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)*( ملحــــوظـــــة:
          �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
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حمتـــــويـــــات العـــــدد

فعالية برنامج تدريبي يف تنمية بع�س املهارات احلياتية لدى الأطفال ال�سم يف مرحلة 
الرو�سة .

د. نور حممد اأحمد عبد احلافظ                               د. عبري حممد اإبراهيم اإ�صماعيل

1

اإعبداد معلبم الرتبيبة اخلا�سة يف جمهوريبة م�سر العربيبة يف �سوء خبرات بع�س الدول 
املتقدمة ) ت�سور مقرتح ( .

د. حممد حممود العطار

53

فعاليبة برنامبج قائبم علبى قبعبات التفكبر ال�ستبة لتنميبة ال�سلبوك القيبادي لدى 
املوهوبني ذوي �سعوبات التعلم   .

د. اإينا�س حممد عبد اهلل حممود

118

اأثبر التفاعبل ببني اإحباطبات الطفولبة ومفهوم البذات علبى ال�سلبوك الالتوافقي لدى 
املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية .

د. حممود مندوه حممد �صامل

159

واقع ممار�سة ال�ست�سارة والعمل اجلماعي يف برامج الرتبية اخلا�سة مبدينة الدمام .

الباحث. اإبراهيم بن عبد الوهاب بن اإبراهيم الطيار
265

فاعليبة بع�بس اآليات علم النف�س الإيجابي يف رفع م�سبتوى مفهبوم الذات للطالب ذوي 
�سعوبات التعلم   .

د. عادل حممد العدل                                   د. اإبراهيم حممد حممود العدل

287



فعالية برنامج تدريبي فى تنمية بع�س املهارات احلياتية 
لدى االأطفال ال�سم فى مرحلة الرو�سة
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ملخ�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �حل���ايل �إع���د�د برنام���ج تدريبي وبي���ان فعاليت���ه يف تنمية 
�ملهار�ت �حلياتية لالأطفال �ل�سم يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة.وتكونت عينة �لبحث من 
16 طفاًل وطفلة من �لأطفال �ل�سم ترت�وح �أعمارهم بني )5-6( �أعو�م ومت تق�سيمهم 
�إىل جمموعتني متجان�س���تني �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة ت�س���م كل منهما 
ثماني���ة �أطف���ال. و�عتم���دت �لبح���ث عل���ى �ملنه���ج �لتجريب���ي. و��س���تخدمت �لباحثتان 
مقيا����س م�س���ور للمه���ار�ت �حلياتي���ة لالأطف���ال �ل�س���م يف مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة، 
وبرنامج تدريبي لتنمية �ملهار�ت �حلياتية و��ستمر �لربنامج ملدة ثالثة �سهور ون�سف 
وبلغ عدد �جلل�س���ات 28 جل�س���ة.ومتثلت �لأ�ساليب �لإح�سائية ل�ستخال�س نتائج هذ� 
�لبح���ث يف �ختب���ار م���ان –ويتن���ي (U(، وويلكوك�س���ون (w(، وقيمة (Z( وقد �أ�س���فرت 
نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل ع���ن فعالي���ة �لربنامج �لتدريب���ي يف تنمي���ة �مله���ار�ت �حلياتية 
ل���دى �لأطف���ال �ل�س���م حيث وجدت ف���روق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي يف �مله���ار�ت �حلياتي���ة ل�س���الح 
�لقيا����س �لبعدي، ووجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموعة 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �ملهار�ت �حلياتية ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، ومل توجد 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا بني ب���ني �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي 
كما ك�س���فت �لدر��س���ة عن عدم وجود فروق د�لة بني �ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�سني 

�لقبلي و�لبعدي.

الكلمات املفتاحية: �ملهار�ت �حلياتية - �لأطفال �ل�سم - مرحلة �لرو�سة
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Effectiveness of a training program to develop living skills 
in a sample of preschool children with Deafness

The study aimed to prepare a training program and verify its 
effectiveness in developing living skills in preschool deaf children. 
The study sample consisted of 16 deaf children aged 5-6 years, divided 
into two experimental and control groups 8 children each. The study 
used the experimental approach. Pictorial living skills for preschool 
deaf children used besides the training program for three months and 
half in 28 sessions. The statistical methods for extracting results are 
Mann Witnny )U), Wilcoxon )W) and )Z) value. The results showed 
the effectiveness of the training program to develop living skills in 
deaf children since there are significant statistically differences in 
pre and post assessment on daily living favoring post assessment, 
there are significant statistically differences in experimental and 
control groups on daily living favoring the experimental group, and 
there are no significant statistically differences in post and follow-up 
assessment on daily living. The study results confirmed that there are 
no significant statistically differences in experimental and control 
groups in the pre assessment.

Keywords: living skills - preschool children - Deafness
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مقدمة:
 تعد �ل�سنو�ت �لأوىل من عمر �لطفل فرتة بالغة �لأهمية يف �لنمو، حيث �أنهم 
يكت�سبون �لكثري من �ملهار�ت �ملتنوعة ويطورون �أ�سكاًل خمتلفة من �لتو��سل، وكذلك 
يحققون م�ستوى من �ل�ستقاللية، و�إذ� كان �كت�ساب مهار�ت �حلياة مهًما لالأفر�د يف 
حياتهم �لطبيعية، فاإن �لأفر�د ذوي �لإعاقة يكونون يف حاجة �أكرب لكت�س���اب مهار�ت 
�حلياة، وذلك لكي يكونو� �أكرث تكيًفا و�ندماًجا مع �ملجتمع ب�س���ورة منا�س���بة. ويعترب 
ميد�ن �لتدخل �ملبكر ميد�ن حديث �لعهد ن�سبًيا يف معظم دول �لعامل، فالتدخل �ملبكر 
لالأطف���ال ذوي �لإعاقة يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة مهم ج���ًد� وذلك لإعد�دهم ملرحلة 
�ملدر�سة، لأن �سنو�ت ما قبل �ملدر�سة متثل �أ�سرع فرت�ت �لتعلم وغالبية �لأطفال ذوي 

�لإعاقة لديهم �لقابلية للتعلم و�لنمو.

فاملرحل���ة �لعمري���ة �ملبك���رة ل تركز فيها �لرب�م���ج �لتعليمية له���وؤلء �لأطفال 
على �ملهار�ت �لأكادميية و�إمنا على مهار�ت �ل�ستعد�د�ت �لعامة و�ل�سلوك �لجتماعي 
و�ل�سخ�س���ي، و�إذ� �عتقدن���ا �أن �لأطف���ال �ل�س���غار ذوي �لإعاق���ة ق���ادرون عل���ى �لتعل���م، 
وحاولن���ا تعليمه���م بالط���رق �ملنا�س���بة له���م ولي����س بالط���رق �لت���ي يتعلم به���ا �لأطفال 
�لأخ���رون، فاإن �لتدخ���ل �ملبكرEarly intervention يلعب بذلك دوًر� وقائًيا حيوًيا 
يتمثل �أ�سا�ًس���ا مب�س���اعدة �لطفل على �كت�س���اب �لأمن���اط �ل�س���لوكية �ملقبولة �جتماعيا 
يف �ملدر�س���ة وغريها و�كت�س���اب مهار�ت متنوعة للتعاي�س مع �س���عوبات �حلياة �ليومية 
وتطوي���ر مفه���وم �إيجاب���ي ع���ن ذ�ت���ه وتنمية �ل�س���عور بالق���درة على �لإجن���از، وتطوير 

�جتاهات �إيجابية نحو �ملدر�سة و�لتعلم)�سالمة، 2009، 20-19(.

فمه���ار�ت �حلي���اة من �أه���م �ملهار�ت ملا لها م���ن دور فعال يف بناء �لإن�س���ان حيث 
متثل �سرورة حتمية جلميع �لأفر�د يف �أي جمتمع، فهي من �ملتطلبات �لأ�سا�سية �لتي 
يحت���اج �إليه���ا �لف���رد لكي يتو�فق مع نف�س���ه وم���ع �ملجتمع �لذي يعي�س في���ه، ويتعاي�س 
مع���ه، لأنه���ا متكنه من �لتعامل �لذكي مع �ملجتمع وت�س���اعده على مو�جهة �مل�س���كالت 

�ليومية، و�لتفاعل مع مو�قف �حلياة )عبيد، 2008، 32(.

و�أك���دت (Silvestre )2007 على �أهمية �ملهار�ت �حلياتية باعتبارها مهار�ت 
�أ�سا�سية ل غنى عنها من �أجل كفاءة �لتو��سل ومفهوم �لذ�ت �لإيجابي.
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و�أ�س���ار ح�س���ني )2003، 27( �إىل �أن���ه �إذ� مل ي���درب �لطف���ل ذوي �لحتياج���ات 
�ل�س���معية �خلا�س���ة فاإنه يو�جه �س���عوبات كبرية نف�س���ية و�جتماعي���ة وثقافية ونق�س 

�سديد يف �ملهار�ت �ملعرفية.
ويرى (Davison & Neale )1998, 427 �أن �ل�سم لديهم ق�سور يف عدة 
مه���ار�ت مث���ل �ملهار�ت �لت���ي يحتاجونها للتو�فق مع مطالب �لبيئ���ة و�حلياة �ليومية 
كالتو��سل، و�ملهار�ت �لجتماعية، و�ملهار�ت �لأكادميية، و�ملهار�ت �لوظيفية، ومهار�ت 

�لعناية �لذ�تية و�حلياة �ملنزلية، ومهار�ت �لأد�ء �لجتماعي، و�لتوجيه �لذ�تي.
وق���د ذك���ر يو�س���ف )2007، 52-53( �أن �لطف���ل �لأ�س���م قد يتاأخر من���و �ملفاهيم 
لدي���ه عن �أقر�نه �ل�س���امعني فيقل ��س���تخد�مه ملفاهيم �لزم���ان و�ملكان مقارنة مع من 
هو يف �س���نهم من �ل�س���امعني، فتاأخري �لتحاق �لطفل �لأ�سم برب�مج �لرتبية �خلا�سة 
يوؤخر من تعلمه للمفاهيم مما يجعل �لهوة بينه وبني من هم يف عمره �لزمني كبري، 
ولذلك فالبد من �لبدء بالتدريب بالطفل �لأ�سم منذ مرحلة مبكرة يف حياته حتى 

يف �أ�سرته من خالل حماولة �إك�سابه �ملفاهيم �ملختلفة.

م�سكلة البحث:
م���ن خالل عم���ل �لباحثتان يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة ومعاي�س���تهما �لفعلية 
و�لو�قعية لل�سم و�أي�سا خربتهما �لعلمية و�لعملية لحظت �لباحثتان تدين م�ستوى 
�مله���ار�ت �حلياتي���ة لدى �لأطفال �ل�س���م يف مرحلة م���ا قبل �ملدر�س���ة، و�أنهم مل ينالو� 

�لهتمام �لكايف لتنمية هذه �ملهار�ت يف تلك �ملرحلة.
ومن هنا �ت�س���حت �مل�س���كلة ل���دى �لباحثتان و�أخذت عل���ى عاتقهما �لعمل على 
تنمية هذه �ملهار�ت تطبيقا للمثل �لقائل ول تعطي �لرجل �سمكة لياأكلها و�إمنا �أعطه 
�س���نارة لي�س���يد بها طو�ل حياته، فتوفري �لبيئة �لغنية باملث���ري�ت و�خلرب�ت �لعلمية 
و�لعملية من خالل �لرب�مج �لتدريبية �لغنية بالأن�س���طة �ملنا�س���بة لإمكانات وقدر�ت 
�لأ�سم يوؤدي �إىل تنمية �سخ�سية �لطفل �لأ�سم وي�ساعده على �لتفاعل و�لندماج مع 

�لبيئة �ملحيطة و�لتفاعل مع �لآخرين و�لتو��سل معهم.
ويف ح���دود عل���م �لباحثت���ان توج���د ن���درة يف �لدر��س���ات �لعربي���ة �لت���ي تناول���ت 
�ملهار�ت �حلياتية لل�سم، وهذ� ما دفعهما �إىل �إجر�ء �لبحث �حلايل. ومن هنا ظهرت 

م�سكلة �لبحث و�لتي ميكن �سياغتها يف �لت�ساوؤلت �لتالية:
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ما �ملهار�ت �حلياتية �لالزمة لالأطفال �ل�سم؟1 ))
م���ا فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمي���ة �مله���ار�ت �حلياتي���ة ل���دى عينة من 1 ))

�لأطفال �ل�سم ؟
ه���ل ميت���د تاأثري �لربنام���ج �لتدريبي يف تنمي���ة بع�س �مله���ار�ت �حلياتية لدى 1 ))

عينة من �لأطفال �ل�سم بعد �لنتهاء من تطبيق جل�سات �لربنامج �لتدريبي 
بفرتة زمنية حمددة )فرتة �ملتابعة)�سهرين(؟

اأهداف البحث:
�لتعرف على �أهم �ملهار�ت �حلياتية �لالزم �إك�سابها لالأطفال �ل�سم يف مرحلة 1 ))

ما قبل �ملدر�سة.
ت�سميم برنامج لتنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية �ملختلفة لدى �ل�سم يف مرحلة 1 ))

ما قبل �ملدر�سة.
�لك�س���ف عن م���دى فعالية �لربنام���ج �لتدريبي �ملقرتح لتنمي���ة بع�س �ملهار�ت 1 ))

�حلياتية لالأطفال �ل�س���م يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، و�لتحقق من ��س���تقر�ر 
�لتح�سن على نف�س جمموعة �لبحث خالل فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
تكم���ن �أهمي���ة �لبحث �حلايل يف �أنها تتعامل مع م�س���كلة حيوية وو�قعية لدى 

�لكثري من �ل�سم، وتنطوي �أهمية �لبحث �حلايل على �سقني:

اأ- الأهمية النظرية: �مل�س���اهمة يف توفري �إط���ار نظري مفاهيمي عن �ملهار�ت �حلياتية 
�ملهم���ة ل���دى �لأطفال �ل�س���م يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة وحتديد جو�نب �لق�س���ور يف 
تل���ك �مله���ار�ت حت���ى تتمك���ن �مل�س���رفات من �لتع���رف عليه���ا ومعرفة ط���رق تنمية تلك 

�ملهار�ت من خالل �لأن�سطة �ملالئمة لقدر�تهم و�إمكاناتهم.
ب-الأهمية التطبيقية: 

�إعد�د برنامج لتنمية بع�س مهار�ت �حلياة لدى �لطفل �لأ�سم، بحيث ت�ساعده 1 ))
تلك �ملهار�ت على تنمية جو�نب �سخ�س���يته لتغر�س فيه �لعتماد على �لنف�س، 
و�أن يك���ون م�س���تقال بذ�ت���ه يف �لتعامل مع جمتمعه ومنظم���ا لوقته ولديه من 

�ملهار�ت ما يجعله متفاعال مع �لآخرين.
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توجيه نظر �لآباء و�لأمهات وم�سريف ريا�س �لأطفال �إىل �لرتكيز على تنمية 1 ))
�ملهار�ت �حلياتية مما ينعك�س �إيجابيا على تكيف و�ندماج �ل�سم يف �ملجتمع.

زي���ادة �لهتم���ام بق�س���ايا �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية ورعايتهم و�إ�س���باع 1 ))
حاجتهم �مل�ستمرة �إىل �لرب�مج �لتي ت�ساعدهم على �لندماج يف �ملجتمع.

م�سطلحات البحث: 
1- الرنامبج التدريببي Training Program ه���و: »جمموعة من �لأن�س���طة و�ملهام 
�لت���ي يت���م تدريب �لأطف���ال عليها بهدف تنمي���ة مهار�ت �حلياة �ليومي���ة، وتقدم هذه 

�لأن�سطة و�ملهام من خالل جل�سات حمددة زمنيا ومكانيا لالأطفال �ل�سم.

2- املهارات احلياتية Life Skills تعرف باأنها: "جمموعة �ل�س���لوكيات و�لأن�س���طة 
و�ملهار�ت �لتي يجب �أن يتعلمها �لأ�س���م لكي ي�س���تطيع �أن يعتمد على نف�س���ه يف �إ�س���باع 
متطلباته وق�س���اء حاجاته وتت�سمن �لأعمال �ليومية �لعادية ل�سمان تفاعل �لطفل 

�لأ�سم مع �أفر�د بيئته �ملجتمعية ب�سورة منا�سبة".

3- الإعاقة ال�سمعية Hearing impairment: يعني تلك �حلالة �لتي يعاين منها 
�لف���رد نتيج���ة عو�م���ل ور�ثي���ة �أو خلقية �أو بيئية مكت�س���بة من ق�س���ور �س���معي يرتتب 
عليه���ا �آث���ار �جتماعي���ة �أو نف�س���ية �أو �لإثنان مع���ا، وحتول بينه وبني تعل���م و�أد�ء بع�س 
�لأعمال و�لأن�سطة �لجتماعية �لتي يوؤديها �لفرد �لعادي بدرجة كافية من �ملهار�ت، 
وقد يكون �لق�س���ور �ل�س���معي جزئيا �أو كليا، �س���ديد� �أو متو�سطا �أو �سعيفا، وقد يكون 

موؤقتا �أو د�ئما، وقد يكون متز�يد� �أو متناق�سا �أو مرحليا )مو�سى، 2014، 48(

�لطفل �لأ�س���م Deaf child: هو �لطفل �لذي ت�س���ل درجة فقده لل�سمع من 
90 دي�سيبل فاأكرث ويرت�وح عمره �لزمني مابني)3 - 6( �أعو�م، ويرت�وح معامل ذكائه 

من 90 - 110، ي�ستخدم لغة �لإ�سارة يف �لتو��سل مع �لآخرين.

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
مر�ح���ل  يف  �حلياتي���ة  �مله���ار�ت  تنمي���ة  �أن  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  �أثبت���ت 
مبك���رة ي���وؤدي �إىل �إح���د�ث تغ���ري�ت �إيجابي���ة يف �سخ�س���ية �لأ�س���م وبالت���ايل ي�س���هم يف 
زي���ادة قدرت���ه عل���ى �لعتم���اد عل���ى ذ�ت���ه وتلبي���ة متطلبات���ه �حلياتية و�أ�س���ارت در��س���ة                                                 
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Wauters, Loes)2008)، Toe, Dianne (2010) �إىل �أن �ل�سم لديهم م�ستوى 
متدين من �ملهار�ت �حلياتية و�أ�س���ارت �إىل �سعف م�ستوى �لتعاون و�لتو��سل وغريها 

من �ملهار�ت.

كما �أثبتت �لرب�مج �لتي ��ستخدمت لتنمية �ملهار�ت �حلياتية جناحها وتاأثريها 
Vogel,etal)2004)، Krocanova(2009) عل���ى ه���وؤلء �لأطفال ومنه���ا در��س���ة

�لتي �أو�سحت نتائجها �أن �ملهار�ت �حلياتية حت�سنت بعد �لتعر�س للربنامج.

و�أ�سارت نتائج در��سة م�سطفى )2015( �إىل حت�سن مهار�ت �لتو��سل �لجتماعي 
لالأطفال �ل�سم نتيجة �مل�ساندة �لجتماعية من جانب �لأ�سرة و�لأ�سدقاء و�ملعلمني.

و�أك���دت در��س���ة (Eidelman et al )2011 عل���ى �أهمي���ة �لتدخ���ل �ملبك���ر يف 
مرحل���ة �لطفولة وتق���دمي �لرب�مج لالأطفال ذوي �لإعاق���ة يف مرحلة مبكرة، و�أكدت 
على �أهمية �لتدخل �ملبكر يف ت�س���كيل م�س���تقبل �لأطفال �ل�س���م و�أ�س���رهم وركزت على 

جو�نب مهار�ت �حلياة.

وي�س���ري �إبر�هيم، و�أب���و عطية )2006، 25( �إىل �أن �لإعاقة �ل�س���معية تعترب من 
�لقي���ود �لت���ي حتد كثري� من �نطالق �لطفل ملمار�س���ة �لأن�س���طة �ملختلف���ة مع �أقر�نه، 
وخا�س���ة �إذ� كان���ت تل���ك �لإعاق���ة بدرج���ة كب���رية، �أي�س���ا حت���ول �لإعاق���ة �ل�س���معية يف 
�أحي���ان كثرية دون ممار�س���ة �لف���رد للوظائف و�لأدو�ر �لتي تعترب مكونات �أ�سا�س���ية يف 
�حلي���اة �ليومية، مثل �لق���درة على �لعتناء بالنف�س، ومز�ول���ة �لعالقات �لجتماعية 

و�لأن�سطة �لقت�سادية.

ويرى �لقم�س���ي )2000، 70( �أن رعاية �لأ�س���خا�س �ل�سم حظيت باهتمام كبري 
يف �لعقود �لقليلة �ملا�سية، ومتثل هذ� �لهتمام بتطوير �لرب�مج �لرتبوية و�خلدمات 
�لتاأهيلي���ة �لفعال���ة �لتي من -�س���اأنها م�س���اعدة هذه �لفئة من �لأ�س���خا�س يف �لنتقال 

من دور �لعتماد على �لآخرين �إىل دور �لعتماد على �لذ�ت �إىل �أق�سى درجة.

و�أ�سار (Nerney, )2005  �إىل �أن �أ�سا�س �ل�ستقالل �لذ�تي لالأفر�د �ملعاقني 
يق���وم عل���ى ع���دد م���ن �ملب���ادئ �ملرت�س���خة يف �مل�س���او�ة Equality، و�حلق���وق �ملدني���ة                

.Human rights وحقوق �لإن�سان Civic rights
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وق���د �أك���د (Hoffman )2003  �إىل �أن���ه عل���ى �لرغ���م م���ن تن���وع �ل�س���تقالل 
�لذ�تي تنوعا كبري�، �إل �أنها قد �ت�سمت باأنها حق �أ�سا�سي من حقوق �لإن�سان.

 Wood, Karvonen, Test, Browder, & Algozzine )2004) وتوؤكد
على �سرورة تنمية مهار�ت �ل�ستقالل �لذ�تي لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة.

وم���ن هذ� �ملنطل���ق تاأتي �أهمي���ة �ملهار�ت �حلياتي���ة باعتبارها مهار�ت �أ�سا�س���ية 
ل غن���ى عنه���ا للف���رد لي�س فقط لإ�س���باع حاجاته �لأ�سا�س���ية من �أجل مو��س���لة �لبقاء 
ولك���ن �أي�س���ا من �أجل ��س���تمر�ر �لتقدم وتطوير �أ�س���اليب معاي�س���ة �حلي���اة يف �ملجتمع                  

)عمر�ن و�ل�سناوي، و�سبحي ، 2004، 9- 10(

فم���ن خ���الل مه���ار�ت �حلي���اة ميكن �س���مان من���و �لأطف���ال وتطورهم ب�س���ورة 
�إيجابي���ة، �إذ �أن �لطف���ل �لذي يلقي ت�س���جيعا منذ �لبد�ية لن�س���غاله �لإيجابي بالعامل 
�س���تتوفر ل���ه �لكفاء�ت �لتي تتي���ح له �لنماء عرب مرحلة �لطفولة �ملبكرة و�ل�س���تجابة 

للفر�س �لتعليمية )�جلندي، 2012، 48(.

وقد �سنفت (Eberson )2000, 1  مهار�ت �حلياة �إىل مهار�ت ذ�تية د�خلية 
تت�سمن مفهوم �لذ�ت و�لتعامل مع �مل�ساعر، ومهار�ت عامة خارجية، وتت�سمن �إقامة 

عالقات مع �لآخرين، ومهار�ت �لت�سال وحل �مل�سكالت و�تخاذ �لقر�ر.

و�أو�سحت بع�س �لدر��سات �أن �كت�ساب �لأ�سم للمفاهيم �ملختلفة يتم يف �أعمار 
زمنية �أكرب من �أعمار �ل�س���امعني، كما يالحظ �أن �ل�س���م يو�جهون بع�س �ل�س���عوبات 
�ملتعلقة باكت�س���اب �ملفاهيم �ملتناق�س���ة، و�أنهم يتاأخرو� �إىل حد ما يف �كت�س���اب �ملفاهيم 
�ملت�س���ابهة، و�أن قي���ام �لتالمي���ذ �ل�س���م بعملية دمج بع�س �ملفاهيم م���ع بع�س من �أجل 
�لتو��س���ل �إىل ح���ل بع����س �مل�س���كالت يبدو �أكرث �س���عوبة بعك����س �لتالميذ �ل�س���امعني 

)�للقاين و�لقر�سي، 1999، 109(.

فالطف���ل ذي �لإعاق���ة تنق�س���ه �لعديد من �خل���رب�ت، و�ملهار�ت وي�س���عب عليه 
�إدر�ك �لكثري من �حلقائق و�ملفاهيم ب�س���ورة �س���ليمة، لذلك فهو يف حاجه �إىل �إدر�ك 
�لع���امل م���ن حوله، و�لتفاعل و�مل�س���اركة م���ع عنا�س���ره �ملختلفة، وياأتي ذل���ك بالتعليم 

�مل�ستمر )�لنجدي، 2004، 814(
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وجند �أن هناك �لكثري من �ملهار�ت �حلياتية �لتي ينبغي تنميتها لدى �لأطفال 
�ل�س���م يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة مثل مهارة �ل�س���تقاللية �لتعاون ومهارة �لتو��س���ل 

�لجتماعي و�سوف يركز �لبحث �حلايل على هذه �ملهار�ت.

وق���د بين���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �ل�س���م يعت���ربون �أك���رث بع���د� ع���ن حتم���ل 
�مل�سئولية، و�مليل �إىل �لعتماد على �لآخرين، لذ� فاإن تنمية مهارة �ل�ستقاللية لدى 
�لأطفال �ل�سم من �ساأنها �أن ت�ساعدهم على �لثقة بالنف�س، وتلبية متطلبات حياتهم 

�ليومية، �إذ� كان �إح�سا�سهم بال�سعور بامل�سئولية وحتملها 

ويعم���ل تع���اون �لطف���ل م���ع �لأق���ر�ن على ت�س���هيل بن���اء �لعالق���ات، و�مل�س���اركة 
و�ملجام���الت، كم���ا ميكن���ه م���ن �لتفاعل �لجتماع���ي مع �لآخري���ن بفاعلي���ة، وجتنيبه 
 )Oord, Meulen, Parins Oosterlaan, ل�س���تجابة �لجتماعية غري �ملالئم���ة�

.Buitelaar & Emmelkamp. 2005, 734)

وتوؤكد در��سة (Luckner &Stewart )2003, 249 �أن مهارة �لتو��سل ذ�ت 
تاأثري �إيجابي يف منو �ملهار�ت �لجتماعية �لتي ت�ساعد �لأ�سم يف �لتفاعل مع �لآخرين 
وتف�س���ري �مل�س���اعر وردود �لفع���ل م���ن قبلهم، كما ت�س���اعد على تنظيم وف����س �لنز�عات 
�لت���ي قد تن�س���ب �أحياًن���ا بينهم وبني �لآخرين، و�لأطفال �ل�س���م ذو �لتو��س���ل �ملحدود 
مع �أ�س���رهم معر�س���ون للف�س���ل يف منو مهار�تهم �لجتماعية، كما �أن �حلماية �لز�ئدة 
توؤدي بهم �إىل خرب�ت حمدودة يف فهم �لآخرين ومنو ��ستقاللهم �لجتماعي، لذلك 
فاإن ممار�سة خربة �لتفاعل مع �لأ�سرة و�لأ�سدقاء و�ملعلمني و�مل�ساركة يف جمموعات 

و��سعة من �ساأنها تزويد �لأ�سم بخرب�ت بناء �لذ�ت. 

وهن���اك �لعديد من �لدر��س���ات �لتي هدف���ت �إىل تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية 
م���ن خ���الل بر�م���ج متنوع���ة مث���ل در��س���ة (Beard )1998 لتمييز �ملهار�ت �حل�س���ية 
و�لجتماعي���ة ملجموع���ة م���ن �لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �لإعاق���ة �ل�س���معية ت���رت�وح 
�أعمارهم من 2-5 �سنو�ت، وقد �أظهرت �لنتائج �أن �أطفال �ملجموعة �لتجريبية �أظهرو� 
تفوق���ا ملحوظ���ا �أعلى م���ن �أطفال �ملجموعة �ل�س���ابطة، كم���ا ظهر �أن �لأن�س���طة �لتي 
يتم �كت�س���ابها عن طريق �للعب ت�س���تمر ويتم �إك�سابها ب�سهولة للطفل، وهدفت در��سة 
(Vogel et al.,)2004 �إىل تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة �ملتنوعه لدى �لأطفال 
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�ل�س���م، وهذه �ملهار�ت لديهم ق�س���ور فيها، وت�سمل هذه �ملهار�ت عبور �لطريق باأمان، 
�خل���روج م���ن مبنى �أثن���اء �لإنذ�ر باحلريق، وجتن���ب �ملو�قف �لتي ميكن �أن يتعر�س���و� 
فيه���ا ل�س���رر م���ن �لأ�س���خا�س �لغرب���اء، و�س���ارك يف �لبح���ث )50( طفاًل �أ�س���م ترت�وح 
�أعماره���م ماب���ني10-11 عاًم���ا و�أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���ث �إىل فعالية �لربنام���ج وفائدته 
لالأطفال �ل�س���م بناًء� على قدرتهم على �إكمال �ملهام بدقة، وجنح �لربنامج يف تنمية 

�ملهار�ت �حلياتية.

و�أ�س���ارت در��س���ة (Byrd, & Rouse )1997 �إىل �س���رورة تزوي���د معلم���ي 
مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة باأفكار تنمية �لتو��س���ل وزيادة ��س���تقاللية �لأطفال �ل�س���غار 
�ل�س���م �أثناء �نتقالهم من مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة �إىل دخولهم �ملدر�سة.ويهتم �جلزء 
�لأول من �لبحث بالق�سايا �لتوجيهية �لتي تو�سح مكونات �لتدري�س �جليد ومر�حل 
�لتعلم و�لإ�س���رت�تيجيات �لإر�س���ادية، �أما �جلزء �لثاين من �لبحث يف�س���ر �لعديد من 
�لتعريف���ات ويو�س���ح طريق���ة حتدي���د �لإ�س���رت�تيجيات و�لأن�س���طة �لالزم���ة لتنمي���ة 
مه���ار�ت �لتو��س���ل وعمليات �لتكيف �لتي يجب ��س���تخد�مها مع �لطفل �لأ�س���م، وكل 
ه���ذه �ل�س���رت�تيجيات مرتب���ة بحيث ت�س���هل عملية م�س���اعدة �لأطفال �ل�س���م وتنمية 

مهار�تهم وخ�سو�سا مهار�ت �لتو��سل.

 Shirin, Jones, Luckner, Kathryn Kreimeyer,  و�أو�س���حت در��سة
(Reed et al )2011 �أن �لط���الب �ل�س���م �مللتحق���ني بف�س���ول �لتعلي���م �لع���ام لديهم 
ق�س���ور يف �مله���ار�ت وخا�س���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لعالق���ات م���ع �لأق���ر�ن و�أ�س���ارت 
�لنتائ���ج �إىل وج���ود حت�س���ن يف م�س���اركة �لأطف���ال �ل�س���م يف �لتو��س���ل د�خ���ل �لف�س���ل 

�ملدر�سي و�مل�ساركة يف �لأن�سطة.

    Deluzio, Joanne, & Girolamettoluigi )2011) و�أ�س���ارت در��س���ة 
�إىل �أن �أطفال ما قبل �ملدر�س���ة )ريا�س �لأطفال( �ل�س���م معزولني من �لتفاعالت من 
قبل �أقر�نهم �ل�سامعني، وعدم وجود مهار�ت �جتماعية مالئمة توؤثر على �لتفاعالت 
مع �لأقر�ن، وت�سري �لبحث �أن بر�مج �لدمج يف مرحلة ريا�س �لأطفال لبد �أن تاأخذ 
بالعتبار �لتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية وتقدميه يف �لف�س���ل �ملدر�س���ي لتح�س���ني 

فر�س �لتفاعل بني �ل�سم و�أقر�نهم.
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و�أك���دت در��س���ة مطر )2002( عل���ى �لتحقق من فعالية �ل�س���يكودر�ما يف تنمية 
بع����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى �ل�س���م و�أ�س���فرت نتائجه���ا �إىل فعالي���ة �لربنامج يف 

تنمية �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال �ل�سم.

فعالي���ة  �إىل   Alice Ebriks-Brophy)2012) در��س���ة  نتائ���ج  و�أ�س���ارت 
�لربنام���ج يف تنمية �لتو��س���ل وبع�س �ملهار�ت �لأخرى لدى �لأطفال فاقدي �ل�س���مع، 
فالأطف���ال �مل�س���اركني متكن���و� من �لأد�ء بكفاءة يف بيئات �ملدر�س���ة �لعادية �أو �ل�س���املة 

و�لبيئات �ملجتمعية ولقد �أدى ذلك �إىل ت�سهيل دجمهم يف بيئات �لتعليم �لعام.

وم���ن �لعر����س �ل�س���ابق لالإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، ويف �س���وء ما 
�أ�س���فرت عنه نتائج �لدر��سات �ل�س���ابقة عن �أهمية �لرب�مج يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية 
لدى �ل�سم �سو�ء مهارة �لتو��سل �لجتماعي �أو مهارة �ل�ستقاللية �أو مهارة �لتعاون.

فرو�س البحث: 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لأطفال �ل�س���م 1 ))

باملجموعة �لتجريبية يف قيا�س �ملهار�ت �حلياتية)مهارة �ل�س���تقاللية، مهارة 
�لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل �لجتماعي( قب���ل تطبيق �لربنامج وبعده ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لأطفال �ل�س���م 1 ))

باملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف قيا�س �ملهار�ت �حلياتية)مهارة 
�ل�س���تقاللية، مه���ارة �لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل �لجتماع���ي( بع���د تطبي���ق 

�لربنامج وذلك ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لأطفال �ل�سم 1 ))

باملجموعة �لتجريبية يف قيا�س �ملهار�ت �حلياتية)مهارة �ل�س���تقاللية، مهارة 
�لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل �لجتماعي( بعد تطبي���ق �لربنامج مبا�س���رة وبعد 

فرتة �ملتابعة )�سهرين(
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اإجراءات البحث:
: منهج البحث: اأولاً

�عتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �سبه �لتجريبي، حيث ��ستهدفت �لبحث �ختبار 
فعالي���ة برنامج تدريبي )كمتغري م�س���تقل( يف تنمي���ة �ملهار�ت �حلياتية لدى �لأطفال 
�ل�س���م )كمتغ���ري تاب���ع(، �إىل جان���ب ��س���تخد�م �لت�س���ميم �لتجريب���ي ذي �ملجموعتني 
�ملتكافئتني )�لتجريبية – �ل�سابطة( للوقوف على �أثر �لربنامج )�لقيا�س �لبعدى(
عل���ى �ملتغ���ري�ت حمل �لبحث، ف�س���اًل عن ��س���تخد�م �لت�س���ميم ذي �ملجموعة �لو�حدة 
�لتتبع���ى(. �ملتابعة)�لقيا����س  ف���رتة  بع���د  �أث���ر �لربنام���ج  ��س���تمر�رية  للوق���وف عل���ى 

ا: عينة البحث: ثانياً

العينبة ال�سبيكومرتية: تكون���ت �لعين���ة �ل�س���تطالعية م���ن �لأطف���ال �ل�س���م 	 
وعدده���م )40( طف���اًل وطفل���ة م���ن ريا����س �لأطف���ال يف مدين���ة �لريا�س، ومت 
تطبي���ق �ملقيا����س عليه���م للتحقق م���ن �لكفاءة �ل�س���يكومرتية ملقيا����س �ملهار�ت 

�حلياتية.
عينبة نهائيبة: مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى �لعينة �لنهائي���ة للبحث 	 

و�لت���ي تكون���ت من )16( طف���ال وطفلة من �ل�س���م �ملوجودين بالرو�س���ة ممن 
ت���رت�وح �أعماره���م ب���ني )5-6( ع���ام وي���رت�وح م�س���توي �ل���ذكاء غ���ري �للفظ���ي                                 
)80 – 94( درج���ة �لفق���د�ن �ل�س���معي )80( فاأك���رث، وق���د مت تق�س���يم �لعين���ة 
ع�س���و�ئًيا �إىل جمموعت���ني )8( كمجموع���ة جتريبية و )8( جمموعة �س���ابطة 

و��ستخدمت �لبحث �ملنهج �سبه �لتجريبي.
و�جلدول ) 1( يو�سح و�سف �لعينة �لكلية للبحث:

جدول )1(
و�سف العينة الكلية للبحث

االنحراف املعيارىاملتوسطحجم العينةاملتغير

165.1250.806العمر الزمني

1687.3754.530الذكاء

1684.0002.757درجة الفقدان السمعي

1622.8131.797املهارات احلياتية
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3- التكافوؤ بني اأفراداملجموعتني التجريبية وال�سابطة:
قامت �لباحثتان باإجر�ء �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة قبل 
 Mann-Whitney Test تطبي���ق �لربنام���ج وذلك با�س���تخد�م �ختبار م���ان- ويتن���ي

للتحقق من تكافوؤ �ملجموعتني يف كل من:

اأ- من حيث العمر الزمنى: قامت �لباحثتان مبقارنة �لعمر �لزمنى لأفر�د �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�سابطة باإ�ستخد�م �ختبار مان ويتنى. وجدول)2( يو�سح ذلك :

جدول ) 2(
دللة الفروق بني متو�سطى رتب العمر الزمنى لأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة

 اسم

اجملموعة
املتوسطن

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
UW قيمة

قيمة

Z

 مستوى

الداللة

85.1258.568.0جتريبية
32.068.0.000

1.00

غير دالة 85.1258.568.0ضابطة

يت�سح من جدول )2( �أن قيمة Z �ملح�سوبة بلغت )000.( وهى �أقل من �لقيمة 
�حلدية )1.96(، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى رتب 

�لعمر �لزمنى لأفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.

ب- من حيث م�سبتوى الذكاء: قامت �لباحثتان بتطبيق �ختبار ر�س���م �لرجل جلود�إنف 
هاري����س عل���ى �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة، ثم قارن���ت �لباحثتان بينهما 

با�ستخد�م �ختبار مان ويتنى. وجدول)3( يو�سح ذلك :
جدول )3(

دللة الفروق متو�سطى رتب درجات بني الأفراد باملجموعتني التجريبية وال�سابطة 
على اختبار ر�سم الرجل

 اسم

اجملموعة
ن

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب

 قيمة

U
W

قيمة

Z

 مستوى

الداللة

887.258.1365.0جتريبية
29.065.00.322-

0.747

غير دالة 887.508.8871.0ضابطة
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يت�س���ح م���ن ج���دول)3( �أن قيمة Z �ملح�س���وبة بلغ���ت )-0.322( وه���ى �أقل من 
�لقيمة �حلدية )1.95(، مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى 
رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى �ختب���ار ر�س���م �لرج���ل 

جلود�إنف هاري�س.

ج- مبن حيبث املهبارات احلياتية: قام���ت �لباحثت���ان مبقارنة متو�س���طات رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س �مله���ار�ت �حلياتي���ة )�إعد�د: 
با�س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ى. وج���دول)4(                             �لباحثت���ان( قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج 

يو�سح ذلك :
جدول ) 4(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات الأفراد باملجموعتني التجريبية وال�سابطة
على مقيا�س املهارات احلياتية

 أبعاد مقياس

 املهارات

احلياتية

 اسم

اجملموعة
املتوسطن

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
U قيمة

 قيمة

W

قيمة

Z

 مستوى

الداللة

87,5009,0072,00جتريبيةاالستقاللية
28,0064,000,445-

0,656

غير دالة 87,2508,0064,00ضابطة

 التواصل

االجتماعي

86,7509,3875,00جتريبية
25,0061,000,826-

0,409

غير دالة 86,3757,6361,00ضابطة

التعاون
88,8758,5668,50جتريبية

31,5067,500,057-
0,954

غير دالة 88,8758,4467,50ضابطة

درجة كلية
823,1259,3875,00جتريبية

25,0061,000,749-
0,454

غير دالة 822,5007,6361,00ضابطة

يت�سح من جدول)4( �أن :
قيم���ة Z �ملح�س���وبة بلغ���ت عل���ى �لت���و�يل )-0.445، -0.826، -0.057، -0.749( 
وهى �أقل من �لقيمة �حلدية )1.95(، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
بني متو�سطى رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �مله

�ر�ت �حلياتية
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�سكل )1(
 يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات الأفراد 

باملجموعتني التجريبية وال�سابطة على مقيا�س املهارات احلياتية

ثالًثا: اأدوات البحث:
��ستخدمت �لباحثتان يف هذ� �لبحث �لأدو�ت �لتالية:

-مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية �مل�سور لالأطفال �ل�سم )�إعد�د �لباحثتان(
الهدف من املقيا�س:

يهدف ت�سميم مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية �مل�سور �إىل حتديد م�ستوى �ملهار�ت 
�حلياتي���ة لالأطف���ال �ل�س���م.ويقا�س هذ� �له���دف عن طريق عر�س �لباحثتان لل�س���ور 
�ملكونة للمقيا�س على �لأطفال عن طريق �إجر�ء �ملقابلة �لفردية لكل طفل على حدة، 

وعر�س �سور �ملقيا�س على �لطفل مع قر�ءة �لعبار�ت �مل�ساحبة لها
اأ( اإعداد ال�سورة الأولية للمقيا�س:

قام���ت �لباحثت���ان مبر�جعة �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، وما �أتيح 
من مقايي�س �سابقة عن �ملهار�ت �حلياتية، مت �إعد�د �ملقيا�س وحتديد �أبعاده �لرئي�سية 

يف ثالث �أبعاد:
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 	 Independent Skills :لبعد �لأول: مهارة �ل�ستقاللية�
 	Cooperation Skills:لبعد �لثاين: مهارة �لتعاون�
 	Social communication:لبعد �لثالث: مهارة �لتو��سل �لجتماعي�

وقد مت عر�س �ملقيا�س على بع�س �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف جمال �لرتبية 
�خلا�س���ة وعلم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية وعددهم ع�س���رة حمكمني وبناء على نتائج 
�لتحكيم مت ��س���تبعاد �لعبار�ت �لتي ح�س���لت على ن�س���بة مو�فقة �أقل من 80% وعددها 
)3( عبار�ت، كذلك مت عمل �لتعديالت �لالزمة يف �سياغة بع�س �لعبار�ت وفًقا لآر�ء 
�ملحكم���ني، وبهذ� ��س���تقر �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية على )20( عبارة، حيث يت�س���من 
بعد �ل�س���تقاللية )6( مفردة، وبعد �لتو��س���ل �لجتماعي )6( مف���ردة. وبعد �لتعاون 

)8( مفردة. 

ب( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
قامت �لباحثتان بح�ساب �سدق وثبات �ملقيا�س كما يلي:

اأول: ثبات مقيا�س املهارات احلياتية:
)1(–ثبات املقيا�س :

حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م طريق���ة �ألف���ا – كرونب���اخ، وطريق���ة 
�إع���ادة تطبيق �ملقيا�س بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني بني �لتطبيق���ني �لأول و�لثاين، 

و�جلدول )5( يو�سح ذلك.
جدول )5(

قيم معامالت الثبات بطريقة األفا – كرونباخ وطريقة واإعادة التطبيق ملقيا�س املهارات احلياتية
إعادة التطبيقألفا كرونباخاألبعاد

0,540**0,815بعد االستقاللية

0,458**0,510بعد التواصل االجتماعي

0,670**0,788بعد التعاون

0,803**0,890الدرجة الكلية للمقياس

 يت�س���ح من �جلدول )5( �أن جميع قيم معامالت �لثبات د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )0.01(، مما يجعلنا نثق فى ثبات �ملقيا�س.
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• 	Internal Consistencyالت�ساق الداخلى
مت �إيج���اد �لتجان����س �لد�خلي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط 

بني درجات كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه.
وقام���ت �لباحثت���ان باإيجاد �لتجان����س �لد�خلي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب 
معام���الت �لرتباط ب���ني درجات كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية للبعد 

�لذي تنتمي �إليه، ويت�سح ذلك من �جلدول )6(.

جدول )6(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية

للبعد الذي تنتمي له ملقيا�س املهارات احلياتية ن= 40
بعد التعاونبعد التواصل االجتماعيبعد االستقاللية

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

1**0,7047**0,51713**0,450

2**0,7288**0,46514**0,423

3**0,6479**0,47715**0,826

4**0,73010**0,58816**0,580

5**0,77011**0,49217**0,700

6**0,74612**0,69118**0,784

19**0,623

20**0,702

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

ويت�س���ح م���ن ج���دول )6( ما يل���ى: �أن جمي���ع معامالت �لرتب���اط بني درجة 
كل مف���ردة ودرج���ة �ملقيا����س �ل���ذي تنتمي �إلي���ه د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى )0.01(، 
وه���ذ� يدل على �ت�س���اق �لبن���اء �لد�خلي ملقيا����س �ملهار�ت �حلياتية وثبات���ه �ملرتفع. ثم 
قام���ت �لباحثت���ان باإيج���اد معام���ل �لرتباط بني درج���ات �لأفر�د عل���ى �لدرجة �لكلية 
للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى لأبعاد 

�ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية.
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جدول )7(
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد مقيا�س املهارات احلياتية والدرجة الكلية

معامل االرتباطاألبعاد

0.860 **بعد االستقاللية

0.964 **بعد التواصل االجتماعي

0.893 **بعد التعاون

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

ويت�س���ح من جدول )7( �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�ستوى دللة )01،0(. 

• الثبات الكلي للمقيا�س بطريقة التجزئة الن�سفية ملقيا�س املهارات احلياتية 	
قام���ت �لباحثت���ان بتطبي���ق مقيا����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة عل���ى عين���ة �لتقنني 
)�ل�س���تطالعية( �لت���ى ��س���تملت )40( طف���ال وطفل���ة، ث���م مت ت�س���حيح �ملقيا����س، ث���م 
جتزئته �إىل ق�س���مني، �لق�س���م �لأول ��س���تمل على على �ملفرد�ت �لفردي���ة، و�لثانى على 
�ملفرد�ت �لزوجية، وذلك لكل طفل على حدة، ثمَّ مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة 
بري�س���ون )Pearson( ب���ني درج���ات �ملفحو�س���ني ف���ى �ملف���رد�ت �لفردي���ة، و�ملف���رد�ت 
�لزوجي���ة، فكان���ت قيمة ُمعامل �س���بريمان – بر�ون، ومعام���ل جتمان �لعامة للتجزئة 
�لن�س���فية مرتفعة، حيث تدل على �أنَّ �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات، وبيان 

ذلك فى جدول )8(: 
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جدول )8(
ُمعامالت ثبات مقيا�س املهارات احلياتية بطريقة التجزئة الن�سفية ن= 40

أبعاد املهارات احلياتية
 بعد

االستقاللية

 بعد التواصل

االجتماعي

 بعد

التعاون

 الدرجة

الكلية

0,8740,4930,5720,826معامل ألفا في اجلزء األول

33410عددا ملفردات في اجلزء األول

0,9480,6840,7840,848معامل ألفا في اجلزء الثاني

33410عدد املفردات في اجلزء الثاني

0,6210,0460,5490,592معامل االرتباط بني اجلزئيني

0,7620,0890,7090,744سيبرمان  براون عند تساوي الطول

0,7620,0890,7090,744سيرمان براون عند عدم تساوي الطول

0,7610,0880,7020,743جتمان

 يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أنَّ معام���الت ثب���ات �ملقيا�س �خلا�س���ة ب���كل بعد من 
�أبع���اده بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية �س���بريمان  ب���ر�ون متقاربة مع مثيلته���ا طريقة 
جتمان، مما يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات فى قيا�س���ه �ملهار�ت 

�حلياتية.

ثانيا: ح�ساب �سدق مقيا�س املهارات احلياتية: 

 )1( �سدق املحكمني:
وذلك لّتاأكد من مدى و�س���وح �ملفرد�ت وح�س���ن �سياغتها، ومدى مطابقتها 
للمكون �لذي ُو�س���عت لقيا�س���ه، ومت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على ع�سرة من 
�ملحكم���ني ه���م من �ملتخ�س�س���ني يف جمال علم �لنف�س �لرتبوي، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، 
ومناه���ج وط���رق �لتدري����س، حي���ث مت تق���دمي �ملقيا�س م�س���بوًقا بتعليمات تو�س���ح لهم 
ماهية �ملهار�ت �حلياتية و�سبب ��ستخد�م �ملقيا�س، طبيعة �لعينة، وُطلب من كل منهم 

تو�سيح ما يلي: 
م���دى �نتم���اء كل مف���ردة للمكون �لذي و�س���عت �أ�س���فله من عدم���ه بناء على - )

تعريف هذ� �ملكون.
حتديد �جتاه قيا�س كل مفردة للمكون �لذي و�سعت �أ�سفله.- )
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ومت ح�ساب �لن�سبة �ملئوية �لتي تو�سح ن�سبة �تفاق �ملحكمني على كل مفردة 
من مفرد�ت مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية ويت�سح ذلك من �جلدول رقم )( �لتايل:

جدول )9(
ن�سبة اتفاق املحكمني على مفردات مقيا�س املهارات احلياتية.

بعد التعاونبعد التواصل االجتماعيبعد االستقاللية

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

1٪907٪9013٪100

2٪1008٪10014٪90

3٪909٪9015٪90

4٪8010٪8016٪100

5٪9011٪9017٪90

6٪9012٪9018٪100

19٪90

20٪90

وبن���اء عل���ى �جل���دول )9( فاإن هن���اك عدد كبري م���ن �ملفرد�ت يحظى بن�س���بة 
�تفاق �ملحكمني )100%( وهناك مفرد�ت حظت بن�سبة �تفاق )90%( و مفرد�ت �أخري 

كانت ن�سبة �تفاقها )%80(.

)2( ال�سدق التمييزي )املقارنة الطرفية(: ملقيا�س املهارات احلياتية : 
مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق �ملقارنة �لطرفي���ة )�س���دق �لتمايز(، 
وذل���ك برتتيب درجات عينة �لتقنني )�ل�س���تطالعية( وف���ق �لدرجة �لكلية للمقيا�س 
تنازلًيا، ومت ح�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي درجات �لإرباعى �لأعلى و�لإرباعى 

�لأدنى، وجدول )10( يو�سح ذلك.
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جدول )10(
نتائج قيم U,W,Z لدرا�سة الفروق بني املجموعات الطرفية )الإرباعى الأعلى والإرباعىالأدنى( 

ملقيا�س املهارات احلياتية ن = 40
 أبعاد مقياس املهارات

احلياتية

 اسم

اجملموعة
ن

 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب
U قيمة

قيمة

Z

 مستوى

الداللة

االستقاللية
105,5055,00اعلى

0,0004,110-0,01
1015,50155,00ادنى

التواصل االجتماعي
105,6556,50اعلى

1,5003,723-0,01
1015,35153,50ادنى

التعاون
106,6566,50اعلى

11,5002,949-0,01
1014,35143,50ادنى

درجة كلية
105,6056,00اعلى

1,0003,729-0,01
1015,40154,00ادنى

 يت�سح من جدول )10( وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( بني 
متو�س���طي درجات �لأطفال ذوى �مل�س���توى �ملرتفع و�لأطفال ذوى �مل�س���توى �ملنخف�س، 
وف���ى �جت���اه �مل�س���توى �ملرتف���ع، وه���ذ� يوؤكد ق���درة �ملقيا�س عل���ى �لتميز ب���ني �ملرتفعني 

و�ملنخف�سني مما يعنى متتع �ملقيا�س و�أبعاده ب�سدق متييزى قوى.

3- �سدق الت�ساق الداخلي ) �ملفرد�ت مع �لدرجة �لكلية( ملقيا�س �ملهار�ت �حلياتية : 

وذل���ك م���ن خ���الل درج���ات عين���ة �لتقن���ني )�ل�س���تطالعية( باإيج���اد معامل 
�رتباط بري�سون )Pearson( بني درجات كل مفردة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س وهذ� 

بعد حذف �لدرجة �لكلية للمقيا�س وجدول )11( يو�سح ذلك
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جدول )11(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ملقيا�س املهارات احلياتية ن= 40

بعد التعاونبعد التواصل االجتماعيبعد االستقاللية

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

1**0,6177**0,48413**0,502

2**0,5998*0,40214**0,431

3**0,4739*0,32315**0,644

4**0,63910**0,61616**0,595

5**0,69011**0,58017**0,595

6**0,70812**0,71218**0,662

19**0,502

20**0,608

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

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )11( �أن قيم معامالت �لرتب���اط مرتفعة ود�لة عند 
م�ستوى )0.01( با�ستثناء مفردتان رقم )8، 9( د�لة عند )0.05( مما يدل على �سدق 

مفرد�ت مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية 

وم���ن ث���م ف���اإن مقيا����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة ككل يتمي���ز بال�س���دق �لد�خل���ى. وبالت���اىل 
�أ�س���بح مقيا����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة مكون م���ن )20( مف���ردة كما فى �ل�س���ورة �لنهائية                       

ملحق )1(. 

خام�ًسا: االأ�ساليب االإح�سائية: 
��ستخدمت �لباحثتان �لأ�ساليب �لإح�سائية لتقنني و�إعد�د �أدو�ت �لبحث عالوة 
على ��س���تخد�مها لإثبات �س���حة �أو عدم �س���حة فرو�س �لبحث، و�إيجاد ثبات و�س���دق 
�ملقايي�س، ونتائج �لبحث بال�ستعانة برب�مج �حلزم �لإح�سائية SPSS �مل�ستخدمة يف 

�لعلوم �لجتماعية، ومن �أهم هذه �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدمة:
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�ختب���ار م���ان – وتين���ي للدلل���ة �لإح�س���ائية �لالبار�مرتي���ة )للبيان���ات غ���ري 	- 
�ملرتبطة(.

�ختبار ويلكوك�سون للدللة �لإح�سائية �لالبار�مرتية )للبيانات �ملرتبطة(.	- 
�ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري.	- 
معامل �لرتباط لرب�سون.	- 
 -	 )rprb) Matched-ملرتبط���ة� �لأزو�ج  لرت���ب  �لثنائ���ي  �لرتب���اط  معام���ل 

�لربنام���ج                                             تاأث���ري  حج���م  ملعرف���ة   Pairs Rank biserial correlation
)�أو قوة �لعالقة بني �ملتغريين �مل�ستقلة و�لتابع(.

قامت �لباحثتان باإعد�د �لإح�ساء با�ستخد�م حزمة �لرب�مج �لإح�سائية �ملعروفة 
 SPSS0 با�سم

الربنامج التدريبي )اإعداد الباحثتان(
الهدف العام للرنامج:

يه���دف �لربنام���ج �إىل تنمي���ة بع����س مه���ار�ت �حلياة ل���دى عينة م���ن ريا�س 
�لأطفال �ل�سم وتلك �ملهار�ت هي:

مهارة �ل�ستقاللية.. )
مهارة �لتو��سل �لجتماعي.. )
مهارة �لتعاون.. )

الأهداف الإجرائية للرنامج: 

1- بالن�سبة ملهارة ال�ستقاللية:
تدريب �لأطفال �ل�سم على ق�ساء متطلباتهم يف �حلياة �لعامة دون خجل.	 
ت�سجيع �لأطفال �ل�سم على �لعناية بالنظافة �ل�سخ�سية.	 
تنمية �عتماد �لأطفال �ل�سم على �لذ�ت و�ل�ستقالل �لذ�تي.	 
زيادة ثقة �لأطفال �ل�سم باأنف�سهم من خالل �أد�ئه لبع�س �لأدو�ر �لجتماعية 	 

و�حلياتية دون م�ساعدة من �أحد.



فعالية برنامج تدريبي يف تنمية بع�س املهارات احلياتيةد. نور حممد اأحمد و د.عبري حممد اإبراهيم

 26 

2- بالن�سبة ملهارة التوا�سل الجتماعي :
حت�سني �لقدرة على �لتو��سل بكافة �أ�سكاله بني �لأطفال �ل�سم و�لآخرين.	 
تدريب �لأطفال �ل�سم على �للعب �جلماعي مع �لأطفال بطريقة ت�ساعد على 	 

�لندماج و�ل�ستمر�رية معهم.
ت�س���جيع �لأطف���ال �ل�س���م على �لتعب���ري عن �أنف�س���هم، بحرية تام���ة دون خوف 	 

وذلك يف �ملو�قف �لجتماعية.
تدريب �لأطفال �ل�سم على كيفية �إقامة عالقات �جتماعية مع �لآخرين.	 

3- بالن�سبة ملهارة التعاون :
تدري���ب �لأطف���ال �ل�س���م عل���ى م�س���اركة �لو�لدي���ن يف بع����س �لأعم���ال �ملنزلية 	 

�لب�سيطة.
دريب �لأطفال على م�ساركة �لأقر�ن يف بع�س �لأعمال �جلماعية.	 

اأهمية الرنامج:
ي�س���تمد �لربنام���ج �حل���ايل �أهميته من �س���رورة وجود بر�م���ج تدريبية لتنمية 	 

مهار�ت �لأطفال �ل�س���م حيث ت�س���هم هذه �لرب�مج حتقيق �لتو��سل �لإيجابي 
لهوؤلء �لأطفال مع �لآخرين يف خمتلف �أن�سطة �حلياة �ليومية.

كم���ا تظه���ر �أهمية �لربنامج من حي���ث تناول �ملهار�ت �حلياتي���ة �ملختلفة �لتي 	 
ت�ساهم يف دمج تلك �لفئة مع �ل�سامعني وبالتايل دجمهم يف �ملجتمع. 

يت�س���من �لربنام���ج �لتدريب���ي )30( جل�س���ة لتنمية مهار�ت �حلياة وق�س���م �إىل 	 
ثالث مر�حل �أ�سا�سية.

مرحل���ة جتهي���ز و�إع���د�د �لربنام���ج، �لثاني���ة تنفي���ذ �لربنام���ج، �لثالث���ة �إنه���اء 	 
�لربنامج.

و�لفني���ات  �لتعليم���ي،  �ملحت���وى  يت�س���من  �لربنام���ج:  و�إع���د�د  :مرحل���ة جتهي���ز  اأول 
�مل�ستخدمة يف تنفيذ �لربنامج.

الفنيات امل�ستخدمة يف الرنامج :تتمثل يف
ج- �لو�جب �ملنزيل.        د- �لتغذية �ملرتدة.  ب- �لتعزيز.     �أ- �لنمذجة.    

ه� - لعب �لدور.     و- قلب �لدور.     ز- �ملحاكاة.             ع-�ملناق�سة و�حلو�ر. 
ن- فنية �لتدريب �لتوكيدي.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 27 

3- مرحلبة تنفيبذ الرنامج: وقد ت�س���منت هذه �ملرحلة )30(جل�س���ة مدة كل جل�س���ة 
)30( دقيقة

- جل�سات الرنامج:

اجلل�سة الأوىل :�لتعارف و�لتعريف بطبيعة �لربنامج:

اأهداف اجلل�سة:
تعارف �لأطفال على بع�سهم �لبع�س وعلى �لباحثتان.. )
تعريف �أفر�د �لعينة باأن�سطة �لربنامج و�أهد�فه و�أهميته بالن�سبة لهم.. )
�لتفاق على مو�عيد �جلل�سات و�أماكن �للقاء�ت بني �لباحثتان و�لأطفال.. )

-الأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة:   �أ-�ملناق�سة و�حلو�ر  ب – �لتعزيز

حمتوى اجلل�سة:
�لقي���ام بالرتحيب بالأطف���ال و�لتعرف عليهم وخلق جو من �لألفة و�ملودة بينهم . )

وبني �لباحثتان وبني بع�سهم �لبع�س.
�لقي���ام بتوزي���ع بع����س �ل�س���يكولته و�لكي���ك وبع����س �مل�س���روبات لإ�س���اعة جو من . )

�لألفة ولت�سجيعهم على ح�سور جل�سات �لربنامج.
مناق�س���تهم يف طبيع���ة �لهو�ي���ات و�لألع���اب �لتي يف�س���لون ممار�س���تها وتتيح لهم . )

حرية �لتعبري عن هو�ياتهم و�أفكارهم لإك�س���ابهم ثقة يف �أنف�س���هم، ولإ�ساعة روح 
�ملرح بينهم. 

تب�سريهم بعدد �جلل�سات ومو�عيدها و�ملكان �لذي �سوف يلتقون فيه.. 4
�لقيام يف نهاية �جلل�سة بفتح باب �ملناق�سة لأي ��ستف�سار و�لرد على ��ستف�سار�تهم . 5

و�سكرهم ثم تذكريهم مبوعد �جلل�سة �لقادمة.
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اجلل�سبة الثانية والثالثة: �لتدريب على مهار�ت �لتو��سل )�إلقاء �لتحية و�مل�سافحة 
عند مقابلة �لآخرين(

اأهداف اجلل�سة:
�أن يكت�سب �لطفل �لأ�سم �جلر�أة و�ملبادرة بالتو��سل مع �لآخرين.. )
�أن ي�ستطيع �لطفل �لأ�سم ��ستخد�م �إ�سار�ت �لتلويح و�ل�سالم وحركات �لتو��سل . )

عند توديع �أحد �لأقر�ن.

الفنيات والأ�سباليب امل�سبتخدمة :-�لتعزيز.   -�لو�جب �ملنزيل.   – �لنمذجة.   –
�ملحاكاة. –فنية �لتدريب �لتوكيدي.

حمتوى اجلل�سة:
قامت �لباحثتان بالرتحيب بالأطفال و�إلقاء �ل�سالم عليهم و�حد تلو �لآخر مع 	 

لفت نظر �لأطفال �ل�سالم باليد �ليمنى.)فنية �لنمذجة(
تطل���ب �لباحثتان من �لأطفال �أن ي�س���لمو� على بع�س���هم �لبع����س ويلقو� �لتحية 	 

على بع�س كما قامت �لباحثتان بعمل ذلك )فنية �ملحاكاة(.
تدري���ب �لأطف���ال على �ملب���ادرة باإلقاء �لتحي���ة على �أقر�نهم وم�س���افحتهم وعدم 	 

�خل���وف �أو �لنع���ز�ل بعي���د� عنه���م ب���ل م�س���اركتهم م���ع بث �لثق���ة بالنف����س فيهم 
وم�س���اعدتهم عل���ى �لتعب���ري ع���ن حاجاته���م و�أفكاره���م وم�س���اعرهم ب�س���كل �أكرث 

فاعلية )فنية �لتدريب �لتوكيدي(
تو�س���ح �لباحثت���ان لالأطفال كيفية �لتعرف عل���ى طفل تر�ه لأول مرة عن طريق 	 

�س���وؤ�له بع�س �لأ�س���ئلة �لب�سيطة:)ما��سمك؟ - �أين ت�س���كن؟-ماهي �لهو�ية �لتي 
تف�سلها؟ ثم تتحدث يف �سئ يحبه )كرة، تليفزيون(.

تقيي���م �جلل�س���ة طلب���ت �لباحثتان من �أحد �لأطفال �أن ي�س���لم عل���ى زميله ويلقي 	 
عليه �ل�سالم.

�لو�ج���ب �ملنزيل :ت�س���كر �لباحثت���ان �لأطفال وتكلفهم باإلقاء �لتحية وم�س���افحة 	 
�لأب و�لأم و�لأخو�ت عند �لعودة من �ملنزل.
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اجلل�سبة الرابعبة واخلام�سبة: ط���رق �لتو��س���ل مع �ل�س���خ�س �لأ�س���م)لغة �لإ�س���ارة-           
قر�ءة �ل�سفاه(

اأهداف اجلل�سة:
تدريب �لأطفال على كيفية ��ستخد�م لغة �لإ�سارة وقر�ءة �ل�سفاه.. )
م�س���اعدة �لأطفال �ل�س���م فيما بينهم ومع �ل�سامعني على معرفة طرق �لتو��سل . )

مع �ل�سخ�س �لأ�سم.

الفنيات والأ�سباليب امل�سبتخدمة: -�ملناق�سة و�حلو�ر.   –�لنمذجة.  – �ملحاكاة.  –
�لتعزيز. – �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:
�لقيام بالرتحيب بالأطفال و�لطمئنان على �أحو�لهم وتذكريهم مبامت باجلل�سة 	 

�ل�سابقة.
تو�س���ح �لباحثت���ان لالأطف���ال ط���رق �لتو��س���ل �ملختلف���ة م���ع �لطف���ل �لأ�س���م من 	 

قر�ءة �ل�سفاه وطريقة �لإ�سارة باأنو�عها و�سفية وغري و�سفية، وطريقة �أبجدية 
�لأ�سابع وطريقة �لتو��سل �لكلي.

تبد�أ �لباحثتان يف عر�س طريقة �لإ�س���ارة، حيث تعترب لغة �لإ�س���ارة مبثابة �للغة 	 
�ملرئية للتو��س���ل بني �ل�س���م، وهي تعتمد على �لرموز �لتي ترى ولت�سمع وتلك 
�لرموز يتم ت�س���كيلها عن طريق حتريك �لأذرع و�لأيدي يف �أو�س���اع خمتلفة، ويف 
لغة �لإ�س���ارة فاإن حركات �لأيدي حتل حمل �لكلمات �ملنطوقة وتعطينا تعبري�ت 
�لوج���ه وح���ركات �جل�س���م �إ�س���ار�ت مرئي���ة حت���ل حم���ل �لتعب���ري �ل�س���وتي، وحتل 

�لعيون حمل �لأذن يف �إ�ستقبال �لر�سالة.
قامت �لباحثتان بتو�سيح بع�س �لإ�سار�ت مع �لتاأكيد على تعبري�ت �لوجه 	 
قامت �لباحثتان بتدريب �لأطفال على بع�س �لإ�سار�ت مثل �إ�سار�ت �لألو�ن و�أيام 	 

�لأ�سبوع و�إ�سارة �أفر�د �لأ�سرة و�لأقارب و�إ�سار�ت �ملو��سالت.)فنية �لنمذجة(
تطلب �لباحثتان من �لأطفال تقليد �لنموذج من خالل )فنية �ملحاكاة(	 
تو�سح �لباحثتان لالأطفال �أن هناك طريقة �أخرى للتو��سل مع �ل�سخ�س �لأ�سم 	 

وهي قر�ءة �ل�س���فاه وهي تقوم على ��س���تخد�م �حلا�سة �لب�س���رية يف تعلم �ملهار�ت 
�لتو��س���لية على �أ�س���ا�س مايلعبه �لب�س���ر من دور بارز يف عمليات �ل�ستقبال ملا هو 
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قائ���م يف �لع���امل �خلارج���ي من حركات وتعبري�ت �س���كلية ب�س���رية ميك���ن تدريب 
�لأ�سم على ترجمتها �إىل معان و�أفكار معينة.

ت���وزع �لباحثت���ان بع�س �لهد�يا على �لأطفال مع �إنهاء �جلل�س���ة بتكليف �لأطفال 	 
مبر�جعة بع�س �لإ�س���ار�ت من خالل بع�س �لإ�س���ار�ت �مل�س���ورة �ملوزعة عليهم مع 
�لتاأكيد عليهم باأنه �سوف يتم مناق�ستهم فيها �جلل�سة �لقادمة ومن يتميز له هدية.

اجلل�سة ال�ساد�سة وال�سابعة: ��ستكمال تنمية مهار�ت �لتو��سل )�أبجدية �لأ�سابع(

اأهداف اجلل�سة:
تدريب �لأطفال �ل�سم و�ل�سامعني على طريقة �أبجدية �لأ�سابع.. )
�إتاحة �لفر�سة للتو��سل بني �ل�سم و�ل�سامعني.. )

-الفنيبات والأ�سباليب امل�سبتخدمة:لعب �ل���دور.   – قل���ب �ل���دور.  – �لتعزيز.   – 
�ملناق�سة و�حلو�ر.

حمتوى اجلل�سة:
يف بد�ي���ة �جلل�س���ة ترح���ب �لباحثتان بالأطفال وتناق�س���هم يف �لو�جب �ملنزيل مع 	 

توزيع �لهد�يا على من �أجاد ومن �لتزم بتنفيذ �لو�جب �ملنزيل)فنية �لتدعيم(.
لغ���ة 	  يف  �لأطف���ال  ومناق�س���ة  �ل�س���ابقة  �جلل�س���ة  با�س���تكمال  �لباحثت���ان  قام���ت 

�لإ�سارة)�أ�سلوب �ملناق�سة و�حلو�ر(
قام���ت �لباحثت���ان بعر����س طريقة �أخرى من طرق �لتو��س���ل مع �لطفل �لأ�س���م 	 

وه���ي طريق���ة �أبجدية �لأ�س���ابع �أو هجاء �لأ�س���ابع مع تو�س���يح �أن هذه �لطريقة 
يت���م فيه���ا ت�س���كيل و�س���ع �لأ�س���ابع لتمثي���ل �حل���روف �لهجائية، وه���ذه �حلروف 
للتعب���ري ع���ن كلم���ات، وجمل، وعبار�ت، وهي ت�س���تخدم غالب���ا يف حالة عدم وجود 

�إ�سار�ت تعرب عن بع�س �لكلمات �أو �ملفاهيم �أو �لأفكار �ملختلفة.
قام���ت �لباحثت���ان بتمثي���ل بع�س �حلروف �لأبجدية على �أ�س���ابع �ليد عدة مر�ت 	 

مث���ل ح���رف �لأل���ف وح���رف �لب���اء، و�لت���اء و�لث���اء ومقارن���ة �ل�س���كل مع �لأ�س���ابع              
)فنية �لنمذجة(

تطلب �لباحثتان من �لأطفال �أن ميثلو� بع�س �حلروف بالأ�سابع كما فعلت من 	 
قبل)فنية �ملحاكاة(
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ت�س���جع �لباحثت���ان م���ن يجيد �لأبجدية م���ع توزيع بع�س �حلل���وى على �لأطفال 	 
)فنية �لتعزيز( و�سكرهم على �لآد�ء �جليد.

�لو�جب �ملنزيل يف نهاية �جلل�سة طلبت �لباحثتان من �لأطفال �أن ير�سمو�بع�س 	 
�حلروف بالأبجدية �لإ�سبعية.

- اجلل�سة الثامنة والتا�سعة: ��ستخد�م كافة �أ�ساليب �لتو��سل للم�ساركة يف مو�قف 
�حلياة �ليومية �لجتماعية.

اأهداف اجلل�سة :-
تدريب �لأطفال على �مل�ساركة يف �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة.. )
�ملو�ق���ف . ) �مل�س���اركة يف  �لأ�س���م م���ن عزلت���ه وتنمي���ة مهار�ت���ه يف  �لطف���ل  �إخ���ر�ج 

�لجتماعية.
الفنيبات والأ�سباليب امل�سبتخدمة:فنية �لنمذجة.  –�لتعزي���ز.   –�ملحاكاة.  –لعب 

�لدور. –قلب �لدور.
حمتوى اجلل�سة:

يف بد�ية �جلل�سة رحبت �لباحثتان بالأطفال مع عر�س عليهم بع�س �ل�سور �لتي 	 
ت�سمل مو�قف �جتماعية متنوعة.

عر����س �س���ورة طفل مري�س مع �س���وؤ�ل �لأطفال �إذ� مر�س �أحدك���م ماذ� يجب �أن 	 
يفعل مع �ل�ستماع لإجابات �لأطفال �ملتنوعة.

عر�س �سورة �أخرى حتتوي على �أطفال يزورون �لطفل �ملري�س ويحملون بع�س 	 
�لورود �جلميلة وتناق�سهم يف �ل�سورة.

تدرب �لأطفال على بع�س �لعبار�ت �ملنا�سبة لهذ� �ملوقف من خالل لغة �لإ�سارة. 	 
تعر����س �لباحثتان �س���ورة ملوقف �آخر مثل عيد مي���الد �أحد �لأطفال ويطلب من 	 

�لأطفال �سرح �ملوقف وحمتويات �ل�سورة.
ت�س���األ �لباحثت���ان �لأطف���ال �إذ� دع���اك �أحد �لأطف���ال �إىل عيد مي���الده هل تذهب 	 

�إلي���ه مع مالحظة �لباحثتان ل���ردود �أفعال �لأطفال وكانت معظمها باملو�فقة ثم 
مناق�ستهم ماذ� يجب �أن ناأخذ معنا عند �لذهاب وماذ� نقول له يف هذه �ملنا�سبة.

تناق�س �لباحثتان �لأطفال هل تذهب لزيارة �أقاربك مع و�لديك و�أخوتك وعند 	 
�لإجابة بنعم تعزز �لباحثتان �لإجابة �ل�سحيحة ثم مناق�ستهم عن مالذي تفعله 
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عندم���ا يزورك �أح���د �لأقارب وتدع���م �لباحثتان �لإجابات �لتي تنم عن �مل�س���اركة 
و�لرتحيب بال�سيوف.

توزع �لباحثتان بع�س �حللوى على �لأطفال مع �سكرهم على �إبد�ء روح �مل�ساركة 	 
يف �ملو�قف �لجتماعية 

�لو�ج���ب �ملن���زيل تطل���ب �لباحثتان م���ن �لأطفال زي���ارة �أحد �لأق���ارب و�إخبارهن 	 
بذلك.

اجلل�سبة التا�سبعة والعا�سبرة: �لتدريب عل���ى مهار�ت �لتع���اون )تدعيم �مل�س���اركة يف 
�لأن�سطة �جلماعية(

اأهداف اجلل�سة:
1- �أن ي�سرتك �لأطفال يف �لأن�سطة �جلماعية ول ينعزل عن �لآخرين.

2-�إتاح���ة �لفر�س���ة لالأطفال لالإح�س���ا�س بالنتماء للجماعة م���ن خالل عمل يتطلب 
�مل�ساعدة و�لتعاون فيما بينهم.

الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة : �ملناق�سة و�حلو�ر  - �لتعزيز.  – �لنمذجة.  –لعب 
�لدور. –قلب �لدور. – �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:
ترح���ب �لباحثت���ان بالأطفال ويقومان بتق�س���يمهم �إىل عدة جمموعات ويقدمان 	 

له���م بع�س �لطني �ل�سل�س���ال باألو�نه �ملتنوعة ويطلب منهم عمل �لأ�س���كال �لتي 
يريدونها، ثم يقومان بت�سجيعهم وحثهم على �لتعاون و�ل�سرت�ك فيما يوؤدنه.

تقوم �لباحثتان بتوزيع �حللوى على �أكرث �ملجموعات تعاونا مع بع�سهم �لبع�س 	 
)فنية �لتعزيز(.

ت�سع �لباحثتان بع�س �ملكعبات �مللونة وتطلب منهم تكوين �أ�سكال خمتلفة.	 
�ملجموعة �لأوىل:تكوين �سكل منزل.	 
�ملجموعة �لثانية :تكوين �سكل قطار.	 
�ملجموعة �لثالثة:تكوين �سكل �سيارة.	 
ت�سجع �لباحثتان �أكرث �ملجموعات تعاونا �لتي �إ�ستطاعىت �إجناز �لعمل �ملطلوب.	 
يف نهاية �جلل�سة ت�سكر �لباحثتان �لأطفال وتطلب منهم �لتعاون يف تلوين بع�س 	 

�لأ�سكال يف �ملنزل )�لو�جب �ملنزيل(.
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اجلل�سة احلادية ع�سر، و�جلل�سة �لثانية ع�سر:)�لتعاون يف �إعد�د �ملائدة(

اأهداف اجلل�سة:
1- �أن يتعرف �لأطفال �ل�سم على كيفية �لتعاون يف �إعد�د �ملائدة.

2- م�ساركة �لآخرين و�لتعاون معهم يف �إجناز بع�س �لأعمال.

الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة:�ملناق�سة و�حلو�ر.  – �لتعزيز.  – �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:
�لقيام بالرتحيب بالأطفال ثم �سوؤ�لهم من منكم ي�ساعد و�لدته يف �أعمال �ملنزل . )

مع ت�سجيع �إجابات �لأطفال �لتي تنم عن �مل�ساركة و�لتعاون.
حت�س���ر �لباحثت���ان بي����س م�س���لوق وخب���ز وج���ن وبع����س �لأطب���اق وتق���وم بعمل . )

�س���ندوت�س �أمامهم وتطلب منهم �لتعاون و�مل�س���اعدة يف �إعد�د �ملائدة وعمل باقي 
�ل�سندوت�سات.

يتم توزيع �لأطفال:. )
طفالن يقومان بتق�سري �لبي�س �مل�سلوق.	 
طفالن يقومان ب�سق �خلبز وتقطيعه.	 
طفالن يقومان بفتح علب �جلن و�ملربى. 	 
طفالن يقومان بح�سو �خلبز.	 
طف���الن يقوم���ان بو�س���ع �لفطائ���ر يف �لأطب���اق ويتعاون���و� يف �س���ب �مل���اء يف 	 

�لكوؤو�س.
يبد�أ �لأطفال يف �لعمل وبعد �لنتهاء تطلب منهم �لباحثتان ياأكلو� �ل�سندوت�سات . 4

�لتي �سنعوها باأنف�سهم.
بعد �لنتهاء من تناول �لطعام تطلب منهم �لباحثتان تنظيف �ملكان و�لتعاون يف . 5

غ�سل �لأطباق وو�سعها يف مكانها.
تعطي �لباحثتان كوب �سغري مكافاأة لكل طفل وت�سكرهم )فنية �لتعزيز(. 6

�لو�جب �ملنزيل:
تطلب �لباحثتان من �لأطفال م�ساعدة �لأم يف �إعد�د �ملائدة وحمل �لأطباق وتنظيفها 

بعد �لنتهاء من �لطعام.
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اجلل�سة الثالثة ع�سر والرابعة ع�سرا �لتعاون يف تنظيف �ملكان وترتيبه وتزيينه:

اأهداف اجلل�سة:
تدريب �لطفل على �مل�ساركة مع �لآخرين و�لتعاون معهم.. )
تنمية روح �لنتماء للمجتمع.. )

الفنيات والأ�سباليب امل�سبتخدمة: �ملناق�س���ة و�حلو�ر - �لتعزيز  – �لو�جب �ملنزيل- 
�لنمذجة. 

حمتوى اجلل�سة:
ترح���ب �لباحثت���ان بالأطف���ال وتناق�س���هم يف �لو�جب �ملنزيل مع �إعط���اء �لأطفال 	 

بع�س �حللوى لأنهم �لتزمو� باأد�ء �لو�جب �ملنزيل)فنية �لتعزيز(.
تق���وم �لباحثت���ان بتق���دمي منوذجا عملي���ا ملهارة �لتع���اون �أمام �لأطفال م���ع �إثارة 	 

وجذب �إنتباههم.
تق���وم �لباحثت���ان بجم���ع �لنفاي���ات م���ن �حلج���رة وو�س���عها يف �س���لة �ملهم���الت مع 	 

�إح�س���ار �أدو�ت �لنظاف���ة لتلميع �لكر��س���ي �ملوج���ودة باحلجرة بع���د �لنتهاء تقوم 
بو�س���ع �أدو�ت �لنظاف���ة يف مكانه���ا �ملخ�س����س له���ا، ثم حت�س���ر �لبالون���ات لتعليق 

�لزينة يف �حلجرة)منذجة(
تكرر �لباحثتان هذه �ملهارة مع �لأطفال باإم�س���اك كل طفل �س���لة مهمالت ويقوم 	 

بجم���ع بع����س �لنفاي���ات �ملوجودة يف �حلج���رة ثم �إح�س���ار �أدو�ت �لنظاف���ة لتلميع 
�لكر�سي وتنظيفه، وبعد �لنتهاء يتم �إعادة �لأدو�ت �إىل مكانها �لأ�سلي ثم تطلب 

من كل طفل �إح�سار �لبالونات للم�ساركة يف تزيني �حلجرة وجتميلها.
�لو�ج���ب �ملنزيل تطلب �لباحثتان من كل طفل تنظيف وتزيني �لغرفة �خلا�س���ة 	 

به يف �ملنزل.

اجلل�سة اخلام�سة ع�سر وال�ساد�سة ع�سر )�لتعاون وتبادل �لعطاء(

اأهداف اجلل�سة :
تنمي���ة مه���ارة تبادل �لعط���اء و�أن يتعرف �لأطف���ال على �أهمية تب���ادل �لعطاء مع . )

بع�سهم �لبع�س.
- الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة:�لنمذجة.    – �لتغذية �لر�جعة.       –�لتدعيم.
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حمتوى اجلل�سة:
تقوم �لباحثتان بالرتحيب بالأطفال وتوزيع علب �لألو�ن خمتلفة �لأ�سكال: من 	 

�لألو�ن �خل�سبية، و�ل�سمعية –�ألخ على �لأطفال.
تذك���ر �لباحثت���ان �أن���ه ميكنه���م �أن يتبادل���و� �لأل���و�ن ب���ني بع�س���هم �لبع�س وذلك 	 

لإمتام �للوحة �لتي مع كل طفل.
بع���د �لنته���اء من �للوحات تذكر لهم �لباحثتان �أن يتبادلو� �لألو�ن مع بع�س���هم 	 

�لبع�س وذلك مل�ساعدتهم على �إنهاء �للوحة �خلا�سة بكل و�حد منهم.
ترتك �لباحثتان �لألو�ن لالأطفال كنوع من �لتدعيم.	 
تقدم �لباحثتان مو�قف تتناول فكرة تبادل �لعطاء ومنها:                                                                                    	 

* تبادل �لأقالم – �لق�س�س.
تطل���ب �لباحثت���ان م���ن �لأطفال �أن ياأتو� مب���ا ميكن تبادله مع بع�س���هم �لبع�س، 	 

وتدعم �أد�ئهم، مع تعليمهم �ل�ستئذ�ن قبل �أخذ �أي �سئ من �لآخرين. 

اجلل�سة ال�سابعة ع�سر والثامنة ع�سر:)م�ساعدة �لآخرين(

اأهداف اجلل�سة:
تنمي���ة مه���ارة م�س���اعدة �لآخري���ن وتعويد �لأطفال �ل�س���م على تقدمي �مل�س���اعدة . )

لالآخرين كاأن:
يوؤدي �لطفل خدمة ملن يطلبها منه.	 
يبادر �لطفل مب�ساعدة �لغري.	 

الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة: )لعب �لدور- �لنموذج- �لتدعيم(

حمتوى اجلل�سة:
تبد�أ �لباحثتان بتو�سيح لالأطفال مفهوم �مل�ساعدة باأن ي�سع كل طفل يف �عتباره 	 

مهمة م�ساعدة �لآخرين باختياره.
تناق����س �لباحثت���ان �لأطفال مو�قف يتم تقدمي �مل�س���اعدة فيها من خالل عر�س 	 

جمموعة �ل�سور تتمثل يف:
م�ساعدة عجوز عبور �لطريق. -
م�ساعدة فقري يحتاج للنقود. -
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م�ساعدة طفل �سقطت كتبه. -
تدرب �لباحثتان �لأطفال على موقف م�ساعدة فعلي بتكوين جماعة منهم  -

�أ�سدقاء حديقة �ملدر�سة يف �إطار �لن�ساط �لزر�عي م�ساعدة عامل �حلديقة 
ويتم تكليفهم مبهام مثل:

• �لتقاط �لأور�ق �ملت�ساقطة.	
• غ�سل �لأ�سجار �ل�سغرية.	

تالح���ظ �لباحثت���ان �أد�ء �لأطف���ال وت�س���جعهم للقي���ام به���ذه �مله���ام �لت���ي  -
ت�ستهدف �مل�ساعدة)م�ساعدة �لغري( ثم تدعم �لأد�ء.

و�أخري� تو�س���ح لالأطفال قيمة م�س���اعدة �لآخرين م���ع عر�س عليهم فيلم  -
كرتون حول �مل�ساعدة.

تكلف �لباحثتان �لأطفال بزر�عة نبته �سغرية يف �إناء يف �ملنزل. -

اجلل�سة التا�سعة ع�سر والع�سبرون: �لتدريب على مهارة �ل�ستقاللية)�لإعتماد على 
�لنف�س يف �سر�ء بع�س �لأ�سياء �لب�سيطة(

اأهداف اجلل�سة:
�إك�ساب �لأطفال �لقدرة على �سر�ء بع�س �لأ�سياء �لب�سيطة . )

الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة:�لتعزيز. - لعب �لدور. – قلب �لدور.  – �لنمذجة. 
– �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:
ت�ستقبل �لباحثتان �لأطفال وترحب بهم.	 
حتث �لباحثتان �لأطفال على �سرورة �لعتماد على �لنف�س يف �سر�ء بع�س �لأ�سياء 	 

من �لبقال و��س���تخد�م �لتو��س���ل �لكلي �سو�ء �إ�سارة �أو هجاء �أ�سابع �أو �أي طريقة 
ي�س���تطيع بها �لتعبري عما يريد حتى ولو بالإ�س���ارة �إىل �ل�سئ �لذي يريد �سر�ءه.

تق�سم �لباحثتان �لأطفال �إىل جمموعتني:�ملجموعة �لأوىل تقوم باأدو�ر �لبائعني 	 
و�ملجموعة �لثانية تقوم باأدو�ر �مل�سرتيني.

حتول �لباحثتان �لغرفة �إىل حمل بقاله حتتوي على بع�س �حللوى و�لب�سكويت 	 
و�لع�سائر وغريها.
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ت���درب �لباحثت���ان �لأطف���ال على عملية �ل�س���ر�ء و�لبيع وكيفية �ل�س���وؤ�ل عن ثمن 	 
�ل�سلعة وكيفية �لتعامل مع �لبائع )فنية لعب �لدور(.

تق���وم �لباحثتان بعك�س �لأدو�ر �لبائع يقوم بدور �مل�س���رتي و�مل�س���رتي يقوم بدور 	 
�لبائع وهكذ�)فنية قلب �لدور( 

ت�سجع �لباحثتان �لأطفال وتعطيهم بع�س �ل�سيكولته و�حللوى )فنية �لتعزيز(	 
ت�ساأل �لباحثتان �لأطفال من �أين ت�سرتي �ل�سيكولته يقول �لأطفال من �لبقال.

تقوم �لباحثتان با�س���طحاب �لأطفال �إىل �لبقال �ملجاور وت�سرتي بع�س �لأقالم 	 
و�لكر��س���ات )فني���ة �لنمذجة(وتطل���ب منه���م �س���ر�ء بع�س �حللوى على ح�س���ابها 
�خلا����س وتر�ق���ب �لباحث���ة كيف ي�س���تطيع �لأطفال �أن يتو��س���لو� م���ع �لبائع مع 
�إر�سادهم وم�ساعدتهم وبهذ� تكون �لباحثتان قدمتا منوذج عملي وو�قعي لالأطفال.

ت�سكر �لباحثتان �لأطفال وتكلفهم ب�سر�ء بع�س م�ستلزمات �ملنزل.	 

اجلل�سبة الواحبد وع�سبرون والثنبان وع�سبرون )�لعتم���اد عل���ى �لنف����س يف �لنظاف���ة 
�ل�سخ�سية(

اأهداف اجلل�سة:
تدريب �لأطفال على كيفية �لعناية بالذ�ت.. )
تدريب �لأطفال على �لنظافة �ل�سخ�سية.. )

الفنيات والأ�سباليب امل�سبتخدمة:- �لتعزيز.  – �لنمذجة.– �ملحاكاة.   – �ملناق�س���ة 
و�حلو�ر. – �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:
ترح���ب �لباحثت���ان بالأطف���ال وتناق�س���هم يف �لو�ج���ب �ملن���زيل وتع���زز �لإجاب���ات 	 

�ل�سائبة.
تقوم �لبحاثتان بتقدمي منوذجا عمليا ملهارة غ�س���يل �لأيدي �أمام �لأطفال �ملر�د 	 

تدريبهم على هذه �ملهارة.
تق���ف �لباحثت���ان �أمام حو�س غ�س���يل �لأيدي، متد �ليد جتاه �ل�س���نبور مع و�س���ع 	 

�ليدي���ن حتت �ملاء تاأخذ �ل�س���ابونه بالي���د �ليمنى ثم تدعك �ل�س���ابونه باليد ين 
لإح���د�ث �لرغوة.�إع���ادة �ل�س���ابونه �إىل مكانه���ا �ل�س���حيح م���ن �ليدي���ن حتت �ملاء 

و�سطفها من خالل حتريكها.
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قف���ل �ل�س���نبور، م���د �ليدين لتن�س���يفها و�إعادة و�س���ع �لفوط���ة يف مكانه���ا، و�أثناء 	 
�لعم���ل تعم���ل �لباحثت���ان على ج���ذب �نتباه �لأطف���ال باأهمية �لنظاف���ة يف حياتنا، 
وكذل���ك تكر�ر هذه �ملهارة م���ع �لأطفال، ثم تقدم �لباحثتان منوذجا عمليا ملهارة 
غ�س���يل �لوجه باملاء و�ل�س���ابون �أمام �لأطفال �ملر�د تدريبهم و�إثارة �إنتباهم �أثناء 
�لعمل، فتبد�أ مبد يديها �أمام �ل�س���نبور، ثم ت�س���ع �ليدين حتت �ملاء لتبلل �لوجه 
وبع���د ذل���ك مت���د يدها جتاه �ل�س���ابونه وتاأخذها، ث���م تدعك �ليدين بال�س���ابونه 
لإحد�ث �لرغوة، ثم ت�س���ع �ل�س���ابونة مكانها وت�س���ع يدها على �لوجه مع دعكه 
بال�سابون ثم بعد ذلك تقوما ب�سطف �لوجه باملاء جيد� ثم تقوما بغلق �ل�سنبور 
وبع���د ذل���ك جتفيف �لوج���ه بالفوط���ة و�إعادتها مرة �أخ���رى �إىل مكانه���ا، وكذلك 
يق���وم �لأطف���ال بتكر�ر تلك �ملهارة مع تنبيهم ب�س���رورة غل���ق �لعينني جيد� �أثناء 

�لغ�سل بال�سابون.
توجه �لباحثتان نظر �لأطفال �إىل �س���رورة غ�س���يل �لأ�س���نان للحفاظ عليها من 	 

�لت�سو�س ثم تقدم �لباحثتان منوذجا عمليا �أمام �لأطفال.
تق���ف �لباحثت���ان �أم���ام حو����س �لغ�س���يل و�ح���دة تل���و �لأخ���رى، ومت���د يده���ا جتاه 	 

معجون �لأ�س���نان. وت�س���ع �ل�س���بابة و�لإبهام على غطاء �ملعجون وحتركه لفتحه.
مت�سك �أنبوبة �ملعجون باليد �لأخرى وبعد ذلك تفتح �سنبور� ملاء وت�سع فر�ساة 
�لأ�س���نان حت���ت �مل���اء ثم تغل���ق �ل�س���نبور وبعد ذل���ك يتم �إم�س���اك �أنبوب���ة �ملعجون 

و�ل�سغط عليها �أمام �أ�سنان �لفر�ساة مع حتريك �لأنبوبة و�إعادتها �إىل مكانها.
تبد�أ �لباحثتان يف و�سع فر �ساة �لأ�سنان �أمام �لأ�سنان �لأمامية �لعليا مع حتريكها 	 

من �أعلى �إىل �أ�سفل وكذلك �لأ�سنان �ل�سفلى من �أ�سفل �إىل �أعلى، ويف �أثناء �لعمل 
�لذي تقوم به �لباحثتان توجه �نتباه �لأطفال لفو�ئد نظافة �لأ�سنان.

تقوم �لباحثتان ب�س���طف �لأ�س���نان باملاء ثم ��ستعمال �لفوطة يف جتفيف �لفم، ثم 	 
تعيد �لفوطة �إىل مكانها.

يقوم �لأطفال بتكر�ر تلك �ملهارة حتت �إ�سر�ف �لباحثتان و�حد تلو �لآخر.	 
�لو�جب �ملنزيل: تكلف �لباحثتان �لأطفال بغ�س���ل �لأ�س���نان يف �ملنزل بعد �لأكل و�إخبار 

�لأم بذلك. 
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اجلل�سبة الثالثبة والع�سبرون والرابعة والع�سبرون )�لإعتم���اد على �لنف����س يف �إرتد�ء 
�ملالب�س(

اأهداف اجلل�سة:
- تدريب �لأطفال على كيفية �إرتد�ء �ملالب�س وخلعها بطريقة �سحيحة 

الفنيبات والأ�سباليب امل�سبتخدمة: �لنمذج���ة.  - �ملح���اكاة.  – �لتعزي���ز.– �لتغذي���ة 
�ملرتدة. – �لو�جب �ملنزيل. 

حمتوى اجلل�سة:
ترحب �لباحثتان بالأطفال وتذكرهم باجلل�سة �ل�سابقة وت�ساألهم من منكم غ�سل 	 

�أ�سنانه بعد �لأكل يف �ملنزل وتوزع بع�س �حللوى على �لأطفال)فنية �لتعزيز(
توج���ه �لباحثت���ان �إنتب���اه �لأطف���ال �إىل �س���رورة �لعتم���اد عل���ى �لنف����س يف �رتد�ء 	 

�ملالب�س وخلعها بطريقة �سحيحة وتناق�سهم يف ذلك.
تق���دم �لباحثت���ان منوذجا عملي���ا ملهارة �إرت���د�ء �جلاكت �أمام �لأطف���ال و�حدة تلو 	 

�لأخ���رى فتب���د�أ مب�س���ك �جلاك���ت �أم���ام �لأطف���ال للتفري���ق ب���ني �جل���زء �لأمامي 
و�خللف���ي ومعرف���ة �لفرق بينهم من خالل �ل�سو�س���ته �لأمامي���ة بعد ذلك تدخل 
�ليد �لي�س���رى د�خل �لكم �لأي�س���ر للجاكت ثم ت�سده �إىل �لكوع فالكتف، ثم تدخل 
�لي���د �ليمن���ى د�خل �لكم �لأمين للجاكت وت�س���ده للكوع �أي�س���ا ث���م ترفع �جلاكت 
�إىل �أعلى ثم ت�س���ده �إىل �أ�س���فل، ثم تغلق �ل�سو�س���ته تدريجيا ب�س���د طرفها �إىل ربع 
�مل�س���افه، ث���م �إىل منت�س���فها ثم �إىل ثالث �أرباع ثم �إىل �أعل���ى متاما، وكذلك يقوم 
�لأطف���ال بتك���ر�ر �مله���ارة طفل تلو �لآخ���ر وت�س���تخدم �لباحثتان و�س���ائل �لتدعيم 
�ملختلفة مع �لأطفال عند جناح �لهدف، وت�سجيعهم على �لعتماد على �أنف�سهم.

تقدم �لباحثتان منوذجا عمليا خللع �جلاكت �أمام �لأطفال وتطلب من �لأطفال 	 
طفل تلو �لآخر بتكر�ر نف�س �ملهارة مع �لت�سجيع و�لتعزيز �مل�ستمر.
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اجلل�سبة اخلام�سبة والع�سبرون وال�ساد�سبة والع�سبرون )�لإعتم���اد عل���ى �لنف����س يف               
�إرتد�ء �حلذ�ء(

اأهداف اجلل�سة:
تدريب �لأطفال على كيفية �إرتد�ء �حلذ�ء وخلعه بطريقة �سحيحة. . )

الفنيبات والأ�سباليب امل�سبتخدمة:- �لنمذج���ة.  - �ملحاكاة.– �لتعزي���ز.  – �لتغذية 
�ملرتدة. – �لو�جب �ملنزيل. 

حمتوى اجلل�سة:
حت�سر �لباحثتان حذ�ء جديد وتقوم بارتد�ء �حلذ�ء �أمام �لأطفال فتبد�أ مب�سك 	 

ف���ردة �حلذ�ء �ليمن���ى و�إدخال �لرجل �ليمنى يف �حلذ�ء، ث���م تقوم بربط �لرباط 
�أول عق���دة، وثن���ي �لرباط ثم عمل عقدة ثانية ثم ترتدي فردة �حلذ�ء �لي�س���رى 

بنف�س �لطريقة )�لنمذجة(
تطل���ب �لباحثت���ان م���ن �لأطفال لب�س �حل���ذ�ء بنف����س �لطريقة طفل تل���و �لآخر 	 

)فنية �ملحاكاة( وتقوم �لباحثتان بتوزيع �حللوى على �لأطفال)فنية �لتعزيز( 
�لو�جب �ملنزيل: تطلب �لباحثتان من �لأطفال تطبيق ماتعلموه يف �ملنزل.

اجلل�سة ال�سابعة والع�سرون)�جلل�سة �خلتامية(

اأهداف اجلل�سة:
ت�س���جيع �لتالمي���ذ عل���ى ماتعلم���وه يف �جلل�س���ات �ل�س���ابقة يف �ملدر�س���ة ويف �حلياة . )

�ليومية.
الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة: �لتعزيز. -�ملناق�سة و�حلو�ر. 

حمتوى اجلل�سة:
تق���وم �لباحثت���ان بالرتحي���ب باأف���ر�د �لعينة، و�مل�س���اركني يف �لربنام���ج وتذكرهم 	 

مبا مت باجلل�س���ات �ل�سابقة وت�سكرهم وحتثهم على �سرورة �لتو��سل �لجتماعي 
و�س���رورة تطبي���ق م���ا تعلم���وه يف �ملدر�س���ة ويف �حلي���اة �ليومية ثم ت�س���كرهم على 

تعاونهم يف تنفيذ �لربنامج مع توزيع بع�س �لهد�يا �ملحببة لهم.
ويف �لنهاي���ة قام���ت �لباحثت���ان بالتف���اق معه���م على �أنه �س���وف يت���م �للتقاء بهم 	 

بعد مرور فرتة زمنية مدتها �س���هريني وذلك لإقامة حفل ب�س���يط لهم، ولإعادة 
تطبيق �ملقيا�س عليهم لالإطمئنان على نتائج �جلل�سات و�لربنامج.
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اجلل�سة الثامنة والع�سرون :)جل�سة �ملتابعة(

اأهداف اجلل�سة :
 معرفة مدى ��ستمر�رية ما تعلموه وما تدربو� عليه يف �جلل�سات �ل�سابقة وذلك . )

من خالل �إجر�ء تطبيق ما بعد �ملتابعة.

حمتوى اجلل�سة:-
ترح���ب �لباحثت���ان بالأطف���ال وتطمئ���ن عل���ى �أحو�له���م وعل���ى مدى �إ�س���تمر�رية 	 

ماتعلم���وه ث���م تذكره���م باأنه���ا ق���د �تفق���ت معه���م لإقام���ة حفل���ة ب�س���يطة وت���وزع 
�لباحثتان عليهم بع�س �لهد�يا ثم تقوما بتطبيق مابعد �ملتابعه. 

نتائج البحث ومناق�ستها:
يف هذ� �لف�سل تعر�س �لباحثتان نتائج فرو�س �لبحث ومناق�سة وتف�سري ما 

تو�سلت �إليه من نتائج يف �سوء �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة.

نتائج الفر�س الأول: 
ين����س �لفر����س �لأول »توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال �ل�س���م باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف قيا����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة                            
)مه���ارة �ل�س���تقاللية، مه���ارة �لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل �لجتماع���ي( قب���ل تطبي���ق 
�لربنامج وبعده ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي. ومت �ختبار �س���حة هذ� �لفر�س با�س���تخد�م 

�لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية:
 	 Wilcoxon Signed Ranks ختب���ار ويلكوك�س���ون لدى عينت���ني مرتبطت���ني�

Test وذلك حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
قبل تطبيق �لربنامج ومتو�سطي نف�س رتب �ملجموعة بعد تطبيق �لربنامج على 

مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية.
ومعام���ل �لرتب���اط �لثنائي لرت���ب �لأزو�ج �ملرتبط���ة )MPRBC( ملعرفة حجم 	 

تاأثري �لربنامج )�أو قوة �لعالقة بني �ملتغريين �مل�ستقل و�لتابع(.و�جلدول )12( 
يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
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جدول )12(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات الأفراد باملجموعة التجريبية يف قيا�س املهارات 

احلياتية لالطفال قبل تطبيق الربنامج وبعده

توزيع الرتباملتوسطالقياس
م 

الرتب

مج 

الرتب
Z ²الداللةقيمةη

حجم 

التأثير

7,500القبلي بعد الستقاللية
الرتب 

السالبة
صفرصفر

قوي2,536-0,050,731

11,000البعدي )بعد الستقاللية(
الرتب 

املوجبة
4,5036,00

القبلي )بعد التواصل 

االجتماعي(
6,750

الرتب 

السالبة
صفرصفر

قوي2,549-0,050,900
البعدي )بعد التواصل 

االجتماعي(
11,250

الرتب 

املوجبة
4,5036,00

8,875القبلي )بعد التعاون(
الرتب 

السالبة
صفرصفر

قوي2,546-0,050,962

15,375البعدي )بعد التعاون(
الرتب 

املوجبة
4,5036,00

23,125القبلي )كلي(
الرتب 

السالبة
صفرصفر

قوي2,552-0,050,941

37,625البعدي )كلي(
الرتب 

املوجبة
4,5036,00

 يت�سح من �جلدول )12( ما يلي: 
وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا )عند م�س���توي 0،05( بني متو�سطي رتب درجات 
�لطف���ال باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف كل م���ن �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ي �أبع���اد 
مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي �أي �أن متو�س���ط رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي يف م�س���توي �ملهار�ت �حلياتي���ة �أعلى بدللة 
�إح�س���ائية م���ن نظ���ريه يف �لقيا����س �لقبل���ي. وت�س���ري قيمة معام���ل �لرتب���اط �لثنائي 
لرت���ب �لأزو�ج �ملرتبط���ة )r prb( �لتي ت�س���اوي)0.94( �إيل : وج���ود تاأثري قوى جًد� ل 
)�لربنامج �لتدريبي( يف �رتفاع م�ستوي �ملهار�ت �حلياتية لدي �لطفال عينة �لبحث 

و�لر�سم �لبياين يف �ل�سكل )2( يو�سح ذلك
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�سكل )2( 
متو�سطات رتب درجات القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س املهارات احلياتية واأبعاده لدى 

املجموعة التجريبية

نتائج الفر�س الثانى:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رتب درج���ات �لأطفال �ل�س���م باملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة 
يف قيا����س �مله���ار�ت �حلياتية)مه���ارة �ل�س���تقاللية، مه���ارة �لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل 
�لجتماع���ي( بع���د تطبي���ق �لربنام���ج وذل���ك ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة قام���ت 

�لباحثتان با�ستخد�م: 
�ختب���ار م���ان – ويتن���ي Mann – Whitney test ل���دي عينت���ني م�س���تقلتني 	 

وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية )�أ( 
وبني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة )ب( يف قيا�س �ملهار�ت �حلياتية 

لالطفال بعد تطبيق �لربنامج. 
معام���ل �لرتباط �لثنائي للرت���ب Rank biserial correlation ملعرفة حجم 	 

تاأثري �لربنامج )�أو قوة �لعالقة بني �ملتغريين �مل�ستقل و�لتابع(. 
و�جلدول )13( يو�سح نتائج هذ� �لفر�س.
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جدول )13(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات الأفراد باملجموعة التجريبية وال�سابطة يف مقيا�س 

املهارات احلياتية لالطفال بعد تطبيق الربنامج

املتوسطاجملموعاتاملتغيرات
 م

الرتب

 مج

الرتب

قيم
²ηالداللة

 حجم

التأثير
UWZ

 بعد

االستقاللية

11,00012,50100,0التجريبية
قوي0,010,910-36,0003,435صفر

6,5004,5036,0الضابطة

 بعد التواصل

االجتماعي

11,25012,50100,0التجريبية
قوي0,010,891-36,0003,432صفر

7,3754,5036,0الضابطة

بعد التعاون
15,37512,50100,0التجريبية

قوي0,010,949-36,0003,427صفر
8,7504,5036,0الضابطة

درجة كلية
37,62512,50100,0التجريبية

قوي0,010,974-36,0003,401صفر
22,6254,5036,0الضابطة

يت�سح من �جلدول )13( ما يلي: 
وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا )عن���د م�س���توي 0.01( بني متو�س���طي رت���ب درجات 	 

�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي لأبع���اد مقيا�س �ملهار�ت 
�حلياتي���ة لالطفال ل�س���الح متو�س���ط رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبي���ة. �أي �أن 
متو�سط رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوي �ملهار�ت �حلياتية لالطفال 
يف �لقيا�س �لبعدي �أعلى بدللة �إح�س���ائية من نظريه باملجموعة �ل�سابطة لدي 
�لطفال مما يدل على �رتفاع م�س���توى �ملهار�ت �حلياتية لالطفال، وت�سري قيمة 
معام���ل �لرتباط �لثنائ���ي للرتب )rprb( �لتي ت�س���اوي)0.97( �إىل: وجود تاأثري 
ق���وى ج���ًد� ل )�لربنام���ج �لتدريبي( علي )م�س���توي �مله���ار�ت �حلياتية لالطفال 
باملجموع���ة �لتجريبي���ة باملقارن���ة باملجموع���ة �ل�س���ابطة(، وه���ذ� يحق���ق �س���حة 

�لفر�س �لثاين، و�لر�سم �لبياين يف �ل�سكل )3( يو�سح ذلك
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�سكل )3(
متو�سطات درجات عينة التجريبية، ال�سابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س املهارات احلياتية واأبعاده

نتائج الفر�س الثالث:
ين�س �لفر�س �لثالث على »لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال �ل�س���م باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف قيا����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة                 
)مه���ارة �ل�س���تقاللية، مه���ارة �لتع���اون، مه���ارة �لتو��س���ل �لجتماع���ي( بع���د تطبي���ق 
�لربنام���ج مبا�س���رة وبعد فرتة �ملتابعة )�س���هرين(« وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س 

قامت �لباحثة با�ستخد�م: 

 	 Wilcoxon Signed Ranks ختب���ار ويلكوك�س���ون لدي عينت���ني مرتبطت���ني�
Test وذلك حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا����س �لبع���دى ومتو�س���طات رت���ب نف�س �ملجموع���ة يف �لقيا����س �لتتبعي علي 

مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية لدي �لطفال فكانت �لنتائج كما باجلدول )14( :
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جدول )14(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف املهارات احلياتية يف 

القيا�سني البعدى والتتبعي لدي الطفال

م الرتبتوزيع الرتباملتوسطالقياس
مج 

الرتب
Zالداللةقيمة

4,3313,00الرتب السالبة11,000البعدي )بعد االستقاللية(
173,-

غير 

دالة 3,7515,00الرتب املوجبة11,125التتبعي )بعد االستقاللية(

البعدي )بعد التواصل 

االجتماعي(
3,5017,50الرتب السالبة11,250

1,633-
غير 

دالة التتبعي )بعد التواصل 

االجتماعي
3,503,50الرتب املوجبة10,750

3,5014,00الرتب السالبة15,375البعدي )بعد التعاون(
816,-

غير 

دالة 3,507,00الرتب املوجبة15,125التتبعي )بعد التعاون(

5,7523,00الرتب السالبة37,625البعدي )كلي(
705,-

غير 

دالة 3,2513,00الرتب املوجبة37,000التتبعي )كلي(

يت�سح من �جلدول )14( ما يلي:
ع���دم وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة 	 

�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي علي مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية �أي �أنه 
يوجد تقارب بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ي مقيا�س �مله���ار�ت �حلياتية لالطفال وهذ� يحقق �س���حة 

�لفر�س �لثالث، و�سكل )4( يو�سح ذلك.
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�سكل )4(
 متو�سطات درجات القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س املهارات احلياتية واأبعاده لدى 

املجموعة التجريبية

مناق�سة نتائج البحث:
قد تو�س���لت �لبحث �إىل �لعديد من �لنتائج حيث توؤكد نتائج �لفر�س �لأول 
عل���ى وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لأطف���ال باملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي علي �أبعاد مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية ل�سالح 
�لقيا����س �لبعدي �أي �أن متو�س���ط رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س 
�لبع���دي يف م�س���توي �ملهار�ت �حلياتية �أعلى بدللة �إح�س���ائية من نظ���ريه يف �لقيا�س 
�لقبلي.وهذ� ي�سري �إىل وجود تاأثري �إيجابي للخرب�ت �لتي �كت�سبها �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبي���ة م���ن خ���الل �لربنام���ج �لتدريبي �لذي �أدى �إىل حت�س���ني م�س���توى �ملهار�ت 
�حلياتي���ة �لأطف���ال �ل�س���م يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة. ويتف���ق ه���ذ� �لفر�س م���ع نتائج 
در��س���ة،(Antia,shirin et al .)2011 و�لت���ي �أظه���رت ح���دوث حت�س���ن يف م�س���توى 

�ملهار�ت �حلياتية يف �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج.

وت�س���ري نتائج �لفر�س �لثاين �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبع���دي لأبعاد مقيا�س 
�مله���ار�ت �حلياتية لالأطفال ل�س���الح متو�س���ط رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية. �أي 
�أن متو�س���ط رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف م�س���توي �ملهار�ت �حلياتية لالأطفال 
يف �لقيا����س �لبع���دي �أعل���ى بدلل���ة �إح�س���ائية من نظ���ريه باملجموعة �ل�س���ابطة لدي 
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�لطفال مما يدل على �رتفاع م�س���توى �ملهار�ت �حلياتية لالأطفال وهذ� يدل على �أن 
�لربنامج �لتدريبي كان له دور فعال وهام يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية لالأطفال �ل�سم 
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعك����س �ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لت���ي مل ت�س���ارك يف �لربنام���ج 

و�لتي مل تتعر�س لالأن�سطة �لتي ت�ساعد يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية.

                Alice Ebriks-Brophy)2012) در��س���ة  م���ع  تتف���ق  �لنتيج���ة  وه���ذه 
�لتي و�سحت حت�سن مهار�ت �حلياة لدى �ملجموعة �لتجريبية.

وتوؤك���د نتائ���ج �لفر����س �لثالث �إىل عدم وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي 
عل���ي مقيا����س �ملهار�ت �حلياتية �أي �أنه يوجد تقارب بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي علي مقيا����س �ملهار�ت �حلياتية 
لالأطفال ويرجع تف�س���ريذلك �إىل ��س���تقر�ر فعالية �لربنام���ج �لتدريبي و�أن �لأطفال 
�ل�س���م ��س���تفادو� م���ن �أن�س���طة �لربنامج مما �أدى �إىل ��س���تمر�ر فاعلي���ة �لربنامج بعد 
م���رور �س���هرين م���ن توق���ف �إجر�ء�ت���ه وتثبي���ت ه���ذه �مله���ار�ت لديه���م، وهذ� ما مل�س���ته 
�لباحثت���ان يف �أثن���اء �لتطبي���ق �لتتبع���ي، حيث وج���دت �لباحثتان �أن �لأطف���ال ما ز�لو� 
حمتفظني باأد�ء �ملهار�ت �لتي مت تدريبهم عليها، مما يعني �أن �أن�س���طة �لربنامج كان 
لها دور فعال يف ��ستقر�ر مهار�ت �حلياة بعد حت�سنها وعدم ن�سيانها، حيث ��ستخدمت 
�لباحثتان �أن�س���طة متنوعة مثل �لأن�س���طة �لريا�سية و�لفنية و�لتمثيلية مما �أدى �إىل 

بقاء �أثر �ملهار�ت �ملتعلمة وممار�سة �لأطفال لهذه �لأن�سطة بعد �إنهاء �لربنامج.

وفى �سوء النتائج ال�سابقة تقدم الباحثتان التو�سيات االأتية:
�إ�سر�ك جميع �أع�ساء �لأ�سرة باجلمعيات لرعاية �لطفل �لأ�سم لتفهم طبيعية 1 ))

وكيفية �لتعامل معه.
�إ�ستغالل و�سائل �لإعالم لتوعية �لأ�سرة مب�سكالت �لإعاقة �ل�سمعية وتاأثريها 1 ))

على مهار�ت �حلياة.
�سرورة �لهتمام بفكرة �لدمج لالأطفال �ل�سم مع �أقر�نهم �ل�سامعني وتقدمي 1 ))

�لرب�مج �لكافية لتح�سني �ملهار�ت �حلياتية.
�لتاأكيد على �أهمية �لأن�سطة �لال�سفية بني �لطالب �ل�سم و�ل�سامعني.1 4)
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�سرورة �لهتمام بالتو��سل بني �ملعلم و�أولياء �لأمور ملتابعة �سلوكيات �أبنائهم 1 5)
وتقدمي �حللول �ملقرتحة.

�لهتمام بالأن�س���طة �ملدر�س���ية و�لرحالت من �أجل حت�س���ني �س���لوكيات �ل�س���م 1 6)
وم�ساعدتهم على �كت�ساب �ملهار�ت �حلياتية.

توعي���ة �أولي���اء �لأم���ور يف �لن���دو�ت �لت���ي تعقدها �ملدر�س���ة ويف جمال����س �لآباء 1 ))
بطبيعة هوؤلء �لأطفال �ل�سم.

تطور �آد�ء �ملعلمني من خالل دور�ت تدريبية لإطالعهم على �ملهار�ت �حلياتية 1 ))
�ل�سرورية للمعاق �سمعيا وكيفية �لتدريب عليها.

تفعي���ل دور �لأ�س���رة يف �مل�س���اركة يف تنمي���ة �مله���ار�ت �حلياتي���ة لالبن���اء �ل�س���م 1 ))
بتزويدهم بالأ�ساليب �ملنا�سبة.

ت�سميم بر�مج حتتوي على �أن�سطة �لعناية بالذ�ت لالأطفال �ل�سم.1 1))

البحوث املقرتحة:
فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي باإ�س���تخد�م �لأق���ر�ن يف حت�س���ني �مله���ار�ت �حلياتي���ة 1 ))

لالأطفال �ل�سم.
فاعلية �لأن�سطة �لال�سفية يف حت�سني �ملهار�ت �ت �حلياتية لالأطفال �ل�سم.1 ))
فاعلية �ل�سيكودر�ما يف حت�سني �ملهار�ت �حلياتية لالأطفال �ل�سم.1 ))
در��س���ة مقارن���ة ب���ني �لأطف���ال �ل�س���م �ملدجم���ني وغ���ري �ملدجم���ني يف �ملهار�ت 1 4)

�حلياتية.
مدى فاعلية برنامج با�ستخد�م �لكمبيوتر يف حت�سني بع�س �ملهار�ت �حلياتية 1 5)

لالأطفال �ل�سم.
مدى فاعلية دمج �ملعاقني مع �ل�سامعني يف �أن�سطة ثقافية وفنية وريا�سية يف 1 6)

حت�سني �ملهار�ت �حلياتية.
مدى فاعلية برنامج مقرتح لالأمهات يف حت�س���ني �ملهار�ت �حلياتية لالأطفال 1 ))

�ل�سم. 
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امللخ�س
 يع���د �ملعلم ع�س���ب �لعملية �لرتبوي���ة، فاملعلم هو �لعامل �لأ�سا�س���ي يف �إحد�ث 
�لتطوي���ر �ملالئم يف جو�نب �لعملية �لتعليمية، ول ميكن لأي جهد تربوي ي�س���تهدف 
�لإ�س���الح و�لتطوي���ر �أن يقل���ل م���ن �أهمي���ة دور �ملعلم لأن���ه �أحد �لعو�مل �لرئي�س���ية يف 
توجيه �لتطوير �لرتبوي. و�لبحث �حلايل يحاول حتليل ومناق�سة نظام �إعد�د معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت� 
يف حماولة لو�س���ع ت�س���ور مق���رتح لنظام �إع���د�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية 
م�سر �لعربية، يهدف �إىل حماولة تطوير �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية 
م�سر �لعربية حيث ي�ستمد عنا�سره من خرب�ت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت� 

لتحقيق م�ستوى �أف�سل لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة.

و�عتم���د �لبح���ث على �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي، من حيث �لو�س���ف و�لتحليل 
لإع���د�د معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمهوري���ة م�س���ر �لعربي���ة و�لولي���ات �ملتح���دة 
�لأمريكية و�إجنلرت�، متهيًد� �إىل �لتو�س���ل �إىل �لت�س���ور �ملق���رتح لتطوير نظام �إعد�د 

معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية.

وميك���ن �إيج���از �أهم نتائج �لبحث يف �أن مدة �لدر��س���ة بالبعثة �لد�خلية لإعد�د 
معلم �لرتبية �خلا�س���ة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لتي ل تزيد عن عام در��س���ي و�حد 
غ���ري كافي���ة لإع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة، كما تعاين بر�م���ج �إعد�د معل���م �لرتبية 
�خلا�س���ة �لتي تتم من خالل �ملوؤ�س�س���ات �لأهلية يف م�س���ر من �سلبيات عديدة �سو�ء يف 

�ل�سروط �أو �لرب�مج �ملقدمة �أو �ملناهج �ملقررة �أو من حيث �لإد�رة و�لتمويل. 

الكلمــات املفتاحية: معلم �لرتبية �خلا�س���ة، جمهورية م�س���ر �لعربي���ة، خرب�ت بع�س 
�لدول �ملتقدمة، ت�سور مقرتح.
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Study Summary:
 The teacher is the mainstay of the educational process. The 

teacher is the main factor in the proper development in the aspects of 
the educational process, and no educational effort aimed at reform 
and development can diminish the role of the teacher because 
it is one of the main factors in guiding educational development. 
The current research attempts to analyze and discuss the system 
of preparing special education teachers in the Arab Republic of 
Egypt, the United States of America and England in an attempt to 
develop a proposed vision for the system of preparing the teacher 
of special education in the Arab Republic of Egypt to try to develop 
the preparation of special education teacher in the Arab Republic of 
Egypt USA and England to achieve a better level of preparation for 
special education teacher. The research was based on the analytical 
descriptive approach, in terms of the description and analysis of the 
preparation of the special education teacher in the Arab Republic 
of Egypt, the United States of America and England, in preparation 
for the proposed vision for the development of the special education 
teacher system in the Arab Republic of Egypt.

 The most important results of the research can be summarized 
in that the duration of the study in the internal mission of preparing 
the special education teacher at the Ministry of Education, which 
is not more than one academic year, is insufficient to prepare the 
teacher of special education. The programs of preparing the teacher 
of special education through the civil institutions in Egypt, Whether 
in the conditions or programs provided or the prescribed curriculum 
or in terms of management and funding.

Keywords: Teacher of Special Education, Arab Republic of Egypt, 
Experiences of some developed countries.
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مقدمة البحث: 
 ميث���ل �لنظ���ام �لتعليمي �أحد �أهم مقومات �لتطوير لأي جمتمع، فقد �هتمت 
�ملجتمع���ات على �ختالف ثقافاتها بق�س���ية بر�مج �إعد�د �ملعلمني و�لرتقاء مب�س���توى 
�أد�ئه���م وكفاءت���ه وفاعليت���ه، م���ن خ���الل متابعة وتقيي���م بر�م���ج �إعد�دهم على �أ�س����س 

علمية.

 ويعد �ملعلم ع�سب �لعملية �لرتبوية، بل و�لعامل �لرئي�س �لذي يتوقف عليه 
جن���اح �لرتبي���ة يف حتقي���ق �أهد�فه���ا، وتطوير �حلياة يف ع�س���رنا �حلدي���ث، »حيث يعد 
�إعد�د �ملعلم �جليد من �أهم �لعنا�سر يف رفع كفاءة �لعملية �لتعليمية و�لرتبوية ب�سفة 
عام���ة و�لرتبية �خلا�س���ة عل���ى وجه �لتحديد، فاملعلم هو �لعامل �لأ�سا�س���ي يف �إحد�ث 
�لتطوي���ر �ملالئم يف جو�نب �لعملية �لتعليمية، ول ميكن لأي جهد تربوي ي�س���تهدف 
�لإ�س���الح و�لتطوي���ر �أن يقل���ل م���ن �أهمي���ة دور �ملعلم لأن���ه �أحد �لعو�مل �لرئي�س���ية يف 

توجيه �لتطوير �لرتبوي« )�سقري ، 2002 ، �س 177(.

 ويحت���ل بذل���ك �إع���د�د معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة �هتماًم���ا كب���رًي� م���ن جانب 
�مل�س���وؤولني يف كاف���ة دول �لع���امل، حي���ث ميث���ل �ملحور �لرئي����س يف �لعملي���ة �لتعليمية؛ 
نتيج���ة مل���ا يقوم ب���ه م���ن �أدو�ر وم�س���ئوليات د�خل �لف�س���ل �لدر��س���ي وخارج���ه، لذلك 
ت�س���افرت �جله���ود ب�س���كل مكث���ف لتطوي���ر بر�م���ج �إعد�ده���م مهنًي���ا وتنفيذه���ا حت���ى 

ي�ستطيع �ملعلمون �ل�ستفادة منها.

 ويف جمهوري���ة م�س���ر �لعربي���ة كان ول ي���ز�ل �لهتم���ام باإعد�د معل���م �لرتبية 
�خلا�س���ة م���ن �أه���م �لق�س���ايا �لرتبوي���ة �لت���ي ت�س���غل توجيه���ات �ل�سيا�س���ة �لتعليمي���ة، 
ملو�كبة �لتغري�ت �لجتماعية �جلديدة و�مل�س���تجد�ت �لرتبوية �حلديثة �لتي فر�س���ت 
�لهتمام بذوي �لإعاقة من ذوي �لإعاقة كاأحد �ملظاهر �حل�سارية للمجتمع �لر�قي، 
�لذي ينظر �إىل تاأمني م�س���تقبل حياة �أفر�ده، من خالل �لهتمام بذوي �لإعاقة لكي 
يعي�سو� حياتهم كما ينبغي ليكونو� يف �مل�ستقبل �أفر�ًد� قادرين على �لعطاء و�لإنتاج يف 

�إطار من �للتز�م و�لولء و�لنتماء للمجتمع �لذي يعي�سون فيه.
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 ويف جم���ال �إع���د�د معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية يجب 
�ل�س���تفادة من �خلرب�ت و�لتجارب �لعاملية عن طريق و�س���ع هذه �خلرب�ت حتت نظر 
�لعاملني يف بلدنا يف هذ� �ملجال لختيار ما ي�سلح منها ملجتمعنا وما يتفق مع ظروفنا. 
فف���ي �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية عرف رجال �لفكر �لأمريكيون »�أن �ملعلم �جليد هو 
مفت���اح �لتف���وق عل���ى �لع���امل، �إىل جان���ب �ملنه���اج �ل�س���ليم«)�لأحمد ، 2005 ، ����س 33(.

فالولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة ه���ي م���ر�آة �لع�س���ر م���ن �لناحي���ة �حل�س���ارية، 
و�لتكنولوجي���ة وم�س���توى �لرفاهي���ة، و�لوليات �ملتحدة من �ل���دول �ملتقدمة �لتي لها 

تاريخ طويل وممتد يف رعاية ذوي �لإعاقة ويف �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة.

و�إجنلرت� من �لدول �لتي لها تاريخ طويل وممتد يف رعاية ذوي �لإعاقة، كما 
�أنها تتميز با�ستخد�مها لتكنولوجيا متقدمة يف جمال تعليم ذوي �لإعاقة، وتاأهيلهم 
ا بتو�فر �خلدمات �لجتماعية �لكاملة لكل �أفر�د �ل�سعب �لعاديني  مهنًيا. وتتميز �أي�سً

وذوي �لإعاقة بدون �أدنى تفرقة فيما بينهم.

ويف �إجنلرت� مير �لطالب �ملر�س���ح »باختبار�ت قبول للوقوف على ��س���تعد�د�ته 
وميول���ه ولياقت���ه ملهن���ة �لتدري����س، ف�س���اًل ع���ن توجيه���ه لختي���ار م���ادة �لتخ�س����س، 

و�ملرحلة �لعمرية �لتي �سيتخ�س�س للتدري�س فيها«)�لأحمد ، 2005 ، �س 49(.

وج���اء �ختي���ار �إجنل���رت� كدولة مقارن���ة لأنها دول���ة حترتم حري���ة �لآخرين يف 
جميع �ملجالت، وكذلك عنايتها �لفائقة مبعلمي �لرتبية �خلا�س���ة، وكذلك �إح�س���ا�س 

كل فرد بامل�سئولية جتاه نف�سه، وجتاه �ملجتمع.

 و�لبح���ث �حل���ايل يح���اول حتليل ومناق�س���ة �إع���د�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف 
جمهوري���ة م�س���ر �لعربية و�لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت� يف حماولة لو�س���ع 
ت�س���ور مق���رتح لإع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربي���ة، يهدف 
�إىل حماول���ة تطوي���ر �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية حيث 
ي�س���تمد عنا�س���ره من خرب�ت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت� لتحقيق م�ستوى 

�أف�سل لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 59 

م�سكلة البحث: 
 يعت���رب معلم �لرتبية �خلا�س���ة حجز �لز�وي���ة يف �لعملية �لرتبوية و�لتاأهيلية 
للتالمي���ذ غ���ري �لعادي���ني. ولهذ� ف���اأن عملية �ختي���اره له���ذه �ملهمة �ملتز�ي���دة �لأعباء 
عملية مهمة، حيث �أنه يتوىل مهاًما �س���اقة يف تعامله مع فئات خا�س���ة من �لتالميذ 

�لذين يحتاجون �جلهد و�لوقت �لكبريين.

ولقد عقدت �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت )جمعية �لرعاية �ملتكاملة، 1999 
، و�ملرك���ز �لقومى للبحوث �لجتماعية و�جلنائية ، 1999 ، وجامعة �ملن�س���ورة ،2000( 
على �مل�س���توى �ملحلى و�لإقليمى، ونوق�س���ت فيها �أور�ق عمل وبحوث ودر��سات متعددة 

حول ذوى �لحتياجات �خلا�سة، ولقد �أ�سار �لعديد من �لباحثني �إىل ما يلي:
ال توج���د فل�ضف���ة تربوي���ة وخط���ة قومي���ة وا�ضح���ة املع���امل للتعام���ل م���ع ذوى 1 ))

االحتياجات اخلا�ضة يف �ضوء اأهداف اجتماعية وا�ضحة.
غياب و�ضول خدمات االأخ�ضائيني اإىل االأطفال ذوي االإعاقة حتى ي�ضلوا اإىل 1 ))

�ضن املدر�ضة )�ضتة �ضنوات( ورمبا اأكرث من ذلك.
قل���ة ع���دد املعلم���ني املوؤهل���ني وكذل���ك امل�ض���رفني واملدرب���ني، حي���ث اأن معظ���م 1 ))

امل�ض���تغلني يف ه���ذا املجال من خريج���ى اجلامعات، ويرغب���ون يف زيادة اجلانب 
املهارى لديهم من خالل التدريب يف هذا املجال.

 وعلى �لرغم من تعدد موؤ�س�سات �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية 
م�سر �لعربية، فماز�لت هناك �لعديد من �مل�سكالت �لتي تو�جه �إعد�د معلمي �لفئات 

�خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية ومنها ما يلي )زكرى وبيومى ،1994(:
ق�ضر فرتة اإعداد معلمي الفئات اخلا�ضة عام درا�ضى )8 �ضهور( فقط.1 ))
ف���رتة ممار�ض���ة التدري���ب العمل���ى يف برامج اإع���داد معلمي الفئات اخلا�ض���ة يف 1 ))

جمهورية م�ضر العربية ق�ضرية جًدا.
وجود اأعداد كبرية من معلمي الرتبية اخلا�ضة غري موؤهلة لطبيعة العمل.1 ))
�ضعف احلوافز املقررة للمدر�ضني.1 ))
ندرة البعثات التدريبية باخلارج للمعلمني يف هذا املجال.1 ))
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 وهناك �لعديد من �مل�سكالت يف تعليم �لعملية �لتدري�سية ملعلمي ذوي �لإعاقة 
يف بر�مج �لتاأهيل لكي ي�سبحو� ذوي خرب�ت تكيفية فاأوىل �مل�سكالت تتمثل يف �لتدريب 
عل���ى مهنة �ملالحظة فمعلمي ما قبل �خل���ربة يطورون �أفكاًر� عن �لتدري�س بناًء على 
خرب�ته���م �خلا�س���ة باعتبارهم طالًبا، مم���ا يوؤدي �إىل مفاهيم خاطئ���ة عن �لتدري�س، 
فعل���ى �س���بيل �ملثال �لعتقاد�ت باأن �لتدري�س �س���هل �أو عملي���ة ميكانيكية وبالتايل فاإن 
تدري�س���هم يتاأث���ر به���ذه �لأح���كام وهن���ا تق���ع �مل�س���ئولية على رج���ال �لرتبية بت�س���حيح 
�ملفاهيم. و�مل�س���كلة �لثانية متثيل �لدور، وترجمة ما مت تعلمه �س���ابًقا �إىل تنفيذ فعلي 
على �أر�س �لو�قع، �أي �لهتمام بالتدريب �مليد�ين وتلقي �لتغذية �لر�جعة. و�مل�س���كلة 
�لثالث���ة ه���ي م�س���كلة �لتعقي���د، فالتدري�س مبثاب���ة مهمة معقدة تتطل���ب من �ملعلمني 
�أن يط���ورو� مفه���وم م���ا ور�ء �ملعرفة، و�لذي م���ن خالله ميتلك �ملعلم���ون �لقدرة على 

مر�قبة وتعديل �أد�ئهم �خلا�س بهم )�لبحريي ، 2015 ، �س1233(.

 كما ت�سري نتائج �لدر��سات �إىل ندرة �لدور�ت �لتدريبية للمعلمني ملعرفة �أخر 
�لتطور�ت يف جمال �لإعاقة �لفكرية )�سليمان ، 1990(، كذلك ما �أو�ست به �لدر��سات 
من �إعد�د دور�ت تدريبية للمعلمات يتوىل م�س���ئوليتها متخ�س�س���ون يف جمال تربية 

�لطفل �ملتخلف عقلًيا )عبد �ل�سالم ، 1999(.

 �إن �لنظرة �إىل �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية تو�سح 
�إننا بحاجة �إىل خطو�ت كثرية لتح�س���ني عملية �إعد�د هذ� �ملعلم لزيادة كفاءته، حيث 
يحت���اج �لإع���د�د �حلايل ملعلمي �لفئات �خلا�س���ة بجمهورية م�س���ر �لعربي���ة �إىل �إعادة 
نظر وخا�س���ة بالن�س���بة خلطة �لدر��س���ة و�ملقرر�ت �لدر��س���ية، حيث �أن تطوير مناهج 
�لرتبية �خلا�س���ة �إىل جانب �إعد�د �لبيئة �لرتبوية �حلالية يحتاجون مًعا �إىل �إعد�د 

متطور ملعلمي �لرتبية �خلا�سة.

اأهداف البحث:
التعرف على مفهوم الرتبية اخلا�ضة وفل�ضفتها واأهدافها.1 ))
التعرف على اإعداد معلم الرتبية اخلا�ضة يف جمهورية م�ضر العربية.1 ))
التع���رف عل���ى اإع���داد معل���م الرتبي���ة اخلا�ض���ة يف بع����ض ال���دول املتقدمة مثل 1 ))

الواليات املتحدة االأمريكية واإجنلرتا.
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اإع���داد ت�ض���ور مق���رتح الإع���داد معل���م الرتبي���ة اخلا�ض���ة يف جمهوري���ة م�ض���ر 1 ))
العربية ي�ضتمد عنا�ضره من اخلربات العاملية املعا�ضرة مثل الواليات املتحدة 

االأمريكية واإجنلرتا.

اأهمية البحث: 
تكت�ض���ب الدرا�ض���ة اأهميتها من خالل بيان موقع معلم الرتبية اخلا�ضة الهام 1 ))

يف العملية الرتبوية.
اإن اإلقاء ال�ضوء على الو�ضع الراهن الإعداد معلم الرتبية اخلا�ضة له اأهميته 1 ))

الق�ضوي يف الوقت احلايل. 
ال�ض���عي لو�ض���ع ت�ض���ور م�ض���تقبلى اأف�ض���ل الإع���داد معل���م الرتبي���ة اخلا�ض���ة يف 1 ))

جمهورية م�ضر العربية.
تنوع الفئات امل�ض���تفيدة من نتائج هذه الدرا�ض���ة التي ت�ض���عى اإىل طرح ت�ض���ور 1 ))

مق���رتح الإع���داد معلم الرتبية اخلا�ض���ة يف جمهورية م�ض���ر العربية يف �ض���وء 
اخلربات الرتبوية املرتاكمة والتجارب العاملية املعا�ضرة.

منهج البحث:
ي�س���تند �لبح���ث يف منهجيت���ه �إىل �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي �ل���ذي يقوم على 
�لت�سل�سل �ملنطقي لالأفكار، وكذلك من حيث �لو�سف و�لتحليل لإعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت�، متهيًد� 
�إىل �لتو�س���ل �إىل �لت�س���ور �ملق���رتح لتطوي���ر نظ���ام �إع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة يف 

جمهورية م�سر �لعربية.

حدود البحث:
احلبدود الأكادميية: �أقت�س���ر �لبح���ث �حلايل على تو�س���يح مفهوم �إع���د�د معلم 	. 

�لرتبية �خلا�سة، وكذلك حتليل ومناق�سة نظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة 
لذوي �لإعاقة.

احلبدود الب�سبرية: م���ن حيث �لرتكي���ز على �إع���د�د معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف 	. 
موؤ�س�سات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة.

احلبدود الزمنيبة: من حي���ث �لرتكيز عل���ى �إع���د�د معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف 	. 
م�سر منذ �أو�خر �لأربعينيات من �لقرن �لع�سرين وحتى �لآن.
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م�صطلحات البحث:

اأ- الرتبية اخلا�سبة:  هي » جمموع �لرب�مج �لرتبوية �ملتخ�س�س���ة و�لتي تقدم لفئات 
من �لأفر�د غري �لعاديني، وذلك من �أجل م�ساعدتهم على تنمية قدر�تهم �إىل �أق�سى 
حد ممكن، وحتقيق ذو�تهم، وم�س���اعدتهم على �لتكيف« )�لرو�س���ان ، 2001 ، �س17(.

ب- اإعبداد املعلبم:  �إع���د�د �ملعل���م قب���ل �خلدم���ة ه���و نظ���ام تعليمي م���ن مدخالته: 
�أه���د�ف ت�س���عى �إىل تكوي���ن �لطالب �ملعلم لي�س���بح معلًما يف �مل�س���تقبل، وخطة در�س���ية 
حتتوي على مكونات �أربعة هي: �لثقافة �لعامة و�لتخ�س����س �لأكادميي و�لتخ�س����س 
�ملهن���ي و�لرتبية �لعملية/ وي�س���م كل منها عدًد� من �ملو�د �لدر��س���ية مبناهج حمددة 
ومالئم���ة لتاأهي���ل �لطال���ب �ملعل���م. وم���ن عمليات ه���ذ� �لنظ���ام: �لتقني���ات و�لطر�ئق 
و�أ�س���اليب �لتقومي �مل�س���تخدمة لتحقيق �أهد�ف �لنظام، و�لتي يوظفها �أع�س���اء هيئة 
�لتدري�س باإ�سر�ف �لغد�ريني يف موؤ�س�سة �لإعد�د. �أما خمرجات هذ� �لنظام فهي �ملعلم 
�ملتم���رن �ل���ذي يبد�أ �خلدم���ة يف �أحد �ملر�حل �لتعليمية ح�س���ب ما �أُعد ل���ه. وقد يكون 
ه���ذ� �لإع���د�د يف موؤ�س�س���ة و�حدة مث���ل دور �ملعلمني وكليات �لرتبي���ة ومعاهد �ملعلمني 
�لعلي���ا، وق���د يك���ون هذ� �لإعد�د يف موؤ�س�س���تني تعليميتني عندما يتخ���رج �لطالب من 
�أح���د �لكلي���ات �جلامعي���ة ليلتحق بعد ذل���ك بكلية �لرتبية من �أج���ل �لتاأهيل �لرتبوي 

)�لأحمد ، 2005 ، �س 19(.

ج- معلبم الرتبية اخلا�سبة: “ه���و معلم يكون على ر�أ�س �لعمل من خريجي �لأق�س���ام 
�ملتخ�س�س���ة يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ات �لرتبي���ة، و�حلا�س���ل عل���ى درج���ة 
���ا بالتدري�س للفئات �خلا�سة من �لطالب  �لبكالوريو�س �أو �لدبلوم، �أو �ملوؤهل خ�سي�سً
غ���ري �لعادي���ني يف �ملد�ر�س و�لف�س���ول �لتابعة ل���وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م، ولدية خربة 

عامة يف جمالت �لك�سف و�لتعرف و�لتاأهيل للفئات ذوي �لإعاقة”.

درا�صات �صابقة:
1-در��س���ة  نخل���ة )1975( بعن���و�ن: “در��س���ة مقارن���ة لنظ���م �لتعليم يف بع����س ميادين 
�لرتبية �خلا�س���ة يف م�س���ر وبع�س �لبالد �لأجنبية ” و��س���تهدفت هذه �لدر��س���ة �إىل 
�لتعرف على م�س���كالت �لرتبية �خلا�س���ة يف م�سر من خالل م�سكلة �لقبول مبد�ر�س 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، وم�س���كلة �إد�رة ه���ذه �ملد�ر����س وتنظيمه���ا، وكذل���ك م�س���كلة �إع���د�د 
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�ملعلم���ني و�ملقارن���ة مبا يقابلها من م�س���كالت يف بع�س �لب���الد �لأجنبية مثل �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�لنم�س���ا و�أملانيا �لدميقر�طية. وقد �قت�س���رت هذه �لدر��س���ة على 
بع����س �لفئ���ات �خلا�س���ة مثل �ملكفوفني و�س���عاف �لب�س���ر، و�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع. 
و��س���تخدمت تلك �لدر��س���ة منهج �لبحث �ملقارن ملعاجلة �مل�س���كالت �ملتعلقة بالرتبية 
�خلا�س���ة يف كل من م�س���ر و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. وتو�س���لت �لدر��سة �إىل عدد 
من �لنتائج منها �أن ن�س���بة ذوي �لإعاقة تبلغ 12،5% من عدد �لأطفال يف �س���ن �ملدر�سة 
�لبتد�ئية، و�أن �لإ�سر�ف �لرتبوى يقت�سر على 1% فقط من هذه �لن�سبة، و�أن هناك 
م�س���كالت �أخ���رى تتعل���ق باملناهج و�لكت���ب وهيئات �لتدري�س . و�أو�س���ت هذه �لدر��س���ة 
بعدة تو�س���يات كان من �أهمها: - �لهتمام باإد�رة مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة وتنظيمها 

و�لعمل على تطويرها. - �لهتمام باإعد�د معلمي �لفئات �خلا�سة يف م�سر.

2-در��س���ة عبد�ملطل���ب )1979( بعن���و�ن: “در��س���ة مقارن���ة لرتبي���ة ذوي �لإعاقة بدنًيا 
يف جمهورية م�س���ر �لعربية مع �لإ�س���ارة ب�س���فة خا�س���ة �إىل كل من �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكي���ة و�إجنل���رت�”. و��س���تهدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �لتعرف على طرق و�أ�س���اليب 
تربية ذوي �لإعاقة ب�سرًيا و�سمعًيا يف جمهورية م�سر �لعربية. و��ستخدمت �لدر��سة 
�ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي �لذي يعتم���د على تقري���ر �حلقائق �خلا�س���ة برتبية ذوي 
���ا ��ستخدمت �ملنهج �ملقارن  �لإعاقة ب�س���رًيا و�س���معًيا يف �لبالد مو�سوع �لدر��سة و�أي�سً
ملقارن���ة و�ق���ع تربي���ة ذوي �لإعاق���ة ب�س���رًيا و�س���معًيا يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة 
و�إجنلرت� من جهة وجمهورية م�س���ر �لعربية من جهة �أخرى بهدف �لتعرف على ما 
تقدمه م�سر من خدمات تربوية وتاأهيلية للمعوقني �سمعًيا وب�سرًيا بالن�سبة للبالد 
�ملتقدمة. وتو�سلت �لدر��سة �إىل عدة نتائج مق�سمة �إىل �أربع ق�سايا مو�سوع �لدر��سة 
وهي: �إد�رة ومتويل �لرتبية �خلا�سة. ونوعية �ملوؤ�س�سات و�سروط �لقبول بها. و�إعد�د 
معلم ذوي �لإعاقة ب�س���رًيا و�س���معًيا. و�ملناهج �لدر��س���ية و�لإمكانات �ملادية. و�أو�س���ت 
�لدر��س���ة مبجموع���ة م���ن �لتو�س���يات �لت���ي كان م���ن �أهمها:- �س���رورة تع���اون �لإد�رة 
�لعام���ة للرتبية �خلا�س���ة و�جله���ات �ملعنية برتبية وتاأهيل ذوي �لإعاقة يف م�س���ر مع 
�ملنظم���ات و�لهيئ���ات �لدولية �لتي تهتم ب�س���ئون ذوي �لإعاقة مثل منظمة �ليون�س���كو، 
ومكت���ب �لرتبي���ة �لدوىل، و�ليون�س���يف، ومنظمة �ل�س���حة �لعاملية. - �إن�س���اء �أق�س���ام يف 
كليات �لرتبية تقوم باإعد�د �ملعلمني �ملخت�سني يف تربية ذوي �لإعاقة ب�سرًيا و�سمعًيا.
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3-در��سة مر�سى )1981( بعنو�ن: “در��سة مقارنة لنظم �إعد�د معلم �لرتبية �لفكرية 
يف جمهورية م�س���ر �لعربية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية”. ��س���تهدفت هذه �لدر��س���ة 
�إىل �لتع���رف عل���ى �أهمي���ة �إع���د�د معلم �لرتبي���ة �لفكرية يف م�س���ر مقارن���ة بالوليات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة باعتباره���ا �أك���رث تقدًما يف هذ� �ملج���ال. و��س���تخدم �لباحث �ملنهج 
�لبحثى �ملقارن. وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود ق�س���ور �سديد يف �مل�ستويات �لعلمية 
و�ملهنية لهيئة �لتدري�س �خلا�س���ة بالبعثة �لد�خلية لإعد�دهم للتدري�س يف موؤ�س�سات 
�لتثقي���ف �لفك���رى، و�أن ه���ذه �لدر��س���ة بالبعثة �لد�خلي���ة غري كافي���ة لإعد�دهم، و�أن 
�ملناهج غري كافية لإعد�د �ملعلم للتدري�س لفئة ذوي �لإعاقة عقلًيا. و�أو�ست �لدر��سة 
ب�س���رورة �لهتم���ام باملناهج �لعلمي���ة و�ملهنية �ملقدمة بالبعث���ة �لد�خلية لإعد�د معلم 
�لرتبي���ة �لفكرية وتطويرها بحي���ث تفي باحتياجات �ملعلم كى يقوم بدوره على �أكمل 

وجه يف تربيته وتعليمه لهذه �لفئة من �لأطفال.

4-در��س���ة (Bond, Lori, & Elizabeth ,)1993, p.2325 بعنو�ن:  “فل�س���فات 
ومعتق���د�ت �ملدر�س���ني �لرتبوي���ة ع���ن طبيع���ة �لإعاق���ة �لفكري���ة” و��س���تهدفت ه���ذه 
�لدر��س���ة �إىل معرف���ة فل�س���فات ومعتق���د�ت �ملدر�س���ني �لرتبوي���ة ع���ن طبيع���ة �لإعاقة 
�لفكرية. وقد د�رت �ملناق�س���ات عن �لرتبية �خلا�س���ة حول �سوؤ�لني عن طبيعة �لإعاقة 
�لفكرية، و�لأهد�ف �لرتبوية �لتي ينتج عنها نتائج تعليمية عند �ل�سغار.  وقد جاءت 
نتائج هذه �لدر��س���ة يف حميط ثالث نظريات وفل�س���فات تربوية وهي �لتغري �لثقايف، 
و�لتق���دم �ملع���ريف، و�لرومان�س���ية �أو �خليالية. بالإ�س���افة �إىل وجهة نظر �ملدر�س���ني يف 
طبيع���ة من���و �لطفل �ملعوق عقلًيا.  وقد د�فع �ملدر�س���ون عن �لتعليم �ملبا�س���ر و�ملهار�ت 
���ا �أن �س���لوك �للعب عند �لأطفال ذوي �لإعاقة  �ملركزة يف مو�قف جماعية، وظهر �أي�سً
عقلًيا خمتلف عن غري ذوي �لإعاقة عقلًيا، وتناق�س �لنتائج ح�سب �لنظرية �لتنموية 

بخ�سو�س طبيعة �ملعرفة و�كت�ساب �ملعرفة عند �لأطفال �ل�سغار. 

5- در��سة بعنو�ن: “�حلاجة �إىل �إن�ساء موؤ�س�سات تربوية لإعد�د معلمات ذوي �لإعاقة 
  .)  1428 ، �لإ�س���المية”)�لربعي  �لرتبي���ة  �س���وء  �ل�س���عودية يف  �لعربي���ة  �ململك���ة  يف 
��س���تهدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �إبر�ز �حلاجة �إىل �إن�س���اء موؤ�س�سات لإعد�د ذوي �لإعاقة، 
وذل���ك م���ن خالل �لتعرف عل���ى و�قع �إعد�د معلم���ات ذوي �لإعاق���ة يف �ململكة �لعربية 



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 65 

�ل�س���عودية، وو�س���ع ت�س���ور لربنامج �إعد�د معلمات ذوي �لإعاقة.  و�عتمدت �لدر��س���ة 
عل���ى �ملنهج �لو�س���في �ل���ذي يعتمد على و�س���ف �لظاهرة كما توجد يف �لو�قع، و�س���ًفا 
دقيًق���ا، وجم���ع �ملعلومات و�لبيانات وتنظيمها.  وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل بع�س �لنتائج 
منها: تعاين موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة من ندرة �لكو�در �ل�س���عودية �ملتخ�س�س���ة يف 
جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة. وهناك تطور ي�س���هده مي���د�ن �لرتبية �خلا�س���ة من ناحية 
طرق �لتدري�س و�لو�س���ائل �لتعليمية و�إعد�د معلمات ذوي �لإعاقة. وتتفق �لجتاهات 
�لعاملية �ل�س���ائدة مع �ململكة �لعربية �ل�س���عودية يف �أهمية �إعد�د معلمات ذوي �لإعاقة. 
و�أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة �لهتم���ام باإع���د�د معلم���ات ذوي �لإعاق���ة وع���دم �لكتفاء 
بالإع���د�د �لع���ام يف كليات �لرتبية، وكذلك بزيادة فرتة �لرتبي���ة �لعملية ملعلمات ذوي 

�لإعاقة، مع تطوير بر�مج �إعد�د معلمات �لتعليم �لعام يف كلية �لرتبية.

6- در��س���ة فويل  )2009( بعنو�ن: “تطوير �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة وتدريبه يف 
بع�س حمافظات �س���مال �ل�س���عيد يف �س���وء �لجتاهات �لعاملية �ملعا�س���رة”.  ��ستهدفت 
ه���ذه �لدر��س���ة �إىل ر�س���د �لو�ق���ع �حل���ايل لإع���د�د معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة من حيث 
�س���روط �لقبول، و�لختيار، و�أهد�ف �لإعد�د، وموؤ�س�س���اته، وبر�مج �لإعد�د يف م�س���ر، 
كم���ا ته���دف �إىل �لتع���رف على و�ق���ع تدريب معلم �لرتبية �خلا�س���ة �أثن���اء �خلدمة يف 
م�س���ر، م���ع عر����س �أوج���ه �ل�س���تفادة م���ن �لجتاه���ات �لعاملية �ملعا�س���رة وم���ن �أبرزها                      
)�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�إجنلرت� و�ل�س���ويد(، كذلك بع�س �خلرب�ت �لعاملية يف 
تدري���ب معل���م �لرتبية �خلا�س���ة، لتطوير �إع���د�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة، وتدريبه يف 
م�س���ر يف �س���ورة مقارنة، وكذلك لو�س���ع ت�س���ور مقرتح لتطوير �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة وتدريبه �أثناء �خلدمة.  وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج �ملقارن، من خالل 
من���وذج بريي���د�ي “Bereday” ويح���دد بريي���د�ي معاجلت���ه �ملنهجي���ة للدر��س���ات 
�لرتبوي���ة �ملقارن���ة يف �أرب���ع خط���و�ت ه���ي �لو�س���ف، و�لتف�س���ري، و�ملقابل���ة، �ملقارن���ة.  
وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل تو�سيح �أوجه �ل�سبة و�لتفاق بني بر�مج �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة وتدريبة �أثناء �خلدمة يف تلك �لبلد�ن مو�س���ع �لدر��س���ة، كما قدمت ت�س���ور 

مقرتح لتطوير �إعد�ده وتدريبه �أثناء �خلدمة.
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7- در��س���ة �لكيوم���ي )2010( بعنو�ن: “�إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة ب�س���لطنة عمان 
يف �س���وء بع�س �خلرب�ت �لأجنبية”. ��س���تهدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �لتعريف بال�س���ياق 
�ملجتمع���ي يف �س���لطنة عم���ان و�نعكا�س���ه على تربية وتعلي���م ذوي �لإعاق���ة، وكذلك �إىل 
ت�س���ور مقرتح لنظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف �س���لطنة عمان يف �س���وء خرب�ت 
بع�س �لدول )�ململكة �لعربية �ل�سعودية، وجمهورية م�سر �لعربية، ومملكة �ل�سويد( 
بالإ�سافة �إىل �سلطنة عمان.  و��ستخدمت �لدر��سة �ملنهج �ملقارن لكونه �ملنهج �ملالئم 
لدر��س���ة �لنظ���م �لتعليمية يف �لبلد�ن �ملختلفة وم�س���كالته يف �س���وء �لقوى و�لعو�مل 
�لثقافي���ة �ملوؤث���رة في���ه.  وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل جمموع���ة م���ن �لنتائ���ج م���ن �أهمها: 
حتدي���د �لكفاي���ات و�مله���ار�ت �لالزم���ة ي�س���بق �إع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة. ويوجد 
تكامل لرب�مج �إعد�د ما قبل �خلدمة و�أثنائها. وت�س���مل بر�مج �لإعد�د معلمو �لفئات 

�خلا�سة و�ملعلمون �لعاديون ومعلمو �ملو�د �لدر��سية و�ملهنية.

8- در��س���ة �ل�س���خيبي و �أحم���د ومط���اوع )2012 ، �س ����س 619-710( بعن���و�ن: “�إعد�د 
معلم �لرتبية �خلا�سة وتنميته مهنًيا يف جمهورية م�سر �لعربية )در��سة حتليلية(”. 
��ستهدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على طبيعة ذوي �لإعاقة و�حتياجاتهم �لرتبوية 
يف �لفكر �لرتبوي �ملعا�س���ر، بالإ�س���افة �إىل �لتعرف على جو�نب �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة وكيفية تنميته مهنًيا. وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج �لو�سفي.  وتو�سلت 
�لدر��سة �إىل جمموعة من �لنتائج من �أهمها: �أن يتم تدريب معلمي �لرتبية �خلا�سة 
يف موقع عمله بالف�س���ل د�خل �ملدر�س���ة با�س���تخد�م �أ�س���لوب �ملحاكاة ومنذجة �ل�س���لوك 
ومتثي���ل �لأدو�ر. و�لتحديد �لد�ئم و�مل�س���تمر لالحتياج���ات �لتدريبية ملعلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة م���ن خ���الل ��س���تيفاء ��س���تبيانات و��س���تطالع لل���ر�أي يف �ملد�ر����س. و�لتو�س���ع 
يف ��س���تخد�م �أ�س���لوب ور����س �لعم���ل و�لتدري���ب �جلماع���ي، وعق���د �حللق���ات و�لن���دو�ت 
بال�س���رت�ك م���ع �ملتخ�س�س���ني م���ن �جلامعات ومر�ك���ز �لبح���وث �لعلمي���ة و�لرتبوية 

و�لوز�رة و�أولياء �لأمور.
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تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
 متثل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إطاًر� عاًما يف جمال �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة، 
وتتفق �لبحث �حلايل مع �لدر��س���ة �ل�س���ابقة يف �هتمامها مبجال �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة حيث تلقى �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ل�س���وء على كثري من �ملعلومات �لتي تفيد 
�لبح���ث �حل���اىل يف جمال لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة. ولكنها تختلف عنها يف �أنها 
تتعر����س ملوؤ�س�س���ات �إع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية وذلك 
بهدف و�سع نظام مقرتح لرتبية لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة من خالل �ل�ستفادة 
من خرب�ت بع�س �لدول �ملتقدمة مقل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت� و�سوًل 
مل�ستوى �أف�سل لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة، و�لبحث �حلايل ُيعد �متد�د للدر��سات 
�ل�سابقة يف تاأكيدها على �أهمية �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة، و�سوف ت�ستفيد �لبحث 
�حلايل من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بنتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وكذلك بالإطار �لنظرى 

للدر��سات �ل�سابقة.

 ومن �ملالحظ كرثة �لدر��سات �لتي تناولت �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة مما 
يو�س���ح �أن هن���اك م�س���كلة يف بر�مج �إع���د�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة، �لأمر �لذي يحتاج 
�إىل مزيد من �لعناية و�لبحث من قبل �ملتخ�س�سني يف �لدول �لعربية وخا�سة م�سر، 
وهذ� ما يحاول �لبحث �حلاىل �أن يقوم به وهو و�سع ت�سور مقرتح لنظام �إعد�د معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية يف حماولة لتطوير �ملوؤ�س�سات �خلا�سة 
باإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية وذلك من خالل �ل�ستفادة 

من �خلرب�ت �لعاملية.

خطوات البحث:
اخلطوة االأوىل: الرتبية اخلا�ضة املفهوم والفل�ضفة واالأهداف.

اخلطوة الثانية: اإعداد معلم الرتبية اخلا�ضة يف جمهورية م�ضر العربية.
اخلطوة الثالثة: اإعداد معلم الرتبية اخلا�ضة يف �ضوء خربات بع�ض الدول املتقدمة.
اخلط���وة الرابع���ة: ت�ض���ور مقرتح الإعداد معلم الرتبية اخلا�ض���ة يف جمهورية م�ض���ر                                                         

العربية يف �ضوء خربات بع�ض الدول املتقدمة.
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اخلطوة الأوىل: الرتبية اخلا�سة: املفهوم والفل�سفة والأهداف

متهيد:
�لنمو حقيقة من حقائق �لوجود �لإن�ساين، فمنذ �لإخ�ساب وبدء �حلمل حتى 
تتم ولدة �لإن�س���ان ويجتاز مر�حل �لطفولة، و�ملر�هقة، و�لر�س���د، و�ل�س���يخوخة، وهو 
ينمو مكوًنا �سخ�س���ية م�س���تقلة لها طابعها �خلا�س، وهذ� �لنمو ي�س���مل كافة جو�نب 
ه���ذه �ل�سخ�سية)�جل�س���مية – و�لعقلي���ة �ملعرفي���ة – و�لنفعالي���ة – و�لجتماعي���ة 
و�جلن�سية( وهو منو ي�ستهدف تو�فقه مع نف�سه، وتو�فقه مع �لآخرين �لذين يعي�س 

معهم با�ستمر�ر.

ومل���ا كان“ ل���كل ف���رد طابع���ة �خلا�س �ل���ذي مييز �سخ�س���يته فاإننا جن���د فروًقا 
فردي���ة كث���رية ب���ني ه���وؤلء �لأف���ر�د �لذي���ن نت���وىل تربيته���م، وم���ن ث���م يتع���ني علين���ا 
مر�عاتهم حني نقوم برتبيتهم حتى ميكننا �أن جنعل كل فرد يقدم �أق�سى طاقاته يف 

عمل يفيده ويفيد �ملجتمع” )عبد �ملجيد ، 1997 ، �س 3(.

ولك���ن م�س���رية �لنم���و ق���د تعوقه���ا �أح���د�ث معين���ة بع�س���ها يرج���ع للور�ث���ة �أو 
�ل�س���فات �لتي ��س���تمدها �لفرد من و�لديه و�أقاربه، وبع�س���ها يرجع �إىل ما ولد به ول 
ن�س���تطيع رده �إىل �لور�ثة مبا�س���رة، وبع�س���ها يرجع �إىل ما �سادفه �أثناء منوه يف رحم 

�لأم �أو معي�سته يف رحاب �لأ�سرة.

ويعترب وجود �لفئات �خلا�س���ة من ذوي �لإعاقة يف �أى جمتمع من �ملجتمعات 
�حلديث���ة ظاه���رة �جتماعية لذلك ف���اإن “�لهتمام بذوي �لإعاق���ة وتوفري نوع خا�س 
من �لرتبية لهم، تهتم بهم وتو�سلهم �إىل �أق�سى حد لقدر�تهم، هو يف �ملرتبة �لأوىل، 
و�ج���ب �إن�س���اين و�جتماع���ي م�س���توحى م���ن �لقي���م �لديني���ة و�لإن�س���انية وم���ن طبيعة 

�لتكامل �لجتماعي وحق �لفرد على �ملجتمع” )�لزهريى ، 1997 ، �س 32(.

املفاهيم الأ�سا�سية للرتبية اخلا�سة:
م���رت �لنظ���رة �إىل ذوي �لإعاق���ة و�لهتم���ام به���م بع���دة مر�ح���ل حي���ث كان���و� 
يعرفون باملقعدين وهم“ كل من لديهم عيب ينتج عنه عاهة، �أو يت�سبب يف عدم قيام 
�لع�س���الت �أو �لعظ���ام �أو �ملفا�س���ل بوظيفته���ا �لعادية مما يوؤثر يف قدرة �لإن�س���ان على 

�لتعليم وعلى �إعالة نف�سه” )ب�سري وخملوف ، د . ت ، �س 42( .
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ث���م تط���ورت“ �لنظ���رة بع���د ذل���ك �إىل ذوي �لإعاق���ة و�أ�س���بح يطل���ق �لآن عل���ى 
ذوي �لإعاق���ة لف���ظ )غ���ري �لقادرين( ويعنى ذلك وجود عائ���ق يعوقهم عن �لتكيف �أو 
�لتاأقل���م م���ع �لآخري���ن. وبذلك �أ�س���بح لف���ظ )�ملعاق( ل ين�س���ب �لآن فق���ط على غري 
���ا ين�س���ب على غري �لقادري���ن على �لتعلم  �لقادري���ن على �لعمل �أو �لك�س���ب و�إمنا �أي�سً
�أو غري �لقادرين على �لتكيف نف�سًيا و�جتماعًيا مع �لبيئة” )�سرف ، 1983 ، �س 9(.

 ولقد ت�سمنت هذه �لنظرة �أن �إعاقة �لإن�سان ظاهرة طبيعية تفر�س وجودها 
د�ئًما ونتيجة لتعقد �حلياة �لجتماعية ز�دت نو�حى هذه �لإعاقة وتعددت مظاهرها 
وبالت���اىل ز�دت �أع���د�د ذوي �لإعاق���ة زي���ادة هائل���ة.�أى �أن �لعج���ز “ظاهرة ��س���تمر�رية 
موج���ودة وتتو�ج���د ب�س���فة د�ئمة و�أ�س���بابه كثرية، ولعل �ملعوق يف �ملجتمع �س���اأنه �س���اأن 
�لإن�سان �لعادى له �حلق يف �أن يعي�س �آمًنا �ساملًا قادًر� على �لعطاء بقدر ما يكون عليه 

حاله ليحقق ما يتمناه” )�أبو �لعال و�آخرون ، 1986 ، �س 28(.

اأ-تعريف الإعاقة وت�سنيفاتها:
هن���اك تعاريف خمتلفة مل�س���طلح �لإعاق���ة: فيمكن تناولها على �أنها« �س���رر �أو 
خ�س���ارة ت�س���يب �لفرد نتيجة �ل�س���عف �أو �لعجز حتد �أو متنع �لفرد من �أد�ئه لدوره« 

)عبده و�آخرون ، 1996 ، �س 28(.
ويتناول �آخرون �لإعاقة على �أنها »ذلك �لنق�س �أو �لق�سور �أو �لعلة �ملزمنة �لتي 
توؤثر على قدر�ت �ل�سخ�س في�سبح معوًقا �سو�ء كانت �لإعاقة ج�سمية �أو ح�سية �أو عقلية 
�أو �جتماعية �لأمر �لذي يحول بني �لفرد و�ل�ستفادة �لكاملة من �خلرب�ت �لتعليمية 
�أو �ملهنية �لتي ي�س���تطيع �لفرد �لعادى �ل�س���تفادة منها. كما حتول بينه وبني �ملناف�سة 
�ملتكافئة مع غريه من �لأفر�د �لعاديني يف �ملجتمع« )ح�سني ، 1986 ، �س �س 13 ، 13( .
 وعرف ميثاق �لثمانينات )1980م – 1990( لرعاية ذوي �لإعاقة �ل�س���ادر عن 
�ملوؤمتر �لعاملى �لر�بع ع�سر للتاأهيل �لدوىل بكند� ) 1980/6/26( حيث عرف �لإعاقة 
باأنه���ا “حال���ة حتد من مق���درة �لفرد على �لقيام بوظيفة �أو �أك���رث من �لوظائف �لتي 
تعترب �لعنا�سر �لأ�سا�سية حلياتنا �ليومية، وبينها �لعناية بالذ�ت �أو ممار�سة �لعالقات 
�لجتماعي���ة �أو �لن�س���اطات �لقت�س���ادية، وذل���ك �س���من �حل���دود �لتي تعت���رب طبيعية، 
وقد تن�س���اأ �لإعاقة ب�س���بب خلل ج�س���دى �أو ع�س���بى �أو عقلى ذى طبيعة ف�س���يولوجية 
�أو �س���يكولوجية �أو تتعل���ق بالرتكي���ب �لبنائى للج�س���م” )�أبو فخ���ر ، 1998 ، �س 170(.
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ويتميز هذ� �لتعريف عن غريه من �لتعريفات �لأخرى باأنه مل يقرن �لإعاقة 
مبا�س���رة بفق���د�ن �حلو��س �أو �لأع�س���اء، بل بتحديد ملقدرة �لفرد عل���ى �لقيام بو�حدة 
�أو �أك���رث م���ن �لوظائ���ف �حلياتية، ومل يقت�س���ر على فقد�ن �لقدرة عل���ى �لعمل فقط، 
فه���و تعري���ف يعتمد على �إعاق���ة �لوظائف �ملتع���ددة، ولي�س جمرد فق���د�ن �حلو��س �أو 

�لأع�ساء فقط.

وبالإ�س���افة �إىل ما �س���بق، ف���اإن هناك ت�س���نيف دوىل ملفاهيم �لإعاق���ة يقول �أن 
)برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائى )UNDP( ، 1997 ، �س �س 56 ، 57(: 

:Impairment 1-اخللل
• ه���و ��س���طر�بات يف �لرتكي���ب �أو �لوظيف���ة �لف�س���يولوجية – �لت�س���ريحية �أو 	

�لنف�سية.
• يحدث على م�ستوى �خلاليا و�لأع�ساء يف �جل�سم.	

:Disability 2-الإعاقة
• �أى ح���د م���ن ) �أو عدم قدرة على( �أد�ء �أن�س���طة معينة بدرج���ة �لكفاءة �ملتوقعة 	

من �ل�سخ�س. 
مثل: �ل�سعوبة يف �ل�سري �أو �ل�سمع �أو �لكالم.

• وحتدث على م�ستوى �لع�سو �أو �جلهاز.	
:Handicapped 3-العجز

• ه���و �لإعاق���ة �لت���ي متث���ل �س���عوبة معينة لل�س���خ�س بحي���ث متنعه م���ن قدرته 	
عل���ى �لقي���ام بال���دور �ملتوقع منه بالن�س���بة ل�س���نه وجن�س���ه و�لأو�س���اع �لثقافية 

و�لجتماعية �لتي يعي�س فيها.
مثل : عدم �لقدرة على �للعب مع �أقر�نه �أو عدم �لقدرة على �لتعلم.

 عدم �لقدرة على �لعمل �أو �حل�سول على وظيفة ب�سبب �لإعاقة.
ولق���د �ختلف���ت ت�س���نيفات �لإعاق���ة باخت���الف �لعلم���اء و�لهيئ���ات �لت���ي ت�س���دت لهذه 
�لق�س���ية، ولكن �أكرث �لت�س���نيفات حد�ثة و�س���يوًعا هي تلك �لتي ميكن ��س���تقاقها من 
�لدر��س���ات و�لبحوث �لعلمية يف هذ� �ملجال، وميكن تق�س���يم �لإعاقة �إىل خم�س���ة فئات 

رئي�سية، وذلك على �لنحو �لتايل:
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: Physically Handicapped 1-الإعاقة اجل�سمية
وهي �لتي تن�ساأ عن عدم وجود �أحد �أطر�ف �جل�سم �أو عدم وجود �أجز�ء منها، �أو 
�أن تفقد �أحد �أجز�ء �حلركة مثل حالت �ل�سلل، �لت�سوهات �خللقية يف �لقلب و�لعمود 
ا حالت بع�س �لأمر��س �ملزمنة مثل مر�س  �لفقرى، �لقدمني. وي�ساف �إىل هذ� �أي�سً

�ل�سكر، �لربو، �لتهاب �لكلى، �ل�سرع، �لأنيميا �حلادة )�أنيميا �لبحر �ملتو�سط(.
: Sensory Handicapped 2-الإعاقة احل�سية

وه���ي �لت���ي ت�س���يب �أى م���ن �لأجه���زة �حل�س���ية مث���ل �إعاق���ة �لنظ���ر، و�ل�س���مع              
)متوىل ، 1990 ، �س �س 19 ، 20( .

:Mental Handicapped 3-الإعاقة الفكرية
وه���ي �لت���ي تتمثل يف ح���الت �لإعاقة �لفكري���ة بدرجاتها �ملختلفة، و�س���عوبات 

�لتعلم... �لخ.

:Emotional Handicapped 4-الإعاقة النفعالية
وهي �لتي تتمثل يف �ل�س���طر�بات و�لأمر��س �لنف�سية و�لعقلية و�لنحر�فات 

�ل�سلوكية �ملختلفة كالأع�سبة و�لأذهنة و�ل�سطر�بات �ل�سيكو�سوماتية... �لخ.

:Social Handicapped 5-الإعاقة الجتماعية
وه���ي �لت���ي تتمث���ل يف �حلالت �ملعت���ادة للمجتمع �أو �س���يئة �لتو�فق �لجتماعى 
وذل���ك من قبيل حالت �جلن���وح، و�لإجر�م و�أنو�ع �لإدمان على �ملخدر�ت و�لكحوليات 

و�لنحر�فات �جلن�سية... �لخ )عزب و�لبجريمي ، 1996 ، �س 17(.

الرتبية اخلا�سة: معناها وفل�سفتها واأهدافها:
مل تعد �لرتبية يف ع�س���رنا �حلا�س���ر مقت�س���رة على �لعاديني من بنى �لب�س���ر، 
ومل يع���د �لتعلي���م موجًه���ا لذوى �لقدر�ت �لعقلية �ملتو�س���طة و�لعالي���ة منهم كما كان 
�حل���ال يف �ملا�س���ى »و�إمن���ا �أ�س���بحت �جله���ود �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة ت�س���تهدف جمي���ع 
�لنا�سئة بغ�س �لنظر عن م�ستوياتهم �لعقلية وقدر�تهم �ل�ستيعابية، وذلك �نطالًقا 
م���ن �لإمي���ان بجمل���ة م���ن �ملب���ادئ �لإن�س���انية �ل�س���امية �لت���ي �أقرته���ا حقوق �لإن�س���ان 
كامل�س���او�ة وتكافوؤ �لفر�س وحق كل �إن�س���ان يف �أن ينال ن�س���يبه من �لرتبية و�لتعليم يف 

�حلدود �لتي ت�سمح بها قدر�ته وطاقاته« )�لزيود ، 1995 ، �س 11(.
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وي�س���تخدم م�س���طلح �لرتبية �خلا�س���ة للدلل���ة على تلك �ملظاه���ر يف �لعملية 
�لتعليمية �لتي ت�ستخدم مع �لأطفال ذوي �لإعاقة �أو �لأطفال �ملوهوبني ول ت�ستخدم 

عادة مع �لغالبية �لعظمى من �لأطفال �ملتو�سطني.

وتع���رف �ملو�س���وعة �لربيطاني���ة �لرتبي���ة �خلا�س���ة، »باأنه���ا تربي���ة �لأطف���ال 
�لذي���ن ينحرف���ون �جتماعًي���ا، وعقلًي���ا، وج�س���مًيا ع���ن �ملع���دل، ويتطلب���ون تعدي���الت 
رئي�س���ية يف �ملتطلب���ات �لرتبوي���ة و�ملدر�س���ية، وه���ذ� ي�س���مل �ملتفوق���ني عقلًي���ا، وذوي 
�لإعاق���ة عقلًي���ا، و�مل�س���طربني �نفعالًي���ا، وذوي �لإعاق���ة �س���معًيا وب�س���رًيا وكالمًي���ا، 

وف�سيولوجًيا«)عبد�ملجيد ، 1997 ، �س 6(.

�أم���ا �س���ميث ) Smith ( في�س���ري �إىل �لرتبية �خلا�س���ة باأنها “تل���ك �ملهنة �لتي 
تهتم برتتيب وتنظيم �ملتغري�ت من �خلرب�ت �لرتبوية، بحيث تقود �إىل �لوقاية من 
�س���روط �لإعاق���ة و�لتقلي���ل من فر�س ظهوره���ا وتطور عيوب ذ�ت دلل���ة عند �لطفل 
و�لق�ساء عليها �سو�ء كانت هذه �لعيوب تتعلق باجلانب �لأكادميى �أو جانب �لت�سال، 

�أو �جلانب �حلركى �أو �جلانب �لتكيفي”)عبد�ملجيد ، 1997 ، �س 6(.

�لرتبوي���ة  �لرب�م���ج  م���ن  “جمموع���ة  باأنه���ا  �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  تع���رف  كم���ا 
�ملتخ�س�س���ة و�لتي تقدم لفئات من �لأفر�د غري �لعاديني، وذلك من �أجل م�س���اعدتهم 
على تنمية قدر�تهم �إىل �أق�سى حد ممكن، وحتقيق ذو�تهم وم�ساعدتهم على �لتكيف 

مع �ملجتمع” )بخ�س ، 1421ه ، �س9(.

ومم���ا �س���بق، ميك���ن تعري���ف �لرتبي���ة �خلا�س���ة باأنها تل���ك �لرتبية �لت���ي تقدم 
للفئات �خلا�س���ة م���ن �لأطفال و�لكبار بحيث يكون جم���ال �هتمامها بالدرجة �لأوىل 

من�سبا على �لتالميذ غري �لعاديني على �ختالف فئاتهم وظروف �إعاقتهم.

فل�سفة الرتبية اخلا�سة:
لق���د تز�ي���دت �لروؤية �لإيجابية لالأطفال ذوي �لإعاقة عرب �لع�س���ور يف جميع 
�أنح���اء �لع���امل مم���ا دفع �لرتبي���ة �إىل �لبح���ث عن وظيف���ة جديدة خمالفة مل���ا تقدمه 

لالأطفال �لأ�سوياء، حتى تقدمها لهوؤلء �لأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة.
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 ولق���د تط���ورت وظيف���ة �لرتبي���ة م���ن جم���رد تخ�س���ي�س ف�س���ول منف�س���لة يف 
�ملد�ر�س �لعامة ملن جتده يف حاجة �إىل رعاية تربوية خا�س���ة �إىل تخ�س���ي�س مد�ر�س 
باأكملها لرعاية �لفئات �ملختلفة من �لتالميذ �لذين تو�جههم �س���عوبات مت�سابهة يف 
�لتكيف �ملدر�سى، فاأ�سبحت هناك مد�ر�س لكل فئة على حدة تبًعا لنوع �لإعاقة لديها، 
وهكذ� وجدت �لرتبية نف�س���ها مطالبة باأن ي�س���تقل جانب من فل�س���فتها ليخدم هوؤلء 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة و�أن توج���ه عدًد� من �أهد�فها نحو حتقي���ق �آمالهم وتطلعاتهم 
مما جعلها ت�سع مولوًد� جديًد� ي�سمى �لرتبية �خلا�سة )�لزهريى ، 1997 ، �س 33(.

فالرتبية �خلا�س���ة مطالبة �إذن ببذل ق�س���ارى جهدها مل�س���اعدة هوؤلء �لفئات 
على �لتكيف �ل�سوى مع �لبيئة �لتي يعي�سون فيها، ومن ثم تت�سمن �لرتبية �خلا�سة 
���ا به���ا م�س���تماًل عل���ى ط���رق و�أ�س���اليب تعليمي���ة معين���ة ومتباين���ة كل  »منهًج���ا خا�سً
ح�س���ب ن���وع �لإعاق���ة �لتي يتعامل معها معلمون متخ�س�س���ون كل فيم���ا �أعد ملز�ولته«              

)�لزهريى ، 1998 ، �س 26(.

 وتق���وم فل�س���فة �ملنهج للرتبية �خلا�س���ة على تعيني �خلط���و�ت �لتي ميكن عن 
طريقه���ا حتقيق ر�س���الة �لرتبية �خلا�س���ة يف �لأفر�د ذوي �لإعاق���ة، وهي متكنهم من 
�حلي���اة �لعملي���ة بقدر ما ميكن تنميته من قدر�تهم للح�س���ول على مكانة طبيعية يف 

�ملجتمع وذلك بالنظر �إىل ما يلي)عبد�لرحي ، 1997 ، �س 17(: 
وقاية �ملو�ليد من �أ�سباب �لإعاقة، وذلك بتوعية �لأ�سرة قبل �لإجناب، و�سرعة 	. 

�كت�ساف �لإعاقة يف �لطفل فور ولدته.
معاجلة �لإعاقة يف وقت مبكر تخفف من ثباتها و��ستمر�رها وت�سرع بالتعامل 	. 

معها، وم�س���اعدة �لطفل على تقبل ذ�ته، وتقبل �لأ�س���رة حلالته ، وعدم �لياأ�س 
من �لإ�س���الح، وتهيئة �أذهان �لو�لدين �إىل ح�س���ن �لت�سرف يف معاجلة �ملوقف 

مبا يتطلب من حكمة و�تز�ن عاطفي.
تقوية �ل�سعور بالت�سامن �لجتماعى وم�سئولية �لوطن عن كل �أفر�ده، وذلك 	. 

بح���ذف عب���ار�ت �لتعب���ري و�لنتقا�س م���ن �ألفاظ �للغة وخا�س���ة من �ل�س���غار، 
ومعاقبة �لذين يتعمدون �لإ�ساءة �إىل �إخو�نهم ذوي �لإعاقة.
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اأهداف الرتبية اخلا�سة:
تتمي���ز �لرتبية �خلا�س���ة ع���ن �لرتبية �لعامة من حيث م���ا ميكن حتقيقه من 
�أه���د�ف ح�س���ب طبيع���ة �خل�سو�س���ية ويف �أن���و�ع �ملمار�س���ات �لرتبوي���ة وطريقة تقدمي 

�خلدمات �لرتبوية ويف من يقوم بتقدميها )�سالح ،1991 ، �س466(.
وميكن تو�س���يح �آليات وو�س���ائل �لرتبية �خلا�س���ة فيما يلي )�لرو�سان ، 2001 ، 

�س �س18،19(: 
�لقيا����س - ) �أدو�ت  خ���الل  م���ن  وذل���ك  �لعادي���ني  غ���ري  �لأطف���ال  عل���ى  �لتع���رف 

و�لت�سخي�س �ملنا�سبة بكل فئة من فئات �لرتبية �خلا�سة.
�إعد�د �لرب�مج �لتعليمية لكل فئة من فئات �لرتبية �خلا�سة.- )
�إع���د�د طر�ئ���ق �لتدري����س ل���كل فئة م���ن فئات �لرتبية �خلا�س���ة وذل���ك لتنفيذ - )

وحتقيق �أهد�ف �لرب�مج �لرتبوية.
�إعد�د �لو�س���ائل �لتعليمية و�لتكنولوجية �خلا�س���ة بكل فئة من فئات �لرتبية - 4

�خلا�س���ة كالو�س���ائل �لتعليمية �خلا�س���ة باملكفوف���ني �أو ذوي �لإعاق���ة عقلًيا �أو 
ذوي �لإعاقة �سمعًيا..�لخ.

�إع���د�د بر�م���ج �لوقاي���ة من �لإعاقة، ب�س���كل ع���ام، و�لعمل ما �أمك���ن على تقليل - 5
حدوث �لإعاقة عن طريق عدد من �لرب�مج �لوقائية.

 وميكن اإجمال اأهداف الرتبية اخلا�سة ب�سفة عامة اإىل: 

هدف وظيفي: م�ساعدة �لطفل �ملعوق على �لتكيف �لجتماعي.- 1

هدف اجتماعي: م�س���اعدة �لطفل على حت�س���ني قدر�ته و�إجناز�ته وحت�سيله يف - 2
�ملجالت �جل�سيمة و�لعقلية و�لتي يعانى من ق�سور وظيفي.

هبدف اإن�سبانى دميقراطبي: �إعط���اء �لفر����س �ملتكافئ���ة للمعوق���ني يف �لرتبي���ة - 3
و�لتعلي���م و�لتاأهي���ل حتى ميكنهم ح�س���ب م���ا توؤهله لهم قدر�ته���م و�إمكاناتهم 
�لقي���ام بو�جب���ات �حلي���اة �ليومي���ة و�لعتم���اد عل���ى �لنف����س يف ك�س���ب مقومات 

�حلياة)�لزهريى ، 1998 ، �س 30(.
 



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 75 

لقد قطعت �لرتبية �خلا�سة للمعوقني �سوًطا كبرًي� يف �لهتمام بهم ورعايتهم 
حي���ث �أخذت توؤكد على حاجات ذوي �لإعاق���ة �لتعليمية و�لتكيفية وتركز على قدر�ت 

�ملعوق وحاجاته وتنمية هذه �لقدر�ت �إىل �أق�سى درجة ممكنة.

اخلطوة الثانية: اإعداد معلم الرتبية اخلا�سة يف جمهورية م�سر العربية
متهيد:

يع���د �إع���د�د �ملعلم �جلي���د من �أهم �لعنا�س���ر يف رفع كف���اءة �لعملي���ة �لتعليمية 
و�لرتبوي���ة ب�س���فة عام���ة و�لرتبية �خلا�س���ة على وج���ه �لتحديد، فاملعلم ه���و �لعامل 
�لأ�سا�س���ى يف �إح���د�ث �لتطوي���ر �ملالئ���م يف جو�نب �لعملي���ة �لتعليمي���ة، ول ميكن لأى 
جه���د تربوى ي�س���تهدف �ل�س���الح و�لتطوير �أن يقل���ل من �أهمية دور �ملعل���م لأنه �أحد 
�لعو�م���ل �لرئي�س���ية يف توجي���ه �لتطوي���ر �لرتبوى، وه���ذ� يعنى �أنه حت���ى و�إن تو�فرت 
مبان���ى مدر�س���ية ومناه���ج وو�س���ائل وتقني���ات حديث���ة، فاإنه���ا ل���ن ت�س���تطيع �أن حتدث 
�لتطوي���ر �ملطل���وب دون معل���م ل���ه م���ن �ل�س���فات �ل�سخ�س���ية و�ملهنية �لت���ي متكنه من 
�إح���د�ث ن���وع م���ن �لتكام���ل بني ه���ذ� كل���ه وترجمت���ه �إىل مو�ق���ف تعليمية عل���ى درجة 
كب���رية م���ن �لفعالي���ة، ولهذ� ف���اإن �لقائمني على �لعملي���ة �لرتبوي���ة يف غالبية �لدول 
ين���ادون بالهتم���ام باملعلم م���ن �لناحية �ل�سخ�س���ية و�لأكادميية، ويطالبون ب�س���رورة 
�إعد�د �ملعلم �ملر�سد �لذي ي�ستطيع �أن يحقق �حتياجات �لطالب �لأكادميية و�لنف�سية              

) �سقري ، 2002 ، �س �س 177 ، 178(.

لت���وىل  و�لجتماع���ي  و�لنف�س���ي  �لرتب���وي  وتكوين���ه  �لإن�س���ان  �إع���د�د  �إن 
�مله���ن)professions( و�لوظائ���ف �ملختلف���ة، ه���ي عملي���ة تربوية و�س���ناعة �إن�س���انية 
بالدرج���ة �لأوىل له���ا غاياته���ا وم�س���امينها وفنونه���ا �لت���ي متيزه���ا ع���ن غريه���ا م���ن 
�ل�سناعات �ملادية و�حلياتية �لأخرى، ورغم ذلك فاإن �أهم �سناعة لالإن�سان يف �حلياة 
�ملعا�س���رة ه���ي �س���ناعة �ملعل���م وتكوين���ه ليعلم نف�س���ه ويق���ود غريه م���ن �ملتعلمني نحو 
�لتنمي���ة �لب�س���رية و�ملجتمعي���ة ،�لأمر �ل���ذي يجعل م���ن عملية تكوي���ن وتوفري �ملعلم 
�لع�س���ري �لكفء �لقادر على خدمة جمتمعة وتطوير بيئته - باعتباره معلم �جلميع 
- ق�سية تربوية ذ�ت �أولوية متقدمة يف معظم �لنظم �لتعليمية لدول �لعامل �ملعا�سر 

)طلبة ، 1996 ، �س 237(.
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و�ملعل���م ه���و �لركيزة �لأ�سا�س���ية لتنفي���ذ �ل�سيا�س���ة �لتعليمية، ويف م�س���ر ميثل 
�ملعلمون قوة ب�س���رية هائلة ، ميكن �لإفادة منها يف �إعد�د �لأجيال �ملتعاقبة، ومو�جهة 
حتديات �لقرن �حلادى و�لع�سرين، �إذ يعمل يف م�سر 720446 معلًما، يف جميع مر�حل 

�لتعليم قبل �جلامعى) عبود و�آخرون ، 2000 ، �س 537(.
 ويف ع���ام 1991م كان ع���دد معلمني �لرتبية �خلا�س���ة 3304 معلًما ومعلمة، ويف 
ع���ام 1997م �رتف���ع ه���ذ� �لع���دد �إىل 5028 معلًم���ا ومعلمة، بزي���ادة قدره���ا 1724 معلًما 

ومعلمة، وبن�سبة 52،18 %.
 ويف ع���ام )2001م/2002( �رتف���ع ع���دد معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة �إىل )7650( 
معلًما ومعلمة )وز�رة �لرتبية و�لتعلي ،2002( بزيادة قدرها )2622( معلًما ومعلمة، 
وبن�س���بة )34،27%( ع���ن ع���ام 1997م، وبزي���ادة قدره���ا )3446( معلًما ومعلمة وبن�س���بة 

)45%( عن عام 1991م، �أى �أن هناك تطوًر� يف �أعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة.

وح�س���ب در��س���ة ملرك���ز �ملعلوم���ات ودعم �تخ���اذ �لق���ر�ر مبجل�س �ل���وزر�ء “ فاإن 
�ملعلم���ني و�لك���و�در �لأخ���رى �ملطل���وب �إعد�ده���م ح�س���ب �حتياج���ات �لرب�م���ج وحت���ى 
�ملعلم���ني  ت�س���وًر� حلج���م  �لتقدي���ر�ت  ه���ذه  ع���ام 2017م ح���و�ىل )67000(، وتعط���ى 
و�لك���و�در �لأخ���رى �ل���الزم �إعد�دها يف �حلا�س���ر و�مل�س���تقبل وخا�س���ة �إذ� علمنا �أن عدد 
�خلريجني �جلامعيني �ملتخ�س�سني ل يبلغ �لع�سر�ت يف كل ق�سم جامعى من �لأق�سام 

�لتخ�س�سية” )�ملجال�س �لقومية �ملتخ�س�سة ، 2002 ، �س 15( .

ولقد تز�يد �لهتمام يف �لوقت �حلا�س���ر بتقدمي �لرعاية و�خلدمات �مل�ستمرة 
ل���ذوى �حلاجات �خلا�س���ة ومما ل�س���ك في���ه �أن �لرعاية �لرتبوية لها دوًر� �أ�سا�س���ًيا يف 
�إع���د�د تالمي���ذ هذه �لفئات للحي���اة يف �ملجتمع و��س���تغالل �إمكاناتهم �إىل �أق�س���ى حد 

ممكن وحتويلهم �إىل طاقة منتجة بدًل من �أن تكون طاقة معطلة.

ويعترب معلم �لرتبية �خلا�س���ة حجر �لز�وية يف �لعملية �لرتبوية و�لتاأهيلية 
لغري �لعاديني حيث تنعك�س كفاءة �ملعلم على �أد�ء �لتالميذ يف �لف�سل، فيتوقف جناح 
�أى برنام���ج ترب���وى �إىل ح���د كبري على كف���اءة �ملعلم و�جتاهاته نح���و �لتالميذ ونحو 
�لعملي���ة ككل وعل���ى قدرت���ه عل���ى م�س���اعدة تالمي���ذه على �ل�س���تيعاب حتى ي�س���تطيع 

�لربنامج حتقيق �لأهد�ف �لتي بنى من �أجلها )�حل�سينى ، 1996(.
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موؤ�س�سات اإعداد معلم الرتبية اخلا�سة يف جمهورية م�سر العربية:
1-املوؤ�س�سات احلكومية:

لقد �زد�دت يف �ل�سنو�ت �لأخرية �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف جمال رعاية ذوي �لإعاقة 
يف جمهوري���ة م�س���ر �لعربية، فلم تعد تقت�س���ر على وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم فقط، بل 
�أ�س���بحت ت�سمل �لكثري من �لهيئات �حلكومية و�لأهلية و�لأجنبية �لتي تهتم برعاية 

ذوي �لإعاقة وباإعد�د �ملعلمني �لالزمني للعمل يف جمال �لرتبية �خلا�سة.
 وتوجد موؤ�س�س���ات حكومية قدمية ن�س���بًيا تقوم باإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة 
يف جمهوري���ة م�س���ر �لعربية منها وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم وكلية �لرتبية جامعة عني 
�س���م�س، وم���ن �ملوؤ�س�س���ات �حلديث���ة �لعامل���ة يف هذ� �ملج���ال معهد �لدر��س���ات �لرتبوية 
بجامع���ة �لقاه���رة، ومركز معوق���ات �لطفولة بجامعة �لأزهر، وكلي���ة ريا�س �لأطفال 

وكلية �لرتبية �لنوعية بالقاهرة.

اأ-وزارة الرتبية والتعليم:
بد�أ �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف �أو�خر �لأربعينات و�أو�ئل �خلم�س���ينات يف 
ق�سم �ل�سو�ذ �لتابع ملدير عام �لتعليم �لأوىل بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، ويف عام 1955م 
�أ�سافت �لوز�رة تخ�س�سني �آخرين يف تربية وتعليم ذوي �لإعاقة هما: �سعبة �لرتبية 
�لفكري���ة لإع���د�د معل���م �لتالميذ �ملتخلف���ني عقلًيا و�س���عبة �لرتبية �ل�س���معية لإعد�د 
معلم �لتالميذ �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع، وقد كانت �لدر��سة بهذه �ل�سعب �لثالثة ملدة 
عامني، �لعام �لأول جلميع �لد�ر�سني بال�سعب �لثالث، ويف �لعام �لدر��سى �لثانى يبد�أ 

�لتخ�س�س يف �إحدى �ل�سعب.
وقد ��س���تمر هذ� �لو�س���ع يف �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة ب�سعبة �لثالث حتى 
عام 1965م، حيث قامت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالعمل على تغيري هذ� �لنظام، فاأن�ساأت 
�لبعثة �لد�خلية لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة للمرحلة �لبتد�ئية، ثم �سدر �لقر�ر 
�لوز�رى رقم 156 ل�س���نة 1969م يف �س���اأن �لالئحة �لتنظيمية ملد�ر�س وف�سول �لرتبية 
�خلا�س���ة مت�س���مًنا تنظي���م بعث���ة �إعد�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة للمرحل���ة �لبتد�ئية 
ب�س���عبها �لثالث )�لفكرية – �ل�س���معية – �لب�س���رية( وو�سعت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
مناهج در��س���ية خا�س���ة بكل �س���عبة و��س���تمر �لعمل به���ذه �ملناهج حت���ى مت �إلغاوؤها عام 
1979م، و��ستبد�لها مبناهج جديدة مطورة تخدم خ�سائ�س �لإعاقات وتغلب �جلانب 

�لعملى على �جلانب �لنظري.
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 وبد�أ �لهتمام باإعد�د معلمي �لفئات �خلا�سة للمرحلتني �لإعد�دية و�لثانوية 
بعد �سدور �لقر�ر �لوز�رى رقم 189 ل�سنة 1972م ب�ساأن �لالئحة �لتنظيمية للدر��سات 
�لتخ�س�س���ية لرتبية وتعليم �ملكفوفني و�س���عاف �لب�س���ر، وذلك بال�سرت�ك مع �ملركز 
�لنموذج���ى لرعاي���ة �ملكفوف���ني. وق���د نظ���م ه���ذ� �لق���ر�ر �لبعث���ة �لد�خلية للدر��س���ات 
�لتخ�س�س���ية لإع���د�د معلم���ي �ملرحلت���ني �لإعد�دي���ة و�لثانوي���ة للمكفوف���ني و�س���عاف 

�لب�سر ويطلق عليها �لآن ) �لبعثة �لكبرية ( )�سليمان ، 2000 ، �س �س 153 ، 154(.

 ويف �إطار �لهتمام بذوي �لإعاقة ودعوة م�سر جلعل عام 1990م عاًما للطفل 
�ملعوق �أعيد تنظيم مد�ر�س وف�سول �لرتبية �خلا�سة مبوجب �لقر�ر �لوز�رى رقم 37 
ل�سنة 1990م ب�ساأن �لالئحة �لتنظيمية ملد�ر�س وف�سول �لرتبية �خلا�سة، حيث ن�ست 
�مل���ادة 25 عل���ى �أن “ تنظي���م �لوز�رة للتخ�س����س يف جم���ال تربية وتعلي���م ذوي �لإعاقة 

�لبعثات �لد�خلية �لآتية )وز�رة �لرتبية و�لتعلي ، 1990 ، �س40(:
البعث���ة الداخلي���ة الإعداد معل���م الرتبية اخلا�ض���ة بالتعليم االأ�ضا�ض���ى ومدتها . )

عام درا�ض���ى للح�ضول على �ض���هادة دبلوم الرتبية اخلا�ضة للمعلمني واملعلمات 
�ضعبة )الرتبية الب�ضرية – والرتبية ال�ضمعية – والرتبية الفكرية(.

وف�ض���ول . ) مبدار����ض  والثان���وى  االإع���دادى  معل���م  الإع���داد  الداخلي���ة  البعث���ة 
ذوي االإعاق���ة ب�ض���رًيا ومدته���ا ع���ام درا�ض���ى للح�ض���ول على �ض���هادة الدرا�ض���ات 
التخ�ض�ض���ية يف تربية وتعليم املكفوفني و�ض���عاف الب�ض���ر وذلك وفًقا الأحكام 

القرار الوزارى رقم 189 يف 1972/10/16م.

ب-كلية الرتبية جامعة عني �سم�س:
تت�سمن لئحة كلية �لرتبية جامعة عني �سم�س نظامني لإعد�د معلم �لرتبية 

�خلا�سة هما:
1-بكالوريو�س �لعلوم و�لرتبية ) �سعبة �لرتبية �خلا�سة ( )وز�رة �لتعليم �لعايل1 ، 1995(: 
و�فق جمل�س كلية �لرتبية جامعة عني �سم�س بتاريخ 1992/3/2م على �قرت�ح 
ق�سم �ل�سحة �لنف�سية باإن�ساء �سعبة طالبية للتخ�س�س يف �لرتبية �خلا�سة، وتهدف 
�ل�سعبة �إىل �إعد�د �ملعلمني �ملتخ�س�سني �أكادميًيا ومهنًيا يف �لعمل �لرتبوى مع فئات 

�لتالميذ غري �لعاديني ذوى �لحتياجات �خلا�سة �سو�ء ذوي �لإعاقة �أو �ملوهوبني.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 79 

ويقب���ل يف ه���ذه �ل�س���عبة �لط���الب �حلا�س���لون عل���ى �لثانوية �لعامة بق�س���ميها 
�لعلم���ى و�لأدب���ى ممن تتوفر فيهم �ل�س���روط �لعامة للقبول يف كلي���ة �لرتبية جامعة 
عني �س���م�س، ومدة �لدر��س���ة بال�س���عبة �أربع �سنو�ت يح�س���ل بعدها �لطالب على درجة 

بكالوريو�س يف �لرتبية ) تخ�س�س تربية خا�سة (. 

2-الدبلوم املهنية يف الرتبية تخ�س�ص ) تربية خا�سة ( )�ضليمان ، 2000 ، �ض 164(:
ت�س���منت �مل���ادة )15( مب�س���روع �لالئح���ة �لد�خلية لكلية �لرتبي���ة جامعة عني 
�س���م�س 1996/95م على �لتخ�س�سات �لتي متنح فيها درجة �لدبلوم �ملهنية يف �لرتبية 
ومن بينها جمال “�لرتبية �خلا�س���ة”، وقد �فتتحت �لدر��س���ة بهذه �لدبلوم، يف �لعام 
�جلامع���ى 1991/90م و�لتح���ق به���ا 200 طالًب���ا ث���م �س���در �لق���ر�ر �لوز�رى رق���م 1295 
بتاريخ 1992/9/24م ب�ساأن �إجر�ء بع�س �لتعديالت بالالئحة �لد�خلية بكلية �لرتبية 

جامعة عني �سم�س حيث عدلت بع�س �ملقرر�ت �لتي مت تدري�سها بالدبلوم �ملهنية.
 وت�سرتط �ملادة )12( يف قيد �لطالب لنيل �لدبلوم �ملهنية يف �لرتبية تخ�س�س 
تربية خا�سة �أن يكون حا�ساًل على �لدبلوم �لعامة يف �لرتبية وعلى درجة �للي�سان�س 
يف �لآد�ب و�لرتبي���ة �أو درجة �لبكالوريو�س يف �لعلوم من �إحدى �جلامعات بجمهورية 

م�سر �لعربية �أو درجة معادلة من معهد علمى �آخر معرتف به من �جلامعة.
 كم���ا ن�س���ت �مل���ادة )13( م���ن م�س���روع �لالئح���ة �لد�خلي���ة عل���ى �أن تك���ون م���دة 
�لدر��س���ة لنيل �لدبلوم �ملهنية �س���نة جامعية و�حدة ويت�س���رط �أن ينجح �لطالب فيما 

جتريه �لكلية من �ختبار�ت للقبول.

ج-معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية بجامعة القاهرة:
ت�سري �لدر��سة يف �ملعهد وفًقا لالئحته �لد�خلية )وز�رة �لتعليم �لعايل2 ، 1995(، 
ويف �س���وء �لتط���ور�ت �لعلمي���ة يف �لعل���وم �لرتبوية و�لنف�س���ية و�لحتياج���ات �ملتطورة 
للنوعي���ات �ملختلف���ة م���ن �ملعلم���ني يف مر�ح���ل �لتعلي���م �ملختلف���ة، ر�أى جمل����س �ملعه���د 
تعدي���ل �لالئح���ة مب���ا ي�س���مح و�ل�س���تجابة له���ذه �لتط���ور�ت و�لحتياجات، فت�س���من 
�لتعديل ��س���تحد�ث �س���عبة لإع���د�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة متنح فيها درج���ة �لدبلوم 
�لعامة و�لدبلوم �خلا�سة ودرجتى �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف فل�سفة �لرتبية �خلا�سة، 
وقد مت �لتعاون لتنفيذ �لدر��سة بهذه �ل�سعبة بني كل من معهد �لدر��سات و�لبحوث 

�لرتبوية ومدر�سة �لرتبية بجامعة نورث كارولينا.
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1-الدبلوم العامة يف الرتبية ) �سعبة الرتبية اخلا�سة(:
�له���دف من �لدر��س���ة يف هذه �لدبلوم �إعد�د �ملعلم���ني للعمل مع �لأطفال ذوى 
�لحتياجات �خلا�سة من خالل تزويدهم بالقدر �ل�سرورى و�لأ�سا�سى من �ملعلومات 

و�ملهار�ت �لتي متكنهم من ذلك.

2-درجة الدبلوم اخلا�س يف الرتبية ) �سعبة الرتبية اخلا�سة(:
تهدف �لدر��س���ة يف �لدبلوم �خلا�س���ة �إىل تزويد �ملعلمني مب�س���توى متقدم من 
�ملعلومات و�ملهار�ت �لالزمة للعمل مع �لأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة وفًقا لنوع 

�حلاجة.

3-املاج�ستر يف الرتبية ) تخ�س�س الرتبية اخلا�سة(:
يت���م �لت�س���جيل و�لإ�س���ر�ف لدرجة �ملاج�س���تري وفًقا لنف�س �لقو�ع���د �لو�ردة يف 
�لالئح���ة �لتنفيذي���ة للجامع���ات �مل�س���رية ولئح���ة �ملعه���د وحتت �لإ�س���ر�ف �مل�س���رتك 
من �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س باملعهد ومدر�س���ة �لرتبية بجامعة ن���ورث كارولينا وذلك 
طو�ل �س���ريان مفعول هذه �لتفاقية، ويلزم �لطالب بح�س���ور �ل�سيمنار �خلا�س بهذ� 

�لتخ�س�س طو�ل �لعام.
4-درجة دكتور الفل�سفة يف الرتبية ) تخ�س�س الرتبية اخلا�سة(:

ته���دف �لدر��س���ة يف ه���ذه �لدرج���ة �لعلمي���ة �إىل �إع���د�د �لقي���اد�ت يف جم���الت 
�لرتبية �خلا�سة و�لبحث و�لتدري�س على �مل�ستوى �جلامعي و�لعايل.

وي�سرتط للح�سول على درجة دكتور �لفل�سفة يف �لرتبية ) تخ�س�س �لرتبية 
�خلا�س���ة( �إع���د�د �لر�س���الة و�أن يدر����س �لط���الب �أربعة مق���رر�ت على �لأقل، ل�س���اعات 
در��سية تبلغ ثمان �ساعات من بني �ملقرر�ت �لتالية: ) �ملد�خل متعددة �لنظم لالأطفال 
غري �لعاديني – حلقة بحث يف �لرتبية �خلا�سة ) �سيمنار ( – طرق تقدمي �خلدمات 
�ل�ست�س���ارية – ط���رق �لتحلي���ل �لإح�س���ائى – تخطي���ط �لرب�مج وحتليل �ل�سيا�س���ات 

و�لتقومي مقرر�ت �ختيارية �أخرى يختارها �لطالب(.
 ويحدد �ملعهد يف �سوء �أى �لأق�سام �ملخت�سة �ملقرر�ت �لالزمة لكل طالب. ويف 
جميع �حلالت ير�عى �أن يتم �لت�سجيل حتت �إ�سر�ف ع�سوى هيئة تدري�س من جامعة 
�لقاهرة ونورث كارولينا وقيام �أع�ساء �لتدري�س من جامعة نورث كارولينا بالتعاون 
مع هيئة �لتدري�س باملعهد بتدري�س �ملقرر�ت �ل�س���ابقة وذلك طو�ل �س���ريان �لتفاقية.
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د-مركز معوقات الطفولة بجامعة الأزهر:
حت���ددت �أه���د�ف �ملركز يف �ملادة �لأوىل م���ن لئحته �لد�خلي���ة )جامعة �لأزهر 
،1990( وه���ي: �أن �ملرك���ز يهدف �إىل تنظيم �لدر��س���ة و�لتدريب و�لبحث، و�ل�ست�س���ارة 
يف جمالت �إعاقات �لطفولة، و�لقيام برب�مج ��ستعر��سية وقائية عالجية للمعوقني 
و�أ�س���رهم) بالتع���اون م���ع �ل���وز�ر�ت �ملعني���ة (، ومن �ملتوق���ع �أن ميتد ن�س���اط �ملركز من 

م�سر �إىل �لدول �لعربية و�لإ�سالمية ح�سب �حلاجة.

ولقد ت�سمنت �ملادة �لثانية من �لالئحة �لد�خلية للمركز » �أن يتو�جد باملركز 
ق�س���م �أكادميى و�حد « هو » ق�س���م �لرتبية �خلا�سة و�لتاأهيل«. وت�سري �لدر��سة يف هذ� 
�لق�س���م وفًقا لنظام �لف�س���ول �لدر��س���ية ومينح �لق�س���م �لدبلومتني �لآتيتني متهيًد� 

لدرجتى �ملاج�ستري و�لدكتور�ه، وهما: 

-الدبلوم العامة يف الرتبية اخلا�سة والتاأهيل: 
ويقب���ل به���ا خريج���و جامع���ة �لأزه���ر و�جلامع���ات �مل�س���رية �أو م���ا يعادله���ا يف 
�لتخ�س�سات �ملنا�سبة، و�لدر��سة بالدبلوم ملدة عام در��سى كامل على ف�سلني در��سيني، 
كل ف�س���ل منها 16 �أ�س���بوًعا على �أن ينجح �ملتقدم يف �لختبار�ت �لتحريرية و�ل�سفهية 
يف �للغة �لإجنليزية �أو غريها من �للغات �لأجنبية و�ملقابالت �ل�سخ�سية للتحقق من 

لياقته للدر��سة.

-الدبلوم اخلا�سة يف الرتبية اخلا�سة والتاأهيل:
و�لتاأهي���ل«  »�لرتبي���ة �خلا�س���ة  �لدبل���وم �خلا�س���ة يف  به���ذه  للدر��س���ة  يقب���ل 
�حلا�س���لون عل���ى تقدي���ر جي���د عل���ى �لأق���ل يف �لدبل���وم �لعام���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
و�لتاأهي���ل م���ن �ملرك���ز �أو م���ا يعادلها من �أى معه���د علمى �آخر معرتف ب���ه من جامعة 
�لأزهر، و�لدر��س���ة يف �لدبلوم �خلا�س���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل ملدة عام در��سى 

كامل على ف�سلني در��سيني كل ف�سل 16 �أ�سبوًعا.

وت�س���ري �ملقرر�ت �لأكادميية يف �لدبلوم �خلا�سة يف �لرتبية �خلا�سة و�لتاأهيل 
من خم�س م�سار�ت تخ�س�سية هي:

م�ض���ار اخلدم���ات الطبي���ة: للحا�ض���لني عل���ى بكالوريو����ض الط���ب واجلراح���ة - )
والتمري�ض العاىل والعالج الطبيعى ومقررات هذا امل�ضار 36 �ضاعة ف�ضلية.
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م�ض���ار اخلدمات النف�ض���ية: للحا�ض���لني على لي�ض���ان�ض علم النف����ض، ومقررات - )
هذا امل�ضار 36 �ضاعة ف�ضلية.

م�ض���ار اخلدمات االجتماعية والتاأهيلية: للحا�ض���لني على لي�ض���ان�ض االجتماع - )
اأو اخلدمات االجتماعية، ومقررات هذا امل�ضار 36 �ضاعة ف�ضلية.

م�ض���ار اخلدمات الرتبوية: للحا�ض���لني عل���ى بكالوريو�ض اأو لي�ض���ان�ض تربوى - )
اأو املوؤه���الت اجلامعي���ة املتبوعة بدبل���وم تربوى عال، ومقررات هذا امل�ض���ار 36 

�ضاعة ف�ضلية.
م�ض���ار الثقافة واالإعالم والطالئع: للحا�ض���لني على موؤهالت منا�ضبة للعمل - )

يف ه���ذه املج���االت م���ع ذوي االإعاق���ة كموؤه���الت االإع���الم، واملكتب���ات والرتبي���ة 
الريا�ضية.

- درجة التخ�س�س )املاج�ستر( يف الرتبية اخلا�سة والتاأهيل:
ن�س���ت �مل���ادة )15( م���ن �لالئح���ة �لد�خلي���ة ملرك���ز معوق���ات �لطفولة عل���ى �أنه 
ي�س���رتط لت�س���جيل �لطال���ب لدرجة �لتخ�س����س )�ملاج�س���تري( �أن يكون حا�س���اًل على 
�لدبلوم �خلا�س���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل من جامعة �لأزهر �أو ما يعادلها من 
�إحدى �جلامعات بتقدير عام جيد على �لأقل ويتحدد م�سار �لتخ�س�س يف �ملاج�ستري 

بنف�س م�سار �لتخ�س�س يف �لدبلوم �خلا�سة �حلا�سل عليها �لطالب .
- درجة دكتور الفل�سفة يف الرتبية اخلا�سة والتاأهيل:

ن�س���ت �ملادة )22( من �لالئحة �لد�خلية �ملنظمة ملركز معوقات �لطفولة على 
�أن���ه ي�س���رتط يف قي���د �لطالب لني���ل درجة �لدكت���ور�ه يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لتاأهيل 
�أن يك���ون حا�س���اًل عل���ى تقدير جي���د على �لأقل يف درجة �لتخ�س����س )�ملاج�س���تري( يف 
�لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل من جامعة �لأزهر �أو على درجة معادلة من معهد علمى 

�أخر معرتف به من جامعة �لأزهر.

ه-كلية ريا�س الأطفال بالدقى:
 �أن�سئت كلية ريا�س �لأطفال بالقاهرة بالقر�ر �لوز�رى رقم 787 ل�سنة 1988م 

وحتددت �أهد�فها )وز�رة �لتعليم �لعايل ، 1989( يف حتقيق ما يلى:
• اإعداد متخ�ض�ضات لريا�ض االأطفال ومرحلة ما قبل املدر�ضة االبتدائية.	
• اإعداد م�ضرفات مراكز الرعاية النهارية )احل�ضانة(.	
• اإعداد جلي�ضات االأطفال االأ�ضوياء وذوي االإعاقة.	
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ومتن���ح �لكلي���ة درج���ة بكالوريو����س �لرتبي���ة يف �لطفول���ة �ملبكرة �س���عبة ريا�س 
�لأطفال و�س���عبة �لأطفال �ملتفوقني، و�س���عبة �لأطفال ذوي �لإعاقة. وت�س���ري �لدر��سة 

وفق نظام �ل�ساعات �ملعتمدة.

�لتالي���ة:                                           �مل���و�د  م���ن  �لإعاق���ة  ذوي  �س���عبة  �لر�بع���ة  �ل�س���نة  منه���ج  ويتك���ون 
) �لطفل �ملعاق �إعاقات عقلية / ج�س���مية / �جتماعية / نف�س���ية( – �لتو�فق �لنف�س���ى 
ل���دى �لطف���ل �ملع���اق – �لطف���ل �ملع���اق ومه���ار�ت �لت�س���ال – م�س���كالت �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة وعالجه���ا – �لقيا�س و�لتقومي – موؤ�س�س���ات رعاي���ة �لأطفال ذوي �لإعاقة – 
�إع���د�د �مل���و�د �لتعليمي���ة للطف���ل �ملع���اق – حلق���ة بحث ح���ول ) �لطفل �ملع���اق (. ويبلغ 

�إجماىل عدد �ل�ساعات �ملعتمدة 20 �ساعة �أ�سبوعًيا.

ولكن مل يتم �لعمل بهذه �لالئحة �لد�خلية حيث �أنه وفًقا للقر�ر �لوز�رى رقم 
859 بتاريخ 1994/8/25م ب�س���اأن �لالئح���ة �لد�خلية �لتنظيمية لكلية ريا�س �لأطفال 
بالدقى، قد مت �إلغاء �لتخ�س����س من مقرر�ت �خلطة �لدر��س���ية ملرحلة �لبكالوريو�س 
“�لفرقة �لر�بعة” و�أ�سبحت �لد�ر�سة عامة بحيث �أن �لطالبة تقوم بدر��سة مادة علم 
نف�س �لفئات �خلا�س���ة و�س���عوبات �لتعلم كمو�د تاأهيلية للعمل يف حالة �لأطفال ذوى 

�لحتياجات �خلا�سة.

 وت�س���منت �مل���ادة )20( م���ن �لالئح���ة �لد�خلي���ة لكلي���ة ريا����س �لأطف���ال لع���ام 
1995/94م �لدبلوم �خلا�س يف �لرتبية )ريا�س �لأطفال( تخ�س�س طفل غري عادي.

 وي�س���رتط للقب���ول بهذه �لدبل���وم �أن يكون �لطالب حا�س���اًل على بكالوريو�س 
�لرتبي���ة وريا����س �لأطفال �أو �إحدى �س���عب ريا����س �لأطفال بكلي���ات �لرتبية �لنوعية 

بتقدير جيد على �لأقل. ومدة �لدر��سة بهذه �لدبلوم عامان در��سيان. 

و-اإعداد معلم ذوى الحتياجات اخلا�سة يف كلية الرتبية النوعية بالقاهرة:
���ا جدي���ًد�   حر�س���ت كلي���ة �لرتبي���ة �لنوعي���ة بالقاه���رة �أن ت�س���تحدث تخ�س�سً
ي�س���اف �إىل تخ�س�س���اتها �لقائم���ة فع���اًل يف �ملج���الت �لفني���ة و�ملو�س���يقية و�لقت�س���اد 
�ملن���زيل و�لإع���الم �لرتبوي وتكنولوجي���ا �لتعليم، باعتبار �أن هذه �لتخ�س�س���ات تقدم 
خدماته���ا لط���الب مد�ر�س �لتعلي���م �لعام قبل �جلامعي. وقد ��س���تهدف �ل�س���تحد�ث 
ذوى �حلاجات �خلا�س���ة من �ملوهوبني و�لفائقني وذوي �لإعاقة على �ختالف نوعهم 
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وم�س���توياتهم، بحي���ث تع���د �لك���و�در �لتي تق���دم خدماته���ا لهم يف نف�س �ملج���الت �لتي 
تقدمها �لكلية. ولهذ� �س���ارت �خلطة �لدر��س���ية معتمدة على ما تقدمه �أق�سام �لكلية 
من معلومات ومعارف وتطبيقات كل يف جمال تخ�س�سه بالإ�سافة �إىل خطة �لرتبية 
�خلا�سة �لتي تعتمد على حمتو�ها على تنمية �ملهار�ت �لدر��سية يف �لتعامل مع ذوى 

 �حلاجات �خلا�سة وفًقا لتخ�س�س كل د�ر�س.
وخط���ة �لرتبية �خلا�س���ة �لتي تقدمه���ا كلية �لرتبية �لنوعي���ة بالقاهرة تهتم 

بالتخ�س�سات �لتالية )�لعطار ، 2003 ، �س165(:
معلم الرتبية اخلا�ضة يف الرتبية املو�ضيقية.- )
معلم الرتبية اخلا�ضة يف الرتبية الفنية.- )
معلمة الرتبية اخلا�ضة يف االقت�ضاد املنزيل.- )
اأخ�ضائى الرتبية اخلا�ضة يف تكنولوجيا التعليم.- )
اأخ�ضائى الرتبية اخلا�ضة يف االإعالم الرتبوي.- )

ز-اإعبداد معلبم الرتبيبة اخلا�سبة يف كليبة علبوم ذوي الإعاقبة والتاأهيبل بجامعبة 
الزقازيق:

 كلية علوم ذوي �لإعاقة و�لتاأهيل هي �إحدى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلم���ي يف جم���ال ذوي �لإعاق���ات �لت���ي ترتك���ز عل���ى �لدر��س���ات �لبيني���ة، و��س���تخد�م 
�لتكنولوجيا �حلديثة، وتعمل على بناء �لت�سور�ت، و�تخاذ �لإجر�ء�ت لتكوين �لكو�در 

�لرتبوية يف جمال �لإعاقة و�لتاأهيل.

 وهناك �لعديد من �لأهد�ف �ملناط بتلك �لكلية حتقيقها، �إل �أن �لهدف �لأ�سا�سي 
:)http://www. Dsr1.edu.eg/About.aspx) من �إن�س���ائها يتمث���ل فيم���ا يل���ي

• اإعداد كوادر موؤهلة علمًيا، وفنًيا للعمل مع االأفراد ذوي االإعاقة، والعمل معهم 	
يف جمال التعليم والتاأهيل والرعاية حيث توؤهل من يلتحق بها ليكون معلًما 
ا يف فئة معينة( لهوؤالء االأطفال، وم�ضارًكا يف  اأو اأخ�ضائًيا فئوًيا)اأي متخ�ض�ضً

تاأهيلهم)النظام التكاملي(.
• اإعداد وتاأهيل اأخ�ض���ائي الرتبية اخلا�ض���ة من الطالب احلا�ض���لني على درجة 	

البكالوريو����ض اأو اللي�ض���ان�ض م���ن اأي كلي���ة اأو معه���د علم���ي مع���رتف به وذلك 
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بعد درا�ض���ة مدتها عام واحد تت�ض���من تدريًبا عملًيا يح�ض���ل بعدها على درجة 
الدبل���وم العام يف عل���وم االإعاقة والتاأهيل التي توؤهله للعمل كاأخ�ض���ائي تربية 
خا�ض���ة)النظام التتابع���ي( اأم���ا خري���ج كلية الرتبي���ة الذي يدر����ض ذات النظام 

فيعمل معلًما باملرحلة الثانوية للطالب ذوي االإعاقات.
• اإع���داد الط���الب الراغب���ني يف ا�ض���تكمال درا�ض���اتهم العلي���ا لذل���ك م���ن خ���الل 	

ح�ض���ولهم عل���ى الدبل���وم اخلا����ض يف علوم االإعاق���ة والتاأهيل وذل���ك يف اإحدى 
ال�ضعب التي ت�ضمها الكلية.

• اإعداد كوادر ب�ضرية حا�ضلة على درجة املاج�ضتري والدكتوراه يف اأحد جماالت 	
االإعاقة.

 وتق���دم الكلي���ة برناجم���ني اكادمييني ع���ام وتربوي، وتقب���ل الطالب خريجي 
الثانوية العامة بق�ضميها العلمي)علو( واالأدبي، كما تقبل خريجي �ضعبة الريا�ضيات 
اإىل جانبهم���ا يف الربنام���ج الرتبوي لكي يتم اإعدادهم معلمني للريا�ض���يات للطالب 

ذوي االإعاقات اأو يف مدار�ض الدمج.

 ومتنح جامعة �لزقازيق بناًء على طلب كلية علوم �لإعاقة و�لتاأهيل �لدرجات 
العلمية التالية )حممد ، ن.ت ، �ض28-17(:

درجة �لبكالوريو�س يف علوم �لإعاقة و�لتاأهيل يف �أحد �لربناجمني �لأكادمييني . )
�ملقدمني فيها وذلك يف �أحد �لتخ�س�سات �لتي تقدمها وفقا�س لأق�سامها:

بكالوريو�س علوم �لإعاقة و�لتاأهيل )�أخ�سائي( يف �لتخ�س�سات �لتالية:	. 
- ��سطر�ب �لتوحد. - �لإعاقة �لفكرية.    
- �لإعاقة �لب�سرية. - �لإعاقة �ل�سمعية.    

- ��سطر�بات �للغة و�لتخاطب. - �لإعاقة �جل�سمية و�حلركية.  
- �سعوبات �لتعلم. 

بكالوريو�س تخ�س�س معلم �بتد�ئي و�إعد�دي لتخ�س�س �أكادميي معني.	. 
درج���ة دبلوم �لدر��س���ات �لعليا)عام-خا�س( يف علوم �لإعاق���ة و�لتاأهيل يف �أحد . )

�لربناجمني �ملقدمني.
درج���ة �ملاج�س���تري يف علوم �لإعاق���ة و�لتاأهيل يف �أحد تخ�س�س���ات �لدبلوم �لتي . 4

يتخ�س�س فيها وفًقا لالأق�سام �ملت�سمنة.
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درج���ة دكت���ور�ه �لفل�س���فة يف عل���وم �لإعاق���ة و�لتاأهيل يف نف�س تخ�س����س درجة . 5
�ملاج�ستري �لتي يح�سل �لطالب عليها.

 وي�سرتط للقيد يف �ملاج�ستري �و �لدكتور�ه فق �ملادة )30( �أن يح�سل �لطالب 
على �لدبلوم �خلا�س بتقدير ل يقل عن جيد على �لأقل حتى ي�سجل للماج�ستري، و�أل 
يقل تقديره عن جيد يف �ملاج�س���تري حتى ي�س���جل �لدكتور�ه، كذلك �أن يكون مو�س���وع 
�ملاج�س���تري و�لدكت���ور�ه يف تخ�س����س �لطال���ب بالدبل���وم �خلا����س، يدر����س �لطالب يف 
�ملاج�س���تري 17�س���اعة معتمدة مبعدل 7 مقرر�ت، بينما يدر�س للدكتور�ه عدد 13�ساعة 

معتمدة مبعدل 5 مقرر�ت.

2-موؤ�ض�ضات اأهلية ) غري حكومية (:
 تتنوع هذه املوؤ�ض�ضات على النحو التايل)�ضليمان ، 2000 ، �ض �ض 176 – 180(:

اأ-جمعية احلق يف احلياة:
ه���ي جمعي���ة تاأ�س�س���ت عام 1981م بو��س���طة جمموع���ة من �أه���اىل ذوي �لإعاقة 
عقلًيا وقد جمعهم هدف و�حد وهو« �أن يحافظو� لهوؤلء ذوي �لإعاقة على �أب�سط ما 

يف �حلياة وهو �حلق يف �حلياة ، �أى حق �لتعليم وحق �لعمل وحق �لتمتع باحلياة«.

وتت�س���من �جلمعية ف�س���وًل لتدريب �لأطفال من �س���ن 4 – 16 �س���نة، وف�سوًل 
للتدريب من �سن 16-20 �سنة، وور�ًسا �إنتاجية مزودة بالإمكانيات �ملنا�سبة.

وقد قامت �جلمعية باإن�س���اء مركز در��س���ات �لرتبية �خلا�سة ، وبد�أت �لدر��سة 
ب���ه يف �أكتوب���ر 1990م ويهدف �ملركز �إىل �إعد�د �ملعلم �خلا�س �ملدرب على �أ�س����س عملية 
حت���ى يك���ون موؤه���اًل لتحمل �مل�س���ئولية يف تدري����س وتدري���ب �لتلميذ �ملع���وق فكرًيا يف 

جميع مر�حل عمره �بتد�ء من مرحلة ما قبل �ملدر�سة �إىل مرحلة �لإعد�د �ملهني.

وي�سرتط لاللتحاق بهذ� �ملركز ح�سول �لد�ر�س على �سهادة جامعية و�جتياز 
�ملقابلة �ل�سخ�س���ية، ومعرفة لغة �أجنبية، وي�س���تثنى من �سرط �ل�سهادة �جلامعية من 

له خربة مبجال �لإعاقة �لفكرية.

وهناك ثالث نظم للدر��س���ة مبركز در��س���ات �لرتبية �خلا�سة �لتابع للجمعية 
وهي:
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نظام التفرغ الكامل: حيث يدر�ض الطالب جميع املواد.- )
نظام التفرغ اجلزئى: حيث يختار الدار�ض عدًدا من املواد يف كل فرتة درا�ضية.- )
نظام اال�ض���تماع: حيث يتاح للطالب ح�ضور املحا�ضرات يف املواد التي يختارها - )

كم�ضتمع بدون امتحان �ضهادة.

وتقوم �لدر��سة على نظام �لفرت�ت ومتتد كل فرتة 12 �أ�سبوًعا، وتق�سم �ل�سنة 
�لدر��سية �إىل 4 فرت�ت.

ب-مركز �سيتى للتدريب ودرا�سات الإعاقة الفكرية:
هذ� �ملركز هو �أحد م�سروعات جمعية كاريتا�س يف م�سر، وهي جمعية للتنمية 
�لجتماعي���ة تعم���ل وت�س���ارك يف �لعديد من �ملج���الت �لتي تهدف �إىل تنمية �لإن�س���ان 
و�ملجتمع �مل�سري، وبو�سفه �أحد هيئات �خلدمة �لعامة. ويعمل �ملركز يف �إطار �ملبادئ 
�لعام���ة لالإع���الن �لعامل���ي حلقوق �لإن�س���ان وحق���وق �لطفل و�لإع���الن �لعاملى حلقوق 

�لطفل �ملتخلف عقلًيا.

ومن �أهم �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز بر�مج �لتدريب، وعمل دور�ت متعددة 
يف جم���ال �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى وج���ه خا����س، وقد ق���ام �ملرك���ز لتنظي���م �لعديد من 

�لدور�ت لهذ� �لغر�س منها ما يلي:

1-دورة تدريبية ملعلم الرتبية اخلا�سة بالقاهرة:
وم���دة ه���ذه �ل���دورة خم�س���ة �أ�س���ابيع، وتعق���د ث���الث م���ر�ت يف �لع���ام ويقت�س���ر 
�للتح���اق به���ا عل���ى �لذين تر�س���حهم هيئ���ات �أو جمعيات تعت���زم �إمد�د مرك���ز �لإعاقة 
�لفكري���ة به���م. وقد نظمت ه���ذه �لدورة منذ عام 1987م و�لتحق بها ما بني 25 �إىل 40 

د�ر�س يف كل دورة.

2-برنام�ج ال�دورة التدريبي�ة املتقدم�ة ملعلم الرتبي�ة اخلا�س�ة )مركز �س�يتى للتدريب 
ودرا�سات الإعاقة الفكرية ،1993(« خريجو البعثة الداخلية »:

مت �لتفاق بني �لوز�رة وبني مركز �س���يتى للتدريب ودر��س���ات �لإعاقة �لفكرية 
لتنظي���م ه���ذه �ل���دورة خلريج���ى �لبعث���ة �لد�خلي���ة باعتباره���ا دورة لرف���ع م�س���توى 
�خلريجني ومدتها �أ�سبوعان، وقد نظمت �أربع دور�ت حتى عام 1993م �لتحق بها من 

20 : 30 طالًبا يف كل دورة. 
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 ويق���وم �ملرك���ز بتدري���ب �لعامل���ني و�ملتطوع���ني �لعامل���ني يف جم���ال �لرتبي���ة 
�خلا�سة حيث تنق�سم بر�مج �لتدريب �إىل ما يلي )خز� ، 2005 ، �س �س 89 ، 90(: 

1- الربامج العامة: وتنق�سم اإىل اأربع م�ستويات: 
م�س���توى )�أ(: يه���دف ه���ذ� �مل�س���توى �إىل تكوي���ن دور �إيجابى يف م�س���اعدة ذوى 
�لحتياجات �خلا�سة من خالل �إك�ساب �لد�ر�س �حلد �لأدنى من �ملعلومات و�خلرب�ت 

)20 �ساعة تدريبية(.
م�س���توى )ب(: يه���دف هذ� �مل�س���توى �إىل تاأهي���ل �لد�ر�س للقي���ام مبهام مدرب 

م�ساعد لذوى �لحتياجات �خلا�سة )200 �ساعة تدريبية(.
م�س���توى )ج(: يه���دف هذ� �مل�س���توى �إىل متك���ني �لد�ر�س للقي���ام مبهام مدرب 

تاأهيل لل�سخ�س ذوى �لحتياجات �خلا�سة )350 �ساعة تدريبية(.
م�ستوى )د(: يهدف �إىل تاأهيل �لد�ر�س �أخ�سائى يف �إحدى جمالت �لعمل مع 

ذوى �لحتياجات �خلا�سة )450 �ساعة تدريبية(. 

2- الربامج اخلا�سة: وت�سم هذه النوعية عدة برامج تدريبية: 
تدريب العاملني بالهيئات.- 
تدريب اأولياء االأمور. - 
تدريب املتطوعني. - 
التدريب الفردى املوجه.- 

�أمثلة للدور�ت �خلا�سة: )�للغة و�لتو��سل، منت�سورى، �لتو��سل غري �للفظى، 
�لتاأهيل �ملهني، �لرتبية �لفنية، �لرتبية �جلن�سية، �إعد�د �لأخ�سائي �لنف�سي(.

ج-مركز عني �سم�ص للتاأهيل:
يتب���ع ه���ذ� �ملرك���ز جمعي���ة �له���الل �لأحم���ر �لفل�س���طينى ويعم���ل عل���ى توفري 

�خلدمات �ملختلفة لالأفر�د متعددى �لإعاقات وتنح�سر �أهد�فه يف �لآتي:
توفري بر�مج د�خل �ملركز ت�س���مل �سل�س���لة من خدمات �لتاأهيل تقدم لالأطفال - 

و�لكبار ذوي �لإعاقة كى تتيح لهم �لفر�س���ة لتحقيق �إمكانياتهم ب�س���كل �أقرب 
ما يكون للطبيعي.

توفري التدريب املالئم للعاملني يف بر�مج �ملركز.- 
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ولتحقي���ق ه���ذه �لأهد�ف بد�أ �ملركز برناجًما در��س���ًيا عام 1985/84م �لتحق به 
حو�ىل 25 �ساًبا وفتاة فل�سطينيني، و�نتظمو� يف حما�سر�ت نظرية وعملية ملدة يومني 
�أ�س���بوعًيا، و��س���رتكو� يف بر�مج �خلدم���ة �ملقدمة للمرتددين على بقية �أيام �لأ�س���بوع، 
وح�سل �لذين �جتازو� هذ� �لربنامج على وظيفة م�ساعد مدرب تاأهيل باملركز، وبعد 
تطوي���ر �لربنام���ج �أطلق عليه« در��س���ات يف تنمي���ة �لقدر�ت و�لتاأهيل«، و��س���بح يتكون 
من م�س���تويني مدة كل م�س���توى منهما عامني كاملني، �أى �أن �لدر��سة باملركز ت�ستمر 

ملدة �أربعة �سنو�ت بعد �لنتهاء من �ملدر�سة �لثانوية.
و�ملتتب���ع لو�ق���ع موؤ�س�س���ات تكوي���ن �ملعل���م عل���ى �مل�س���توى �جلامع���ي و�لعايل يف 
جمهوري���ة م�س���ر �لعربية، يجد تعدًد� يف هذه �ملوؤ�س�س���ات من حيث �ل�س���كل و�لتكوين، 
قلم���ا جن���د مثل���ه يف م�س���ادر �أو موؤ�س�س���ات �أخ���رى مثل كلي���ات �لطب و�ل�س���يدلة �لتي 
تخ���رج فيه���ا �لطبي���ب و�ل�س���يدىل �لتي حتمل �أ�س���ماء موح���دة يف جميع �أنحاء م�س���ر 
و�لع���امل �لعربى، فاختالف م�س���ميات �مل�س���ادر وتعددها قد ي���وؤدى �إىل �ختالف �لفكر 
�لرتب���وي و�لعلم���ي �حلاكم لتكوين خريجى هذه �مل�س���ادر �ملتع���ددة، ومن ثم �ختالف 
نوعي���ة وكفاي���ة ه���وؤلء �خلريج���ني، �لت���ي ق���د تتع���دد �أه���د�ف بر�جمه���ا، حمتوياتها، 
�أ�س���اليب عملها و��س���رت�تيجيتها دون وجود وحدة فكر جتمعها وتوحد �أ�ساليب �لعمل 

بها مبا يجعلها ت�سري يف نف�س �لجتاه )طلبة ، 1996م، �س257(.
وميكن �لقول �إن مد�ر�س ذوي �لإعاقة يف جمهورية م�س���ر �لعربية ل ت�س���تفيد 
به���ذه �لقوة �لت���ي مت �إعد�دها. ويجب �أن يكون معلم���ي �لأطفال ذوي �لإعاقة حمبني 
ملهنته���م موؤمن���ني به���ا ، �س���ديدي �لتحم����س و�لإخال����س له���ا، م�س���ايرين لالجتاهات 
�حلديث���ة يف �لرتبي���ة، مبتكرين يف عملهم باتباع �لأ�س���اليب �ملختلفة يف �لو�س���ول �إىل 
�أغر��س���هم، مملوؤين بروح �لأب���وة للرجال، و�لأمومة للن�س���اء مقتنعني باأنهم يعملون 

على �إعد�د �أطفال ملجتمع �لأ�سوياء.

اخلطوة الثالثة: اإعداد معلم الرتبية اخلا�سة يف بع�ص الدول املتقدمة

متهيد:
���ا باإعد�د �ملعلمني   ت���ويل �لأنظم���ة �لرتبوية يف �لبلد�ن �ملتقدمة �هتماًما خا�سً
وتدريبهم ورعايتهم مع �ختالف يف �لدرجة و�لفاعلية وت�سعى �إىل رفع م�ستوى �أد�ئهم 
وزيادة فاعليتهم وحت�س���ني �أو�ساعهم �لقت�سادية و�لجتماعية، وذلك كا�سرت�تيجية 

لإ�سالح �لأنظمة �لتعليمية.
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م���ن  �ملتخ�س�س���ة  �لك���و�در  باإع���د�د  �لأمريكي���ة  �ملتح���دة  �لولي���ات  وتهت���م   
�لأخ�س���ائيني و�ملر�س���دين �لنف�س���ني �لذي���ن يك���ون لديهم �لق���درة على �لعم���ل يف هذ� 
�ملجال. بل مت �إن�ساء »�لعديد من �ملر�كز �ملتخ�س�سة لهذ� �لغر�س مثل مركز نرب��سكا 
�لطب���ى ومرك���ز جامع���ة نيوي���ورك وغريه���م حيث تق���وم ه���ذه �ملر�كز باإع���د�د من يتم 
�ختي���اره ل�س���غل من�س���ب معلم متخ�س����س ملرحل���ة �لطفولة و�ملر�هق���ة لالأطفال غري 
�لعاديني حيث تختلف هذه �لرب�مج يف �لإعد�د باختالف نوع �لإعاقة، ودرجة �سدتها«

) كا�سف ، 1993 ، �س 143(.

 ومن �لناحية �لتاريخية كان �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة ومنحهم رخ�سة 
مز�ول���ة �ملهن���ة وتعيينه���م يتم يف �إطار ت�س���نيف �لأطف���ال �جلارى تطبيق���ه وفق فئات 
�لإعاقة. وتقت�س���ر تلك �لرخ�س حالًيا على خم�س���ة جمالت فقط للرتبية �خلا�س���ة 
هي: �لإعاقة �ل�س���معية، و�لإعاقة �لب�س���رية، و��سطر�بات �لنطق و�لتحدث، و�لإعاقة 

�حلادة، و�لإعاقة �ملتو�سطة.

وم���ن �أه���م �خل�س���ائ�س �لت���ي يج���ب �أن يتمت���ع به���ا معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
)�سليمان ، 2000 ، �س �س 239 ، 240(:

اأن يفهم الطريقة اخلا�ضة بالتدري�ض لهوؤالء التالميذ.- )
اأن يعرف كيف يو�ضل املعلومات املتاحة واملنا�ضبة لهم.- )
اأن يعرف متو�ضط ذكائهم واأف�ضل القدرات الفعلية لديهم.- )
اأن يهيئهم للم�ضتويات املنا�ضبة لالإجنازات املتوقعة داخل املجموعة.- )
اأن يك���ون مراعًي���ا للفروق الفردي���ة بني التالميذ وواعًيا الأه���م النتائج يف هذا - )

املجال.
اأن يكون لديه القدرة على تقومي التالميذ والقدرة على اإدارة الف�ضل.- 6

وقد �جتهت �أهد�ف �إعد�د معلمي �لتعليم �خلا�س نحو متكني �ملعلم من:
تهيئ���ة الفر����ض املنا�ض���بة لكل طف���ل معوق لكى ي�ض���تطيع االعتماد على نف�ض���ه - 

والقيام بدوره يف املجتمع يف حدود اإمكاناته وقدراته.
اإعط���اء الفر�ض���ة لالأطف���ال غري العادي���ني للح�ض���ول على الق���درات واملهارات - 

املعلومات وامل�ض���ئوليات التي يكون قادًرا على القيام بها لكى ي�ض���عر اأنه فرد له 
قيمة.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 91 

اإك�ضاب االأطفال غري العاديني املهارات التي متكنهم من اال�ضتقالل واالعتماد - 
على اأنف�ضهم يف الك�ضب.

التقييم لكل حالة وتوفري العالج اخلا�ض بكل طفل.- 
م�ضاعدة بع�ض الفئات يف تعليم بع�ض املواد الدرا�ضية.- 
اإ�ضباع حاجات ورغبات وميول االأطفال ذوى االحتياجات اخلا�ضة.- 

ولق���د بد�أ �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية منذ 
مطل���ع �لق���رن �لع�س���رين تقريًبا. وكانت �لأمن���اط �لأوىل لالإعد�د و�لتدريب تن�س���ب 
 Residential Schools أ�سا�ًس���ا عل���ى �إعد�د �ملعلمني للعمل يف �ملوؤ�س�س���ات �لد�خلي���ة�
�لت���ي يلتح���ق به���ا �لط���الب �ملتخلفني عقلًي���ا ، وكان �لربنام���ج �لأول لإع���د�د �ملعلمني 
على �س���كل تدريب مهنى خا�س للعمل يف ميد�ن �لإعاقة �لفكرية، وكان هذ� �لتدريب 

ي�ستغرق �سنة تقريًبا.

ويف �لبد�ي���ة كانت غالبي���ة بر�مج �إعد�د �ملعلمني بالكليات و�جلامعات �ملختلفة 
عبارة عن بر�مج �س���يفية للمعلمني �لذين لديهم خرب�ت خا�س���ة يف جمال �لتدري�س، 
وكان ي�سرتط �أن يكون للمعلم تدريب يف جمال �لتعليم قبل �لعمل مبد�ر�س �ملتخلفني 
عقلًي���ا، و��س���رتط �أن يك���ون هذه �خلربة م���ا بني ) 3 – 5 ( �س���نو�ت يف مد�ر�س �لتعليم 

�لعام)مر�سى ، 1990 ، �س 138(. 

و�لجت���اه �حلدي���ث �لآن يف �لولي���ات �ملتح���دة، ه���و تكوي���ن فري���ق �لعم���ل م���ن 
�ملعلمني د�خل مدر�سة �ملتخلفني عقلًيا، وهو يقوم بتخطيط �لرب�مج وتعليم وتدريب 

�لطالب �ملتخلفني ورعايتهم و�لتقليل من �أثر �لإعاقة �لفكرية عليهم.

 ويغط���ى بر�م���ج �إع���د�د وتدري���ب معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة �ملج���الت �لتالية 
)مر�سى ، 1990 ، �س �س 141 – 145(:

املجال الأول:
يدخ���ل �لط���الب �جلامع���ة ويلتحق���ون بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بع���د �نته���اء 
در��س���تهم للمرحل���ة �لثانوي���ة، فيدر����س �لط���الب م���و�د ثقافي���ة عام���ة �س���من برنامج 
�إعد�ده���م مثل در��س���ة �لعل���وم �حلرة، و�لعل���وم �لطبيعي���ة و�لبيولوجية و�لريا�س���يات 

و�لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية.
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املجال الثاين:
وه���و ي�س���مل �إعد�د معل���م �ملدر�س���ة �لأولي���ة �أو �لثانوية: ويجب عل���ى كل معلم 
متخ�س����س يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة �أن يكون لديه خلفي���ة يف �لرتبية، وي�س���تمل �لإعد�د 
له���ذ� �ملج���ال �مل���و�د �لدر��س���ية �لت���ي تخ���دم هات���ني �ملرحلت���ني مث���ل: مب���ادئ �ملدر�س���ة 
�لأولي���ة و�لثانوي���ة، وطرق تدري�س �ملدر�س���ة �لأولي���ة، و�لفنون، و�ملو�س���يقى و�لتدريب 
�لعملي، وميكن ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة �لعمل باملد�ر�س �لعادية بعد ح�س���ولهم على 

بكالوريو�س �لرتبية �خلا�سة.

املجال الثالث:
يتلقى جميع معلمي �لرتبية �خلا�س���ة، مناهج تعريفية �إ�س���افية عن �لرتبية 
�خلا�س���ة وه���ذه �ملناه���ج ت�س���تمل عل���ى: �س���يكولوجية وتربي���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة، 

وم�سكالت يف �ل�سلوك و�لختبار�ت و�ملقايي�س.

املجال الرابع:
عندما يعد �ملعلم لتدري�س �لأطفال غري �لعاديني �سو�ء كانو� متخلفني عقلًيا 
�أو �س���م �أو �أى �إعاقة �أخرى، فالبد من �لتخ�س����س يف �إحدى هذه �ملجالت، وذلك لأن 

كل جمال له بر�جمه �خلا�سة به.

وينق�س���م نظ���ام �إع���د�د �ملعلم���ني وتدريبه���م للعم���ل يف مي���د�ن ذوي �لإعاق���ة يف 
�لوليات �ملتحدة �إىل ثالث بر�مج لالإعد�د هي:

درا�ض���ة اأكادميي���ة مل���دة خم�ض �ض���نوات يتلق���ى فيها املعل���م درا�ض���ته فينتهي فيها - )
باحل�ض���ول على درجة املاج�ض���تري يف الرتبية، كما يتلقى املعلم يف اأثناء درا�ضته 
تدريًبا عملًيا يف مدار�ض الرتبية اخلا�ض���ة، لدرا�ض���ة احلاالت املختلفة درا�ض���ة 
ميداني���ة وكذل���ك التدري���ب عل���ى ممار�ض���ة العم���ل يف جم���ال تربي���ة االأطف���ال 

املتخلفني عقلًيا.
برنامج مدته اأربع �ضنوات بعد التخرج يف تربية وتعليم ذوي االإعاقة، يكت�ضب - )

الدار����ض يف ه���ذا الربنام���ج خ���ربة وكف���اءة يف تربية وتعلي���م ورعاي���ة االأطفال 
املتخلفني عقلًيا.

برنام���ج مدت���ه عامني بعد التخرج من اجلامع���ة، ويبداأ الربنامج بعد برنامج - )
الدرا�ضة العادى وي�ضمل جميع فئات ذوي االإعاقة.
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وتق���دم �حلكوم���ة �لفيدر�لي���ة للجامعات و�لكلي���ات �لتي تقوم باإع���د�د معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة م�س���اعد�ت مالي���ة، وميك���ن تو�س���يح �س���روط �للتح���اق للد�ر�س���ني 

برب�مج �إعد�د معلمي �ملتخلفني عقلًيا فيما يلي:
اأن يكون للطالب درجة علمية جامعية �ضابقة.- )
ويف�ضل من لديه اخلربة بالعمل يف ميدان ذوي االإعاقة.- )
النظ���ر اإىل خربت���ه م���ن خ���الل �ض���جله االأكادمي���ى لتو�ض���يح دوره يف العمل يف - )

جمال التعليم العام.
امليل والرغبة يف العمل يف ميدان ذوي االإعاقة.- )
�ضالمة اجل�ضم واحلوا�ض.- )

و�أى برنام���ج خا����س باإع���د�د معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة بالولي���ات �ملتح���دة 
�لأمريكي���ة تك���ون م���ن 25% در��س���ة ذ�ت �أ�س���ا�س ترب���وى )م���و�د تربوي���ة (، و75% م���و�د 

رئي�سية متخ�س�سة )جالل و�لبجاوى ، �لقاهرة ، 1993 ، �س �س 203 – 205(.

ويت���م من���ح �ملعلمون �لعامل���ون يف جمال �لإعاق���ة �لفكرية باعتب���اره فرًعا من 
فروع �لرتبية �خلا�سة حافًز� مالًيا ي�ساف �إىل مرتباتهم لأن هوؤلء �ملدر�سني يبذلون 

جهوًد� كبرية يف تربية وتعليم وتاأهيل �ملتخلفني عقلًيا وغريهم من ذوي �لإعاقة.

و�لدر��س���ة تكون ميد�نية قائمة على �ملالحظة و�ل�ستنتاج، لهذ� يلزم للد�ر�س 
�أن يعي����س م���ع ذوي �لإعاق���ة د�خ���ل مد�ر�س���هم، ويالحظه���م عن قرب د�خل ف�س���ولهم 
وخ���الل حياته���م �لعام���ة. وقد �أتاح �ت�س���اع جمالت �إع���د�د �ملعلم �لعدي���د من �لفر�س 
لإع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة. وتتمثل �ل�س���مات �لجتماعية و�ل�سخ�س���ية �ملطلوبة 
يف معلم���ي ذوي �لإعاقة يف �ل�س���جل �لأكادمي���ى و�لقدرة �لعقلية، و�لتكيف �ل�سخ�س���ى 
و�لجتماعى، و�للتز�م بت�س���خي�س ذوي �لإعاقة، و�خل�سائ�س �جل�سمية. كما تتطلب 
�لنظ���ر �إىل ما�س���يه �ل�سخ�س���ى وتو�س���يات �لأ�س���خا�س �لقريبني من���ه و�ملطلعني على 
حيات���ه �ل�سخ�س���ية و�لجتماعي���ة لالطمئن���ان على قيام���ه مبهام���ه يف �لتدري�س على 

�لوجه �لأكمل )نخلة ، 1975 ، �س �س 206 – 208(.
 وي�س���رتط يف �لد�ر����س �أن يكون قد �أمت در��س���ته �جلامعية بتف���وق مع معرفته 
باأ�س����س �س���يكولوجية �لتعل���م و�لنم���و وتطور �لطف���ل يف جمالت �لتعلم غ���ري �لعادية، 

ودر�يته برتبية �لطفل �لكفيف و�لأ�سم.
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 وت�س���اعد �ملقابلة �ل�سخ�س���ية للمر�س���حني لاللتحاق برب�مج �إعد�د �ملعلم على 
معرفة �خل�س���ائ�س �جل�س���مية، �إذ ي�س���رتط يف معلم ذوي �لإعاقة، وخا�س���ة �ل�سم، �أن 
يكون لديه �لقدرة على نطق �حلروف من خمارجها �سليمة، حتى يتمكن من �لتفاهم 
مع هوؤلء �لأطفال وتعليمهم �للغة �ل�س���فهية، ثم �لقر�ءة و�لكتابة على �أ�س����س �سليمة 
مبا يتفق مع �إعاقتهم، وهناك �لتز�م بعدم �لرت�خى يف تطبيق �سروط ومعايري �لقبول 
لهوؤلء �لد�ر�سني �لذين �سيقع على عاتقهم تعليم ذوي �لإعاقة )نخلة ، 1975 ، �س 210(.

 ويت���م �لإع���د�د �لعلمى ملعلمي �ملتخلفني عقلًي���ا يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
باإع���د�د  �خلا�س���ة  �لرب�م���ج  وتختل���ف  �ملختلف���ة،  و�جلامع���ات  �لكلي���ات  رح���اب  يف 
معلم���ي �ملتخلف���ني عقلًي���ا، م���ن ولي���ة لأخرى، حت���ى د�خ���ل �لولية �لو�ح���دة تختلف 
�لرب�م���ج، فل���كل كلي���ة �أو جامع���ة بر�جمها �خلا�س���ة بها �لت���ي من خاللها يت���م �إعد�د 
�ملعلم���ني، ويدر����س �لط���الب يف �لكلي���ات و�جلامع���ات �لأمريكي���ة نوع���ني م���ن �ملناه���ج 

)مر�سى ، 1990 ، �س �س 150-148(.

 كم���ا يت���م �إع���د�د معلم���ي �ملتخلف���ني عقلًي���ا يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة 
ع���ن طري���ق �إع���د�د ملدة خم�س �س���نو�ت يتلقى فيها �ملعلم در��س���ة �أكادميي���ة ينتهي فيها 
باحل�سول على درجة �ملاج�ستري يف �لرتبية، كما يتلقى �ملعلم يف �أثناء �لدر��سة تدريًبا 
عملًي���ا يف مد�ر����س ذوي �لإعاق���ة، وهن���اك تدري���ب مدت���ه عام���ني بع���د �لتخ���رج، ويبد�أ 
هذ� �لربنامج بعد برنامج �لدر��س���ة �لعادى وي�س���مل جميع �لفئات �خلا�س���ة من ذوي 
�لإعاقة، بالإ�سافة �إىل برنامج مدته �أربع �سنو�ت بعد �لتخرج يف تربية ذوي �لإعاقة.

 وي�ستمل �أى برنامج خا�س باإعد�د معلمي �ملتخلفني عقلًيا على ما يلي:
25% من املناهج الدرا�ضية اخلا�ضة باإعداد معلمي املتخلفني عقلًيا ذات اأ�ضا�ض - 

تربوي.
75% من املناهج مواد رئي�ضية متخ�ض�ضة ت�ضتمل على )مر�ضى ، 1990 ، �ض147(.- 

• �ضيكولوجية االإعاقة الفكرية.	
• التوجيه واالإر�ضاد النف�ضى.	
• ال�ضحة النف�ضية.	
• طرق وو�ضائل توجيه املتخلفني عقلًيا.	
• اإ�ضافة اأى مناهج تفيد الدار�ض.	
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ول تتدخل �ل�س���لطة �لفيدر�لية يف فر�س بر�مج تعليمية حمددة وهذ� يرجع 
�إىل �حلري���ة �لت���ي متنحها �ل�س���لطة �ل�سيا�س���ية يف �لوليات �ملتح���دة جلميع �لوليات، 
فالالمركزي���ة و�لدميقر�طي���ة، و�قت�س���اد �لوف���رة جع���ل �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية 

تاأخذ خطو�ت متقدمة ومتطورة يف جمال �لرتبية �خلا�سة ب�سفة م�ستمرة.

ويف جمال �إعد�د معلمي ذوي �لإعاقة �سمعًيا يدر�س تعليم و�إر�ساد �ل�سم، ويلم 
مب�س���ادر �ملو�د �لتي تدر�س لالأ�س���م، و�لأبحاث �ملت�س���لة بنف�س���يته وتكيفه �لجتماعى 
وتقبله لإعاقته و�مل�ساركة يف �حلياة ب�سفة عامة. ويتلقى معلمي ذوي �لإعاقة �سميًعا 
بتو�س���ع مو�د م�س���تقلة يف هذ� �ملجال مثل: تدري�س �للغة لل�س���م، وطرق تدري�س مو�د 
�ملدر�س���ة �لأولي���ة لل�س���م و�لو�س���ائل �ملرئية �مل�س���اعدة يف تفه���م �ملنهج، وط���رق تدري�س 
بع�س �ملو�د كالريا�س���ة و�لدر��س���ات �لجتماعية و�لعلوم وتدري�س �لكالم لل�س���م �لتي 
حتتوى على م�سكالت �لكالم، وعلم نف�س �ل�سو�ذ )نخلة، 1975م، �س �س 219-215(.
 وم���ن �ل�س���روط �ل���الزم تو�فره���ا يف معل���م ذوي �لإعاق���ة ب�س���رًيا �أن يك���ون 
لدي���ه بع�س �ملعارف من عملية �لإب�س���ار و�مل�س���كالت �ل�س���حية �ملتعلقة به���ا، مع �لإملام 
بالتخ�س�س���ات �لأخ���رى �ملتعلق���ة مبج���ال ذوي �لإعاق���ة ب�س���رًيا عل���ى �أن يك���ون حمًب���ا 
للق���ر�ءة و�لنتف���اع من �مل�س���ادر �ملت�س���لة بعمل���ه، و�أن تتو�فر فيه بدرج���ة كبرية نف�س 
�لق���در�ت �ملتوف���رة يف معلم���ي جمي���ع �لأطفال مثل �ملعرف���ة و�مله���ار�ت �لعلمية و�لفهم 

�لذي يعينه على �كت�ساب قدر�ت معينة �أ�سا�سية يف تعليم �لأطفال �ملكفوفني.

 وبالن�سبة لإعد�د معلم ذوي �لإعاقة ب�سرًيا، يتلقى �لد�ر�سون مادة �سيكولوجية 
و�سحة �لعني، وفيها يلم �ملعلم بوظائف �لأع�ساء وتركيب �لعني و�سحتها و�إمكانيات 
�لروؤي���ة و�لعو�م���ل �لت���ي توؤثر فيه���ا، و�لأمر��س �لتي ت�س���يب �لعني، و�ل�س���تفادة من 
�ملناق�س���ات �لطبي���ة �لت���ي تقام �أثناء �لربنامج بني �لد�ر�س���ني و�أطباء �لعيون، ود�ر�س���ة 
�لعالقة بني عيوب �لب�سر و�لتعليم من ناحية و�خلرب�ت �ملدر�سية من ناحية �أخرى، 
ومادة �لروؤية ملعرفة حمتويات فقد �لب�سر، من حيث �لأ�سباب �لتي �أدت �إليه و�لن�سبة 
�لت���ي يتاأث���ر بها �لب�س���ر، ومق���د�ر �لروؤية �لتي ي�س���تطيع به���ا �ملعوق ب�س���رًيا متييز ما 

�أمامه ومتييز �سماته بو�سوح )نخلة، 1975م، �س 212(.
 ولقد �أ�س���درت �حلكومة �لفيدر�لية ع���دة قو�نني لإعد�د معلمي ذوي �لإعاقة 
وت�س���جيعهم و�إعطائه���م �ملن���ح، كذل���ك قام���ت �حلكوم���ة �لفيدر�لية ع���ن طريق مكتب 
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�لتعليم بتقدمي �لدعم �ملاىل، �لذي �س���اند بر�مج �إعد�د �ملعلمني يف �س���كل منح در��سية 
للد�ر�سني ومكافاآت للتدري�س بالكليات و�جلامعات، وكرثة �ملر�كز �لتي تقدم خدماتها 
لهوؤلء ذوي �لإعاقة مع �لتح�سن �مل�ستمر يف تربيتهم و�سمو منزلة معلميهم و�لتح�سن 
�مل�ستمر يف مرتباتهم وفتح فر�س �لرتقى �أمام �لد�ر�سني، مما �ساعد على جذب �أكرب 

عدد ممكن و�ختيار �أف�سلهم للعمل يف هذ� �ملجال )�سليمان ، 2000 ، �س 242(.

 وتختل���ف �س���هاد�ت �لتدري����س للطلب���ة م���ن ذوى �لإعاق���ات ب���ني �لوليات على 
�لرغم من تبنى �لقو�نني �لفيدر�لية �لكثري من ممار�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة فاإنه ل 
يوجد �س���هادة فيدر�لية للمعلمني. �إن �ل�س���هاد�ت تتوفر ب�سفة عامة وفًقا للت�سنيفات 
ولك���ن هن���اك بع����س �لرب�م���ج �لدر��س���ية �لتي تعط���ى �ل�س���هادة للمعلم يف �لتخ�س����س 
�أدق عل���ى �أ�س���ا�س �لإعاق���ة �حلقيقي���ة �أو �لب�س���يطة �أو �ملتو�س���طة �أو �ل�س���ديدة �أو �حلادة            

)مازوك وونزر ، 1997 ، �س 423(.

اإعداد معلم الرتبية اخلا�سة يف اإجنلرتا:
لق���د �أ�س���بح م���ن �مل�س���لم ب���ه �أن توف���ري بر�م���ج �لرعاي���ة �لرتبوي���ة و�لنف�س���ية 
و�لجتماعية و�ل�سحية للمعوقني يعد و�جًبا من و�جبات �ملجتمع نحو جمموعة من 
�أبنائه، و�إن جناح �لرب�مج �لرتبوية و�لنف�س���ية و�لجتماعية و�ل�س���حية ب�س���فة عامة 
و�لرب�مج �لرتبوية ب�س���فة خا�س���ة يعتمد �إىل حد كبري على �سخ�س���ية �ملعلم ونوعية 

�إعد�ده وتدريبه و�إيجابية �جتاهاته نحو �أفر�د هذه �لفئة من �أبناء �ملجتمع.

ويحظ���ى �ملعل���م يف �إجنل���رت� باهتمام بال���غ، �إع���د�ًد� وتدريًبا وتقومًي���ا وخدمة، 
باعتب���اره ركيزة �أ�سا�س���ية من ركائ���ز �لتعليم، ولذلك لبد عل���ى �لر�غبني يف �للتحاق 
مبهن���ة �لتدري����س م���ن �حل�س���ول على �إج���ازة يف هذ� �ملجال، وت�س���ري �للو�ئح �خلا�س���ة 
بالتعيني �إىل ثالثة طرق للح�سول على موؤهل لزم يفتح �لطريق �أمام هو�ة �لتدري�س 

)جملة �ملعرفة ، 2001 ، �س �س 23 ، 24(.
اأولها : در��سة مقرر�ت ملدة ثالث �سنو�ت تكون حم�سلتها �سهادة يف �لرتبية. 

وثانيهبا : در��س���ة مق���رر�ت ملدة ثالث �أو �أربع �س���نو�ت يحمل بعدها �لطالب لي�س���ان�س 
�لرتبية. 

ثالثها : در��س���ة مقرر و�حد ملدة عام لطالب �لدر��س���ات �لعليا �حلا�س���لني على درجة 
جامعية. 
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 ومتنح هذه �لدرجات )�لدبلوم يف �لرتبية و�لبكالوريو�س يف �لرتبية بنوعيها(
���ا كلي���ات �لرتبية،  �أق�س���ام �لرتبي���ة �أو مد�ر����س �لرتبي���ة باجلامع���ات، كما متنحها �أي�سً
و�أق�س���ام �لرتبي���ة يف �لبوليتكن���ك، وكليات �لتعليم �لعاىل، وي�س���دق على مقرر�تها �إما 

�إحدى �جلامعات و�إما جمل�س �ملنح �لوطنى �لأكادميى. 

ولقد �أ�س���بح �إعد�د �ملعلمني يف �إجنلرت� منذ �س���نة 1947م م�س���ئولية �جلامعات 
بن���اء على تو�س���ية »ماكن���ري« ع���ام 1944م. ويعترب تقري���ر« ماكنري »م���ن �أهم خطو�ت 
تطور �إعد�د �ملعلمني يف �إجنلرت�. فقد ��ستهدف هذ� �لتقرير تطوير وحت�سني نوعية 
�إع���د�د �ملعلم���ني وترت���ب علي���ه زيادة مدة �لدر��س���ة بكلي���ات �إعد�د �ملعلمني من �س���نتني 
�إىل ثالث. كما ترتب عليه �إن�س���اء معاهد للرتبية يف �جلامعات. وقد قبلت �جلامعات 
هذه �مل�سئولية با�ستثناء جامعة كمربيدج. وقبل ذلك مل يكن للجامعات دور يف �إعد�د 
�ملعل���م. ويوج���د حالًي���ا يف كل جامع���ة معه���د للرتبي���ة وظيفت���ه �لرئي�س���ية �لعمل على 
تطوير �إعد�د �ملعلمني وت�س���جيع �لدر��سة و�لبحوث �لرتبوية. ويتم �إعد�د �ملعلمني يف 
�إجنلرت� يف نوعني من �ملعاهد: معاهد �أو �أق�سام �لرتبية باجلامعات وكليات �ملعلمني. 
وميث���ل �لن���وع �لأول م���ن �ملعاهد �إع���د�د �ملعلم على �لنظ���ام �لتتابعى، �أم���ا �لنوع �لثانى 

فيمثل �لنظام �لتكاملي)مر�سى ، 1998 ، �س 186(.

 ويهدف �إعد�د معلم �ملتخلفني عقلًيا يف �إجنلرت� �إىل �لآتي )�سليمان ، 1990 ، �س 185(.
تدريبه���م واإعداده���م اإع���داًدا تربوًي���ا منا�ض���ًبا حت���ى ي�ض���تطيعوا التعام���ل م���ع - )

التالميذ املتخلفني عقلًيا وفهم احتياجاتهم اخلا�ضة.
القيام بدور اأ�ضا�ضى وفعال يف تعليم وتوجيه التالميذ املتخلفني عقلًيا.- )
حماولة اإك�ضاب وتعليم التالميذ القدرة على حتمل امل�ضئولية.- )
تدري���ب التالمي���ذ عل���ى املهن املنا�ض���بة لقدراتهم مع التاأكد م���ن اأن قدرات كل - )

تلميذ تختلف عن قدرات غريه من التالميذ.

وبر�م���ج �إع���د�د �ملعلمني ق���د تختلف يف مقرر�ته���ا وم�س���توياتها ولكنها جميًعا 
تتف���ق يف �أنه���ا تت���م يف �أثن���اء �خلدمة وي�س���رتط �أن يك���ون �ملعلم موؤهاًل و�أم�س���ى فرتة 

معينة يف �لعمل باملد�ر�س �لعادية.
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ويرك���ز �إع���د�د معل���م �لتالمي���ذ �ملتخلف���ني عقلًي���ا يف �إجنل���رت� عل���ى �أ�سا�س���يني 
)�سليمان ، 1990 ، �س 187(.

الأول: �أن يكون �ملعلم حا�سال على �سهادة جامعية.
والثباين: �أن يت���م تدريب���ه و�إع���د�ده يف �أثناء �خلدمة وح�س���ب ظروفه وظ���روف �لبيئة 

�لتي يوجد فيها.

�أما معلمي �ملكفوفني فالبد �أن يكونو� حا�س���لني على دبلوم من كلية �ملعلمني 
�خلا�س���ة لإع���د�د معلمي �ملكفوفني �أو يكون���و� قد �أمتو� بنجاح �لدر��س���ة و�لتدريب يف 
جامعة برمنجهام Birmingham University ملدة عام وذلك يف تخ�س����س تربية 
وتعليم ذوي �لإعاقة ب�س���رًيا، �أما معلمي �ل�س���م �أو �س���عاف �ل�س���مع فيدر�سون ملدة عام 
���ا لتعليم هذه �لفئة من �ل�س���غار يف �جلامعات �لربيطانية بعد �أن يكونو�  تدريًبا خا�سً

قد �أمتو� در��ستهم �جلامعية )جمعة ،1979 ، �س �س 246 ، 247(.

 ويج���ب �أن يك���ون �ملعلم���ون موؤهلني للتعليم �لعادى عموًما وذلك باأن مي�س���و� 
ث���الث �س���نو�ت يف معاه���د �إعد�د �ملعلم���ني �أو يتدربو� يف �جلامعة عل���ى مهنة �لتدري�س 
عن طريق ح�س���ولهم على دبلوم مهنى مدة �لدر��س���ة للح�س���ول عليه عام و�حد. على 
�أن تنظم در��س���ات مد�ها من �س���تة �سهور ل�س���نة و�حدة لإعد�د �ملعلمني �ملوؤهلني وذلك 

لتدريبهم على تعليم ذوي �لإعاقة.

 ولع���ل �لرتتيب���ات �خلا�س���ة بفري���ق �لعم���ل قد حت�س���نت حيث كان ع���دد فريق 
�لعم���ل �ملوؤهل �س���غرًي� وكانت فر����س �لتدريب للمعلمني حمدودة ب�س���كل ثابت، ولقد 
وجه���ت رعاي���ة كبرية للتدري���ب من خالل معاه���د تدريب �ملعلمني لدرجة �أنه �أ�س���بح 
غالبي���ة فري���ق �لعمل معلم���ني جمهزين وموؤهل���ني تقريًبا، ولعل �لكث���ري منهم كانت 

ا. لديه موؤهالت خا�سة �إ�سافية �أي�سً

 ويف �لعدي���د م���ن �ملعاهد جند �أن هناك طلب على �أماكن جديدة حيث �أنها مل 
تع���د حتتم���ل وكذل���ك فاأن �ملوؤهالت �ملدون���ة هي �أعلى بكثري من �أي �س���ورة �أخرى من 

.)Heddell, 1988. 170 – 172) لتدري�س�
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 ولق���د �س���هد منت�س���ف �لثمانين���ات توق���ف �لرب�م���ج �ملنف�س���لة لإع���د�د معلمي 
�مل�س���تقبل  �لتخ�س����س يف  �أن  عل���ى  �لتعلي���م  �ل�س���ديدة يف  �ل�س���عوبات  ذوى  �لأطف���ال 
�س���وف ينت���ج عن���ه �لتدري���ب �أثن���اء �خلدم���ة للمدر�س���ني ذوى �خل���ربة م���ن �لعامل���ني 
يف نظ���ام �لتعلي���م �ملدم���ج. ويف �لوقت نف�س���ه فاإن نظ���ام متويل بر�م���ج �لتعليم �ملعتمد 
عل���ى �آليات �ل�س���وق، قد ينتج عن���ه �لنخفا�س �مللحوظ يف فر�س �لدر��س���ة �لتنظيمية 
�ملج���ال  ه���ذ�  �لتخ�س����س يف  �إىل  ت���وؤدى  و�لت���ي   Full Time Study �لوق���ت  ل���كل 

)مازوك وونزر ، 1997 ، �س �س 457 ، 458(.

ولعل م�س���الة تدريب �ملعلم قد مت در��س���تها وكذلك قد مت حتديد �حلاجة �إىل 
حت�س���ني متميز. وي�س���اف �إىل ذلك باأنه يجب �أن ي�ستمل �لتدريب �لأوىل للمعلم على 
ا بوجوب �أن توؤخذ �ملقرر�ت  عن�سر �لرتبية �خلا�سة �لفرعى ولقد متت �لتو�سية �أي�سً
�لق�س���رية م���ن ذو�ت �لأ�س���بوع �لو�حد من قبل جميع �ملعلم���ني �خلدميني خالل وقت 
ف���ر�غ ق�س���ري ب�س���كل ثابت ولع���ل هذه �لقرت�ح���ات مل تعو����س �حلاج���ة �إىل �ملوؤهالت 
�ملتخ�س�س���ة وكذلك قد مت �لدفاع ب�س���دة عن م�ساألة �لمتد�د لعام و�حد �أو �لكور�سات 

.)Heddell, 1988. 173) ملتطابقة�

  ويعتمد �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة يف �إجنلرت� على �لتدريب �أثناء �خلدمة 
�لتدري�س���ية  �خل���ربة  و�أ�س���حاب  �ملمتازي���ن،  للمدر�س���ني   In-Service Courses
�لطويل���ة، ومدة �لدر��س���ة له���ذه �ملقرر�ت �خلا�س���ة حو�ىل عام كامل، وقد يتخ�س����س 
�لف���رد يف مو�س���وع مع���ني، �أو مق���رر�ت تغط���ى عدة تخ�س�س���ات، �أو جمالت و��س���عة يف 
جمال �لرتبية �خلا�س���ة، كما �أن مدر�س���ى ف�س���ول �ملكفوفني و�ل�س���م و�لبكم، يجب �أن 

يكونو� �أ�سحاب موؤهالت خا�سة )�سحاوى ، 1998 ، �س �س 340 – 341(.

 وتوج���د �أن���و�ع خمتلف���ة م���ن �لتدري���ب ملعلم���ي �لتالمي���ذ ذوى �لحتياج���ات 
�خلا�س���ة ه���ي: �لتدري���ب �لتمهي���دى للمعل���م، و�لتدري���ب �أثن���اء �خلدم���ة، و�ل���دور�ت 
للمتفرغ���ني متت���د �إىل �س���نة �أو دور�ت �أط���ول لغ���ري �ملتفرغ���ني و�لتدري���ب �مل�س���تمر، 
و�لتدري���ب �أثناء �خلدمة ي�س���اعد �ملعلمني على �لإعد�د للم�س���ئوليات �جلديدة، وعلى 

�لتطور�ت �حلديثة يف تخ�س�ساتهم، وفنيات �لتدري�س و�لتنظيمات �ملدر�سية.
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ويت���م تق���دمي بر�م���ج �لتدريب �أثن���اء �خلدم���ة بو��س���طة �ل�س���لطات �لتعليمية 
�ملحلي���ة، وم���ن خ���الل مر�كز �ملعلمني، و�ملر�كز �ل�ست�س���ارية �خلا�س���ة، بهم وبو��س���طة 
نقاباتهم وجمعياتهم، �إ�س���افة �إىل �جلمعيات �خلا�س���ة بالتخ�س�س���ات �لفرعية، و�إىل 
م���ا تقدم���ه �جلامعة �ملفتوح���ة �لتي تقدم �ملقرر�ت �لدر��س���ية �ملختلفة يف جمال �إعد�د 

�ملعلمني ) عبود و�آخرون ، 2000 ، �س 361(.
 ومي���ر �لربنام���ج �لتدريب���ى يف �أثن���اء �خلدم���ة بث���الث م�س���تويات عل���ى �لنحو 

�لآتي)�سليمان ، 1990 ، �س 185(.
امل�سبتوى الأول: ي�س���مل جمموع���ة من �ملقرر�ت �لق�س���رية تدور حول ط���رق �لتدري�س 

�ملنا�سبة لالأطفال ذوى �لإعاقات �ملختلفة وجتديد معلومات �ملعلمني.
امل�سبتوى الثاين: وي�س���مل بر�مج تدريبية ملدة عام مع �لتفرغ �أو بر�مج معادلة بدون 

تفرغ للح�سول على موؤهالت �إ�سافية.
امل�سبتوى الثالث: وي�س���مل بر�مج ق�سرية لكل �ملدر�سني �ملهتمني باحلاجات �لرتبوية 
�خلا�سة، وهي بر�مح �سرورية لكل �ملدر�سني لتب�سريهم بحاجات �لتالميذ �ملتخلفني 

عقلًيا) وي�سمى هذ� �لربنامج بربنامج �لطو�رئ(.

وهناك تدريب م�ستمر ملعلمي �ملتخلفني عقلًيا يف �أثناء �خلدمة، وتوفر معظم 
�ل�سلطات �لتعليمية �ملحلية حالًيا خدمة معونة للمد�ر�س �لعادية لفريق من معلمي 
�لتعلي���م �خلا����س، ويطلق على تلك �لنوعية من �خلدمات �لعديد من �مل�س���ميات مثل 

معونة �لتعلم �أو معونة �لرتبية �أو خدمة معونة �لحتياجات �خلا�سة.

ومن بني �مل�سئوليات و�ملهام �لتي يقوم بها فريق معاونى �ملعلم ما يلي: تقدمي 
�مل�س���ورة، �لقيام بالتدري�س �أو �لتن�سيق، و�لتدري�س �لفردى وتدري�س �ملجموعات خارج 
�أو د�خ���ل �لف�س���ل �لدر��س���ي، وتن�س���يق �خلدم���ات، وتنمي���ة كف���اءة �ملعلم���ني وتدريبهم، 
و�لتدري�س لفرت�ت ق�س���رية من �ليوم �لدر��س���ى بدًل من معلم �لف�س���ل، وتوفر بع�س 
�ل�س���لطات �لتعليمي���ة معلمني متجولني لزيارة �ملد�ر�س وتقدمي �مل�س���اعدة للتالميذ، 
وبع�س هوؤلء �ملعلمني يكون من �حلا�سلني على تدريب متخ�س�س يف تعليم �لأطفال 
�ملتاأخرين، و�لبع�س �لآخر يعمل مع �أخ�سائيني نف�سيني تربويني، ويف بع�س �لأحيان 
يعم���ل ه���وؤلء �ملعلم���ون يف وحد�ت م�س���تقلة �أو يقوم���ون بزيارة �لأطف���ال و�ملعلمني يف 

.)Stow, and Lorna, 1989, p. 232) ملد�ر�س �لعامة�
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 ويعت���رب دور �ملعل���م م���ن �لأدو�ر �لرئي�س���ية يف م�س���اعدة �لأطفال �ل�س���غار ذوي 
�لإعاق���ة يف �لنتق���ال للح�س���انة حي���ث يعت���رب �ملعل���م مدع���م لالأ�س���رة وم���ن �ملهتم���ني 
بتطوير �لأنظمة �لتعليمية ومن �لو��س���عني للمناهج و�لإر�س���اد�ت �خلا�سة بالأطفال 

ذوي �لإعاقة.

 وك���ون �ملعل���م ه���و �ملدع���م لالأ�س���رة و�ملتط���ور لالأنظم���ة �لت���ي تدع���م خدم���ات 
�لنتق���ال م���ن �لأ�س���رة �إىل دور �حل�س���انة، حيث تق���وم �ملر�كز �ملهتم���ة بالأطفال بعمل 
تهيئ���ة للبيئ���ة وذلك م���ن �أجل م�س���اعدة �لأطف���ال ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة، كذلك 
كون �ملعلم كو��س���ع للمناهج و�لإر�س���اد�ت بالرغم من هذ� كله فالعالقة بني �ملعلمني 
 )Janewett, and Others, 1998, و�لعاملني يف �ملهن �لأخرى مل تن�ساأ حتى �لآن

.pp. 329 – 338 )

 ويف �إجنلرت� جند �أن مدر�سى �لتعليم �خلا�س و�ملدر�سني �لعاديني يعملون مًعا 
كفري���ق عمل متعاون م���ن �أجل معرفة �حتياجات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة و�لعمل على 
توفري �لحتياجات �خلا�سة بهم يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة، بالإ�سافة �إىل م�ساعدتهم 

لالنتقال �لطبيعى للمر�حل �لتالية.

اخلطبوة الرابعة: الت�سبور املقرتح لإعداد معلم الرتبية اخلا�سبة يف جمهورية م�سبر 
العربية يف �سوء خرات بع�س الدول املتقدمة

: نتائج الدرا�سة: اأولاً
 من خالل تناولنا لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�ض���ر العربية 
والوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة واإجنل���رتا ميك���ن اأن ن�ض���ل اإىل جمموعة م���ن النتائج 
واملتعلق���ة باإع���داد معل���م الرتبية اخلا�ض���ة يف جمهورية م�ض���ر العربية حتى ن�ض���ل يف 
�ض���وء ه���ذه النتائ���ج اإىل ت�ض���ور مق���رتح ملا يج���ب اأن يكون علي���ه اإعداد معل���م الرتبية 

اخلا�ضة يف جمهورية م�ضر العربية، وميكن اإيجاز اأهم نتائج الدرا�ضة فيما يلي:
• مدة �لدر��س���ة بالبعثة �لد�خلية لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة بوز�رة �لرتبية 	

و�لتعليم و�لتي ل تزيد عن عام در��سي و�حد غري كافية لإعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�سة.
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• �لقت�س���ار يف عملية �لتقومي �خلا�س���ة مبعلم �لرتبية �خلا�سة على �لمتحان 	
�لتحريري �آخر �لعام �لدر��س���ي وعدم �ل�س���تفادة من نتائجه يف ت�سحيح م�سار 
�لتعلي���م بالبعث���ة �لد�خلية، وعدم ��س���تمر�رية �لتقومي وغلب���ة �جلانب �لذ�تي 

على �جلانب �ملو�سوعي يف عملية �لتقومي.
• تعترب �لدبلوم �ملهنية يف �لرتبية تخ�س����س) تربية خا�سة (غري كافية لإعد�د 	

معلم �لرتبية �خلا�س���ة وميكن �عتبارها مقدمة عن �لرتبية �خلا�س���ة، وذلك 
لأن مدته���ا غ���ري كافية للتخ�س����س يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة، ول يوجد �إل 
تدري���ب عملي ملدة �أربع �س���اعات �أ�س���بوعية و�أ�س���بوعان كرتبية عملية مت�س���لة، 

وهذ� غري كايف على �لإطالق لإعد�د �ملعلم �لكفء.
• تع���اين بر�م���ج �إع���د�د معل���م �لرتبية �خلا�س���ة �لتي تت���م من خالل �ملوؤ�س�س���ات 	

�لأهلية يف جمهورية م�س���ر �لعربية من �س���لبيات عديدة �س���و�ء يف �ل�س���روط �أو 
�لرب�مج �ملقدمة �أو �ملناهج �ملقررة �أو من حيث �لإد�رة و�لتمويل. 

• حد�ثة بر�مج �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة د�خل �جلامعات �ملختلفة كجامعة 	
�لقاه���رة وكلي���ة ريا�س �لأطفال بالدقي، وكليات �لرتبي���ة �لنوعية بالقاهرة..

حيث ل ميكن تقييمها يف �لوقت �حلايل.
• �س���عف �لتن�س���يق ب���ني موؤ�س�س���ات �إع���د�د معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمهورية 	

م�س���ر �لعربية من حيث �لرب�مج و�ملقرر�ت �لدر��س���ية مما يوؤدى �إىل �ختالف 
�أ�ساليب بر�مج �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة.

• ل توجد روؤية م�س���تقبلية ملوؤ�س�س���ات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية 	
م�سر �لعربية ت�ست�سرف �مل�ستقبل وتتو�فق مع متغري�ت �لع�سر.

• لتوجد �سيا�س���ة موحدة بني جميع موؤ�س�س���ات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف 	
و�سع �ملعايري �لعلمية، و�لختبار�ت �ملقننة للمفا�سلة بني �ملتقدمني ملوؤ�س�سات 

�إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية.
• يعترب �لنق�س يف �لكو�در �ملخت�سة �ملدربة يف جمال �لرتبية �خلا�سة و�حًد� من 	

�أهم �مل�سكالت �لتي تو�جه �لتو�سع يف �خلدمات �لتعليمية �ملختلفة للمعوقني.
ل توج���د دور�ت تدريبي���ة متخ�س�س���ة �أخ���رى تالي���ة للح�س���ول عل���ى �لبعث���ة، - 

ل�س���قل وجتديد ما �كت�س���ابه من معلومات ومهار�ت وق���در�ت و�جتاهات �أثناء             
�لدر��سة بالبعثة.
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ا: الت�سور املقرتح: ثانياً
يف �س���وء ما تو�س���لت �إليه هذه �لدر��س���ة من نتائج قام �لباحث بو�س���ع ت�س���ور 
مقرتح ملا يجب �أن يكون عليه �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة، حيث ينطلق هذ� �لت�سور 
من خالل حتليل ومناق�سة �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية، 
ي�س���تمد عنا�س���ره م���ن خ���رب�ت وجت���ارب بع����س �ل���دول �ملتقدم���ة كالولي���ات �ملتح���دة 

�لأمريكية و�إجنلرت�.

اأهداف الت�سور املقرتح:
 يهدف �لت�سور �ملقرتح لنظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة �إىل حتقيق ما يلي: 

م�س���اعدة معلمي �لرتبية �خلا�س���ة للقيام مب�س���وؤلياتهم وباأدو�رهم �لوظيفية - )
جتاه تربية �لتالميذ ذوي �لإعاقة.

عر����س �أه���م �ملتطلب���ات �لالزم���ة لتحقيق �لت�س���ور �ملقرتح لنظام �إع���د�د معلم - )
�لرتبية �خلا�سة ملو�جهة �لتحديات �لآنية و�مل�ستقبلية �لتي تعوق �إعد�د معلم 

�لرتبية �خلا�سة.
عر�س �أهم �ملبادئ �لتي يقوم عليها �لت�سور �ملقرتح لنظام �إعد�د معلم �لرتبية - )

�خلا�سة.
تقدمي ت�س���ور لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف �مل�س���تقبل يف جمهورية م�سر - 4

�لعربية، ميكن �أن يعمل كمنظومة تربوية جديدة يف �إعد�د �ملعلم.

متطلبات الت�سور املقرتح لنظام اإعداد معلم الرتبية اخلا�سة:
 م���ن �أه���م �ملتطلب���ات �لالزم���ة لتحقي���ق �لت�س���ور �ملق���رتح لنظ���ام �إع���د�د معلم 

�لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية: 
�أن تك���ون �مله���ار�ت �لد�فعي���ة ل���دى معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة، فعال���ة يف تاأهيل - )

�لطف���ل �ملع���اق وجعله ق���ادًر� على �لتط���ور �لنمو �لجتماع���ى، و�لأكادميى، مبا 
يتنا�سب مع مرحلة �لعمر �لتي مير بها �لطفل �ملعاق.

�أن يك���ون �لتق���ومي �لذ�ت���ى للمعلم���ني وك���ذ� عملي���ات �لقيا����س و�لتق���ومي على - )
م�س���توى علمي ومهني متخ�س����س، بعيًد� عن بع�س �أ�س���اليب �لفهم �لعام غري 

�ملتخ�س�س و�عتبار�ت �خلربة �ل�سخ�سية فقط.
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�أن تتو�فر بر�مج متكاملة يف �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة تت�س���ف بال�س���مول - )
و�لتو�زن يف عالقاتها بحاجات ومطالب منو �لتالميذ.

�أن ي�س���عى معلم���ي ومعلمات �لرتبية �خلا�س���ة نحو �لتثقي���ف و�لتعليم �لذ�تى - 4
يف جمال رعاية �لأطفال ذوي �لإعاقة عرب �لأن�س���طة �لر�س���مية و�ل�س���عبية من 
ندو�ت، حما�سر�ت، مكتبات، �إذ�عة، تليفزيون ..�لخ، و�سوًل �إىل تكوين �لوعى 

�لرتبوى �مل�ساند لرعاية وتنمية �لأطفال ذوي �لإعاقة.

مبادئ الت�سور املقرتح:
يعتمد �لت�سور �ملقرتح لنظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر 

�لعربية على عدد من �ملبادئ �لأ�سا�سية �أهمها ما يلي:

1- مبداأ التعميم التدريجي: 
ي�سري هذ� �ملبد�أ �إىل �أن نظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر 
�لعربية �سيكون متاح تدريجًيا، وهذه �لإتاحة تعنى �نت�سار بر�مج �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية يف �إطار متو�زى لنت�س���ار موؤ�س�سات �إعد�د معلم 

�لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية.

2-مبداأ المتداد الوظيفي:
ي�س���ري ه���ذ� �ملب���د�أ �إىل تو�س���يع نط���اق وظائ���ف موؤ�س�س���ات �إعد�د معل���م �لرتبية 
�خلا�س���ة يف جمهوري���ة م�س���ر �لعربي���ة و�مت���د�د �أهد�فه���ا لت�س���مل وظائ���ف و�أه���د�ف 
جدي���دة، حي���ث ي�س���ري ه���ذ� �ملب���د�أ �إىل �س���رورة حتويل وجه���ة موؤ�س�س���ات �إع���د�د معلم 
�لرتبية �خلا�سة يف جمهورية م�سر �لعربية �إىل �أو�ساع جتديدية ميكنها من تفعيل 
�إمكاناته���ا �ملتو�فرة و�إعادة تنظيم م�س���ادرها �حلالية بطريق���ة جديدة.كذلك �متد�د 
وظائف موؤ�س�س���ات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربية لتخدم 

�لطفل و�لأ�سرة و�ملجتمع وهذ� يعنى �ت�ساع نطاق عملها.

3-مبداأ العتماد املتبادل:
وي�سري هذ� �ملبد�أ �إىل عمل موؤ�س�سات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف جمهورية 
م�سر �لعربية كمنظومة فرعية �سمن �لإطار �ملجتمعى �لعام، فموؤ�س�سات �إعد�د معلم 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر �لعربي���ة تعتمد على �سيا�س���ة تربوية م�س���تقرة 
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ومتويل كاِف يتنا�سب مع �أهميتها و�سرورتها للمجتمع، فهي ت�ساعد يف تكوين �أ�سا�س 
�لتنمية �لب�سرية.

4-مبداأ الكلية:
ي�س���ري هذ� �ملبد�أ �إىل �أن موؤ�س�س���ات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف جمهورية 
م�س���ر �لعربية تعمل كمنظومة كلية �سمن �إطارها �لرتبوى �خلا�س من خالل مبد�أ 

�لكلية و�ل�سمول.

5-مبداأ تكافوؤ الفر�س:
�إن توف���ري بيئ���ة تربوي���ة لإع���د�د معل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمهورية م�س���ر 
�لعربي���ة يتف���ق متاًما مع مب���د�أ تكافوؤ �لفر����س �لرتبوية، �لذي يقوم عل���ى �إعطاء كل 
�س���خ�س من �لفر�س مبا يتنا�س���ب مع قدر�ته و��س���تعد�د�ته حتى يحقق �أق�س���ى طاقة 

ممكنة له.

6-مبداأ الإدارة بروح الفريق:
ي�س���ري مب���د�أ �لإد�رة ب���روح �لفريق يف موؤ�س�س���ات �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة 
يف جمهوري���ة م�س���ر �لعربية �إىل �إن�س���انية �لعملي���ة �لتعليمية و�لإد�ري���ة يف نظام هذه 
�ملوؤ�س�س���ات، بد�ي���ة من حتدي���د �لأهد�ف و�ل�سيا�س���ات، جودة �لتنظيم وتق�س���يم �لعمل، 
تخطي���ط وو�س���ع �لرب�م���ج، تنظي���م �لعالق���ات �لوظيفي���ة، حتقي���ق �لرقاب���ة، حتدي���د 
�مل�س���ئوليات و�ل�س���لطات، حتدي���د ط���رق و�إج���ر�ء�ت �لعمل، وتوف���ري �لإمكان���ات �ملادية 

و�لب�سرية و�لفنية. 

الت�سبور املقرتح لإعداد معلم الرتبية اخلا�سبة يف جمهورية م�سبر العربية يف �سبوء خرات 
بع�س الدول املتقدمة:

�إن �لنقطة �لرئي�س���ية للت�س���ور �ملقرتح لنظام �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�س���ة يف 
جمهورية م�سر �لعربية هي تطوير �إعد�د �ملعلمني، و�لعناية بو�سع نظام فعال لقبول 
�لطالب يف كليات وموؤ�س�س���ات �إعد�د �ملعلمني، بحيث يختار لها من توؤهله ��ستعد�د�ته 
وقدر�ت���ه، وم���ن لديه �لقدرة على �لتعبري عن نف�س���ه بثقة وو�س���وح، ومن تتوفر لديه 
�لق���درة على �لعطاء و�لعمل بكفاءة، ويو�س���ى �لباحث باأن يت���م �إعد�د معلمي �لرتبية 

�خلا�سة وفقا ملا هو موجود بال�سكل �لتايل:
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كليات رياض األطفال 
 شعبة األطفال المعوقين

 العامة الثانوية

كلية التربية  

 شعبة تربية خاصة

كليات التربية النوعية  

 شعبة التربية الخاصة

دراسات عليا بكليات التربية والتربية النوعية ورياض األطفال 

دبلوم مهني في التربية الخاصة 

دبلوم مهنى في التربية تخصص تربية خاصة 
 

دبلوم خاص في التربية تخصص إعاقة ( سمعية أو بصرية أو 
الماجستير والدكتوراه ( نظام البعثات الخارجية أو اإلشراف المشترك مع الجامعات األجنبية ) 

�سكل رقم )1(
ت�سور مقرتح لإعداد معلم الرتبية اخلا�سة

ويدور �لت�سور �ملقرتح لإعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة يف �لتايل: 
اأ- بالن�سبة ل�سيا�سة القبول والختيار: 

�جتياز �لطالب �ملعلم لالختبار�ت �ل�سفوية و�لتحريرية .- 
رغبة �لطالب �ملعلم يف مهنة �لتدري�س لالأطفال ذوي �لإعاقة.- 

ب- بالن�سبة لرامج الإعداد: 
توف���ري �لإمكان���ات م���ن �أجهزة وو�س���ائل تكنولوجي���ة حديثة بع���دد كايف بحيث - 

ميكن  �إجر�ء �لتدريب بكفاءة عالية.
تدريب الطالب املعلم على مهارات البحث العلمي.- 
تدريب الطالب املعلم على بع�ض جماالت االإعاقة داخل الكلية وخارجها. - 
مين���ح املعل���م اإجازة التعلي���م يف الربام���ج االأكادميية لذوي االإعاق���ة اإذا كان قد - 

انهي برناجًما درا�ض���ًيا يف م�ض���توى املاج�ضتري اأو اأكرث على اأن يت�ضمن املقررات 
التالية: 
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درا�ضة 12 �ساعة ف�سلية معتمدة كحد �أدنى يف �ملجالت �لتالية: - 
• �سيكولوجية وتربية االأطفال ذوي االإعاقة.	
• االختبارات واملقايي�ض العقلية.	
• التعامل مع امل�ضكالت ال�ضلوكية لذوي االإعاقة داخل حجرة الدرا�ضة.	
• التعلم والتطبيقات الرتبوية للطفل املعاق.	
• الت�ضخي�ض ومعاجلة �ضعوبات التعلم يف القراءة والكتابة والتعبري.	
• النمو اللغوى للطفل املعاق )التطبيق داخل الف�ضل(.	
• النمو �لجتماعى و�ملهنى للتالميذ ذوي �لإعاقة.	

در��ض���ة 9 �ضاعات ف�ض���لية معتمدة يف مو�ضوع درا�ضى م�ضمم لرفع كفاءة املعلم - 
يف جمال تخ�ض�ضة ليالئم امل�ضتوى املتوقع اأن يعلمه. 

تدريب عملي يف جمال تعليم ذوي االإعاقة حتت اإ�ضراف اأ�ضتاذ جامعي خمت�ض، - 
على اأن يكون من�ضجًما مع الدور الذي يتوقع اأن يقوم به املعلم.

درا�ضة مقرر و�حد على �لأقل يف �أ�ساليب �لبحث. - 

ج- بالن�سبة لرامج التاأهيل:
��ستخدام كافة الو�ضائل امل�ضتحدثة يف جمال تاأهيل معلم الرتبية اخلا�ضة.- 
عقد دورات تدريبية للم�ضرفني على تدريب معلم الرتبية اخلا�ضة بتوعيتهم - 

على
 عملية االإ�ضراف. - 
متابعة �ملعلمني وبر�مج تدريبهم �أ�ساتذة كليات �لرتبية.- 

ثالًثا: التو�سيات واملقرتحات:
�أن يك���ون هن���اك كلية خا�س���ة حت���ت م�س���مى »كلية �لرتبي���ة �خلا�س���ة« تخت�س 1 ))

باإع���د�د معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جمي���ع �لتخ�س�س���ات �أو �إن�س���اء ع���دد من 
�أق�سام �لرتبية �خلا�سة يف جميع كليات �لرتبية.

�لعمل على �إعد�د معلم �لرتبية �خلا�سة بكليات �لرتبية كمعلم ف�سل �أو معلم 1 ))
م���ادة ومتخ�س����س تربي���ة خا�س���ة، و�لعمل على �إعد�د م�س���اعد �ملعل���م حيث �أنه 

يقوم بدور هام د�خل �ل�سف وخارجه ويف �أماكن �لأن�سطة �ملتعددة.
�إعد�د معلم �لفئات �خلا�سة يف �إطار �لإعد�د �لعام له مع تنظيم بر�مج خا�سة 1 ))

له توفر له �خلربة �لالزمة للعمل مع هذه �لفئات.
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�إعد�د منظومة متكاملة ومتطورة ل�سيا�س���ة �لقبول مبوؤ�س�س���ات �إعد�د �لرتبية 1 4)
�خلا�س���ة تت�س���من �لكف���اءة �لعلمي���ة، و�جتي���از �لختب���ار�ت �ملقنن���ة �ل�س���فهية 

و�لتحريرية، وفًقا للمعايري و�ملو��سفات �لدولية.
ت�س���جيع معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة عل���ى �للتحاق بالدر��س���ات �لعلي���ا يف نف�س 1 5)

�لتخ�س�س.
�إع���د�د دور�ت تدريبي���ة للمعلم���ني يت���وىل م�س���ئوليتها متخ�س�س���ني يف جم���ال 1 6)

تربية �لطفل �ملعوق.
�إع���د�د معلم���ي 1 )) و�س���ع بر�م���ج بالدر��س���ات �لتكميلي���ة و�لتاأهيلي���ة ل�س���تكمال 

�لأطفال ذوي �لإعاقة.
توفري �ملو�د �لرتبوية �لالزمة ) كتيبات – �أ�سرطة ( لإطالع �ملعلمني على كل 1 ))

ما هو جديد يف ميد�ن �لإعاقة.
�لعمل على �إ�سر�ك �ملر�كز �لبحثية يف جمال �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة.1 ))
و�س���ع مق���رر�ت خا�س���ة بالرتبي���ة �خلا�س���ة يف �ل�س���نة �لنهائي���ة لط���الب كلي���ة 1 1))

�لرتبية حتى يكون لديهم خربة عن ذوى �لحتياجات �خلا�سة.
�لهتمام بتطوير بر�مج �لبعثات �لد�خلية وطريقة �ختيار �ملعلم �ملر�سح لها.1 )))
تطوي���ر مناه���ج وبر�مج �إعد�د �ملعلمني بحيث تالئم هذه �ملناهج و�لرب�مج كل 1 )))

فئة من فئات �لإعاقة و�س���ماتها وخ�سائ�سها وقدر�تها ودرجة �إعاقتها وكيفية 
�لتعامل معها.

عدم �قت�سار �جلامعات و�ملعاهد �لعليا على �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة فقط، 1 )))
ولك���ن تبنى ه���ذه �جلامعات و�ملعاهد �لعلي���ا �إعد�د �لكو�در �لفنية �ملتخ�س�س���ة 
للعم���ل يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة لتعلي���م وتاأهي���ل وتدري���ب ذوي �لإعاق���ة.

�لعمل على �أن ت�س���م كليات �لرتبية مر�كز ذ�ت طابع خا�س )�إر�س���اد نف�س���ى – 1 4))
توجي���ه ذوي �لإعاق���ة(، تقدم خدمات للطفل �ملعوق، و�أن تكون معماًل لتدريب 
معلمني �أو �أطباء و�أخ�س���ائيني نف�س���يون و�أخ�س���ائيني �جتماعيون و�أخ�س���ائى 
ع���الج طبيع���ى، و�أخ�س���ائى �إع���د�د بر�م���ج، وه���ذ� حت���دده �لكلي���ة وفًق���ا لن���وع 

�لتخ�س�سات �ملتوفرة فيها وطبيعة �خلريج.
ح���ث كلي���ات �لرتبية عل���ى �إجر�ء �لدر��س���ات �لعلمي���ة �جلادة يف جم���ال �لفئات 1 5))

�خلا�سة مما يوفر لنا فئة معلمي �لفئات �خلا�سة.
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�إن�ساء مركز لبحوث �لرتبية �خلا�سة على �أن ي�سم هذ� �ملعهد �لأق�سام �لآتية:1 6))
• ق�سم بحوث �لرتبية �لفكرية.	
• ق�سم بحوث �لرتبية �ل�سمعية.	
• ق�سم بحوث فاقدى �لب�سر.	
• ق�سم بحوث متعددى �لإعاقة.	
• ق�سم بحوث �ملوهوبني و�لفائقني.	
• ق�سم بحوث �لطفولة و�ملر�هقة.	

على �أن يكون مقر هذ� �ملركز د�خل كليات �لرتبية وحتت �إ�سر�ف �ل�سادة روؤ�ساء 
�أق�س���ام كلية �لرتبية وهي )ق�س���م �لرتبية �ملقارنة و�لإد�رة �لتعليمية – ق�س���م 
�ل�س���حة �لنف�سية – ق�س���م علم �لنف�س �لرتبوى ق�سم �ملناهج وطرق �لتدري�س 

�لرتبية(. �أ�سول  – ق�سم 
�ملهن���ي 1 ))) منوه���م  تع���ون  �لت���ي  �مل�س���كالت  عل���ى  للتع���رف  �خلريج���ني  متابع���ة 

و�لتخ�س�س.
تطوير بر�مج �إعد�د معلمي �لرتبية �خلا�سة لتتالئم مع �لو�قع و�لعمل على 1 )))

تذليل �مل�سكالت �لتي تو�جههم �سو�ء من �لناحية �لجتماعية �أو �ملهنية، حتى 
ي�ستمرو� يف �ملهنة.

�لهتمام بتدريب �ملعلمني �لعاملني يف موؤ�س�س���ات تربية �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 )))
�أثن���اء �خلدم���ة ح���ول كيفية تعلي���م �لطفل �ملع���وق وكيفية مو�جهة م�س���كالته 

�ل�سلوكية.
ت�س���جيع �أولي���اء �لأمور على �لن�س���مام للدور�ت �لتدريبي���ة �لأولية �لتي تعقد 1 1))

لتدريب �ملعلمني �أثناء �خلدمة، بحيث يتدربون جميًعا على نف�س �ملعلومات.
�لتن�س���يق ب���ني �لوز�ر�ت �ملعنية ب�س���ئون ذوي �لإعاق���ة ) وز�رة �لرتبية و�لتعليم 1 )))

�ل�س���حة – وز�رة �لقوى �لعاملة .. (  – وز�رة  �لجتماعية  �ل�س���ئون  – وز�رة 
ملتابعة تنفيذ �لتو�س���يات �لتي تقرها �ملوؤمتر�ت �لدولية و�ملحلية ل�س���الح ذوي 

�لإعاقة.
�لهتم���ام بتزوي���د بر�م���ج �إع���د�د ط���الب كلي���ات �لرتبي���ة، و�لرتبي���ة �لنوعية، 1 )))

باملهار�ت وطرق �لتعليم �لالزمة لرتبية وتعليم �ملوهوبني.
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و�س���ع دليل ملعلم �لرتبية �خلا�س���ة يتناول حاجاتهم وطرق �إر�س���ادية لتلبيتها 1 )))
و�أف�سل �لطرق لتعليمهم.

�إدخال مقرر�ت �لرتبية �خلا�سة لطالب كليات �لرتبية وتكون �سمن مقرر�ت 1 4))
�لإع���د�د �لرتبوى وتزويدهم باملهار�ت �لالزمة للك�س���ف ورعاية �لأطفال ذوي 

�لإعاقة.
�إعد�د طالب كليات �لرتبية برب�مج توؤهلهم للعمل مع �لتالميذ ذوي �لإعاقة.1 5))
�س���رورة �لهتم���ام بالإع���د�د �لرتب���وى و�لأكادمي���ى و�لإر�س���ادى و�لرتويح���ى 1 6))

و�لريا�سى ملعلمي �لأطفال ذوي �لإعاقة يف �ملر�حل �لعمرية �ملبكرة، و�لهتمام 
بالرب�مج و�لأن�سطة يكون على �أ�س�س علمية مو�سوعية �سليمة.

�س���رورة �لتكام���ل و�لرت�ب���ط ب���ني جو�ن���ب �لإع���د�د �لتخ�س�س���ى و�لرتب���وى 1 )))
و�لثقايف يف برنامج �إعد�د وتاأهيل معلم �لرتبية �خلا�سة.

�إدخال مقرر در��س���ى �أو �أكرث يف مناه���ج �لتعليم �جلامعي، �ختياري �أو �إلز�مي، 1 )))
بح�سب قر�ر�ت جمال�س �لأق�سام �لعلمية، تتناول تربية وتعليم ذوي �لإعاقة.

�لعم���ل عل���ى و�س���ع مقرر�ت در��س���ية ع���ن �س���عوبات �لتعل���م و�لدم���ج بني ذوي 1 )))
�لإعاق���ة وغ���ري ذوي �لإعاقة كمقرر�ت �أ�سا�س���ية برب�مج �إع���د�د معلمات ريا�س 
�لأطف���ال حت���ى ت�س���تطيع �ملعلم���ة تنمي���ة ق���در�ت ه���وؤلء �لأطف���ال وم�س���ايرة 

زمالئهم �لعاديني.
تنظي���م دور�ت علمي���ة وتدريبي���ة منا�س���بة للمعلم���ني خا�س���ة معلم���ي �لرتبية 1 1))

�خلا�سة لإثر�ء خرب�تهم وتنمية قدر�تهم وزيادة كفاية مهار�تهم.
�إعادة �لنظر وب�س���كل مو�سوعى يف �مل�ستوى �ملادي و�لجتماعي للمعلم، �إ�سباًعا 1 )))

حلاجاته �لأ�سا�س���ية و�رتقاًء� مبكانته �لجتماعية لي�س���عر بالر�س���ا عن �لعمل 
ويتفانى يف �أد�ءه لأدو�ره �ملختلفة.

و�س���ع معاي���ري لختي���ار معل���م للرتبية �خلا�س���ة يتميز بخ�س���ائ�س �سخ�س���ية 1 )))
توؤدى للنجاح يف هذه �ملهنة مثل �ل�سرب و�سعة �ل�سدر وحب �مل�ساعدة و�لعطاء 
... وغريها من خ�سائ�س �ل�سخ�سية �لتي ت�ساعد على �لنجاح يف هذ� �ملجال.

و�س���ع بر�مج تدريبية خا�س���ة بكل جمال )فكرية – �س���م – مكفوقني ( وعدم 1 )))
جعل �لتدريب عاما يف جمال �لرتبية �خلا�سة نظر للفروق بني هذه �ملجالت.
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يج���ب �ل�س���تفادة مبعلم���ي �لرتبي���ة �ملو�س���يقية و�لرتبي���ة �لريا�س���ية لتنفي���ذ 1 4))
�جلان���ب �لأكرب من �لأن�س���طة �خلا�س���ة بالأطف���ال ذوي �لإعاقة بع���د �إعد�دها 
يف �س���ورة �ألع���اب و�أنا�س���يد و�أن�س���طة حركية هادف���ة حتى يتمك���ن �لطفل �ملعاق 

�ل�ستفادة منها. 
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مقدمة البحث: 
�إنن���ا نحي���ا �ليوم يف عامل ل ي�س���ع �إل �لأقوياء �لنابهني، ول يعرتف بال�س���عفاء 
�ملهازي���ل، ع���امل ل ميكننا تغي���ريه ليعمل وفق قو�نني نخرتعها نحن، لكننا ن�س���تطيع 
تنمية ذو�تنا، و�إمكاناتنا لن�سبح �أكرث قوة وقدرة وفعالية، ن�ستطيع �أن نح�سن �أنف�سنا 
ب���درع م���ن �ملهار�ت �لفعالة، �لتي توفر لنا م�س���احة كبرية من �حلماية، ونحن ن�س���عد 

طريق �لقمة و�ملجد.

كن���ا وحت���ى عه���د قري���ب ن���ردد يف ثق���ة و�قتن���اع �ملث���ل �ل�س���يني �ل���ذي يق���ول                      
)�إذ� �أعطيت لالإن�س���ان �س���مكة، فاأنت ُتطعمه ليوم و�حد، �أما �إذ� عملته كيف ي�س���طاد، 
فاأن���ت تطعم���ه مدى حياته(، لكن هذ� �لزمن �لذي نحياه �ليوم دفعنا �إىل تغيري هذه 
�حلكمة، و�أجربنا �أن ن�سيف �إليها بعد�ً ثانياً �أ�سد قوة؛ ليتما�سى وفق تلك �حلياة.هذ� 
�لبعد هو ما �أح�سن �ستيفن كويف �سياغته حيث �أ�ساف للمثل �ل�سابق ... وعندما ُتعلم 
�لإن�سان كيف ي�سنع �ل�سنارة ذ�تها تكون قد منحته �سيء �أروع من طعام د�ئم، تكون قد 
�أعطيته حياة جديدة(. ذلك ما دفع �لباحثة لالهتمام بتناول جانب �ل�سلوك �لقيادي.

و�لر�س���يد  جمتم���ع،  لأي  �حلقيقي���ة  �ل���رثوة  ه���م  و�ملتفوق���ون  �ملوهوب���ون 
�ل�س���رت�تيجي للتط���ور و�لتق���دم حل�س���ار�ت �لأمم، فعن طريقهم �زدهرت �حل�س���ارة 
�لإن�سانية وتقدمت، وبفكرهم و�إبد�عهم �سنعو� �سعادة �لب�سرية ورفاهيتها، لهذ� فاإن 

رعايتهم وح�سن توجيههم يعد من �أف�سل �أنو�ع �ل�ستثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�سري.

فقد ذكر �لزيات )2002، 240( �أن ق�سية �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم ُدر�ست 
لأول م���رة بجامعة Johns Hopkins بالوليات �ملتحدة �لأمريكية )1981( على يد 
ُنخبة من علماء �لرتبية �خلا�سة، حيث تناول �لعلماء فيها فئة من ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة ُيطل���ق عليه���م �لط���الب ثنائ���ي غري �لعادي���ة، وه���م �لطالب �ملوهوب���ون ذوو 
�س���عوبات �لتعل���م �ملطو�س���ة �أو �ملقنع���ة، وت�س���ل ن�س���بتهم يف �ملجتم���ع ح���و�يل 16% م���ن 
�لأطف���ال �ملتفوق���ني عقلياً، ولقد لقى هذ� �ملفهوم تقباًل م���ن خمتلف �جلهات �ملعنية، 
و�لو�قع �أن مفهومي �ملوهبة من ناحية و�سعوبات �لتعلم من ناحية �أخرى يبدو�ن كما 
لو كان ميثالن نهايتني عك�س���يتني �أو متناق�س���تني على مت�سل �لتعلم، ويحتاج هوؤلء 
�إىل �لرتكي���ز عل���ى دو�ن���ب �لق���وة و�ليجابي���ة، وتخفيف �آث���ار �س���عوبات �لتعلم لديهم 
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فف���ي ظل �لنفجار �ملعلوماتي �لذي ي�س���هده �لعامل �ليوم، ومع �لتقدم �ملعريف 
و�لتقن���ي �لهائ���ل، ي�س���عى �لع���امل وم���ع مطل���ع �لألفي���ة �لثالث���ة �إىل �لهتم���ام بامل���و�رد 
�لب�س���رية وتنميته���ا �إىل �أق�س���ى ح���د ممكن فامل���و�رد �لب�س���رية تعد من �أه���م �ملرتكز�ت 
�لت���ي تق���وم عليها ح�س���ارة �لأمم و�ل���رثوة �حلقيقي���ة لأي جمتمع وذلك يقت�س���ي �أن 
يعد �لإن�س���ان عدته ملو�جهة كل �لتحديات من خالل و�س���ع �خلطط �ملبنية على �أ�س�س 
علمية ملو�كبة هذ� �لتقدم يف عامل �لتعليم و�لتدري�س و�لعمل على متكني �لطالب من 
مو�كبة م�س���تجد�ت �لع�س���ر و��س���تيعابها من خالل �لت�س���دي للتغري�ت �ملت�سارعة مبا 
يحقق �لتنمية �ل�س���املة و�لتي تعد ��س���رت�تيجيات �لقبعات �ل�س���ت من �أهم مرتكز�تها 

ومن خاللها يتم حت�سني بع�س مهار�ت �لقيادة.

ذكر عو�د )2005( �أننا حني نعلم �لطالب �لتفكري، فاإننا نعلمهم �ل�ستقاللية 
و�لتح���رر م���ن �لعتم���اد عل���ى �لآخري���ن، و�أن يكون���و� مفكري���ن و�ثقني م���ن قدر�تهم 
للو�سول �إىل �أف�سل �حللول مل�سكالتهم، و�أف�سل �خليار�ت لقر�رتهم، وحتديد �أف�سل 
�لتف�س���ري�ت لالأحد�ث من حولهم � وتطوير �بتكار�ت من �س���اأنها �أن حُت�سن من نوعية 

حياتهم وحياة �لآخرين.

وهن���اك فرق���اً ب���ني تعليم �لتفك���ري وتعلي���م مه���ار�ت �لتفكري.فتعلي���م �لتفكري 
يت�سمن �لفر�س و�ملو�قف وتنظيم �خلرب�ت �لتي تتيح �لفر�سة �أمام �لطلبة للتفكري 
ودفعهم ومبادر�تهم على ��ستغالل توظيف �لعمليات �لذهنية �ملختلفة بها، �أما تعليم 
مهار�ت �لتفكري فيت�سمن �فرت��س �أن �لتفكري مثله مثل �أي مهارة قابلة للتعلم و�لنقل 
و�لتوظيف يف مرحلة حياتية �أو �أكادميية جديدة، ويت�سمن تعلم مهارة �لتفكري تعلم 
��سرت�تيجيات وعمليات ومنا�سبة ��ستخد�مها وم�ستوى ��ستخد�مها )قطامي ،2003(.

كما يوؤكد �سالح )2001( على تعويد �لطالب على طريقة �لتفكري �لتي ت�ساعده 
عل���ى �لنظ���رة �ملو�س���وعية �إىل م�س���اكل �حلي���اة، وبالتايل �لعم���ل على �إز�ل���ة �ملعتقد�ت 
�لفا�سدة و�لآر�ء �ل�سابقة، و�لتع�سب �لأعمى، و�لتخل�س من �أ�ساليب �لتفكري �خلر�يف 
و�لتو�كل���ي، �ل���ذي يعت���رب م�س���وؤول عن تقهق���ر �لقوى �لفكري���ة يف �لأفر�د و�ل�س���عوب، 
و�لعم���ل على تنمية �لتفكري �لنقدي و�ملق���ارن �لبعيد عن �لتحيز و�لآر�ء وفق �لهوى، 
و�أن ينظر �لطالب �إىل حل م�سكالت �حلياة �ليومية نظرة مو�سوعية ،كي يتمكن من 

�لتغلب عليها نتيجة �لتفكري �ل�سليم. 
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وبع���د �ط���الع �لباحث���ة عل���ى �لدر��س���ات �ملتو�ف���رة �لت���ي تناول���ت تعلي���م بر�مج 
�لتفكري كدر��سة )�لعنزي ،2002؛ �ل�سمري ،2003؛ Mary&Jones2004( مت ح�سر 

جمموعة من �ملز�يا �لتي ميكن �أن حتققها بر�مج تعليم �لتفكري و�لتي من �أهمها:
تطوير �لقدر�ت �لإبد�عية �لكامنة لدى �لطلبة.1 ))
تنمي���ة مفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لطلب���ة، وتقوي���ة م�س���اعر �لنتم���اء و�لإح�س���ا�س 1 ))

بامل�سوؤولية نحو �ملجتمع.
�لتعرف على �ملو�قف و�مل�سكالت �حلياتية �ملتوقعة.1 ))
م�ساعدة �لطلبة يف �لنتقال من مرحلة �كت�ساب �ملعرفة �إىل مرحلة توظيفها 1 4)

يف معاجلة �مل�سكالت �حلقيقية يف عامل �لو�قع.
�إك�ساب �لطلبة �لقدرة على حل �مل�سكالت و�تخاذ �لقر�ر.1 5)

وبفح�س �لباحثة لتلك �ملز�يا �ل�سابق ذكرها ��ستنتجت �ن تلك �ملز�يا ت�سب يف 
تعلم مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي و�لتي ترغب �لباحثة يف تنميته لإميانها باأن �لقادة هم 
ثروة ميتلكها �ملجتمع فهم يقومون بدور �لفاعل يف حتديد قدرة �لأغلبية على �لفعل 
ويفج���رون طاق���ات، وينجح���ون يف تفعيلها ب�س���كل �إيجابي لنخرج جي���اًل من �لقياد�ت 

�لر�ئعة لالأمة.

وذكر �ل�سويد�ن )2006( �أن للقيادة �أهمية ميكن �ل�سعور بها من خالل �لتايل:
�ل�سيطرة على م�سكالت �لعمل ور�سم �خلطط �لالزمة للتعامل معها.1 ))
�إعادة �لتو�زن للحياة �أي و�سع �ل�سخ�س �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب.1 ))
مو�كبة �لتغري�ت �ملحيطة.1 ))
و�سع ��سرت�تيجية نا�سجة يف عملية حترك حمفزة نحو هدف �سام.1 4)

وق���د تع���ددت �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لعالق���ة بني تعل���م �لتفكري و�ل�س���لوك 
�لقي���ادي، فقد در�س �ل�س���ويد�ن، و�لعدل���وين )2004( �أن �لقدرة على �لتفكري من �أبرز 
�ل�س���فات �لت���ي يت�س���ف به���ا �لقائد، فمن �س���فات �لقائ���د �لفاعل �لقدرة عل���ى �لتحكم 
بالنف�س و�لتفكري ب�س���ورة و��سحة، كما يحدد �س���تيو�رت (Stuart,2003( �أن �لذكاء 
و�لتح�سيل �لعايل من �ل�سمات �ملتفق عليها عند �لقائد �جليد. وطبق �لعنزي )2002( 
برنامج �لكورت لتنمية �لتفكري �لإبد�عي، وقد �أثبتت �لدر��س���ة مدى فاعلية برنامج 

�لتفكري يف تنمية �ملهار�ت �لقيادية. 
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ولقد تعدد �لرب�مج �لعاملية لتعليم �لتفكري ومهار�ت، فعلى �سبيل �ملثال هناك 
برنام���ج �لبن���اء �لعقل���ي جليلفورد �لذي ي�س���تهدف تطوير �مله���ار�ت �ملعرفية للتفكري، 
وكذل���ك برنام���ج فل�س���فة لبم���ان لالأطفال �ل���ذي يركز عل���ى �لتفكري كمو�س���وع قائم 
بذ�ت���ه ،وم���ن ب���ني �أ�س���هر بر�م���ج �لتفك���ري تاأت���ي ��س���رت�تيجية �لقبع���ات �ل�س���ت �إحدى 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ي طرحها �لطبي���ب �ملالطي �إدو�رد حول تنمي���ة عمليات �لتفكري، 
وق���د نتج���ت ه���ذه �لفكرة م���ن خالل مالحظته مل���ا يفعل���ه �لأف���ر�د يف �أي نقا�س، حيث 
يتبن���ى ه���ذه �لفك���رة من خالل مالحظته مل���ا يفعله �لأفر�د يف �أي نقا����س، حيث يتبنى 
�أح���د �لأط���ر�ف موقفا معينا يد�فع عنه ول ي�س���تمع �إىل �أي فكرة معار�س���ة مما يوؤدي 
�إىل ج���دل عقي���م ب���ني �لطرفني.لذل���ك �أطل���ق ديبون���و فك���رة �لقبع���ات �ل�س���ت لينتقل 
بالتفكري بعيد�ً عن �جلدل �إلة نوع جديد من �لتفكري ي�س���مى بالتفكري �ملو�زي �لذي 
يوف���ر بد�ئ���ل عملية �أو تطبيقية، بحيث يعمل على ت�س���جيع �لتعاون بني كافة �لأفر�د 
ملمار�س���ة نوع حمدد من �لتفكري يف �أوقات متز�منة، عند �لتعر�س �إىل ق�س���ية جدلية 
�أو م�س���كلة ما، ومن ثم تقوم �لأطر�ف �مل�س���اركة بتغيري منط �أ �أ�س���لوب �لتفكري �لذي 

متار�سه لتغري �ملوقف �لذي هم ب�سدده )نوفل ،2009، 261(.

وي���رى دي بون���و )2004( �أن برنام���ج قبع���ات �لتفكري �ل�س���ت يعت���رب �أد�ة فاعلة 
لتنظي���م عملية �لتفك���ري، وتغيري �لطرق �لتقليدية �لتي يفكر فيها �لأ�س���خا�س �أثناء 

�تخاذ �لقر�ر�ت وحل �مل�سكالت.

 ف���رتى �لباحث���ة �أن تعلي���م مهار�ت �لتفك���ري هو مبثابة تزويد �لف���رد بالأدو�ت 
�لتي يحتاجها حتى يتمكن من �لتعامل بفاعلية مع �أي نوع من �ملعلومات �أو �ملتغري�ت.

فيقول نبي �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم )�إمنا �لعلم بالتعلم و�حللم بالتحلم(.

و�أي�س���اً �هتمت �لباحثة با�س���رت�تيجيات �لقبعات �ل�س���ت �لتي تعرتف بامل�ساعر 
كجزء مهم للتفكري، و�لتي تعد �أحد بر�مج �لتفكري �حلديثة �لتي ت�س���تهدف تو�س���يح 
وتب�س���يط �لتفك���ري وزي���ادة فعاليته، وتدري���ب �ملتعلم لتغيري منط تفك���ريه، فالقبعات 
�ل�س���ت عبارة عن و�س���يلة تو�س���ح �حلالة �لذهنية للفرد يف حلظة معينة ب�س���كل رمزي 

من خالل لعب �لأدو�ر )�ل�سويد�ن، �لعدلوين، 2004، 24(.
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ويعد مو�سوع �لتفكري و�ل�سلوك �لقيادي من �ملو�سوعات �ملرت�بطة و�ملتد�خلة، 
لوج���ود عالق���ة ب���ني �لقدرة عل���ى �لتفك���ري وحت�س���ني �مله���ار�ت �لقيادي���ة، ولذلك ذكر 
(Janet & Kronborg, 2000( �أن �ل�سلوك �لقيادي يتطلب كفاية ذهنية وتطور�ً 
يف مه���ار�ت �لتفك���ري و�ل�س���لوك �لجتماع���ي. ولذل���ك يحت���اج �لطالب �ل���ذي ميكن �أن 
ي�س���بح قائ���د�ً �أن يعط���ي �لفر�س���ة، ليط���ور قاعدة معارف �أ�سا�س���ية يف مي���د�ن مهار�ت 

�لتفكري، و�لقدرة على حل �مل�سكالت، و�لتفكري �لبد�عي.

ويوؤك���د �ملخت�س���ون �أن هن���اك فج���وًة، تتفاوت يف درجة �ت�س���اعها ب���ني ما يبديه 
�لطال���ب م���ن مظاه���ر �ل�س���لوك �لبد�عي، وبني م���ا هو موؤه���ل له وقادر علي���ه، وذلك 
لقل���ة �لط���رق �ملالئم���ة و�ملي�س���رة لتحقي���ق �لجن���از، ولذل���ك فالفرد يف حاج���ة �إىل ما 
يحفظ �إبد�عه، ويوظفه عن طريق �لتدريب. كما �أكدت �ل�سرور )2002( �أن كثري� من 
�لدر��س���ات �لتي طبقت �لرب�مج �خلا�س���ة مبهار�ت �لتفكري، �أ�سفرت نتائجها �أن تعليم 
�لتفكري يوؤثر ب�س���كل موجب على كثري من �لنو�حي، مثل تنمية تقدير ذ�ت �إيجابية، 

وتنمية �لقدرة على �لتفكري �لتباعدي، وحت�سني �لإجناز �لأكادميي.

كما يرى دي بونو )2001( �أن بر�مج �لتفكري ومنها برنامج �لقبعات �ل�ست تتيح 
�أن نقود �لتفكري، كما يقوم قائد �لفرقة �ملو�س���يقية بقيادة �لأورك�س���رت�، وبذلك يكون 
بال�س���تطاعة �أن ننتقل �إىل م�س���ار�ت متعددة، ونفكر بطرق خمتلفة حول م�س���كلة ما، 
وتكمن �لقيمة �لأ�سا�س���ية يف هذ� �لربنامج يف �سهولة ��ستخد�مه ومالءمته للمو�قف 
�لتعليمية �ملختلفة، ويت�س���من برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت، �ل�سلوك �لقيادي، �لذي 
يظه���ر و��س���حاً يف تفك���ري �لقبع���ة �لزرقاء، فال���ذي يلب�س �لقبع���ة �لزرقاء يق���وم بدور 

قيادي يف �ملجموعة من حيث توجيه �أفر�د �ملجموعة �إىل نوع �لتفكري �مل�ستخدم.

وقد وجدت (Stuart, )2003 �أن برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت ينمي �أمناط 
�لقي���ادة �ملختلف���ة فطبيع���ة �لربنامج ت�س���تند على حل �مل�س���كالت و�لتفك���ري �لإبد�عي 
و�لتفك���ري �لناق���د �لت���ي ه���ي �س���مات وخ�س���ائ�س للقائد �لناج���ح، فكل قبع���ة تعرب عن 
طريقة تفكري معينة، وتركز �لقبعة �لزرقاء على �ل�س���لوك �لقيادي. ومن هذ �ملنطلق 

مت �ختيار �ل�سلوك �لقيادي وربطه بقبعات �لتفكري �ل�ست.
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وتع���د در��س���ة �لباحث���ة من �لدر��س���ات �لتجريبية �لت���ي يتم فيها بن���اء برنامج 
تدريب���ي وتعليم���ي، ي�س���مل تدري���ب �لطلب���ة عل���ى ��س���تخد�م مه���ار�ت ذهني���ة بفاعلي���ة 
وبطريقة خمتلفة مما ي�ستخدمه �لطالب يف ظروف �ل�سف �لعادي، وميكن �أن ترجع 
قيم���ة �لدر��س���ة �لتجريبي���ة �لقائم���ة على ��س���تخد�م برنام���ج تدريب���ي �إىل �لعتبار�ت 
�لتنظيمية �ل�سفية، و�ملحتوى، وما يت�سمن من �هتمام �ملدربة مبا يوفره من تنظيم 
تدريب���ي، ون�س���اطات، وتغذية ر�جعة فورية �لتي مير بها ج���ر�ء ما ينتج من �أفكار يتم 

تعديلها، وتغيريها ،و�إثر�ئها من زمالئه �أو من �ملعلم فور ظهور �ل�ستجابة.

ويف �س���وء ه���ذ� �لو�ق���ع ت�س���بح �حلاجة ملح���ة لإيجاد نظام ترب���وي يعمل على 
��س���تغالل �لق���در�ت و�مله���ار�ت �حلياتي���ة �لالزم���ة وتطويره���ا، وه���ذ� م���ا �أك���دت علي���ه 
�ملوؤمت���ر�ت �لرتبوي���ة، �لت���ي رك���زت على �س���رورة تطوير �أن���و�ع �لتفك���ري �ملختلفة �لتي 
من بينها برنامج �لقبعات �لتفكري �ل�س���ت، وقد تكون هذه �لدر��س���ة حماولة، تبذل يف 
جمال تطوير �لتفكري و�ملهار�ت �لقيادية حيث �ستقدم هذه �لدر��سة بيانات جتريبية 
عن فاعلية برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت يف تعليم �لتفكري وتنمية �ملهار�ت �لقيادية، 
وتف�س���ح �ملجال للطلبة كي يفكرو� تفكري �إبد�عياً، مما يجعل عند �لطلبة قدرة عالية 

يف �لتعامل مع مو�قف �حلياة �مل�ستقبلية.

كم���ا �هتم���ت �لباحث���ة بالتطبيق على عينة ه���ي من فئ���ة ذوي �لإعاقة بل ولها 
طابع �آخر �أنها ذ�ت �ل�ستثناء �ملزدوج وهم فئة �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم.

م�سكلة البحث: 
حي���ث �أن غاي���ة �لرتبي���ة �حلديثة لي�س���ت تزوي���د �ملتعلم باملعلوم���ات وفقط، بل 
وم�س���اعدته عل���ى تنمية تفكريه �لعلمي وتزويده بعقلي���ة مرنة متكنه من فهم �لبيئة 
�ملحيطة و�أي�س���اً �إعد�ده للحياة و�إك�س���ابه مقومات �ل�سخ�س���ية �ملتكاملة لتنمية قدرته 
عل���ى �لتفك���ري �ل�س���ليم وحل �مل�س���كالت و�لعتم���اد على �لنف����س؛ فمن من �ملوؤ�س���ف �أن 
كث���ري�ً من طلبة �لثانوية غري ملمني متاماً مبهار�ت �لتفكري، ومعظم هوؤلء �لطلبة 
لي�س لديهم �لقدرة على حل �مل�سكالت، و�تخاذ �لقر�ر �أو حتى �لإدر�ك و�لفهم �جليد، 

ومثل هوؤلء �لطالب هم �سيوف �مل�ستقبل و�لعقل �ملدبر و�ملدير مل�سكالته.
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فالغر�س من هذه �لدر��سة هو تطوير برنامج تفكري قائم على قبعات �لتفكري 
�ل�ست لدى دي بونو، وقيا�س �أثره يف تنمية �ل�سلوك �لقيادي لدى �لطالب �ملوهوبني 
من ذوي �س���عوبات �لتعلم من �ملرحلة �لثانوية.حيث لحظت �لباحثة �أن هناك �ت�س���اع 
يف �لفجوة بني ما نقوله �أو نكتبه على �لورق حول ما منار�سه يف �لغرف �ل�سفية وكان 
من �ل�سروري تقدمي �لبيئة �ملنا�سبة �لتي جتعل �لطالب ي�سعر بامل�سئولية و�مل�ساركة 

�لو�عية يف �ملجتمع.

فل���م تع���د �لطر�ئق �لرتبوي���ة �لقائمة على �أ�س���اليب �حلفظ و�لتلقني وح�س���و 
�ملعلوم���ات منا�س���بة لروح �لع�س���ر، ب���ل �إن �حلاجة تدع���و �إىل �إتاحة �لفر�س���ة للمتعلم 
للتفك���ري و�لبح���ث و�لتجري���ب م���ن �أجل �حل�س���ول على �ملع���ارف و�حلقائق و�كت�س���اب 

�ملهار�ت بنف�سه )رز�ن، مرت�سى، 2011، 109-108(.

و�أك���د فهي���م م�س���طفى �أننا ن�س���تطيع �أن ن�س���تخدم �لقبعات �ل�س���ت يف �أكرث من 
جم���ال يف حياتن���ا �لعملي���ة و�لدر��س���ية، كما ميكن ��س���تخد�مها يف �لتخطيط مل�س���روع 
معني، �أو �سنع �لقر�ر، �أو �لبحث عن حلول منا�سبة للم�سكالت �لتي تعرت�س طريقنا 

)م�سطفى، 2007، 152(.

م���ن هن���ا نبع���ت �أهمي���ة �لدر��س���ة يف ��س���تخد�م برنام���ج تعليم���ي مث���ل �لقبعات 
�لتفك���ري �ل�س���تة لتنمي���ة �ل�س���لوك �لقي���ادي ل���دى ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة )حم���ل 
�لدر��س���ة( لأهمية تلك �ملرحلة كما ذكر �أريك�س���ون باأنها فرتة �لبحث عن �لذ�ت و�لتي 
متث���ل �سل�س���لة م���ن �لتغري�ت �جل�س���دية و�لنف�س���ية و�لعقلي���ة و�لتي تتمثل يف �لن�س���ج 
�لنف�سي و�لتفكري و�لقدرة على ممار�سة �لتفكري �ملجرد �أو �لتفكري يف �لأمور �ملعنوية 
)�لعي�س���وي، 1993،23( و�لت���ي ي�س���عر فيه���ا �ملر�ه���ق بحاج���ة �إىل ‘�س���ر�كه يف �لتفك���ري 
و�لتقري���ر يف �لأم���ور �ملعنوي���ة و�لدر��س���ية، و�ل�س���عور بالتقدي���ر لأعم���ال يقوم���ون بها 

و�حرت�م خ�سو�سياتهم.

وتتحد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال التايل:
م���ا �أثر ��س���تخد�م برنام���ج قائم على قبعات �لتفكري �ل�س���تة يف تنمية �ل�س���لوك 

�لقيادي لدى �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم من طالب �ملرحلة �لثانوية ؟
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اأهداف البحث: 
 يهدف �لبحث �إىل ما يلي:

بناء برنامج تدريبي قائم على قبعات �لتفكري �ل�ست لتنمية �ل�سلوك �لقيادي 1 ))
لدى �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم من طالب �ملرحلة �لثانوية.

�لتعرف على م�ستوى مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي لدى عينة �ملوهوبني من ذوي 1 ))
�سعوبات �لتعلم من طالب �ملرحلة �لثانوية.

�لتع���رف عل���ى �لف���رق ب���ني مه���ار�ت �ل�س���لوك �لقي���ادي ل���دى طالب���ات وطالب 1 ))
�ملرحل���ة �لثانوي���ة م���ن �ملوهوب���ني ذوي �س���عوبات �لتعل���م من خالل ��س���تخد�م 

برنامج �لقبعات �ل�ست للتفكري.

اأهمية البحث:
ت���ربز �أهمي���ة �لبحث �حل���ايل يف دعوته���ا للمعلم���ني و�لطلب���ة �إىل �لتحرر من )	1 

�لنم���اذج �ل�س���ائدة يف �لتعلي���م و�ملعتم���دة عل���ى جم���ع �ملعلوم���ات وحفظه���ا دون 
�لإفادة منها عملياً، ورمبا ت�س���هم هذه �لدر��س���ة يف تنبيه �مل�سوؤولني يف �لتعليم 
�إىل ��س���تخد�م بر�م���ج �لتفكري �مل�س���تقلة، لتنبيه �مله���ار�ت �لكامنة لدى �لطلبة 
خا�س���ة �ملوهوبني من ذوي �س���عوبات �لتعلم ل�س���تغالل ما لديهم من طاقات 

و�إمكانيات و �لإفادة منها لتنمية مهار�ت مثل �ل�سلوك �لقيادي لديهم.
و�لعملي���ة )	1  �لنظري���ة  �لعتب���ار�ت  م���ن  �حل���ايل  �لبح���ث  �أهمي���ة  ت�س���تمد  كم���ا 

�لتطبيقي���ة مله���ار�ت �لتفكري و�أ�س�س���ها وبر�جمها و�لإجناز�ت �ل�سخ�س���ية �لتي 
ميكن �أن يحققها �لطالب من �لتدريب على هذه �ملمار�سات، وتتحدد �لأهمية 

�لنظرية للدر��سة �حلالية بالآتي: 
�إظهار �أهمية �ل�س���لوك �لقيادي وعنا�س���ره كمتغري �سخ�س���ي يف بناء �س���لوكيات 1 ))

تكيفية وقيادية وتطويرها، بالإ�س���افة �إىل ما ميكن �أن توفره �لبحث �حلايل 
من تر�ث نف�س���ي ميكن �أن ُت�سكل مرجعاً للرتبويني يف �لتفكري و�لقيادة �لذي 

ُيبنى عليه �لن�ساط و�حليوية.
�إن تفكري �لقبعات �ل�ست هو ��ستحد�ث تربوي نف�سي حديث ،�أُدخل �إىل �لرت�ث 1 ))

�لنف�س���ي من���ذ ف���رتة قريبة ونقل���ه للعربية مُيك���ن �أن ُيحدث تط���ور�ً يف بر�مج 
تعليم وتعلم �لتفكري للطلبة يف �أي بلد.
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قد ت�س���اعد هذه �لدر��س���ة يف �إك�س���اب �لتالميذ �لثقة بالنف�س وتعويدهم تقبل 1 ))
نق���د �لآخرين، وكيفية نقد ذ�تهم، وحل م�س���كالتهم. لذل���ك تاأمل �لباحثة �أن 

تكون هذه �لدر��سة مبثابة �إثر�ء �إىل �لأدب �لرتبوي.
تعري���ف �ملربني و�لرتبويني بزيادة �أعد�د فئة �ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 4)

ولف���ت �أنظاره���م �إىل �أن بع����س �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعل���م لديهم مو�هب 
مهملة وغري م�س���تغلة، �أو بع�س �لطالب �ملوهوبني قد يكون لديهم �س���عوبات 
��س���رت�تيجية ل�س���تثمار طاقاته���م  تعل���م تعي���ق تقدمه���م �لدر��س���ي؛ لو�س���ع 

وقدر�تهم.

دد الأهمية التطبيقية بالنقاط الآتية: وميكن اأن تحُ
مُيكن �أن ي�سهم �لبحث �حلايل مبا تزوده من برنامج تدريبي لتفكري �لقبعات 1 ))

�ل�س���ت، م�س���تند �إىل نظري���ة دي بون���و يف �لتفك���ري يف تطوي���ر �ملرون���ة �لذهنية 
�لفكري���ة ل���دى �لطلب���ة، وزي���ادة �س���عة �إمكاناته���م �لذهني���ة لك���ي ينتقل���و� م���ن 

�إجر�ء�ت تفكري �إىل �إجر�ء�ت تفكري �أخرى.
كم���ا �أن �لبح���ث �حل���ايل قيم���ة مب���ا �س���يتم تطوي���ره م���ن �أد�ة لقيا�س �ل�س���لوك 1 ))

�لقي���ادي، وه���و ما يفتقر ل���ه �ملجال �لنف�س���ي و�لرتبوي يف �لتعل���م و�لتعليم يف 
مرحلة �ملر�هقة.

وميك���ن �أن توف���ر نتائ���ج �لبحث �حلايل مبا وفرت���ه نتائجها يف رب���ط �إجر�ء�ت 1 ))
�لتفك���ري وف���ق برنام���ج دي بونو، و�ل�س���لوك �لقي���ادي وربطه بتوجه���ات بحثية 

و��ستدخال ذلك يف �ملمار�سات �لرتبوية.

حمددات البحث: 

املحددات الب�سبرية: يتحدد �لبحث �حلايل بالعينة �مل�س���تخدمة فيها وهي من )	1 
ط���الب �ل�س���ف �لأول �لثان���وي مبدين���ة �ملن�س���ورة مبدر�س���تي جيهان �ل�س���اد�ت 
�لثانوي���ة –بن���ات ومد�ر����س �له���دى و�لن���ور )بن���ني(، و�س���ملت عين���ة �لدر��س���ة 
�ل�س���تطالعية 165 طالب وطالبة بهدف ��س���تخر�ج �لعينة �لأ�سا�سية وقو�مها 

26 من �لطالب مق�سمني بالت�ساوي �إىل جمموعتني �سابطة وجتريبية. 
املحددات مكانية:مت �لت�س���خي�س مبدر�س���تي جيهان �ل�س���اد�ت و�لهدى و�لنور )	1 

مبدينة �ملن�سورة �لتابعة ملحافظة �لدقهلية.
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املحبددات زمانيبة: مت �إج���ر�ء �لبحث �حلايل يف �س���هري �س���بتمرب و �أغ�س���ط�س )	1 
للعام 2016-2017م.بو�قع زمني �س���هر ون�س���ف يف �لت�س���خي�س، وثالثة �أ�س���هر 

ون�سف لتطبيق �لربنامج �مل�ستخدم.
املحبددات مو�سبوعية: مت ��س���تخد�م خم����س مه���ار�ت قيادي���ة لتطبيقه���ا عل���ى )	1 

�لعين���ة �مل�س���تهدفة من خالل �لربنامج وهم )مه���ارة �لتخطيط، مهارة �تخاذ 
�لق���ر�ر وح���ل �مل�س���كالت ،مه���ارة �ملبادرة، مه���ارة �لتو��س���ل مع �لأق���ر�ن، مهارة 

حتمل �مل�سئولية(.

م�سطلحات البحث: 

: ُيعرف �لربنامج باأنه: جمموعة �خلرب�ت �لتعليمية �ملتكاملة و�مل�سممة  The Program :الرنامج
خ�سي�ساً ،لتزويد �ملتعلمني )�مل�ساركني( بفر�س تعليمية منا�سبة يف مناخ معد �إعد�د�ً 

منا�سباً لتحقيق �لأهد�ف )غنيمي، 2010: 34(.

 :The Six Thinking Hats Strategy :اإ�سبرتاتيجية قبعبات التفكبر ال�سبت
ه���و �أح���د بر�مج تعليم �لتفكري �حلديثة و�س���عه �لطبيب �لربيط���اين �إدو�رد دي بونو 
(De Bono( ، حيث ق�سم “دي بونو” �لتفكري عند �لإن�سان �إىل �ستة �أمناط، و�عترب 
كل من���ط كقبع���ة خيالي���ة يلب�س���ها �لإن�س���ان �أو يخلعها ح�س���ب طريقة تفك���ريه يف تلك 
�للحظة، بحيث ينتقل �لفرد بتفكريه من �أ�سلوب معني �إىل �أ�سلوب �آخر ح�سب �ملوقف 
�ل���ذي يتعر����س له، وق���د �أعطى “دي بونو” لوناً مميز�ً ل���كل قبعة حتى ميكن متييزه 

وحفظه ب�سهولة )نايفة، 2005، 14(.

مهبارات القيبادة:Leadership Skills:  ه���ي �مله���ار�ت �لت���ي يت���درب عليها طالب 
�ملرحل���ة �لثانوي���ة م���ن �ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعل���م من خالل برنام���ج قائم على 
��س���رت�تيجية قبعات �لتفكري �ل�س���ت و�لتي ت�س���اعدهم على حت�سني �ل�س���لوك �لقيادي 
لديه���م، وت�س���مل مه���ار�ت )�تخ���اذ �لقر�ر وح���ل �مل�س���كالت ، �لتخطيط، �لتو��س���ل مع 

�لأقر�ن، حتمل �مل�سئولية، �ملبادرة(.

املوهوبني ذوي �سعوبات التعلم: تبنت �لباحثة تعريف �سرف �لدين )2008، 324(، 
حيث يعرفهم باأنهم “هوؤلء �لطالب �لذين تكبح �سعوبات تعلمهم �لنوعية �لأ�سلية 
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)�لأكادميية – �لنمائية( �أو �مل�ساحبة لتوظيف �إمكانات �ملوهبة لديهم، وهي ما تعوق 
حتقيق �إمكانات هذه �لرثوة �لإن�سانية، وحتويلها �إىل و�قع فعلي م�ستثمر، مما يهدر 
جهود �لطالب و ي�س���عرهم بعدم �لفعالية و�لتقدم و �لثقة بالنف�س وتطور عالقاتهم 

�لجتماعية مبا يوؤدي �إىل �سوء �لتو�فق �لدر��سي و�لجتماعي ” 

�لطال���ب �ملوه���وب ذو �س���عوبات �لتعل���م يتمي���ز باأد�ئ���ه �لعقل���ي �لع���ايل؛ �إل �أنه 
يعاين من ق�س���ور �أكادميي معني قد ي�س���احبه ق�س���ور يف �ملعاجلة �لذهنية �لتنفيذية 
Executive processing deficit وق���د ي�س���مل ه���ذ� �لق�س���ور عملي���ة �لتذك���ر، 
�أو �لفه���م، �أو �لإدر�ك �لب�س���ري �أو �ل�س���معي بالرغ���م م���ن وج���ود �رتف���اع يف م�س���توى                      

�لأد�ء �لعقلي 

وتق�س���د �لباحث���ة باملوهوب���ني يف �لعينة ه���م �لطالب �لذين يظه���رون موهبة 
كب���رية يف جم���ال مع���ني وع���دم �لق���درة يف جم���ال �آخ���ر، ويتمتع���ن بق���درة عقلي���ة فوق 
�ملتو�س���طة، ويعانني من �نخفا�س حت�س���يلهن �لدر��س���ي يف مادتني �أو �أكرث، و�لفتقار 
�إىل مهار�ت �لقيادة، كما يح�س���لن على درجة مرتفعة يف مقيا�س خ�س���ائ�س �ملوهوبني 

ذوي �سعوبات �لتعلم.

ت�سخي�س املوهوبني ذوي �سعوبات التعلم:
�أ�سار (Swanson)1999 �إىل �أن هناك ثالثة حمكات يتم يف �سوئها �لتعرف 

على �أولئك �لتالميذ �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم وحتديدهم وهي: 
حم���ك �لتمي���ز �لنوع���ي: وي�س���ري �إىل وج���ود تف���وق �أو متي���ز للتالمي���ذ يف �أحد 1 ))

جمالت �ملوهبة وخا�سة �ملو�هب �لنوعية )فنية، �أو �أدبية، �أو ريا�سية، خا�سة(.
حم���ك �لتف���اوت: وي�س���ري �إىل وجود قدر م���ن �لتباين بني مع���دلت ذكائهم �أو 1 ))

م�ستوى قدر�تهم �لكامنة وبني �أد�ئهم �لفعلي �ملالحظ �أو م�ستوى حت�سيلهم 
�لأكادمي���ي ،حي���ث ينخف����س �لتح�س���يل لديه���م ب�س���كل ل يتف���ق مطلق���اً م���ع                 

ن�سبة ذكائهم.
حمك �ل�س���تبعاد: وي�س���ري �إىل �إمكانية متييز �ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 ))

عن ذوي �لإعاقات، �أو ذوي �س���عوبات �لتعلم �لأخرى، ومن ثم ��س���تبعادهم عن 
هذه �لفئات )�لزيات ،2002 ،234(.
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في�س���هد ع�س���رنا �حلايل ث���ورة يف �لتقدم �لعلم���ي و�لتكنولوجي مل ي�س���بق لها 
مثي���ل، حي���ث تتف���وت �لأمم يف �لتقدم �لعلم���ي و�لتكنولوجي، وذل���ك نتيجة لختالف 
�لق���در�ت �لعقلي���ة وم���ا ينت���ج عنها ل���دى �أبنائها، مم���ا ��س���تدعى �لهتم���ام باملوهوبني 
ورعايته���م، وكيفية ��س���تثمار قدر�ته���م وطاقتهم �لإبد�عية يف �لبح���ث �لعلمي �ملنظم، 
م���ن �أج���ل تقدم �ملجتمع ورقي���ه، وذل���ك �أدى �إىل �هتمام �لرتبويني باأ�س���اليب �لرتبية 
�حلديثة �لتي ت�س���عى �إىل تنمية �لإبد�ع وحت�س���ينه، كما تنوعت �لرب�مج �لعاملية �لتي 
تهدف �إىل تنمية �لتفكري باأنو�عه �ملختلفة، ومن �أ�سهر بر�مج تعليم �لتفكري برنامج 
قبعات �لتفكري �ل�ست للعامل �لربيطاين �دو�رد دي بونو، حيث �أن هذ� �لربنامج �لذي 
يقدمه يت�س���م بال�س���مولية كما �أن ��ستخد�مه ي�سبه لعب �لأدو�ر �لذي ي�سفي بجو من 

�ل�سرور و�ملتعة على �لتالميذ ويزيد من د�فعيتهم للتعلم وحت�سني �لتفكري.

 فالتفك���ري عب���ارة ع���ن مهار�ت نحتاج �إليه���ا يف حياتنا �ليومية لت�س���اعدنا على 
��س���تمر�ر �حلي���اة �جليدة، وتف�س���ري م���ا يحيط بنا م���ن ظو�هر و�أحد�ث، وي�س���مل على 
�لعدي���د م���ن �ملعاين، فقد يعن���ي �لعمليات �أو �خلطو�ت �لتي ت���وؤدي يف �لنهاية �إىل حل 
مل�سكلة ٍ ما، �أو بناء خطٍة ما، ويعد �لتفكري �سلوك ياأتي من خالل تفاعل �لفرد مع بيئته 
وتاأث���ره به���ا وحماوله �مل�س���تمرة يف �لتعامل مع �ملو�قف و�مل�س���كالت �لتي يتعر�س لها.

تعريف التفكر:
 قد تعددت تعريفات �لتفكري ومنها: 

�لتفك���ري ه���و ذلك �ل�س���يء �ل���ذي يحدث �أثن���اء حل �مل�س���كلة، وهو �ل���ذي يجعل 1 ))
للحي���اة معن���ى، �أي ه���و عملي���ة و�عية يقوم به���ا �لفرد عن وع���ي و�إدر�ك ولكنها 
ل ت�س���تثني �لوع���ي، �أي �أن عملي���ة �لتفك���ري فردي���ة لكنه���ا ل تت���م مبع���زل ع���ن 
�لبيئة �ملحيطة، بل تتاأثر بال�س���ياق �لجتماعي و�ل�سياق �لثقايف �لذي تتم فيه 

)�جلمل، 2005، 25(.
ويفرت�س دي بونو �أن �لتفكري مهارة عملية مُيار�س بها �لذكاء ن�ساطه �عتماد�ً 1 ))

على �خلربة �أو �كت�س���اف مرتٍو �أو متب�س���ر �أو متاأٍن للخربة من �أجل �لتو�س���ل 
�إىل �لهدف )قطامي، 2001، 14(.

ويرى م�س���طفى �أن �لتفكري هو عمليات �لن�س���اط �لعقلي �لتي يقوم بها �لفرد 1 ))
من �أجل �حل�سول على حلول د�ئمة �أو موؤقتة مل�سكلة ما، وهو عملية م�ستمرة 
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يف �لذه���ن ل تتوق���ف �أو تنته���ي م���ا د�م �لإن�س���ان يف حال���ة يقظ���ة، و ه���و �أرق���ى 
�لعمليات �لعقلية و�لنف�س���ية �لتي متيز �لإن�سان عن غريه من �لكائنات �حلية 

�لأخرى بدرجة ر�قية ومتقدمة )م�سطفى، 2002، 27(.
بينم���ا ر�أى ج���رو�ن �أن �لتفك���ري يف �أب�س���ط تعري���ف ل���ه عب���ارة ع���ن �سل�س���لة من 1 4)

�لن�س���اطات �لعقلي���ة �لتي يقوم بها �لدماغ عندما يتعر�س ملثري يتم ��س���تقباله 
ع���ن طري���ق و�ح���دة �أو �أكرث م���ن �حلو�����س �خلم�س )�لب�س���ر، �ل�س���مع، �للم�س، 

�ل�سم، �لتذوق( )جرو�ن: 2002، 44-43(.

و��س���تنتجت �لباحثة من تعدد �لتعريفات �ل�س���ابقة �أن���ه ل يوجد تعريف و�حد 
م�س���تقر للتفكري حاله حال �ملتغري�ت �لنف�س���ية �لأخرى �لإ �أن كل �لتعريفات ت�سب يف 
نف�س �لبوتقة ولذلك تعرف �لباحثة �لتفكري باأنه: ن�ساط عقلي يقوم به �لفرد عندما 
يو�ج���ه مو�ق���ف م���ا يحتاج �إىل تف�س���ري للو�س���ول �إىل �حل���ل �ملثايل من خ���الل تنظيم 
خرب�ت���ه بطريقة جديدة، وتت�س���من عملي���ة �لتفكري مهار�ت وخط���و�ت متعددة يقوم 
بتطبيقها ليتو�سل �إىل حل للموقف �لغام�س، وقد يقوم بتقومي هذ� �حلل وتعميمه 

على �ملو�قف و�مل�سكالت �لأخرى �ملت�سابهة.

مررات تعليم التفكر: 
و                          )28  ،2005 )�خلليل���ي،  يف  وردت  كم���ا  �مل���ربر�ت  م���ن  �لكث���ري  هن���اك  �أن   

)�سحاتة، 2000، 33( �لتي تدعونا �إىل تعليم �لتفكري ومنها: 
تعق���د �ملجتمع���ات �حلديثة �لتي ظهر فيها �حلاجة للتفكري بطرق ٍ جديدة مل 1 ))

تعد �لعاد�ت و�لتقاليد و�لطرق �لقدمية كافية حللها.
تغري �أهد�ف �لرتبية �حلديثة، فلقد �أ�س���بح �لهتمام بالطفل �س���اماًل جلميع 1 ))

�لنو�حي بدًل من �لهتمام بجانب و�حد وهو �جلانب �ملعريف.
تعليم �لتفكري يعود بالفائدة على �لطالب فمن عدة �أوجه.1 ))
�لتفكري �س���رورة حيوية لالإميان و�كت�س���افات نو�مي�س �حلي���اة و �إعمال �لعقل 1 4)

و�لتفكري و�لتدبر يف خلق �هلل و�لتب�س���ر بحقائق �لوجود �لذي عظمها �لدين 
�لإ�سالمي.

دور �لتفك���ري يف �لنج���اح �لدر��س���ي و�حلياتي فتعلم مه���ار�ت �لتفكري قد يكون 1 5)
�أهم عمل ميكن �أن يقوم بع �ملعلم.
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يف �لق���رن �حل���ادي و�لع�س���رين يتعاظ���م �لرج���وع �إىل �لأ�سا�س���يات و�لتي تتعلق 1 6)
بالق���ر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب فقط و�إمنا ت�س���مل مه���ار�ت �لتحليل، و�لرتكيب 

�إىل �لعديد من �ملهار�ت �لأخرى.
ل بد من تعليم �لطلبة �أ�سلوب �لتعلم باأنف�سهم، وهذ� مبد�أ مهم لأنه يعتد يف 1 ))

�أ�سا�سه على ممار�سة �لتفكري بفاعلية.
�أن �لتدري���ب عل���ى �لتفك���ري يعت���رب حمور� �أ�سا�س���يا ل�س���تيعاب وفه���م كل �ملو�د 1 ))

�ملعرفية �لتي يتفاعل معها �لطالب يف �ملدر�سة.
تدري����س �لتفك���ري �أح���د �لأه���د�ف �ملهم���ة لعملية �لرتبي���ة حيث ي�س���اعد �لفرد 1 ))

عل���ى مو�جه���ة �ملو�قف �لتي حتتاج �إىل �تخاذ قر�ر، كما �إنه ي�س���هم يف م�س���اعدة 
�لتالميذ ملو�جهة �سعوبات �لتعلم حتى ي�سبحو� مفكرين جيدين.

وترى �لباحثة نظر�ً للتغري�ت �ل�س���ريعة و�مل�س���تمرة يف ع�سرنا �حلايل �سرورة 
تعليم �لتفكري ليكون �لإن�سان قادر�ً على �لتكيف مع ظروف ومتطلبات هذ� �لع�سر ليقدم 
�جلدي���د يف حيات���ه ويف عمله ويف عالقاته مع �لآخرين، ويو�كب ما يحدث من حوله.

 ومما �س���بق عر�س���ه يت�سح للباحثة �أنه قد �أ�سبح هدف تنمية مهار�ت �لتفكري 
هدفاً �أ�سا�سياً ت�سعى �لرتبية �حلديثة �إىل حتقيقه، حيث �أ�سبح لز�ماً على �لقائمني على 
�لعملية �لتعليمية �أن يهتمو� بتعليم �لطلبة مهار�ت �لتفكري �ملتنوعة وتنميتها لديهم.
 بالرغ���م م���ن �أن �لرتبوي���ني متفق���ون على �أهمي���ة مهار�ت �لتفك���ري يف �لنظام 
�لتعليم���ي، �إل �أن���ه ل يوجد �تفاق موؤكد بينهم على �لكيفية لتنمية تلك �ملهار�ت، فقد 
ظهرت �لعديد من �لرب�مج و�ل�س���رت�تيجيات و�لطرق لتنمية مهار�ت �لتفكري ومن 
بني هذه �لرب�مج )برنامج قبعات �لتفكري �ل�ست للعامل �دو�رد دي بونو(، يعد برنامج 
قبعات �لتفكري �ل�ست من بر�مج تعليم �لتفكري �لتي تهدف �إىل تب�سيط عملية �لتفكري 
وزيادة فعاليته، كما �أنه ي�س���مح للمفكر بالنتقال �أو تغيري منط تفكريه، ويعترب هذ� 

�لربنامج منوذج متكامل لتحقيق �لتفكري �ملتو�زي.
حيث يرى دي بونو )2003( �أن قبعات �لتفكري �ل�س���ت �سممت مل�ساعدة �لأفر�د 
ب�س���كٍل كب���ري على تبني ت�س���كيلة و��س���عة من �ملناح���ي �أو �ملناظري �لتي ت�س���اعدهم على 
روؤي���ة �ملو�س���وع من خمتلف �لزو�ي���ا؛ �إذ �أن �لأفر�د عندما يلب�س���ون قبعة معينة فاإنهم 

يلعبون �أدو�ر�ً كما �أنهم �أنف�سهم د�خل منظور معني )نوفل، 2009، 246(.
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 تعريف برنامج قبعات التفكر ال�ست: 
 يعرف )م�سطفى، 2007، 196( برنامج قبعات �لتفكري �ل�ست: 

ه���و �أح���د بر�مج تعلي���م �لتفك���ري �حلديثة و�س���عة �لطبيب �لربيط���اين �إدو�رد 
دي بون���و وه���و �أد�ة تفكري فعالة ت�س���جع �لتفكري �ملتو�زي، وه���و برنامج تدريبي مينح 
متلقيه �ملعرفة Knowledge و�ملهارة Skill ل�س���تخد�مه و�ل�س���تفادة منه وي�ساعد 

على �لإبد�ع وتطوير قدر�ت �لفرد.

ولق���د �س���مم دي بون���و برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت لنقل �لتفك���ري بعيد�ً عن 
طريقة �جلدل �لتقليدية �إىل �أ�س���لوب ر�س���م �خلر�ئط، مما يجعل �لتفكري عملية من 
مرحلت���ني: �لأوىل ر�س���م �خلريط���ة، و�لثانية �ختيار م�س���ار على ه���ذه �خلريطة. فاإذ� 
كانت �خلريطة جيدة يت�سح �أف�سل �مل�سار�ت، وكما يف ت�سبيه �لطباعة، تقوم كل قبعة 
بو�س���ع منط من �لتفكري على �خلريطة. فالتفكري �ملركز ي�س���بح �أكرث فاعلية، فبدًل 
من �إ�س���اعة �لوقت يف �جلدل و�لنقا�س �ملت�س���عب، يتم ��س���تخد�م مدخل منظم ر�س���مي 
ودقيق لإد�رة �لنقا�س و�لجتماعات، ولقد ق�سم“دي بونو” �لتفكري عند �لإن�سان �إىل 

�ستة �أمناط، و�عترب كل منط كقبعة يلب�سها �ل

�إن�س���ان �أو يخلعه���ا ح�س���ب طريقة تفك���ريه يف تلك �للحظة ولت�س���هيل �مر فقد 
�أعطى “دي بونو” لونا ً مميز�ً لكل قبعة حتى ميكن متييزه وحفظه ب�سهولة.

طرق التفكر التي متثلها قبعات التفكر ال�ست:
هناك طرق خمتلفة للتفكري متثلها قبعات �لتفكري �ل�ست كما ذكرها دي بونو وهي:

تفك���ري �لقبعة �لبي�س���اء: �لتفكري بطريقة مو�س���وعية، حيادي���ة، وتركز فقط 1 ))
على �حلقائق �ملو�سوعية و�لأرقام.

تفك���ري �لقبعة �حلمر�ء: �لتفك���ري بطريقة �لنفعالت، فالل���ون �لأحمر يرمز 1 ))
للغ�س���ب )يحم���ر غ�س���باً( و�لغي���ظ و�لعو�ط���ف، فه���ذه �لقبع���ة توف���ر �إخ���ر�ج 

)�لعو�طف، �مل�ساعر، و�حلد�س(.
تفكري �لقبعة �ل�سود�ء: �لتفكري بطريقة ت�ساوؤمية ناقدة، وهو تفكري منطقي 1 ))

ولكنه �س���لبي، وهو تفكري مطلوب وكثري�ً ما يكون مبنياً على حقائق �س���ادقة، 
عل���ى عك����س ما يظ���ن �لنا�س، ف���اإن �إتاحة �لفر�س���ة للنق���د، و �إب���د�ء �ملالحظات 

�ل�سلبية ل تزيد يف �لنقد، و�إمنا تخفف من حدته وميل �لنا�س �إليه.



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 135 

تفك���ري �لقبعة �ل�س���فر�ء: هو �لتفك���ري �لإيجابي �لذي يركز عل���ى �لإيجابيات 1 4)
يف مو�س���وع �لبحث، ويقوم �لفرد به بد�فع من �لف�س���ول و�ل�س���رور، وي�ستخدم 
�لفرد تفكري �لقبعة �ل�س���فر�ء يف �لغالب حينما يكون له م�س���لحة �سخ�سية يف 

�ملو�سوع.
تفك���ري �لقبع���ة �خل�س���ر�ء: �لتفك���ري هن���ا يك���ون بطريق���ة �إبد�عي���ة، فالقبع���ة 1 5)

�خل�س���ر�ء تعن���ي �لنم���و و�لتغي���ري و�خلروج ع���ن �ملاأل���وف، فهي رم���ز لالبتكار 
و�لإبد�ع و�لأفكار �جلديدة.

تفك���ري �لقبع���ة �لزرق���اء: تفكري �لقبعة �لزرق���اء يعني تفكري �لتحك���م يف �أنو�ع 1 6)
�لتفك���ري �لأخ���رى )�لتفك���ري حول �لتفك���ري(، فهو مبثابة لوح���ة حتكم كبرية، 
عليه���ا �أ�س���و�ء و�أذرعه �لتحك���م، ومُيثل من يرتدي �لقبع���ة �لزرقاء دور �لقائد 
جلل�س���ة �حل���و�ر و�لتفك���ري، مهمت���ه �س���بط عملي���ات �لتفك���ري وتوجيهه���ا فهو 
يحم���ي �ملجموع���ة م���ن �لن���زلق �و �لبتع���اد ع���ن �ملو�س���وع �ل���ذي ي���دور حوله 

�لبحث �أو �لتفكري.

ويرى دي بونو �ن �ختيار �لقبعات �ل�ست قد مت على �لأ�سا�س �لآتي: 
�أن �لقبع���ات ه���ي �لأقرب �إىل ر�أ�س �لإن�س���ان، و�لر�أ�س يحوي �لدماغ �لذي يقوم 1 ))

بوظيفة �لتفكري، لذلك �لقبعات هي �لأقرب �إىل �لتفكري.
�لقبع���ة �لت���ي نرتديها �س���رعان ما نرتكها ب�س���بب تغري �لظ���روف، فقد نرتدي 1 ))

قبع���ة منا�س���بة ملالب�س معين���ة، ولكننا �س���رعان ما نرتكها �إذ� غرينا مالب�س���نا، 
وهكذ� �لأفكار فقد ُنعجب بفكرة ما يف وقت معني، ونتخلى عنها بعد ذلك.

ل يج���وز للقبع���ة �أن ُت���رتك فرتة طويلة على �لر�أ�س، وكذل���ك �لفكرة يجب �أن 1 ))
ل تعي�س طوياًل يف ذ�كرتنا. فالقبعة هي رمز �لدور �لذي ميار�س���ه �ل�س���خ�س، 

فال�سرطي يرتدي قبعة مميزة، و�لقا�سي يرتدي قبعة خا�سة... وهكذ�.
�لقبع���ة �لت���ي نرتديه���ا ف���رتة طويلة ميك���ن �أن تتل���وث وتفقد �أناقته���ا وكذلك 1 4)

�لفكرة، فاإنها �إذ� ظلت فرتة طويلة يف �لر�أ�س، فاإنها قد تف�سد وت�سبح قدمية 
ل جدوى منها )يف م�سطفى، 2007، 159-158(.
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وترى �لباحثة �أنه مت �ختيار �لقبعات لالأ�سباب �لتالية:
لرتباط �لقبعة بالر�أ�س منطقة �لعقل و�لتفكري.1 ))
�س���هولة �رتد�ء وخل���ع �لقبعة، حيث �أنه بتغيري �لقبع���ة يتغري �لتفكري، وترمز 1 ))

�لقبعة �إىل �لدور �لذي يقوم به �لتلميذ يف تلك �للحظة.
ربط �لتفكري بلون �أو رمز معني يجعل �لتفكري ح�سي ملمو�س .1 ))

كيفية ا�ستخدام قبعات التفكر ال�ست:
يوج���د �س���ت �أن���و�ع من �لتفك���ري باإمكان �لفرد ممار�س���تها عرب قبع���ات �لتفكري 
�ل�س���ت، وعندم���ا ُنغ���ري قبعة تفك���ري ما، فنحن نغ���ري منط تفكرينا، وميكن ��س���تخد�م 
قبع���ات �لتفكري �ل�س���ت كما ذكره���ا نوفل )2009، 270-275( �إما ب�س���كل منفرد، �أو وفق 

ت�سل�سل معني �أي ب�سكل )نظامي، عر�سي(. 

 ال�ستخدام الأول: ال�ستخدام العر�سي لقبعات التفكر ال�ست: ويكون ذلك عند ��ستخد�م 
قبع���ات �لتفك���ري �ل�س���ت كٍل على حده، وُي�س���تخدم ه���ذ� �لنمط عندما يو�ج���ه �لفرد �أو 
�جلماع���ة موقف���اً �أو م�س���كلة م���ا فعندئ���ٍذ يج���ب �أن ي�س���تخدم �لف���رد �أو �جلماعة منط 

�لتفكري �ملحدد من خالل �لقبعة �لتي ترمز �إىل نوع �لتفكري.

 وه���ذ� ُيعن���ي �أن �ل�س���تخد�م �لعر�س���ي لقبع���ات �لتفكري يت�س���من �ل�س���تخد�م 
�ملفرد للقبعات كحاجة تتطلب يف �لنقا�سات �أو �للقاء�ت يف جل�سات �لبحث �حلايل.

ال�سبتخدام الثاين:ال�سبتخدام النظامي لقبعات التفكر ال�سبت: ًيعني هذ� �ل�س���تخد�م 
حتدي���د ت�سل�س���ل بالقبع���ات وم���ن ث���م �لتنق���ل بني ه���ذه �لقبع���ات و�حدة تل���و �لأخرى 
م���ن �أج���ل �كت�س���اف �ملو�س���وع ب�س���كل كامل خالل فرتة ق�س���رية م���ن �لوق���ت، �إل �أنه ل 
يوجد ت�سل�س���ل و�حد �سحيح ل�ستخد�م �لقبعات، لأن هذ� �لت�سل�سل �سيتغري بناًء على 

�ملو�سوع وبناًء على �لأ�سخا�س �ملفكرين بهذ� �ملو�سوع.

 ويعني ذلك �أن �ل�س���تخد�م لقبعات �لتفكري �ل�س���ت يكون با�س���تخد�م قبعة تلو 
�لأخرى لفرتة زمنية حمددة وذلك من �أجل �كت�ساف �سيٍء ما �أو �لو�سول �إىل �أهد�ف 

معينة كما هو �حلال يف �لبحث �حلايل.



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 137 

مميزات قبعات التفكر ال�ست:
 يوؤك���د دي بون���و )نوف���ل، 2009: 247-248( و يف )�لربكاتي، 2008: 77-78( �أن 

قبعات �لتفكري �ل�ست تعمل على حتقيق جمموعة من �ملنافع، منها:
توجه �لنتباه نحو مناٍح متعددة للق�سية �أو �مل�سكلة، وبالتايل يدرك �لفرد �أن 1 ))

هناك �أكرث من منظور �أو منحى لفهم �أو حلل �لق�سية.
حت�سن من عملية �لتو��سل بني �لأفر�د �مل�ساركني.1 ))
حت�سن من عملية �تخاذ �لقر�ر لدى �لأفر�د.1 ))
تنمية �لتفكري �لتعاوين بني �مل�ساركني، ومر�قبة �لأنا.1 4)
تخلق �لتفكري �ملتو�زي من خالل �لأفر�د.1 5)
ُتعط���ي �أهمي���ة كب���رية لالبد�ع �جل���اد من خ���الل توليد حلول بديل���ة وجديدة 1 6)

للم�سكالت �ملطروحة.
مُتك���ن �مل�س���اركني م���ن �لقدرة عل���ى ��س���تخد�م كل �لقبعات بدًل من �للت�س���اق 1 ))

بنمط و�حد من �لتفكري فقط.
ت�ساعد �مل�ساركني على ممار�سة �لتقييم �لذ�تي لأنف�سهم.1 ))
�أ�سلوب �سهل ممكن ��ستخد�مه مع �ل�سغار و�لكبار.1 ))

ومن هنا جاء �ختيار �لباحثة لربنامج �لقبعات �لتفكري �ل�س���ت دون غريه من 
�لرب�مج لالأ�سباب �لآتية:

برنامج �ساكل متكامل ل ي�ستمل على �أجز�ء ول يتطلب تنفيذه وقتاً طوياًل.	 
من �لرب�مج �حلديثة و�جلديدة على �لبيئة �لعربية.	 
�عتماده على لعبة تبادل �لأدو�ر مما ي�سفي متعة يف ��ستخد�م �لربنامج.	 
من �ل�سهولة �لتعرف على �لقبعات �ل�ست خللوه من �لتعقيد.	 

القيادة وال�سلوك القيادي:
 لق���د خل���ق �هلل �س���بحانه وتع���اىل �لإن�س���ان وكرمه عل���ى جمي���ع خملوقاته باأن 
جعله خليفته يف �لأر�س وم�س���ئوًل عنها وقائد�ً يرعى �أمورها وي�س���لحها ويلقي ذلك 
على �لقادة و�ملربني م�س���ئوليات، حيث يقول �س���لى �هلل عليه و�س���لم:« كلكم ر�ٍع وكلكم 

م�سئول عن رعيته ».
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 فالقي���ادة ظاه���رة �جتماعي���ة توج���د يف كل موق���ف �إجتماعي وتوؤثر يف ن�س���اط 
�جلماع���ة �لتي ت�س���عى لتحقي���ق �أهد�ف معين���ة و�لوجود �جلماعي يفر����س وجود من 
ينظم �لعالقات بني �أع�ساء �جلماعة، و�لقيادة لي�ست مكانه �أو مركز بقدر ما هي �إل 

تفاعل ن�سط موؤثر وموجه )عبد �لقادر، 2005، 158(.
 فيمث���ل جم���ال �لقي���ادة و�ل�س���لوك �لقي���ادي �أح���د �أهم �ملج���الت �لت���ي تناولها 
�لعدي���د م���ن �لباحثني يف �لعلوم �لجتماعية و�لنف�س���ية و�لرتبوي���ة و�لإد�رية؛ وعليه 
�أ�س���بح ه���ذ� �ملجال من �ملو��س���يع �لتي حتت���ل �ملقدمة يف �لدر��س���ات �حلديثة، حيث �إن 

هذ� �ملو�سوع �أبعاد�ً وجو�نب �إن�سانية متعددة.
 �إن ما تو�س���ل �إليه �لعلم يف جمال �لقيادة و�ل�س���لوك �لقيادي ليمثل نتاج عمل 
له تاريخ طويل من �لبحث و�لتجربة و�لتطبيق، فقد �نطلق �لباحثون يف هذ� �ملجال 
يف حماول���ة منه���م لفه���م ظاهرة �لقي���ادة وكيفية تكونه���ا ومدى �حلاج���ة �إليها، وبعد 
ذلك بد�أت �جلهود تن�س���ب حول و�س���ع �إطار ٍ حمدٍد ملفهوم �لقيادة و�لقائد، وذلك من 

�أجل زيادة �لفهم.
 ومع ت�س���اعد حدة �لتغري�ت �لتي تعي�س���ها �ملنظمات حالياً �أ�س���بح لز�ماً عليها 
�أن تو�جه �لتحديات �لتي تفر�س���ها �لظروف �لبيئية ب�س���كل علمي منظم، حتى �أ�سبح 
�لتق���دم �لإد�ري م���ن �ملوؤ�س���ر�ت �لت���ي ت���دل عل���ى قوته���ا، و�أ�س���بحت �ملنظم���ات بحاجة 
�إىل نوعي���ة م���ن �لأف���ر�د لديهم �خل���رية و�لعلم و�لق���درة على �لتاأث���ري يف �إد�رة جلهاز 
�لد�ري، فهي حتتاج كما يقول �أوردي تيد (O Tead( �إىل �أن ُتقاد �أكرث من �إن ُتد�ر يف 
)كنع���ان، 2002( وق���د �أك���د �لعلماء عل���ى �أهمية تنمية �ملو�رد �لب�س���رية للح�س���ول على 

�لقياد�ت، و�عتربو� �لتعليم ��ستثمار�ً وطنياً وب�سرياً لإعد�د �لقياد�ت.

مفهوم القيادة: 
ُيع���رف (Janet & Kronborg , )2000 �أن �لق���ادة ه���م �أف���ر�د يوؤثرون على 
�أفكار عدد كبري من �لأفر�د وم�س���اعرهم و�س���لوكهم، و�لكثري من �لرتبويني يوؤمنون 

باأن �ملهار�ت �ملطلوبة يف �لقادة �لبارزين ميكن �أن تعلم وتدرب باأ�سلوب مدرو�س.

وذك���ر (Stuart, )2003 �أن �لق���درة عل���ى �إجن���از عم���ل م���ع �لآخري���ن وم���ن 
خالله���م، بينم���ا تك�س���ب ثقته���م يف �لوق���ت نف�س���ه و�حرت�مه���م وولءه���م ورغبتهم يف 

�لتعاون هي �لقيادة.
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وذك���ر �ل�س���ويد�ن )2006( باأن �لتعريف �ملخت�س���ر للقيادة ه���و: عملية حتريك 
�لنا�س نحو �لهدف، ولهذ� ل بد �أن تكون للقائد �سفات مميزة توؤهله ليكون على ر�أ�س 

�جلماعة، و�ل�سر�ج �ملنري مل�سريتها حتى ت�سل �إىل �لهدف �ملن�سود.

وت���رى �لباحث���ة �أن �لقي���ادة �لفعال���ة تتج�س���د يف روح �لإب���د�ع، فالقائ���د �ملب���دع 
ي�ستخدم �ملرونة و�لتفكري �لتكيفي لينتج ��ستجابات مثمرة للبئيته.

اأهمية القيادة:
 متتل���ئ حياتن���ا �ليومية يف عاملنا �ليوم باملو�قف �لتي ت���ربز دور �لقيادة، �لأمر 

�لذي يدعو �إىل �لهتمام بالقيادة لالأ�سباب �لتالية:
�إن جناح �أو ف�سل �أية جماعة �أو موؤ�س�سة �إمنا يعتمد �إىل حد بعيد على خ�سائ�س 1 ))

�لقي���ادة فيه���ا، فالقيادة هي حمك رئي�س���ي للحكم على جن���اح تلك �جلماعة �أو 
�ملوؤ�س�سة �أو عدم جناحها.

�إن �لقادة ينه�سون بدور فاعل يف حتديد قدرة �لأغلبية على �لفعل ويفجرون 1 ))
طاق���ات، وينجحون فيال حتويلها �إىل �أفعال �أو �أن�س���طة �إيجابية مبا يقدمونه 

من �أفكار �إبد�عية خالقة ت�ستهدف �لتجديد.
تز�يد �حلاجة يف كل �ملجتمعات، �إىل �لقادة �لقادرين على �لتنظيم و�لتطوير، 1 ))

و�لق���درة عل���ى حتم���ل �مل�س���وؤولية و�لتف���اين يف ممار�س���ة متطلب���ات �أدو�ره���م 
�لقيادية.

�إن �لق���ادة ه���م ث���روة ميتلكه���ا �ملجتم���ع، لذلك �هت���م �لباحثون با�س���تثمار هذه 1 4)
�لرثوة، ودر��سة جميع �ملوؤثر�ت �لتي حتافظ عليها )�لطويل 2000(.

فال�سلوك �لقيادي ووجود �لقائد �جليد على ر�أ�س عمله �أمر يف غاية �لأهمية، 
فكيف ُتبحر �ل�س���فينة بدون قطبان وكيف ت�س���ل دون تخطيط ودر��سة للطريق �لذي 
ت�س���لكه، فالقي���ادة ل بد منه���ا حتى ترتتب �حلي���اة، وُيقام �لعدل وُيح���ال دون �أن ياأكل 
�لق���وي �ل�س���عيف، و�لقي���ادة ه���ي �لت���ي تنظم طاق���ات �ل�س���عوب وجهودهم لتن�س���بَّ يف 
حتقي���ق �لأهد�ف �مل�س���تقبلية، فالقيادة هي �أهم م���ا يجب �لهتمام به يف وقتنا �حلايل 

لنخرج جياًل من �لقياد�ت �لر�ئعة لالأمة )�ل�سويد�ن، 2006(.
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وفيما يلي �لتعريفات �لإجر�ئية ملهار�ت �لقيادة �لأربعة �لتي مت �ختيارها من 
قبل �لباحثة وهي:

(( 1 The skill of the decision – �مل�س���كالت  �لق���ر�ر وح���ل  �تخ���اذ  مه���ارة 
making and problem –solving:  و�ملق�س���ود به���ر ق���درة �لطف���ل عل���ى 
�ل�س���عور بامل�س���كلة �لت���ي تو�جه���ه يف موق���ف م���ا وفهمه���ا وو�س���ع جمموعة من 
�حللول �ملنا�س���بة لها و�ختيار �ن�س���بها للتغلب على �ملوقف �لقائم ب�س���كل جديد 
وغ���ري ماألوف ثم �تخاذ �لقر�ر �ملنا�س���ب وحتمل م�س���ئولية تنفيذ �لقر�ر �لذي 

تو�سل �إليه.
مهارة �لتو��سل مع �لأقر�ن Skill to communicate with peers:  هي 1 ))

قدرة �لفرد على �لتفاعل مع �أقر�نه يف �لربنامج �لتدريبي ب�سكل لفظي وغري 
لفظ���ي ي�س���مح له بالتعبري ع���ن �آر�ئه و �أف���كاره وم�س���اعره و�لتعامل بحريه يف 

�ملوقف �لجتماعي وبناء عالقات جيدة وبناءه.
مهارة حتمل �مل�س���ئولية Skill to take responsibility:  هي قدرة �لفرد 1 ))

عل���ى �للت���ز�م مبا ُيطلب منه من مهام ب�س���كل نهائ���ي ومتقن يف �لوقت �ملحدد 
له وحتمل نتائج ت�سرفاته و �أفعاله.

مهارة �ملبادرة Skill proactive:  هي ثقة �لفرد بنف�سه وقدر�ته و�إمكانياته 1 4)
جتعل���ه يقبل على م�س���اعدة �لآخري���ن �لذين يحتاجون �إلي���ه، ويدخل يف حو�ر 
مع زمالئه ومدربه يف �لربنامج، ويقبل على �مل�س���اركة �لأن�س���طة �لتي تقدمها 

�لباحثة )�ملدربة( م�سبقا قبل �لآخرين ودون �أن يطلب ذلك.

فرو�س البحث: 
يوج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درجات ط���الب �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية على مقيا�س مهار�ت �لقيادة لدى �لطالب �ملوهوبني ذوي �سعوبات 
�لتعلم قبل وبعد �لربنامج ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درجات ط���الب �ملجموعة 1 ))
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة على مقيا�س مهار�ت �لقي���ادة لدى �لطالب �ملوهوبني 
ذوي �سعوبات �لتعلم بعد تطبيق �لربنامج ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية..
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ل يحقق ��س���تخد�م برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت �أثر�ً كبري�ً يف تنمية مهار�ت 1 ))
�ل�س���لوك �لقي���ادي لدى طالب وطالب���ات �ملرحلة �لثانوية م���ن �ملوهوبني ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

اإجراءات البحث:
عق���دت �لباحث���ة مقاب���الت مع بع�س من �لآب���اء و�لأمهات و�ملعلمني وبخا�س���ة 
معلم���ي �للغ���ة �لعربي���ة و�لرتبي���ة �ملو�س���يقية و�لبدني���ة و�لفني���ة، حي���ث تعرف���ت على 
م�س���كالت �لط���الب يف مرحل���ة �ملر�هق���ة وبخا�س���ة �س���عوبات �لتعلم خل�س���ت �لباحثة 
�أهم تلك �مل�س���كالت و�ل�س���لوكيات �ل�سلبية �لتي يعانيها �ملوهوبون ذوو �سعوبات �لتعلم 
و�لت���ي متح���ورت حول �مل�س���كالت �لناجمة ع���ن �لتن�س���ئة �لجتماعي���ة �خلاطئة مثل: 
�حلماي���ة �لز�ئ���دة و�لإهمال و�لت�س���لط و�لنق���د �لهادم للذ�ت من قب���ل �لو�لدين، �لتي 
توؤثر بدورها يف تدين �حرت�مهم لذو�تهم، فينتج �ل�سعور بالإحباط و�نخفا�س �لثقة 
وعدم قدرتهم على حل �مل�س���كالت خ�سو�س���ا عند تكليفهم مبهام �س���عبة ف�سي�س���عرون 

دوما بالعجز وتقل د�فعيتهم وتقديرهم لذو�تهم.

اأ- منهج البحث: 
منهج البحث:

��س���تخدم �لبح���ث �حلايل �ملنهج »�س���به �لتجريب���ي« ليالئم متغري�ت �لدر��س���ة 
متمث���ل يف: �ملتغ���ري �لتجريب���ي؛ وه���و �لربنام���ج �ملق���رتح بفنيات���ه �ملخت���ارة يف �لبحث 
�حلايل وهي )�لقبعات �ل�ست( يف �لتفكري، و�ملتغري �لتابع؛ وهو �ملهار�ت �لقيادية لدى 
�ملتعل���م يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة م���ن �ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعلم ، و��س���تخدم �لبحث 
�حلايل �لت�س���ميم �سبه �لتجريبي ذي �ملجموعتني حيث يتم �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي 
لأدو�ت �لدر��س���ة لط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة و�لتعرف من خالل ذلك 
عل���ى �أث���ر �ملتغ���ري �لتجريب���ي )�لربنامج �ملقرتح( عل���ى �ملتغري �لتابع )بع����س �ملهار�ت 

�لقيادية لدى طالب �ملرحلة �لثانوية من �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم(.

�سروط اختيار العينة هي:
عمر �لطالب �أو /�لطالبة بني 15-16 �س���نة مبتو�س���ك 15.5 و�نحر�ف معياري 1 ))

0.66، ر�عت �لباحثة فا�سال زمنيا ً لتحديد �لعينة )ترم در��سي كامل(.
�أنهم جميعا ل يعانني من �أية �إعاقات �أخرى وفقاً لتقارير �ملعلمني.1 ))
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)�إع���د�د:                                      1 )) �لعقلي���ة  �لق���درة  �ختب���ار  يف   90 ع���ن  �ل���ذكاء  معام���ل  يق���ل  �أل 
مو�سى ،2004(.

�حل�سول على درجة مرتفعة يف مقيا�س �خل�سائ�س �ل�سلوكية لذوي �سعوبات 1 4)
�لتعلم )�إعد�د: �لزيات ،2004(

(5 1  Torrance حل�س���ول عل���ى درج���ة عالي���ة يف مقيا����س �لأن�س���طة �لبتكاري���ة�
)�إعد�د: عبد �لكرمي ،2008(.

ح�س���ولهم على درجة مرتفعة يف مقيا�س خ�س���ائ�س �ملوهوبني ذوي �س���عوبات 1 6)
�لتعلم )�إعد�د:نبيل �سرف �لدين ،2008(.

ب- الأدوات امل�ستخدمة:
اأدوات �سبط العينة: 

مقيا�س �لقدرة �لبتكارية Torrance )تعريب و �إعد�د: جمدي حبيب، 2008(.- )
�ختبار �لقدرة �لعقلية للمر�هقني )�إعد�د: فاروق عبد �لفتاح، 2004(- )
��ستمارة �لبيانات �ل�سخ�سية )�إعد�د: �لباحثة( - )

اأدوات قيا�س وت�سخي�س العينة 	 
)�إع���د�د:                           - ) �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي  �ملوهوب���ني  �لط���الب  خ�س���ائ�س  مقيا����س 

نبيل �سرف �لدين، 2003(.
�لتعل���م                 - ) �س���عوبات  ذوي  للتالمي���ذ  �ل�س���لوكية  �خل�س���ائ�س  تقدي���ر  مقيا����س 

)فتحي �لزيات ،2000( 
مقيا�س مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي)�إعد�د: �لباحثة(- )

اأولاً: مقيا�س ال�سلوك القيادي:
 قامت �لباحثة ببناء مقيا�س ملهار�ت �لقيادة، وذلك من خالل �لرجوع لالأدب 
و�لنظري���ات يف جم���ال �لقي���ادة، و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، وقد متت مر�جع���ة �لعديد من 
�ملقايي����س �خلا�س���ة بالقي���ادة وكان م���ن �أهمه���ا )مقيا�س �خت���رب مهار�ت���ك �لقيادية ل 
 )Ian,H.Neil,D.2004)أحم���د و حمم���د ،2012( و�(،)Brian O’Neill 2002)
مقيا�س �ملهار�ت �لقيادية ل( (Karnes& Chauvin 2005 ومن ذلك قامت �لباحثة 
باإع���د�د مقيا����س يعتمد على مو�ق���ف حياتية تتطلب من �لطالب �ختيار �أن�س���ب بديل 
من �لبد�ئل �ملعرو�سة �أمامه و�لتي تنا�سبه يف حال تعر�سه ملثل هذ� �ملوقف �ملفرت�س.
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 وي�س���مل مقيا�س �ل�س���لوك �لقيادي يف �لبحث �حلايل على )40( موقفا، ي�سف 
كل منه���ا �س���لوكا معين���ا �س���من موق���ف حمدد م���ن �ملو�قف و�ملنا�س���بات �لت���ي ميكن �أن 
يتعر�س لها �لطالب يف حياته، وي�ستمل �ملقيا�س على �أربعة �أبعاد )�تخاذ �لقر�ر و حل 
�مل�س���كالت / حتمل �مل�س���وؤولية / �لتو��س���ل / �ملبادرة( ولكل بعد )10(عبار�ت، وت�س���اغ 
ثالث ��س���تجابات لكل موقف يو�سح �ل�سلوك �لقيادي �حدى هذه �ل�ستجابات تو�سح 
�ل�س���لوك �لقي���ادي �إما )�ملرتفع / �ملتو�س���ط / �ملنخف�س( وقد رتب���ت �لباحثة �لفقر�ت 
ع�س���و�ئياً لكل كوقف من مو�قف �ل�س���لوك �لقيادي.ومت عر�س �ملقيا�س على جمموعة 
من �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني يف كل من علم �لنف�س، وعلوم �لرتبية، من �أجل �إبد�ء ر�أيهم 
ح���ول مدى مالئمة �لعبار�ت مع �لأبعاد �ل�س���ابقة �لذكر و�س���المة �ل�س���ياغة �للغوية 
وم���دى مالئم���ة �ملي���ز�ن �مل�س���تخدم يف �لت�س���حيح، وبه���د �لقرت�ح���ات �لت���ي �أبد�ه���ا 
�ملحكم���ون ح���ول �ملقيا�س ثم تعديل وح���ذف بع�س �لفقر�ت بناء عل���ى �ملعايري �لأربعة 

�ملذكورة �أعاله ويف �سوء ذلك �أ�سبح �ملقيا�س يتكون من 

�سدق املقيا�س: 
مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س بطرقتني: 

اأول: �سدق املحتوى 
 مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س بعر����س �س���ورته �لأولية عل���ى حمكمني من 
�ملخت�س���ني يف �ملج���ال بل���غ عدده���م )10( م���ن ذوي �خل���ربة يف �ملي���د�ن �لرتب���وي، ومن 
�لأ�س���اتذة يف جامعات )�ملن�س���ورة ،طنطا ،بنها( ، بهدف �حلكم على �س���المة �لعبار�ت 
ومنا�سبة �لعبار�ت لكل بعد، وعلى �سوء مالحظاتهم و�آر�ئهم مت تعديل �أ�سئلة �ملقيا�س 
حي���ث مت تعدي���ل �س���ياغة بع�س �لعبار�ت لتتالءم مع م�س���توى �لطالب و��س���تناد�ً �إىل 

مالحظات �ملحكمني �للغوية �أعيدت �سياغة بع�س �لعبار�ت لغويا.

ثانيا: ال�سدق التالزمي
بالإ�س���افة �إىل �س���دق �ملحكمني مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س عن طريق �ل�س���دق 
�لتالزمي مع مقيا�س �آخر يقي�س �ل�سلوك �لقيادي، وهو من �إعد�د )�لرفاعي ،1988( 
ومت �ختب���ار مقيا����س �لرفاع���ي لأنه من �ملقايي�س �مل�س���تخدمة لل�س���لوك �لقيادي �لذي 
تعتم���د علي���ه �لكث���ري من �لدر��س���ات �لعربية، بالإ�س���افة �إىل �أنه مق���ن على �أكرث من 

دولة عربية )�لأردن، فل�سطني(.
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طبق���ت �لباحث���ة مقيا����س �لرفاعي على عينة ��س���تطالعية و�لذين هم �س���من 
�ملجتم���ع �لأ�س���لي للدر��س���ة �حلالي���ة، حي���ث بل���غ عدد �أف���ر�د �لعين���ة )15( طالب���اً، ومت 
تطبيق مقيا�س �ل�س���لوك �لقيادي من �إعد�د �لباحثة على �لعينة نف�س���ها، وبا�س���تخد�م 
معامل �رتباط )بري�سون( حل�ساب معامل �لرتباط بني �أفر�د �لعينة على �ملقيا�سني، 
حيث بلغ معامل �رتباط بري�س���ون)0.92( وهو د�ل عند م�س���توى)0.001( وعليه فاإن 

هذه �لنتيجة ت�سري �إىل �سدق �ملقيا�س.

ثبات املقيا�س: 
 قام���ت �لباحث���ة بتطبيق �ملقيا�س على عينة ��س���تطالعية من �ملرحلة �لعمرية 
نف�س���ها، و��س���تملت �لعين���ة على )15( طالبا ً م���ن طلبة �ملرحلة �لثانوية �ل�س���ف �لأول 
�لثانوي ،ويهدف �لباحث من ور�ء تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية �إىل بيان و�سوح 
تعليمات �ملقيا�س و�لزمن �مل�س���تغرق و�ل�س���عوبات �ملحتملة يف �لبنود، وهل هي و��سحة 
�أم غام�س���ة و�س���هولة �مل�س���طلحات �أو �س���عوبتها وتعدي���ل �ل�س���ياغة مب���ا يتنا�س���ب مع 

م�ستوى �لطلبة.

كذلك كان �لهدف من تطبيق �ملقيا�س على عينة ��ستطالعية هو �لتحقق من 
ثبات �ملقيا�س وبعد 

�لنتهاء من �لتجربة �ل�ستطالعية، تبني مالءمة �ملقيا�س للمرحلة �لعمرية، 
و�أن �ملدة �لزمنية لالإجابة على جميع بنود �ملقيا�س من )20( �إىل )25( دقيقة، وقد مت 

ح�ساب ثبات مقيا�س �ل�سلوك �لقيادي بعد تطبيقه بطريقتني:

اأول: طريقة الت�ساق الداخلي 
 مت ح�ساب �لثبات بطريقة �لت�ساق �لد�خلي )�ألفا كرونباخ( جيث بلغ )0.88(، 
كما ح�سب �لثبات بطريقة �لت�ساق �لد�خلي لالأبعاد �ملكونة للمقيا�س، و�جلدول )2( 
يو�س���ح نتائج معامالت �لت�س���اق �لد�خلي لأبعاد �لرئي�س���ية للمقيا�س و�ملجموع �لكلي 

للدرجات.



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 145 

جدول )1(
معامالت الت�ساق الداخلي ملقيا�س ال�سلوك القيادي واأبعاد املقيا�س

معامل ألفاعدد الفقراتاألبعاد الرئيسية

100.78البعد األول )مهارة اتخاذ القرار وحل املشكالت(

100.74البعد الثاني )مهارة التواصل مع األقران(

100.77البعد الثالث)مهارة حتمل املسئولية(

100.80البعد الرابع)مهارة املبادرة(

400.82اجملموع الكلي للمقياس

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن معامالت �لثب���ات لالأبعاد �لرئي�س���ة و�ملجموع 
�لكل���ي تر�وح���ت ما ب���ني )0.74- 0.82(، وهي ت�س���ري �إىل �أن �ملقيا�س عل���ى درجة عالية 

من �لثبات.

ثانيا: اإعادة التطبيق 
 مت ��س���تخد�م �أ�س���لوب �إع���ادة �لتطبي���ق (Test-Retest( بع���د �أ�س���بوعني م���ن 
�لتطبيق �لأول على �لعينة �ل�س���تطالعية، ويو�س���ح �جلدول )3( معامالت �لرتباط 

ملقيا�س �ل�سلوك �لقيادي يف �إعادة �لتطبيق.

جدول )2(
معامالت الرتباط ملقيا�س ال�سلوك القيادي والأبعاد يف اإعادة التطبيق

الدرجةمقياس السلوك القيادي

0.484**البعد األول )مهارة اتخاذ القرار وحل املشكالت(

0.687**البعد الثاني )مهارة التواصل مع األقران(

0.313البعد الثالث)مهارة حتمل املسئولية(

0.371البعد الرابع)مهارة املبادرة(

0.934**اجملموع الكلي للمقياس

وجميع �أبعاد �ملقيا�س د�لة مما يعطي موؤ�سر�ً على �أن �ملقيا�س على درجة عالية 
من �لثبات.
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ت�سحيح مقيا�س ال�سلوك القيادي: 
 يتاأل���ف �ملقيا����س م���ن )40( عبارة موزعة عل���ى )4( �أبعاد، و�أم���ام كل عبارة )3( 
بد�ئ���ل ت�س���ف �أنو�ع �ل�س���لوك �لقي���ادي، بحيث يعك����س كل بديل نوعاً و�ح���د�ً من �أنو�ع 
�ل�س���لوك �لقي���ادي )مرتف���ع – متو�س���ط – منخف�س(، ويرت�وح م���دى �لدرجات على 
�ملقيا����س �لكل���ي م���ا ب���ني )40 – 120( درجة.ولتو�س���يح معنى �لدرجة �مل�س���تحقة على 
�ملقيا����س، فقد ق�س���م �ملدى للدرجة �لكلي���ة على �ملقيا�س و�لتي تعرب عن مدى �متالك 
�لطال���ب �مل�س���تجيب للمقيا����س لن���وع �ل�س���لوك �لقي���ادي �إىل ثالث���ة م�س���تويات باأخ���ذ 
�نح���ر�ف معي���اري و�ح���د )12( ع���ن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي )78(، وج���اءت �لدرجات على 

�لنحو �لتايل: 
�لدرجة �لتي متثل �ل�سلوك �لقيادي �ملنخف�س من )44( �إىل )65( درجة.1 ))
�لدرجة �لتي متثل �ل�سلوك �لقيادي �ملتو�سط من )66( �إىل )90( درجة.1 ))
�لدرجة �لتي متثل �ل�سلوك �لقيادي �ملرتفع من )91( �إىل )120( درجة.1 ))

ثانيا: الرنامج التدريبي:
 بع���د �لط���الع على كثري من بر�مج �لتفكري �مل�س���تقلة يف �لأدب �لرتبوي، مثل 
برنام���ج �لك���ورت و�ملفكر �لب���ارع و�ملو�هب غري �ملحدود و�لتفك���ري �لبد�عي، و�لقبعات 
�ل�س���ت �لتي ته���دف �إىل تنمية �لتفك���ري، وتختلف يف ��س���رت�تيجياتها و �آلية �لتطبيق، 
وتعتم���د �أغل���ب ه���ذه �لرب�مج عل���ى مو�قف حياتية، وق���د مت بناء �لربنام���ج �لتدريبي 
��س���تناد�ً �إىل قبع���ات �لتفك���ري �ل�س���ت، �ل���ذي متي���ز ع���ن غ���ريه م���ن �لرب�مج م���ن حيث 
�ل�سهولة وعدم �لتعقيد، و��ستماله على �أنو�ع �لتفكري �لأ�سا�سية ويعترب هذ� �لربنامج 
م���ن بر�مج �لتفكري �مل�س���تقلة، و�لقابلة للتطبيق �لفوري، ويتميز بالب�س���اطة و�ملرونة 

و�سهولة �لتنفيذ، وميكن تطبيقه على كافة �ملر�حل �لعمرية.

 ثالثبا: فل�سبفة الرنامج: ي�س���تند �لربنام���ج �إىل من���وذج دي بونو يف تفك���ري �لقبعات 
�ل�س���ت، وقد قام بو�س���ع �لربنامج دي بونو، و�لهدف هو �إتباع طريقة تفكري و�حدة يف 
�لوقت �لو�حد، بدًل من �لقيام بكل �سيء يف �لوقت نف�سه، وهذه �لطريقة مق�سمة �إىل 

قبعات خمتلفة �لألو�ن.
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�لقبع���ة �حلم���ر�ء: وتعن���ي �أن �لتفك���ري يعتمد على ��س���تخد�م �حلد����س، ويتاأثر 
ب�سكل رئي�سي يف �مل�ساعر و�لعو�طف تي�سره وتتحكم به، فاملفكر عندما يرتدي �لقبعة 

�حلمر�ء فهو ي�ستبعد �ملنطق و�ملربر�ت.

رابعا: افرتا�سبات الرنامج: ي�س���تند �لربنام���ج على نظرية دي بونو للقبعات �ل�س���ت، 
�لت���ي يعر����س موؤلف �لنظرية مفهوما ب�س���يطا يتيح �لفر�س���ة للمفك���ر �أن يقوم بعمل 
و�حد يف �لوقت �لو�حد، وبهذ� يف�سل بني �لعاطفة و�ملنطق، وبني �لإبد�ع و�ملعلومات 
يف معاجلت���ه للمو�ق���ف �ملقرتح���ة يف �لربناحم���ج، و�لفرت��س���ات �لت���ي يق���وم عليه���ا 

�لربنامج هي:
�لتفكري ميكن �لتدريب عليه وتنميته.- 
لعب �لأدو�ر من خال �لقبعات �ل�ست.- 
��ستخد�م جميع �أنو�ع �لتفكري يف م�سكلة تعليمية �أو موقفية.- 

هبدف الرنامبج العام: ه���دف �لربنامج �لعام هو تب�س���يط �لتفكري و�ل�س���ماح للمفكر 
بتغي���ري من���ط تفك���ريه، وجع���ل �لفرد يتعامل مع �لتفكري ب�س���كل م�س���تقل ومبا�س���ر، و 
�إك�س���اب �لأف���ر�د �أدو�ت تفك���ري متحركة تعمل ب�س���كل جيد يف جمي���ع �ملو�قف �حلياتية 

�ملختلفة، ويهدف �لربنامج ب�سكل خا�س يف هذه �لدر��سة �إىل ما يلي:
تنمية �ل�سلوك �لقيادي لدى �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم.

مبدة تطبيبق الرنامج: قام���ت �لباحثة بتطبي���ق �لربنامج خالل �لف�س���ل �لأول من 
�لعام �لدر��س���ي )2017-2018( على �س���كل ح�س����س �س���فية، وبلغ عدد هذه �حل�س����س 

)33( ح�سة مدة كل ح�سة )45( دقيقة، موزعة على )18( در�ساً

املحاور الرئي�سة للرنامج: يقوم �لربنامج على ثالثة حماور رئي�سة:
�ملحور �لنظري: ويتمثل يف تقدمي �ملعلومات عن �لتفكري و�لقبعات �ل�ست.1 ))
�ملحور �لعملي: ويتمثل يف �لتدريب على كيفية ��ستخد�م ��سرت�تيجيات قبعات 1 ))

�لتفكري �ل�ست.
�ملح���ور �لقيا�س���ي: ويتمث���ل يف قيا�س �ل�س���لوك �لقيادي من خ���الل �لختبار�ت 1 ))

�لقبلية و�لبعدية 
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وحدات الرنامج:
�لوح���دة �لأوىل: وت�س���تمل عل���ى �لتعري���ف بالتفكري ب�س���ورة عام���ة و�لتعريف 1 ))

باأمن���اط �لقبع���ات �ل�س���ت و�س���رح مف�س���ل لربنامج قبع���ات �لتفكري �ل�س���ت، مع 
تدري���ب �لطلب���ة عل���ى ��س���تخد�م كل قبع���ة م���ن خ���الل �لتجريب���ات �مل�س���احبة 

للوحدة �لأوىل.
�لوح���دة �لثاني���ة: وترتكز حول �لتدريب على �لقبعات �ل�س���ت ب�س���كل منف�س���ل 1 ))

فيت���م �س���رح م�س���مون تفك���ري �لقبعة و�إعط���اء �لطال���ب �أمثل���ة منوذجية لكمل 
قبعة على بع�س �لتماتالين و�أور�ق �لعمل �مل�ساحبة للوحدة �لثانية.

�لوح���دة �لثالث���ة: وترتك���ز ح���ول �لتدري���ب عل���ى �لقبع���ات �ل�س���ت م���ن خ���الل 1 ))
��س���تخد�م �أكرث من قبعة يف �جلل�س���ات �ملقررة، و�لتعرف على طريقة ت�سل�س���ل 

وتتابع �لقبعات �ل�ست يف �لتدريبات.

الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف الرنامج: 
ي�س���تخدم يف �لربنام���ج ع���دد م���ن �لو�س���ائل و �ملعين���ات �لتعليمي���ة يدخ���ل فيها 
�س���فافيات، و�أف���الم تعليمية، وبوربوين���ت، وقبعات ملونة، و�أق���الم ملونه، و�أور�ق عمل 

عبارة عن مهام تدريبية، و�جلدول رقم )4( يبني حتليل كامل ملحتوى �لربنامج.
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جدول )3( 
توزيع وحد�ت وجل�سات �لربنامج 

عدد اجللساتعنوان الدرسالدرسوحدات البرنامج

الوحدة األولى

1لقاء تعريفي1

1مقدمة عن التفكير2

2مدخل إلى القبعات الست3

1مباديء االبداع )فيلم(4

2التمييز بني القبعات الست5

الوحدة الثانية

2القبعة البيضاء6

2القبعة احلمراء7

2القبعة الصفراء8

2القبعة السوداء9

2القبعة اخلضراء10

2القبعة الزرقاء11

2حياة حشرة )فيلم(12

2التمييز بني القبعات الست13

2استخدام تتابعي للقبعات الست14

2القبعة البيضاء واحلوارء والرزقاء15

2اخلضراء والصفراء والسوداء16

2تطبيقات شاملة للقبعات الست17

2التمييز بني القبعات الست18

وق���د �أج���ري �لتحلي���ل با�س���تخد�م)T-test( لفح�س �لفروق ب���ني �ملجموعتني 
)�لتجريبية، �ل�سابطة(.

ويظه���ر �جل���دول )5( �أن �لف���روق ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة غري 
د�ل���ة �إح�س���ائياً يف �لختبار �لقبلي، وتعني هذه �لنتيج���ة �أن �ملجموعتني )�لتجريبية، 
�ل�س���ابطة( كانتا متكافئتني يف �ل�س���لوك ��لقيادي و�لأبعاد معاً قيل تطبيق �لربنامج 

،وهذ� ما ت�سري �إليه قيم متو�سطات �ملجموعتني )�لتجريبية، �ل�سابطة(.
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جدول )4(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على ال�سلوك القيادي

 واأبعاده يف الختبار القبلي للمجموعتني التجريبية وال�سابطة 

املتغيرات
التجريبيةالضابطة

قيمة ت
مستوى 

الداللة انحرافمتوسطانحرافمتوسط

البعد األول )مهارة اتخاذ القرار 

وحل املشكالت(
19.952.64020,052.920.1600.873

البعد الثاني )مهارة التواصل 

مع األقران(
18.552.64018.4252.470.2180.828

البعد الثالث)مهارة حتمل 

املسئولية(
19.052.7318.873.100.2670.790

20.822.3320.772.580.3880.928البعد الرابع)مهارة املبادرة(

78.375.3478.1256.280.1920.849اجملموع الكلي للمقياس

نتائج البحث وتف�سريها

الفر�بس الأول: ل توج���د ف���روق د�ل���ة ب���ني متو�س���ط �لقيا�س���ني )�لقبل���ي – �لبع���دي( 
للمجموعة �ل�سابطة يف متغري�ت �لبحث )مقيا�س مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي(. 

 جدول )5( 
 دللة الفروق بني متو�سط القيا�سني )القبلي – البعدي( للمجموعة ال�سابطة يف متغريات البحث 

املتغيرات

متوسط

القياس البعدىالقياس القبلى
ت

انحرافمتوسطانحراف

79.50017.12478.8516.3790.481ن= 13الضابطة

قيمة ت �جلدولية عند م�ستوى �لدللة 0.05 = 2.056 

يت�س���ح من جدول )6( �أن �لفروق بني �لقيا�س���ني )�لقبلي- �لبعدي( غري د�لة 
وذلك لأن قيمة ت �ملح�سوبة �أقل من قيمة �جلدولية.



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 151 

 وتع���زو �لباحث���ة ع���دم �لتق���دم يف م�س���توى �مله���ار�ت �لقيادي���ة عل���ى �ملجموع���ة 
�ل�س���ابطة نظ���ر�ً لع���دم خ�س���وعهم لأي نوع من �لرب�م���ج �أو �لتدخالت �لتي �س���اهمت 
يف تق���م مهار�ته���م �لقيادي���ة وه���ذه �لنتيج���ة تتف���ق مع �خل�س���ائ�س �لتي يع���اين منها 
�ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعلم �أن لديهم ق�س���ور يف �إثبات ذو�تهم وق�سور يف قدرتهم 
على )حل �مل�س���كالت و�تخاذ �لقر�ر، �ملبادرة، حتمل �مل�س���وؤولية، �لتو��س���ل مع �لأقر�ن( 
نظ���ر�ً لل�س���عوبة �ملقنع���ة �لتي يو�جهونه���ا، فال ي���ز�ل �ملوهوبون ذوو �س���عوبات �لتعلم 
جمهويل �لهوية، ويعترب هوؤلء �لتالميذ خمبئون يف �لعديد من �ملد�ر�س، �إذ �أنه من 
�ل�سعب على �ملربني �لتعرف على هوؤلء �لتالميذ لأن �سعوبات �لتعلم غالباً ما حتجب 
�ملوهبة لديهم، ومن �أهم خ�سائ�س���هم �ملميزة هي �س���عوبة ��ستخد�مهم ��سرت�تيجيات 
منظمة حلل �مل�سكالت، فال ميتلكون �لقدرة على تعميم طريقة حل �مل�سكلة ذ�تها عند 
�ختالف �ملو�قف وت�س���ابه �لظروف، كما �أن لديهم �س���عوبة يف �لتو��س���ل مع �لآخرين 
)لفظي – مكتوب( فيعاين �لطالب �ملوهوب ذوي �ل�سعوبات �لتعليمية من م�ساكل يف 
�لتو��س���ل قد تعود مل�س���اكل يف فهم �للغة، �أو �لتو��س���ل �لجتماعي ،وقر�ءة �لنفعالت 

�لعامة )متويل، و�لقحطاين، 2015، 195(.

ثانيا: عر�س نتائج الفر�س الثانى ومناق�ستها:
توج���د ف���روق د�لة بني متو�س���ط �لقيا�س���ني )�لقبل���ي – �لبع���دي( للمجموعة 

�لتجريبية يف متغري�ت �لبحث )مقيا�س مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي(.
جدول )6(

دللة الفروق بني متو�سط القيا�سني )القبلي – البعدي( للمجموعة التجريبية يف متغريات البحث
املتغيرات

متوسط

القياس البعدىالقياس القبلى
ت

انحرافمتوسطانحراف

90.8466.18898.19214.1702.346ن= 13التجريبية

قيمة ت �جلدولية عند م�ستوى �لدللة 0.05 = 2.056
يت�سح من جدول )7( �أن �لفروق بني �لقيا�سني )�لقبلي- �لبعدي( للمجموعة 
�لتجريبية )�خلا�سعة للربنامج �لقائم على ��سرت�تيجية قبعات �لتفكري �ل�ست( د�لة 

وذلك لأن قيمة ت �ملح�سوبة �أكرب من قيمة �جلدولية.
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تع���زو �لباحثة �إىل وجود فروق د�لة ب���ني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي للمجموعة 
�لتجريبي���ة �إىل �لربنام���ج �لتدريب���ي �لذي �س���اعد بدرجة كبرية على تنمية �ل�س���لوك 
�لقي���ادي، وق���د يرج���ع هذ� �لتح�س���ن �إىل م���ا ت�س���منه �لربنامج �لتدريب���ي على تنمية 
�ل�س���لوك �لقي���ادي �إىل �أ�س���باب متع���ددة، يدخ���ل فيه���ا �حت���و�ء �لربنام���ج عل���ى مو�قف 
وم�س���كالت و�قعي���ة يتعر����س لها �لطالب يف حيات���ه �ليومية وتث���ري �هتمامه، وكذلك 
تتطل���ب من���ه �تخاذ موقف معني �أو حتمل م�س���وؤولية �أو �ملب���ادرة، وكذلك ميكن �لقول 
�أن ��س���رت�تيجيات و �آلي���ات عم���ل برنام���ج �لقبع���ات �ل�س���ت وبخا�س���ة عم���ل �ملجموعات 
وتوزي���ع �لأدو�ر و��س���تخد�م �لقبع���ة �لزرقاء �س���اعد بطريقة غري مبا�س���رة على تنمية 
)�تخاذ �لقر�ر ، حتمل �مل�س���ئولية، �ملبادرة، تو��س���ل �لأقر�ن(، فالعمل د�خل �ملجموعة 
و�لتحدث با�سم �ملجموعة و�ملناف�سة بني �ملجموعات وعمليات �لتفكري بني �ملجموعات 
�س���اعد ذلك يف تنمية �ل�س���لوك �لقيادي لدى �لطلبة. وتتفق هذه �لنتيجة مع در��س���ة 
�ملناع���ي )2010( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �أث���ر برنام���ج �مله���ار�ت �لقيادي���ة على 
مه���ار�ت �لقي���ادة و�لق���درة �لبد�عي���ة لعين���ة قو�مه���ا )59( م���ن �ملتفوق���ني يف �ملرحل���ة 
�لثانوي���ة وتو�س���لت �إىل وج���ود ف���روق �يجابية يف �لق���درة �لبد�عية ب���ني �ملجموعتني 

�ل�سابطة و�لتجريبية ل�سالح �لتجريبية.

ثالثا: عر�س نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها وتف�سرها
ب���ني  – �لبع���دى(  )�لقبل���ي  �لقيا�س���ني  متو�س���طي  ب���ني  د�ل���ة  ف���روق  توج���د 

�ملجموعتني )�ل�سابطة – �لتجريبية( يف مقيا�س مهار�ت �ل�سلوك �لقيادي

جدول )7(
 دللة فرق الفروق بني متو�سطي القيا�سني )القبلي – البعدى( 

بني املجموعتني )ال�سابطة – التجريبية( يف مقيا�س مهارات ال�سلوك القيادي 

املتغيرات
القياس البعدي

ت
انحرافمتوسط

78.884616.378834.4560 الضابطة

98.192314.17045التجريبية

قيمة )ت( �جلدولية عند م�ستوى �لدللة 0.05 = 2.056
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يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني )�لبعدي���ني( للمجموع���ة 
)�لتجربيبة / �ل�سابطة( د�لة وذلك لأن قيمة ت �ملح�سوبة �أكرب من قيمة �جلدولية.

تع���زو �لباحث���ة �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني �لقيا�س���ني �لبعدي���ني للمجموع���ة 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة �إىل �أن م���ن �أه���م �أ�س���باب تف���وق �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى 
�ل�سابطة يف تنمية �ل�سلوك �لقيادي، هي �ملرحلة �لعمرية �لتي متثل مرحلة �ملر�هقة 
�لت���ي �أدت بخ�سائ�س���ها �إىل زي���ادة د�فعية ل�س���تجابة �لطلبة يف �ملجموع���ة �لتجريبية 
للربنامج �لتدريبي، فمن �حلاجات �ملتعلقة بالنمو للمر�هق هو حاجته لال�س���طالع 
ب���اأدو�ر �لقي���ادة وم���ن بينه���ا �ل�س���لوك �لقي���ادي، وكذل���ك م���ن حاج���ات �ملر�ه���ق �لأخذ 
بزمام �ملبادرة يف �لتنظيمات �لجتماعية، وقد ت�س���بع هذه �حلاجة �لأن�س���طة �ملختلفة 
�لت���ي ميار�س���ها �ملر�هق���ون )�لوهيب ،1999(، وهذ� ما ت�س���منه �لربنام���ج من تنوع يف 
�لأن�س���طة، وتب���ادل �لأدو�ر كل ذل���ك ز�د من تفاعل �لطلبة و�لقيام ب���اأد�ء وكتابة �أور�ق 

�لعمل �لتي تقدم لهم يف �لربنامج.

 و�لنتيج���ة هذه تب���ني فاعلية �لربنامج �لتدريبي �لقائ���م على قبعات �لتفكري 
�ل�س���ت يف تنمي���ة �ل�س���لوك �لقيادي ل���دى �لطلبة، وتتف���ق هذه �لنتيجة مع �لدر��س���ات 
�لأجنبي���ة �ل�س���ابقة �لتي تناول���ت قبعات �لتفكري �ل�س���ت، و�أثبتت فاعليته مثل در��س���ة 
 ،)Lesely , 2003) ودر��س���ة لي�س���لي )Mary & Jones ,2004) م���اري وجون���ز
فقد �أثبتت نتائج هذه �لدر��س���ات فاعلية برنامج قبعات �لتفكري �ل�س���ت و �أ�سفرت تلك 
�لنتائج عن تاأثري �لقبعات �ل�ست على �أد�ء �لطلبة. كما �تفقت هذه �لنتيجة مد در��سة 
(Stuart, 2003( باأن مو�سوع �لتفكري و�ل�سلوك �لقيادي من �ملو�سوعات �ملرت�بطة 
و�ملتد�خل���ة ،لوج���ود عالقة بني �لقدرة على �لتفكري وحت�س���ني �مله���ار�ت �لقيادية، و�أن 
برنامج �لقبعات �ل�ست ينمي �أمناط قيادية خمتلفة، فطبيعة �لربنامج �أن ي�ستند على 
ح���ل �مل�س���كالت و�لتفك���ري �لإبد�عي و�لتفكري �لناقد �لتي هي من �س���مات وخ�س���ائ�س 
�لقائ���د �لناجح، فكل قبعة تعرب ع���ن طريقة تفكري معينة وتركز �لقبعة �لزرقاء على 

�ل�سلوك �لقيادي.
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البحوث املقرتحة: 
 مت �قرت�ح عدة در��سات بال�ستناد �إىل نتائج �لبحث �حلايل وهي:

در��س���ة تتبعي���ه للمه���ار�ت �لقيادي���ة خالل مرحلت���ي �لطفول���ة و�ملر�هقة لدى 1 ))
�ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم.

فاعلية برنامج تدريبي مبني على لعب �لدور يف تنمية مهار�ت �لقيادة وتقدير 1 ))
�لذ�ت لدى �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم.

برنام���ج مق���رتح قائم على قبعات �لتفكري �ل�س���ت و�أثره يف تنمية �تخاذ �لقر�ر 1 ))
لدى معلمني �ملوهوبني ذوي �سعوبات �لتعلم.

التو�سيات: 	 
 بناء على �لنتائج �لتي تو�س���لت �إليها هذه �لدر��س���ة، و�لتي �أثبتت من خاللها 

�أهمية �لتفكري، تقرتح �لباحثة جمموعة من �لتو�سيات هي:
�سرورة �إدخال مادة م�ستقلة خا�سة يف تعليم بر�مج �لتفكري �مل�ستقلة.1 ))
�إدخ���ال برنام���ج قبعات �لتفكري �ل�س���ت �س���من �لأن�س���طة و�لتماري���ن يف مناهج 1 ))

�ملو�د �لدر��سية.
�إخ�س���اع �ملعلمني خا�س���ة �لذين يقومون بالتدري�س للموهوبني ذوي �سعوبات 1 ))

�لتعل���م ل���دور�ت تدريبية خا�س���ة يف تعليم �لتفكري، وحتفيز �مله���ار�ت �لقيادية 
لديهم وتنميتها.

��س���تخد�م بر�م���ج قبع���ات �لتفكري �ل�س���ت، من �س���من �لرب�م���ج �لإثر�ئية �لتي 1 4)
تقدمها �لوز�رة للطلبة �ملوهوبني.

�إجر�ء در��س���ة مماثلة للدر��س���ة �حلالية، ملعرفة فاعلية �لقبعات �ل�ست باإدخال 1 5)
متغري�ت �أخرى كمتغري �جلن�س )ذكور، �إناث(.

�إعط���اء �لط���الب خا�س���ة �ملوهوب���ني ذوو �س���عوبات �لتعل���م �لفر�س���ة ملمار�س���ة 1 6)
م�س���ئوليات متنوعة د�خل �ملدر�س���ة، مثل قيام بالأن�س���طة و�لأعمال �لتي تنمي 

لديهم �مل�سئولية وحب �لتعاون مع �لآخرين.
��س���تخد�م �ملقايي����س �مل�س���تخدمة يف �لك�س���ف ع���ن �لطلب���ة �ملوهوب���ني قيادي���اً 1 ))

�مللتحقني بربنامج �لتفوق �لعقلي و�ملوهبة.
�سرورة �إعطاء �لطلبة �أدو�ر� ً قيادية وزيادة �لثقة بقدر�تهم �لعامة �لتي تعزز 1 ))

ثقتهم باأنف�سهم 



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 155 

املراجع

�لربكاتي، نيفني حمزة )2008(. اأثر التدري�س با�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات الذكاءات 
املتع��ددة والقبعات ال�ض��ت وk.W.L. يف التح�ض��يل والتوا�ض��ل والرتابط 
الريا�ض��ي ل��دى طالب��ات ال�ض��ف الثال��ث املتو�ض��ط مبدينة مك��ة املكرمة، 

ر�سالة دكتور�ه غري من�سورة، جامعة �أم �لقرى، كلية �لرتبية.
جري���ر(.  مكتب���ة  )ترجم���ة:  القيادي��ة  مهارات��ك  اخت��ر   .)2002( �أوني���ل  بري���ان، 

�لريا�س:مكتبة جرير.
جرو�ن، فتحي )2002(. االإبداع. عمان: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع.
جرو�ن، فتحي )2002(. تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات. عمان: د�ر �لفكر.

�جلم���ل، حمم���د )2005(. تنمي��ة مه��ارات التفك��ري االإبداع��ي م��ن خ��الل املناهج 
الدرا�ضية. �لعني: د�ر �لكتاب �جلامعي.

اجتاه��ات حديث��ة يف تعلي��م التفك��ري:  �لك���رمي )2003(.  حبي���ب، جم���دي عب���د 
ا�ضرتاتيجيات م�ضتقبلية االألفية احلديثة. �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعر بي. 

�خلليلي، �أمل )2005(. الطفل، ومهارات التفكري، عمان: د�ر �سفاء.
دي بونو، �إدو�رد )2001(. قبعات التفكري ال�ضت، )ترجمة �سريف حم�سن(، �لقاهرة: 

نه�سة م�سر.
ديبون���و،�إدو�رد)2002(. حت�ض��ني التفك��ري بطريق��ة القبعات ال�ض��ت )ترجمة: عبد 

�للطيف خياط(، عَمان: د�ر �لإعالم.
�لزيات، فتحي )2002(. املتفوقون عقليًا ذوو �ض��عوبات التعلم. �لقاهرة:د�ر �لن�س���ر 

للجامعات.
�ل�سرور، ناديا )2000(. مدخل اإىل تربية املتميزين واملوهوبني. عَمان: د�ر �لفكر.

�ل�سرور، ناديا )2002(. مقدمة يف االإبداع، عمان: د�ر و�ئل.
�ل�س���مري، حمم���د )2003(. فاعلية برنامج تدريبي مق��رتح لتنمية مهارات التفكري 
االإبدلع��ي يف االأداء االإبداعي املعريف لطلبة ال�ض��ف العا�ض��ر االأ�ضا�ض��ي. 

ر�سالة دكتور�ه غري من�سورة، جامعة عمان �لعربية، عَمان، �لأردن.
 www.suwaidan.com/book_ b_، ل�س���ويد�ن، ط���ارق )2006(. اأهمي��ة القي��ادة�

content-2.jsp?id



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 156 

�ل�س���ويد�ن، ط���ارق، و �لعدل���وين، حمم���د )2004(. مب��ادئ االإب��داع )ط3(. �لكويت: 
�لإبد�ع �خلليجي.

�س���حاتة، ح�س���ن )2000(. مفاهي��م جدي��دة لتطوي��ر التعلي��م يف الوط��ن العرب��ي، 
�لقاهرة: مكتبة �لد�ر �لعربية للكتاب.

�س���رف �لدي���ن، نبيل ف�س���ل )2003(. فعالي���ة فنيات تقوية �لذ�كرة ع���ن طريق �ملعرفة 
بكيفي���ة حدوثها للطالب �ملوهوبني ذوي �س���عوبات �لتعلم باملرحلة �جلامعية، 

املجلة امل�ضرية للدرا�ضات النف�ضية، 13)41(، 309- 415.
�س���ريف، �ل�س���يد عبد �لق���ادر )2005(. اإدارة ريا�س االأطف��ال وتطبيقاتها، �لقاهرة: 

د�ر �لعلوم للتحقيق و�لطباعة و�لن�سر و�لتوزيع.
�س���الح، �أحم���د زكي )2001(. االأ�ض���س النف�ض��ية للتعلي��م الثانوي. �لقاه���رة: مكتبة 

�لنه�سة �مل�سرية.
�لطوي���ل، ه���اين )2000(. االإدارة التعليمي��ة: مفاهي��م و اآف��اق. عم���ان: �جلامع���ة 

�لأردنية.
عبد �لعزيز، �س���عيد )2009(. تعليم التفك��ري ومهاراته تدريبات وتطبيقات عملية 

)ط2(، عمان: د�ر �لثقافة.
عب���د �ملق�س���ود، ح�س���نية غنيم���ي )2010(.امل�ض��ئولية االجتماعي��ة لطف��ل م��ا قب��ل 

املدر�ضة، �ملجلد �لأول، �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي.
�لعم���ر�ن، حم���د ب���ن �إبر�هي���م، �ل�س���الل، منرية بن���ت �س���يف )2009(. مراكز م�ض��ادر 

التعلم، �لقاهرة: �لد�ر �مل�سرية.
�لعن���زي، �س���المة )2002(. اأثر برنام��ج الكورت )اجل��زء االأول( يف تنمية مهارات 
التفكري االإبداعي ومفهوم الذات لدى طلبة املرحلة املتو�ض��طة بالكويت، 
ر�س���الة ماج�س���تري غ���ري من�س���ورة، جامع���ة �خللي���ج �لعرب���ي، �ملنام���ة، مملك���ة 

�لبحرين.
ع���و�د، �أحم���د �أحم���د )2005(. �س���لوك �لتقري���ر �لذ�تي ل���دى �لتالمي���ذ �لعاديني ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م و�لقابل���ني للتعل���م، املوؤمت��ر العلم��ي الث��اين ملرك��ز رعاية 
وتنمية الطفول��ة: تربية ذوي االحتياجات اخلا�ض��ة يف الوطن العربي 

كلية �لرتبية ، جامعة �ملن�سورة، �س �س 138-91. وامل�ضتقبل،  – الواقع 



فعالية برنامج قائم على قبعات التفكري ال�صتة د. اإينا�س حممد عبد اهلل 

 157 

عوي�س، رز�ن، مرت�سى، �سلوى )2011(. فاعلية طريقة حل �مل�سكالت يف �إك�ساب �أطفال 
�لرو�س���ة بع�س مهار�ت �لتفكري در��س���ة �س���به جتريبية يف مدينة دم�س���ق على 
�أطفال �لرو�س���ة من عمر )5-6(�س���نو�ت، �جلمعية �لعلمية لكليات �لرتبية يف 
�جلامع���ات �لعربية، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س، 

.156 -107 ،)3( 8
قطامي، نايفة )2001(. تعليم التفكري للمرحلة االأ�ضا�ضية. عمان: د�ر �لفكر.

قطامي، نايفة )2003(. تعليم التفكري لالأطفال.عمان: د�ر �لفكر.
التعل��م  �ض��عوبات   .)2015( مب���ارك  �س���توي  �لقحط���اين،  لطي���ف،  فك���ري  مت���ويل، 

للمبتكرين واملوهوبني. 
م�سطفى، فهيم )2002(. مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام ريا�س االأطفال 
– الثانوي روؤية م�ضتقبلية للتعليم يف الوطن  – االإعدادي  – االبتدائي 

العربي. �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي.
م�س���طفى، فهي���م )2007(. تعليم التفك��ري االإبداعي من الطفول��ة اإىل املراهقة: 
منهج تطبيقي �ض��امل لتنمي��ة التفكري يف مراحل التعلي��م العام. �لقاهرة: 

د�ر �لفكر �لعربي. 
�ملناع���ي، �سم�س���ان )2010(. در��س���ة �أثر برنام���ج �ملهار�ت �لقيادية عل���ى مهار�ت �لقيادة 
�لبحري���ن،                  مملك���ة  مبد�ر����س  �ملتفوق���ني  �لطلب���ة  ل���دى  �لإبد�عي���ة  و�لق���درة 

جملة الدرا�ضات النف�ضية، 20 )4(، 466-456.
مو�س���ى، ف���اروق عب���د �لفتاح )2004(. اأ�ض���س ال�ض��لوك االإن�ض��اين: مدخ��ل اإىل علم 

النف�س العام. �لقاهرة: مكتبة �لنه�سة �مل�سرية.
نوفل، حممد )2009(. االإبداع اجلاد مفاهيم و تطبيقات. عمان: ديبونو.

�لوهي���ب، بدري���ة )1999(. تنمي��ة مه��ارات اتخ��اذ الق��رار ل��دى طالب��ات املرحلة 
املتو�ضطة يف دولة الكويت.جامعة �خلليج �لعربي، �ملنامة، مملكة �لبحرين.

De Bono E. )2004). Six thinking hats )Technique). http://members.
Janet, F. & Kronborg, L. )2000). Leadership development for the 

gifted and talented. From: www.nexus.Edu.Au/Teach Stud/
gat/far_ kro.htm.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 158 

Karnes, F. & Chauvin, J. )2005). Leadership development program 
manual )2nd ed.). Great Potentia Press, Inc.: Scottsdale, A

Lesley ,K.)2003).Using edward de bono ,six hats.game to aid critical 
thinking and reflection in palliative care , International Journal 
of Palliative Nursing 9)3).

Mary ,P.Jones W.)2004).De Bono six thinking hats method as an 
approach to ethical dilemmas in pharmacy. American Journal 
of Pharmaceutical Education ,68)2),Article 54..

Stuart, P. )2003). Leadership styles and problem solving-de bono six 
hats. Deakin University, Australia.



اأثر التفاعل بني اإحباطات الطفولة ومفهوم الذات على ال�سلوك 
الالتوافقي لدى املراهقني ذوي االإعاقة الب�سرية

اإعداد

د. حممود مندوه حممد �سامل
اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد

ق�سم ال�سحة النف�سية
كلية الرتبية - جامعة املن�سورة





املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 161 

ملخ�س البحث :
��ستهدف �لبحث �لتعرف على وجود تفاعل من عدمه بني متغريي )�إحباطات 
�لطفول���ة، ومفهوم �ل���ذ�ت( على متغري )�ل�س���لوك �لالتو�فقي( ل���دى �ملر�هقني ذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية، و�لتعرف على طبيعة �لختالف يف �ل�س���لوك �لالتو�فقي ومفهوم 
�لذ�ت و�إحباطات �لطفولة بني �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية تبًعا ملتغري�ت �لنوع 
و�لعمر، و�س���دة �لإعاقة، و�مل�س���توى �لتعليمي، و�لقت�سادي لالأ�سرة. وقد تكونت عينة 
�لبحث من )52( تلميًذ� من �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية، ممن ترت�وح �أعمارهم 
م���ن )12-17( وقد تو�س���ل �لبحث �إىل �لنتائج �لآتي���ة : 1- ترتيب �إحباطات �لطفولة 
�لت���ي تعر�س لها �ملر�هقني �ملكفوفني طبًقا لدرجة �س���يوعها لديهم على �لنحو �لآتي 
:  �لإهم���ال و�لنبذ، فالبعد �للفظي، فالبعد �جل�س���دي، �أما �ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر 
ف���كان ترتي���ب �س���يوع �إحباط���ات �لطفولة لديهم عل���ى �لنحو �لآتي : �لبعد �جل�س���دي، 
فالبع���د �للفظ���ي، فبع���د �لإهم���ال و�لنب���ذ.2- وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند 
م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني و�س���عاف �لب�س���ر عل���ى مقيا����س 
�إحباطات �لطفولة )�أبعاد ودرجة كلية( ل�س���الح �ملر�هقني �ملكفوفني. 3- وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة )0.01( بني �ملر�هقني �ملكفوفني و�ملر�هقني 
�سعاف �لب�سر على مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي على �أبعاد �لعنف و�ل�سلوك �لعدو�ين 
- �سلوك �لتمرد - �ل�سلوك �لن�سحابي - �لن�ساط �لز�ئد ل�سالح �ملر�هقني �ملكفوفني، 
ول�س���الح �ملر�هق���ني �س���عاف �لب�س���ر على بعد �ل�س���لوك غ���ري �ملوؤمتن. 4- ع���دم وجود 
ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملر�هقني �ملكفوفني و�ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على 
مقيا�س مفهوم �لذ�ت عد� �لبعد �لجتماعي، فكانت �لفروق بينهما د�لة عند م�ستوى 
دللة )0.05( ل�سالح �سعاف �لب�سر. 5- وجود �رتباط موجب د�ل عند م�ستوى دللة 
)0.05( ب���ني �لبعد �جل�س���مي ملقيا�س مفه���وم �لذ�ت، وبعد �لعنف و�ل�س���لوك �لعدو�ين 
ملقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي، ووجود �رتباط موجب د�ل عند م�ستوى دللة )0.01( بني 
بعد �لتمرد ملقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي و�لبعد �جل�س���مي ملقيا����س مفهوم �لذ�ت، وجود 
�رتب���اط �س���الب د�ل عن���د م�س���توى دلل���ة )0.05( بني �لبع���د �جل�س���مي ملقيا�س مفهوم 
�لذ�ت و�ل�سلوك غري �ملوؤمتن ملقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي. 6- وجود �رتباط موجب د�ل 
عند م�س���توى دلل���ة )0.05( بني �إحباطات �لطفولة �جل�س���دي، ومعظم �أبعاد مقيا�س 
�ل�سلوك �لالتو�فقي )بعد �لعنف، بعد �لتمرد، بعد �ل�سلوك غري �ملوؤمتن، بعد �ل�سلوك 
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�لن�س���حابي(، وجود �رتباطات موجبة د�لة عند م�س���توى دللة )0.05( بني �إحباطات 
�لطفولة �للفظية، وبعدي �لعنف و�سلوك �لتمرد  ملقيا�س �ل�سلوك �لتو�فقي. 7- وجود 
تاأثري معنوي لأبعاد متغري �إحباطات �لطفولة على متغري �ل�سلوك �لالتو�فقي لدى 
�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، وبلغت قيمة )F( �ملح�س���وبة للنم���وذج )84.976(، 
وه���ى قيم���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01(، كم���ا يت�س���ح �أن���ه ل يوج���د 
تاأث���ري معن���وي لأبعاد متغري مفه���وم �لذ�ت منف���ردة على �ملغري �لتابع بعد )�ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي(، كم���ا بلغت قيمة (R2) للنم���وذج )0.776(، �أي �أن �أبعاد متغري �إحباطات 
�لطفولة جممعة ت�سهم مبقد�ر 77.6% يف تف�سري �لتباين �لكلى لل�سلوك �لالتو�فقي 
ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية. وقد تقدم �لباح���ث بناء على نتائج �لبح���ث مبجموعة من 

�لتو�سيات و�لبحوث �ملقرتحة، �لتي تفيد �لباحثني و�لعاملني يف هذ� �ملجال .
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The interaction impact between childhood frustrations
and self-concept on maladjusted behavior among

visually impaired adolescents

By: Dr. Mahmoud Mandouh Mohamed Sale
Assistant Professor of Mental Health

Faculty of Education, Mansoura University

Abstract : 
The study aims at identifying the interaction between the 

variables )childhood frustrations and self-concept) on the variable 
)maladjusted Behavior) for the visually impaired adolescents , and 
determining the difference in maladjusted behavior, self-concept and 
childhood frustrations among adolescents with visual impairment 
according variables: gender, age, degree of disability, educational 
level and economic level of family. The study sample consisted of 
)52) students of visually impaired adolescents aged )12-17) and the 
following results are Found :  1- Childhood frustrations for blind 
adolescents can be arranged as follows : neglect and ostracism , the 
verbal dimension , physical dimension  , Otherwise this differs for 
low vision adolescents as physical dimension, verbal dimension,  
neglect and ostracism  .  2-There is statistically significant differences 
at the level of )0.01) among blind and low vision adolescents on 
the childhood frustrations scale )dimensions and total score) for 
blind adolescents. 3-There are statistically significant differences 
at the level of )0.01) among blind and low vision adolescents on 
the maladjusted behavior scale on the dimensions : violence and 
aggressive behavior, rebellious behavior, withdrawal behavior 
and hyperactivity for blind adolescents, Otherwise for low vision 
adolescents on the untrustworthy behavior dimension. 4-There’s 
no statistically significant differences among blind and low vision 
adolescents on the self-concept scale except the social dimension , 
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the differences are at the level of )0.05) for low vision adolescents .
5-There’s a statistically significant positive correlation at the level of 
)0.05) between the physical dimension of the self-concept scale and 
the violence and aggressive behavior dimension of the maladjusted 
behavior scale , There’s a statistically significant positive correlation 
at the level )0.01) between the rebellion dimension of the maladjusted 
behavior scale and the physical dimension of the self-concept scale. 
There is a statistically significant negative correlation at the level 
of )0.05) between the physical dimension of the self-concept scale 
and the untrustworthy behavior of the maladjusted behavior scale.  
6- There’s a statistically significant positive correlation at the level 
)0.05) between physical childhood frustrations and most dimensions 
of the maladjusted behavior scale )violence, rebellion, untrustworthy 
behavior and withdrawal behavior). There’s a statistically significant 
positive correlation at the level of )0.05) between  verbal childhood 
frustrations and violence and rebellious behavior of the maladjusted 
behavior scale.  7-There is a significant effect on the dimensions 
of childhood frustrations on the maladjusted behavior for visually 
impaired adolescents. The calculated value of F is )84.976) , It’s 
a statistically significant at the level of )0.01). There is a non-
significant effect on the dimensions of the self-concept on the 
maladjusted behavior, The value of )R²) is )0.776) , in other words 
the dimensions of childhood frustrations contributing by 77.6% 
in the interpretation variation of the maladjusted behaviors for the 
visually impaired. Based on the results of this study , the researcher 
has proposed recommendations and suggested researches which 
give great benefits to researchers in this field. 
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مقدمة البحث: 
حظ���ي مو�س���وع �لطفول���ة باهتم���ام �لعدي���د من �لباحث���ني ملا له م���ن دور مهم 
يف بناء �سخ�س���ية �ملر�هق يف جميع جو�نبه���ا �لنفعالية و�لجتماعية و�ملعرفية. وتعد 
�لإ�ساءة لهم و�إحباطات �لطفولة �لناجتة عن هذه �لإ�ساءة من �أكرث �مل�سكالت �لنف�سية 

و�لجتماعية �لتي يعاين منها �لفرد ب�سفة عامة وذي �لإعاقة ب�سفة خا�سة. 

�ل�س���غوط؛  م���ن  �لب�س���رية يتعر�س���ون للعدي���د  �لإعاق���ة  �ملر�هق���ني ذوي  �إن 
ف�س���عورهم بالخت���الف ع���ن �ملب�س���رين ي�س���بب للف���رد قل���ق نف�س���ي، وتت�س���من �لآث���ار 
�لنف�س���ية �لتي يعانيها ذي �لإعاقة �لب�س���رية م�ساعر �لن�س���حاب من مو�قف �لتفاعل 

�لجتماعي، و�نخفا�س مفهوم �لذ�ت، و�رتفاع �ل�سك و�لرتدد، و�لكتئاب. 

�إن �لتقي���د �حلرك���ي وحمدودي���ة �خلربة �ملرتتبة على فقد �لب�س���ر تقلل د�ئرة 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة ل���دى �لكفي���ف، وت�س���عره بنق����س �لثق���ة بال���ذ�ت و�نخفا����س 
مفهوم���ه لذ�ت���ه، ف�س���اًل ع���ن �جتاه���ات �ملب�س���رين نح���وه خا�س���ة �لأ�س���رة، وتك�س���ف 
�خل�س���ائ�س �لنفعالي���ة للكفي���ف ع���ن معاناته م���ن �لقلق و�ل�س���عور بالكاآب���ة و�حلزن، 
وتقلب �ملز�ج و�لن�س���غال بالنوع �لآخر، و�مليل �إىل �لن�س���حاب من �ملو�قف �لتي حتتاج 
�ملو�جه���ة، و�ل�س���تثارة و�لغ�س���ب، و�لإخفاق يف �لتعبري عن �مل�س���اعر، و�لبكاء �ل�س���ريع 

و�مللل، و�خلجل من �ملظهر و�أحالم �ليقظة، و�لت�ساوؤم و�ملعاناة من 
�لتوت���ر و�لأرق، و�ل�س���عور بالنق����س و�لدوني���ة، و�س���عف �لثق���ة بالنف����س وبالآخري���ن

 )Kirk, Samuel, Gallagher, James, & Anastasia, 1998, p.62)

�إن ذوي �لإعاقة �لب�سرية يعانو� من �إحباطات �لطفولة، و�لإ�ساءة �جل�س/دية، 
و�لعاطفية، و�جلن�سية، هذه �خلرب�ت �ل�سلبية توؤثر على مفهوم ذ�ت �ملر�هق ذي �لإعاقة 
�لب�س���رية؛ فخ���رب�ت ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية �ل�س���لبية و�إحباط���ات طفولت���ه توؤثر على 
مفهوم ذ�ته، ومن ثم ي�سبح �سلوكه ل تو�فقي )�ل�سمادي، �لطعاين، 2014، �س. 123(. 

وتع���د �لإعاق���ة �لب�س���رية ذ�ت �نعكا�س���ات �س���لبية عل���ى �سخ�س���ية ذي �لإعاق���ة، 
وقدرته على �لتكيف مع �ملجتمع، وبالتايل نظرته �إىل نف�سة وقدر�ته، ومن ثم مفهوم 
ذ�ت �سلبي، �إذ ي�سهم يف ذلك عو�مل منها: معتقد�ت ذي �لإعاقة �لب�سرية نحو �إعاقته، 
ومدى تاأثريها يف حياته، و�مل�س���كالت و�لعقبات �لتي و�جهها ذي �لإعاقة �لب�س���رية يف 

طفولته ب�سبب �إعاقته �لب�سرية )م�سطفي، 2009، �س. 56(. 
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وت�س���ري نتائ���ج �لعدي���د من �لأط���ر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مثل در��س���ة 
كل م���ن: )�لبهي، 1991؛ وحم���زة، 1991؛ و�لزريق���ات، 2006؛ و�أميزيان، 2007؛ وعبد 
�لرحم���ن، 2015؛ Alexander, 2006( وج���ود �لعدي���د م���ن �لعو�مل �ملوؤثرة �س���لبَيا 
يف �سخ�س���ية ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية منها: �س���عوره بالعجز، وع���دم قدرته على حتقيق 
�ل�س���تقاللية، و�لتحرر من �لقيود �لتي تفر�س���ها طبيعة �لإعاقة �لب�س���رية، لذ� فذو 
�لإعاقة �لب�سرية  قد ي�سعًر بال�سر�ع نتيجة رغبته يف �لإقد�م على عامل �ملب�سرين �أو 

�لحجام عنه و�لنطو�ء بعيد� عن �لنا�س و�ملجتمع.

وملقارنة �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي بني �ملب�سرين، وذوي �لإعاقة �لب�سرية 
)�ملكفوفني، و�سعاف �لب�سر(، تبني من در��سة عفيفي )1998( �لتي �أجريت على )90( 
طالًبا يف �ملرحلة �لثانوية من �لعميان، و�سعاف �لب�سر، و�ملب�سرين، وجود فروق د�له 
�إح�س���ائًيا يف م�س���توى �لتو�فق �لنف�سي ل�سالح �ملب�س���رين ثم �لعميان، و�أخرًي� �سعاف 

�لب�سر. 

فذو �لإعاقة �لب�سرية  قد يتعر�س ملو�قف توؤثر على مفهوم �لذ�ت، �إ�سافة �إىل 
تعر�س���ه لبع����س �لإحباطات �لتي ق���د تكون لها تاأثري على بع�س �س���لوكيات �ملر�هقني 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، ول���ذ� ت�س���عي �لبحث �حل���ايل �إىل �لتعرف على �أث���ر �لتفاع-ل 
بني �إحباطات �لطفولة ومفهوم �لذ�ت على �ل�سلوك �لالتو�فقي لدى �ملر�هقني ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية. 

م�سكلة البحث: 
�إن ذي �لإعاقة �لب�سرية يعتمد على حا�ستي �ل�سمع و�للم�س �عتماًد� كبرًي�، لكن 
تنق�سه �لكثري من �خلرب�ت �لتي تعتمد على حا�سة �لب�سر، فهو ل ي�ستطيع �أن يتعرف 
على �خلرب�ت �للونية �أو �مل�سافات، ومن ثم يظهر عليه �ل�سلوك �لالتو�فقي، وجتعله 
يفتق���د �لعديد م���ن �خلرب�ت �لهامة يف بيئته �ملحيطة به )�ل�س���ديق،2003،�س. 46(.

ويظهر �ل�س���لوك �لالتو�فقي لدى ذي �لإعاقة �لب�سرية نتيجة تاأثري �لإعاقة 
�لب�س���رية عل���ى �سخ�س���يته؛ فينتاب���ه حال���ة م���ن ع���دم �ل�س���عور بالأم���ن ونق����س �لثقة 
بالنف����س وت���دين مفه���وم �ل���ذ�ت بالإ�س���افة �إىل خ���رب�ت �لطفول���ة و�إحباطاته���ا �لت���ي 
يتعر�س لها، فنالحظ �سمات �لنطو�ء و�لعزلة و�لن�سحاب من �ملو�قف �لجتماعية، 
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و�لعدو�ن �للفظي، ويتوقف ذلك على طبيعة و�سدة �لإعاقة، و�خلرب�ت �ل�سابقة لدى 
ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية ودرج���ة �لتفاعل �لجتماعي و�إحباط���ات �لطفولة �لتي مر بها 

)حمزة، 1991، �س71(.

وت�س���ري �لعدي���د م���ن �لأط���ر �لنظري���ة و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مث���ل در��س���ة كل 
 )Shirley م���ن: )�لده���ان، 2003؛ �س���عيد، 2007؛ �س���ليمان، 2012(؛ وكذل���ك در��س���ة
 (Nes, 2015 &�أن ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يعان���و� من بع�س �مل�س���كالت �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة، وينت���ج ع���ن ذل���ك وج���ود �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي لديه���م، كم���ا يعان���ون 
م���ن �ل�س���عور بالنق�س.كم���ا �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة رزق )2014( �أن �لتو�فق �لنف�س���ي 

و�لجتماعي لدى �ملكفوفني �أقل من �ملب�سرين. 

وي���ري �لباح���ث �أن���ه نتيجة خوف �لأ�س���رة عل���ى �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�س���رية، 
فاإنه���ا حت�س���ر �ملر�هق يف عامل �س���يق حتيط���ه �ل�س���فقة، وقد يتعر����س �ملر�هقني ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية لبع�س �لحباط���ات �أثناء �لطفول���ة مما يوؤثر عل���ى مفهوم �لذ�ت، 
ويطب���ع �س���لوكهم بطالع ل تو�فقي، ولذ� ت�س���عي �لبحث �حلايل ملعرف���ة �أثر �لتفاع-ل 
بني �إحباطات �لطفولة ومفهوم �لذ�ت على �ل�سلوك �لالتو�فقي لدى �ملر�هقني ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية، ومن ثم تتحدد م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لآتية: 
�إحباط���ات �لطفول���ة �س���يوًعا كم���ا يدركه���ا �ملر�هق���ون ذوو                  1 )) �أمن���اط  �أك���رث  م���ا 

�لإعاقة �لب�سرية؟
هل تختلف �أمناط �إحباطات �لطفولة باختالف �سدة �لإعاقة، و�لنوع، و�ل�سف 1 ))

�لدر��سي، وم�ستوى �لدخل �ل�سهري لأ�سرته، وم�ستوى تعليم و�لديه؟ 
ه���ل تختل���ف �أمن���اط �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي باخت���الف �س���دة �لإعاق���ة، و�لنوع، 1 ))

و�ل�سف �لدر��سي، وم�ستوى �لدخل �ل�سهري لأ�سرته، وم�ستوى تعليم و�لديه ؟ 
هل يختلف مفهوم �لذ�ت باختالف �س���دة �لإعاقة، و�لنوع، و�ل�س���ف �لدر��س���ي، 1 4)

وم�ستوى �لدخل �ل�سهري لأ�سرته، وم�ستوى تعليم و�لديه؟ 
م���ا �لعالق���ة ب���ني �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي ومفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �ملر�هقني ذوي 1 5)

�لإعاقة �لب�سرية؟ 
ما �لعالقة بني �ل�سلوك �لالتو�فقي و�إحباطات �لطفولة لدى �ملر�هقني ذوي 1 6)

�لإعاقة �لب�سرية؟
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ه���ل يوج���د تفاعل بني مفهوم �لذ�ت و�إحباطات �لطفولة على ظهور �ل�س���لوك 1 ))
�لالتو�فقي لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية؟

اأهداف البحث: 
تهدف �لبحث �حلايل �إىل ما ياأتي:

�لتع���رف عل���ى �أمن���اط �إحباط���ات �لطفول���ة �لأك���رث �س���يوعا كم���ا يدركه���ا ذوو             1 ))
�لإعاقة �لب�سرية. 

�لتع���رف على طبيع���ة �لختالف يف �إحباطات �لطفولة، �ل�س���لوك �لالتو�فقي، 1 ))
ومفه���وم �ل���ذ�ت ب���ني �ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية تبًع���ا للتفاع���ل ب���ني 

متغري�ت �لنوع و�ل�سف �لدر��سي، و�سدة �لإعاقة.
�لتع���رف عل���ى �لعالقة بني �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي، ومفهوم �ل���ذ�ت، و�إحباطات 1 ))

�لطفولة لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية. 
�لتع���رف على وجود تفاعل بني مفهوم �ل���ذ�ت و�إحباطات �لطفولة على ظهور 1 4)

�ل�سلوك �لالتو�فقي.

اأهمية البحث: 
وتتمثل �أهمية �لبحث من خالل: 

اأ - الأهمية النظرية:
�لتعرف على مظاهر �ل�س���لوك �لالتو�فقي لدى �ملر�هقني �ملكفوفني و�س���عاف 1 ))

�لب�سر.
تقدمي �أدلة علمية جديدة حول تاأثري�ت �حباطات �لطفولة يف ظهور �ل�سلوك 1 ))

�لالتو�فقي لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
ب���ث �لوع���ي مبخاطر �حباط���ات �لطفولة، و�لتي ق���د تهدد تو�فقهم �لنف�س���ي، 1 ))

وخا�سه ممن هم يف مرحله �ملر�هقة. 
در��س���ة تاأثري متغري�ت �س���دة �لإعاقة �لب�س���رية، و�جلن�س، و�ل�س���ف �لدر��سي، 1 4)

�أمن���اط  �ل�س���هري لالأ�س���رة، وم�س���توى تعلي���م �لو�لدي���ن يف  ومع���دل �لدخ���ل 
�حباط���ات �لطفول���ة، ومفه���وم �ل���ذ�ت، و�ل�س���لوك �لالتو�فقي ل���دى �ملر�هقني 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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الأهمية التطبيقية:
ت�س���ليط �ل�س���وء على مدى �نت�س���ار ظاهرة �حباطات �لطفولة لدى �ملر�هقني 1 ))

ذوي �لإعاقة �لب�سرية، مما ي�ساعد �ملر�سدين و�ملعلمني يف تفهم �مل�سرت�سدين 
من هذه �ملرحلة �لعمرية �حلرجة. 

ت�س���ميم �أدو�ت متع���ددة تفي���د �لباحث���ني �لعاملني يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة 1 ))
عامة، وذوي �لإعاقة �لب�سرية خا�سة.

�مل�ساعدة يف ت�سميم �لرب�مج �لر�سادية �لوقائية للتعامل مع م�سكالت �ل�سلوك 1 ))
�لالتو�فقي �لتي قد يعاين منها بع�س �ملر�هقون ذوو �لإعاقة �لب�سرية.

م�سطلحات البحث ومتغرياتها:

احباطبات الطفولبة: يع���رف �لباح���ث �حباط���ات �لطفول���ة باأنه���ا )�س���عور �ملر�هق ذي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية جتاه �أي فعل قام ب���ه �لو�لد�ن �أو �لقائمون على رعايته ويوؤدي �إىل 
�إحلاق �أذى و�سرر به، مبا يف ذلك �لمتناع عن رعايته؛ مما ي�سبب �لحباط �جل�سدي 
�أو �للفظ���ي �أو �لنب���ذ و�لإهم���ال(. وميك���ن قيا�س �حباطات �لطفول���ة من خالل ثالثة 
�أبع���اد ه���ي: بع���د �لحباط �جل�س���دي، وبعد �لحب���اط �للفظي، وبعد �لنب���ذ و�لإهمال، 

ويعرف �لباحث هذه �لأبعاد على �لنحو �لآتي: 

اأ - الحباط اجل�سدي: هو �سعور ذي �لإعاقة �لب�سرية باأية �أفعال �أو �سلوكيات عن ق�سد 
�أو ب���دون تتمثل �أ�س���كاله يف: �ل�س���رب �ملربح، �أو �خلن���ق، �أو �لر�س���و�س، �أو �لكدمات، �أو 

�لإ�سابات، �أو �حلو�دث، �أو �حلروق.

ب - الحباط اللفظي: هو �س���عور ذي �لإعاقة �لب�س���رية باأية �أفعال يقوم بها �ملحيطون 
به ت�سبب له حرًجا و�سيًقا، وتتمثل هذه �لأفعال يف �ل�ستخفاف به و�إذلله وتخويفه 
وجعل���ه مو�س���ع �س���خرية و��س���تهز�ء؛ مم���ا ي���وؤدي �إىل ��س���طر�ب وظائف���ه �لنفعالي���ة 

و�لجتماعية.

ج - النببذ والإهمبال: ه���و �س���عور ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية باأي���ة �أفع���ال تق���وم بها �أ�س���رته 
و�ملحيط���ون، وتتمث���ل يف �إخف���اق �لو�لدين يف توف���ري فر�س ��س���باع �حلاجة �إىل �حلب 
و�لأم���ان، �ل�ستح�س���ان بهم �أو عدم توفري �لغذ�ء �ملت���و�زن �أو نق�س �لرعاية �لطبية �أو 

عدم توفري فر�س �لتعليم.
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مفهوم الذات: يعرفه �لباحث مفهوم �لذ�ت باأنه )تنظيم معريف و�نفعايل و�جتماعي 
لدى �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�س���رية من خالله ي�س���عر بكينونته، ويتكون هذ� �لتنظيم 
نتيج���ة للتفاع���ل م���ع �لبيئة و��س���تجاباته نح���و ذ�ته يف مو�ق���ف د�خلي���ة وخارجية لها 
عالق���ة و�أثر كبري يف ت�س���رفاته و�س���لوكياته(، وميكن قيا�س مفه���وم �لذ�ت من خالل 
خم�سة �أبعاد هي: �لبعد �لعقلي، �لبعد �جل�سمي، �لبعد �لجتماعي، �لبعد �لأخالقي، 

بعد �لثقة بالنف�س، ويعرف �لباحث هذه �لأبعاد على �لنحو �لآتي: 

اأ - البعبد العقلبي: ه���و �جتاه ذي �لإعاقة �لب�س���رية نح���و �لقدر�ت �لعقلية �خلا�س���ة، 
و�إدر�ك���ه مل���دى موقع قدر�ت���ه �لعقلية من �لو�ق���ع �لفعلي لتحقيق �لتكي���ف �لإيجابي، 

وو�سع �أهد�ف متفقة مع قدر�ته و�إمكاناته.

ب - البعبد اجل�سبمي: هو ت�س���ور �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�س���رية ع���ن نوعني من �لنمو 
�جل�س���مي: �لنم���و �لف�س���يولوجي و�لتغري�ت �لت���ي حتدث يف �لأجه���زة �لد�خلية للفرد 
كالتغري�ت يف �إفر�ز�ت �لغدد، و�لنمو �لع�سوي و�لذي يتمثل يف منو �لأبعاد �خلارجية 

كالطول و�لوزن و�لتغري يف مالمح �لوجه.

ج - البعد الجتماعي: هو �إدر�ك �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�سرية للكيفية �لتي يدرك بها 
ذ�ت���ه كف���رد يقوم بعالقات �جتماعية يف �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة، ويت�س���من ذلك 
عالقاته مع �لأخرين ومكانته لديهم، و�ل�سورة �لتي يعتقد �لفرد �أن �لأخرين يرونه 

عليها. 

د - البعبد الأخالقبي: ه���و �إدر�ك �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�س���رية و�للت���ز�م باملثل و�لقيم 
و�ملبادئ و�لأخالقيات �لنابعة من �لدين و�لثقافة �لتي يفر�س���ها �ملجتمع عليه وعلى 

�سلوكياته وت�سرفاته و��ستجاباته مع �لأخرين.

هب البعد الثقة بالنف�س: هو قدرة �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�سرية على حل �مل�سكالت �لتي 
تعرقل���ه ع���ن حتقيق �لنجاح، وجتاوز �لعقبات �لتي متنعه من �لو�س���ول لأهد�فه، مما 
يتيح له فر�س���ه تفاعله مع �جلماعات �ملحيطة به تفاعاًل �إيجابًيا يوؤدي به �إىل �لثقة 

بالنف�س وتاأكيد �لذ�ت وحماولة �إ�سعار �لأخرين باأهميته كفرد له كيان م�ستقل.
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ال�سبلوك الالتوافقبي: ويع���رف �لباحث �ل�س���لوك �لالتو�فقي باأنه )�ل�س���لوك �مل�س���كل 
�ملو�ق���ف  م���ن  �لن�س���حاب  �لقو�ن���ني،  �لتم���رد، جتاه���ل  و�لع���دو�ن،  �لعن���ف  �ملت�س���من 
�لجتماعي���ة، مم���ا ي�س���ل �لأم���ر �إىل رف����س �لآخري���ن ل�س���احب ه���ذ� �ل�س���لوك ونتائج 
�س���لبية من حيث �لعالقات و�لأدو�ر �لجتماعية(.وميكن قيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي 
من خالل خم�س���ة �أبعاد هي: �لعنف و�ل�س���لوك �لعدو�ين، �سلوك �لتمرد، �ل�سلوك غري 
�ملوؤمت���ن، �ل�س���لوك �لن�س���حابي، �لن�س���اط �لز�ئ���د، ويع���رف �لباح���ث هذه �لأبع���اد على 

�لنحو �لآتي: 
اأ - العنبف وال�سبلوك العبدواين: ه���و �ل�س���لوك �ل�س���لبي �ل���ذي يق���وم به���ا ذي �لإعاق���ة 
�لب�سرية جتاه نف�سه وجتاه �لأخرين، ويتمثل �ل�سلوك �لعدو�ين يف �لإيذ�ء �جل�سدي 
و�ملعنوي با�ستعمال �لتهديد�ت و�لألفاظ �لنابية و�ل�سرب، و�إتالف �ملمتلكات �خلا�سة 

و�لعامة كتمزيق �ملجالت و�لكتب و�لأثاث و�ل�سر�خ.

ب - �سبلوك التمبرد: ه���و جتاه���ل وخمالف���ة �ملر�ه���ق ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية لالأنظمة 
و�لقو�عد و�لتعليمات �ل�س���ادرة من �لأخرين، وع�س���يان �لأو�مر �ل�سادرة من م�سادر 
�ل�س���لطة و�ملتمثل���ة يف �لو�لدي���ن و�ملعلم���ني، و�لتح���دي �لظاه���ر له���ا و�إهم���ال �لف���رد 

للو�جبات �ملطلوبة منه. 

ج - ال�سبلوك غبر املوؤمتن: ه���و قيام �ملر�هق ذي �لإعاقة �لب�س���رية ب�س���لوكيات تت�س���م 
باأخ���ذ ممتل���كات �لآخرين دون ��س���تئذ�ن، و�لك���ذب يف �حلديث، و�لغ����س يف �للعب �أو يف 

�ملهمات �ملوكلة �إليه.

د - ال�سبلوك الن�سبحابي: ه���و ميل �ملر�ه���ق ذي �لإعاقة �لب�س���رية �إىل جتنب �لتفاعل 
�لجتماع���ي، وعدم �لرغبة يف �لت�س���ال بالآخرين، ورف����س �ملو�قف �لتي يتجمع فيها 

�أنا�س كثريون، و�لنعز�ل عن �لنا�س و�لبيئة �ملحيطة، وعدم �لهتمام مبن حوله.

هبب الن�سباط الزائبد: ه���و مي���ل �ملر�ه���ق ذي �لإعاقة �لب�س���رية �إىل �لن�س���اط �جل�س���مي 
و�حلركي �حلاد، و�مل�س���تمر وغري �ملطلوب يف بع�س �ملو�قف، و�لتقلب �ملز�جي �ل�س���ريع 

و�إزعاج �لآخرين �أثناء �ن�سغالهم بالعمل. 
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اإطار نظري ودرا�سات �سابقة: 

 :Visual Impairment الإعاقة الب�سرية
تعد حا�س���ة �لب�سر مرتبطة بالتفكري �لب�سري؛ هذ� �لتفكري مرتبط بالقدرة 

على �لتخيل، و�لإبد�ع )ر�سالن، 2009، �س. 261(.
وي�س���ري �لقعي���ب )2002، ����س. 262( �أن ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية هم من فقدو� 
حا�سة �لب�سر �أو �سعفت لديهم لدرجة حرمتهم من �لتعامل �لب�سري ب�سكل طبيعي، 
بحي���ث حت���د من حركة �ل�س���خ�س ذي �لإعاقة، وممار�س���ته للن�س���اطات و�لأعمال �لتي 

يقوم بها قرينه �ملب�سر. 
�إن �لإعاقة �لب�س���رية هي حالة يفقد �لفرد فيها �ملقدرة على ��س���تخد�م حا�س���ة 

�لب�سر بفعالية مما يوؤثر �سلًبا يف �أد�ئه ومنوه )�حلديدي، 1998، �س 41(. 
وتعد �لإعاقة �لب�س���رية حالة من �ل�س���عف يف حا�س���ة �لب�س���ر بحيث حتد من 
قدرة �لفرد على ��س���تخد�م حا�س���ة �لب�سر بفعالية وكفاية، وت�سمل هذه �لإعاقة �سعًفا 

�أو عجًز� يف �لوظائف �لب�سرية )�لعزة ،2000، �س35(.
وُيعرف ذي �لإعاقة �لب�سرية باأنه: “�ل�سخ�س �لذي يعجز عن ��ستخد�م ب�سره 
يف �حل�سول على �ملعرفة، ويعتمد على �ل�ستفادة من حو��سه �لأخرى يف عملية �لتعلم 

و�كت�ساب �خلرب�ت و�ملعلومات �لبيئية” )�خلطيب، �حلديدي، 2005، �س 151(.
وي�س���ري (Boldwin, )1990, p. 22 �أن ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية ه���و: »ذل���ك 
�ل�سخ�س �لذي يعاين من عجز �أو نق�س يف �لقدرة على �ل�ستجابة للمثري�ت �لب�سرية 
ب�س���كل جزئي �أو كلي؛ ويرجع ذلك �إىل �إ�س���ابة �س���بكية �لعني، �أو �لع�س���ب �لب�سري، �أو 

�لق�سرة �لدماغية، �أو مركز �لإب�سار يف �ملخ«. 
وق�سمت احلديدي )1998 ،�س44( ذوي الإعاقة الب�سرية على النحو التايل:

�لكفي���ف: وه���و �س���خ�س يتعلم من خالل �لقنو�ت �حل�س���ية �لأخ���رى )�للم�س، 1 ))
و�ل�سم، و�ل�سمع، و�لتذوق(.

�س���عيف �لب�سر: وهو �س���خ�س لديه �سعف ب�سرى �سديد بعد �لت�سحيح ولكن 1 ))
ميكن حت�سني �لوظائف �لب�سرية لديه.
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وميكن �لتمييز بني �لكفيف، و�س���عيف �لب�س���ر، حيث يطلق لفظ �لكفيف على 
�ل�س���خ�س �ل���ذي فقد �لب�س���ر متاًم���ا، �أو من لي�س لدي���ه �لقدرة على �إدر�ك �ل�س���وء �أو 
حتديد م�س���دره، �أو من يجد �س���عوبة يف �إدر�ك �لأ�س���كال و�لأ�سياء، �أو من ت�سل درجة 

�إب�ساره �إىل )6 /60( مرًت� �أو �أقل )�أبو زيد، 1997، �س. 9(. 

ويتفق كل من �حلجار )2004، �س 140(؛ �لرو�س���ان )2001، �س51( يف تعريف 
�ل�س���خ�س �لكفي���ف تربوًي���ا باأن���ه: »�ل�س���خ�س �ل���ذى ل ي�س���تطيع �أن يق���ر�أ �أو يكتب �إل 

بطريقة بر�يل«.

ويف���رق ب���در�ن، �أبو �لنجا )2003، �س 200( بني �لكفيف كلًيا، و�لكفيف جزئًيا، 
حي���ث يعرف���ا ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية باأنه: »�ل�س���خ�س �لذى ي�س���كو من �إعاقة ب�س���رية 
�س���ديدة بحي���ث يتعلم �لقر�ءة و�لكتاب���ة بطريقة بر�يل، يف حني عرف���ا �لكفيف جزئًيا 
باأنه ذلك �ل�سخ�س �لذى ي�ستطيع قر�ءة �لكتابة �لعادية وذلك بال�ستعانة بالعد�سات 

�ملكربة، و�لكتب ذ�ت �لأحرف �لكبرية«. 

فذو �لإعاقة �لب�س���رية ل ي�س���تطيع �إدر�ك ما ميكن �أن ي�ساحب �للغة �للفظية 
من تلميحات و�إمياء�ت وحركات، �أو ما ي�سمى بلغة �جل�سد Body language، وتن�ساأ 
 Concept بع����س �ل�س���عوبات يف تكوين و�كت�س���اب �ملفاهيم تكوين و�كت�س���اب �ملفاهيم
Formation، �س���عف �لقدرة على �لتجري���د Abstraction، ظهور �لنزعة �للفظية 

Verbalism )�لقريطي، 2005، �س. 347(.

�إن ذي �لإعاقة �لب�سرية يعجز عن �ل�سعور بالتعبري�ت �حلركية وتعبري�ت �لوجه 
�ملرتبطة مبعاين �لكالم �مل�ساحب له، مما يحرمه من �كت�ساب معاين �لألفاظ نتيجة 
عدم ��ستطاعته �لربط بني كل �لأ�سو�ت و�لكلمات )ليدون، ولوريت، 1990، �س. 56(.

يع���اين ذو �لإعاقة �لب�س���رية من ق�س���ور يف معدل منو �خل���رب�ت و�لقدرة على 
�حلركة بحرية، كما تتاأثر قدرته على �مل�س���اركة يف �لن�س���اطات، و�لرب�مج و�لفاعليات 

�ملدر�سية لها دورها يف �لتاأثر بهذه �لإعاقة )�سي�سامل، 1997، �س. 58(. 

ويتاأث���ر معام���ل ذو �لإعاقة �لب�س���رية ذكائه، وذلك يتوقف على زمن �لإ�س���ابة 
بالإعاق���ة �لب�س���رية )ولدية، مكت�س���بة(، و�س���دة �لإعاقة )كف ب�س���ر كلي، وكف ب�س���ر 
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جزئ���ي(، وطبيع���ة �لجتاه���ات �لجتماعي���ة )�س���البة، وموجب���ة(، وطبيع���ة �خلدم���ات 
�لجتماعي���ة و�لتعليمي���ة و�لتاأهيلية و�لنف�س���ية و�ل�س���حية �لتي تقدم ل���ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية يف �ملجتمع )�لرو�سان، 1996، �س. 55(.

�إن �أهم ما مييز ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لإكثار من �لت�ساوؤلت و�ل�ستف�سار عما 
ي�سمع، وم�سكالت يف تنظيم وترتيب �لكلمات و�ل�سطور، رد�ءة �خلط وتنقيط �لكلمات 

و�حلروف )عبيد، 2000، �س 34(.

كم���ا تتاأث���ر حرك���ة ذي �لإعاقة �لب�س���رية، فاحلركة لي�س���ت جم���رد �نتقال من 
م���كان لآخ���ر، بق���در م���ا ت�س���منه م���ن تفكري ورب���ط عالق���ات ب���ني �لأ�س���ياء، و�لأماكن 

�ملختلفة �لتي يتحرك بينها �لفرد )�لببالوي، 2001، �س 16(.

فذو �لإعاقة �لب�سرية  يعاين من بع�س �مل�سكالت �حلركية �ملتمثلة يف �لتو�زن 
Balance، �لوقوف �أو �جللو�س Pasture، �لحتكاك Contact، �ل�ستقبال �أو �لتناول 
Receipt، �جل���ري Gait، ق�س���ور يف �مله���ار�ت �حلركي���ة )عب���د�هلل، 2004، �س. 112(.

�ل���ذ�ت، وعل���ي �لتو�ف���ق �لنف�س���ي  �إن �لإعاق���ة �لب�س���رية توؤث���ر عل���ى مفه���وم 
و�لجتماعي، وعلي م�ستوى �ل�سحة �لنف�سية للمعاق )زهر�ن، 2002، �س. 74(.

وت�س���ري نتائ���ج در��س���ة عب���د �لرحمن )2015( م���ن �رتفاع درج���ات ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية على موؤ�سر �لع�سابية، ويعانون من �ل�سطر�بات �لنف�سية نتيجة �ل�سغوط 

�لو�قعة عليهم.

ويلجاأ ذي �لإعاقة �لب�سرية للكبت كو�سيلة دفاعية توفر له ما يطمح �إليه من 
�س���عور بالأمن وتوفري �لرعاية، في�س���غط على بع�س رغباته من �أجل �حل�س���ول على 
تقبل �لنا�س وجتنب �ل�ستهجان و�ل�ستنكار، فذو �لإعاقة �لب�سرية  ي�سعر بالإحباط 
فيلج���اأ �إىل �أح���الم �ليقظة يف حماولة تعوي�س���يه يحقق ما يعجز ع���ن �إدر�كه �أو فهمه 

)عبد �لرحمن، 2011، �س. 19(.

ويري �لباحث �أن عجز ذي �لإعاقة �لب�سرية يفر�س عليه عاملا حمدوًد�، وحني 
يرغب يف �خلروج من عامله �ل�سيق و�لندماج يف �لعامل �ملحيط ي�سطدم باأثار عجزه؛ 
مما ينتج عنها ��س���طر�بات نف�س���ية توؤثر على مفهومه، وتقديره لذ�ته، كما �أن حركة 
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ذي �لإعاقة �لب�س���رية تبدو م�س���طربة، وي�ست�س���عر ذي �لإعاقة �لب�سرية �لتناق�س يف 
�ملعامل���ة �لت���ي يتلقاها يف �ملنزل، وتل���ك �لتي يتلقاها يف �لبيئ���ة �خلارجية، مما يجعله 
مييل لالنطو�ء، و�لعزلة، فذي �لإعاقة ي�س���عر بالإحباط، وتزد�د عليه �ل�سغوط مما 

قد ي�سيبه ببع�س �لأعر��س �لع�سابية.

 :Childhood Frustrations اإحباطات الطفولة
�إحب���اط �لطفول���ة يعني �أي فع���ل يوؤدي �إىل �إحلاق �لأذى و�ل�س���رر، وقد يتاأخذ 
�لحباط �أ�س���كال منها: �لحباط �جل�س���دي �أو �لنفعايل �أو �جلن�س���ي ويوجد قدر من 
�لتف���اق عل���ى وج���ود �أ�س���كال رئي�س���ة لإحباط���ات �لطفولة هي: �جل�س���دي، و�لنف�س���ي، 
و�جلن�س���ي، وقد خل�س���ها (Snow, 2000( يف: �لحباط �جل�س���دي: كال�سرب �ملربح، 
�لحباط �للفظي: كال�ستخفاف باملر�هق و�إذلله، �لحباط �جلن�سي: وهو �أي ت�سرف 

جن�سي يتم فر�سه على �ملر�هقني لتحقيق �للذة. 

وت�س���ري نتائج در��سة �ل�س���مادي، �أحمد؛ �لطعاين، هديل )2014( �أن �ملر�هقني 
ذوي �لإعاقة �لب�س���رية تعر�س���و� لأمناط �لحباطات �لو�لدية، و�أن م�س���توى �لتو�فق 
لدى �لذكور �أعلى من �لإناث، كما تبني �أن �لذكور �أكرث عر�سة لالإحباطات �لو�لدية 

�أكرث من �لإناث. 

وتو�س���ح نتائج در��س���ة ط���ه )2010( �أن �إحباطات �لطفول���ة �لناجتة عن �أمناط 
�لإ�س���اءة �لو�لدية ذ�ت عالقة �رتباطية �س���البة مب�ستوى �لتو�فق �لنف�سي عند كل من 

�لذكور و�لإناث.

�إن �إحباط���ات �لطفول���ة توؤدي �إىل ظهور �ل�س���لوك �لالتو�فقي ومنها �ل�س���لوك 
�لعدو�ين لدى �ملر�هقني )كفايف، �لنيال، �سامل، 2009، �س. 57(.

وق���د �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة �لر�ج���ي )2011( وج���ود عالق���ة �رتب���اط �س���البة 
بني �حباطات �لطفولة و�نخفا�س م�س���توى �ل�س���لوك �لعدو�ين وم�س���توى �لتح�س���يل 

�لدر��سي لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية. 

كما توؤدي �إحباطات �لطفولة �إىل �س���وء �لتكيف، وظهور �لعديد من �مل�س���كالت 
 )Butany, Pelcovits & Kaplan, 2012,p.441) .ل�سلوكية لدى �ملر�هقني�
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كما �أو�سحت نتائج در��سة �سالمي )2015( وجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة 
بني �لحباطات �لو�لدية و�أ�ساليب �ملعاملة �لو�لدية �لال�سوية بالتو�فق �لنف�سي لدى 

�ملر�هقني �ل�سم.
وتب���ني نتائ���ج در��س���ة �إبر�هي���م )2011( ع���ن وجود �رتب���اط د�ل ب���ني �إحباطات 
�لطفولة و�ل�س���عور بالوحدة �لنف�سية.وت�س���ري در��س���ة �إ�س���ماعيل )2011( �أن �إحباطات 
�لطفول���ة ق���د ت���وؤدي �إىل �أ�س���ر�ر بالغ���ه يف �سخ�س���يه �ملر�ه���ق كمعانت���ه م���ن �ملخ���اوف 
�لجتماعية �ملر�س���ية، كما قد توؤدي �إىل ظهور �أعر��س �ل�س���طر�بات �لنف�س ج�سدية 

عند بع�س �ملر�هقني. 
وي���ري �لباح���ث �أن �إحباطات �لطفولة توثر على �لبناء �لنف�س���ي للفرد، ويكون 
تاأثريها �أكرب يف مرحلة �ملر�هقة خا�س���ة عندما يكون �لفرد ذي �إعاقة ب�س���رية، حيث 
يتم معاملته ب�س���كل �س���يئ من �لبع�س، ويتم معاملته ب�سكل يت�سم بال�سفقة، مما يثري 
ح�سا�س���ية ذي �لإعاق���ة، وجتعله ي�س���عر بالق�س���ور �جل�س���دي مم���ا يكون ل���ه تاأثري على 

�سمات �سخ�سيته. 

 : Self-Concept مفهوم الذات
حتم���ل كلمة �ل���ذ�ت يف علم �لنف�س معني���ني: �لذ�ت كمو�س���وع �أي �إدر�ك �لفرد 
لنف�س���ه، و�ل���ذ�ت كعملية �أي جمموعة ن�س���طة م���ن �لعمليات �ل�س���يكولوجية كالتفكري 
و�لتذك���ر و�لإدر�ك )فاي���ز، 2012، ����س38(. فال���ذ�ت عب���ارة عن بناء مع���ريف يتكون من 
�أف���كار �لف���رد عن خمتلف نو�حي وج���وده )�أبو زيد، 1997، ����س51(. وتنبثق �لذ�ت من 

�لتفاعل �لجتماعي مع �لآخرين )حمودة، 2015، �س 125(.

وميكن تق�س���يم �لذ�ت جلو�نب �أ�سا�س���ية هي: �لذ�ت �جل�سدية، �لذ�ت �لعملية، 
)Knight, 2008, p.10) .و�لذ�ت �لجتماعية، �لذ�ت �ملثالية

وت�سري نتائج در��سة )�ل�سديق، 2003( �أن �لذ�ت تعك�س جميع �لأفكار و�مل�ساعر 
�لتي يحملها �لفرد عن نف�سه، وتعرب عن خ�سائ�سه �جل�سمية و�لعقلية و�لجتماعية 

و�لنفعالية و�لأخالقية �لتي تتجلى يف �أمناط �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لفرد.

ويعد مفهوم �لذ�ت تكوين معريف منظم موحد ومتعلم للمدركات �ل�س���عورية، 
و�لتطور�ت و�لتعميمات �خلا�سة بالذ�ت )�سالمة، 2008، �س 14(.
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�إن مفه���وم �ل���ذ�ت ه���و نظام من �ملعتق���د�ت و�ملو�ق���ف �لتي يكونه���ا �لأفر�د عن 
�أنف�س���هم (Lifshitz, Hen & Weise, 2012(؛ فمفه���وم �ل���ذ�ت يف ح���د ذ�ته لي�س 
�سيًئا ميكن مالحظته ولكن ميكن ��ستنتاجه من �سلوك �لفرد )لطفي، 2014،�س26(

وه���و �ل�س���ورة �لت���ي يكونه���ا �لف���رد عن ذ�ت���ه، ولها ثالث���ة جو�نب ه���ي معرفة 
�لذ�ت، توقعات �لذ�ت، وتقيم �لذ�ت )جربيل، 2003، �س 197(.

ويعد مفهوم �لذ�ت م�س���دًر� فعاًل وموؤثًر� يف مو�جهة �ل�سغوط �لتي يتعر�س 
له���ا �لأف���ر�د، حي���ث �أن �لأفر�د �لذي���ن لديهم مفهوم ذ�ت عال يكون���ون �أكرث مرونة يف 

مو�جهة �لأحد�ث �ل�ساغطة )زكي، عثمان، 1999، �س307(.
ومفهوم �لذ�ت هو حالة �لكفاية �لتي يعي�سها �لفرد عند �لتعامل مع حتديات 

�حلياة، و�ل�سعور باأنه ي�ستحق �ل�سعادة )�لبلو�سي، 2008، �س19(.
وتتمث���ل وظيف���ة منو �لذ�ت يف �ل�س���عي لتكامل �ل�سخ�س���ية، بحيث يكون �لفرد 

متكيفا مع �لبيئة �لتي يعي�س فيها )�لقحطان، 2004، �س37(. 
ويرتب���ط مفه���وم �لذ�ت بالتكيف �لنف�س���ي و�لجتماعي، فمفه���وم �لذ�ت ميثل 
نظاًم���ا ديناميكًي���ا مكوًن���ا م���ن �لأف���كار و�لقي���م و�لأه���د�ف و�ملث���ل �لت���ي حت���دد �أمناط 
وطر�ئق �ل�سلوك، بحيث ميتاز بنوع من �ملرونة و�لقابلية للتغري و�لتعديل )عريبات، 

عبد �لرحيم، 2008، �س48(.
وت�س���ري نتائج در��سة عدنان، يو�سف؛ �جلر�ح، عبد �لنا�سر )2004( �أن �لإعاقة 
�لب�س���رية توؤث���ر عل���ى مفه���وم �ل���ذ�ت، و�أن ذوي �لإعاقة �لب�س���رية لديه���م مفهوم ذ�ت 

�سلبي مقارنة باملب�سرين. 
و�أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة (Martinez & Sewell, )2016 و�لت���ي �أجري���ت 
على )28( فرًد�، مت تق�سيمهم �إىل )19( ذي �إعاقة ب�سرية و)19( مب�سًر�، وجود فروق 

د�لة بني �ملب�سرين وذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مفهوم �لذ�ت ل�سالح �ملب�سرين.
كما �أ�سفرت نتائج در��سة (Beaty, )2014 �أن مفهوم �لذ�ت لالأفر�د �ملب�سرين 

كان �أعلى بكثري منه لدى �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
يف ح���ني �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة (Sherly & Nes, )2015 �أن���ه ل يوج���د 

�ختالف بني �ملب�سرين، وذوي �لإعاقة �لب�سرية يف م�ستوى مفهوم �لذ�ت.
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وتدع���م ذل���ك نتائج در��س���ة (Gish, )2015 يف عدم وجود فروق د�لة بني بني 
�ملب�سرين وذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مفهوم �لذ�ت. 

وي���ري �لباح���ث �أن ه���ذ� �لتناق����س يرجع ب�س���كل كبري �إىل �خت���الف عينة ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية، �إذ تب���ني �أن���ه �إذ� تلق���ي ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لعناي���ة و�لهتمام، 
و�لتقدي���ر، و�لتفاع���ل �لجتماعي �لفعال من �ملحيطني به، فلن تظهر فروق بني ذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية، و�ملب�س���رين، فتدعيم �ملحيطني بذي �لإعاقة �لب�س���رية وتفاعلهم 
معه، يقل�س ب�سكل كبري من �سعوره بالنبذ ول يوؤثر على مفهومه عن ذ�ته ب�سكل كبري. 

فحاج���ة �لف���رد �إىل مفه���وم �لذ�ت تنمو وتتط���ور منذ �لطفول���ة �ملبكرة نتيجة 
�لعالقة بني �إ�س���باع حاجات �لطفل �لف�س���يولوجية و�لنف�سية و�سعوره بقيمته )مازن، 

2010، �س65(.

 Shapiro, Moffat, Lieberman, Dimmer, وق���د تب���ني م���ن در��س���ة
(2014( �أن �نخفا����س مفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يتمث���ل يف �ملظهر 
�جل�س���دي، حي���ث ��س���تمد �لفرد ذلك من �لثقاف���ة �لجتماعية �ل�س���ائدة حول �لنموذج 

�جليد لل�سفات �جل�سدية، وينعك�س ذلك يف مدى ر�ساه عن �سفاته �جل�سدية.

كما تبني �أن �ملعايري �جل�س���مية و�لقدرة �لعقلية لها �أثر يف تقييم �لفرد لذ�ته 
)زيد، 2012، �س126( 

و�أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة (Beach & Larson, )2005 ع���ن وج���ود عالق���ة 
قوية بني تقدير �لذ�ت �ملرتفع و�مل�س���توى �لتعليمي للفرد، و�أن �لأفر�د ذوي �مل�س���توى 
�لتعليم���ي �لع���ايل �أظه���رو� م�س���توى �أقل يف �لعتماد عل���ى �لأخرين عن���د �أد�ء مهار�ت 

�حلياة �ليومية.

فالف���رد عندم���ا ي���درك �أن���ه غري متقبل م���ن �جلماعة �لت���ي ينتمي �إليه���ا فاإنه 
يتكون لديه مفهوم ذ�ت منخف�س )�لأن�ساري، 1999، �س73(. 

وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �أنه ل ميكن ف�س���ل �لذ�ت عن �ملحي���ط �لجتماعي للفرد، 
و�لآخري���ن �ل���ذي يتفاعل معهم، ويوؤثر فقد�ن �لب�س���ر �س���لًبا يف �ل�س���لوك �لجتماعي 
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�لذ�ت���ي  بالكتف���اء  و�ل�س���عور  �ل�س���تقاللية  لتحقي���ق  �لالزم���ة  �مله���ار�ت  و�كت�س���اب 
)�حلميدي، 2013، �س 64(.

وقد �أظهرت در��س���ة �سالح )2016( وجود فروًق يف م�ستوى تقدير �لذ�ت لدى 
ذوي �لإعاقة �لب�سرية تبًعا ملتغري �لعمر ل�سالح �ملرحلة �لعمرية من )16-18( �سنة.

�إن تفاعل �لفرد مع غريه من �جلماعات �ملحيطة به تفاعاًل �إيجابًيا يوؤدي �إىل 
�لثقة بالنف�س وتاأكيد �لذ�ت وحماولة �إ�سعار �لأخرين باأهميته كفرد له كيان م�ستقل، 

مما يوؤثر �يجابيا يف تكوين مفهوم ذ�ت �يجابي )�مل�ساعيد، 2014، �س 42(.

�إن مفه���وم �ل���ذ�ت مطل���ب �أ�سا�س���ي للمر�هقني لتاأكي���د �لذ�ت )يعق���وب، 2012، 
����س47(. و�إذ� �أخف���ق �ملر�هق يف تكوين مفه���وم ذ�ت �إيجابي فبالطبع ينخف�س تقديره 

لذ�ته ول ميكنه �لو�سول �إىل حتقيق �لذ�ت )�لزغبي، 2005، �س59(.

�إن فقد �لب�سر يوؤثر على �إدر�ك ذي �لإعاقة �لب�سرية لذ�ته، �إذ يعزى �لفتقار 
�إىل �لثق���ة بال���ذ�ت و�س���وء �لتو�ف���ق لديه���م لع���دم كفاي���ة تفاعله���م م���ع �ملحيطني بهم 

ولجتاهات �ملب�سرين نحوهم )�ل�سو�رب، 2015، �س97(.

�إن عدم �لتكيف �لجتماعي لدى فاقدي �لب�سر يعود �إىل �أن �ملجتمع هو �لذي 
ي�س���بب ه���ذه �مل�س���كالت ولي�س فاق���دو �لب�س���ر �أنف�س���هم )�لبطاينة، �جل���ر�ح، حممود، 

2009، ����س 45(.

و�أو�سحت نتائج در��سة )بلكيالين، 2008( وجود عالقة �رتباطية عك�سية بني 
ذوي تقدير �لذ�ت �ملنخف�س، وقلق �مل�ستقبل. 

وق���د �أو�س���حت نتائج در��س���ة �س���المة )2008( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�لذكور، و�لإناث من �ملكفوفني يف مفهوم �لذ�ت و�ملخاوف �ملر�سية ل�سالح �لذكور. 

وت�س���ري در��س���ة ِ(2011( ,Al-Zyoudi �لت���ي �أجريت عل���ى )23( مر�هًقا من 
���ا يف مفه���وم �لذ�ت  �س���عاف �لب�س���ر )10 ذك���ور، 13 �أنث���ي(؛ �أن �لإن���اث �س���جلن �نخفا�سً

�لجتماعي عن �لذكور �سعاف �لب�سر. 
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وميكن رفع مفهوم �لذ�ت من خالل بع�س �لرب�مج �لإر�سادية، وهذ� ما �أ�سارت 
�إلي���ه نتائ���ج در��س���ة (Alexander, )2006 م���ن فعالي���ة �لربنامج �لإر�س���ادي يف رفع 

تقدير �لذ�ت لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية. 

كم���ا �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة (Russell & Dallure, )2012 �أن حتفي���ز، 
و�إثاب���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، وت�س���جيعهم يك���ون له تاأث���ري �إيجابي يف رف���ع مفهوم 

�لذ�ت و�لثقة بالنف�س لديهم. 

وي���ري �لباح���ث �أن مفهوم �لذ�ت يتاأث���ر بنظرة �لآخرين عن �لف���رد، مما يوؤثر 
يف �إدر�ك �لف���رد لذ�ت���ه، و�أن وج���ود �أي �إعاق���ة ق���د توؤث���ر عل���ى مفه���وم �لفرد ع���ن ذ�ته، 
خا�س���ة �إذ� مل يجد �لتدعيم من �ملحيطني به، وت�س���جيعهم له، مبا ل ي�سعره بال�سفقة 
علي���ة ب���دون مبالغ���ة، مما ق���د يدعم ذ�ت���ه وقدر�ته ول يوؤث���ر على مفهوم���ه عن ذ�ته، 
وهذ� �لتدعيم هم ما يتم من خالل بع�س �لرب�مج �لإر�س���ادية لتدعيم مفهوم �لذ�ت 

للمعاقني ب�سريا. 

 : Maladjusted Behaviors ال�سلوك الالتوافقي
هي �أمناط �س���لوكية ت�س���در ع���ن �لفرد جتعل���ه ينحرف �نحر�ًف���ا ملحوًظا عن 

�ل�سو�بط و�ملعايري �لتي يتخذها �ملجتمع معياًر� له )�لبهي، 1991، �س 36(.

 ويعرف (Matsumoto, )2009, p. 314 �ل�سلوك �لالتو�فقي باأنه: “�لأد�ء 
�لذي يتعار�س مع �لبيئة �لتي يعي�س فيها، ول يتو�فق مع �لثقافة �لتي يعي�س فيها”. 

وه���و �س���لوك يخرج ب���ه �لفرد عن معايري وقيم �ملجتمع �ل���ذي يعي�س فيه؛ مما 
يجعله غري مقبول من �ملحيطني به )فرج، 2002، �س24(. 

ويع���رف �إبر�هي���م )1993، ����س23( �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي باأن���ه: “�أي �س���لوك 
م�س���طرب يث���ري �لتذم���ر �أو �ل�س���كوى، وي�س���تدعي ذل���ك تدخ���ل �ملتخ�س�س���ني لتعديل            

هذ� �ل�سلوك”. 

فال�سلوك �لالتو�فقي هو �أي �سلوك يخرج به �لفرد عن معايري وقيم �ملجتمع 
�لذي يعي�س فيه، مما يجعله غري مقبول من �ملحيطني به )عبد �لر�زق، 2003، 29(.
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ويت���م تقدي���ر �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي باملالحظ���ة �ملبا�س���رة ل�س���لوك �لأطفال يف 
�أماك���ن خمتلف���ة يف �لف�س���ل �أو �مللعب �أو �ملنزل م���ن خالل �ملعلمني، و�لآب���اء، و�لأقر�ن             

 )Rice, 2009, p. 95)

و�أو�س���حت نتائ���ج �س���رور )2014( �أن ق���درة ذي �لإعاقة �لب�س���رية على �لتكيف 
�لجتماع���ي وتكوي���ن �جتاه���ات �إيجابي���ة نح���و �ملجتم���ع ونح���و ذ�ته مره���ون مبو�قف 
�لأخري���ن و�جتاه���ات �أف���ر�د �ملجتمع �ل���ذي يعي�س في���ه؛ فمو�قف �لرف����س و�إحباطات 
�لطفولة �لتي يعي�س���ها منذ �س���ن مبكرة توؤدي �إىل �لنعز�لية وظهور �أمناط �س���لوكية 

غري تو�فقية تتمثل يف �سوء �لتكيف و�لقلق وعدم �لطمئنان و�لت�ستت. 
وتبني من خالل در��سة يحيي، �ل�سحروري )1996( �أن ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
)�ملكفوفني( ي�س���درون بع�س �ل�سلوك �لالتو�فقي مثل �حل�سا�سية �لز�ئدة، و�ل�سلوك 
�لعتمادي، و�ل�س���رود، و�لت�س���تت، و�لت�س���كيك، و�لن�س���حاب من �مل�س���اركة �لجتماعية 

و�ل�سعور بالقلق. 
وتو�سلت در��سة يو�سف )1997( �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية )�ملكفوفني( 
�أكرث عر�س���ة لالإ�س���ابة بامل�س���كالت �لنف�سية و�ل�س���لوك غري �ملتو�فق، �إذ� كان و�لديهم 
منخف�س���ي �مل�س���توى �لتعليمي، وتبني �أن �لو�لدين ي�س���رتكان مع �أطفالهما يف ظهور 

تلك �مل�سكالت. 
وتتع���دد �أ�س���كال �ل�س���لوك �لالتو�فقي مث���ل: �إزعاج �لآخري���ن ومقاطعتهم، كرثة 
�لتململ باليدين، �س���عوبات يف �للعب و�لندماج مع �لآخرين، �لندفاعية، �جلري �أو 
 )National Collaborating Centre For Mental Health, 2009, لت�سلق�

 pp. 18-19)

وتب���ني نتائ���ج در��س���ة خ�س���يفان )2000( وج���ود ف���روق يف �لتو�ف���ق �ل�سخ�س���ي 
و�لجتماع���ي، و�لتو�فق �لعام بني �لعاديات و�ملعوقات ب�س���رًيا ل�س���الح �لعاديات، وبني 

�ملكفوفات منهن و�سعيفات �لب�سر ل�سالح �سعيفات �لب�سر.
فال�س���لوك �لالتو�فق���ي يظه���ر عندم���ا يخف���ق �لف���رد يف ��س���باع دو�فعه باأي�س���ر 
�لطرق، ومن ثم يبحث عن �أ�س���كال جديدة لال�س���تجابة �أو �إحد�ث تعديل يف �لبيئة �أو 

 )Shaffer & Shoben, 1996, 43-44) تعديل دو�فعه نف�سها
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و�لأ�س���رة لها دور كب���ري يف حتقيق �لتو�فق �لنف�س���ي و�لجتماعي لأبنائها فقد 
�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة عب���د �حلمي���د )2002( و�لت���ي �أجري���ت عل���ى )80( تلمي���ًذ� م���ن 
تالميذ �ل�سفني �لر�بع و�خلام�س مبدر�سه �لنور للمكفوفني، و�سعاف �لب�سر، وجود 
فروق د�لة بني �لتالميذ �ملقيمني مع �لأ�سرة مع �أقر�نهم غري �ملقيمني مع �أ�سرهم يف 

م�ستوى �لتو�فق �لنف�سي ل�سالح �ملقيمني مع �أ�سرهم. 
ويري �لباحث �أن �لإعاقة �لب�س���رية لي�س���ت �ل�س���بب �لأوحد يف ظهور �ل�س���لوك 
�لالتو�فقي لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية، و�إمنا جتاهلهم وعدم �إ�سباع دو�فعهم، تعجل 
ب�سكل كبري من ظهور بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، وتوؤثر عي عالقاتهم باملحيطني بهم، 
وتعمل على ظهور �ل�س���لوك �لالتو�فقي، �لذي يجعلهم يف �س���د�م مع �ملحيطني بهم.

فرو�س البحث: 
بناء على ما �سبق �لإ�سارة �إليه من �إطار نظري، ودر��سات �سابقة، ميكن �سياغة 

�لفرو�س �لآتية: 
تنتظم �إحباطات �لطفولة لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية وفًقا لرتتيب 1 ))

معني �عتماًد� على درجة �سيوعها.
تختل���ف �أمن���اط �إحباط���ات �لطفول���ة باختالف �س���دة �لإعاقة �لب�س���رية، ونوع 1 ))

�ملر�ه���ق، و�ل�س���ف �لدر��س���ي، وم�س���توى �لدخ���ل �ل�س���هري لأ�س���رته، وم�س���توى 
تعليم و�لديه.

تختلف �أمناط �ل�س���لوك �لالتو�فقي باختالف �س���دة �لإعاقة �لب�س���رية، ونوع 1 ))
�ملر�ه���ق، و�ل�س���ف �لدر��س���ي، وم�س���توى �لدخ���ل �ل�س���هري لأ�س���رته، وم�س���توى 

تعليم و�لديه.
يختلف مفهوم �لذ�ت باختالف �سدة �لإعاقة �لب�سرية، ونوع �ملر�هق، و�ل�سف 1 4)

�لدر��سي، وم�ستوى �لدخل �ل�سهري لأ�سرته، وم�ستوى تعليم و�لديه.
توجد عالقة �س���البة بني �ل�س���لوك �لالتو�فقي ومفهوم �لذ�ت لدى �ملر�هقني 1 5)

ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
توج���د عالق���ة موجب���ة ب���ني �إحباط���ات �لطفول���ة و�ل�س���لوك �لالتو�فقي لدى 1 6)

�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
يوج���د تفاع���ل ب���ني مفه���وم �ل���ذ�ت و�إحباط���ات �لطفول���ة على ظهور �ل�س���لوك 1 ))

�لالتو�فقي لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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اإجراءات البحث:
اأول- جمتمع البحث:

تك���ون جمتم���ع �لبحث ب�س���ورته �لأولي���ة من )63( تلمي���ًذ� ذي �إعاقة ب�س���رية 
باملرحلة �لإعد�دية و)39( تلميًذ� ذي �إعاقة ب�سرية باملرحلة �لثانوية، وذلك بالف�سل 
�لدر��س���ي �لأول 2016 / 2017 ح�س���ب �س���جالت �لطالب يف مدر�س���ة �لنور للمكفوفني 

و�سعاف �لب�سر �لتابعة لإد�رة غرب �ملن�سورة مبحافظة �لدقهلية.

ا- عينة البحث:  ثانياً
تكونت عينة �لبحث من �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية )مكفوفني، �س���عاف 
ب�س���ر(، و�لبال���غ عددهم )52( تلميًذ�، مما كانت درجاته���م يف �لأرباعي �لأعلى ملقيا�س 
�ل�س���لوك �لالتو�فقي، حيث �س���كلت عين���ة �لبحث )80%( تقريًبا م���ن جمتمع �لبحث، 

ق�سمت عينة �لبحث كما يف �جلدول �لآتي :
جدول )1( 

تو�سي��ف لعين��ة البح��ث
�ملرحلة 
�ملرحلة �لثانوية )25(�ملرحلة �لإعد�دية )27(�لدر��سية

11 ذكر14 �أنثى12 ذكر15 �أنثى�لنوع

�سدة �لإعاقة
 9

كفيفات
 6

�سعيفات 
ب�سر

 7
كفيف

 5
�سعيف 

ب�سر

 8
كفيفات

 6
�سعيفات 

ب�سر

 6
كفيف

 5
�سعيف 

ب�سر

ا- اأدوات البحث: ثالثاً
 ��س���تخدم �لباح���ث يف ه���ذه �لبح���ث �أرب���ع �أدو�ت لقيا�س متغ���ري�ت �لبحث لدى 

�أفر�د �لعينة، وهي: 
مقيا�س �إحباطات �لطفولة �إعد�د: �لباحث1 ))
مقيا�س مفهوم �لذ�ت �إعد�د: �لباحث 1 ))
مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي �إعد�د: �لباحث1 ))
��ستمارة جمع �لبيانات �ل�سخ�سية و�لجتماعية �إعد�د: �لباحث1 4)
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الأداة الأوىل: مقيا�س اإحباطات الطفولة )اإعداد: الباحث(
ق���ام �لباح���ث مبر�جعة �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مث���ل: �لطر�ونة 
)1999(، �أب���و نو�����س )2003(، �إبر�هي���م )2007(، ط���ه )2010(، �إ�س���ماعيل )2011(، �أب���و 
 Butany, Pelcovits, & Kaplan )2012), ، غ���ز�ل )2011(، ودر��س���ة كل م���ن
 Atkinson & Hornby )2003) Al-Fayes, Ohaeri & Gado )2014),

.Naz & Kausar )2015)

وقام �لباحث بتحديد �أبعاد �إحباطات �لطفولة يف ثالثة �أبعاد هي: )�إحباطات 
�لطفولة �جل�سدية، �إحباطات �لطفولة �للفظية، �لإهمال و�لنبذ(.

ويتك���ون �ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة من )30( مف���ردة بو�ق���ع )10( مفرد�ت 
ل���كل بع���د، عل���ى �أن يختار �ملفحو�س بديل و�حد من بني بد�ئ���ل ثالثة: غالبا، �أحياًنا، 
ن���ادًر�. ويح�س���ل �ملفحو�س على �أربع درجات )درجة ل���كل بعد ودرجة كلية للمقيا�س(، 
وت���رت�وح درج���ة �ملفحو����س عل���ى �لبعد �لو�ح���د م���ن )10 - 30( درج���ة، و�ملقيا�س ككل 
م���ن )30 - 90( درج���ة، عل���ى �أن �لدرج���ة دون �ملتو�س���ط تع���رب عن �نخفا����س �إحباطات 
�لطفول���ة و�لدرج���ة �أعلى من �ملتو�س���ط تعرب عن �رتفاع �إحباط���ات �لطفولة لدى ذي               

�لإعاقة �لب�سرية.

الإجراءات ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأول: �سدق املقيا�س: مت �لتحق من �سدق �ملقيا�س باأكرث من طريقة. 

اأ - �سبدق املحكمبني: �أعتم���د �لباح���ث عل���ى ر�أي ع���دد م���ن �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف 
�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة، و�لذين �تفقو� على �أن مفرد�ت �ملقيا�س تنتمي 
ل���كل بع���د م���ن �أبع���اده �لأربعة، ومت ح�س���اب معامل �لتف���اق على مف���رد�ت �ملقيا�س من 

خالل �ملعادلة �لتالية:
عدد حالت �لتفاقمعامل �لتفاق =

 �لعدد �لكلي 
)مر�د، 2000، �س 59(

ويت�سح معامل �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )2( 
معامل �لتفاق على مفرد�ت مقيا�س �إحباطات �لطفولة

معامل �ملفردة�لبعدمعامل �لتفاق�ملفردة�لبعد
معامل �ملفردة�لبعد�لتفاق

�لتفاق

دي
جل�س

د �
لبع

�

10.8

ظي
للف

د �
لبع

�

10.9
بذ

�لن
ل و

هما
�لإ

10.8
20.820.920.8
30.830.831
40.840.940.8
50.95150.9
60.960.861
70.87170.8
8180.980.9
9190.890.9

100.9100.9100.8

يت�س���ح من جدول )2( تر�وح ن�س���بة �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من 
)80%( �إىل )100%(. وه���ذ� ي���دل عل���ى مالئمة مف���رد�ت �ملقيا�س لكل بعد ومنا�س���بتها 

لعينة �لبحث. 

ب- �سبدق املحبك: مت ح�س���اب �لرتباط ب���ني درجات �لعين���ة )ن =40(، عل���ى مقيا�س 
�إحباط���ات �لطفول���ة �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حلايل بالدرج���ة �لكلية ملقيا����س �إحباطات 
�لطفولة �إعد�د: �سامل، 2003، و�جلدول �لآتي يو�سح معامالت �لرتباط بني �ملقيا�س 
�مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حل���ايل باأبع���اده �ملختلف���ة بالدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �إحباط���ات 

�لطفولة.
جدول )3( 

معامالت ارتباط درجات املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل
باأبعاده املختلفة بالدرجة الكلية ملقيا�س اإحباطات الطفولة 

                                    �لدرجة �لكلية ملقيا�س  �إحباطات �لطفولة 

مقيا�س �إحباطات �لطفولة �مل�ستخدم باأبعاده �ملختلفة 

�لدرجة �لكلية ملقيا�س
�إحباطات �لطفولة

**0.823�لبعد �جل�سدي
�للفظي **0.724�لبعد 

**0.753�لإهمال و�لنبذ
**0.865�لدرجة �لكلية

 0.01** 
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يت�س���ح من جدول )3( �أن كل معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.01 ب���ني مقيا����س �إحباطات �لطفولة �مل�س���تخدم يف �لبحث �حل���ايل باأبعاده �ملختلفة، 
بالدرجة �لكلية ملقيا�س �إحباطات �لطفولة من �إعد�د: �سامل، 2003، مما ي�سري ل�سدق 

�ملقيا�س �مل�ستخدم.

ثانيبا: ثبات املقيا�س: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س على )40( تلمي���ًذ� من ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية و�لذي���ن ي���رت�وح �أعماره���م ب���ني )11 - 16( �س���نة و�مللتحق���ني باملرحلت���ني 
�لإعد�دية و�لثانوية مبدر�سة �لنور للمكفوفني مبدينة �لزقازيق يف �لف�سل �لدر��سي 
�لأول للعام 2016 / 2017، ثم �إعادة �لتطبيق على نف�س �لعينة بفارق زمني �أ�سبوعني 
بني �لتطبيقني، وح�س���اب معامل �لرتباط بني متو�سط درجات �لتطبيقني، وطريقة 

�ألفا لكرونباخ، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لأتي: 
جدول )4(

معامالت ثبات مقيا�س اإحباطات الطفولة

�ألفا�لبعد
كرونباخ

�إعادة �لتطبيق
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط

0.9420.8850.01�لبعد �جل�سدي
0.9070.8740.01�لبعد �للفظي

0.9170.8920.01�لإهمال و�لنبذ
0.9560.9090.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )4( �أن مقيا�س �إحباطات �لطفولة يتمتع بدرجة مقبولة 
من �لثبات.

ثالثبا: الت�سباق الداخلي: ق���ام �لباحث بح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي ملقيا����س �إحباطات 
�لطفولة، وذلك عن طريق ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية 
للبع���د، كذل���ك ح�س���اب معامل �لرتب���اط بني درجة �لبع���د و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س 

ويت�سح ذلك يف �جلدول �لآتي:
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جدول )5( 
معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد ملقيا�س اإحباطات الطفولة

معامل 
�لرتباط �ملفردة �لبعد معامل 

�لرتباط �ملفردة �لبعد معامل 
�لرتباط �ملفردة �لبعد

0.837 1
بذ

�لن
ل و

هما
�لإ

0.624 1

ظي
للف

د �
لبع

�

0.535 1

دي
جل�س

د �
لبع

�

0.829 2 0.869 2 0.789 2
0.466 3 0.618 3 0.505 3
0.458 4 0.569 4 0.862 4
0.483 5 0.650 5 0.693 5
0.603 6 0.679 6 0.878 6
0.799 7 0.780 7 0.576 7
0.522 8 0.664 8 0.684 8
0.536 9 0.591 9 0.536 9

0.5 10 0.541 10 0.493 10

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن معام���الت �لرتباط ب���ني درجة كل مف���ردة و�لبعد 
�لت���ي تنتم���ي �إلي���ه د�ل���ة عن���د )0.01(؛ حي���ث تر�وح���ت قي���م معام���الت �لرتباط بني 
درج���ات مفرد�ت �لبعد �جل�س���دي ودرج���ة �لبعد )0.493( و)0.878(، وبالن�س���بة للبعد 
�للفظ���ي تر�وح���ت قي���م معامالت �لرتباط ب���ني درجة �ملفردة و�لدرج���ة �لكلية للبعد 
ب���ني )0.541( و)0.869(، وبالن�س���بة لبع���د �لإهم���ال و�لنب���ذ تر�وح���ت قي���م معامالت 
�لرتباط بني درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية للبعد بني )0.458( و)0.837(؛ مما يدل 
عل���ى مالئم���ة و�نتماء كل مف���ردة من مف���رد�ت �ملقيا�س للبعد �خلا�س ب���ه. و�جلدول 
�لآت���ي يو�س���ح معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل بع���د، و�لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س           

�إحب���اط �لطفول���ة.
جدول )6(

معامالت الرتباط بني درجة البعد بالدرجة الكلية ملقيا�س اإحباطات الطفولة
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �لبعد

0.9300.01 �لبعد �جل�سدي
0.9090.01 �لبعد �للفظي

0.7190.01�لإهمال و�لنبذ
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يت�س���ح م���ن جدول)6( �أن قي���م معامالت �لرتباط بني درج���ة �لبعد و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س ترت�وح بني )0.719( و)0.930(، وجميعها د�لة عند م�س���توى دللة 

)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لت�ساق �لد�خلي.

 الأداة الثانية: مقيا�س مفهوم الذات )اإعداد: الباحث(
ق���ام �لباح���ث مبر�جعة �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مثل: )تين�س���يي 
)1999(، روزينربج )2000(، �س���المة )2008(، �س���ليمان)2009(، زيد )2012(، يعقوب 
 )Alexander )2006), :2012(، لطفي )2014(، �س���الح)2016(، ودر��سة كل من(
 Telford & Sawyer)2007), Al- Zyoudi )2011), Lifshitz, Hen &
 .Weise)2012), Shirley & Nes )2015), Marttinez & Sewell)2016)

وتكون �ملقيا�س يف �س���ورته �ملبدئية من )60( مفردة بو�قع )14( مفردة للبعد 
�لو�ح���د، عل���ى �أن يخت���ار �ملفحو����س بديل و�حد من ب���ني بد�ئل ثالثة: غالب���ا، �أحياًنا 
،نادًر�، و�أنتهى �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية من )50( مفردة موزعة على �أبعاد خم�س���ة 
)�لعقلي، �جل�سمي، �لجتماعي، �لأخالقي، �لثقة بالنف�س( بو�قع )10( مفرد�ت للبعد 
�لو�حد. ويح�سل �ملفحو�س على �ست درجات )درجة لكل بعد، ودرجة كلية للمقيا�س(، 
وت���رت�وح درج���ة �ملفحو�س على �لبعد �لو�حد من )10 - 30( درجة، و�ملقيا�س ككل من 
)50 - 150( درج���ة، عل���ى �أن �لدرج���ة دون �ملتو�س���ط تعرب عن �نخفا����س مفهوم �لذ�ت 

و�لدرجة �أعلى عن �ملتو�سط تعرب عن �رتفاع مفهوم �لذ�ت.

الإجراءات ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأول: �سدق املقيا�س: مت �لتحق من �سدق �ملقيا�س باأكرث من طريقة.

اأ - �سبدق املحكمبني: �أعتم���د �لباح���ث عل���ى ر�أي ع���دد م���ن �ملحكم���ني �ملتخ�س�س���ني 
يف �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�لذي���ن �تفق���و� عل���ى �أن مف���رد�ت �ملقيا����س 
تنتم���ي ل���كل بع���د م���ن �أبع���اده �لأربع���ة، ومت ح�س���اب معام���ل �لتف���اق و�ل���ذي يت�س���ح                                                               

من �جلدول �لآتي:
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جدول )7( 
معامل التفاق على مفردات مقيا�س مفهوم الذات 

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق
مي

جل�س
د �

لبع
�

10.9

لي
عق

د �ل
لبع

�

10.8

عي
تما

لج
د �

لبع

10.9
قي

خال
�لأ

عد 
�لب

11

�س
لنف

ة با
لثق

�

10.9

20.820.9212121

30.83130.830.831

4140.840.940.940.8

50.951515151

60.960.96160.860.8

70.870.8717171

818180.98181

9190.99190.890.8

100.9100.9100.9100.8101

يت�س���ح من جدول)7( تر�وح ن�س���بة �تفاق �ملحكمني عل���ى مفرد�ت �ملقيا�س من 
)80%( �إىل )100%(. وه���ذ� ي���دل عل���ى مالئمة مف���رد�ت �ملقيا�س لكل بعد ومنا�س���بتها 

لعينة �لبحث. 

ب - �سبدق املحبك: مت ح�س���اب �لرتب���اط ب���ني درج���ات �لعين���ة)ن =40(، عل���ى مقيا�س 
مفهوم �لذ�ت �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل بالدرجة �لكلية ملقيا�س مفهوم �لذ�ت �إعد�د: 
�س���ليمان ،2009، و�جلدول �لآتي يو�س���ح معامالت �لرتباط بني �ملقيا�س �مل�ستخدم يف 

�لبحث �حلايل باأبعاده �ملختلفة بالدرجة �لكلية ملقيا�س مفهوم �لذ�ت.
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جدول )8( 
معامالت ارتباط درجات املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل

باأبعاده املختلفة بالدرجة الكلية ملقيا�س مفهوم الذات 
                      �لدرجة �لكلية ملقيا�س مفهوم �لذ�ت 

مقيا�س مفهوم �لذ�ت �مل�ستخدم باأبعاده �ملختلفة 

�لدرجة �لكلية ملقيا�س
مفهوم �لذ�ت 

**0.671�لبعد �جل�سمي
**0.797�لبعد �لعقلي

**0.674�لبعد �لجتماعي
**0.830�لبعد �لأخالقي
**0.795�لثقة بالنف�س
**0.749�لدرجة �لكلية

 0.01** 
يت�س���ح من جدول )8( �أن كل معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.01 ب���ني مقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حل���ايل باأبع���اده �ملختلف���ة، 
بالدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت �إع���د�د: �س���ليمان ،2009، مما ي�س���ري ل�س���دق 

�ملقيا�س �مل�ستخدم.

ثانيا: ثبات املقيا�س:
 مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س على )40( تلميًذ� من ذوي �لإعاقة �لب�سرية و�لذين 
ي���رت�وح �أعماره���م ب���ني )11 - 16( �س���نة و�مللتحقني باملرحلت���ني �لإعد�دي���ة و�لثانوية 
مبدر�س���ة �لن���ور للمكفوفني مبدينة �لزقازيق يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول للعام 2016 
/ 2017، ثم �إعادة �لتطبيق على نف�س �لعينة بفارق زمني �أ�سبوع-ين بني �لتطبيقني، 
وح�س���اب معام���ل �لرتباط بني متو�س���ط درجات �لتطبيقني، وطريق���ة �ألفا لكرونباخ، 

وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لأتي: 
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جدول )9(
معامالت ثبات مقيا�س مفهوم الذات

�ألفا�لبعد
كرونباخ

�إعادة �لتطبيق
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط

0.8740.8510.01�لبعد �جل�سمي
0.82350.7560.01�لبعد �لعقلي

0.8080.8010.01�لبعد �لجتماعي
0.8570.8780.01�لبعد �لأخالقي
0.8940.8060.01�لثقة بالنف�س
0.9250.8610.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )9( �أن مقيا�س مفه���وم �لذ�ت يتمت���ع بدرجة مقبول���ة من �لثبات
ثالثا: الت�ساق الداخلي: قام �لباحث بح�ساب �لت�ساق �لد�خلي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت، 
وذل���ك عن طريق ح�س���اب معامل �لرتب���اط بني درجة �ملفردة بالدرج���ة �لكلية للبعد، 
كذل���ك ح�س���اب معامل �لرتباط بني درج���ة �لبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ويت�س���ح 

ذلك يف �جلدول �لأتي:
جدول )10( 

معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد ملقيا�س مفهوم الذات

�لبعد
�ملفردة

معامل 
ط

�لرتبا
�لبعد
�ملفردة

معامل 
ط

�لرتبا
�لبعد
�ملفردة

معامل 
ط

�لرتبا
�لبعد
�ملفردة

معامل 
ط

�لرتبا
�لبعد
�ملفردة

معامل 
ط

�لرتبا
سي

جلن�
د �

لبع
�

10.428

لي
عق

د �ل
لبع

�

10.427

عي
تما

لج
د �

لبع
�

10.623

قي
خال

�لأ
عد 

�لب

10.652

�س
لنف

ة با
لثق

�

10.501
20.52720.42220.42720.50120.638
30.51230.49130.45730.45630.586
40.77940.75040.62840.66640.605
50.48150.75050.42550.58750.607
60.51660.50360.58060.53460.408
70.78170.76170.66770.66170.605
80.40680.76080.70680.66080.431
90.63090.82190.66690.75690.418

100.642100.710100.706100.660100.406
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يت�س���ح م���ن ج���دول )10( �أن معام���الت �لرتب���اط بني درج���ة كل مف���ردة و�لبعد �لتي 
تنتم���ي �إلي���ه د�ل���ة عند )0.01(؛ حي���ث تر�وحت قي���م معامالت �لرتب���اط بني درجات 
مف���رد�ت �لبعد �جل�س���مي ودرجة �لبع���د )0.406( و)0.781(، وبالن�س���بة للبعد �لعقلي 
تر�وح���ت قي���م معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ة �ملف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د بني 
)0.422( و)0.821(، وبالن�س���بة للبع���د �لجتماع���ي تر�وحت قي���م معامالت �لرتباط 
ب���ني درج���ة �ملف���ردة و�لدرجة �لكلية للبعد ب���ني )0.425( و)0.706(؛ وبالن�س���بة للبعد 
�لأخالق���ي تر�وح���ت قيم معامالت �لرتباط بني درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية للبعد 
ب���ني )0.456( و)0.756(؛ وبالن�س���بة لبع���د �لثق���ة بالنف����س تر�وح���ت قي���م معام���الت 
�لرتب���اط ب���ني درجة �ملفردة و�لدرجة �لكلية للبعد بني )0.406( و)0.638(، مما يدل 
عل���ى مالئم���ة و�نتماء كل مف���ردة من مف���رد�ت �ملقيا�س للبعد �خلا�س ب���ه. و�جلدول 
�لآت���ي يو�س���ح معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل بع���د بالدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س            

�إحب���اط �لطفول���ة.
جدول )11( 

معامالت الرتباط بني درجة البعد بالدرجة الكلية ملقيا�س مفهوم الذات
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �لبعد

0.6910.01 �لبعد �جل�سمي

0.6350.01 �لبعد �لعقلي

0.7470.01�لبعد �لجتماعي

0.8350.01�لبعد �لأخالقي

0.5650.01�لثقة بالنف�س

يت�س���ح من جدول)11( �أن قيم معامالت �لرتباط بني درجة �لبعد و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س ترت�وح بني )0.565( و)0.835(، وجميعها د�لة عند م�س���توى دللة 

)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لت�ساق �لد�خلي.
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 الأداة الثالثة: مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي )اإعداد: الباحث(
ق���ام �لباح���ث مبر�جع���ة �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تناول���ت 
متغ���ري �ل�س���لوك �لالتو�فقي مث���ل: )�جلمعي���ة �لأمريكي���ة للتخلف �لعقل���ي)1995(، 
كامل)1995(، عبد �حلميد)2002(، عبد �لر�زق )2003(، �سليمان )2012(، �لبطاينة، 
 Telford & Sawyer :جل���ر�ح، حممود)2009(، حممود )2015(، ودر��س���ة كل من�
 )2007), Shaffer & Shoben )1996), Matsumoto )2009), Butany,

Pelcovits & Kaplan, )2012).

وتكون �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية من )50( مفردة بو�قع )10( مفرد�ت للبعد 
�لو�ح���د، عل���ى �أن يخت���ار �ملفحو�س بديل و�ح���د من بني بد�ئل ثالث���ة: غالبا، �أحيانا، 
نادًر�، و�أنتهى �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية من )50( مفردة للبعد، ويح�سل �ملفحو�س 
عل���ى �س���ت درجات )درجة لكل بعد، ودرجة كلي���ة للمقيا�س(، وترت�وح درجة �ملفحو�س 
عل���ى �لبع���د �لو�حد م���ن )10 - 30( درجة، و�ملقيا�س ككل م���ن )50 - 150( درجة، على 
�أن �لدرجة دون �ملتو�س���ط تعرب عن �نخفا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي و�لدرجة �أعلى من 

�ملتو�سط تعرب عن �رتفاع �ل�سلوك �لالتو�فقي لدى ذي �لإعاقة �لب�سرية.

الإجراءات ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأول: �سدق املقيا�س: مت �لتحق من �سدق �ملقيا�س باأكرث من طريقة.

اأ - �سبدق املحكمبني: �أعتم���د �لباح���ث عل���ى ر�أي ع���دد م���ن �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف 
�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة، و�لذين �تفقو� على �أن مفرد�ت �ملقيا�س تنتمي 

لكل بعد من �أبعاده، ومت ح�ساب معامل �لتفاق و�لذي يت�سح من �جلدول �لآتي:
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جدول )12( 
معامل التفاق على مفردات مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق

�لبعد

�ملفردة

معامل �لتفاق
و�ن

عد
و�ل

ف 
لعن

�

10.8

رد
تم

ك �ل
سلو

�

10.8

متن
�ملوؤ

ري 
ك غ

سلو
�ل�

10.9
بي

حا
ن�س

�ل
ك 

سلو
�ل�

10.9

ئد
لز�

ط �
�سا

�لن

10.9

20.820.820.920.920.9

30.830.830.830.830.8

40.840.840.940.940.9

50.950.9515151

60.960.960.860.860.8

70.870.8717171

818180.980.980.9

919190.890.890.8

100.9100.9100.9100.9100.9

يت�سح من جدول )12( تر�وح ن�سبة �تفاق �ملحكمني على مفرد�ت �ملقيا�س من 
)80%( �إىل )100%(. وه���ذ� ي���دل عل���ى مالئمة مف���رد�ت �ملقيا�س لكل بعد ومنا�س���بتها 

لعينة �لبحث. 

ب - �سبدق املحبك: مت ح�س���اب �لرتباط ب���ني درج���ات �لعينة)ن =40(، عل���ى مقيا�س 
�ل�س���لوك �لالتو�فق���ي �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حل���ايل بالدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي �إع���د�د: حممود، 2015، و�جلدول �لآتي يو�س���ح معام���الت �لرتباط بني 
�ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل باأبعاده �ملختلفة بالدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك 

�لالتو�فقي.
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جدول )13( 
معامالت ارتباط درجات املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل
 باأبعاده املختلفة بالدرجة الكلية ملقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

                                                 �لدرجة �لكلية ملقيا�س
                                                    �ل�سلوك �لالتو�فقي 

مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي
 �مل�ستخدم باأبعاده �ملختلفة 

�لدرجة �لكلية ملقيا�س
�ل�سلوك �لالتو�فقي 

**0.915�لعنف و�لعدو�ن

�لتمرد **0.914�سلوك 

**0.887�ل�سلوك غري �ملوؤمتن

�لن�سحابي **0.830�ل�سلوك 

�لز�ئد **0.836�لن�ساط 

�لكلية **0.952�لدرجة 

يت�سح من جدول )13( �أن كل معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
0.01 بني مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل باأبعاده �ملختلفة، 
بالدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي �إعد�د: حممود، 2015، مما ي�سري ل�سدق 

�ملقيا�س �مل�ستخدم.

ثانيبا: ثبات املقيا�س: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س على )40( تلمي���ًذ� من ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية و�لذي���ن ي���رت�وح �أعماره���م ب���ني )11 - 16( �س���نة و�مللتحق���ني باملرحلت���ني 
�لإعد�دية و�لثانوية مبدر�سة �لنور للمكفوفني مبدينة �لزقازيق يف �لف�سل �لدر��سي 
�لأول للعام 2016 / 2017، ثم �إعادة �لتطبيق على نف�س �لعينة بفارق زمني �أ�سبوع-ين 
بني �لتطبيقني، وح�س���اب معامل �لرتباط بني متو�سط درجات �لتطبيقني، وطريقة 

�ألفا لكرونباخ، وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لآتي: 
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جدول )14(
معامالت ثبات مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

�ألفا�لبعد
كرونباخ

�إعادة �لتطبيق
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط

0.8170.7710.01�لعنف و�لعدو�ن
0.7950.7170.01�سلوك �لتمرد

0.8490.8140.01�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
0.9240.7150.01�ل�سلوك �لن�سحابي

0.8160.7380.01�لن�ساط �لز�ئد
0.9480.8760.01�لدرجة �لكلية

يت�سح من جدول )14( �أن مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي يتمتع بدرجة مقبولة من �لثبات.

ثالثبا: الت�سباق الداخلبي: قام �لباح���ث بح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي ملقيا�س �ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي، وذل���ك عن طريق ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجة �ملف���ردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د، كذل���ك ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ة �لبع���د و�لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س ويت�سح ذلك يف �جلدول �لآتي:
جدول)15(

معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد ملقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

�ملفردة�لبعد
معامل 

�لرتباط
�ملفردة�لبعد

معامل 

�لرتباط
�ملفردة�لبعد

معامل 

�لرتباط
�ملفردة�لبعد

معامل 

�لرتباط
�ملفردة�لبعد

معامل 

�لرتباط
و�ن

عد
و�ل

ف 
لعن

�

10.598

رد
تم

ك �ل
سلو

�

10.570

متن
�ملوؤ

ري 
ك غ

سلو
�ل�

10.512

بي
حا

ن�س
�ل

ك 
سلو

�ل�

10.489

ئد
لز�

ط �
�سا

�لن

10.435
20.66220.70620.54920.52720.446
30.54730.57030.50930.57430.483
40.52440.52440.56440.48640.455
50.60150.57950.57350.50850.406
60.62060.70660.49960.56160.466
70.65970.56470.73070.74470.434
80.52880.53580.56480.49280.502
90.69790.790.77090.48890.397

100.601100.599100.671100.617100.707
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يت�س���ح م���ن جدول )15( �أن معام���الت �لرتباط بني درج���ة كل مفردة و�لبعد 
�لذي تنتمي �إليه د�لة عند )0.01(؛ حيث تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني درجات 
مف���رد�ت بع���د �لعدو�ن و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د )0.524( و)0.697(، وبالن�س���بة لبعد 
�س���لوك �لتم���رد تر�وحت قي���م معامالت �لرتباط ب���ني درجة �ملف���ردة و�لدرجة �لكلية 
للبعد بني )0.535( و)0.707(، وتر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني درجات مفرد�ت 
بعد �ل�سلوك غري �ملوؤمتن و�لدرجة �لكلية للبعد )0.499( و)0.770(، وبالن�سبة لبعد 
�ل�س���لوك �لن�س���حابي تر�وح���ت قي���م معامالت �لرتباط ب���ني درجة �ملف���ردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د بني )0.486( و)0.617(، و�أخ���رًي� تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني 
درجات مفرد�ت بعد �لن�س���اط �لز�ئ���د و�لدرجة �لكلية للبعد )0.397( و)0.707(، مما 
يدل على مالئمة و�نتماء كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س للبعد �خلا�س به. و�جلدول 
�لآتي يو�س���ح معامالت �لرتباط بني درجة كل بعد، و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك 

�لالتو�فقي.
جدول )16( 

معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية ملقيا�س ال�سلوك الالتوافقي
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط �لبعد

0.8820.01 �لعنف و�لعدو�ن
0.9900.01 �سلوك �لتمرد

0.9860.01�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
0.9430.01�ل�سلوك �لن�سحابي

0.7980.01�لن�ساط �لز�ئد

يت�س���ح من جدول )16( �أن قيم معامالت �لرتباط بني درجة �لبعد بالدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س ترت�وح ب���ني )0.798(، )0.990(، وجميعها د�لة عند م�س���توى دللة 

)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لت�ساق �لد�خلي. 

الأداة الرابعة: ا�ستمارة جمع البيانات ال�سخ�سية والجتماعية )اإعداد: الباحث(
�ل�ستمارة من �إعد�د: �لباحث، وقد ت�سمنت �ل�ستمارة جمموعة من �لبيانات 
�لأولي���ة ع���ن �لطال���ب ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية: )كال�س���م - �ل�س���ن - حم���ل �لإقام���ة - 

�جلن�س)ذكور - �إناث( - 
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�ل�س���ف �لدر��س���ي )�إع���د�دي - ثان���وي( - �س���دة �لإعاق���ة �لب�س���رية )كف ب�س���ر 
- �س���عف ب�س���ر( - )خا����س باملكفوف���ني( ك���ف �لب�س���ر )ولدي - مكت�س���ب( - )خا����س 
ب�سعاف �لب�سر( �سعف �لب�سر )ولدي - مكت�سب(، كما ت�سم �ل�ستمارة بيانات تتعلق 
باحلالة �لتعليمية لالأ�س���رة، م�س���توى تعليم �لو�لدين)�أقل من �ملتو�س���ط - متو�س���ط 
- عال( )بحيث مت ��س���تبعاد �لو�لدين ذوي �مل�س���تويات �لتعليمية �ملتباينة(، كما ت�س���م 
�ل�ستمارة م�ستوى �لدخل �ل�سهري لالأ�سرة )منخف�س - متو�سط - مرتفع(، �حلالة 
�ملهني���ة لالأ�س���رة )عم���ل �لأب - عم���ل �لأم(، كما ت�س���م �ل�س���تمارة بيانات عن م�س���توى 

معي�سة �لأ�سرة)حمل �لقامة، نوع �مل�سكن، وعدد �أفر�د �لأ�سرة(.

وقد �أ�س���تعان �لباحث يف �إعد�د ��س���تمارة جمع �لبيانات �ل�سخ�سية �لجتماعية 
بامل�سادر �لآتية: بع�س �لقر�ء�ت �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة، و�لختبار�ت و�ملقايي�س 
�لنف�س���ية ذ�ت �ل�س���لة باملقيا����س �مل�س���تخدم: )�حلدي���دي )1998(، �لبب���الوي)2001(، 
�لدهان )2003(، �سامل )2003(، �لعناين،؛ �خلالدي؛ �ليماين )2012(، �ساحلة)2014(، 
 Carol,Kimberly & suniya)1998), :وكذلك �لدر��سات، و�لقر�ء�ت �لأجنبية
 Yinon)1999), Butany, Pelcovits & Kaplan )2012), Naz &

.Kausar )2015)

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

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: “تنتظم �إحباط���ات �لطفولة ل���دى �ملر�هقني 
ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ح�س���ب ترتيب معني �عتماًد� على درجة �س���يوعها “، وللتحقق 
من هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�سابي للدرجات �لتي ح�سل عليها 
�أفر�د �لعينة على �أبعاد مقيا�س �إحباطات �لطفولة للمر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية، 
وذل���ك للح�س���ول على ترتي���ب �إحباطات �لطفولة �لأكرث �س���يوًعا لدى �ملر�هقني ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية. ويت�سح ذلك من �جلدول �لآتي:
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جدول )17( 
ترتيب اإحباطات الطفولة طبًقا لدرجة ال�سيوع لدى املراهقني املكفوفني )ن=30(

�لرتتيب�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لبعد
�لثالث20.551.19ج�سدي
�لثاين22.601.31لفظي 

�لأول25.401.64�إهمال ونبذ

يت�س���ح من جدول )17( ترتيب �إحباطات �لطفولة �لتي تعر�س لها �ملر�هقني 
�ملكفوف���ني طبًق���ا لدرجة �س���يوعها لديهم عل���ى �لنحو �لتايل: بعد �لإهم���ال و�لنبذ يف 
�ملرتب���ة �لأوىل، ث���م �لبع���د �للفظي يف �ملرتب���ة �لثانية، وتاأتي يف �ملرتب���ة �لأخرية �لبعد 
�جل�س���دي، �أما �ملر�هقني �سعاف �لب�سر فكان ترتيب �سيوع �إحباطات �لطفولة لديهم 

على �لنحو �لتايل:
جدول )18( 

ترتيب اإحباطات الطفولة طبًقا لدرجة ال�سيوع لدى املراهقني �سعاف الب�سر )ن=22(
�لرتتيب�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لبعد

�لأول25.551.57ج�سدي
�لثاين23.851.98لفظي 

�لثالث18.751.71�إهمال ونبذ

يت�س���ح من جدول )18( ترتيب �إحباطات �لطفولة �لتي تعر�س لها �ملر�هقني 
�س���عاف �لب�س���ر طبًقا لدرجة �س���يوعها لديهم على �لنحو �لتايل: �لبعد �جل�س���دي يف 
�ملرتب���ة �لأوىل، ث���م �لبع���د �للفظ���ي يف �ملرتب���ة �لثانية، وتاأت���ي يف �ملرتب���ة �لأخرية بعد 

�لإهمال و�لنبذ.
ميكن تف�س���ري ذلك باأن ذوي �لإعاقة �لب�س���رية من �أكرث فئات �لإعاقة �لذين 
يعانون �لعديد من �مل�س���اعر �ل�س���لبية �أبرزها: �لإحباط و�لف�س���ل و�لنكر�ن و�لغ�س���ب 
�ل�س���ديد و�لكتئاب، وتعد �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �حلادة �لتي ظهرت لدى �لطلبة ذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية كانت �حل�سا�س���ية �لز�ئدة، و�ل�س���لوك �لعتمادي، و�س���لوك �ل�سرود، 
و�لت�س���تت، و�ل�سعور بالقلق، و�ل�سلوك �ملتخاذل، و�لن�سحاب من �مل�ساركة �لجتماعية   

)كو�فحة، عبد �لعزيز، 2003، �س 49(.
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يف ح���ني �أ�س���ار �لع���زة )2000، ����س. 128( �إىل �أن �ل�س���طر�بات �لت���ي يعرب عنها 
ب�س���ورة �نحر�ف���ات �س���لوكية ل���دى �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية من �س���رقة وكذب 

تظهر نتاج مو�قف �لرف�س و�لنبذ �لتي يكنها �أ�سرة ذي �لإعاقة لأبنهم. 

وعل���ي �جلان���ب �لآخر جند �أن �س���عيف �لب�س���ر نظًر� ملحدودية جم���ال �لروؤية، 
فقد ي�س���طدم بعقبات، فيعاين من �س���ر�ع �لد�فع �إىل �ل�س���تقالل، و�حلرية، و�س���ر�ع 
�خلوف من �حلركة كال�س���خ�س �ملب�س���ر؛ لذ� �أحتل �لإحباط �جل�س���دي �ملرتبة �لأوىل 
يليه���ا �لإحب���اط �للفظي من توبيخات ي�س���معها من �ملحيطني ب���ه، و�أنه مهما �ختلفت 

نوعية �إحباطات �لطفولة �إل �أنها توؤثر �سلًبا على نف�سية ذي �لإعاقة �لب�سرية. 

نتائج الفر�س الثاين: 
ين����س �لفر�س �لثاين عل���ى �أنه “ تختلف �أمناط �إحباطات �لطفولة باختالف 
�س���دة �لإعاقة �لب�س���رية، ونوع �ملر�هق، و�ل�س���ف �لدر��سي، وم�س���توى �لدخل �ل�سهري 
لأ�س���رته، وم�س���توى تعليم و�لديه “، وللتحقق من هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب 
�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة، وقيم���ة “ت”، وم�س���توى �لدللة بني 
�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية )مكفوفني، و�س���عاف ب�س���ر( على مقيا�س �إحباطات 

�لطفولة )�أبعاد ودرجة كلية(، ويت�سح ذلك من �جلدول �لآتي:
جدول )19( 

نتائج اختبار “ت” لدللة الفروق بني متو�سطي درجات
 املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س اإحباطات الطفولة

�ملتو�سط ن�سدة �لإعاقة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة

3024.471.9612.3560.01مكفوفني�لبعد �جل�سدي 2218.091.797�سعاف ب�سر

3023.602.0612.3580.01مكفوفني�لبعد �للفظي 2217.551.711�سعاف ب�سر

3024.673.0212.3540.01مكفوفنيبعد �لنبذ و�لإهمال 2218.271.202�سعاف ب�سر

3071.733.8773.9800.01مكفوفني�لدرجة �لكلية 2258.912.706�سعاف ب�سر
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 
)0.01( ب���ني �ملر�هق���ني �ملكفوفني و�ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على مقيا����س �إحباطات 
�لطفول���ة )�أبع���اد، ودرج���ة كلي���ة( ل�س���الح �ملر�هقني �ملكفوف���ني، حيث ج���اءت قيم »ت« 
جميعها د�لة عند )0.01( على �لبعد �جل�س���دي و�لبعد �للفظي وبعد �لنبذ و�لإهمال 
وكذل���ك �لدرجة �لكلية ل�س���الح �ملر�هق���ني �ملكفوفني، وميكن �لتحق���ق من نتائج هذ� 
�لالبار�م���رتي   Mann-Whitney Test لفر����س با�س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ي�
Nonparametric حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملر�هقني 
�ملكفوف���ني ورت���ب درجات �ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على مقيا�س �إحباط���ات �لطفولة، 

وتت�سح دللة �لفروق بني �ملجموعتني من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )20( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني املكفوفني 
ورتب درجات املراهقني �سعاف الب�سر على مقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
متو�سط ن�ملجموعة�لطفولة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
221116.50‚3037مكفوفني

8.5005.9920.01
89261.50‚2211�سعاف ب�سر

�لبعد �للفظي
921107.50‚3036مكفوفني

17.5005.8220.01
30270.50‚2212�سعاف ب�سر

بعد �لنبذ 
و�لإهمال

10933.00‚3031مكفوفني
192.5002.5880.01

23445.00‚2220�سعاف ب�سر

�لدرجة �لكلية
451123.50‚3037مكفوفني

1.5006.0960.01
57254.50‚2211�سعاف ب�سر

يتب���ني م���ن ج���دول)20( حتق���ق �لفر����س �لث���اين، حي���ث كان���ت �لف���روق ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملر�هقني �ملكفوفني ورتب درجات �ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر 
على مقيا�س �إحباطات �لطفولة )�أبعاد ودرجة كلية( د�لة عند م�س���توى دللة )0.01( 

ل�سالح �ملر�هقني �ملكفوفني.
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وميكن تف�س���ري هذه �لنتيجة يف �س���وء �أن معاناة �ملر�هق �لكفيف من م�سكالت 
ترج���ع يف �لأ�س���ا�س �إىل �إحباط���ات �لطفول���ة �لت���ي تنبع م���ن �لإعاقة �لب�س���رية؛ حيث 
تفر����س طبيع���ة �لإعاق���ة �لعديد من �ل�س���ر�عات، منها: غلبة عليهم م�س���اعر �خلجل 
و�لرتباك، فالكفيف �أكرث عر�سة للعقبات و�حلو�دث و�أكرث �سعوًر� وتاأثًر� باإحباطات 

�لطفولة مقارنة ب�سعاف �لب�سر.
تتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��سة)�س���رور، 2014(، حي���ث ميكن �أن نع���زي وجود 
فروق ذ�ت دللة بني �ملكفوفني و�س���عاف �لب�س���ر يف �ل�س���عور باإحباط���ات �لطفولة �إىل 
متتع �سعاف �لب�سر ببقايا �لإب�سار يجعلهم يتفادون �إىل حد ما �لعقبات، و�مل�سكالت 
بدرج���ة �أق���ل من �أقر�نهم �ملكفوفني، فهم �أكرث تعر�س���ا ملو�ق���ف �لرف�س و�لنبذ وعدم 
�لتقب���ل مم���ا ي���وؤدي �إىل �س���عورهم بالنعز�لي���ة و�لإحباط، م���ا يوؤثر ذل���ك على مفهوم 

ذو�تهم بال�سلب.
وهذ� ل يعني �أن �س���عاف �لب�س���ر ل يعانون من �إحباطات �لطفولة و�مل�س���كالت 
�لنفعالية، فد�فع حب �ل�ستطالع، و�لكت�ساف، مما قد يعر�سهم مل�سكالت وحو�دث.
وبالن�سبة ملتغري �لنوع فيمكن �لتحقق من �لفروق بني �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 
 Mann-Whitney لب�س���رية )23 ذك���ًر� و29 �أنث���ى( با�س���تخد�م �ختبار م���ان ويتن���ي�
Test حل�س���اب دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملر�هقني �لذك���ور، ورتب 
درجات �ملر�هقات �لإناث على مقيا�س �إحباطات �لطفولة، وتت�س���ح دللة �لفروق بني 

�ملجموعتني من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )21(
الذكور  املراهقني  درجات  رتب  متو�سطي  بني  الفروق  لدللة   )U( قيم 

ورتب درجات املراهقات الإناث على مقيا�س اإحباطات الطفولة
مقيا�س �إحباطات 

متو�سط ن�ملجموعة�لطفولة
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
20326.50‚2314ذكور

50.505.2350.01
261051.50‚2936�إناث

�لبعد �للفظي
00345.00‚2315ذكور

69.0004.9120.01
621033.00‚2935�إناث

بعد �لنبذ و�لإهمال
93297.50‚2312ذكور

21.5005.7880.01
261080.50‚2937�إناث

�لدرجة �لكلية
02299.50‚2313ذكور

23.5005.6560.01
661026.50‚2936�إناث

يت�س���ح م���ن ج���دول)21( وج���ود فروق ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملر�هقني 
�لذك���ور، ورت���ب درج���ات �ملر�هق���ات �لإن���اث عل���ى مقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة )�أبعاد، 

ودرجة كلية( د�لة عند م�ستوى دللة )0.01( ل�سالح �ملر�هقات �لإناث.

وتختلف هذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة �ل�س���مادي، �لطعاين )2014(، وميكن 
تف�س���ري ذل���ك �إىل �أن �لإناث �أكرث ح�سا�س���ية، فاإذ� كانت �لرعاي���ة �لو�لدية لدى �لإناث 
تت�س���م بالعاطفة، وتلبية �حلاجات بعد �لرف�س و�لإهمال، فال�س���عور �لز�ئد و�لعاطفة 
�لت���ي تتمت���ع به���ا �لإن���اث بدرجة �أك���رب من �لذك���ور يجعلهن �أكرث �س���عوًر� بامل�س���كالت، 
و�إحباط���ات �لطفول���ة �س���و�ء �جل�س���دية �أو �للفظي���ة �أو �لنب���ذ. فم���ن �أق���ل �لأ�س���باب �أو 

�لتلميحات �للفظية ي�سعرن بالرف�س و�لعزلة و�لنق�س. 

وبالن�س���بة ملتغ���ري �لعم���ر، فت���م تق�س���يم �لعين���ة �إىل جمموعت���ني )27 باملرحلة 
�لإعد�دي���ة، 25 باملرحل���ة �لثانوي���ة(، وميك���ن �لتحقق من �لفروق بني متو�س���طي رتب 
درجات �ملجموعتني با�ستخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test وتت�سح 

دللة �لفروق بينهما من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )22( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات تالميذ املرحلة العدادية ورتب درجات 

تالميذ املرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
متو�سط ن�ملجموعة�لطفولة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
06919.50‚2734�لإعد�دية

133.503.7660.01
34458.50‚2518�لثانوية

�لبعد �للفظي
81994.00‚2736�لإعد�دية

59.0005.1340.01
36384.00‚2515�لثانوية

بعد �لنبذ و�لإهمال
74803.00‚2729�لإعد�دية

غري د�ل250.0001.648
00575.00‚2523�لثانوية

�لدرجة �لكلية
50985.50‚2736�لإعد�دية

67.5004.9530.01
70392.50‚2515�لثانوية

يت�س���ح م���ن ج���دول )22( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات تالميذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة، ورت���ب درجات تالمي���ذ �ملرحلة 
�لثانوي���ة م���ن �ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية عل���ى مقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة 
)�لبعد �جل�سدي و�لبعد �للفظي و�لدرجة �لكلية( ل�سالح تالميذ �ملرحلة �لإعد�دية، 

ول�سالح تالميذ �ملرحلة �لثانوية على بعد �لنبذ و�لإهمال.
تتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة �ل�س���مادي، �لطع���اين )2014( يف معاناة 
ذوي �لإعاقة �لب�سرية من �إحباطات �لطفولة �سو�ء على �ل�سعيد �للفظي �أو �جل�سدي 
�أو بعد �لنبذ و�لرف�س �لذي ي�س���ببه �ملحيطون بهم، ويت�س���ح وجود فروق د�لة ل�سالح 
تالميذ �ملرحلة �لإعد�دية على �لبعدين �جل�سدي، و�للفظي، فالكفيف يف هذه �ملرحلة 
يري���د ��ستك�س���اف �لأ�س���ياء، وتكوين عالقات م���ع �لأقر�ن، لكنه يف نف����س �لوقت يعاين 
من م�س���كالت متعددة كامل�س���كالت �حلركية، و�مل�سكالت �لناجتة عن �حلماية �لز�ئدة، 
و�لعتماد على �لآخرين، و�لق�سور يف �لعالقات �لجتماعية ب�سبب �أ�سرته، وجمتمعه 
فيتعر�س �إىل �أ�س���كال �لعنف �جل�سدي تارة و�للفظي تارة �أخرى بدعوى �خلوف عليه 
م���ن �إحل���اق �لأذى ب���ه، �أما بالن�س���بة لبع���د �لنبذ و�لإهم���ال كانت �لفروق د�لة ل�س���الح 
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تالميذ �ملرحلة �لثانوية، فمجرد �ل�سعور بالختالف عن �ملب�سرين ي�سبب للفرد قلق 
نف�سي، لذ� ل ميكن �لف�سل عادة بني نو�حي �لق�سور �جل�سمي و�لق�سور �لنف�سي.

فاملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �أكرث معاناة من �ل�س���طر�بات �لنفعالية، 
نظًر� ملا يتعر�س �إليه من �سغوط، لذ� يعترب ذي �لإعاقة �لب�سرية �أكرث عر�سة للقلق 
من �أقر�نه �ملب�س���رين، خا�س���ة يف مرحلة �ملر�هقة نظًر� لعدم و�سوح م�ستقبله �ملهني، 
و�لجتماع���ي، وم���ا يو�جه���ه م���ن �س���عوبات يف حتقيق درج���ة عالية من �ل�س���تقاللية، 
و�لت���ي ي�س���عى �إليها �ملر�هق���ون يف �لعادة، ويعترب �لقلق من �أكرث �لأمر��س �لع�س���ابية 

�نت�ساًر� لدى �ملكفوفني )�حلديدي، 1998، �س 74(.

مت  �لب�س���رية،  �لإعاق���ة  ذوي  لأ�س���ر  �ل�س���هري  �لدخ���ل  مل�س���توى  وبالن�س���بة 
تق�س���يمهم �إىل ث���الث جمموع���ات: )14( ذي �إعاق���ة ب�س���رية ينتم���ون مل�س���توى دخ���ل 
مرتف���ع، )22( ذي �إعاق���ة ب�س���رية ينتم���ون مل�س���توى دخ���ل متو�س���ط، و)16( ذي �إعاق���ة 
ب�س���رية ينتم���ون مل�س���توى دخ���ل منخف����س، وميكن �لتحق���ق من �لفروق ب���ني �لثالث 
جمموع���ات عل���ى مقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة با�س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال و�لي�س                                                                

.Kruskal-Wallis H Test

جدول )23( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد اجل�سدي

ملقيا�س اإحباطات الطفولة وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
18‚1412مرتفع

28.47420.01 80‚2224متو�سط
38‚1641منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )23( وجود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبحث على �لبعد �جل�س���دي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�سرهم، حيث جاءت قيمة)كا² = 28.474( د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(، 
وبالتايل �سيتم ��ستخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي 
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حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )14( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين 
ينتم���ون مل�س���توى دخل مرتف���ع، و�ل- )22( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون مل�س���توى 
دخل متو�س���ط على �لبعد �جل�سدي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة، وتت�سح دللة �لفروق 

بينهما من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )24( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�سورتب درجات ذوي 
امل�ستوى املتو�سط على البعد اجل�سدي ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
متو�سط ن�مل�ستوى�لطفولة

�لرتب
جمموع 

قيمة قيمة U�لرتب
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
38438.00‚1627منخف�س

50.003.7830.01
77303.00‚2213متو�سط

يت�س���ح م���ن ج���دول)24( وج���ود ف���روق د�لة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخل �ملنخف�س ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملتو�س���ط على 
�لبعد �جل�س���دي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة ل�س���الح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 

ذوي �لدخل �ملنخف�س. 

وميك���ن تف�س���ري ذل���ك ب���اأن �لأ�س���رة موؤ�س�س���ة �جتماعي���ة تتاأث���ر �إىل ح���د كب���ري 
بالأو�س���اع �لقت�س���ادية و�لجتماعي���ة، و�س���وء �لأح���و�ل �لجتماعي���ة لالأ�س���رة يوؤث���ر 
بال�س���لب على تن�س���ئة �أبنائها ويزد�د �لأمر �س���وًء� �إذ� كانت �لأ�س���رة بها طفل معاق، فال 
ت�س���تطيع تلبي���ة �حتياجات���ه و�لتعامل �ل�س���وي م���ع �بنه���ا ذي �لإعاقة، ومن ثم تت�س���م 
معظم تعامالتها معه بالرف�س و�لق�سوة، وهذ� ما �أدى �إىل �أن ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
�لذين ينتمون �إىل �مل�س���تويات �لقت�س���ادية �ملتدنية �أكرث �سعوًر� بالإحباطات �ملرتبطة 

باجلانب �جل�سدي.

وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )16( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذين ينتمون مل�س���توى دخل منخف�س، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتف���ع عل���ى �لبع���د �جل�س���دي ملقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة من خالل 

�جلدول �لآتي:
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جدول )25( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س ورتب درجات 

ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد اجل�سدي ملقيا�س اإحباطات الطفولة
مقيا�س �إحباطات 

�لطفولة
م�ستوى
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Zقيمة U�لرتب
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
50360.00‚1622منخف�س

00.004.6830.01
50105.00‚147مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )25( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�سطي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لذين ينتمون مل�ستوى �لدخل 
�ملنخف����س ورت���ب درجات �أقر�نه���م �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتف���ع على �لبعد 
�جل�سدي ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملنخف�س، وتف�سر هذه 
�لنتيجة يف �س���وء �أن �س���عف �لأ�س���رة �قت�سادًيا يوؤثر �س���لًبا على مقدرتها على �لتكوين 
�لنف�س���ي �ل�س���وي لأبنها، وخا�س���ة �إذ� كان لديه �إعاقة، ومن ثم عدم ��س���تقر�ر �لو�س���ط 
�لأ�س���ري، وتعزيز �ملفاهيم �ل�س���لبية لدى �لبن كانعد�م �لثقة، وعدم �لأمن، و�لتوتر، 

و�حلرمان، و�ل�سعور بالنق�س.

وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )22( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى دخل متو�س���ط، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتف���ع عل���ى �لبع���د �جل�س���دي ملقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة من خالل 

�جلدول �لآتي:
جدول )26( 

املتو�سط ورتب درجات  امل�ستوى  ذوي  درجات  رتب  متو�سطي  بني  الفروق  لدللة   )U( قيم
ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد اجل�سدي ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Zقيمة U�لرتب
�لدللة

�لبعد �جل�سدي
52360.00‚2222متو�سط

65.5002.9200.01
18105.00‚1412مرتفع
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يت�س���ح م���ن ج���دول )26( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملتو�س���ط ورتب درج���ات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخ���ل �ملرتفع على 

�لبعد �جل�سدي ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملتو�سط. 

وميك���ن �أن نع���زي �لفروق بني �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ذوي م�س���توى 
�لدخ���ل �ملتو�س���ط، و�أقر�نهم من ذوي م�س���توى �لدخل �ملرتفع �إىل معاناة �لأ�س���ر ذوي 
م�س���توى �لدخ���ل �ملتو�س���ط م���ن عدم حتقي���ق بع����س �لطموح���ات �ملرتبط���ة بالعو�مل 
�ملادي���ة، مما ين�س���اأ عنه بع�س �خلالفات �لأ�س���رية بني �لو�لدين وب���ني �لآباء و�لأبناء، 
وي�س���ود �لأ�س���رة ج���و م���ن �لتوت���ر و�لقل���ق �لنف�س���ي، وبالن�س���بة للبع���د �للفظ���ي ميك���ن 
�لتحق���ق م���ن �لف���روق ب���ني �لثالث جمموع���ات با�س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال و�لي�س                   

.Kruskal-Wallis Test
جدول )27( 

متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد اللفظي 
ملقيا�س اإحباطات الطفولة وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-
Square

درجات 
�حلرية

df
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �للفظي
89‚149مرتفع

24.81520.01 41‚2234متو�سط
16‚1630منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )27( وجود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبح���ث عل���ى �لبع���د �للفظي ملقيا�س �إحباط���ات �لطفولة وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�سرهم، حيث جاءت قيمة )كا²= 24.815( د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(، 
وبالتايل �سيتم ��ستخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي 
حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )14( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين 
ينتم���ون مل�س���توى دخل مرتف���ع، و�ل- )22( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون مل�س���توى 
دخل متو�س���ط على �لبعد �للفظي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة، وتت�س���ح دللة �لفروق 

بينهما من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )28( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س 

ورتب درجات ذوي امل�ستوى املتو�سط على البعد اللفظي ملقيا�س اإحباطات الطفولة
مقيا�س �إحباطات 

�لطفولة
م�ستوى
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �للفظي
19275.00‚1617منخف�س

غري 139.001.143
د�ل 18466.00‚2221متو�سط

يت�س���ح م���ن ج���دول )28(ع���دم وج���ود ف���روق د�لة بني متو�س���طي رت���ب درجات 
�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى �لدخ���ل �ملنخف����س ورتب 
درج���ات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملتو�س���ط على �لبع���د �للفظي ملقيا�س 

�إحباطات �لطفولة. 

وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )16( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذين ينتمون مل�س���توى دخل منخف�س، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتف���ع عل���ى �لبع���د �للفظ���ي ملقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة م���ن خ���الل         

�جلدول �لآتي:
جدول )29( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س ورتب درجات 
ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد اللفظي ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
U

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �للفظي
47343.50‚1621منخف�س

16.504.0390.01
68121.50‚148مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )29( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملنخف����س ورتب درج���ات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتفع على 

�لبعد �للفظي ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملنخف�س. 
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وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )22( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى دخل متو�س���ط، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتف���ع عل���ى �لبع���د �للفظ���ي ملقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة م���ن خ���الل 

�جلدول �لآتي:
جدول )30( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املتو�سط ورتب درجات 
ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد اللفظي ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
متو�سط ن�مل�ستوى�لطفولة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �للفظي
73544.00‚2224متو�سط

17.0004.5040.01
71122.00‚148مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )30( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملتو�س���ط، ورتب درجات �أقر�نه���م �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتفع على 

�لبعد �للفظي ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملتو�سط. 
وبالن�س���بة لبع���د �لنب���ذ و�لإهم���ال، ميك���ن �لتحق���ق م���ن �لف���روق ب���ني �لثالث 

.Kruskal-Wallis H Test جمموعات با�ستخد�م �ختبار كرو�سكال و�لي�س
جدول )31( 

متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على بعد النبذ والإهمال ملقيا�س اإحباطات الطفولة وقيمة 
كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square

درجات 
�حلرية

df
م�ستوى 
�لدللة

بعد �لنبذ و�لإهمال

18‚1411مرتفع

25.32320.01 82‚2228متو�سط

72‚1636منخف�س
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يت�س���ح م���ن ج���دول )31( وجود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبح���ث عل���ى بع���د �لنب���ذ و�لإهم���ال ملقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة وفًقا ملتغ���ري �لدخل 
�ل�س���هري لأ�س���رهم، حي���ث ج���اءت قيم���ة )كا² = 25.323( د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
 Mann-Whitney Test دللة )0.01(، وبالتايل �سيتم ��ستخد�م �ختبار مان ويتني
حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )14( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين 
ينتم���ون مل�س���توى دخل مرتف���ع، و�ل- )22( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون مل�س���توى 
دخل متو�س���ط على �لبعد �للفظي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة، وتت�س���ح دللة �لفروق 

بينهما من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )32( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س 
ورتب درجات ذوي امل�ستوى املتو�سط على بعد النبذ والإهمال ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لنبذ و�لإهمال
44375.00‚1623منخف�س

113.002.1560.01
64366.00‚2216متو�سط

يت�س���ح م���ن ج���دول )32( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخل �ملنخف�س ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملتو�س���ط على 

بعد �لنبذ و�لإهمال ملقيا�س �إحباطات �لطفولة. 

وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل� )16( ذي �إعاقة ب�س���رية 
�لذي���ن ينتمون مل�س���توى دخ���ل منخف�س، و�ل���� )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتفع على بعد �لنبذ و�لإهمال ملقيا����س �إحباطات �لطفولة من خالل 

�جلدول �لآتي:
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جدول )33( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س ورتب درجات 

ذوي امل�ستوى املرتفع على بعد النبذ والإهمال ملقيا�س اإحباطات الطفولة
مقيا�س �إحباطات 

�لطفولة
م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لنبذ و�لإهمال
78348.50‚1621منخف�س

11.504.3020.01
32116.50‚148مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول)33( وج���ود ف���روق د�لة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملنخف����س، ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتفع على 
بعد �لنبذ و�لإهمال ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملنخف�س. 

وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )22( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى دخل متو�س���ط، و�ل���� )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذي���ن ينتمون 
مل�س���توى دخ���ل مرتفع على بعد �لنبذ و�لإهمال ملقيا����س �إحباطات �لطفولة من خالل 

�جلدول �لآتي:
جدول )34( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املتو�سط 
ورتب درجات ذوي امل�ستوى املرتفع على بعد النبذ والإهمال ملقيا�س اإحباطات الطفولة

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لنبذ و�لإهمال
68521.00‚2223متو�سط

40.0003.9220.01
36145.00‚1410مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )34( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملتو�س���ط، ورتب درجات �أقر�نه���م �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتفع على 

بعد �لنبذ و�لإهمال ل�سالح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية ذوي �لدخل �ملتو�سط.
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ث���الث  �إىل  تق�س���يمهم  مت  �لو�لدي���ن،  تعلي���م  م�س���توى  لبع���د  وبالن�س���بة 
تعلي���م  م�س���توى   ،)18( متو�س���ط  م���ن  �أق���ل  تعلي���م  )موؤه���ل(  م�س���توى  جمموع���ات: 
متو�س���ط )24(، وم�س���توى تعلي���م عال )10(. وميكن �لتحقق م���ن �لفروق بني �لثالث 
جمموع���ات عل���ى مقيا����س �إحباط���ات �لطفول���ة با�س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال و�لي�س                                                    

.Kruskal-Wallis H Test

جدول )35( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد اجل�سدي ملقيا�س اإحباطات الطفولة وقيمة كا² 

لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square

درجات 
�حلرية  

df
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سدي

�أقل من 
89‚1826متو�سط

غري د�ل0.0262 44‚2426متو�سط

95‚1025عال

يت�س���ح م���ن ج���دول )35( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
عين���ة �لبح���ث عل���ى �لبعد �جل�س���دي ملقيا�س �إحباط���ات �لطفولة وفًقا ملتغري م�س���توى 
�ملوؤهل للو�لدين، حيث جاءت قيمة )كا²= 0.026( غري د�لة �إح�سائًيا، وميكن تف�سري 
ه���ذه �لنتيج���ة يف �س���وء �أن �لأ�س���رة متثل مركز �لثق���ل يف عملية �لتن�س���ئة �لجتماعية 
لالأبناء لتاأثريها �لبالغ يف تكوين �سخ�س���ياتهم نف�سًيا، وعقليا،ً و�جتماعًيا، وعاطفًيا، 
وقد جند �أن �لإعاقة �لب�سرية تفر�س على �لو�لدين �لكثري من �لجتاهات و�مل�ساعر 
�ملتناق�سة لدى �لو�لدين جتاه �أبنائهم ذوي �لإعاقة من م�ساعر رف�س ونبذ وم�ساعر 
حماي���ة ز�ئ���دة وخوف عل���ى �لأبناء من �لإ�س���ابة بالعقب���ات و�حل���و�دث، وتتو�جد هذه 
�مل�ساعر لدى جميع �لو�لدين باختالف م�ستوى تعليمهم، فال ميكن �أن نتغا�سى عن 
�س���دمة �إعاق���ة �لب���ن �لتي ت�س���يبهم وتوؤثر فيهم �س���لًبا على �جتاهاتهم نح���و �أبنائهم 

و�أ�ساليب معاملتهم لهم.
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وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق ب���ني �لث���الث جمموع���ات )معاق���ني ب�س���رًيا لو�لدين 
ذوي م�س���توى تعلي���م �أق���ل م���ن متو�س���ط، معاق���ني ب�س���رًيا لو�لدي���ن ذوي م�س���توى 
تعلي���م متو�س���ط، معاق���ني ب�س���رًيا لو�لدي���ن ذوي م�س���توى تعلي���م ع���ال( عل���ى �لبع���د 
و�لي����س                                                       كرو�س���كال  �ختب���ار  با�س���تخد�م  �لطفول���ة  �لإحباط���ات  ملقيا����س  �للفظ���ي 

Kruskal-Wallis H Test من خالل �جلدول �لآتي:

جدول )36( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد اللفظي ملقيا�س

 اإحباطات الطفولة وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-
Square

درجات 
�حلرية

df
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �للفظي

�أقل من 
72‚1831متو�سط

غري د�ل5.2272 98‚2425متو�سط
35‚1018عال

يت�س���ح م���ن ج���دول )36( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
عين���ة �لبح���ث عل���ى �لبع���د �للفظ���ي ملقيا�س �إحباط���ات �لطفول���ة وفًقا ملتغري م�س���توى 
�ملوؤه���ل للو�لدي���ن، حي���ث جاءت قيم���ة )كا²= 5.227( غري د�لة �إح�س���ائًيا، وتتفق هذه 
�لنتيجة مع نتائج در��س���ة �لر�جي )2011( و�لتي كان منها �أن �لبعد �لفظي من �أكرث 
�لإحباط���ات �لو�لدي���ة �س���يوًعا لدى �لأبن���اء. فالعالقة بني �لأ�س���لوب �لو�ل���دي لفًظا، 
وفع���اًل و�س���لوك �لطف���ل و�ل�س���عور باإحباط���ات وثيق���ة وقوي���ة، وخ���وف �لو�لدي���ن على 
�لطفل ذي �لإعاقة وظروف �لإعاقة، وقد تدفع �لو�لدين بق�س���د �أو بدون ق�س���د �إىل 
توجي���ه �أبنائهم���ا، وتنفي���ذ �أو�مرهم���ا بغية حمايتهم من �لإ�س���ابة بح���و�دث �أو عقبات 

وم�سكالت قد تلحق بهم. 

وتت�سح دللة �لفروق بني �لثالث جمموعات على بعد �لنبذ و�لإهمال ملقيا�س 
 Kruskal-Wallis H لإحباط���ات �لطفول���ة با�س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال و�لي����س�

Test من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )37( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على بعد النبذ والإهمال 
ملقيا�س اإحباطات الطفولة وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س �إحباطات 
�لطفولة

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square

درجات 
�حلرية 

df

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لنبذ و�لإهمال

�أقل من 
56‚1827متو�سط

غري د�ل2.9902 73‚2428متو�سط
25‚1019عال

يت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة بني متو�سطات رتب درجات 
عينة �لبحث على �لبعد �للفظي ملقيا�س �إحباطات �لطفولة وفًقا ملتغري م�ستوى �ملوؤهل 
للو�لدين، حيث جاءت قيمة )كا² = 2.990( غري د�لة �إح�س���ائًيا، وميكن تف�س���ري ذلك 
باأن معظم م�س���كالت ذوي �لإعاقة �لب�س���رية باختالف م�س���تويات �أ�س���رهم �لتعليمية 
و�لقت�سادية هي م�سكالت مرتبطة بالإعاقة نف�سها، و�لبع�س �لآخر مرتبط برعاية 
�ملحيط���ني به���م، وت���دور هذه �مل�س���كالت يف �ل�س���عور بالعزلة، وما ي�س���احبها من خوف 
وقلق نتيجة عزلته يف بيئة فقرية حمدودة، ف�ساًل عن �لنطو�ء و�خلجل و�لن�سحاب 
�لتي توؤدي �إىل جتنب �لدخول يف عالقات مع �لأفر�د �لآخرين ب�سبب �لإعاقة و�لعجز 
ع���ن �حلركة، وذلك ب�س���بب نظرة �أ�س���رهم له���وؤلء ذوي �لإعاقة و�س���وء معاملتهم لهم 

�لتي تت�سم بالنبذ و�لإهمال تارة و�لرف�س و�لق�سوة تارة �أخرى.

نتائج الفر�س الثالث: 
ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه: »تختلف �أمناط �ل�سلوك �لالتو�فقي باختالف 
�س���دة �لإعاقة �لب�س���رية، ونوع �ملر�هق، و�ل�س���ف �لدر��سي، وم�س���توى �لدخل �ل�سهري 
لأ�س���رته، وم�س���توى تعلي���م و�لديه »، وللتحق���ق من هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب 
�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة وقيم���ة »ت« وم�س���توى �لدلل���ة ب���ني 
�ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية )مكفوفني و�س���عاف ب�س���ر( على مقيا�س �ل�س���لوك 

�لالتو�فقي )�أبعاد ودرجة كلية(، ويت�سح ذلك من �جلدول �لآتي:
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جدول )38( 
نتائج اختبار “ت” لدللة الفروق بني متو�سطي درجات 

املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

�ملتو�سط ن�سدة �لإعاقة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

3022.172.817مكفوفني
4.2450.01

2217.002.247�سعاف ب�سر

�سلوك �لتمرد
3021.732.924مكفوفني

3.2480.01
2217.452.198�سعاف ب�سر

�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
3018.603.587مكفوفني

3.1590.01
2222.502.064�سعاف ب�سر

�ل�سلوك �لن�سحابي
3022.772.473مكفوفني

4.0120.01
2218.232.308�سعاف ب�سر

�لن�ساط �لز�ئد
3022.373.385مكفوفني

4.2500.01
2217.322.418�سعاف ب�سر

�لدرجة �لكلية
30107.637.636مكفوفني

7.2580.01
2292.505.134�سعاف ب�سر

يت�س���ح من جدول )38( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 
)0.01( ب���ني �ملر�هق���ني �ملكفوفني و�ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على مقيا����س �إحباطات 
�لطفولة على �أبعاد �لعنف و�ل�سلوك �لعدو�ين - �سلوك �لتمرد - �ل�سلوك �لن�سحابي 
- �لن�س���اط �لز�ئ���د و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س ل�س���الح �ملر�هقني �ملكفوفني، ول�س���الح 
�ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على بعد �ل�س���لوك غري �ملوؤمتن، وميكن �لتحقق من نتائج 
هذ� �لفر�س با�س���تخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test حل�س���اب دللة 
�لف���روق ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني، ورتب درج���ات �ملر�هقني 
�س���عاف �لب�س���ر عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي، وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق ب���ني 

�ملجموعتني من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )39( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني املكفوفني

 ورتب درجات املراهقني �سعاف الب�سر على مقيا�س ال�سلوكي الالتوافقي
مقيا�س �ل�سلوكي 

متو�سط ن�ملجموعة�لالتو�فقي
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

651069.50‚3035مكفوفني
55.5005.1200.01

02308.50‚2214�سعاف ب�سر

�سلوك �لتمرد
671040.00‚3034مكفوفني

85.0004.5730.01
36338.00‚2215�سعاف ب�سر

�ل�سلوك غري 
�ملوؤمتن

47584.00‚3019مكفوفني
119.0003.9290.01

09794.00‚2236�سعاف ب�سر

�ل�سلوك 
�لن�سحابي

601078.00‚3035مكفوفني
57.0005.1030.01

09310.00‚2214�سعاف ب�سر

�لن�ساط �لز�ئد
931078.00‚3035مكفوفني

47.0005.2930.01
64300.00‚2213�سعاف ب�سر

�لدرجة �لكلية
431093.00‚3036مكفوفني

32.0005.5270.01
65285.00‚2212�سعاف ب�سر

يت�س���ح م���ن ج���دول)39( حتق���ق �لفر����س �لثال���ث، حي���ث كان���ت �لف���روق ب���ني 
متو�س���طي رتب درجات �ملر�هقني �ملكفوفني، ورتب درجات �ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر 
عل���ى جمي���ع �أبع���اد مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي و�لدرج���ة �لكلية د�لة عند م�س���توى 
دلل���ة )0.01( ل�س���الح �ملر�هق���ني �ملكفوف���ني ع���د� بع���د �ل�س���لوك غ���ري �ملوؤمت���ن، فكان 

ل�سالح �ملر�هقني �سعاف �لب�سر عند م�ستوى دللة )0.01(.

تتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة كل م���ن: يو�س���ف ،1997؛ عفيفي، 1998، 
ف���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية م���ن فئ���ات �لإعاق���ة �لت���ي تتمي���ز بال�س���لوك �لالتو�فق���ي، 
و�لأ�س���باب ع���دة ور�ء ظه���ور هذه �ل�س���لوك لديهم. فطبيعة �لإعاقة �لب�س���رية ت�س���بب 
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ب�س���عور �لكفيف بامل�ساعر �ل�س���لبية، منها: �ل�سعور �لز�ئد بالنق�س ورف�س �لذ�ت ومن 
ث���م كر�هيته���ا ليتولد لديه �ل�س���عور بالدونية، مم���ا يعوق تكيفه �لجتماعي �ل�س���ليم، 
كذل���ك �ل�س���عور بالعج���ز و�ل�ست�س���الم لالإعاق���ة، وقبوله���ا ليتول���د لدى �لفرد �س���عور 
بال�س���عف و�ل�ست�س���الم مع �سلوك �س���لبي �عتمادي، �إ�س���افة �إىل �لجتاهات �ملجتمعية 
�ل�س���لبية جتاه ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ب�س���فة عامة، و�ملكفوفني منهم ب�س���فة خا�سة، 
فوجود كفيف د�خل �أ�س���رة له تاأثري بالغ عل���ى تو�زنها و�لعالقات بني �أفر�دها، فغالًبا 
م���ا ي�س���ود ج���و من �لت�س���احن وع���دم �لن�س���جام، وينعك����س ذلك عل���ى �أ�س���اليب معاملة 
�لكفيف، و�لتي قد تاأخذ �أ�سكال �لإهمال �أو �لرف�س �أو �لق�سوة، لذ� يرجع �سوء �لتو�فق 
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي ل���دى �لكفي���ف يف �لغال���ب �إىل �لجتاه���ات �لجتماعي���ة نح���وه 
�أك���رث مم���ا يرج���ع �إىل �إعاقته، وهذ� ما جع���ل �لفروق د�لة على �أبعاد مقيا�س �ل�س���لوك 

�لالتو�فقي ل�ساحله.

�أم���ا بع���د �ل�س���لوك غري �ملوؤمتن فكانت �لفروق د�لة ل�س���الح �ملر�هقني �س���عاف 
�لب�س���ر، ويرج���ع ذل���ك �إىل ع���دم �ل�س���عور بالأم���ن، وه���و �س���عور بالقل���ق، و�خلوف من 
�ملجه���ول، و�خل���وف م���ن �لإ�س���ابة بك���ف �لب�س���ر م�س���تقباًل، وقد يك���ون لهذ� �ل�س���عور 
�أعر�����س �نفعالي���ة ظاه���رة كالتوت���ر و�لرتب���اك، و�أعر��س �س���لوكية كالك���ذب، و�لغ�س، 
وميكن �لقول �أن �س���يادة مظاهر �ل�س���لوك �لدفاعي كالإنكار، و�لتعوي�س، و�لإ�س���قاط 
م���ن �أكرث �ملظاهر و�خل�س���ائ�س �لنفعالي���ة �لتي تظهر لدى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، 
وبالن�س���بة ملتغ���ري �جلن����س، فيمكن �لتحق���ق من �لفروق ب���ني �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة 
 Mann-Whitney Test لب�سرية )23 ذكًر� و29 �أنثى( با�ستخد�م �ختبار مان ويتني�
حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب درجات �ملر�هق���ني �لذكور ورت���ب درجات 
�ملر�هق���ات �لإن���اث عل���ى مقيا����س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي، وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق ب���ني 

�ملجموعتني من خالل �جلدول �لآتي: 
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جدول )40( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني

 الذكور، ورتب درجات املراهقات الإناث على مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي
مقيا�س �ل�سلوك 

متو�سط ن�ملجموعة�لالتو�فقي
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

63888.50‚2338ذكور
54.5005.1980.01

88489.50‚2916�إناث

�سلوك �لتمرد
61888.00‚2336ذكور

55.0005.1680.01
90490.00‚2916�إناث

�ل�سلوك غري 
�ملوؤمتن

15325.50‚2314ذكور
49.5005.2610.01

291052.50‚2936�إناث

�ل�سلوك �لن�سحابي
50287.50‚2312ذكور

11.5005.9580.01
601090.50‚2937�إناث

�لن�ساط �لز�ئد
78938.00‚2340ذكور

5.0006.0720.01
17440.00‚2915�إناث

�لدرجة �لكلية
20786.50‚2334ذكور

156.5003.2670.01
40591.50‚2920�إناث

يت�س���ح م���ن ج���دول )40( وجود ف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملر�هقني 
�لذكور، ورتب درجات �ملر�هقات �لإناث على جميع �أبعاد مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي، 
و�لدرجة �لكلية د�لة عند م�س���توى دللة )0.01( ل�س���الح �لذكور عد� بعدي �ل�س���لوك 

غري �ملوؤمتن و�ل�سلوك �لن�سحابي فكان ل�سالح �لإناث عند م�ستوى دللة )0.01(.

تتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ة يحي���ي، �ل�س���حروري ،1996، ف���اإذ� كن���ا 
نعت���رب �أن طبيع���ة �لإعاق���ة �لب�س���رية عام���ل م�س���رتك بني �لذك���ور، و�لإن���اث، فرتجع 
�لف���روق ل�س���الح �لذكور عل���ى بعد �لعنف و�ل�س���لوك �لعدو�ين، وبعد �لن�س���اط �لز�ئد، 
�إن و�س���يلة ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية م���ن �لذكور لإثب���ات �لذ�ت، و�لتمرد و�لع�س���يان يف 
تنفي���ذ �لأو�م���ر و�لو�جب���ات، وجاءت �لفروق ل�س���الح �لإناث على بعدي �ل�س���لوك غري 
�ملوؤمتن و�ل�سلوك �لن�سحابي، ويرجع ذلك �إىل �سمات �ل�سخ�سية، فالإناث �أكرث مياًل 
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لالتكالية، و�أقل ��س���تقاللية، فهن �أميل �إىل �خل�س���وع �أو �لن���ز�ع �لكالمي، ول حتاول 
�أن تتع���ارك م���ن �أجل ما ت�س���ميه حقها، عل���ى عك�س �لذكور، ومن ثم ق���د يظهر لديهم 
بع����س �ل�س���لوك غ���ري �ملوؤمتن، كالك���ذب و�لغ�س كحيلة دفاعية ل�س���عورية ت�س���اعدهن 
عل���ى ��س���تعادة �لتو�فق �لنف�س���ي. كذل���ك يبدو عليهن �ل���رتدد، و�خلوف م���ن مو�جهة 
وجمابهة �لأخرين لذ� يف�س���لن �لن�س���حاب من �ملو�قف �لجتماعية �مل�سكلة �أو ت�سبب 
لهن �زعاج وتوتر، وبالن�س���بة ملتغري �لعمر فيمكن �لتحقق من �لفروق بني متو�س���طي 
رتب درجات �ملجموعتني )27 باملرحلة �لإعد�دية، 25 باملرحلة �لثانوية(، وبا�س���تخد�م 
�ختب���ار م���ان ويتن���ي Mann-Whitney Test وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق بينهم���ا م���ن                              

خالل �جلدول �لآتي:
جدول )41( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات تالميذ املرحلة العدادية ورتب درجات 
تالميذ املرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

مقيا�س �إحباطات 
متو�سط ن�ملجموعة�لطفولة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

22951.00‚2735�لإعد�دية
102.504.4340.01

08427.00‚2517�لثانوية

�سلوك �لتمرد
56690.00‚2725�لإعد�دية

غري د�ل312.0000.471
52688.00‚2527�لثانوية

�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
15787.00‚2729�لإعد�دية

غري د�ل266.0001.320
64591.00‚2523�لثانوية

�ل�سلوك �لن�سحابي
54851.50‚2731�لإعد�دية

201.5002.5030.05
23�لثانوية

2521‚06526.50

�لن�ساط �لز�ئد
30953.00‚2735�لإعد�دية

100.004.4010.01
00425.00‚2517�لثانوية

�لدرجة �لكلية
65935.50‚2734�لإعد�دية

117.5004.0330.01
70422.50‚2517�لثانوية
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يت�س���ح م���ن ج���دول )41( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ورتب درج���ات تالمي���ذ �ملرحلة 
�لثانوية من �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية على بعدي �لعنف و�ل�سلوك �لعدو�ين، 
و�لن�ساط �لز�ئد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي ل�سالح تالميذ �ملرحلة 
�لإعد�دية، وعند م�ستوى دللة )0.05( على بعد �ل�سلوك �لن�سحابي ل�سالح تالميذ 
���ا. وعدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بينهما على بعدي �س���لوك  �ملرحلة �لإعد�دية �أي�سً

�لتمرد و�ل�سلوك غري �ملوؤمتن.

تتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة يحيي، �ل�سحروري )1995( يف وجود فروق 
بني �ملر�هقني يف �لن�س���اط �لز�ئد ل�س���الح �ملر�هقني )10- 13( �س���نة، وجند �أن ظروف 
�لإعاق���ة و�لجتاه���ات �ملجتمعية �خلاطئة نحو ذوي �لإعاقة �لب�س���رية تفر�س عليهم 
�ل�س���لوك �لالتو�فق���ي كالعدو�ن �س���و�ء �للفظ���ي �أو �ملادي، ويظهر ب�س���ورة كبرية لدى 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دية خا�س���ة �أن درج���ة تكيفهم مع �ملجتمع �ملحي���ط، وتو�فقهم 
�لنف�س���ي �أق���ل م���ن ذويهم باملرحل���ة �لثانوية، وق���د يظهر رف�س ه���وؤلء �لتالميذ ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية �لأق���ل �س���ًنا لالجتاه���ات �ملجتمعية �خلاطئة يف �س���ورة �لن�س���حاب 
من �ملو�قف �لجتماعية خوًفا من �لتعر�س لالإحباط �أو �لف�س���ل، وبالن�س���بة مل�س���توى 
�لدخل �ل�سهري لأ�سر ذوي �لإعاقة �لب�سرية، ميكن �لتحقق من �لفروق بني �لثالث 
جمموع���ات عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي با�س���تخد�م �ختبار كرو�س���كال و�لي�س 

.Kruskal-Wallis H Test
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جدول )42( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث وفًقا مل�ستوى الدخل على مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي 

وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س �ل�سلوك 
�لالتو�فقي

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square

درجات 
�حلرية

df
م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

93‚1430مرتفع
غري د�ل2.9532 52‚2222متو�سط

09‚1628منخف�س

�سلوك �لتمرد
82‚1432مرتفع

غري د�ل3.9872 73‚2225متو�سط
03‚1622منخف�س

�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
79‚1425مرتفع

غري د�ل2.6082 45‚2223متو�سط
31‚1631منخف�س

�ل�سلوك �لن�سحابي
71‚1432مرتفع

غري د�ل4.1802 25‚2222متو�سط
91‚1626منخف�س

�لن�ساط �لز�ئد
21‚1424مرتفع

غري د�ل1.5552 52‚2229متو�سط
21‚1624منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )42( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
�ملجموع���ات �لث���الث عل���ى �أبع���اد مقيا����س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي وفًق���ا ملتغ���ري �لدخ���ل 
�ل�س���هري لأ�س���رهم، حيث جاءت قيمة )كا² = 2.953( لبعد �لعنف و�ل�سلوك �لعدو�ين 
غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائًيا، وقيم���ة )كا² = 3.987( لبع���د �س���لوك �لتمرد غري د�لة �إح�س���ائًيا 
���ا، وبالن�س���بة لبع���د �ل�س���لوك غري �ملوؤمت���ن كان���ت قيم���ة )كا² = 2.608( غري د�لة  �أي�سً
�إح�سائًيا، وجاءت قيمة )كا² = 4.180( لل�سلوك �لن�سحابي غري د�لة �إح�سائًيا، وقيمة 
)كا² = 1.555( بالن�سبة لبعد �لن�ساط �لز�ئد غري د�لة �إح�سائًيا، وميكن تف�سري ذلك 
باأن �لإعاقة �لب�س���رية توؤثر على بع�س مظاهر �لنمو �لجتماعي و�لنفعايل، كما قد 
توؤدي لظهور �سمات �سلوكية معينة لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية، ويوجد بع�س �ل�سمات 
�ل�س���لوكية �لتي تنتج عن �لإ�س���ابة بالإعاقة هي: �ل�س���عور �لز�ئد بالعجز و�ل�ست�سالم 
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لالإعاقة وتقبلها، �ل�سعور �لز�ئد بالنق�س ورف�س �لذ�ت ومن ثم كر�هيتها، مما يولد 
�ل�س���عور بالدوني���ة، ع���دم �ل�س���عور بالأم���ان ي-وؤدي �إىل �ل�س���عور بالقل���ق و�خلوف من 
�ملجه���ول و�لتوت���ر و�للزمات �حلركية، ع���دم �لتز�ن �لنفعايل، كذلك �س���يادة مظاهر 
�ل�سلوك �لدفاعي )�لإنكار و�لتعوي�س و�لإ�سقاط و�لتربير و�لكبت و�لن�سحاب(، و�إن 
كانت هذه �ل�س���مات متو�جدة و�س���ائعة ل���دى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية بغ�س �لنظر عن 
م�س���تويات �لدخل، وبالن�سبة لبعد م�س���توى تعليم �لو�لدين لذوي �لإعاقة �لب�سرية، 
ميكن �لتحقق من �لفروق بني �لثالث جمموعات على مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي 

:Kruskal-Wallis H Test با�ستخد�م �ختبار كرو�سكال و�لي�س
جدول )43( 

متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث وفًقا مل�ستوى تعليم الوالدين على مقيا�س ال�سلوك 
الالتوافقي وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س �ل�سلوك 
متو�سط نم�ستوى �لتعليم�لالتو�فقي

�لرتب
كا²

Chi-Square

درجات 
�حلرية

df
م�ستوى 
�لدللة

�لعنف و�ل�سلوك 
�لعدو�ين

03‚1823�أقل من متو�سط
غري د�ل4.0652 00‚2431متو�سط

95‚1021عال

�سلوك �لتمرد
89‚1829�أقل من متو�سط

غري د�ل1.6692 54‚2425متو�سط
70‚1022عال

�ل�سلوك غري 
�ملوؤمتن

25‚1827�أقل من متو�سط
غري د�ل0.4482 08‚2425متو�سط

55‚1028عال

�ل�سلوك 
�لن�سحابي

11‚1828�أقل من متو�سط
غري د�ل0.6892 65‚2424متو�سط

05‚1028عال

�لن�ساط �لز�ئد
75‚1829�أقل من متو�سط

غري د�ل1.7462 67‚2423متو�سط
45‚1027عال
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يت�س���ح م���ن ج���دول )43( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
�ملجموعات �لثالث على �أبعاد مقيا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي وفًقا ملتغري م�ستوى تعليم 
�لو�لدي���ن، حي���ث ج���اءت قيم���ة )كا² = 4.065( لبع���د �لعنف و�ل�س���لوك �لعدو�ين غري 
���ا،  د�لة �إح�س���ائًيا، وقيمة )كا² = 1.669( لبعد �س���لوك �لتمرد غري د�لة �إح�س���ائًيا �أي�سً
وبالن�س���بة لبعد �ل�س���لوك غري �ملوؤمتن كانت قيمة )كا² = 0.448( غري د�لة �إح�س���ائًيا، 
وج���اءت قيم���ة )كا² = 0.689( لل�س���لوك �لن�س���حابي غري د�لة �إح�س���ائًيا، وقيمة )كا² 
= 1.746( بالن�س���بة لبع���د �لن�س���اط �لز�ئ���د غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائًيا، وميكن تف�س���ري ذلك 
باأن �لأ�س���رة توؤثر ب�س���كل كبري يف ت�س���كيل �سخ�س���ية �أبنائهم ذوي �لإعاقة، ويت�س���ح يف 
جمتمعاتن���ا �أن م�س���توى �لتعلي���م للو�لدي���ن ل يخل���ق �جتاه���ات �إيجابي���ة �س���وية جتاه 
�أبنائه���م ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، ومن ثم جند در��س���ة �س���يكولوجية �ملكفوفني باأنهم 
���ا لال�سطر�بات و�ل�س���غوط �لنف�سية، حيث �أن فقد�ن �لب�سر يوؤدي ل�سوء  �أكرث تعر�سً
�لتكي���ف و�لتعر����س للقل���ق و�لتوت���ر و�لنط���و�ء، كم���ا ي���وؤدي فق���د �لب�س���ر �إىل ظه���ور 
�خل���وف م���ن �إمكاني���ة �لتعر�س خلطر م���ا �أثناء �لتنق���ل، وتتفق �لدر��س���ات �أن �لأفر�د 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يعان���ون من �لعديد من �مل�س���اعر �ل�س���لبية �أبرزه���ا: �لإحباط 
و�لف�س���ل و�لنك���ر�ن و�لغ�س���ب �ل�س���ديد و�لكتئ���اب، و�أبرز �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �حلادة 
�لتي ظهرت عند �لطلبة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية كانت �حل�سا�س���ية �لز�ئدة، و�ل�س���لوك 
�لعتمادي، و�س���لوك �ل�س���رود و�لت�س���تت، و�ل�سعور بالقلق، و�ل�س���لوك �لنزق، و�ل�سلوك 
�ملتخ���اذل، و�لن�س���حاب من �مل�س���اركة �لجتماعي���ة. وتظهر هذه �ل�س���طر�بات �لأكرث 
�س���يوًعا لدى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف �س���ورة �نحر�فات �س���لوكية لديهم من �س���رقة 
وك���ذب وعدو�ن، بالإ�س���افة �إىل ��س���طر�بات �خلوف و�خلجل و�لقل���ق �لتي يعرب عنها 

ب�سورة ل �سعورية.

نتائج الفر�س الرابع: 
ين�س �لفر�س �لر�بع على �أنه:”يختلف مفهوم �لذ�ت باختالف �س���دة �لإعاقة 
�لب�س���رية، ون���وع �ملر�ه���ق، و�ل�س���ف �لدر��س���ي، وم�س���توى �لدخ���ل �ل�س���هري لأ�س���رته، 
وم�ستوى تعليم و�لديه “، وللتحقق من هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�ساب �ملتو�سطات 
�حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية وقيمة “ت” وم�س���توى �لدلل���ة بني �ملر�هقني ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية )مكفوفني و�سعاف ب�سر( على مقيا�س مفهوم �لذ�ت )�أبعاد ودرجة 

كلية(، ويت�سح ذلك من �جلدول �لآتي:
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جدول )44( 
نتائج اختبار “ت” لدللة الفروق بني متو�سطي درجات

املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س مفهوم الذات

�ملتو�سط ن�سدة �لإعاقة�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة )ت(�ملعياري

�لدللة

�لبعد �لعقلي
3021.571.755مكفوفني

غري د�ل0.487
2221.271.980�سعاف ب�سر

�لبعد �جل�سمي
3020.801.730مكفوفني

غري د�ل0.269
2221.501.472�سعاف ب�سر

�لبعد 
�لجتماعي

3016.272.803مكفوفني
0.0290.05

2224.731.856�سعاف ب�سر

�لبعد �لأخالقي
3021.871.479مكفوفني

غري د�ل0.927
2221.551.565�سعاف ب�سر

�لثقة بالنف�س
3015.631.771مكفوفني

غري د�ل0.619
2224.551.683�سعاف ب�سر

�لدرجة �لكلية
3096.133.511مكفوفني

غري د�ل0.922
22113.593.813�سعاف ب�سر

يت�س���ح من جدول )44( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملر�هقني 
�ملكفوفني و�ملر�هقني �س���عاف �لب�س���ر على مقيا�س مفهوم �لذ�ت )�أبعاد ودرجة كلية(، 
ع���د� �لبع���د �لجتماع���ي فكان���ت �لف���روق بينهما د�ل���ة م�س���توى دللة )0.05( ل�س���الح 

�سعاف �لب�سر.

وميك���ن �لتحق���ق م���ن نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س با�س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ي 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات  �لف���روق  Mann-Whitney Test حل�س���اب دلل���ة   
�ملر�هق���ني �ملكفوف���ني ورت���ب درج���ات �ملر�هق���ني �س���عاف �لب�س���ر على مقيا����س مفهوم 

�لذ�ت، وتت�سح دللة �لفروق بني �ملجموعتني من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )45( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني

 املكفوفني ورتب درجات املراهقني �سعاف الب�سر على مقيا�س مفهوم الذات
مقيا�س مفهوم 

متو�سط ن�ملجموعة�لذ�ت
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لعقلي
98809.50‚3026مكفوفني

غري د�ل315.5000.273
84568.50‚2225�سعاف ب�سر

�لبعد �جل�سمي
87716.00‚3023مكفوفني

غري د�ل251.0001.492
09662.00‚2230�سعاف ب�سر

�لبعد �لجتماعي
50465.00‚3015مكفوفني

00.006.1310.01
50913.00‚2241�سعاف ب�سر

�لبعد �لأخالقي
83835.00‚3027مكفوفني

غري د�ل290.000.758
68543.00‚2224�سعاف ب�سر

�لثقة بالنف�س
3015.50465.00مكفوفني

00.006.1520.01
2241.50913.00�سعاف ب�سر

�لدرجة �لكلية
3015.57467.00مكفوفني

2.0006.0930.01
2241.41911.00�سعاف ب�سر

يت�سح من جدول )45( �ختالف نتائج �ختبار مان ويتني عن نتائج �ختبار »ت«، 
حيث كانت �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملر�هقني �ملكفوفني ورتب درجات �ملر�هقني 
�سعاف �لب�سر على مقيا�س مفهوم �لذ�ت د�لة عند م�ستوى دللة )0.01( على �لبعدين 
�لجتماعي، و�لثقة بالنف�س و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ل�سالح �ملر�هقني �سعاف �لب�سر، 
وكان���ت �لف���روق بينهما غري د�ل���ة على بقية �لأبعاد )�جل�س���مي، �لعقل���ي، �لأخالقي(.

تتفق هذه �لنتيجة مع در��س���ة (Martinez, )2016 فعلى �لرغم �أن �س���عاف 
�لب�س���ر و�ملكفوف���ني ينتمي���ان �إىل فئ���ة �لإعاق���ة �لب�س���رية؛ �إل �أن �ملجموع���ات �لبينية 
و�لنوعي���ة يف فئ���ة �لإعاق���ة �لو�حدة تختلف وتتباين يف كثري من �خل�س���ائ�س �لعقلية 
و�لنف�س���ية و�لنفعالية و�لجتماعية، فبالن�سبة للبعدين �لجتماعي، و�لثقة بالنف�س 
جن���د �أن �لإعاق���ة �لب�س���رية تفر����س علي���ه �لكث���ري من �لقي���ود و�خلوف م���ن �ملر�قبة، 
حي���ث ي�س���عر �لكفي���ف �أن���ه مر�ق���ب م���ن �ملب�س���رين ل�س���لوكه و�أنه���م ير�س���دون علي���ه 
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�أخط���اءه، هذ� يجعله د�ئم �لتوتر، و�أكرث عر�س���ة لعدم �ل�س���عور بالأم���ان وهذ� يجعله 
�أحيان���ا ي�س���لك �س���لوًكا غري مقب���ول �جتماعًي���ا ليتفادى �لوق���وع يف �خلطاأ، �أ�س���ف �إىل 
ذل���ك �س���عور بالنق����س و�لدونية، ويرتتب على ذلك �ل�س���عور بالقل���ق و�نخفا�س �لثقة 
بالنف�س، ف�س���اًل عن �س���عوبات يف �لتذكر و�ل�س���عور بال�س���غط، فاحلرمان من حا�س���ة 
�لب�س���ر �أ�س���عب من �حلرمان من حا�سة �ل�سمع، فيزد�د �ل�سعور بالعزلة لدى �لكفيف 
وجتنب �ملو�قف �لجتماعية، و�لهروب منها لأن هذ� �ل�سعور بالنق�س يحطم �لن�ساط 

�ل�سخ�سي و�لقدر�ت �لبد�عية �ملختلفة لدى �لكفيف.
 وبالن�سبة ملتغري �لنوع فيمكن �لتحقق من �لفروق بني �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 
 Mann-Whitney Test لب�سرية )23 ذكًر� و29 �أنثى( با�ستخد�م �ختبار مان ويتني�
حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب درجات �ملر�هق���ني �لذكور ورت���ب درجات 
�ملر�هق���ات �لإن���اث على مقيا�س مفهوم �لذ�ت، وتت�س���ح دللة �لفروق بني �ملجموعتني 

من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )46(

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املراهقني الذكور
 ورتب درجات املراهقات الإناث على مقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
متو�سط ن�ملجموعة�لذ�ت

�لرتب
جمموع 

قيمة قيمة U�لرتب
Z

م�ستوى 
�لدللة

غري د�ل00529.00253.0001.521‚2323ذكور�لبعد �لعقلي 28849.00‚2929�إناث

غري د�ل22534.00258.0001.408‚2323ذكور�لبعد �جل�سمي 10844.00‚2929�إناث

غري د�ل13555.00279.0001.016‚2324ذكور�لبعد �لجتماعي 38823.00‚2928�إناث

غري د�ل72568.50292.5000.769‚2324ذكور�لبعد �لأخالقي 91809.50‚2927�إناث

غري د�ل2328.63658.50284.5000.922ذكور�لثقة بالنف�س 2924.81719.50�إناث

غري د�ل2323.07530.50254.5001.460ذكور�لدرجة �لكلية 2929.22847.50�إناث
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يت�س���ح م���ن ج���دول )46( ع���دم وج���ود ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات 
�ل���ذ�ت                                                �ملر�هق���ني �لذك���ور ورت���ب درج���ات �ملر�هق���ات �لإن���اث عل���ى مقيا����س مفه���وم 

)�أبعاد ودرجة كلية(.

تختل���ف ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ة �س���المة )2008(، ودر��س���ة �لزيودي 
)Al-Zyoudi, 2011) )2011(، ف���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية عر�س���ة لال�س���طر�بات 
و�ل�س���غوط �لنف�س���ية، حي���ث �أن فق���د�ن �لب�س���ر �أدى ل�س���وء �لتكيف و�لتعر����س للقلق 
و�لتوت���ر و�لنطو�ء لدى �لذكور، و�لإناث على حد �ل�س���و�ء، كما يوؤدي فقد�ن �لب�س���ر 

�إىل ظهور �خلوف من �إمكانية �لتعر�س خلطر ما �أثناء �لتنقل يوؤدي للموت.

ويع���اين �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية م���ن �لعدي���د م���ن �مل�س���اعر �ل�س���لبية 
�أبرزها: �لإحباط، و�لف�سل، و�لنكر�ن، و�لغ�سب �ل�سديد، و�لكتئاب، وت�سري �لدر��سات 
�أن �أبرز �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �حلادة �لتي ظهرت لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
كانت �حل�سا�س���ية �لز�ئدة، و�ل�س���لوك �لعتمادي، و�سلوك �ل�س���رود و�لت�ستت، و�ل�سعور 
بالقلق، و�ل�س���لوك �لنزق، و�ل�س���لوك �ملتخاذل، و�لن�س���حاب من �مل�ساركة �لجتماعية؛ 
مم���ا يوؤث���ر عل���ى مفهوم �لذ�ت �س���لًبا لديهم وتناق�س���ت درجات �س���بط �ل���ذ�ت و�لثبات 
�لنفعايل و�ل�س���عور بال�س���عادة، وبالن�س���بة ملتغ���ري �لعمر، فيمكن �لتحق���ق من �لفروق 
بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعتني )27 باملرحلة �لإعد�دية 25 باملرحلة �لثانوية( 
با�ستخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test وتت�سح دللة �لفروق بينهما 

من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )47(
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات تالميذ املرحلة العدادية ورتب درجات 

تالميذ املرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة الب�سرية على مقيا�س مفهوم الذات
مقيا�س مفهوم 

متو�سط ن�ملجموعة�لذ�ت
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

غري د�ل72721.50331.500.112‚2726�لإعد�دية�لبعد �لعقلي 26656.50‚2526�لثانوية

13975.5077.5004.8120.01‚2736�لإعد�دية�لبعد �جل�سمي 10420.50‚2516�لثانوية

غري د�ل43676.50285.5000.970‚2728�لإعد�دية�لبعد �لجتماعي 42610.50‚2524�لثانوية

غري د�ل57663.50285.5000.975‚2724�لإعد�دية�لبعد �لأخالقي 58714.50‚2528�لثانوية

2715.94430.5052.5005.2690.01�لإعد�دية�لثقة بالنف�س 2537.90947.50�لثانوية

غري د�ل2725.54689.50311.5000.478�لإعد�دية�لدرجة �لكلية 2527.54688.50�لثانوية

يت�س���ح م���ن ج���دول )47( ع���دم وجود ف���روق د�لة بني متو�س���طي رت���ب درجات 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دية ورتب درجات تالميذ �ملرحلة �لثانوية من �ملر�هقني ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية عل���ى معظ���م �أبع���اد مقيا�س مفه���وم �ل���ذ�ت )�لبعد �لعقل���ي و�لبعد 
�لجتماع���ي و�لبع���د �لأخالق���ي( و�لدرج���ة �لكلي���ة، بينما توج���د فروق عند م�س���توى 
دلل���ة )0.01( ل�س���الح تالمي���ذ �ملرحل���ة �لثانوية عل���ى بعدين )�لبعد �جل�س���مي وبعد 

�لثقة بالنف�س(.

تتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة �س���الح )2016(، حيث جاءت �لفروق بني 
�ملجموعتني يف مفهوم �لذ�ت �جل�س���مي ل�س���الح تالميذ �ملرحلة �لثانوية، فاملر�هقون 
يف هذه �ملرحلة ميرون بزيادة مفاجئة يف �لطول و�لعر�س وحجم �لذر�عني و�ل�ساقني 
و�لقدمني و�أجز�ء �جل�سم �لأخرى، ورمبا تكون هذه �لتغري�ت �جل�سمية غري متو�زنة 
يف بد�ي���ة �لأم���ر، �إل �أنها ت�س���ل �إىل �لتز�ن يف نهاية �ملرحل���ة، كما �أن وترية �لنمو هذه 

تكون مت�سارعة يف �لبد�ية، ثم تتباطاأ يف نهاية �ملرحلة.
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���ا وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني يف بع���د �لثق���ة بالنف����س، وهذ�  ويت�س���ح �أي�سً
ب�س���بب حم���اولت �ملر�ه���ق �لكفيف �ل�س���تقالل عن �أ�س���رته، لكن ب�س���بب �إعاقته مييل 
�إىل �خل�س���وع لأو�مر �أ�س���رته وتعليماتها بدعوى �خلوف علي���ه، وبذلك يتحول ولوؤه 
�جلماعي من �لأ�سرة �إىل �لأ�سدقاء، حيث جند �ملر�هق �لكفيف ي�سعر و�سط �أ�سدقائه 
بالت�س���ابه، و�لتجان����س، وبوحدة �لأهد�ف و�مل�س���اعر، فاملر�هق يتخ���ذ ميكانيزم دفاعي 
وهو �لتعوي�س، و�لبحث عن �لثقة بالنف�س لإثبات �سخ�سيته، و��ستعادة حالة �لتو�فق 
�لنف�سي لديه، وهذ� ل يخفي بع�س �خل�سائ�س �لنفعالية �خلا�سة مبرحلة �ملر�هقة 

ك�سرعة �لنفعال، و�سدته، و�لتمركز حول �لذ�ت، و�لقابلية �ل�سديدة لالإيحاء.

وبالن�س���بة مل�س���توى �لدخ���ل �ل�س���هري لأ�س���ر ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، ميك���ن 
�لتحق���ق م���ن �لفروق بني �لث���الث جمموعات عل���ى مقيا�س مفهوم �لذ�ت با�س���تخد�م 
�ختب���ار كرو�س���كال و�لي����س Kruskal-Wallis H Test ب���ني �لث���الث جمموع���ات                       

)دخل مرتفع، دخل متو�سط، دخل منخف�س( 
جدول )48( 

متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على البعد العقلي
 ملقيا�س مفهوم الذات وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لعقلي
21‚1425مرتفع

غري د�ل0.7682 34‚2225متو�سط
22‚1629منخف�س

يتب���ني م���ن ج���دول )48( عدم وجود ف���روق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات 
عين���ة �لبح���ث عل���ى �لبعد �لعقل���ي ملقيا�س مفهوم �ل���ذ�ت وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�سرهم، حيث جاءت قيمة )كا² = 0.768(، وميكن تف�سري ذلك يف �سوء �أن �لعديد من 
�لدر��س���ات �أ�س���ارت بعدم وجود فروق كبرية بني ذكاء ذوي �لإعاقة �لب�س���رية و�لأفر�د 
 ،)WICC-R) ملب�س���رين عل���ى �جلانب �للفظي من مقيا�س وك�س���لر لذكاء �لأطف���ال�
وكذلك �حلال على مقيا�س �س���تانفورد – بينيه للذكاء، ودلت در��س���ات �أخرى على �أن 
�ملعدل �لعام لذكاء هوؤلء �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية هو �س���من �ملعدل �لطبيعي 
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للفرد �لعادي، �لأمر �لذي يدلل على عدم وجود فروق د�لة بني ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
يف مفهوم �لذ�ت باختالف م�ستويات �لدخل �سو�ء �ملنخف�سة �أو �ملتو�سطة �أو �ملرتفعة.
وتت�س���ح دلل���ة �لفروق بني متو�س���طات رت���ب درجات �ملجموع���ات �لثالث على 

�لبعد �جل�سمي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )49( 

متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على البعد اجل�سمي ملقيا�س مفهوم الذات               
وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سمي
1428.07مرتفع

غري د�ل4.6452 23‚2230متو�سط
00‚1620منخف�س

يتب���ني م���ن ج���دول )49( عدم وجود ف���روق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات 
عينة �لبحث على �لبعد �جل�س���مي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�س���رهم، حي���ث جاءت قيمة )كا² = 4.645(، وميكن تف�س���ري ذل���ك باأن �ملر�هقني ذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية هم مر�هقون ب�س���فتهم �لعمرية و�لف�س���يولوجية و�ل�س���يكولوجية 
ا، فعلى �سعيد �لنمو �جل�سمي جند �أن �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية ي�سرتكون  �أي�سً
يف من���و �لط���ول، و�لوزن، وقدرة �جل�س���م و�إمكانياته �خلا�س���ة، ونوع �لعجز، و�ل�س���حة 
�لعام���ة، و�لأد�ء �حلرك���ي، و�مله���ار�ت �حلركي���ة، وظائ���ف �حلو�����س �ملتبقي���ة، وظائ���ف 
�أع�ساء و�أجهزة �جل�سم، فاملكفوفني يو�جهون م�سكالت يف �لقدرة على �حلركة باأمان 
م���ن مكان �إىل �آخر ب�س���بب عدم معرفتهم بالبيئة �لت���ي ينتقلون فيها، وهذ� ما يعرف 
مبه���ارة �لتع���رف و�لتنق���ل ويظه���ر �ملكفوف���ون مظاهر ج�س���مية منطية مث���ل حتريك 
�ليدين �أو �لدور�ن حول �ملكان �ملوجود فيه �لفرد ذي �لإعاقة �أو �س���د �ل�س���عر �أو غريها 

من �ل�سلوك �لنمطي )كو�فحة، عبد �لعزيز، 2003 ،90(.
�أم���ا �لبع���د �لجتماع���ي ميك���ن �لتحق���ق م���ن �لفروق ب���ني �لث���الث جمموعات 

.Kruskal-Wallis H Test با�ستخد�م �ختبار كرو�سكال و�لي�س
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جدول )50( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات وقيمة كا² 

لختبار كرو�سكال والي�س 

م�ستوى مقيا�س مفهوم �لذ�ت
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-
Square

درجات 
dfحلرية�

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
32‚1435مرتفع

26.7620.01 61‚2232متو�سط
38‚1610منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )50( وجود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبح���ث عل���ى �لبع���د �لجتماع���ي ملقيا�س مفه���وم �لذ�ت وفًق���ا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�سرهم، حيث جاءت قيمة )كا² = 26.76( د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(، 
وبالتايل �سيتم ��ستخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي 
حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )14( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين 
ينتم���ون مل�س���توى دخل مرتف���ع، و�ل- )22( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون مل�س���توى 
دخ���ل متو�س���ط عل���ى �لبع���د �لجتماع���ي، وتت�س���ح دلل���ة �لف���روق بينهم���ا م���ن خالل 

�جلدول �لآتي:
جدول )51( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س ورتب درجات 
ذوي امل�ستوى املتو�سط على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Zقيمة U�لرتب
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
97159.50‚169منخف�س

23.5004.5410.01
43581.50‚2226متو�سط

يت�س���ح م���ن ج���دول )51( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون مل�س���توى 
�لدخل �ملنخف�س ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملتو�س���ط على 

�لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�سالح �لتالميذ ذوي �لدخل �ملتو�سط. 
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وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب درجات �ل- )16( ذي �إعاقة ب�سرية 
�لذين ينتمون مل�ستوى دخل منخف�س، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين ينتمون مل�ستوى 
دخ���ل مرتف���ع على �لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �ل���ذ�ت من خالل �جلدول �لآتي:

جدول )52( 
قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي امل�ستوى املنخف�س ورتب درجات 

ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات
مقيا�س مفهوم 

�لذ�ت
م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
U

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
91142.50‚168منخف�س

6.504.4140.01
04322.50‚1423مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )52( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�سطي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لذين ينتمون مل�ستوى �لدخل 
�ملنخف����س ورت���ب درجات �أقر�نه���م �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخل �ملرتف���ع على �لبعد 
�للفظي ل�س���الح �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ذوي �لدخل �ملرتفع، وتت�س���ح دللة 
�لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ل- )22( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين ينتمون مل�ستوى 
دخل متو�س���ط، و�ل- )14( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتمون مل�ستوى دخل مرتفع على 

�لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي: 
جدول )53( 

املتو�سط ورتب درجات  امل�ستوى  ذوي  درجات  رتب  متو�سطي  بني  الفروق  لدللة   )U( قيم
ذوي امل�ستوى املرتفع على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
68389.00‚2214متو�سط

غري د�ل1360.589
79277.00‚1419مرتفع

يت�س���ح م���ن ج���دول )53( ع���دم وجود ف���روق د�لة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( 
بني متو�س���طي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �لذين ينتمون مل�س���توى 
�لدخ���ل �ملتو�س���ط ورتب درج���ات �أقر�نهم �لذين ينتمون مل�س���توى �لدخ���ل �ملرتفع على 

�لبعد �لجتماعي. 
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�إن ن���وع و�س���دة �لإعاق���ة توؤث���ر يف �لقي���م و�لجتاه���ات و�لتوقع���ات �لت���ي تر�عى 
فيه���ا �لبيئ���ة �لجتماعي���ة لالأفر�د بالإ�س���افة �إىل �لعامل �لقت�س���ادي �ملرتبط بتلبية 
�حلاج���ات، و�ملتطلبات وتق���دمي �خلدمات �لتاأهيلية و�لرتبوي���ة، فاملر�هق ذي �لإعاقة 
�لب�س���رية يع���اين م���ن �س���عوبات كب���رية يف عملي���ة �لتفاع���ل �لجتماعي، ويف �كت�س���اب 
�مله���ار�ت �لجتماعية �لالزمة لتحقيق �ل�س���تقالل عن �لآخري���ن، وذلك نظًر� لنق�س 
خرب�تهم �لجتماعية، وقلة �لفر�س �لجتماعية �ملتاحة لهم يف �لحتكاك بالآخرين، 
و�لت�س���ال بالع���امل �خلارج���ي �ملحيط به���م، كانت �لجتاه���ات �لجتماعي���ة نحو ذوي 
�لإعاق���ة �س���لبية، كلما �س���عبت عليهم فر�س �لتفاعل �لجتماع���ي مع �لآخرين، ومتت 
لديه���م درج���ة �أق���ل م���ن �لثق���ة بال���ذ�ت وبالآخري���ن، فاملر�ه���ق ذي �لإعاقة �لب�س���رية 
و�ملنتمي لأ�س���رة ذ�ت دخل منخف�س يعاين من هذه �ل�س���عوبات بدرجة �أكرب من ذوي 
�لدخل �ملتو�سط �أو �ملرتفع، فال يجد �لت�سجيع على �لقيام باملهام، ومن ثم ل ي�ستطيع 
�لتعامل مع �لأ�س���ياء من حوله وعندما ينتقل من بيئة �لأ�س���رة �إىل جمتمع �لزمالء 
فاإن���ه يالح���ظ عليه تاأخًر� يف بع�س �لنو�حي �لجتماعي���ة، �أما �لبعد �لأخالقي ميكن 
�لتحق���ق م���ن �لف���روق ب���ني �لثالث جمموع���ات با�س���تخد�م �ختب���ار كرو�س���كال و�لي�س 

.Kruskal-Wallis H Test

جدول )54( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد الأخالقي ملقيا�س مفهوم الذات 

وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لأخالقي
86‚1424مرتفع

غري د�ل1.2862 23‚2229متو�سط
19‚1624منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )54( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
عينة �لبحث على �لبعد �لأخالقي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�س���رهم، حيث جاءت قيمة )كا² = 1.286( غري د�لة �إح�س���ائًيا، وميكن تف�س���ري ذلك 
ب���اأن �ملر�هق���ة ب�س���فة عامة ف���رتة حرجة، فرتة �لتغ���ري�ت �جلذرية للف���رد يف �جلانب 
�لعاطف���ي و�ملظاه���ر �لجتماعي���ة، وكل مر�هق يجب �أن يجد هويته �خلا�س���ة، ومكانه 
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�خلا����س بالعم���ل، و�ملو�طن���ة، و�للتز�م���ات �لأخالقي���ة؛ و�لت���ي ي�س���عب عل���ى �ملر�هق 
ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية حتقيقه���ا، وبالت���ايل مير هذ� �ملر�هق ب�س���ر�عات عديدة �س���و�ء 
م���ع نف�س���ه وم���ع حميطه بغي���ة حتقي���ق هويته، حيث ي�س���تد �ل�س���ر�ع بني �ل�س���تجابة 

ل�ستقالليته ورف�سه للتبعية �حلتمية �لتي تفر�سها عليه �أ�سرته وطبيعة �إعاقته.

ومن ناحية �أخرى يهتم �ملر�هق بتعليقات رفاق �ل�س���ن، و�لنوع �لآخر، في�س���عر 
�إز�ءه���ا ب�س���يء م���ن �لقل���ق، و�لنزع���اج �ل���ذي يث���ري لدي���ه �س���يًئا م���ن ع���دم �لطمئنان، 
فالتغري�ت �جل�سمية و�لإعاقة �لب�سرية ل تقت�سر على �لتغري يف �لتكوين �أو �لوظيفة 
نتيجة �لإ�س���ابة، و�إمنا متتد لتوؤثر يف �س���لوكه �لجتماعي ويف ن�س���اأة �لجتاه نحو ذ�ته 
ونح���و �لآخري���ن، ويتوقف ذلك عل���ى درجة تقبل ذي �لإعاقة لذ�ت���ه وتقديره لها، �أما 
بع���د �لثق���ة بالنف����س ميكن �لتحق���ق من �لف���روق بني �لث���الث جمموعات با�س���تخد�م 

 Kruskal-Wallis H Test ختبار كرو�سكال و�لي�س�
  جدول )55( 

متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على بعد الثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم الذات                    
وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�لدخل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

بعد �لثقة بالنف�س
32‚1431مرتفع

غري د�ل2.8012 61‚2226متو�سط
12‚1622منخف�س

يت�س���ح م���ن ج���دول )55( عدم وج���ود فروق د�ل���ة بني متو�س���طات رتب درجات 
عينة �لبحث على بعد �لثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وفًقا ملتغري �لدخل �ل�سهري 
لأ�س���رهم، حيث جاءت قيمة )كا² = 2.801( غري د�لة �إح�س���ائًيا، وميكن تف�س���ري ذلك 
ب���اأن �لكفي���ف باختالف و�س���عه �ملادي قد يجد نف�س���ه �أمام مو�قف تغلب عليها �س���مات 
�ل�س���فقة، و�لر�أفة، وتوفري �حلاجات له، وقد يجد هذه �ملو�قف يف بيته، وبني �أ�س���رته، 
وق���د يج���د نقي����س هذه �ملو�قف خ���ارج بيته مما يدفع���ه �إىل �لنزو�ء يف بيت���ه، كما �أنه 
يف �س���ر�ع ب���ني �لد�ف���ع �إىل �ل�س���تقالل و�لد�ف���ع �إىل �لرعاي���ة، فينته���ي �ل�س���ر�ع ب���ني 
�لد�فع���ني �إما تغلب �لد�فع �إىل �ل�س���تقالل فينمو باجتاه �ل�سخ�س���ية �لق�س���رية �لتي 
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ت�سيطر عليها �ملو�قف �لعدو�نية �أو يتغلب �لد�فع �إىل �لأمن فينمو باجتاه �ل�سخ�سية 
�لن�س���حابية، وكالهم���ا يوؤث���ر عل���ى �لثقة بالنف����س لديه، فت�س���عف وينتاب���ه �لنعز�ل 

و�لن�سحاب من �ملو�قف �لجتماعية.

وبالن�س���بة لبع���د م�س���توى تعلي���م �لو�لدي���ن، ميك���ن �لتحق���ق من �لف���روق بني 
�لث���الث جمموع���ات على مقيا�س مفه���وم �لذ�ت با�س���تخد�م �ختبار كرو�س���كال و�لي�س   
ث���الث  ب���ني   Nonparametric �لالبار�م���رتي   Kruskal-Wallis H Test
جمموعات )موؤهل تعليم �أقل من متو�سط، موؤهل تعليم متو�سط، وموؤهل تعليم عال(. 

جدول )56( 
متو�سطات الرتب لدرجات عينة البحث على البعد العقلي ملقيا�س مفهوم الذات 

وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لعقلي

�أقل من 
78‚1824متو�سط

غري د�ل0.4912 83‚2426متو�سط
80‚1028عال

يت�سح من جدول)56( عدم وجود فروق د�لة بني متو�سطات رتب درجات عينة 
�لبحث على �لبعد �لعقلي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وفًقا ملتغري م�ستوى �ملوؤهل للو�لدين، 
حيث جاءت قيمة )كا² = 0.491( غري د�لة �إح�س���ائًيا، وتف�س���ر هذه �لنتيجة ب�س���عوبة 
قيا�س ذكاء �ملكفوفني و�سعاف �لب�سر بدقة لعتبار�ت عدة �أهمها: �أن �ملعوقني ب�سرًيا 
يو�جهون م�سكالت يف جمال �إدر�ك �ملفاهيم ومهار�ت �لت�سنيف للمو�سوعات �ملجردة 
خا�س���ة مفاهي���م �حلي���ز و�مل���كان و�مل�س���افة، وه���ذه �مل�س���ببات و�لعو�مل �ل�س���الف ذكرها 
ق���د تك���ون �س���بب يف ع���دم وجود ف���روق ب���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يف �لبع���د �لعقلي                       

ملفهوم �لذ�ت.

وتت�س���ح دلل���ة �لفروق بني متو�س���طات رت���ب درجات �ملجموع���ات �لثالث على 
�لبعد �جل�سمي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي: 
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جدول )57( 
متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على البعد اجل�سمي 

ملقيا�س مفهوم الذات وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �جل�سمي

�أقل من 
1820.14متو�سط

غري د�ل5.2692 94‚2428متو�سط
10‚1032عال

يتب���ني م���ن ج���دول)57( ع���دم وجود ف���روق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات 
عينة �لبحث على �لبعد �جل�س���مي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وفًقا ملتغري �لدخل �ل�س���هري 
لأ�س���رهم، حي���ث ج���اءت قيم���ة )كا² = 5.269(، وميكن تف�س���ري ذلك ب���اأن ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية ي�س���رتكون يف �لعدي���د م���ن �خل�س���ائ�س �جل�س���مية و�لف�س���يولوجية �لتي ل 
تتاأثر �إىل حد كبري مب�ستوى تعليم �لو�لدين، فطبيعة �لإعاقة �لب�سرية تفر�س على 
ذي �لإعاقة �لكثري من �لقيود و�مل�س���كالت، منها: ق�س���ور يف مهار�ت �لتنا�س���ق �حلركي 
و�لتاآزر �لع�س���لي نتيجة ملحدودية فر�س �لن�س���اط �حلركي �ملتاح من فر�س���ة �لتقليد 

للكثري من �ملهار�ت �حلركية.

بالإ�سافة �إىل معاناة ذوي �لإعاقة �لب�سرية من �لق�سور يف �ملهار�ت �حلركية، 
و�ل���ذي يرجع �إىل نق�س �خلرب�ت �لبيئ���ة، حمدودية �حلركة، نق�س �ملعرفة مبكونات 
�لبيئ���ة، نق����س يف �ملفاهي���م و�لعالق���ات �ملكانية �لتي ي�س���تخدمها، �لق�س���ور يف تنا�س���ق 
�ل�س���عور �حلركي لدى ذي �لإعاقة �لب�س���رية، �لق�س���ور يف �لتنا�سق �لعام، عدم �لقدرة 
على �ملحاكاة و�لتقليد، �فتقار مهار�ت �لتوجيه و�حلركة، قلة �لفر�س �ملتاحة لتدريب 

�ملهار�ت �حلركية. 

وتت�س���ح دلل���ة �لفروق بني متو�س���طات رت���ب درجات �ملجموع���ات �لثالث على 
�لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي:
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جدول )58( 
متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات 

وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

dfحلرية�
م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي

�أقل من 
1812.31متو�سط

34.02420.01 90‚2428متو�سط
30‚1046عال

يتب���ني م���ن ج���دول )58( وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبح���ث عل���ى �لبع���د �لجتماع���ي ملقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت وفًقا ملتغ���ري م�س���توى تعليم 
�لو�لدي���ن، حي���ث جاءت قيمة )كا² = 34.024(، وبالتايل �س���يتم ��س���تخد�م �ختبار مان 
ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ل- )18( ذي �إعاق���ة ب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون لو�لدي���ن ذي موؤه���ل �أقل 
م���ن متو�س���ط و�ل- )24( ذي �إعاق���ة ب�س���رية لو�لدين ذي موؤهل متو�س���ط على �لبعد 

�لجتماعي، وتت�سح دللة �لفروق بينهما من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )59( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي موؤهل اأقل من املتو�سط ورتب درجات 
ذوي املوؤهل املتو�سط على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
�أقل من 
31221.50‚1812متو�سط

50.5004.2630.01
40681.50‚2428متو�سط

يتب���ني م���ن ج���دول)59( وج���ود ف���روق د�ل���ة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �لذين ينتمون لو�لدين ذي 
موؤه���ل �أق���ل من متو�س���ط، ورتب درجات �أقر�نه���م �لذين ينتم���ون لو�لدين ذي موؤهل 
متو�س���ط على �لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�س���الح �لأخري، وتت�س���ح دللة 
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�لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل- )18( ذي �إعاق���ة ب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون 
لو�لدين ذي موؤهل �أقل من متو�سط و�ل- )10( ذي �إعاقة ب�سرية لو�لدين ذي موؤهل 
 Mann-Whitney Test عال على �لبعد �لجتماعي با�س���تخد�م �ختبار مان ويتني

�لالبار�مرتي من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )60( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي موؤهل اأقل من 
املتو�سط ورتب درجات ذوي املوؤهل العايل على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Zقيمة U�لرتب
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
�أقل من 
50171.00‚189متو�سط

0.0004.3470.01
50235.0‚1023عال

يت�س���ح م���ن ج���دول)60( وج���ود ف���روق د�لة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �لذين ينتمون لو�لدين ذي 
موؤهل �أقل من متو�سط ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون لو�لدين ذي موؤهل عال 

على �لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�سالح �لأخري. 

وتت�سح دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ل- )24( ذي �إعاقة ب�سرية �لذين 
ينتمون لو�لدين ذي موؤهل متو�سط و�ل- )10( ذي �إعاقة ب�سرية لو�لدين ذي موؤهل 
 Mann-Whitney Test عال على �لبعد �لجتماعي با�س���تخد�م �ختبار مان ويتني

�لالبار�مرتي من خالل �جلدول �لآتي: 
جدول )61( 

املتو�سط  موؤهل  ذوي  درجات  رتب  متو�سطي  بني  الفروق  لدللة   )U( قيم
، ورتب درجات ذوي املوؤهل العايل على البعد الجتماعي ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�لبعد �لجتماعي
00312.00‚2413متو�سط

12.0004.1400.01
30283.0‚1028عال
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يت�س���ح م���ن ج���دول)61( وج���ود ف���روق د�لة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذين ينتم���ون لو�لدين 
ذي موؤه���ل متو�س���ط ورت���ب درج���ات �أقر�نهم �لذين ينتم���ون لو�لدي���ن ذي موؤهل عال 
على �لبعد �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�س���الح �لأخري، وميكن تف�س���ري ذلك باأن 
مفهوم �لذ�ت ب�سفة عامة يحدد �لهوية �ل�سخ�سية �لتي ير�ها �لفرد يف ذ�ته، ويتكون 
مفهوم �لذ�ت �لجتماعي من جمموعة من �لعتقاد�ت، و�ملبادئ، و�لقيم، و�لتوجهات 
�ل�سخ�س���ية �لتي ت�سكلها �لأ�س���رة مبعتقد�تها، وقيمها، وم�ستوى تعليمها، فانخفا�س 
م�ستوى �لتعليم �سو�ء كان متو�سط �أو دون ذلك ي�سهم يف ت�سكيل مفهوم ذ�ت �جتماعي 

منخف�س �إذ� ما مت مقارنته مب�ستوى تعليمي عال.

ويعت���رب مفه���وم �لذ�ت مبثابة �آلية ديناميكية حيوية وم�س���تمرة قابلة للتطور 
و�لتعدي���ل كم���ا ه���ي �آلي���ة �لت�س���ال، ويت�س���من مفه���وم �ل���ذ�ت �لجتماع���ي جمموعة 
�ملعتق���د�ت �لت���ي نتخذه���ا لأنف�س���نا ونتبناها، ومن �ل�س���عب تعديله���ا �أو تغيريها لأنها 
تر�س���خت بد�خلنا مع مرور �لزمن، و�لتي ت�س���هم ب�س���كل كبري يف تكوين �س���ورة �لذ�ت 

لدى �لفرد )�سليمان، 2005: �س 48(.

وتت�س���ح دلل���ة �لفروق بني متو�س���طات رت���ب درجات �ملجموع���ات �لثالث على 
�لبعد �لأخالقي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي:

 جدول )62( 
متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على البعد الأخالقي ملقيا�س مفهوم الذات وقيمة 

كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

 df م�ستوى �حلرية
�لدللة

�لبعد �لأخالقي

�أقل من 
1827.81متو�سط

غري د�ل1.2292 48‚2427متو�سط
80‚1021عال
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يتب���ني م���ن ج���دول )62( عدم وجود ف���روق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات 
�ملجموع���ات �لث���الث عل���ى �لبع���د �لخالقي ملقيا����س مفهوم �ل���ذ�ت وفًقا ملتغ���ري تعليم 
�لو�لدي���ن، حي���ث ج���اءت قيم���ة )كا² = 1.229(، وميك���ن تف�س���ري ذل���ك عل���ى �أن �لبع���د 
�لأخالقي ملفهوم �لذ�ت ي�س���هم يف تكوينه عو�مل عدة منها: �لأ�سرة وتبنيها للقو�عد، 
و�لقي���م، و�لقو�ن���ني �ملقبول���ة، و�ملتم�س���ية مع جمتمعاتن���ا كتحرمي �لكذب، و�ل�س���رقة، 
و�لك���ذب، �لتفاع���ل مع �لأق���ر�ن فجماع���ة �لرفاق و�ملو�قف �لجتماعية ت�س���هم ب�س���كل 
كب���ري يف ت�س���كيل �لنم���و �خللقي للفرد، �ملدر�س���ة وتوفري �جلو �ملنا�س���ب لتحقيق �لنمو 
�خللقي �ل�سوي، فذوي �لإعاقة �لب�سرية ينتمون يف �لأغلب �إىل �ل�سخ�سية �لعتمادية 
و�حل�سا�س���ية �لز�ئدة، و�س���لوك �ل�س���رود و�لت�س���تت، و�ل�س���عور بالقلق، و�لن�س���حاب من 
�مل�ساركة �لجتماعية. وهذ� ما مل يوؤدي �إىل وجود فروق يف �جلانب �لأخالقي ملفهوم 

�لذ�ت تبًعا لختالف م�ستويات تعليم �لو�لدين.

وتت�سح دللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات �ملجموعات �لثالث على بعد 
�لثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم �لذ�ت من خالل �جلدول �لآتي:

جدول )63( 
متو�سطات الرتب لدرجات املجموعات الثالث على بعد الثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم الذات 

وقيمة كا² لختبار كرو�سكال والي�س 

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
كا²

Chi-Square
درجات 

 df حلرية�
م�ستوى 
�لدللة

بعد �لثقة بالنف�س

�أقل من 
1818.86متو�سط

19.47320.01 71‚2424متو�سط
55‚1044عال

يتب���ني م���ن ج���دول )63( وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طات رت���ب درجات عينة 
�لبح���ث عل���ى بع���د �لثق���ة بالنف�س ملقيا����س مفهوم �ل���ذ�ت وفًق���ا ملتغري م�س���توى تعليم 
�لو�لدي���ن، حي���ث جاءت قيمة )كا² = 19.473(، وبالتايل �س���يتم ��س���تخد�م �ختبار مان 
ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي 
رت���ب درجات �ل- )18( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذين ينتم���ون لو�لدين ذي موؤهل �أقل من 
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متو�س���ط، و�ل- )24( ذي �إعاقة ب�س���رية لو�لدين ذي موؤهل متو�س���ط على بعد �لثقة 
بالنف�س، وتت�سح دللة �لفروق بينهما من خالل �جلدول �لآتي:

جدول )64(
 قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي موؤهل اأقل من املتو�سط ورتب 

درجات ذوي املوؤهل ملتو�سط على بعد الثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم الذات
مقيا�س مفهوم 

�لذ�ت
م�ستوى 

متو�سط ن�ملوؤهل
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لثقة بالنف�س
�أقل من 
33330.00‚1818متو�سط

غري د�ل159.0001.468
88573.00‚2423متو�سط

يتب���ني م���ن ج���دول )64( ع���دم وج���ود ف���روق د�لة بني متو�س���طي رت���ب درجات 
�أق���ل م���ن  �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون لو�لدي���ن ذي موؤه���ل 
متو�س���ط، ورت���ب درج���ات �أقر�نه���م �لذي���ن ينتمون لو�لدي���ن ذي موؤهل متو�س���ط على 
�لبع���د �لجتماع���ي ملقيا����س مفهوم �لذ�ت، وتت�س���ح دللة �لفروق بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ل- )18( ذي �إعاق���ة ب�س���رية �لذي���ن ينتم���ون لو�لدي���ن ذي موؤه���ل �أق���ل م���ن 
متو�س���ط و�ل- )10( ذي �إعاق���ة ب�س���رية لو�لدي���ن ذي موؤه���ل ع���ال عل���ى بع���د �لثق���ة 
بالنف�س با�س���تخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي من                                          

خالل �جلدول �لآتي:
جدول )65( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي موؤهل اأقل من 
املتو�سط ورتب درجات ذوي املوؤهل العايل على بعد الثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Zقيمة U�لرتب
�لدللة

بعد �لثقة بالنف�س
�أقل من 
03180.50‚1810متو�سط

0.0009.5000.01
55225.50‚1022عال
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يت�س���ح م���ن ج���دول)65( وج���ود ف���روق د�لة عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �لذين ينتمون لو�لدين ذي 
موؤهل �أقل من متو�سط، ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون لو�لدين ذي موؤهل عال 
عل���ى �لبع���د �لجتماعي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�س���الح �لأخري، وتت�س���ح دللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طي رتب درجات �ل- )24( ذي �إعاقة ب�س���رية �لذي���ن ينتمون لو�لدين ذي 
موؤهل متو�س���ط و�ل- )10( ذي �إعاقة ب�س���رية لو�لدين ذي موؤهل عال على بعد �لثقة 
بالنف�س با�س���تخد�م �ختبار مان ويتني Mann-Whitney Test �لالبار�مرتي من 

خالل �جلدول �لآتي:
جدول )66( 

قيم )U( لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ذوي موؤهل املتو�سط ورتب درجات ذوي 
املوؤهل العايل على بعد الثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم الذات

مقيا�س مفهوم 
�لذ�ت

م�ستوى 
متو�سط ن�ملوؤهل

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة
U 

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لثقة بالنف�س
00312.00‚2413متو�سط

12.0004.1400.01
30283.0‚1028عال

يت�س���ح م���ن ج���دول )66( وجود ف���روق د�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )0.01( بني 
متو�س���طي رتب درجات �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �لذين ينتمون لو�لدين ذي 
موؤهل متو�سط ورتب درجات �أقر�نهم �لذين ينتمون لو�لدين ذي موؤهل عال على بعد 
�لثقة بالنف�س ملقيا�س مفهوم �لذ�ت ل�سالح �لأخري، وميكن تف�سري ذلك باأن �أن �لفرد 
�ل�س���وي ب�س���فة عام���ة �لذي لديه ثقة بنف�س���ه يك���ون متقباًل لذ�ته يف جمي���ع �ملو�قف، 
ول يهرب من �لو�جبات وم�س���تمر بالعطاء وي�س���عد بثمر�ت �أعماله ول ي�سيبه �لياأ�س 
من حالت �لف�س���ل، ويختلف �لأمر كثرًي� لدى �لفرد ذي �لإعاقة �لذي ت�س���هم �لأ�سرة 
ب�سكل �أكرب و�أخطر يف ت�سكيل خ�سائ�سه و�سماته ومنها �لثقة بالنف�س، وهذ� ما �أكدت 
عليه در��س���ة )ر�كان، 2001، �س31( �أن �أ�س���اليب �ملعاملة �لو�لدية دوًر� يف تعزيز �لثقة 

بالنف�س لدى �لأبناء.

�لعام���ل �لقت�س���ادي لالأ�س���رة يف تلبي���ة �حتياج���ات  �أن ننك���ر دور  ول ميك���ن 
�أع�س���ائها، وتوف���ري متطلبات �أبنائها، ومن �أكرث �مل�س���كالت �لأ�س���رية بروًز� �مل�س���كالت 
�لقت�س���ادية كقلة �لدخل �أو �س���وء �لت�سرف يف �لدخل و�نخفا�س �مل�ستوى �لقت�سادي 
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لالأ�س���رة، �مل�س���كالت �ل�س���حية كمر����س �أح���د �أف���ر�د �لأ�س���رة مبر�س مزمن و�لإ�س���ابة 
بالعاه���ات و�لإعاقات، هذه �مل�س���كالت ت�س���هم ب�س���كل كب���ري يف تن�س���ئة �لو�لدين لبنهم 

�سو�ء عادًيا �أم معاق.
وم���ن خ�س���ائ�س �لثق���ة بالنف�س �أنها تث���ري �لنفعالت �ليجابي���ة، وتبعث على 
�ل�س���عور باحلما����س و�لبهجة وت�س���اعد على تركي���ز �لنتباه وتزيد �ملثاب���رة و�جلهد يف 
�س���بيل حتقيق �لأهد�ف و�لنجاح، مما ي�س���هم يف بناء مفهوم ذ�ت �يجابي فتجعل �لفرد 
خالًي���ا م���ن �ملخاوف، قادر على تنظيم �لبيئة و�أفكاره ب�س���رعة ودق���ة وباأقل معونة من 
�لآخرين، مما ميكنه من تخطي �ل�س���عاب و�لو�س���ول �إىل م�س���توى عال من �لإجناز، 
وي���وؤدي ذل���ك �لت�س���وق �إىل مناق�س���ة �لآخرين و�حرت�م �ل���ذ�ت، ول يحدث ذلك يف ظل 

�أو�ساع �قت�سادية مرتدية لالأ�سرة.

نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين����س �لفر����س �خلام����س عل���ى �أن���ه: » توج���د عالق���ة �س���البة ب���ني �ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي ومفه���وم �ل���ذ�ت لدى �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية »، وللتحقق من 
ه���ذ� �لفر����س قام �لباحث بح�س���اب معام���ل �رتباط بري�س���ون بني متو�س���طات درجات 
عين���ة �لبح���ث على مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي ومتو�س���طات درجاته���م على مقيا�س 

مفهوم �لذ�ت، ويت�سح ذلك من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )67( 

قيم معامالت ارتباط بري�سون بني متو�سطات الدرجات على
مقيا�س ال�سلوك الالتوافقي ومقيا�س مفهوم الذات 

              مفهوم                           
�لذ�ت

�ل�سلوك
 �لالتو�فقي

�لثقة �لأخالقي�لجتماعي�لعقلي�جل�سمي
بالنف�س

�لدرجة 
�لكلية

- 0.192- 0.240- 0.565**- 0.263- 0.3040.061*�لعنف
- 0.195- 0.224- 0.285*- 0.176- 0.299*0.411**�لتمرد

- 0.185- 0.170- 0.205- 0.324*- 0.126- 0.283*�ل�سلوك غري �ملوؤمتن
- 0.120- 0.368*- 0.054- 0.168- 0.425*- 0.152�ل�سلوك �لن�سحابي

- 0.263- 0.12- 0.333*- 0.113- 0.106- 0.181�لن�ساط �لز�ئد
- 0.401**- 0.278*- 0.251*- 0.223- 0.406*- 0.392**�لدرجة �لكلية

0.01**                                             0.05*
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يت�س���ح م���ن ج���دول )67( وجود �رتباط���ات �س���البة - وموجبة بني متو�س���طات 
درج���ات عين���ة �لبح���ث عل���ى �أبع���اد �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي ومتو�س���طات درجاته���م على 
مقيا�س مفهوم �لذ�ت، فالرتباطات معظمها �س���البة لكنها غري د�لة ومنها �لقليل ما 

هو موجب.

يتبني من جدول )67( وجود �رتباط موجب د�ل عند م�س���توى دللة )0.05( 
بني �لبعد �جل�س���مي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وبعد �لعنف و�ل�س���لوك �لعدو�ين، �إذ ي�س���عر 
ذي �لإعاقة �لب�سرية نتاج قوته وعنفه وعد�ئه مع نف�سه �أو مع �لأخرين �أو مع �لأ�سياء 
�أن مفه���وم �ل���ذ�ت �جل�س���مي لدي���ه �إيجابي من حيث عنفو�ن �جل�س���م وقوت���ه. ويوجد 
�رتب���اط موج���ب د�ل عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني بع���د �لتمرد و�لبعد �جل�س���مي 
ملقيا����س مفه���وم �ل���ذ�ت وي�س���ري يف نف����س �لجت���اه �ل�س���ابق ب���اأن ذي �لإعاقة �لب�س���رية 
ي�س���عر يف مت���رده ورف�س���ه لالأو�مر و�لتعليم���ات �إما لفظًي���ا �أو بدنًي���ا �أن مفهوم �لذ�ت 
�جل�س���مي �إيجابي وفعال، ويوجد �رتباط �س���الب د�ل عند م�س���توى دللة )0.05( بني 
�لبع���د �جل�س���مي ملقيا�س مفهوم �لذ�ت و�ل�س���لوك غري �ملوؤمتن، فق���د يلجاأ ذي �لإعاقة 
�لب�س���رية �إىل بع����س �ل�س���لوك غري �ملوؤمت���ن كالغ�س و�لك���ذب، ويوجد �رتباط �س���الب 
���ا لكن غري د�ل بني �ل�س���لوك �لن�س���حابي ومفهوم �لذ�ت �جل�س���مي، فق�س���ور ذي  �أي�سً
�لإعاقة �لب�س���رية يف حا�س���ة �لإب�س���ار �أو حالة �لعينني يجعله ل ير�سى ب�سكل �إيجابي 
ع���ن مفه���وم ذ�ت���ه ومن ثم جن���ده �أكرث �ن�س���حابية وعزلة عن جمتمعه خا�س���ة يف ظل 

�لجتاهات �ملجتمعية �ل�سالبة. 

ويت�س���ح وجود �رتباط �س���الب غري د�ل بني مفهوم �لذ�ت �جل�س���مي و�لن�س���اط 
�لز�ئد، فعدم ر�سا ذي �لإعاقة �لب�سرية عن �سورة �جل�سم لديه �أو مفهوم �لذ�ت غري 
�لإيجابي بالن�سبة له يجعله يلجاأ �إىل ��ستخد�م حيلة �لتعوي�س �لدفاعية كميكانيزم 
دفاع���ي يجعل���ه �أكرث تو�فًقا مع �لبيئة �ملحيطة �لتي تر�ه عاجًز� عن �حلركة �ل�س���وية 
�لت���ي يقوم بها قرينه �ملب�س���ر. ويت�س���ح وجود �رتباط �س���الب د�ل ب���ني �لدرجة �لكلية 
ملقيا����س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي ومفه���وم �ل���ذ�ت �جل�س���مي ل���دى عين���ة �لبح���ث، وه���ذه 
نتيج���ة منطقي���ة للنتائج �ل�س���الف ذكرها ووجود �رتباطات �س���البة بني �أبعاد �ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي ومفه���وم �لذ�ت �جل�س���مي ل���دى عينة �لبحث، كما �أت�س���ح وج���ود �رتباط 
�س���الب غ���ري د�ل ب���ني مفهوم �ل���ذ�ت �لعقلي، وبعد �لعن���ف، ووجود �رتباط �س���الب د�ل 
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ب���ني �لبع���د �لعقل���ي ملقيا�س مفهوم �ل���ذ�ت، وبعد �لتمرد عند م�س���توى دلل���ة )0.05(، 
فتاأثري �لإعاقة �لب�س���رية على منو �لعمليات �لعقلية �لعليا، و�لإدر�ك �لقا�س���ر للذي 
�إعاقة ب�س���رية لبيئته �ملحيطة به، يجعل تكيفه معها حم�س���ور يف �إطار �س���يق ويوؤثر 
عل���ى مفه���وم �لذ�ت لديه؛ مما يجعل���ه �أكرث مترًد� وعنًفا م���ع �ملحيطني يه، كما تبني 
وجود �رتباط �س���الب غري د�ل بني مفهوم �لذ�ت �لعقلي، وبعد �ل�س���لوك غري �ملوؤمتن 
وبعد �لن�س���اط �لز�ئد، فاإذ� كانت �ملعايري �جل�س���مية، و�لقدرة �لعقلية لها �أثر كبري يف 
تقيي���م �لف���رد لذ�ت���ه، وللتعلم دور كب���ري يف زيادة مفه���وم �لذ�ت فاملر�ه���ق ذي �لإعاقة 
�لب�سرية يعاين من �إعاقة ومل يكتمل تعلمه بالدرجة �لكافية، ومن ثم جنده ي�سلك 
بع�س �ل�سلوك �لالتو�فقي كال�سلوك غري �ملوؤمتن و�لن�ساط �لز�ئد، كما وجد �رتباط 
�سالب د�ل عند م�ستوى دللة )0.05( بني مفهوم �لذ�ت �لعقلي و�ل�سلوك �لن�سحابي، 
فك���ف �لب�س���ر يغري ويعيد تنظي���م �حلياة �لعقلية للفرد باأكملها، و�أت�س���ح من در��س���ة 
)�لبطاينة، �جلر�ح، حممود، 2009، �س 45( �أن عدم �لتكيف �لجتماعي لدى فاقدي 
�لب�س���ر يع���ود �إىل �أن �ملجتم���ع ه���و �لذي ي�س���بب ه���ذه �مل�س���كالت ولي�س فاقدو �لب�س���ر 
�أنف�سهم، كما تبني وجود �رتباط �سالب غري د�لة بني مفهوم �لذ�ت �لجتماعي وبعد 
�لعنف وبعد �لتمرد، فاإذ� كان ذوو �لإعاقة �لب�س���رية �أبطاأ يف منو �ملهار�ت �لجتماعية 
مقارن���ة باأقر�نهم �ملب�س���رين ومييلون �إىل �لعتماد ن�س���بًيا على �لأ�س���خا�س �لأخرين 
و�ل�س���لبية ب���دًل م���ن �لتفاعل �لإيجاب���ي معهم، فال ميك���ن �أن ننتظر منهم �س���لوكيات 
تو�فقي���ة، وبالت���ايل جندهم يحزون م�س���تويات مرتفع���ة من �لعنف �للفظ���ي و�لتمرد 

وعدم �لمتثال لالأو�مر و�لتعليمات )بدر�ن، �أبو �لنجا، 2003، �س209(.

كذلك يوجد �رتباط �سالب د�ل بني مفهوم �لذ�ت �لجتماعي وبعد �ل�سلوك غري 
�ملوؤمتن عند م�ستوى دللة )0.05(، فالجتاهات �ل�سالبة و�ملتدنية من �لآخرين نحو 
ذي �لإعاقة �لب�سرية و�سعف ثقته بذ�ته و�ل�سعور بالعزلة و�لعجز و�لإحباط و�لف�سل 
تدفعه يقوم ببع�س �ل�سلوك غري �ملوؤمتن كال�سرقة، �لكذب، �لنميمة، �لغيبة. ويوجد 
���ا لكنه غ���ري د�ل بني مفهوم �ل���ذ�ت �لجتماعي، وبعد �لن�س���حاب  �رتب���اط �س���الب �أي�سً
و�لن�س���اط �لز�ئ���د، فذو �لإعاقة �لب�س���رية  بطبيع���ة �إعاقته و�لجتاه���ات �لجتماعية 
�ل�س���البة �ل�س���ائدة جتعله �أقل تو�فق �سخ�س���ًيا و�جتماعًيا، وتقباًل لالآخرين و�س���عوًر� 
بالنتم���اء باملجتم���ع و�أك���رث ��س���تخد�ًما للحيل �لدفاعية يف �س���لوكه وهو �أكرث عر�س���ه 
لال�س���طر�بات �لنفعالية من �ملب�س���رين، فنجده ين�س���حب ويرف�س �ملجتمع �ملحيط.
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كما �أت�س���ح وج���ود �رتباط �س���الب د�ل بني بعد مفهوم �ل���ذ�ت �لأخالقي، وبعد 
�لعن���ف عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01(، وعن���د م�س���توى دلل���ة )0.05( بني بع���د مفهوم 
�ل���ذ�ت �لأخالق���ي وبع���د �لتمرد، و�لن�س���اط �لز�ئد، ف���ذوو �لإعاقة �لب�س���رية �أبعد �إىل 
ح���د ما عن �أ�س���حاب �ل�سخ�س���يات �ملتو�فقة نظًر� لق�س���ور �إدر�كه���م بالو�قع على نحو 
�أك���رث فاعلي���ة وعالق���ات فعال���ة م���ع �لأخري���ن، ويوؤثر ذل���ك �س���لًبا على مفه���وم �لذ�ت 
�لأخالق���ي لديه���م، وتوج���د �رتباط���ات �س���البة لك���ن غري د�لة ب���ني بعد مفه���وم �لذ�ت 
�لأخالقي وبعدين �ل�سلوك غري �ملوؤمتن و�ل�سلوك �لن�سحابي، فقد يلجاأ ذي �لإعاقة 
�لب�س���رية �إىل �ل�س���رقة لتحقي���ق �لذ�ت، وقد يلجاأ �إىل �ل�س���رقة لإ�س���باع مي���ل �أو رغبة 
ي���ري فيها نف�س���ه �س���عيًد�، وهذ� يوؤث���ر على مفهوم �ل���ذ�ت �لأخالقي لديه �س���لًبا، وقد 
ي�س���احب ذلك �ن�س���حاب ذي �لإعاقة �لب�س���رية و�نعز�له عن �ملجتم���ع �ملحيط وجتنب 
�لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لإخف���اق يف �مل�س���اركة يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة ب�س���كل مبا�س���ر، 
و�لفتق���ار �إىل �أ�س���اليب �لتو��س���ل �لجتماعي، ويرت�وح هذ� �ل�س���لوك ب���ني عدم �إقامة 
عالق���ات �جتماعي���ة �أو بن���اء �س���د�قة م���ع �لأق���ر�ن �إىل كر�هي���ة �لت�س���ال بالأخري���ن 
و�لنع���ز�ل ع���ن �لنا�س و�لبيئة �ملحيط���ة، كما تبني وجود �رتباط �س���الب غري د�ل بني 
بع���د �لثق���ة بالنف����س ملقيا����س مفهوم �ل���ذ�ت ومعظم �أبع���اد �ل�س���لوك �لالتو�فقي )بعد 
�لعن���ف، بع���د �لتمرد، بعد �ل�س���لوك غري �ملوؤمتن، بعد �لن�س���اط �لز�ئد(، ففقد �لب�س���ر 
قد يطبع �ساحبه ب�سمات �سعف �لثقة بالنف�س وعدم �ل�سعور بالأمن ومن ثم �لعزلة 
و�لنط���و�ء. و�أ�س���ارت در��س���ة ناي���ت (Knight, 2008( �إىل �أن هن���اك �نخفا����س يف 
مفه���وم �لذ�ت لدى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية حل�س���ولهم على م�س���توى �أعلى يف �لعزلة 
�لجتماعية، كما �أن كف �لب�س���ر �ملفاجئ ي�س���يب �س���احبه بال�س���لوك �لعدو�ين، بل قد 
ي���وؤدي �إىل �ملي���ول �لنتحارية وخا�س���ة �إذ� �نقطع �لأمل يف �ل�س���فاء. وهذ� بدوره يوؤدي 
�إىل �سيوع �ل�سلوك �لالتو�فقي لديهم كالعنف و�ل�سلوك �لعدو�ين و�لتمرد، و�ل�سلوك 

غري ملوؤمتن، و�حلركة �ملفرطة.

وتب���ني وج���ود �رتباط �س���الب د�ل عند م�س���توى دلل���ة )0.05( بني بع���د �لثقة 
بالنف�س ملقيا�س مفهوم �لذ�ت وبعد �ل�س���لوك �لن�س���حابي، كذلك يوجد �رتباط �سالب 
د�ل عند م�ستوى دللة )0.05( بني بعد �لثقة بالنف�س و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�سلوك 
�لالتو�فقي، فتعر�س ذي �لإعاقة �لب�سرية لأنو�ع عديدة من �ل�سر�ع �لنف�سي نتيجة 
عدم قدرته على حتقيق �لر�س���ا و�لتز�ن �لنف�س���ي، وي�سكل ذلك عائًقا �أمام حماولته 
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ا ق�سور يف مهار�ت �لتو��سل و�لتفاعل مع �لأخرين، كل  �لنف�سية لتحقيق ذ�ته، و�أي�سً
هذه �مل�سببات تقلل من فر�سة �لتعبري عن م�ساعره ورغباته. وبالتايل �سعف �سعوره 

بالثقة بالنف�س وظهور �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لأعر��س �لن�سحابية لديه.

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س �لفر����س �ل�س���اد�س عل���ى �أن���ه: » توج���د عالق���ة موجب���ة ب���ني �إحباط���ات 
�لطفول���ة و�ل�س���لوك �لالتو�فقي لدى �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية »، وللتحقق 
من هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�ساب معامل �رتباط بري�سون بني متو�سطات درجات 
عين���ة �لبح���ث عل���ى مقيا�س �إحباط���ات �لطفولة، ومتو�س���طات درجاتهم عل���ى مقيا�س 

�ل�سلوك �لالتو�فقي، ويت�سح ذلك من خالل �جلدول �لآتي:
جدول )68(

قيم معامالت ارتباط بري�سون بني متو�سطات الدرجات على
مقيا�س اإحباطات الطفولة ومقيا�س ال�سلوك الالتوافقي

                �ل�سلوك 
�لالتو�فقي

�إحباطات �لطفولة
�لتمرد�لعنف

�ل�سلوك 
غري 

�ملوؤمتن
�ل�سلوك 

�لن�سحابي
�لن�ساط 

�لدرجة �لز�ئد
�لكلية

0.216*0.3660.182*0.240*0.301*0279*ج�سدي
0.2510.1360.1250.1880.341*0.286*لفظي

0.2370.1860.1690.270*0.1460.147نبذ و�إهمال
0.2350.1990.177*0.3620.167*0.213*�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )68( وج���ود �رتباط���ات موجب���ة ب���ني متو�س���طات درج���ات 
عين���ة �لبح���ث على مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي، ومتو�س���طات درجاتهم على مقيا�س 
�إحباط���ات �لطفول���ة، و�لرتباطات جميعها موجبة ومنها ما هو د�ل و�لأخر غري د�ل، 
حي���ث يوج���د �رتباط موجب د�ل عند م�س���توى دللة )0.05( ب���ني �إحباطات �لطفولة 
�جل�س���دي، ومعظم �أبعاد مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي )بع���د �لعنف، بعد �لتمرد، بعد 
�ل�س���لوك غري �ملوؤمتن، بعد �ل�س���لوك �لن�س���حابي( و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، ويوجد 
�رتب���اط موج���ب غ���ري د�ل ب���ني �إحباط���ات �لطفولة �جل�س���دي وبع���د �لن�س���اط �لز�ئد، 
وميك���ن تف�س���ري ذل���ك �أن مع رف�س �لأ�س���رة طفله���ا ذي �لإعاقة �لب�س���رية قد تتعامل 
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مع���ه باأ�س���كال �لإي���ذ�ء �لب���دين، حتى و�إن كان ب�س���يًطا من وجهة نظره���م �إل �أنه يبقي 
�أثًر� �س���لبًيا وقوًيا يف نف�س���ية �لطفل ذي �لإعاقة، وك�س���فت در��سة )�لعناين، �خلالدي، 
�ليماين، 2012( �أن �لإيذ�ء �جل�سدي و�لعاطفي مُيار�س من �لأب و�لأم وبدرجات كبرية 
مع �لأطفال ذوي �لإعاقة من �لفئات �لعمرية �لدنيا )8 - 9�س���نو�ت(، و�أ�س���ارت �لأطر 
�لنظرية �إىل �أن �إحباطات �لطفولة �لناجتة عن �لإ�ساءة �لبدنية �لتي قد يتعر�س لها 
ذوو �لإعاقة �لب�سرية يوؤدي �إىل ظهور �ل�سلوك �لالتو�فقي، ومنها �ل�سلوك �لعدو�ين 
ل���دى �ملر�هق���ني فممار�س���ة م�س���تويات عالية من �لإ�س���اءة �لو�لدية �س���و�ء �ل�س���رب �أو 
�لتوبي���خ �أو م�س���تويات دني���ا من �لع���زل و�لنبذ، كل هذ� ي���وؤدي �إىل م�س���تويات مرتفعة 
من �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �ملر�هقني )كفايف، �لنيال، �سامل، 2009، �س �س57 - 58(، 
كم���ا يتب���ني وج���ود �رتباط���ات موجب���ة د�لة ب���ني �إحباط���ات �لطفولة �للفظي���ة وبعدي 
�لعن���ف و�س���لوك �لتم���رد عند م�س���توى دلل���ة )0.05(، وتوجد �رتباط���ات موجبة غري 
د�لة بني �إحباطات �لطفولة �للفظية، وبقية �أبعاد مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي )بعد 
�ل�سلوك غري �ملوؤمتن، بعد �ل�سلوك �لن�سحابي، بعد �لن�ساط �لز�ئد( و�لدرجة �لكلية 
للمقيا�س، نظًر� لتعر�س ذوو �لإعاقة �لب�سرية �إىل �إحباطات �لطفولة �للفظية ب�سكل 
م�ستمر يف �سورة توبيخات و��ستهز�ء�ت �لبع�س و�ملحيطني بهم، جندهم يعجزون عن 
�ملقاوم���ة �أو حتى �لتعبري عن رف�س���هم لهذه �ملمار�س���ات، لذ� فهم يعانون من م�س���اعر 
�لغ�س���ب �ل���ذي يظهر يف �ل�س���لوك �لعد�ئي جت���اه �لبع�س و�لرغب���ة يف �نعز�ل �ملجتمع 
و�لن�سحاب من �ملو�قف �لجتماعية، ولكونهم قا�سرين فاإنهم يتعاملون مع و�لديهم 
بال�س���مت و�لكب���ت، وق���د �أكدت بع����س �لدر��س���ات �أن �إحباطات �لطفولة ق���د توؤدي �إىل 
�أ�سر�ر بالغه يف �سخ�سيه �ملر�هق كمعانته من �ملخاوف �لجتماعية �ملر�سية، كما تبني 
وج���ود �رتباط موجب د�ل ب���ني بعد �لنبذ و�لإهمال ملقيا����س �إحباطات �لطفولة وبعد 
�ل�س���لوك غري �ملوؤمتن ملقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي، وجاءت بقية �لرتباطات بني بعد 
���ا لكنها غري د�لة،  �لنب���ذ و�لأبع���اد �لأخرى ملقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي موجبة �أي�سً
حيث �أ�س���ارت �لأطر �لنظرية �إىل �أن �إحباطات �لطفولة �لناجمة عن ��س���اءة �لو�لدين 
لأبنائه���م ونبذه���م و�إهماله���م لأبنائه���م ذوي �لإعاقة ت���وؤدي �إىل �س���وء �لتكيف وظهور 
�لعديد من �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �ملر�هقني (Butany, et al., 2012(؛ يف حني 
ك�س���فت در��س���ة �إبر�هي���م )2011،����س. 283( عن معام���الت �رتباط عالي���ة بني مظاهر 
�لإ�ساءة �لو�لدية �سو�ء من �لأب �أو �لأم وم�ستوى �ل�سعور بالوحدة لدى �أطفال �ل�سف 

�ل�ساد�س �لبتد�ئي بغ�س �لنظر عن نوع �لطالب.
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نتائج الفر�س ال�سابع: 
ين����س �لفر�س �ل�س���ابع على �أنه: » يوجد تفاعل بني مفه���وم �لذ�ت و�إحباطات 
�لطفول���ة عل���ى ظه���ور �ل�س���لوك �لالتو�فقي ل���دى �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
»، وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م �أ�س���لوب �لنح���د�ر �ملتع���دد                
�لكل���ى  �ملتع���دد  �لنح���د�ر  طريق���ة  وهم���ا:  بطريقت���ني   ،Multiple Regression
 Stepwise �أو طريق���ة �لتحلي���ل �ملتتاب���ع  )Enter(، وطريق���ة �خلط���و�ت �ملتتالي���ة 
Analysis، وجاءت �لنتائج كما يو�سحها �جلدولني )69، 70( وذلك على �لنحو �لآتي: 

)Enter( 1- طريقة النحدار املتعدد الكلى

جدول )69( 
حتليل النحدار للمتغريات امل�ستقلة )اإحباطات الطفولة، ومفهوم الذات( على املتغري التابع 

)ال�سلوك الالتوافقي(

�ملتغري�ت 
�مل�ستقلة

)Enter( طريقة

معامل 
�لنحد�ر 

)B(

�خلطاأ 
�ملعياري 
)S. R(

Beta
.TSig.R2FSigبيتا

�إحباطات 
1.0760.0930.82711.6070.000-�لطفولة

0.77684.9760.01
0.3000.1530.1401.9670.055مفهوم �لذ�ت

يت�س���ح من نتائج جدول )69( حتقق �لفر�س �ل�س���ابع جزئًيا؛ حيث �أنه يوجد 
تاأثري معنوي لأبعاد متغري �إحباطات �لطفولة على متغري �ل�سلوك �لالتو�فقي لدى 
�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية، وبلغت قيمة )F( �ملح�سوبة للنموذج )84.976( وهى 
قيمة د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(، كما يت�سح �أنه ل يوجد تاأثري معنوي 

لأبعاد متغري مفهوم �لذ�ت منفردة على �ملغري �لتابع بعد )�ل�سلوك �لالتو�فقي(.

كما بلغت قيمة )R2(للنموذج )0.776(، �أي �أن �أبعاد متغري �إحباطات �لطفولة 
جممع���ة ت�س���هم مبقد�ر 77.6% يف تف�س���ري �لتباي���ن �لكلى لل�س���لوك �لالتو�فقي لذوي 

�لإعاقة �لب�سرية.
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)Stepwise( 2- طريقة النحدار املتدرج

جدول )70( 
حتليل النحدار للمتغريات امل�ستقلة )اأبعاد احباطات الطفولة( 

على املتغري التابع )ال�سلوك الالتوافقي(

�ملتغري�ت 
�مل�ستقلة

)Stepwise)طريقة

معامل 
�لنحد�ر 

)B(

�خلطاأ 
�ملعياري 
 S.)
)R

Beta
TSig.R2بيتا

R2 
Change

FSig.

�إحباطات 
12.5330.000.7540.754157.0760.00-1.1330.0900.871�لطفولة

يت�س���ح من نتائج جدول )70( �أنه ميكن �لتنبوؤ بال�س���لوك �لالتو�فقي )�ملتغري 
�لتاب���ع( م���ن خ���الل �إحباط���ات �لطفول���ة بن�س���بة 75.4%، �أو مبعن���ى �آخ���ر �أن �إحباطات 
�لطفولة ت�س���هم مبقد�ر 24.4% يف تف�س���ري �لتباين �لكلى لل�س���لوك �لالتو�فقي، وهذ� 
يدل على حجم �أثر كبري، وعلية ميكن �س���ياغة معادلة للتنبوؤ بال�س���لوك �لالتو�فقي 

من �إحباطات �لطفولة لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية على �لنحو �لآتي:
�ل�سلوك �لالتو�فقي = ثابت �لنحد�ر + )قيمة بيتا × �إحباطات �لطفولة(

�ل�سلوك �لالتو�فقي = 1.133 +(-0.871× �إحباطات �لطفولة )�أي �أن 
�ل�سلوك �لالتو�فقي = 1.133 – )0.871× �إحباطات �لطفولة )

وميك���ن تف�س���ري ذل���ك ب���اأن �لإعاقة �لب�س���رية توؤثر عل���ى ن�س���اط ذوي �لإعاقة، 
حي���ث تتجلى لديهم �س���عوبات وم�س���كالت �أكرث يف �لعالقات مع �لأ�س���دقاء، ويعانون 
من �لوحدة فهم معزولون من قبل �أقارنهم �ملب�سرين، ولديهم منا�سبات وفر�س �أقل 
لتطوي���ر مهار�تهم �ل�سخ�س���ية، ويعتم���دون على �أباءهم، يف حني �أن معظم م�س���كالت 
�لكفي���ف ه���ي م�س���كالت مرتبط���ة بالإعاقة نف�س���ها، و�لبع����س �لآخر مرتب���ط برعاية 
�ملحيطني، وتدور هذه �مل�س���كالت يف �ل�س���عور بالعزلة، وما ي�س���احبها من خوف وقلق 
نتيجة عزلته يف بيئة فقرية حمدودة، ف�ساًل عن �لنطو�ء و�خلجل و�لن�سحاب �لتي 
ت���وؤدي �إىل جتن���ب �لدخ���ول يف عالقات م���ع �لأفر�د �لآخرين ب�س���بب �لإعاق���ة و�لعجز 
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عن �حلركة و�إحباطات �لطفولة �لتي تفر�س���ها طبيعة �لإعاقة �لب�س���رية عليهم، كما 
ي�سعر �لفرد ذي �لإعاقة �لب�سرية بوجود قيد يحد من حرية �لت�سرف لديه، فهو ل 
ي�س���تطيع فع���ل ما يريد ويرغب فيه، فهناك فعاليات و�أن�س���طة كث���رية متنعه �لإعاقة 
م���ن �مل�س���اركة فيه���ا، و�لكث���ري م���ن �خلرب�ت �لب�س���رية حتجب عن���ه، فهو ل ي�س���تطيع 
�لتمت���ع بحري���ة �حلركة �لب�س���يطة لأن هذه �حلركة تتطلب �لب�س���ر، ول ي�س���تطيع �أن 

ي�سيطر على �لبيئة مما يزد�د �إلية �إحباطات �لطفولة ذ�ت �لطابع �جل�سدي.

ول ي�س���تطيع ذي �لإعاقة �لب�س���رية �أن يكت�س���ب �أمناط �ل�س���لوك �ملختلفة �لتي 
يكت�س���بها �ملب�س���ر عن طريق �لتقليد �لب�س���ري مثل �رتد�ء �ملالب����س �أو تناول �لطعام، 
ويحرم من �ملعلومات و�مل�س���اعر �لتي ت�س���ل �إلينا عادة من خالل �لنظرة، �لبت�س���امة، 
�لتجهم، �لالمبالة، ول ي�س���تطيع �أن ي�س���لك يف �ملو�قف �لجتماعية �ل�سلوك �ملطلوب 
كما يفعل �ملب�سر �لذي يرى كل ما يحيط به، ومبا �أن �لفرد ل ي�ستطيع روؤية �لآباء �أو 
�لأقر�ن فهو غري قادر على تقليد �ل�سلوك �لجتماعي �أوفهم �لنماذج غري �ل�سفهية.

وبالت���ايل ق���درة �لكفيف عل���ى �لتو�ف���ق �لجتماعي وتكوين �جتاه���ات �يجابية 
نح���و �ملجتم���ع ونحو ذ�ت���ه مرهونة مبو�قف �لآخرين، و�جتاه���ات �أفر�د �ملجتمع �لذي 
يعي�س فيه، فم�سكلة �لتو�فق �لجتماعي عند �لكفيف تن�ساأ نتيجة معاملة �ملجتمع له 
بطريقة خمتلفة، فمو�قف �لرف�س توؤدي �إىل �لنعز�لية، ومو�قف عدم �لتقبل توؤدي 
�إىل �أمناط �سلوكية فيها من مظاهر �سوء �لتو�فق كالقلق وعدم �لطمئنان، و�لت�ستت 
و�لإحب���اط، مم���ا يزد�د �إلية �إحباط���ات �لطفولة ذ�ت طابع �لنب���ذ و�لإهمال، وهذ� كله 
ي���رتك �أث���ًر� عميًق���ا يف نف�س �لفرد ذي �لإعاقة �لب�س���رية، ويف تكوي���ن فكرته عن ذ�ته 
وقدر�ت���ه و�إمكانيات���ه ويف تط���ور �سخ�س���يته، وم���ن ث���م �س���وء �لتكي���ف و�ل�س���طر�بات 
�لنفعالي���ة و�ل�س���لوكية عن���د ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية و�لت���ي يك���ون مرده���ا �إىل عو�مل 
�جتماعي���ة �أكرث من عامل فقد �لب�س���ر، فالجتاه���ات �لو�لدية لها �أثر كبري على منو 
�سخ�س���ية �لكفي���ف �ملر�ه���ق، وعلى �س���لوكياته �لتي من �أبرزها: �ل�س���لوك �لتعوي�س���ي، 

�ل�سلوك �لإنكاري، �ل�سلوك �لدفاعي، �ل�سلوك �لالتو�فقي، �ل�سلوك �لن�سحابي.

وت�سهم �إحباطات �لطفولة و�إتباع �لو�لدين لأ�ساليب تن�سئة غري �سوية، وردود 
�أفعالهم���ا �ملتناق�س���ة ب�س���كل كبري يف حرمان �لف���رد ذي �لإعاقة �لب�س���رية من �لكثري 
م���ن �مله���ار�ت �لأ�سا�س���ية �لتي تعمل على �س���رعة تو�فق���ه وتو�زنه �لنف�س���ي، لذ� ينبغي 
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عل���ى �لو�لدي���ن �أن يدركا �لدور �لهام و�لرئي�س���ي يف عملية تن�س���ئة �بنه���م ذي �لإعاقة، 
حي���ث �أن خ�سائ�س���ه �لنفعالية تت�س���كل منذ �لبد�ية فاإذ� كان �لف���رد متقباًل لإعاقته، 
كان���ت نظرت���ه للحياة متفائل���ة و�إيجابية، وبالتايل يكون من���وه �لنفعايل متجًها نحو 
�ليجابي���ة فتق���ل م�س���كالته و�س���ر�عاته و�س���لوكياته غري �ملقبول���ة، �أم���ا �إذ� تربى على 
رف�س���ه �لإعاقة و�لتنكر لها، �س���تنمو نظرته للحياة مت�س���ائمة و�س���لبية، و�سيعاين من 
�ل�سر�عات �لنف�سية و�لإحباط و�ل�سعور بالف�سل وعدم �لنجاح، وتتولد عنده م�سكالت 

�أخرى كعدم تطوير �أ�ساليب فعالة للتعامل مع �لبيئة.

ويف �سوء �لنتائج �ل�سابقة يقدم �لباحث �لتو�سيات �لآتية للقائمني على رعاية 
�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية: 

�لهتم���ام ب���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، و�لتعام���ل معه���م ب�س���كل ل يختل���ف ع���ن 1 ))
نظائرهم من �ملب�سرين، حتي ل يثري ح�سا�سيتهم.

توفري �لدعم �لجتماعي، و�لنف�سي للمر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.1 ))
م�س���اعدة ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية على �ل�س���تقالل، وتدريبه على �إد�رة �س���ئونه 1 ))

بنف�سه. 
عقد لقاء�ت جتمع بني �ملعلمني، و�أ�سر �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية ملعرفة 1 4)

�أي تغري�ت تطر�أ على �سلوكهم. 
م�س���اعدة ذي �لإعاقة �لب�سرية �أن يتقبل ذ�ته، ويكت�سف قدر�ته، ويتعرف على 1 5)

مهار�ته، وم�ساعدته على تنميتها. 
�ل�س���تفادة م���ن نتائ���ج �لبح���ث يف و�س���ع بر�م���ج �إر�س���ادية متنوع���ة لتخفي���ف 1 6)

�إحباط���ات �لطفول���ة، و�لتقلي���ل م���ن �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي للمر�هق���ني ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية. 

�إجر�ء حو�ر ومناق�سات مع �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية للتفريغ �لنفعايل 1 ))
وللتنفي�س عن �نفعالتهم. 
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كما يقدم الباحث بع�س البحوث املقرتحة يف هذا املجال:

فعالية برنامج �إر�سادي �سلوكي لتخفيف �إحباطات �لطفولة و�أثره على تقليل 1 ))
�ل�سلوك �لالتو�فقي للمر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي تكامل���ي لتنمية مفهوم �ل���ذ�ت ل���دى �ملر�هقني ذوي 1 ))
�لإعاقة �لب�سرية.

تاأث���ري �إحباط���ات �لطفول���ة عل���ى �س���مات �ل�سخ�س���ية ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية 1 ))
و�أقر�نهم ذوي �لإعاقة �ل�سمعية. 

در��سة �إكلينيكية ل�سمات �سخ�سية �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.1 4)
فعالية برنامج �إر�س���ادي لتقليل �س���عوبات �لتعلم لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 1 5)

�لب�سرية.
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ملخ�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى و�قع ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماعي 
برب�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة، وكذلك �لتعرف على م�س���توى معرف���ة �لعاملني يف بر�مج 
�لرتبية �خلا�س���ة ملفهومي �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي بالإ�س���افة �إىل �لتعرف على 
م�س���توى ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة. حيث بلغ 
عدد بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة للبنني مبدينة �لدمام )13( برناجًما و�قت�س���ر تطبيق 
�أد�ة �لبح���ث عل���ى جمي���ع جمتمع �لبحث وعدده���م )428( معلًما يعمل���ون من �لطلبة 
ذوي �لإعاق���ة برب�مج �لرتبية �خلا�س���ة للبنني مبدينة �لدمام. ومت �لو�س���ول لعديد 
من �لنتائج �أن و�قع ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي برب�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
منخف����س �إىل ح���د كبري وهن���اك قلة يف �لوع���ي لأهمية �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي 
م���ن قب���ل م���در�ء �ملد�ر�س، كذل���ك خم���اوف �ملعلمني من ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعمل 
�جلماعي ب�س���كل و��س���ح وملحوظ يف ظل غياب �لت�س���ريع �مللزم مبمار�س���ة �ل�ست�س���ارة 
و�لعم���ل �جلماع���ي برب�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة وقل���ة �ملخ�س�س���ات �ملالي���ة �لت���ي تدعم 

�ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف �لرب�مج.

الكلمات املفتاحية: �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي، بر�مج �لرتبية �خلا�سة.
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The reality of collaboration and consultation in the 
Special education programs in Dammam.

Abstract
 This study was investigated, in particular, the extent of 

practicing and the reality of consulting and team work in boys’ 
special education programs in Dammam. It has been applied on 
them there with total of 13 programs in the second semester in 
1439H-1440H. The study tool was used on the whole research 
community which are 428 teachers who work with disabled students 
in boys’ special education programs in Dammam city This study 
aims to achieve the following objectives: Identifying the reality of 
practicing consulting and team work in special education programs 
and recognizing level of knowledge among staff who work in 
the special education programs about the concepts of consulting 
and team work. In addition to, recognizing the level of practicing 
consulting and team work in special education This study tries to 
answer the key question of the reality of practicing consulting and 
team work in special education programs in Dammam, Number of 
results related to the research questions has been found the reality 
of consulting and team work of special education programs is very 
low The reality of consulting and team work of special education 
programs is very low Lack of awareness is shown by the school 
principals toward the importance of counseling and teamwork The 
teachers’ fears from practicing counseling and team work are Cristal 
clear The absence of binding legislation in practicing counseling 
and team work in special education programs The lack of financial 
allocations that may support the consultation and teamwork in the 
programs.

key words: Reality, collaboration and consultation& Special 
Education Programs
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مقدمة البحث:
م���ا �أن ظه���رت �لقو�نني و�لت�س���ريعات يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية و�س���ول 
 )Individuals with Disabilities �لإعاق���ة  ذوي  �لأف���ر�د  تعلي���م  قان���ون  �إىل 
(Education Act IDEA, 2004. و�ل���ذي ن���ادي ب�س���رورة �أن يتلق���ى ذو �لإعاق���ة 
 )Least Restrictive Environment) �لتعلي���م �ملالئ���م يف �لبيئات �لأقل تقيي���ًد�
وف���ق �حتياجاته���م وقدر�تهم �لفردية كمبد�أين من �ملبادئ �لرئي�س���ة �لتي ن�س عليها 
ه���ذ� �لقانون، و�لذي ي�س���من ح�س���ولهم على �أكرب قدر ممكن م���ن �لنمو بكل جو�نبه 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لأكادميي���ة يف بيئ���ة �لدمج كم���ا �أن هذ� �لتوج���ه �أدى لظهور 
�لعديد من �خلدمات �لتي تقدم ح�سب �حتياجات �لطفل ذو �لإعاقة )�أبو نيان،2007(. 

كم���ا �أوج���د ه���ذ� �لقان���ون ح���ق �ل�س���ر�كة م���ع �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة يف �تخ���اذ 
�لق���ر�ر�ت ب�س���اأن �بنهم من ذوي �لإعاقة و�لذي ي�س���عى �إىل حتقيق �لأهد�ف �ملن�س���ودة 
)�خلطيب و�حلديدي، 2003(. ومن هنا ظهرت �أ�ساليب جديدة لتحقق تلك �لأهد�ف، 
ومنه���ا �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماع���ي �لتي من دورها خلق �لتفاعل �جليد بني �لأ�س���ر 

 .)Lewis & Doorlag, 1999) و�ملعلمني و�لأخ�سائيني ذوي �لعالقة

ولعل و�قع تلك �ملمار�سات يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لتي �سمنتها �لكثري 
من �لقو�نني و�لت�سريعات �أ�سبحت ملزمة جلميع �ملوؤ�س�سات حيث يتم تقدميها �سمن 

.)McLaughlin, 2002; Villa, et al.,2005) فريق �لعمل

م�سكلة البحث: 
م���ن خ���الل عمل �لباحثان يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة وج���د� �أن هناك �لعديد 
من �مل�س���كالت �ملتعلق بفهم وتطبيق مفهومي �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي يف بر�مج 
�لرتبية �خلا�سة، ونظًر� ملا حظي به مو�سوع �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف �لرتبية 
�خلا�س���ة يف �لبيئ���ات �لأقل تقيي���د� LRE باهتمام و��س���ع يف �أدبيات �لرتبية �خلا�س���ة 
�لأجنبي���ة، وذل���ك لرتباطهما بتح�س���ن جو�نب �لنم���و �ملختلفة للتالمي���ذ ذو �لإعاقة 
ومقابل���ة جمي���ع �حتياجاته���م يف تل���ك �لبيئ���ات (McLaren, et al.,200(. ومما ل 
�سك فيه �أن هناك ندرة يف �لدر��سات �لعربية يف مو�سوع �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي 
و�لتعرف على م�س���توى ممار�س���ته �لأمر �لذي قادنا �إىل �أهمية �لبحث يف هذ� �مل�سروع 
وتو�س���يح دورهما �لإيجابي يف رفع م�ستوى �خلدمات �ملقدمة للتالميذ ذوي �لإعاقة 
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وم���ن هن���ا ب���د�أ �إح�س���ا�س �لباحثان بامل�س���كلة حيث ي�س���عى �لباحثان يف ه���ذ� �لبحث �إىل 
�لإجاب���ة عل���ى �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س �لت���ايل: م���ا ه���و و�ق���ع ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل 

�جلماعي برب�مج �لرتبية �خلا�سة للبنني مبدينة �لدمام؟.

يف �سوء �ل�سوؤ�ل �لرئي�س للبحث ميكن �سياغة �لأ�سئلة �لتالية:
ما م�س���توى معرفة �لعاملني يف بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ملفهومي �ل�ست�س���ارة 1 ))

و�لعمل �جلماعي؟
ما م�ستوى ممار�سة �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة؟1 ))

اأهداف البحث:
 ��ستهدف هذ� �لبحث حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لتع���رف عل���ى و�ق���ع ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماعي برب�م���ج �لرتبية 1 ))
�خلا�سة للبنني يف مدينة �لدمام.

 �لتع���رف على م�س���توى معرف���ة �لعاملني يف بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة ملفهومي 1 ))
�ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي للبنني يف مدينة �لدمام.

�لتعرف على م�س���توى ممار�سة �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف بر�مج �لرتبية 1 ))
�خلا�سة للبنني يف مدينة �لدمام.

اأهمية البحث:
��ستمد هذ� �لبحث �أهميته مما ياأتي:

ندرة �لبحوث و�لدر��س���ات �لعربية حول مو�سوع �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي 1 ))
يف �لوطن �لعربي.

رف���ع م�س���توى �لوعي باأثر عملية �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماع���ي بني �لتالميذ 1 ))
ذوي �لإعاقة وبني �ملوؤ�س�سات �لرتبوية يف بيئات �لدمج.

ق���د ي�س���اعد ه���ذ� �مل�س���روع يف ر�س���م �خلط���ط و�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �ملنا�س���بة 1 ))
لحتياج���ات �ملعلم���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة لتنمي���ة مهار�ته���م يف �ل�ست�س���ارة 

و�لعمل �جلماعي.
�مل�س���اركة �لفعال���ة يف عملي���ات �لتقيي���م و�لتقومي و�لت�س���خي�س بق�س���د حتديد 1 4)

�لحتياجات �لأ�سا�سية لكل تلميذ.
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حمددات البحث: 

املحددات املو�سبوعية: �قت�س���رت هذ� �لبحث على �لبحث يف مدى ممار�سة ( 1)
وو�قع �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة للبنني مبدينة 

�لدمام.
املحبددات الزمنيبة: مت تطبي���ق هذ� �لبحث يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين من ( 2)

�لعام 1439 -1440ه�.
املحددات املكانية: مت تطبيق هذ� �لبحث يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة للبنني ( 3)

مبدينة �لدمام، حيث يبلغ عددها 13مبدينة �لدمام.
املحددات الب�سبرية: �قت�س���ر تطبيق �أد�ة �لبحث على جميع جمتمع �لدر��سة 1 4)

وعدده���م )428( معلًم���ا يعمل���ون م���ن �لطلب���ة ذوي �لإعاق���ة برب�م���ج �لرتبية 
�خلا�سة للبنني مبدينة �لدمام )�سوؤون �ملوظفني �إد�رة تعليم �ل�سرقية، 1439(.

م�سطلحات البحث:

جلماع���ي  �لعم���ل  ملمار�س���ة  و�مللمو����س  �حلقيق���ي  �لو�س���ف  “ه���و   :reality الواقبع 
و�ل�ست�ساري بامليد�ن”.

املمار�سبة practice: يق�سد به »قيام معلمي �لرتبية �خلا�سة بالأدو�ر �ملناطة بهم 
كما ن�ست عليه �للو�ئح و�لأنظمة«.

ال�ست�سارة والعمل اجلماعي collaboration and consultation“تلك �لأعمال 
مبا تت�سمنه من �أن�سطة وخطط وطر�ئق تتنا�سب مع كل حالة وفق �لقدر�ت �خلا�سة 

و�لفردية يف بر�مج �لرتبية �خلا�سة �ملختلفة”.
برامج الرتبية اخلا�سة Special Education Programs: “هي بر�مج متخ�س�سة 
يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة موجهة للطالب ذوي �لإعاقة �ملطبق���ة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام 

)�لدليل �لتنظيمي للرتبية �خلا�سة،1436ه�(.
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االإطار النظري:
الرتبية اخلا�سة: 

هي جمموعة �لرب�مج و�خلطط و�ل�س���رت�تيجيات �مل�س���ممة خ�سي�سا لتلبية 
�لحتياج���ات �لرتبوي���ة �لفردية للطالب ذوي �لإعاقة وت�س���مل �لعديد من �خلدمات 

و�لطر�ئق. )�لدليل �لإجر�ئي، 1436(.
وتهدف �لرتبية �خلا�سة �إىل حتقيق جمموعة من �لأهد�ف:

�لك�سف عن �لطالب ذوي �لإعاقة وت�سميم بر�مج تتنا�سب مع كل حالة ب�سكل 1 ))
فردي وتكون �ساملة جلميع �جلو�نب.

توفري �لبيئة �لد�عمة يف �ملكان �لأقل تقييد�.1 ))
توفري �لرب�مج �لنتقالية �مل�س���ممة بح�س���ب قدر�ت كل طالب مبا ي�سمن لهم 1 ))

�لتنقل ب�سهولة وي�سر و�لعي�س ب�سكل م�ستقل.
�لعمل مع �لأ�سرة و�لعاملني و�إ�سر�كهم يف �إعد�د �خلطط �ملنا�سبة للطالب.1 4)

القبول والأهلية: 
جمموع���ة من �ل�س���و�بط �ملنظم���ة لقبول �لطالب يف �ملعاه���د وبر�مج �لرتبية 
�خلا�س���ة و�لت���ي تو�س���ح م���دى �أهليت���ه و�أحقيته للح�س���ول عل���ى �خلدم���ات �لرتبوية 

و�لتعليمية �ملطبقة وهي كالتايل:
ف�سل �لتعليم �لعام مع خدمة �ملعلم �مل�ست�سار.	. 
ف�سل �لتعليم �لعام مع خدمة �ملعلم �ملتجول.	. 
ف�سل �لتعليم �لعام مع خدمة غرفة �مل�سادر.	. 
�لف�سل �خلا�س يف مد�ر�س �لتعليم �لعام.	. 
معاهد �لرتبية �خلا�سة.	. 
�أل يتج���اوز ع���دد �لط���الب يف �لتعليم �لعم عن 25 يف ف�س���ول �لدم���ج و�لتعليم 	. 

�لعام.
يقابل كل طالب من ذوي �لإعاقة ثالثة طالب من �لتعليم �لعام.	. 
�أل تتج���اوز ن�س���بة �لطالب م���ن ذوي �لإعاقة 25% من �إجم���ايل طالب �لتعليم 	. 

�لعام يف ف�سول �لدمج و�لتعليم �لعام )�لدليل �لإجر�ئي، 1436(.
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مفهوم ال�ست�سارة والعمل اجلماعي:
تع���د خدم���ات �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماع���ي م���ن �خلدم���ات �ملهم���ة يف جم���ال 
�لرتبية �خلا�س���ة حيث �أنَّها تعطي �لعاملني يف �مليد�ن فر�س���ة للتفاعل و�مل�س���اركة يف 
�س���نع �لقر�ر�ت �ملتعلق���ة بخدمة �لطالب ذوي �لإعاقة خدم���ة كاملة ويف �أقل �لبيئات 
تقييًد�، ف�ساًل عن كونها �أ�سلوًبا فعاًل يف توحيد �جلهود و�لأهد�ف، وتبادل �خلرب�ت 

بني �لعاملني باختالف تخ�س�ساتهم.

ل���ذ� فق���د حظ���ي مو�س���وع �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماع���ي بني معلم���ي �لرتبية 
�خلا�س���ة ومعلمي �لتعليم �لعام على �هتمام متز�يد خالل �لعقد �ملن�س���رم؛ كجزء من 
�جله���ود �ملبذول���ة لإيجاد ف�س���ول مدجمة و�إز�لة �حلدود �ل�س���بابية �لتي تف�س���ل بني 
�لرب�م���ج و�لتالميذ وق���د يعزى هذ� �لهتمام كذلك �إىل �رتفاع ن�س���ب �لتالميذ ذوي 
�لحتياج���ات �لرتبوي���ة �خلا�س���ة �ملدجمني يف مد�ر�س �لتعليم �لع���ام، وكذلك �رتباط 
عملية �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي بني هوؤلء �ملعلمني بتح�س���ن �أكادميي و�جتماعي 
)McLaughlin, 2008) .ملحوظ للتالميذ ذوي �لحتياجات �لرتبوية �خلا�سة

وتع���د مهار�ت �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي من �أهم �مله���ار�ت �لتي ينبغي على 
�لعاملني يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة �أن يتحلو� بها ويتلقو� �لتدريب �ملنا�س���ب حولها، 
ذلك ملا �أثبتته �لدر��سات �لعلمية و�لأطر �لنظرية من �أهمية كبرية لهذ� �ملو�سوع، كما 
ي�سري �أبو نيان )2007( �إىل �أن ممار�سات �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي تعد �آليات فعالة 
يف خدم���ة �لط���الب �لذي���ن لديهم �حتياج���ات تربوية خا�س���ة يف �أقل �لبيئ���ات تقييًد�، 
وتتي���ح �لفر�س���ة للتفاعل بني جمي���ع �لأطر�ف �ملعني���ة بالطالب؛ كالأ�س���رة و�ملعلمني 

و�لخت�سا�سيني �لآخرين. 

�أن �ل�ست�س���ارة مرتبط���ة بالعم���ل  ويف ه���ذ� �لإط���ار يذك���ر �خلطي���ب )2008( 
�جلماعي، حيث متثل �ل�ست�سار�ت بني معلمي �لرتبية �خلا�سة و�لعامة �أطًر� ممكنة 
لتي�س���ري �لتعاون، ومن خ���الل �لتعاون، تتطور �لكفايات و�خل���رب�ت �ملهنية للمعلمني 
وي�سبح باإمكانهم توفري خدمات �أف�سل جلميع �لطالب، ويف هذ� �لوقت �لذي ت�سبح 
فيه �ملد�ر�س للجميع، ومُتار�س �لدمج ب�سكل متز�يد، فاإن �ملعلمني يجدون �أنف�سهم يف 

بيئات تعاونية فاعلة تعتمد على �لتو��سل �لفعال.
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عنا�سر ومهام العاملني يف العمل اجلماعي وال�ست�ساري:

: عنا�سر ال�ست�سارة يف الرتبية اخلا�سة: اأولاً
تقوم عنا�سر �ل�ست�سارة يف �لرتبية �خلا�سة على:

امل�ست�سبار )Consultant(: ه���و �ملخت����س �لك���فء �ل���ذي ي�س���هل �لتو��س���ل 1 ))
و�لتع���اون وتن�س���يق �لعم���ل �جلماع���ي ب���ني بقي���ة �لرتبوي���ني به���دف �لتع���رف 
عل���ى �لحتياج���ات �ملعرفي���ة و�ل�س���لوكية، وتخطي���ط وتنفيذ وتقيي���م �لرب�مج 

�لتعليمية للوفاء بهذه �لحتياجات. 
امل�ست�سر (Consultee(: هو من يوفر �خلدمة �ملبا�سرة للم�ستفيد، ويعترب 1 ))

و�سيطا بينه وبني �مل�ست�سار.
امل�ستفيد اأو العميل (Client(: هو ذلك �لفرد، �ملجموعة، �لإد�رة، �ملجتمع �أو 1 ))

�أحيانا حتى �لأمة �لتي ت�ستفيد من خدمات �ل�ست�ساري.

ا: عنا�سر العمل اجلماعي يف الرتبية اخلا�سة: ثانياً
�أ�سار �أبو نيان )2006( �إىل �أن �لعمل �جلماعي يتكون من �لعنا�سر �لتالية �لتي 

قد تندرج حتت بع�س خ�سائ�س �لعمل �جلماعي:
�مل�س���او�ة يف عملي���ة تق�س���يم �لعمل �جلماعي: ويق�س���د يف ذل���ك تقدير عمل كل 1 ))

طرف �أو فرد له دور يف �لتفاعل بني �لأطر�ف �مل�س���رتكة، و�أن تكون �س���الحية 
�سنع �لقر�ر مت�ساوية بني جميع �لأطر�ف.

وجود هدف م�س���رتك: ينبغي �أن يكون هناك هدف و�حد م�س���رتك على �لأقل 1 ))
يتفق عليه جميع �أفر�د فريق �لعمل.

�لثق���ة �ملتبادل���ة: �لثقة �ملتبادل���ة بني �أطر�ف �لعمل �جلماعي �س���رورية، ولكن 1 ))
هذه �لثقة ل تظهر فجاأة بل ل بد بنائها تدريجًيا

�لنتم���اء: وهن���ا ينبغ���ي �أن ت�س���عر �جلماع���ة باأنه���ا ف���رد و�حد، فتتحم���ل نتائج 1 4)
ومرتتبات �لعمل ب�سكل جماعي

وجود �لرغبة يف �لعمل �جلماعي: �أنُه من �ل�سعب �إجبار �لعاملني على �لعمل 1 5)
�جلماعي، حتى ولو �س���در بذلك تعليمات �س���ريحة؛ فكثرًي� من �لعاملني قد 

يقاوم �لعمل �جلماعي �إذ� �أخذ �سبغة �لإجبارية.
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مميزات العمل اجلماعي وال�ست�ساري:
 للعمل �جلماعي و�ل�ست�س���اري وفريق �لعمل �لكثري من �ملميز�ت �لتي جتعله 
�ساحلا لكي يكون من �لو�سائل �لأ�سا�سية �مل�ستخدمة يف تنفيذ �أهد�ف بر�مج �لرتبية 
�خلا�س���ة. وميك���ن �أن يك���ون من �لو�س���ائل �لتي ت�س���اهم يف تطوير �لرب�م���ج �لتعليمية 

و�لإر�سادية يف �لرتبية �خلا�سة وجتعلها �أكرث مالئمة يف �لتطبيق.

اأول: مميزات العمل اجلماعي:
 ميكن �لإ�س���ارة �إىل �لعديد من �ملميز�ت �لتي جتعل من �لعمل �جلماعي �أمر� 
�إيجابي���ا ي�س���تفيد منه جميع �مل�س���اركني فيه. وق���د تربز لنا ممي���ز�ت �لعمل �جلماعي 
�أهمي���ة ه���ذ� �لعم���ل و�أثره على �لأفر�د �مل�س���تفيدين منه �س���و�ء يف �ملي���د�ن �لرتبوي �أو 
غ���ريه م���ن �ملجالت. وميك���ن �أن تكون �ملمي���ز�ت للعمل �جلماعي يف �لرتبية �خلا�س���ة 
ذ�ت طابع �أكادميي ومهاري ب�س���بب عالقة �ملو�س���وع باملهار�ت �لعامة �ملطلوب تو�فرها 

يف �لعمل �جلماعي لكثري من �ملجالت. ومن �أبرز �ملميز�ت ما يلي:
رغبة �لأع�ساء يف �مل�ساركة: حيث �إن جميع �لأطر�ف �مل�ساركني لديهم �لرغبة 1 ))

يف �لن�سمام للعمل �جلماعي وذلك لقناعتهم باأهمية �ل�ستفادة من �خلرب�ت 
و�مل�ساركة يف توزيع �جلهود.

�جلهود �مل�سرتكة: حيث �إن �لعمل �جلماعي يتميز بتق�سيم وتوزيع �جلهود بني 1 ))
�جلمي���ع ول يوجد �س���خ�س يعم���ل بجهد �أكرب من غريه، كما �أن �ل�س���الحيات 
موزع���ة بينه���م بالت�س���اوي حي���ث �إن ل���كل ف���رد يف �لعم���ل �جلماعي �س���الحيات 

ت�ساوي م�ستوى �ل�سالحيات �ملمنوحة لكل م�سارك يف هذ� �لعمل.
�لهدف �مل�س���رتك: ي�سعى جميع �مل�ساركني يف �لعمل �جلماعي �إىل تنفيذ هدف 1 ))

و�حد، حيث �أن هذ� �لهدف معروفا وو��سحا للجميع. وقد ي�ستخدم �مل�ساركني 
يف �لعم���ل �جلماع���ي �أدو�ت وو�س���ائل خمتلفة للو�س���ول لهذ� �له���دف. حيث �إن 
�مل�س���اركني غالب���ا م���ا ينتمون �إىل تخ�س�س���ات خمتلفة ي�س���اركون م���ن خاللها 

بجهودهم نحو حتقيق �لهدف.
�لثق���ة �ملتبادل���ة: �إن �لعم���ل �جلماعي بحاجة ملحة لتل���ك �لثقة بني �لأطر�ف 1 4)

�مل�س���اركني وذلك من �أجل تن�س���يق �جلهود ب�سكل �أف�سل وتوزيع �ملهام بطريقة 
منا�س���بة. وه���ذ� م���ا يجعل �لعمل �جلماعي �أكرث متا�س���كا و�إتقان���ا، حيث يظهر 
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ذل���ك م���ن خ���الل �لنتائ���ج �لت���ي تت�س���من �لكثري م���ن �جله���ود �ملختلف���ة بكافة 
�لتخ�س�سات و�لو�سائل.

�ل�س���عور بالنتم���اء: يعت���رب ه���ذ� �ل�س���عور م���ن �أبرز ما ميي���ز �لعم���ل �جلماعي 1 5)
ويجعله �سلبا وقويا وذلك لأن كل فرد م�سارك فيه يعترب جناح �لعمل جناحا 
له وف�سله ف�سال له، و�أن �لعمل �جلاد و�ملثابرة و�جب ملح ومتطلب م�سريي.

ثانيا: مميزات العمل ال�ست�ساري:
ميك���ن �عتب���ار �لعمل �ل�ست�س���اري برنامج �أ�سا�س���ي يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة 
و�لعمل �جلماعي �أ�سلوب ناجح للقيام بهذ� �لربنامج. هناك �لعديد من �ملميز�ت �لتي 
جتعل �ل�ست�س���ارة �أمر� �إيجابيا ي�س���تفيد منه جميع �مل�س���اركني فيها. وميكن �أن توؤكد 
لنا مميز�ت �ل�ست�سارة �أهمية هذ� �لعمل و�أثره على �لأفر�د �مل�ستفيدين منه �سو�ء يف 

�مليد�ن �لرتبوي �أو غريه من �ملجالت. ومن �أبرز مميز�ت �ل�ست�سارة، ما يلي:
تقا�سم �خلرب�ت: متكن �ل�ست�سارة �لأفر�د �مل�ساركني فيها من تبادل �خلرب�ت 1 ))

يف جم���الت حم���ددة حي���ث يقوم كل ع�س���و م�س���ارك يف �ل�ست�س���ارة من تقدمي 
خربته يف جمال �ل�ست�س���ارة و�لتي ي�س���تفيد منها �لتلميذ وهو �لذي متت من 

�أجله �ل�ست�سارة.
زي���ادة �لتو��س���ل: حي���ث �إن �ل�ست�س���ارة جتع���ل �لأع�س���اء �مل�س���اركني فيه���ا على 1 ))

م�ستوى �أكرب من �لتو��سل وذلك ب�سبب �لنخر�ط يف هذ� �لن�ساط �ل�ست�ساري 
وما يتطلب من تبادل لالآر�ء و�ملعلومات. 

تو�سيع �إطار �لتخ�س�س: يعترب هذ� �لنوع من �لن�ساط يتطلب تقدمي خدمات 1 ))
��ست�سارية �أكادميية و�جتماعية، لذلك يكون هذ� �لن�ساط �سامل للتخ�س�سات 

�لدقيقة �لأخرى ول يلزم �للتز�م بالتخ�س�س �لأكادميي �ملطلوب.
فت���ح ح���دود �مل�س���اركة: حيث �أن هذ� �لن�س���اط ل يقت�س���ر تقدمي���ه د�خل حدود 1 4)

�ملدر�سة بل ي�سمل �لتفاعل من خالله موؤ�س�سات �ملجتمع و�أولياء �لأمور.
�لتمي���ز �أثن���اء �لعم���ل: �لعم���ل �ل�ست�س���اري ي���دور ح���ول �لتلمي���ذ نف�س���ه وكيف 1 5)

ي�ستفيد من �خلدمة �لإر�سادية لذلك يجب �أن يكون �لعمل �إبد�عيا ومتقنا.
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درا�سات �سابقة:
��س���تهدفت در��س���ة �لطيب )2001( �لتعرف على و�قع �لتعاون بني �أولياء �أمور 
�لأطفال �ملعاقني و�لعاملني يف موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة )لل�سم و�ملكفوفني وذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة( بالإ�س���افة �إىل �لتعرف على �لعو�ئق �لتي تو�ج���ه هذ� �لتعاون من 
وجه���ة نظ���ر �لطرف���ني، و��س���تخدم �لباحث �ملنه���ج �لو�س���في لتحقيق تل���ك �لأهد�ف، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من 189 من �أولياء �أمور �لط���الب �ملعاقني و90 من �لعاملني 
يف موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة. و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أّن هناك ميول للتعاون بني 
�أولي���اء �لأم���ور و�لعاملني يف �لرتبية �خلا�س���ة. وميول �أولي���اء �لأمور �أعلى من ميول 

�لعاملني، كما �أّن هناك جمموعة من �ملعوقات �لتي تو�جهه هذ� �لتعاون.

وركزت در��سة )�لتميمي ،2007( على حتديد مدى فعالية �أخ�سائي �لعمل مع 
�جلماعات يف �إك�ساب �ملهار�ت �لجتماعية للطالب �ملعاقني �سميًعا �ملهار�ت �لجتماعية 
�ملتمثل���ة يف �مله���ارة يف تكوي���ن عالق���ات �جتماعي���ة، و�مله���ارة يف �لتفاع���ل �لجتماع���ي، 
و�مله���ارة يف �لت�س���ال �لفع���ال وحل �مل�س���كالت، ��س���تخدم �لباحث يف ه���ذ� �لبحث �ملنهج 
�مل�س���حي �ل�س���امل، حيث تكونت عينة �لدر��س���ة من جميع مد�ر�س �ل�س���م ببنها وعدد 
�لطالب 60 طالبا. و�أظهرت نتائج هذ� �لبحث �أهمية دور �أخ�سائي �لعمل يف مد�ر�س 

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �إك�ساب �لطالب و�لطالبات �ملهار�ت �لجتماعية.

�ملمار�س���ة  عل���ى م�س���توى  للتع���رف  �لبت���ال )2013(  در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
لعملي���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماعي بني معلمي �س���عوبات �لتعل���م ومعلمي �لتعليم 
�لع���ام مبدين���ة �لريا����س وكانت عينة �لدر��س���ة مكون���ه من )603( معل���م منهم )139( 
معلًما ل�س���عوبات �لتعلم و)464( معلمو �لتعليم �لعام و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن 
م�ستوى �ملمار�سة لعملية �ل�ست�سارة بني معلمي �ل�سعوبات ومعلمي �لتعليم �لعام كان 
متو�س���طا بينما �ت�س���م م�س���توى �لعمل �جلماعي بال�سعف كما �أ�سارت �لنتائج �إىل عدم 
وجود �ختالف جوهري ود�ل حول م�ستوى ممار�سة �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي بني 

�ملعلمني وفقا للعمر و�ملوؤهل �لعلمي.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة �لأ�س���جعي )2018( �لتعرف على و�قع �لعمل �جلماعي 
ب���ني معلمات �لتعلي���م �لعام و�لرتبية �لفكرية يف دعم تعلي���م �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة 
�لفكرية يف بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة مبد�ر�س �لتعليم �لعام من وجهة نظرهن 
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�لتع���رف عل���ى م�س���تويات �لختالفات ب���ني ��س���تجابات عينة �لدر��س���ة. وقد ��س���تخدم 
�لباح���ث �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي، من خالل ت�س���ميم �أد�ه �لدر��س���ة )�ل�س���تبانة(، 
و�س���ملت عين���ة �لدر��س���ة �لت���ي مت �ختياره���ا باأ�س���لوب �لعينة �لع�س���و�ئية �لب�س���يطة 63 
معلم���ة من معلم���ات �لرتبية �لفكرية، و194 معلمة من معلمات �لتعليم �لعام، ليمثل 
�ملجموع �لكلي للعينة 257 معلمة و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن معظم �أفر�د عينة �لدر��س���ة 
ميار�س���ن مه���ار�ت و�ق���ع �لعم���ل �جلماع���ي يف دع���م تعلي���م �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �لإعاق���ة 
�لفكري���ة بدرج���ة �س���عيفة ومتثلت �أكرث �أ�س���اليب �لعم���ل �جلماعي ممار�س���ة يف تبادل 
�مل���و�د و�لأجهزة �لتعليمية بني معلمات �لتعليم �لعام و�لرتبية �لفكرية.كما تو�س���لت 
نتائ���ج �لدر��س���ة لو�قع �لعم���ل �جلماعي بني معلمات �لتعليم �لع���ام و�لرتبية �لفكرية 
يف دعم تعليم �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكرية �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ملتغ���ري )طبيع���ة �لعم���ل( وكانت هذه �لفروق ل�س���الح جمموع���ة �أفر�د عينة �لدر��س���ة 
م���ن معلم���ات �لتعلي���م �لع���ام ويف متغ���ري )ع���دد �س���نو�ت �خل���ربة(، كانت ه���ذه �لفروق 
ل�س���الح جمموعة �أفر�د عينة �لدر��س���ة من �سنو�ت خربتهن )من 6 -10 �سنو�ت(، ويف 
متغ���ري )�ملوؤه���ل �لعلم���ي( كانت ل�س���الح جمموعة �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة ممن يحملن 
موؤهل بكالوريو�س تربوي، وفروق �أخرى ل�سالح جمموعة �أفر�د عينة �لدر��سة ممن 

�لتحقن بور�س عمل، ودر�سن مقرر�ت در��سية ذ�ت عالقة بالعمل �جلماعي.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة �لبا�س، �ملاجد، )2017( �لتعرف على �أكرث �لحتياجات 
�لتدريبي���ة �أهمي���ة لتنمي���ة مهار�ت �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماعي لدى معلمي �ل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع يف بر�مج �لدمج مبدينة �لريا�س. و�لتعرف على درجة �ختالف تلك 
�لحتياج���ات لدى �لعينة وفقا ملتغري�ت )�جلن�س، �ملوؤه���ل �لعلمي، �ملرحلة �لتعليمية، 
�س���نو�ت �خل���ربة، �ل���دور�ت �لتدريبي���ة(. وق���د ��س���تخدمت �لباحثتان �ملنهج �لو�س���في 
وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )100( معلم ومعلمة ممن يعملون يف بر�مج دمج �ل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع مبد�ر�س �لتعليم �لعامل مبدينة �لريا�س و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �أكرث 
�لعبار�ت �لتي ح�س���لت على درجة �حتياج كبرية يف حمور �ل�ست�س���ارة كانت: » �لتعرف 
عل���ى طبيع���ة �لعالق���ة بني �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة » 
بينم���ا كان���ت �أك���رث �لعب���ار�ت �لتي ح�س���لت على درجة �حتي���اج كبرية يف حم���ور �لعمل 
�جلماعي هي �لعبارة: » معرفة مفهوم �لعمل �جلماعي يف بر�مج دمج �ل�سم و�سعاف 
�ل�سمع ». و�أظهرت �لدر��سة عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �آر�ء �أفر�د �لعينة 
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باخت���الف �جلن����س، و�ملرحلة �لتعليمية، و�س���نو�ت �خلربة. و�أظه���رت وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية يف �أر�ء �أفر�د �لعينة باختالق �ملوؤهل �لعلمي ل�س���الح �أ�س���حاب موؤهل 
ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة. وكما �أ�سارت �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �أر�ء 
�لعين���ة باخت���الف �ل���دور�ت �لتدريبية ل�س���الح م���ن ميلك���ون دور�ت تدريبية يف جمال 

�ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي.
در��س���ة )ج���ري فيو����س و�آخ���رون، 2006( تتن���اول �لدر��س���ة تاأث���ري تكوي���ن فرق 
�لت�س���اور �لتعليمي���ة عل���ى �لإحال���ة غري �ملتنا�س���بة و�إحل���اق �لط���الب بالتعليم �خلا�س 
وكان���ت عين���ة �لدر��س���ة �لت���ي تتاألف من 22 مدر�س���ة تو�ج���دت جميعها د�خ���ل 5 �أحياء 
بولي���ة و�س���ط �لأطلنط���ي بع�س���ها ذ�ت طاب���ع ريفي���ي و�لأخ���رى مب���دن �س���غرية ومت 
تك���ون 13 فري���ق تعليمي وت�س���اوري من هذه �ملد�ر�س. و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة تاأثرت 
ممار�س���ات �ملعلمني لي�س فقط بال�س���رت�تيجيات �خلا�س���ة �لتي مت �إن�س���اوؤها جنبا �إىل 
���ا من خ���الل �لعالق���ات �ملهنية �لتي مت  جن���ب م���ع فرق �لت�س���اور �لتعليمي، ولكن �أي�سً
�إن�س���اوؤها ب���ني �ملعل���م ومدير حالة فريق �لت�س���اور كم���ا وجدت �لدر��س���ة �أنه يف حني �أن 
خم���اوف �ملعلم���ني كان���ت موؤث���رة �إىل حد كب���ري حول �لطالب كم�س���در للم�س���كلة على 
م���د�ر عملية �لت�س���اور �لتعليمي، متكن �ملدر�س���ون من �إعادة �س���ياغة �مل�س���كلة لت�س���مل 

تاأثري �ملتغري�ت �لتعليمية على نتائج تعلم �لطالب.
در��سة )موكلني و�خرين،2008( و�لتي هدفت �إىل بحث �لإجر�ء�ت و�ملمار�سات 
�مل�س���تخدمة يف دعم وحث �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي بني معلمي �لرتبية �خلا�س���ة 
ومعلم���ي �لتعلي���م �لعام لتقدمي �خلدمات �مل�س���اعدة لذوي �لإعاقة يف ف�س���ول �لتعليم 
�لعام وكانت عينة �لدر��س���ة )96( معلما يف �لرتبية �خلا�س���ة خمتلفي �خلربة و�لعمر 
وقد �إ�سارة نتائجها �إىل �ن حمدودية ممار�سة �لعمل �جلماعي بني �ملعلمني يف �لرتبية 
�خلا�س���ة و�لتعليم �لعام ب�س���بب قلة �لوقت و�ن هذه �ملمار�س���ة ل تخ�س �س���وى معلمي 

�لرتبية �خلا�سة فقط.
در��س���ة )هاري����س وكل���ني ،2009( ته���دف �لدر��س���ة �إىل مناق�س���ة حتديات تعقد 
�لجتماع���ات يف جمموع���ة متنوعة من �ل�س���ياقات مع م�س���تويات خمتلف���ة من �لدعم 
للعم���ل �جلماعي، و�لت�س���اور م���ع �أعد�د كبرية من �لأفر�د ذ�ت م�س���تويات خمتلفة من 
�لتدري���ب متث���ل جمموعة متنوعة م���ن �لتخ�س�س���ات و�لوكالت،و�لتعام���ل مع �لآر�ء 
�ملتباينة بني �أع�س���اء �لفريق فيما يتعلق بفريق �لعمل و�لنتائج، و��س���تخدم �لباحثان 
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�ملنه���ج �لتجريبي.و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أّنه يجب عل���ى �لفري���ق �أن يقدم خدمات 
فعالة ومن�س���قة ب�س���كل جيد ل�س���مان �أن تكون �لنتائج �ملحققة يف �س���الح �لطفل. ومن 

�ملهم بنف�س �لقدر كو�سيلة لتحقيق هذه �لغاية �أن يكون �لفريق ذ� فعالية.

در��س���ة مايكل )2010( هدفت �لدر��سة �إىل معرفة ر�أي معلم �لرتبية �خلا�سة 
نح���و عم���ل �لفري���ق يف تخطي���ط وتنفي���ذ �لدع���م لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة. ومعرف���ة 
ت�س���ور�ت معلم �لرتبية �خلا�س���ة نحو خ�س���ائ�س �لأد�ء لفريق �لعمل. وتكونت عينة 
�لدر��س���ة )184( معل���م للتعلي���م �خلا����س �لذي���ن يخدمون ف���رق �لتدخالت �ملدر�س���ية 
و��س���تخدم �لباحث ��س���تبيان �لعمل �جلماعي وم�س���ح خ�س���ائ�س �لفريق وم�سح �إدر�ك 
عملية �لفريق.و�أ�س���ارت �لنتائج �أن ت�س���ور�ت معلمي �لرتبية �خلا�س���ة عن خ�س���ائ�س 
�لأد�ء للف���رق �لت���ي كان���و� يعمل���ون عليها �إيجابية ب�س���كل عام. � وق���دم معلمي �لرتبية 
�خلا�سة مدخالت تتعلق بفو�ئد وقيود �لعمل �جلماعي وكيف يدعم �لعمل �جلماعي 

جهودهم ومقرتحات وت�سور�ت لتح�سني فعالية �لعمل �جلماعي.

در��س���ة �س���تيفن )2013( �لتعرف على �أف�س���ل �ملمار�س���ات يف ممار�سات �ملعلمني، 
و�لالزم���ة لإدر�ج �لأطف���ال ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل تقدمي 
جمموع���ة م���ن �لت�س���ور�ت �لتطويري���ة للعم���ل �لتع���اوين، وجمموع���ة م���ن �ملكون���ات 
�ملختلف���ة �لت���ي مت حتديده���ا كمكون���ات مهم���ة، �إن مل تك���ن �أ�سا�س���ية، ل�عالق���ة مهني���ة 
ناجحة. حتديد جمموعة من �خل�سائ�س لتحديد �لتعاون �لفعال. وحتديد �جلو�نب 

�لرئي�سة للتعاون �لفعال و�لتي تعد حا�سمة لنجاحه. 

التعقيب العام على الدرا�سات ال�سابقة:
مت تق�س���يم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة من قبل �لباحثان �إىل در��س���ات عربية و�أخرى 
�أجنبية وكما مت ترتيبهم �لزمني من �لأقدم �إىل �لأحدث.ويف �سوء �لدر��سات �ل�سابقة 
يت�سح �أهمية عملية �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي بني �ملعلمني و�أنها من عو�مل جناح 
بر�مج �لدمج �لرتبوي و�أنها من �لعو�مل �لتي ت�سهم يف جناح عملية �لدمج �لرتبوي، 
كما �أو�س���حت مدى �لهتمام و�لدعم لعملية �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي يف �لرتبية 
�خلا�سة و�نه �أحد �لتوجهات �حلديثة �لتي تدعو لها �لقو�نني و�لت�سريعات يف �لوقت 
�لر�ه���ن، كذل���ك �نه على �لرغم م���ن �لهتمام و�حلث على عملية �ل�ست�س���ارة و�لعمل 

�جلماعي �إل �أن ممار�ساتها ماز�لت حمدودة و�سعيفة.
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اإجراءات البحث

منهج البحث: �عتمد �لباحثان على �ملنهج �لو�سفي.

جمتمبع وعينبة البحبث: متثل عينة �لدر��س���ة جمي���ع معلم���ي �لتعليم �لع���ام ومعلمي 
بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة مبدينة �لدمام و�لبالغ عددهم )428( معلما يف 13 برناجما 

ملحقا بالتعليم �لعام.
اأداة البحث:

و�ملعلوم���ات                     1 )) �لبيان���ات  جم���ع  يف  ��س���تخد�مه  �أج���ل  م���ن  ��س���تبيان  �إع���د�د  مت 
)ليكرت �لرباعي(.

مت عر�س �ل�ستبيان يف �سورته �لأولية على جمموعة من �ملحكمني.1 ))
مت �ختبار �س���دق ثبات �لأد�ة من خ���الل معامالت �لرتباط و�لثبات يف حزمة 1 ))

�لبيانات بربنامج SPSS �لإح�سائي.
مت توزيع �ل�ستبيان على جميع �أفر�د �لعينة جلمع �لبيانات �لالزمة للدر��سة.1 4)

املعاجلة الإح�سائية:
مت ترميز �لبيانات و�إدخالها يف �حلا�س���ب �لآيل ومعاجلتها با�ستخد�م �حلزمة 
�لإح�سائية للعلوم �لجتماعية)spss(،عند م�ستوى دللة 0،05 يف �ختبار �لفر�سيات، 

من خالل ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لتكر�ر�ت.

نتائج البحث:
�لنتائج �ملتعلقة باأ�سئلة �لدر��سة وهي كما يلي:

�أن و�ق���ع ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماع���ي برب�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة 1 ))
منخف�س �إىل حد كبري.

قلة �لوعي لأهمية �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي من قبل مدر�ء �ملد�ر�س.1 ))
خم���اوف �ملعلم���ني م���ن ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل �جلماعي ب�س���كل و��س���ح 1 ))

وملحوظ. 
غياب �لت�س���ريع �مللزم مبمار�سة �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي برب�مج �لرتبية 1 4)

�خلا�سة.
قلة �ملخ�س�سات �ملالية �لتي تدعم �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي يف �لرب�مج.1 5)
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جدول )1(
حتليل التباين لختبار مدى الختالف يف املمار�سة وفق التخ�س�س

 عدد�لتخ�س�س
�مل�ستجيبني

 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
 م�ستوىقيمة F�ملعياري

�لدللة

حمور �لعمل �جلماعي
802.180.68تعليم عام

2.140.07
1122.530.56تربية خا�سة

حمور �ل�ست�سارة
802.130.70تعليم عام

5.020.00
1122.180.56تربية خا�سة

يت�س���ح م���ن جدول حتلي���ل �لتباين �ن �لن�س���بة �لفائية f�ملرتبط���ة مبتغري نوع 
�لتخ�س����س تعليم عام بلغت 2 تقريبا وهي قيمة غري د�لة لن ن�س���بة �لدللة �ملقرتنة 
ب���ه 07، 0 بينم���ا بلغ���ت �لن�س���بة �لفائي���ة f�ملرتبط���ة مبتغ���ري ن���وع �لتخ�س����س تربي���ة 
خا�س���ة بلغ���ت 3 تقريب���ا وهي قيمة د�ل���ة لن م�س���توى �لدللة �ملقرتنة ب���ه 000، وهي 
�ق���ل من م�س���توى �لدللة مو�س���ع �لدر��س���ة 05، 0مما يعني �أن هن���اك فروقا ظاهرية 
ب���ني متو�س���طات ممار�س���ة �لعم���ل �جلماع���ي و�ل�ست�س���ارة لعين���ات �لدر��س���ة باختالف 

�لتخ�س�س ل�سالح معلمي �لرتبية �خلا�سة. 
جدول )2( 

اختبار فروق املتو�سطات وفقا للمعرفة بالعمل اجلماعي وال�ست�ساري

 �ملتو�سط�ملحور
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 �ملتو�سط
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 فرق
�ملتو�سطات

 م�ستوى
�لدللة

هل تعرف ما هو �ملق�سود بالعمل �جلماعي و�ل�ست�ساري
لنعم

2.260.622.100.672.590.01�لعمل �جلماعي
2.480.622.200.694.830.00�ل�ست�سارة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �ن قي���م �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمعرف���ة بالعم���ل 
�جلماع���ي و�ل�ست�س���اري �أن م���ن لديه���م �إمل���ام بها ميار�س���ونها ب�س���كل �أكرب مم���ن لي�س 
لديهم معرفة بالعمل �جلماعي و�ل�ست�ساري وعليه فان هذه �لنتيجة منطقية وعليه 
فان �لوعي بالعمل �جلماعي و�ل�ست�س���اري له �أهمية بالغة يف حتقيق حجات �لأطفال 

ذوي �لإعاقة يف بر�مج �لدمج )�لبتال،2013(.

مناق�سة النتائج:
�إن �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي من �خلدمات �ملهمة و�لتي �أكدت عليها عديد 
م���ن �لبح���وث ولك���ن ه���ذه �خلدمات قد يك���ون و�قعها غري جي���د لعديد من �لأ�س���باب 
و�ملعوق���ات، فهن���اك معوقات كثرية ميكن ذكرها مبا يلي )�لبا�س، و�ملاجد، 2017( عدم 
و�سوح �لأدو�ر حيث �أن �ملعروف �أن �ل�ست�سارة تتطلب �أن تكون �لأدو�ر حمددة ومت�ساوية 
و�أن يعرف كل طرف �ملتوقع منه �إجنازه �أو �لقيام به ؛ فرغم رغبة �لعاملني يف ميد�ن 
�لرتبية �خلا�سة يف توظيف �أف�سل �لأ�ساليب خلدمة جميع �لطالب؛ �إل �أَنّها ل تخلو 
م���ن وج���ود بع�س �لعاملني �لذين يعانون من عدم و�س���وح �لأدو�ر لعملية �ل�ست�س���ارة 
و�لعم���ل �جلماع���ي، وع���دم وج���ود �إطار عم���ل تتم �ل�ست�س���ارة من خالله مث���ل: كيفية 
�لإجر�ء، و�لوقت، و�ملكان �لذي حتدث فيه �ل�ست�س���ارة، و�س���عف تكاتف �لتخ�س�س���ات 
ا من تلك �لتحديات عدم وجود  �ملختلفة �أثناء �لعمل �جلماعي بني �لرتبويني، و�أي�سً
�إطار عمل تتم �ل�ست�سارة من خالله مثل كيفية �لإجر�ء و�لوقت و�ملكان �لذي حتدث 
فيه �ل�ست�س���ارة، كما هناك عدم تقييم �لعمل �س���و�ء �ل�ست�س���اري �أو �جلماعي �أو عمل 
�لفري���ق حي���ث �إن تقيي���م �لعم���ل يوجهه نحو �له���دف ويبني مدى فاعليت���ه، ومن بني 
تلك �ملعيقات يوجد عدم �لربط بني نظريات �ل�ست�س���ارة و�لعمل �جلماعي و�لتطبيق 
�لعملي مما يجعل �لتقييم �س���عًبا وكذلك ي�س���عب توجيه �لعمل بدون قاعدة نظرية 

و��سحة )�أبو نيان، 2006(.

ومم���ا �س���بق ذك���ره يرى �لباحث���ان �نه من �ل�س���روري �حل�س���ول على تخطيط 
جي���د و�س���ليم ي���وؤدي �إىل تنفيذ و�قعي ملمو�س وينتهي بتقييم م�س���تمر وفق �س���و�بط 

دقيقة للح�سول على �لنتائج �ملرجوة من خالل �ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي.
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التو�سيات:
�لن�س���ر و�لتوعية حول ثقافة �لعمل �جلماعي وممار�سة �ل�ست�سارة بفعالية يف 1 ))

ميد�ن �لرتبية �خلا�سة.
دعم �لبحث �لعلمي و�لبحوث ذ�ت �ل�سلة بالرتبية �خلا�سة بوجه عام وبحوث 1 ))

�ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي على وجه �خل�سو�س. 
توف���ري �مل�س���ادر �ملالية �لتي متك���ن �لعاملني من ممار�س���ة �ل�ست�س���ارة و�لعمل 1 ))

�جلماعي ب�سكل فعال.
و�لعم���ل 1 4) �ل�ست�س���ارة  �ل�س���ابقة لتحقي���ق متطلب���ات  �لبح���وث  م���ن  �ل�س���تفادة 

�جلماعي يف �لرتبية �خلا�سة.
�ل�س���تفادة م���ن �لتج���ارب �لدولي���ة يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة فيم���ا يخ����س 1 5)

�ل�ست�سارة و�لعمل �جلماعي.
عق���د ور����س عم���ل ون���دو�ت وموؤمت���ر�ت لتو�س���يح ماهي���ة �ل�ست�س���ارة و�لعم���ل 1 6)

�جلماعي وما ت�سعى �إليه من �أهد�ف.
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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؟



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 293 

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(. 
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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 4)
�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 5)

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:



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 301 

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(  اأولاً
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.

ا: مر�جعة �ل�س���جالت �ملدر�سية، ل�ستبعاد �حلالت �لتي لديها ��سطر�ب �نفعايل  ثانياً
�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.
با: تطبيق مقايي�س �لتقدير �لت�سخي�س���ية ل�س���عوبات تعلم �لريا�س���يات و�لقر�ءة  ثالثاً
)�إع���د�د: �لزي���ات،2008(، وذل���ك به���دف حتديد �لط���الب ذوي �لتفريط �لتح�س���يلي، 

حيث مت ��ستبعاد )18( طالبا. 
با: تق�س���يم �لعين���ة �لنهائية للبح���ث �إىل جمموعتني متكافئتني لل�س���فني �لثاين  رابعاً
�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 4)

م�ستوى مفهوم �لذ�ت ) �إعد�د: �لباحثان(.

تقن���ني   ،1938 ر�ف���ن  )�إع���د�د:  املتتابعبة  امل�سبفوفات  البذكاء  اختببار   : اأولاً
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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ا: بطارية مقايي�س التقدير الت�سخي�سية ل�سعوبات التعلم ثانياً
) �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.

ا: مقيا�س مفهوم الذات:  ثالثاً
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 . 4

�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 . 5

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-�سبدق 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-�سبدق املحبك: 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�سباق الداخلبي: 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. 

با: ثببات املقيا�بس: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا����س لكل بعد م���ن �أبع���اد مقيا�س مفهوم  ثانياً
�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.

الرنامبج العالجبي القائبم علبى بع�بس اآليات علبم النف�بس الإيجابي لرفع م�سبتوى 
مفهوم الذات )اإعداد: الباحثان(:

الهبدف العبام: 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  العالجبي:  الرنامبج  بنباء 

�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 4)

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 الرنامج 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 4)
�ختيار �ملعزز�ت �ملنا�سبة )�ملف�سلة( للطالب، من خالل �سوؤ�ل �لطالب.1 5)
تقدمي �لتلميحات و�لإخفاء �لتدريجي لتلك �لتلميحات.1 6)
تقدمي �ملادة �لعلمية بعدة �أ�سكال )�سمعية، ب�سرية(.1 ))
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.

الآليبات امل�سبتخدمة بالرنامبج: �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�سبات الرنامبج: 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:
: نتائج الفر�س الأول:  اأولاً

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.  

ا: نتائج الفر�س الثاين:  ثانياً
"  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.  



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 313 

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 ))
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  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 4)

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 5)
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 ))

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.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 321 

املراجع
�أبو حو�ج، مرو�ن )2006). املدخل اإىل علم النف�س. عمان: د�ر �ليازوري للن�سر.

�أب���و ناهي���ة، �س���الح �لدي���ن )1999(. مقيا�س مفهوم �لذ�ت للر��س���دين �س���ورة جديدة 
لدر��س���ة �ملفه���وم ع���رب �لأجي���ال، در��س���ة ميد�ني���ة. جمل��ة جماع��ة القيا���س 

والتقومي الرتبوي،13، غزة. جامعة �لأزهر. 
�لبيلي، حممد، قا�س���م، عبد �لقادر، �ل�س���مادي، �أحمد )1997(. علم النف�س الرتبوي 

وتطبيقاته . �لكويت: مكتبة �لفالح.
جاب���ر، عب���د �حلميد )1985( در��س���ة لبع�س �ملتغ���ري�ت �ملرتبطة مبفه���وم �لذ�ت لدى 
عينت���ني م���ن طالب مد�ر�س قط���ر يف مرحلة �ملر�هق���ة. جملة مركز البحوث 

الرتبوية. جامعة قطر. )29(، 243-191.
جربيل، مو�سى )1993(. تقدير �لذ�ت لدى �لطلبة �ملتفوقني وغري �ملتفوقني در��سًيا. 

جملة درا�ضات. العلوم االإن�ضانية. 2 )2(، 219-195.
حد�د، يا�س���ني )1990( �أ�س���اليب �لعزو وتقدير �لذ�ت و�لكتئ���اب �رتباطاتها �ملتبادلة . 

جملة درا�ضات. العلوم االن�ضانية. 17 )3(، 220-195.
�حل�س���ن، نعيمة )2003(. فاعلية برنامج تعديل �ل�س���لوك و�سبط �ملثري�ت �ل�سفية يف 
خف�س  �ل�س���لوكات غري �ملقبولة لدى �لتالميذ ذوي �لتخلف �لعقلي �لب�س���يط 

)ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(. جامعة �خلليج �لعربي، مملكة �لبحرين.
�خلطيب، جمال )1993(. تعديل ال�ض��لوك القوانني واالإجراءات. �لريا�س: مكتبة 

�ل�سفحات �لذهبية.
�خلطيب، جمال )2007(. تعديل �ضلوك االأطفال املعوقني. عمان: د�ر حنني.

�خلطيب، جمال ومنى، �حلديدي.)2009(.  املدخل اإىل الرتبية اخلا�ض��ة. عمان: 
د�ر �لفكر.

خ���ري �هلل، �س���يد )1981(. مفهوم الذات اأ�ض�ض��ه النظري��ة والتطبيقية. بريوت: د�ر 
�لنه�سة. 

�لدي���ب، �أم���رية عب���د �لعزي���ز )1998(. �ض��يكولوجية التوافق النف�ض��ي يف الطفولة 
املبكرة. �لكويت: مكتبة د�ر �لفالح. 

�لديب، حممد )2003(. �لفروق بني ذوي �سعوبات �لتعلم و�لعاديني يف بع�س �ل�سمات 
�ل�سخ�سية من طالب �جلامعة. علم النف�س االجتماعي الرتبوي. �لقاهرة: 

عامل �لكتب.



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�صتوى مفهوم الذات د. عادل حممد العدل و د. اإبراهيم حممد العدل

 322 

ر�س���و�ن، ربي���ع )2006(. �ل���ذكاء �لوجد�ين وتاأث���ريه على �لتو�فق و�لر�س���ا عن �حلياة 
و�لجن���از �لأكادميي لدى �لأطفال. جملة العل��وم الرتبوية واالجتماعية، 

.133-45 ،)4( 12
�لزي���ات، فتحي م�س���طفى )2008(. دلي��ل بطارية مقايي�س التقدير الت�ضخي�ض��ية 

ل�ضعوبات التعلم. �لقاهرة: د�ر �لن�سر للجامعات.
�لزي���ات، فتح���ي م�س���طفي )1985( در��س���ة حتليلية لأبع���اد مفهوم �ل���ذ�ت يف عالقتها 
بالتح�سيل �لدر��سي لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية يف: )2001(. علم النف�س 

املعريف. درا�ضات وبحوث. �جلزء �لأول. �لقاهرة. د�ر �لن�سر للجامعات. 
�لزي���ات، فتحي م�س���طفي )2002(. علم النف�س املع��ريف: مداخل ومناذج ونظريات   

)ج 2(. �لقاهرة: د�ر �لن�سر للجامعات. 
زي���ادة، خال���د )2005(. �ض��عوبات تعلم الريا�ض��يات: )الدي�ض��كلكوليا(.�ملدينة: د�ر 

�إيرت�ك.
�ل�سيد، حليمة )2010(. فاعلية برنامج عالجي خلف�س بع�س �أمناط �ل�سلوكات غري 
�ملقبولة لذوي �سعوبات �لتعلم ممن يعانون من �سعوبات يف �لنتباه مع فرط 
�لن�س���اط من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية بدولة �لكويت، ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة. جامعة �خلليج �لعربي، مملكة �لبحرين.
�ل�سيخ، دعد )2003(. مفهوم الذات بني الطفولة واملراهقة. دم�سق: د�ر كيو�ن.

�لظاهر، قحطان )2004(. تعديل ال�ضلوك. عمان: د�ر و�ئل للن�سر.
عبد �لفتاح، يو�س���ف )1992(. بع�س خماوف �لأطفال ومفهوم �لذ�ت لديهم » در��س���ة 
مقارن���ة«. جمل��ة علم النف���س. الهيئة امل�ض��رية للكتاب. �ل�س���نة �ل�ساد�س���ة. 

.72-62 ،)21(
عبد�لروؤوف، فتحية عو�س )1999(. اختبارات امل�ضفوفات املتتابعة. �لكويت:  �إد�رة 

�خلدمة �لنف�سية،  جامعة �لكويت.
�لعدل، عادل )1998(. در��سة مقارنة بني �لتالميذ �لعاديني و�لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف بع����س �مله���ار�ت �ملعرفي���ة و�لجتماعي���ة. جمل���ة كلية �لرتبي���ة، جامعة عني 

�سم�س، 3)22(، 38-9.
�لع���دل، ع���ادل. )1996(. �لتنبوؤ بالتح�س���يل �لدر��س���ي م���ن بع�س �ملتغ���ري�ت �ملعرفية. 

جملة درا�ضات نف�ضية. املجلد ال�ضاد�س. )1(، 115-81.



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 323 

�لع���دل، ع���ادل )فرب�ي���ر، 2008(. علم �لنف����س �لإيجابي ومهار�ت �ل�س���تمتاع باحلياة. 
موؤمتر �جلمعية �مل�س���رية للدر��سات �لنف�س���ية. بال�سرت�ك مع كلية �لرتبية . 

جامعة �لزقازيق، م�سر.
م�سعد، طالل  و�لهويل، �حمد و�لد�ود، عفيفة )2006(. مدى �إملام �لهيئة �لتدري�سية 
ب�سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية ومرحلة ريا�س �لأطفال بدولة �لكويت.جملة 

�ملركز �لقومي للبحوث �لرتبوية و�لتنمية، 65-15،38.

Bachkirova, T)2004). Dealing with issues of self-concept and 
self-improvement strategies in coaching and mentoring. 
International Journal of Evidence Based Coaching and 
Mentoring. 2)2), 29-34.

Bernice, y. L. )1998) : Learning About Learning Disabilities , 
Second Edition. Canada: Simon Fraser University . Faculty of 
Education.

Boersma Frederic et al )2010), Academic Self-Concept in Special 
Education  Student : Some suggestions For interpreting self-
concept Scores . The Journal of Special Education,13 )4), 433-
441 .

Boulet,L. )2007). Coping strategies and successful intelligence in 
adults with  learning  disabilities. M.A. :Mount Saint Vincent 
University

Bryan, T. )1997) : Assessing The Personal and Social Status of student 
with learning disabilities . Learning Disabilities Research & 
Practice.12 )1) , 63-76 

Chapman, G .W., & Boersma. F.J. )2017). Academic Self – Concept 
in Elementary  Learning   Disabled Children : A study with the 
student perception of Ability Scale Psychology. The Schools , 
16 , 201-206. 

Chapman, G .W., & Boersma,  F.J.  .)2008). Affective Correlates 
of Learning   Disabilities . Lisse, Netherlands : Swets and 
Zeirlinger.,  

Compton, C. W.) 2005). An introduction to positive psychology. 
Wadsworth Cengage Learning.



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�صتوى مفهوم الذات د. عادل حممد العدل و د. اإبراهيم حممد العدل

 324 

Durrant,  J.  E.,  Cunningham,  C.  E.,  & Voelker,  S. )1990).  
Academic,  social,  and  general  self-concepts  of  behavioral  
subgroups  of  learning  disabled  children.  Journal of 
Educational Pschology, 82,  657-663.

Dyson, L.L )2014): The experiences families of children with 
Learning disabilities :parental sibling, self concept .Jour-
nal of Learning disabilities, 29,8 280-286.

Gilman, R., Huebner, S. E.& Furlong, J.M ) 2009). Handbook of 
positive psychology in schools. New York:  Routledge.

Granot,D.&Mayseless,O. )2001). Attachment security and adjust-
ment to school in middle childhood. International Journal of 
Behavioral Development, 25)6),530 – 541.

Lackaye, T. D.,& Margalit, M. )2006). Comparisons of achievement, 
effort, and self-perceptions among students with learning 
disabilities and their peers from different achievement groups, 
Journal of Learning Disabilities.39 )5),432, 445.

Lawrence ,L. )2016): The Social Adjustment and Self concept Adult 
with Learning disabilities. Journal of Learning disabilities,, 
37)9), 598-605

Manix, D. )1993). Social skills activities for special children. New 
Jersey:     Prentice  Hall.

Margalit, M., & Zak, I. )1984). Anxiety and Self- Concept of Learning 
Disabled Children . Journal of Learning Disabilities. 17)9), 
537-539

Marjan, S. )2005). Adjustment to college; college students with 
learning disabilities, Dissertation Abstracts International- B 
66/ 04 P. 2315..

McWhirter J . Jeffries et al )1985): The Learning Disabled Child : A 
Retrospective Review. Journal of  Learning disabilities, 18)6), 
315-318 .  

Murphy Beverly F.)1981): A Study of  Self – Concept Improvements  
In Learning Disabled Children as Measured by Modified 
Bunks Scale . Eric Document Reproduction Service Eric .



املجلد الثامن - العدد )27( اأبريل 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 325 

Olmstead, R. )2005).  Use of auditory and visual stimulation to 
improve cognitive  abilities in learning disabled children.  
Journal of Neurotherapy,  9 )2), 49- 61.

Olson, R. C.   )1998).  Subtypes of learning disabilities on a non-verbal 
cognitive instrument )classroom intervention).  Dissertation 
Abstracts International, 59-12A, 4359 .

Peterson, C. )2006). A primer in positive psychology. New York: 
Oxford University  Press.

Pittman, L. D.,& Richmond, A. )2007). Academic and psychological 
functioning in late adolescence: The Journal of Experimental 
Education, 75)4), 270 – 290.

Scheirer M.A. & Kraut, R.E.,)1979): Increasing Educational 
Achievement via Self – Concept Chang. Review of Educational 
Research 49,131-150 .

Schraufnagel,C.D.)2003).  Association between cognition and 
depression: A cross-sectional and longitudinal study of 
individuals with learning disabilities. Dissertation Abstracts 
International , 64-09B,4634 . 

Schwartz, S.)1995). Marital discord and treatment outcome in 
behavioral treatment of child conduct disorders. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology,  55)3), 396-403.

Shogren, K., Lopez, S., Wehmeyer, M., Little, T. & Pressgrove, C. 
)2006).The role of  positive psychology constructs in predict-
ing life satisfactions in  adolescent`s with and without cogni-
tive disabilities. Journal of Positive Psychology, 1)1), 37-52.

Sligman, M.E.P.) 2002). Positive psychology, prevention, and ther-
apy.The hand book of positive psychology. New York: Oxford 
press.

Terras,M. M., Thompson. L. C.,& Minnis, H. )2009). Dyslexia and 
psycho-social functioning: An exploratory study of the role of 
self-esteem and understanding. Dyslexia, 15, 304 – 327.

Tim, M. ) 1993). Social skills activities for special children. New 
York: The Center for Applied Research in Education.



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�صتوى مفهوم الذات د. عادل حممد العدل و د. اإبراهيم حممد العدل

 326 

Vispoel Walter P.)1995): Self- Concept in Artistic Domains. Journal 
of Educational Psychology..82)4), 657-663 .  

Yauman Beth E. )1980): Special Education Placement , and Self 
– Concepts of Elementary School age Children. Learning 
Disability Quarterly, 3) 3),  30-35 . 

Zigmond Naomi and Silverman Rito )1983):  Self – Concept In 
Learning Disable adolescents. Journal of Learning disabilities, 
16)8), 478-482 .

Zirpoli, T.& Melloy, K.) 1993). Behavior management 
NewYork: Macmillan Publishing Company.



كلية علوم اإلعاقة والتأهيل - جامعة الزقازيق
dsr2017@yahoo.com

حقوق النشر محفوظة
رقم اإليداع 2012 / 18640

ISSN 2356 - 7996 :الرتقيم الدوىل


