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 ملخص الدراسة:

 الميارات االجتماعيةطبيعة العبلقة االرتباطية بيف التعرؼ عمى ىدفت الدراسة إلى 
بحث ، و عقمًيا القابميف لمتعمـ المعاقيفالطبلب لدى عينة مف  التنمر المدرسي )الضحية(و 

الميارات االجتماعية  :في المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـؽ بيف الذكور واإلناث مف الفرو
 في خفضالميارات االجتماعية تنمية ل تدريبيالكشؼ عف فاعمية برنامج ، و التنمر المدرسيو 

 الذكور مف طالًبا ٛٔمف  العينة التجريبيةلدى عينة الدراسة. وتكونت  المدرسي التنمر
-6ٜٙٚ، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )ا القابميف لمتعمـ بمدارس الدمجالمعاقيف عقميً 

يـ ، كما تراوحت درجة ذكائ(6ٓٙٔ( سنة وانحراؼ معياري )6ٕٓ٘ٔ( سنة، بمتوسط )6ٔٛٗٔ
وقد استخدـ . (6ٕٖ٘نحراؼ معياري )ا  و  درجة( 6ٖٛ٘ٙ، بمتوسط )درجة( ٜٙ-ٓٙما بيف )

)إعداد: طمب، وسميماف،  المعمميفتقدير محؾ  – الباحثاف مقياس ضحايا التنمر المدرسي
 المعمميف تقدير محؾ –لممعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ  لميارات االجتماعيةا ومقياس(، ٜٕٔٓ

واستخدمت الدراسة المنيجيف: . (الباحثيفالبرنامج التدريبي )إعداد ، و (عداد الباحثيف)إ
ذي المجموعتيف )تجريبية  تجريبيالوصفي، وشبو التجريبي، القائـ عمى التصميـ ال

داؿ إحصائًيا  سالبوجود ارتباط  سة إلى عدد مف النتائج، منيا:. وقد توصمت الدراوضابطة(
وجود فروؽ دالة و ، عينة الدراسةلدى  التنمر المدرسي )الضحية(و  االجتماعية المياراتبيف 

 المياراتمقياس  :كؿ مف في اإلناثإحصائًيا بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات 
فاعمية ، و لصالح اإلناث، وفي مقياس ضحايا التنمر المدرسي لصالح الذكور االجتماعية
لدى أفراد  )الضحية( المدرسي التنمروخفض االجتماعية  المياراتتنمية في التدريبي البرنامج 

 المجموعة التجريبية. 

 –التنمر المدرسي ضحايا  – الميارات االجتماعية –برنامج تدريبي : الكلمات املفتاحية
  .المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ
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The Effectiveness Training Program to Develpe Social Skills to 

Reduce School Bullying among Educable Intellectual Disability 

Children  
Abstract: 

The study aimed to: identify the relationship between social skills 

and school bullying victimization among educable intellectual disability 

children, explore the differences between males and females in: social 

skills and school bullying, and investigate the effectiveness of the 

training program to develop social skills to reduce school bullying 

victimization for experimental group. The experimental sample consisted 

of 18 educable intellectual disability children in integration schools in, 

their chronological age were from 9.67 to 14.18 years (Mage=12.05 ± 

1.06), and their IQ were from 60 to 69 degree (MIQ=65.38 ± 3.25). The 

researchers used descriptive and quasi-experimental approaches, based 

on experimental design with two groups (experimental and control). The 

researchers used school bullying victims scale-teachers criterion 

(prepared by: Teleb & Soleiman, 2019), and they prepared social skills 

scale for educable intellectual disability children - teachers criterion, and 

training program. The study reached the following results: there was a 

negative significant statistical relationship between social skills and 

school bullying victimization behavior among educable intellectual 

disability, there were significant differences between males and females 

in: social skills scale for females, and in school bullying victimization 

scale for males, and the training program was effective to develop social 

skills and reduce school bullying victimization behavior for experimental 

group. 

Key words: Training Program - Social Skills - School Bullying 

Victimization - Educable Intellectual Disability Student 
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 مكدمة الدراسة وخلفيتَا اليظرية:

واحدة كما أنيا فئات ذوي االحتياجات التربوية الخاصة،  إحدىقمية ُتعدُّ اإلعاقة الع
واالقتصادية التي أصبحت محطَّ رعاية واىتماـ والنفسية مف القضايا ذات األبعاد التربوية 

المجتمعات المختمفة. ولقد شيد العقد الحالي تطورًا كبيًرا في مجاؿ االىتماـ بذوي اإلعاقة 
عالمية، واإلقميمية، والمحمية؛ لدرجة أف تقدـ المجتمعات وازدىارىا العقمية عمى المستويات ال

ولذوي أصبح اآلف ُيقاس بما توليو ىذه المجتمعات مف اىتماـ ورعاية ليذه الفئة خاصًة، 
المختمفة  مياديف العمـوليذا فقد حاوؿ المختصوف في  عامًة؛الخاصة االحتياجات التربوية 

لنفس، واالجتماع، والقانوف، ....وغيرىـ( التعرؼ عمى ىذه )مثؿ: الطب، والتربية، وعمـ ا
القضية مف حيث: طبيعتيا، ومسبباتيا، وطرؽ الوقاية منيا، وتقديـ أفضؿ السبؿ لرعاية ذوي 

 .العقميةاإلعاقة 
% ٖ؛ حيث ُتشكؿ نسبة حوالي كما أنو ال يخمو أي مجتمع مف فئة اإلعاقة العقمية

كف ىذه النسبة قد تزيد أو تقؿ عف ذلؾ تبًعا لعدد مف العوامؿ مف أفراد أي مجتمع تقريًبا، ول
ويشير بعض الباحثيف إلى أف ذوي اإلعاقة العقمية ىـ األكثر الصحية والثقافية واالجتماعية. 

 ,Bigby, 2012; Kozma) )*( حرماًنا واألكثر استبعاًدا اجتماعًيا في المجتمع 
Mansell, & Beadle-Brown, 2009)(% مف ذوي ٘ٔ-ٓٔني ما بيف )حيث يعا ؛
 (Myrbakk & VonTetzchner, 2008) اإلعاقة العقمية مف خطر االستبعاد االجتماعي

فريًدا مف نوعيا؛ بسبب تعدد أبعادىا الصحية واالجتماعية  نموذًجا، كما تعُد اإلعاقة العقمية 
يا البعض، ومف ثـ والتعميمية والنفسية والتأىيمية والمينية، وىذه األبعاد تتداخؿ مع بعض

يقتضي األمر التعاوف بيف الجيات المختمفة في ىذه النواحي لمتعامؿ مع فئة المعاقيف عقمًيا 
 (.ٕٚٔٓ)الروساف، 

، وعمى مدى العقد الماضي، كانت ىناؾ زيادة في البحث الذي آخر ومف جانب
طوي عمى عدواف يتناوؿ نوًعا معيًنا مف العنؼ المدرسي ُيسمى "التنمر المدرسي"، والذي ين

متعمد ومتكرر، يُرتكب في سياؽ عدـ المساواة في القوة بيف الضحية والجاني )المتنمر( 
(Olweus & Limber, 2018) . ويحدث التنمر عادًة أماـ أعيف البالغيف، ويتضمف

                                                           
)*(

رابطة عمم الصادر عن دليل الكتابة العممية والتوثيق اعتمد الباحثان في التوثيق عمى اإلصدار السادس من  
 .APA األمريكيةالنفس 
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منظمة الصحة العالمية التنمر المدرسي  اجتماعية، وتعداعتداءات جسدية أو لفظية أو 
ٝ بيف ٕٛقدره  (ٝ، بمتوسط ٖٗ–ٚحيث تتراوح معدالت حدوثيا ما بيف ) مشكمة عالمية؛

 .(World Health Organization, 2016) الطبلب في المدارس
 ,Espelage,  Rose, & Polanin)عديد مف الدراسات  شارتأ وفي ىذا اإلطار

 2016; Espelage, Rose, & Polanin, 2015; Hartley, Bauman, Nixon, 
& Davis, 2015; Farmer,  Petrin,  Brooks, Hamm,  Lambert, & 

Gravelle, 2012)  بشكؿ عاـ–الخاصة التربوية ذوي االحتياجات  الطبلبإلى إف- 
مقارنة بأقرانيـ العادييف. كما  أكبر طيمة سنوات دراستيـالمدرسي بشكؿ  يتعرضوف لمتنمر
بصفة –القابميف لمتعمـ ًيا المعاقيف عقم إلى أف Rose & Gage (2017)توصمت دراسة 

يقعوف ضحية لمتنمر المدرسي  الثالث االبتدائي وحتى الثالث الثانويمف الصؼ  -خاصة
 مقارنة بباقي الطبلب. %ٕٓ بمغت بنسبةبشكؿ أكبر 

ويقع الطبلب المعاقوف عقمًيا القابميف لمتعمـ )داخؿ مدارسيـ( ضحايا لبلعتداء 
أقرانيـ العادييف، كما يتعرضوف لمسخرية واالستيزاء، والعدواف المتكرر والمقصود مف قبؿ 

واالعتداء عمى ممتمكاتيـ، وتشويو سمعتيـ، وتجاىميـ، ورفضيـ؛ وذلؾ بسبب: خصائصيـ 
الجسمية والنفسية واالجتماعية، واإلعاقات الجسمية التي مف الممكف أف تصاحب إعاقتيـ، 

ـ الدراسي، إضافة إلى أنيـ يجدوف وتشتت انتباىيـ، وانخفاض تقدير ذاتيـ، وضعؼ تحصيمي
صعوبة في تعرؼ مشاعر اآلخريف؛ نظًرا لقصور الوظائؼ العقمية والمعرفية، كما يزداد األمر 
خطورة بسبب الفترة الطويمة التي يقضونيا في المدارس؛ مما يؤدي إلى  ارتفاع احتمالية 

 ,Raskauskas & Modell, 2011; Malian)تعرضيـ لمتنمر المدرسي مف قبؿ أقرانيـ 
 (.ٕٛٔٓ؛  ٕٚٔٓ؛ الدىاف،   2012

ويعد التنمر المدرسي مشكمة مف مشكبلت عدـ االنضباط المدرسي األكثر شيوًعا في 
المدارس الحكومية، وتـ تعريفو عمى أنو سموؾ عدواني غير مرغوب فيو مف ِقبؿ طالب آخر 

ات االجتماعية، ومف في ممحوظ في الميار  أو مجموعة مف الطبلب والذي ينطوي عمى خمؿ
 & ,Demaray, Malecki, Secord)المحتمؿ جًدا أف يتكرر في الواقع عدة مرات 

Lyell, 2013) تشير عديد مف الدراسات . و(Bradshaw, Waasdorp, O'Brennan, 
& Gulemetova, 2013; Burger, Strohmeier, Spröber,  Bauman & 
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Rigby, 2015; Chen, Cheng & Ho, 2015; Cornell, & Limber, 2015) 
إلى أف حدوث التنمر المدرسي يتـ عمى األرجح داخؿ الفصؿ؛ حيث يقضي الطبلب أغمب 
أوقاتيـ فيو مقارنة ببيئات المدرسة األخرى، إال أنو يتـ توفير قدر ضئيؿ مف التدريب عمى 

الًبا ما كيفية التعامؿ مع التنمر المدرسي في الوقت الفعمي لمحصة لعدـ تعطيؿ الوقت، وغ
 ,Jennings & Greenberg)يكوف المعمموف مستغرقيف في تدريس المناىج األكاديمية 

، مما يترؾ القميؿ مف الوقت لمتركيز عمى المشكبلت االجتماعية والعبلقات بيف (2009
 .الطبلب

ضافة إلى ما سبؽ، فإف ضحايا التنمر المدرسي جزء مف مجموعة أكثر ضعًفا  وا 
ـ يعانوف بشكؿ مباشر وغير مباشر مف ىذه االعتداءات، وبالتالي داخؿ المدارس؛ ألني

يطمبوف تدخبلت يمكف أف تضع حًدا ليذا العنؼ، وبعض العواقب السمبية ليذه المجموعة مف 
الطبلب، الذيف يعانوف مف الشعور بعدـ األماف، وسوء األداء المدرسي، واالكتئاب، واألرؽ، 

 .(Da Silva, et al., 2016)واالنتحار 
 ,Jenkins, Demaray, Fredrick) بعض الدراسات السابقة  نتائج وقد أشارت

& Summers, 2016; Son, 2011)   إلى ارتباط تعرض الطبلب المعاقيف عقمًيا
؛ ع كضحايا لمتنمر المدرسي مف ِقبؿ أقرانيـ بقصور مياراتيـ االجتماعيةو القابميف لمتعمـ لموق

ويسمكوف مع أقرانيـ العادييف بشكؿ ال  وفيجعميـ يتصرف حيث إف القصور في تمؾ الميارات
وبالتّالي يجدوف صعوبة في التفاعؿ االجتماعي  يتناسب مع المواقؼ االجتماعية المختمفة،

مما يعرضيـ لموقوع كضحايا ليـ. كما أف بعض الدراسات السابقة  وتكويف صداقات معيـ،
  ر المدرسي مف خبلؿ الميارات االجتماعية.  ( أشارت إلى أنو يمكف التنبؤ بالتنمٕٕٔٓ)خوج، 

نقص الميارات االجتماعية معياًرا لتعريؼ األشخاص الذيف  ومف جانب آخر ُيعدُّ 
، كما يمكف النظر ليذه الميارات عمى أنيا المحور الرئيس في تطور لدييـ إعاقة عقمية

يا لمتنمر المدرسي؛ حاتجنب الوقع كض المعاقيف عقمًيا سواء عمى الجانب الشخصي أو جانب
عديد مف التعاريؼ التي تناولت مفيـو الميارات االجتماعية عبرت عنو كمصطمح يستخدـ ف

لوصؼ األداء الوظيفي االجتماعي الذي يتضمف الصداقة، المكانة االجتماعية، الكفاية 
 .  (Brooks, Floyd, Robins & Chan, 2015)االجتماعية، السموؾ التكيفي
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ذوو رات االجتماعية مؤشًرا لظيور الصعوبات التي يواجيا الطبلب ويعد نقص الميا
اإلعاقة العقمية في التوافؽ؛ ألنيـ لـ يطوروا ىذه الميارات في بيئاتيـ الطبيعية واالجتماعية، 

وتتضمف ىذه  كما يواجيوف تحديات تعميمية، مثؿ: اإلنجازات، وقدراتيـ عمى التكيؼ الدراسي.
يز أو الحفاظ عمى االىتماـ بالمياـ، واضطرابات الذاكرة وفي عديد التحديات صعوبات في ترك

مف المجاالت األكاديمية األخرى، مثؿ: تعميـ المعرفة في المجاالت الجديدة، وتحسيف المغة. 
وبناًء عمى ذلؾ، فيناؾ تحديات يواجيا ذوي اإلعاقة العقمية داخؿ المدرسة، مثؿ: تحديات 

 & Bouckة، والحفاظ عمى السموؾ المناسب داخؿ المدرسة )التعمـ، والميارات االجتماعي
Park, 2016. ) 
لعقمية، بؿ ىو مف المظاىر القصور في الميارات االجتماعية مصاحًبا لئلعاقة ا وُيعدُّ 

حيث يتسـ  ؛مثؿ في خصائص لمسموؾ االجتماعي لممعاقيف عقمًياتة ليا، والتي تالرئيس
؛ قة العقمية بالقصور في الميارات االجتماعية بشكؿ عاـالسموؾ االجتماعي لمطبلب ذوي اإلعا

يؤثر سمًبا عمى عبلقات ىؤالء الطبلب مع أقرانيـ، وحياتيـ المدرسية، ونوعية حياتيـ، مما 
ومدرسييـ، وأولياء أمورىـ، وحتى حياتيـ الشخصية، لذلؾ يحتاج الطبلب ذوو اإلعاقة 

 . ( (Avcioğlu, 2012ارات االجتماعية العقمية إلى الدعـ الكتساب واستخداـ بعض المي
بلضطرابات لاإلحصائي الخامس التشخيصي و الدليؿ ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو 

 The Diagnostic and Statistical Manual of Mentalالنفسية والعقمية 
Disorders (DSM-5)  الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب النفسي ،American 

Psychiatric Association (APA, 2013)  ،أف القصور في الميارات  مف
االجتماعية يتعمؽ بعجز عقمي مصحوب بنقص بالوظيفة التوافقية، ثـ ذكر المعايير المطموبة 

وتتضمف ىذه المعايير قصور في القدرات العقمية العامة  لتشخيص اضطراب النمو العقمي،
تيـ اليومية )التواصؿ، والمشاركة مقارنة بالعمر والفئة االجتماعية لؤلشخاص في أنشط

االجتماعية، والوظائؼ العامة في المدرسة أو في العمؿ، واالستقبلؿ الشخصي في المنزؿ 
وبيئتيـ االجتماعية(، كما يتصؼ المعاقوف عقمًيا ببعض الخصائص االنفعالية واالجتماعية، 

زائد، وعدـ القدرة عمى ضبط العدواف، واالنسحاب، والسموؾ النمطي، والتردد، والنشاط ال منيا:
االنفعاالت، والعجز عف إنشاء عبلقات اجتماعية فّعالة مع الغير، والميؿ نحو مشاركة األصغر 

ا في أنشطتيـ وعدـ تقدير الذات، وعدـ الشعور باألمف والكفاية كما توجد اختبلفات كثيرة سنً 
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وقد يرجع ذلؾ إلى: ارتباط  بيف فئة المعاقيف عقمًيا في خصائصيـ االنفعالية واالجتماعية،
 االنفعاؿ بالسبب المرتبط بو، أو نوع التفاعؿ الذي يحدث بيف المعاؽ عقمًيا وبيئتو.

مف التصنيؼ الدولي لؤلمراض  ةتشير النسخة الحادية عشر  وفي نفس السياؽ
International Classification of Diseases (ICD-11) عف منظمة  ة، الصادر

في التطور لمعقؿ، ويتـ  اإلى أف اإلعاقة العقمية تمثؿ ضعفً  (WHO, 2016)الصحة العالمية 
وصفيا مف خبلؿ اضطراب في الميارات التي تظير خبلؿ فترة النمو بما في ذلؾ الميارات 

 ;American Psychiatric Association, 2013)المعرفية واالجتماعية 
Drossinou-Korea & Panopoulos, 2017; World Health Organization, 

2016) . 
ومما سبؽ يتضح أف ىناؾ اتفاًقا بيف كؿ مف: الدليؿ التشخيصي واإلحصائي 
الخامس لبلضطرابات النفسية والعقمية، والنسخة الحادية عشرة مف التصنيؼ الدولي لؤلمراض 

ف ُيعّد أحد أىـ المعايير التشخيصية لممعاقي عمى اعتبار أف القصور في الميارات االجتماعية
عقمًيا، التي يكوف ليا أثر سمبي بالغ عمى الجوانب السموكية والنفسية لدييـ؛ مما ينعكس 

 سمًبا عمى كافة أنواع تفاعبلت بينيـ في مختمؼ بيئاتيـ المحيطة بيـ. 
القدرات العقمية مف العوامؿ الميمة التي تؤثر سمًبا عمى اكتساب الميارات  عدُّ وتُ 

الطبلب المعاقيف عقمًيا يمروف بنفس مراحؿ النمو التي يمر بيا الطبلب االجتماعية، وبما أف 
ف، إال أنيـ ال يكتسبوف تمؾ الميارات بنفس الكفاءة مثؿ العادييف أثناء مراحؿ نموىـ؛ والعادي

 ,Özdemir) المعاقوف عقمًيا عدـ الكفاءة في الميارات االجتماعية الطبلب حيث يظير 
Ilkım & Tanır, 2018) . 

نظر إلى الميارات االجتماعية عمى أنيا تتكوف مف بعديف رئيسيف، األوؿ: ويمكف ال
مكوف سموكي؛ حيث يشير إلى السموكيات التي تصدر مف الفرد، والتي يمكف مبلحظتيا عندما 
يكوف في موقؼ تفاعؿ اجتماعي مع اآلخريف، وُيصّنؼ إلي: سموؾ اجتماعي لفظي: يشمؿ 

سالة المفظية بشكؿ مباشر )مثؿ: الطمب، الرفض، الشكر السموؾ الذي يتـ مف خبللو نقؿ الر 
أو الثناء، والتعبير عف المشاعر(، وسموؾ اجتماعي غير لفظي: يشمؿ لغة الجسد، 

مكوف معرفي؛ حيث والثاني:  واإليماءات، والتواصؿ البصري، حجـ الصوت، وتعبيرات الوجو.
في موقؼ ما والتصرؼ بما يناسب يشير إلى الوعي باألنظمة االجتماعية التي تحكـ السموؾ 
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فكار، واالتجاىات، ومدى معرفتو األىذا الموقؼ، وىي سموكيات غير مبلحظة، وتشمؿ: 
 ,Avissar)باالستجابات المناسبة في المواقؼ االجتماعية، وفيـ السياقات االجتماعية 

Licht & Vogel 2016; Avramidis, 2013). 
ت االجتماعية لدى المعاقيف عقمًيا يمكف أف الميارالمباحَثيف يتضح ومما سبؽ 

ىما: األوؿ؛ ميارات اجتماعية تتعمؽ بالقدرات الشخصية ليـ؛  ؛بعديف رئيسيف تصنيفيا في
عدـ والثقة بالنفس، واالستئذاف، حيث تتضمف: ميارات تحمؿ المسئولية، واحتراـ الذات، 

جراء المحادثات، والتعبير عف النفس، وتوجيو األ، االندفاع سئمة واإلجابة عمييا، والعمؿ وا 
، والثاني؛ ميارات اجتماعية تتعمؽ المستقؿ في أداء الميمة، وتوكيد الذات، ..... وغيرىا

حيث تتضمف: تجنب االضطياد، وعدـ القابمية لبلنخداع أو االستغبلؿ،  ؛بالتفاعؿ مع اآلخريف
نشطة الجماعية، والتعاوف، واتباع القواعد وااللتزاـ بالقوانيف، وتكويف صداقات، وممارسة األ 

 والمعب في مجموعات، .... وغيرىا 
أف القصور في الميارات االجتماعية لدى الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ و 

ناتج عف عدـ قدرتيـ عمى التعامؿ في المواقؼ االجتماعية المختمفة مع أقرانيـ العادييف، 
يزيد ؿ االجتماعي، وىذا القصور في تمؾ الميارات وعدـ كفايتيـ في ميارات االتصاؿ والتفاع

مف أف تحديد التنمر مف فرصة واحتمالية وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي، عمى الرغـ 
المدرسي ُيعدُّ أمًرا صعًبا بالنسبة لمفريؽ التعميمي، وبالتالي قد يستمر حدوثو لفترات طويمة مف 

 ية حياة الطبلب الضحايا.الزمف، مما يؤثر سمًبا عمى تعميـ وصحة ونوع
أف االىتماـ بالميارات االجتماعية يمكف عزوه إلى أنيا مف الميارات الضرورية كما  

مع أقرانيـ العادييف عند التعامؿ ف عقمًيا القابميف لمتعمـ وأف يمتمكيا الطبلب المعاقيجب التي 
 لسياقات المختمفةداخؿ المدرسة خاصة، ومع المحيطيف بيـ خبلؿ التفاعبلت اليومية في ا

، كما أنيا ُتعد مف ركائز التوافؽ النفسي عمى المستوى الشخصي والمجتمعي. ونظرًا لما عامةً 
يعانيو الطبلب المعاقوف عقمًيا مف وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي نتيجة لمقصور في ىذه 

 ماية.الميارات، فيـ في حاجة ماسة إلى توفير شكؿ مف أشكاؿ الرعاية والتوجيو والح
 ,Nepi, Fioravanti) السابقة مف الدراساتأشارت العديد وفي نفس السياؽ، 

Nannini & Peru 2015; Hui Shyuan Ng, et al., 2016; Nitzan & Roth, 
2014; Schwab, Gebhardt, Krammer, & Gasteiger-Klicpera, 2015; 
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Strogilos, & Tragoulia, 2013)  إلى  القابميف لمتعمـ قميةحاجة ذوي اإلعاقة الع؛ إلى
 ،وتعمـ األقراف (،)الدمج المدرسيةالبرامج  :جتماعية باالقتراف معاالميارات الالتدريب عمى 

دخاؿ مناىج الميارات االجتماعية ضمف البرنامج األكاديمي ) ، ىنمي، ورامسي، والجوزايفوا 
ميارات االجتماعية ال عمىـ والتدريب يتعمالأىمية  عمى، كما أكدت ىذه الدراسات (ٕٙٓٓ
معيـ، كما ليا مف  عالمنا والتعامؿ إلى ذوي اإلعاقة العقميةالطبلب دخوؿ  إلى ميـكمدخؿ 
 ؿ في تطورىـ.عادور ف

وُتعدُّ أساليب التدخؿ السموكي مف أنجح األساليب التي تستخدـ مع الطبلب المعاقيف 
السموكيات غير المرغوبة؛ وذلؾ  عقمًيا التي تيدؼ إلى زيادة السموكيات المرغوبة والتقميؿ مف

لتحقيؽ مزيد التوافؽ بيف الطبلب وبيف بيئاتيـ االجتماعية؛ حيث أمكف استخداـ نماذج 
التدخؿ السموكي مع عديد مف المشكبلت داخؿ المستشفيات والعيادات النفسية التي تتعامؿ 

مراكز تأىيؿ مع األمراض النفسية، وكذلؾ يمكف استخداميا بشكؿ أساسي داخؿ المدارس و 
 ,Mohr, Burnsذوي االحتياجات التربوية الخاصة. وفي ىذا الصدد أجرى كؿ مف 

Schueller, Clarke  & Klinkman (2013)  دراسة لمراجعة تقنيات التدخؿ السموكي
في مجاؿ الصحة النفسية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة )في المعيد الوطني لمصحة 

صمت نتائج الدراسة إلي إف أساليب التدخؿ السموكي ليا فاعمية في العقمية األمريكية(، وتو 
طفاء السموكيات غير المرغوب  تعديؿ سموؾ المعاقيف عقمًيا، مف حيث التفاعؿ االجتماعي وا 

 فييا، ومف أىـ ىذه األساليب النمذجة، والتعزيز، والتشريط المضاد.
دوف دعـ قد يؤدي إلى مـ القابميف لمتعترؾ المعاقيف عقمًيا  أف ومما سبؽ يتضح

بسبب عدـ -ذوي اإلعاقة العقمية  لمطبلبفبل يمكف  ضدىـ مشكمة التنمر المدرسيتفاقـ 
 الطبلببمعنى آخر، إف  .العثور عمى فرصة لمتفاعؿ مع أقرانيـ -كفاية مياراتيـ االجتماعية

حتى يستطيعوا مجاراة  ؛مف الدعـ في حاجة إلى تقديـ نوًعا ما المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ
أقرانيـ العادييف والتفاعؿ معيـ بشكؿ مقبوؿ، ويمكف تقديـ ىذا الدعـ مف خبلؿ البرامج 

؛ والتي تعد بمثابة حاجز وقائي منع ىؤالء مياراتيـ االجتماعيةتنمية لالسموكية التدريبية 
ذوي مطبلب التدريب لومف ىنا تتضح أىمية الطبلب مف الوقوع كضحايا لمتنمر المدرسي، 

التي تمكنيـ مف التفاعؿ االجتماعية لتعميميـ بعض الميارات القابميف لمتعمـ اإلعاقة العقمية 
 . مف الوقع كضحايا لممتنمريف يقييـاالجتماعي السميـ والمقبوؿ مع أقرانيـ العادييف بشكؿ 
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 :الدراسةمشهلة 
مر المدرسي مف ِقبؿ أقرانيـ؛ حيث ُيعدُّ المعاقوف عقمًيا مف أكثر الفئات تعرًضا لمتن

كما أف  ؛(ٝ 6ٖٖٙ – 6ٔ٘ٔبشكؿ عاـ ما بيف ) لمتنمر المدرسيتراوحت نسبة تعرضيـ 
ٝ( ، ولمتنمر االجتماعي 6ٕٓ٘ٝ( ، ولمتنمر المفظي )6ٖٖٖنسبة تعرضيـ لمتنمر الجسمي )

 Maiano, Aime, Salvas, Morin)ٝ( مقارنة بذوي االحتياجات التربوية األخرى 6ٖٗٚ)
& Normand, 2016) . 

ويقع المعاقوف عقمًيا القابموف لمتعمـ ضحايا لمتنمر المدرسي مف ِقبؿ أقرانيـ العادييف 
وعدـ القدرة عمى تكويف نقص في مستوى الذكاء، الو  ،االجتماعية يـفي مياراتبسبب القصور 

 ؛ٕٛٔٓ)الدىاف،  شعورىـ بالعزلة االجتماعيةصداقات أو التفاعؿ مع أقرانيـ بشكؿ مقبوؿ، و 
مف قصور واضح في ميارات التواصؿ االجتماعي، والميارات  كما أنيـ يعانوف (.ٕٚٔٓ

االجتماعية واإلنسانية، والتفاعبلت االجتماعية، كما أنيـ إلى جانب ذلؾ يتسموف باالنسحاب 
ذي يجعؿ األمر ال؛ والكفاية االجتماعية مقارنة بالعادييفمف المواقؼ والتفاعبلت االجتماعية، 

توافؽ تيـ عمى الاوذلؾ يؤثر بالطبع عمى قدر  ،عي يتدنى بشكؿ واضحأدائيـ الوظيفي واالجتما
  ,Black & Jackson, 2007; Storey) لمتنمروالنجاح في فصوؿ التعميـ العاـ 

Slaby,  Adler, Minotti, & Katz, 2008  ٕٔٔٓ؛ محفوظ، ٕٛٓٓ، ـعبدالعمي ؛.) 
لباحثاف أثناء إشرافيما عمى طبلب التدريب الميداني ويتفؽ ىذا مع ما الحظو ا

تخصص اإلعاقة العقمية، مف وجود بعض المشكبلت في بعض الميارات االجتماعية لدى 
، مثؿ: عدـ القدرة عمى تكويف صداقات، وعدـ القدرة القابميف لمتعمـ الطبلب المعاقيف عقمًيا

والعمؿ في مجموعات، العزلة االجتماعية، عمى التفاعؿ أو التعامؿ أو التعاوف مع أقرانيـ، و 
في  ، متمثبًل ـتجاىي العادييف التي يمارسيا أقرانيـالتنمر  تبعض سموكياكما الحظا أيًضا 
والمتكرر، سواًء بشكؿ بدني أو  لفظي أو اجتماعي، في ظؿ عدـ قدرة ذوي العنؼ المقصود 

 .السموكياتاإلعاقة العقمية عمى الرد أو تجنب ىذه 
عديد مف الميارات تطبلعية؛ مف خبلؿ توزيع قائمة بـ الباحثاف بعمؿ دراسة اسوقد قا

االجتماعية )في بعديف رئيسيف؛ ىما: الميارات المتعمقة بالقدرات الشخصية، والميارات 
المتعمقة بالتفاعؿ االجتماعي( لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ؛ وذلؾ عمى مجموعة مف 

مج؛ إلبداء وجية نظرىـ حوؿ أكثر ىذه الميارات ارتباًطا بتعرض معممييـ في مدارس الد
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( ميارة ٕٓطبلبيـ لموقوع ضحايا لمتنمر المدرسي مف قبؿ أقرانيـ العادييف. وقد حظّيت )
% مف عينة المعمميف. مما دفع الباحثاف لتفنيد األدبيات والدراسات السابقة ٓٛباتفاؽ 

ت االجتماعية وسموؾ التنمر المدرسي الواقع عمى لموقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الميارا
الطبلب المعاقيف عقمًيا مف ضحايا لمتنمر المدرسي مف جية، وعمى البرامج التدريبية التي 

 ىذه الميارات لمحد مف وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي. تنمية لتستخدـ 
رات اجتماعية في حاجة إلى التدريب عمى ميا القابميف لمتعمـالمعاقيف عقمًيا  إف

دخاؿ  معينة باالقتراف مع تدخبلت عبلجية مدروسة، كبعض البرامج المدرسية، وتعمـ األقراف، وا 
(؛ ٕٙٓٓ، والجوزايف ورامسي، ىنمي،مناىج الميارات االجتماعية ضمف البرنامج األكاديمي )

ا مف يف عقميً المعاقالطبلب ألف قصور الضبط الذاتي في تعمـ الميارة االجتماعية يمنع 
الميارات االجتماعية مف المتطمبات الضرورية تنمية ُتعدُّ وبالتالي ، اكتساب تمؾ الميارة

قامة عبلقات اجتماعية ناجحة تساعده عمى ل ممعاؽ عقمًيا؛ حتى يتمكف مف التفاعؿ وا 
وفي ىذا الصدد تشير نتائج عديد مف الدراسات  (.ٕٔٔٓاالندماج في المجتمع )الديب، 

(Garrote,  2017; Gül, 2016; Maddox,  Cleary,  Kuschner, Miller, 
Armour,  Guy & Yerys, 2018; Plavnick,  Kaid & MacFarland, 2015) 

ف التدريب السموكي يعد حجز الزاوية في تدريب وتعميـ المعاقيف عقمًيا؛ وذلؾ ألنيـ أ،  إلى 
إلي أىمية  أيًضا أشارتو زيز، يكتسبوف الميارات المختمفة عف طريؽ التقميد والنمذجة والتع

تدريب أمس الحاجة إلي الحيث إنيـ في  وجود برامج تدريبية سموكية لممعاقيف عقمًيا؛
لمتوافؽ مع  ؛ وذلؾمياراتيـ بشكؿ عاـ والميارات االجتماعية بشكؿ خاصتنمية السموكي ل

 القصور في مياراتيـ. ة عفمجتمعيـ، وتجنب الوقوع في مشكبلت ناتج
أف تعرض الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ ضحايا  يفِ تضح لمباحثَ ما سبؽ يم

نتيجًة لمقصور في ميارتيـ االجتماعية،  ؛لمتنمر المدرسي مف ِقبؿ أقرانيـ يكوف بشكؿ رئيس
نعكس وؼ يفإف ذلؾ س ؛وعندما ُتنمى الميارات االجتماعية المرتبطة بتفاعبلتيـ مع اآلخريف

 ،شكؿ يمكنيـ مف إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريفبيـ عمى تصرفاتيـ وسموكيات
ويجنبيـ الوقوع كضحايا لمتنمر، وربما يكوف التدخؿ السموكي أحد الطرؽ الناجحة التي يمكف 

ىذه الميارات االجتماعية. وعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في تنمية عف طريقيا 
خفض في الميارات االجتماعية  تنميةلبرنامج تدريبي  : ما فاعميةالتساؤؿ الرئيس اآلتي
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لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ؟ ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس السابؽ  المدرسي التنمر
 :اآلتيةالتساؤالت الفرعية 

)الضحية( لدى  المدرسي التنمرو الميارات االجتماعية  بيف رتباطيةاال عبلقة الطبيعة  ما -ٔ
 عقمًيا القابميف لمتعمـ؟المعاقيف 

بيف الذكور واإلناث مف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في الميارات  االختبلؼ ما -ٕ
 االجتماعية؟

 المدرسي بيف الذكور واإلناث مف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في التنمر االختبلؼ ما -ٖ
 )الضحية(؟

القبمي، ة التجريبية في القياسيف: فروؽ بيف متوسطات رتب درجات المجموعما ال -ٗ
 عمى مقياس الميارات االجتماعية؟ والبعدي

فروؽ بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف: البعدي، ال ما -٘
 والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية؟

قبمي، بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف: الفروؽ ال ما -ٙ
 ؟المدرسي التنمر ضحاياوالبعدي عمى مقياس 

بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف: البعدي، فروؽ ال ما -ٚ
 ؟المدرسي التنمر ضحايامقياس والتتبعي عمى 

 :الدراسة أٍداف

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
التنمر المدرسي و تباطية بيف الميارات االجتماعية التعرؼ عمى طبيعة العبلقة االر  -ٔ

 )الضحية( لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ.
التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث مف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في: الميارات  -ٖ

 التنمر المدرسي )الضحية(.و االجتماعية 
المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ لدى  رات االجتماعيةبعض المياتنمية لبناء برنامج تدريبي  -ٗ

 ضحايا التنمر المدرسي.
التنمر  في خفضبعض الميارات االجتماعية تنمية لالتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي  -٘

 المدرسي )الضحية( لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ ضحايا التنمر المدرسي.
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 أٍنية الدراسة: 

  في الجوانب اآلتية: ةالحالي الدراسةة أىمي تتضح
نيا تتناوؿ الميارات االجتماعية، باعتبارىا إوضوع الذي تتناولو الدراسة؛ حيث أىمية الم -ٔ

المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ باآلخريف، ومحاولة  الطبلبحجر الزاوية في عبلقات 
القابميف لمتعمـ مف الوقوع  ًياالمعاقيف عقمُيعد بمثابة حاجز وقائي يمنع مما  ؛تنميتيا

؛ األمر الذي ينعكس عمى سموكيـ وتفاعميـ وعبلقاتيـ كضحايا لمتنمر المدرسي
في حدود –العربية األجنبية أو باآلخريف. وتزداد أىمية الدراسة في ظؿ ندرة الدراسات 

 المدرسي التنمرو التي تناولت العبلقة بيف الميارات االجتماعية  -عمـ الباحثيف
 مف منظور تنموي. لضحايا()ا

الميارات تنمية كما تتضح أىمية الدراسة في موضوعيا؛ الذي ىدؼ بشكؿ رئيس إلى  -ٕ
االجتماعية لدى الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ مف ضحايا التنمر المدرسي؛ وذلؾ 

 منح ىؤالء الطبلب القدرة عمى مواجية سموؾ المتنمريف ضدىـ، بداًل مفتـ حتى ي
التوجو لعبلج اآلثار النفسية الناتجة عف وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي؛ أي أف 
الدراسة ىدفت إلى عبلج السبب وليس العرض الناتج عف وقوع ىؤالء الطبلب كضحايا 

 لمتنمر المدرسي، وىذا يعطييا أىمية خاصة مف بيف الدراسات العربية أو األجنبية.  
الدراسة، وىي فئة المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، ومف الممكف  أىمية الفئة التي تتناوليا -ٖ

طاقة بشرية ميمة ومؤثرة في كياف المجتمع،  -إذا ما ُأحِسف تدريبيا–اعتبار ىذه الفئة 
وتوجيييا لصياغة مستقبميا ومستقبؿ المجتمع بفكر  ،وتحتاج لمعناية والمحافظة عمييا

وازدىارىا بما توليو مف اىتماـ ورعاية لذوي قاس تقدـ الدوؿ معتدؿ مستقيـ؛ حيث يُ 
 الخاصة بشكؿ عاـ، ولممعاقيف عقمًيا بشكؿ خاص. التربوية االحتياجات

توجيو نظر المسئوليف في وزارة التربية والتعميـ، والباحثيف، والمربييف، ووسائؿ اإلعبلـ،  -ٗ
ؤسسات المجتمع الخاصة، والعديد مف م التربوية والعامميف في مجاؿ ذوي االحتياجات

الميارات تنمية لالمدني بالمممكة، بضرورة االىتماـ بالبرامج التدريبية المبلئمة 
االجتماعية لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، وما لو مف أىمية بالغة في الحد مف 

تجاه المجتمع بشكؿ  عمى ، ومالو مف مردود إيجابيوقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي
 عاـ.
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والوقاية مف الوقوع كضحايا الميارات االجتماعية تنمية في  ةالحالي الدراسةتفيد نتائج  قد -٘
وبتمويؿ أكبر، وبمشروع  ،وبشكؿ أوسع ،لدى عينات ومجموعات أخرى المدرسي متنمرل

 تتبناه مؤسسات وىيئات حكومية وغير حكومية.
المجتمع السعودي، مف حيث ُتعدُّ ىذه الدراسة إضافة إلى التراث النفسي والتربوي في  -ٙ

مف وجية نظر  )الضحية( المدرسي التنمربالميارات االجتماعية تناوؿ عبلقة ِجدة 
 تنموية لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ.

  مصطلخات الدراسة وتعريفاتَا اإلجرائية:

 : Training Program برىامج تدرييب -ٔ
التي تربط االحتياجات باألىداؼ المطموب  البرنامج التدريبي عمى أنو األداة ُيعّرؼ

القدرات تنمية تحقيقيا بالوسائؿ واألساليب التدريبية بعضيا البعض بطريقة عبلئقية، بيدؼ 
 ,Feldman, Owen, Andrews, Tahir, Barber& Griffiths)والميارات اإلنسانية 

2016) . 
الخطوات ترتكز عمى فنيات مجموعة مف اإلجراءات و ويعرفو الباحثاف إجرائًيا عمى أنو 

بعض الميارات تنمية التدخؿ السموكي، ويتـ إعدادىا بأساليب عممية مدروسة، بيدؼ 
االجتماعية، والتي بدورىا ستكوف حاجز وقائي تحمي وتجنب الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف 

 لمتعمـ مف الوقوع كضحايا التنمر المدرسي.
 :Social Skills املَارات االجتناعية -ٕ

ُتعّرؼ الميارات االجتماعية عمى أنيا مجموعة مف سموكيات اجتماعية تساعد الطالب 
عمى التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف، وىي تشمؿ كؿ مف أشكاؿ التواصؿ المفظي 
وغير المفظي، ويؤثر تفسير وفيـ التفاعبلت االجتماعية تأثيًرا كبيًرا عمى سموؾ الطالب 

 (.ٖٕٔٓنر، )براودر، وسبو 
ويعرفيا الباحثاف إجرائًيا عمى أنيا مجموعة مف السموكيات التي يسمكيا المعاقيف 
عقمًيا القابميف لمتعمـ، وتتضمف: توجيو األسئمة واإلجابة عنيا، وأداء الميمة بشكؿ مستقؿ، 

ويف اتباع القواعد وااللتزاـ بالقوانيف، وتكو  ،وعدـ االندفاع، واحتراـ الذات، وتوكيد الذات
صداقات، والتعامؿ في المواقؼ االجتماعية، وعدـ القابمية لبلنخداع أو االستغبلؿ، وتجنب 
االضطياد، وتتيح ليـ ىذه السموكيات التفاعؿ االجتماعي بشكؿ مقبوؿ مع أقرانيـ داخؿ 
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المدرسة، وتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في مقياس 
 يارات االجتماعية المستخدـ في الدراسة الحالية. الم
 School Bulling التينر املدرسي -ٖ

ُيعّرؼ التنمر المدرسي عمى أنو سموؾ سمبي متعمدة ومتكرر مف جانب طالب أو أكثر 
إللحاؽ األذى بطالب آخر، ويشمؿ اإليذاء الجسدي، والمفظي، والعاطفي، واالجتماعي، 

 .  (Ybarra, Espelage,  Valido,  Hong, & Prescott, 2019) واالكاديمي
( ضحايا التنمر المدرسي عمى أنيـ الطبلب الذيف ٜٕٔٓويعرؼ طمب وسميماف )

يتعرضوف ألفعاؿ سمبية متعمدة، سواء أكانت ىذه األفعاؿ جسدية )مثؿ: الضرب، والركؿ، 
والسب،  والدفع، وشد الشعر، والعض، والممس غير المؤدب( أو لفظية )مثؿ: الشتـ،

طبلؽ أسماء غير الئقة( أو اجتماعية )مثؿ: العزؿ أو االستبعاد مف  واالستيزاء، وا 
المجموعة، ونشر النميمة أو اإلشاعات، وتشويو السمعة، وأخذ أو إتبلؼ أو تخريب 
الممتمكات(، مف ِقبؿ طبلب آخريف أقوى منيـ لمسيطرة عمييـ. وسوؼ يتبنى الباحثاف ىذا 

عميو مقياس ضحايا التنمر المدرسي المستخدـ في الدراسة الحالية، كما التعريؼ ألنو يقـو 
يتحدد إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في المقياس 

 المستخدـ في الدراسة الحالية.

 :Educable Intellectual Disability ٌ عكلًيا الكابلني للتعلهاملعاقو -ٗ
 في داؿ لدييـ قصورأولئؾ األفراد الذيف  ا القابميف لمتعمـ بأنيـف عقميً واقالمع ؼعرّ يُ 

، وفي ميارات السموؾ التكيفية )الميارات االجتماعية والعممية األداء الذىني والمعرفي
-ٓ٘)ذكائيـ ما بيف  درجةتراوح تعاًما، و  ٛٔ سف قبؿ اإلعاقة ىذه واألكاديمية(، وتظير

لدييـ القدرة عمى التكيؼ واالستفادة مف ، و بينية الصورة الخامسةمقياس ستانفورد ( عمى ٓٚ
 ;Grigal, Hart & Weir, 2013)البرامج التعميمية العادية ولكف بصورة بطيئة، 

McCallion, Ferretti, Beange & McCarron, 2019). 
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 :الدراسة حمددات

تنمية لدريبي فاعمية برنامج ت فيالذي تمثؿ  تحددت الدراسة الحالية بموضوعيا
واقتصر ، لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ المدرسي التنمر في خفضالميارات االجتماعية 

تناولو لمميارات االجتماعية عمى: الميارات االجتماعية المتعمقة بالقدرات الشخصية 
رة )وتتضمف: ميارة توجيو األسئمة واإلجابة عنيا، وميارة أداء الميمة بشكؿ مستقؿ، وميا

عدـ االندفاع، وميارة احتراـ الذات، وميارة توكيد الذات(، والميارات االجتماعية المتعمقة 
بالتفاعؿ مع اآلخريف )وتتضمف: ميارة اتباع القواعد وااللتزاـ بالقوانيف، وميارة تكويف 
صداقات، وميارة التعامؿ في المواقؼ االجتماعية، وميارة عدـ القابمية لبلنخداع أو 

ضحايا فئة "كما اقتصر في تناولو لمتنمر المدرسي عمى بلؿ، وميارة تجنب االضطياد(، االستغ
وبعينتيا التي تمثمت في مجموعة مف ، المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـمف  "التنمر المدرسي

الممتحقيف ببرامج الدمج، ضحايا التنمر المدرسي الطبلب المعاقيف عقمًيا المقابميف لمتعمـ 
 -دارة عسير التعميمية التابعة إل بعض المدارس االبتدائية الحكوميةالذي تمثؿ في  وبمكانيا

مف العاـ الدراسي  األوؿبمدينة أبيا، بالمممكة العربية السعودية، وبزمانيا في الفصؿ الدراسي 
 ـ.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

 دراسات سابكة:

محاور  تصنيفيا في ثبلثة وتـاطمع الباحثاف عمى عدد مف الدراسات السابقة، 
في تمؾ مف الدراسات السابقة بشكؿ مختصر  اعددً فيما يمي وسوؼ يعرض الباحثاف  رئيسة،

 كالتالي:المحاور 
لدى املعاقني عكلًيا الكابلني  تأوًلا دراسات تياولت املَارات االجتناعية وعالقتَا ببعض املتغريا

 للتعله:

 Walsh, Holloway, Lydon, McGrath & Cunningham ىدفت دراسة
عقمًيا  المعاقيفلمطبلب  االجتماعية الميارات لتعميـ التدخؿ ميةعاف مف التحقؽ إلى (2019)

إناث(،  ٕذكر،  ٔمعاقيف عقمًيا )طبلب ( ٖوتكونت عينة الدراسة مف ) وذوي طيؼ الذاتوية،
(، ٓٚ-ٓ٘( سنة، وتراوحت درجة ذكائيـ ما بيف )ٕٔ-ٜتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )

 التصميـ استخداـ أنثى(، وتـ ٔذكور،  ٕمف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية )ب طبل( ٖو)
 في التدخؿ ونتائج آثار لتقييـ يبعدال/ القبمي والقياس ،الحالة أحادي الحاالت متعدد تجريبي
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االجتماعية  المباشرة لمسموكيات استخدمت الدراسة مقياس المبلحظاتو  ،االجتماعية الميارات
)إعداد:  االجتماعية االستجابة ، ومقياس Walsh et al., 2018) )إعداد:

Constantino & Gruber, 2012)االجتماعية  ، ومقياس تقييـ الميارات
 Walker et))إعداد:  ى، ومقياس تحديد المستو (Gresham & Elliott, 2008)إعداد:

al., 1988واعتمدت الدراسة عمى برنامج ، ACCESS (والميارات التواصؿ منيج 
ضافة الفيديو، ونمذجو ،(الفعالة جتماعيةاال  االجتماعية المياراتتنمية ل التعميـ، برمجة وا 

 التدريبي (، ويتكوف البرنامجWalker, Todis, Holmes & Horton, 1988 )إعداد: 
 والميارات. األسبوع في بواقع مرتيف ساعة ونصؼ، جمسة زمف كؿ جمسة، (ٕٓمف )

 التعامؿ مع البيئة في التدريب( : وىي )أةنقاط رئيس( ميارة تقع تحت ٜٕ) المستيدفة
( د) المتعدد، النموذجي التدريب( ج) عمى النفس والطبيعة، لمحفاظ الطوارئ( ب) الطبيعية،
 اأظيرو  أف جميع أفراد العينةالدراسة إلى  نتائجوتوصمت  .االجتماعية المختمفة المواقؼ
 مع ،كما كاف تحسف اإلناث أفضؿ مف الذكور، االجتماعي التواصؿ ميارات في داالً  اتحسنً 
 . المواقؼ في البيئة العادية عمى الميارات تعميـ

براىيـ، والنجار )و  الميارات االجتماعية لدى تنمية ( إلى ٕٛٔٓىدفت دراسة عابد، وا 
 .المعاقيف عقمًيا في المرحمة االبتدائية بمدارس الدمج مف خبلؿ برنامج تدريبيالطبلب 

مف المعاقيف عقمًيا في المرحمة االبتدائية  طالًبا وطالبة( ٕٓالدراسة مف )وتكونت عينة 
( سنة، وتـ تقسيميـ إلى 6ٕٚٔ-6ٖٜبمدارس الدمج، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )

واستخدمت الدراسة اختبار المصفوفات المتتابعة  .مجموعتيف متكافئتيف تجريبية وضابطة
مقياس تقدير الميارات وقد أعّد الباحث (، ٕٙٔٓف، الممونة )إعداد رافيف، تقنيف حس

االجتماعية )تضمف ميارات: التعاوف، وتوكيد الذات، والتصرؼ في المواقؼ االجتماعية( 
الميارات تنمية . وتوصمت نتائج الدراسة إلى المعاقيف عقمًيا، وبرنامج تدريبيلمطبلب 

الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج  االجتماعية لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة
 التدريبي.

إلى التحقؽ مف   Özokcu, Akçamete & Özyürek (2017) دراسةكما ىدفت 
مية برنامج قائـ عمى التعميـ المباشر لتعميـ الميارات االجتماعية لمطبلب ذوي اإلعاقة عفا

مب المساعدة، والميارات المستيدفة ىي )كيفية االعتذار، وط ،العقمية في الفصوؿ العادية
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( طبلب مف ذوي ٖواالنتياء مف الميمة في الوقت المحدد(، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة، ٕٔ - ٔٔبيف )ما أعمارىـ الزمنية  تتراوح، إناث( ٕ، ذكر ٔاإلعاقة العقمية )

)إعداد:  واستخدمت الدراسة استمارة مقابمة المعمميف، وقائمة الميارات االجتماعية
Gresham, 2001)، بشكؿ منفصؿ بمعدؿ ثبلث أياـ في  بوتـ عقد جمسات التدري

نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعميـ المباشر لتعميـ  وتوصمت .األسبوع
وأشارت الميارات االجتماعية لمطبلب الثبلثة مف ذوي اإلعاقة العقمية في الفصوؿ العادية، 

كما ُعقدت جمسات الميارات االجتماعية أسرع مف الذكور،  النتائج أف استجابة اإلناث لتعمـ
 لتعميـ ىذه الميارات في المواقؼ المختمفة.

( إلى التحقؽ مف فاعمية ٕٚٔٓىدفت دراسة السيد، وعبدالخالؽ، وعبدالستار )و 
 ةوالمقارن ،الميارات االجتماعية لدى المعاقيف عقمًياتنمية المنتسوري والبورتاج في  برنامجيّ 

تراوحت أعمارىـ ما بيف  ،طالًبا( ٗٔيما في القياس البعدي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )بين
أطفاؿ( ُطبؽ عمييا  ٚ( سنوات، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف: مجموعة )ٓٔ - ٙ)

أطفاؿ( ُطبؽ عمييا البورتاج. وتـ تطبيؽ مجموعة مف األدوات،  ٚالمنتسوري، ومجموعة )
، أبوالنيؿو  : طو، وعبدالموجود،)تعريب وتقنيف الصورة الخامسة وىي: مقياس ستانفورد بينيو

، فضبًل عف البرنامجيف. وقد (ٖٕٓٓ خميؿ، :)إعداد ، ومقياس الميارات االجتماعية(ٕٔٔٓ
، الدى المعاقيف عقميً  الميارات االجتماعيةتنمية توصمت النتائج إلى فاعمية البرنامجيف في 

 .اعمية مقارنة بالبورتاجكاف برنامج المنتسوري أكثر فكما 
إلى   Hui Shyuan Ng, Schulze,  Rudrud  & Leaf (2016)ىدفت دراسةو 
مف  وذوي اضطراب طيؼ الذاتويةاإلعاقة العقمية ذوى لمطبلب الميارات االجتماعية تنمية 

مف ذوي طبلب ( ٗخبلؿ استخداـ أسموب التدريس التفاعمي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( ٘ٔ-ٜ)وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف  ،وذوي اضطراب طيؼ الذاتويةمية اإلعاقة العق

 :إعداد)سموؾ التكيؼ  مقياس(، واستخدمت الدراسة ٘ٚذكاء )، بمتوسط درجة سنة
(Vineland-II; Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005المفردات المصورة  ، واختبار

 :إعداد)مقياس وكسمر لؤلطفاؿ مف  النسخة الرابعةو ، Dunn & Dunn, 2007) :إعداد)
(Wechsler et al., 2001 ، مف خبلؿ  ،التدريس التفاعمي أسموب ىعمواعتمدت الدراسة

. وتوصمت ىذا األسموبوتقيـ آثار  ،تدريب عينة الدراسة عمى الميارات االجتماعية وتكرارىا
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الدراسة لمميارات أف أسموب التدريس التفاعمي أدى إلى اكتساب عينة إلى نتائج الدراسة 
 االجتماعية ونقؿ آثر التعمـ وتعميـ الميارات االجتماعية في المواقؼ المختمفة.

إلى تقييـ فاعمية برنامج أنشطة أوقات الفراغ  Eratay (2013)ىدفت دراسة كما 
الميارات االجتماعية وخفض المشكبلت السموكية لدى المعاقيف عقمًيا. وتكونت تنمية في 

مف المعاقيف عقمًيا بدرجة متوسطة، تـ تقسيميـ بشكؿ عشوائي إلى  (ٕٖ)مف  عينة الدراسة
إناث  ٛذكور، و ٛبواقع  ؛فرًدا ٙٔمجموعتيف متجانستيف )تجريبية وضابطة، عدد كؿ منيا 

في كؿ مجموعة( في العمر، والجنس، ودرجة اإلعاقة، وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 
ميـ شبو تجريبي ذي المجموعتيف مع قياس قبمي ( سنة. وتـ استخداـ التصٜٖ-٘ٔ)

 ,Erol & Şimşek) : إعداد)وبعدي. وتـ استخداـ مقياس تقييـ الميارات االجتماعية 
 ,Akçamete & Avcıoğlu) :عداد)إونموذج تقييـ السموؾ لؤلطفاؿ والشباب ، 2010

 ,Erol &  Şimşek))إعداد:  متصميـ شبة التجريبيل، واستمارات تقييـ المعمميف  2005
فروؽ دالة إحصائًيا بيف القياسيف القبمي والبعدي وجود وتوصمت نتائج الدراسة إلى ، 2010

الميارات االجتماعية )ضبط النفس، والتعامؿ مع العدواف، تنمية لممجموعة التجريبية في 
ه ، ومشاكؿ االنتبا(في مقياس تقييـ السموؾ)والميارات المعرفية(، وخفض مشكبلت التفكير 

إلى أف برنامج أيًضا الدراسة ، كما أشارت لصالح القياس البعدي (نموذج تقرير المعمـ)في 
أنشطة أوقات الفراغ كاف فّعااًل جزئًيا بالنسبة لممعاقيف عقمًيا مف حيث تطوير الميارات 

 . والعاطفية االجتماعية والحد مف المشكبلت السموكية
الفيديو  ةتأثيرات ممارسة نمذج بحثإلى  Avcioğlu  (2013) وىدفت دراسة

، وتكونت عينة "إلقاء التحية"ميارة العقمية في تعمـ  التدريسي عمى الطبلب ذوي اإلعاقة
، إناث( ٕ، ذكور ٕ) ( طبلب مف ذوي اإلعاقة العقمية بالمدرسة االبتدائيةٗالدراسة مف )

تمارة جمع الدراسة اسواستخدمت  ( سنة،ٔٔ - ٓٔ) ما بيف تراوحت أعمارىـ الزمنية
، وأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ نماذج الفيديو في تدريس الطبلب ذوي المنيجو  ،البيانات

تمؾ الميارات وبعد اكتساب  ،اإلعاقات العقمية يساعدىـ عمى اكتساب ميارة تحية الناس
ميا في مختمؼ الوضع ومختمؼ وأظيروا أنيـ يواصموف استخدايا، استمروا في استخدام

عف ىذه الميارات التي تـ تدريسيا كما أظيرت األميات ومعممات الطبلب رضاىف ، الناس
 .معيفالمقاببلت التي أجريت مف خبلؿ  لمطبلب
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إلى تقييـ فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى  Avcioğlu (2012)ىدفت دراسة و 
يف عقمًيا. المعاقالطبلب استراتيجيات اإلدارة الذاتية في اكتساب الميارات االجتماعية لدى 

إناث( مف المعاقيف عقمًيا، تراوحت أعمارىـ  ٗ، ذكور ٘)طبلب  ٜتكونت عينة الدراسة مف 
 :)إعداد ( سنة. واستخدـ الباحث مقياس استراتيجيات إدارة الذاتٕٔ-ٓٔالزمنية ما بيف )

Mickler, 1984)إعداد ، ومقياس لمميارات االجتماعية(: Çelik, 2010) والبرنامج ،
التصميـ متعدد المسار ذي المجموعة الواحدة. وتوصمت نتائج الدراسة  ستخدـاُ ، كما التدريبي

 تنمية الميارات االجتماعية إلى أف برنامج التدريب عمى ميارات اإلدارة الذاتية كاف فعااًل في
التعبير عف الغضب دوف اإلضرار باآلخريف، وحؿ االختبلفات عف طريؽ التحدث، وحؿ )

، كما استمر أفراد المجموعة التجريبية في استخداـ ىذه الميارات بعد (قتاؿالنزاعات دوف ال
 انتياء البرنامج.
( إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي إلدارة ٕٔٔٓىدفت دراسة خطاب )كما 
المعاقيف عقمًيا. وتكونت عينة الدراسة الطبلب الميارات االجتماعية لدى تنمية االنفعاالت في 

-6٘ٛٓٔمف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف ) طالًبا ٕٓمف 
 ؛(، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيفٗ٘-ٔ٘ذكائيـ ما بيف ) درجة( سنة، كما تراوحت ٖٔ

 :تمت المجانسة بيف أفراد المجموعتيف فيو ، (طبلب ٓٔعدد كؿ منيا )ضابطة و تجريبية 
دارة ا استخدـ مقياس  وتـالنفعاالت، والميارات االجتماعية. العمر الزمني، والذكاء، وا 

إلدارة  امقياسً كما أعّد الباحث (، ٜٜٛٔمميكة،  :بينيو )الصورة الرابعة( )تعريب-ستانفورد
المعاقيف عقمًيا، لمطبلب ومقياس الميارات االجتماعية  المعاقيف عقمًيا،لمطبلب االنفعاالت 

وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي في  .تنامج التدريبي إلدارة االنفعاالالبر و 
المعاقيف عقمًيا بعد الطبلب الميارات االجتماعية والتحكـ في إدارة االنفعاالت لدى تنمية 

 تطبيؽ البرنامج وأثناء فترة المتابعة.
 عله:لدى املعاقني عكلًيا الكابلني للت )الضخية( ثاىًيا: دراسات تياولت التينر املدرسي

في فاعمية برنامج لمدراما اإلبداعية  التعرؼ عمى( إلى ٕٛٔٓىدفت دراسة الدىاف )
المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، الطبلب )المتنمر والضحية( لدى المدرسي خفض سموؾ التنمر 
 طالًبا( ٕ٘التعرؼ عمى تعبيرات الوجو لدييـ. وتكونت عينة الدراسة مف )وتنمية قدرتيـ عمى 

( سنة. وقد ٗٔ-ٜتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )معاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، مف ال
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استخدمت الدراسة مقياس التنمر المصور، ومقياس ضحايا التنمر المصور، ومقياس تعبيرات 
(. وتوصمت النتائج إلى فاعمية البرنامج في خفض ٕٚٔٓالدىاف وآخريف،  :الوجو )إعداد
، وزيادة مستوى التعرؼ عمى المدرسي والحد مف سموؾ ضحايا التنمر، المدرسي سموؾ التنمر

 المعاقيف عقمًيا. الطبلب تعبيرات الوجو لدى 
 ( إلى التعرؼ عمى الفروؽ في كؿ مف: سموؾ التنمرٕٚٔٓىدفت دراسة الدىاف )و 
الطبلب ، اعتبار الذات، والدفاع عف الذات، والتعرؼ عمى انفعاالت الوجو لدى المدرسي

المعاقيف عقمًيا، والكشؼ عف الفروؽ في سموؾ والطبلب المعاقيف سمعًيا والطبلب دييف العا
مف  طالًبا( ٖٓٔتبًعا لمتغير الجنس، والعمر. وتكونت عينة الدراسة مف ) المدرسي التنمر

الطبلب مف  طالًبا( ٔٓٔالمعاقيف عقمًيا، و)الطبلب مف  طالًبا( ٓٓٔالعادييف، )الطبلب 
( سنة. وقد تـ ٘ٔ-ٜا، وتراوح المتوسط العمر الزمني ألفراد العينة ما بيف )المعاقيف سمعيً 

تطبيؽ األدوات التالية: مقياس التنمر، ومقياس سموؾ ضحايا التنمر، ومقياس اعتبار إعداد و 
. وتوصمت نتائج مقياس التعرؼ عمى انفعاالت الوجوالذات، ومقياس الدفاع عف الذات، و 

العادييف الطبلب بمقارنة  المدرسي عقمًيا أكثر ضحايا التنمر الدراسة إلى أف المعاقيف
العادييف والمعاقيف عقمًيا الطبلب والمعاقيف سمعًيا، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف 

العادييف والمعاقيف سمعًيا أكثر قدرة عمى الطبلب والمعاقيف سمعًيا في اعتبار الذات، وأف 
 األصغر سًنا أكثر عرضو لمتنمرالطبلب لمعاقيف عقمًيا، أف التعرؼ عمى تعبيرات الوجو مف ا

 مف اإلناث. وعرضة لمتنمر المدرسي مف األكبر سًنا، وأف الذكور أكثر تنمرًا المدرسي
فيـ إلى  Swearer, Wang, Maag,  Siebecker & Frerichs (2012) كما ىدفت دراسة

 ،العاـ ومدارس التربية الخاصة بمدارس التعميـالطبلب المدرسي لدى  ديناميات التنمر
ذكًرا،  ٘ٗٗ؛ بواقع غير المعاقيفالطبلب مف  ٙٛٙ) طالًبا (ٙٔٛ) مفالدراسة  وتكونت عينة

 ٙ٘ذكًرا، و ٗٚ؛ بواقع المعاقيف بمدارس التربية الخاصةالطبلب مف  ٖٓٔو أنثى، ٕٔٗو
المدرسي  تنمراستخدمت الدراسة مقياس الو ، ( سنةٙٔ-ٜ)ما بيف أعمارىـ تراوحت  (،أنثى

ذو الطبلب إلى أف الدراسة نتائج وقد أشارت  .).2006Taki et al ,: )إعداد)المتنمر/ الضحية( 
ممف لدييـ إعاقة ممحوظة بمدارس التربية الخاصة تنمروا عمى والطبلب اضطراب السموؾ 

ـ. كما في مدارس التعميـ العاالطبلب أو كانوا ضحية لمتنمر أكثر مف  ،اآلخريف أكثر مف مرة
أف االختبلؼ في ضحايا التنمر بيف الصفوؼ الدراسية بالمدارس العادية يظير أف التنمر في 
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 التنمرفي وليس ىناؾ فروؽ  ،٘ٔوالصؼ  ٙٔأكثر مف التنمر في الصؼ  ٚٔالصؼ 
في فصوؿ التربية الخاصة، ولـ توجد فروؽ بيف الجنسيف في المتنمر وضحايا  المدرسي

ميذ بمدارس التربية الخاصة نسبة أقؿ في السموؾ اإليجابي لؤلقراف عف التنمر، وقد أظير التبل
 .العادية
التعرؼ عمى معدالت تكرار  ىإلReiter, Bryen & Schacher (2007)  ىدفت دراسةو 
بمثيبلتيا لدى ومقارنتيا  ،المعاقيف عقمًياالطبلب التي تعرض ليا وأنواعو  المدرسي التنمر

 ٕ٘؛ بواقع عادييفمف ال طالًبا ٓ٘) طالًبا وطالبة( ٓٓٔدراسة مف )وتكونت عينة ال .العادييف
، تراوحت (أنثى ٕ٘ذكرًا، و ٕ٘بواقع  ؛معاقيف عقمًياال مف طالًبا ٓ٘أنثى، و ٕ٘ذكرًا، و

( سنة بمدارس الدمج، واستخدمت الدراسة قائمة أنماط ٕٔ-ٜبيف )ما أعمارىـ الزمنية 
الدراسة إلى إف نتائج وتوصمت  ،Bryen, Carey & Frantz  2003) :عداد)إ المدرسي التنمر

العادييف، كما يتعرض الطبلب بمعدالت أكبر مف  التنمرالمعاقيف عقمًيا يتعرضوف إلى الطبلب 
، الصحيةو النفسية، و )البدنية،  التنمر المدرسيالمعاقيف عقمًيا لمختمؼ أنماط الطبلب 
 واإلىماؿ(.

التينر املدرسي لدى املعاقني عكلًيا الكابلني واملَارات االجتناعية العالقة بني ثالًجا: دراسات تياولت 

 للتعله:

إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج  Espelage, Rose & Polanin (2015)ىدفت دراسة  
 لمتعمـ الميارات االجتماعية واالنفعالي االجتماعي )برنامج موناكو( في الحد مف التنمر

العاطفي، بما -كزت الدراسة عمى ميارات التعمـ االجتماعيالضحية(، ر  –)المتنمر  المدرسي
في ذلؾ التعاطؼ والوقاية مف التنمر وميارات االتصاؿ وتنظيـ العاطفة، وتكونت عينة الدراسة 

تراوحت أعمارىـ ( مدرسة، ٕٔمف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ مف ) طالًبا( ٖٕٔمف )
 ٚٗميـ إلى مجموعتيف؛ مجموعة تجريبية )تـ تقسي( سنة، و ٕٔ-ٔٔالزمنية ما بيف )

لميارات االجتماعية اواستخدمت الدراسة مقياس (. طالًبا ٙٚ(، ومجموعة ضابطة )طالًبا
ًسا و ( در ٔٗوقد نقّذ المعمموف )(. Espelage, Low, Polanin & Brown, 2013 :)إعداد

دراسة إلى فاعمية وتوصمت نتائج ال .بالمنيج المدرسي مف الصؼ السادس إلى الصؼ الثامف
 متنمرلوالحد مف وقوع المعاقيف عقمًيا كضحايا  المدرسي،البرنامج موناكو في خفض التنمر 

 .المدرسي
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 لدىاألقراف  التنمر المدرسي مف ِقبؿ ضحايا ىالتعرؼ عم إلى Son (2011) ىدفت دراسة
ر المدرسي والميارات والكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف التنم ،عقمًيا األطفاؿ المعاقيف

ذكًرا،  ٜٔٛ) وطفمة طفبًل ( ٕٛٙٔعينة الدراسة مف ) وتكونت، االجتماعية والتوافؽ المدرسي
، واستخدمت الدراسة مقياس وات( سن٘-ٖبيف )ما أعمارىـ الزمنية  تتراوح ،(أنثى ٖٚٚ

ما  األطفاؿ، ومقياس سموؾ Merrell, 2008) :إعداد)الطفؿ  ىعوامؿ الحماية والمخاطر عم
وتوصمت الدراسة  .(Carlson, Posner, & Lee, 2008: إعداد)قبؿ المدرسة ورياض األطفاؿ 

الميارات وكبل مف: التنمر المدرسي  وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف ىإل
، ووجود فرؽ دالة إحصائًيا الضحية ىلد التوافؽ الدراسيو  ،السموؾ االجتماعيو  ،االجتماعية
 أف التنمر المدرسي ظير بشكؿ أكبر، كما ارات االجتماعية وفًقا لمنوع لصالح اإلناثفي المي

لكؿ أربع أطفاؿ في سف ما قبؿ المدرسة  الدخؿ المنخفض، وأف ىناؾ طفبًل  يلدى األسر ذو 
 .بالمدرسة األقراف المدرسي مف قبؿ وسف المدرسة االبتدائية ضحية التنمر

 المدرسي التنمر إلى التعرؼ عمى Reiter & Lapidot-Lefler (2007)ىدفت دراسة و 
في الميارات  الكشؼ عف الفروؽ بيف المتنمريف وضحايا التنمرو لدى المعاقيف عقمًيا، 

مف المعاقيف عقمًيا طالًبا  (ٙٛٔ)االجتماعية والتوافؽ االجتماعي. وتكونت عينة الدراسة مف 
، تراوحت أنثى( ٔٛذكًرا،  ٘ٓٔ) ةالقابميف لمتعمـ مف طبلب المدارس المتوسطة والثانوي

ثبلث مجموعات؛ وىي: ، وتـ تقسيـ العينة إلى ( سنةٕٔ-ٕٔزمنية ما بيف )أعمارىـ ال
 :)إعداد المدرسي استبياف التنمر وتـ استخداـ. المتنمريف، والضحايا، المتنمريف/الضحايا

Olweus, 1991(، واستبياف العدواف )إعداد: Achenbach & Edelbrock, 1986 واستبياف ،)
(، واستبياف التوافؽ االجتماعي Greshman & Elliott, 1990 :الميارات االجتماعية )إعداد

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أنو ال يوجد فروؽ دالة إحصائًيا (. Goodman, 1997 :)إعداد
 ة، وأفبيف المجموعات الثبلثة )المتنمر، والضحية، المتنمر/الضحية( في الميارات االجتماعي

المتنمريف، والمتنمريف/الضحايا أظيروا مستويات مرتفعة مف السموكيات الخطرة، مثؿ:  مف كبًل 
 .واني، والنزعة إلى الكذب والسرقةنوبات الغضب، والسموؾ العد
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 تعليل عاو على الدراسات السابكة:

مف خبلؿ تحميؿ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا فيما سبؽ، يمكف مبلحظة ما 
 ي:  يم
 تناولتالسابقة التي تـ عرضيا، فقد  الدراسات أىداؼمف حيث األىداؼ: تعددت  -ٔ

؛ مثؿ: وعبلقتيا ببعض المتغيرات لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـاالجتماعية  الميارات
براىيـ، والنجار ) ةدراس السيد، وعبدالخالؽ، وعبدالستار  ، ودراسة(ٕٛٔٓعابد، وا 

 Özokcu, Akçamete & Özyürekدراسة، و Walsh, et al. (2019) ، ودراسة (ٕٚٔٓ)

تناولت ، ومنيا دراسات Eratay (2013)راسة ، ود  Hui et al. (2016)دساسخ، و  (2017)
دراسة ، مثؿ: وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ التنمر المدرسي

 Reiter, Bryen  اسةدر و ،  ,et al. (2012) Swearer سة دراو (، ٕٚٔٓ؛ ٕٛٔٓالدىاف )

& Schacher (2007)  ودراسات تناولت العبلقة االرتباطية بيف الميارات االجتماعية ،
 & Espelage, Roseراسة والتنمر المدرسي لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، مثؿ: د

Polanin (2015)  ، سة دراوSon (2011)   ، راسة دوReiter & Lapidot-Lefler (2007)  .
االجتماعية الميارات ولـ يجد الباحثاف )في حدود عمميما( دراسات سابقة تربط بيف 

في إطار تنموي، وعميو فسوؼ يقـو  لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ والتنمر المدرسي
 في إطار ىذه العبلقة مستعينيف ببعض الدراسات التي تدريبيالباحثاف ببناء برنامج 

 .خفض التنمر المدرسي )الضحية(االجتماعية أو التي تناولت  المياراتتنمية تناولت 
التركيز عمى الدراسات التي ُأجريت  -قدر اإلمكاف-مف حيث العينات: حاوؿ الباحثاف  -ٕ

اتساًقا مع عينة الدراسة الحالية،  المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في المرحمة االبتدائيةعمى 
 .طت بيف متغيراتيا بشكؿ غير مباشرالتي رب

تقارير المعمميف مف حيث األدوات: اعتمدت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا عمى  -ٖ
، كما استخدـ أو أولياء األمور لقياس الميارات االجتماعية أو ضحايا التنمر المدرسي

لخفض التنمر االجتماعية أو  المياراتتنمية لسواء  تدريبيةبرامج  بعض الدراسات
 . بشكؿ منفصؿ )الضحية( المدرسي
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 مف حيث النتائج:  -ٗ
العبلقات االرتباطية: أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود عبلقات ارتباطية دالة  -أ

التنمر المدرسي لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، مثؿ: و االجتماعية  المياراتبيف 
أشارت بعض الدراسات األخرى إلى عدـ وجود عبلقة ارتباطية بينما ، Son (2011) دراسة

 . Reiter & Lapidot-Lefler (2007) دالة بينميا، مثؿ دراسة

وجود إلى  التي تـ عرضيا الدراسات السابقةبعض نتائج  أشارتالفروؽ بيف الجنسيف:  -ب
وفًقا ميف لمتعمـ لدى المعاقيف عقمًيا القابفي الميارات االجتماعية فروؽ دالة إحصائًيا 

التي بينما لـ تتفؽ نتائج الدراسات السابقة . Son (2011)لمنوع لصالح اإلناث، مثؿ دراسة 
متنمر المدرسي تعرضيـ لالمعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في  بشأف الفروؽ بيفتـ عرضيا 

التنمر التعرض في فروؽ دالة إحصائًيا وجود  إلى ياأشارت نتائج بعضوفًقا لمنوع؛ حيث 
، مثؿ: دراسة مقارنة باإلناث المدرسي لدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ لصالح الذكور

(، ودراسة عبده وشاىيف ٕٚٔٓ؛ ٕٛٔٓ(، ودراسة الدىاف )ٜٕٔٓوسميماف ) ،طمب
 بينما أشارت بعضيا ،Reiter, Bryen & Schacher (2007) ودراسة (،ٕٙٔٓوعبلـ )
 ,Swearer وفًقا لمنوع، مثؿ: دراسةفي التنمر المدرسي الة إلى عدـ وجود فروؽ د اآلخر

et al. (2012) . 
 مف حيث موقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:  -٘
جاءت مختمفة عف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا، وتعد إضافة ليا الدراسة الحالية  -أ

نمر المدرسي )الضحية( لدى التو االجتماعية  المياراتمعبلقة بيف مف حيث تناوليا ل
في حدود – الباحثاف يرصد؛ حيث لـ في إطار تنموي المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ

الموضوع الحالي عمى مستوى الدراسات المحمية أو العربية أو تناولت  دراسة أي -عمميما
 الدراسة الحالية.  أىمية تبرز ىنا األجنبية،  ومف

تنمية لتمفة عف الدراسات السابقة في تناوليا لبرنامج تدريبي جاءت مخالدراسة الحالية  -ب
الميارات االجتماعية لدى الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ، وبحث أثره في الحد مف 
وقوع ىؤالء الطبلب كضحايا لمتنمر المدرسي، بداًل مف التوجو لعبلج الآلثار النفسية 

مر؛ أي أف الدراسة اىتمت بعبلج السبب وليس الناتجة عف وقوعيـ كضحايا ليذا التن
 العرض، مما يعطييا أىمية خاصة. 
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المعاقيف الدراسة الحالية جاءت مسايرة لمدراسات السابقة في إجرائيا عمى عينة مف  -ج
الفئة مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة الحؽ في لما ليذه  ،عقمًيا القابميف لمتعمـ
 . مياراتيا االجتماعيةتنمية مف خبلؿ  ؛حمايتيا واالىتماـ بيا

لمحد مف وقوع المعاقيف  تدريبية برامجف عدد الدراسات التي تناولت أكما الحظ الباحثاف  -د
قؿ بكثير مف عدد الدراسات التي تناولت أتنمر المدرسي عقمًيا القابميف لمتعمـ كضحايا لم

ىذا  إثراءة الحالية لمحاولة ، فجاءت الدراسلدييـ االجتماعية المياراتتنمية لبرامج 
 .عف طريؽ برنامج تدريبي بينميامف خبلؿ الربط بيف  المجاؿ

 فروض الدراسة:

 التنمػػر المدرسػػيو  الميػػارات االجتماعيػػةدالػػة إحصػػائًيا بػػيف  سػػالبةتوجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة  -ٔ
 .المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـالطبلب لدى  )الضحية(

عمػػى  اإلنػػاثًيا بػػيف متوسػػط درجػػات الػػذكور ومتوسػػط درجػػات توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائ -ٕ
 .لصالح اإلناث االجتماعيةالميارات مقياس 

عمػػى  اإلنػػاثبػػيف متوسػػط درجػػات الػػذكور ومتوسػػط درجػػات  توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائًياال  -ٖ
 .ضحايا التنمر المدرسيمقياس 

تجريبيػة فػي القياسػيف: توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات رتب درجات المجموعػة ال -ٗ
االجتماعيػػػة، وذلػػػؾ لصػػػالح متوسػػػطات رتػػػب  الميػػػاراتالبعػػػدي، والقبمػػػي عمػػػى مقيػػػاس 

 درجاتيـ في القياس البعدي.

فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف متوسػػػطات رتػػػب درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي ال توجػػػد  -٘
 موعة التجريبية.االجتماعية لدى المج المياراتعمى مقياس  والبعدي، التتبعيالقياسيف: 

توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات رتب درجات المجموعػة التجريبيػة فػي القياسػيف:  -ٙ
، وذلػػؾ لصػػالح متوسػػطات رتػػب ضػػحايا التنمػػر المدرسػػيالبعػػدي، والقبمػػي عمػػى مقيػػاس 

 .القبميدرجاتيـ في القياس 

لتجريبيػػػة فػػػي ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف متوسػػػطات رتػػػب درجػػػات المجموعػػػة ا -ٚ
لػػػدى المجموعػػػة  ضػػػحايا التنمػػػر المدرسػػػيعمػػػى مقيػػػاس  والبعػػػدي، التتبعػػػيالقياسػػػيف: 
 التجريبية.
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 :وإجراءاتَا الدراسة ميَج

 :الدراسة ميَج -1

لمتعرؼ عمى العبلقة  عمى منيجيف: أحدىما وصفي؛ وذلؾ ةالحاليالدراسة  عتمدت
الذكور بيف  الفروؽلكشؼ عف واسي، التنمر المدر و االرتباطية بيف الميارات االجتماعية 

واإلناث مف المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ في مقياسّي الميارات االجتماعية وضحايا التنمر 
تنمية ل تدريبيفاعمية برنامج  التحقؽ مفاآلخر شبو تجريبي؛ بيدؼ المنيج ، و المدرسي

المعاقيف عقمًيا ة مف لدى عين )الضحية( التنمر المدرسي خفضفي الميارات االجتماعية 
تجريبي ذي التصميـ العمى  وتعتمد الدراسة .ضحايا التنمر المدرسي القابميف لمتعمـ

  .وضابطة بقياس قبمي وبعدي وتتبعي مجموعتيف: تجريبية،ال
 عيية الدراسة: -0

 عيية الدراسة األولية: -أ

أنثى( مف  ٕ٘، اذكرً  ٖ٘) طالًبا وطالبة( ٓٙتكونت عينة الدراسة األولية مف )
ببعض المدارس االبتدائية الحكومية الُمطِبقٌة لنظاـ المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ  الطبلب

تراوحت درجة و ـ عسير بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية، يإلدارة تعم الدمج التابعة
وسط بمت، بينيو "الصورة الخامسة"-عمى مقياس ستانفورد درجة (٘ٙ–ٖ٘ذكاؤىـ ما بيف )

 (6ٕ٘ٔ–6ٚ٘ٚ)، وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 6ٖٕٖوانحراؼ معياري  ،درجة 6ٖٖٛ٘
التأكد مف  :، واليدؼ مف ىذه العينة ىو6ٔٛٔوانحراؼ معياري  ،سنة 6ٕٗٓٔبمتوسط ، سنة

األساسية، وتحديد الدرجة الفاصمة )درجة القطع( مناسبة ومبلئمة األدوات المستخدمة لمعينة 
الميارات االجتماعية، أو بيف  يمتمكوفطريقيا الفصؿ بيف مف يمتمكوف أو ال التي يتـ عف 

 ضحية لمتنمر المدرسي.أو ال يقعوف مف يقعوف 
 عيية الدراسة األساسية: -ب

( مف أنثى ٖٙ، اذكرً  ٕٗ)طالًبا وطالبة ( ٛٚتكونت عينة الدراسة األساسية مف )
الُمطِبقٌة لنظاـ الدمج  االبتدائية الحكومية دارسبعض المبالمعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ  طبلب

عمى  درجة (ٜٙ–ٕ٘ذكاؤىـ ما بيف ) درجةتراوحت و التابعة إلدارة تعميـ عسير بمدينة أبيا، 
، 6ٓٗ٘وانحراؼ معياري  درجة، 6ٕٕ٘ٙبمتوسط ، بينيو "الصورة الخامسة"-مقياس ستانفورد

وانحراؼ  ،سنة 6ٜٗٓٔبمتوسط ، سنة (6ٕٚ٘ٔ–ٛ)وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 
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ض السيكومترية لمدراسة، وكذلؾ مف ىذه العينة ىو التحقؽ مف الفرو ، واليدؼ 6ٔٛٔمعياري 
وقد اعتمد الباحثاف في تشخيص الطبلب المعاقيف عقمًيا اختيار أفراد العينة التجريبية. 

ة إلدارة تعميـ أبيا، عمى التقارير الصادرة عف وحدة القياس والتشخيص التابعالقابميف لمتعمـ 
كما تأكد الباحثاف مف مطابقة تشخيصيـ بتطبيؽ اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لمكبار 

 Doll(، ومقياس فاينبلند لمنضج االجتماعي لػ ٕٙٔٓ)تقنيف: عمي،  Ravenوالصغار لػ 
 (.ٕٗٓٓ)تقنيف: العتيبي، 

 عيية الدراسة التجريبية: -ج

مف الذكور المعاقيف عقمًيا القابميف  طالًبا( ٛٔجريبية مف )تكونت عينة الدراسة الت
بينيو "الصورة -عمى مقياس ستانفورد درجة (ٜٙ–ٓٙما بيف ) ذكائيـ درجةلمتعمـ، تراوحت 

، وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما 6ٕٖ٘وانحراؼ معياري  درجة، 6ٖٛ٘ٙبمتوسط ، الخامسة"
، واليدؼ مف 6ٓٙٔنحراؼ معياري واسنة،  6ٕٓ٘ٔبمتوسط ، سنة (6ٔٛٗٔ–6ٜٙٚ)بيف 

وقد تـ اختيار أفراد عينة الدراسة التجريبية ىذه العينة ىو التحقؽ مف الفروض التجريبية. 
أف يحصؿ الطالب عمى ف؛ األوؿ: امف بيف أفراد العينة األساسية عمى أف يتحقؽ فييا شرط

التي تـ تحديدىا  درجة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي تساوي أو تزيد عف درجة القطع
أف يحصؿ الطالب عمى درجة في ( درجة، والثاني: ٖٕٔبواسطة العينة األولية )وبمغت 

مقياس الميارات االجتماعية تساوي أو تقؿ عف درجة القطع التي تـ تحديدىا بواسطة العينة 
مجموعتيف: تجريبية وُقسِّمت عينة الدراسة التجريبية إلى  .( درجةٔٚاألولية )وبمغت 

: الدراسة جانسة بيف المجموعتيف في: متغيريّ وقد تمت الم  طبلب، ٜعدد كؿ منيا  ضابطة،و 
الميارات االجتماعية، والتنمر المدرسي، وبعض المتغيرات الديموجرافية، مثؿ: درجة الذكاء، 

 ( نتائج ذلؾ.ٔوالعمر الزمني، ويوضح جدوؿ )
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ٕسطبد سرت انًغًٕػزٍٛ: انزغشٚجٛخ ٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يز  Z(:  لٛى 1عذٔل )

 ٔانضبثطخ فٙ يزغٛشاد انذساسخ ٔثؼض انًزغٛشاد انذًٕٚعشافٛخ

 انًزغٛشاد
 يغًٕػزب
 انًمبسَخ

 انؼذد
 

 يزٕسظ
 انشرت

يغًٕع 
 انشرت

 لًٛخ
U 

 لًٛخ
Z 

 يسزٕ٘ 
 انذالنـخ

 انًٓبساديمٛبط 
 االعزًبػٛخ

 07,05 7,05 9 رغشٚجٛخ
 غٛش دال 1,095- 55,05

 155,05 11,05 9 ضبثطخ

ٚب بضحيمٛبط 
 انزًُش انًذسسٙ

 75,05 8,17 9 رغشٚجٛخ
 غٛش دال 1,509- 58,05

 97,05 15,85 9 ضبثطخ

 دسعخ انزكبء
 85 9,11 9 رغشٚجٛخ

 غٛش دال 5,511- 57
 89 9,89 9 ضبثطخ

 انؼًش انضيُٙ
 78,05 8,75 9 رغشٚجٛخ

 غٛش دال 5,019- 55,05
 95,05 15,58 9 ضبثطخ

( إلػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف ٔتشػػػير النتػػػائج الػػػواردة فػػػي جػػػدوؿ )
مقياسػػػّي : الدراسػػػة متغيػػػريّ  متوسػػػطات رتػػػب أفػػػراد المجمػػػوعتيف: التجريبيػػػة، والضػػػابطة فػػػي

؛ ممػػا العمػػر الزمنػػيدرجػػة الػػذكاء، و كػػذلؾ و ، الميػػارات االجتماعيػػة، وضػػحايا التنمػػر المدرسػػي
 .ي ىذه المتغيراتيعكس تجانس العينتيف ف

 :الدراسة واتأد -3

 تـ االعتماد في الدراسة الحالية عمى األدوات التالية: 
 أدوات الجانب السيكومتري: أواًل:
 محػػػؾ تقػػػدير المعممػػػيف – مقيػػػاس الميػػػارات االجتماعيػػػة لممعػػػاقيف عقمًيػػػا القػػػابميف لمػػػتعمـ -ٔ

 )إعداد الباِحثَْيف(
 : جتماعية لممعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـالميارات االمبررات إعداد مقياس  -أ

 ؛الميارات االجتماعية يمكف االعتماد عميومفيـو ل لعدـ وجود تعريؼ محددنظًرا 
بسبب اتساع المفيـو مف جية، وما يطرأ عميو مف تغير بسبب التقدـ العممي المستمر في 

ناوليا الدراسة الحالية ىذا المجاؿ مف جية ثانية، والختبلؼ الميارات االجتماعية التي تت
، فقد تـ إعداد المقياس الحالي بيدؼ توفير مف جية ثالثة المدرسي والمرتبطة بضحايا التنمر

أداة سيكومترية تناسب أىداؼ الدراسة الحالية، وتراعي طبيعة أفراد العينة، وخصائصيـ 
 . االجتماعية والسيكولوجية
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 خطوات إعداد المقياس: -ب
 لمقياس وفقراتو مف خبلؿ المصادر التالية:وتـ اشتقاؽ أبعاد ا

وثيقة  -ما أمكف التوصؿ إليو–االطبلع عمى التراث النظري والبحوث والدراسات السابقة  -
 .ا، وأىـ مكوناتيلدى المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ بالميارات االجتماعيةالصمة 

جنبية والعربية لقياس عديد مف المقاييس التي وردت في الدراسات األاالطبلع عمى  -
براىيـ، والنجار، ، ومنيا: الميارات االجتماعية مقياس تقدير الميارات االجتماعية )عابد، وا 

 ,Özokcu, Akçamete & Özyürek)(، قائمة الميارات االجتماعية ٕٛٔٓ
، ومقياس (Erol & Şimşek, 2010)، ومقياس تقييـ الميارات االجتماعية (2017

، ومقياس الميارات االجتماعية )خطاب، (Avcioğlu, 2012)عية الميارات االجتما
 (.(Gresham & Elliott, 2008(، ومقياس الميارات االجتماعية ٕٔٔٓ

حصر جميع الميػارات االجتماعيػة لػدى المعػاقيف عقمًيػا القػابميف لمػتعمـ التػي تػـ تناوليػا فػي  -
اعػدة البيانػات دار المنظومػة(، الدراسات العربية المتاحػة عبػر شػبكة اإلنترنػت )مػف خػبلؿ ق

وعرضيا في قائمة عمى عينة مف معممي المعاقيف عقمًيا القابميف لمػتعمـ )الممتحقػيف ببػرامج 
 الدمج(، إلبداء الرأي حوؿ أكثرىا ارتباًطا بوقوع طبلبيـ كضحايا لمتنمر المدرسي.

القػػابميف  عقمًيػػا اسػػتبعاد الميػػارات االجتماعيػػة الُمتضػػمنة فػػي المػػنيج الخػػاص بالمعػػاقيف - 
الحصػػص ف بتعميميػػا لمطػػبلب داخػػؿ مػػويقػػـو المعمو  والمتضػػمنة فػػي منػػاىج الػػوزارة،، لمػػتعمـ
 ة.يالمدرس

( فقػرة لقيػػاس ٖٓوفػي ضػوء مػػا سػبؽ، تػـ إعػػداد صػورة أوليػػة لممقيػاس تكونػت مػػف )
 بعػػػديف، وتوزعػػػت الفقػػػرات عمػػػى القػػػابميف لمػػػتعمـ الميػػػارات االجتماعيػػػة لػػػدى المعػػػاقيف عقمًيػػػا

توجيػو  ميػارةوتتضػمف : الميارات االجتماعيػة المتعمقػة بالقػدرات الشخصػية( ٔ: )ىما، رئيسيف
وميػػارة عػػدـ االنػػدفاع، وميػػارة أداء الميمػػة بشػػكؿ مسػػتقؿ، وميػػارة  ،األسػػئمة واإلجابػػة عنيػػا

: الميارات االجتماعية المتعمقة بالتفاعػؿ مػع اآلخػريف( ٕو) توكيد الذات،ميارة احتراـ الذات، و 
التعامػؿ فػي وميػارة تكػويف صػداقات، ميػارة اتباع القواعد وااللتزاـ بػالقوانيف، و مياراة تضمف وت

. تجنػب االضػطيادميػارة عػدـ القابميػة لبلنخػداع أو االسػتغبلؿ، و ميػارة المواقؼ االجتماعيػة، و 
( مػف ٚ. ثػـ ُعػرض المقيػاس عمػى عػدد )( فقػرة٘ٔ) ُبعد فرعي مف ُبعدّي المقياسكؿ  وتضمف
يف المتخصصػػيف فػػي عمػػـ الػػنفس والصػػحة النفسػػية؛ وذلػػؾ إلبػػداء آرائيػػـ حػػوؿ مػػدى المحكمػػ
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مبلئمة المقياس لبلستخداـ في الدراسة الحالية. وتـ تطبيقو فػي صػورتو التجريبيػة عمػى عينػة 
. وتمػػػت االسػػتجابة عػػػف فقػػػرات المعػػاقيف عقمًيػػػا القػػػابميف لمػػتعمـ الطػػػبلبالدراسػػة األوليػػػة مػػف 

 (ليكػػرت الخماسػػي؛ وُتقػػدر البػػدائؿ )دائًمػػا، غالًبػػا، أحياًنػػا، نػػادرًا، أبػػًدا المقيػػاس وفًقػػا لمقيػػاس
( عمػػى الترتيػػب. وجميػػع فقػػرات المقيػػاس مصػػاغة بشػػكؿ إيجػػابي. ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘بالػػدرجات )

، تػػـ التأكػػد مػػف الخصػػائص السػػيكومترية لممقيػػاس مػػف أفػػراد العينػػةوبعػػد تصػػحيح اسػػتجابات 
 صدؽ وثبات عمى النحو التالي:

 االتسام الداخلي للنكياس:  (1)

 تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس وفًقا لمخطوات التالية:
حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو، ويوضح  )أ(

 ( نتائج ذلؾ.ٕجدوؿ )
 (05ًُزًٛخ إنّٛ )ٌ=(: يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ دسعخ كم فمشح ٔانذسعخ انكهٛخ نهجؼذ ان5عذٔل )

انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ 
 ثبنمذساد انشخصٛخ

انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ 
 ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ

 س و س و س و س و

1 5,509** 9 5,479** 10 5,459** 54 5,088** 

5 5,498** 15 5,095** 17 5,055** 50 5,075** 

5 5,015** 11 5,504** 18 5,084** 50 5,085** 

4 5,497** 15 5,045** 19 5,050** 57 5,419** 

0 5,458** 15 5,599** 59 5,098** 58 5,509** 

0 5,508** 14 5,480** 51 5,075** 59 5,078** 

7 5,471** 10 5,591** 55 5,050** 55 5,479** 

8 5,000** - - 55 5,509** - - 

  (5,51)**( دانخ ػُذ يسزٕٖ ) ط،"و" سلى انفمشح، "س" لًٛخ يؼبيم االسرجب :حٛش

( أف جميع معامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ فقػرة والدرجػة الكميػة ٕيتضح مف جدوؿ )
(، مما ُيشير إلى اتسػاؽ صػياغة الفقػرات 6ٓٔٓلمبعد المنتمية إليو دالة إحصائًيا عند مستوى )

 مع اليدؼ العاـ مف المقياس.
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ف األبعاد الفرعية لممقياس مػع بعضػيا الػبعض ومػع حساب معامبلت االرتباطات البينية بي )ب(
البعػػديف: الميػػارات االجتماعيػػة  س، حيػػث بمغػػت قيمتػػي معػػاممي ارتبػػاطالدرجػػة الكميػػة لممقيػػا

المتعمقػػة بالقػػدرات الشخصػػية، والميػػارات االجتماعيػػة المتعمقػػة بالتفاعػػؿ مػػع اآلخػػريف بالدرجػػة 
ما بمغ قيمة معامؿ االرتباط بػيف البعػديف ( عمى الترتيب، ك6ٛٛٗٓ،  6ٖٛٗٓالكمية لممقياس )

(، ممػػا 6ٓٔٓدالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى )، وقػػد كانػػت جميػػع قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط  6ٙٛٓٓ
 يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف االتساؽ الداخمي.

 الصدم العاملي للنكياس:  (0)

مف الدرجة األولى  Confirmatory factor analysis التوكيدي يالعامم حساب الصدؽتـ )أ( 
 فقرات )صدؽ( بيدؼ التحقؽ مف تشبع ؛ LISREL 8.54باستخداـ برنامج  لفقرات المقياس

والميارات ، الميارات االجتماعية المتعمقة بالقدرات الشخصية: ، وىيعامميفعمى  المقياس
 Maximum likelihoodبطريقة االحتماؿ األقصى  ،االجتماعية المتعمقة بالتفاعؿ مع اآلخريف

عند مستوى داللة  يفالكامن العامميفعمى جميع مفردات المقياس ، التي أسفرت عف تشبع 
 ( نتائج ذلؾ.ٗ، ويوضح جدوؿ )المقياس فقراتى صدؽ جميع ممما يدلؿ ع( 6ٓٔٓ)

بيػدؼ التحقػؽ مػف الدرجػة الثانيػة ألبعػاد المقيػاس؛  ي التوكيػديالعػامم حسػاب الصػدؽتػـ  )ب(
، بطريقػة االحتمػاؿ األقصػى، التػي أسػفرت الميػارات االجتماعيػةفػي مقيػاس مف صدؽ العوامؿ 

[ بػدرجات حريػة 6ٜ٘ٙٔتسػاوي   ٕواحػد، وكانػت قيمػة كػاعػاـ عمى عامػؿ  العامميفعف تشبع 
دة لمبيانػات مػع النمػوذج [، وذلؾ يؤكد وجود مطابقة جي6ٓٓٔ صفر[، ومستوى داللة يساوي  

 العػاممييػؿ مالتح ا لنتػائجخًصػمم( ٔ( وشكؿ )ٖجدوؿ ) . ويوضحعامميف فرعييف؛ وىو المقترح
 (.)نموذج العامؿ الكامف الواحد يفدىمشالمتغيريف 

( أف المتغيػريف المشػاىديف  تشػبعا بالعامػؿ الكػامف؛ ٔ(، وشكؿ )ٖيتضح مف جدوؿ )
حيػػػث بمػػػغ معامػػػؿ صػػػدؽ أو تشػػػبع العامػػػؿ األوؿ )الميػػػارات االجتماعيػػػة المتعمقػػػة بالقػػػدرات 

%( مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي المتغيػػر الكػػامف ٓ٘(، ومػػف ثػػـ فيػػو يفسػػر )6٘ٓٓٓ)الشخصػػية( 
)الميػػارات االجتماعيػػة(، وبمػػغ معامػػؿ صػػدؽ أو تشػػبع العامػػؿ الثػػاني )الميػػارات االجتماعيػػػة 

%( مػف التبػايف الكمػي فػي ٛٙ(، ومػف ثػـ فيػو يفسػر )6ٙٛٓٓالمتعمقة بالقػدرات الشخصػية( )
 المتغير الكامف.
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 يٍ انذسعزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ ثبنؼبيهٍٛ انكبيٍُٛ انًٓبساد االعزًبػٛخبد فمشاد يمٛبط (: رشجؼ5عذٔل )

 انفمشح انجؼذ
انزشجغ ثبنؼبيم 
 انكبيٍ انٕاحذ

انخطأ انًؼٛبس٘ 
 نزمذٚش انزشجغ

لًٛخ "د" ٔدالنزٓب 
 اإلحصبئٛخ

 يؼبيم انضجبد
R

2
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1 5,444 5,577 0,700** 5,151 
5 5,455 5,508 0,957** 5,105 

5 5,054 5,509 7,759** 5,155 

4 5,799 5,508 11,705** 5,085 

0 5,057 5,500 7,980** 5,577 

0 5,059 5,500 8,510** 5,579 

7 5,054 5,575 9,507** 5,559 

8 5,400 5,575 0,014** 5,571 

9 5,075 5,509 8,595** 5,584 

15 5,754 5,579 9,591** 5,549 

11 5,050 5,575 9,580** 5,505 

15 5,491 5,575 7,514** 5,559 

15 5,845 5,578 15,858** 5,505 

14 5,740 5,508 15,900** 5,140 
10 5,888 5,500 10,140** 5,841 

 5,551 **5,558 5,100 5,055 انجؼذ ككم

ٍ
شٚ
خ
ٜ
 ا
غ
 ي
م
ػ
فب
نز
ثب
خ 
هم
زؼ
نً
 ا
ٛخ
ػ
ًب
عز
ال
 ا
د
سا
ٓب
نً
ا

 

10 5,085 5,579 8,040** 5,550 

17 5,715 5,575 15,171** 5,559 

18 5,095 5,575 8,115** 5,518 

19 5,055 5,575 8,705** 5,501 

59 5,099 5,509 15,155** 5,445 

51 5,855 5,507 11,945** 5,085 

55 5,455 5,570 0,097** 5,171 

55 5,000 5,578 7,110** 5,501 

54 5,015 5,570 0,857** 5,559 

50 5,400 5,570 0,118** 5,197 

50 5,847 5,500 15,551** 5,005 

57 5,750 5,577 9,040** 5,151 

58 5,085 5,579 8,055** 5,549 

59 5,077 5,575 7,954** 5,555 

55 5,740 5,578 9,004** 5,505 

 5,405 **4,075 5,149 5,085 انجؼذ ككم

لًٛخ "د"  < "د" انًحسٕثخلًٛخ  ( <5,09لًٛخ "د" انغذٔنٛخ ) :(، حٛش5,50)*( دانخ ػُذ يسزٕٖ )

 .(1,90انغذٔنٛخ )

 . (5,09لًٛخ "د" انغذٔنٛخ )≤ (، حٛش لٛى "د" انًحسٕثخ 5,51)**( دانخ ػُذ يسزٕٖ )
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انًٓبساد ًمٛبط ن ٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخزيٍ انذسعزحهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ (: انًسبس انزخطٛطٙ نًُٕرط ان1شكم )

 االعزًبػٛخ
 

 عميػونػي التوكيدي مع التصور الذي بُ العاممي يػؿ متطػابؽ نتػائج التح ومما سبؽ يتأكد
 .الميارات االجتماعية، مما يشير إلى صدؽ المقياسمقياس 

 ثبات املكياس:  (3) 

 والتجزئػػة النصػػفية ،بػػاخنكرو ألفػػا تػػـ اسػػتخداـ طريقتػػي  المقيػػاس،لمتحقػػؽ مػػف ثبػػات 
، بدرجػة مناسػبة مػف الثبػاتالمقيػاس ككػؿ وأبعػاده الفرعيػة  تمتعقد و  باستخداـ معادلة جتماف.

 ( نتائج ذلؾ. ٗويوضح جدوؿ )
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ثطشٚمزٙ أنفب كشَٔجبخ ٔانزغضئخ انُصفٛخ  انًٓبساد االعزًبػٛخ(: يؼبيالد صجبد يمٛبط 4عذٔل )

 يؼبدنخ عزًبٌ ثبسزخذاو

 يؼبيــم انًزغٛش و
 أنفب كشَٔجبخ

 انزغضئخ انُصفٛخ
 ثبسزخذاو يؼبدنخ عزًبٌ

انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنمذساد  1
 5,095 5,757 انشخصٛخ

انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ  5
 5,705 5,771 اٜخشٍٚ

 5,854 5,805 انًمٛبط ككم 5

الميارات ( إلى أف جميع معامبلت ثبات مقياس ٗفي جدوؿ ) تشير النتائج الواردة
مرتفعة ومقبولة؛ حيث تراوحت معامبلت الثبات بطريقة ألفا  وبعديو الفرعييف االجتماعية

 التجزئة النصفية(، كما تراوحت معامبلت الثبات بطريقة 6ٕٛ٘ٓ – 6ٕٚٚٓكرونباخ ما بيف )
الميارات (، مما يعني ثبات مقياس 6ٖٛٗٓ – 6ٜٕٙٓما بيف ) مافتجباستخداـ معادلة 

 .االجتماعية وبعديو الفرعييف
يتمتع الميارات االجتماعية وبشكؿ عاـ، تشير النتائج السابقة إلى أف مقياس 

ومف ثـ يمكف بخصائص سيكومترية جيدة مف حيث االتساؽ الداخمي، والصدؽ، والثبات، 
 عينة الدراسة الحالية. تطبيقو عمى

 ئية للنكياس وطريكة تطبيكُ:الصورة اليَا -ج

لدى  الميارات االجتماعية( فقرة لقياس ٖٓفي صورتو النيائية مف ) المقياستكّوف 
( الميارات ٔبعديف رئيسيف، ىما: ) عمى ، وتوزعت الفقراتالقابميف لمتعمـالمعاقيف عقمًيا 

جابة عنيا، توجيو األسئمة واإل: ميارة االجتماعية المتعمقة بالقدرات الشخصية: وتتضمف
توكيد ميارة احتراـ الذات، و ميارة عدـ االندفاع، و ميارة أداء الميمة بشكؿ مستقؿ، و ميارة و 

اتباع ميارة  :تضمفت( الميارات االجتماعية المتعمقة بالتفاعؿ مع اآلخريف: و ٕالذات، و)
الجتماعية، التعامؿ في المواقؼ اميارة تكويف صداقات، و ميارة القواعد وااللتزاـ بالقوانيف، و 

مف  دتجنب االضطياد. وتضمف كؿ ُبعميارة عدـ القابمية لبلنخداع أو االستغبلؿ، و ميارة و 
. وتتـ االستجابة عف فقرات المقياس وفًقا لمقياس ليكرت ( فقرةُ٘ٔبعدّي المقياس )

( عمى ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘) الدرجاتب( اأبدً ، نادًرا، اأحيانً ، اغالبً ، ا)دائمً الخماسي؛ وُتقدر البدائؿ 
درجة،  (٘ٚ-٘ٔبيف )ما  المقياس بعديّ الكمي لكؿ بعد مف ويتراوح مدى الدرجات  الترتيب.

. وجميع فقرات المقياس درجة (ٓ٘ٔ-ٖٓبيف )كما يتراوح المدى الكمي لدرجات المقياس ما 
أداء الطالب الميارات مصاغة بشكؿ إيجابي، وتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى 
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بشكؿ مرتفع، وعمى العكس مف ذلؾ، تشير الدرجة المنخفضة عمى المقياس إلى ة االجتماعي
ويقوـ المعمموف بتطبيؽ المقياس وتعبئتو  بشكؿ منخفض.أداء الطالب الميارات االجتماعية 

المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـ الذيف يقوموف الطبلب نيابًة عف عينة الدراسة الحالية مف 
 .بالتدريس ليـ

 ( 0219طلب، وسليناٌ، ) حمو تكدير املعلنني –مكياس ضخايا التينر املدرسي -0 

لدى الطبلب العادييف  ( فقرة لقياس ضحايا التنمر المدرسي٘ٗتكّوف المقياس مف )ي
، وتوزعت الفقرات عمى وذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة

نمر الجسدي، وضحايا التنمر المفظي، وضحايا التنمر ثبلثة أبعاد، ىي: ضحايا الت
( فقرة. وتتـ االستجابة عف فقرات المقياس وفًقا لمقياس ٘ٔاالجتماعي، وتضمف كؿ ُبعد )

 ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘الدرجات )ب( اأبدً ، نادًرا، اأحيانً ، اغالبً ، ا)دائمً ليكرت الخماسي؛ وُتقدر البدائؿ 
 (٘ٚ-٘ٔبيف )ما  الكمي لكؿ بعد مف أبعاد المقياست ويتراوح مدى الدرجا ( عمى الترتيب.ٔ

درجة. وجميع فقرات  (ٕٕ٘-٘ٗبيف )درجة، كما يتراوح المدى الكمي لدرجات المقياس ما 
المقياس مصاغة بشكؿ إيجابي، وتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى تعرض الطالب 

شير الدرجة المنخفضة عمى كضحية لمتنمر المدرسي بشكؿ مرتفع، وعمى العكس مف ذلؾ، ت
المقياس إلى تعرض الطالب كضحية لمتنمر المدرسي بشكؿ منخفض. ويقـو المعمموف 
بتطبيؽ المقياس وتعبئتو نيابًة عف الطبلب الذيف يقوموف بالتدريس ليـ، سواء أكانوا طبلًبا 

 ذوي احتياجات خاصة أو عادييف في المرحمتيف االبتدائية أو المتوسطة.
( مف طبلب المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة مف ٖٕٙالمقياس عمى ) وتـ تطبيؽ

العادييف وذوي االحتياجات التربوية الخاصة )معاقيف عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، 
بدرجة عالية مف االتساؽ  في نسختو األصميةتمتع المقياس وذوي صعوبات تعمـ(. وقد 

معامبلت االتساؽ الداخمي ألبعاده الفرعية ما بيف الداخمي، والثبات والصدؽ؛ حيث تراوحت 
تراوحت معامبلت الثبات لممقياس ككؿ وأبعاده الفرعية بطريقة ألفا و (. 6ٜٖٛٓ – 6ٜٚٙٓ)

 التجزئة النصفيةتراوحت معامبلت الثبات بطريقة كما (، 6ٜٛٓٓ – 6ٜٖٜٓكرونباخ ما بيف )
كما  ،(6ٜٙٔٓ – 6ٜٚٓٓما بيف )ة لممقياس ككؿ وأبعاده الفرعي مافتجباستخداـ معادلة 

 .(6ٜٚ٘ٓ – 6ٜ٘ٗٓلمقياس ما بيف )بعاد اتراوحت معامبلت الصدؽ أل
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لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وقد قاـ الباحثاف بالتأكد مف الخصائص السيكومترية 
 في الدراسة الحالية عمى النحو التالي:

 االتسام الداخلي للنكياس:  -أ

معامبلت االرتباط بيف وذلؾ بحساب  ؛لفقرات المقياستـ حساب االتساؽ الداخمي 
وقد تراوحت معامبلت االرتباط لفقرات البعد درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو، 

(، وتراوحت معامبلت االرتباط 6ٜ٘ٚٓ–6ٗٔٛٓاألوؿ )ضحايا التنمر الجسدي( ما بيف )
(، كما تراوحت 6ٚ٘ٙٓ–6ٗٛٓٓا بيف )لفقرات البعد الثاني )ضحايا التنمر المفظي( م
–6ٕٗٗٓالتنمر االجتماعي( ما بيف )ا معامبلت االرتباط لفقرات البعد الثالث )ضحاي

(، مما ُيشير إلى اتساؽ صياغة 6ٓٔٓ(، وجميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى )6ٚٙٙٓ
 الفقرات مع اليدؼ العاـ مف المقياس. 

قياس، وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كما تـ حساب االتساؽ الداخمي ألبعاد الم
درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس، وقد بمغت قيـ معامبلت ارتباط 

ضحايا التنمر الجسدي، وضحايا التنمر المفظي، وضحايا التنمر االجتماعي : األبعاد الفرعية
وجميعيا دالة إحصائًيا تيب، عمى التر ( 6ٛٛٚٓ ،6ٜٛٛٓ، 6ٛٓٓٓبالدرجة الكمية لممقياس )

، وٌيعدُّ ذلؾ (، مما ُيشير إلى اتساؽ أبعاد المقياس مع اليدؼ العاـ منو6ٓٔٓعند مستوى )
 إشارة عمى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف االتساؽ الداخمي.

 الصدم العاملي للنكياس:  -ب 

بعاد أل Confirmatory factor analysis التوكيدي يالعامم حساب الصدؽتـ 
بطريقة  ،،بيدؼ التحقؽ مف صدؽ العوامؿ في مقياس ضحايا التنمر المدرسيالمقياس؛ 

التي أسفرت عف تشبع الثبلثة عوامؿ عمى عامؿ ،  Maximum likelihoodاالحتماؿ األقصى 
، [6ٓٓٔتساوي  صفر[ بدرجات حرية  صفر[، ومستوى داللة يساوي   ٕواحد، وكانت قيمة كا

وذلؾ يؤكد وجود مطابقة جيدة لمبيانات مع النموذج المقترح، ويطمؽ عميو في ىذه الحالة 
ا لنتائج خصً مم( ٕ( وشكؿ )٘بالنموذج المثالي؛ وىو ثبلثة عوامؿ فرعية. ويوضح جدوؿ )

 .(دة )نموذج العامؿ الكامف الواحدىمتغيرات مشا لثبلثة العاممييؿ مالتح
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نؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ نضالصخ يزغٛشاد يشبْذح )ًَٕرط انؼبيم انكبيٍ انٕاحذ( فٙ َزبئظ انزحهٛم ا(: 0عذٔل )

 يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙ 

 انجؼذ

انزشجغ ثبنؼبيم 

 انكبيٍ انٕاحذ

انخطأ انًؼٛبس٘ 

 نزمذٚش انزشجغ

لًٛخ "د" 

ٔدالنزٓب 

 اإلحصبئٛخ

 يؼبيم انضجبد

R
2

 

 5,450 **0,815 5,590 5,005 ضحبٚب انزًُش انغسذ٘

 5,787 **9,085 5,595 5,887 بٚب انزًُش انهفظٙضح

ضحبٚب انزًُش 

 االعزًبػٙ

5,851 5,595 8,857** 5,070 

 ( .5,09لًٛخ "د" انغذٔنٛخ )≤ (، حٛش عًٛغ لٛى "د" انًحسٕثخ 5,51)**( دانخ ػُذ يسزٕٖ )

 
ذ ثؼبيم كبيٍ (: انًسبس انزخطٛطٙ نًُٕرط انزحهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ نهًزغٛشاد انزٙ رشجؼ5شكم )

 ٔاحذ فٙ يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙ
 

( أف المتغيػرات المشػاىدة  تشػبعت بالعامػؿ الكػامف؛ ٕ(، وشػكؿ )٘يتضح مف جػدوؿ )
ومػف ثػـ  ،(6ٕٙ٘ٓحيث بمغ معامػؿ صػدؽ أو تشػبع العامػؿ األوؿ )ضػحايا التنمػر الجسػدي( )

التنمػر المدرسػي(، وبمػغ  %( مف التبايف الكمػي فػي المتغيػر الكػامف )ضػحايا6ٕ٘ٙفيو يفسر )
ومػف ثػـ فيػو يفسػر  ،(6ٛٛٚٓمعامؿ صدؽ أو تشبع العامؿ الثػاني )ضػحايا التنمػر المفظػي( )

%( مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي المتغيػػر الكػػامف، كمػػا بمػػغ معامػػؿ صػػدؽ أو تشػػبع العامػػؿ 6ٚٛٛ)
%( مػػف التبػػايف 6ٕٔٛومػػف ثػػـ فيػػو يفسػػر ) ،(6ٕٛٔٓالثالػػث )ضػػحايا التنمػػر االجتمػػاعي( )

 لكمي في المتغير الكامف.ا
 عميػونػي التوكيدي مع التصور الذي بُ العاممي يػؿ متطػابؽ نتػائج التح ومما سبؽ يتأكد

، ممػػا يشػػير إلػػى صػػدؽ مقيػػاس ضػػحايا فػػي نسػػختو األصػػمية ضػػحايا التنمػػر المدرسػػيمقيػػاس 
 التنمر المدرسي.
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 ثبات املكياس:  -ج

 والتجزئػػة النصػػفية ،بػػاخنكرو لفػػا أتػػـ اسػػتخداـ طريقتػػي  المقيػػاس،لمتحقػػؽ مػػف ثبػػات 
وقد بمغت قيـ معامبلت الثبات بطريقػة ألفػا كرونبػاخ لؤلبعػاد الفرعيػة:  باستخداـ معادلة جتماف.

 ،6ٙٔٚٓضػػػحايا التنمػػػر الجسػػػدي، وضػػػحايا التنمػػػر المفظػػػي، وضػػػحايا التنمػػػر االجتمػػػاعي )
، 6ٜٗٓٓكػػػؿ بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات لممقيػػػاس ككمػػػا ( عمػػػى الترتيػػػب، 6ٕٛٙٓ ،6ٕٚٙٓ

وجميعيػػػا قػػػيـ مرتفعػػػة ومقبولػػػة، ممػػػا يعنػػػي ثبػػػات مقيػػػاس ضػػػحايا التنمػػػر المدرسػػػي وأبعػػػاده 
 الفرعية.

 مػػافتجباسػػتخداـ معادلػػة  التجزئػػة النصػػفيةكمػػا بمغػػت قػػيـ معػػامبلت الثبػػات بطريقػػة 
لؤلبعاد الفرعية: ضحايا التنمػر الجسػدي، وضػحايا التنمػر المفظػي، وضػحايا التنمػر االجتمػاعي 

( عمػػػػى الترتيػػػػب، وبمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات لممقيػػػػاس ككػػػػؿ 6ٛٚٓٓ ،6ٚٗٗٓ ،6ٙ٘ٛٓ)
، وجميعيػػا قػػيـ مرتفعػػة ومقبولػػة، ممػػا يعنػػي ثبػػات مقيػػاس ضػػحايا التنمػػر المدرسػػي 6ٛٛٙٓ

 وأبعاده الفرعية.
وبشػػكؿ عػػاـ، تشػػير النتػػائج السػػابقة إلػػى أف مقيػػاس ضػػحايا التنمػػر المدرسػػي يتمتػػع 

ومػػف ثػػـ يمكػػف ف حيػػث االتسػػاؽ الػػداخمي، والصػػدؽ، والثبػػات، بخصػػائص سػػيكومترية جيػػدة مػػ
 .تطبيقو عمى عينة الدراسة الحالية

 أدوات اجلاىب التدرييب: ثاىًيا:

لدى املعاقني عكلًيا  املدرسي التينر خفضيف املَارات االجتناعية تينية لالربىامج التدرييب  -1

 :الكابلني للتعله

 مكدمة الربىامج: -أ

بػو المعػاقيف عقمًيػا القػابميف لمػتعمـ مػف القصػور الواضػح فػي الميػارات  نظرًا لمػا يتسػـ
االجتماعية أثناء تفاعميـ مع اآلخريف، األمر الػذي يػوقعيـ كضػحايا لمتنمػر المدرسػي مػف قبػؿ 

ىو برنامج مخطط منظـ فػي ضػوء أسػس عمميػة لتقػديـ الحالي  البرنامج التدريبيأقرانيـ، فإف 
القػػابميف لمػػتعمـ،  المعػػاقيف عقمًيػػا مطػػبلبلا ة وغيػػر المباشػػرة جماعًيػػالمباشػػر  التدريبيػػةالخػػدمات 

عػدـ الوقػوع كضػحية لػدييـ، ومػف ثػـ يسػاعدىـ عمػى  بعض الميارات االجتماعيػةتنمية بيدؼ 
، لمتنمر المدرسي مػف قبػؿ أقػرانيـ، وذلػؾ مػف خػبلؿ مواجيػة سػموكيات التنمػريف والتصػدي ليػا
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اسػػي واالجتمػػاعي ويػػؤدي بيػػـ إلػػى مسػػتوى أفضػػؿ مػػف األمػػر الػػذي يػػنعكس عمػػى تػػوافقيـ الدر 
 الصحة النفسية.

 :واحلاجة إليُ أٍنية الربىامج -ب

تتضػػح أىميػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي الدراسػػة الحاليػػة والحاجػػة إليػػو مػػف خػػبلؿ النقػػاط 
 :التالية

ر فػي القصػو  األدبيػات النفسػيةعديد مف  وما ُذِكر فيتبّيف مف خبلؿ المبلحظات الميدانية  (ٔ)
 عديػد مػػفكمػا أشػػارت  عقمًيػػا القػابميف لمػػتعمـ،  المعػاقيف الطػػبلبلػدى  الميػارات االجتماعيػػة

ضػحية  الطػبلببيف ىػذه الميػارات ووقػوع ىػؤالء  اواضحً  اأف ىناؾ ارتباطً  السابقة الدراسات
تنميػػة إلػػى إمكانيػػة لمتنمػػر المدرسػػي مػػف قبػػؿ أقػػرانيـ، كمػػا أشػػارت ىػػذه الدراسػػات أيًضػػا 

األمر الذي مػف الممكػف أف يػنعكس التدريبية،  مف خبلؿ البرامج لدييـ االجتماعية الميارات
كضحية لمتنمػر المدرسػي، ويعطػييـ القػدرة عمػى  الطبلبعمى الحد والتقميؿ مف وقوع ىؤالء 

 مما يعطى أىمية خاصة ليذا البرنامج.مواجيتو والتصدي لو، 
د مػػػف الميػػػارات االجتماعيػػػة غيػػػر عديػػػأىميػػػة البرنػػػامج فػػػي التػػػدريب عمػػػى كمػػػا تتضػػػح  (ٕ)

الصػػادرة عػػف وزارة التربيػػة –المتضػػمنة فػػي منػػاىج وكتػػب المعػػاقيف عقمًيػػا القػػابميف لمػػتعمـ 
مػػف جيػػة، وارتبػػاط ىػػذه الميػػارات مػػف جيػػة أخػػرى  -والتعمػػيـ بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية

 بالسموكيات التي تجعميـ يقعوف ضحية لمتنمر المدرسي مف قبؿ أقرانيـ.
 الطػػػبلبعامػػة وفػػي حيػػاة  الطػػػبلبمرحمػػة الطفولػػة مػػف المراحػػػؿ الميمػػة فػػي حيػػاة  دّ عػػتُ  (ٖ)

مػػا أمكػػف  ا القػػابميف لمػػتعمـ خاصػػة، كمػػا أف لمتػػدخؿ المبكػػر أىميػػة قصػػوى إذعقمًيػػ المعػػاقيف
والسػػموكية واالجتماعيػػة التػػي مػػف  النفسػػيةعديػػد مػػف االضػػطرابات إحداثػػو حتػػى يػػتـ  تجنػػب 

وبنيػػػتيـ الطػػػبلب ، وذلػػػؾ قبػػػؿ أف تتشػػػكؿ شخصػػػيات ىػػػؤالء الممكػػػف أف تحػػػدث مسػػػتقببلً 
 المعرفية.

والميتمػيف  ،والعػامميف ،وأوليػاء األمػور ،يمكف أف يفيد البرنامج المراكز والعيػادات النفسػية (ٗ)
 ىـتػػب والخبػػرات التربويػػة التػػي تسػػاعدا فػػي إعػػداد مواقػػؼ الػػتعمـ والكعقمًيػػ المعػػاقيفبمجػػاؿ 

خبػرات التػي يتعرضػوف ليػا، كمػا تسػيـ ىػذه المعمومػات فػي عمى االسػتفادة القصػوى مػف ال
 .الطبلبالمقدمة لمثؿ ىؤالء  التدريبيةتصميـ البرامج 
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كمػػا تتضػػح أىميػػة البرنػػامج والحاجػػة إليػػو مػػف خػػبلؿ الفئػػة التػػي ُيقػػدـ ليػػا؛ حيػػث أشػػارت  (٘)
ر أقػػؿ مػػف العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة إلػػى أف المعػػاقيف عقمًيػػا القػػابميف لمػػتعمـ مػػف الػػذكو 

 ,Walsh et al., 2019; Özokcu)نظػػائرىـ اإلنػػاث فػػي الميػػارات االجتماعيػػة 
Akçamete & Özyürek, 2017; Eratay, 2013)،  وأكثػػر مػػنيف فػػي الوقػػوع

األمػر الػذي ُيعطػى  Eratay, 2013) ؛ٕٚٔٓ؛ ٕٛٔٓ ،الػدىافكضحايا لمتنمر المدرسي )
 .الحالي أىمية خاصة لمبرنامج التدريبي

 داد للربىامج:اإلع -ج

، وتحديػػد العينػػة األساسػػيةالتجربػػة  إلجػػراءبتجييػػز المقػػاييس البلزمػػة  افالباحثػػ قػػاـ
 :مػػف حيػػث ،التجريبيػػة والتػػي يػػتـ تطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبي عمييػػا، وتييئػػة الظػػروؼ المناسػػبة

عػػداده لعقػػػد الجمسػػػات التدريبيػػػة ،المناسػػب الوقػػػتالوسػػائؿ المسػػػتخدمة، و   ،وتييئػػػة المكػػػاف وا 
 واالستمرار في عممية التدريب بكؿ ىمة ودافعية ونشاط. ،عمى األداء الجيد الطبلبشجيع وت
 :ختطيط الربىامج -د

ا، بحيػػػث تتكامػػػؿ أىدافػػػو مػػػع األىػػػداؼ التربويػػػة ا عممًيػػػتخطػػػيط البرنػػػامج تخطيًطػػػ تػػػـ
لمدرسػة ا متكامبًل مع البرنامج التربوي العػاـ فػي المدرسة التربية الفكرية، وبحيث يكوف برنامجً 

ات متاحػػة إمكانػػ: مػػف االعتبػػار ظػػروؼ المدرسػػة، كمػػا ُأخػػذت فػػي فػػي ضػػوء وظيفتيػػا التربويػػة
تنفيػػػذ موافقػػة أىػػالي الطػػبلب عمػػى لعقػػد الجمسػػات، ومػػدى  مكػػاف مناسػػبوجػػود و ومطموبػػة، 
نجػػاح ئمػػف المسػػ جػػزءً  الطػػبلبالتأكيػػد عمػػى ضػػرورة تحمػػؿ كمػػا تػػـ  البرنػػامج. ولية فػػي تنفيػػذ وا 

 فادة منو واالشتراؾ في عممية تقويمو.البرنامج واالست
 عممية تخطيط البرنامج عمى ما يمي: وتحتوي

 :فلسفة الربىامج (1)

، المتنوعػةوفنياتػو السموكي ومنطمقاتو النظريػة التدريب اعتمدت فمسفة البرنامج عمى 
 ،وبالمرغػ يسػاعد فػي تكػرار السػموؾاألمر الذي عمى التعزيز واإلثابة، والتي تعتمد بشكؿ كبير 

بمعنػى أف النتيجػة  ؛أف السموؾ تحكمو نتائجػو ىوفي المنيج السموكي  المبدأ األساسي كما أف
والنتيجػة التػي ال  ،تعود عمى الفػرد بفائػدة تضػمف لمسػموؾ أف يصػدر عػف الفػرد مػرة أخػرى التي

 .بفائدة أو تعود عميو ببعض األلـ تجعمو ال يميؿ إلى تكرار ىذا السموؾ تعود عميو
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 ف الربىامج:أٍدا (0)

 اهلدف العاو: )أ(

 المعػػاقيف الطػػبلبالميػػارات االجتماعيػػة لػػدى لتنميػة يتمثػؿ اليػػدؼ العػػاـ مػػف البرنػػامج 
المرحمػػة االبتدائيػػة، والتػػي ستسػػاعدىـ بػػدورىا فػػي الحػػد والتقميػػؿ مػػف ب القػػابميف لمػػتعمـ اعقمًيػػ

 .وقوعيـ كضحية لمتنمر المدرسي
 :اإلجرائيةاألٍداف  )ب(

 الطػبلبلػدى  الميارات االجتماعيػة المتعمقػة بالقػدرات الشخصػيةتنمية نامج إلى ييدؼ البر  -ٔ
، وتتضػػػمف الميػػػارات الفرعيػػػة: توجيػػػو األسػػػئمة واإلجابػػػة القػػػابميف لمػػػتعمـ اعقمًيػػػ المعػػػاقيف

 .عنيا، وأداء الميمة بشكؿ مستقؿ، وعدـ االندفاع، واحتراـ الذات، وتوكيد الذات
لػػػدى  لميػػارات االجتماعيػػة المتعمقػػة بالتفاعػػؿ مػػع اآلخػػريفاتنميػػة ييػػدؼ البرنػػامج إلػػى  -ٕ

وتتضمف الميارات الفرعية: اتبػاع القواعػد وااللتػزاـ ، القابميف لمتعمـ اعقميً  المعاقيف الطبلب
بػالقوانيف، وتكػػويف صػداقات، والتعامػػؿ فػي المواقػػؼ االجتماعيػة، وعػػدـ القابميػة لبلنخػػداع 

 أو االستغبلؿ، وتجنب االضطياد.
القػابميف  اعقمًيػ المعػاقيف لدى الطبلبيارات االجتماعية المتنمية يدؼ البرنامج مف خبلؿ ي -ٖ

 .الحد مف وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسيإلى  لمتعمـ
 الفئة املستَدفة مً الربىامج: (3)

مػف الػذكور القػابميف لمػتعمـ  اعقمًيػ المعػاقيفالطػبلب ( مف ٜيطبؽ البرنامج عمى عدد )
 ء االبتدائية التابعة إلدارة تعميـ عسير بمدينة أبيا.الزىرامدرسة ب

 اخلدمات اليت يكدمَا الربىامج: (4)

 يقدـ ىذا البرنامج بعد تنفيذه وتطبيقو مجموعة مف الخدمات، وىى: 
 الطػبلبلػدى  الميارات االجتماعيػةبعض تنمية يتضمف البرنامج محاولة  :اخلدمات اليفسية )أ(

الواقػػع متنمػػر المدرسػػي ل، ممػػا يسػػاعدىـ فػػي مواجيػػة والتصػػدي لمػػتعمـ عقمًيػػا القػػابميف المعػػاقيف
اآلثػػار النفسػػية الخطيػػرة نتيجػػة الوقػػوع كضػػحية لمتنمػػر  يـجنػػبي وذلػػؾ ،مػػف ِقبػػؿ أقػػرانيـعمػػييـ 

 في تحقيؽ النمو النفسي السوي ألفراد العينة. المدرسي، مما يسيـ
الميػارات االجتماعيػة التػي يتػدرب يػع مف خػبلؿ تنو -يتضمف البرنامج   :اخلدمات الرتبوية )ب(

التػػي قػػد  ،حػػؿ بعػػض مواقػؼ الصػػراع )التػػي يحػػدث فييػا التنمػػر المدرسػػي(  -عمييػا المتػػدربوف
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، األمر الذي يسػاعدىـ عمػى تحقيػؽ التوافػؽ البيئة المدرسيةخبلؿ تنشأ بيف المتدربيف وأقرانيـ 
 التربوي السميـ.النفسي و 

عديػػد مػػف األنشػػطة الجماعيػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى برنػػامج يتضػػمف ال اخلــدمات االجتناعيــة:  )ج(
المتػػدربوف تجػػاه أقػػرانيـ فػػي العديػػد مػػف التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي يعػػاني منيػػا  أسػػاليبتنميػػة 

، وذلؾ مف خػبلؿ مػا المواقؼ )داخؿ الفصؿ، ساحة المدرسة، ممعب المدرسة، الحمامات، ....(
تواصػؿ ، والبعض الميػارات االجتماعيػةلػ ربيفالمتػد ـيتعمػخبلؿ تتسـ بو الجمسات التدريبية مف 

 تحقيؽ النمو االجتماعي السوي. لف المدربيّ يـ وبيف بين
المعػػػاقيف عقمًيػػػا  الطػػػبلبيتضػػػمف البرنػػػامج تقػػػديـ الوقايػػػة وتحصػػػيف  اخلـــدمات الوقائيـــة: )د(

قػرانيـ القابميف لمتعمـ بالميارات االجتماعية التي تمكنيـ مف مواجية التنمر المدرسي مف ِقبػؿ أ
    .، وفي حياتيـ بشكؿ عاـفي المستقبؿ أثناء دراستيـ

تنفيػػذه،  خطواتػػو، وأسػػموبمنظمػػة لكػػؿ  تتبعيػػودراسػػة يتضػػمف البرنػػامج  :خــدمات املتابعــة )ٍـــ(
حتػى  ؛والنتائج التي تحققت بعد التطبيؽ، ومتابعة أفػراد المجموعػة التجريبيػة ،االستفادة ىومد

والحػػاالت التػػي قػػد تحتػػاج إلػػى تقػػديـ المزيػػد مػػف  ،موكيالتغيػػر السػػ ىمػػد ىيمكػػف التعػػرؼ عمػػ
مػف  شػيريف، وتسػتمر فتػرة المتابعػة لمػدة إضػافيةومف ثـ تقديـ الخػدمات  ،الخدمات التدريبية

 .  البرنامج تطبيؽ بعد انتياء
 أىشطة الربىامج: (5)

حيػث  ؛حرص الباحثاف عمى أف تتنوع أماكف المواقؼ واألنشطة فػي البرنػامج التػدريبي
ب الباحثػاف تضمف التفاعؿ في: داخؿ الفصؿ، وساحة المدرسة، ومرافؽ المدرسة، كما اصػطحي

دافعيػة  تتجػدد؛ حتػى عديد مف األنشطة الرياضية والفنية داخؿ المدرسػةالطبلب وشاركوىـ في 
 التبلميذ ونشاطيـ في االشتراؾ بفاعمية في البرنامج.

 حمتويات الربىامج: (6)

ا، وأف يحقػؽ األىػداؼ التػي حتػوى البرنػامج أف يكػوف متنوًعػعػي عنػد اختيػار مو وقد رُ 
الطػبلب، وضع مف أجميا، وبما يتناسب مع طرؽ العرض والوسائؿ المتاحة في حػدود إمكانػات 

 بما يساعد تحقيؽ اليدؼ منو.والمدرسة، 
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جمسة تدريبية جماعية، وذلؾ عمػى مػدار  (ٕٕ)عمى  الحالي البرنامج التدريبي يحتوي
جػدوؿ  ويوضػح .دقيقة (٘ٗ)ا، زمف كؿ جمسة حوالي جمسات أسبوعيً  ثبلثبواقع  ،أسابيع (ٛ)
 .لممجموعة التجريبيةجمسات البرنامج التدريبي المقدـ ممخًصا ل (ٙ)

 (: يهخص نغهسبد انجشَبيظ انزذسٚجٙ انًمذو نهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ0عذٔل )

سلـى 

 انغهسخ

يٕضٕع 

 انغهسخ
 انٓذف يٍ انغهسخ

1 
يمذيخ 

 ٔرؼبسف

أٌ ٚزؼشف أفشاد انًغًٕػخ انزذسٚجٛخ ػهٗ انجبحضٍٛ إلصانخ حبنةخ انخةٕف  -1

 ٔانشْجخ.

 أٌ ٚزؼشف انًزذسثٍٛ ػهٗ ثؼضٓى انجؼض نزحمٛك األنفخ. -5

رطجٛةةةك يمٛبسةةةٙ انذساسةةةخ: انًٓةةةبساد االعزًبػٛةةةخ، ٔضةةةحبٚب انزًُةةةش  -5

 انًذسسٙ )انزطجٛك انمجهٙ(.

5-11 

رًُٛخ 

انًٓبساد 

االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ 

ثبنمذساد 

 انشخصٛخ

أٌ ٚزؼشف انًزذسثٌٕ ػهٗ انًٕالة  انزةٙ رزطهةت انًٓةبساد االعزًبػٛةخ  -1

انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ )رٕعّٛ األسئهخ ٔاإلعبثخ ػُٓةب، ٔأداء انًًٓةخ 

 ثشكم يسزمم، ٔػذو االَذفبع، ٔاحزشاو انزاد، ٔرٕكٛذ انزاد(.

ى انًٓةةةبساد أٌ ٚزةةةذسة انًزةةةذسثٌٕ ػهةةةٗ يٕالةةة  يخزهفةةةخ رًُةةةٙ نةةةذٚٓ -5

 االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ.

أٌ ًٚٛةةض انًزةةذسثٌٕ ثةةٍٛ ايةةزالن ٔػةةذو ايةةزالن انًٓةةبساد االعزًبػٛةةخ  -5

 انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ.

أٌ ٚزصةةشف انًزةةذسثٌٕ فةةٙ انًٕالةة  انًخزهفةةخ ثأسةةبنٛت ٔطةةشق رزضةة   -4

 فٛٓب انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ.

ٌ ٚؼًةةةةى انًزةةةةذسثٌٕ انطةةةةشق انغذٚةةةةذح انزةةةةٙ رؼهًةةةةٕا فٛٓةةةةب انًٓةةةةبساد أ -0

 االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ.

15-

51 

رًُٛخ 

انًٓبساد 

االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ 

ثبنزفبػم 

يغ 

 اٜخشٍٚ

أٌ ٚزؼشف انًزذسثٌٕ ػهٗ انًٕالة  انزةٙ رزطهةت انًٓةبساد االعزًبػٛةخ  -1

ع انمٕاػةذ ٔاالنزةضاو ثةبنمٕاٍَٛ، ٔركةٍٕٚ انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ )ارجب

صةةذالبد، ٔانزؼبيةةم فةةٙ انًٕالةة  االعزًبػٛةةخ، ٔػةةذو انمبثهٛةةخ نالَخةةذاع أٔ 

 االسزغالل، ٔرغُت االضطٓبد.

أٌ ٚزةةةذسة انًزةةةذسثٌٕ ػهةةةٗ يٕالةةة  يخزهفةةةخ رًُةةةٙ نةةةذٚٓى انًٓةةةبساد  -5

 االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ.

ايةةزالن ٔػةةذو ايةةزالن انًٓةةبساد االعزًبػٛةةخ أٌ ًٚٛةةض انًزةةذسثٌٕ ثةةٍٛ  -5

 انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ.

أٌ ٚزصةةشف انًزةةذسثٌٕ فةةٙ انًٕالةة  انًخزهفةةخ ثأسةةبنٛت ٔطةةشق رزضةة   -4

 فٛٓب انًٓبساد االعزًبػٛخ انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ.

أٌ ٚؼًةةةةى انًزةةةةذسثٌٕ انطةةةةشق انغذٚةةةةذح انزةةةةٙ رؼهًةةةةٕا فٛٓةةةةب انًٓةةةةبساد  -0

 انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ اٜخشٍٚ.االعزًبػٛخ 

55 

انزمٛٛى 

ٔإغالق 

 انغهسبد

 اسزشعبع انُمبط انًًٓخ فٙ انغهسبد انسبثمخ. -1

رطجٛةةةك يمٛبسةةةٙ انذساسةةةخ: انًٓةةةبساد االعزًبػٛةةةخ، ٔضةةةحبٚب انزًُةةةش  - 5

 (.انجؼذ٘انًذسسٙ )انزطجٛك 

 إغالق انغهسبد. - 4
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وال يػػتـ االنتقػػاؿ مػػف شػػطة، يػػؤدي جميػػع التػػدريبات واألنوُيطمػػب مػػف كػػؿ متػػدرب أف 
 السابؽ بنجاح. مف إنجاز المتدربيف لمتدريب آلخر حتى يتـ التأكد  تدريب

عمػى بعػض  اعمى أف يكوف اختيار محتوى البرنامج التدريبي قائمً  افحرص الباحثوقد 
 األسس، منيا ما يمي:

خبلليػا مػع أقػرانيـ، ويتفػاعموف  الطػبلبتنوع الخبرات والمواقؼ التدريبية التي يتعػرض ليػا  )أ(
وأف تكػػوف مألوفػػة بالنسػػبة ليػػـ؛ أي مسػػتمدة مػػف البيئػػة التػػي يعيشػػوف فييػػا )عمػػى سػػبيؿ 

 ،مواقػؼ داخػؿ الفصػؿ، ومواقػؼ فػي سػاحة المدرسػة، ومواقػؼ فػي مرافػؽ المدرسػةالمثاؿ: 
 الخ(. ...
ت البسػيطة ا مػف الميػارااالنتقػاؿ تػدريجيً بحيػث يػتـ  ؛التدرج في محتوي البرنامج التػدريبي )ب(

 ا.إلى الميارات األكثر تعقيدً 
وذلػؾ لتقريػب  ؛استخداـ المواد واألدوات الطبيعية في عممية التدريب كممػا كػاف ذلػؾ ممكنػا )ج(

 .في مواصمة التدريب يزيد مف دافعية المتدربيفثـ  ، ومفالمعنى
مامػػػات تنػػػوع الخبػػػرات المتضػػػمنة فػػػي البرنػػػامج لتحقيػػػؽ أكبػػػر قػػػدر السػػػتثارة ميػػػوؿ واىت )د(

 .المتدربيف
مػػػف خػػػبلؿ التشػػػجيع واالستحسػػػاف  لممتػػػدربيف،سػػػتجابة الصػػػحيحة الفػػػوري لبل تعزيػػػزال )ىػػػػ(

   .؛ فالتعزيز يقوى السموؾوالغذائية والمكافآت المادية
التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا المتػػػدربيف مػػػف خػػػبلؿ أدائيػػػـ الصػػػحيح ، الراجعػػػةاالىتمػػػاـ بالتغذيػػػة  )و(

 .  ئيـ لمواجب المنزليلمميارات المطموبة أو مف خبلؿ أدا
مميػػػارات لأف تكػػػوف األنشػػػطة والميػػػارات المسػػػتخدمة فػػػي البرنػػػامج التػػػدريبي مناسػػػبة  )س(

 .اتنميتي لمرادا االجتماعية
 تكويه الربىامج: (7)

 الحالي الخطوات التالية:التدريبي تضمف تقويـ البرنامج 
، ةلممقياسػيف: الميػارات االجتماعيػالقبمي  قياسالإجراء مف خبلؿ  :التكويه املبدئي للربىامج )أ(

 .لدى المجموعة التجريبيةالدراسة  يّ متغير ؛ لموقوؼ عمى التنمر المدرسي وضحايا
 المعػاقيف الطبلبالىتماـ والتركيز عمى إتقاف كؿ مف خبلؿ ا التكويه أثياء تطبيل الربىامج: )ب(
لمميػارة أو ـ ليػـ قبػؿ االنتقػاؿ األنشػطة التػي تقػدالميػارات الفرعيػة و لكػؿ  القػابميف لمػتعمـ عقمًيا
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، وذلؾ بعقد جمسػة لمتأكػد مػف اكتسػابيـ الميػارة وتعمييػا فػي المواقػؼ المماثمػة؛ لنشاط التاليا
، وكػذلؾ مناقشػة الميارات المقصودةتنمية لما ليا مف دور فعاؿ في  الراجعةاالىتماـ بالتغذية و 

 .الواجب المنزلي
لممقياسػػػػيف: الميػػػػارات  البعػػػػدي قيػػػػاسالإجػػػػراء ؿ مػػػػف خػػػػبل  التكــــويه اليَــــائي للربىــــامج: )ج(

بنتػػائج القيػػاس القبمػػي، ومػػف ثػػـ يػػتـ  يػػاالتنمػػر المدرسػػي، ومقارنػػة نتائج ، وضػػحاياةاالجتماعيػػ
 المقصودة. االجتماعية التعرؼ عمى تأثير البرنامج في تنميتو لمميارات 

 : السلونية املستخدمةالفييات ( 8) 

: السػػػموكية، مثػػػؿالفنيػػػات واألسػػػاليب عديػػػد مػػػف التدريبيػػػة اسػػػتخدمت فػػػي الجمسػػػات 
إلطفػاء، ، واوالتعزيػز والتقميػد، والتصػحيح، ، والنمذجػة،، والتشػكيؿ، والتسمسػؿوالتساؤؿالشرح، 

 .الراجعةوالتغذية ، وتوكيد الذات، ولعب الدور، وقمب الدور
 مبا يلي: اٌ** وقبل البدء يف اجللسات التدريبية للربىامج، قاو الباحج

التدريبية  جمساتتقديـ المدرسة( الذي سيتـ فيو الب غرفة المصادرداد وتييئة المكاف )إع -ٔ
مبرنامج، حتى يطمئف عمى أف المكاف مناسب لعقد الجمسات التدريبية، األمر الذي ل

ا ا جيدً سيسيـ في إنجاح التدريبات. وقد تـ ذلؾ بمساعدة إدارة المدرسة التي أبدت تعاونً 
 إتماـ التطبيؽ. مف أجؿ يفمع الباحث

 تنظيـ أوقات ومواعيد الجمسات التدريبية بما يتوافؽ مع إدارة المدرسة. -ٕ
تعبئة أداتي الدراسة نيابة عف في تطبيقو  سيتعاونوفالذيف  المعمميفاالتفاؽ مع بعض  -ٖ

 ، وقد أبدى الجميع مشكوريف ُحسف تعاونيـ الصادؽ.طبلبيـ
 .خدـ في البرنامجوالوسائؿ التي ستست تجييز األدوات -ٗ

  ىتائج الدراسة: 
 أوًلا: ىتائج الفرض األول:

الميارات ا بيف دالة إحصائيً  سالبةينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد عبلقة ارتباطية 
". ولمتحقؽ الطبلب المعاقيف عقمًيا القابميف لمتعمـلدى  (التنمر المدرسي )الضحيةو االجتماعية 

ت االرتباط بيف درجات أفراد العينة األساسية عمى حساب معامبلتـ مف صحة ىذا الفرض 
 نتائج ذلؾ. (ٚ) ويوضح جدوؿ ،ومقياس ضحايا التنمر المدرسي الميارات االجتماعيةمقياس 
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(: يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ دسعبد أفشاد انؼُٛخ األسبسٛخ ػهٗ يمٛبط انًٓبساد االعزًبػٛخ 7عذٔل )

 (78ٔيمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙ )ٌ= 

 5,51**( دال ػُذ يسزٕٖ ، )5,50)*( دال ػُذ يسزٕٖ 

أو  (6ٓٔٓ) عند مستوىوداؿ إحصائًيا  سالب( وجود ارتباط ٚ) يتضح مف جدوؿ
االجتماعية )الدرجة الكمية  الميارات عمى مقياسدرجات أفراد العينة األساسية  بيف (6ٓ٘ٓ)

وىذا  ،الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية() ومقياس ضحايا التنمر المدرسيواألبعاد الفرعية( 
التنمر ا لذلؾ تبعً  انخفضلدى الفرد  االجتماعية المياراتيعني أنو كمما ارتفع مستوى 

يأمؿ الباحثاف س صحيح. و ، والعك)احتماؿ وقوعو كضحية لمتنمر المدرسي( عميو المدرسي
 أف تتأكد ىذه العبلقة مف خبلؿ الدراسة التجريبية، وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض األوؿ.

 :الجاىيىتائج الفرض ثاىًيا: 

توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط درجات الذكور عمى أنو "ىذا الفرض ينص 
ولمتحقؽ مف صحة  ."اإلناث لصالح االجتماعية المياراتومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس 

درجات الذكور  يداللتيا لمفرؽ بيف متوسط ىومستو  حساب قيمة اختبار "ت"ىذا الفرض تـ 
 نتائج ذلؾ. (ٛ) ، ويوضح جدوؿاالجتماعية المياراتواإلناث عمى مقياس 

(: اخزجبس "د" ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشق ثٍٛ يزٕسظ دسعبد انزكٕس ٔيزٕسظ دسعبد اإلَبس 8) عذٔل

 االعزًبػٛخ انًٓبساديمٛبط  فٙ

 انًزغٛش
 (50اإلَبس )ٌ= (45انزكٕس )ٌ=

 د
يسزٕٖ 

 ع و ع و انذالنخ

 5,51 0,951- 0,59 05,58 10,48 40,51 االعزًبػٛخ انًٓبساد

( أف قيمة اختبار "ت" لمفرؽ متوسط درجات الذكور ومتوسط ٛيتضح مف جدوؿ )
، مما (6ٓٔٓعند مستوى ) ة داللة إحصائًيااالجتماعيالميارات درجات اإلناث في مقياس 

 ًزغٛشادان

 ضحبٚب انزًُش انًذسسٙ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انغسذ٘

ضحبٚب 

انزًُش 

 انهفظٙ

ضحبٚب 

انزًُش 

 االعزًبػٙ

 انذسعخ انكهٛخ

ٛخ
ػ
ًب
عز
ال
 ا
د
سا
ٓب
نً
ا

 

انًٓبساد االعزًبػٛخ 

 انًزؼهمخ ثبنمذساد انشخصٛخ
-5,401** -5,540* -5,585* -5,500** 

انًٓبساد االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ ثبنزفبػم يغ 

 شٍٚاٜخ

-5,558** -5,557** -5,015** -5,508** 

 **5,500- **5,419- *5,550- **5,505- انذسعخ انكهٛخ
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يشير إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى 
 وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض الثاني.  لصالح اإلناث، االجتماعية المياراتمقياس 
 :الجالحىتائج الفرض ثالًجا: 

لة إحصائًيا بيف متوسط درجات الذكور توجد فروؽ داعمى أنو "ىذا الفرض ينص 
ولمتحقؽ مف  ."لصالح الذكور ضحايا التنمر المدرسيومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس 

ات درج يداللتيا لمفرؽ بيف متوسط ىومستو  حساب قيـ اختبار "ت"صحة ىذا الفرض تـ 
 لؾ.نتائج ذ (ٜ) ، ويوضح جدوؿالذكور واإلناث عمى مقياس ضحايا التنمر المدرسي

(: اخزجبس "د" ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشق ثٍٛ يزٕسظ دسعبد انزكٕس ٔيزٕسظ دسعبد اإلَبس 9) عذٔل

 ضحبٚب انزًُش انًذسسٙفٙ يمٛبط 

 انًزغٛش
 (50اإلَبس )ٌ= (45انزكٕس )ٌ=

 د
يسزٕٖ 

 ع و ع و انذالنخ

 5,51 4,085 9,71 80,74 54,90 150,40 ضحبٚب انزًُش انًذسسٙ

( أف قيمة اختبار "ت" لمفرؽ بيف متوسطي درجات الذكور ٜيتضح مف جدوؿ )
، مما يشير (6ٓٔٓعند مستوى ) داللة إحصائًياضحايا التنمر المدرسي واإلناث في مقياس 

إلى وجود فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس 
 حقؽ صحة الفرض الثالث. ، وبالتالي تتلصالح الذكور ضحايا التنمر المدرسي

 :الرابع: ىتائج الفرض رابًعا

بيف متوسطات رتب درجات ا "توجد فروؽ دالة إحصائيً أنو عمى ىذا الفرض ينص 
 االجتماعية، وذلؾ المياراتعمى مقياس القبمي ، و البعدي المجموعة التجريبية في القياسيف:

ومستويات  )*( Zاب قيـ لصالح القياس البعدي." ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حس
والقبمي لممجموعة التجريبية في  ،البعدي :داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب القياسيف

 نتائج ذلؾ. (ٓٔ) )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف(، ويوضح جدوؿ االجتماعية الميارات

                                                           
 .وعتي المقارنةمجمإلى اتجاه الفروق بين  تشيرالحرجة، وىي  النسبة Z تعني   )*(
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نمجهٙ ٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انمٛبسٍٛ: انجؼذ٘ ٔا  Z(:  لٛى 15عذٔل )

 االعزًبػٛخ  انًٓبسادنهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  فٙ 

 انمٛبط انًزغٛش

 ثؼذ٘/لجهٙ
 انؼذد

 يزٕسظ

 انشرت

 يغًٕع

 انشرت

 لًٛخ

Z 

 يسزٕٖ

 انذالنخ

 ارغبِ

 انذالنخ

انًٓبساد االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ ثبنمذساد 

 انشخصٛخ

انشرت 

 انسبنجخ
5 5 5 

5,085 5,51 
انمٛبط 

انشرت  انجؼذ٘

 انًٕعجخ
9 0 40 

انًٓبساد االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ ثبنمذساد 

 انشخصٛخ

انشرت 

 انسبنجخ
5 5 5 

5,077 5,51 
انمٛبط 

انشرت  انجؼذ٘

 انًٕعجخ
9 0 40 

 انذسعخ انكهٛخ

انشرت 

 انسبنجخ
5 5 5 

5,075 5,51 
انمٛبط 

انشرت  انجؼذ٘

 انًٕعجخ
9 0 40 

، وىذا يشير إلى (6ٓٔٓ) دالة عند مستوى Zقيـ جميع أف  (ٓٔ) يتضح مف جدوؿ
والقبمي لممجموعة  ،البعدي :ا بيف متوسطات رتب القياسيففروؽ دالة إحصائيً  وجود

ويشير ذلؾ إلى احتمالية  االجتماعية، وذلؾ لصالح القياس البعدي. تالمياراالتجريبية في 
 ماعيةاالجت المياراتتنمية لالذي ُطبؽ عمى المجموعة التجريبية  التدريبيتأثير البرنامج 
ا نحو مزيد مف التأكد مف أف ىذا الفرؽ يرجع فقط إلى المتغير المستقؿ لدييـ. وسعيً 

 يمي: ( وأنو ال يرجع إلى عوامؿ أخرى خارجية، قاـ الباحثاف بماالتدريبي)البرنامج 
 المياراتفي ، والضابطة لتجريبيةتيف: االمقارنة بيف متوسطات رتب المجموع -ٔ

ويوضح  ،ويتني( ؿ القياس البعدي )باستخداـ اختبار مافوذلؾ مف خبل  االجتماعية،
 ( نتائج ذلؾ.ٔٔ) جدوؿ
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انزغشٚجٛخ زٍٛ: ٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انًغًٕػ  Zلٛى (: 11) عذٔل

 خالل انمٛبط انجؼذ٘  االعزًبػٛخ انًٓبسادفٙ ٔانضبثطخ 

 انًزغٛش
 يغًٕػزب

 انًمبسَخ

 انؼذد

 

 يزٕسظ

 انشرت

يغًٕع 

 انشرت

 لًٛخ

U 

 لًٛخ

Z 

 يسزٕ٘

 انذالنخ

ارغبِ 

 انذالنخ

انًٓبساد 

االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ 

ثبنمذساد 

 انشخصٛخ

 00 0,11 9 ضبثطخ

15 -5,710 5,51 
انًغًٕػخ 

 انزغشٚجٛخ

 110 15,89 9 رغشٚجٛخ

انًٓبساد 

االعزًبػٛخ 

انًزؼهمخ 

ثبنمذساد 

 انشخصٛخ

 49 0,44 9 ضبثطخ

4 -5,505 5,51 
 انًغًٕػخ

 انزغشٚجٛخ

 155 15,00 9 رغشٚجٛخ

 انكهٛخ انذسعخ
 40 0 9 ضبثطخ

5 -5,087 5,51 
انًغًٕػخ 

 ٕٙٔ ٗٔ ٜ تجريبية انزغشٚجٛخ
(، وىذا يشير إلى 6ٓٔٓدالة عند مستوى ) Zقيـ جميع أف  (ٔٔ) يتضح مف جدوؿ

في لضابطة ، واالتجريبيةتيف: ا بيف متوسطات رتب المجموعفروؽ دالة إحصائيً وجود 
 .، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبيةوذلؾ خبلؿ القياس البعدي االجتماعية الميارات

لممجموعة الضابطة في ، البعديالقبمي، و  يف:المقارنة بيف متوسطات رتب القياس -ٕ
 . ( نتائج ذلؾٕٔ) )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف(. ويوضح جدوؿ االجتماعية الميارات

انمجهٙ ٔانجؼذ٘  :ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انمٛبسٍٛ  Zلًٛخ  (: 15) عذٔل

  االعزًبػٛخ انًٓبسادنهًغًٕػخ انضبثطخ فٙ 

 انًزغٛش
 انمٛبط

 لجهٙ/ثؼذ٘
 انؼذد

 يزٕسظ

 انشرت

 يغًٕع

 انشرت

 لًٛخ

Z 

 يسزٕٖ

 انذالنخ

انذسعخ 

 انكهٛخ

 15 0,05 5 انسبنجخ انشرت

 55 5,85 0 انًٕعجخ انشرت غٛش دانخ 5,750

   1 انًزؼبدنخ انشرت

فروؽ عدـ وجود ا، وىذا يشير إلى غير دالة إحصائيً  Zف قيـ ( إٔٔ) يتضح مف جدوؿ
 المياراتلممجموعة الضابطة في يف: القبمي، والبعدي بيف متوسطات رتب القياس دالة إحصائًيا
مجموعة فراد اللدى أ االجتماعية الميارات؛ أي أنو لـ يحدث تحسف داؿ في االجتماعية
  الضابطة.
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بيف متوسطات رتب درجات المجموعة ا توجد فروؽ دالة إحصائيً يتضح أنو  ومما سبؽ
االجتماعية، وبذلؾ تتحقؽ  المياراتعمى مقياس القبمي ، و البعدي التجريبية في القياسيف:

 صحة الفرض الرابع.
 خامًسا ىتائج الفرض اخلامس:

االجتماعية  المياراتا في روؽ دالة إحصائيً أنو "ال توجد فعمى ىذا الفرض ينص 
بيف قياس المتابعة والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية". ولمتحقؽ مف صحة ىذا 

ومستوى داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات القياسيف   Zالفرض تـ حساب قيمة 
تخداـ اختبار االجتماعية )باس المياراتالمتابعة والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 داللتيا لمفرؽ بيف متوسطات الرتب. ىومستو    Z ( قيمةٖٔويمكوكسوف(، ويوضح جدوؿ )
ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشق ثٍٛ يزٕسطبد سرت دسعبد انمٛبسٍٛ انًزبثؼخ ٔانجؼذ٘   Z(: لًٛخ 15عذٔل)

 (9االعزًبػٛخ )ٌ= انًٓبسادنهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ 

 األثؼبد
 انمٛبط

 يزبثؼخ/ثؼذ٘
 دانؼذ

يزٕسظ 

 انشرت

يغًٕع 

 انشرت

 لًٛخ

Z 

يسزٕٖ 

 انذالنخ

انًٓبساد 

 االعزًبػٛخ

 4 4 1 انشرت انسبنجخ

5,905 
غٛش 

 دانخ
 11 5,70 4 انشرت انًٕعجخ

   4 انشرت انًزؼبدنخ

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب ٖٔويتضح مف جدوؿ )
 االجتماعية بيف قياس المتابعة والقياس البعدي.  اتالميار درجات المجموعة التجريبية في 

تنمية التدريبي في ومما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الصفري، مما يؤكد فاعمية البرنامج 
 االجتماعية لدى المجموعة التجريبية. الميارات

 :السادس: ىتائج الفرض سادًسا

رتب درجات بيف متوسطات ا عمى أنو "توجد فروؽ دالة إحصائيً ىذا الفرض ينص 
، ضحايا التنمر المدرسيعمى مقياس القبمي ، و البعدي المجموعة التجريبية في القياسيف:

ومستويات  Z." ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيـ القبميلصالح القياس  وذلؾ
والقبمي لممجموعة التجريبية في  ،البعدي :داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب القياسيف

نتائج  (ٗٔ) )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف(، ويوضح جدوؿ التنمر المدرسيمقياس ضحايا 
  ذلؾ.
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انجؼذ٘ ٔانمجهٙ  :ٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انمٛبسٍٛ  Zلٛى  (: 14) عذٔل

 يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙنهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ 

 انمٛبط انًزغٛش

 لجهٙ/ثؼذ٘
 انؼذد

 يزٕسظ

 انشرت

 يغًٕع

 نشرتا

 لًٛخ

Z 

 يسزٕٖ

 انذالنخ

 ارغبِ

 انذالنخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انغسذ٘

 انشرت

 انسبنجخ
5 5 5 

5,099 5,51 
 انمٛبط

 انشرت انمجهٙ

 انًٕعجخ
9 0 40 

ضحبٚب 

انزًُش 

 انهفظٙ

 انشرت

 انسبنجخ
5 5 5 

5,087 5,51 
 انمٛبط

 انشرت انمجهٙ

 انًٕعجخ
9 0 40 

ضحبٚب 

انزًُش 

 االعزًبػٙ

 انشرت

 سبنجخان
5 5 5 

5,085 5,51 
 انمٛبط

 انشرت انمجهٙ

 انًٕعجخ
9 0 40 

 انذسعخ

 انكهٛخ

 انشرت

 انسبنجخ
5 5 5 

5,075 5,51 
 انمٛبط

 انشرت انمجهٙ

 انًٕعجخ
9 0 40 

، وىذا يشير إلى (6ٓٔٓ) دالة عند مستوى Zقيـ جميع أف  (ٗٔ) يتضح مف جدوؿ
والقبمي لممجموعة  ،البعدي :تب القياسيفبيف متوسطات ر  فروؽ دالة إحصائًيا وجود

؛ وىذا يعني أف القبمي، وذلؾ لصالح القياس مقياس ضحايا التنمر المدرسيالتجريبية في 
متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس ضحايا التنمر 

 .تيـ في القياس القبميالمدرسي كانت منخفضة بشكؿ داؿ إحصائًيا عف متوسطات رتب درجا
لخفض الذي ُطبؽ عمى المجموعة التجريبية  التدريبيويشير ذلؾ إلى احتمالية تأثير البرنامج 

ا نحو مزيد مف التأكد مف أف ىذا . وسعيً )الوقوع كضحية لمتنمر( عميوالواقع  التنمر المدرسي
يرجع إلى عوامؿ أخرى ( وأنو ال التدريبيالفرؽ يرجع فقط إلى المتغير المستقؿ )البرنامج 

 يمي: خارجية، قاـ الباحثاف بما
مقياس ضحايا في ، والضابطة لتجريبيةتيف: االمقارنة بيف متوسطات رتب المجموع -ٔ

ويوضح  .ويتني( وذلؾ مف خبلؿ القياس البعدي )باستخداـ اختبار ماف ،التنمر المدرسي
 ( نتائج ذلؾ.٘ٔ) جدوؿ
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انزغشٚجٛخ زٍٛ: زٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انًغًٕػٔيسزٕٚبد دالن  Zلٛى (: 10) عذٔل

 خالل انمٛبط انجؼذ٘  يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙفٙ ٔانضبثطخ 

 انًزغٛش
 يغًٕػزب

 انًمبسَخ

 انؼذد

 

 يزٕسظ

 انشرت

يغًٕع 

 انشرت

 لًٛخ

U 

 لًٛخ

Z 

 يسزٕ٘

 انذالنخ

ارغبِ 

 انذالنخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انغسذ٘

 40 0 9 ضبثطخ

5 -5,014 5,51 
ًغًٕػخ ان

 150 14 9 رغشٚجٛخ انضبثطخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انهفظٙ

 40 0 9 ضبثطخ

5 -5,005 5,51 
انًغًٕػخ 

 انضبثطخ
 150 14 9 رغشٚجٛخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 االعزًبػٙ

 40 0 9 ضبثطخ

5 -5,047 5,51 
انًغًٕػخ 

 انضبثطخ
 150 14 9 رغشٚجٛخ

 انذسعخ

 انكهٛخ

 40 0 9 ضبثطخ
5 -5,080 5,51 

انًغًٕػخ 

 150 14 9 رغشٚجٛخ انضبثطخ

(، وىذا 6ٓٔٓعند مستوى )إحصائًيا دالة  Zقيـ جميع أف  (٘ٔ) يتضح مف جدوؿ
، والضابطة التجريبيةتيف: ا بيف متوسطات رتب المجموعفروؽ دالة إحصائيً وجود يشير إلى 

ح المجموعة ، وذلؾ لصالخبلؿ القياس البعدي مفمقياس ضحايا التنمر المدرسي في 
؛ أي أف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية كانت منخفضة بشكؿ داؿ الضابطة

إحصائًيا  خبلؿ القياس البعدي عف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في مقياس 
 .ضحايا التنمر المدرسي

مقياس في لممجموعة الضابطة ، البعديالقبمي، و  يف:المقارنة بيف متوسطات رتب القياس -ٕ
( نتائج ٙٔ) )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف(. ويوضح جدوؿ ضحايا التنمر المدرسي

 . ذلؾ
انمجهٙ ٔانجؼذ٘  :ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد سرت انمٛبسٍٛ  Zلًٛخ  (: 10) عذٔل

 يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙنهًغًٕػخ انضبثطخ فٙ 

 انًزغٛش
 انمٛبط

 لجهٙ/ثؼذ٘
 انؼذد

 يزٕسظ

 شرتان

 يغًٕع

 انشرت

 لًٛخ

Z 

 يسزٕٖ

 انذالنخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انًذسسٙ

 50,05 0,05 4 انسبنجخ انشرت

 18,05 5,75 0 انًٕعجخ انشرت غٛش دانخ 5,478

   5 انًزؼبدنخ انشرت

عدـ وجود ا، وىذا يشير إلى غير دالة إحصائيً  Z ةف قيم( أٙٔ) يتضح مف جدوؿ
لممجموعة الضابطة في يف: القبمي، والبعدي ت رتب القياسبيف متوسطا فروؽ دالة إحصائًيا
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 التنمر المدرسي )الضحية(داؿ في  انخفاض؛ أي أنو لـ يحدث مقياس ضحايا التنمر المدرسي
  مجموعة الضابطة.لدى أفراد ال

بيف متوسطات رتب درجات المجموعة ا توجد فروؽ دالة إحصائيً يتضح أنو  ومما سبؽ
ضحايا التنمر المدرسي لصالح القياس عمى مقياس القبمي ، و البعدي :التجريبية في القياسيف

 ، وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الخامس.القبمي
 سابًعا: ىتائج الفرض السابع: 

مقياس ضحايا التنمر ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا في 
لتجريبية". ولمتحقؽ مف صحة بيف قياس المتابعة والقياس البعدي لدى المجموعة االمدرسي 

ومستوى داللتيا لمفرؽ بيف متوسطات رتب درجات القياسيف   Zىذا الفرض تـ حساب قيمة
)باستخداـ اختبار مقياس ضحايا التنمر المدرسي المتابعة والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 الرتب. ومستوى داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات   Z ( قيمةٚٔويمكوكسوف(، ويوضح جدوؿ )
ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشق ثٍٛ يزٕسطبد سرت دسعبد انمٛبسٍٛ انًزبثؼخ ٔانجؼذ٘   Z(: لًٛخ 17عذٔل )

 يمٛبط ضحبٚب انزًُش انًذسسٙنهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ 

 األثؼبد
 انمٛبط

 يزبثؼخ/ثؼذ٘
 انؼذد

يزٕسظ 

 انشرت

يغًٕع 

 انشرت

 لًٛخ

Z 

يسزٕٖ 

 انذالنخ

ضحبٚب 

انزًُش 

 انًذسسٙ

 54 8 5 جخانشرت انسبن

 51 5,05 0 انشرت انًٕعجخ غٛش دانخ 5,178

   5 انشرت انًزؼبدنخ

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب ٚٔويتضح مف جدوؿ )
بيف قياس المتابعة والقياس مقياس ضحايا التنمر المدرسي درجات المجموعة التجريبية في 

 البعدي. 
في  التدريبيرض الصفري، مما يؤكد فاعمية البرنامج ومما سبؽ يمكف قبوؿ الف

 . )وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي( المجموعة التجريبيةالواقع عمى  خفض التنمر المدرسي
 مياقشة وتفسري ىتائج الدراسة: 

 مياقشة وتفسري ىتائج الفرض األول: -1

دالة سالبة ية ( وجود عبلقة ارتباطٚتوضح نتائج الفرض األوؿ الواردة في جدوؿ )
 الميارات عمى مقياسأفراد عينة الدراسة درجات ( بيف 6ٓٔٓإحصائًيا عند مستوى )
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ضحايا التنمر المدرسي األبعاد الفرعية(، ودرجاتيـ عمى مقياس -االجتماعية )الدرجة الكمية
  .صحة الفرض األوؿاألبعاد الفرعية(، وىذه النتيجة تحقؽ -)الدرجة الكمية

 اىناؾ تأثيرً مف أف  Son (2011)إليو دراسة  جة مع ما توصمتوتتفؽ ىذه النتي
ودراسة خوج  ،الضحية ىلد المغوي والنمو االجتماعي السموؾ عمى المدرسي لمتنمر اسمبيً 

دالة بيف التنمر المدرسي ارتباطية سالبة ف ىناؾ عبلقة أجيا بئنتا توصمت( التي ٕٕٔٓ)
بيف في الميارات االجتماعية لة إحصائية ذات دال  ؽوجود فروو ، الميارات االجتماعيةو 

أيًضا منخفضي التنمر المدرسي، كما بينت النتائج  لصالحمرتفعي ومنخفضي التنمر المدرسي 
الضبط ) عمى الترتيبكانت تسيـ في التنبؤ بالتنمر المدرسي  أف الميارات االجتماعية التي

نتائج مع  اىذه النتيجة أيضً تتفؽ  االجتماعي، الضبط االنفعالي، الحساسية االجتماعية(، كما
 سالبة ارتباطية إلى وجود عبلقة نتائجيا التي أشارت Jenkins et al. (2016) دراسة 

 ،والتعاطؼ ،والتأكيد ،التعاوف)الميارات االجتماعية الضحية و  /التنمر بيف دالة إحصائًيا
 . (النفس وضبط

؛  Reiter & Lapidot-Lefler (2007)بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
حيث توصمت الدراسة إلى أنو ال يوجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف المجموعات الثبلث )المتنمر، 
والضحية، المتنمر/الضحية( في الميارات االجتماعية، وقد فسروا ىذه النتيجة في ضوء ما 

واقؼ يتصؼ بو المعاقوف عقمًيا مف الضعؼ في فيـ وتفسير تعامؿ اآلخريف معيـ في الم
 في المعاممة، سوء مف لنوع اإلعاقة العقمية يتعرضوف ذوي الطبلب المختمفة، كما أف معظـ

 في أو حتى الخاصة بالمدرسة، الحافمة سائؽ الخدمات مثؿ مقدمي قبؿ أو مف الحي،
بكثير مف أقرانيـ العادييف، وربما قد يدفعيـ ىذا إلى  ذلؾ مف أعمى درجة إلى المنزؿ،

ء المعاممة، وعدـ اإلفصاح عف التنمر ضدىـ، أو التفرقة بيف طرؽ التعامؿ االعتياد عمى سو 
 معيـ.

ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء الخصائص النفسية واالجتماعية لممعاقيف عقمًيا 
لدييـ قصوًرا في فيـ واستقباؿ وتفسير الرسائؿ الطبلب القابميف لمتعمـ؛ حيث إف ىؤالء 

يـ آداب السموؾ االجتماعي المقبوؿ داخؿ المواقؼ االجتماعية، االنفعالية لآلخريف، وعدـ ف
 القواعد وينقصيـ القدرة عمى التعبير عف ذواتيـ وعما يدور بداخميـ، ولدييـ قصوًرا في اتباع

بالقوانيف داخؿ المدرسة، ولدييـ نقًصا في الميارات االجتماعية البلزمة لمعمؿ في  وااللتزاـ
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مقصور في ىذه الميارات االجتماعية فإنيـ يقعوف ضحية لمتنمر مجموعة أو فريؽ، ونتيجة ل
فريسة سيمة لمتنمر الطبلب المدرسي مف قبؿ أقرانيـ العادييف؛ الذيف يجدوف مف ىؤالء 

قؿ أيوجيوف تنمرىـ ضد المعاقيف عقمًيا نتيجة الشعور بأنيـ  الطبلب العادييف عمييـ، كما أف
ستطيعوا التعبير عف اإلساءة الموجية إلييـ، وبالتالي منيـ في القوة البدنية أو أنيـ لف ي

 يصبح المعاقوف عقمًيا ىدًفا سيبًل ليؤالء المتنمريف.
ويمكف تفسير العبلقة االرتباطية بيف الميارات االجتماعية والتنمر المدرسي في ضوء 

 الميارات أف عميو المتفؽ مف ( مف أنو قد أصبحٕٗٓٓما ذكره السيد، وفرج، ومحمود )
التي  فيي المتنوعة، المواقؼ في فشمو أو الفرد لنجاح المحددات الرئيسة مف االجتماعية

 فإف المقابؿ، وفي لموقؼ بفاعمية، المناسبة االستجابة أداء مف ارتفاعيا حالة في تمكنو
 آخريف. مع الفرد سبيؿ توافؽ في العوائؽ أكثر يعد ضعفيا

الميارات االجتماعية لدى ف ضعؼ  ليو الدراسة بأإيمكف تفسير ما توصمت كما 
 الي المعاقيف عقمًيا سواء نتيجة القصور في قدراتيـ الشخصية أو في التفاعؿ مع اآلخريف

ىناؾ  عاـ بشكؿ وحيث إن ؛المدرسي لمتنمركضحية  المعاقيف عقمًيا وقوع فيتأثر مباشر 
 تكوف ما وغالًبا ،اقة العقميةاإلع ذوي لؤلفراد االجتماعية ومياراتيا بالحياة االىتماـ قصورًا في
. وبما أف تعمـ الميارات نفسيا عاقةاإل إلى عزىتُ في التعامؿ مع اآلخريف  صعوباتيـ

مع العادييف، وىذا األمر يوجب  في المواقؼ االجتماعية المختمفة أف يحدثالبد االجتماعية 
وف مثؿ أقرانيـ ليؤالء الطبلب الفرصة في التجريب والصواب والخطأ حتى يتعمم ُتتاحأف 

 العادييف، وفي ظؿ سياؽ اجتماعي تحميو وتضبطو القوانيف المدرسية، ونتيجة لمتيميش
 القيود وذلؾ  بسبب ؛داخؿ مدارس الدمجنوًعا ما الذي يتعرض لو المعاقيف عقمًيا  االجتماعي
فية لتعمـ فرصة الكاالليـ تتاح ال  فإنواإلعاقة العقمية،  تحدثوالذي  المفظي والعجز المعرفية

، مما يجعميـ مياراتيـفي ضعؼ  عكسنيفإف ذلؾ الميارات االجتماعية المطموبة، وبالتالي 
 .لموقوع كضحية لمتنمر المدرسيكثر عرضو أ

 مياقشة وتفسري ىتائج الفرض الجاىي: -0

( إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف ٛتشير نتائج الفرض الثاني الواردة في جدوؿ )
لذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس الميارات االجتماعية لعينة متوسط درجات ا

 .لصالح اإلناث الدراسة
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 Sonودراسة  ،Eratay (2013) دراسة ليو نتائجإتتفؽ ىذه النتيجة مع توصمت و 
لدى الطبلب المعاقيف دالة إحصائًيا في الميارات االجتماعية  فروؽمف أف ىناؾ  (2011)
 .Walsh et al ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو دراسة اتجاه اإلناث،في  وفًقا لمنوععقمًيا 

اإلناث أكثر ميبًل لبلندماج واالنخراط في المجتمع بشكؿ عاـ، والحياة مف أف   (2019)
مف خبلؿ ىذا الميارات االجتماعية المناسبة يكتسبف  فاألسرية بشكؿ خاص؛ مما يجعمي

 .واالندماج االنخراط
 ,Özokcuنتائج دراسة ة أيًضا مع ما توصمت إليو كما تتفؽ ىذه النتيج

Akçamete & Özyürek (2017) تعمـ  ىكثر قدرة عمأالمعاقات عقمًيا اإلناث أف  فم
توظيؼ  ىقدارتيف عمإف ؛ حيث المعاقيف عقمًيا واكتساب الميارات االجتماعية مقارنة بالذكور

كثر مف الذكور، وىذا نتيجة أنزلية طاقاتيما الجسمية والعقمية في بعض األعماؿ والمياـ الم
، كما ىو نتيجة تعويض القصور في البيئة الثقافية واالجتماعية العربيةدورىف الطبيعي في 

اكتساب ميارات الحياة اليومية مثؿ باقي األقراف العادييف، وىو القياـ بدور إيجابي داخؿ 
جتماعية لمتوافؽ، والحصوؿ نطاؽ األسرة، مما ينعكس في اكتسابيف لمعديد مف الميارات اال

 عمى االستحساف مف أسرتيـ كنوع مف التعويض.
 Sexual-role identityف ىذه النتيجة مف خبلؿ التنميط الجنسي اويفسر الباحث 

 ,Ferreira‐Silva, Fonseca-Cardoso, Porto, Magalhãesكؿ مف حيث أشار ؛
& Cainé (2018)   تجاىات وأوجو النشاط التي غرس اال إلى أف التنميط الجنسي يعني

وذلؾ مف  ،وبغض النظر عف وجود إعاقة لديو أو ال )ذكر أو أنثى( الطالبتناسب جنس 
، فالمعتقدات واالتجاىات وأوجو الطالبمتعارؼ عميو في الثقافة التي ينشأ فييا  ىو خبلؿ ما

 لمجنساسبة حدد األدوار في كونيا منت التي يى الطفؿ اينشأ فيي التيالنشاط االجتماعي 
 الطالب، وحيث إف األسرة ىي المدرسة األولي التي يتعمـ فييا الطالبليو إالذي ينتمي 

 ،الميارات االجتماعية والحياتية واالستقبللية، ونتيجة لطبيعة الدور األنثوي في مجتمعاتنا
كثر ألية التي تتطمب منيا الوقار االجتماعي، والنظاـ، والرعاية، والمساعدة في األعماؿ المنز 

يعكس تفوقيف عمى الذكور سموؾ اإلناث في المدرسة، مما  ىف ىذا ينعكس عمإمف الذكور، ف
 . الميارات االجتماعية داخؿ المدارس في
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يتعمـ  طبيعة التنشئة االجتماعية؛ حيثفي ضوء أيًضا كما يمكف تفسير ىذه النتيجة 
ية بصورة جيدة، فمف بيف أىـ ا سموكيات تمكنو مف مسايرة حياتو االجتماعالفرد تدريجيً 

 Social  بالتعمـ االجتماعي المكونات األساسية لعممية التنشئة االجتماعية؛ ما يسمى
Learning  ،التعمـ المباشر عف ر؛ حيث يتـ تعمـ مباشر وتعمـ غير مباشينقسـ إلى  والذي

غير يف يتـ التعمـ في حطريؽ إكساب وتمقيف الكبار لمصغار ما ينبغي وما ال ينبغي القياـ بو، 
ا مف اكتساب الفرد لسموكيات ومعارؼ بطريقة غير مقصودة انطبلقً  عف طريؽ المباشر

وبما أنو في الثقافة العربية تحرص األسر عمى . محيطو، وذلؾ عبر المعب والتقمص والتقميد
قة ذوي االعاولأىمية التعمـ االجتماعي لئلناث بشكؿ أكبر مف الذكور لدى العادييف عامة، 

تعويض القصور لدييف بسبب إعاقتيف، فإف ذلؾ يفسر ارتفاع تعمـ ل وذلؾالعقمية خاصة؛ 
األمر  ؛الميارات االجتماعية لدى اإلناث مف خبلؿ التعمـ المباشر وغير المباشر مف األسرة

 الذي يمقي بظبللو عمى حياة اإلناث ومياراتيف االجتماعية داخؿ المدرسة.
 الفرض الجالح:مياقشة وتفسري ىتائج  -3

إلى وجػود فػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف ( ٜتشير نتائج الفرض الثالث الواردة في جدوؿ )
عينػة دى لػ ضحايا التنمر المدرسيمتوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس 

 .لصالح الذكور الدراسة
 Reiter, Bryen & Schacherليػو نتػائج دراسػة إمػع مػا توصػمت  النتيجةوتتفؽ ىذه 

حيػػث إف المعػػاقيف عقمًيػػا أكثػػر  فمػػ Glumbiü & Žuniü-Pavloviü (2010)ودراسػة  (2007)
ذلػػؾ فػػي ضػػوء األنمػػاط المميػػزة لػػذوي اإلعاقػػة العقميػػة قػػد فسػػروا ، و المدرسػػي عرضػػة لمتنمػػر
 التوافقي لدييـ. السموؾالذىنية( باإلضافة إلى انخفاض  -النفسية –البدنية  -)االجتماعية

عبػػده (، و ٕٚٔٓ؛ ٕٛٔٓىػػذه النتيجػػة أيًضػػا مػػع نتػػائج دراسػػات: الػػدىاف )كمػػا تتفػػؽ 
 المدرسػػي ( التػػي أشػػارت إلػػى أف الػػذكور أكثػػر عرضػػة كضػػحايا لمتنمػػرٕٙٔٓوشػػاىيف وعػػبلـ )

 حريػػة الحركػػةيعطػػي الػػذكور نعػػيش فيػػو؛ والػػذي طبيعػػة المجتمػػع الػػذي  فػػي ضػػوء مػػف اإلنػػاث
المجتمػع  فػي حػيف يطالػبمػف اإلنػاث،  أعمػىكؿ الييمنة والسيطرة واالحتكاؾ وفرض القػوة بشػو 

مػػف اإلنػػاث الخنػػوع والتبعيػػة وااللتػػزاـ بػػالمنزؿ وعػػدـ االخػػتبلط حرًصػػا عمػػييف، ممػػا يقمػػؿ فػػرص 
 تعرضيف لمتنمر.
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     ، مثػؿ: دراسػاتنتائج عديػد مػف التختمؼ مع ما توصمت إليو  ىذه النتيجةفي حيف إف 

Klomek, Kopelman-Rubin, Al-Yagon, Berkowitz, Apter & Mikulincer, (2016); 

Swearer, et al. (2012)  حيػث أظيػرت نتػائج تمػؾ  ؛(ٕ٘ٔٓعبدالشافي، والحػديبي )؛ وعمي، و
وقػد ، المدرسػي بػيف الػذكور واإلنػاث كضػحايا لمتنمػر دالة إحصائًيا فروؽال توجد  ونأالدراسات 
شػطة االجتماعيػة سػواء ذكػور أـ ا أقػؿ مشػاركة فػي األنف المعاقيف عقمًيػفي ضوء أذلؾ فسروا 

فػإف بالتػالي ، و فيـ متساويف فػي المشػاركة االجتماعيػة ؛باألقراف ااختمطً قؿ أإناث، مما يجعميـ 
الػدور االجتمػاعي اخػتبلؼ  عمػييـ متكافًئػا، كمػا فسػروا ذلػؾ أيًضػا مػف خػبلؿ عػدـمعدؿ التنمر 

بػيف دالػة ال توجػد فػروؽ عنػى أنػو لمذكور عف اإلناث مف المعاقيف عقمًيا في الحياة اليومية؛ بم
بينمػا  ،بػيف الػذكور اكثػر انتشػارً أكمػا أف التنمػر الجسػدي  ،الذكور واإلنػاث فػي التعامػؿ اليػومي

المدرسػي بشػكؿ  المحصمة أف التنمر كانتفي النياية و  ،بيف اإلناث اكثر انتشارً أالتنمر المفظي 
 الجنسيف. ف فروؽ جوىرية بي فيومارس بشكؿ ليس يُ  عاـ )كدرجة كمية(

توصػػمت إليػػو نتػائج دراسػػة طمػػب، مػا  أيًضػا مػػف خػػبلؿيمكػػف تفسػير ىػػذه النتيجػػة كمػا 
األوؿ: يتمثػػؿ فػػي  البعػػدرئيسػػيف، وىمػػا:  حيػػث فسػػرا ذلػػؾ فػػي ضػػوء بعػػديف(؛ ٜٕٔٓسػػميماف )

طبيعػػة البنيػػة الجسػػمية والعضػػمية التػػي تكػػوف بشػػكؿ أكبػػر لػػدى الػػذكور مقارنػػة باإلنػػاث، وىػػذه 
أقػػرانيـ العػػادييف بشػػكؿ أكبػػر ممػػا ىػػو لػػدى تعامػػؿ مػػع التفاعػػؿ و لمتػػدفعيـ  ة قػػدالجسػػمي البنيػػة

اإلناث؛ مما يجعميـ عرضًة لموقوع ضحية لمتنمر مف قبؿ أقرانيـ العادييف في ظؿ عػدـ التكػافؤ 
الثػػػاني: يتمثػػػؿ فػػػي ثقافػػػة المجتمػػػع وأسػػػاليب التنشػػػئة  البعػػػد، و فػػػي القػػػوة الجسػػػمية بينميػػػا

الفرصػة يـ التػي تسػمح لمػذكور وتعطػي، المجتمعات العربيػة بشػكؿ عػاـ االجتماعية السائدة في
لمتنمػػر أو الوقػػع فػػي حريػػة الحركػػة والتنقػػؿ والتفاعػػؿ بشػػكؿ أكبػػر؛ ممػػا يجعميػػـ أكبػػر عرضػػة 

مف اإلنػاث، البلتػي يفػرض عمػييف المجتمػع لػبس ثػوب الخجػؿ واليػدوء والسػكينة كضحية فيو 
   وكيات والتصرفات التي تتسـ بالعنؼ والتنمر.وال يتاح ليف نفس الحرية في إظيار السم

 مياقشة وتفسري ىتائج الفرضني الرابع واخلامس: -4

كشػػفت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبي عمػػى أفػػراد المجموعػػة 
الميػارات االجتماعيػة لػدييـ، وقػد تأكػد ذلػؾ مػف خػبلؿ نتػائج تنميػة  فػيالتجريبية عف فاعميتػو 

(، التػػي أشػػارت إلػػى ارتفػػاع درجػػات أفػػراد ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔالػػواردة فػػي جػػداوؿ )الفرضػػيف 
في القياس البعدي عمى مقيػاس الميػارات االجتماعيػة  بشكؿ داؿ إحصائًيا المجموعة التجريبية

مقارنة بدرجاتيـ عمى القياس القبمي، وبالمقارنة بدرجات أفراد المجموعة الضابطة فػي القيػاس 
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فػػي درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة بػػيف القياسػػيف القبمػػي  دالػػة فػػروؽ البعػػدي، وعػػدـ وجػػود
فػي درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة بػيف القياسػيف: دالػة والبعدي، وكذلؾ عػدـ وجػود فػروؽ 

مقيػػاس الميػػارات االجتماعيػػة. وبيػػذه النتػػائج تحقػػؽ صػػحة الفرضػػيف:  فػػي البعػػدي والمتابعػػة
 الرابع والخامس.

 Avcioğlu (2012) ; Huiنتػائج دراسػات مثػؿ: مػع مػا أشػارت إليػو  تتفؽ ىذه النتيجة

Shyuan Ng, et al. (2016) بػراىيـ، والنجػار )(؛ و ٕٔٔٓخطػػاب )ٔ ؛ التػػي ، (ٕٛٔٓعابػد، وا 
 المعػاقيفلمطػبلب االجتماعيػة  الميػاراتتنميػة فػي  أف البرنامج التدريبي كػاف فعػاالً توصمت إلى 

نتػػػائج دراسػػػة السػػػيد،  أشػػػارتكمػػػا   .دريس التفػػػاعميمػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ أسػػػموب التػػػ اعقمًيػػػ
والبورتػػاج  المنتسػػوري :إلػػى التحقػػؽ مػػف فاعميػػة برنػػامجيّ  (ٕٚٔٓ، وعبدالسػػتار )ؽوعبػػدالخال

برنػػػامج باإلضػػػافة أنيػػػا أظيػػػرت أف  ا؛الميػػػارات االجتماعيػػػة لػػػدى المعػػػاقيف عقمًيػػػتنميػػػة  فػػػي
الميػارات االجتماعيػة لػدى المعػاقيف ة تنميػ فػي مقارنػة بالبورتػاج أكثػر فاعميػةكػاف  المنتسوري

المعػاقيف عقمًيػا؛ حيػث  ىالميػارات االجتماعيػة لػدتنميػة التدخبلت ناجحة فػي كانت كما  ،اعقميً 
 كاف ىناؾ تحسًنا واضًحا في درجات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

 ( مػػف أف األنشػػطةٕٙٔٓ) زكػػي ،جػػاد الحسػػيني،مػػع مػػا ذكػػره ذه النتيجػػة أيًضػػا تفػػؽ ىػػكمػػا ت
أثنػػػاء )والممارسػػػات المختمفػػػة يمكػػػف أف تسػػػيـ فػػػي ترجمػػػة الميػػػارات االجتماعيػػػة المتعممػػػة 

الجمسات التدريبة( إلى سموؾ ومنيج حياتي يتعايش معو الفػرد فػي واقػع حياتػو اليوميػة، ومػف 
 يومي في المواقؼ االجتماعية المختمفة. سوًكا ممارًسا بشكؿثـ يصبح 
 Walsh et( 2019) كػؿ مػف: فػي ضػوء مػا ذكػرهأيًضػا سير ىػذه النتيجػة كما يمكف تف 

al.( مف أف البرنامج التدريبي يساعد المعاقيف عقمًيػا عمػى تعمػـ آداب السػموؾ ٕٕٔٓ، وخوج )
فػػي الوصػػوؿ إلػػى  ـلممواقػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػة، ممػػا يسػػاعدى ةاالجتمػػاعي بالطريقػػة البلئقػػ

حسػب قدراتػػو واسػتطاعتو. وىػػذا يسػيـ فػػي تغييػر السػػموؾ  أعمػى مسػػتويات األداء الػوظيفي كػػؿ
تصػػرفاتيـ االجتمػػاعي غيػػر المبلئػػـ إلػػى سػػموؾ اجتمػػاعي إيجػػابي فاعػػؿ، ممػػا يػػنعكس عمػػى 

، وسموكياتيـ في مواقؼ التفاعؿ االجتماعي، ومواجية المواقؼ التي يتنمر فييا أقػرانيـ عمػييـ
إلػػى صػػور إيجابيػػة، وكػػذلؾ تغييػػر نمػػريف( وتغييػػر الصػػور العقميػػة السػػمبية لػػدى اآلخػػريف )المت

إلػػى  المدرسػػي القصػػور فػػي السػػموؾ االجتمػػاعي المػػؤدي إلػػى وقػػوعيـ ضػػحايا لمتنمػػروتقميػػؿ 
، كػؿ ىػذا المدرسي مف الوقع كضحايا لممتنمرالطبلب مما يقي ىؤالء ، سموؾ مناسب اجتماعي
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 .اآلخريف مع لتكويف عبلقات اجتماعية طيبة البلزمةمف خبلؿ إكسابيـ الميارة 
ىذه النتائج إلى أف التدخؿ السموكي المتمثؿ فػي البرنػامج التػدريبي كػاف جممة  وتشير

 المجموعػػة التجريبيػػة مػػف المعػػاقيف عقمًيػػػا أفػػرادلػػػدى االجتماعيػػة  الميػػاراتتنميػػة فعػػااًل فػػي 
   . وُيْرِجُع الباحثاف ىذه الفاعمية إلى الجوانب التالية:القابميف لمتعمـ

 أنماطوالتقميؿ مف  ،السموؾ المرغوبة أنماطالسموكي ىو زيادة  متدخؿل لرئيساليدؼ ا فإ -ٔ
وبيف بيئاتيـ  األفرادجؿ تحقيؽ مزيد مف التوافؽ بيف أمرغوبة، وذلؾ مف الغير  ؾالسمو 

 .االجتماعية
ضمف مواقؼ تدريبية مضبوطة كانت التدريب عمييا  التي تـاعية ف الميارات االجتمإ -ٕ

 هدور أكثر قدرة عمى أف يؤدي  المعاؽ عقمًياىو جعؿ وكاف اليدؼ منيا ، ةومقنن
بشكؿ يجنبو الوقع كضحية  ويتطمب ميارات اجتماعيةو، الذي يتطمب تفاعم االجتماعي

 لمتنمر المدرسي.
لمطبلب بالواقع المعايش سات البرنامج التدريبي جم ارتباط المواقؼ التدريبية داخؿ -ٖ 

رئيسيف لمميارات  ُبعديفالمعاقيف عقمًيا داخؿ المدرسة، حيث تضمف تـ تدريبيـ عمى 
 وتتضمف: الشخصية بالقدرات المتعمقة االجتماعية الميارات( ٔ: )ىما االجتماعية،

 االندفاع، وعدـ تقؿ،مس بشكؿ الميمة وأداء عنيا، واإلجابة األسئمة )توجيو الميارات
: اآلخريف مع بالتفاعؿ المتعمقة االجتماعية الميارات( ٕ)و الذات(، وتوكيد الذات، واحتراـ

 المواقؼ في والتعامؿ صداقات، وتكويف بالقوانيف، وااللتزاـ القواعد )اتباع وتتضمف
ف كما تضم .االضطياد( وتجنب االستغبلؿ، أو لبلنخداع القابمية وعدـ االجتماعية،

تمؾ تنمية إلى ، مما أدى مناسبة ليؤالء الطبلب ةيتدريب عرض نماذج سموكيةالتدريب 
عزز ثقتيـ انخفاض تعرضيـ لممتنمر، وىذا ما ، والذي انعكس بدوره عمى لدييـالميارات 

 .، وساعدىـ عمى تعميـ ىذه المياراتبأنفسيـ في المواقؼ االجتماعية المختمفة
التي ىدفت بشكؿ ) العديد مف األنشطة والواجبات المنزلية ف جمسات البرنامج تضمنتإ -ٖ

مواقؼ مشابية ومماثمة في بغرض تعميميا رئيسي إلى تأكيد والتركيز عمى تعمـ الميارات 
الميارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية، تنمية التي أدت إلى في المدرسة( 

 الميمة وأداء عنيا، واإلجابة األسئمة توجيو مف خبلؿ إكسابيـ عدًدا مف الميارات، ومنيا:
 وااللتزاـ القواعد الذات، اتباع وتوكيد الذات، واحتراـ االندفاع، وعدـ مستقؿ، بشكؿ

https://kenanaonline.com/users/psycolog/tags/7920/posts
https://kenanaonline.com/users/psycolog/tags/7920/posts
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 أو لبلنخداع القابمية وعدـ االجتماعية، المواقؼ في والتعامؿ صداقات، وتكويف بالقوانيف،
ارات مرتبطة بمواقؼ حياتية مف خبلؿ التدريب عمى مي ؛االضطياد وتجنب االستغبلؿ،

 أسيـمنزلية مشابية لممواقؼ التي يتعرض ليا المعاقيف عقمًيا داخؿ المدرسة، األمر الذي 
فقد تبيف أف تمؾ الميارات مرتبطة بشكؿ في تعزيز والتأكيد عمى تعمـ الميارات المطموبة. 

اؽ عقمًيا الوقوع تقي المع اثمة التيممباشر بتعمـ التعامؿ في المواقؼ االجتماعية الم
 .المدرسي لمتنمر كضحية

ف جمسات البرنامج أتاحت التفاعؿ بيف أفراد المجموعة التجريبية أثناء الجمسات سواء إ -ٗ
في التدريب بعض الميارات االجتماعية المختمفة، أو االشتراؾ في أداء بعض األنشطة 

البلزمة لتحقيؽ التفاعؿ إكسابيـ الميارات تأكيد ذلؾ في  أسيـالخاصة بالبرنامج، وقد 
قامة العبلقات االجتماعية مع اآلخريف ، وقد انعكس ىذا التفاعؿ عمى االجتماعي، وا 

 .معيـلدييـ مشاعر وميارات التعايش اإليجابي  نّمىمما  عبلقاتيـ مع المحيطيف بيـ،
الميػػارات االجتماعيػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تنميػػة وقػػد تأكػػد أثػػر البرنػػامج التػػدريبي فػػي 

رنة بيف متوسطي رتب المجموعتيف: التجريبية، والضابطة بعد تطبيػؽ البرنػامج عمػى أفػراد المقا
المجموعػػة التجريبيػػة فقػػط، وىػػو مػػا يعػػد نتيجػػة منطقيػػة؛ حيػػث لػػـ يتعػػرض أفػػراد المجموعػػة 

ألى خبرات أو أنشطة قد يكػوف مػف شػأنيا إحػداث أي أثػر إيجػابي بالنسػبة ليػـ، فػي  ةالضابط
ي ألفراد المجموعة التجريبية التي تـ تطبيػؽ البرنػامج بأنشػطتو المختمفػة حيف حدث تغّير إيجاب

تنميػة عمييا، ومف ثـ  يمكف القوؿ إف ىذا التغيػر يرجػع إلػى البرنػامج التػدريبي المسػتخدـ فػي 
 الميارات االجتماعية.

الميػارات االجتماعيػة، وذلػؾ مػف خػبلؿ تنمية كما تأكدت فاعمية البرنامج التدريبي في 
وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا بػػيف القياسػػيف: البعػػدي والتتبعػػي لممجموعػػة التجريبيػػة وىػػذا عػػدـ 

يشػػير إلػػى فاعميػػة البرنػػامج إلػػى مػػا بعػػد انتيػػاء البرنػػامج، وأثنػػاء فتػػرة المتابعػػة، وعػػدـ حػػدوث 
 انتكاسة بعد انتيائو.  

ؿ لؤلفػػراد مػػف طرًقػػا جديػػدة لمتفاعػػ جويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػوء مػػا أكسػػبو البرنػػام
والتعامؿ بشكؿ مقبوؿ اجتماعًيػا، كمػا يشػير ذلػؾ إلػى تمكػنيـ مػف تعمػيـ الميػارات االجتماعيػة 

 تضمنيا البرنامج التدريبي. يالت
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 مياقشة وتفسري ىتائج الفرضني السادس والسابع: -5

كشػػفت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبي عمػػى أفػػراد المجموعػػة 
، وقػد تأكػد ذلػؾ مػف خػبلؿ لػدييـيتو في خفض التنمػر المدرسػي )الضػحية( التجريبية عف فاعم

(، التػي أشػارت إلػى انخفػاض درجػات ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔنتائج الفرضػيف الػواردة فػي جػداوؿ )
أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي عمػػى مقيػػاس ضػػحايا التنمػػر المدرسػػي مقارنػػة 

نػػػة بػػػدرجات أفػػػراد المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي القيػػػاس بػػػدرجاتيـ عمػػػى القيػػػاس القبمػػػي، وبالمقار 
البعدي، وعدـ وجود فروؽ في درجات أفراد المجموعة الضابطة بيف القياسيف القبمػي والبعػدي، 
وكػػػذلؾ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي درجػػػات أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة بػػػيف القياسػػػيف: البعػػػدي 

النتػائج تحقػؽ صػحة الفرضػيف: والمتابعة، وذلؾ عمى مقيػاس ضػحايا التنمػر المدرسػي. وبيػذه 
 السادس والسابع.

مػف أف التػدريب عمػى ( ٕٛٔٓالػدىاف )دراسػة  ما توصػمت اليػوتتفؽ ىذه النتيجة مع 
لضػػػػبط ولعػػػػب الػػػػدور والتمثيػػػػؿ الصػػػػامت باسػػػػتخداـ المعػػػػب الجمػػػػاعي الميػػػػارات االجتماعيػػػػة 

المدرسػي  لتنمػر، تسيـ في خفػض مسػتوى اعف الذاتالتعبير عمى وكذلؾ التدريب  االنفعاالت،
التعػػاوف والتفاعػػؿ االجتمػػاعي والمشػػاركة فػػي األنشػػطة  إفويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ مػػف ، )الضػػحية(

تقمػؿ  إنيػا، كمػا الثقػة بػالنفس عػززميػارات تُ اكتسػاب  عمػىيسػاعد  الجمػاعي،المختمفة والمعػب 
ميػارات التنميػة ، كمػا إف  المؤدية لموقوع كضحايا لمتنمػر والخوؼ والقمؽف المشاعر السمبية م

وبالتػػالي يقمػػؿ المواقػػؼ التػػي يحػػدث فييػػا التنمػػر، ممػػا االجتماعيػػة يقمػػؿ المشػػكبلت السػػموكية، 
الوقػوع كضػحايا لمتنمػر بسػموكيات  التػي تسػببالسمبية  )ميارات( ؿ السموكياتاستبديسيـ في ا
 إيجابية لمواجيتو.أخرى أكثر 

عديػػد مػػف الدراسػػات يػػو أشػػارت إل مػػا مػع الحاليػػة الدراسػػة نتػػائج انسػػجمت الواقػػع وفػي
بػيف الميػارات  إحصائًيا الداؿ السالب نتائج الفرض األوؿ مف االرتباطالسابقة وما توصمت إليو 

مػػر المدرسػػي )الضػػحية(؛ بمعنػػى آخػػر، يمكػػف تفسػػير االنخفػػاض فػػي التنمػػر التنو االجتماعيػػة 
ي الميػارات فػ الذي حػدث تحسففي ضوء ال المدرسي )الضحية( لدى أفراد المجموعة التجريبية

وكمػا أشػارت األدبيػات السػابقة  ،االجتماعية )كما أشارت إليو نتيجة الفرضيف الرابع والخػامس(
لممعػػاقيف عقمًيػػا فػػي التخفيػػؼ مػػف حػػدة  الميػػارات االجتماعيػػة عمػػى أيًضػػا إلػػى أىميػػة التػػدريب

 وقوعيـ كضحايا لمتنمر المدرسي.
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الواقػػع عمػػى أفػػراد  ر المدرسػػيالتنمػػ فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي خفػػض تحققػػتوقػػد 
الميػػارات االجتماعيػػة بعػػض تنميػػة ( مػػف خػػبلؿ الوقػػوع كضػػحايا لمتنمػػر) المجموعػػة التجريبيػػة

تعمميػا فػي:  الُمعػدّ الميػارات المعاقيف عقمًيا، وتتمثػؿ ىػذه الطبلب لدى المتعممة داخؿ المدرسة 
 الػػذات، واحتػػراـ النػػدفاع،ا وعػػدـ مسػػتقؿ، بشػػكؿ الميمػػة وأداء عنيػػا، واإلجابػػة األسػػئمة توجيػػو
 المواقػػػؼ فػػػي والتعامػػػؿ صػػػداقات، وتكػػػويف بػػػالقوانيف، وااللتػػػزاـ القواعػػػد الػػػذات، اتبػػػاع وتوكيػػػد

تمػػػؾ تنميػػػة لوكػػػاف االضػػػطياد،  وتجنػػػب االسػػػتغبلؿ، أو لبلنخػػػداع القابميػػػة وعػػػدـ االجتماعيػػػة،
فػي المواقػؼ  التصرؼ ، وتعمميـ كيفيةوتأكيدىـ لذواتيـ قتيـ بأنفسيـثفي تعزيز  الميارات أثر
، ومػف ثػـ المدرسػي مػف قبػؿ أقػرانيـ كضػحايا لمتنمػربشكؿ جنبيـ الوقػوع  المختمفةاالجتماعية 

الميػػارات تنميػػة  فػػي أسػػيـالػػذي يمكػػف القػػوؿ إف ىػػذا التغيػػر يرجػػع إلػػى البرنػػامج التػػدريبي 
 .المدرسيمتنمر تجنيب ىؤالء الطبلب الوقوع ضحايا لانعكست آثاره عمى  ي، والذاالجتماعية

 قػػد المعػػاقيف عقمًيػػا المشػػاركيف فػػي البرنػػامج التػػدريبي كػػوفي أف المحتمػػؿ مػػفكػػذلؾ 
 مػع عمػى التعامػؿ قػدرتيـتنمية  في أسيـ قد يكوف مما الميارات االجتماعية، مف اعديدً  اتعممو 

أقػػػرانيـ  مػػػع يـتعػػامم ميػػػارات والمواقػػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػػة، مػػػف خػػبلؿ تطػػػوير المشػػكبلت
 .ف، بشكؿ يجنبيـ الوقوع كضحايا ليـالمتنمري

 كػػاف والػػذي ،فػػي العػػرض المسػػتخدـ لؤلسػػموب اأيًضػػ البرنػػامج فاعميػػة تعػػود أف ويمكػػف
 الطمبػة فيػـ مػدى مػف والتأكػد ،والتكػرار ،التعميمػات المفظيػة وتوضػيح ،االنتبػاه جذب عمى يركز

 زيػػادة قػػدرتيـ إلػػى أدى فيكػػو قػػد ممػػا ،المناسػػبة الراجعػػة بالتغذيػػة وتزويػػدىـ ،التدريبيػػة لممػػادة
   .المدرسيمتنمر بشكؿ جنبيـ الوقوع كضحايا ل تعمـ الميارات المطموبة عمى

( الميػارات االجتماعيػةتنميػة  )مػف خػبلؿكما تأكدت استمرار فاعمية البرنامج التدريبي 
المجموعة التجريبية مف خبلؿ عدـ وجػود فػروؽ  أفرادالتنمر المدرسي الواقع عمى  عمى خفض

فػي مقيػاس ضػحايا التنمػر  إحصائًيا بيف القياسيف: البعدي، والتتبعي لممجموعة التجريبيػة دالة
، وىذا يشير إلى استمرار فاعميػة البرنػامج إلػى مػا بعػد انتيائػو، وأثنػاء فتػرة المتابعػة، المدرسي

 وعدـ حدوث انتكاسة بعد انتيائو. 
مػف خػبلؿ تفػاعميـ -تجريبيػة التػي تمقاىػا أفػراد المجموعػة ال الراجعػةكما كاف لمتغذيػة 

األثر اإليجابي فػي اسػتمرار  -وتعامميـ مع أقرانيـ بشكؿ خاص ومع المحيطيف بيـ بشكؿ عاـ
فاعيػة البرنػػامج التػدريبي؛ وذلػػؾ مػػف خػبلؿ الحػػد مػػف التنمػر الواقػػع عمػػييـ نتيجػة التحسػػف فػػي 
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د أسػػرىـ مػػف خػػبلؿ ميػاراتيـ االجتماعيػػة التػػي تػػدربوا عمييػػا داخػػؿ جمسػػات البرنػػامج، ومػػع أفػػرا
 الواجب المنزلي.

الميػارات االجتماعيػة التػي تػـ التػدريب عمييػا فػي يمكف تفسير ذلؾ فػي ضػوء أف كما 
لمحػد مػف وقػوعيـ مناسػبة ميػارات بػالتنوع والتكامػؿ، وكانػت البرنامج التدريبي اتسمت  جمسات

خػػؿ الجمسػػات، داومارسػػوىا كمػػا أنيػػـ تػػدربوا عمػػى ىػػذه الميػػارات ، المدرسػػي ضػػحايا لمتنمػػرك
مػػػع المواقػػػؼ االجتماعيػػػة ؛ األمػػػر الػػػذي سػػػمح ليػػػـ بتعميميػػػا الواجػػػب المنزلػػػي وأدوىػػػا خػػػبلؿ

 .داخؿ المدرسة وخارجيا والحياتية المختمفة
 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة يمكف صياغة مجموعة مف التوصيات الميمة، وىي كما يمي:     
ا بشكؿ عاـ عقميً  لممعاقيفة والخبرات التربوية التي تقدـ الكتب والمقررات الدراسي تضميف -ٔ

المرتبطة بقدراتيـ الشخصية  االجتماعية مف الميارات عديد عمى خاصوالقابميف لمتعمـ بشكؿ 
المردود اإليجابي عمى  بشكؿ يكوف لو، وتفاعبلتيـ مع اآلخريف؛ بغرض تحسينيا وتنميتيا

  سي.وقايتيـ مف الوقوع كضحايا لمتنمر المدر 

بمشكبلت  ف عمى العممية التعميميةيف والقائميالمعممف و يف واإلدارييبليف والمر المسؤو  توعية -ٕ
عوف ويسنوف القوانيف والموائح ا، ومف ثـ يشرّ عقميً  التي يتعرض ليا المعاقيف التنمر المدرسي

 .يضحايا لمتنمر المدرسكالمدرسية بشكؿ يحقؽ االنضباط المدرسي، ويحمييـ مف الوقوع 

لميارات اتنمية ضرورة التكامؿ بيف البيت والمدرسة في تطبيؽ البرامج التربوية التي تيدؼ إلى  -ٖ
ا القابميف لمتعمـ، حتى ال يكوف ىناؾ ازدواجية أو تبايف أو قصور عقميً  المعاقيفلدى االجتماعية 

يـ ومياراتيـ مف قدراتتنمية في ىذه البرامج، وحتى تتكامؿ الجيود المبذولة التي تساعدىـ في 
 أجؿ الوصوؿ ألقصى درجة ممكنة مف التقدـ والتحسف.

والتربية الخاصة بإجراء المزيد مف الصحة النفسية مجاؿ توجيو اىتماـ الباحثيف والدارسيف في  -ٗ
، مف الجنسيف كضحايا لمتنمر المدرسي القابميف لمتعمـ اعقميً  بوقوع المعاقيف الدراسات التي تيتـ

 .متخمص منيا، ومحاولة التصدي بالتدخؿ لسمبيةواجتماعية مف آثار نفسية  وما ينتج عنو

–تـ دعميا مف خبلؿ البرنامج البحثي العاـ بعمادة البحث العممي  شكر وتقدير: ىذه الدراسة
 ـ.ٜٕٔٓ/ٓٗٗٔ( لعاـ ٖٜالمممكة العربية السعودية برقـ ) –جامعة الممؾ خالد
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 الدراسة مراجع

)ترجمة:  .والشديدة المتوسطة اإلعاقات ذوي التالميذ تدريس(. 3102ر، فريد )براودر، ديان؛ وسبون
 الرياض.: سعود الممك جامعة بندر العتيبي، وعبدالرقيب البحيري(.

 مقترح برنامج(. 3102)محمود  دعاء زكي، عمي؛ محمود عبدالفتاح بدرة جاد، السيد؛ نادية الحسيني،
 كمية مجمة .المتوسطة العقمية اإلعاقة ذوات لمفتيات ءةاإلسا من الذات حماية ميارات لتنمية
 .02-99(، 3)01، التربية كمية - شمس عين جامعة ،النفسية العموم في التربية
(. فاعمية برنامج تدريبي إلدارة االنفعاالت في تنمية الميارات االجتماعية لدى 3100خطاب، رأفت )

 .309-005(، 33)58، جامعة بنيا- مجمة كمية التربيةاألطفال المعاقين عقمًيا. 
المرحمة االبتدائية  وعالقتو بالميارات االجتماعية لدى تالميذ يالتنمر المدرس(. 3103، حنان )خوج

(، 0)02، البحرين– مجمة العموم التربوية والنفسية. بمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية
051- 305. 

 لدى كل من األطفال العاديين واألطفال المعاقين سمعًيا(. دراسة التنمر 3101ن )يالدىان، منى حس
 .015-51(، 21)008مصر،  – مجمة عمم النفسواألطفال المعاقين عقمًيا: دراسة ميدانية. 

-المتنمر"(. فاعمية برنامج لمدراما اإلبداعية في خفض سموك التنمر 3105الدىان، منى حسين )
مجمة الوجو لدى األطفال المعاقين عقمًيا.  الضحية" وزيادة مستوى التعرف عمى تعبيرات

 .80-08(، 9)20مصر،  – الطفولة والتنمية
(. فاعمية برنامج متعدد الوسائط لتنمية االنتباه االنتقائي السمعي البصري لدى 3100الديب، ىالة )

ربية، مجمة كمية التاألطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم وأثره عمى عمميات الذاكرة لدييم. 
 . جامعة كفر الشيخ

 . دار الفكر لمطباعة والنشر: عمان.مقدمة في اإلعاقة العقمية(. 3101الروسان، فاروق )
. االجتماعي المعاصر عمم النفس(. 3110) محمود، عبدالمنعم؛ و فرج، طريف؛ و السيد، عبدالحميم

   .القاىرة: إيتراك لمنشر والتوزيع
(. دراسة مقارنة بين برنامج المنتسوري 3101وعبدالستار، ابتسام )السيد، عبير؛ وعبدالخالق، شادية؛ 

مجمة البحث وبرنامج البورتاج في تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين عقمًيا. 
 .09-38(، 2)05مصر،  -العممي في التربية

حتياجات التربوية (. ضحايا التنمر المدرسي من الطالب ذوي اال3109طمب، أحمد؛ وسميمان، عمرو )
، المجمة التربوية لكمية التربية جامعة سوىاجالخاصة والعاديين في ضوء بعض المتغيرات، 

 ، )تحت الطبع(.25
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براىيم، فيوليت؛ والنجار، سميرة ) (. برنامج تدريبي لتحسين الميارات االجتماعية 3105عابد، حسام؛ وا 
 - مجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسيةاللدى األطفال المعاقين عقمًيا في مدارس الدمج. 

 .001-12، 02مصر، 
. عالم واالجتماعية لممعاقين عقميًا األمنيةطرق تعميم الميارات (. 3115، عبدالعميم محمد )عبدالعميم

 الكتب: القاىرة.
 لمتنمر كمنبئ المغوية االضطرابات (.3108)مصطفى  الحديبي،و  وفاء؛ عبدالشافي،و عماد؛  ،عمي

(، 0)20،أسيوط جامعة -التربية كمية مجمة، الذىنية النمائية االضطرابات لذوي درسيالم
091-321. 

(. فعالية برنامج عالجي قائم عمى السيكودراما في خفض درجة السموك 3100محفوظ، عبدالرؤوف )
العدواني واكتساب الميارات االجتماعية المناسبة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية في بعض 

 .50-29(، 0)008، مجمة كمية التربية، جامعة األزىرمدارس الدمج في مدينة جدة. 
البسيطة  اإلعاقاتخصائص الطمبة ذوي (. 3112) روبرت روبرتا؛ والجوزاين، مارتن؛ ورامسي، ىنمي،

(. درا الكتاب الجامعي. اإلمارات العربية المتحدة: ، وبندر العتيبيالسرطاوي: زيدان )ترجمة
 العين.
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