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 المستخلص

ء المعاقين ذهنيًا فعالية برنامج تدريبي قائم على البناء الوجداني في تنمية اإليثار لدى أشقا

  (دراسة سيكومترية كلينيكية)

قاء هدف البحث إلى التعرف على  دى أش ار ل ة اإليث ي تنمي اء الوجداني ف ى البن ائم عل فعالية برنامج ق

ذه بشهر اء من تنفي ة المعاقين ذهنيًا، والكشف عن استمرارية تأثير البرنامج بعد االنته ت عين ، وتكون

ن٣٠من (البحث  دد ( ١٦ذكور +  ١٤هم () من األشقاء م اث) لع ا ١٥إن اقين ذهنيً ال المع ) من األطف

ري  ة بمحافظة اإلسكندرية، والمدى العم ط التعليمي إدارة وس ة ب ة الفكري وقي للتربي د ش بمدرسة أحم

اري ١٨٫٦٥) سنة بمتوسط عمري (٢٢-١٧لألشقاء يتراوح بين ( انحراف معي )، ٣٫٤١(±) سنة وب

ار المصفوفات المتتابعة  واستخدمت الباحثة المنهج  شبه ي: اختب ت أدوات البحث ف ي، وتمثل التجريب

ن  داد راف ذكاء) إع ار ال ة (اختب ي (  Ravenالملون اح القرش د الفت ب عب ة وتعري )، ١٩٨٧ترجم

ة تشخيصية (إعداد/ ومقياس  ة ومقابل تمارة حال ة)، واس داد/ الباحث ا (إع اقين ذهنيً اإليثار ألشقاء المع

افة إ ة)، باإلض ة)الباحث داد/ الباحث داني (إع اء الوج ى البن ائم عل دريبي الق امج الت ى البرن ل ل ، وتوص

  البحث إلى النتائج التالية: 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أشقاء األطفال المعاقين ذهنيًا بين القياسين:  )١
نامج القائم على البناء القبلي والبعدي لمقياس اإليثار لصالح القياس البعدي، وبالتالي فعالية البر

  الوجداني في تنمية اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا.

لم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أشقاء األطفال المعاقين ذهنيًا بين القياسين:  )٢
البعدي والتتبعي لمقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا، وبالتالي استمرارية فعالية البرنامج 

 م على البناء الوجداني في تنمية اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا.القائ

اقين  )٣ ن أشقاء المع ة م ة طرفي دى حال ار ل وجود مجموعة من العوامل الكامنة وراء انخفاض اإليث
 ذهنيًا في ضوء المقياس السيكومتري والكلينيكي المستخدم في البحث الحالي.

 الكلمات المفتاحية:

  أشقاء المعاقين ذهنيًا. -اإليثار  -اء الوجداني البن -برنامج تدريبي 
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Abstract 

The effectiveness of a training program based on emotional 
construction on developing the altruism among the mentally 

handicapped siblings (a clinical study) 

The aim of the research was to identify the effectiveness of a program 
based on emotional construction on developing the altruism among the 
mentally handicapped siblings and to reveal the continuity of the 
program's effectiveness after its completion a month. A sample consisted 
of (30) siblings (14 males + 16 females) Of children with mentally 
handicapped at Ahmed Shawki School of Intellectual Education in the 
Department of Educational Center in Alexandria, and the age range of 
siblings ranged between (17-22) years with an average age of (18.65) 
years and a standard deviation (± 3.41). The researcher used the 
experimental method. Sequential Arrays of Color (IQ Test) by Raven, 
Translation by Abd al-Fattah al-Qurashi (1987), and the altruism for 
mentally handicapped siblings (prepared by the researcher) Case and 
study and diagnostic interview form, in addition the training program 
based on emotional construction (prepared by the researcher), and the 
study reached the following results: 

1.There were statistically significant differences between the mean 
scores of siblings of mentally handicapped children between the 
measures: the pre and post of altruism scale for the benefit of post, 
and thus the effectiveness of the program based on emotional 
construction in the developing of altruism for mentally 
handicapped siblings. 

2.There were not statistically significant differences between the mean 
scores of siblings of mentally handicapped children between the 
post and follow-up of the altruism, and thus the continuity of the 
effectiveness of the program based on emotional construction in the 
developing of altruism for mentally handicapped siblings. 

3.There was a set of factors behind the decline of altruism in the case 
of peripheral of mentally handicapped siblings in the light of the 
psychometric and clinical measure used in the current study. 

key words: 

Training program - emotional construction - altruism - mentally 
handicapped siblings.  
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  مقدمة البحث:
األسرة هي الوحدة األولى التي تعتمد عليها تربية الطفل وتعليمه وانخراطه في الحياة، 

أفراد األسرة منه شخصـًا فعـاالً ومنتجـًا، وقـد يكون مبدًعا، وقد  والسيما الطفل المعاق، فقـد يجعـل
تجعل منه فردًا سلبيًا معقدًا ضـعيف اإلرادة بليـد المشاعر، ويتوقف ذلك على درجة تقبله األسرة له 
والسيما أشقائه العاديين، واسـتيعابهم وتفهمهم للمشــكالت التـــي يُعــاني منهـــا أخيهم المعاق 

يًا، والســعي نحـــو تــوفير مـــا يلزمــه مـــن احتياجات؛ لكي ينمو نمًوا سليًما سواء في محيط ذهن
 أسرته ومجتمــعه. 

) إلى أن تقبـل األسرة للطفل للمعـاق والتعـايش ١٥، ص ٢٠٠٦وقد أوضح جمال الخطيب (
فـل المعاق، بحيـث يحصـل معـه بواقعيـة لـه إيجابياته مـع مـرور الوقـت، ممـا يـنعكس علـى الط

علـى أفضـل الخــدمات التربويــة واالجتماعيــة والصــحية والنفســية، مما يعزز ثقته بنفسه، في 
حين إذا ظلت األسرة رافضـة الطفل المعاق، ولم تتقبله فقد يؤدي ذلك إلى حرمانه من فرص 

  التنمية.
المتضمن للتقبل والتعاطف مع  أن البناء الوجداني Myers (2014, p.234) وأوضح ماير

اآلخرين من أهم المتغيرات المهمة في عملية النمو الشاملة المتكاملة للمعاق؛ ألنها أحد األسس التي 
تعمل في بناء الشخصية السوية وهو حالة وجدانية داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة 

ى تنمية هذه االنفعاالت في وإحساسات وردود أفعال فسيولوجية لذلك يحرص المربون دائًما عل
 مراحل مبكرة.

وتلعـب الخصــائص الشخصــية للطفل المعــاق ذهنيًا، ومســتوى اســتقالليته واعتماده على 
نفسـه دوًرا فـي تقبل أو عـدم تقبل أفراد األسرة له؛ فـبعض الحـاالت يصعب السـيطرة علـى 

ضـرب أو التخريـب، والتصـرف بطريقـة غيــر سـلوكها، والتي تـُظهر سـلوكيات عدوانية، مثل: ال
الئقــة اجتماعيــًا، وإن مثـل هــــذه السلوكيات التـي يظهرهـا المعـاق قـد تـؤدي إلـى رفضـه وعـدم 

  ).٤٥، ص ٢٠٠٦تقبل األسرة له، وإخفائه عــــن أنظـار اآلخرين منعـًا لإلحراج (جمال الخطيـب،
وتعني تقمص  ، Empatheiaطف في اللغة اليونانيةويرجع األصل اللغوي لكلمة التعا

وهو مصطلح يُستخدم للتعبير عن القدرة على اإلدراك الحسي للخبرة الذاتية لشخص  ،رالمشاع
آخر، كما ينبع التعاطف من محاكاة ُمعاناة اآلخرين، وذلك  باستحضار مشاعر اآلخـر نـفـسـهـا إلـى 

 .(Depew, 2005, p.100)داخـل المـتـعـاطـف نـفـسـه 
) إلى أن التعاطف هـو شعور يمكن تعليمه ليكون ١٤٣، ص٢٠٠٠أشار دانييل جولمان (قد و

عنصًرا مساعدًا في الحياة العاطفية، فقد وجد أن الطفل الذي يعيش في أسرة محببة يسعى لتهدئة 
 .معاملتهم غيره من األطفال، والتعاطف معهم إذا بكوا، في حين يصرخ األطفال الذين يسيء آبائهم

ويُمثل التعاطف أحد أبعاد الذكاء األخالقي، والذي يـُشكل األساس األخالقي للطفل، ويعمل 
على حماية منظومته القيمية، وتشكيل شخصيته، وتحصينه من الرذائل، وفي هذا السياق أشارت 

عرف ) إلى أن التعاطف يتضمن قدرة الطفل على الت٢٠٠١حسونة، ومنى أبو ناشتي ( كل من أمل
على مشاعر وانفعاالت اآلخرين، والتفاعل مع ما يمر به اآلخرين من مشاعر سرور، حزن، أو 
غضب والتفاعل معهم ومشاركتهم خبراتهم السارة والمحزنة وإيثارهم على ذاته في المواقف 

 المختلفة.
التعاطف يتضمن فهم الحالة االنفعالية لآلخرين أن ) ٦٦، ص ٢٠٠٣وأوضح ياسر العيتي (

اإلحساس بمشاعرهم، فالطفل عندما يرى شخًصا حزينًا يحزن لحزنه، ويمكن التعبير عن ذلك و
بعدة طرق منها مثالً: أن يقول للشخص الذي يريد التعاطف معه: أفهم تماماً ما تشعر به، فقد مررت 

 بهذا الشعور من قبل.



 ٢٠١٨عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

٣٦٧

رين على تقبل مشاعرنا فبقدر ما نكون قاد ،ويقوم التـعـاطـف عـلـى أسـاس الـوعـي الـذاتـي
وإدراكها، نكون قادرين على قراءة مشاعـر اآلخـريـن، واألشخاص العاجزين عن التعبير عن 
عواطفهم، فإنهم يفقدون التعبير عــمــا يشعرون به، فإذا طلب منهم مـعـرفـة مـشـاعـر شـخـص 

 ).١٤٤، ص ٢٠٠٠نجدهم صم بكما عاطفيًا (دانييل جولمان،  آخـر مما يعيشون معه
حيث أنه  Sympathyيتضح مما سبق أن التعاطف أكثر من مجرد المشاركة الوجدانية 

يتضمن التعبير عن المشاركة الوجدانية من خالل االهتمام باآلخرين بالتفكير والفعل، وهو كذلك مد 
يد العون لآلخرين بروح الحب واالحترام والقدرة على اإلصغاء والتبصر بهدف التعرف على 

 ومشاعر اآلخر. أفكار
ويرتبط التعاطف بالعديد من المتغيرات النفسية الذي قد يكون السلوك العدواني واحداً منها، 
إذ إن الشخص المتعاطف غير العدواني قد يسلك سلوًكا يختلف عن سلوك الشخص العدواني، وفي 

التعاطف  ) إلى دراسة العالقة بين قابلية١٩٩٤هذا السياق هدفت دراسة أحمد محمد صالح (
 والسلوك العدواني بشكلية اللفظي والمادى لدى أطفال ما قبل المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من

طفًال، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن التعاطف يؤدى إلى خفض السلوك  ١٣٨
 فًا من البنين.العدواني ككل بشكلية اللفظي والمادي، كما توصلت الدراسة إلى أن البنات أكثر تعاط

) إلى التعرف على العالقة بين العدوان ٢٠١٥وهدفت دراسة حمدي شاكر محمود (
االستباقي والتعاطف الوجداني والمعرفي لدى المعاقين، والتعرف على الفروق في بعدى العدوان 

) من المعاقين، وأشارت نتائج ١٣٢والتعاطف في ضوء متغير النوع، وتكونت عينة الدراسة من (
لدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين العدوان االستباقي، التعاطف، ووجود ا

فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقياس التعاطف 
 .لصالح اإلناث

دوًرا في  يتضح مما سبق أن التقبل والتعاطف من المتغيرات النفسية االجتماعية التي تؤدي
الحياة االجتماعية للطفل ولها دوًرا مهماً فهم اآلخرين، وأخذ أدوارهم أو تقمص مشاعرهم، وتساعد 
هذه االنفعاالت على تحقيق االستقرار العاطفي والمرونة والقدرة على تجاوز االختالفات وتحقيق 

بدًال من  ،الفرح واالرتياحالترابط االجتماعي، والسيما في أسرة الطفل المعاق ذهنيًا، ونشر جو من 
  .التشنج واالضطراب

 المعاقين ورعاية Mental Intellectualالذهنية  اإلعاقة مشكلة وعلى الجانب اآلخر تـُمثل
 أبعادها إلبراز متواصل كبير إلى جهد بحاجة مازالت المشكلة وهذه وحضاريًا، إنسانيًا ذهنيًا مبدأ
 الرعاية من ما يستحقون المعاقون ينال أن أجل من سانيةواإلن والتربوية االجتماعية ومتطلباتها

 وهو حقوقهم الطبيعية، من كحق متخصصة علمية دراسات بناًء على المخططة واإلرشادية النفسية
االحتياجات  بذوي الخاصة المؤتمرات جميع في األخيرة، اآلونة في عليه التأكيد تزايد الذي األمر

 .الخاصة
) ودراسة كل من مولتينو، ٢٠٠٠ابتسام حسين عبد الرازق ( ولذا أوصت نتائج دراسة

إلى  Molteno, Molteno, Finchilescu & Dawn (2001)مولتينو، فينتشيليزيو، وداون 
ضرورة أن تشمل برامج التدخل المبكر المقدمة لألطفال المعاقين ذهنيًا، جميع أفراد أسرة الطفل 

 من خالل تقديم البرامج اإلرشادية الالزمة لهذه الفئة.المعاق والسيما األشقاء العاديين، وذلك 
ة ألشقاء  يم المهارات الوجداني يتضح مما سبق أن أنه على الرغم من االهتمام المتزايد بتعل
ه النفسي واالجتماعي، إال  ي دعم المعاقين ذهنيًا، والذي يشمل التقبل والتعاطف لما لها من دور ف

ة ال توجد دراسة أن التطبيق العملي لذلك لم ينل  حًظا وافيًا من الدراسة، ففي حدود إطالع الباحث
رى  ث ت ا، حي اق ذهنيً ل المع قاء الطف ه ألش تم تقديم داني ي اء الوج ى البن ائم عل امج ق ت برن تناول
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ار لألشقاء نحو  ادة اإليث ي زي ة ف دخل فعال ون أدوات ت ن أن تك ة يُمك الباحثة أن المهارات الوجداني
  .أخيهم المعاق ذهنيًا

 مشكلة البحث:
لقد تمحور االهتمام في مجال اإلعاقات حول المعاق كونه العنصر األهم في قضية   

اإلعاقة دون االلتفات إلى بقية أفراد أسرته، إال أن دراسة أسر ذوي االحتياجات الخاصة كوحدة 
اعية الناجمة متكاملة تتأثر جراء وجود طفل معاق في كيانها، والبحث عن التأثيرات النفسية واالجتم

عن وجود هذا الطفل في األسرة على األشقاء، وسبل تقديم اإلرشاد لألسرة بهدف مواجهة اإلعاقة 
والتخفيف من آثارها، لما يشكله وجود هذا الطفل المعاق من ضغط اجتماعي ونفسي عليهم، 

  متجاهلين التأثيرات التي قد تحدث على األشقاء العاديين المعاقين.
ركة األشقاء الطفل المعاق في األنشطة والبرامج التأهيلية عملية مهمة، لما لها لذا تـُعد مشا

من دور في نجاح هـذه البـرامج والخـدمات التي تقدم للطفل المعاق، ويميل االختصاصيين في هذا 
المجال إلى األخذ بعين االعتبار دور األشقاء في مثل هذه البرامج، والحرص على اطالعهم على 

المراد تنظيمهـا، وتكليفهم بدور مكمل في األنشطة البيتية، حيث يواجه األشقاء مشكالت  األنشطة
في التفاعل واإليثار مع أخيهم المعاق ذهنيًا في مواقف الحياة االجتماعية، فقد يتعاملون معه بطريقة 

  سلبية وغير فعالة، وقد يكون ذلك نتاج عدم القدرة على التحكم باالنفعاالت.
) إلى أن إهمال المهارات الوجدانية قد يُطفيء ١٥٢، ص٢٠٠٠دانييل جولمان ( وقد أشار

عند األطفال التقبل والتعاطف مع اآلخرين نتيجة تعرضهم لإليذاء االنفعالي الحاد والمستمر الذي 
ومن ثم َيشب هؤالء األطفال  ،و اإلذاللأ يتعرضوا له بالمعاملة القاسية المتسمة بالتهديدات السادية

شاعر مفرطة الحساسية أمام عواطف اآلخرين من بم وقد امتألت قلوبهم ،ذين قاسوا كل هذاال
  حولهم.

أننا  ومن األسباب التي تجعل األطفال يـفـتـقـرون إلـى المهـارات األساسية في الحياة،
تعاطف كما أننا لم نعبأ بتعليمهم ال كمجتمع لم يعبأ بالتأكد من أن كل طفل قد تعلم اإليثار لآلخر،

والسيطرة على االندفاع، ومع إهمالنا تعليـم أطفالنا الدروس الوجدانية،  الوجداني مع اآلخرين،
فقد خاطرنا بفقدنا الفرص المتاحة التي تقدمها عملية النضج األخالقي، وقد  وتركها للمصادفات

دانية، ومنها أثبتت بعض الدراسات فعالية برامج التدخل المصممة إلكساب األطفال الجوانب الوج
، أمل حسونة ومنى أبو  Ghosin (1999)غوسن التقبل والتعاطف، ومن هذه الدراسات: دراسة

)، وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة تنمية ٢٠٠٥)، عال عبد الرحمن محمد (٢٠٠١ناشتي ، (
  المهارات الوجدانية.

مدارس  في مسئولونال يتخذها التي واإلجراءات المبذولة المتعددة الجهود من الرغم وعلى
 إال لألطفال المعاقين ذهنيًا، واإلرشادية النفسية الرعاية من المناسب القدر لتحقيق الفكرية التربية

 ولعل والمعوقات، الصعوبات العديد من تواجه بأنها هذه المدارس يُمكن القول واقع إلى بالنظر أنه
ألشقاء المعاقين  المناسب بالقدر بويةوالتر الرعاية النفسيةتقديم   في واضح قصور وجود أهمها
لهم، باإلضافة إلى  المناسبة والفنيات العالجية االستراتيجيات توفير عدم إلى ذلك يعود وقد ،ذهنيًا
مهاراتهم بما بعود بالنفع  بمستوىالخدمات اإلرشادية ألفراد أسرهم من أجل النهوض  تقديمعدم 

  المجتمع.  في وإمكاناته، وتحقيق اندماجه قدراته ستثمارا على الطفل المعاق داخل أسرته، وبالتالي
قد انصبت على المعاقين  -في حدود إطالع الباحثة -كما أن معظم البحوث والدراسات 

باعتبارهم العنصر األهم في قضية اإلعاقة، وعلى الوالـدين كونهم أول الذين يعتنون بهم على 
باحثون أهمية لبعض أفراد األسرة كأشقاء المعاق، مستوى النسق األسري، ولم يولي المختصون وال

قائم على البناء تدريبي ومن ثم تحاول الباحثة في البحث الراهن التعرف على فعالية برنامج 
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وبناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في ألشقاء المعاقين ذهنيًا، اإليثار الوجداني في تنمية 
  السؤال الرئيس التالي:

إليثار لدى أشقاء امج تدريبي قائم على البناء الوجداني (التقبل والتعاطف) في تنمية اما فعالية برن
 المعاقين ذهنيًا؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال الرئيس تلتزم الباحثة باإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
س هل يختلف متوسطي درجات أشقاء المعاقين ذهنيًا بين القياسين القبلي والبعدي لمقيا )١

 تدريبي القائم على البناء الوجداني؟الاإليثار تبعًا لفعالية البرنامج 
هل يختلف متوسطي درجات أشقاء المعاقين ذهنيًا بين القياسين البعدي والتتبعي لمقياس  )٢

 تدريبي القائم على البناء الوجداني؟الاإليثار تبعًا لفعالية البرنامج 
 لدى حالة طرفية من أشقاء المعاقين ذهنيًا؟ ما العوامل الكامنة وراء انخفاض اإليثار )٣

  أهداف البحث:
  هدفت البحث الحالي إلى ما يلي: 

لدى أشقاء التعرف على فعالية برنامج تدريبي قائم على البناء الوجداني في تنمية اإليثار  )١
 .المعاقين ذهنيًا

لدى نمية اإليثار الكشف عن استمرارية فعالية برنامج تدريبي قائم على البناء الوجداني في ت )٢
 .أشقاء المعاقين ذهنيًا

اقين  )٣ قاء المع ة من أش ة طرفي دى حال ار ل اض اإليث ة وراء انخف ل الكامن ى العوام التعرف عل
 ذهنيًا.
  أهمية البحث:
  تكمن أهمية البحث الحالي نظريًا وتطبيقيًا في الجوانب التالية:  

يهدف إلى استثارة   توجه إنسانيك البناء الوجداني يستمد البحث الحالي أهميتها من أهمية )١
، مما يساعدهم على تجاوز ما يتعرضون له من لدى أشقاء المعاقين ذهنيًاالثقة بالنفس 

  مشكالت.
تعود أهمية البحث الحالي إلى ندرة الدراسات السابقة في مجال تنمية اإليثار كمكون من  )٢

 المعاق ذهنيًا. نحو أخيهممكونات التفاعل اإليجابي لألشقاء 
أشقاء المعاقين  في خصوصية الفئة التي تتناولها، وهي فئةالبحث الحالي جع أهمية تر )٣

وجه التحديد، لذا يأتي هذا  على الفئة هذه بقضايا االهتمام زيادة مؤخراً  ظهر ، ولقدذهنيًا
 من جميع نواحي شخصياتهم. لرعاية أسر المعاقين التي تـُبذل الجهود البحث في إطار

ي في تزويد القائمين على رعاية أسر المعاقين ذهنيًا بمقياس اإليثار يُسهم البحث الحال )٤
  لألشقاء نحو أخيهم المعاق ذهنيًا.

يُسهم البحث الحالي في تقديم برنامج تدريبي قائم على البناء الوجداني لتنمية اإليثار  )٥
ة لألشقاء نحو أخيهم المعاق ذهنيًا، وذلك باعتباره ضروري لتحقيق الرعاية المتكامل

  الطفل المعاق ذهنيًا.
يقدم البرنامج التدريبي دليالً عمليًا للمعلمين واألخصائيين النفسيين يرشدهم لكيفية  )٦

 االستفادة من البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني، وتطبيقه عمليًا.
 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات البحث:

  حث كما يلي:تم تحديد المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية للب
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 : Effectivenessفعالية  )١
الم ( ود ع دين محم الح ال رف ص ا: ٣٣٦، ص٢٠١٠ع ة بأنه ى أو ) الفعالي اف إل دار يُض "مق

ر  تويات المتغي ن مس ين م توى مع ل مس ة لفع ة نتيج ة التجريبي ات المجموع ن درج رح م يط
  المستقل، وتقاس هذه الفعالية بحجم التأثير بالنسبة للمتوسط العام.

 امج التدريبي القائم على البناء الوجداني:البرن )٢
The training program based on the emotional construction: 

مجموعة من التدريبي القائم على البناء الوجداني إجرائيًا علي أنه:  تـُعرف الباحثة البرنامج
المعاق  ذهنًيا  الخبرات التربوية المنظمة والمناشط المقصودة، والتي ينال من خاللها األخ

التقدير واالحترام من أشقائه العاديين وتقبله دون شروط،، والتعاطف معه، ومشاركتهم له في 
المواقف التي يحتاج إلى المساعدة منهم، ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الفنيات التي 

المنزلية، والتي  تتمثل في النمذجة، لعب الدور، المناقشة والحوار، تعزيز الذات والتكليفات
تهدف إلى زيادة تفاعل األشقاء مع أخيهم المعاق ذهنيًا بما يساعدهم على تقبله، والرضا عن 

  وجوده معهم.
 : Altruismاإليثار:  )٣

وتعرف الباحثة اإليثار إجرائيًا على أنه: فعل يقوم به األشقاء طوًعا من تلقاء أنفسهم رغبة 
عدة ألخيهم المعاق ذهنيًا، وتفضيله على أنفسهم، منهم في العطاء، وتقديم العون والمسا

ويقاس اإليثار بالدرجة التي يحصل عليها األشقاء في المقياس الذي أعدته الباحثة لهذا 
  الغرض.

 :Siblingsاألشقاء  )٤
األخوة واألخوات األسوياء للطفل المعاق ذهنيًا،  وتعرف الباحثة األشقاء إجرائيًا على أنهم:

  ) سنة.٢٢-١٧فس األبوين، وتتراوح أعمارهم من (والذين ولدوا من ن
  Mental Disabilities Childrens:األطفال المعاقون ذهنيًا: )٥

تعرف الباحثة األطفال المعاقين ذهنيًا إجرائيًا على أنهم: األطفال ذوي حاالت اإلعاقة الذهنية 
فظة اإلسكندرية، البسيطة بمدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية بإدارة وسط التعليمية بمحا

درجة) على اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة  ٧٠-٥٠والذين تتراوح معدالت ذكائهم بين (
)، ١٩٨٧ترجمة وتعريب عبد الفتاح القرشى (  .Raven, J(اختبار الذكاء) إعداد جون رافن 

  سنة. ١٢-٩والمستخدم في البحث الحالي، وتتراوح أعمارهم ما بين 
  الدراسات السابقة:اإلطار النظري و

  أوالً: البناء الوجداني:
أن البناء الوجداني المتضمن للتقبل والتعاطف مع  Myers (2014, p.234) أوضح ماير

ألنها أحد األسس التي  ؛اآلخرين من أهم المتغيرات المهمة في عملية النمو الشاملة المتكاملة للطفل
داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة تعمل في بناء الشخصية السوية وهو حالة وجدانية 

وإحساسات وردود أفعال فسيولوجية، لذلك يحرص المربون دائًما على تنمية هذه االنفعاالت في 
 مراحل مبكرة.

ويتضمن البناء الوجداني: التقبل والتعاطف، ، وسوف تتناول الباحثة كل منها على النحو 
  التالي:

  :Acceptanceالتقبل  )١
د وأن تتصف  يعني التقبل العالقة ي الب اقين الت ا المع اق ذهنيً الحميمة بين األشقاء وأخيهم المع

خص،  ول كش ا مقب اق ذهنيً أن المع رة ب ل األس اديين داخ قاء الع ابي، وإدراك األش ل اإليج بالتفاع
ت،  ل المؤق ي: التفاع ة وه ر متداخل ة عناص ابي ثالث واع التفاعل اإليج ن أن وع م ل كن ويتضمن التقب
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اركة، والتف ل المش ة التفاع ار عملي ين االعتب ذ بع دمج األخ ة ال د عملي د عن اعي، والب ل االجتم اع
اق  ف المع االجتماعي، حيث أن النمو االجتماعي يلعب دوًرا مهًما في مرحلة الطفولة، ويؤثر في تكي
ع األخرين ه م  في جميع مراحل حياته، كما يتعلم المعاق مهارات اجتماعية ومعرفية من خالل تفاعل

& Corbett, 1993, p.16)Barron .(  
  مفهوم التقبل:

ه طاهر د عرف ل فق ت التقب ي تناول ات الت ف ( تعددت تعريف ه: ٤٣، ص ١٩٩٦عيسى خل ) بأن
الجلوس واللعب  تهم ب ي رغب ا ف حالة الرضا التي يحصل عليها الفرد من قبل أقرانه، والتي يعبر عنه

  درسة.والعمل معه والتحدث إليه وزيارته وااللتقاء به خارج الم
ي مجارات ال) التقبل بأنه: ١٥٥، ص ٢٠١٤وعرفت زينب ناجي علي ( اديين ف ن الع ة م رغب

ة  المعاقين، وتكوين عالقات اجتماعية معهم مبينة على الحبة والتفاهم والتعاون والمشاركة والوجداني
  داخل وخارج المدرسة. 

رف ا سبق تع اديين ا ومم قاء الع ة األش ه رغب ى أن ل عل ة التقب وين الباحث ي تك ا ف اقين ذهنيً لمع
ال من عالقات اجتماعية حميمة مع أخيهم المعاق ذهنيًا  ودة، وين اخ عاطفي يسوده الحب والم في من

  ومشاركته ووجدانيًا دون شروط.خالله الطفل المعاق ذهنيًا التقدير واالحترام من أشقائه العاديين 
  التقبل لدى المعاقين ذهنيًا:

ة  ن الناحي ل م ب التقب ين يُحس ل ب ادة التفاع د زي ة، وعن أة أو الكلف ة بالمكاف ية االجتماعي النفس
بعض  اه بعضهم ال األشقاء وأخيهم المعاق ذهنيًا، يزداد احتمال مشاركتهم في المشاعر والعواطف تج
ه نشاطاتهم  ق في ذي يشبع حاجاتهم وتتف در ال ة بالق ة تبادلي وين عالق أي يحدث بينهم تقبل يزيد من تك

  )١٣٣، ص٢٠١٤ماعة، وهذا يزيد من التقبل (زينب ناجي علي،مع معايير الج
اقين  ون المع ا ك دة أسباب منه ويعود ضعف التقبل للمعاقين من وجهة نظر أقرانهم العاديين لع
ات،  ي المعلوم رعة تلق اه س ل: االنتب اديين، مث ا الع ي يمتلكه زات الت ائص والممي ون بالخص ال يتمتع

ائ ن الخص ك ع ا، ناهي تجابة له ي واالس مية الت ائص الجس ض الخص ة وبع ية واالجتماعي ص النفس
ة  ورة االجتماعي تكون الص الي س اديين، وبالت ن الع ف ع يتها تختل ا خصوص ة له زهم كمجموع تمي
ارهم  ى أفك ال عل ة الح نعكس بطبيع ذا ي ة، وه اديين متدني ل الع ن قب م م ة له رة االجتماعي والنظ

  ).  ١١، ص٢٠١٤وتوجهاتهم اتجاه المعاق (فريال شنيكات،
ه  ن خالل نظرات ة م ل المعاق متأين ا الطف ي يكونه ذه المشاعر واألحاسيس الت ة ه كما أن جمل
د  د عب د أشار محم ى تصرفاته وسلوكياته، وق نعكس عل ا ي ه، مم ه إلي ه ونظرة أقران و ذات لبية نح الس

د هللا ( م عب د قاس يخ، ومحم د الش ل ١٨٥، ص ٢٠١٦الحمي ي تقب ؤثر ف ي ت ل الت ض العوام ى بع ) إل
  ألشقاء ألخيهم المعاق، ومن هذه العوامل ما يلي:ا

ؤولية  -أ ت المس اق أو األخ ن األخ المع ئولون ع قاء مس ا األش د فيه ي يع ة الت ق بالدرج : تتعل
  المعاقة، مما ينتج عنه مفاهيم ومشاعر متنوعة.

ة:  -ب ابة باإلعاق ن  اإلص القلق م غار ب ال الص عر األطف ة يش ابة باإلعاق اك إص ون هن ين يك ح
 دوى لهم وإصابتهم باإلعاقة.انتقال الع

وا مشاعرهم الغضب والشعور بالذنب  -ج واء أخف اني أشقاء المعاق من الغضب، وس د يع : فق
وع  أو عبروا عنها من خالل الرفض، فإن رد الفعل هذا يتأثر بعدة عوامل هي االتصال ون

 العالقة مع الوالدين.
ال الطفاالتصال  -د ين أشقاء حي اهم أو االتصال ب ى الشعور : انعدام التف د يسهم ف اق ق ل المع

  بالوحدة، وأن المشاعر غير الودية يجب أن تكون مكبوتة.
ي حاجة مما سبق يتضح أن  ا ف اقين ذهنيً د المع ى وجه التحدي ذوي االحتياجات الخاصة وعل

ات  وين عالق الل تك ن خ ك م تهم، وذل ودهم وأهمي اس بوج رين واإلحس ن اآلخ ل م ى التقب ة إل ملح
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ودها ال ة يس عرهم اجتماعي بلهم يش دم تق ه، ألن ع اق ذات ر المع ل األس اء داخ رام والعط ب واالحت ح
  بالفشل واليأس واإلحباط، وبالتالي تكوين اتجاهات سلبية تجاه األشقاء العاديين.

) دراسة هدفت إلى التعرف على ما إذا ٢٠١٤( وفي سياق التقبل أجرت زينب ناجي علي
لتعلم من قبل أقرانهم العاديين، والتعرف على الفروق في كان هناك تقبل اجتماعي للتالميذ بطيئي ا

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ) إناث -التقبل االجتماعي وفقًا لمتغيرات: العمر، والنوع (ذكور
أهمها: عدم تقبل التالميذ العاديين لزمالئهم بطيئي التعلم، وعدم وجود فروق في التقبل االجتماعي 

  .)إناث -العمر، والنوع (ذكور  سة وفقًا لمتغيربين أفراد عينة الدرا
 :Sympathyالتعاطف  )٢

ري  ل السلوك الخي ه يمث ث أن اعي اإليجابي حي اط السلوك االجتم ي أنم اطف من أرق د التع يُع
داث وأآلم  رد أح يش الف ه يع ل، وفي ال مقاب ا ب ه تطوعيً وم ب رد، ويق ل الف ن داخ ع م ذي ينب الص ال الخ

  عرفته لما يحدث لهم.اآلخرين ومشكالتهم لمجرد م
د أشار داني ان (يوق ل المكون٧، ص٢٠٠٠ل جولم اطف يُمث ى أن التع ذكاء  ) إل ي ال ع ف الراب

م رات وجهه ا  الوجداني وهو يعني: قراءة مشاعر اآلخرين من صوتهم أو تعبي يس بالضرورة مم ول
  .يقولون، حيث أن معرفة مشاعر األخرين قدرة إنسانية خالصة

دخو اطف ال ي التع اطف ويعن نّفس، فالتع ت ال و كان ا ل ر كم خص آخ داخلي لش الم ال ى الع ل إل
ة وراء  باب الكامن دركا لألس ة، وم ة بلحظ ا لحظ ا حّساس ون شخًص اطف أن يك ن المتع ي م يقتض
ة،  حيحة أو خاطئ يئة، ص دة أو س اعره: جي ى مش م عل دم الحك رد، وع ع الف ايش م اعر، والتع المش

ب، وإشعاره بكل ذلك (محمد محمد عبد المنعم رازق غري د ال ، الرشيد إسماعيل الطاهر، وزينب عب
  ).٣٩، ص ٢٠١١

  مفهوم التعاطف:
راهيم ( ي إب د الغن ) ٥٦، ص ٢٠٠٣تعددت المفاهيم التي تناولت التعاطف، فقد عرفه أحمد عب

ذات، عن  الم ال ي ع ا ف والم اآلخرين وإدماجه اح ع ى االنفت ؤدي إل ة ت ه مشاركة وجداني التعاطف بأن
  الغير في المشاعر الحزينة والمفرحة.طريق مشاركة 

ع من داخل  Eisenberg (2009, p.53)وعرف اسنبيرج  وعي ينب التعاطف بأنه سلوك تط
رد  حية الف ة، وتض أة خارجي ار مكاف ع أو انتظ ر دون توق خص أخ ادة ش ه إف ه فاعل د ب رد، ويقص الف

  اختياريا برفاهيته من أجل مصلحة شخص أخر.
ه أيمن غريب قطب ( ي مشاركة اآلخرين ٤١، ص٠١٠٢كما عرف ة ف ة اإليجابي ه الرغب ) بأن

ة  د الحاج اندتهم عن والهم ومس م أح م وتفه ايش معه م والتع م دوافعه م وتفه اطف معه اعرهم والتع مش
     وتلبية حاجاتهم والتخفيف عنهم وإظهار السرور لفرحهم والحزن لتعاستهم أو انكسارهم. 

نعم، د الم د عب د محم ن محم ل م رف ك ين ع ي ح د  ف ب عب اهر، وزين ماعيل الط يد إس الرش
ى حادث أو شيء ٤٢، ص ٢٠١١الرازق غريب ( ) التعاطف بأنه إسقاط الفرد مشاعره الخاصة عل

 أو أمر جمالي، والتعاطف يعني أيضا تفّهم مشاعر الشخص اآلخر وحاجاته وأآلمه.
ة لألشقاء نحو أخيهم المعاق  يتضح مما سبق ي تفهم أن التعاطف هو الرغبة اإليجابي ا ف ذهنيً

  مشاعره ودوافعه ومشاركتهم أفراحه وأحزانه والتعايش معه والشعور به في مختلف المواقف.
  صور التعاطف:

ه  رتبط ب ن العواطف ت د م ه، وجدنا العدي ي تحليل ا ف ا أمعن ا كلم يتخذ التعاطف عده صور، فإنن
ي وتندرج تحته، فإذا حقق الفرد بحركته الفعلية وسلوكه خروًجا واقعيً  ذات وسجل حضوره ف ا عن ال

ة والشفقة،  ي مشاعر الرأف ر ف ي، فيظه عالم اآلخر، فهذا يسمي بالتعاطف الكلي، أما التعاطف الجزئ
ذي  واه للتعاطف ال و ن ي فه ي أو الكل ي التعاطف الجزئ ر سواء ف ا، واألم فيظل الفرد داخل ذاته فعليً
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راهيم، يؤثر في قدره على التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتعاون  ي إب د الغن ، ٢٠٠٣معهم (أحمد عب
  )٦٢ص

ان ( د عثم يد أحم ار س د أش ا ٥٥، ص ٢٠٠٠وق ية كم ة عناصر أساس اطف ثالث ى أن للتع ) إل
  :يلي

ر  الشفافية الحّسية:  -أ وتعني القدرة على اإلحساس بمشاعر الطرف اآلخر الظاهرة وغي
اهرة ر الظ رف اآلخ اعر الط اطف مش درك المتع ي أن ي ال يكف اهرة، ف ت  الظ واء أكان س

 غضبًا أو خوفًا، والتي يمكن مالحظتها بسهولة من خالل العالمات الخارجية.
ر، والظروف المهارة التفسيرية  -ب ف الطرف اآلخ ا بموق : وتعني تفسير المشاعر وربطه

ذا التفسير  دون ه ه، فب واألوضاع الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة ب
ن يالحظ يصبح التعاطف مهارة سلب ل أو تفسير، أو م ي دون تحلي ية أشبه بالرصد الفلك

  .التجربة العلمية دون أن يفسرها ويحلل نتائجها
ي اإلدراك والتفسير، وهي االستجابة لمشاعر اآلخرين:   -ج ي تعقب عمليت ة الت وهي العملي

اللفظ واء ب ر س اطف للتعبي درة المتع ى ق ر عل د كبي ى ح د إل ارة تعتم ة أو  مه أو الحرك
يمهم، اإلشا نهم، ومستوى تعل رة، ويختلف األفراد في أسلوب استجاباتهم تبعًا الختالف س

 وتوجهاتهم.
بق  ا س ح مم ه يتض اس ب ا واإلحس اق ذهنيً أخيهم المع قاء ب عور األش ل ش اطف يمث أن التع

ا هو  اقين ذهنيً ى رأسهم المع ع ذوي االحتياجات الخاصة وعل اطف م واالندماج معه، حيث يُعد التع
ا  أول درجة اق ذهنيً ع المع اطف األسرة واألشقاء م من درجات العمل معهم لتقديم يد العون لهم، فتع

م  ه صفًرا إذا ل اطف تصبح نتيجت دون التع ي ب دمج المجتمع ا أن ال يمثل البداية الحقيقية لرعايتهم، كم
 يتحقق التعاطف واإلحساس والشعور بهم.

الح ( ن ص د حس ة أحم دفت دراس ياق ه ذا الس ي ه ين  )١٩٩٤وف ة ب ى العالق رف عل ى التع إل
التعاطف والسلوك العدواني بشكلية اللفظي والمادي لدي عينه من أطفال ما قبل المدرسة، وتوصلت 
رة،  م األس اطف وحج ين التع ائيًا ب ة إحص لبية دال ة س ة ارتباطي ود عالق ى وج تان إل ان الدراس هات

راهيم ( ي إب د الغن ين  )،٢٠٠٣والسلوك العدواني، ودراسة أحمد عب روق ب ي اهتمت بدراسة الف والت
  الجنسين في التعاطف لدى األطفال، وتوصلت إلى أن اإلناث أكثر تعاطفًا من البنين.

  ثانًيا: اإليثار:
  مفهوم اإليثار:
د تناولت وم الدراسات من العدي ار مفه وم ضمن اإليث اعي السلوك مفه د  اإليجابي، االجتم فق

وس، وني ويس، ل راون، ل يالدينى، ب   &  Cialdini, Brown, Lewis, Luceوبرجعرف س
Neuberg (1997, p.481)  دون االهتمام  لآلخرين يهدف لتحقيق منفعة الذي بأنه السلوك اإليثار

ان ( د عثم اني محم ة، وعرفت ته ى الشخص من مكاسب خارجي ا سيعود عل ) ١٢٣، ص ٢٠٠٣بم
ه: السلوك ار بأن ذي اإليث ام ال ه القي رد من خالل ه ينشد الف ع ىإل ب ة والنف ق السعادة والرفاهي  تحقي

  ينعكس بدوره على شعوره بالسعادة والرضا عن نفسه".  الذي حد ذاتها في كغاية لآلخرين
وريس  ا عرف م ار Morris (2009,p. 82)بينم ه اإليث  لمساعدة شخص شي فعل أي بأن

د ل أظهرت آخر، ولق ا طوي ا دائًم د التجارب المتكررة شعوًرا إيجابيً اري، ناتًج األم ه إيث ا عن كون
رد ٢٧، ص ٢٠١٢وعرفته كل من أحالم حسن، وسحر الشروبجى( ه الف وم ب ل يق ه: فع ار بأن ) اإليث

ية بهدف  لحته الشخص ى مص ه مصلحة اآلخرين عل دًما في ا برضا وقناعة مق من تلقاء نفسه وتطوًع
ايرز  ه م ا عرف ا، كم أة ينتظره ل أو مكاف yers (2014, Mتخفيف آالمهم وزيادة سعادتهم دون مقاب

p.585) :ه ام بأن اني أو اهتم ر أن ار غي ة اعتب وي لرفاه ال ق و مث اعالت  آخر اآلخرين، وه للتف
  .االجتماعية اإليجابية
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ل : من خالل المفاهيم السابقة تعرف الباحثة اإليثار بأنه ه: فع ى أن ا عل ة إجرائيً وتعرفه الباحث
ي نهم ف ة م هم رغب اء أنفس ن تلق ا م ه األشقاء طوًع وم ب يهم  يق اعدة ألخ ون والمس ديم الع اء، وتق العط

 المعاق ذهنيًا، وتفضيله على أنفسهم.
  خصائص السلوك اإليثاري:

د أشارت  يللسلوك اإليثار ن السلوك، فق وع م ذا الن ة ه مجموعة من الخصائص توضح طبيع
 ) إلى بعض هذه الخصائص كما يلي:٤٥، ص ٢٠٠٠مها صبري أحمد (

د  أن عنصر التضحية يجب أن ضحية والعطاء، أييعنى الت السلوك اإليثاري أن )١ ه، فق يتوفر في
  تكون التضحية بالمال، الوقت، بالجهد.

ه يتوحد فيه المؤثر مع وجداني تقمص إلى يبلغ التعاطف فيه قمته متحوالً  )٢ تتضاءل ، والمؤثر ل
 .يتم التضحية من أجله الذي عظمة الهدف أمام فيه الذات

ؤثر  خاطر، فأعظم يقدمه الشخص متطوًعا عن طيبيتم بناء على طلب أحد، بل  ال )٣ سعادة للم
ه اآلخرين، فاإليثار نفسه من خالل مساعدة في تتمثل أة، ومنفعة  وأروع هدف في حد ذات مكاف

   وسعادتهم فقط اآلخرين نفسه، والسعادة المتولدة من مساعدة اإليثار في يتلقاها المؤثر وتتمثل
  هناك ثالث مظاهر للسلوك اإليثاري كما يلي: ، أنBatson (1991,58)وأورد بتسون 

اعدة  )١ لوك المس تويات  Helping Behavior:س ة مس اعدة قم لوك المس ل س ث يتمث حي
وعي وعن  اإليثار السلوك اإليثاري، وهو سلوك يمثل الكامل، وفيه يقوم الفرد  بمجهود ما تط

    .اآلخرين معاناة قصد بهدف التخفيف من
ام  الجزئي، وفيه وهو سلوك يمثل اإليثار  havior  Sharing Beسلوك المشاركة )٢ يتم اقتس

ع ه م اة الفرد ما يمتلك ف المعان ك لتخفي ي آخرين، وذل ه،  الت ا يمتلك ان م ا سواء ك يشعرون به
  .المقابل في اآلخرين تلق أي منفعة من في وذلك السلوك يكون طواعية وخاليًا من أي رغبة

 السلوك اإليثاري، والتعاطف هو إتيان في الخفي : حيث يمثل التعاطف البعثسلوك التعاطف )٣
ه  وآالمه ومعاناته اآلخر يكون لدى الفرد وعي قوي بمشاعر الشخص أن ة لدي ع وجود رغب م

  حد المشاركة الفعلية. إلى للتخفيف آالمه، ولكنه لم يصل بعد الالزمة األعمال للقيام بكافة
  السلوك اإليثاري: في العوامل المؤثرة

و روبجى(، و  Wilson (2000,p.46)نأوضح ويلس حر الش ، ص ٢٠١٢أحالم حسن وس
  ، والتي منها ما يلي:السلوك اإليثاري في أهم العوامل المؤثرة )٤٥
ى فالسلوك اإليثاري يتزايد بصورة أكيدة خالل السنوات العشر العمر الزمني: )١ اة  األول ن حي م

ا ل، وكلم ال أصبح الطف درتهم األطف ا زادت ق نًا، كلم ر س ى أكب ع التفاعل عل ذه  م اتهم، وه بيئ
 .اآلخرين شكل مهارات تواصل مع في الكفاءة يعبر عنها

وع )٢ ذكورالن ين ال روق ب ه ال توجد ف رى أن اث : حيث ي ي واإلن ا ف الشواهد  أن ، حيثراإليث
اذج المساعدة أن الحياة اليومية توضح في الواقعية ار المجتمعات تمتلئ بنم ا واإليث من  أبطاله

 ناث على حد السواء.الذكور واإل
اري، ومن  السلوك تشكيل في مهمة عملية : فالتنشئة االجتماعية بمفهومها الواسعاألسرة )٣ اإليث

اب ز والعق الل التعزي اليب الواضح أنه يمكن التأثير على معدل السلوك اإليثاري من خ  واألس
ى ن أساليب إن المباشرة للتعلم، كما ؤثر عل ة ت ة المختلف ة السلوك التنشئة االجتماعي ة وكمي وعي

اري، حيث يتضح دعم أن اإليث ال يحث االجتماعي ال ى األطف ى عزو سلوكهم إل ع  إل دواف
 .تغير طرق تفكيرهم في تفيد إيجابية

اري ) ٢٠٠٨شيماء صالح عطا هللا (وفي هذا السياق هدفت دراسة  ة السلوك اإليث ى تنمي إل
ا اقين ذهنيً ن المع وتهم م اه إخ اديين تج وة الع دى اإلخ لوك  ل ى  الس دريبي عل امج ت الل برن ن خ م

م ٤٠اإليثاري، وتكونت من ( رى ت ة الكب ة المحل ة بمدين ة الذهني ن إخوة ذوى اإلعاق ة م الً وطفل ) طف
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ن ( ت م ة تكون ة تجريبي وعتين: مجموع ى مجم يمهم إل ابطة ٢٠تقس ة ض ة، ومجموع الً وطفل ) طف
ن (٢٠تكونت من ( ائج الدراسة ٢١ـ  ٩) طفالً وطفلة، من عمر زمنى تراوح م ) سنة، وتوصلت نت

ى  ده عل امج وبع ق البرن ل تطبي ة قب ين درجات المجموعة التجريبي ة إحصائيًا ب روق دال إلى وجود ف
ة  روق دال دي، ووجد ف اس البع ة لصالح القي ة العقلي أبعاد مقياس السلوك اإليثاري إلخوة ذوى اإلعاق

وعتين التجريب ال المجم ين متوسطات درجات أطف ى إحصائيًا ب اس البعدي عل ي القي ة والضابطة ف ي
ين  ائيًا ب ة إحص روق دال ر ف م تظه ة، ول ة التجريبي ال المجموع الح أطف ار لص اس اإليث اد مقي أبع
اس للسلوك  متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي على أبعاد مقي

 اإليثاري إلخوة المعاقين ذهنيًا.
 محددات البحث:

  محددات البحث الحالي فيما يلي: تتمثل
 المحددات المكانية:  )١

وقي  د ش ا بمدرسة أحم اقين ذهنيً ال المع اديين لألطف ى األشقاء الع اقتصر البحث الحالي عل
  للتربية الفكرية بإدارة وسط التعليمية بمحافظة اإلسكندرية.

  المحددات الزمنية:  )٢
  م.٢٠١٧/٢٠١٨ن العام الدراسي تم تطبيق أدوات البحث خالل الفصل الدراسي الثاني م

  المحددات البشرية:  )٣
دد ( اث) لع ور + إن ا ١٦اقتصر البحث الحالي على أشقاء (ذك اقين ذهنيً ال المع ) من األطف

ة  ة بمحافظ ط التعليمي إدارة وس ة ب ة الفكري وقي للتربي د ش ة أحم يم بمدرس ابلين للتعل الق
  اإلسكندرية.

  منهج البحث ومتغيراته:
الي على المنهج شبه التجريبي والتصميم التجريبي ذي مجموعة الواحدة مع اعتمد البحث الح

، وفي ظل هذا المنهج تكون متغيرات البحث كما اإليثارالقياس القبلي والبعدي والتتبعي لمقياس 
  يلي:

 قائم على البناء الوجداني.البرنامج التدريبي الالمتغير المستقل:  )١
  اإليثار.المتغير التابع:  )٢

  حث: اشتمل البحث الحالي على العينات التالية:عينة الب
 عينة التحقق من الشروط السيكومترية: )١

ى ( ة عل ذه العين قاء (٦٥اشتملت ه ن أش ور + ٢٩) م دد ( ٣٦ذك اث) لع ال ٢٧إن ن األطف ) م
نهم ( يم م ابلين للتعل ا الق اقين ذهنيً ور +  ١٢المع ة  ١٥ذك وقي للتربي د ش ة أحم اث) بمدرس إن

ط إدارة وس ة ب ين  الفكري راوح ب ري لألشقاء يت دى العم كندرية، والم ة بمحافظة اإلس التعليمي
ري (٢٢-١٧( ط عم نة بمتوس اري ١٩٫١) س انحراف معي نة وب دى ٣٫٧٥(±) س ا الم )، بينم

  ).٧٠: ٥٠) سنة، ونسبة ذكائه تتراوح ما بين (١٢-٩العمري للطفل المعاق من (
  العينة األساسية: )٢

ى (  ة عل ذه العين نهم () من ا٣٠اشتملت ه قاء م ور +  ١٤ألش دد ( ١٦ذك اث) لع ) من ١٥إن
نهم ( يم م ابلين للتعل ا الق اقين ذهنيً ال المع ور +  ٧األطف وقي  ٨ذك د ش ة أحم اث) بمدرس إن

راوح  قاء يت ري لألش للتربية الفكرية بإدارة وسط التعليمية بمحافظة اإلسكندرية، والمدى العم
ين ( ري (٢٢-١٧ب ط عم نة بمتوس ان١٨٫٦٥) س نة وب اري ) س ع ٣٫٤١(±حراف معي )، وتق

ين ( راوح ب ط وتت من المتوس ائهم ض ب ذك ط (١٠٧-٩٥نس اري ١٠١) بمتوس را معي ) وانح
اق من (٥٫٣٢(± ل المع ري للطف راوح ما ١٢-٩)،  بينما المدى العم ه تت ) سنة، ونسبة ذكائ

  ).٧٠: ٥٠بين (
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   العينة الكلينيكية: )٣
ي ت ف ن  تمثل دة م ة واح ة طرفي اقين ذهحال قاء المع ي أش ا ف ر انخفاًض ة األكث ي الحال ا، وه نيً

  اإليثار.مقياس 
 أدوات البحث:

  استخدمت الباحثة األدوات التالية:        
ن  )١ ون راف داد ج ذكاء) إع ار ال ة (اختب ة الملون فوفات المتتابع ار المص    .Raven, Jاختب

  ).١٩٨٧ترجمة وتعريب عبد الفتاح القرشى (
 ا (إعداد/ الباحثة).مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيً  )٢
 استمارة دراسة حالة ومقابلة تشخيصية (إعداد/ الباحثة). )٣
 البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني (إعداد/ الباحثة). )٤

 أدوات البحث:
لتحقيق أهداف البحث ومحاولة اإلجابة عن تساؤالتها وإثبات صحة الفروض استخدمت   

ترجمة  .Raven, Jبعة الملون لقياس الذكاء إعداد جون رافن الباحثة اختبار المصفوفات المتتا
)، ومقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا. إعداد الباحثة باإلضافة ١٩٨٧وتعريب عبد الفتاح القرش (

  للبرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني. إعداد الباحثة، وذلك كما يلي:
ترجمة    .Raven, Jنة (اختبار الذكاء) إعداد جون رافن اختبار المصفوفات المتتابعة الملو

  ).٢ملحق (. )١٩٨٧وتعريب عبد الفتاح القرشى (
ى  درة عل اس الق الل قي راد من خ اء األف اس مستوى ذك يهدف اختبار المصفوفات المتتابعة إلى قي

ات،  ات واالرتباط تنباط العالق اراس ون االختب ن ( ويتك دًا، ٣٦م تخدمت البا) بن د اس ة وق حث
ة  ة الملون فوفات المتتابع ث،  Matrices Colored Progressiveلمص ة البح بتها لعين لمناس

عوبة: (أ ة الص ام متدرج ة أقس ن ثالث ون م ي تتك ى ( -أ ب-والت م عل ل قس مل ك د ١٢ب) ويش ) بن
وص أن  ى المفح وتتألف كل مفردة من رسم أو تصميم هندسي أو نمط شكلي حذف منه جزء وعل

  اقص.يختار الجزء الن
  صدق االختبار:

ي ( اح القرش د الفت ام عب ت ٤، ص١٩٨٧ق د تراوح ال وق ن األطف ة م ى عين ار عل ين االختب ) بتقن
ين  ا ب ة م ر اللغوي ذكاء غي ار ال معامالت االرتباط بين المصفوفات الملونة واختبار وكسلر، واختب

)٠٫٤٥-٠٫٢٢ ،(  
  ثبات االختبار:

د شهر قام "عبد الفتاح القرشى بحساب ثبات االختب ار بع ال بإعادة االختب ة من األطف ى عين ار عل
  ).٠٫٧٩وكان معامل الثبات (

  الحالي: ثبات اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة في البحث
ق من الشروط  ة التحق قامت الباحثة في البحث الحالي بحساب ثبات االختبار بعد تطبيقه على عين

ا، وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث بلغت ) من أشقاء المعاقين ذهنيً ٦٥السيكومترية (
ودر ريتشاردسون حيث ٠٫٧١٨قيمة معامل الثبات ( ة كي ات باستخدام معادل )، كما تم حساب الثب

  ) وهو معامل ثبات مقبول ومناسب.٠٫٧٠٦بلغت قيمته (
  ).٢مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا. إعداد/ الباحثة. ملحق (

اس  دف المقي د يه اس بع اء المقي ة ببن ت الباحث د قام ا، وق اقين ذهنيً قاء المع ار ألش اس اإليث ى قي إل
ا  ى طبيعته رف عل دف التع ار به اس اإليث عت لقي ي وض اييس الت ة المق ات النظري ة الكتاب مراجع

ا: الي ومنه ة البحث الح اس مارك واالستفادة منها فى بناء مقياس اإليثار ليناسب عين  Markمقي
ا (2000) اس أرسموند، وسيلتزر ،  مقي رحمن سيد سليمان، ومقي د ال  & Orsmondس عب
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Seltzer (2014) ار ي لإليث ى التعريف اإلجرائ اس عل ي تصميم المقي ة ف دت الباحث ا اعتم ، كم
 والتي تبنتها الباحثة في البحث الحالي.

وصيغت كل ) مفردة، ٢٤وقد تكونت الصورة األولية لمقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا من (
تم  ا، وت ه األشقاء نحو أخيهم المعاق ذهنيً وم ب ف سلوًكا يق ردات بحيث تص ن هذه المف ردة م مف
ردة  ي كل مف وارد ف د األشقاء لممارستهم للسلوكيات ال االستجابة على كل مفردة من خالل تحدي
ة  ة اإلجاب ث توضح طريق حسب مقياس "ليكرت الخماسي، وضعت الباحثة تعليمات المقياس بحي

دًا) √على المقياس، وذلك من خالل وضع عالمة ( ادًرا أو أب ) تحت خانة (دائًما ، غالبًا، أحيانًا، ن
درات  اًرا لق ت اختب ارات ليس ذه العب ة أن ه ع مالحظ قاء م ه األش عر ب ا يش ر عم ث تعب بحي
حيحة  ر ص ة تعتب أي إجاب ة ف رى خاطئ حيحة وأخ ات ص د إجاب ه ال توج ة، وإن تجيب العقلي المس

و (طالما أن ة ه ورته األولي ي ص اس ف )، ١٢٠ها تعبر عن الرأي بصدق، والدرجة القصوى للمقي
اع ٢٤والحد األدنى هو( ى ارتف اس إل ى المقي ن المتوسط عل ة م ) درجة، وتشير الدرجة  المرتفع

ن المتوسط فتشير  درجة اإليثار لألشقاء  نحو أخيهم المعاق ذهنيًا، إما الدرجة المنخفضة األقل م
  درجة اإليثار لألشقاء  نحو أخيهم المعاق ذهنيًا. إلى انخفاض

يكومترية ألدوات و روط الس ن الش ق م ة التحق ى عين ة عل ورته األولي ي ص اس ف ق المقي م تطبي ت
ا ٦٥البحث ( ه، وفيم اس، وثبات ق من صدق المقي ك بهدف التحق ا، وذل اقين ذهنيً ) من أشقاء المع

  السابقة كما يلي: يلي عرضا للنتائج المرتبطة بكل هدف من األهداف
  أوالً: صدق المقياس: 

اس  ار تم حساب صدق مقي ين، اإليث ي: صدق المحكم ا بطريق اق ذهنيً و أخيهم المع لألشقاء نح
  وصدق المحك، وفيما يلي عرض لكل طريقة:

  صدق المحكمين: )١
محكمين) من أعضاء  ١٠تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين (

در وش ١يس ملحق (هيئة الت ة ل ين باستخدام معادل ة بحساب صدق المحكم د قامت الباحث )، وق
Lawshe  ارة وى العب دق محت بة ص اب نس ، Content Validity Ratio (CVR)لحس

ار ١يوضح جدول ( اس اإليث ارات مقي وش لعب ة ل ين بطريق ) عدد مرات االتفاق وصدق المحكم
  ألشقاء المعاقين ذهنيًا.

  )١جدول (
التفاق وصدق المحكمين بطريقة لوش لعبارات مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين عدد مرات ا

  )١٠ذهنيًا (ن=

رة
عبا

ال
  

عدد 
مرات 
 االتفاق

صدق 
رة العبارة

عبا
ال

 

عدد 
مرات 
 االتفاق

صدق 
رة العبارة

عبا
ال

 

عدد مرات 
 االتفاق

صدق 
رة العبارة

عبا
ال

 

عدد 
مرات 
 االتفاق

صدق 
 العبارة

٠٫٦٠ ٨  ١٩ ٠٫٨٠ ٩ ١٣ ٠٫٨٠ ٩ ٧ ٠٫٨٠ ٩ ١ 

٠٫٨٠ ٩  ٢٠ ١ ١٠ ١٤ ١ ١٠ ٨ ١ ١٠ ٢ 

٠٫٨٠ ٩  ٢١ ٠٫٨٠ ٩ ١٥ ٠٫٨٠ ٩ ٩ ٠٫٨٠ ٩ ٣ 

١ ١٠  ٢٢ ٠٫٨٠ ٩ ١٦ ٠٫٤٠ ٧ ١٠ ٠٫٨٠ ٩ ٤ 

٠٫٨٠ ٩  ٢٣ ١ ١٠ ١٧ ١ ١٠ ١١ ١ ١٠ ٥ 

٠٫٨٠ ٩  ٢٤ ١ ١٠ ١٨ ٠٫٨٠ ٩ ١٢ ٠٫٨٠ ٩ ٦ 
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اس بط١يتضح من جدول ( ى من ) أن نسب صدق المحكمين على عبارات المقي وش أعل ة ل ريق

ي تساوي ( وش للصدق والت ي حددها ل ارتين (٠٫٦٢القيمة الحرجة الت ا عدا العب ) ١٩، ١٠) م

ا عن ( اق المحكمين عليه ارتين ٦٢. ٠حيث تقل نسب اتف اتين العب ة بحذف ه ذا قامت الباحث ) ل

ا٢٢وأصبح المقياس يتكون من ( دير اإليث قاء ) عبارة مما يُشير إلى أن المقياس صادق لتق ر ألش

  المعاقين ذهنيًا.

 صدق المحك الخارجي: )٢

اري.  لوك اإليث اس الس ع مقي اط م ل االرتب اد معام ن خالل إيج ة بحساب الصدق م ت الباحث قام
ة ٢٠٠٨إعداد/ شيماء صالح عطا هللا ( ى عين ق المقياسين عل م تطبي د ت ). كمحك خارجي، وق

غ معامل ) من أش٦٥التحقق من الشروط السيكومترية ألدوات البحث ( ا، وبل اقين ذهنيً قاء المع
 ) مما يُشير إلى معامل مقبول للصدق.٠٫٧١٩صدق المحك (

 ثانياً: ثبات المقياس: 

ا اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس  ة "ألف ي: طريق بطريقتين كما يل

  كرونباخ، وطريقة إعادة التطبيق، وفيما يلي توضيح لكل طريقة:

 :method Croonpach Alphaريقة "ألفا كرونباخ "ط )١

ائص  ة الخص راد عين نفس أف اخ " ل ا كرونب ة "ألف اس بطريق ات المقي اب ثب ة بحس ت الباحث قام

  ) قيم معامالت الثبات.٢، ويوضح جدول (ألشقاء المعاقين ذهنيًا) من ا٦٥السيكومترية (

  ) ٢جدول (

 )٦٥معاقين ذهنيًا بطريقة ألفا كرونباخ (ن=ألشقاء ال معامالت ثبات عبارات مقياس اإليثار

  م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

٠٫٧١٧ ٢١ ٠٫٧١٨ ١٧ ٠٫٧٢٦ ١٣ ٠٫٧٢٣ ٩ ٠٫٧١٧ ٥ ٠٫٧٣٠ ١ 

٠٫٧١٩ ٢٢ ٠٫٧٢٣ ١٨ ٠٫٧٢٦ ١٤ ٠٫٧٢٥ ١٠ ٠٫٧١٦ ٦ ٠٫٧٢٨ ٢ 

٠٫٧٢٦ ١٩ ٠٫٧٢٧ ١٥ ٠٫٧١٧ ١١ ٠٫٧١١ ٧ ٠٫٧٢٤ ٣ - - 

٠٫٧١٥ ٢٠ ٠٫٧١٦ ١٦ ٠٫٧٢٢ ١٢ ٠٫٧١٤ ٨ ٠٫٧٢٢ ٤ - - 

  ٠٫٧٣٢معامل الثبات الكلي للمقياس= 
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اس ٢يتضح من جدول ( ارات مقي ات عب ا ) أن قيم معامالت ثب اقين ذهنيً قاء المع ار ألش ل اإليث أق
اس ٠٫٧٣٢( من معامل ثبات المقياس ككل ى أن المقي ا يشير إل ول من )، مم ع بمستوى مقب يتمت

 الثبات.

  طريقة إعادة التطبيق: )٢

ق من الشروط اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا قامت الباحثة بإعادة تطبيق مقياس  ة التحق ى عين عل
د قامت  اني، وق ق الث ق األول والتطبي ين التطبي ارب الظروف ب ق من تق د التحق السيكومترية بع

ا ( الباحثة بحساب قيمة معامل االرتباط ين، فوجد أنه ين التطبيق ع ٠٫٧٨٥ب ى تمت ير إل ا يُش )، مم
  المقياس بمستوى مقبول من الثبات.

 مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا في صورته النهائية:

ق من صدق  د التحق ياغتها، وبع ا وص اقين ذهنيً ار ألشقاء المع بعد تحديد مفردات مقياس اإليث
ه،  اق عبارات ه واتس اس وثبات ق، المقي الحاً للتطبي ة ص ورته النهائي ي ص اس ف بح المقي أص

ردة من خالل ٢٢والمقياس في صورته النهائية يشتمل على ( تم االستجابة لكل مف ارة وي ) عب
وى  ة القص دًا)، والدرج ادًرا، وأب ا، ن ا، أحيانً ا، غالبً ة: (دائًم دائل، التالي د الب ى أح ة عل اإلجاب

ة ( ورته النهائي ي ص اس ف ة١١٠للمقي ى () درج د األدن ة ٢٢، والح ير الدرج ة، وتش ) درج
اق  يهم المع و أخ قاء نح ار لألش ة اإليث اع درج ى ارتف اس إل ى المقي ط عل ن المتوس ة م المرتفع

 ذهنيًا.

 البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني. إعداد/ الباحثة. 

لتـي يـتم تنظيمها للطفل تـُعد مشاركة األشقاء الطفل المعاق في األنشطة والبرامج التأهيلية ا
المعاق عملية مهمة لما لها من دور في نجاح هـذه البـرامج والخـدمات وتحقيقها ألهدافها، ولذا كان 

  الحرص على اطالعهم على األنشطة المراد تنظيمهـا، وتكليفهم بدور مكمل في األنشطة البيتية.

ى تكوين صورة الشخص حول ويهدف البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني إل
على البناء الوجداني والمتمثل في التدريبي إمكانياته وقدراته على إنجاز المهام، ويؤسس البرنامج 

التعاطف والتقبل، وللبرامج دور هام لدى األشقاء في تغيير أنماط التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي 
  من خالل:

  النتباه واإلدراك لمشاعر األخرين.التركيز على التدريب المراقبة الذاتية وا )١

  التدريب على وضع خطة إلنجاز األهداف تعزيز األداء وبذل الجهد. )٢

  التدريب على التقبل والتعاطف وتحمل مسئولية األخرين. )٣

القائم على البناء الوجداني، بحيث تضمن هذا التدريبي ولذا قامت الباحثة بإعداد البرنامج 
ت واألنشطة والفنيات التي تساعد على تنمية هذه المهارات لدى البرنامج مجموعة من التدريبا

أشقاء المعاقين ذهنيًا حتى يستطيع األشقاء أن يتعاملوا مع أنفسهم ومع أخيهم المعاق ذهنيًا بكل ثقة، 
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ويستطيعوا تحديد أهدافهم والعمل على الوصول إليها وتحقيقها وتحفيزهم وتشجيعهم لمحاولة حل ما 
من مشكالت بأسلوب مناسب واتخاذ قرارات صحيحة تمس أسرهم لتقييم ذواتهم يعانيه أخيهم 

 وتعزيزها واستحسانها عند أداء المهام والسلوكيات اإليجابية المرغوب فيها.

وقامت الباحثة ببناء البرنامج التدريبي في بعد االطالع اإلطار النظري والدراسات السابقة 
، نسمة صالح الدين الحمصانى Pimental & Meneres (2003)كدراسة بيمنتل، ومينرز 

)، واالطالع على المراجع ٢٠١٠)، عبد الرحمن سيد سليمان، وتهاني محمد عثمان منيب (٢٠٠٨(
)، بندر ناصر ٢٠٠٥الخاصة بالخصائص النفسية ألشقاء المعاقين ذهنيًا كدراسة موسي جبريل (

، أمن عوض غرابية  Anderson (2010))، اندرسون٢٠٠٩العتيبي وزيدان أحمد السرطاوي (
 ).٢٠١٤)، ودراسة فريال شنيكات (٢٠١٣)،  محمد سامى سعيد (٢٠١٢(

دة كل جلسة (١٨ويتكون البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني من ( ) ٤٥) جلسة، وم
اطف)، وق ل، التع ي (التقب ل ف داني والمتمث اء الوج ى البن دريبي عل امج الت ة، ويؤسس البرن م دقيق د ت

امج  د للبرن ارف وتمهي ى تع ات األول من الجلس امج، وتتض ات البرن ي جلس اد ف ذه األبع مين ه تض
م  د ت دريبي ، وق امج الت التدريبي، وتمثل الجلسة األخيرة جلسة تقييمية للتحقق من تحقيق أهداف البرن

د األهداف تخطيط اإلطار العام للبرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني على النحو الت الي: تحدي
ة اإلطار  م كتاب ي، األنشطة والوسائل، ث وي العلم د المحت امج، وتحدي م إعداد البرن ا ت ن أجله التي م

 العام للبرنامج، ووضعه في صورته النهائية.

ي  ام الدراس اني للع ي الث ل الدراس ي الفص دريبي ف امج الت ق البرن م تطبي ، ٢٠١٧/٢٠١٨وت
امج ال ذ البرن دة تنفي ت م دريبي (وتراوح اته (٦ت دد جلس غ ع ابيع، وبل ع (١٨) أس ة بواق ) ٣) جلس
ق بملحق ٤٥جلسات أسبوعياً، ومدة الجلسة ( ة، ومرف دريبات العملي ) دقيقة يقدم خاللها األنشطة والت

  ) مخطط لجلسات البرنامج القائم على البناء الوجداني (إعداد الباحثة)٤(

 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات:

أدوات البحث تمهيداً للمعالجة اإلحصائية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  تم تصحيح
، وذلك للتحقق من صحة (SPSS for Win V- 22)للعلوم االجتماعية اإلصدار الثاني والعشرون 

الفروض وتمهيداً لمناقشتها وتفسيرها، وقد تم تحليل البيانات في البحث الحالي بأساليب التحليل 
  تالية:اإلحصائي ال

ة  )١ ات المرتبط ار "ت" للعين ين  Paired Sample t-testاختب روق ب اب الف ك لحس وذل

  وتتبعي. -بعدى، وبعدي  -القياسات المتكررة: قبلى

باستخدام مربع إيتا في حالة ما إذا كانت قيمة "ت" دالة  Effect Sizeحساب حجم التأثير  )٢
 إحصائياً.
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  فروض البحث:

ي )١ ائيًا ب ة إحص روق دال د ف ة توج ا مجموع اقين ذهنيً ال المع قاء األطف ات أش طي درج ن متوس
اقين  البحث قاء المع ار ألش اس اإليث دي لمقي ي والبع ين: القبل ين القياس اب الح ذهنيً ك لص ، وذل

  القياس البعدي.

ا مجموعة  )٢ اقين ذهنيً ال المع ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أشقاء األطف
 .ذهنيًاعدي والتتبعي لمقياس اإليثار ألشقاء المعاقين بين القياسين: الب البحث

ي  )٣ ا ف اقين ذهنيً ة من أشقاء المع ة طرفي دى حال ار ل اض اإليث ة وراء انخف ل كامن د عوام توج
 ضوء المقاييس السيكومترية والكلينيكية الُمستخدمة في البحث الحالي.

  نتائج البحث:

  نتائج الفرض األول وتفسيرها: 

رض األول ع نص الف ه: ي ى أن قاء ل ات أش طي درج ين متوس ائيًا ب ة إحص روق دال د ف " توج
ار بين القياسين: القبلي والبعدي لمقياس  البحثاألطفال المعاقين ذهنيًا مجموعة  اقين اإليث ألشقاء المع

 ، وذلك لصالح القياس البعدي".ذهنيًا

قاء ات أش طي درج ين متوس روق ب اب الف ة بحس ت الباحث رض قام ذا الف ار ه ال  والختب األطف
اس  البحثالمعاقين ذهنيًا مجموعة  ار بين القياسين: القبلي والبعدي لمحاور مقي اقين اإليث ألشقاء المع

ا ( ع ايت أثير باستخدام مرب م الت ائج 2ηذهنيًا، ثم قامت باختبار داللة هذه الفروق، وحساب حج )، والنت
  ).٣يوضحها جدول (

  )٣جدول (

ري وقيم "ت"وحجم التأثير لمتوسطي درجات أشقاء المتوسط الحسابي واالنحراف المعيا
  )٣٠المعاقين ذهنيًا بين القياسين: القبلي والبعدي لمقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا (ن=

 المتغير

  )2ηحجم التأثير ( "ت" القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

 الداللة القيمة الداللة القيمة

مقياس اإليثار ألشقاء 
 المعاقين ذهنيًا 

١٠٫١٩ ٩٣٫٧٤ ٦٫٧٤ ٤٧٫٥٨ 
٢٤٫
٨١ 

  قوي ٠٫٩٥٥ ٠٫٠١

  ١٫٦٨) = ٠٫٠٥) ومستوى داللة (٢٩قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( -
  ٢٫٤٣) = ٠٫٠١) ومستوى داللة (٢٩قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( -
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ح م دول (يتض اس ٣ن ج وبة لمقي يم "ت" المحس ار ) أن ق اقين اإليث قاء المع األش =  ذهنيً
ة (٢٤٫٨١( ة (٢٩)، وهي أكبر من قيم "ت" الجدولية عند درجة حري )، مما ٠٫٠١)، ومستوي دالل

ن أشقاء نحو أخيهم  ين متوسطى درجات مجموعة البحث م ة إحصائيًا ب يُشير إلى وجود فروق دال
ين ا ا ب اق ذهنيً الي المع دي، وبالت اس البع ك لصالح القي ار، وذل اس اإليث دي لمقي ي والبع لقياسين القبل

اق  و أخيهم المع دى أشقاء نح ار ل ة اإليث ي تنمي فعالية البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني ف
ا مجموعة البح١ذهنيًا، ويوضح شكل ( اقين ذهنيً ة لمتوسطي درجات أشقاء المع ث ) األعمدة البياني

 .اإليثاربين القياسين: القبلي والبعدي لمقياس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) األعمدة البيانية لمتوسطي درجات أشقاء األطفال المعاقين ذهنيًا مجموعة البحث بين ٢شكل (
  .اإليثارالقياسين: القبلي والبعدي لمقياس 

ا ( ع ايت تخدام مرب أثير باس م الت يم حج ير ق دول (2ηوتُش ة البر٣) بج ى فعالي دريبي ) إل امج الت ن

ة البحث حيث كانت قيمة  ذهنيًاألشقاء المعاقين اإليثار القائم على البناء الوجداني في تنمية  دى عين ل

  ) حسب محكات كوهين.٠٫١٤حجم التأثير قوية وأكبر من (

ل المعايطة ( ا: دراسة خلي ن الدراسات منه ) ٢٠٠٦وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج عديد م

دين الح ال ان ٢٠٠٨الحمصانى ( نسمة ص د عثم اني محم ليمان، وته يد س رحمن س د ال )، دراسة عب

رامج٢٠١٢)، داليا السيد الباجوري (٢٠١٠منيب ( ة الب ى فعالي ذه الدراسات إل  )، حيث توصلت ه

  القائمة على المهارات الوجدانية. التدريبية
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ي توصلت ٢٠٠٨كما تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة شيماء صالح عطا هللا ( )، والت

ا وتحسين سلوك  اقين ذهنيً دى أشقاء المع اري ل إلى فعالية التدريب على تنمية التعاون والسلوك اإليث

  التكيفي نحو اإلعاقة الذهنية.

وا  ث تعرض ا مجموعة البح اقين ذهنيً ال المع قاء األطف ى أن أش ائج إل ذه النت ة ه ع الباحث وترج
اء ا ى البن ائم عل دريبي الق ددة، للبرنامج الت ة ومتع ا تضمنه من أنشطة مختلف وتحث هذه لوجداني بم

طة  ا األنش اقين ذهنيً ال المع قاء األطف دفعهم أش ا ي ة مم طة الجماعي ة األنش ي ممارس دماج ف ى االن عل
ز، المناقشة  ا التعزي ي منه ة، والت لإليثار، باإلضافة إلى الفنيات المستخدمة لتسهيل المشاركة الجماعي

ب األدوا وار، ولع ف والح ول المواق قاء ح دى األش ل ل ن ردود الفع د م ـُثير عدي ات ت ذه الفني ر، وه

ق أن  ن منطل ة، م ة المطروح ا عالق ات له ذه العملي ة، وه ات الوجداني ى العملي ف عل لوك يتوق الس
ى نفسه  اره عل ه، وإيث ة أخي ع إعاق ه م مباشرة وارتباط وثيق بشخصية الشقيق، وبالتالي تقبله وتعاطف

  في مختلف المواقف.

ق  اء تطبي ي أثن اء ف ى البن دريب عل ى الت ة المشجعة عل ة التعليمي وفير البيئ وقد قامت الباحثة بت
ل والممارسة التدريبي البرنامج ن خالل العم ة م ؛ حيث يشارك األشقاء في المهام، واألنشطة المختلف

ي دعم النفس وفير ال ى ت افة إل األداء، وباإلض يهم ب د وع ا يزي ب األدوار، مم ة ولع ن  الفعلي و م ي ج ف
  الحرية لألشقاء لطرح األسئلة واإلجابة عن االستفسارات.

أن البناء الوجداني المتضمن للتقبل والتعاطف مع  Myers (2014, p.234) وأوضح ماير

اآلخرين من أهم المتغيرات المهمة في عملية النمو الشاملة المتكاملة للطفل؛ ألنها أحد األسس التي 
سوية وهو حالة وجدانية داخلية تتصف بردود أفعال فسيولوجية لذلك تعمل في بناء الشخصية ال

  يحرص المربون دائًما على تنمية هذه االنفعاالت في مراحل مبكرة.

امج  اح البرن ة نج ع الباحث دريبي وترج دى الت ار ل ة االيث ي تنمي داني ف اء الوج ى البن ائم عل الق
د راعت بعض  ة ق ى أن الباحث ا إل اقين ذهنيً ي أشقاء المع امج، والت ذ البرن د تصميم وتنفي ادئ عن المب

  يمكن إجمالها فيما يلي:

  بالتقارب في الخصائص (العمر الزمني، الذكاء).التدريبي يتميز المشاركين في البرنامج  )١

 وبُعدها عن الرتابة والملل. التدريبي تنوع الوسائل واألنشطة في البرنامج  )٢

د حتى تضمن حصول كل مشارك على العمل مع المشاركين في مجموعات صغيرة العد )٣

 قدر مناسب من التدريب.

اء الوجداني التدريبي كما ترجع الباحثة نتيجة هذا الفرض لما يتضمنه البرنامج  القائم على البن
ع أخيهم  ي من أنشطة تهدف إلى تدريبهم على المهارات والتفاعل م ل ف دور مكم يفهم ب اق، وتكل المع
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ريمبال وفي هذا اإل األنشطة البيتية، ،  Trembla (2009, p.210) &طار يُشير كل من فيتارو، وت
Vitaro  ان ا ك ار، وال سيما إذا م ة االيث ي تنمي إلي أن التدريب على المهارات من األساليب الفعالة ف

  المشاركون يعانون من قصور في هذه المهارات.

ات أشقاء األ طي درج ين متوس ائيًا ب ة إحص روق دال ود ف ا سبق يتضح وج اقين مم ال المع طف
اس  ار ذهنيًا مجموعة البحث بين القياسين: القبلي والبعدي في مقي اقين اإليث األشقاء المع ك ذهنيً ، وذل

ة  ي تنمي ار لصالح القياس البعدي، وبالتالي فعالية البرنامج التدريبي القائم على البناء الوجداني ف اإليث
  األول. ، ومن ثم فقد تم قبول الفرضذهنيًاألشقاء المعاقين 

  نتائج الفرض الثاني ومناقشتها وتفسيرها: 

اني ه:  ينص الفرض الث ى أن قاء عل طي درجات أش ين متوس ة إحصائيًا ب روق دال "ال توجد ف
ة  ا مجموع اقين ذهنيً ال المع ثاألطف اس  البح ي لمقي دي والتتبع ين: البع ين القياس ار ب قاء اإليث ألش

  ".ذهنيًاالمعاقين 

ت  رض قام ذا الف ار ه ال والختب قاء األطف ات أش طي درج ين متوس روق ب اب الف ة بحس الباحث
اقين اإليثار المعاقين ذهنيًا مجموعة البحث بين القياسين: البعدي والتتبعي لمقياس  قاء المع األش ، ذهنيً

  ).٤ثم قامت باختبار داللة هذه الفروق، والنتائج يوضحها جدول (

  )٤جدول (

يم "ت" للفروق بين متوسطي درجات أشقاء األطفال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وق

  )٣٠(ن= المعاقين ذهنيًا مجموعة البحث بين القياسين: البعدي والتتبعي لمقياس اإليثار

  المتغير
 "ت" القياس التتبعي القياس البعدي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة القيمة

اس اإليثار ألشقاء مقي
  المعاقين ذهنيًا 

 غير دالة ١٫٤٢ ١١٫١٢ ٩٦٫٦٣ ١٠٫١٩ ٩٣٫٧٤

  ٢٫٠٤) = ٠٫٠٥) ومستوى داللة (٢٩قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( -

  ٢٫٧٥) = ٠٫٠١) ومستوى داللة (٢٩قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( -

دول ( ن ج ار٤يتضح م ور اإليث وبة لمح ة "ت" المحس غر من ١٫٤٢=( ) أن قيم ي أص )، وه

ة ( ة حري د درج ة عن يم "ت" الجدولي ين ٢٩ق ائيًا ب ة إحص روق دال ود ف دم وج ى ع ير إل ا يُش )، مم
اقين  متوسطي درجات مجموعة البحث من أشقاء االمع اس  ذهنيً ي لمقي دي والتتبع ين القياسين البع ب

امج ة البرن تمرارية فعالي الي اس ار، وبالت دريبي اإليث ى  الت ائم عل ار الق ة اإليث ي تنمي اء الوجداني ف البن
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ا، ويوضح شكل ( قاء ٢لدى أشقاء نحو أخيهم المعاق ذهنيً ة لمتوسطي درجات أش دة البياني ) األعم

  .اإليثاراألطفال المعاقين ذهنيًا مجموعة البحث بين القياسين: البعدي والتتبعي لمقياس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ء األطفال المعاقين ذهنيًا مجموعة البحث بين ) األعمدة البيانية لمتوسطي درجات أشقا٢شكل (

  .اإليثارالقياسين: البعدي والتتبعي لمقياس 

ة  ائج دراس ع نت رض م ذا الف ائج ه ق نت ة (وتتف ل المعايط دين ٢٠٠٦خلي الح ال مة ص ) نس

ا هللا (٢٠٠٨الحمصانى ( الح عط يماء ص د ٢٠٠٨)، ش اني محم ليمان، وته يد س رحمن س د ال )، عب

اجوري ()٢٠١٠عثمان منيب ( ى ٢٠١٢، ودراسة داليا السيد الب ات إل ذه الدراس )، حيث توصلت ه

رامج ة الب ة فعالي ى  التدريبي ذه الدراسات إل ائج ه ة حيث توصلت نت ارات الوجداني ى المه ة عل القائم

  استمرارية فعالية البرامج التدريبية في تنمية اإليثار والمهارات الوجدانية.

في ضوء أن المواقف التي عاشها المشاركون في جلسات ويُمكن تفسير نتيجة هذا الفرض 

القائم على البناء الوجداني مألوفة لهم ويعيشها األشقاء في حياتهم اليومية، األمر التدريبي البرنامج 

، وقد انعكس ذلك التدريبي الذي أوجد جو من الحماس للمشاركة في األنشطة التي يتضمنها البرنامج

لمشاركون في االحتفاظ بالمهارات التي تم اكتسابها، وجعلها أكثر ثباتـًا في بشكل إيجابي على قدرة ا

  نتائجهم في القياس التتبعي، رغم مرور شهر ما بين القياسين البعدي والتتبعي.
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اقين   ال المع قاء األطف يتضح مما سبق عدم وجود فرق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أش

ين القياس ا مجموعة البحث ب اس ذهنيً دي والتتبعي لمحاور مقي ارين: البع تمرارية اإليث الي اس ، وبالت

الي  اإليثارالقائم على البناء الوجداني في تنمية  التدريبي فعالية البرنامج ا، وبالت اقين ذهنيً ألشقاء المع

  فقد تم قبول الفرض الثاني.

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها: -

كامنة وراء انخفاض اإليثار لدى حالة طرفية  توجد عوامل على أنه:الثالث وينص الفرض 
 من أشقاء المعاقين ذهنيًا في ضوء المقاييس السيكومترية والكلينيكية الُمستخدمة في البحث الحالي".

والختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة دارسة الحالة، وذلك للكشف عن أهم العوامل 
أشقاء المعاقين ذهنيًا، باإلضافة إلى درجات البحث  المسببة النخفاض اإليثار لدى حالة طرفية من

السيكومترية في تحديد حالة من أشقاء المعاقين ذهنيًا ممن حصلوا على درجات منخفضة في مقياس 
  اإليثار إلجراء الدراسة الكلينيكية عليها.

  وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في سرد ومناقشة تفسير استجابة الحالة:

 ير درجات الحالة تبعاً للمقياس السيكومتري المستخدم في البحث الحالي.سرد وتفس )١

  التعرف على بيانات عن الحالة من واقع السجالت المقابلة التشخيصية. )٢

 عرض ملخص للقاءات التي تمت مع الحالة من خالل المقابلة التشخيصية. )٣

  .تحليل استجابات الحالة من خالل تاريخ الحالة المقابلة التشخيصية )٤

  التعقيب العام على نتائج الدراسة الكلينيكية. )٥

  وذلك على النحو التالي:

في مقياس الحالة التي تمت عليها الدراسة الكلينيكية هي الحالة التي تمثل أقل أفراد العينة 
  ) البيانات األولية للحالة.٥، ويوضح جدول (اإليثار

  )٥جدول (

  البيانات األولية عن الحالة

  ع. - ي -االســـم: ف   .النــــــــوع: ذكر  

  :سنة.     ١٨٫٧العمـــــــــــر   .الصف الدراسي: الصف الثاني الثانوي  
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 حالة األب: يعمل   حالة الألم: ربة منزل  

  :أفراد ٥عدد أفراد األسرة   ترتيب الحالة بين أخوته: الثالث  

 بات أخوته.وصف الحالـــــة: غير منظم وغير مهتم بمظهره، أناني، ال يبالي بمتطل  

  تحليل درجات الحالة على المقياس السيكومتري:

مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا، وكانت حصلت الحالة على درجات منخفضة في 
  ) درجة.٢٧الدرجة في القياس البعدي (

  تحليل استجابة الحالة على استمارة المقابلة التشخيصية: 

وأخت وأخ والحالة)، األب كثير السفر  –األم -ب ) أفراد هم (األ٥تتكون أسرة الحالة من(
وأخته وأخاه) في  –واألم ربة منزل، ويرعى األسرة بشكل دائم األم، وتعيش الحالة مع أسرتها (أمه

شقة، واألسرة ليس لها اختالط بالوسط الذي تعيش فيه، و"الحالة" هو االبن الثالث لألسرة بعد أخاه 
لة أخ معاق ذهنيًا، وتعانى الحالة من سلوك فوضي وعدم تنظيم، الذي يكبره بعامين، ويلي الحا

وإهمال وعدم اإلتقان، وال مباالة تجاه احتياجات أخيه المعاق ذهنيًا، وتُعانى الحالة من فقدان لألب 
لكثرة سفره، واألم وحدها غير قادرة على مساعدة األبناء بمفردها، باإلضافة إلي معاناه الحالة من 

المنزل من األم واألشقاء العاديين، لذا تلجأ إلي إيثار الذات، والخوف على الممتلكات اإلهمال في 
الشخصية، وتعاني الحالة من اتجاه سلبي نحو األخوة، أما العالقة مع الزمالء، فيشوبها االنسحاب 

  والتجنب.

  تعقيب عام على الدراسة الكلينيكية:

ذات انخفاض في  من أشقاء المعاقين ذهنيًاطرفية قامت الباحثة بالدراسة الكلينيكية على حالة 
، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات الخاصة بهذه الحالة، وكذلك اإليثاردرجات 

تحديد العوامل الكامنة وراء هذه العوامل لديها، وقد كشفت الدراسة الكلينيكية عن مجموعة من 
  العوامل والتي تتمثل فيما يلي:

ألسرة بدورها في مساعدة الحالة على مواجهة المشكالت التي تنشأ عن الفوضى عدم قيام ا )١
والتنظيم الذاتي للحالة له أثر في انخفاض معدالت اإليثار، وهذه نتيجة منطقية لعدم الترابط 

  األسرى وانشغال األب الدائم عن األسرة، وكثرة سفره بصورة دائمة.   

ة على حل المشكالت التي تُعاني منها الحالة يخلق استخدام أسلوب اإلهمال وعدم المساعد )٢
حالة من القلق المستمر لدى الحالة فتلجأ إلى األنانية لتخفف خالة التوتر والقلق التي تنشأ 

 لدى الحالة.

نتائج الدراسة الكلينيكية قد أظهرت العوامل الكامنة، والتي جاءت متممة ومما سبق فإن: 
  اسات السابقة، ونتائج الدراسة السيكومترية للبحث الحالي.لإلطار النظري ومتفقة مع الدر
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  توصيات ومقترحات: 

  الحالي، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التالية: البحثفى ضوء نتائج 

االهتمام باإلرشاد األسرى لمساعدة األشقاء على تفهم مشكالت أخيهم المعاق ذهنيًا،  )١
 في تنميته اجتماعيًا. واحتياجاته، وحثهم على المشاركة الفعالة

تشجيع األشقاء ألخوهم المعاق ذهنيًا على التعبير عن آرائه وأفكاره الذاتية ومشاعره من خالل  )٢
صور اإليثار، وذلك لتشجيعه على تحقيق ذاته ليسهل التفاعل وإقامة العالقات بينه وبين 

 أشقاؤه.

التواصل والتفاعل معه، والبعد  أن يكون األشقاء قدوة حسنة ألخوهم المعاق ذهنيًا خاصة أثناء )٣
 عن األساليب غير السوية في التعامل مع األخ المعاق ذهنيًا.

أن يحرص األشقاء على أن يلتقوا مع أسر أخرى لديها المعاقين ذهنيًا ليدركوا أنهم ليسوا  )٤
 وحدهم من لديهم أخ من ذوي اإلعاقة الذهنية.

دعوا أشقاء المعاقين لمشاركة أخيهم يجب على المسؤولين بمدارس التربية الخاصة أن ي )٥
المعاق في الحفالت المدرسية والرحالت الترفيهية حتى تنكسر سياسة العزلة بينهم، والتى 

 أوجدتها النظرة التقليدية لإلعاقة.

االهتمام بأن يكون أشقاء المعاقين ذهنيًا بمثابة القدوة الحسنة داخل األسرة ألخيهم المعاق  )٦
قاء على التواجد مع المعاق في مواقف اجتماعية يكون فيها األخ مقبول ذهنيًا، وتشجيع األش

 اجتماعيًا.

  بحوث مقترحة:

الحالي، فإن الباحثة تقترح بعض البحوث التي قد يكون هناك مجاالً  البحثفي ضوء نتائج 
  لدراستها في المستقبل كما يلي:

 النفسي لدى أشقاء المعاقين ذهنيًا.فعالية برنامج قائم على البناء الوجداني في تنمية التوافق  )١

 اإليثار وعالقته بالتوافق النفسي لدى أشقاء المعاقين ذهنيًا. )٢

دى  )٣ نفس ل ي ال ة ف ي والثق ي تحسين السلوك التكيف أثيره ف اء الوجداني وت ى البن ائم عل برنامج ق
 أشقاء المعاقين ذهنيًا.

ي خفض المشكالت ا )٤ اء الوجداني ف ى البن ائم عل اقين فعالية برنامج ق دى أشقاء المع لسلوكية ل
 ذهنيًا. 

دى  )٥ ذات ل وم ال ق المستقبل وتحسين مفه ي خفض قل اء الوجداني ف فعالية برنامج قائم على البن
 أشقاء المعاقين ذهنيًا.
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  المراجع

 أوالً: مراجع باللغة العربية:

ذات واالضطرابات ). العالقة بين كل من الكفاءة االجتماعية ومفهوم ال٢٠٠٠ابتسام حسين عبد الرازق (
رسالة سنة).  ١١-٦السلوكية لدي األطفال ذوي التخلف العقلي البسيط في الفئة العمرية من (

  ، كلية اآلداب. جامعة عين شمس.ماجستير غير منشورة

). اإليثار لدى األطفال الصم والمكفوفين في مسقط ٢٠١٢أحالم حسن محمود، وسحر الشروبجى (
  .٩٢-١٩)، ٣( ٦، مجلة أمارباكافية. واإلسكندرية. دراسة عبر ثق

). قابلية التعاطف وعالقتها ببعض المتغيرات األسرية لدي طفل رياض األطفال. ١٩٩٤أحمد حسن صالح (
  .١٨٩ -١٥٥)، ٢(١٠، المجلة المصرية للدراسات النفسية

مجلة كلية ل. ). التعاطف واإليثار وعالقتهما بتقدير الذات لدي األطفا٢٠٠٣أحمد عبد الغني إبراهيم (
  . ٨٠ -٥٣)، ١( ٤٥، التربية بالزقازيق

ذكاء الوجداني، ٢٠٠١حسونة، ومنى أبو ناشتي ( أمل اد ال ة ). برنامج إكساب أطفال الرياض بعض أبع مجل
  .٨٨-٦٣، )٣٣، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس (دراسات الطفولة

ة ( وض غرابي ن ع لو٢٠١٢أم وة وس ات اإلخ ان. ). اتجاه ة عم ي مدين ا ف اقين عقليً وتهم المع و إخ كياتهم نح
  كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة،

). اإليثار واألنانية والتعاطف الوجداني والهوية الخلقية لدى طالب ومعلمي ٢٠١٠أيمن غريب قطب (
- ١)، ٥جامعة عين شمس، ( سي.المؤتمر السنوي الخامس عشر مركز اإلرشاد النفاألزهر. 

٥١ .  

رطاوي ( د الس دان أحم ي وزي ن وجهة ٢٠٠٩بندر ناصر العتيب ا م اقين فكريً إخوتهم المع ة األشقاء ب ). عالق
 .١٥٩-١٢٩)، ٢( ٢٧، المجلة الدولية لألبحاث التربويةنظر األشقاء وأولياء األمور. 

  .. عمان: دار الفكرذوي الحاجات الخاصةمقدمــة فــي تعلــيم الطلبــة ). ٢٠٠٦جمــال الخطيــب (

ود ( اكر محم دي ش داني ٢٠١٥حم اطف الوج ا بالتع ل وعالقتهم دوان رد الفع تباقى وع دوان االس ). الع
  .٥٥-١)، ٢(٣١، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوطوالمعرفي لدى المعاقين سمعياً. 

ل المعايطة ( ة٢٠٠٦خلي امج ). فاعلي ي جمعي إرشاد برن ض مستو ف دى النفسية الضغوط ىخف  أخوة ل
ة اإلعاقة األطفال ذوي وأخوات ر الشديدة العقلي اتهم وتغيي ا اتجاه وراه رسالة .نحوه ر دكت  غي
 .العربية عمان كلية التربية، جامعة ،منشورة

). عالية برنامج سيكودرامي في تنمية مفهوم اإليثار لدى أطفال الروضة من ٢٠١٢داليا السيد الباجوري (
  .٢٣٣-٢١٣)، ١، (مجلة كلية رياض األطفال جامعة بور سعيدوات. سن ٦ - ٤

ان ل جولم الي. ٢٠٠٠( دانيي ى الجب ة: ليل اطفي. ترجم ذكاء الع ة). ال الم المعرف لة ع دد (سلس ): ٢٦٢، ع
  الكويت المجلس الوطني للثقافة، الفنون، واآلداب.
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لم من وجهة نظر أقرانهم من ). التقبل االجتماعي لدي التالميذ بطيء التع٢٠١٤زينب ناجي علي (
  . ١٥٩-١٢٤)، ١(٢٤، . مجلة البحوث التربوية والنفسيةالعاديين

). فاعلية برنامج تدريبي لتنمية السلوك اإليثاري لألطفال العاديين تجاه ٢٠٠٨شيماء صالح عطا هللا (
  ، كلية التربية، جامعة عين شمس.ماجستير غير منشورة رسالةإخوتهم المعاقين عقليًا. 

ه ). ٢٠٠٦صالح الدين محمود عالم ( ه وتوجهات وي والنفسي: أساسياته وتطبيقات ويم الترب اس والتق القي
 : دار الفكر العربي.المعاصرة

 طلبة االجتماعي لدى المرتبطة بالقبول والرفض الشخصية ). خصائص١٩٩٦عيسى خلف ( طاهر
 التربية، جامعة كلية ،شورةماجستير غير من رسالة .بغداد في والثانوية المتوسطة المرحمة

   بغداد.

). فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تنمية ٢٠١٠عبد الرحمن سيد سليمان، وتهاني محمد عثمان منيب (
  . ٧٦-٤٣، ٤) ٣، (مجلة الطفولة والتربيةالتفاعل اإليجابي بين األشقاء وأخيهم المعوق عقليًا. 

  . الكويت: دار القلم.لمتتابعة الملونة لجون رافناختبار المصفوفات ا). ١٩٨٧عبد الفتاح القرشي (

دى ٢٠٠٥عال عبد الرحمن محمد ( اري ل ). فاعلية برنامج لتنمية الذكاء الوجداني وتأثيره على التفكير االبتك
  .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، األطفال، 

لقبول والتفاعل االجتماعي للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في ). مستوي ا٢٠١٤فريال شنيكات (
  .١٦٩-١٤١)، ٢(٤١، مجلة دراسات العلوم التربويةالمدارس العادية في األردن. 

ماجستير  رسالة). أنماط العالقات األخوية وعالقتها بتقبل األم للطفل المعاق. ٢٠١٣محمد سامي سعيد (
  جامعة الفيوم.، كلية التربية، غير منشورة

). سمات الشخصية وعالقته بالسلوك اإليثاري لدى طالب المرحلة الثانوية، ٢٠٠٠مها صبري أحمد (
  ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.منشورة رسالة ماجستير غير

 ٢٣األردن،  مجلة دراسات العلوم التربوية،). الصحة النفسية لدي إخوة المعاقين. ٢٠٠٥موسي جبريل (
)١٣٩-١١٨)، ١.  

). فاعلية برنامج إرشادي تدريبي لخفض الضغوط النفسية لدى أخوة ٢٠٠٨نسمة صالح الدين الحمصانى (
، كلية البنات رسالة دكتوراه غير منشورةالمعاقين عقليًا وعالقتها بمفهومهم عن ذواتهم، 

  لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.

  دار الفكر: . دمشقرة جديدة في العالقة بين الذكاء والعاطفةالذكاء العاطفي نظ). ٢٠٠٣ياسر العيتي(
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 المالحق

  ) ١ملحق (

  قائمة أسماء السادة المحكمين 

  الجامعة  الكلية  التخصص  الدرجة العلمية  سماء السادة المحكمينأ  م

  اإلسكندرية  رياض األطفال  الصحة النفسية  أستاذ  أ.د. أشرف محمد شريف  ١

  دمنهور  التربية  علم النفس التربوي  أستاذ  أ.د. سعيد عبد الغنى  ٢

  الزقازيق  التربية  التربية الخاصة  أستاذ  أ.د. عادل عبد هللا محمد  ٣

  اإلسكندرية  اآلداب  الصحة النفسية  أستاذ   .د. عادل شكريأ  ٤

  عين شمس  التربية  الصحة النفسية  أستاذ  أ.د. عادل عز الدين األشول  ٥

  عين شمس  التربية  التربية الخاصة  أستاذ  أ.د. عبد الرحمن سليمان  ٦

  اإلسكندرية  رياض األطفال  الصحة النفسية  أستاذ   أ.د. عبد الفتاح على غزال  ٧

  طنطا  التربية  الصحة النفسية  أستاذ  أ.د. محمد عبد الظاهر الطيب  ٨

  القاهرة  اآلداب  علم النفس التربوي  أستاذ  أ.د. معتز عبد هللا  ٩

  اإلسكندرية  التربية  علم النفس التربوي  أستاذ  أ.د. ناجى محمد قاسم  ١٠

 .تم ترتيب أسماء السادة المحكمين وفقاً للترتيب األبجدي  
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  )٢ملحق (

 صورة النهائية لمقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا ال

  (إعداد/ الباحثة) 

  بيانات أولية:

  

  

  

  التعليمات:

  عزيزي األخ / األخت ،،

الل وضع عالمة  ن خ ا بوضوح م ب عليه ود أن تجي ي ن ارات الت ن العب ة م ي مجموع ا يل يعرض عليك فيم
ادًرا أو √( ا، ن ا، أحيانً ا، غالبً ة (دائًم ت خان ذه ) تح ة أن ه ع مالحظ ال م ه فع عر ب ا تش ر عم ث تعب دًا) بحي أب

ر  ة تعتب أى إجاب ة ف رى خاطئ العبارات ليست اختبارا لقدراتك العقلية علًما بأنه ال توجد إجابات صحيحة وأخ
ا منها  رك أي اس، وال تت ارات المقي ع عب ى جمي ة عل ك بصدق حاول اإلجاب صحيحة طالما أنها تعبر عن رأي

  جابة:وأالن أبدا في اإل

  الباحثة

  

  مقياس اإليثار ألشقاء المعاقين ذهنيًا

  أبًدا  نادًرا  أحيانًا  غالبًا  دائًما  العبارة  م

ة   ١ ان بحاج ا إذا ك اق ذهنيً ي المع روفي ألخ ي مص أعط
  له.

          

ة   ٢ ا بحاج يء وأن ا أي ش اق ذهنيً ي المع اج أخ دما يحت عن
  له أعطيه له.

          

ا   ٣ اق ذهنيً ي المع ل أخ دما يحم ا عن ة، أحمله ة ثقيل حقيب
  عنه حتى وإن كنت مريض.

          

دي،   ٤ لة ل ة المفض رامج التلفزيوني د الب اهد أح دما أش عن
  وأراد أخي المعاق ذهنيًا أن يغير القناة، أغيرها له.

          

  نثىأ     ذكر :  النوع  :.......................................................................  االسم

 تاريخ  اليوم:..............................               نثى  أ  ذكر نوع األخ المعاق:   
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ا   ٥ اق ذهنيً عندما اشترى شيء جديد، ويحتاجه أخي المع
  أعطيه له.

          

ي ال  ٦ ا أدوات اق ذهنيً ي المع ي أخ اج أعط ية إذا احت مدرس
  لها.

          

            أحكي ألخي المعاق ذهنيًا القصص عندما يريد ذلك.  ٧

            أساعد أسرتي في تحمل أعباء خدمة أخي المعاق ذهنيًا  ٨

اق   ٩ ي المع ا أخ ثمن وطلبه ة ال ة غالي دي لعب ان ل إذا ك
  ذهنيًا مني، أعطيها له.

          

ت اتصل بأخي المعاق ذهنيًا ألطمئن عليه   ١٠ و كن ى ول حت
  مشغوالً.

          

            أبقى متحرراً من االلتزامات تجاه أخي المعاق ذهنيًا.  ١١

            ألعب مع أخي المعاق ذهنيًا في أوقات فراغي.  ١٢

            .أحاول مساعدة أخي المعاق ذهنيًا قدر المستطاع  ١٣

ا   ١٤ اق ذهنيً ي المع دث ألخ ا يح داً عم ى بعي ب أن أبق أرغ
  من أمور.

          

و   ١٥ ى ل ه، حت أجلس مع أخي المعاق ذهنيًا لكي أتحدث مع
  كنت مشغوالً.

          

ي   ١٦ ى نفس ا عل اق ذهنيً ي المع ار أخ دم إيث أن ع عر ب اش
  أنانية وحقد.

          

م   ١٧ ه، رغ اء واجبات ي إنه ا ف اق ذهنيً ي المع اعد أخ أس
  واجباتي الكثيرة.

          

            يًا.ال أدخر جهدًا في مساعدة مع أخي المعاق ذهن  ١٨

            أشارك أخي المعاق ذهنيًا بعض مالبسي.  ١٩

            أساعد أخي المعاق ذهنيًا في ارتداء مالبسه.  ٢٠

ا إذا   ٢١ اق ذهنيً ه ألخي المع لدي استعداد أن أتبرع بدمي ل
  كان بحاجة إلى ذلك.
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ا   ٢٢ اق ذهنيً ار أخي المع ا بإيث وم فيه أحب األعمال التي أق
  على نفسي.

          

  

  

  )٣ملحق (

  الصورة النهائية الستمارة دراسة الحالة ةالمقابلة التشخصية (إعداد/ الباحثة)

  البيانات األولية:    - 

  

  

  

  (وصف الحالة ):  - 

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

......  

  الحالة األسرية:  - 

  

  

  

  

  

  التنشئة االجتماعية للحالة: - 

..................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
........................................................................................................................  

  العالقات مع األشقاء:  - 

..............................................................................................................................
 ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

........................................................................................................................  

  ذكر   (      )   أنثي   (     )                   : النوع             ...    .....................................االسم : 

...        ...............الصف الدراسي:    .................العمر الزمني     ...............................:تاريخ الميالد 

  أرمل               مطلق                         الحالة االجتماعية لألب:    متزوج       

  أرمل                 مطلق                       :     متزوج       لألمالحالة االجتماعية 

  ........................................ :الترتيب بين األخوة ...................................: األخوةعدد 
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  العالقات مع الزمالء:  - 

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

 ........................................................................................................................
............................................................................................................................  

  محاور المقابلة التشخيصية: - 
  ما هي هوايتك المفضلة؟ )١

.........................................................................................................................  
  هل تحب أخوتك؟ )٢

........................................................................................................................  
 من أخوتك تجبه أكثر، ولماذا؟ )٣

.........................................................................................................................  
  من تحب أكثر..... األب أم  األم، ولماذا؟ )٤
٥( ......................................................................................................................... 
  هل يفضل الوالدين أحد من أخوتك في المعاملة عليك؟ )٦

.........................................................................................................................  
  ما مدى التفريق في المعاملة؟ )٧

.........................................................................................................................  
  هل تتعرض للعقاب في المنزل؟ )٨

.........................................................................................................................  
  ما نوع هذا العقاب؟ )٩

.........................................................................................................................  
  من الذي يقوم بعقابك األم أم األب؟ )١٠

.........................................................................................................................  
  هل يستخدم الوالدين معك أسلوب العقاب؟ )١١

.........................................................................................................................  
  هل تحب زمالءك في الفصل؟ )١٢

.........................................................................................................................  
  من زمالئك في الفصل تحبه أكثر، ولماذا؟ )١٣

.........................................................................................................................  
  هل تذهب مع زمالئك خارج المدرسة؟ )١٤

........................................................................................................................  
 هل تحب المشاركة الجماعية في ممارسة األنشطة الصفية مع زمالئك أم تعمل بمفردك؟ )١٥

.........................................................................................................................  
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  )٤ملحق (

  اء الوجداني (إعداد الباحثة)مخطط لجلسات البرنامج القائم على البن

سة
جل

ال
 

 الفنية المستخدمة الموضوع / السيناريو  عنوان الجلسة

ة التعارف بين الباحثة والمشاركين. تمهيد وتعارف  ١ وار ومناقش ب األدوار  -ح  –لع
  الواجب المنزلي. -التعزيز 

اركين،  زيادة األلفة بيننا ٢ ة والمش ين الباحث ارف ب ز التع تعزي
 المشاركين بالبرنامج وتعريف

ة وار ومناقش اع  -ح اء واإلقن  –اإليح
 التعزيز الواجب المنزلي.

ي األهداف المشاركين توقعات ٣ ون الت ا يتوقع ن تحقيقه الل م  خ
 .البرنامج هذا في المشاركة

ة وار ومناقش اع  -ح اء واإلقن  –اإليح
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

و  ٤ قاء نح لوك األش س
 يًا.أخيهم المعاق ذهن

يهم  ب سلوك األشقاء نحو أخ ى جوان رف عل التع
 المعاق ذهنيًا.

ز  -النمذجة  -حوار ومناقشة  -التعزي
 الواجب المنزلي. 

اق  الحكم على السلوك ٥ يهم المع و أخ قاء نح لوك األش ى س م عل الحك
 ذهنيًا.

ة وار ومناقش ز  -ح ب  -التعزي الواج
 المنزلي  

اء  ٦ وم البن مفه
 الوجداني

ا وم البن م مفه ي تفه ه ف داني، وأهميت ء الوج
 المعاقين ذهنيًا.

ة وار ومناقش ز  -ح ب  -التعزي الواج
 المنزلي  

اء  ٧ ات البن مكون
اع  - -حوار ومناقشة صور ومكونات البناء الوجداني. الوجداني  -اإليحاء واإلقن

 الواجب المنزلي.-التعزيز 

ة  ٨ اطف كعملي التع
ز –النمذجة  -حوار ومناقشة  مفهوم التعاطف كعملية وجدانية. وجدانية  -التعزي

 الواجب المنزلي. 

اطف  ٩ ة التع أهمي
 كعملية وجدانية

ة  ة، وكيفي ة وجداني اطف كعملي ة التع أهمي
 االستفادة من هذا المفهوم.

ة وار ومناقش دور  -ح ب ال  –لع
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

اطف  ١٠ اهر التع مظ
 كعملية وجدانية

اق  ع المع اطف م اهر التع ك مظ أثير ذل ا، وت ذهنيً
 على سلوكه.

ة وار ومناقش دور  -ح ب ال  –لع
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

١١ 
ي  ؤثرة ف ل الم العوام
ة  اطف كعملي التع

 وجدانية
 العوامل المؤثرة في التعاطف مع المعاق ذهنيًا.

ة وار ومناقش اع  -ح اء واإلقن  –اإليح
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

اطف  ١٢ ور التع ص
 جدانيةكعملية و

ة  ف حياتي صور التعاطف كعملية وجدانية، ومواق
 لصور التعاطف.

ة وار ومناقش اع  -ح اء واإلقن  –اإليح
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

اق  ١٣ ع المع اطف م التع
 ذهنيًا داخل األسرة

ل  ي تعام اطف ف وم التع ن مفه تفادة م ة االس كيفي
  أفراد األسرة مع المعاق ذهنيًا.

ة وار ومناقش ب ال -ح  –دور لع
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

ة  ١٤ ل كعملي التقب
 وجدانية

ي  ل الت ة، والعوام ة وجداني ل كعملي وم التقب مفه
 تؤثر في فيه.

ة وار ومناقش اع  -ح اء واإلقن  –اإليح
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

ة  ١٥ ل كعملي ة التقب أهمي
ة أهمية التقبل كعملية وجدانية،  وجدانية وار ومناقش اء -ح اع  اإليح  –واإلقن

 الواجب المنزلي.  -التعزيز

ة  ١٦ ل كعملي ور التقب ص
 وجدانية

راد  ل أف ي تعام ة ف ة وجداني ل كعملي ور التقب ص
ور  ة لص ف حياتي األسرة مع المعاق ذهنيًا، ومواق

 تقبله ألخيه المعاق ذهنيًا

ة وار ومناقش دور  -ح ب ال  –لع
 الواجب المنزلي.  -التعزيز
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جل
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ا  ١٧ اق ذهنيً ل المع تقب
 خل األسرةدا

راد  ل أف ي تعام ل ف كيفية االستفادة من مفهوم التقب
  األسرة مع المعاق ذهنيًا.

ة وار ومناقش دور  -ح ب ال  –لع
 الواجب المنزلي.  -التعزيز

يم الجلسة الختامية ١٨ امج، ومدى حوار مفتوح لتقي  المشاركين للبرن
 انعكاسه عليهم.

 التعزيز.   -حوار ومناقشة 

  


