�م���ل �لثقافية و�لجتماعية، فقد �أ�س���ارت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة �أقل من 0.001 يف 
مقيا�س �لإ�ساءة بني )�ملعلمني و�أولياء �لأمور( بح�سب عمر �لطفل ذي �لإعاقة ذهنًيا، 
�لأمر �لذي ي�سري �إىل �أن عمر �لطفل ذي �لإعاقة يوؤثر على م�ستوى �لإ�ساءة �ملحتملة 
ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة، وهذه �لف���روق كانت من خالل �لنتائج ل�س���الح �ملعلم���ني و�أولياء 
�لأم���ور مم���ن لديه���م �أطفال م���ن �لفئة �لعمري���ة )9-12( كانو� �أكرث �إ�س���اءة. ودر��س���ة 
Lumley, Miltenberger, Long, Rapp, & Roberts (2013) و�لتي �أظهر 
حتلي���ل درج���ات �لأطف���ال على مقيا����س �لتعر�س لالإ�س���اءة �جلن�س���ية ومقيا����س �لبناء 
�لنف�س���ي �ل�س���لوكي للطفل وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى 01‚0 بني 
متو�س���ط درجات �لأطفال �لإناث و�لذكور، حيث �س���جلت �لإناث متو�سط درجات �أعلى 
من �لذكور على مقيا�س �لتعر�س لالإ�ساءة �جلن�سية، و�أقل من �لذكور مبقيا�س �لبناء 

�لنف�سي �ل�سلوكي للطفل. 

ويف حال���ة وجود �س���كوك تتعلق بتعر�س �لطفل حلالت �إ�س���اءة جن�س���ية، توجد 
جمموع���ة م���ن �لربوتوك���ولت �ملتبع���ة لتقيي���م �حلال���ة. يتم ع���ادًة �للج���وء �إىل مر�كز 
حقوق �لطفل �أو مر�كز تقييم �لإ�ساءة �جلن�سية للطفل �لتي تقدم �لفحو�س �لطبية 
لالأطفال، بالإ�س���افة �إىل �إجر�ء مقابالت مع متخ�س�س���ني يف جمال �لطب �ل�س���رعي 

.(Goldberg, & Willamette, 2015, 111-118) لتحديد �لإ�ساءة �جلن�سية

تعتم���د تل���ك �لتحديد�ت عل���ى �لأدلة �لطبي���ة �لتي يتم جمعه���ا، وهي نادرة يف 
 (Cross, Jones, Walsh, Simone, & Kolko, 2007,حالة �لإ�ساءة �جلن�سية
(1052-1031، و�لتاري���خ �ل�س���ابق حلالت �لإ�س���اءة تقدمها �لأ�س���رة، و�لعبار�ت �لتي 
ميك���ن �أن يتلفظه���ا �لطفل خ���الل �لتقومي. يحتاج حتديد حدوث �لإ�س���اءة �جلن�س���ية 
للطف���ل م���ن عدمها �إىل �لقدرة على م�س���اركة �لطفل �لفعالة خ���الل عملية �لتقومي. 
ميك���ن �أن يو�ج���ه �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �س���عوبات يف طرق تقومي �لإ�س���اءة 
�جلن�سية ب�سبب �ملقابالت �ملطولة و�حلاجة �إىل �لتو��سل �مل�ستمر خالل تلك �ملقابالت 
و�لتبادل �للفظي، لذلك، من �ل�سروري تطوير بروتوكولت ل�ستخد�مها مع �لأطفال 
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ذوي �لإعاقة �لفكرية تت�س���م باحل�سا�س���ية لأ�سلوب تو��سل وتفاعل �لطفل ذي �لإعاقة 
.(Dennis, Lockyer, & Lazenby, 2010, 370-381) لفكرية مع �لآخرين�

م�سكالت تقييم الإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية: 
اأولً- يعاين �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية من �س���عوبات يف معاجلة م�ساعر �لآخرين 
�ملحيطني بهم. تو�سح �أدبيات �لكفاءة �لوجد�نية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�أن ه���وؤلء �لأطف���ال يو�جه���ون �س���عوبات يف �ملج���الت �لأربع���ة �لالزم���ة للتفاع���الت 
�لجتماعي���ة وه���ي: )�أ( فه���م �لوج���د�ن، )ب( �ل�س���تقبال �لوجد�ين، )ج( �ل�س���تجابة 
�لوجد�نية، )د( فهم �لوجد�ن. بالتايل، ي�س���بح هوؤلء �لأطفال �أكرث ُعر�س���ة لالإ�ساءة 
�جلن�س���ية لأنه���م يو�جه���ون �س���عوبات يف �لتع���رف �لوج���د�ين و�ل�س���تجابة �ملالئم���ة 
���ا م���ن  لالآخري���ن (Edelson, 2009, 66-83)، يع���اين ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أي�سً
�س���عوبات يف فه���م م�س���اعر �لآخري���ن عندم���ا تكون تعب���ري�ت وجوههم خادع���ة، كما ل 
ميكنهم تف�سري �ل�سبب ور�ء حماولة �أحد �لأ�سخا�س �إظهار تعبري�ت وجه خادعة لهم 

.(Gabriels, & Bourgondien, 2009, 58-72)

ثانًي�ا- يو�ج���ه �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �س���عوبات يف �لتو��س���ل، مم���ا يجعلهم 
ل���ن  �لأطف���ال  �أن  معرفته���م  ب�س���بب  �جلن�س���ية  �لإ�س���اءة  ملرتكب���ي  �س���ائغة  �أهد�ًف���ا 
ي�س���تطيعو� و�س���ف وك�س���ف يجعله���م �أه���د�ف �س���ائغة ب�س���بب معرفته���م �أن �لأطف���ال 
�جلن�س���ية                                                                                                                                           �لإ�س���اءة  ملرتكب���ي  �جلن�س���ية  �لإ�س���اءة  وك�س���ف  و�س���ف  ي�س���تطيعو�  ل���ن 
 (Goldman, 2013, 89-102)، وت�س���ري �لأدبي���ات �أن م���ا يق���رب من 50% من ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية غ���ري لفظيني وظيفًيا (Irvine, 2011, 5-20)، وقد وجد كل من 
(Kendall, Williams, Finkelhor, 2008, 164-180) �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �أو �لذ�توي���ني يو�جهون �س���عوبات �أكرب يف �لتعب���ري مبعلومات مالئمة حول 
مو�سوع معني بالتايل �أقل كفاءة يف �لتو��سل باملقارنة مع �أقر�نهم �لعاديني. بالتايل، 
عندما يحاول �لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية �لك�سف عن �لتعر�س لالإ�ساءة �جلن�سية، 
فاإنهم ل يجدون لديهم �ملهار�ت �لالزمة للتو��سل �لفعال بطريقة يفهمها �لآخرون. 

ثالًث�ا- متث���ل �س���عوبات �لتو��س���ل �لجتماع���ي �لوج���د�ين جمرد ج���زء من �لأ�س���باب 
ور�ء خط���ورة تعر����س �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ل�س���ور �لإ�س���اءة �جلن�س���ية. ففي 
در��س���ة حتليلي���ة، ح���دد (Stevens, 2009, 421-433) تقني���ات �ختي���ار مرتكب���ي 
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�لإ�س���اءة �جلن�س���ية ل�سحاياهم وهي تنطبق �إىل حد كبري على �لأطفال ذوي �لإعاقة: 
)�أ( �س���هولة �ل�س���حية )مث���ل �ل�س���حايا �لأ�س���هل يف �لإ�س���اءة لهم مثل �لأطف���ال وذوي 
�ل�س���حية )مث���ل جاذبيته���م �جلن�س���ية(، )ج( خ�س���ائ�س  �لإعاق���ة(، )ب( خ�س���ائ�س 
�ملوق���ف )مث���ل تو�ف���ر �لفر�س���ة لالإ�س���اءة �جلن�س���ية(، )د( �لظ���روف �أو �لتحك���م )مثل 
�لتحك���م يف �ل�س���حية بو�س���ائل كالعن���ف �أو �لتخوي���ف قب���ل �لإ�س���اءة �جلن�س���ية له���م(.

  (Buchanan, Wilkins, 2013; 51)

فرو�س البحث:
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درج���ات �لأطفال ذوي 1 ))

�لإعاق���ة �لفكري���ة �مل�س���اء �إليه���م يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي بع���د تطبي���ق 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي وذل���ك عل���ى مقيا����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية يف �جت���اه 

�لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �لأطفال 1 ))

ذوي �لإعاقة �لفكرية �مل�س���اء �إليهم يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي بعد تطبيق 
�لربنامج �لإر�سادي وذلك على مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية.

اإجراءات البجث:
اأولً- منهج البجث:

��س���تخد�مات �لباحث���ة �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي ذ� �ملجموع���ة �لو�ح���دة، ويع���د 
�لت�سميم �سبه �لتجريبي ذ� �ملجموعة �لو�حدة من �أكرث �لت�سميمات �ملنا�سبة لطبيعة 
�لبحث �حلايل وعينتها، كما �أن من �أهم مز�يا �لت�س���ميم �أن �ملجموعة �لتجريبية هي 
نف�س �ملجموعة �ل�سابطة مما يوؤدي �إىل تكافوؤهما، فالفرد يف �ملجموعة يناظر نف�سه 
قب���ل �إدخ���ال �لعام���ل �لتجريبي وبعده، ما يجعل هذ� �لت�س���ميم ميت���از بتوفري �لوقت 

و�جلهد و�لتكافوؤ �سبه �لكامل بني �لأفر�د قبل وبعد �لتجربة.

ثانًيا- عينة البجث:
تكونت عينة �لبجث �حلايل من )20( طفل من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة، حي���ث ترت�وح معامل ذكائهم ما ب���ني)60-69(، ومت �ختيار �لعينة بطريقة 
عمدية من مركز روؤية لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ب�س���رب� �خليمة حمافظة 

�لقليوبية.
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جدول )3(
و�سف العينة النهائية للدرا�سة

اسم اجلمعيةالعمر الزمنيإناثذكورالعدد

2010108-5

�مركز األطفال 

�ذوي االحتياجات اخلاصة 

ببورسعيد

وقد ر�عت �لباحثة بع�س �ل�سروط عند �ختيار عينة �لبحث وهي:
• �أن يكون م�ستوى �لذكاء لديهم يف �ملدى من 60-69 ومت عمل تكافوؤ بينهم من 	

حيث معامل �لذكاء.
• ر�عت �لباحثة �أن ترت�وح �أعمارهم ما بني)5-8( �سنو�ت.	
• �سروري �نتظام �أفر�د �لعينة يف �حل�سور للمركز، وذلك لأن تطبيق �لربنامج 	

��ستغرق )13( �أ�سبوًعا مابني)2017/10/1م( �إىل )12/29/ 2017م(
• �أن يكون �لأطفال عينة �لبحث من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.	
• قام���ت �لباحث���ة بالرجوع �إىل ملف���ات �لأطفال للتحقق و�لتاأك���د من �أن �أطفال 	

�لعينة تعر�س���و� لالإ�س���اءة من �لو�لدي���ن �أو �لأقارب، ومت �ختي���ار عينة �لبحث 
بالرجوع �إىل �لأخ�سائيني �لنف�سيني كمحك ثاٍن حلدوث �لإ�ساءة لالأطفال.

تكافوؤ العينة:
قام���ت �لباحث���ة باإيج���اد �لتكاف���وؤ ب���ني �أف���ر�د �لعينة م���ن حيث �لعم���ر �لزمني 

ومعامل �لذكاء و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية.

التكافوؤ يف الذكاء:
قام���ت �لباحث���ة باإيج���اد �لتكاف���وؤ ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات �أطف���ال عين���ة 
�لبحث من حيث �لذكاء، با�س���تخد�م �ختبار كوملوجروف- �س���مرينوف كما هو مو�س���ح                  

باجلدول �لتايل:
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جدول )4(
للتحقق من تكافوؤ وتكافوؤ املجموعة قبل تطبيق برنامج البحث، ومت ح�ساب اللتواء واختبار 

كوملوجروف– �سمرينوف (Kolmogorov-Smirnov) على عينة من الطالب 

االلتواء
 اخلطأ املعياري

لاللتواء
التفرطح

 اخلطأ املعياري

للتفرطح

اختبار كوملوجروف- سميرنوف

Kolmogorov-Smirnov
الداللةالقيمة

0.1880.4270.4070.8330.1470.105

ويت�س���ح من �جلدول �أن درجة �للتو�ء 0.188 وهى درجة منا�س���بة حيث ميتد 
�للت���و�ء ب���ني +3 �إىل-3. وكلما �قرت�ب �للتو�ء لل�س���فر �ق���رتب �لتوزيع لالعتد�لية، 
وي���دل عل���ى تكاف���وؤ �لعين���ة، كما �أن نتيج���ة �ختب���ار كوملوجروف- �س���مرينوف غري د�ل 

�إح�سائًيا مما يدل على �عتد�لية �لتوزيع وتكافوؤ �ملجموعة يف �لذكاء.

التكافوؤ يف العمر الزمني:
تطبي���ق  قب���ل  �لزمن���ي  �لعم���ر  يف  �ملجموع���ة  وتكاف���وؤ  تكاف���وؤ  م���ن  للتحق���ق 
برنام���ج �لبح���ث، قامت �لباحثة بح�س���اب �للت���و�ء و�ختبار كوملوجروف- �س���مرينوف 

(Kolmogorov-Smirnov) على عينة من �لطالب: 

جدول )5(
تكافوؤ وتكافوؤ املجموعة يف العمر الزمني

االلتواء
 اخلطأ املعياري

لاللتواء
التفرطح

 اخلطأ املعياري

للتفرطح

اختبار كوملوجروف- سميرنوف

Kolmogorov-Smirnov

الداللةالقيمة

0,258-0,4270,0630,8330,1400,141

ويت�سح من �جلدول �أن درجة �للتو�ء-0.258 وهى درجة منا�سبة حيث ميتد 
�للتو�ء بني )+3( - )-3(، وكلما �قرت�ب �للتو�ء لل�سفر �قرتب �لتوزيع لالعتد�لية 
وي���دل عل���ى تكاف���وؤ �لعين���ة، كما �أن نتيج���ة �ختب���ار كوملوجروف- �س���مرينوف غري د�ل 

�إح�سائًيا مما يدل على �عتد�لية �لتوزيع وتكافوؤ �ملجموعة يف �لعمر �لزمني.
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ج- التكافوؤ يف مقيا�س ال�سطرابات ال�سلوكية:

جدول )6(
تكافوؤ وتكافوؤ املجموعة يف ال�سطرابات ال�سلوكية

مستوى الداللةكا2املتغيرات

20,572إيذاء الذات

20,572السلوك العدواني

30,558الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن �جلدول عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف جميع �أًبع���اد �ملقيا�س 
و�ملجم���وع �لكل���ى يف كا2 مما يدل عل���ى وجود تكافوؤ بني �أف���ر�د �ملجموعة، وعدم وجود 

تباينات و�ختالفات د�لة بينهم.

ثالًثا- اأدوات البجث:

اأولً- اختبار امل�سفوفات املتتابعة امللونة لقيا�س الذكاء )ح�سني، 2015(:

و�سف الختبار: ظهر هذ� �لختبار لأول مرة عام )1947( ومت تعديله عام )1956( حيث 
��س���تغرق �إع���د�د وتطوير هذ� �لختبار حو�يل )30( عاًما م���ن عمر �لعامل �لإجنليزي 
ج���ون ر�ف���ن (John Raven) ويعترب ه���ذ� �لختبار من �لختبار�ت �لعرب ح�س���ارية 
)Cros Cultural) �ل�س���احلة للتطبي���ق يف خمتلف �لبيئ���ات و�لثقافات؛ فهو �ختبار 
ل توؤث���ر في���ه �لعو�م���ل �حل�س���ارية، �أي عندم���ا يكون �له���دف من �لتطبي���ق �لبعد عن 
�أثر �للغة و�لثقافة على �ملفحو�س للو�س���ول �إىل �س���ورة كاملة للن�ساط �لعقلي للفرد، 
وخا�س���ة ه���ذ� �لختبار يه���دف �إىل قيا�س �لقدرة على �إدر�ك �لعالق���ات �ملكانية للفرد، 
ويقوم هذ� �لختبار على نظرية �لعاملني ل�س���بريمان”"Spearmanحيث وجد من 

خالل �لعديد من �لأبحاث �لتي طبقت هذ� �لختبار �أنه مت�سبع بالعامل �لعام.

املرحلة العمرية التي يطبق عليها هذا الختبار: من )4- 11( �سنوات.

مكونات الختبار:
حتت���وى بطاق���ات �ختب���ار �مل�س���فوفات �مللونة على ع���دد )36( م�س���فوفة، حيث 

يتكون هذ� �لختبار من ثالث جمموعات، وهي: 
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• املجموع�ة (A): و�لنج���اح فيه���ا يعتم���د عل���ى ق���درة �لطفل عل���ى �إكمال منط 	
م�ستمر، وعند نهاية �ملجموعة يتغري هذ� �لنمط من �جتاه و�حد �إىل �جتاهني 

يف نف�سه �لوقت.
• املجموعة )AB(: و�لنجاح فيها يعتمد على قدرة �لطفل على �إدر�ك �لأ�سكال 	

�ملنف�سلة يف منط كلي على �أ�سا�س �لرتباط �ملكاين. 
• املجموعة )B(: و�لنجاح فيها على فهم �لطفل للقاعدة �لتي حتكم �لتغري�ت 	

يف �لأ�س���كال �ملرتبط���ة منطقًي���ا �أو مكانًي���ا، وه���ي تطل���ب ق���درة �لطف���ل عل���ى               
�لتفكري �ملجرد.

وكل جمموع���ة م���ن �ملجموع���ات �ل�س���ابقة تتك���ون م���ن )12( م�س���فوفة، وكل 
م�س���فوفة حتت���وي عل���ى )6( م�س���فوفات �س���غرية بحيث يخت���ار �ملفحو�س م�س���فوفة 
و�ح���دة لتك���ون ه���ي �ملكملة للم�س���فوفة �لت���ي بالأعل���ى، و�ملجموعات �لثالث �ل�س���ابقة 

و�سعت يف �سورة مرتبة.

تعليمات تنفيذ الختبار املعطاة للمفحو�س:
• يق���وم �لفاح����س بكتاب���ة �ملفحو����س يف ورق���ة �لإجاب���ة، وم���ن ث���م يفت���ح كتي���ب 	

�لختبار �أمام �ملفحو�س على )A1( ويقول له �نظر �إىل هذ� �ل�س���كل، وي�س���ري 
�إىل �ل�س���كل �لأ�سا�س���ي يف �أعلى �ل�س���فحة، قائاًل كما ترى فاإن هذ� �ل�سكل قطع 
منه جزء؛ وهذ� �جلزء �ملقطوع موجود يف �أحد �لأجز�ء �ملر�سومة �أ�سفل �ل�سكل، 
وي�س���ري �إىل �لأجز�ء �أ�س���فل �ل�س���فحة و�حد بع���د �لآخر )ثم يق���ول( لحظ �أن 
و�حًد� فقط من هذه �لأجز�ء هو �لذي ي�س���لح لإكمال �ل�س���كل �لأ�س���لي، وبعد 
ذل���ك يق���ول، �نظر �إىل �لأ�س���كال �ل�س���غرية جند �أنه ي�س���به �ل�س���كل �لأ�س���لي يف 
�لأل���و�ن و�ل�س���كل؛ ولكن���ه غ���ري مكتم���ل �إذن يوجد ج���زء و�حد هو �ل���ذي يكمل                        

�ل�سكل �لأ�سلي.
• بعد ذلك يتاأكد �لفاح�س �أن �لطفل و�سع �إ�سبعه على �ل�سكل �ل�سحيح.	
• ثم يقوم �لفاح�س بت�سجيل �لإجابة يف �لورقة �ملعدة لذلك.	
• ثم ينتقل �لفاح�س بعد ذلك �إىل �لأ�سكال �لتالية، ويلقي نف�س �لتعليمات.	



فعالية برنامج اإر�صادي خلف�س بع�س ال�صطرابات ال�صلوكية د. نهى عبد احلميد حممود ح�صني 

 276 

�سدق وثبات املقيا�س: 
يتمت���ع ه���ذ� �لختب���ار ب�س���دق وثبات جيد، وذل���ك من خالل تتب���ع �لعديد من 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي قام���ت با�س���تخد�مه، حي���ث تر�وح���ت معام���الت �لثب���ات ما 
ب���ني )0،62-0،91( وبدر��س���ات �أخ���رى تر�وحت ما بني )0،44- 0،99( ودر��س���ات �أخرى 

تر�وحت ما بني )0،55- 0،82(.
مقيا��س ال�سطراب�ات ال�سلوكية امل�سور لالأطف�ال ذوي الإعاق�ة الفكرية الب�سيطة. 

�إعد�د �لباحثة.
الهدف من املقيا�س امل�سور ال�سطرابات ال�سلوكية:

يهدف هذ� �ملقيا�س �إىل قيا�س مدى فعالية �لربنامج �لإر�سادي لتعديل بع�س 
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية وما يت�سمنه من مكونات)�ل�سلوك �لعدو�ين- �إيذ�ء �لذ�ت(.

و�سف املقيا�س: 
يتكون �ملقيا�س من 15 موقًفا حول بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية مق�سمة على 

�لنحو �لتايل:
• �ملو�قف من )1-2-3-4-5-6-7-8( خا�سة بال�سلوك �لعدو�ين.	
• �ملو�قف من )9-10-11- 12- 13- 14- 15( خا�سة باإيذ�ء �لذ�ت.	

تعليمات املقيا�س: 
• يتم تطبيق �ملقيا�س على �لطفل ب�سكل فردي.	
• تعر����س �لباحث���ة �ملو�ق���ف �ملكون���ة للمقيا����س على �لطفل م���ع توجيه �ل�س���وؤ�ل 	

و�لختيار�ت �خلا�سة به باأ�سلوب و��سح ودون �إيحاء للطفل باأي �إجابة.
• تق���وم �لباحث���ة باإع���ادة قر�ءة �لعب���ار�ت �للفظية �أك���رث من مرة وتب�س���يطها �إذ� 	

�حتاج �لطفل �إىل ذلك.
• يتم و�سع د�ئرة �أو عالمة )√( �أمام �ملوقف �مل�سور �لذي يختاره �لطفل.	

ت�سحيح الختبار: 
• �إذ� قام �لطفل باختيار �لبديل �مل�س���ور �ل�س���حيح من �أول مرة حت�سب له ثالث 	

درجات.
• �إذ� تردد �لطفل و�ختار �لبديل �مل�سور �خلطاأ ثم �ختار �لبديل �مل�سور �ل�سحيح 	

حت�سب له درجتان.
• يف حالة �ختيار �لطفل �لبديل �مل�سور �خلطاأ حت�سب له درجة و�حدة.	
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وبذل���ك تكون �لدرج���ة �لكلية للمقيا�س و�لتي ميكن �أن يح�س���ل عليها �لطفل 
�ستكون )45( درجة كنهاية عظمة، و)15( درجة كنهاية �سغرى.

خطوات ت�سميم املقيا�س:

 اأولً: �لإط���الع عل���ى �لبح���وث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لعربي���ة و�لأجنبي���ة ذ�ت �ل�س���لة 
مبو�سوع �لبحث �حلايل لال�ستفادة منها يف �إعد�د �ملقيا�س. 

ثانًي�ا: كم���ا مت �لإط���الع عل���ى مقايي����س تناول���ت �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �ملختلف���ة 
لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

ثالًثا: �إعد�د مقيا�س م�سور بحيث تكون �ل�سورة منا�سبة لكل مفردة.

رابًعا: مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �لأ�ساتذة �ملحكمني للتاأكد من �سالحيته 
قب���ل �لتطبي���ق، عُددهم )11 حمكًما(، ومت �إج���ر�ء �لتعديالت �لالزمة من وجهة نظر 

�ل�سادة �ملحكمني و�لتي �تفق عليها مبا يخ�س �ملقيا�س.

الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س:

�سدق املقيا�س:

1- �سدق املحكمني: 
مت عر����س �ملقيا����س عل���ى جمموعة م���ن �ل�س���ادة �ملحكمني و�خل���رب�ء يف جمال 
ريا����س �لأطف���ال و�لفئ���ات �خلا�س���ة و�لبالغ عدده���م )11 حمكًما( حيث �تفق �ل�س���ادة 
�ملحكم���ون عل���ى منا�س���بة �أ�س���ئلة �ملقيا�س لأه���د�ف �ملقيا�س، وقد مت �إج���ر�ء �لتعديالت 
يف �س���وء �ملقرتحات �لتي �أ�س���ار �إليها �ل�س���ادة �ملحكمون و�خلرب�ء. وقد مت �لإبقاء على 
�ملفرد�ت �لتي جاءت ن�سبة �تفاق �ملحكمني عليها 80% فاأكرث، ومت حذف بع�س �لعبار�ت 
وتعديل بع�س���ها يف �س���وء �ملالحظ���ات �لتي �أبد�ها �ملحكمون، حي���ث �نتهى �ملقيا�س �إىل 

)15( �سورة. 
جدول )7(

ن�سبة اتفاق املحكمني على اأبعاد املقيا�س
نسبة االتفاقعدد املتفقنيأبعاد املقياس

100٪11العدوان

90٪10إيذاء الذات
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وق���د قام���ت �لباحث���ة باإجر�ء كاف���ة �لتعديالت �لت���ي �تفق عليه���ا �ملحكمون يف 
جمي���ع �أبع���اد ومو�قف �ملقيا����س من حيث �إجر�ء �لتعديالت يف بع�س �ل�س���ور �ملرتبطة 
باأبع���اد �ملقيا����س وكذل���ك حذف بع�س �ل�س���ور غري �ملرتبط���ة باأبعاد �ملقيا�س، و�إ�س���افة 
�س���ور �أك���رث �رتباًط���ا بالُبع���د، بالإ�س���افة �إىل ح���ذف �ل�س���ور غ���ري �لو��س���حة �لأل���و�ن 

و�إ�سافة �سور �أكرث �إي�ساحاً.

- ال�سدق با�ستخدام املحك اخلارجي:
قام���ت �لباحث���ة بالتحقق من �س���دق �ملقيا�س با�س���تخد�م �ملح���ك �خلارجي مع 
مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لذي �أعده قا�س���م و�لنجار )2003( وبلغت معامالت 

�ل�سدق كما هو مو�سح باجلدول )8(. 
جدول )8(

معمل �سدق الت�ساق
معامل االرتباطاألبعاد

0,862**بعد السلوك العدواني

0,467**بعد إيذاء الذات

0,409**الدرجة الكلية

** م�ستوى )01‚0( 

يت�س���ح من �جلدول �أن معامالت �لرتباط بني �لأبعاد و�ملقيا�س ككل جميعها 
د�لة عند م�ستوى )01‚0(، ومنها فاإن �ملقيا�س على درجة عالية من �ل�سدق.

ثباث املقيا�س:
قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �لثبات على عينة �لتجربة �ل�س���تطالعية �لتي 
بل���غ عدده���م )40(، حي���ث ر�س���د نتائجه���م يف �لإجاب���ة عل���ى �ملقيا�س، وقد ��س���تخدمت 

�لباحثة طريقة �ألفا كرونباخ.

طريقة األفا كرونباخ:
مت ح�س���اب معامل �لثبات للمقيا�س با�س���تخد�م برنامج SSPS ومت �حل�س���ول 

على معامل ثبات )76،4%( وهذ� يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة ثبات عالية.
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الربنامج الإر�سادي لتعديل ال�سطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 
الب�سيطة امل�ساء اإليهم:

 قامت �لباحثة بت�سميم برنامج للدر��سة ي�ستمل على جمموعة من �جلل�سات 
وتت�س���من ه���ذه �جلل�س���ات �أن�س���طة متنوعة منه���ا )فيلم كرتون- �ل�س���رد �لق�س�س���ي- 
�مل�س���رحية- م�س���رح للعر�ئ����س �لقوفازي���ة- �لأغاين- �للع���ب �جلماعي(، �لتي تنا�س���ب 

خ�سائ�س وقدر�ت �لأطفال ذوي �لإعاقة �لقابلني للتعليم عينة �لبحث.

مفهوم الربنامج:
�لربنام���ج: ه���و برنام���ج خمط���ط منظم، يه���دف �إىل م�س���اعدة �لأطف���ال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة �مل�س���اء معاملتهم للتخفيف من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية 

لديهم من خالل �لأن�سطة و�ملهار�ت �لتي تقدم لهم.

خطوات ت�سميم الربنامج:

اخلطوات التمهيدية لبناء الربنامج الإر�سادي املقرتح: 
�لقر�ءة يف جمال تربية ذوي �لإعاقة �لفكرية وتعديل �سلوكهم.1 ))
�لقي���ام ببع�س �لزي���ار�ت للجمعيات �لتي تعمل يف جمال ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))

�لب�سيطة.
�لتعرف على خ�سائ�س �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة �مل�ساء �إليهم.1 ))
�إمكانية ��ستخد�م �لربنامج �لإر�سادي يف �جلمعيات �ملتخ�س�سة.1 ))
�لإط���الع عل���ى ع���دد من �لرب�م���ج �لإر�س���اد �ل�س���لوكي �خلا�س���ة بالأطفال ذوي 1 ))

 Swan  ،)2015( و�س���لطان   ،)2015( �ل�س���عيد  �لب�س���يطة،  �لفكري���ة  �لإعاق���ة 
Brown, Brown, & Dibiasio (2014) (2015)، �لوكيل )2012(.

�لإط���الع عل���ى �لكت���ب �لت���ي تعن���ي �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�إ�س���اءة �ملعامل���ة 1 6)
لالأطف���ال و�س���ور �لإ�س���اءة لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ب�س���فة 
خا�س���ة، حتى ت�س���تطيع �لباحث���ة �ل�س���تفادة منها يف �لربنام���ج �حلايل و�لذي 
يهدف �إىل تعديل �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لأطفال �مل�ساء �إليهم ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.
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اأهمية الربنامج: 
• ي�س���هم �لربنامج يف خف�س بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لأطفال ذوي 	

�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. 
• كم���ا ميك���ن �ل�س���تفادة م���ن �لربنام���ج م���ن قب���ل �لعامل���ني يف جم���ال �لرتبية 	

وخا�سة بالن�سبة للمتخ�س�سني يف جمال �لفئات �خلا�سة. 

التخطيط العام للربنامج: 
ت�س���تمل عملي���ة �لتخطي���ط �لع���ام للربنام���ج عل���ى حتدي���د �لأه���د�ف �لعام���ة 
و�لإجر�ئي���ة، وحمت���و�ه �لعمل���ي، و�لإجر�ئي كال�س���رت�تيجيات، و�لأ�س���اليب �ملتبعة يف 
تنفي���ذه وتقييم �لأن�س���طة، وحتديد �ملدى �لزمني للربنامج، وعدد �لأن�س���طة، ومكان 

�إجر�ء �لربنامج وتقييم �لربنامج ككل. 

الهدف العام للربنامج الإر�سادي:
يهدف �لربنامج �لإر�س���ادي �حلايل �إىل تعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية 
)�لعدو�ن- �إيذ�ء �لذ�ت( لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �مل�س���اء �إليهم، 

ويتفرع من �لهدف �لعام للربنامج جمموعة من �لأهد�ف �لفرعية:
تقبل �لإعاقة، و�لتو�فق معها.1 ))
�لتخفي���ف م���ن حدة �ل�س���لوك �لعدو�ين ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لقابلني 1 ))

للتعليم.
�لتخفيف من حدة �لقلق لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لقابلني للتعليم.1 ))
�لتخفيف من �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لقابلني للتعليم.1 ))
تنمية �لقدرة على �لندماج �لذ�تي يف �ملو�قف �لجتماعية. 1 ))
بناء وتنمية �لثقة بالنف�س. 1 6)
تكيف �لأطفال �مل�ساء �إليهم مع ذ�تهم و�لآخرين.1 7)
�لتخفيف من حدة �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لناجتة عن �لإ�ساءة لالأطفال.1 ))

الأهداف الإجرائية: 
�أن يتبادل بع�س �ملعلومات و�لبيانات �ل�سخ�سية بني �لباحثة و�لأطفال.1 ))
�أن يعرب �لأطفال عن �أنف�سهم و�أر�ئهم و�أفكارهم بحرية دون خوف وتفريغ ما 1 ))

بد�خلهم من خالل �ملناق�سات د�خل �جلل�سات.
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�أن مييز �لطفل بني �ل�سلوكيات �ملرغوبة وغري �ملرغوبة.1 ))
�أن ي�سعر �لطفل بالألفة و�لطمئنان.1 ))
�أن يتقبل �لطفل ذ�ته كما هي. 1 ))
�أن يحرتم �لطفل م�ساعر �لآخرين. 1 6)
�أن يفرغ �لطفل �نفعالته ب�سكل �إيجابي وت�سجيعه و�إك�سابه �لثقة.1 7)
�أن يتجنب �لطفل تكر�ر �ل�سلوك �لعدو�ين.1 ))
�أن يتجنب �لطفل تكر�ر �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.1 ))
�أن يتعاون �لطفل مع زمالئه يف لعب �لأدو�ر.1 1))
�أن يتعلم �لطفل �سرورة عدم �لإ�ساءة لالآخرين.1 )))
�أن ي�ستطيع �لطفل �لتعبري عن غ�سبه.1 )))
�أن نخفف من حدة �ملخاوف لديه.1 )))
�أن نخفف من �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.1 )))
�أن يحافظ �لطفل على نف�سه �سد �إ�ساءة �لغري.1 )))

الفنيات وال�سرتاتيجيات املتبعة يف الربنامج: 
لعب �لدور: يقوم �لأفر�د بتمثيل �أدو�ر ب�سيطة بطريقة تلقائية، كما �أن �حلو�ر 
عن طريق لعب �لأدو�ر ميكن �لطفل من �لتعبري �ل�سليم عن م�ساعره و�أفكاره و�آر�ئه. 

• التعزي�ز: وهو تقدمي �س���يء مرغوب �أو ��س���تبعاد �س���يء غري مرغ���وب من بيئة 	
�لطف���ل عق���ب قيامه بال�س���لوك �ملرغوب فيه مما يزيد من مع���دل تكر�ر ذلك 
�ل�س���لوك �ملرغ���وب، و��س���تخدمت �لباحث���ة �لتدعي���م �مل���ادي )حل���وى- بع����س 
�لهد�ي���ا �لرمزي���ة( �أو تدعي���م معن���وي )��ستح�س���ان �جتماعي يف �س���ورة مدح: 
�س���كًر�، ممتاز، كوي�س، �س���اطر( �أو ت�س���فيق �لأطفال للطفل �ل���ذي يوؤدى دوره 

�أو يوؤدى �للعبة جيًد�. 
• النمذجة: معظم �لأطفال يتعلمون �ل�سلوك �جلديد من مالحظات �لآخرين 	

وتقييمه���م لطبيع���ة و�س���كل �ل�س���لوك �جلدي���د، و�لنم���وذج يوؤث���ر يف تقوي���ة �أو 
�إ�س���عاف �لعاد�ت �ل�س���لوكية �لتي تالحظ، وتتوقف فعالية �لنموذج �ل�س���لوكي 
عل���ى �س���روط �أهمها: وجود ق���دوة فعالة �أو �س���خ�س يوؤدى �لنموذج �ل�س���لوكي 

�ملطلوب �أد�وؤه من خالل ق�س�س و�سور م�سل�سلة. 
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• املناق�س�ة اجلماعي�ة واحلوار: تعترب �ملناق�س���ة �جلماعية �أو �ملحا�س���رة �أ�س���لوًبا 	
م���ن �أ�س���اليب �لإر�س���اد �جلماعي حيث تعتمد على �إلقاء �ملحا�س���ر�ت �ل�س���هلة، 

ويتخللها ويليها مناق�سات هدفها تغيري �لجتاهات لدى �لأع�ساء. 

اأ�س�س ت�سميم الربنامج:
ر�عت �لباحثة عند ت�سميمها للربنامج ما يلي:

�أن يحتوى �لربنامج على �أن�سطة فنية منا�سبة لظروف �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))
�لفكرية �لب�سيطة.

�أن يق���وم �لربنام���ج عل���ى حتقي���ق �له���دف �ملق���ام م���ن �أجل���ه وهو تعدي���ل بع�س 1 ))
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لقابلني للتعليم 

�مل�ساء �إليهم.
�أن تك���ون حج���رة �لتدري���ب جمه���زة بطريقة منا�س���بة لالأطف���ال تر�عي �لأمن 1 ))

و�لأمان �أثناء �جلل�سات.
�أن تتدرج �أن�س���طة �لربنامج لالأطفال من �ل�س���هل �إىل �ل�س���عب، ومن �لب�سيط 1 ))

�إىل �ملركب، ومن �ملجهول للمعلوم.
�أن يحت���وى �لربنام���ج على �أن�س���طة م�س���جعة لالأطف���ال للتعبري عن �أنف�س���هم، 1 ))

و�مل�ساركة �لناجحة.
�أن ير�عي �لربنامج �لفروق �لفردية بني �لأطفال و�أن حتتوى �جلل�س���ات على 1 6)

�لأن�سطة �لتي تتفق مع ميولهم وقدر�تهم.
�أن حتتوى جل�سات �لربنامج على �أ�ساليب تعزيز لل�سلوك �لإيجابي.1 7)
�أن تتنوع �أن�سطة �لربنامج ما بني �لق�سة و�لفيلم �لكرتون و�لعمل �جلماعي.1 ))
�أن يحت���وى �لربنام���ج على �أ�س���اليب متنوع���ة للتقومي يف كل جل�س���ة و�لوقوف 1 ))

على حتقيق �أهد�فها. 

املحددات الإجرائية للربنامج:

م�كان تنفيذ الربنام�ج: مت تنفيذ �لربنام���ج مبركز روؤية لذوي �لحتياجات �خلا�س���ة 
ب�سرب� حمافظة �لقليوبية.

العين�ة: مت تنفي���ذ �لربنام���ج عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن 20 �أطفال م�س���اء �إليه���م )ذكور 
و�إناث( ممن ترت�وح �أعمارهم من 5-8 )�سنو�ت(.
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املدة الزمنية: ��س���تغرق �لربنامج 3�س���هور و�أ�س���بوع بو�قع 52 جل�سة بو�قع �أربع جل�سات 
يف �لأ�سبوع وتر�وحت مدة �جلل�سة من 40 �إىل 50 دقيقة.

م���ن  جمموع���ة  عل���ى  �لربنام���ج  عر����س  ال�ستطالعي�ة:  والدرا�س�ة  الربنام�ج  حتكي�م 
�ملتخ�س�سني: 

بع���د �لنته���اء م���ن �إع���د�د �لربنام���ج قام���ت �لباحث���ة بتحكي���م �لربنام���ج لدى 
)11( من �لأ�س���اتذة �ملتخ�س�س���ني يف جمال �لطفولة وعلم �لنف�س؛ وذلك للتاأكد من 
�س���الحيته للتطبيق ومدى منا�س���بة �لأن�س���طة لتحقيق �أهد�فها، بغر�س �إبد�ء �لر�أي 

حول �لربنامج.
جدول )9(

ن�سبة اتفاق املحكمني على عنا�سر ت�سميم الربنامج
نسبة االتفاقعدد املتفقنيبنود التحكيم

90٪10مدى مالءمة البرنامج ألهدافه

90٪10مدى مالءمة محتوى اجللسات ألهداف البحث

100٪11مدى مالءمة األنشطة لتحقيق أهداف اجللسات

 مدى مالءمة الفنيات واألدوات املستخدمة في أنشطة

البرنامج
10٪90

90٪10مدى مالءمة الزمن احملدد لكل جلسة

 مدى مالءمة أساليب التقومي عاقب كل جلسة وفي نهاية

البرنامج
10٪90

و�أ�س���فرت عملي���ة �لتحك���م ع���ن �إجر�ء بع����س �لتعدي���الت على �لربنام���ج، وقد 
قامت �لباحثة باإجر�ء هذه �لتعديالت، و�لتي متثلت يف:

• تب�سيط �ل�سياغة �للغوية لبع�س �لق�س�س حتى تنا�سب �لأطفال.	
• تعديل بع�س �لأن�سطة مبا يتالءم مع �لطفل ذوي �لإعاقة.	
• �إعادة �سياغة بع�س �لأهد�ف بحيث ت�سبح قابلة للقيا�س.	
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تقومي الربنامج:
يتم تقومي مدى فعالية �لربنامج من خالل:

• �لقيا�س �لقبلي وهدف �إىل �لتعرف على �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال 	
ذوي �لإعاقة �لفكرية �مل�س���اء �إليهم قبل �لبدء يف تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي، 
ومت �لتق���ومي �لقبل���ي ع���ن طري���ق تطبي���ق م���ن خ���الل مقيا����س �ل�س���طر�بات 

�ل�سلوكية.
• �لتق���ومي �لبنائي هو تقومي م�س���تمر من بد�ي���ة �إجر�ء �لربنامج على �لأطفال 	

عينة �لبحث حتى نهايته، وقد مت هذ� �لنوع من �لتقومي من خالل ما يلي:
• �إج���ر�ء تطبيق���ات تربوية عملية مع �لأطف���ال ذوي �لإعاقة، �أثناء وبعد �آد�ء 	

�لن�ساط يقومون بها يف �سورة فردية وجماعية.
• مالحظ���ة �لباحثة ل�س���لوك �لأطفال �ليوم���ي �أثناء تاأدية �لأن�س���طة، بهدف 	

�لتع���رف عل���ى م���دى ��س���تيعاب �لأطف���ال للخرب�ت �ملعط���اة، و�لتع���رف على 
�لأه���د�ف  حتقي���ق  م���دى  ومعرف���ة  عالجه���ا،  وحماول���ة  �ل�س���عف  نق���اط 

�لإجر�ئية للربنامج.

• التقومي البعدي: 	
قام���ت �لباحث���ة باإج���ر�ء �لتق���ومي �لبع���دي ع���ن طريق �إع���ادة تطبي���ق مقيا�س 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �مل�س���اء �إليه���م 
�مل�س���تخدم يف �لبح���ث و�لت���ي مت تطبيق���ه يف �لقيا����س �لقبل���ي؛ وذل���ك ملقارن���ة �لنتائ���ج 
�لقبلي���ة و�لبعدي���ة للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لبح���ث �حل���ايل و�لذي���ن يعان���ون م���ن 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية )�ل�سلوك �لعدو�ين- �إيذ�ء �لذ�ت(.

• القيا�س التتبعي: 	
�ملجموع���ة  �أف���ر�د  عل���ى  �مل�س���تخدم  �ملقيا����س  تطبي���ق  باإع���ادة  �لباحث���ة  قام���ت 
�لتجريبي���ة عين���ة �لبح���ث بعد مرور �س���هر تقريًبا م���ن �نتهاء �لربنام���ج للتحقق من 
م���دى ثب���ات فعالي���ة هذ� �لربنام���ج، ثم مقارنة نتائ���ج �ملجموع���ة يف �لتطبيق �لتتبعي 

بنتائج �لنتائج �ملجموعة �لتجريبية بعد �إجر�ء �لربنامج.
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تنفيذ الربنامج:
قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق �لربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي على �أف���ر�د �ملجموعة 

�لتجريبية مبعدل �أربع جل�سات يف �لأ�سبوع ��ستغرقت �جلل�سة 50 دقيقة.

تطبيق املقيا�س قبلًيا:
مت �لتطبي���ق �لقبل���ي للمقيا�س �مل�س���ور على جميع �أطفال ب�س���ورة فردية وملدة 

يوم و�حد.

تطبيق الربنامج:
مت تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى �أطف���ال عين���ة �لبح���ث يف �لفرتة م���ن )2017/9/1 

�إىل2017/12/7(.

تطبيق املقيا�س بعدًيا: 
قام���ت �لباحثة باإعادة تطبيق �أدو�ت �لبح���ث مرة �أخرى بعد تطبيق �لربنامج 
عل���ى �أف���ر�د �لعين���ة للتع���رف عل���ى �لأث���ر �ل���ذي �أحدث���ه �لربنام���ج يف تعدي���ل بع����س 
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية لديهم، وقامت �لباحثة بالتعاون مع بع�س �ملدربني يف جمال 
�لإعاق���ة بالتطبيق �لبعدي للمقيا�س �مل�س���ور على جمي���ع �أطفال عينة �لبحث �حلايل 

ب�سورة فردية وملدة يوم و�حد )2017/12/8م(.

القيا�س التتبعي:
قام���ت �لباحث���ة باإع���ادة تطبيق مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �مل�س���ور على 
�أف���ر�د �لعين���ة م���رة �أخ���رى به���دف �لتع���رف على م���دى ��س���تمر�ر �أثر �لربنام���ج �لذي 
مت تقدمي���ه لأف���ر�د �لعين���ة وذلك مبقارن���ة نتائج �لقيا����س �لبعدي بالقيا����س �لتتبعي 
لأف���ر�د �لعين���ة حم���ل �لبح���ث، وق���د مت �إج���ر�ء ه���ذ� �لقيا����س بع���د �س���هر تقريًب���ا م���ن                                                  

تطبيق �لقيا�س �لبعدي.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة:
قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �لأ�س���لوب �لالبار�م���رتى ويولكوك�س���ون للبيان���ات 
�لرتبية (Wilcoxon Signed Rank) )مبا يتفق مع عدد �أفر�د �لعينات �ل�سغرية( 
حل�ساب م�ستوى دللة �لفروق بني متو�سطات �لرتب للمجموعة يف �لقيا�سني �لقبلى 

.(SPSS 18) و�لبعدى ملقيا�س �ل�سطربات �ل�سلوكية �مل�سور عن طريق برنامج
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نتائج البحث:
الفر�س الأول: 

ن����س �لفر����س �لأول على: "توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات 
رتب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �مل�ساء �إليهم يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي وذلك على مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية يف �جتاه 
�لقيا����س �لبع���دي" . ولختب���ار �س���حة �لفر����س �لأول قام���ت �لباحثة �أوًل با�س���تخد�م 
�لإح�س���اء �لو�س���فى متمثاًل يف )�ملتو�س���ط، �لنح���ر�ف �ملعياري( لقيا����س عينة �لبحث 

قبلًيا وبعدًيا، وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل: 
جدول )10(

قيا�س عينة البحث قبلًيا وبعدًيا
اإلنحراف املعيارياملتوسطالعدد التطبيق

2017.101.287القبلى

2033.902.470البعدي

�لأ�س���لوب �لالبار�م���رتى ويولكوك�س���ون  با�س���تخد�م  �لباحث���ة  ثانًي���ا- قام���ت 
للبيانات �لرتبية (Wilcoxon Signed Rank) )مبا يتفق مع عدد �أفر�د �لعينات 
�ل�س���غرية( حل�س���اب م�س���توى دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات �لرت���ب للمجموع���ة يف 
�لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى ملقيا�س �ل�س���طربات �ل�سلوكية �مل�سور عن طريق برنامج 

(SPSS 18) وتو�سل �إىل �جلدول �لتايل:

جدول )11(
الفروق بني متو�سطات الرتب للمجموعة يف القيا�سني القبلى والبعدى

 ملقيا�س ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور

العددتوزيع الرتب
  متوسط

الرتب

  مجموع

الرتب
"Z" مستوى الداللةالداللةقيمة

00.000.00السالبة

2.809 -0,005
دالة عند مستوى 

0‚05
205.5055املوجبة

0املتساوية
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن م�س���توى �لدللة م�ساوًيا ل )0.005( مما يدل 
عل���ى وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات �لرت���ب بني �لقيا����س �لقبلى 
و�لقيا����س �لبع���دي يف �إجم���اىل مقيا�س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور، وبالعودة �إىل 
جدول �ملتو�س���ط جند �أن هذ� �لفرق ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، حيث بلغ متو�س���ط رتب 
�لقيا����س �لقبل���ى )17.10( يف حني بلغ متو�س���ط رت���ب �لقيا�س �لبع���دي )33.90(، مما 

يدل على وجود فروق يف �إجماىل �ملقيا�س ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

وق���د قام���ت �لباحث���ة بالتع���رف عل���ى دلل���ة �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ى 
�لع���دو�ين،                                              �ل�س���لوكية �مل�س���ور )�ل�س���لوك  �أبع���اد مقيا����س �ل�س���طربات  و�لبع���دى يف 

�إيذ�ء �لذ�ت(.
جدول )12(

دللة الفروق بني القيا�سني القبلى والبعدى يف اأبعاد مقيا�س ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور

اإلنحراف املعيارياملتوسطالعددالتطبيقالبعد

السلوك العدواني
209.201.033القبلى

2019.701.767البعدي

إيذاء الذات
203.300.949القبلى

205.901.197البعدي

ويولكوك�س���ون  �لالبار�م���رتى  �لأ�س���لوب  با�س���تخد�م  �لباحث���ة  قام���ت  ث���م 
للبيان���ات �لرتبي���ة (Wilcoxon Signed Rank) حل�س���اب م�س���توى دللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طات �لرت���ب للمجموع���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دى لأبع���اد مقيا����س 
�إىل                                           وتو�س���ل   (SPSS 18) برنام���ج  طري���ق  ع���ن  �مل�س���ور  �ل�س���لوكية  �ل�س���طربات 

�جلدول �لتايل:
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جدول )13(
 دللة الفروق بني متو�سطات الرتب للمجموعة يف القيا�سني القبلى والبعدى 

لأبعاد مقيا�س ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور

العددتوزيع الرتبالبعد
  متوسط

الرتب

مجموع

الرتب
الداللة"Z" قيمة

 مستوى

الداللة

السلوك 

العدواني

00,000,00السالبة

2,814 -0.005

دالة عند 

مستوى 

0,05

205,5055املوجبة

0املتساوية

إيذاء الذات

00,000,00السالبة

2,831 -0,005

دالة عند 

مستوى 

0,05

205,5055املوجبة

0املتساوية

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن م�س���توى �لدلل���ة لالأبعاد م�س���اوًيا ل )0.05( 
مم���ا ي���دل على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات �لرت���ب بني �لقيا�س 
�لقبل���ى و�لقيا����س �لبع���دي يف جمي���ع �أبع���اد مقيا����س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور 
)�ل�س���لوك �لعدو�ين، �إيذ�ء �لذ�ت(. وبالعودة �إىل جدول �ملتو�س���ط جند �أن هذ� �لفرق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، حيث بلغ متو�سط رتب �لقيا�س �لقبلى لالأبعاد على �لتو�ىل 
)9،20، 4،60، 3،30( يف ح���ني بل���غ متو�س���ط رتب �لقيا�س �لبع���دي لالأبعاد على �لتو�ىل 
)19،70، 8،30، 5،90(، مم���ا ي���دل على وجود فروق يف �إجماىل �ملقيا�س ل�س���الح �لقيا�س                  

�لبعدي لالأبعاد.

يت�س���ح م���ن �جل���دول )13( وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات �لأطفال �مل�س���اء �إليهم قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية يف �جت���اه �لقيا����س �لبع���دي حي���ث ت�س���ري �لنتائ���ج �إىل وجود فروق ل�س���الح 
�لتطبيق �لبعدي بالن�س���بة جلميع �أبعاد �ملقيا�س وهو �لأمر �لذي جاء متفًقا وحمقًقا 

ل�سحة �لفر�س.
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تف�سري نتائج الفر�س الأول:
يت�س���ح مم���ا �س���بق حتق���ق �لفر����س �لأول حيث كان���ت قيمة z لدلل���ة �لفروق 
ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �لأطف���ال يف �لتطبي���ق �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا�س 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية يف �جت���اه �لقيا�س �لبع���دي، مما ي�س���ري �إىل فعالية �لربنامج 
�مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة، و�لذي �أدى �إىل �رتفاع متو�س���طات رتب درجات �لأطفال على 

�لأبعاد �ل�سلوكية �ملت�سمنة يف برنامج �لبحث.
وترى �لباحثة �أن هذه �لنتيجة تتفق مع نوعية �لأن�سطة �لتي حر�ست �لباحثة 
على �أن يحتويها �أو �س���ملها برنامج �لبحث و�لتي تنوعت مابني )�لق�س���ة �لق�س���رية- 
و�مل�سرحية- �لفيلم �لكارتون- �لر�سم- �للعب �جلماعي(، وحر�ست �لباحثة على هذ� 
�لتنوع يف �أن�سطة �لربنامج حتى لي�سعر بامللل �أو �لرتابة �جتاه �لأن�سطة �لتي تعر�س له من 
ا حتى ي�ستطيع كل طفل �ختيار �لأن�سطة �لتي تتنا�سب و قدر�ته. خالل �لربنامج، و�أي�سً

و�تفقت نتائج �لبحث �حلايل �أ�سارت �إليه �لعديد من �لدر��سات ومنها در��سة: 
ريه���ام جم���ال فتح���ي �ل�س���عيد)2015( و�لتي ��س���تهدفت �لتحق���ق من فعالي���ة برنامج 
�إر�س���ادى �س���لوكى يف خف�س �ل�س���عور بالقلق و�لك�سف عن دوره يف حت�سني جودة �حلياة 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعل���م، وكان من �أه���م �لنتائج �لتي 
تو�س���لت �إليه���ا �لدر��س���ة: توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.001( 
ب���ني متو�س���طى درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة 
و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لقلق )�لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلية( بعد 
تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادى �ل�س���لوكي )يف �لجت���اه �لأف�س���ل( ل�س���الح �ملجموع���ة 
�لتجريبية، وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.001( بني متو�س���طى 
درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلى 
و�لبعدى على مقيا�س �لقلق )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادى 
�ل�س���لوكي )يف �لجتاه �لأف�س���ل( ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، ودر��سة جاد �ملوىل )2014( 
و�لتي �أ�س���ارت �إىل فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم يف خف�س كل من �ل�س���لوكيات 
�لعدو�نية و�سلوكيات �إيذ�ء �لذ�ت و�لن�ساط �لز�ئد لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية، 
و��ستمر�ر �أثر �لربنامج �لإيجابي خالل فرتة �ملتابعة بعد �سهر من �نتهاء �لربنامج، 
در��س���ة: Repp, & Deitz, (2014) و�لت���ي �أظه���رت وجود عالق���ة �رتباط �إيجابي 

بني تقييمات �لأمهات للعدو�نية و�إيذ�ء �لذ�ت وبني تكر�ر حالت �لإ�ساءة للطفل. 
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وق���د ظهرت هذه �لفروق بو�س���وح يف �س���وء بع����س �ملتغ���ري�ت �لدميوغر�فية، 
وظه���رت ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية )عن���د م�س���توى 05‚0( ب���ني متو�س���ط درج���ات 
�لأطفال خالل �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي للمقيا�س���ني �لفرعيني للعدو�نية و�إيذ�ء 
�ل���ذ�ت ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ل�س���الح �لتطبي���ق �لبع���دي، وه���و ميثل موؤ�س���ًر� على 
فعالي���ة �لربنام���ج يف خف����س تلك �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكيات بني �لأطفال �ملُعر�س���ني 
لإي���ذ�ء �لذ�ت، ودر��س���ة: جمال عبد �لنا�س���ر �س���ليمان عبد �لباقي �جلن���دي)2011( و 
�لتي �أ�سفرت نتائجها عن وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى 05‚0بني متو�سطى 
رت���ب درجات �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت للمجموعت���ني �لتجريبيتني بعد تطبي���ق �لربنامج 
�لتدريب���ي يف خف����س �س���لوك �إيذ�ء وهذه �لفروق ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية �أي �أن 
متو�س���ط �لطالب �لذين تعر�س���و� للربنامج �لتدريبي، وتوجد فروق د�لة �إح�س���ائيا 
عن���د م�س���توى 01‚0ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت للمجموعتني 
)للمجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة( بعد تطبيق �لربنام���ج �لتدريبي وهذه �لفروق 
ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، ودر��س���ة �أحمد )2010( و�لتي تو�س���لت �لدر��س���ة وجود 
فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات درجات �لأفر�د باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي على مقيا�س �ل�س���لوك �لعدو�ين لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف 
�جت���اه �لقيا����س �لبع���دي، وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات درج���ات �لأفر�د 
باملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي ملقيا�س �ل�س���لوك �لعدو�ين 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �جتاه �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، ودر��س���ة: منى 
�أحمد م�سطفى عمر�ن و�لتي متثلت نتائجها يف وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق برنامج �لت�سال �ل�سخ�سى 
لتنمية �لوعى مبفاهيم �حلماية من �لإ�س���اءة �جلن�س���ية ذوي �لإعاقة �لفكرية ل�سالح 
�لقيا�س �لبعدي، وفعالية تاأثري برنامج �لت�سال �ل�سخ�سى يف تنمية �لوعى مبفاهيم 

�حلماية من �لإ�ساءة �جلن�سية لالأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

وت���رى �لباحث���ة �أن �لزيادة يف ن�س���بة �لتح�س���ن يف �لتطبيق �لبع���دي لدى عينة 
�لبح���ث يرج���ع �إىل ��س���تمال �لربنام���ج عل���ى �أن�س���طة متنوع���ة وخمتلف���ة عمل���ت على 
حت�س���ني �لكثري من �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال عينة �لبحث، وقد لحظت 
�لباحث���ة ه���ذ� �لتح�س���ن م���ن خ���الل قب���ول �لأطف���ال لأن�س���طة �لربنام���ج و�لتعبري�ت 
�ملختلفة �للفظية وغري �للفظية من �لأطفال �أثناء تطبيق �لربنامج، وترى �لباحثة 
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���ا �أن �لربنام���ج كان ل���ه تاأث���ري �إيجابي وفعال على �أبعاد �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية  �أي�سً
لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �مل�ساء �إليهم.

الفر�س الثانى: 
وين����س �لفر����س �لثانى للدر��س���ة عل���ى "ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني متو�س���طات رتب درجات �لأطفال �مل�ساء �إليهم يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى بعد 
تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي وذلك على مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية". ولختبار 
�س���حة �لفر����س �لثانى للدر��س���ة قام���ت �لباحثة �أوًل با�س���تخد�م �لإح�س���اء �لو�س���فى 
متمث���اًل يف )�ملتو�س���ط، �لنح���ر�ف �ملعي���اري( لقيا����س عين���ة �لبح���ث بعدًي���ا وتتبعًي���ا، 

وتو�سلت �لباحثة �إىل �لنتائج �لتالية: 
جدول )14(

قيا�س عينة البحث قبلًيا وبعدًيا
االنحراف املعيارياملتوسطالعدد التطبيق

2033.92.470البعدي

2033.802.044التتبعى

�لأ�س���لوب �لالبار�م���رتى ويولكوك�س���ون  با�س���تخد�م  �لباحث���ة  ثانًي���ا- قام���ت 
للبيانات �لرتبية (Wilcoxon Signed Rank) )مبا يتفق مع عدد �أفر�د �لعينات 
�ل�س���غرية( حل�س���اب م�س���توى دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات �لرت���ب للمجموع���ة يف 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س �ل�سطربات �ل�سلوكية �مل�سور عن طريق برنامج 

(SPSS 18) وتو�سل �إىل �جلدول �لتايل:

جدول )15(
م�ستوى دللة الفروق بني متو�سطات الرتب للمجموعة يف القيا�سني البعدي والتتبعى ملقيا�س 

ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور
�توزيع 

الرتب
العدد

�متوسط 

الرتب

�مجموع 

الرتب
"Z" الداللةقيمة

مستوى 

الداللة

104.8024السالبة

غير دالة0.856- 0.181 85.2521املوجبة

2املتساوية
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن م�س���توى �لدللة �أكرب من )0.005( مما يدل 
على عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات �لرتب بني �لقيا�س �لبعدي 
و�لقيا����س �لتتبع���ى يف �إجماىل مقيا�س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور. وبالعودة �إىل 
جدول �ملتو�س���ط جند �أن متو�س���طات �لرتب متقاربة، حيث بلغ متو�س���ط رتب �لقيا�س 
�لبع���دي )33.9( يف ح���ني بلغ متو�س���ط رتب �لقيا�س �لتتبع���ى )33.80(، مما يدل على 

عدم وجود فروق يف �إجماىل �ملقيا�س.

وق���د قام���ت �لباحث���ة بالتع���رف عل���ى دلل���ة �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دي 
�أبع���اد مقيا����س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور )�ل�س���لوك �لع���دو�ين،                     و�لتتبع���ي يف 

�إيذ�ء �لذ�ت(. 

جدول )16(
دللة الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي يف اأبعاد مقيا�س ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور 

)ال�سلوك العدواين، اإيذاء الذات(

االنحراف املعيارياملتوسطالعددالتطبيقالبعد

السلوك العدواني
2019.701.767البعدي

2019.301.337التتبعى

إيذاء الذات
205.901.197البعدي

205.801.229التتبعى

ويولكوك�س���ون  �لالبار�م���رتى  �لأ�س���لوب  با�س���تخد�م  �لباحث���ة  قام���ت  ث���م 
للبيان���ات �لرتبي���ة (Wilcoxon Signed Rank) حل�س���اب م�س���توى دللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طات �لرت���ب للمجموع���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ى لأبع���اد مقيا�س 
�إىل                  وتو�س���ل   (SPSS 18) برنام���ج  طري���ق  ع���ن  �مل�س���ور  �ل�س���لوكية  �ل�س���طربات 

�جلدول �لتايل:
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جدول )17(
م�ستوى دللة الفروق بني متو�سطات الرتب للمجموعة يف القيا�سني البعدي والتتبعى لأبعاد 

مقيا�س ال�سطربات ال�سلوكية امل�سور

البعد
�توزيع 

الرتب
العدد

�متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب

�قيمة 

"Z"
الداللة

مستوى 

الداللة

السلوك 

العدواني

12636السالبة

غير دالة0.372- 0.893 84.7519املوجبة

0املتساوية

إيذاء الذات

83.8815.5السالبة

غير دالة0.792- 0.264 64.1712.50املوجبة

6املتساوية

يت�س���ح م���ن �جلدول )17( �أن م�س���توى �لدللة لالأبعاد �أك���رب من )05‚0( مما 
ي���دل على ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات �لرتب بني �لقيا�س 
�لبع���دي و�لقيا����س �لتتبع���ي يف جمي���ع �أبع���اد مقيا�س �ل�س���طربات �ل�س���لوكية �مل�س���ور 
)�ل�س���لوك �لعدو�ين، �إيذ�ء �لذ�ت(. وبالعودة �إىل جدول �ملتو�س���ط جند �أن متو�سطات 
�لرتب لالأبعاد متقاربة، حيث بلغ متو�سط رتب �لقيا�س �لبعدي لالأبعاد على �لتو�ىل 
)19.70، 8.30، 5.90( يف ح���ني بل���غ متو�س���ط رت���ب �لقيا����س �لتتبع���ي لالأبع���اد عل���ى 

�لتو�ىل)19.30، 8.70، 5.80(، مما يدل على عدم وجود فروق يف �إجماىل �ملقيا�س.

تف�سري نتائج الفر�س:
مما �س���بق يت�س���ح حتقيق �لفر�س �ل�س���ابق حيث كانت قيمة z لدللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طات رتب درجات �لأطف���ال يف �لتطبيق �لبعدي و�لتتبعي بعد مرور �س���هر 
من تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية غري دللة، مما يدل على 

��ستمر�ر تاأثري برنامج �لبحث على �لأطفال عينة �لبحث بعد تطبيق �لربنامج.
وترى �لباحثة �أن ��ستمر�ر فعالية �لربنامج على �لأطفال �أنهم كان ي�سعى من 
خ���الل �لقي���ام بتنفيذ �لربنامج �إىل م�س���اعدة �لأطفال يف �لتخل�س من �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية لديه���م، وكذل���ك مقاوم���ة �أ�س���كال �لإ�س���اءة �لتي يتعر�س���ون �إليه���ا من قبل 
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�لآخري���ن، وكان ذل���ك م���ن خ���الل �لفني���ات �لتي ��س���تخدمتها �لباحثة خالل جل�س���ات 
���ا ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج على �لأطفال نتيجة ملا ح�س���لو�  �لربنام���ج، ويرجع �أي�سً
عليه من جانب �لباحثة من تعزيز مما �أدى �إىل حر�س �لأطفال على تكر�ر �ل�سلوكيات 

�لتي توؤدي �إىل �لتعزيز و�لثناء و�ملدح لهم من قبل �لآخرين.

التو�سيات: 
يقوم �ملخت�سون بو�سع خطط عالجية �ل�سطر�بات �ل�سلوكية باأبعادها �ملختلفة، 1 ))

ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لقابل���ني للتعلم به���دف �لتغلب عليها.
تقوم موؤ�س�سات �لرتبية �خلا�سة لالأطفال ذوي �لإعاقة �لقابلني للتعلم بو�سع 1 ))

بر�م���ج تقوميي���ة ل�س���لوك �لأطفال �أم���ال يف عدم �لنحد�ر بذلك �ل�س���لوك �إىل 
�ل�سطر�ب �لذي قد يكون له تاأثري �سلبي على ذ�تية �لطفل من ناحية �ملجتمع.

�ل�ستفادة من و�سائل �لإعالم يف عقد بر�مج خا�سة لتوعية �ملجتمع ب�سرورة تقبل 1 ))
ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعلم و��س���تيعابهم على �أ�سا�س �أنهم �أفر�د ذوو 
�حتياجات خا�سة لهم قدر�ت حمدودة ولكن ميكن تطويرها و�ل�ستفادة منها.

تعزي���ز �ملناهج �لدر��س���ية مبو��س���يع حول �لإعاق���ة �لفكري���ة لتعديل �جتاهات 1 ))
�ملجتمع نحو ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�لقيام بحمالت منظمة لتوعية �أ�سرة �لأطفال ذوي �لإعاقة حول حياتهم من 1 ))
�لإ�ساءة.

املقرتحات:
در��سة مقارنة بني �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لالأطفال �مل�ساء �إليهم ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية �لب�سيطة.
برنامج �إر�س���ادي مقرتح خلف�س حدة �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى �لأطفال 1 ))

�ملكفوفني/ �ل�سم و�لبكم و�ملعاق حركًيا.
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي لتنمي���ة مفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 1 ))

�لقابلني للتعلم.
عمل بر�مج �إر�سادية حول �آليات �حلفاظ على �جل�سد من �لإ�ساءة لالأطفال.1 ))
فعالية برنامج م�س���رحي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية لدى �لأطفال ذوي 1 ))

�لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعلم.
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ملخ�س البحث
هدفت �لدر��س���ة قيا�س فاعلية ��س���تخد�م �آليات علم �لنف�س �لإيجابي يف تنمية 
مفه���وم �ل���ذ�ت للط���الب ذوي �س���عوبا �لتعل���م، بل���غ ع���دد �أف���ر�د �لعين���ة 24 طالب���ا من 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م مت توزيعه���م عل���ى جمموعت���ني متكافئتني جتريبي���ة 12 طالبا 
مت تطبي���ق �لربنام���ج �لقائ���م عل���ى �آلي���ات عل���م �لنف����س �ليجاب���ي عليه���ا، وجمموعة 
�س���ابطة 12 طالب���ا مل يطب���ق عليه���ا �أي برنام���ج، وبا�س���تخد�م �أدو�ت: �ختب���ار �ل���ذكاء 
�مل�س���فوفات �ملتتابع���ة غ���ري �مللون���ة، مقايي����س �لتقدي���ر �لت�سخي�س���ية ل�س���عوبات تعلم 
�لريا�س���يات و�لق���ر�ءة ومقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لربنام���ج 
�لعالجي �لقائم على بع�س �آليات علم �لنف�س �لإيجابي يف رفع م�ستوى مفهوم �لذ�ت                                                                            
) �إع���د�د: �لباحث���ان(، وبا�س���تخد�م �ختباري م���ان وتني وويلكوك�س���ون �لالبار�مرتين 
�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائياً يف م�ستوى مفهوم �لذ�ت بني �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي لدى �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، ووجود 
ف���روق يف م�س���توى مفه���وم �لذ�ت بني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س 
�لبع���دي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وع���دم وج���ود فروق ب���ني �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية، و�أو�س���ت �لدر��سة ب�سرورة �لهتمام باإ�سرت�تيجيات 
و�آلي���ات عل���م �لنف�س �ليجابي مبا يتالئم وخ�س���ائ�س و�حتياج���ات وميول و�جتاهات 

�لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.

الكلمات املفتاحية: �آليات علم �لنف�س �ليجابي � مفهوم �لذ�ت � �لطالب ذوو �س���عوبات 
�لتعلم
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The Effectiveness of positive psychology Mechanisms 
in Raising Self Concept among Students 

with Learning Disabilities

The study aimed to measure the effectiveness of the use of 
positive psychology mechanisms in the development of self-concept 
for students with learning disabilities, the number of sample 24 stu-
dents with learning disabilities were divided into two experimental 
groups 12 experimental students The program, based on the mech-
anisms of positive psychology, was implemented and the control 
group of 12 students did not apply any program. Using the tools: The 
test of intelligence matrices consecutive non-colored, the diagnostic 
assessment of the disabilities of learning mathematics and reading, 
the measure of self-concept of people with learning disabilities and 
the program of therapy based on some mechanisms of positive psy-
chology in raising the level of self-concept (Prepared by research-
ers). The results that there were statistically significant differences 
in self-concept between control and experimental in favor of the 
experimental groups, there were statistically significant differences 
self-concept between pre and post-test of the experimental; groups 
in favor of the post-test. And there no were significant differences 
between the post-test and follow up test of the experimental groups. 
The study recommended attention to the strategies and mechanisms 
of positive psychology to suit the characteristics, needs, interest and 
attitudes of students with learning disabilities. 

Keywords: Mechanisms of Positive Psychology - Self Concept - 
Students with Learning Disabilities
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مقدمة البحث:
تع���د �س���عوبات �لتعل���م ظاهرة متع���ددة �لأبع���اد، وذ�ت �آثار وم�س���كالت، تتجاوز 
�لنو�حي �لأكادميية �إىل نو�حي �أخرى نف�سية، و�جتماعية، و�نفعالية ترتك ب�سماتها 
عل���ى جمم���ل �سخ�س���ية �لطفل من كاف���ة جو�نبه���ا، وتظهر �أب���رز هذه �لآث���ار �جلانب 
�لأكادميي )�لزيات، 2002(. وت�س���ري �لدر��سات �إىل وجود عالقة بني �سعوبات �لتعلم، 
و�لف�س���ل �لدر��س���ي، �لأم���ر �ل���ذي ي���وؤدي �إىل م�س���كالت يف مفه���وم �ل���ذ�ت، كم���ا �أك���دت 
�لدر��س���ات عل���ى �أن عالج �مل�س���كالت �لأكادميية، وحت�س���ني م�س���توى �لتعل���م لدى ذوي 

�ل�سعوبات �لتعلم، ي�ساهم يف تخفيف حدة م�سكالت مفهوم �لذ�ت لديهم. 

و�أ�س���ار Durrant, Cunningham & Voelker, (1990) �إىل �أن �لطالب 
�لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات �لتعل���م م���رو� بخ���رب�ت در��س���ية فا�س���لة، و�س���نفو� على 
�أ�س���ا�س �أنهم جمموعة ت�س���عر بالياأ�س وت�س���عر باأن حتقيق �لنتائج �لأكادميية �ملطلوبة 
�أم���ر خ���ارج ع���ن �إر�دته���ا، مم���ا يدفعه���م �إىل �لعتق���اد باأنه���م �أقل كف���اءة م���ن �أقر�نهم 
�لعادي���ني. وطبق���ا مل���ا ذه���ب �إلي���ه Lackaye & Margalit, (2006)، فاإن �لطالب 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أق���ل قدرة م���ن �أقر�نهم �لعاديني على حتديد جو�نب �ل�س���عف 
و�لقوة يف �سخ�س���يتهم، ومييلون �إىل تعميم ف�س���لهم �لأكادميي، و�لذي يوؤثر يف جميع 
جو�ن���ب �أن�س���طتهم �لأكادميي���ة و�لجتماعية ويوؤدي �إىل تدين مفه���وم �لذ�ت لديهم. 
وق���د تو�س���لت در��س���تهم �إىل وج���ود �لعديد م���ن �لفروق ب���ني �لطلب���ة �لعاديني وذوي 
�س���عوبات �لتعل���م منه���ا �لف���روق يف مفهوم �ل���ذ�ت و�لكف���اءة �لأكادميية حي���ث �أظهرت 
نتائج �لدر��س���ة �أن م�س���توى �لكفاءة �لأكادميية ومفهوم �لذ�ت كانا �أعلى لدى �لطلبة 

�لعاديني مقارنة بذوي �سعوبات �لتعلم.

ويع���د مفه���وم �ل���ذ�ت م���ن �لأبع���اد �لهام���ة يف �سخ�س���ية �لف���رد، وله���ا تاأث���ري 
كب���ري عل���ى �س���لوكه، وت�س���رفاته، حيث ت���دل �حلقائق �لعلمي���ة على �أن���ه توجد عالقة 
مبا�س���رة ب���ني مفه���وم �ل���ذ�ت للف���رد، و�س���لوكه �لظاه���ر، و�إدر�ك���ه، و�أد�ئ���ه �لأكادمي���ي                                                  

)خري �هلل، 1981، �س35(.
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م�سكلة البحث:
�إن �ملهتم بفئة ذوي �سعوبات �لتعلم ب�سكل عام، يجد �أنها مل تاأخذ ن�سيبها من 
�لرعاي���ة و�لهتم���ام �ملاأمول���ني؛ فالهتمام بهذه �لفئ���ة ل ز�ل يف بد�يات���ه، وحتى �لآن 
ل تتوف���ر غ���رف م�س���ادر يف خمتل���ف �ملد�ر�س تعمل على �لك�س���ف �لعلم���ي �لدقيق عن 
ه���ذه �لفئ���ة من ناحية، وتق���دم لهم �خلدمات �ملطلوبة �لتي تتنا�س���ب مع �حتياجاتهم 
وقدر�ته���م وطاقاته���م من ناحية �أخرى )م�س���عد و�لهويل و�ل���د�وود، 2006(. من هنا 
تاأت���ي �أهمي���ة �لهتم���ام به���ذه �لفئ���ة م���ن فئ���ات �ملجتمع مب���ا يع���ود بالنف���ع يف �لنهاية 
عل���ى �ملجتمع باأ�س���ره وعلى تقدمه ومن���وه )زيادة، 2005(. تاأت���ي �أهمية �لهتمام بفئة 
�س���عوبات �لتعل���م م���ن ع���دة منطلق���ات �أهمه���ا �س���يوع �س���عوبات �لتعلم، فقد �أو�س���حت 
�لدر��س���ات �لعربي���ة �أن ح���و�يل 8،10% م���ن �لتالمي���ذ يف �ل�س���فوف م���ن �لر�ب���ع حت���ى 
�ل�ساد�س �لبتد�ئي يعانون من �سعوبات �لتعلم. �إ�سافة �إىل ��ستمر�ر هذ� �ل�سطر�ب 
يف خمتل���ف �ملر�ح���ل �لنمائية و�لتعليمية، من ناحية �أخ���رى، تاأتي �أهمية توفر بر�مج 
ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن �أن و�قع �حل���ال يف �ل�س���فوف �لعادية ل يوف���ر متطلبات 
تدري�س �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم وفق قدر�تهم وخ�سائ�س���هم، حيث �أن �لو�س���ائل 
�لتعليمية �لتي يتم ��س���تخد�مها د�خل غرفة �ل�س���ف �لدر��سي عادة ما تنا�سب �لطلبة 
�لعادي���ني فق���ط وه���ي غري منا�س���بة لذوي �س���عوبات �لتعل���م، لذ� جاءت فك���رة �لبحث 
�حلايل حلل جزء من هذه �لإ�سكالية، بحيث تكون مقدمة حلمل �ملخت�سني و�ملعنيني 

على زيادة �لهتمام بهذه �لفئة وتوفري �لرب�مج �لتدريبية لهم. 

اأ�سئلة البحث:
ه���ل توجد ف���روق يف �لقيا�س �لبعدي ملفهوم �لذ�ت بني �ملجموعتني �ل�س���ابطة 1 ))

و�لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم؟
ه���ل توج���د فروق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي ملفه���وم �ل���ذ�ت للمجموعة 1 ))

�لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم؟
ه���ل توج���د ف���روق بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي ملفهوم �ل���ذ�ت للمجموعة 1 ))

�لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم؟
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اأهداف البحث:
��ستهدف �لبحث �حلايل ما يلي:

�لتحق���ق م���ن �أث���ر بع�س �آليات عل���م �لنف����س �لإيجابي يف رفع م�س���توى مفهوم 1 ))
�لذ�ت للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.

�لتحقق من مدى بقاء �أثر بع�س �آليات علم �لنف�س �لإيجابي يف رفع م�س���توى 1 ))
مفهوم �لذ�ت للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم .

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

�لتع���رف عل���ى �أثر بع����س �آليات علم �لنف����س �لإيجابي يف رفع م�س���توى مفهوم 1 ))
�لذ�ت للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم ومن ثم �إمكانية �ل�ستفادة من نتائج هذ� 
�لبح���ث  يف و�س���ع �لرب�مج �لإر�س���ادية �لالزم���ة من قبل �ملتخ�س�س���ني، بهدف 

رفع م�ستوى مفهوم �لذ�ت للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 
�حلاج���ة �إىل در��س���ات عربي���ة تتن���اول �آلي���ات علم �لنف����س �لإيجاب���ي ودورها يف 1 ))

جمال �سعوبات �لتعلم، وخا�سة يف �سوء ندرة �لدر��سات �لعربية يف هذ� �ملجال، 
وبالت���ايل �لتاأكي���د على فاعلية �آليات علم �لنف����س �لإيجابي يف تنمية كثري من 
خ�سائ�س و�سمات �لتالميذ ب�سفة عامة وذوي �سعوبات �لتعلم ب�سفة خا�سة.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
علم �لنف�س �لإيجابي هو �لدر��سة �لعلمية لل�سعادة �لإن�سانية، ويركز �لباحثان 
يف جمال علم �لنف�س �لإيجابي على در��سة وحتليل مكامن �لقوة و�ل�سمات و�لف�سائل 
�لإن�س���انية �لإيجابي���ة مث���ل �لتف���اوؤل، �لر�س���ا و�لمتن���ان، و�لإب���د�ع لتعظي���م وتعزي���ز 
�ل�سعادة �ل�سخ�سية لالإن�سان يف ممار�ساته و�أن�سطته و�سئون حياته �ليومية، لتح�سني 
�س���حة و�إنتاجي���ة �لأف���ر�د، ولزي���ادة فاعلية وقوة �ملوؤ�س�س���ات �لتي تتعامل مع �لإن�س���ان 
بتح�س���ني نوعي���ة �حلي���اة ب�س���فة عام���ة.  ويهت���م علم���اء نف����س عل���م �لنف����س �لإيجابي 
بدر��سة وحتليل فاعلية �سيغ �لتدخل �لإيجابي �لتي ت�ستهدف حت�سني وزيادة �لر�سا 
عن �حلياة،  وحت�سني نوعية حياة �لإن�سان، وتعظيم وتعزيز �أد�ئه يف خمتلف جمالت                

ومو�قف �حلياة.
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وتع���د �س���عوبات �لتعل���م م���ن ب���ني �أه���م عقب���ات �لتعلي���م عمًق���ا، وم���ن ث���م ف���ال 
ب���د م���ن مو�جهته���ا (Olson,1998)، خا�س���ة وق���د �رتف���ع ع���دد �لتالمي���ذ �لذي���ن 
يعانون من �س���عوبات �لتعلم فاأ�س���بحو� ي�س���كلو� �س���ريحة كبرية م���ن  �لتالميذ متثل 
ن�س���بة متت���د ب���ني 16% -30 %، بالإ�س���افة �إىل �أن 40% منه���م يتعر�س���ون  لالكتئ���اب
(Schraufnagel, 2003)، وبالت���ايل فه���ي  م�س���كلة عام���ة من �ملمك���ن �أن توؤثر على 
�لطال���ب يف �حلي���اة، حي���ث ق���د ت���وؤدي �س���عوبات �لتعل���م �إيل ف�س���ل �جتماع���ي ونف�س���ي 
وجمموع���ة م���ن �لإحباط���ات م���دي �حلي���اة (Olmstead, 2005).  وعل���ى ذل���ك؛ 
فالهتمام بتلك �لفئة من �لتالميذ قد يحميهم من �لإحباطات �لنا�س���ئة عن �لف�س���ل 
�لدر��س���ي، ولأن �لجتاهات �ل�س���لبية من قبل �ملجتمع نحو هوؤلء �لتالميذ توؤدي �إيل 
ظه���ور �ل�س���لوك �لع���دو�ين، �أو �لن�س���حاب �أو �لنطو�ء ل���دى �لتالميذ، ف���اإن �لهتمام 
بهذه �لفئة من �لتالميذ يكون �س���رورة ملحة تفر�س���ها �ملجتمعات �حلديثة لتحقيق 

�لفعالية �لجتماعية.

 مفه���وم �ل���ذ�ت: Self concept ه���و جمموع���ة م���ن �أفكار �لفرد، وم�س���اعره 
ن�ح���و نف�س���ه، ويع���ّرف على �أن���ه �إدر�ك �لفرد لذ�ت���ه، وهذه �ملدركات تت�س���كل من خالل 
�حت���كاكات �لفرد وم���روره باخلرب�ت �لبيئية، و�لتي تتاأثر ب�س���فة خا�س���ة بالتعزيز�ت 
�لت���ي ت�س���در عن �لأ�س���خا�س �لآخرين ذوي �لأهمي���ة يف حياة �لف���رد، و�لتعامل معهم 
وهم عادة �لأ�س���رة، �لأقر�ن، �ملعلمون )فتحي �لزيات، 1985، �س 225(. وقد �أ�س���تخدم 
م�س���طلح مفهوم �لذ�ت يف �لدر��سات �لنف�سية مبعاين خمتلفة، حيث �أ�ستخدمه كثري 
م���ن علم���اء �لنف����س، للدللة على معني���ني هما: �لذ�ت كمو�س���وع و�ل���ذ�ت كعملية، يف 
حني �أ�ستخدم بع�س �لعلماء �ملعنيني يف �آن و�حد " �لذ�ت كمو�سوع، و�لذ�ت كعملية "، 
و�لذ�ت كمو�س���وع Self as an Object: تدل على �جتاهات �لفرد،  وم�س���اعره، وما 
يعتق���ده �لفرد عن نف�س���ه، تبعا خلرب�ته، ومدركاته �أو �لفرد كما هو معروف لنف�س���ه، 
�أم���ا �ل���ذ�ت كعملية Self as Process: فقد ��س���تخدمت للدللة على جمموعة من 
�لعمليات �لنف�س���ية، كالتفك���ري، و�لتذكر، و�لإدر�ك، �لتي حتكم �لفرد وتوجه �س���لوكه، 
و�ل���ذ�ت كمو�س���وع وكعملي���ة Process Self as Object: فهي �أن �لذ�ت تتكون من 
�إدر�كات تتعل���ق بالف���رد، وله���ذ� �لتنظيم من �لإدر�كات �آثار حيوية وهامة على �س���لوك 
�لف���رد، فال���ذ�ت به���ذ� �ملعن���ى فاع���ل، لأنه���ا جان���ب م���ن �ملج���ال �لظاهري �ل���ذي يحدد 

ا مو�سوع لأنها تتكون من خرب�ت �لذ�ت �ل�سلوك كله، وهي �أي�سً
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مفهوم الذات و�سعوبات التعلم: 
متث���ل �ل���ذ�ت مركز �ل�سخ�س���ية �لتي تتجم���ع حولها كل �لنظ���م �لأخرى، وهي 
�لت���ي مت���د �ل�سخ�س���ية بالت���و�زن و�لثب���ات، ول���ذ� ف���اإن حتقيق �ل���ذ�ت، هو �لغاي���ة �لتي 
���ا، �إذ يعني حتقيق  ين�س���دها �لإن�س���ان، وذلك ما تن�س���ده �لرتبية �حلديثة للطفل �أي�سً
�لذ�ت �أف�سل �أ�سكال �لتو�زن، و�لتكامل، و�لمتز�ج �ملتجان�س جلميع جو�نب �ل�سخ�سية 

)عبد �لفتاح، 1992، �س63(. 

�ل���ذ�ت  مفه���وم  �أهمي���ة  عل���ى   (Carle Rogers) روج���رز  كارل  يوؤك���د  كم���ا 
وقيمتها يف تقدير �ل�س���لوك �لإن�س���اين، و�أن على �لفرد تنظيم و�إحر�ز ت�س���ور متنا�سق 
عن نف�س���ه بحيث يكون ت�س���وًر� �إيجابًيا ل �س���لبًيا، بغ�س �لنظر عن روؤية �لآخرين له                                

 .(In: Darley, 1981, 371)

ومب���ا �أن مفه���وم �ل���ذ�ت يتاأثر كث���ري بالو�لدي���ن، و�أفر�د �لأ�س���رة، و�لأ�س���دقاء 
و�ملعلمني، خا�سة يف �سنو�ت �لعمر �ملبكرة، وينمو هذ� �ملفهوم، ويتطور من �لطفل عرب 
تقييم �لذ�ت �مل�س���تمر يف �ملو�قف �ملختلفة )�لبيلي، قا�س���م، �ل�س���مادي، 1997، �س111( 
�أ�س���بح مفه���وم �ل���ذ�ت مرك���ًز� لالهتم���ام وجم���اًل للعدي���د م���ن �لبح���وث �لرتبوي���ة 
و�لنف�س���ية، و�لت���ي ت���رى �أن مفهوم �ل���ذ�ت �لإيجابي، ميث���ل هدًفا تربوًي���ا و�جتماعًيا، 

 .(Vispoel, 1995, P. 134) وقوة كامنة، وحافًز� للتح�سيل

وقد جرى خالل �لع�سرين �سنة �ملا�سية �لتو�سع يف �إجر�ء �لعديد من �لدر��سات 
�لنظرية و�لتجريبية، للتعرف على �س���ورة �لذ�ت، لدى �لأطفال، و�أهتم فيها �ملربون 

بالعو�مل �لتي ميكن �أن توؤثر يف �لتح�سيل �لدر��سي.

 وتب���ني نتيج���ة در��س���ات عديدة �أهمي���ة �لكيفية �لت���ي يرى فيها �لفرد نف�س���ه، 
وتاأث���ري ذل���ك عل���ى فعاليت���ه و�أد�ئه، ويف هذ� �ل�س���ياق بينت �لدر��س���ات �أهمية �ل�س���ورة 
�لإيجابية لدى �لفرد عن ذ�ته، فيما يتعلق باإمكانية �لنجاح، و�أ�سارت �إىل �أن �لطريقة 
�لت���ي ي�س���تجيب بها �لأفر�د للمدر�س���ة تتاأثر بدرج���ة كبرية بكيفية روؤيتهم لأنف�س���هم 

)جربيل، 1993، �س196(. 



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س الإيجابي يف رفع م�صتوى مفهوم الذات د. عادل حممد العدل و د. اإبراهيم حممد العدل

 312 

كما �أن �لطفل �لذي لديه مفهوم ذ�ت عاٍل يكون عادة �أكرث جناًحا يف �ملدر�س���ة 
و�أن �ملدر�س���ة ه���ي �ملكان �لذي فيه يطور، �أو قد ل يط���ور عدًد� كبرًي� من �ملهار�ت �لتي 
حتدد مفهوم �لذ�ت لديه، و�أن �لأحكام �لتي ير�ها يف نف�سه من �لآخرين كزمالئه يف 
�ل�س���ف، و�ملدر�س���ة، و�هتمام �ملعلمني به، لها دور �إيجابي يف تكوين مفهوم �لذ�ت لديه 

)�لبيلي و�آخرون، 1997، �س111(. 
ويرتبط مفهوم �لذ�ت مبركز �لعمليات �لتعليمية Learning Process �أما 
 .(Scheirer & Kraut 1979, P.131) ك�سبب موؤدي �إليها، �أو كنتيجة مهمة لها
ولق���د �أ�س���ارت �لعديد م���ن �لدر��س���ات �إىل �أن مفهوم �لذ�ت ذو عالق���ة �إيجابية 
بالنج���اح �لأكادمي���ي، و�أن ه���ذه �لعالق���ة تب���د�أ بالظه���ور يف مرحل���ة مبك���رة يف ريا����س 

 (Yauman Beth. 1980, P.30). لأطفال�
ويع���د عامل م���ن عو�مل �لد�فعية للتح�س���يل، فمفهوم �ل���ذ�ت �لإيجابي يزيد 

من د�فعية �لإجناز و�لتح�سيل لدى �لطالب )عويد�ت وحمدي، 1989، �س76(. 
وتع���د م���دركات �لف���رد �ملت�س���لة بذ�ت���ه (Self-Perceptions) وم���ا يكتنفه���ا 
م���ن �أح���كام تقيمية، و�جتاه���ات عاطفية، موجًها �أ�سا�س���ًيا لد�فعيته، و�س���لوكه، وتكيفه 
�ل�سخ�س���ي )يا�س���ني ح���د�د، 1990، ����س33(، و�أن���ه كلم���ا �رتفع���ت درج���ة مفه���وم �لذ�ت 
�رتف���ع �لتح�س���يل �لدر��س���ي، و�أن �رتفاع �لتح�س���يل �لدر��س���ي قد يكون �أد�ة لتح�س���ني 
مفه���وم �ل���ذ�ت، وتقب���ل �لف���رد لذ�ته، �أي �أن �لف���رد �إذ كان يعلي من قيمة نف�س���ه، وكان 
�جتاه���ه �إيجابًي���ا نح���و ذ�ته، فاإن ذل���ك يقلل من �س���ر�عاته �لنف�س���ية وتوتر�ته، �لأمر 
�ل���ذي ق���د يزي���د من طاقت���ه �لنف�س���ية، وجه���ده، وتوجيهه���ا، لتحقيق تف���وق يف �لأد�ء 
و�لتح�س���يل)عبد �حلمي���د، 1985، ����س �س204-205(. ويظهر �لنج���اح �لأكادميي من 
خ���الل قدرت���ه على ��س���تذكار درو�س���ه، و�س���رحها ب�س���ورة جي���دة �أمام زمالئ���ه، ومدى 
�سعوره بالر�سا عن �أعماله �ملدر�سية، وتقييمه و�أهميته د�خل �لف�سل، ودرجة مثابرته 

و�سلوكه، و�إجنازه �لأكادميي )�سالح �أبو ناهيه، 1999، �س18(. 
ويرى Murphy (1981, P.1) �أن مفهوم �لذ�ت �ل�سوي يت�سح لدى �لأطفال 
�لذين يتقبلون نو�حي �لقوة ونو�حي �ل�سعف لديهم، �أو يوؤمنون باأنهم �أفر�د جديرون 
بالهتمام، و�أن �مل�سكلة لنمو مفهوم ذ�ت غري �سوي لدى هوؤلء �لأطفال تظهر عندما 

يزد�د �لف�سل �لدر��سي، وتظهر �مل�سميات �ل�سلبية غري �ملنا�سبة من �لآخرين.
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ويوؤكد McWhirter (1985,p.315) �إىل �أن �إدر�ك �لطفل �لذي يعاين من 
�س���عوبات تعلم لل�سعوبات �لتي يعاين منها، يحدد معرفته لنقاط �سعفه، وقوته و�أن 

�لرتكيز على نقاط �لقوة لديه، من �ساأنه �أن ي�ساعد على بناء تقدير ذ�ت مرتفع.

وطبًقا ملا ذهب �إليه Margalit & Zak, (1984, P. 537) فاإن �لطالب ذوي 
�س���عوبات �لتعلم �أقل قدرة من �أقر�نهم �لعاديني على حتديد جو�نب �ل�س���عف و�لقوة 
يف �سخ�س���يتهم، ومييلون �إىل تعميم ف�س���لهم �لأكادميي �إىل م�س���اعر من �نخفا�س يف 

تقدير �لذ�ت، �لذي يوؤثر يف جميع جو�نب �أن�سطتهم �لأكادميية و�لجتماعية.

و�أ�سار Voelker, (1990, P. 657) �أن �لأطفال �لذين يعانون من �سعوبات 
�لتعلم مرو� بخرب�ت در��سية فا�سلة، و�سنفو� على �أ�سا�س �أنهم جمموعة ت�سعر بالياأ�س  
وت�س���عر ب���اأن حتقيق �لنتائج �لأكادميي���ة �ملطلوبة �أمر خارج ع���ن �إر�دتها، مما يدفعهم 

�إىل �لعتقاد �أنهم �أقل كفاءة من �أقر�نهم �لعاديني.

ونتيج���ة للف�س���ل يف حتقي���ق تق���دم، مقارن���ة بالزم���الء، ينت���اب ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م �ل�س���ك يف �أنف�س���هم، عندما يلحظون �أن جهودهم �ل�س���اقة تنته���ي �إىل �لإخفاق 
�لتعليمي ويت�سلط عليهم �ل�سعور بالتق�سري، مما قد يوؤثر على مفهوم �لذ�ت لديهم                                
)�لأ�سدي، 1987، �س85(. وب�سبب �مل�سكالت �لتعليمية، يكونون عر�سه حللقة مفرغه من 
(McWhirter, 1988, p. 99). لتفاعل بني مفهوم �لذ�ت �ملنخف�س، و�لإجناز �ملتدين�

وترى ذلك فر�س���يات و��س���عة، باأن �لطالب �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم 
لديهم مفهوم ذ�ت منخف�س، ويرى �لبع�س �أن هذ� �سحيح، على �عتبار �أن من يعاين 
من �سعوبات يف �لتعلم لديه ن�سبة ذكاء متو�سط �أو فوق �ملتو�سط، ويدرك �أنه ل ي�سل 
�إىل �مل�س���توى �ل���ذي يتوقعه من���ه �لآباء و�ملعلم���ون، مقارنة بالتالمي���ذ �لعاديني ممن 
ه���م يف نف�س �س���نه، وكذلك م�س���تو�ه �لعقل���ي، وعندما يبلغ هذ� �لتلميذ �س���ن �ملر�هقة، 
ترت�كم لديه خرب�ت �لف�س���ل يف �ملدر�س���ة، ول ي�س���تطيع جمار�ة زمالئه وينعك�س ذلك 
عل���ى م�س���توى حت�س���يله، وقد لق���ت هذه �لفر�س���يات �تفاق بني كثري م���ن �لرتبويني 

 (Zigmond & Silverman, 1983, p.489). وعلماء �لنف�س
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م���ن  يعان���ون  �لذي���ن  بالأطف���ال  �ملهتم���ني  �لباحث���ني  م���ن  �لعدي���د  وي���رى 
�س���عوبات �لتعل���م �أن تقدي���ر �ل���ذ�ت �ملنخف����س يع���د م�س���كلة ب���ارزة ل���دى ه���ذه �لفئ���ة 

. (McWhirter,1988,P.99)

 Chapman & Boersma (2007) ولق���د تبني من خالل در��س���ة قام به���ا 
�إىل �أن �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يحمل���ون مفهوم ذ�ت �س���لبي بدرجة د�له حول 
قدرته���م يف �لق���ر�ءة، و�لتهج���ي، و�لريا�س���يات مقارن���ة مبفه���وم �ل���ذ�ت �ل���ذي حتمله 
���ا لقدرته���م �لعام���ة، وثقة �أقل  �ملجموع���ة �ل�س���ابطة، و�أنه���م يحمل���ون �إدر�ًكا منخف�سً

باملدر�سة، و�جتاهات �أكرث �سلبية نحوها.

ولق���د تو�س���ل Boersma et al., (2010) يف در��س���تهم ملفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى 
ذوي �سعوبات �لتعلم من طلبة �ل�سف �لثالث وحتى �ل�ساد�س �لبتد�ئي ممن يتلقون 
ا  تعليمهم يف �ل�سفوف �لعادية، �إىل �أن ذوي �سعوبات �لتعلم يحملون مفهوًما منخف�سً

عن ذو�تهم، مقارنة بالطالب �لعاديني يف �ملجموعة �ل�سابطة. 

ويتز�يد لديهم �ل�س���عور بالف�س���ل عندما ل ي�س���لون �إىل �مل�س���توى �لذي و�س���ل 
�إليه زمالئهم يف �ل�س��ف )�لديب، 2003، �س313(.

 وي���رى Bryan & Bryan, (1977) �أن مفه���وم �ل���ذ�ت �ل�س���لبي ل���دى ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يرجع �إىل �لف�س���ل �مل�ستمر يف �لأد�ء �لأكادميي، وما يرتتب عليه من 

نتائج �سلبية، ب�سبب ما يو�جهونه من رف�س من زمالئهم ومدر�سيهم.

ويف حماول���ة للك�س���ف ع���ن دور �ملتغ���ري�ت �لأ�س���رية يف �س���عوبات تعل���م �لقر�ءة 
تو�س���ل Dyson, (2014, p.280) �إىل ع���دم تاأث���ري �لعالق���ات �لأ�س���رية و�لنظ���ام 
�لأ�سري بينما �سكل �لتف�سيل �لو�لدي �ملنخف�س تاأثرًي� �سالًبا على مفهوم �لذ�ت، و�أن 
�لأ�س���رة �لتي لديها طفل يعاين من �س���عوبة يف �لقر�ءة، تت�س���ف ب�س���كل عام بال�سغط 

�لو�لدي و�ل�سيطرة، و�إ�سد�ر �لأو�مر، وعدم �لتقبل. 

ويوؤيد ذلك نتائج در��س���ة Lawrence, (2016, P.598) باأن ذوي �س���عوبات 
�لقر�ءة لديهم مفهوم ذ�ت �سالب، وخرب�ت نف�سية، و�جتماعية �سالبة، و�أنهم يتعر�سون 
ملقارن���ة غري من�س���فة باأقر�نه���م �لعاديني، ويعان���ون من مكانة �جتماعية منخف�س���ة. 
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كم���ا هدف���ت در��س���ة Chopman & Boersma, (2017)  و�لت���ي ��س���تملت 
عل���ى )162( طالًب���ا م���ن طلبة �ل�س���ف �لثالث وحتى �ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي �إىل �لتعرف 
على خ�س���ائ�س �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم، و�ل�سبط �لد�خلي، وتوقعات �لأمهات 
و�ملدر�س���ني، ووع���ي �لأمه���ات مب���دركات �لأطف���ال �لذ�تي���ة، م���ن خ���الل �ملقارن���ة ب���ني 
جمموعتي �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم، و�لعاديني، وقد �أظهرت �لنتائج �أن مفهوم 
�ل���ذ�ت �لع���ام ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م ل يختل���ف ع���ن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة   وقد 
كان مفهوم �لذ�ت �لأكادميي لديهم �أكرث �س���لبية، كما كانت �جتاهاتهم نحو �ملدر�س���ة 
�سلبية ب�سكل عام، و�أن �لنجاح �لأكادميي ناجت عن عو�مل د�خلية، يف حني �أرجعت كلتا 
�ملجموعتني �لف�سل �لأكادميي �إىل م�سئوليتهم �ل�سخ�سية، و�نخفا�س �لقدرة لديهم، 
و�أن توقعات �لأمهات و�ملدر�س���ني من �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم كانت منخف�س���ة 

بدرجة د�لة عن �ملجموعة �ل�سابطة . 

التعليق على االإطار النظري والدرا�سات والبحوث ال�سابقة:
من خالل �لعر�س �ل�س���ابق ملجموعة من �لدر��سات �لتي تناولت مفهوم �لذ�ت 

لدى ذوي �سعوبات �لتعلم، ميكن ��ستخال�س ما يلي:
�أن ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أق���ل م���ن �أقر�نهم �لعادي���ني يف �ل�س���لوك �لأكادميي، 1 ))

وه���ذ� م���ا قد يحد من �أمكاني���ة تكيفهم مع �أقر�نهم �لعاديني، وي�س���يع عليهم 
���ا كبرية للتعلم. كما �أن �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون من تدين  فر�سً

مفهوم �لذ�ت، و�سعف يف �لوظائف �ملدر�سية، �أكرث من �أقر�نهم �لعاديني.
ك�س���فت نتائج بع�س �لدر��س���ات �ل�سابقة عن وجود جمموعة من �لعو�مل �لتي 1 ))

ترتبط ب�سعوبات �لتعلم منها: �لعجز عن �لأد�ء و�لياأ�س، وعدم �لثقة بالنف�س، 
و�ل�س���عور بعدم �لكفاءة، وتكر�ر �لف�س���ل يف �لكثري من �ملو�قف، و�لعتماد على 
�لغ���ري، و�نخفا����س  �لد�فعي���ة، وعدم تقب���ل �لو�لدين للطف���ل �لذي يعاين من 
�سعوبات �لتعلم، وعدم �حرت�م  �لطفل لذ�ته، و��سطر�ب عالقة �لطفل �لذي 

يعاين من �سعوبات �لتعلم، 
�أن �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يتعر�سن لعدد من �لعو�مل �لتي تعمل على 1 ))

�س���عورهن بالف�س���ل و�لإخف���اق، عدم �لقدرة عل���ى �لإجناز و�لتعلم و�لتح�س���يل 
�لدر��س���ي، وعدم �لقدرة على �مل�س���اركة يف �لعمل �ل�س���في، بالإ�سافة �إىل �سعف 

�كت�سابهن للمهار�ت �لتي يحتاجها �لطالب يف �ملدر�سة 
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�أظهرت بع�س �لدر��سات �لتي قارنت بني ذوي �سعوبات �لتعلم وذوي �لتح�سيل 1 ))
�ملنخف�س وذوي �لتح�سيل �ملرتفع �أن �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم �أقل قبوًل 
م���ن �لزم���الء، و�أقل �س���د�قة من �لطالب �لعاديني �س���و�ء من ذوي �لتح�س���يل 

�ملنخف�س �أو ذوي �لتح�سيل �ملرتفع. 
��ستخدمت �لدر��سات �ل�سابقة �لعديد من �ملقايي�س �سو�ء مقايي�س �ل�سخ�سية 1 ))

و�لعالق���ات �أو �ملالحظ���ات و�ملقاب���الت �أو تقدير�ت �أولياء �لأم���ور �أو �لأقر�ن �أو 
�ملعلمني. وعلى �لرغم من �ختالف وتنوع �أ�ساليب �لقيا�س؛ �إل �أن معظم هذه 
�لدر��سات �أكدت �أن �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم يعانون من ق�سور يف مفهوم 

�لذ�ت، و�لكفاءة �لجتماعية، و�ملهار�ت �لجتماعية، و�لتكيف �لجتماعي.

فرو�س البحث: 
مم���ا تق���دم ميك���ن �س���ياغة �لفرو����س �لتالي���ة كاإجاب���ات حمتمل���ة مل���ا �أثري من 

ت�ساوؤلت يف م�سكلة �لبحث: 
توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �لقيا�س �لبع���دي ملفهوم �لذ�ت بني �ملجموعتني 1 ))

�ل�سابطة و�لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملفه���وم �لذ�ت 1 ))

للمجموعة �لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي ملفهوم �لذ�ت 1 ))

للمجموعة �لتجريبية من ذوي �سعوبات �لتعلم.

اإجراءات البحث: 
منهج البحث: 

يق���وم ه���ذ� �لبح���ث عل���ى ��س���تخد�م �ملنه���ج �س���بة �ألتجريب���ي وذل���ك ملالءمت���ه 
لأغر�����س �لدر��س���ة �لت���ي ت�س���عى �إىل �ختب���ار عدد م���ن �لفرو�س �لتي تتعلق بالك�س���ف 
ع���ن  فاعلي���ة �آليات علم �لنف�س �لإيجابي يف رفع م�س���توى مفهوم �لذ�ت للطالب ذوي                   

�سعوبات �لتعلم.

حمكات اختيار عينة البحث: 
مت �ختي���ار عين���ة �لبح���ث �ملكون���ة من �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعل���م بناًء على 

�ملحكات �لتالية:
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حمك �لتباعد: �أن يح�س���ل �لطالب على درجة ذكاء يف �ملدى �ملتو�س���ط �أو فوق 1 ))
�ملتو�س���ط يف �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة لر�فن) تقنني: عبد �لروؤوف،1999 (.  
و�أن تقل درجة �لطالب وفًقا لدرجاته �لنهائية يف نهاية �لف�سل �لدر��سي، عن 

�ملتو�سط بو�حد �نحر�ف معياري على �لأقل. 
حم���ك �ل�س���تبعاد: �أن ت�س���تبعد �حل���الت �لت���ي يرج���ع �لتباعد بني �لتح�س���يل 1 ))

�لدر��س���ي و�ل���ذكاء لديه���م لأ�س���باب تتعل���ق بالإعاق���ات �لعقلي���ة �أو �حل�س���ية �أو 
�حلركي���ة �أو �ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة �أو �س���وء �لظ���روف �لبيئي���ة، وذل���ك م���ن 
خالل �لإطالع على �ملعلومات و�لبيانات �لأولية �لطبية يف �ل�سجالت �ملدر�سية 
للطال���ب، ومن خ���الل مالحظات كل من معلمني �للغة �لعربية و�لريا�س���يات 

و�لأخ�سائي �لجتماعي باملدر�سة.
يف 1 )) �لتح�س���يلي  �لتفري���ط  ذوو  �لط���الب  حتدي���د  مت  �ألتح�س���يلي:  �لتفري���ط 

�لريا�س���يات و�لق���ر�ءة من خ���الل تقدير معلمني �لريا�س���يات و�للغة �لعربية، 
وذل���ك بتطبي���ق بطاري���ة مقايي����س �لتقدي���ر �لت�سخي�س���ية ل�س���عوبات تعل���م 
�لريا�س���يات و�لق���ر�ءة) �إع���د�د: �لزي���ات،2008(، حي���ث يع���د �لطال���ب من ذوي 
�لتفري���ط �لتح�س���يلي �إذ� ح�س���ل عل���ى درج���ة )21( �أو �أك���رث يف ذل���ك �ملقيا�س. 
وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �قت�س���ار �لبحث على قيا����س درجة �لتفريط �لتح�س���يلي 
يف �لق���ر�ءة و�لريا�س���يات وذل���ك لتاأثريهم���ا �لبال���غ على �لتح�س���يل �لدر��س���ي 
�لجتماعي���ات،                                         �لإ�س���المية،  �لرتبي���ة  عل���وم،  �لأخ���رى)  �لدر��س���ية  للم���و�د 

�للغة �لجنليزية(. 

اإجراءات فرز عينة البحث:
مت �إتباع �لإجر�ء�ت �لتالية يف �ختيار عينة �لبحث:

: تطبيق �ختبار �لذكاء على جميع �أفر�د �لعينة �لأولية للبحث �ملكونة من )394(  اأولً
طالبا من �ل�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط يف عدد من �ملد�ر�س، وحتديد �لطالب �لذين يبلغ 
ذكاءهم متو�س���ط فما فوق، ومت ر�س���د درجات �لتح�س���يل �لدر��س���ي �لنهائي للف�س���ل 
�لدر��س���ي للم���و�د �لأ�سا�س���ية )�للغ���ة �لعربية، �للغ���ة �لإجنليزية، �لريا�س���يات، علوم(، 
جلمي���ع ط���الب �لعين���ة �لأولي���ة للبح���ث )778( طالًب���ا، و��س���تخر�ج متو�س���طات درجة 
�لتح�س���يل �لدر��سي لعينة �لدر��س���ة، ومن ثم مت حتديد �لطالب �لذين ح�سلو� على 
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درجة ذكاء متو�س���ط �أو فوق �ملتو�س���ط على �ختبار �لذكاء وتقل درجتهم عن �ملتو�س���ط 
مبقد�ر و�حد �نحر�ف معياري وقد بلغ عددهم )42( طالًبا.

ثانًيا: مر�جعة �ل�س���جالت �ملدر�سية، ل�ستبعاد �حلالت �لتي لديها ��سطر�ب �نفعايل 
�أو �إعاق���ات ح�س���ية �أو حرم���ان بيئ���ي �أو ثق���ايف، حي���ث مل ي�س���تبعد �أي طال���ب وفًقا لهذ� 

�ملحك.
ثالًث�ا: تطبيق مقايي�س �لتقدير �لت�سخي�س���ية ل�س���عوبات تعلم �لريا�س���يات و�لقر�ءة 
)�إع���د�د: �لزي���ات،2008(، وذل���ك به���دف حتديد �لط���الب ذوي �لتفريط �لتح�س���يلي، 

حيث مت ��ستبعاد )18( طالبا. 
رابًع�ا: تق�س���يم �لعين���ة �لنهائية للبح���ث �إىل جمموعتني متكافئتني لل�س���فني �لثاين 
�ملتو�س���ط وذل���ك م���ن حي���ث )�لعم���ر �لزمني، م�س���توى �ل���ذكاء، �لتح�س���يل �لدر��س���ي، 

مفهوم �لذ�ت(، كما هو مو�سح يف �جلدول �لتايل:
جدول)1(

 تكافوؤ املجموعتني ال�سابطة والتجريبية لل�سف الثاين املتو�سط ) 12 طالبا لكل جمموعة(

الداللةقيمة) ت(االنحرافاملتوسطاجملموعةاملتغير

العمر الزمني
التجريبية

الضابطة

12,3

12,4

,519

,535
غير دال283,

الذكاء
التجريبية

الضابطة

90

91

1,70

2,20
غير دال1,78

التحصيل الدراسي
التجريبية

الضابطة

68,9

69,7

1,56

,490

غير دال1,558

مفهوم الذات
التجريبية

الضابطة

170,6

169,9

13,61

13,80

غير دال345,

يت�سح من �جلدول �ل�سابق، �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني 
�ل�سابطة و�لتجريبية يف كل من �لعمر �لزمني وم�ستوى �لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سي 

ومفهوم �لذ�ت، وهذ� يعني تكافوؤ �ملجموعتني.
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اأدوات البحث: 
جلمع �ملعلومات و�لبيانات �لالزمة لختبار فرو�س �لبحث �حلايل، ��ستخدمت 

�لأدو�ت �لتالية:
�ختب���ار �ل���ذكاء �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة غري �مللون���ة )�إعد�د: ر�ف���ن 1938، تقنني 1 ))

عبد�لروؤوف،1999(.
و�لق���ر�ءة                  1 )) �لريا�س���يات  تعل���م  ل�س���عوبات  �لت�سخي�س���ية  �لتقدي���ر  مقايي����س 

)�إعد�د: �لزيات،2008(.
مقيا�س مفهوم �لذ�ت لذوي �سعوبات �لتعلم )�إعد�د: �لباحثان(.1 ))
�لربنام���ج �لعالج���ي �لقائ���م عل���ى بع����س �آليات عل���م �لنف�س �لإيجاب���ي يف رفع 1 ))

م�ستوى مفهوم �لذ�ت ) �إعد�د: �لباحثان(.

تقن���ني   ،1938 ر�ف���ن  )�إع���د�د:  املتتابع�ة  امل�سفوف�ات  ال�ذكاء  اختب�ار  اأوًل: 
عبد�لروؤوف،1999(:

يع���د �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة من �أ�س���هر �ختب���ار�ت �لذكاء غ���ري �للفظية 
�ملتح���ررة من �أثر �لثقافة، حيث قامت عبد �لروؤوف بتعريبه �س���نة1999. وهو يحتوي 
عل���ى )60( م�س���فوفة مق�س���مة �إىل خم����س جمموع���ات )�أ، ب، ج، د، ه����( كل جمموع���ة 
حتت���وي عل���ى)12( م�س���فوفة متدرج���ة يف �ل�س���عوبة.  مت ح�س���اب معام���الت �س���دق 
�لختب���ار بع���دة طرق، وهي: �ل�س���دق �لتنبوؤي و�ملقارنة �لطرفية و�ل�س���دق �لتكويني، 
حي���ث تب���ني �أن �لختبار يتمتع بدرجة عالية من �ل�س���دق. وكما مت ح�س���اب معامالت 
�لثب���ات بع���دة طرق، وه���ي: �إع���ادة �لتطبي���ق و�لتجزئة �لن�س���فية و�لت�س���اق �لد�خلي، 

وتبني �أن �لختبار يتمتع بدرجة مقبولة من �لثبات.

تطبيق �لختبار وت�سحيحه: ميكن تطبيق �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة بطريقة 
فردية �أو جماعية، ول يختلف �لتطبيق �لفردي عن �لتطبيق �جلماعي لأن �لفاح�س 
يف �حلالت���ني يقوم ب�س���رح �لتعليم���ات وم�س���اعدة �لتالميذ يف حل �لأمثل���ة �لتدريبية. 
يتك���ون �لختب���ار من كر��س���ة لالأ�س���ئلة وورقة لالإجابة يتم ت�س���حيحها ب�س���رعة ودقة 
با�س���تخد�م مفتاح �لت�س���حيح بحيث حت�س���ب للمفحو����س درجة و�حدة ع���ن كل �إجابة 
�س���حيحة، و�لدرجة �خلام للفرد هي جمموع �إجاباته �ل�س���حيحة على بنود �لختبار.
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ثانًيا: بطارية مقايي�س التقدير الت�سخي�سية ل�سعوبات التعلم
) �إعد�د: �لزيات،2008( 

مت �إعد�د بطارية مقايي�س �لتقدير �لت�سخي�سية ل�سعوبات �لتعلم لال�ستخد�م 
يف �لك�س���ف و�لت�س���خي�س �ملبك���ر ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م، ب���دًء�أ م���ن �ل�س���ف �لثال���ث 
�لبتد�ئ���ي حتى �ل�س���ف �لتا�س���ع �ملتو�س���ط، وه���ي مقايي����س تقدير ثابتة و�س���ادقة من 
�لن���وع حمكي �ملرجع، تتكون من �س���تة ع�س���ر مقيا�ًس���ا م�س���تقلة منها خم�س���ة مقايي�س 
تتناول ��س���طر�بات �لعمليات �ملعرفية �و �س���عوبات �لتعلم �لنمائية متمثلة يف �لنتباه 
و�لإدر�ك �ل�س���معي و�لإدر�ك �لب�س���ري و�لإدر�ك �حلرك���ي و�لذ�ك���رة، وثالث���ة �أخ���رى 
تتن���اول �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميي���ة وهي �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لريا�س���يات و�ملقيا�س 
�لتا�سع ي�سمل ثماين مقايي�س تتناول �أبعاد �سعوبات �ل�سلوك �لجتماعي و�لنفعايل.

ثالًثا: مقيا�س مفهوم الذات: 
ق���ام �لباحث���ان ببناء مقيا�س مفهوم �ل���ذ�ت على غر�ر مقيا�س �لعو�مل �ل�س���تة 
�أعدت���ه                           Six Factor Self –Concept Scale ( SFSCS ) �ل���ذ�ت  ملفه���وم 
"�س���تاك" ( Stake , 1994)، وهو مقيا�س متعدد �لأبعاد �س���مم لتقييم �إدر�ك �لذ�ت 
�ملعريف م�س���تخدًما عبار�ت �أو خ�س���ائ�س و�سفية )مثل، �س���عيد، لديه مو�هب خا�سة ( 
موزع���ة عل���ي �س���تة �أبع���اد، ويج���اب ع���ن كل عب���ارة با�س���تخد�م مقيا����س مدرج ذي �س���بع 
نق���اط ي���رت�وح ب���ني ) 1 = ل تنطب���ق عل���ي �أب���ًد� ( �إيل ) 7 = تنطب���ق عل���ي د�ئًم���ا (، 
وه���ذه �لأبع���اد �ل�س���تة ت�س���ري �إيل �س���ت مكون���ات ملفه���وم �ل���ذ�ت، ه���ي �جن���از �ملهم���ة، 
�لأخالق���ي، �لقابلي���ة للتعر����س، �لق���وة، �ملوهب���ة، �لق���درة عل���ي �حل���ب. ولق���د �ت�س���ح 
ل���� " �س���تاك " �أن مقيا����س �لعو�م���ل �ل�س���تة ملفه���وم �ل���ذ�ت ميك���ن �أن يتنب���اأ باجتاه���ات 
(Ambery,2000,P.53)  . �ملو�ق���ف  م���ن  و��س���ع  م���دي  يف  �لر��س���دين  و�س���لوكيات 

يتكون �ملقيا�س من )48( فقرة موزعة على �ستة �أبعاد رئي�سة، حيث يحتوي كل 
بعد على )8( فقر�ت. وذلك على �لنحو �لتايل:

�لق���وة Power و�أ�س���ار �إيل �مت���الك �لق���وة و�حل���زم و�لق���درة عل���ي �لتاأث���ري يف . )
�لآخرين و�لقيادة . ويتكون من 8 عبار�ت هي 3، 7، 12، 17، 22، 29، 35 ،39.

�جن���از �ملهم���ة Task Accomplishment و�أ�س���ار �إيل �لق���درة عل���ي �لقي���ام . )
بالو�جب���ات و�لأعم���ال و�جنازه���ا ب���كل كف���اءة و�مت���الك ع���اد�ت جي���دة للعمل، 
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و�لق���درة عل���ي �إد�رة و�متام �ملهام �ملطلوب���ة بفاعلية . ويتكون من 8 عبار�ت هي 
�لتي �أرقامها 2، 9، 14، 20، 27، 33، 37، 41.

�ملوهب���ة Giftedness �أي �أن �لف���رد لدي���ه مو�ه���ب فطري���ة و ق���در�ت خا�س���ة . )
تختلف عن �ملهار�ت �ملكت�سبة و�لجناز�ت . يتكون من 8 عبار�ت هي 5، 13، 24، 

.46 ،43 ،38، 36 ،30
�لقابلي���ة للتاأثر Vulnerability وت�س���ري �إيل �لنقد �لذ�تي و�لأد�ء �ل�س���اق يف . )

�ملو�قف �ل�ساغطة . ويتكون من 8 عبار�ت هي 4، 10، 16، 19، 25، 31 ،45، 48.
�لق���درة عل���ي �حل���ب Likeability وت�س���ري �إيل �لق���درة عل���ي �قام���ة عالقات . )

ممتعة مع �لآخرين . ويتكون من 8 بنود هي 1، 8، 15، 23، 28، 34، 42، 47.
�لأخالقي���ة Morality وهي �خل�س���ائ�س �لتي تقيم ب�س���فة عامة باأنها جيدة . 6

ومرغوب���ة، ول تخت����س ببل���د مع���ني �أو بديان���ة حم���ددة �أو مبجموع���ة عرقي���ة 
بعينها . ويتكون من �لعبار�ت 6، 11، 18، 21، 26، 32، 40، 42.

وهك���ذ� ف���اإن �لدرج���ة عل���ي �ملقيا�س هي جمم���وع �لدرجات �لتي يح�س���ل عليها 
�لف���رد عل���ي بن���ود �ملقيا�س �ل���� ) 36 (، وترت�وح �لدرجة علي كل بعد من �لأبعاد �ل�س���تة 

( Yanico &Lu, 2000).ملكونة للمقيا�س بني 7 و 56 درجة�

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأول: �سدق املقيا�س:
1-�س�دق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على �أحد ع�س���ر من �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف 
جم���ال �لرتبي���ة وعلم �لنف����س و�لرتبية �خلا�س���ة، وذلك لتحكي���م �ملقيا�س من حيث: 
�ل�سياغة �للغوية للفقر�ت، ومدى �رتباط كل فقرة بالهدف �لعام للمقيا�س و�بعاده، 
كذلك بيان �أهمية كل فقرة، ويف �سوء ذلك مت �ملو�فقة على �ل�سورة �لأولية للمقيا�س، 

حيث تر�وحت ن�سب �لتفاق بني �ل�سادة �ملحكمني كالتايل:
�رتباط �لفقر�ت باأبعاد �ملقيا�س تر�وحت ما بني %91-%100.1 ))
�أهمية �لفقر�ت بالن�سبة لأبعاد �ملقيا�س تر�وحت ما بني %91-%100.1 ))
مالءمة �ل�سياغة �للغوية للفقر�ت تر�وحت ما بني %72.7-%100.1 ))
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وعلي���ه فق���د مت �إج���ر�ء بع����س �لتعدي���الت على �ل�س���ياغة �للغوية �لت���ي �أقرها 
�ملحكم���ون، ومن ثم مت �إعد�د �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا����س، بعد �لتعديل �للغوي �لذي 

مت �لأخذ وفًقا لآر�ء �ملحكمني.

2-�س�دق املح�ك: مت ح�س���اب �س���دق �ملح���ك من خ���الل ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني 
مفه���وم �لذ�ت و�لتح�س���يل �لدر��س���ي = )0.609(، وهو د�ل عن���د )0.01( مما يدل على 

�سدق �ملقيا�س.

3-الت�س�اق الداخل�ي: مت �إيجاد موؤ�س���ر �لت�س���اق �لد�خل���ي للمقيا�س بح�س���اب معامل 
�لرتب���اط ب���ني درجة �لفق���رة و�لدرجة �لكلية للبع���د و�ملقيا�س و�جلدول )2( يو�س���ح 

هذه �لنتائج.

جدول  )2(
معامالت الرتباط بني عبارات مقيا�س مفهوم الذات والبعد الذي تنتمي اإليه، وبني الدرجة 

الكلية للمقيا�س
املوهبةاجناز املهمةالقوة

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

1,295**,0029,521**,330**17,601**,415**

2,487**,267**10,617**,477**18,469**,218

3,660**,255**11,469**,384**19,455**,227*

4,483**,211*12,502**,286**20,561**,255**

5,599**,414**13,526**256**21,462**,292**

6,572**,430**14,513**,297**22,621**,194*

7,581**,264**15,294**,09223,163,48**

8,617**,297**16,161,11324,442**,394**
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األخالقيةالقدرة علي احلبالقابلية للتأثر

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

الفقرة
 االرتباط
بالبعد

 االرتباط
 بالدرجة
الكلية

25,542**,314**33,443**,399**41,420**,291**

26,599**,458**34,590**,337**42,455**,364**

27,482**,267**35,378**,354**43,208*,246*

28,59**,378**36,547**,534**44,617**,485**

29,284**,257**37,663**,384**45,534**,289**

30,465**,529**38,655**,524**46,481**,338**

31,476**,216*39,444**,273**47,521**,390**

32,360**,219*40,473**,242*48,389**,283**

** د�ل �إح�سائًيا  عند م�ستوى دللة 0.01     * د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة 0.05

يت�سح من �جلدول �ل�سابق، �أن جميع فقر�ت �ملقيا�س، متتعت بدرجة مرتفعة 
يف �رتباطه���ا بالدرج���ة �لكلي���ة للبع���د �ل���ذي تنتم���ي �إلي���ه، وكان���ت غالبي���ة معام���الت 
�لرتب���اط ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01(، با�س���تثناء �لفقرتني )16و23(، 
فقد كان �رتباطهما بالبعد غري د�ل �إح�س���ائًيا، وبالتايل مت حذفها من �ملقيا�س.  كما 
مت ح�ساب معامالت �رتباط كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س فيما بينها، و�رتباطها بالدرجة 

�لكلية للمقيا�س ويبني �جلدول )3( ذلك.
جدول )3( 

معامالت ارتباط اأبعاد مقيا�س مفهوم الذات فيما بينها وبني الدرجة الكلية للمقيا�س
الدرجة الكليةالبعد

**516,القوة

**622,اجناز املهمة

**526,املوهبة

**678,القابلية للتأثر

**729,القدرة علي احلب

**713,األخالقية

** د�ل �إح�سائًيا  عند م�ستوى دللة 0.01. 
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يتبني من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم معامل �لرتباط كان ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01(، ومم���ا �س���بق يت�س���ح �أن مقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت يتمت���ع                 

بات�ساق جيد. 

ثانًي�ا: ثب�ات املقيا��س: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا����س لكل بعد م���ن �أبع���اد مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت وللمقيا�س ككل با�ستخد�م معادلة �ألفا كرونباخ: قبل وبعد حذف �لفقر�ت كما 

يو�سح �جلدول  )4( .
جدول )4( 

معامالت ثبات مقيا�س مفهوم الذات با�ستخدام طريقة كرونباخ األفا

بعد احلذفقبل احلذفالبعد

6530,6530,القوة

4840,4940,اجناز املهمة

5260,5560,املوهبة

4980,4980,القابلية للتأثر

6130,6130,القدرة علي احلب

4650,4650,األخالقية

7990,8020,الدرجة الكلية للمقياس

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م معام���ل ثب���ات �ألف���ا كرونب���اخ بعد حذف 
�ملف���رد�ت غري �لثابتة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01(، مما ي���دل على �أن �لدرجة 

�لكلية للمقيا�س ودرجات �أبعاده �لفرعية ذ�ت ثبات جيد.

الربنام�ج العالج�ي القائ�م عل�ى بع��س اآليات عل�م النف��س الإيجابي لرف�ع م�ستوى 
مفهوم الذات )اإعداد: الباحثان(:

اله�دف الع�ام: يه���دف �لربنامج �إىل رفع م�س���توى مفه���وم �لذ�ت ل���دى �لطالب ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لأبع���اد �لتالي���ة: �لق���وة، �جن���از �ملهمة، �ملوهب���ة، �لقابلي���ة للتاأثر، 

�لقدرة علي �حلب، �لأخالقية.
�لنف����س  عل���م  مب���ادئ  عل���ى  بن���اًء  �لربنام���ج  �إع���د�د  مت  العالج�ي:  الربنام�ج  بن�اء 

�لإيجابي(Sligman,2002)، وهي:
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�لهتمام بنقاط �لقوة لدى �لفرد.1 ))
�لهتمام بال�سالمة �لنف�سية و�لتز�ن �لنف�سي لدى �لفرد.1 ))
�لهتمام باخلربة �لذ�تية �لإيجابية و�ل�سمات �ل�سخ�سية �لإيجابية وتنميتها.1 ))
تنمية �لتفكري �لو�قعي لدى �لفرد. 1 ))

مت ت�س���ميم �لربنام���ج �لعالج���ي بع���د �لإط���الع عل���ى جمموع���ة م���ن �لرب�مج 
�لعالجية لتعديل �ل�سلوكيات غري �ملقبولة، ومنها: �ل�سيد )2010(، �خلطيب )2007(، 
 Manix ( 1993)،  Tim ،)1993( خلطي���ب� ،)لظاه���ر )2004(، �حل�س���ن )2003�
Zirpoly& Melloy (1993)، (1993). وكذلك يف �سوء ��ستطالع �أر�ء �ملعلمني 

عن م�سكالت مفهوم �لذ�تلدى طالب �ل�سفني �لثاين �ملتو�سط و�لثاين �ملتو�سط.
بع���د �لنته���اء م���ن �لربنام���ج مت عر�س���ه على جمموع���ة من �ملحكم���ني، وذلك 
به���دف �لتحق���ق م���ن مدى �ت�س���اق �جلل�س���ات �لعالجية ملب���ادئ علم �لنف����س �لإيجابي 
وم���دى مالئم���ة �جلل�س���ات �لعالجي���ة للمرحل���ة �لتعليمي���ة )ط���الب �ل�س���ف �لث���اين 
�ملتو�س���ط(، بالإ�سافة �إىل �جلو�نب ذ�ت �لعالقة باللغة كال�سياغة �للغوية و�لنحوية، 

حيث �أخذ �لباحثان يف �لعتبار مالحظات �ملحكمني .

اإجراءات اإعداد الربنامج العالجي: قام �لباحثان باإجر�ء در��سة ��ستطالعية على عينة 
مكون���ة م���ن )60( طالبا من �ل�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط، وذلك بهدف حتديد م�س���كالت 
مفه���وم �ل���ذ�ت �لأكرث �س���يوًعا لدى �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم من �ل�س���ف �لثاين 
�ملتو�س���ط وم���ن خالل حتليل نتائج مقيا�س ت�س���خي�س م�س���كالت مفه���وم �لذ�ت �لذي 
عر�س على معلمني �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم، مت حتديد �مل�سكالت �لتي ح�سلت 
على �أعلى ن�سب �سيوع، وفيما يلي عدد من �لأ�س�س و�لإجر�ء�ت �لتي �أخذت يف �لعتبار 

عند بناء �لربنامج:
�أخذت �جلل�سات �لعالجية يف �لعتبار م�سكالت مفهوم �لذ�ت �لتي ك�سف عنها 1 ))

��س���تطالع �لآر�ء، م���ع �لرتكي���ز عل���ى بع����س �آليات عل���م �لنف����س �ليجابي، كما 
��ستخدم جمموعة من �لطرق �لقائمة على �ملدخل �ملعريف يف �لعالج و�لرتكيز 

على مبادئ علم �لنف�س �ليجابي .
تق���دمي �ملعلوم���ات بق���در �لإم���كان �س���فوًيا، وذل���ك ملر�ع���اة �ل�س���عوبات �ملتعلقة 1 ))

بالقر�ءة لدى عينة �لدر��سة.
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تق���دمي �لتغذي���ة �لر�جع���ة �لفوري���ة وذل���ك بت�س���حيح �لإجابات غ���ري �ملرغوبة 1 ))
وتعزيز �لإجابات �ملرغوبة.

�لتنوع و�لفورية يف تقدمي �لتعزيز.1 ))
�ختيار �ملعزز�ت �ملنا�سبة )�ملف�سلة( للطالب، من خالل �سوؤ�ل �لطالب.1 ))
تقدمي �لتلميحات و�لإخفاء �لتدريجي لتلك �لتلميحات.1 6)
تقدمي �ملادة �لعلمية بعدة �أ�سكال )�سمعية، ب�سرية(.1 7)
جتزئة �لهدف �لعام �إىل �أهد�ف جزئية.1 ))
�لتقومي �لتكويني.1 ))
يف ح���ال ع���دم ح�س���ول �لطال���ب على م�س���توى �لإتق���ان يف كل ن�س���اط تقوميي، 1 1))

يت���م تقدمي �لتغذي���ة �لر�جعة �ملالئمة، وذلك من خ���الل �لتعرف على طبيعة 
�خلطاأ.

الآلي�ات امل�ستخدم�ة بالربنام�ج: �ملناق�س���ة �جلماعي���ة. ومتثي���ل �لأدو�ر. و�لتعزي���ز 
وح���ل  �لعق���الين.  و�لع���الج  �لق�س�س���ي.  و�لن�س���اط  �لتع���اوين.  و�لتعل���م  �لإيجاب���ي. 
�مل�س���كالت. و�لتغذي���ة �لر�جع���ة. و�لنمذجة. وتقييم �ل���ذ�ت. ومر�قبة �ل���ذ�ت. وقبول 

�لذ�ت. و�سمو �لذ�ت ومنوذج �لقيم )تعاليم �لدين �لإ�سالمي(.

جل�س�ات الربنام�ج: يتك���ون �لربنامج م���ن )12( جل�س���ة عالجية، �إ�س���افة �إىل جل�س���ة 
متهيدية وجل�س���ات �لقيا�س �لقبلي و�لقيا�س �لبعدي و�لقيا�س �لتتبعي بعد �س���هر من 
تطبيق �لربنامج، مت تقدمي �جلل�س���ات بو�قع )3 �أيام �أ�سبوعًيا(، مبعدل جل�سة و�حدة 

يف �ليوم ت�ستغرق 40 دقيقة.

نتائج البحث:
اأوًل: نتائج الفر�س الأول: 

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه«  ت"وجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف �لقيا�س �لبعدي 
ملفه���وم �لذ�ت ب���ني �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية من ذوي �س���عوبات �لتعلم من 
طالب �ل�سف �لثاين �ملتو�سط ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية." لختبار هذ� �لفر�س مت 
��س���تخد�م �ختبار »مان وتني« Test Mann-Whitney �لالبار�مرتي للك�س���ف عن 
دللة �لفروق بني �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي ملفهوم �لذ�ت 

لذوو �سعوبات �لتعلم بال�سف �لثاين �ملتو�سط، وجاءت �لنتائج كما باجلدول)5(:
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جدول)5( 
الفروق يف اأبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي بني املجموعتني ال�سابطة 

والتجريبية من ذوي �سعوبات التعلم بال�سف الثاين املتو�سط
الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتباجملموعةاألبعاد

القوة
 جتريبية

ضابطة

14,5

8,95

154,50

98,50

3,944,001

اجناز املهمة
 جتريبية

ضابطة

15,23

7,77

167,50

85,50

3,716,001

املوهبة
 جتريبية

ضابطة

15,36

7,64

169

84

3,870,001

القابلية للتأثر
 جتريبية

ضابطة

19,77

 13,23

137,50

105,50

3,329,002

القدرة علي احلب
 جتريبية

ضابطة

13,14

9,86

130,50

102,50

3,733,001

األخالقية
 جتريبية

ضابطة

13,41

9,59

147,50

105,50

3,420,001

الدرجة الكلية
 جتريبية

ضابطة

15,95

7,05

175,50

77,50

3,228,001

يو�س���ح �جل���دول �ل�س���ابق، وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �لقيا����س �لبعدي بني 
�ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية لل�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط يف  �أبعاد مقيا�س مفهوم 

�لذ�ت و�لدرجة �لكلية، وحتقق هذه �لنتائج �سحة �لفر�س �لأول.  

ثانًيا: نتائج الفر�س الثاين: 
"  توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني  ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أنه
�لقبل���ي و�لبع���دي ملفه���وم �ل���ذ�ت للمجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
بال�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي." لختبار �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت 
��س���تخد�م �ختب���ار »ويلكوك�س���ون« Wilcoxon Ranks للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق 
يف مفه���وم �لذ�ت بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي للمجموعة 
�لتجريبي���ة من ذوي �س���عوبات �لتعلم بال�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط، وج���اءت �لنتائج كما 

باجلدول �لتايل:
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جدول )6(
 الفروق بني يف القيا�سني القبلي والبعدي اأبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية للمجموعة 

التجريبية لل�سف الثاين املتو�سط

نوع الرتبةاألبعاد
العدد

ن=12

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
الداللةZ قيمة

القوة

موجبة

سالبة

متعادلة

9

1

2

2,50

,00

4,00

,00

3,414,001

اجناز املهمة

موجبة

سالبة

متعادلة

9

1

2

6,00

,00

55,00

,00

2,684,007

املوهبة

موجبة

سالبة

متعادلة

8

1

3

4,50

,00

23,00

,00

2,333,020

القابلية للتأثر

موجبة

سالبة

متعادلة

8

1

3

3,00

,00

7,00

,00

3,732,003

القدرة علي احلب

موجبة

سالبة

متعادلة

8

1

4

5,00

,00

38,00

,00

2,388,017

األخالقية

موجبة

سالبة

متعادلة

8

0

3

3,50

,00

21,00

,00

2,214,027

الدرجة الكلية
موجبة

سالبة

متعادلة

11

1

0

7,00

,00

76,00

,00

2,938,003

يو�س���ح �جل���دول �ل�س���ابق، وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا ب���ني �لتطبيقني �لقبلي 
و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية لل�س���ف �لثاين �ملتو�سط لأبعاد مقيا�س مفهوم �لذ�ت  
و�لدرجة �لكلية، ل�سالح �لتطبيق �لبعدي وحتقق هذه �لنتائج �سحة �لفر�س �لثاين.  
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نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س �لفر����س �لثالث على �أنه" ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي ملفه���وم �لذ�ت للمجموعة �لتجريبية لل�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط من 
ذوي �سعوبات �لتعلم". لختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار »ويلكوك�سون« 
Wilcoxon Ranks للك�سف عن دللة �لفروق يف مفهوم �لذ�ت بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي للمجموع���ة �لتجريبية لذوي �س���عوبات �لتعلم 

بال�سف �لثاين �ملتو�سط، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل: 
جدول)7( 

الفروق بني اأبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي والتتبعي للمجموعة 
التجريبية لل�سف الثاين املتو�سط

األبعاد
 نوع

الرتبة

العدد

ن=11

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
الداللةZ قيمة

القوة

سالبه

موجبة

متعادلة

0

0

11

,00

,08

,00

,09

0,601,00

اجناز املهمة

سالبة  

موجبة

متعادلة

0

8

3

,00

4,50

,00

46,00

1,549,11

املوهبة

سالبة  

موجبة

متعادلة

0

2

9

,00

2,50

,00

4,00

1,32,180

القابلية للتأثر

سالبة  

موجبة

متعادلة

0

1

10

,00

2,00

,00

2,00

1,00,137

القدرة علي احلب

سالبة  

موجبة

متعادلة

0

3

8

,08

2,00

,00

5,00

1,633,102

األخالقية

سالبة  

موجبة

متعادلة

0

4

7

,00

3,50

,00

11,00

1,39,159

الدرجة الكلية
سالبة  

موجبة

متعادلة

0

9

2

0,00

5,00

,00

55,00

1,680,107
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يو�س���ح �جل���دول)7(، ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبعي لأبعاد مقيا�س مفهوم �لذ�ت و�لدرجة �لكلية لل�سف �لثاين �ملتو�سط وحتقق 

هذه �لنتائج �سحة �لفر�س �لثالث.

مناق�سة النتائج:
ميكن تف�س���ري �لنتائج يف �س���وء �أثر ��ستخد�م وتطبيق �لربنامج �لعالجي على 
�ملجموعة �لتجريبية وعدم تطبيقه على �ملجموعة �ل�سابطة وفيما تتعلق باآليات علم 
�لنف�س �ليجابي وتاأثريها على �سخ�س���ية �لفرد، فقد �أجريت �لدر��سة �ل�ستطالعية 
لتحديد �أكرث م�سكالت مفهوم �لذ�ت �سيوًعا بني فئة ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة 
�ملتو�س���طة )�ل�س���ف �لثاين(، وذلك من خالل تطبيق مقيا�س مفهوم �لذ�ت، ومن ثم 
ت�س���ميم برنامج عالج���ي قائم على بع�س �آليات علم �لنف����س �لإجر�ئي، وذلك بهدف 
رفع م�ستوى مفهوم �لذ�ت لدى �ملجموعة �لتجريبية من �ل�سف �لثاين �ملتو�سط من 
خ���الل تطبي���ق جمموعة من �لآليات مثل : لع���ب �لأدو�ر، �لتعلم �لتعاوين، �لنمذجة، 
�لتعزي���ز �ليجابي، �لتغذية �لر�جع���ة ،�لتفكري �لعقالين و�لعقالين �لعاطفي، و�لتي 
تب���ني فاعليته���ا يف رف���ع م�س���توى مفهوم �لذ�ت ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �إن �آليات 
عل���م �لنف����س �ليجابي تركز عل���ى �لقدر�ت �ليجابي���ة لدى �لأفر�د ب���دًل عن خرب�ت 
�لف�سل و�لإحباط وتاأثري�تها �ل�سلبية على مفهوم �لذ�ت، وهذ� ما ركز عليه �لربنامج 
�لعالج���ي فظهرت �لفروق �لو��س���حة ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة �لتي مل 
 ،Sligman (2002) تقدم لها �آليات علم �لنف�س �ليجابي. ويف هذ�  �ل�س���دد، �أ�س���ار
�أن �آليات علم �لنف�س �ليجابي تهتم ببناء �لتمكني �ل�سخ�س���ي وح�س���ن �حلالة �لذ�تية 
للف���رد يف �حلياة. ومن هذ� �ملنطلق �أ�س���ار )ر�س���و�ن،2006(، باأن عل���م �لنف�س �ليجابي 
يه���دف �إىل �لتغي���ري م���ن �لرتكي���ز �لت���ام فقط يف عالج �أو �إ�س���الح �لأ�س���ياء �لأ�س���و�أ يف 
���ا على متكني و تاأ�س���ي�س كل ما من �س���اأنه تد�سني وحتليق  حياة �لب�س���ر �إىل �لعمل �أي�سً
�أف�سل �خل�سائ�س �أو �ل�سجايا �لإن�سانية يف �حلياة. كما �هتم �لربنامج �لعالجي بكل 
من �مل�س���توى �لذ�تي من خالل �س���عور �لطالب بالقناعة و�لتفاوؤل و�ل�سعادة و�مل�ستوى 
�ل�سخ�س���ي م���ن خ���الل �أد�ء �مله���ام وتكوين �لعالق���ات و�ل�س���د�قات وحتقي���ق �أمنياتها 
�مل�س���تقبلية و�مل�س���توى �جلماع���ي من خ���الل م�س���اعدة �لآخرين و�لرتكي���ز على �لقيم 
�لأخالقية يف �لتعامل مع �لآخرين و�لنفعالت �ليجابية، وهذه �مل�س���تويات �لثالثة 
تناول���ت �جلو�ن���ب �ل�سخ�س���ية �لأربعة �لنفعالي���ة و�لعقلية و�ل�س���لوكية و�لجتماعية 
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وو�سعت حمكات متدرجة، �إن �لعديد من ذوي �سعوبات �لتعلم ي�سعرون بالقلق وعدم 
�لثق���ة وي�س���كون م���ن قدر�ته���م �لأكادميي���ة و�لجتماعي���ة )�لع���دل،2008(. ومن �أجل 
حت�سني حياة هوؤلء �لتالميذ ينبغي �لرتكيز على نقاط �لقوة ولي�س على ما هو �سلبي 
يف حياتهم وحتديد �ل�سفات �ليجابية لدى �لتالميذ ورعايتها و�لهتمام بها. و�أ�سار
Gillman  Huebner & Furlong (2002)  �إىل �أن �ل�سلوك �ملحفوف باملخاطر 
و�ل�سلوكيات غري �ل�سحية و�ل�سلوكيات غري �ملرغوبة و�لأد�ء �لأكادميي �ملتدين ت�سكل 
�سعوبات يف غاية �لأهمية للمربني و�لو�لدين، و�أ�سارت �لعديد من �لبحوث �إىل �أهمية 
�لوقاي���ة و�لتدخ���ل ملا لها من دور فعال ملنع وخف�س �مل�س���كالت �ل�س���لوكية.  لذلك فاإن 
�آلي���ات عل���م �لنف�س �ليجابي تركز على �لق���در�ت �ليجابية لدى هوؤلء �لطالب بدًل 
من �لرتكيز على �إعاقاتهم �أو �س���عوباتهم، و�لرتكيز على �س���عادة هذه �لفئة يف �حلياة 
بدًل عن خرب�ت �لف�س���ل و�لإحباط وتاأثري�تها �ل�س���لبية على �ل�س���لوكيات �لجتماعية 
Shogren ,Lopez, Wehmeyer, Little & Pressgrove (2006) و�لنفعالية
لق���د ق���ام �لباحث���ان برب���ط جل�س���ات �لربنام���ج باأبع���اد مفهوم �ل���ذ�ت، ل���كل من طالب 
�ل�س���ف �لث���اين �ملتو�س���ط ورك���ز �لربنامج ب�س���كل كبري عل���ى �جلو�نب �ل�س���لوكية لدى 
�لط���الب يف عالقاته���م مع �لآخرين وم�س���اركتهم يف �ل�س���ف �لدر��س���ي ويف �لأن�س���طة 
�ملدر�سية وتكوين �سد�قات مع �لآخرين و�ل�سعور بالر�سا و�ل�سعادة، بالإ�سافة �إىل �أن 
ذوي �س���عوبات �لتعلم غالبا ما يتميزن  بردود �أفعال �س���ريعة  عند �حلكم على �ملو�قف 
ول يتفاعلون ب�سكل جيد مع �لآخرين ولديهم �سعور باأنهم غري حمبوبني، ولكن من 
خ���الل جمموعة من �لأن�س���طة و�لتدريب���ات يف �لربنامج متكن �لط���الب من مر�قبة 
�نفعالته���م و�س���لوكياتهم �أك���رث يف �ملو�ق���ف �لأكادميي���ة و�لتغل���ب عل���ى ذل���ك �ل�س���عور 
و�لإح�س���ا�س بالثقة و�ل�س���عادة.  كما مت تدريبهم على كيفية م�س���اركة �لآخرين وكيف 
ت�س���تطيع �لطالب �أن يخلق جو� من �ل�س���عادة و�ملتعة �أثناء م�س���اركته لزمالئه. وهذه 
�لنتائ���ج ميك���ن تف�س���ريها ب���اأن �لربنامج �لعالجي ركز ب�س���ورة مكثفة على م�س���كالت 
مفهوم �لذ�ت، لقد مت تطبيق �آليات علم �لنف�س �ليجابي يف مو�قف وجل�سات عالجية 
حدد لها عنو�ن، هدف عام، �أهد�ف خا�س���ة، �لإجر�ء�ت و�لأن�سطة �لإيجابية، �لن�ساط 
�لتقوميي لكل جل�س���ة، بالإ�س���افة �إىل ذلك معرفة �لطالب بالهدف �ملر�د حتقيقه يف 
كل جل�س���ة بو�س���وح و�أ�س���لوب مب�س���ط يتنا�سب مع م�س���تو�هم، كما �أن ��س���تخد�م بع�س 
�ملع���زز�ت �ملختلف���ة �أثن���اء تطبيق �جلل�س���ات قد يكون عن�س���ر موؤثر يف حت�س���ني مفهوم 
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�لذ�ت، �أن ��س���تخد�م �لثناء و�لتعزيز �ليجابي وتقبل �ملعلم مل�س���اعر �لتالميذ وتقدير 
�أفكاره���م بالإ�س���افة ل�س���تخد�م �حلو�ف���ز و�ملكافاآت �أثن���اء تطبيق �جلل�س���ات يزيد من 
كفاءة �لتالميذ، وبالتايل �نعكا�س ذلك على �أد�ئهم. ومن �لإجر�ء�ت �لتي ��ستخدمت 
���ا يف �لربنامج لعب �لأدو�ر و�لتي ذكر فيها �أبوحو�ج )2006(، �أنها طريقة تت�س���ل  �أي�سً
بحياة �لتالميذ �ت�ساًل مبا�سًر� وتعمل على منو �ل�سخ�سية وتكوين �ل�سلوك وتك�سب 
�لطال���ب قو�ع���د و�س���و�بط �ل�س���لوك ذ�ت �ل�س���لة بتل���ك �لأدو�ر، وه���ذ� ب���دوره ينم���ي 
جو�نب �سخ�س���يته وي�س���اعد يف �إك�س���ابه �ل�س���لوكيات �ملرغوبة، كما مت ��ستخد�م �لتعلم 
�لتع���اوين �ل���ذي يع���د �أح���د �ملتطلبات �لرئي�س���ة لتعل���م �لطلب���ة ذوي �س���عوبات �لتعلم                                      
) �خلطيب و �حلديدي،2009(، بالإ�س���افة �إىل ��س���تخد�م �أ�س���لوب حل �مل�س���كالت �لذي 
يع���د م���ن �أ�س���اليب تعديل �ل�س���لوك �ملهمة يف حياة ذوي �س���عوبات �لتعلم كما �أ�س���ار لها 
)�خلطيب،2003( �إ�س���افة مت ��س���تخد�م �لنمذجة وهي �أ�س���لوب تقلي���د وحماكاة وهذه 

�لطريقة تعد مهمة للتالميذ.

وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن���ه من �لأ�س���اليب �ملهمة �لت���ي �عتمدت عليها �جلل�س���ات 
ه���و �لع���الج �لعقالين، حيث مت تعديل وتغيري بع����س �لأفكار و�ملدركات غري �ملنطقية 
وغ���ري �لعقالني���ة و�ل�س���لبية لدى �لط���الب �إىل �أف���كار �إيجابية عقالني���ة، كما �حتوى 
�لربنام���ج عل���ى بع����س مناذج و�آلي���ات علم �لنف����س �لإيجابي منها �لع���الج �لقائم على 
�حل���ل (Compton,2005)، ومث���ال عل���ى ذلك �لطل���ب من �لطال���ب �أن يذكر بع�س 
نقاط �لقوة �لتي لديه و�لتي يعتقد �أنها قد ت�ساعده يف تكوين �سد�قات مع �لآخرين، 
و�ل�س���المة �ل�س���حية �ملقرتحة؛ مثال على ذلك �س���وؤ�ل �لطالب ع���ن �ليجابيات �لتي 
ميتلكه���ا و�لت���ي ميك���ن �أن ت�س���عرهم بالر�س���ا ع���ن �أنف�س���هم و�ل�س���عادة وتدريبهم على 
�ل�س���تقاللية يف بع�س �أعمالهم وذلك من خالل تقليل طلب �مل�س���اعدة حتى ي�س���عرو� 
بقيمة �لعمل، وم�س���اركة �لآخرين بالأن�سطة. وعالج �لإحباط ومنوذج تو�سيح �لقيم 
(Compton, 2005)، ومث���ال عل���ى ذل���ك حتدي���د بع����س �لقي���م مع �لط���الب و�لتي 
�س���تكون �أ�س���ا�س �لتعام���ل يف �جلل�س���ات �لعالجي���ة مث���ل �ل�س���دق و�لتعاون و�ل�س���ر�حة 
وم�س���اعدة �لآخرين، وتاأكيدها وتعزيزها يف �جلل�س���ات �لعالجية، وكما عر�س  بع�س 
�لأحادي���ث و�لآي���ات �لقر�آني���ة و�س���وؤ�ل �لط���الب عن �لقيم �لت���ي حتملها لن���ا وكيف �أن 
�لدي���ن �لإ�س���المي دعا للتم�س���ك مبكارم �لأخالق وقي���م �لتفاوؤل للو�س���ول لأهد�فنا.  
كم���ا مت ت�س���مني �لربنام���ج �لعالج���ي ع���دد� من �لأن�س���طة و�لآلي���ات �ليجابي���ة �لتي 
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ت�س���اعد ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف حتقي���ق م�س���توى جي���د م���ن ج���ودة �حلي���اة كزي���ادة 
�لأن�س���طة                           م���ن  �ملجادل���ة وغريه���ا  �لق�س����س ومه���ار�ت  �لتف���اوؤيل  ورو�ي���ة  �لتفك���ري 
(Gilman et. al., 2009). ومن���اذج للتعام���ل م���ع مفه���وم �ل���ذ�ت كنم���وذج قب���ول 
�ل���ذ�ت فمن خ���الل �لربنامج �لعالج���ي ذكر �لطالب خ�سائ�س���ها �ليجابي���ة و�ملميزة 
و�لت���ي جتعل���ه خمتلف���ا ع���ن �لآخري���ن وكي���ف ميك���ن توظيفه���ا يف تكوين �ل�س���د�قات 
وم�س���اركة �لآخري���ن، ومنوذج تقييم �لذ�ت من خالل عر����س مو�قف ويختار �لطالب 
���ا منوذج مر�قبة �لذ�ت حيث طلب من  ما ير�ه منا�س���با للموقف وذكر �ل�س���بب، و�أي�سً
�لط���الب �أن يكتب���و� بع����س �لأعمال �لتي قام���و� بها دون طلب �مل�س���اعدة من �لآخرين                       

.) Bachkirora, 2001خلطيب، 1993 ؛�(

كما ت�س���منت جل�س���ات �لربنامج �أن�س���طة وتدريبات متنوعة للتعامل مع �أبعاد 
مفهوم �لذ�ت، حيث مت ت�سمني �جلل�سات بالأن�سطة و�لتدريبات �لتي ت�ساعد �لطالب 
يف كل بع���د م���ن �أبع���اده م���ع �لرتكي���ز على تغي���ري مدركاته وت�س���ور�ته نح���و �لآخرين 
و�نفعالت���ه يف خمتل���ف �ملو�ق���ف �لأكادميية، ولذلك حر�س���نا على ت�س���مني �لربنامج 
تدريب���ات و�أن�س���طة �يجابية لتكوي���ن �جتاهات �يجابية لدى �لطال���ب نحو ذ�ته ونحو 
�لآخري���ن بتملك���ه نظ���رة تفاوؤلية بعيدة عن �نفعالت �لغ�س���ب و�ل���ردود �لنفعالية �و 
�ل�س���لوكية �ل�س���ريعة يف �ملو�قف �لأكادميية كما ت�س���منت �جلل�س���ات عل���ى بع�س �لقيم 
كح���ب �لآخري���ن م���ن خالل عر����س بع����س �لأحاديث �لنبوي���ة كحب لأخي���ك ما حتب 

لنف�سك، و�ل�ستماع لهم، و�ل�سدق و�لتفاوؤل وم�ساعدة �لآخرين.

  �إ�سافة يف جميع �جلل�سات مت �لتعرف على ما يريد �أن يحققه �لطالب، حيث 
ط���رح �س���وؤ�ل يتعلق مبا يتمن���اه ويتطلع �إليه �لطالب بامل�س���تقبل ومناق�س���ة ما ميتلكه 
�لطال���ب م���ن �لإمكانات ونقاط �لقوة �لتي ت�س���اعده للو�س���ول �إىل م���ا يتمناه كل هذ� 
يف �س���بيل حتقيق �لهدف �ملر�د �جنازه وحتقيقه من قبل �لطالب. مع تكوين عالقات 
�يجابية بني �لطالب وتقويته من خالل تقوية �لعالقات  د�خل �ل�سف �لدر��سي عن 

طريق �لتعلم �لتعاوين و�لنمذجة ولعب �لأدو�ر.

�إن �هتم���ام �ملد�ر����س باجلو�ن���ب �لأكادميي���ة دون �جلو�ن���ب �لأخ���رى، حي���ث �أن 
تقومي �أد�ء �ملدر�سة ين�سب على �جلو�نب �لأكادميية فقط. �ن �ملدر�سة هي �ملكان �لذي 
ياأمل منه �ملجتمع �أن ي�سكل فيه �أفر�د يتكيفون مع �لقيم و�ملبادئ �ليجابية وي�سعون 
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�إىل تر�س���يخها لدى �لتالميذ. �ن هدف �لتعليم �لأ�سا�س���ي يف �ملجتمعات �حلديثة هو 
تنمي���ة �سخ�س���ية �لطالب و�مل�س���اركة يف تنمي���ة فكرة �لإيجابي بحيث يك���ون قادًر� على 
�مل�س���اهمة يف تنمي���ة جمتمعه، كم���ا حتر�س تلك �ملجتمعات �أن يتمت���ع تالميذها بروح 
�لقي���ادة و�لثب���ات �لنفع���ايل و�لتفاعل �لجتماعي حت���ى يكونو� �أكرث ثقة يف �أنف�س���هم 
وتكوي���ن عالق���ات �يجابي���ة مع �لآخري���ن، ولذلك ف���دور �لرتبية �حلديثة ل يقت�س���ر 
عل���ى تزوي���د �لتالميذ بالثقافة وتنمية �لقيم د�خل �ل�س���ف �لدر��س���ي و�إمنا ميتد �إىل 
خ���ارج �ل�س���ف �لدر��س���ي. فقد تهت���م �ملد�ر�س يف جمتمعن���ا باجلو�ن���ب �لأكادميية دون 
�جلو�ن���ب �لأخ���رى مث���ل عل���م �لنف����س �لإيجاب���ي وتنمية �سخ�س���ية �لطال���ب، حتى �أن 
تقومي �أد�ء �لطالب يف �ملدر�س���ة ين�س���ب على �جلو�نب �لأكادميية �لتي ترهق �لطالب 
وت�س���عره باملل���ل خا�س���ة تالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، فاملد�ر����س �حلكومي���ة لدين���ا 
بحاجة �إىل �لرتكيز على ��س���تثمار وتنمية �سخ�س���ية �لتالميذ وت�س���جعهم من خالل 
�أن�سطة ومناهج خارجة عن �إطار �ملنهج �لدر��سي وذلك من خالل �إ�سر�كهم يف �لعمل 
�جلماعي و�مل�س���ابقات وتنظيم ح�س����س �إ�س���افية تر�عي جو�نب غر�س �ليجابية لدى 
�لتالميذ، هناك عو�مل مدر�س���ية �أخرى مثل: �فتقار �ملعلم �إىل �لجتاهات �لرتبوية 
يف �لتعام���ل مع �لتالميذ يف جمال علم �لنف�س �لإيجابي وتنمية �ل�سخ�س���ية ومفهوم 
�لذ�ت، بالإ�س���افة �إىل تخويف �لتالميذ من �لف�س���ل و�لعتماد يف �ل�سرح على �حلفظ 
و�لتلقني، و�زدحام �لف�س���ول بالتالميذ وعدم تو�فر �لبيئة �ملنا�سبة ملمار�سة �لأن�سطة 
�ملختلف���ة، كذل���ك ع���دم توف���ر �ل���روح �لإيجابية لدى بع����س �ملعلم���ني يف متابعة بع�س 
�ل�سلوكيات �ل�سلبية لدى �لتالميذ وحماولة حلها، �إن دور �ملد�ر�س هو تنمية �جلو�نب 
�ليجابية  للفرد و�لتي تعد جزًء مهما من �ملنهج �لدر��سي لأنها �أحد �لعنا�سر �ملهمة 

يف بناء �سخ�سية �لتالميذ و�سقلها. 

وق���د مت تطبي���ق �لربنام���ج وفق مب���ادئ علم �لنف����س �ليجابي كما �أ�س���ار �إليها 
:(Selgiman, 2002)

 �لهتمام بنقاط �لقوة و�ل�سعف لدى �لفرد.1 ))
�لهتمام بال�سالمة �لنف�سية و�لتز�ن �لنف�سي لدى �لفرد.1 ))
�لهتمام باخلربة �لذ�تية �ليجابية و�ل�سمات �ل�سخ�سية �ليجابية وتنميتها.1 ))



املجلد الثامن - العدد )26( يناير 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 335 

  كم���ا مت تطبي���ق هذ� �لربنام���ج وفق جمموعة �أبعاد مفه���وم �لذ�ت، و�لرتكيز 
عل���ى موؤ�س���ر�ت �ل�س���عوبات �لجتماعي���ة ك�س���وء �لإدر�ك �لجتماع���ي و�س���وء �لتقدي���ر 
و�حلك���م و�ل�س���عوبات يف ��س���تقبال م�س���اعر �لآخري���ن وم�س���كالت �حل����س �لجتماع���ي 

 .(Vandeel & Hembree,2004) وتكوين �سد�قات، فت�سري در��سة

 �إن جمموعة من �لأن�س���طة و�لإجر�ء�ت �ملبنية على �أ�س�س ومبادئ علم �لنف�س 
�لإيجاب���ي، مث���ل: �ملناق�س���ة �جلماعي���ة، �لع���الج �لعقالين، �لن�س���اط �لق�س�س���ي، �إد�رة 
�ل���ذ�ت، �أ�س���لوب ح���ل �مل�س���كالت، �لتدخ���الت �ليجابية، وق���د مت �لرتكيز عل���ى حو��س 
�لط���الب وت�س���جيعه على �ملالحظة و�لنتباه �أثناء �جلل�س���ات، و�ملو�قف د�خل �لف�س���ل 
من خالل �أنو�ع �لأن�س���طة �ملرتبطة بالو�س���ائل �ل�س���معية و�لب�س���رية و�للم�س���ية مثل: 
�إثر�ء بيئة �لطالب بالأ�س���ياء �حل�س���ية �لتي ميكن للطالب �أن يتفاعلو� معها مبا�سرة 
مث���ل �لنمذجة ولع���ب �لأدو�ر، وكذلك �إتاحة �لفر�س���ة للطالب للتفاعل مع بع�س���هم 
�لبع�س ومع �لآخرين من خالل �لتعلم �لتعاوين، وتعري�س �لطالب ملو�قف �لتحدي 
�ملعقول �لذي ينا�سب مرحلة �لنمو �لتي ينتمي �إليها �لطالب، بالإ�سافة �إىل ��ستعمال 
م�س���ادر وم���و�رد تعلم جدي���دة مثل �لبوبوينت، و�أخ���رًي� �ختيار �لأن�س���طة �لتي تعتمد 
على �حلركة و�ملناف�س���ة مثل �مل�س���ابقات بني �ملجموعات وعدم تكليف �لطالب مبهمات 

م�ستحيلة قد توؤدي �إىل �لإحباط.

كما مت �لرتكيز على �جتاه �لطالب نحو �ل�س���تقاللية و�ت�س���اع د�ئرة ميولهم 
و�جتاهاته���م ومن���و �ل�س���مري ومفاهي���م �ل�س���دق و�لأمانة وزي���ادة �لوع���ي �لجتماعي 
لديهم، و�لقدرة و�مليل نحو �لقيام بامل�سوؤوليات ومنو مهار�تهم �لجتماعية، بالإ�سافة 
�إىل تز�ي���د �لهتمام و�مل�س���ايرة للقو�عد و�ملعايري �لتي يفر�س���ها �لأق���ر�ن وزيادة حدة 
تاأث���ري جماع���ة �لأق���ر�ن عل���ى �س���لوكهم،  وزي���ادة ق���درة �لطالب عل���ى ��س���تخد�م �للغة 
بطريقة �س���ليمة. حيث يتاأثر �لنمو �للغوي عند �لطالب بالنمو �لعقلي و�لجتماعي 
و�لنفع���ايل، فكلم���ا تق���دم �لطال���ب يف �ملرحل���ة �لعمري���ة كلم���ا ز�د �لتح�س���يل �للغوي 
لديه، �س���جع �لربنامج �لعالجي �لطالب على �لقر�ءة من خالل �لن�س���اط �لق�س�س���ي 
وت�س���جيعهم عل���ى ��س���تخد�م �لطرق �ل�س���حيحة �لتعب���ري ويف �لتخاط���ب و�لتحدث يف 

�ملو�قف �ملنا�سبة من خالل �لتعبري �ليجابي عن �لذ�ت. 
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تو�سيات وتطبيقات تربوية
 �س���رورة �لهتم���ام باإ�س���رت�تيجيات و�آليات عل���م �لنف�س �لإيجاب���ي مبا يتالئم 1 ))

وخ�سائ�س و�حتياجات وميول و�جتاهات �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.
 توجي���ه �ملعلم���ني ب�س���فة عام���ة، و�أخ�س���ائيي �س���عوبات �لتعلم ب�س���فة خا�س���ة 1 ))

�إىل �أهمي���ة ��س���تخد�م طر�ئ���ق تفاعلي���ة �إيجابي���ة متنوعة، مما ي���رثى �لعملية 
�لتعليمية، وي�سهم فى حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة، وير�عى �لفروق �لفردية بني 

�لطالب.
توف���ري خدم���ات م�س���اندة �إ�س���افية )مثل: �حلا�س���ب �لآيل، وبر�مج �لت�س���حيح 1 ))

�للغوي و�لآلة �حلا�سبة(، للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.
 �إعد�د بر�مج تدريبية للمعلمني و�ملعلمات على كيفية �إك�ساب �لطالب �لقدرة 1 ))

على ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجيات و�آلي���ات علم �لنف�س �لإيجابي مل���ا لها من �أهمية 
تربوية وتعليمية.

 �س���رورة تنمي���ة �لوع���ي بجودة �حلي���اة من حي���ث �أهميتها و�أ�س���اليب تطبيقها 1 ))
للطلبة �أو �ملعلمني.

 زيادة وعى �أولياء �لأمور و�لقائمني على عملية �لتعلم باختالف م�س���توياتهم 1 6)
بنظريات علم �لنف�س �لإيجابي، ودورها �ملهم و�لفعال يف عملية �لتعلم وزيادة 

�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطالب.
 �لهتمام بتطبيق مبادئ نظرية علم �لنف�س �لإيجابي ب�س���كل منهجي، بحيث 1 7)

ت�سمل �ملحتوى �لدر��سي و�ملعلم و�لطالب و�لبيئة �لتعليمية.
تدريب �ملعلمني و�ملعلمات وذوي �لعالقة، على �أحدث �لطرق و�لإ�سرت�تييجيات 1 ))

للتعام���ل م���ع ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وحتدي���ًد� ما يتعل���ق بالد�فعي���ة ومفهوم 
�لذ�ت و�ملهار�ت �لجتماعية.

تطبي���ق �لربنامج عل���ى عينة �أكرب وملدة �أطول وعلى ذوي �س���عوبات تعلم مو�د 1 ))
در��سية �أخرى وم�ستويات عمرية خمتلفة.
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