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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على �أ�ساليب ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ
الأمن النف�سي الرتبوي مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )110معلمني ومعلمات ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي امل�سحي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
للأداة بلغ ( ،)2,78وبدرجة ممار�سة متو�سطة ،و�أن �أعلى املتو�سطات احل�سابية كانت
ملجال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) ،ولفقرة (العمل على حتقيق احلاجات الأ�سا�سية
للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة كالأكل وال�رشب وامللب�س) ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى �إىل متغريات الدرا�سة (اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واخلربة ،والدرجة العلمية)،
بينما هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط ا�ستجابات الذكور والإناث ول�صالح
الذكور.
الكلمات املفتاحية :معلم ،الرتبية اخلا�صة ،الأمن النف�سي ،االحتياجات اخلا�صة ،الفكر
الرتبوي الإ�سالمي.
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The Reality of the Practice of Special Education Teachers to the Educational Principles of Psychological Security in Dealing with Children with
Special needs in the Light of Islamic Educational Thought
Dr. Shaher T. Abu Shrakh
Faculty of Educational Sciences
Jerash Private University

Abstract
This study aimed to identify the methods of the exercise of special education teachers to the principles of psychological security education with children with special needs in the light of Islamic educational thought. The study
sample consisted of (110) teachers. The study used the descriptive survey. The
results showed that the arithmetic mean of the total degree of the tool was
(2.78), and the degree of exercise medium, and the highest averages were for
the field (to create stability and confidence), and paragraph (work to achieve
the basic needs of children with special needs such as eating, drinking and
clothing). The absence of statistically significant differences was attributed
to the variables of the study (sex, specialty, experience and degree), while
there are significant differences between the average responses of males and
females to the interest of males.
Key words: teacher, special education, psychological security, special needs, the Islamic educational thought.
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املقدمة

تقع م�س�ؤولية رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة على املجتمع بكل م�ؤ�س�ساته،

فالرعاية املجتمعية هي منظومة متكاملة �شاملة للعديد من اخلدمات التي يقدمها
املجتمع لأبنائه كالرعاية ال�صحية والتعليمية والثقافية ،لذا ف�أي ق�صور يف منط الرعاية

الذي يقدم للأبناء قد ي�صاحبه العديد من امل�شكالت املتعلقة بال�صحة والتعليم وال�سلوك،

(جاد احلق.)2005 ،

و�إن احلاجة �إىل الأمن هي حمرك الفرد لتحقيق الغاية من وجوده باملحافظة على البقاء

يف �إعمار الكون� ،إذ �إن احلاجة �إىل الأمن ترتبط ارتباطا وثيقا بغريزة املحافظة على البقاء

(زهران ،)1989 ،وتت�ضمن احلاجة �إىل الأمن احلاجة �إىل �شعور الفرد �أنه يعي�ش يف بيئة م�شبعة

للحاجات يف اال�ستقرار والتوافق النف�سي.

ويعرف مفهوم الأمن النف�سي ب�أنه “الطم�أنينة النف�سية �أو االنفعالية لدى الفرد ،وحالة

يكون فيها �إ�شباع احلاجات م�ضمونا ً وغري معر�ض للخطر وحمرك للفرد يف حتقيق �أمنه”
(زهران ،)1988 ،وال�شخ�ص الآمن نف�سيا هو الذي ي�شعر �أن حاجاته م�شبعة ،و�أن مطالب منوه
حمققة ،و�أن املقومات الأ�سا�سية حلياته غري معر�ضة للخطر ،والإن�سان الآمن نف�سيا ً يكون يف

حالة توازن �أو توافق �أمني (الر�شيدي ،الأن�صاري.)1994 ،

واحلاجة �إىل الأمن من �أهم احلاجات الأ�سا�سية الالزمة للنمو النف�سي ال�سوي والتوافق

النف�سي وال�صحة النف�سية للفرد� ،إذ �أن من �آثاره الرتبوية انه يعد من ثمرات الطم�أنينة
وال�سكينة ،وتعزيز روح املحبة والتعاون ومن العوامل التي تعمل على تنميته التن�شئة

االجتماعية وح�سن �أ�ساليبها من ت�سامح ودميقراطية وتقبل وحب ،ويرتبط بالتفاعل االجتماعي

الناجح واخلربات واملواقف االجتماعية والبيئية املتوافقة ،ومن عوامل �إ�ضعاف الأمن النف�سي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اخلطر �أو التهديد باخلطر ،مما يثري اخلوف والقلق لدى الفرد (عبد الله� ،)1996 ،إذ �إن من �آثاره
و�إن الأمن النف�سي الرتبوي من �أهم احلاجات لذوي االحتياجات اخلا�صة (بعد احلاجات

الف�سيولوجية) ،وقد عرب عن ذلك ماكدوجال ) ،(McDogalومن بعده ما�سلو )،(Maslow
يف تنظيمه الهرمي للدوافع حيث ت�أتى الدوافع الأولية واحلاجات الأ�سا�سية يف قاعدة الهرم

ف�إذا مت �إ�شباعها تطلع الإن�سان �إىل حتقيق الأمن والطم�أنينة ،ف�إذا ف�شل الفرد يف حتقيق دافع

الأمن مل ينتقل �إىل امل�ستوى التايل من الدوافع حيث تقدير الذات ومن ثم حتقيقها ،لذا يعترب
الأمن النف�سي من احلاجات الهامة لبناء ال�شخ�صية الإن�سانية (جرب.)1996 ،

وكما �أن الطفل ينمو حركيا وذهنيا فهو ينمو نف�سيا وتربويا ،من خالل �إدراكه لذاته

و�إدراكه للظروف الأمنية املحيطة به ،وتكوين اجتاهات ايجابية نحو املو�ضوعات الأمنية العامة

املتعلقة به (كامل.)1995 ،

الأمن النف�سي الرتبوي يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي

اهتم القر�آن الكرمي اهتماما �شامال بالنف�س الإن�سانية ـ وقاية وعالجا ً ـ ففيها يكمن �رس

ِ�س
قوة الإن�سان ،فالإ�صالح يبد�أ منها وينتهي �إليها {وَلَقَ ْد َخلَقْ نَا ْ إ
�سو ُ
م َما ت ُ َو ْ
ال َ
ِن�سا َن وَن َ ْعلَ ُ
ب ِ ِه نَفْ �س ُه ونَح َ
ب إِ�ل َ ْي ِه ِم ْن َح ْبلِ ا ْل َور ِيد} (ق ،)16 :وترجع عناية الفكر الرتبوي الإ�سالمي
َ ْ ُ
ن �أقْ رَ ُ
ُ
بالنف�س الإن�سانية �إىل �أن الإن�سان ذاته هو املق�صود بالهداية والإر�شاد والتوجيه والإ�صالح ،مما

ينبغي عليه �أن ي�ستك�شف نوازع نف�سه ليكون على ب�صرية منها وعلى مقدرة من �ضبطها،
لِ ْ ِ
�س ِه ب َ ِ
�سا ُن َعلَى نَفْ ِ
�صريَة{ )الإن�سان.14 ( :
أ
قال الله تعاىل{ :ب َ
ال ْن َ
كما توجد عالقة جوهرية بني االجتاه الديني وم�شاعر الأمن كعامل من عوامل ال�شخ�صية

ه ْم
�سوا �إِميَان َ ُ
الذي يحدد ال�صحة النف�سية (زهران ،)2002 ،قال تعاىل{ :الَّ ِذ َ
ين �آ َمنُوا وَلمَ ْ ي َ ْلبِ ُ
َ
ظ ْلمٍ �أُولَئِ َ
بِ ُ
ن وَ ُه ْم ُم ْهتَ ُدون{ (الأنعام ،)82 :فالقر�آن الكرمي مبا فيه من املعاين
ك لَ ُ
م الأ ْم ُ
ه ُ

ال�سامية والقيم الإن�سانية النبيلة والتعاليم ال�سمحة يحفظ للإن�سان �صحته النف�سية
والعقلية واخللقية واالجتماعية ،فالإميان بكل ما جاء يف القر�آن الكرمي ي�ساعد على التمتع
بال�صحة النف�سية واجل�سمية اجليدة ،واىل ال�شعور بالأمن والأمان النف�سي والطم�أنينة

والهدوء وال�سكينة )العي�سوي.)2001 ،

وقد حر�ص امل�سلمون على الرعاية الكاملة لل�ضعفاء وذوي االحتياجات اخلا�صة ،امتثاال

ين ال ي َ ِ
ج ُدو َن َما ي ُ ْن ِفقُو َن
�س َعلَى
ال�ض َعفَ ا ِء وَال َعلَى المْ َ ْر َ
ُّ
�ضى وَال َعلَى الَّ ِذ َ
لأوامر الله تعاىل{ :ل َ ْي َ
َ
َ
ج{ (النور،)61 :
ج وَال َعلَى الأ ْعرَ ِج َحرَ ٌ
�س َعلَى الأ ْع َمى َحرَ ٌ
َحرَ ٌ
ج (التوبة ،)91 :ويف قوله تعاىل} :ل َ ْي َ
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العناية والرعاية الالزمة لهم ،فعن علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه ،قال :قال ر�سول ال ّله ـ

�صلى ال ّله عليه و�سلم ـ:"رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�ستيقظ ،وعن ال�صبي حتى

يحتلم ،وعن املجنون حتى يعقل" (ال�سج�ستاين.)2009 ،

وو�ضع الإمام �أبو حنيفة ت�رشيعا ً يق�ضي ب�أن بيت مال امل�سلمني م�س�ؤول عن النفقة على

املعوقني ،وقد بنى اخلليفة الوليد بن عبد امللك �أول م�ست�شفى للمجذومني عام ( 88هـ)،

و�أعطى كل مقعد خادما ً وكل �أعمى قائداً ،و�أن�ش�أ اخلليفة امل�أمون م�أوى للعميان والن�ساء
العاجزات يف بغداد واملدن الكبرية ،وقام ال�سلطان قالوون ببناء بيمار�ستان لرعاية املعوقني،
و�ألف العلماء امل�سلمني العديد من الكتب عن ذوي االحتياجات اخلا�صة ،كالرازي الذي �صنف

(درجات فقدان ال�سمع) و�رشح ابن �سينا �أ�سباب حدوث ال�صمم )الكروي و�رشف الدين،)1987 ،

وبذلك فان املفهوم الإ�سالمي للأمن النف�سي ينطلق من قوة الأميان بالله والر�ضا بق�ضائه
والأمل وتقبل الذات وحب الآخرين ،و�أن الـذي يــهدد الأمـن النف�سي للإن�سان ،فهو اخلوف،

واال�ستعالء واالنغما�س يف ال�شـهوات ،والنزوع �إلـى ال�رش.

�أ�سباب �ضعف ا�ستقرار الأمن النف�سي الرتبوي عند الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

يعود �ضعف ا�ستقرار الأمن النف�سي الرتبوي عند الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إىل

�أ�سباب عدة منها:

 -ا�ضطراب الأجواء االجتماعية املحيطة بالأطفال وعدم ا�ستقرارها.

 �شعور الأطفال بوجود �إعاقة ج�سدية �أو عقلية لديهم.� -أ�ساليب التعامل غري ال�سوية معهم.

 املقارنة وعدم امل�ساواة بني الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة وغريهم من الأطفالالأ�سوياء.

 -التعر�ض للأزمات وال�صدمات دون توفري دعم كاف لهم.

 -اخلطر �أو التهديد باخلطر ،مما يثري اخلوف والقلق لدى الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة،

ويجعلهم �أكرث حاجة �إىل ال�شعور بالأمن )�سماره ،منر.)1999 ،

وقد اهتمت العديد من الدرا�سات مبو�ضوع الأمن النف�سي ،منها درا�سة كرينز و�آخرين

) (Kerns, Adios, Michal, & James, 1996التي ا�ستهدفت الوقوف على �إدراك الأمن
النف�سي لدى الأطفال يف مرحلة ما قبل املراهقة ،وقد تكونت العينة من ( )76طفال ،طبق

عليهم �أدوات ال�شعور بالأمن النف�سي ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الأطفال اللذين يتمتعون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بالأمن النف�سي كانوا �أكرث ا�ستقرارا ،ولديهم نظره �إيجابية نحو ذواتهم ،ونحو الآخرين� ،أما
ودرا�سة �رشيت وعبد الله ( ،)2006التي هدفت �إىل الك�شف عن �أبعاد مفهوم الأمن

النف�سي وذلك من خالل ت�صميم مقيا�س الأمن النف�سي ،ب�أبعاده الأ�سا�سية يف الأعمار من
(الطفولة املت�أخرة ،املراهقة املتو�سطة ،الر�شد) ،وتكونت العينة من ( )600فرد ،من املراحل
الثالثة ،وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني الذكور والإناث يف �أبعاد:

(امل�ساندة االجتماعية ،التقبل االجتماعي ،والطم�أنينة ،الإميان بالله) لدى املراحل العمرية
الثالثة ،ول�صالح الإناث.

ودرا�سة اجلعيد ( ،)2007التي هدفت �إىل التعرف على مقومات الأمن االجتماعي من

منظور تربوي �إ�سالمي من خالل ا�ستعرا�ض م�ستوياته يف الإ�سالم ،وقد ا�ستخدم الباحث

املنهج الو�صفي اال�ستنباطي جلميع الآيات القر�آنية املتعلقة بالأمن االجتماعي ،ودرا�ستها
على �ضوء كتب التفا�سري املعتمدة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الإ�سالم قد اهتم بتنمية الأمن

االجتماعي على جميع امل�ستويات الفرد ،والأ�رسة ،واملجتمع ،و�أن الأمن االجتماعي من منظور
تربوي �إ�سالمي هو �أمن �شامل.

ودرا�سة �أحمد ( ،)2007التي هدفت �إىل تقدمي برنامج تدريبي يف امل�ساندة النف�سية

واالجتماعية على تنمية التفكري االبتكاري لدى املكفوفني ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من

( )30طالبا ً كفيفا ً من مدار�س املكفوفني ب�سوهاج ،ومت ا�ستخدام مقيا�س وبرنامج تدريبي يف
امل�ساندة النف�سية واالجتماعية ،وقد تو�صلت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ل�صالح القيا�س البعدي ،بينما مل توجد فروق ذات داللة بني الذكور والإناث على �أبعاد

املقيا�س.

ودرا�سة اجليو�سي ( ،)2009التي هدفت �إىل بحث م�س�ألة اال�ستقرار الفكري لدى الإن�سان

والدور النف�سي يف هذا اال�ستقرار وذلك من خالل ما قدمته ن�صو�ص القر�آن بهذا ال�ش�أن،

وتناولت الدرا�سة مفهوم الأمن النف�سي ومظاهره ومرتكزاته ،مربزة دور الإميان يف حتقيقه،

ومقومات الأمن النف�سي التي تكمن يف الت�رشيعات التي ف�صلها القر�آن الكرمي ،و�أثر العقيدة
ال�صحيحة يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي ،ودور املربني الريادي يف حتقيق الأمن النف�سي الرتبوي
لدى طلبتهم.

ودرا�سة اجلوالده ،والإمام ( ،)2009والتي هدفت �إىل ك�شف العالقة بني املناخ الأ�رسي والأمن

الفكري لدى املراهقني ذوي الإعاقة الب�رصية لدى عينة مكونة من ( )65مراهقا يف حمافظة
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الذين ي�شعرون بانخفا�ض الأمن النف�سي فهم �أكرث قلقا ً يف املواقف االجتماعية.
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القاهرة ،حيث ا�ستخدم الباحثان مقيا�سني �أولهما مقيا�س املناخ الأ�رسي ،وثانيهما مقيا�س
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الأمن الفكري ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �إت�ساق بني الأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�سني ،كما تبني
�أن املناخ الأ�رسي ي�ؤثر ت�أثريا ً ايجابيا يف الأمن الفكري.

�أظهرت الدرا�سات ال�سابقة �أهمية مفهوم الأمن النف�سي والرتبوي يف القر�آن الكرمي و�أثر

العقيدة ال�صحيحة يف حتقيقه كدرا�سة (اجليو�سي ،)2009 ،و�أن الأطفال الذين يتمتعون

بالأمن النف�سي كانوا �أكرث ا�ستقرارا كدرا�سة ) ،(Kerns et al., 1996و�أن التقبل االجتماعي،
والإميان بالله من �أهم عوامل الأمن النف�سي والرتبوي كدرا�سة (�رشيت وعبد الله،)2006 ،
و�أهمية دور املعلم يف تنمية الأمن االجتماعي ،كدرا�سة (اجلعيد ،)2007 ،و�أن تقدمي برامج يف

امل�ساندة النف�سية واالجتماعية للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة له �أثر ايجابي يف حياتهم
النف�سية الرتبوية كدرا�سة (�أحمد2007؛ اجلوالده ،والإمام.)2009 ،

م�شكلة الدرا�سة

�إن توافر اخلربات الرتبوية والنف�سية ال�سليمة �أ�صبحت �رضورة يف امل�ؤ�س�سات الإيوائية

للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�إن من �أوىل مهام معلم الرتبية اخلا�صة ،وهو املتواجد
بينهم حتقيق الأمن النف�سي الرتبوي لهم ،و�إن عدم وجود درا�سة تهتم حتديدا بدرا�سة واقع

ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي مع الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،لأهميته ،جعل احلاجة ملحة ملثل هذه الدرا�سة،

وبذلك تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:

�أ�سئلة الدرا�سة

 ما واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي مع الأطفال ذوياالحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم؟

 هل تختلف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئالأمن النف�سي الرتبوي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر

الرتبوي الإ�سالمي من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم باختالف متغريات الدرا�سة (اجلن�س،

والتخ�ص�ص ،واخلربة ،والدرجة العلمية)؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهداف الدرا�سة

النف�سي الرتبوي مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي.

حدود الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي الرتبية اخلا�صة العاملني يف مراكز الت�أهيل

املجتمعي يف ثالث حمافظات من حمافظات اململكة الأردنية؛ وهي :حمافظة العا�صمة،
وحمافظة جر�ش ،وحمافظة اربد.

م�صطلحات الدرا�سة

الأمن :احلالة التي ي�شعر فيها الإن�سان بالطم�أنينة وعدم اخلوف بحفظ و�صيانة كرامته

الإن�سانية ،مما ي�ؤكد له االعرتاف بوجوده ومكانته يف املجتمع (جاد احلق)2005 ،

الأمن النف�سي :حالة من اال�ستقرار العاطفي و�إ�شباع احلاجات املختلفة للإن�سان ت�ؤدي �إىل

ت�أقلمه وان�سجامه مع البيئة املحيطة به (زهران.)2002 ،

معلم الرتبية اخلا�صة :هو الإن�سان القائم على تعليم الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
املهارات التي ت�ساعدهم ومتكنهم من االعتماد على �أنف�سهم والقيام بالكثري من �أمور

حياتهم اليومية.

الفكر الرتبوي الإ�سالمي :منظومة املبادئ الت�رشيعية والقيم الرتبوية النبيلة ،واالجتاهات
االيجابية ال�سامية ،والتعاليم ال�سمحة امل�ستمدة من القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية ،والرتاث

الإ�سالمي (اجليو�سي.)2009 ،

�إجراءات الدرا�سة
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ملعرفة واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة

ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي
الإ�سالمي من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الرتبية اخلا�صة يف مراكز الت�أهيل
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تهدف هذه الدرا�سة �إىل الوقوف على �أ�ساليب ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن
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املجتمعي يف اململكة الأردنية الها�شمية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،البالغ عددهم
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( )513معلما ً ومعلمة للف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2010 /2009م.

عينة الدرا�سة

اختريت عينة ع�شوائية من معلمي الرتبية اخلا�صة العاملني يف مراكز الت�أهيل املجتمعي

يف ثالث حمافظات من حمافظات اململكة الأردنية؛ وهي :حمافظة العا�صمة ،وحمافظة
جر�ش ،وحمافظة اربد ،والبالغ عددهم ( )110معلما ومعلمة ،موزعة كما يف اجلدول رقم ()1

الآتي:

العا�صمة

اجلدول رقم ()1
عينة الدرا�سة موزعة ح�سب املتغريات
املحافظات
اخلربة
التخ�ص�ص
اربد الأوىل
جر�ش

امل�ؤهل

العدد

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

تربية خا�صة

تخ�ص�ص �آخر

�أقل من� 5سنوات

� 10-5سنوات

�أكرث من� 10سنوات

دكتوراه

ماج�ستري

بكالوريو�س

دبلوم متو�سط

48

12

16

5

20

9

76

34

20

56

34

7

20

68

15

املجموع

60

21

29

110

110

110

متغريات الدرا�سة

· املتغريات امل�ستقلة :وهي اجلن�س ويت�ضمن (ذكر� ،أنثى) ،التخ�ص�ص وي�ضم (تربية خا�صة،
تخ�ص�ص �آخر) ،اخلربة وت�شمل (اقل من � 5سنوات� ،10-5 ،أكرث من � 10سنوات) ،الدرجة العلمية

وت�شمل (دكتوراه ،ماج�ستري ،بكالوريو�س ،دبلوم متو�سط).

· املتغري التابع :وهو واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي مع
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي من وجهة نظر املعلمني

�أنف�سهم.

�أداة الدرا�سة

بعد اطالع الباحث على الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة مثل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
درا�سة (�رشيت وعبدالله2006 ،؛ اجلعيد2007 ،؛ �أحمد2007 ،؛ اجليو�سي2009 ،؛ اجلوالده ،والإمام،
اال�ستبانة ح�سب انتمائها للبعد ،وبذلك مت �إعداد اال�ستبانة ب�صورتها الأولية ،وقد �شملت

( )47فقرة.

�صدق الأداة

عر�ضت �أداة البحث يف �صورتها الأولية على جمموعه من املحكمني بلغ عددهم ()13

من �أ�ساتذة اجلامعات ،والذين يحملون درجة الدكتوراه يف الإر�شاد الرتبوي والنف�سي ،والرتبية

اخلا�صة ،والقيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والرتبية الإ�سالمية ،وقد طلب من املحكمني

�إبداء الر�أي يف �سالمة كل عبارة من عبارات املقيا�س ومدى مالءمته للغر�ض املو�ضوع من
اجله ،و�إجراء تعديل باحلذف �أو الإ�ضافة للعبارات التي حتتاج �إىل ذلك ،وكذلك �إعطاء درجة

�سالمة املقيا�س ،وبعد �إجراء التعديالت التي �أو�صى بها املحكمون ،مت حذف بع�ض الفقرات من

اال�ستبانة ،وتعديل و�إ�ضافة و�إعادة �صياغة لفقرات �أخرى ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة
بعد التعديل ( )40فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت.

ثبات الأداة

مت تطبيق املقيا�س على عينه ا�ستطالعية تكونت من ( )25معلما ومعلمة من معلمي

الرتبية اخلا�صة العاملني يف مراكز الت�أهيل املجتمعي ،ثم مت ر�صد درجاتهم ،وبعد مرور 15

يوما ً مت �أعادة تطبيق املقيا�س على نف�س الأفراد ،وبعد ذلك جمعت درجاتهم وذلك لتت�أكد من
ثبات املقيا�س الذي مت ح�سابه بوا�سطة معادلة بري�سون حيث متيز املقيا�س بدرجة عالية من

الثبات بلغ (.)0.96

املعاجلة الإح�صائية

�أجريت معاجلة البيانات با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية  ،spssب�أ�ساليب املعاجلات

الإح�صائية الآتية:املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) لقيا�س الفروق بني املتو�سطات

وداللتها ،واختبار حتليل التباين الأحادي.

ومت حتديد مقيا�س من قبل خرباء خمت�صني يف الإر�شاد الرتبوي والنف�سي ،والقيا�س والتقومي،

وعلم النف�س الرتبوي للتعامل مع قيم املتو�سطات احل�سابية لتف�سري البيانات على النحو الآتي:
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 ،)2009قام الباحث ببناء �أداة الدرا�سة بتحديد الأبعاد الرئي�سية لال�ستبانة ،ثم �صياغة فقرات
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 -املتو�سطات من  2.49ف�أقل تكون درجة املمار�سة منخف�ضة.
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 املتو�سطات ما بني  3.49 -2.50تكون درجة املمار�سة متو�سطة. -املتو�سطات من  – 3.50ف�أكرث تكون درجة املمار�سة عالية.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوال :نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال الأول على ما واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي

الرتبوي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي
من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.

للإجابة عن ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد

عينة الدرا�سة حول واقع ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي يف
التعامل مع الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي من وجهة

نظر املعلمني �أنف�سهم ،على فقرات �أداة الدرا�سة ،الواردة يف اجلدول رقم ( ،)3وجماالتها،

والدرجة الكلية للأداة ،كما يف اجلدول رقم ( )2الآتي:

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت �أداة الدرا�سة
وفق ا�ستجابات �أفراد العينة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
املجال
0.93
3.06
تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان
0.84
2.73
تر�سيخ الإميان
0.69
2.71
التفاعل االجتماعي
0.87
2.65
تقبل الذات
0.83
2.78
الدرجة الكلية
يتبني من اجلدول رقم (� )2أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية بلغ ( ،)2,78وبانحراف معياري

( ،)0,83وهي درجة متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل �ضعف �إدراك املعلمني الكامل ملبادئ الفكر
الرتبوي الإ�سالمي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة وتفاعلهم معها ،ويعزى

ذلك ل�ضعف اهتمام املناهج الدرا�سية وامل�ساقات اجلامعية التي در�سوها حول هذه املبادىء،
ويظهر من اجلدول نف�سه �أن �أعلى املتو�سطات احل�سابية كانت للمجال الأول (تهيئة اال�ستقرار

واالطمئنان) ،حيث بلغ ( ،)3.06وبانحراف معياري ( ،)0,93وبدرجة متو�سطة ،وي�شمل الفقرات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الواردة يف اجلدول رقم ( )3ذات الأرقام الآتية ،)30 ،21 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1( :ثم املجال الثاين
التوايل كما يلي ،)0.84( ،)2.73( :وي�شمل الفقرات الواردة يف اجلدول رقم ( )3ذات الأرقام الآتية:

( ،)25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11ثم جمال (التفاعل االجتماعي) مبتو�سط ح�سابي

( ،)2.71وبانحراف معياري ( ،)0.69وبدرجة متو�سطة ،وي�شمل الفقرات الواردة يف اجلدول رقم
( )3ذات الأرقام الآتية ،)40 ،38 ،36 ،34 ،31 ،29 ،27 ،24 ،19 ،9 ،8 ،2( :وحل جمال (تقبل
الذات) يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.65وبانحراف معياري ( ،)0.87وبدرجة متو�سطة،

وي�شمل الفقرات الواردة يف اجلدول رقم ( )3ذات الأرقام الآتية،)37 ،35 ،33 ،32 ،28 ،26 ،13 ،6( :
وبالرغم من �أن درجة املمار�سة كانت متو�سطة من قبل معلمي الرتبية اخلا�صة للمجالني
الأول الثاين� ،إال �أن اهتمامهم بذلك يعزى �إىل اعتقادهم بان من �أوليات ومتطلبات عملهم
تهيئة متطلبات اال�ستقرار واالطمئنان لهذه الفئة اخلا�صة من الأطفال الذين يتعاملون

معهم ،لعجزهم عن حتقيقها دومنا م�ساعدة من الآخرين كما وحر�ص املعلمون على تر�سيخ
الإميان لدى هذه الفئة من الأطفال بدوافع �إ�سالمية حتث على املوا�ساة وال�صرب ،وبذلك تتفق

هذه النتيجة مع نتيجة درا�سات اجليو�سي ( ،)2009التي �أكدت نتائجها على �أثر العقيدة
ال�صحيحة يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي

وجاءت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات االنحرافية لفقرات الأداة كما يف اجلدول رقم

(.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات �أداة الدرا�سة
مرتبة تنازليا ح�سب ا�ستجابات عينة الدرا�سة
الت�سل�سل
7

املتو�سط
احل�سابي

2
3
4
5
6

العمل على حتقيق احلاجات الأ�سا�سية للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
كالأكل وال�شرب وامللب�س
اختيار الأ�سماء والكنى اجلميلة للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
توفري بيئة ي�شعر الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة فيها بالعدل والكرامة.
توفري الدعم املعنوي للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
املبادرة �إىل تخفيف امل�شقة عن الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
غر�س الثقة بنفو�س الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
املحافظة على ممتلكات الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة و�صونها من
التلف

االنحراف
املعياري

1

الفقرة

الدرجة

3.58

0.92

مرتفعة

3.56
3.55
3.24
3.10
3.01

0.91
0.88
0.98
0.95
1.02

مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.99

0.97

متو�سطة
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الت�سل�سل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

املتو�سط
احل�سابي

11

ال�سعي لعالج الأطفال من الأمرا�ض الطارئة امل�ؤثرة يف �أمنهم النف�سي.
تبادل الثقة مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
حماية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة من ال�صدمات االنفعالية املختلفة.
تعزيز جوانب ال�صرب على ق�ضاء اهلل وقدره لدى الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
تعزيز جوانب ال�شكر على نعم اهلل املتوافرة لدى الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة
تكوين اجتاهات ال�شعور بال�سعادة والر�ضا عن النف�س لدى الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
�إثارة اهتمام الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ملمار�سة العبادات الدينية.
رفع معنويات الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�أمثلة م�شابهة حلاالتهم من
التاريخ الإ�سالمي.
تعظيم حكمة اهلل تعاىل يف توزيع البالء على عباده يف نفو�س الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
م�شاركة الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �أداء العبادات الدينية.
تعزيز جوانب احرتام النظام االجتماعي من قبل الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة
توعية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�أهمية م�شاركة املجتمع بنظامه
االجتماعي.
تنمية الوازع الديني لدى الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة للتغلب على
املعاناة بيقني .
توفري جو من الهدوء واالرتياح بني الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة .
توفري اجلو الإمياين للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
متثل الآداب الإ�سالمية يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
معاجلة م�شكالت الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة مبا ين�سجم مع نظام
التفاعل االجتماعي
متثل القدوة يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
ت�شجيع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة على التعبري عن �أنف�سهم
وم�شاعرهم.
التوا�صل االجتماعي مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق القيم
والأعراف الإ�سالمية.
م�ساعدة الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة على التخل�ص من القلق وال�شعور
بالنق�ص �أثناء التفاعل االجتماعي.
االنفتاح االجتماعي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
احلر�ص على دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف االنتماء للبيئة الأ�سرية.
تعزيز االنطالق وعدم التمركز حول الذات لدى الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة
تكوين ال�شعور بالكفاءة لتحقيق النجاح لدى الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
متكني الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة من تقبل الذات.

االنحراف
املعياري

8
9
10

الفقرة

الدرجة

2.96
2.95
2.81

0.96
0.91
0.87

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.79

1.03

متو�سطة

2.78

0.92

متو�سطة

2.76
2.76

0.94
0.92

متو�سطة
متو�سطة

2.75

0.32

متو�سطة

2.74
2.74
2.73

1.12
0.45
0.68

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.73

0.26

متو�سطة

2.72

0.88

متو�سطة

2.71
2.70
2.70
2.69
2.69

0.86
0.98
1.07
0.96
0.87

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.68

1.08

متو�سطة

2.67

0.24

متو�سطة

2.66

0.98

متو�سطة

2.65
2.64
2.62

0.47
0.95
0.88

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.61
2.60

0.87
0.86

متو�سطة
متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()3
الت�سل�سل
37
38
39
40

املتو�سط
احل�سابي

36

االنحراف
املعياري

35

دعم �شعور الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة باحلاجة �إىل التوافق مع
الآخرين.
تعزيز �شعور الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة بالثقة بالنف�س.
تنمية ممار�سة امل�سئولية الذاتية يف االنتماء للجماعة لدى الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
تعزيز مواهب الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
�إثارة اهتمام الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة للم�شاركة يف امل�سابقات
املحلية والدولية.
الإ�صغاء باهتمام لأحاديث الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ال�سعي نحو �سن ت�شريعات وقوانني حتمي حقوق الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

الدرجة

2.60

0.90

متو�سطة

2.48

0.86

منخف�ضة

2,45

0,92

منخف�ضة

2,43

0,35

منخف�ضة

2,41

0,12

منخف�ضة

2,39
2,28

1,07
0,86

منخف�ضة
منخف�ضة

يتبني من اجلدول رقم (� )3أن �أعلى متو�سط ح�سابي جاء لفقرة (العمل على حتقيق احلاجات

الأ�سا�سية للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة كالأكل وال�رشب وامللب�س) ،حيث بلغ ()3.58
وبانحراف معياري ( ،)0.92تالها يف الرتتيب فقرة (اختيار الأ�سماء والكنى اجلميلة للأطفال ذوي

االحتياجات اخلا�صة) ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.56وبانحراف معياري ( ،)0.91ثم فقرة (توفري بيئة
ي�شعر الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة فيها بالعدل والكرامة) ،مبتو�سط ح�سابي (،)3.55
وبانحراف معياري ( ،)0.88وجميعهم بدرجة مرتفعة ،ويعزى ذلك �إىل اهتمام معلم الرتبية

اخلا�صة ب�رضورة توفري احلاجات الأ�سا�سية للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،لإدراكهم حاجة
هذه الفئة املا�سة للم�ساعدة يف ظل مناخ �أ�رسي اجتماعي متعاون ؛ ب�سبب �أو�ضاعهم
اجل�سدية التي حتول بينهم وبني اعتمادهم الذاتي لتوفريها ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة

درا�سة اجلوالده ،والإمام ( ،)2009يف �أهمية توفري املناخ الأ�رسي احلاجات الأ�سا�سية للأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة كالأكل وال�رشب وامللب�س مما ي�ؤثر ت�أثريا ً ايجابيا يف الأمن الفكري بحر�صه

على توفري ،ودرا�سة �أحمد ( )2007يف �أهمية امل�ساندة النف�سية واالجتماعية للأطفال ذوي

االحتياجات اخلا�صة.

ويتبني من اجلدول رقم (� )3أن �أدنى متو�سط ح�سابي جاء لفقرة (ال�سعي نحو �سن ت�رشيعات

وقوانني حتمي حقوق الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة) ،حيث بلغ ( )2.28وبانحراف معياري
( ،)0.86ويعزى ذلك �إىل قناعة معلم الرتبية اخلا�صة بعدم فاعليتهم يف الت�أثري على �أ�صحاب

القرار يف �سن ت�رشيعات وقوانني حتمي حقوق الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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ثانيا :نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها
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ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :هل تختلف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع ممار�سة

معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم باختالف متغريات

الدرا�سة (اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واخلربة ،والدرجة العلمية)؟»

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جماالت الأداة والدرجة الكلية ح�سب متغري اجلن�س،

واختبار (ت) ملعرفة فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات دالة �إح�صائيا ،كما يف اجلدول رقم
(.)4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت الأداة
املجاالت

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الدرجة الكلية

االنحراف
املعياري

تقبل الذات

درجات
احلرية

التفاعل االجتماعي

قيمة ت
املح�سوبة

تر�سيخ الإميان

م�ستوى
الداللة
الإح�صائية

تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

84
26
84
26
84
26
84
26
84
26

3.16
296
2.80
2.66
2.67
2.75
2.72
2.58
2.85
2.71

0.98
0.88
0.89
0.79
0.72
0.66
0.85
0.89
0.87
0.79

83
25
83
25
83
25
83
25
83
25

2.298

*0.032

1.401

*0.003

3.090

0.158

2.503

*0.004

2.323

*0.006

يتبني من اجلدول رقم (� )4أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية دالة �إح�صائيا عند م�ستوى

الداللة ( ،)0.05=αيف جماالت تهيئة متطلبات اال�ستقرار واالطمئنان ،و تر�سيخ الإميان ،و تقبل
الذات ،والدرجة الكلية ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05=α
بني املتو�سطات يف جمال التفاعل االجتماعي ،وهذا يعني �أن ممار�سة �أفراد عينة الدرا�سة

ملجال التفاعل االجتماعي كانت متجان�سة ،ب�سبب انتمائهم ملجتمع واحد ،وكانت الفروق
يف املجاالت الدالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αل�صالح الذكور� ،إذ بلغ متو�سط

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�ستجاباتهم يف جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) )3.16( ،مقابل ( )296لدى الإناث ،وجاء

مبجال (تقبل الذات) ،فقد بلغ متو�سط ا�ستجابات الذكور ( ،)2.72مقابل ( )2.58للإناث ،ويعزى
ذلك �إىل قدرة الذكور على التحمل يف توظيف مهاراتهم وخرباتهم يف التعامل مع الأطفال

ذوي احلاجات اخلا�صة ملا ميتازون به من �سعة اطالع يف الثقافة الإ�سالمية املكت�سبة من

ارتيادهم للمراكز الإ�سالمية وامل�ساجد ،وتوا�صلهم مع و�سائل املعرفة احلديثة ،وح�ضورهم
الندوات الدينية ذات العالقة بتخ�ص�صاتهم الأكادميية واملهنية.

وحل�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من

معلمي الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ح�سب متغري التخ�ص�ص ،مت ا�ستخدام اختبار (ت)

ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة للتعرف على داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ملجاالت الأداة والدرجة الكلية عند م�ستوى الداللة ( ،) 0.05=αواجلدول ( )5يبني ذلك:

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار(ت) ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على جماالت الأداة ح�سب متغري التخ�ص�ص
املجاالت

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجات
احلرية

التفاعل االجتماعي
تقبل الذات
الدرجة الكلية

قيمة ت
املح�سوبة

تر�سيخ الإميان

م�ستوى
الداللة
الإح�صائية

تهيئة اال�ستقرار
واالطمئنان

تربية خا�صة
�أخرى
تربية خا�صة
�أخرى
تربية خا�صة
�أخرى
تربية خا�صة
�أخرى
تربية خا�صة
�أخرى

76
34
76
34
76
34
76
34
76
34

3.20
292
2.91
2.54
2.64
2.78
2.76
2.54
2.92
2.64

0.95
0.91
0.87
0,81
0,77
0,61
0,92
0,82
0,96
0,70

72
29
72
29
72
29
72
29
72
29

0.490

0.513

1,29

0.235

1,045

0,346

0,471

0,748

0,897

0,406

يتبني من اجلدول رقم (� )5أن متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جماالت الأداة

ككل بلغ ( ،)2.92وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.96ل�صالح تخ�ص�ص تربية خا�صة مقابل (،)2.64

وبانحراف معياري بلغ ( )0.70لدى التخ�ص�صات الأخرى ،وبلغ متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على املجال الأول (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) ( ،)3.20وبانحراف معياري بلغ
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جمال (تر�سيخ الإميان) مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.80مقابل ( )2.66لدى الإناث� ،أما فيما يتعلق
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( ،)0.95ل�صالح تخ�ص�ص تربية خا�صة مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)292وبانحراف معياري
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( )0.91لدى التخ�ص�صات الأخرى ،وبلغ متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على املجال

الثاين (تر�سيخ الإميان) ( ،)2.91وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.87ل�صالح تخ�ص�ص تربية خا�صة
مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.54وبانحراف معياري ( )0.81لدى التخ�ص�صات الأخرى ،وبلغ

متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على املجال الثالث (التفاعل االجتماعي) (،)2.78

وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.61ل�صالح التخ�ص�صات الأخرى مقابل متو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.64وبانحراف معياري ( )0.77لدى تخ�ص�ص تربية خا�صة ،وبلغ متو�سط ا�ستجابات �أفراد

عينة الدرا�سة على املجال الرابع (تقبل الذات) ( ،)2.76وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.92ل�صالح
تخ�ص�ص الرتبية خا�صة مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.54وبانحراف معياري ( )0.82لدى

التخ�ص�صات الأخرى.

وت�شري نتائج اختبار (ت) �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من معلمي الأطفال ذوي االحتياجات

اخلا�صة بهم ح�سب متغري التخ�ص�ص ،وكذلك الدرجة الكلية.

ويعزى ذلك �إىل ت�شابه البيئة العلمية التي يعمل بها املعلمون من خمتلف التخ�ص�صات،
�إ�ضافة �إىل التقارب الكبري بني التخ�ص�صات املختلفة العاملة مع الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وتخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة� ،إذ جميع التخ�ص�صات هي ذات منطلقات و�أطر تربوية
ونف�سية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة اجليو�سي (� )2009إىل ت�ؤكد �رضورة �أن يت�صدر املربون

دورهم الريادي يف حتقيق الأمن النف�سي الرتبوي لدى طلبتهم وبجميع تخ�ص�صاتهم.

وحل�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من
معلمي الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة بهم ح�سب متغري اخلربة ،ملجاالت الأداة والدرجة

الكلية عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05=αجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على جماالت الأداة ح�سب متغري اخلربة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
�سنوات اخلربة
املجال
0.97
3.10
�أقل من � 5سنوات
0.94
3.03
من � 10 -5سنوات
تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان
0.89
3.07
�أكرث من � 10سنوات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجال

التفاعل االجتماعي
تقبل الذات
الدرجة الكلية

االنحراف املعياري
0.91
0.82
0.79
0.71
0.70
0.67
0.87
0.89
0.85
0.79
0.86
0.84

تبني من اجلدول رقم (� )6أن هناك فروقا بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة

الدرا�سة يف املجاالت الفرعية والدرجة الكلية ،وملعرفة �إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائيا �أم

ال ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة
ح�سب متغري اخلربة ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على جماالت الأداة ح�سب متغري اخلربة
املجاالت

م�صدر التباين

درجات احلرية

الدرجة الكلية

جمموع املربعات

تقبل الذات

متو�سط املربعات

التفاعل االجتماعي

قيمة ف املح�سوبة

تر�سيخ الإميان

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

تهيئة اال�ستقرار
واالطمئنان

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
108
110
2
108
110
2
108
110
2
108
110
2
108
110

0.436
42.532
42.968
1.431
32.517
33.948
1.243
80.371
81.614
0.912
79.684
80.596
1.005
58.776
59.781

0.301
0.392
0.598
0.297
0.479
0.498
0.428
0.523
-

0.801

0.451

1.911

0.210

1.009

0.412

0.798

0.397

1.129

0.302
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تر�سيخ الإميان

تابع اجلدول رقم ()6
املتو�سط احل�سابي
�سنوات اخلربة
2.71
�أقل من � 5سنوات
2.75
من � 10 -5سنوات
2.74
�أكرث من � 10سنوات
2.77
�أقل من � 5سنوات
2.69
من � 10 -5سنوات
2.68
�أكرث من � 10سنوات
2.69
�أقل من � 5سنوات
2.65
من � 10 -5سنوات
2.61
�أكرث من � 10سنوات
2.78
�أقل من � 5سنوات
2.81
من � 10 -5سنوات
2.75
�أكرث من � 10سنوات
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( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو واقع ممار�سة معلم الرتبية

اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
�ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي تعزى ملتغري اخلربة.

ويعزى ذلك �إىل طبيعة العمل الذي ميار�سه العاملون والذي يحتم ممار�سات مت�شابهة

وظروف متجان�سة بني جميع العاملني يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

بقطع النظر عن اخلربة.

وحل�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من

معلمي الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ح�سب متغري الدرجة العلمية ،ملجاالت الأداة والدرجة

الكلية عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05=αجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت الأداة ح�سب متغري الدرجة العلمية.
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
الدرجة العلمية
املجاالت
0,98
3,09
الدكتوراه
تهيئة اال�ستقرار
0,88
3,10
املاج�ستري
0,98
3,15
بكالوريو�س
واالطمئنان
0,89
2,91
دبلوم متو�سط
0,83
2,81
الدكتوراه
0,89
2,46
املاج�ستري
تر�سيخ الإميان
0,90
2,76
بكالوريو�س
0,73
2,90
دبلوم متو�سط
0,73
2,74
الدكتوراه
0,65
2,70
املاج�ستري
التفاعل االجتماعي
0,66
2,73
بكالوريو�س
0,72
2,68
دبلوم متو�سط
0,90
2,60
الدكتوراه
0,89
2,68
املاج�ستري
تقبل الذات
0,86
2,70
بكالوريو�س
0,83
2,62
دبلوم متو�سط
0,86
2,81
الدكتوراه
0,82
2.73
املاج�ستري
الدرجة الكلية
0,85
2,83
بكالوريو�س
0,79
2,77
دبلوم متو�سط
يتبني من اجلدول رقم (� )8إن �أعلى متو�سط ا�ستجابات العينة كان ل�صالح درجة البكالوريو�س،

حيث بلغ ( ،)2.83وبانحراف معياري ( ،)0.85وان �أدنى متو�سط ح�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كان لدرجة املاج�ستري حيث بلغ ( ،)2.73وبانحراف معياري ( ،)0.82ويتبني من اجلدول رقم ()8
حيث بلغ ( )3.09وبانحراف معياري ( ،)0.98و�أن �أعلى متو�سط ح�سابي لدرجة املاج�ستري كان
يف جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) ،حيث بلغ ( )3.10وبانحراف معياري ( ،)0.88و�أن �أعلى

متو�سط ح�سابي لدرجة البكالوريو�س كان يف جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) ،حيث بلغ

( )3.15وبانحراف معياري ( ،)0.98و�أن �أعلى متو�سط ح�سابي لدرجة الدبلوم املتو�سط كان يف

جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان) ،حيث بلغ ( )2.91وبانحراف معياري ( ،)0.89وبذلك كان
جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان)� ،أكرث املجاالت اهتماما ال�ستجابات عينة الدرا�سة من

الدرجات العلمية :الدكتوراه ،والبكالوريو�س ،والدبلوم املتو�سط ،ويعزى ذلك �إىل �أن معظم
فئات هذه الدرجات العلمية ،تدرك املهام املوكولة �إليها يف عملهم وتعاملهم مع هذه الفئة

اخلا�صة من الأطفال بتهيئة اال�ستقرار واالطمئنان الذي يدفع عنهم اخلطر والقلق ،ويوفر
لهم مقومات احلياة ودميومة ا�ستمرارها ،وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة)(Kerns et al., 1996

التي �أ�شارت �إىل �أن الأطفال اللذين يتمتعون بالأمن النف�سي كانوا �أكرث ا�ستقرارا ،ولديهم

نظره �إيجابية نحو ذوا تهم ،ونحو الآخرين.

وملعرفة فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات احل�سابية املت�ضمنة يف اجلدول رقم ( )8دالة

�إح�صائيا ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما جاء يف اجلدول رقم ( )9الآتي:

اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت الأداة ح�سب متغري الدرجة العلمية
م�صدر
التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

تر�سيخ الإميان
التفاعل االجتماعي
تقبل الذات

قيمة ف
املح�سوبة

تهيئة اال�ستقرار
واالطمئنان

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
108
110
2
108
110
2
108
110
2
108
110

3.012
50.132
53.144
3.125
46.974
50.099
3.985
76.143
80.128
1.418
77.895
79.313

0.732
0.331
0.685
0.287
1.623
0.518
0.297
0.495
-

م�ستوى
الداللة
الإح�صائية

املجاالت

2.179

0.136

2.136

0.075

2.431

0.084

0.596

0.563
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�أن �أعلى متو�سط ح�سابي لدرجة الدكتوراه كان يف جمال (تهيئة اال�ستقرار واالطمئنان)،
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م�صدر
التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات
-

قيمة ف
املح�سوبة

الدرجة الكلية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
108
110

2.885
62.786
65.671

م�ستوى
الداللة
الإح�صائية

املجاالت

0.092

يتبني من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو واقع ممار�سة معلم الرتبية

اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي الرتبوي يف التعامل مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
�ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي يف جماالت الدرا�سة وعلى الأداة ككل تعزى ملتغري الدرجة

العلمية ،حيث كانت الداللة الإح�صائية للمجاالت وللأداة ككل ( ،)0.05>αوهي غري دالة

�إح�صائيا ،ويعزى ذلك �إىل جتان�س البيئة الأكادميية واملعرفة املهنية املتح�صلة جلميع �أفراد
العينة �أثناء درا�ستهم للمناهج واملقررات الدرا�سية ذات العالقة مبو�ضوعات ذوي االحتياجات

اخلا�صة يف املرحلة اجلامعية �أو ما مياثلها ح�سب متغري الدرجة العلمية.

التو�صيات

تو�صي الدرا�سة يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها مبا يلي:

 عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية اخلا�صة حول مبادئ حتقيق الأمن النف�سي والرتبويللأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي.

� -إدراج م�ساقات جامعية لطلبة كلية الرتبية عامة ،وطلبة الرتبية اخلا�صة ح�رصا لالرتقاء

بالبيئة االجتماعية والرتبوية والنف�سية الآمنة للأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة يف �ضوء الفكر
الرتبوي الإ�سالمي.

� -إجراء املزيد من الدرا�سات حول درجة ممار�سة معلم الرتبية اخلا�صة ملبادئ الأمن النف�سي

الرتبوي الإ�سالمي مع الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم.

املراجع

احمد ،غادة قبي�صي عبد املجيد (� .)2007أثر برنامج تدريبي يف امل�ساندة النف�سية
االجتماعية على تنمية التفكري االبتكاري لدى املكفوفني .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الآداب ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جرب ،حممد ( .)1996بع�ض املتغريات الدميوغرافية املرتبطة بالأمن النف�سي .جملة علم
النف�س ،95 – 73 ،10 ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة.

اجلعيد ،م�شعل بن �سيف بن عي�ضة ( .)2007تنمية الأمن االجتماعي من منظور تربوي
�إ�سالمي� .أطروحة دكتوراه ،ق�سم الرتبية الإ�سالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم
القرى ،مكة املكرمة.

اجلوالدة ،ف�ؤاد عيد والإمام ،حممد �صالح ( .)2009املناخ الأ�رسي وعالقته بالأمن الفكري
لدى املراهقني ذوي الإعاقة الب�رصية .ورقة بحثية مقدمة يف امل�ؤمتر الوطني الأول
للأمن الفكري الذي نظمته جامعة امللك �سعود للفرتة من � 5/23إىل ،1430 ،/5/25
الريا�ض.

اجليو�سي ،عبد الله بن حممد ( .)2009الأمن النف�سي يف القر�آن الكرمي و�أثره على فكر
الإن�سان .ورقة بحثية قدمت يف امل�ؤمتر الوطني الأول للأمن الفكري ،جامعة امللك �سعود
للفرتة من � 5/23إىل .1430/5/25

الر�شيدي� ،أحمد كامل والأن�صاري� ،صربي ( .)1994دور ال�رشطة يف الرتبية الأمنية لل�شباب
امل�رصي ،درا�سة ميدانية .جملة العلوم الرتبوية ،كلية الرتبية بقنا ،جامعة �أ�سيوط ،6
.209 – 179

زهران ،حامد ( .)1989الأمن النف�سي دعامة للأمن القومي العربي .جملة درا�سات تربوية،
 ،138 – 121 ،)19(4م�رص :عامل الكتب.
زهران ،حامد ( .)1988ال�صحة النف�سية والعالج النف�سي .القاهرة :عامل الكتب.
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