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ملخص البحث:
ىجؼ البحث الحالى إلى معخفة ما إذا كاف ىشاؾ ارتفاع في حاالت التسخد الشفدي لجػ
األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية  ،ومعخفة ما إذا كاف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ التسخد
الشفدي وأساليب السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.
كسا ىجؼ البحث الحالى التعخؼ عمى أىسية متغيخ التسخد الشفدي حيث أنو بعج اإلشبلع
والقخاءة فقج وجج أنو مغ أكثخ السذكبلت الػالجية التي تػاجو ىحه الفئة مغ السجتسع وفي
جسيع الحاالت لو عجة أنػاع تطيخ بػضػح وتؤثخ سمباً عمى جسيع جػانب شخرية الفخد
وىشا تكسغ خصػرتو.
واضيخت نتائج البحث الحالى إلى -:
 -1تػجػػج عبلقػػة دالػػة احرػػائياً بػػيغ درجػػات األشفػػاؿ السعػػاقيغ برػخيا عمػػي مكيػػاس التسػػخد
الشفدي وأبعاد أساليب السعاممة الػالجية.
 -2تػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي فػػى مكيػػاس التسػػخد الشفدػػي والجرجػػة الكميػػة وفق ػاً
لمشػع (ذكػر/اناث).
 -3تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في فى أبعاد مكياس أساليب السعاممة الػالجية وفقاً
لستغيخ الشػع (أب/أـ).
 -4يسكغ التشبؤ بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد أساليب السعاممة الػالجية .
 -5يختفع مدتػؼ الخفس باعتباره أكثػخ أسػاليب السعاممػة الػالجيػة اسػتخجاما مػع األشفػاؿ السعػاقيغ
برخياً.
الكلمات املفتاحية :التسخد الشفدي ،أساليب السعاممة الػالجية ،ذوؼ اإلعاقة البرخية
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Abstract:
The aim of the current research is to determine whether the amount
of increase in cases of psychological rebellion in children with visual
impairment, and to identify the significance correlation between
psychological rebellion and parental treatment methods for children
with visual impairment.
• The current research also aims to identify the importance of the
psychological rebellion variable. As reviewing past researches and
literature indicated that it is one of the most occurring parental
problems facing this group of society and in all cases it has several types
that appear clearly and negatively affect all aspects of the individual's
personality and here lies its seriousness.
The results indicated that:
1- There is a statistically significant relationship between the scores of
visually impaired children on psychological rebellion scale and the
dimensions of parental treatment methods scale.
2- There are statistically significant differences on psychological
rebellion scale and the total score according to gender (male / female).
3- There are statistically significant differences on the dimensions of
parental treatment methods scale according to the type variable (father /
mother).
4- The dimensions of parental treatment methods can predict
Psychological rebellion.
5- The level of rejection increases as it is the most used parental
treatment method for visually impaired children.

Keywords: Psychological rebellion -parental treatment methodsvisual impairment
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املقدمة
ُيعج اآلباء ىع حجخ األساس في تشذئة أبشائيع والعسل عمى تذكيل سمػكيع ومعاونتيع

عمى الشسػ والتكيف مع أنساط الحياة السختمفة ولع يقترخ حػؿ اآلباء في تخبية أبشائيع عمى
السخاحل األولى فقط مغ عسخىع بل يستج إلى مخاحل الخشج والسخاىقة.

وتُعج دراسة أساليب السعاممة الػالجية غاية في األىسية ألف مغ خبلليا سػؼ نتعخؼ
عمى سمػكيات ىؤالء الفئة مغ األفخاد حيث ليا دور عطيع األثخ في تكػيغ شخرية أبشائيع.
والحؼ يدعج أبشاءنا مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة أف يذعخوا بأف السجتسع مغ حػليع
يحيصػىع بسقجار مغ الحب واألماف واالشسئشاف وتكػف معاممة السجتسع ليع معاممة شبيعية
دوف شعػرىع بالتكمف والسغاالة حتى ال يذعخوف بعجدىع فبلبج أف تكػف السعاممة سػية فبل
يذعخوف باالىتساـ الدائج أو بالشبح والتجاىل الذجيج.
وما يديج األمخ صعػبة فقج نجج أف الػالجيغ والقائسيغ عمى تخبية ىؤالء األبشاء قج
يتعاممػا مع أبشائيع بإىساؿ شجيج وقج يكػف ذلظ نتيجة السفاليع الخاصة في عقػؿ اآلباء أو
بعزيع ومشيا اعتبار اإلعاقة نػعاً مغ العار الحؼ يجب أف يخفيو عغ السجتسع وغيخىا مغ
األفكار التي تؤثخ بالدمب عمى ىؤالء األبشاء (عبج السحدغ سمصاف.)20 -17 ،2005 ،
وتُعج األساليب السدتخجمة والتي يدتخجميا اآلباء مع أبشائيع ذوؼ اإلعاقة البرخية
ليا عطيع األثخ عمى شخرية وخرائز األبشاء ،كسا أف األساليب الستصخفة التي تدتخجـ
مع الصفل السبرخ قج تؤثخ أيزاً عمى شخريتو تأثي اًخ سمبياً فقج يكػف الشبح أو اإلىساؿ
والخفس وعجـ التقبل أو الحساية الدائجة لؤلبشاء أو في تقجيع الخجمات السصمػبة لو بذكل زائج
عغ الحج مسا يجعل االبغ أكثخ شعػ اًر تعجده عغ مػاجية العجيج مغ السذكبلت والسػاقف التي
يسخ بيا وذلظ يؤدؼ إلى شعػر الصفل بعجـ الثقة بالشفذ وإنو دائساً بحاجة إلى اآلباء فيذعخ
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باإلحباط الذجيج كحلظ إتباع تمظ األساليب قج تؤثخ عمى شخرية ىؤالء االجتساعية فيفزل
العدلة واالندحاب واالنصػائية وبالعكذ مغ ذلظ فمػ استخجـ أساليب الخعاية اإليجابية كالتقبل
والسدانجة والجيسقخاشية في التعامل فإنو يشسػ نسػاً نفدياً وصحياً سميساً ويشجح في أف يحقق
ذاتو (عبج السصمب القخيصي.)195 -196 ،1996 ،
وقج أكجت العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة عمي محدغ ومحسػد كاضع ()2013
ودراسة أمل الدعيج عبج الحميع ( )2011ودراسة ) Jiling et.al (1997أف لمتسخد الشفدي
والعشاد لو عبلقة ببعس الستغيخات الدمػكية ويعج واحجاً مغ الخرائز السسيدة لدمػؾ األبشاء
حيث يدعػا األبشاء في مخحمة الصفػلة الستأخخة دائساً نحػ السديج مغ الحخية والدمصة والتحخر
فيسا ُيعج مغ سمصة الػالجيغ حيث تتفاوت سمػكيات األبشاء تجاه السػاقف واألشياء فيع مغ
جانب يذعخوف أنيع قج أصبحػا كبا اًر وعمى دراية بكل ما يػجج حػليع وأنيع ليذ بحاجة إلى
سمصة الػالجيغ ولكغ مغ الجانب اآلخخ فيع يدالػا يعتسجف عمى الجانب االقترادؼ لمػالجيغ
مسا يؤدؼ إلى حجوث اختبلفات في اآلراء بيغ اآلباء وأبشائيع وقج يختمف الػضع مع اآلباء إذا
كاف ىحا االبغ يعاني مغ إعاقة ما.
فقج ذكخ دمحم السيجؼ ( )2014أف اإلعاقة البرخية تذكل أىسية لمفخد في السسارسات
اليػمية وتكػيغ الترػرات الحىشية والتعخؼ عمى مكػنات البيئة مغ حػلو كسا أف ىحه اإلعاقة
تؤثخ تأثي اًخ كبي اًخ عمى مطاىخ الشسػ االجتساعي والشفدي مسا يتختب عميو ضيػر مذكبلت
سمػكية ناتجة عغ أساليب السعاممة الػالجية والفخط في استخجاميا وإحداس االبغ بالعجد وعجـ
القجرة عمى إتساـ ميامو بسفخده.
فقج اىتع عمساء الشفذ وعمساء التخبية الخاصة بأساليب السعاممة الػالجية بجرجة كبيخة
لسا ليا األثخ البالغ في عسميات التشذئة األسخية.
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وقج أكج ياسخه أبػ ىجروس ( )2010أف األبشاء في مخحمة الصفػلة الستأخخة يسخوف
بالعجيج مغ السخاحل وأف التغيخات التي تحجث في الشسػ الجدسي والعقمي والفديػلػجي وأيزاً
في الشػاحي الخمكية واالجتساعية فقج يحجث العجيج مغ الرخاعات التي تتعخض ليا األبشاء
سػاء كاف ىحا التغيخ قج يؤثخ داخمياً أو خارجياً ،فبلبج أف يتكيف الصفل مع عالسو الججيج فكل
مخحمة مغ ىحه السخاحل التي يسخ بيا يشتابيا شيء مغ الرعػبة كالرخاعات الشفدية
والزغػط االجتساعية وغيخىا مسا تجعل ىؤالء األبشاء يتجيػا إلى التسخد الشفدي.
وتُعج مطاىخ التسخد الشفدي التي تشذأ عشج األبشاء في مخحمة الصفػلة الستأخخة مغ
أعقج السذكبلت لؤلسخ والسجتسعات وتبجأ بخفس أوامخ الػالجيغ أو تقاليج األسخة الدميسة وعجـ
التقيج بيا عغ تحج وإصخار ،ومغ التسخد عمى الحياة الجراسية في مجارسيع أوالً ثع الجامعة ثع
يأتي دور التسخد عمى القانػف والسجتسع والدمصة.
وإف الطػاىخ والسذكبلت الدمػكية التي تطيخ عشج بعس األبشاء تعج انحخافاً عغ
أىجاؼ الدياسة التعميسية لحا كاف عمى السيتسيغ بالتخبية والتعميع أف يشتبيػا لتمظ السذكبلت
وأف يجرسػا أسبابيا وشخؽ عبلجيا حتى تربح مخخجات التعميع متػافقة مع أىجافيا السحجدة
في الدياسة التعميسية (زيشب حدغ ومؤيج عبج الخازؽ.)59 ،2017 ،
كسا أف ضاىخة التسخد الشفدي لع تمق إال القميل مغ االىتساـ مغ قبل الباحثيغ
ويعج دونيل وآخخوف Donnel, Tomas, Buboltz & Walter
والسشطخيغ والسحجثيغ ُ

) (2001مغ أشيخ السشطخيغ في ىحا السجاؿ ،حيث يخػ أف نطخية "التسخد الشفدي" تقيج بأف
األشخاص يقاومػف محاوالت تقييج أؼ مغ تفكيخىع أو ترخفاتيع ،وأف كل فخد لجيو اعتقاد بأنو
يستمظ قج اًر مغ الحخية السعخفية والدمػكية وأف ىحه الحخية إذا ىجدت فإنيع سيدمكػف سمػكاً
تسخدياً ومقاوماً وذلظ في محاولة مشيع الستعادة حخيتيع السفقػدة.
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وتخػ سعجية بيادر ( )394 ،1994أنو يسكغ تػقع التسخد الشفدي والدمػؾ الدمبي
لجػ األبشاء في حالة إىساؿ السجرسة والبيت الزدياد حاجتو لبلعتخاؼ بو واحتخامو وإشباع
حاجتو لبلستقبلؿ وآليات الحات وإذا ما حجث ذلظ فإف السخاىق يمجأ إلى تكػيغ مجسػعات
خاصة بو مغ األصجقاء ويحاوؿ أف يخفي ترخفاتو عغ والجيو ،بل قج يعػد صجىع ويحاوؿ
الحرػؿ عمى حخيتو واستقبللو عغ شخيق العشف والتسخد ،مسا يػقع الػالجيغ في حيخة ودىذة
العتقادىع بأف السخاىق غيخ معج لتػفيخ تمظ الحخية لو وتخػ الباحثة أف أساليب السعاممة
الػالجية لمسخاىق يسكغ أف تكػف سبباً رئيدياً في تػفيخ التػجيو السدتسخ وإذا شب السخاىق بيغ
والجيغ صارميغ متذجديغ متدمصيغ ال يشتجاف لو الفخصة لتأكيج ذاتو في الحقػؽ فإنو يتجو
لمخارج لمتعبيخ عسا حخـ مشو ويػاجو السجتسع في حالة مغ التسخد والتحجؼ واالنحخاؼ ،وىحا
ما أكجه ماريػ ) Mario (2007, 635- 647حيث يخػ أف العبلقات الػالجية الحدشة وذات
الكفاءة العالية مع األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة تقمل مغ مدتػيات العشف والتسخد
والعجواف لجييع.
وبالخغع مغ ذلظ التأثيخ الفعاؿ مغ قبل السعاممة الػالجية لؤلبشاء إال أف اإلعاقة
البرخية بيا تأثيخ سمبي عمى مفيػـ الفخد لشفدو وعمى صحتو الشفدية وربسا أدت براحبيا
عمى عجـ القجرة عمى التكيف في السجتسع الحؼ يعير فيو بجانب حجوث اضصخابات نفدية
نتيجة لمذعػر بالعجد واإلحباط ودائساً لجيو الذعػر بالقمق وعجـ االشسئشاف فقج يكػف األسمػب
الػالجؼ الستعامل بو كاإلشفاؽ والتجليل والحساية الدائجة أو اإلىساؿ والتجاىل أؼ كاف أحجاىع
قج يداىع في الذعػر بالعجد والقرػر وأنو يختمف عمى اآلخخ.
وقج أشار إيياب البببلوؼ ( )2014أف الدعادة ليؤالء األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة
البرخية وإزالة السعػقات التي تحج مغ نسػه وإعادتو إلى مجتسعو مغ خبلؿ تكيفو الشفدي
االجتساعي واألسخؼ حتى يتقبل إعاقتو دائساً ويتقبمو أ فخاد السجتسع الحؼ يعير معيع .فإعاقة
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الفخد ىي إعاقة ألسختو فقج يحجث اختبلؼ لؤلسخة والذعػر بالحنب تجاه ابشيع السعاؽ وتأكيجًا
عمى القػؿ الدابق أف ىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي أكجت عمى أف األبشاء ذوؼ االحتياجات
الخاصة يتعخضػف ألساليب معاممة والجية غيخ سػية .

مشكلة البحث
تُعج مذكمة التسخد الشفدي واحجة مغ السذكبلت التي يعاني مشيا اآلباء في ترخفات
أبشائيع ومغ خبلؿ اإلشبلع والقخاءة ومقابمة أولياء األمػر والتعخؼ عمى األساليب التي يتعػد
بيا في تشذئة أبشائيع األسخية ومغ خبلؿ مقابمة ىؤالء األبشاء فقج الحطت الباحثة أف السعاممة
الػالجية تعج مغ أىع السحجدات التي تداعج عمى تشسية السخونة والدػاء الشفدي العاـ ليؤالء
األبشاء.
وقج أشارت عجيج مغ الجراسات إلى تأثيخ أنساط التشذئة الػالجية عمى األبشاء سػاء مغ
الجانب الشفدي أو الجدسي أو العقمي أو الدمػكي مثل دراسة دمحم أحسج مؤمغ (،)2006
ودراسة ) Walker (2008ودراسة مجج الخصاب ( ،)2010ودمحم الخاجي ( ،)2011وشالحي
ىجيخة ( ،)2013ودراسة كل مغ نيفيغ زىخاف وسػسغ السؤمغ وليفاء الجوسخؼ (،)2013
ودراسة مخوة بشت ناصخ ( ،)2016حيث ذكخوا أف استخجاـ أحج مغ األنساط فقج يؤثخ
باإليجاب أو الدمب عمى األبشاء.
ولحلظ فقج صيغت السذكمة مغ خبلؿ التداؤالت اآلتي:
 -1ما عبلقة التسخد الشفدي بأساليب السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة
البرخية؟
 -2ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية فى التسخد الشفدي وفقاً لمشػع (ذكػر/اناث)؟
 -3ىل تػجج فخوؽ فى استخجاـ أساليب السعاممة الػالجية وفقا لشػع الػالج (أب/أـ)
 -4ىل يسكغ التشبؤ بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد أساليب السعاممة الػالجية؟
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 -5ما أكثخ أساليب السعاممة الػالجية شيػعا لجؼ أباء السعاقيغ برخيا؟

أهداف البحث
 تيجؼ ىحه الجراسة إلى معخفة ما إذا كاف ىشاؾ ارتفاع في حاالت التسخد الشفدي لجػ
األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.
 تيجؼ ىحه الجراسة لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ التسخد الشفدي وأساليب
السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.

أهمية البحث
ضيخت أىسية البحث متسثمة في الستغيخات التي تشاوليا وىي عمى الشحػ التالي:
 أىسية الفئة التي تتشاوليا البحث وىي فئة لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية وأىسية ىحه
السخحمة وخصػرتيا إذا لع يتبع معيا أسمػب السعاممة الػالجية الدػؼ.
 أىسية متغيخ التسخد الشفدي حيث أنو بعج اإلشبلع والقخاءة فقج وجج أنو مغ أكثخ السذكبلت
الػالجية التي تػاجو ىحه الفئة مغ السجتسع وفي جسيع الحاالت لو عجة أنػاع تطيخ بػضػح
وتؤثخ سمباً عمى جسيع جػانب شخرية الفخد وىشا تكسغ خصػرتو.
 أىسية متغيخ األساليب الػالجية الحؼ يحتل مكانة خاصة في الجراسات الشفدية حيث أنو
يحفد األفخاد لمتحديغ.
وقج جاءت دراسة دمحم الدعيج أبػ حبلوة ( )2010أف اآلباء ىع السرجر الخئيدي
لتدويج األشفاؿ بسا يزح تدسيتو لخخيصة شخيقة اإلبحار اإليجابي في الحياة وىع كحلظ
السرجر الخئيدي لتشسية قجرات أبشائيع عمى التأقمع والتكيف اإليجابي والتغمب عمى الرعاب.
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كسا أف ىؤالء اآلباء ليع دور في تعميع أبشائيع السيارات واالتجاىات التي تسكشيع مغ
التػافق الحاتي واالجتساعي في الحياة.
 ضيػر ىحه السذكبلت الدمػكية التي تعتخض شخرية ىؤالء الفئة.
 كسا ضيخت أىسية البحث الحالي في ضػء نجرة الجراسات التي تشاولت التسخد الشفدي
وعبلقتو بأساليب السعاممة الػالجية وخاصة األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.
وىحا ما شجع الباحثة عمى اختيار ىحه الستغيخات لجراستيا إجخاء البحث الحالي.

حمددات البحث:
أوالً :السننش : :تعتسػػج الج ارسػػة الحاليػػة عمػػى السػػشيج الػصػػفى االرتبػػاشى وذلػػظ بيػػجؼ الكذػػف
العبلقة بيغ التسخد الشفدػي وأسػاليب السعاممػة الػالجيػة ومقارنتيػا لػجؼ الػحكػر واالنػاث واألميػات
واألباء وكحا التعخؼ عمي أساليب السعاممة الػالجية السشبأة بالتسخد الشفدي
ثانياً :عيشة البحث
تكػنت عيشة البحث األساسية مغ ( )60مغ السعاقيغ برخياً مغ الحكػر واالناث مسغ تخاوحت
أعسارىع بيغ ( )13-9سشة بستػسػط قػجرة ( )11.3بػإنحخاؼ معيػارؼ قػجره ( )2.46إلػى جانػب
عيشة مغ األباء واألميات
 أدوات البحث: -1مكياس أساليب السعاممة الػالجية آلباء األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.
 -2مكياس التسخد الشفدي لؤلبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.

مصطلحات البحث:
اإلعاقة البررية:
اتفق كل بصخس حافع بصخس ( ، )2010،24وحدغ صالح الجاىخػ ( )2008،25عمى
أف االنداف السكفػؼ ىػ الحػ فقج برخه بالكامل وال يدتصيع تعمع القخاءة والكتابة إال بصخؽ
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بخايل  ،وىشاؾ درجات متفاوتة مغ الفقجاف البرخؼ يتخاوح بيغ حاالت العسى الكسي بيغ ال
يسمكػف اإلحداس بالزػء وال يخوف شيئاً عمى اإلشبلؽ ويتعيغ عمييع االعتساد الكمي عمى
حػاسيع األخخػ تساماً عمى حياتيع اليػمية وتعمسيع وحاالت اإلعاقة أو لئلبرار الجدئي
التي تتفاوت مقجرات أصحابيا عمى التسييد البرخؼ لؤلشياء السخئية ،ويسكشيع اإلفادة مغ
بقايا برخىع ميسا كانت درجاتيا في التػجو والحخكة وعسميات التعمع السجرسي سػاء
باستخجاـ السعيشات البرخية أو دونيا.
التعريف اإلجرائي:
ىع ىؤالء األشفاؿ مغ ذوػ اإلعاقة البرخية الكمية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة حيث
يفقجوف السقجرة عمى استخجاـ حاسة البرخ بفاعمية بسا يؤثخ سمباً في أدائيع ونسػىع.
أساليب السعاممة الهالجية:
ىػ واحج مغ العشاصخ األساسية في عسمية التشذئة االجتساعية وفييا يتع تشسية أنساط
تػعية مغ الخبخات والدمػكيات االجتساعية السبلئسة مغ خبلؿ التفاعل مع اآلخخيغ ،فيي تعج
التفاعل بيغ الػالجيغ واألبشاء في مخاحل العسخ السختمفة وارتباشيا تحدغ تػافقيع (عبلء الجيغ
كفافي.)88 ،2009 ،
التعريف اإلجرائي:
ىي األساليب التي يتبعيا الػالجيغ في تشذئة أبشائيع مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية
اجتساعياً ونفدياً وتحػيميع مغ مجخد كائشات بيػلػجية إلى كائشات اجتساعية.
التسرد الشفدي:
يعخفو ) Donnel et al., 2001 (679- 687بأنو مجسػعة مغ الدمػكيات التي
يسارسيا الفخد عشجما تقيج حخيتو في التفكيخ والترخؼ وذلظ لسحاولة استعادة حخيتو السفقػدة.
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التعريف اإلجرائي:
ىػ عبارة عغ قػة عقمية تشتج نتيجة شعػر الصفل ذوؼ اإلعاقة البرخية بالشقز في
مسارسة حخيتو الذخرية فيمجأ إلى التسخد الشفدى إلثبات نفدو والتأثيخ في اآلخخيغ.
اإلعاقة البررية:
لع تكغ ضاىخة اإلعاقة البرخية وليجة الػقت الحاضخ وإنسا ىي مذكمة مشح قجيع
الدمغ ،لقج عانى مشيا الكثيخ ،وتمعب حاسة اإلبرار دو اًر عطيساً في حياة اإلنداف كسا أنيا
ليا تأثيخ كبيخ دوف غيخىا عمى الجػانب االجتساعية والبيئة مسا يؤثخ تأثي اًخ سمبياً عمى
أصحابيا مغ حيث التفاعل بيشو وبيغ بيئتو التي يعير فييا.
فإف حاسة البرخ مغ أىع حػاس اإلنداف عمى اإلشبلؽ حيث أف فقجانيا يفقج الصفل
خبخاتو اليػمية التي تتكػف مغ األلػاف و ِ
األكاؿ ويرعب عميو تكػيغ الرػرة الحىشية عغ معطع
األشياء السػجػدة حػلو بعكذ باقي زمبلئو الستزخريغ ،فالصفل في ىحه السذكمة يحاوؿ أف
يعػض حاسة البرخ بحاستي الدسع والمسذ ولكشيا ال تكفي وال تكػف بجيبلً مغ حاسة
اإلبرار.
تعريف اإلعاقة البررية:
لقج عخفيا كساؿ سيدالع ( )405 ،2002أنيا الفقجاف الكمي أو الجدئي لمبرخ ويعتبخ
الذخز معاقاً برخياً إذا بمغت حجة اإلبرار ( )60/6متخ أو ( )200/20قجـ أو أقل وذلظ
باستخجاـ الشطارات أو العجسات السرسسة كسا ويعتبخ الذخز معاقاً برخياً إذا كاف مجاؿ
إبراره أقل مغ ( )20درجة.
كسا اتفق كل مغ زيشب شقيخ ( ،)233 ،1999عبج السصمب القخيصي (،1996
 ) 177عمى أف الكفيف أو األعسى ىػ الفخد الحؼ ال يدتصيع أف يقػـ باألعساؿ اليػمية
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الحياتية إذا قل نطخه عغ ( )60/6متخ في أحج العيشيغ وذلظ بعج تحديشيا باستخجاـ الشطارات
الصبية أو العجسات.
وقج أشار دمحم عراـ شخبية ( )2010إلى أف تاريخ ذوؼ االحتياجات الخاصة إلى أف
األفخاد ذوو اإلعاقة البرخية لع يكػنػا أسعج حاالً مغ األفخاد ذوؼ اإلعاقات األخخػ ،فقج كاف
يعامل السكفػفيغ في العيػد الدابقة معاممة سيئة مغ قبل السجتسع ،حيث ال يججوف الخعاية
والعشاية وييسمػف ،وفي أحدغ الحاالت كاف يشطخ إلييع باعتبارىع مغ ذوؼ العاىات الحيغ
يثيخوف الذفقة حيشاً واالزدراء حيشاً آخخ ،أما في أسػأ الحاالت فقج كاف يتع تعخيس األشفاؿ
السكفػفيغ لمسػت لمتخمز مشيع.
لع يتػفخ تعخيف جامع لئلعاقة البرخية ،عمى الخغع مغ أنو مرصمح سيل ومتجاوؿ
بيغ الشاس ،ويخجع ذلظ إلى أف اإلعاقة البرخية ليدت مرصمحاً لغػياً قامػسياً يديل تفديخه
بذخح السجلػالت المغػية السترمة بو بل ىػ مرصمح شامل يحىب في اتجاىات تخررية
مختمفة .فقج عخفت اإلعاقة البرخية عمى أنيا فقجاف البرخ وأخخػ عمى أنيا عجـ قجرة العيغ
عمى رؤية األشياء أو األجداـ بذكل واضح أو كسا ىػ معتاد ومغ تمظ التعخيفات ما يمي:
يعخؼ فؤاد عيج الجػالجة ( )30 ،2012السعاؽ برخياً -الكفيف -مغ الشاحية التخبػية
بأنو :الذخز الحؼ ال يدتصيع أف يق أخ أو يكتب إال بصخيقة بخايل.
يعخؼ إيياب عبج العديد البببلؼ ( )291 ،2013ذوؼ اإلعاقة البرخية مغ ناحية
تخبػية بأنيع :األشخاص الحيغ يحتاجػف خجمات التخبية الخاصة بدبب مذاكميع البرخية
األمخ الحؼ يدتجعي إحجاث تعجيبلت خاصة عمى أساليب التجريذ والسشياج ليتسكشػا مغ
الشجاح تخبػياً:
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كسا يعخفيا بصخس حافع ( )217 ،2013بأنيا حالة يفقج الفخد فييا السقجرة عمى
استخجاـ حاسة البرخ بفاعمية مسا يؤثخ سمباً في أدائو ونسػه.
فقج اتفق كل مغ مشى الحجيجؼ ( ،)180 ،2004جساؿ الخصيب ومشى الحجيجؼ
( )171 -170 ،2009عمى أف أسباب اإلعاقة البرخية تقدع إلى:
أسباب اإلعاقة البررية:
فقج تعجدت أسباب اإلصابة باإلعاقة البرخية:
 -1فيشاؾ أسباب ما قبل الػالدة وتذتسل العػامل الػراثية والبيئية وىي إصابة األـ الحامل
ببعس األمخاض.
 -2ىشاؾ أسباب أثشاء الػالدة نفديا ،العػامل الػراثية فكثيخ ما تطيخ تأثيخىا مشح الػالدة.
 -3أسباب ما بعج الػالدة :وتعخؼ بالعػامل الغيخ وراثية السدببة لئلعاقة البرخية بالعػامل
السكتدب بو وتذسل زيادة ندبة (األكدجيغ ،الخجج ،األمخاض التي تريب العيغ
واإلصابات الشاجسة عغ الحػادث) مثل:
 )1انفراؿ الذبكة.
 )3انتكاس الشقصة السخكدية.

 )2اعتبلؿ الذبكة الشاتج عغ الدكخؼ.
 )4الساء األسػد.

 )5ضسػر العرب.

 )6التميف خمف العجسة.

 )7الحػؿ.

 )8القرػر في األندجة.

 )9أررأة العيغ.
خرائص السعهقين بررياً:

اتفق عمى كل مغ تيديخ مفمح كػافحة وعسخ فػاز عبج العديد ( ،)89 ،2010يػسف
القخيػتي ( ،)170 -161 ،2001عبج ربو شعباف ( ،)87 ،2010صالح الجاىخؼ (،2008
.)64
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حيث يترف السعػقيغ برخياً بخرائز معيشة تسدييع عغ السبرخيغ وتذسل:
[ ]1الخرائص الجدسية:
قج نجج أف لئلعاقة البرخية ليا آثار جدسية مختمفة عمى العادييغ ولكغ الشسػ
الجدسي كالصػؿ والػزف قج يتفق مع العادييغ وال يختمف عشيع في شيء ولكغ قج نجج أف
ىشاؾ قرػر في بعس السيارات الحخكية فيع لجييع قرػر في ميارات التشاسق العزمي
والحخكي وذلظ ناتج عغ إعاقتيع السرخية فيع يفقجوا فخص التقميج لمكثيخ مغ السيارات
الحخكية.
[ ]2الخرائص العقمية:
ومغ الجانب العقمي فقج نجج صعػبة في قياس ندبة الحكاء لجػ األبشاء السكفػفيغ
وضعاؼ البرخ وذلظ ألف معطع اختبارات الحكاء تذتسل عمى أجداء البج أف يؤدييا الكفيف
مثل بشاء مكعبات أو تجسيع األشكاؿ وبالتأكيج فإف تمظ األلعاب غيخ مشاسبة لبلستخجاـ مع
تمظ الفئة مغ األبشاء فقج يمجأ العجيج مغ الباحثيغ في االعتساد عمى الجدء المفطي مغ
السقاييذ ،كسا أف ىؤالء الفئة يػاجيػف مذكمة في مجاؿ إدراؾ السفاليع وتكػيغ الرػر
لؤلشياء ولكشيع يتسيدوف في االنتباه والحاكخة الدسعية فقج يتفػقػف فييا عمى أقخانيع السبرخيغ
فإنيع يعتسجوا بالجرجة األولى عمى حاسة الدسع.
[ ]3الخرائص المغهية:
ال يعتبخ ضعف حاسة البرخ أو فقجانيا مغ العػامل السعيقة لتعمع الصفل المغة وفيع
الكبلـ ،إال أف ليا أث اًخ عمى بعس ميارات االتراؿ المفطي الثانػؼ ،وعمى سبيل السثاؿ فإف
الحخماف مغ حاسة البرخ ال يدسح لمسعػؽ برخياً تعمع اإليساءات والتعبيخات ومغ أىع أنػاع
اضصخابات المغة والكبلـ التي يعانييا بعس السعاقيغ برخياً ما يمي:
 -1العمػ :يتسثل في ارتفاع الرػت.
 -2عجـ التغيخ في شبقة الرػت بحيث يديخ الكبلـ عمى نبخة واحجة.
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 -3قرػر في االتراؿ بالعيغ مع الستحجث.
 -4القرػر في استخجاـ اإليساءات والتعبيخات الػجيية والجدسية السراحبة لمكبلـ.
-5المفطية وىي اإلفخاط في األلفاظ عمى حداب السعشى.
[ ]4الخرائص االجتساعية:
قج تتأثخ الشػاحي االجتساعية عشج الكفيف مغ زاويتيغ األولى وىي مغ ناحية التفاعل
االجتساعية والثانية مغ ناحية درجة تقبل السجتسع لمفخد السعاؽ برخياً ومجػ تكيف مع
السجتسع الحؼ يعير فيو ،ولكغ مغ خبلؿ تجريبيع فقج يديج فخص التفاعل االجتساعي لجييع،
وقج أثبتت العجيج مغ الجراسات أف السعػقيغ برخياً الحيغ يتمقػنو خجمات تخبػية في السجارس
العادية قج يكػنػا أكثخ تػافقاً مسغ في مجارس التخبية الخاصة أو السجارس الجاخمية.
فسغ خبلؿ تجريبيع عمى السيارات الحياتية كالعشاية بالحات والتشقل في البيئة السحيصة
بيع مسا يعسل عمى جعل السعػؽ برخياً أكثخ ثقة بشفدو وأكثخ اعتساداً عمى نفدو مسا يديع
بذكل كبيخ عمى تحديغ اتجاىاتيع.
[ ]5الخرائص األكاديسية:
ال يػجج اختبلؼ بػجو عاـ بيغ ذوؼ اإلعاقة البرخية والسبرخيغ خاص ًة فيسا يتعمق
بالقجرة عمى التعمع حيث يتع االستفادة مغ السشيج التعميسي ولكغ يتصمب أف يػجج تعجيل في
األسمػب السقجـ لميسع حتى يتبلءـ مع ضخوفيع الخاصة.
وقج أكجت دراسة نجبلء إبخاليع صجيق ( )2010عمى أف مخحمة الصفػلة الستأخخة
مخحمة ىامة في حياة الفخد ليا خرائز معيشة تسيدىا عغ غيخىا مغ السخاحل التي تدبقيا
والتي تمييا وتعتبخ كل مخاحل حياة الفخد ىامة بالشدبة إال أف بعزيا أكثخ أىسية مغ األخخػ
وذلظ إما ب دبب تأثيخاتيا الحالية عمى االتجاىات والدمػؾ أو بدبب تأثيخاتيا شػيمة السجػ في
حياة الفخد ولكغ السخاىقة تجسيع بيغ األىسيتيغ حيث أف ليا تأثيخاتيا حالية وشػيمة السجػ
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فشجج أف اإلعاقة البرخية ليا تأثيخىا عمى السخاىقة حيث تحخميع مغ إشباعيع لحاجاتيع
بصخيقة مشاسبة وتػلج لجييع شعػ اًر بالشقز وتؤثخ عمييع سمباً ويحرل تجني في تقجيخىع لحاتيع
فيبجأ الصفل السعاؽ برخياً في التخمز مغ األنانية ويشسػ اإلحداس بالخابصة والػالء نحػ
الجساعة ويرل ىحا الػالء في كثيخ مغ األحياف إلى تعرب أعسى وكحلظ يترف بالخجل
نتيجة لمتغيخات العزػية السفاجئة ويسيل إلى التخدد نتيجة لعجـ الثقة في نفدو لعجـ فيع شبيعة
التغيخات ومجاىا كحلظ يشدع إلى التحمخ واالندحاب مغ سمصة األبػيغ إلى سمصة الجساعة
ويسيل إلى التحخر مغ الدمصة ويثػر عمييا أحياناً ويسيل السخاىق إلى اختيار أصجقائو بشفدو
ال أف تفخض عميو األسخة أصج قاء ،وتبجو انفعاالتيع عشيفة ويثػر ألتفو األسباب ويتسيد الشسػ
الػججاني بحب الدعساء والعطساء ويتخح مشيع مثمو العميا وكحلظ نجج أف بعس األشفاؿ فى
مخحمة الصفػلة الستأخخة يتسيدوف باليأس والحدف واآلالـ الشفدية بدبب تقاليج السجتسع التي
تحػؿ بيشيع وبيغ تحقيق رغباتيع وتكػف بعس العػاشف الذخرية نتيجة نسػ الحات ونتيجة
عػاشفو نحػ األشياء والسعاني الجسيمة التي تتسيد بالخوماندية.
والفخد السعاؽ برخياً مثمو مثل األفخاد العادييغ يسخوف بسخاحل الشسػ العادية ويرل
إلى مخحمة السخاىقة ومغ ىشا يحاوؿ األبشاء فخ سيصختيع عمى أبشائيع أو يطل تحجت شػع
آبائيع عمى حدب أساليب السعاممة الػالجية التي كاف يتعامل بيا ومخحمة السخاىقة تعج مغ أىع
السخاحل في حياة األبشاء فيي فتخة معيشة يتختب عمييا سمػكيات ججيجة لع يتعخؼ عمييا الفخد
مغ قبل.
فقج جاءت دراسة أزىار دمحم مجيج ( )2011حيث عخفت األبشاء الستسخديغ بأنيع
الصبلب الحيغ تبجأ أف تتكػف شخريتة ويبجأ أف يتسخد عمى األساليب الستبعة معو نتيجة
لمسخحمة التي يسخوف بيا .
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التسرد الشفدي:
يعج التسخد الشفدي مغ السػاضيع التي اىتع بجراستيا عمع الشفذ باعتبارىا متغي اًخ ميساً
يختبط ارتباشاً مباش اًخ بدمػؾ اإلنداف ومع دخػؿ التسخد لتفديخ مطاىخ التغيخ االجتساعي
ليذسل كل ما يقػـ بو الفخد مغ سمػؾ إلشباع حاجاتو ورغباتو ،فتحقق ىجفو في الحياة.
وذكخت خمػد بذيخ( )2009أف التسخد يعشي الخفس الحؼ يطيخه الفخد لكل ما ىػ قائع
ومبادغ وعادات وتقاليج ومقاومة الدمصة بخمػزىا السختمفة (الػالجية ،والتعميسية وأؼ سمصة في
السجتسع) ،والسيل إلى انتقادىا وتحجييا ولمتسخد صػر وأشكاؿ مختمفة قج يكػف (مباش اًخ)
صخيحاً ،كالتسخد عمى األسخة وقيسيا وأخبلقياتيا أو عقيجتيا والسيغ التي تخضييا كسا يبجو في
شكل مخالفات في السمبذ أو تسزية أوقات الفخاغ أو يكػف (غيخ مباشخ) كاإلذعاف لسصالب
الدمصة ،ولكغ في الػقت نفدو يحاوؿ إضيار تسخده عغ شخيق تحخيس اآلخخيغ عمى عجـ
االنرياع.
ويخػ فيرل دمحم الداد ( )603 ،2000أف التسخد ليذ بسجخد الخفس وعجـ االنرياع
لسا ألفو األفخاد فيشاؾ مغ السألػفات أو القػانيغ والعقائج والقػػ غيخ الرحيحة ما يجب رفزو
والتسخد عميو ،والتسخد الحؼ يطيخ في حياة الذباب السشصمق مغ الذعػر بالقػة والتحجؼ
وضخورة التغييخ يتجو اتجاىيغ متشاقزيغ اتجاىاً سمبياً ضا اًر وىجاماً واتجاىاً إيجابياً مغاي اًخ
يداىع في تصػر السجتسع والجفاع عغ مرالحو ،فطاىخة التسخد الدمبي أو التسخد عمى ما
يشبغي االلتداـ بو مغ عقيجة سميسة وقيع لو أسبابو الحاتية و السػضػعية التي يشبغي دراستيا
لمتعامل معيا بػعي وتخصيط.
تعريف التسرد الشفدي:
قج عخؼ ) Mcdarmoth & Baink (2014التسخد بأنو واحج مغ أشكاؿ األفعاؿ
التي تحقق الخغبة في الحخية والتخمز مغ القيػد وفق بعجيغ ىسا األوؿ الدمػؾ الستسثل
بخدود أفعاؿ ال مدئػلة ،وانتقامية وعجوانية وتكػف ناتجة عغ استجابات لتيجيج أو فخض القيػد
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والتي مغ خبلؿ شعخ الفخد بخيبة األمل واإلحباط الذجيج والثاني عبارة عغ أفعاؿ ناتجة عغ
الذعػر القيخؼ أو الخغبة في مخالفة ما ىػ مػجػد في السجتسع فقج عخفتو ياسخة أبػ ىجرس
( )2010بأنو عبارة عغ مجسػعة األفعاؿ والدمػكيات التي يعبخ بيا الصفل عغ رفزو
لسحاوالت تقييج حخيتو الفكخية والدمػكية والتي تقع ضسغ ثبلثة أبعاد وىي:
 -1حخية االختيار لمدمػؾ.
 -2تقبل الشرائح.
 -3ردود األفعاؿ الشفدية التكيفية.
كسا اتفق كل مغ عخفتة إقباؿ دمحم رشيج ( ،)44 ،2009وعخفو عمي حديغ الحمػ(
 )282 ،2008عمى أف الستسخديغ ىع األفخاد الحيغ يعارضػف أوالً يصيعػف األشخاص ذوؼ

الدمصة أو السديصخيغ ويخفزػف االندجاـ مع عادات وتقاليج السجتسع ويطيخوف تسخدىع ٍ
بتحج
عمشي وبعزيع متسخدوف عمى الصمبات الغيخ السقبػلة والبعس اآلخخ يتسخدوف باستسخار عمى
جسيع القػانيغ.
فقج جاءت دراسة خمػد بذيخ عبج الحسيج ( ،)2005دراسة دمحم مجاىج الذاعخ
( ،)2013ياسخة أبػ ىجروس ( ،)2010دراسة سكيشة جسيل الػحيجؼ ( ،)2006ودراسة فايد
خزخ بذيخ ( )2012حيث ىجفت جسيعيع إلى معخفة العبلقة بيغ التسخد وأساليب السعاممة
الػالجية والزغػط الشفدية لجػ ىؤالء األبشاء ،وتػصمت الجراسات إلى وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية عمى مكياس التسخد الشفدي تبعاً لستغيخ الجشذ صالح لمحكػر ،وتػصمت الشتائج
أيزاً أنو يسكغ التشبؤ بالتسخد الشفدي لجػ األبشاء في ضػء إشباع حاجات الػالجيغ ،كسا تػجج
عبلقة بيغ متػسط التسخد الشفدي ومتػسط إشباع الحاجات الشفدية لجػ أبشائيع.
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فقج يدعى األبشاء دائساً سػاء كاف مغ العادييغ أو مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية نحػ
التسخد والبحث عغ الحخية والبعج عغ تدمط الػالجيغ.
وقج أشارت العجيج مغ الجراسات إلى خرائز األفخاد الستسخديغ نفدياً ومشيع
) ،Bischoff (1997دراسة ) ،Joubert (1995, 1147- 1151دراسة

Johnson,

) ،Bubolls & walter (2000ودراسة ) ،Hellman & McMillin (1997حيث أنيع
يتدسػف بسدتػيات عالية مغ أعخاض الرخامة والقدػة وبسقاومة شجيجة ججاً إلتباع تػجييات
وإرشادات السخشج الشفدي ،ومغ ناحية أخخػ أف التسخد الشفدي يختبط ارتباشاً سمبياً بتقجيخ
الحات لمدعادة ،في حيغ يختبط ارتباشاً إيجابياً بالػحجة الشفدية ،كسا أشارت نتائج دراسات إلى
أف ىشاؾ ثبلثة مقاييذ نفدية يسكشيا التشبؤ بالسدتػػ الشفدي لجػ األفخاد وىي :مكياس التسايد
بيغ األجياؿ ،ومكياس معاشخة األقخاف ،ومكياس التسايد بيغ األقخاف ،كسا أشارت نتائج
الجراسات إلى أف التسخد الشفدي والشفدي يختبط ببعس الخرائز الذخرية مثل :تقجيخ
الحات ،وسسة الغزب ومخكد التحكع والزبط واالكتئاب ،ودراسة سشج وآخخيغ ،كسا اىتست
أيزاً بأثخ كل مغ الجشذ والعسخ في مدتػػ التسخد الشفدي ،حيث أشارت نتائج الجراسات إلى
أف أسمػب اإلجبار واإلكخاه الحؼ يفخض عمى األفخاد ربسا يديل إحجاث تغييخات في مدتػيات
التسخد الشفدي ،حيث أف الدمصة األبػية وأسمػب اإلجبار يديج مغ مدتػيات التسخد الشفدي
لجػ األفخاد األصغخ سشاً.
ويسكغ حرخ بعس الدسات الذخرية الستسخدة في الشقاط اآلتية:
 -1الذعػر دائساً بقمة الخضا مع عائبلتيع.
 -2لجييع القجرة عمى اإلسخاؼ واإلنفاؽ والتأخخ الجراسي.
 -3كثيخ العشاد.
 -4كثيخ العجواف عمى األصجقاء واألخػات.
 -5يسيل إلى مراحبة مغ يذبيو في سمػكياتو (نسخ صبح القيق.)8 ،2017 ،
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قج اتفق كل مشيع عمى أسباب التسخد الشفدي.
وتخػ ياسخة أبػ ىجروس ( )2010أف غياب التػجيو الدميع ،والستابعة اليقطة الستدنة،
والقجوة الرحيحة يقػداف السخاىق نحػ التسخد ،كسا أف ضعف االىتساـ األسخؼ بسػاىب
السخاىق وعجـ تػجيييا الػجية الرحيحة ،وتأنيب الػالجيغ لو أماـ أصجقائو ،ومتابعتو لؤلفبلـ
والبخامج التي تجعػ لمتسخد عمى الكيع الجيشية واالجتساعية والعشف ،يعج مغ العػامل السيسة في
حجوث ضاىخة التسخد الشفدي ،ولعل افتقار األدب الديكػلػجي العخبي إلى دراسات حػؿ "التسخد
الشفدي" لجػ األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة يعج سبباً مباش اًخ دفع الباحثة إلى إجخاء ىحه
الجراسة .
أسباب التسرد الشفدي:
قج ذكخ كل مغ خػلة دمحم زايج ( ،)1995ابتداـ العيبذ ( ،)2001إقباؿ دمحم رشيج
( )2009أف مغ أسباب التسخد الشفدي ما يمي:
 -1الحخماف األسخؼ الستسثل بفقجاف أحج الػالجيغ أو كمييسا (خػلة دمحم مصارنة.)8 ،1995 ،
 -2أساليب السعاممة الػالجية والتشذئة االجتساعية التي تؤكج عمى إنساء الحاتية الفخدية كػنيا
نػعاً مغ الخجػلة السصمػبة عمى حداب الكيع الػششية األخبلقية.
 -3أساليب التشذئة االجتساعية التي أصبحت أقل فاعمية في عيج التغييخ االجتساعي الدخيع
مسا أدػ بالشتيجة إلى تدايج الفجػات في السعاييخ األساسية بيغ الذباب والكبار (ابتداـ
العيبذ عمي البلمي.)8 ،2001 ،
 -4شخيق إلثبات شخرياتيع ال سيسا إذا كاف قج تقجـ في درجات التعميع والسخكد االجتساعي
بيشسا أسخىع كاف نريبيا مغ الجراسة محجوداً ومخاكدىا االجتساعية أقل مغ شسػحيع.
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 -5القيػد التي تفخضيا الجامعة والتي تحػؿ بيغ السخاىق الذاب وبيغ تصمعو إلى التحخر وقج
تكػف ثػرة الذباب عمى أساتحتيع عمى شكل انجفاع في الكبلـ لسعارضة آرائيع (إقباؿ
الحسجاني.)28 ،2009 ،
وتخػ آمشة عػيج أشجىاف وآخخوف ( )3 ،2017أف التسخد الشفدي الحؼ يتجو نحػ
التدمط اليدتيخؼ والتعميسي قج يكػف راجع إلى جيل اآلباء والسخبيغ باألساليب الرحيحة
لمتخبية وعجـ الفيع واإلدراؾ الدميع لخرائز وشبيعة السخحمة ،حيث يطيخ األبشاء سخصيع
لمكبار آلباء يعانػف مغ افتقارىع إلى الشسػذج الحؼ يداعجىع عمى االستقخار الجاخمي ومػاجية
أؼ تغيخات اجتساعية.
أنهاع التسرد الشفدي:
مغ السعمػـ أف الصفل في مخحمة الصفػلة الستأخخة يدعى إلى تحجيج ىػيتو فيػ في
ىحه السخحمة يخغب في الخخوج مغ حيد األسخة وإتباع سمصة الػالجيغ ويبجأ أف يبحث كيف
يبشي نفدو ليربح شخز فعاؿ في السجتسع ،ففي ىحه السخحمة يبجأ التفكيخ السجخد ويزع
فخوض أمامو ويحاوؿ أف يحققيا ،لحلظ فيػ يخفس أف يسمي عميو أحج وجية نطخىع ،لحا فيػ
مغ ىشا يعمغ تسخده ،فيػ يخيج أف يثبت ليع أنو قادر عمى اتخاذ القخار ولجيو القجرة عمى أف
يبحث عغ ذاتو فيػ بجاخمو شاقة ونذاط ولكغ األىل ال يخوف ذلظ وىحا يعتبخ نػع مغ التسخد
اإليجابي وقج يتػاجج ىحا الشػع مغ التسخد عغ كل األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة سػاء مغ
األفخاد العادييغ أو مغ ذوؼ اإلعاقات البرخية فيع أيزاً لجييع القجرة عمى رسع مدتقبميع
ويكػف بجاخميع شاقة كبيخة ليحقق ما يخسسػنو لصخيقيع السدتقبمي لكغ في بعس األحياف قج
تعقف اإلعاقة في مدتقبميع فيع يحتاجػف إلى مج يجىع لمعػف والسداعجة في بعس األمػر،
وىشاؾ مشيع مغ يكػف لجيو العديسة واإلصخار لتخصي كل الرعاب دوف أؼ مداعجة تحكخ
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وىشا أو لحلظ فدػؼ نحكخ أشكاؿ التسخد الحؼ يسخ بيا ىؤالء األبشاء عغ السبرخيغ وغيخ
السبرخيغ.
فقج ذكخ عمي حديغ الحمػ ( )3 ،2000أنػاع التسخد حيث أف الشػع األوؿ ىػ:
االتجاه الدمبي :وىػ نػع ىجاـ وضار ويعج ىحا الشػع مغ أصعب السذكبلت الدمػكية التي
تسخ بيا األسخ والسجتسعات ،حيث تؤدؼ إلى إعادة تصبيق الشطاـ والقػانيغ الخاصة لسجتسع
حيث تطيخ مطاىخ التسخد الشفدي الدمبي داخل األسخة ويبجأ االبغ االمتشاع عغ تشفيح أوامخ
الػالجيغ أو التقاليج التي تقػـ عمييا األسخة وعجـ التقيج بيا عغ إصخار وتحج ثع التسخد عمى
الحياة السجرسية وإتساـ الػاجبات وااللتداـ بالحؼ وكل ما يذبو ذلظ.
أما االتجاه الثاني وىػ االتجاه اإليجابي وىػ الغخض مشو اإلسياـ في تصػيخ السجتسع
والجفاع عغ مرالح السجتسع والبيئة التي يعير فييا.
فاألسخة التي تستاز باألسمػب السخف والتذجيع عمى تحسل السدئػلية التي بجورىا تخمق
جػاً عائمياً يداعج األبشاء أف يذعخوا بالدعادة والثقة بالشفذ يعكذ الدمصة التي تفخض الدمصة
والقػانيغ.
كسا وضح جاؾ بخيع ( )1966أف التسخد الشفدي ضاىخة نفدية عشجما اىتع بالسػاقف
التي تحجد حخية الفخد في االختيار أو تقيجىا ،فإذا ما قيجت ىحه الحخية انجفع الفخد إلى بحلظ
الجيج الستعادة ما فقجه مشيا ،وكحلظ إذا قيج نذاط يقػـ بو الفخد فإنو يربح مخغػباً بجرجة
أكبخ وتدداد جاذبيتو ،أما إذا أجبخ عمى الشذاط الحؼ يفزمو فإنو قج يربح غيخ مخغػب فيو
بجرجة أكبخ وتقل جاذبيتو أيزاً ( ،)Wrightsma, 1972, 306لقج أوضح بخيع أف رد الفعل
الشفدي ىػ قػة دافعية يعتقج أنيا تشذأ عشجما تقمل أو تقمز الحخيات الذخرية لمفخد أو
تتعخض لمتيجيج أو االستبعاد فتدعى دافعية الفخد إلى استعادة أو استخجاع أنساط الدمػؾ
الستعخض لمتيجيج أو االستبعاد وقج تشذأ ىحه الجافعية في أنساط الدمػؾ الترحيحي أو
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التعػيزي والسعخوؼ (بآثار رد الفعل) ويسكغ أف يعبخ عشيا الفخد سمػكياً أو إدراكياً أو
عاشفياً ويكػف الفخد في حالة رد الفعل العاشفي ضعيف األفق وغيخ عقبلني نػعاً ما
( ،)Buboltz & Walter, 2001, 1ويخػ بخيع أف حجع التسخد يتػقف عمى العػامل اآلتية:
 أىسية الدمػؾ الحخ الدائل أو السيجد باإلزالة.
 ندبة الدمػؾ الدائل أو السيجد باإلزالة.
 حجع ىحا التيجيج إذا كاف ىشاؾ تيجيج بإزالة الدمػؾ فحدب (.)Brehm, 1966, 3
وبعج التبخيخ والسذخوعية عامبلف يتدساف بالتعقيج مغ وجية نطخ بخيع وليسا تأثيخ مغ
ناحيتيغ:
 -1التأثيخ في حجع التسخد السدتثار بفقجاف الحخية.
 -2التأثيخ في القيػد ضج آثار التسخد.
فإذا أمخ شخز ما شخراً آخخ لمكياـ بعسل يتعمق بتيجيج حخية معيشة لجيو ،فيشا
يعشي ضسشاً تيجيج لحخيات أخخػ ،لكغ إذا أعصي الذخز تبخي اًخ مقشعاً لذخز اآلخخ مبيشاً
سبب السشع لطخؼ معيغ ،فالتيجيج في ىحه الحالة يسذ القميل مغ الحخية وال يديج مغ درجة
التسخد لجػ الفخد شالسا إف ىشاؾ مذخوعية لمسشع ،كأف يسشع األب ابشو مغ التأخخ والديخ ليبلً
مع أصجقائو نتيجة لطخوؼ أو وضع معيغ (.)Brehm, 1981, 12
أساليب السعاممة الهالجية:
وتعج السعاممة الػالجية مغ بيغ أىع محجدات تشسية السخونة والدػاء الشفدي العاـ لجػ
األبشاء وإذا كاف مغ الثابت أف السعاممة الػالجية السختمفة وضيفياً أو القائسة عمى اإلىساؿ
والتجاىل مغ أكثخ عػامل الخصػرة تأثي اًخ سمبياً عمى أبشائيع يسكغ القػؿ أف العبلقات الػدية
الحسيسة مع آباء يقجمػف تكببلً وحباً غيخ مذخوشاً لمصفل مغ أىع عػامل تحريشو وتشسية
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مشاعتو الشفدي العامة ضج االضصخابات الشفدية السختمفة وضج السذكبلت األخخػ في مخاحل
عسخه التالية.
مغ أىع الشساذج الشطخية السدتخجمة في وصف وترشيف أساليب السعاممة الػالجية ما
يدسى بشسػذج الترشيف ذو البعجيغ :درجة االنجماج مع األشفاؿ ودرجة السصالب مغ األشفاؿ،
صياغة وتصػيخ ديانا بػمخانج.
واآلباء السشجمجػف ىع اآلباء الحيغ :ييتسػف برػرة كبيخة بأشفاليع ،الحداسػف
لسصالب واحتياجات أشفاليع ،والسشجمجػف بمصف وود في حياة أبشائيع واآلباء غيخ السشجمجػف
مغ ناحية ثانية ،ىع اآلباء السبتعجوف عغ أبشائيع الستجاىمػف الحتياجاتيع ومصالبيع.
أما فيسا يتعمق ببعج السصالب فشجج أف اآلباء كثيخوا السصالب ىع اآلباء الحيغ يتبشػف
تػقعات عالية لدمػؾ أشفاليع ولسدئػلياتيع ،وىع آباء حازمػف في وضع الزػابط والقػاعج
والحجود .في السقابل اآلباء قميمػ السصالب يتبشػف تػقعات مشخفزة ألشفاليع ،ويدسحػف
ألشفاليع بشصاؽ واسع مغ الحخية ،وال يفخضػف أو ال يزعػف إال حجود أو قػاعج قميمة ججاً.
تعريفات أساليب السعاممة الهالجية:
فقج عخفيا كل مغ ىجػ قشاوؼ ( ،)83 ،2005وفاشسة الحسيجؼ (،)264 ،2004
وجساؿ حسدة ( ،)8 ،2005وقج اتفقػا عمى أف أساليب السعاممة الػالجية ما ىي إال الصخؽ
اإليجابية والدمبية التي يسارسيا اآلباء مع أبشائيع في مػاقف حياتيع السختمفة والعسل عمى
غخسيا بجاخميع مع التسدظ بالعادات السجتسعية وتقاليجىا وىي تقاس عغ شخيق تعبيخ الػالجاف
أو استجابة األبشاء.
ومغ خبلؿ قخاءة الباحثة لمتعخيفات الدابقة يتعخؼ أساليب السعاممة الػالجية بأنيا
األساليب التي يتبعيا اآلباء مع األبشاء سػاء كانت إيجابية وتداعج عمى نسػ االبغ في االتجاه
الرحيح والبعج عغ أؼ انحخافات أو سالبة حيث تؤثخ عمى حياة األبشاء بالدمب وتؤدؼ إلى
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حجوث االنحخاؼ في جسيع جػانب حياة االبغ وبالتالي لع يربح لجيو القجرة عمى التكيف
االجتساعي وحجوث خمل في شخريتو وىحه األساليب يتبعيا اآلباء في جسيع السخاحل العسخية
السختمفة وفي السػاقف الحياتية برفة عامة سػاء مغ العادييغ مغ األبشاء فى مخحمة الصفػلة
الستأخخة أو ذوؼ االحتياجات الخاصة مغ أبشائيع السكفػفيغ.
فقج جاءت دراسة ) ،Zeried Ferial M. et al. (2019ودراسة

Ellen G.

) ،(2016ودراسة ) Tanzila and Amyad Rehman (2011حيث ىجفت إلى التحقق
مغ أساليب معاممة الػالجيغ ألبشاء السعاقيغ برخياً حيث قيست آثار أنساط الػالجيغ لجػ أبشائيع
مغ خبلؿ تصبيق استشبياف الدمصة الػالجية ،وقج أضيخت نتائج الجراسة عمى أف أكثخ مغ
نرف األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة يشطخوف إلى أساليب الػالجيغ عمى أنيا شػرؼ
والبكية يشطخوف إلى األبػة عمى أنيا استبجادية بشدبة  %28أو متداىمة بشدبة  %15وأف
استخجاـ تمظ األساليب معمع مغ مخحمة الصفػلة قج أثخت كثي اًخ في شخريتيع وقج يشطخوف
معطع األبشاء السكفػفيغ إلى آبائيع عمى أنيع ذوو سمصة.
وكسا وضحت األبحاث الدابقة أف ىشاؾ اختبلؼ في مدتػيات إدراؾ األبشاء ألساليب
السعاممة الػالجية وذلظ بدبب أوضاعيع الرحية أو الحدية ،ومغ خبلؿ إشبلع الباحثة فقج
وججت الباحثة عجد قميل مغ األبحاث التي ركدت عمى نقز السذكبلت الدمػكية لمسخاىقيغ
مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية وأثخ السعاممة الػالجية عمى تمظ الفئة مغ األبشاء وىل الشسط
السدتخجـ مع ىؤالء األبشاء قج أثخ في شخريتيع في السخاحل األخخػ مغ الشسػ وكاف لو األثخ
في حجوث التسخد الشفدي أـ ال.
وقج تعجدت األبحاث التي درست أساليب السعاممة الػالجية لتمظ األبشاء مغ ذوؼ
اإلعاقات السختمفة وأثخىا عمى الستغيخات الشفدية الستعمقة بيع بالخغع مغ أنيا أقل بكثيخ مغ
الجراسات التي تست عمى األبشاء العادييغ.
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فشجج دراسة سبلمة سعيج ( )2012التي أكجت عمى أف أساليب السعاممة الػالجية مثل
(الحساية الدائجة التحكع والديصخة والتفخقة والتحبحب) واألساليب األخخػ الدػية قج ارتبصت
ارتباشاً وثيقاً بأساليب التػافق لجػ األبشاء الرع فى مخحمة الصفػلة الستأخخة وقج أكجت نتائج
دراستيا عمى أنو يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ األبشاء الحيغ يمقػف معاممة والجية سػية
مغ الػالجيغ واألبشاء الحيغ يمقػف معاممة غيخ سػية لرالح األبشاء الحيغ يتمقػف السعاممة
الدػية ،وأيزاً جاءت دراسة فيحاف السقيػرؼ ( ،)2011ودراسة عمي السحخز ( )2009عمى
نفذ الشتائج الدابقة.
فقج تتأثخ أساليب السعاممة الػالجية لؤلبشاء بالثقافة الدائجة في مجتسع معيغ كسا يتأثخ
بعجة متغيخات شخرية يتعمق باآلباء واألميات أنفديع كالدغ والجشذ والسدتػػ التعميسي وقج
تتعمق بستغيخات خاصة باألبشاء نفديع كالجشذ وتختيب الصفل في األسخة ،وقج اىتع العمساء
بجراسة العبلقة بيغ الػالجيغ واألبشاء ألنيا مغ أكثخ العبلقات االجتساعية التي مغ السسكغ أف
تؤثخ في شخرية األبشاء.
فقج أكجت دراسة الطاىخة محسػد السغخبي عمي ( )2019عمى أف وجػد العبلقة
السػجبة التي تقجـ عمى أساليب السعاممة الػالجية الدػية قج تؤدؼ إلى الشجاح في تخبية األبشاء
والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية الغيخ سػية ومشيا التسخد الشفدي الحؼ يمحق بالعجيج
مغ األبشاء وخاص ًة في مخحمة السخاىقة.
وتعجد أساليب السعاممة الػالجية أدػ إلى أف ال تأخح شكل واحج مغ األشكاؿ ،إنسا
عجة أشكاؿ ،وىي في الػقت نفدو معقجة ومتجاخمة وتختمف مغ مجتسع إلى آخخ ،كسا تختمف
داخل السجتسع الػاحج مغ أسخة إلى أخخػ ،وىحا لتشػع اتجاىات السجتسع واآلباء في مػاقف
تعامميع السختمفة مع أبشائيع مسا يرعب وضع تحجيج دقيق لخرائز كل أسمػب.
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فقج جاءت دراسة دمحم السيجؼ ( )2014ودراسة مخوة بشت ناصخ الخاحية ()2016
حيث ىجفت دراسة عمى التعخؼ عمى العبلقة بيغ السذكبلت الدمػكية في ضػء بعس أنساط
التشذئة االجتساعية وكانت مغ نتائجيا أف جاءت السذكبلت الدمػكية األولى مغ حيث
التختيب ،وكانت مغ نتائجيا أيزاً وجػد عبلقة ارتباشية بيغ نسط السعاممة الػالجية وسمػؾ
األبشاء .وسػؼ نحكخ شيء مغ التػضيح ألساليب السعاممة الدمبية واإليجابية محػر الجراسة
الحالية.
تعجدت االتجاهات الهالجية وحجدها البعض في عجة نقاط كسا يمي:
حجد نرخ الجيغ جابخ ( )73 ،66 ،2000بعس أساليب التشذئة األسخية الستبعة
وتتزسغ أساليب السعاممة السختبصة بظ ما يمي:
 -1القدػة.

 -2الحساية الدائجة.

 -3التحبحب (عجـ االتداؽ).

 -4التميف الذجيج.

 -5التفزيل.

 -6الخفس.

 -7التقبل.
وقج حجدىا وفيق صفػت مختار ( )2007أف أساليب تخبية الصفل يسكغ تحجيجىا وفقاً
لبلتجاىات اآلتية:
 -1اتجاه التجليل.

 -2اتجاه التداىل واإلىساؿ.

 -3اتجاه السحاباة.

 -4اتجاه الخفس والشبح.

 -5اتجاه العقاب البجني.

 -6اتجاه إثارة األلع الشفدي.

 -7اتجاه فخض الحساية.

 -8اتجاه التفخقة والتسييد بيغ األشفاؿ.

 -9اتجاه التدمط.

 -10اتجاه القدػة.

 -11اتجاه إثارة األلع الشفدي.

 -12اتجاه التحبحب.

1662
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

وقج حجدت فبلفيا دمحم عثساف ( )52 -43 ،2008بعس أبعاد أساليب السعاممة
الػالجية فيسا يمي:
 -1التجليل والحساية الدائجة.

 -2التدامح والتداىل.

 -3الشبح والخفس واإلىساؿ.

 -4التفخقة في معاممة األبشاء.

 -5الحخية في التعامل (السخونة والحدـ) -6 .الديصخة والقدػة وتقيج حخية األبشاء.
 -7التحبحب في معاممة الصفل.

 -8التقبل واالىتساـ.

 -9بث القمق والذعػر بالحنب.
حتى يذعخ الفخد بالصسأنيشة والذعػر باألماف مسا يشسي لجييع الذعػر بالثقة بالشفذ
وتشسية األخبلؽ اإليجابية لميسع عمى مجار مخاحل حياتيع حتى يربحػا أبشاء أسػياء يخمػ مغ
السذكبلت الدمػكية.
ويعج تقبل األبشاء وباألخز مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة واحجة مغ أىع شخوط
التشذئة االجتساعية فشحغ مغ خبلؿ تشذئتشا ألبشائشا فشحغ نعجىع ألف يكػنػا أكثخ تعاوناً
واستق اخ اًر وثقة بالشفذ.
[ ]1أساليب السعاممة الهالجية اإليجابية:
حيث ذكخىا كل مغ دمحم عمي ( ،)2004وعبج هللا عػيجات (Metzne & ،)1997
).Steinhousn (1999
 -1أسمهب التقبل:
والسقرػد ىشا أف يذعخ الصفل بأف والجيو يذعخوف بالدعادة والخضا واالرتياح عشج
تػاجو معيع وأف مغ السفخوض أف يتقبمػنو كسا ىػ حتى إذا كاف ىحا الصفل مغ أشفاؿ ذوؼ
االحتياجات الخاصة فبلبج مغ أف يرل لمصفل الذعػر بالتقبل بالخغع مغ إعاقتو وانو شفل
مخغػب فيو ذاتياً وعكذ التقبل ىػ الخفس وأف التقبل مغ أىع احتياجات اإلنداف.
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 -2أسمهب اإلرشاد التهجي:ي:
إف مغ أىع وسائل التخبية التي تؤثخ في شخرية األبشاء ىي التخبية بالشرح واإلرشاد
فيي تداعجه عمى أف يشسػ خمكياً ونفدياً واجتساعياً ،فالسػعطة والتحكيخ بالشريحة لو عطيع
األثخ في تعميسيع وإكدابيع العجيج مغ حقائق األشياء.
فقج جاءت دراسة سعج خبياف الساججؼ ( )2019حيث ىجفت الجراسة إلى التعخؼ
عمى أىع أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا بالدمػؾ العجواني ،وقج شبقت
عمى عجد مغ الصبلب وكانت مغ نتائج الجراسة حيث أثبتت أنو ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائية
بيغ أسمػب السعاممة الػالجية ،واألسمػب العقابي وأسمػب السعاممة الػالجية (اإلرشاد والتػجيو
كسا يجركيا األبشاء لرالح أسمػب التػجيو واإلرشاد).
 -3أسمهب السداواة في السعاممة:
وقج ذكخ نديو الجشجؼ ( )62 ،2010أف السقرػد بالسداواة ىػ الححر كل الححر في
معاممة مػاقف الحياة السختمفة وعجـ التفخقة بيغ األبشاء في كافة جػانب الحياة كالسأكل
والسمبذ والسذاركة في األنذصة حتى يشذأ ىؤالء األبشاء برحة نفدية جيجة فيحا الشػع مغ
األساليب يتختب عميو العجيج مغ الشتائج اإليجابية في مداعجتيع عمى نسػىع واتجاىات ىؤالء
األبشاء تجاىيا آبائيع واآلخخيغ في السجتسع الحيغ يعيذػف فيو ،مسا يتختب عميو شعػر األبشاء
بثقة الشفذ والذعػر باألمغ الشفدي والحب واالنتساء والعصف.
وقج أكجت عمى القػؿ الدابق دراسة فتيحة مقحػت ( )2014عمى أىسية استخجاـ
أساليب السعاممة الػالجية الدػية وأف الػقػؼ عمى ىحه األساليب قج يداعج في تحقيق الرحة
الشفدية لؤلبشاء والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية التي تشتاب األشفاؿ نتيجة لدػء
معاممتيع.
[ ]2أساليب السعاممة الهالجية الدالبة:
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 -1أسمهب الرفض:
وقج ذكخ بصخس حافع ( )2013حيث أف أسمػب الخفس الحؼ يتعامل بو األبشاء مع
أبشائيع يذتسل عمى نػعيغ مختمفيغ فالشػع األوؿ ىػ رفس شبو دائع أؼ يطيخ ذلظ في
الحاالت التي ال يذعخ اآلباء بحبيع ألبشائو وقج يخجع ذلظ إلى عجـ تقبل الػالج ألبشائو وقج
يكػف الشػع الثاني في شكل تجاىل لستصمبات ورغبات األبشاء أؼ إىساليع سمدمة احتياجاتيع
فجائساً ىحا الشػع مغ اآلباء كثيخ التػبيخ بأبشائيع والتقميل مغ شأنو وكثيخ الدخخية مغ
ترخفاتيع.
 -2أسمهب الحساية الزائجة:
قج عخفو كل مغ فزيمة عخفات الدبعاوؼ ( ،)6 ،2010وقحصاف أحسج الطاىخ
( ،)92 ،2004وأحسج ىاشسي ( )31 ،2004أنو يقػـ اآلباء بالكياـ بكل أعساؿ األبشاء
بالشيابة عغ أبشائيع والتي البج ومغ السفخوض أف يتجرب الصفل عمييا حتى يربح لجيو
شخرية مدتقمة فبلبج أف يسارس األبشاء حقػقيع وتكػف لجييع حي اد لحخية في اتخاذ الق اخرات
التي تتشاسب مع أعسارىع الدمشية.
كسا أنو يؤدؼ اإلسخاؼ في حساية الصفل إلى اتجاه شخرية االبغ إلى االعتسادية
والتبعية في كل أمػر حياتو مسا يؤدؼ إلى عجـ تحسل السدئػلية فييا بعج ويجج صعػبة في
مػاجية السذكبلت التي تعخض لو وأنو دائساً أبجاً يحتاج إلى مغ يداعجه عمى التغمب عمى
مذكبلتو الذخرية وبالتالي يربح االبغ دائساً يذعخ بعجـ األماف والصسأنيشة إذا غاب عشو
والجيو.
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 -3أسمهب التداهل الذجيج:
وقج ذكختو فاشسة الستشرخ الكتاني ( )81 ،2000حيث قالت أف ىحا األسمػب
يدتخجـ اآلباء ويعسل عمى مداعجة الصفل وتذجيعو لكي يحقق رغباتو بالذكل الحؼ يخضيو،
مع االستجابة السدتسخة لسصالبو ،وغياب تصبيق الثػاب والعقاب ،مشيا الشػع مغ األساليب
يتغيخ بالذعػر بالجؼء والبعج عغ الرخامة في التعامل مسا قج تؤدؼ بالصفل إلى شعػر
بالبلمباالة وعشجما يشسػ الصفل قج يتكػف لجيو نػع مغ الذعػر أف والجيو ال يذجعانو عمى
اكتذاؼ شخريتو.
العهامل السؤثرة في أساليب السعاممة الهالجية:
قج تختمف أساليب السعاممة الػالجية مغ أسخة ألخخػ ومغ مجتسع آلخخ ،وىحا تبعاً
لمعػامل التي تؤثخ فييا (السعاممة الػالجية) حيث تمعب دو اًر ىاماً في تخبية األشفاؿ وىحه
العػامل ىي:
فقج نجج أف أثخ حجع األسخة حيث يختمف الػضع ما بيغ عجد أفخاد األسخة في األسخة
الكبيخة العجد يتدع بالسعاممة فييا باإلىساؿ ألنو يرعب االىتساـ بأمػر كل شفل وعمى العكذ
إذا كاف حجع األسخة صغيخ الحجع ،كسا أف الحب والسدانجة االنفعالية مغ اآلباء ألشفاليع تقل
وتشعجـ في األسخة الكبيخة وفي األسخة الكبيخة أيزاً يشذأ األبشاء لجييع استقبللية واعتساد شجيج
عمى الشفذ ولكغ تتدع األسخة صغيخة الحجع بالتعاوف الستبادؿ بيغ اآلباء واألبشاء فيدػد
أسمػب الزبط السعتجؿ (مايدة أحسج الشياؿ.)62 -60 ،2002 ،
وقج ذكخ كل مغ دمحم عخفات الذخايعة ( ،)38 ،2006وسعاد سعجؼ عسخ (،2002
 ،)83وبصخس حافع بصخس ( )48 ،2008أف الػضع االقترادؼ والعبلقة بيغ األخػة
والعػامل الثقافية ليا دور في التأثيخ عمى أسمػب السعاممة مع األبشاء فشجج أف الػضع
االقترادؼ قج يؤثخ تأثي اًخ شجيجاً في تشذئة أفخاد األسخة مسا تؤدؼ إلى فخض أسمػب معاممة
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معيشة مع أبشائيع كسا أف العبلقات السػجػدة بيغ األخػة وبعزيع وىل يختمف أسمػب السعاممة
مع شفل لصفل آخخ وىل يدػد حياتيع حالة مغ االندجاـ أـ ىشاؾ تشافذ بيشيع نتيجة ألسمػب
السعاممة مع كل مشيع عمى حجػ كل مغ ىحه العػامل قج تؤثخ تأثي اًخ شجيجاً ويسكغ أف نحكخ
تمظ العػامل في نقاط مخترخة:
 -1الػضع االقترادؼ.

 -2الػضع الثقافي.

 -3العبلقات األسخية.

 -4حجع األسخة.

-5

السحجدات

الشفدية.
وتأكيجاً عمى دور تمظ العػامل أو السحجدات وأثخىا في استخجاـ أساليب السعاممة
الػالجية سػاء كانت مغ األساليب الدمبية أو اإليجابية وباألخز مغ األبشاء مغ ذوؼ
االحتياجات الخاصة الحيغ ىع مثميع مثل أقخانيع العادييغ بحاجة إلى استخجاـ أسمػب أمثل
لمتعامل معيع دونت أف نخمق مذكبلت نفدية غالباً يكػف سببيا اآلباء فقج نجج العجيج مغ
الجراسات التي أكجت عمى أىسية استخجاـ أساليب السعاممة مع تمظ الفئة ،فقج نجج دراسة
سبلمي سعيجة ( ،)2012ودراسة ) ،Charles Gardou (2010ودراسة

Charles

) ،Gardou (2012فإف معطع ىحه الجراسات اىتست بجراسة السعاممة الػالجية وتأثيخىا عمى
شخري ة أبشائيع وباألخز لجػ األبشاء السعاقيغ مغ حيث قبػليع ورفزيع لئلعاقة وأثخ كل
ذلظ عمى الشسػ الشفدي لؤلبشاء ،أما فيسا يخز البحث الحالي فدػؼ نخز بالبحث فئة
السكفػفيغ لمتعخؼ عمى العبلقة بيغ أساليب معاممة الػالجيغ الدػية والغيخ سػية في تخبية
أبشائيا وعبلقتيا بالتسخد الشفدي عشج ىؤالء األبشاء.
 )1نظرية التحميل الشفدي في التشذئة االجتساعية:
بعس الشطخيات الخاصة بأساليب السعاممة الػالجية فقج ذكخ حامج زىخاف (،1978
 )64أف صاحب ىحه الشطخيات العالع السعخوؼ سيجسػنج فخويج ،فقج يخػ أف أساس تشذئة
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الفخد االجتساعية ما يصمق عميو األنا األعمى وقج أشمق عميو ذلظ نط اًخ لتصػيخ الصفل حيث
يقػـ الصفل باألدوار التي يقػـ بيا والجه ،وقج أكجت ىحه الشطخية عمى أف اآلباء يحاولػا أف
يترجوا لغخائد الصفل محاوليغ أف يتصبع بعادات وتقاليج السجتسع الحؼ يعير فيو ولكغ
إصخار اآلباء عمى ذلظ قج يؤدؼ إلى حجوث كخالية األبشاء لػالجييع ولكشيع يقػمػف بتشفيح ما
يصمب مشيع خػفاً مغ العقاب وتجشب القمق والذعػر بالحنب.
 )2نظرية التعمم في التشذئة االجتساعية:
قج ذكخ صالح حدغ الجاىمي ( )39 ،2005أف عسمية التشذئة االجتساعية ىي عسمية
تعمع في حج ذاتيا حيث تتزسغ تغي اًخ في الدمػؾ وذلظ يتع نتيجة التعخض لمخبخات مغ خبلؿ
التشذئة التي يعير فييا اإلنداف ،فقج تخػ ىحه الشطخية أف عسمية التصػر االجتساعي يحجث
كسا تحجث عسمية تصػيخ أو تعميع الصفل لمسياـ الحياتية وذلظ يتع مغ خبلؿ مبلحطة اآلخخيغ
ومحاولة تقميجىع كسا أف ىشاؾ دور كبيخ في استخجاـ مبادغ التعميع وىي التعديد والعقاب
خاصة في عسمية التشذئة االجتساعية.
 )3نظرية الجور االجتساعي في التشذئة االجتساعية:
فقج ذكخىا عبج العديد خػاجة ( )78 ،2005عمى أنو قج يكػف لكل فخد دو اًر اجتساعياً
في السجتسع الحؼ يعير فيو ولكغ تختمف األدوار والسياـ كل عمى حدب ،فالجور يحجده
الدغ والجشذ والسكانة االجتساعية والثقافية ،ويعج الجور االجتساعي الجانب الجيشاميكي لمسخكد
االجتساعي وما يقػـ بو مغ حقػؽ وواجبات فيي تقػـ عمى مفيػميغ رئيدييغ ىسا السكانة
االجتساعية ،والجور االجتساعي.
وقج ركدت الباحثة عمى ىحه الشطخيات حيث أنيا األقخب إلى مػضػع البحث.
خبلصة القػؿ أف جسيع اآلباء ميتسػف بأبشائيع وبأمػر حياتيع محاوليغ التعامل معيع
في ضػء ما يترػ ار أنو أفزل أسمػب لمتخبية ولكغ حكيقة أف ىحه األسمػب ىػ األسمػب
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األمثل أوالً قج يتػقف عمى إدراؾ ىؤالء األبشاء لتمظ السعاممة فيع ىؤالء األبشاء ىع محػر
التشذئة االجتساعية فاألسمػب السدتخجـ معيع ىػ الحؼ يعسل عمى إخخاج ىؤالء األبشاء بدمػؾ
سػؼ مقبػؿ اجتساعياً أو عمى العكذ مغ ذلظ فاإلفخاط في األسمػب السدتخجـ قج يؤدؼ إلى
حجوث العجيج مغ السذكبلت الدمػكية والحؼ يعج التسخد الشفدي واحجاً مغ أكثخ الدمػكيات
التي يعاني مشيا اآلباء في أبشائيع فبلبج مغ أخج الحيصة والححر مغ ذلظ فبل يجب أف نفخط
في السعاممة الدػية أو الغيخ سػية بل البج أف نحاوؿ قجر السدتصاع عمى اختيار األسمػب
الحؼ يتشاسب مع الرحة الشفدية والتػافق الشفدي مع نفدو ومع السجتسع الحؼ يعير فيو
وباألخز إذا كاف ىحا االبغ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة.

االجراءات املنهجية للدراسة:
أوالً :السننش : :تعتسػػج الج ارسػػة الحاليػػة عمػػى السػػشيج الػصػػفى االرتبػػاشى وذلػػظ بيػػجؼ الكذػػف
العبلقة بيغ التسخد الشفدي وأساليب السعاممة الػالجية ومقارنتيا لػجؼ الػحكػر واالنػاث واألميػات
واألباء وكحا التعخؼ عمي أساليب السعاممة الػالجية السشبأة بالتسخد الشفدي
ثانياً :عيشة الجراسة
[ أ ] عيشة الجراسة االستظالعية:
ىػػجفت الج ارسػػة اإلسػػتصبلعية إلػػى الػقػػػؼ عمػػى مػػجػ مشاسػػبة األدوات السدػػتخجمة والتأكػػج مػػغ
وضػح تعميسات األدوات ،والتأكج مغ وضػح البشػد الستزسشة في أدوات البحػث والتعػخؼ عمػى
الرػػعػبات التػػي قػػج تطيػػخ أثشػػاء التصبيػػق والعسػػل عمػػى تبلشػػييا والتغمػػب عمييػػا ،إلػػى جانػػب
التحقق مغ صجؽ وثبات أدوات البحػث  .ولتحقيػق ىػحه األىػجاؼ قامػت الباحثػة بتصبيػق أدوات
البحث عمى عيشة إستصبلعية تكػنت مغ ( )30مغ السعاقيغ برخيا مغ الحكػر واالناث مسغ
تخاوحت أعسارىع بيغ ( )13-9سشػات بستػسط قجرة ( )11.1بإنحخاؼ معيارؼ قجره ()2.59
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[ب] عيشة البحث الش:ائية (األساسية):
تكػنت عيشة البحث األساسية مغ ( )60مغ السعاقيغ برخياً مغ الحكػر واالناث مسغ تخاوحت
أعسارىع بيغ ( )13-9سشة بستػسػط قػجرة ( )11.3بػإنحخاؼ معيػارؼ قػجره ( )2.46إلػى جانػب
عيشة مغ األباء واألميات
ثالثاً:أدوات الجراسة:
أوالً :مكياس التسخد الشفدي مغ اعجاد الباحثة.
قامت الباحثة باعجاد مكيػاس التسػخد الشفدػي حيػث وجػجت الباحثػة نػجرة فػى األدوات التػي تكػيذ
التسخد الشفدي فى البيئة السرخية والعخبية..
خظهات إعجاد السقياس :مخ بشاء السكياس بعجة خصػات-:
الخظهة األولى  :اشمعت الباحثػة عمػى مػا أتػيح ليػا مػغ إشػار نطػخػ ود ارسػات سػابقة وبحػػث
وم اخجػع عخبيػة وأجشبيػة واآلراء والشطخيػات الستعمقػة بسػضػػع الج ارسػة ومقػاييذ واختبػػارات
التى تشاولت التسخد الشفدػي مػغ أجػل التعػخؼ عمػى شػخؽ واألدوات السدػتخجمة واالسػتفادة
مػػغ السقػػاييذ العامػػة فػػي صػػياغة العبػػارات التػػي تشاسػػب كػػل بعػػج مػػغ األبعػػاد ومػػغ أىػػع
السقاييذ التي اشمعت عمييا الباحثة:
الخظننننهة الثانيننننة :بعػ ػػج إشػ ػػبلع الباحثػ ػػة عمػ ػػى السقػ ػػاييذ الدػػػابقة واإلشػ ػػار الشطػ ػػخؼ والمقػ ػػاءات
والسقاببلت التػى عقػجتيا الباحثػة مػع بعػس أوليػا األمػػر والسعمسػيغ  ،قامػت الباحثػة ببشػاء
الرػرة السبجئية لسكياس التسخد الشفدي ( )35عبارة.
الخظهة الثالثة :قامت الباحثة بعخض السكياس في صػػرتو األوليػة ( 35عبػارة) عمػى مجسػعػة
مػػغ السحكسػػيغ مػػغ أسػػاتحة الرػػحة الشفدػػية وعمػػع الػػشفذ مػػع التعخيفػػات اإلجخائيػػة وقػػج أرفق ػت
الباحثة بالسكياس السقجـ إلى لجشة التحكيع كتاباً أوضحت فيو عشػاف الجراسة وىجفيا ،والعبارات
الستزسشة في كل بعج مع التعخيف اإلجخائي لؤلبعاد السختمفة التي يتزػسشيا السكيػاس ،وشمبػت
مشيع إبجاء وجية نطخىع حػؿ
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 مجػ اتفاؽ بشػد السكياس مع اليجؼ الحؼ وضعت مغ أجمو. إرتباط السفخدات باألبعاد السخجػ قياسيا فى ضػء التعخيف اإلجخائى لكل بعج. مجػ مشاسبة العبارة لصبيعة العيشة. الحكع عمى مجػ دقة صياغة العبارات ومجػ مبلءمتيا ألبعاد السكياس.-

إبجاء ما يقتخحػنو مغ مبلحطات حػؿ تعجيل أو إضافة أو ححؼ ما يمدـ.

وفي ضهء تهجي:ات الدادة السحكسين قامت الباحثة بسا يمي:
 إعادة صياغة بعس العبارات في صػرة مبدصة.
 تعجيل العبارات بحيث تتزسغ مػقفاً واضحاً.
 فظ العبارات السخكبة.


ححؼ العبارات التي تػحي بإجابة معيشة.

 حػػحؼ بعػػس العبػػارات التػػي لػػع ترػػل ندػػبة االتفػػاؽ فييػػا عمػػى  %85مػػغ عػػجد
السحكسيغ ومغ ثع أصبح عجد بشػد السكياس ( )30عبػارة بجالً مغ ( )35عبارة.
الخظهة الرابعة :قامت الباحثة بجراسة استصبلعية بتصبيق السكياس عمى عيشة مغ األشفاؿ
السعاقيغ برخيا لمتعخؼ عمي أىع الرعػبات أو العػائق التي قج تػاجو الباحثة أثشاء تصبيق
السكياس ووضع بعس التعجيبلت لحميا أو تفادييا وكحا لسعخفة مجػ مشاسبتيا لمسدتػػ المغػؼ
ليع .وقج روعي أثشاء التصبيق تجويغ السبلحطات التي أبجاىا أفخاد العيشة والتي تبجو في عجـ
فيع معاني بعس الكمسات وقج تع تعجيميا بالرػرة السشاسبة حتى يديل عمييع فيسيا واإلجابة
عمييا بديػلة .وقج حققت التجخبة االستصبلعية األىجاؼ التالية:
 مشاسبة السكياس لعيشة الجراسة مغ حيث السحتػؼ السقجـ في السكياس
 مشاسبة عجد البشػد
 الدمغ السشاسب لتصبيق السكياس
 تحجيج السكاف السشاسب لمتصبيق
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قام نت الباحث نة بحدنناب الخرننائص الدننيكهمترية لمسقينناس لالطسئشننان عمنني اسننتخجام فننى
الجراسة الحالية بالظرق التالية:
 -1صجق السحك الخارجي :قامػت الباحثػة بحدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ درجػات مجسػعػة
مغ السفحػصيغ(ف=  )30عمى مكياس التسخد الشفدي مغ اعجاد الباحثة السدػتخجـ فػى
الجراسة ومكياس التسخد الشفدي مغ اعجاد ياسخه دمحم أبػػ ىػجروس وبمػغ معامػل االرتبػاط
بػػيغ درجػػات األفػخاد عمػػى السكياسػػيغ  0.724وىػػي دالػػة احرػػائيا عشػػج مدػػتػؼ 0.01
وىػ معامل صجؽ يعدز الثقة فى السكياس.
 -2االتدناق الننجاخمى لمربننارات :قامػػت الباحثػة بحدػػاب معػامبلت االرتبػػاط بػيغ درجػػة كػػل
عبارة والجرجة الكمية لمبعج (ف= )30والشتائج مبيشة فى ججوؿ (:)1
ججوؿ()1
درجة االرتباط بيغ كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج ف= 30
ـ

معامل االرتباط

ـ

معامل االرتباط

ـ

معامل االرتباط

1

**0.685

2

**0.596

3

**0.496

4

**0.561

5

**0.646

6

7

**0.594

8

**0.557

9

10

**0.687

11

**0.654

12

13

**0.665

14

**0.557

15

16

**0.669

17

**0.723

18

**0.530
0.01
**0.595
0.01
**0.588
0.01
**0.685
0.01
**0.01
0.726

19

**0.725

20

**0.695

21

**0.01
0.729

22

**0.554

23

**0.658

24

**0.01
0.520

25

**0.471

26

**0.715

27

**0.01
08683

28

**0.614

29

**0.523

30

**0.685
0.01
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الثبات :قامت الباحثة بحداب ثبات مقياس التسرد الشفدي باستخجام الظرق التالية:
(أ) معادلة ألفا كرونباخ :وذلػظ عمػى عيشػة بمغػت( )30مػغ السفحػصػيغ ،وكانػت الشتػائج كسػا
ىي ممخرة فى ججوؿ()1
(ب) طريقننة التجزئننة الشر ن ية :وتػػع الترػػحيح باسػػتخجاـ معادلػػة سػػبيخماف ب ػخاوف عمػػى عيشػػة
قػاميا  30مفحػصاً ومفحػصة  ،والشتائج مػضحة فى ججوؿ()2
ججوؿ()2
معامبلت الثبات بصخيقة ألفا والتجدئة الشرفية ف= 30
األبعاد

ألفا كخونباخ

التجدئة الشرفية

الجرجة الكمية

0.862

0.841

ثانياً :مقياس أساليب السعاممة الهالجية اعجاد الباحثة:
الخرائص الديكهمترية لمسقياس:
االتدننناق النننجاخمى لمربنننارات :قامػ ػت الباحثػ ػة بحد ػػاب االتد ػػاؽ ال ػػجاخمي وبحد ػػاب مع ػػامبلت
االرتباط بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج (ف= )30والشتائج كسا يمي:
ججوؿ( )3درجة االرتباط بيغ كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج لسكياس أساليب السعاممة ف= 30
الخفس
ـ

معامل

التداىل
ـ

االرتباط

معامل

الحساية
ـ

االرتباط

ـ

االرتباط

ـ

االرتباط

3

*08514
*

*0.453
3
3 **08658 3
*
0.01
**
*
0.01
0.01
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0.01

2

*08509
*

2

2

*0.617
*

ـ

االرتباط

1

**08619
0.01
**08628
0.01

1

*0.698

معامل

*0.496

**0.710

1

**0.579

معامل

االرشاد

1
2

**08606

معامل

التقبل

السداواة

1
2
3

0.528
0.607
**
0.436
**

معامل
االرتباط

1
2
3

0.684
0.498
**
0.589
**
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4

*08643

4

**0.700

4

6

*08549
*

6

**08665

6

5
7
8
9

*08855
*
*08847
*
*08531
*
*08856
*

*08503
10
*

*0.589
11
*

5
7
8
9

10

**0.542
**08581

5
7

**0.568

8

**0.582

10

**0.566

9

**08579
**08626
0.01
**0.01
08522
**0.01
08399

**0.01
0.512
**0.01
0.532
**0.621

4

*0.555

4

6

*0.388
*
0.01
*0.519
*
0.01
*0.568
*
0.01
*0.552
*
0.01
*0.634
*
0.01

6

5
7
8
9

10

*0.565
*

5
7
8
9

10

*

*0.652
12
*

0.530
0.665
**
0.625
**
0.638
**
0.654
**
0.652
**
0.581
**
**

4
5
6
7
8
9

10
11

0.612
0.751
**
0.684
**
0.764
**
0.687
**

0.589
**
0.630
**
0.674
**
**

أشارت* الشتائج فى ججوؿ( )3أف معامبلت االرتباط لعبارات مكياس أساليب السعاممػة الػالجيػة
جسيعيا معامبلت ارتباط دالة احرائياً عشج مدتػؼ 0.01

الثبات :قامت الباحثة بحداب ثبات مكياس أساليب السعاممة الػالجية باستخجاـ الصخؽ التالية:
(أ) معادلة ألفا كرونباخ :وذلظ عمػى عيشػة بمغػت( )30مػغ السفحػصػيغ ،وذلػظ ألف السكيػاس
عمػػى متػػجرج ثبلثػػي ومػػغ ثػػع يرػػمح ىػػحا الشػػػع مػػغ أن ػػاع معػػادالت حدػػاب الثبػػات وكانػػت
الشتائج كسا ىي ممخرة فى ججوؿ()4
(ب) طريقننة اعننادة التظبينن  :قامػػت الباحثػػة بحدػػاب ثبػػات اعػػادة التصبيػػق بتصبيػػق السكيػػاس
بفاصل زمشي أسبػعيغ  ،والشتائج مػضحة فى ججوؿ()4
ججوؿ( )4
معامبلت الثبات بصخيقة ألفا والتجدئة الشرفية ف= 30
األبعاد

ألفا كخونباخ

التجدئة الشرفية

الخفس

0.821

0.768

0.741

0.789

التداىل

0.785

التقبل

االرشاد

0.753
0.812

0.745

السداواة

0.789

0.765

الحساية

0.756

0.814
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األساليب اإلحرائية السدتخجمة:
 SPSSاإلصػػجار الثػػاني والعذػػخوف لمعػػاـ 2013

اسػػتخجمت الباحث ػة البخنػػامج االحرػػائي

بيجؼ احتداب االختبارات اإلحرائية التالية:
 معامل الفا كخونباخ .α- chronbach coefficient
 اختبار التاء لمعيشات السدتقمة  Independent samples T testوالحؼ يتع احتداب
الكيسػة التائيػػة  Tفػػي حالػػة الستغيػػخ الثشػػائي  ،وقػج اسػػتخجمتو الباحثػػة فػػي السقارنػػة بػػيغ
استجابات عيشة الجراسة حدب متغيخ الشػع (ذكخ -أنثي) واألب واألـ.
 معامبلت االرتباط
 تحميل االنحجار الستعجد.
 الستػسصات واالنحخافات السعيارية.

نتائ الفرض األول ومشاقذت:ا:
ويشز عمى أنو تهجج عالقة دالة احرائياً بين درجات األطفال السعاقين برريا عمي مقياس
التسننرد الشفدنني وأبعنناد أسنناليب السعاممننة الهالجيننة .ولمتحقػػق مػػغ صػػحة ىػػحا الفػػخض قامػػت الباحثػػة
بحد ػػاب معام ػػل ارتب ػػاط بيخس ػػػف ويع ػػخض ج ػػجوؿ( )5مع ػػامبلت االرتب ػػاط مقيننناس التسنننرد الشفدننني
وأساليب السعاممة الهالجية.
ججوؿ ()5
معامبلت االرتباط بيغ مكياس التسخد الشفدي وأبعاد أساليب السعاممة الػالجية
األبعاد

الخفس

التداىل

الحساية

التقبل

االرشاد

السداواة

الجرجة الكمية لمتسخد

**0.760

**0.759

**0.705

**0.705-

**0.753-

0.660-

الشفدي
ى الجاللة عشج  .0.1عشج ن  ).0312( = 6.وعشج ).024.(= .0.5
مدته
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يتزح من الججول الداب ما يمي:وجػد عبلقة بيغ أبعاد مكيػاس التسػخد الشفدػي حيػث كانػت
الشتائج كسا يمي:
 تػجج عبلقة مػجبة بيغ التسػخد الشفدػي وأبعػاد الػخفس والتدػاىل والحسايػة ومػغ ثػع فػإفاستخجاـ أساليب الخفس والتداىل والحساية يختبط بارتفاع مدتػؼ التسخد الشفدػي .وىػػ
ما يذػيخ الػي أف اسػتخجاـ الػالػجيغ ألسػاليب الػخفس والتدػاىل والحسايػة يػختبط بارتفػاع
مدتػيات التسخد الشفدي لجؼ األشفاؿ السعاقيغ برخياً.
 تػجػػج عبلقػػة سػػالبة بػػيغ أسػػاليب التقبػػل واالرشػػاد والسدػػاواة وبػػيغ التسػػخد الشفدػػي لػػجؼاألشفػػاؿ السعػػاقيغ بر ػخيا وىػػػ مػػا يذػػيخ إلػػى أف اسػػتخجاـ ىػػحه األسػػاليب يقمػػل التسػػخد
الشفدي لجؼ األشفاؿ السعاقيغ برخياً.
وتأكيجا عمى القػؿ الدابق فقج جاءت دراسة )2019( zeried ferial M8 et al
لمتحقق مغ مػقف األبشاء ذوػ اإلعاقة البرخية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة وتع فحز سمػؾ
الػالجيغ وقج أثبت أف  57%مغ األبشاء يشطخوف إلى اساليب السعاممة الدػيو عمى انيا تحقق
دعع الثقة لجييع واف كل مغ ىحه األساليب ليا الجور الفعاؿ فى التأثيخ عمى شخرية ابشائيع
ذوػ اإلعاقة البرخبة كسا جاءت دراسة فتيحة مقحػت ( )2014التى اكجت عمى أىسية
استخجاـ أساليب السعاممة الػالجية الدػية وأف الػقػؼ عمى ىحه األساليب قج يداعج في تحقيق
الرحة الشفدية لؤلبشاء والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية التي تشتاب األشفاؿ نتيجة
لدػء معاممتيع .وقج أكجت

ايزا

دراسة الطاىخة محسػد السغخبي عمي ( )2019عمى أف وجػد

العبلقة السػجبة التي تقجـ عمى أساليب السعاممة الػالجية الدػية قج تؤدؼ إلى الشجاح في تخبية
األبشاء والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية الغيخ سػية ومشيا التسخد الشفدي الحؼ يمحق
بالعجيج مغ األبشاء وخاص ًة في مخحمة السخاىقة.
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نتائ الفرض الثاني ومشاقذت:ا :يشز ىحا الفخض عمى أن تهجج فروق ذات داللة إحرائية
في فى مقياس التسرد الشفدي والجرجة الكمية وفقاً لمشهع (ذكهر/اناث)
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات
السعيارية لجرجات األشفاؿ السعاقيغ برخياً كسا قامت باستخجاـ االختبار اإلحرائي اختبار ت
لمتحقق مغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ وكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ(:)6
ججوؿ( ( )6الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) وداللتيا لمفخوؽ فى أبعاد مكياس
التسخد الشفدي والجرجة الكمية وفقاً لمشػع
الستغي اخت
الجرجة الكمية لمتسخد

ذكػر )ف=(30

اناث )ف=(30

ـ

ع

ـ

ع

92.10

14.26

57.76

12.82

قيسة ت

مدتػػ
الجاللة

9.802

0.01

الشفدي
قيسة ت دالة عشج مدتػؼ  0.01عشج د.ح = ،2.66= 58وعشج 2.00=0.05

يتزح من ججول( )6ما يمي:
وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الحكػر واالناث فى التسخد الشفدي
حيث كانت قيسة ت دالة وكانت الفخوؽ لرالح الستػسصات األعمي وىي الحكػر وىػ ما يعشي
أف الحكػر أكثخ تسخدا بالسقارنة باالناث .
فقج جاءت دراسة نجػ فتاح زيجاف ودراسة ميداء يحيى قاسع ( )2007لتؤكج عمى نتائج
الفخض الدابق،حيث كاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى الفخوؽ فى الستػسصات الجرجات الخاصة
بالتسخد الشفدى يبيغ الجشديغ واضيخت الشتائج وجػد فخوؽ احرائية بيغ الجشديغ فى التسخد
الشفدى لرالح الحكػر حيث اكجت الجراسة عمى أف التسخد الشفدى يحجث عشج الحكػر ألسباب
ذاتية مشيا الغخور ،وعجـ تحسل السدئػلية وضعف ثقة الصالب بشفدة والخغبة الدائجة فى جحب
االنتباه واساليب السعاممة الػالجية الخاشئة .
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نتائ الفرض الثالث ومشاقذت:ا :يشز ىحا الفخض عمى أن تهجج فروق ذات داللة إحرائية
في فى أبعاد مقياس أساليب السعاممة الهالجية وفقاً لستغير الشهع (أب/أم).
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات
السعيارية لتقخيخ األباء ألساليب السعاممة الػالجية السدتخجمة مع الحكػر واالناث كسا قامت
باستخجاـ االختبار اإلحرائي اختبار ت لمتحقق مغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ وكانت
الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ(:)7
ججوؿ ( )7الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) وداللتيا لمفخوؽ فى أبعاد مكياس
أساليب السعاممة الػالجية والجرجة الكمية وفقاً الشػع
الستغيخات

ذكػر )ف=(30

اناث )ف=(30

ـ

ع

ـ

ع

قيسة ت

مدتػػ
الجاللة

الخفس

40.93

2.18

14.90

7.52

18.197

0.01

التداىل

33.20

3.39

16.33

5.06

15.142

0.01

الحساية

31.73

3.57

17.33

2.24

18.688

0.01

التقبل

13.86

4.16

33.73

6.66

13.845-

0.01

االرشاد

15.33

2.15

33.20

3.51

23.723-

0.01

السداواة

18.13

4.08

31.10

3.16

13.746-

0.01

قيسة ت دالة عشج مدتػؼ  0.01عشج د.ح = ،2.66= 58وعشج 2.00=0.05
يتزح من ججول( )7ما يمي:
وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات مجسػعتي الحكػر واالناث فى جسيع
أبعاد مكياس أساليب السعاممة الػالجية حيث كانت قيسة ت دالة لؤلبعاد والجرجة الكمية وكانت
الفخوؽ لرالح الستػسصات األعمي وىي لرالح الحكػر في أبعاد الخفس والتداىل والحساية
بيشسا كانت الفخوؽ فى أبعاد التقبل واالرشاد والسداواة لرالح االناث.
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فقج جاءت دراسة سعج خبياف الساججؼ ( )2019و دراسة دمحم السيجؼ ()2014
ودراسة مخوة بشت ناصخ الخاحية ( )2016لتؤكج عمى نتائج الفخض الثالث و مغ نتائجيا انيا
أثبتت أنو ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائية بيغ أسمػب السعاممة الػالجية ،واألسمػب العقابي لراح
الحكػر وأسمػب السعاممة الػالجية (اإلرشاد والتػجيو كسا يجركيا األبشاء لرالح أسمػب التػجيو
واإلرشاد) لرالح األناث ،وكانت مغ نتائجيا أيزاً وجػد عبلقة ارتباشية بيغ نسط السعاممة
الػالجية وسمػؾ األبشاء.
نتائ الفرض الرابع ومشاقذت:ا:
الفرض الرابنع :ينشص الفنرض عمنى أنن يسكنن التشبنؤ بنالتسرد الشفدني منن خنالل أبعناد أسناليب
السعاممننة الهالجيننة  :ولمتحقػػق مػػغ صػػحة ىػػحا الفػػخض ،قامػػت الباحثػػة باسػػتخجاـ تحميػػل االنحػػجار
الستعجد لكياس مجػ امكانية التشبؤ بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد السعاممة الػالجية.
وق ػػج قام ػػت الباحث ػػة أوالً باالشسئش ػػاف عم ػػى تحق ػػق االفت اخض ػػات األساس ػػية الس ػػتخجاـ تحمي ػػل
االنحجار الستعجد وىي اعتجالية البيانات وعجـ وجػد ازدواج خصى بيغ الستغيخيغ السدػتقميغ حيػث
بمغت قيسة عامل تزخع التبايغ  )1.00(variance inflation factorوىحه الكيسة أصغخ مغ
الكيسػػة التػػى تذػػيخ الػػى وجػػػد ازدواج خصػػى بػػيغ الستغيػخيغ وىػػي الكيسػػة  10مسػػا يػػجؿ عمػػى عػػجـ
وجػد ازدواج وكفاية حجػع العيشػة والػحؼ يذػتخط أف يكػػف حجػع العيشػة مدػاوياً عمػى األقػل ألربعػة
أضعاؼ عجد الستغيخات السدتقمة وتجػانذ أو ثبػات تبػايغ البػػاقى كسػا كانػت قيسػة اختبػار دوربػغ
واتدػػف  8Durbin Watson Testأقػل مػغ الكيسػة الججوليػة لبلختبػار عشػجما تكػػف العيشػة 60
وعجد الستغيخات السدتقمة 6
باسػػتخجاـ اختبػػار تقػػجيخ دالػػة االنحػػجار وجػػج أف أندػػب نسػػػذج لمعبلقػػة بػػيغ التسػػخد الشفدػػي
وأساليب السعاممة الػالجية ىػ الشسػذج الخصي وبمغػت قيسػة  )0.622( R2وىػي قيسػة متػسػصة
وتعشى إمكانية تفديخ التغيخ في التسخد الشفدي بجرجة  %62مسا يعشى قجرة الشسػذج عمي تفدػيخ
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العبلقة بشفذ الجرجة 8وبمغت قيسة ؼ ( )46.967وىي قيسػة دالػة عشػج مدػتػؼ معشػيػة ()0801
وبمغت قيسة الثابت  34.029وىي دالة احرائياً.
ججوؿ()8
تحميل االنحجار الستعجد لمستغيخات الشفدية في التشبؤ بالتسخد الشفدي

التسخد

االرتباط

معامل

R

التحجيج

0.789

0.622

الشفدي

قيسة ؼ

46.967

الستغيخ

قيسة

االنحجار

قيسة

الجاللة

السدتقل

االنحجار

الستعجد

ت

اإلحرائية

الخفس

B
0.639

Beta
0.415

2.645

0.05

التداىل

0.931

0.404

2.578

0.05

وتذيخ الشتائج فى ججوؿ ( )8أبعاد الخفس والتداىل كانت أقػؼ السشبئات بالتسخد الشفدي بيشسا
استبعجت معادلة االنحجار الستعجد باقي األبعاد حيث لع تكغ مشبأة
وفيسا يمي معادلة االنحجار:
التسرد الشفدي=  ×.0633( +340.23الرفض) ×.0331( +التداهل)
نتائ الفرض الخامس:
يشز الفخض الخامذ عمي :يختفع مدتػؼ الخفس باعتباره أكثخ أساليب السعاممة الػالجية استخجاما مع
األشفػػاؿ السعػػاقيغ برػخياً ولبلجابػػة عمػػي ىػػحا الدػؤاؿ اسػػتخجمت الباحثػػة اختبػػار ت لمسجسػعػػة الػاحػػجة
لمتعػػخؼ عمػػي داللػػة الفػػخؽ بػػيغ الستػسػػط الفعمػػي لػػجرجات أسػػاليب السعاممػػة الػالجيػػة والستػسػػط الفخضػػي
الحؼ يتحجد بشرف الجرجة عمي السكياس وجاءت الشتائج كسا ىي مبيشو فى ججوؿ()9
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األبعاد

الستػسط

الستػسط

االنحخاؼ

الفخضي

الفعمي

السعيارؼ

قيسة ت

مدتػؼ

السدتػؼ

الجاللة

الخفس

22

27.91

14.22

3.221

0.01

أعمي مغ

التداىل

20

24.76

9.51

2.251

0.05

مغ
أعمي
الستػسط

الحساية

20

24.53

7.84

2.503

0.05

مغ
أعمي
الستػسط

التقبل

20

23.80

11.43

1.220

غ.د

داؿ
غيخ
الستػسط

االرشاد

20

24.26

9.46

1.856

غ.د

غيخ داؿ

السداواة

22

24.61

7.47

2.712

0.01

أعمي مغ

الستػسط
ػاقيغ
يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ أف أكثػػخ أسػػاليب السعاممػػة الػالجيػػة اسػػتخجاما مػػع األشفػػاؿ السعػ

برخيا ىػ أسمػب الخفس حيث كاف أعمي األساليب بسقارنة الستػسط الفخضي بالستػسط
الفعمي وكانت قيسة ت دالة احرائياً.
وقج جاءت العجيج مغ الجراسات التى تجعع نتائج الفخض الثالث حيث جاءت
دراسةِ أمل الدعيج عبج الحميع ( )2011ودراسة مخوة بشت ناصخ الخاجحية واسساء بشت
سعػد الحتسية ( )2016حيث اكجوا عمى أف ارتفاع مدتػيات انساط السعاممة الػالجية
السدتخجمة مع ابشائيع ذوػ اإلعاقة البرخية ىع اساليب الخفس والدمصة واألساليب
الحازمة وانخفاض اساليب السعاممة الػالجية الخاصة بالتداىل والفبػؿ  ،وفشجج ايزا
دراسة سبلمة سعيج ( )2012و دراسة فيحاف السقيػرؼ ( ،)2011ودراسة عمي السحخز
( )2009حيث اكجوا عمى الشتائج الدابقة.
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التوصيات
 -1العسل عمى تػعية الػالجيغ بزخورة إعصاء فخصة ألبشائيع لكى يعبخوا عغ أنفديع
ومذاركتيع فى ابجاء رأييع  ،وغخس الثقة فى انفديع .
 -2إف مغ اكثخ األساليب التى تداعج عمى إنساء اسمػب التسخد ىػ العقاب البجنى
والمفطى مسا يؤدػ إلى فقج الثقة والذعػر باألحباط الذجيج لجػ األبشاء فبلبج مغ
البعج عغ ىحيغ االسمػبيغ .
 -3مداعجة األبشاء فى حل مذكبلتيع وتػفيخ السخشجسغ واألخرائئيغ الشفدييغ وإعجاد
البخامج اإلرشادية التى تحج مغ ضاىخة التسخد الشفدى .
 -4اقامة الشجوات والسمتكيات الخاصة باساليب السعاممة الػلجية الدػية السبشية عمى
الحػار واإلرشاد والتػجية وابخاز مجػ اىسيتيا فى حياة األبشاء الستسخديغ نفديا
ومجػ تأثيخىا عمى شخرياتيع فى حياتيع السدتقبمية .
 -5ضخورة اىتساـ السجرسة بالجػانب اإلنفعالية واإلجتساعية لمصمبة وعجـ األقترار
عمى الجانب السعخفى التحريمى .
البحهث السقترحة
 -1إجخاء السديج مغ األبحاث السساثمة ليحا البحث عمى عيشات اخخػ مغ فئات
السجتسع .
 -2اثخ سػء السعاممة الػالجية عمى التػافق األجتساعى والشسػ الخمقى لجػ ضعاؼ
الدسع فى مخحمة الصفػلة الستأخخة .
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 -3فعالية بخنامج ارشادػ لتجريب الػالجيغ عمى التعامل بإيجابية مع ابشائيع السعاقيغ
برخيا لمحج مغ التسخد الشفدى لجييع .
 -4فعالية بخنامج ارشادػ عبلجى لتخفيف التسخد الشفدى الحػ يعانيو ذوػ اإلعاقة
البرخية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة .
قائسة السراجع
أوالً :السراجع العربية:
ابتداـ العبجؼ عمي البلمي ( .)2001أساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا بالتسخد الشفدي لجػ
الذباب .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة .كمية اآلداب السدتشرخية .العخاؽ.
أحسج ىاشسي ( .)2004األسخة والصفػلة .دار قخشبة .ط األولى.
أزىار دمحم مجيج ( .)2011قياس التسخد الشفدي .السجمج  .7العجد  .37الدشة الدابعة.
إقباؿ دمحم رشيج الحسجاني ( .)2009االغتخاب وعبلقتو بالتسخد وقمق السدتقبل لجػ شمبة
الجامعة .رسالة دكتػراه .كمية التخبية .جامعة بغجاد .العخاؽ.
أماؿ الدعيج عبج الحميع ( .)2011أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا الصفل الكفيف
وعبلقتيا ببعس الستغيخات الشفدية .رسالة ماجدتيخ .قدع العمػـ التخبػية والشفدية .كمية
التخبية .جامعة بشيا.
آمشة عػيج شجىاف ،داليا كاضع فخىػد ،مشترخ إسساعيل ( .)2017التسخد الشفدي لجػ شمبة
كمية التخبية .بحث مقجـ مغ متصمبات شيادة البكالػريػس في عمع الشفذ .كمية التخبية.
جامعة القادسية.
إيياب عبج العديد البببلوؼ ( .)2014تػعية السجتسع باإلعاقة .الفئات -األسباب -الػقاية.
(ط .)5الخياض :دار الدىخاء.
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بصخس حافع بصخس ( .)2008التكيف والرحة الشفدية .دار السديخة لمشذخ والتػزيع
والصباعة .عساف :األردف .ط.1
بصخس حافع بصخس ( .)2010تكيف السشاىج لمصمبة ذوؼ االحتياجات الخاصة .األردف :دار
مديخة لمتػزيع والشذخ.
بصخس حافع بصخس ( .)2013إرشاد ذوؼ الحاجات الخاصة وأسخىع .ط .3عساف :دار
السديخة لمشذخ والتػزيع.
تيديخ مرمح كػافحة ،عسخ فػاز عبج العديد ( .)2010مقجمة في التخبية الخاصة .عساف:
دار السديخة لمشذخ والتػزيع .ط الخابعة.
جساؿ دمحم الخصيب ،مشى دمحم صبحي الحجيجؼ ( .)2009مصبعة دار الفكخ ،الصبعة األولى.
جساؿ مختار حسدة ( .)2005بعس أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا
باألمغ الشفدي لحاتيع .مجمة عمػـ التخبػية .العجد الثالث .جامعة القاىخة.
حامج عبج الدبلـ زىخاف ( .)1987الرحة الشفدية والعبلج الشفدي .القاىخة :عالع الكتب.
خمػد بذيخ عبج الػاحج ( .)2005أثخ بخنامج تخبػؼ لتخفيف التسخد الشفدي لجػ السخاىقيغ.
رسالة ماجدتيخ .كمية التخبية .جامعة السػصل .العخاؽ.
خػلة دمحم زايج مصارنة ( .)1995العبلقة بيغ الزغػط الشفدية و التسخد لجػ السخاىقيغ .رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة .كمية العمػـ التخبػية .جامعة مؤتة األردف.
زيشب حدغ فيح الجبػرؼ ،مؤيج عبج الخازؽ حدػ ( .)2017التسخد الشفدي والتفكيخ
البلعقبلني وعبلقتيسا بدمػؾ العشف لجػ شمبة كمية التخبية البجنية وعمػـ الخياضة .مجمة
عمػـ الخياضة .السجمج العاشخ -العجد ( )33الخؽ الجولي .2074 -6032
زيشب شقيخ ( .)1999سيكػلػجية الفئات الخاصة والسعػقيغ .القاىخة :مكتبة الشيزة
السرخية .ط.1
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سعاد سعجؼ عسخ ( .)2005التشذئة االجتساعية لمصفل .دار البارودؼ العمسية لمشذخ
والتػزيع .عساف :األردف.
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