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 أوال: مذخل الذراسة:
 تحديد مشكلة الدراسة:.1

 ربت  مككاا ييويا  ي ركام  تميية ادلوارد الشركية تعترب قضية ادلعاقُت ودرلهم من القضايا اذلامة اليت
، ييث توجد  ي ك  اجملتيعات فئة خاصة تتطلب تكيفا خاصا مع واالجتياعية واالقتصادية لليجتيع

( 7002331، أحلازميالشيئة اليت تعيش فيها، ييث أن هذه الفئة سبث  عشئا على اقتصاد اجملتيع )
 أساسيامن خدمات مطلشا  إليهالكعاية وك  ما ربتاج  أساليبتوفَت لذلك أصشح االهتيام هبذه الفئة و 

اجملتيع ذلم  إفكادالكاقية ومؤشكا لتحقيق العدالة االجتياعية، فادلعاقُت كشاقي  اجملتيعات من متطلشات 
 يقوق وعليهم واجشات فهم حباجة لالندماج والتكيف مع رلتيعهم.

جت على مك العصور رداية من اعتشار كوهنم عالة وعشئا ومن ادلعكوف أن المظكة ذباه ادلعاقُت تدر 
ثقيال على اجملتيع ال يستفاد ممهم، فكان نصيشهم القت  والتعذيب واحلكمان من يقوقهم وواجشاهتم، 
و ي القكنُت الثامن عرك والتاسع عرك ظهكت دعوة جادة لتعلييهم رعال هذه الفئة  ي مؤسسات 

والتطشيع  ي تعليم  اإلدماجيميات القكن ادلاضي استحدثت سياسة خاصة للكعاية والتأهي ، و ي ثالث
تقدمي رعاية تكف  ذلم احلياة الككدية، ومحايتهم  إىلادلعاقُت، من خالل نظامُت مها العال الذي يهدف 

مؤقت  مأوى، وهي رلكد وتأهيلهم ي مؤسسات خاصة لكعايتهم  إيداعهممن القيع، ييث كان يتم 
 فأصشحتادلعاقُت،  إىلاجتياعيا. مث رعد ذلك تغَتت المظكة  تأهيلهم وإعادة األطفاللعالج هوألء 

دبا يتوفك  وإعدادهماخلدمات ادلقدمة ذلم تستهدف تعلييهم  وأصشحتاجملتيعات تظهك اهتياما هبم، 
 .وإمكاناتلديهم من قدرات 

 ي مدارس  يىت ممتصف القكن العركين تقكيشا جبيعهم واألمكيكية األورريةواهتييت الدول 
 ومعاهد مستقلة خاصة هبم، وتعلييهم وفق مماه  خاصة عن طكيق معليُت مدررُت متخصصُت.

التوجهات  ي  ردأتومع تاايد االنتقادات لمظام العال مع رداية الصف الثاين من القكن العركين، 
الدم ( وكفلت العاديُت )نظام  األطفالاذباه الدم  مع  إىلالًترية اخلاصة تتحول من اذباه العال 

احلق لذوي االيتياجات اخلاصة  ي تلقيهم التعليم العام ادلماسب واجملاين من خالل تقدمي القوانُت 
عن القيد والعالة ادلتوفكة  ي ادلؤسسات  – أمكنما  –ركنام  تكروي فكدي يقدم ذلم  ي ريئة تكروية رعيدة 
من خالل شعاره العام الدويل لليعوقُت  اإلدماجياخلاصة. وقد يقق اجملتيع العادلي هذا االذباه 

0 2330، إركاهيموهو " ادلساواة وادلراركة الكاملة" من خالل مفهوم" رلتيع للجييع"،  7897
 (.033-033ص.ص 

وركزت فككة الدم   ي ظ  ياجات التالميذ ادلعاقُت للخدمات اخلاصة وعدم قدرة ادلؤسسات 
كمتيجة   وإمنالكشَتة.، هذا الدم  مل يكن وليد الصدفة )احلكومية واخلاصة( على استيعاب اعداادهم ا
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دلا يعود ره من فوائد على ادلعاقُت ييث يؤدي لتحقيق العدالة  اإلعاقةلتغَت اذباهات اجملتيع ضلو 
 واألعشاءاالجتياعية كيا يعترب دبثارة جانب وقائي لكثَت من ادلركالت شلا يقل  الفاقد االجتياعي 

ضعف تكلفة تعليم العادي  73 إىلن تكلفة تعليم ادلعاق يص  أليما ع إذااالقتصادية خاصة 
 (.2107881)اخلطيب، 

فلليعاقُت احلق الكام   ي التعليم وادلراركة الفاعلة  ي احلياة رغض المظك عن جمسهم وعيكهم 
وقدراهتم ودلساعدهتم على ربقيق هذا اذلدف الرد من درلهم  ي مدارس العاديُت ألن ذلك يعي  على 

 تمييه مداركهم وعلى توفَت ريئة تكروية ومعيرية اقكب ما تكون للشيئة الطشيعية.
من خالل  إالال يتم  Normalization and Integrationكيا أن الدم  وتطشيع اخلدمات 

ضين اجملتيع، وهذا يتطلب رالطشع من  راآلخكين أسوةالفكص ذلم  وإتايةربقيق ادلراركة لليعوقُت 
 .)7883038، تور جونسوناجيارية ضلوهم ) أكثك اذباهات يتشٌت إناجملتيع 

 أكثك إليدىفعيلية الدم  إمنا ترك  نقله يضارية ضلو ربقيق العدالة االجتياعية وادلساواة 
 شكائح اجملتيع هتييرا.

، مع  اإلعاقةذوي  األطفالمدرسة  ي مصك لدم   أول إنراءالدم  فانه جاري  ألمهيةونتيجة 
العكورة،  روتا ريوالسكان، ورالتعاون مع مجعية  األسكة، ربت رعاية وزارة األسوياء فالاألطمن  مثالهم

 333، وعدد من اجليعيات اخلَتية المرطة.، هذه ادلدرسة ستقدم اخلدمة التعلييية راجملان ل واألورمان
 .األسوياء% من 93، واإلعاقةذوي  األطفال% من 23طف ، ريمهم 

ييميا قامت  2330ممذ عام  إال تشدأادلصكي عيلية يديثة، ييث مل  وعيلية الدم   ي رلتيعما
وزارة الًترية والتعليم رتجكرة استطالعية لدم  ادلعاقُت، وكانت الفككة تدور يول تطويك التعليم من 

 ومعاقُت، ييث مت العي   ي ثالث زلافظات هي القاهكة وادلميا  رأطفالعاديُت  أطفالخالل دم  
التعليم قش   إلصالحلوزارة الًترية والتعليم  إسًتاتيجيةوضع خطة  إىل أدىالذي  مكاأل اإلسكمدرية
وقد اشتيلت اخلطة على راب سلصص لدم  ادلعاقُت  ي التعليم  2372 – 2331 ي مصك اجلامعي 
على أن يطشق  يمص الذي 29/3/2338الصادر رتاريخ  23صدور القكار رقم  إىل راإلضافةالعام، 

دم  ادلعاقُت رادلدارس ادلصكية  أن إالالطفيفة  ي الفصول العادية،  اإلعاقاتلتالميذ ذوي نظام الدم  ل
وادلميا )ييث مت دم    واإلسكمدريةما زال يمقصه الكثَت، فال توجد سوى رعض ادلدارس  ي القاهكة 

 (.2338ية،الطفولة الربيطان إنقاذطفال  ي ادلدارس المظامية( )مككا سييت كاريتاس مصك، هيئة  033
عن واقع الدم  فيا زال يرب على ورق، فعلى سشي  ادلثال زلافظة ادلميا ورالتحديد مككا ملوي أما 

والذي كان من ادلقكر أن يمفذ فيه ادلركوع ممذ أكثك من ثالث سموات أال أن الدم  مل يتم يىت العام 
وط ولكن مل تتم رالرك  ادلطلوب شلا ادلاضي. وهماك رعض احملاوالت  ي زلافظات القليورية وادلموفية وأسي

نت  عمه مركالت كثَتة. وكانت احملصلة  ي المهاية وجود مركالت لدى العاديُت وادلعاقُت على يد 
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سواء األمك الذي يؤدي إىل تكوين اذباهات سلشية لدى العاديُت سواء طالب أو مدرسُت أو مديكين. 
 ي القكارات ييس ذكاء تطشق ) رالكغم من اشًتط ذلك فالواقع يرَت إىل عدم وجود أي اختشارات أو مقا

اليت صدرت( ر  أن األمك يتم رتسليم ملف الطالب إىل مديك ادلدرسة أو من يموب عمه دون التأكد يىت 
 من هوية الطف  ومدى انطشاق شكوط الدم  عليه.

إىل إن إيدى  وقد جاءت هذه الدراسة استجارة دلا توصلت إليه العديد من الدراسات اليت أشارت
مركالت الدم  هي االذباهات السلشية للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت معهم مث  دراسة )اخلطيب، 

(، ودراسة 2333(، دراسة )القكيطي، 2333(، دراسة )اجلمدي، 2339(، ودراسة )أرو العال، 2338
 (، )اخلطيب،7889(، دراسة )كاشف وممصور، 2333(، )عيك وتوفليس، 2332)الشستمجي، 

( فضال عن العديد من الدراسات األجمشية 7881(، )احلديدي ومسعود،7889(، )اجلشار 7889
(، Barbra & Colette, 2006(، ودراسة )The Northern Ireland office, 2002دراسة )

(، ودراسة Hastings,Oakford,2003(، ودراسة )Praisner,2003ودراسة )
(Fledman,others,2002( ودراسة ،)Kenneth,   2002 ،)( ودراسةCurran,1999 ،)

 ,Austin, Hamdlers(، ودراسة )Berrigan, 1987(، ودراسة )Glavas,1996ودراسة )

1980.) 
ووفقا دلا أشارت إليه الدراسات السارقة فأن اذباه الدم  ما زال يالقي العديد من ادلعوقات اليت 

ات السلشية للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت( كيا أن ربول دون ربقيقه دون ربقيقه )واليت من ريمها االذباه
معظم هذه الدراسات مل تأخذ على عاتقها العي  على تعدي  هذه االذباهات السلشية وهذا ما دفع إىل 
ادلماداة رضكورة تكاتف مجيع التخصصات واليت ممها اخلدمة االجتياعية لتغيَت هذه االذباهات السلشية 

 ة واليت ممها خدمة الفكد.وذلك من خالل طكقها ادلختلف
ودلا كانت اخلدمة االجتياعية عامة وخدمة الفكد رصفة خاصة هتدف إىل ربقيق العدالة االجتياعية 
ومساعدة األفكاد على التغلب على ادلعوقات اليت ربول دون شعورهم رالتقش  والتوافق والتكيف مع الشيئة 

لعي  مع فئة ادلعاقُت  ي مواجهة رعض مركالهتم االجتياعية، فإهنا ديكن أن تلعب دورا ييويا  ي ا
 واليت ممها مركلة تغيَت االذباهات السلشية ضلو دم  ادلعاقُت  ي مدارس العاديُت.

( من األساليب العالجية  ي خدمة الفكد اليت REBTويعترب العالج السلوكي العاطفي العقالين )
ها دلفاهيم العالج السلوكي والعالج ياولت أن تدم  أكثك من أسلوب عالجي وايد من خالل درل

السلوكي والعالج ادلعك ي، ييث يقوم هذا العالج على فككة مؤداها أن العالج يكين  ي إعادة رماء 
األفكار واالذباهات وأمناط السلوك وأن مراعكنا ما هي إال انعكاس من معتقداتما وأفكارنا واذباهاتما 

 .)73302333تواجهما )القكين، رشوان، وتفسَتاتما وتفاعلما مع ادلواقف اليت 
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وراستشصار الدراسات السارقة صلد أن هذا العالج قد استخدم  ي كثَت من اجملاالت من ريمها رلال 
   ( ورلال األطفال )عشد العال،Ellis, 2008(، ورلال ادلسمُت )2339الرشاب )جاب اهلل، 

( ودراسة ) عشد 2333طيب )ادليا ، ( واجملال الShakford , 2005(، ورلال ادلكاهقُت )2339
(. أال انه ال توجد اى دراسة قد استخدمت هذا العالج مع فئة ادلعاقُت لعالج هذه 7888الكمحن، 

مركلة الدم  )على يد علم الشايث( األمك الذي شجع الشايث على استخدامه  ي زلاولة دلواجهة 
  هذه ادلركلة.

 لي:وعلى ذلك تتحدد الدراسة الحالية فيما ي
العالقة بين استخدام العالج السلوكي العاطفي العقالني في خدمة الفرد وتغيير االتجاىات 

 السلبية نحو دمج المعاقين في مدارس العاديين
 أىمية الدراسة ومبررات اختيارىا: .0

  قضية االذباهات )سلشية كانت أم اجيارية ( من العوام  اذلامة واليت تؤثك على مفهوم ذات تعترب
ق، ييث أن االذباهات االجيارية يًتتب عليها الدعم والتكيف األمث  واخلكوج دبفهوم ذات ادلعا

اجيارية لليعاق.  ي يُت أن االذباهات السلشية قد تعي  على إعاقة الفكد ورالتايل فقد تؤدي إىل 
 ظهور مركالت متعددة.

  استيعاب مجيع اخلاصة على أمهية عيلية الدم  خاصة مع عدم قدرة ادلؤسسات وادلدارس
 ادلعاقُت، إضافة إىل رماء ادلدارس اخلاصة يرك  عشئا ثقيال رالمسشة للدول المامية.

  أن عيلية دم  ادلعاقُت تتيرى مع إنسانيتهم وهي من يقهم، كيا أهنا تعي  على ربقيق مشدأ
تكافؤ الفكص ومسامهتهم الفعالة  ي المهوض االجتياعي واالقتصادي فضال عن كوهنا ايد 

 شكات ربقيق العدالة االجتياعية ومؤشكا لتقدم اجملتيعات.مؤ 

  أن هذا الشحث حياول من خالل استخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين من زلاولة تغيَت
اذباهات العاديُت ضلو ادلعاقُت واليت أثارت اهتيام الشايثُت على مستوى العامل وذلك رعد أن 

ن العالقة رُت الفكد العادي والفكد ادلعاق عالقة سلشية أظهكت دراسات وأحباث عديدة وضحت أ
وأن األفكاد ادلعاقُت يواجهون رالكفض من قش  األفكاد العاديُت وخاصة من قش  زمالئهم الطلشة 

 العاديُت.

  دون تقلي  الفجوة رُت األفكاد العاديُت واألفكاد ادلعوقُت وزيادة قشوذلم، أن عيلية الدم  لن تتحقق
 يدعونا إىل ضكورة تماول قضية االذباهات. األمك الذي

  يؤم  أن يساعد هذا الشحث على إصلاح الدم  األكادديي واالجتياعي لليعاقُت مع الطلشة
 العاديُت  ي نفس الشيئة ادلدرسية.

 .إن ادلعاقُت فئة يثت كافه األديان السياوية على ضكورة رعايتها واالهتيام هبم 
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 لة االذباهات السلشية للعاديُت ضلو ادلعاقُت  ي اخلدمة قلة الدراسات اليت تماولت مرك
 االجتياعية.

   االذباهات السلشية للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت.قد تساعد هذه الدراسة  ي زلاولة تعدي 

  يؤم  أن يساعد هذا الشحث على إزالة الوصية أو التقلي  من آثارها واليت غالشا ما يتعكض ذلا
 سلشا عليهم وعلى احمليطُت هبم. األفكاد ادلعاقُت وتؤثك

  جاء هذا الشحث تلشية للدعوة اليت يطلقها اخلرباء على الدوام لتمفيذ ركام  مدرسية سلططة لألفكاد
 العاديُت لتاويدهم رادلعلومات عن اإلعاقة وادلعوقُت من اج  تقلي  الفجوة ريمهم.

  مايد من األحباث والربام  كيا أن هذا الشحث سيفتح أفاقا جديدة أمام الشايثُت ألجكاء
 األخكى.

 .لتقلي  الفجوة رُت األفكاد العاديُت واألفكاد ادلعاقُت 

 أىداف الدراسة: .1

  التعكف على مدى وجود عالقة رُت العالج السلوكي العاطفي العقالين وتغيَت االذباهات السلشية
 ضلو دم  ادلعاقُت  ي مدارس العاديُت.

  االجتياعية  ي قضية دم  ادلعاقُت.إثكاء اجلانب المظكي  ي اخلدمة 

 تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجارة على الفكض الكئيسي التايل0فروض الدراسة:  .2

يؤدي التدخ  ادلهٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين إىل تغيَت االذباهات 
 السلشية ضلو دم  ادلعاقُت  ي مدارس العاديُت.

هٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين إىل تغيَت يؤدي التدخ  ادل . أ
 االذباهات السلشية ضلو الدم  ادلكاين لليعاقُت  ي مدارس العاديُت

يؤدي التدخ  ادلهٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين إىل تغيَت  . ب
 وكي لليعاقُت  ي مدارس العاديُت.االذباهات السلشية ضلو الدم  االجتياعي والسل

 ثانٍا: البناء النظري للذراسة:
 العالج السلوكي العاطفي العقالني:  .1

، رشطء(  ي ممتصف اخليسيمات ييميا شعك أن العيالء يتقدمون Ellisردأ هذا العالج على يد )
اكلهم. و ي ييث اليظ أن العيالء حيكزون تقدم أفض  يُت يغَت طكق تفكَتهم ضلو أنفسهم وضلو مر

األص  كان يسيى هذا رالعالج العقالين مث أصشح العالج العقالين العاطفي و ي أوائ  التسعيميات 
 (.Jones, 2000:181أصشح يسيى العالج العقالين العاطفي السلوكي )
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ويستمد العالج السلوكي العاطفي العقالين على مفهوم العواطف والسلوكيات اليت تمت  عن عيلية 
ييث أنه من ادليكن تعدي  هذه العيليات ادلعكفية لتحقيق طكق سلتلفة من الرعور والسلوك. ادلعكفة 

 , Froggattفهذا الموع من العالج هو إيدى العالجات اليت تمدرج ربت العالج ادلعك ي السلوكي )

2005 : 12.) 
كارات اليت توضح أن االضط  A- B-Cويقوم هذا الميوذج على مفهوم رئيسي إال وهو نظكية

السلوكية والعاطفية هي نتاج للتفكَت غَت ادلمطقي الذي يمتهجه اإلنسان  ي رسم معامل يياته. 
فاألساليب العالجية التقليدية زبطئ كثَتا  ي الًتكيا على ادلاضي وجع  اإلنسان يسًتجع ذلك ادلاضي 

خربات ومراعك ادلاضي ال الذي ال ديكن تغيَته أو الكجوع إىل العيش فيه، كيا أن التعشَت عن أفكار و 
 تفيد اإلنسان كثَتا وإمنا تعي  على تفاقم ادلركلة ردال من يلها.

أما هذا األسلوب العالجي فأنه يسعى إىل تعاون األخصائي مع العيي   ي ديض األفكار اخلاطئة 
س على اليت يعتمقها العيي   ي الوقت احلاضك من خالل احلوار ادلمطقي الواعي وهذا ردوره سوف يمعك

 مراعك العيي  وسلوكه.
A (احلدث)  B (االعتقاد)  C (ادلراعك والسلوك) 

B ( التدخ)        E ( التأثَت ادلهٍت)    F (مراعك جديدة) 
 A-B-C( نظرية 1شكل )

 ي تفسَت االضطكارات وكيفية   Ellis( الذي ديث  المظكية اليت قدمها7وديكن توضيح الرك  )    
( يكما إىل احلدث سواء كان سلوكا أو يادثه أو اذباه يصدر من اإلنسان. Aعالجها فاحلكف )

( يكما إىل السلوك أو ادلراعك ادلصايشة أو ردة فع  اإلنسان ييال ذلك احلدث. سواء كان Cواحلكف)
( B( ولكن )C( ليس هو ادلسشب للمتيجة )Aأن احلدث ) Ellis رد الفع  مالئياً أو غَت مالئم. ويكى

( هو الذي يؤدي إىل االضطكاب Aا إىل االعتقاد اخلاطئ الذي حييله اإلنسان يول احلدث )الذي يكم
( والذي D(، أما العالج يأيت من خالل ديض األفكار اخلاطئة غَت ممطقية )Cوالسلوك )  ي ادلراعك

يالء يرَت إىل الطكيقة العليية واألسلوب العالجي الذي يمتهجه األخصائي االجتياعي  ي مساعدة الع
على مواجهة وتغيَت األفكار اخلاطئة، أما المتيجة اليت ديكن استخالصها من هذه العيلية ديكن ماليظة 

اخلاطئة ورالتايل يمت  عن هذا سلوك أو  ( الذي يكما إىل تأثَت عيلية ديض األفكارEتأثَتها  ي )
( 772 -0773  2333خالية من مظاهك االضطكاب السلوكي والعاطفي ) القكين ،   Fمراعك جديدة 

(Shea for , others,2000 : 344( )Ellis , 2000 : 189.)  
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أما عن األساليب العالجية ادلستخدمة فهي األساليب اإلدراكية )ديض األفكار غَت العقالنية، 
أسلوب الواجشات اإلدراكية، تغيَت مفكدات اللغة، ادلكح(، واألساليب الوجدانية )التخي  العاطفي 

 لعب الدور، استخدام القوة( وأخَتا األساليب السلوكية )التعايا االجيايب والسليب العقالين،

 (.727 -0771  2333( )القكين، Ellis , 2000 : 195-201وغَتها()
 المعاقين: .0

هو مصطلح يطلق عادة على رليوعة من أفكاد اجملتيع، رغض المظك عن أية فكوق فكدية رسشب السن  
ييا أفكاد اجمليوعة خبصائص أو مسات معيمة تعي  إما على إعاقة منوهم أو اجلمس وغَت ذلك، ويت

وتوافقهم مع الشيئة اليت يعيرون فيها )أرو المصك ، )احلسي أو اجلسيي أو العقلي أو االجتياعي(، 
2333  027 .) 

هو ك  شخص مصاب رقصور كلي أو جائي  ي قدراته اجلسيية أو احلسية أو العقلية أو  وادلعاق
اصلية أو التعلييية أو المفسية إىل ادلدى الذي يقل  من إمكانية تلشية متطلشاته العادية  ي ظكوف أمثاله التو 

 .(2331من غَت ادلعاقُت ) أحلازمي ، 
فادلعاقُت هم الذين يتم تقيييهم على أهنم صم أو ضعيفوا السيع أو ادلتخلفون عقليا أو مكفوفُت أو 

ة ماممة أو مضطكرون انفعاليا أو ذوو صعورات التعلم والذين يكونون معوقُت يككيا أو ذوو أمكاض جسيي
 (.078  7882نتيجة لذلك حباجة إىل الًترية اخلاصة واخلدمات ادلساندة )اخلطيب وآخكون ، 

أما ادلعاق من ادلمظور االجتياعي فهو الفكد الذي سبمعه إعاقته من إن يتفاع  رصورة ناجحة مع العامل 
 (.12 23330اهلل، احمليط ره )عشد 

كيا جيب تعكيف ادلعاق رأنه هو الرخص الذي نقصت أهليته اجلسيية أو العقلية أو احلسية نتيجة 
ألسشاب خلقية أو مكضية أو تعكضه حلادث ما ررك  يؤدي إىل عجاه عن شلارسة األنرطة اليت ديارسها 

ي شلا يقل  فكص تواصله وتفاعله الرخص العادي من نفس اجلمس والعيك  ي رلتيعه وحيد من منوه الطشيع
 (.070  2333مع الشيئة اليت يعيش فيها )صارم ، 

 الدمج: .1

هماك رعض ادلصطلحات اليت يرَت إىل عيلية إرعاد ادلعوقُت عن مؤسساهتم واليت قد تسشب خلط 
وف احلياة ، فالتطشيع هو توفك أمناط وظك ريمهيا ورُت الدم  ممها التطشيع، التحكر، التكام ، ادلسار ادلويد

 ي صوره قكيشة قدر اإلمكان من ادلعايَت واألمناط ادلوجودة  ي اجملتيع، إنا التحكر فيرَت إىل تلك العيلية 
اليت تتضين إرعاد ادلعاقُت عن ادلؤسسات اخلاصة الداخلية ووضعهم  ي ريئات مفتوية وأق  تعقيدا 

دلعاقُت واإلرقاء عليهم  ي يجكات الدراسة حلكياهتم، ريميا يعٍت ادلسار ادلويد نظام يعي  على تسكُت ا
 2332العادية كليا أمكن ذلك أما التكام  فهو يعٌت ك  ذلك أي أنه مكادف لعيلية الدم  )شقَت ، 

 070- 73.) 
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ويقصد رالدم  هو مراركة الطالب ادلعاقُت  ي العيلية الًتروية العامة، ويعترب هؤالء الطالب 

لقضاء وقت من اليوم الدراسي مع الطالب غَت ادلعوقُت )اخلطيب، مدرلُت إذا أتيحت ذلم الفكصة 
2333 ،03.) 

فالدم  يعٍت دم  ادلعوقُت  ي الفص  الدراسي العادي وذلك ألكثك  وقت شلكن  ي الربنام  
التعلييي واالجتياعي رادلدرسة؛ ييث يتم تكييف الربنام  التعلييي  ي الفص  الدراسي العادي دلواكشة 

التعلييية، وكذلك تكييف الربنام  االجتياعي  ي ادلدرسة لتحقيق التفاع  مع الطالب  ايتياجاهتم
العاديُت وتقشلهم، الدم  يتطلب مراركة رُت معلم الًترية اخلاصة وادلعلم العادي وحيتاج إىل دعم من 

 (.2333017مسئويل اخلدمات ادلساندة واألسك )السك طاوي وآخكون ، 
 إذاراخلدمات اخلاصة  إمدادهموقت شلكن  ي الفصول العادية، مع  أطول والدم  هو قضاء ادلعاقُت

؛ حبيث تواجه ياجات هذه الفئة اإلمكانوذلك يستوجب تعدي  الربام  الدراسية العادية قدر األمك لام 
0 2330دبا حيتاجون إليه من مساعدة )إركاهيم، من ادلعاقُت، كيا يتطلب إمداد مدرسي الفص  العادي 

038.) 
ومعٌت ذلك أن الدم  يتم إذا ما وضع الطالب ادلعاق  ي ريئة تكروية طشيعية قدر ادلستطاع شكيطة 

 (.001 2333تلشية ياجاته الًتروية وياجاته األخكى ررك  مكضي  ي تلك الشيئة )اخلطيب، 
وهماك عدة مستويات للدم  ممها الدم  ادلكاين0 الذي يرَت إىل وضع ذوي احلاجات اخلاصة  ي 

 ول خاصة ملحقة رادلدارس العادية أو  ي الفصول العادية.فص
العاديُت  ي األنرطة الًتفيهية مث   الدم  الوظيفي ويعٍت اشًتاك ذوي احلاجات اخلاصة مع التالميذ

 اللعب والكيالت والًترية الفمية.
كجهم من الدم  اجملتيعي0 ويعٍت إتاية الفكصة لذوي احلاجات اخلاصة للحياة  ي اجملتيع رعد زب

ادلدارس أو مكاكا التأهي  حبيث نضين ذلم يق العي  واالعتياد على أنفسهم رعد اهلل قدر اإلمكان 
 (.013 2332)شقَت، 

أما عن أشكال الدم  فقد يكون الدم  الكلي لليعاق  ي الصف العادي دون احلاجة لوسائ  
قدمي ادلساعدة من خشَت سلتص، وتدارَت داعية أو يكون الدم  الكلي لليعاق  ي الصف العادي مع ت

أيضا قد يكون الدم  الدم  كلي لليعاق  ي الصف العادي ريميا يقوم ادلعلم مع معلم الًترية اخلاصة 
رعي  تعاوين مع مجيع التالميذ )تمظيم فكق ورليوعات(، وأخَتا قد يأخذ شك  دم  جائي حبيث يتلقى 

ية اخلاصة ولكمه يرًتك  ي رعض المراطات اليت التلييذ ذو احلاجات اخلاصة تعلييه  ي صفوف الًتر
 (.000 2330تمفذ  ي الصفوف العادية ) غسان، 
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 االتجاه: .2

االذباه هو ناعة الفكد أو ميلة لالستجارة رطكيقة سلشية أو اجيارية ضلو موضوع ما ، كيا أنه استعداد 
أو ضده، وغالشا ما يأخذ االذباه  الفكد وناعته لالستجارة رطكيقة ما، كيا ديث  االذباه توجها ضلو موضوع

 (.Kastner, 1979 : 132شك  الثشات المسيب  ي السلوك اإلنساين )
واالذباه هو ممظومة ثالثية تساعد  ي التمشؤ دبا سيكون عليه الفكد ذباه شخص معُت، ويتحدد من 

 .( 2332خالل معتقداته وانفعاالته ييال هذا ادلوقف )شقَت، 
ه استعداد نفسي أو هتيئ عصيب متعلم االستجارة السالشة أو ادلوجشة ضلو كيا يعكف االذباه رأن

 (.08 2333أشخاص، موضوعات  ي الشيئة اليت تستثَت هذه االستجارة )يشايب وعشد اهلل ، 
واالذباهات تتكون من ثالث مكونات، ادلكون األول العاطفي وهو أسلوب شعوري عام يؤثك  ي 

اه أو رفضه وقد يكون هذا الرعور غَت ممطقي. أما ادلكون الثاين فهو استجارة أو قشول موضوع االذب
ادلكون ادلعك ي أي ادلعلومات أو احلقائق اليت يعازها يول موضوع االذباه. وأخَتا ادلكون السلوكي أي 
ناعة الفكد للسلوك وفق أمناط معيمة. وتتشاين مكونات االذباهات من ييث درجة قوهتا واستقالليتها، 

لك الرخص معلومات وفَتة عن موضوع ما ) ي اجلانب ادلعك ي مثال(، إال أنه قد يرعك ركغشة قوية فقد دي
 (.098 7881 ي اجلانب العاطفي تؤدي ره إىل ازباذ مواقف يياتية  ي )اجلانب السلوكي( )نروايت، 

وعدم ثشاته،  وجديكا رالذكك أن هماك عوام  تساعد  ي تغَت االذباه وهي ضعف االذباه ادلكاد تغَته
وعدم وضوح اذباه الفكد أساسا ضلو موضوع االذباه، وعدم وجود مؤثكات مضادة ووجود خربات مشاشكة 

 (.093 2373تتص  دبوضوع االذباه )اخلطيب واحلديدي، 
 االتجاه نحو دمج المعاقين: .3

قافة عرب أن اذباهات األفكاد ضلو دم  ادلعاقُت ما هي إال انعكاس لليجتيع الذي حيي  أفكاده ث
ركام من اذباهات مت تشيمها من فًتات سارقة ضلو اإلعاقة مكورا راحلضارات القددية إىل يومما هذا 

(Orlansky & Howard, 1988: 149.) 
وهو احلالة الوجدانية للفكد ضلو تقميه دم  ادلعاق توضح درجة قشوله دلوضوع دم  ادلعاق أو رفضه 

عن خربات ومعتقدات ومعلومات ومعارف الفكد عن موضوع لفككة الدم  )موضوع االذباه(، يمت  
الدم  وفوائده ) أو أضكاره( شلا يدفع الفكد إىل إصدار سلوك اجيايب أو سليب ضلو دم  ادلعاق ) شقَت، 

2332 073.) 
فاألفكاد مل يولدوا ولديهم اذباهات خاصة ضلو هذا وذاك، ولكمهم يكتسشوا هذه االذباهات من 

الشًتاط اإلجكائي واالستيجايب وكذلك من خالل األمناط ادلعكفية للتعلم، وكذلك خالل ادلاليظة وا
 (.00 2338)اخلطيب،  .احلال رالمسشة لالذباهات ضلو اإلعاقة



 السلوكي العاطفي العقالنياستخدام العالج 

1012 

 ثالثا: اإلخراءات املنهدٍة للذراسة:
 :الدراسة نوع .1

ثك متغَت ألهنا هتتم دبعكفة أ Experimental Studyتعترب هذه الدراسة من الدراسات التجكيشية 
مستق  يتيث   ي استخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين على متغَت تارع وهو االذباهات السلشية 

 للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت.
استخدم الشايث ادلمه  التجكييب وقد اختار الشايث التصييم التجكييب راستخدام : منهج الدراسة .0

 .ذبكيشية واألخكىدام رليوعتُت ايدمها ضارطة التجكرة القشلية الشعدية وذلك من خالل استخ

 :أدوات الدراسة  .1

 :Semi- unstructured Interview المقابالت شبو المقننة . أ

سبت إجكاء مقارالت ششه مقممة مع مديكي ومدرسي مدارس العاديُت وطالهبا للتعكف على 
 ادلركالت ادلتوقعة عن عيلية دم  ادلعاقُت  ي فصول العاديُت.

 تجاه نحو دمج المعاقين في مدارس العاديين:مقياس اال . ب

نظكا ألن الدراسة احلالية من الدراسات التجكيشية فكان لااما على الشايث ربديد أداه ديكن من 
 خالذلا قياس ادلتغَت التارع ) تغيَت االذباهات السلشية للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت(.

دلعاقُت  ي مدارس العاديُت إلمكانية تطشيقه وقد قام الشايث راختيار مقياس االذباه ضلو دم  ا
 (.2330على اإلعاقات ادلختلفة وأيضا األعيار ادلختلفة ) شقَت ، 

( عشارة خيتار ادلدرس العادي ما رُت ثالث استجارات )موافق، أييانا، 93ويري  ادلقياس على )
، صفك على 7 ،2( وموضوع إمام هذه التقديكات هذه التقديكات ثالث درجات هي غَت موافق

الًتتيب، وذلك عمدما يكون اذباه العشارة ضلو الدم ، ريميا تكون التقديكات الثالث  ي اذباه عكسي 
( عمدما يكون اذباه العشارة ضلو العال، ورذلك تًتاوح الدرجة الكلية لليقياس ما رُت 2، 7)صفك، 
( ريميا 713 – 773الدم  ) درجة، وترَت الدرجة ادلكتفعة إىل االذباه االجيايب ضلو 713 –صفك 

(، وترَت الدرجة ادلتوسطة إىل 31 –ترَت الدرجة ادلمخفضة إىل االذباه السليب ضلو الدم  )صفك 
 (.2330(. )شقَت، 770 -31احملايدة )الًتدد( )

 عينة الدراسة: .2

ام  اليت أن نوع اإلعاقة واجلمس وادلستوى االقتصادي والتعليم ودرجة االتصال رالفكد ادلعوق من العو 
(، ورماء عليه مت اختيار عيمة 03  2338تلعب دور رئيسيا  ي تكوين االذباه ضلو ادلعاق )اخلطيب، 
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مفكدة من ادلدرسُت الذكور  ي ادلدارس العادية اليت سيتم فيها عيلية دم  ادلعاقُت  23مقدارها  ةعيدي
 وذلك رعد ادلكور راإلجكاءات التالية0

معلم  ي ادلكيلة االرتدائية لقياس االذباهات ضلو دم  ادلعاقُت  ي  37مت تطشيق ادلقياس على عدد  .أ 
 مدرستهم.

% من ادلدرسُت لديهم اذباه سليب ضلو الدم  رعدد 19,13وقد جاءت نتيجة تطشيق ادلقياس أن 
(، وأخَتا االذباه االجيايب رمسشة 9% لديهم اذباه زلايد )مًتدد( رعدد )19,73(، ريميا هماك 07)
 (.72دهم )% وعد3,20
 (.07مت استشعاد ادلدرسُت ذوي االذباهات االجيارية واحملايدة، ورالتايل أصشحت العيمة ) .ب 

....( قد تؤثك  ي االذباه  -جار  –وانطالقا من أن درجة االتصال رالفكد ادلعاق )سواء صديق  .ج 
 (.28حت العيمة )ضلو دم  ادلعاقُت، فقد مت استشعاد من لديه عالقة مع معاقُت زليطُت، ورالتايل أصش

( مدرس رطكيقة عروائية ومت تقسييهم رالتساوي إىل رليوعتُت ذبكيشية 23مت اختيار عدد ) .د 
 ( مدرسُت.73وضارطة قوام ك  ممها )

 أي ديكن أن نلخص شكوط اختيار العيمة فييا يلي0
  . أن يكون لدى ادلدرس اذباه سليب ضلو الدم 

  اليت سيتم فيها الدم .أن يقوم رالتدريس  ي ادلكيلة االرتدائية 

  مواطن ....(. –جار  –ال يوجد لديه عالقة مع معاقُت زليطُت )صديق 

 مجاالت الدراسة: .3

ويتيث   ي مدرسة أمحد عكايب االرتدائية )قطاع صالح سامل( دبديمة أسيوط، المجال المكاني:  .أ 
لتمفيذ الدم  هبا العام ة ألهنا من إيدى ادلدارس اليت اختَتت وقد وقع اختيار الشايث ذلذه الدراس

 القادم.

 مفكدة. 23عيمة من ادلدرسُت العاديُت مقدارها المجال البشري:  .ب 

 .20/72/2373ويىت  23/38/2373مت مجع الشيانات  ي الفًتة من المجال الزمني:   .ج 

وصف التذخل املهنً باستخذام العالج العقالنً العاطفً  رابعا:
 السلىكً مع احلاالت التدرٌبٍة

 A-B-Cة المستخدمة في العالج مع الحاالت التجريبية: نظرية النظري .1

يقوم العالج )وفقا ذلذه المظكية( مع احلاالت التجكيشية على أن االذباهات السلشية ذباه دم  
 ادلعاقُت هي نتاج للتفكَت غَت ادلمطقي ذباه ادلعاقُت مع تشٍت اذباهات سلشية ضلوهم.
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عى إىل التعاون مع ادلدرس العادي  ي ديض األفكار ورماء عليه فأن األسلوب العالجي يس
اخلاطئة اليت يعتمقها  ي الوقت احلاضك من خالل احلوار ادلمطقي الواعي وهذا ردوره سوف يمعكس على 

 مراعك ادلدرس وسلوكه.
عالج الذي يتم من ( واليت سشق سكيها  ي اإلطار المظكي كأساس للA-B-Cوتستخدم نظكية )

خالل ديض األفكار اخلاطئة غَت ادلمطقية وتستخدم مع ادلدرسُت العاديُت على دلواجهة وتغيَت 
 األفكار اخلاطئة ذباه ادلعاقُت.

 -وقد قام الشايث رعيلية ديض األفكار اخلاطئة كيا يلي0
األفكار اخلاطئة عيلية االكتراف0 وهما قام الشايث دبساعدة ادلدرسُت العاديُت على اكتراف   .7

 وغَت ادلمطقية.

مساعده ادلدرسُت العاديُت على القيام راحلوار مع الذات من أج  هذه األفكار اخلاطئة وإيالل  .2
 ممها.

 عيلية التيييا رُت األفكار اخلاطئة واألفكار غَت اخلاطئة  ي التفكَت من أج  ذبمب ذلك مستقشال. .0

ية ديكن ماليظة تأثَتها  ي تغيَت  ي االذباهات والمتيجة اليت ديكن استخالصها من هذه العيل
 السلشية ذباه دم  ادلعاقُت واستشداذلا راذباهات اجيارية خالية من مظاهك االضطكاب السلوكي والعاطفي.

 خطوات العالج:  .0

 االعًتاف الكام  روجود اذباهات سلشية ذباه دم  ادلعاقُت. .7

ضطكارات السلوكية والعاطفية اليت تواجههم تقش  فككة أهنم لديهم قدرات وإمكانات لتغيَت اال .2
 نتيجة االذباهات السلشية.

 إدراك أن ادلركلة اليت يعانون ممها تكجع إىل األفكار اخلاطئة اليت يتشموها. .0

 ادلثلى للعالج.معكفة واكتراف هذه األفكار اخلاطئة مث ديضها هو الطكيقة  .3

اخلاطئة وإيالل األفكار العقالنية ردال استخدام التفكَت العقالين ادلمطقي  ي ديض األفكار  .3
 ممها.

تقش  احلقيقة القائلة أهنم مىت ما كانت لديهم الكغشة  ي التغيَت والعي  على ذلك فإهنم قادرون  .1
 على مواجهة مركلة االذباهات السلشية رفاعلية.

 االستيكارية  ي عيلية ديض األفكار اخلاطئة فهي ال تمتهي عمد يد معُت. .1

 جي:الهدف العال  .1

ديض األفكار اخلاطئة والوصول رادلدرسُت إىل القدرة على ربلي  تلك األفكار وإيالذلا راألفكار 
 ادلمطقية ذباه عيلية دم  ادلعاقُت معهم  ي مدارسهم.
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 دور الباحث مع الحاالت التجريبية: .2

 مساعدة ادلدرسُت على إدراك أفكارهم اخلاطئة ضلو ادلعاقُت ودرلهم.  .أ 

على فهم أن ادلركلة اليت يعانون ممها تاداد يدة وتفاقيا من خالل االستيكار  مساعدة ادلدرسُت .ب 
  ي التفكَت غَت ادلمطقي وغَت العقالين.

 مساعدة ادلدرسُت على تعدي  التفكَت من الالعقالنية إىل العقالنية.   .ج 

هية ال تقف عن وأخَتا، مساعدة ادلدرسُت على تميية أفكار إجيارية لتح  زل  األفكار اخلاطئة. وادل  
عمد عيلية اإليالل ر  تتعدى ذلك إىل مساعدهتم على االستيكار  ي عيلية ديض األفكار اخلاطئة 

 يكونوا ضحية لألفكار اخلاطئة. كس هؤالء ادلدرسُت رالكجوع إىل أنيمت وذلك يىت ال
 األسالٍب العالخٍة املستخذمة مع احلاالت التدرٌبٍة: -5

 أوال: األسالٍب اإلدراكٍة
تككا هذه األساليب على ديض األفكار اخلاطئة اليت تعترب العام  الكئيسي  ي وجود االذباهات السلشية 
ضلو الدم . من هما يسعى الشايث )وفقا ذلذه األساليب( إىل مساعدة ادلدرسُت على اكتراف طكق 

 -التفكَت اخلاطئة ومن مث مواجهتها رطكق واقعية، ومن هذه األساليب0
 -كار غير العقالنية:دحض األف -أ

يسعى الشايث إىل رلادلة ادلدرسُت يول األفكار اخلاطئة غَت العقالنية اليت سامهت  ي وجود االذباهات 
 السلشية، وقد استخدم الشايث  ي ذلك ادلماقرة واالستثارة واإلقماع.

 -أسلوب الواجبات اإلدراكية: -ب
يب اخلاطئة  ي التفكَت، وقد استخدم الشايث هذا يعترب هذا األسلوب وسيلة سكيعة للوصول إىل األسال

األسلوب من خالل إعطاء واجشات لليدرسُت، تتيث  هذه الواجشات  ي قكاءه رعض الكتب أو 
ادلوضوعات اليت زبص ادلعاقُت ودرلهم )العالج رالقكاءة والعالج رتوفَت ادلعلومات( واليت قام الشايث 

 رتوفَتها.
 -استخدام المرح: -ج

الشايث هذا األسلوب أثماء ادلقارالت. ويهدف هذا األسلوب إىل زلاولة إخكاج ادلدرسُت من استخدم 
اجلدية ادلشالغ فيها ومساعدهتا على التخلص من الضغوط المفسية ادلصايشة لالذباهات السلشية ضلو دم  

 ادلعاقُت وهبذا يكونون أكثك قدرة على التفكَت ادلمطقي الواعي.
 -ة:المناقشة المنطقي -د

 استخدم الشايث هذا األسلوب حملاولة إقماع ادلدرسُت رالتخلي عن رعض األفكار الالممطقية.
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 -التوضيح: -ىـ
استخدم الشايث هذا األسلوب مع ادلدرسُت من خالل تاوديهم رشعض ادلعارف اليت جيهلوهنا للحصول 

تعام  معه فضال عن العالج على صورة كاملة عن عيلية الدم  وعن ادلعاق وخصائصه وقدراته وكيفية ال
 راستخدام القكاءة وقد مت ذلك راستخدام الشماء ادلعك ي وادلماقرة.

 -اإلقناع: -و
قام الشايث رتصحيح رعض األفكار الالعقالنية ذباه الدم  وأيضا ذباه ادلعاقُت وذلك من خالل سكد 

 رعض القوانُت احمللية والدولية وأيضا رعض آيات القكآن الككمي.
 : األسالٍب الىخذانٍةثانٍا

 -التخيل العاطفي العقالني: -أ
أن هذا األسلوب العالجي عشارة عن عيلية عقلية تساعد ادلدرسُت على تأسيس أمناط من ادلراعك من 
خالل مساعدهتم على زبي  التفكَت ادلمطقي، والسلوك، وادلراعك مث زلاولة تطشيق ذلك واقعيا عمد 

 يدوث عيلية الدم .
 -ور:لعب الد -ب

يككا هذا األسلوب العالجي على مساعدة ادلدرسُت  ي تغيَت األفكار اخلاطئة غَت العقالنية ادلسششة 
لالذباهات السلشية ضلو دم  ادلعاقُت، وقد مارس الشايث هذا األسلوب من خالل سبثي  رعض ادلواقف 

 الفعلية "ما سيقال وما سيفع ".
 -استخدام منح القوة: -ج

دام هذا األسلوب هو مساعده ادلدرسُت على تكوين االستشصار العقلي إن اذلدف من استخ
واالستشصار الوجداين وأيضا مساعدهتم على إنراء يوارات مع الذات من شأهنا أن تساعدهم على 

 استكراف األفكار اخلاطئة وتغيَتها.
ر إمكاناته لليراركة وتستخدم مع ادلدرسُت لتعلييهم كيفية إتاية الفكصة لليعاق إخكاج قدراته واستثيا

 مع الطالب العاديُت  ي األنرطة ادلختلفة، وقد مت ذلك من خالل التدعيم اإلجيايب والترجيع.
 ثالثا0 األساليب السلوكية

ادلعاقيُت كالرفقة وتستخدم مع ادلدرسُت لتغيَت السلوكيات الماذبة عن االذباهات السلشية ضلو دم  
شة  ي االشًتاك  ي عيلية الدم  وتغيَت األفكار اخلاطئة عن عدوانية الاائدة ذباه ادلعاقُت أو عدم الكغ

ادلعاق وسلشيته وعن التأثَت السليب لعيلية الدم  على كال من الطالب العاديُت وادلعاقُت، وقد مت ذلك 
 راستخدام ادلماقرة واالستثارة وادلراركة.
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 أسالٍب خاصة بالسلىك اإلخرائً: -1
 -التدعيم: -أ

ايث التدعيم رترجيع ادلدرسُت من خالل التدعيم ادلعموي "عشارات الثماء"، وقد استخدم مارس الش
 الشايث التدعيم اإلجيايب ادلركوط.

 أسالٍب خاصة بالسلىك االنسحابى: -2
 -التبليد التدريجي: -أ 

 الستشدال مراعك اخلوف من تعكض الطالب العاديُت لإليذاء من قش  هذا األسلوبالشايث استخدام 
ادلعاقُت واخلوف من ادلرايمات ادلستيكة اليت ستتم رُت الطالب العاديُت وادلعاقُت، واخلوف من التأثَت 
السليب للدم  على الطالب العاديُت دبراعك أخكي سلالفة دلراعك اخلوف السالفة الذكك، ويتم ذلك 

 رالتدري  يىت تاول هذه ادلراعك.
 -تكثيف المثير )اإلغراق(: -ب

شايث رتقدمي األدلة لليدرسُت ادلكتشطة رمجاح عيلية الدم ، شلا أدى اليت زبلي ادلدرسُت ييث قام ال
 عن االذباهات السلشية ذباه عيلية الدم .

 األسالٍب الفنٍة املركبة: -3
 -النمذجة )تقديم نموذج لالقتداء(: -أ

تشاعه عمد معاملة ييث قام الشايث رتاويد ادلدرسُت دبعلومات عن الدم  وعن السلوك الذي جيب إ
ادلعاق وذلك من خالل عكض مناذج تعلييية ناجحة عن عيلية الدم  ومناذج إرشادية عن كيفية التعام  

 مع ادلعاقُت وعكض المياذج ادلختلفة.
 خامسا: نتائح الذراسة

 اختبار الفرش الرئٍسً للذراسة: -1
طفي العقالين إىل تغيَت االذباهات يؤدى التدخ  ادلهٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج السلوكي العا

 السلشية ضلو دم  ادلعاقُت  ي مدارس العاديُت.
 مت التحقق من صحة الفكض الكئيسي من خالل ما يلي0
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 حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للحاالت التجريبية -أ
 (1جدول رقم )

 التجريبية يوضح الفروق بين درجات القياسين القبلي والبعدي للحاالت
رقم 

 الحالة
الدرجة 
 القبلية

X1 

الدرجة 
 القبلية

X2 

X2-

X1 
(X1-

X2)
2 

X2-X2 (X2-X2)
2 (t) 

 المحسوبة
(t) 

 الجدولية
 الداللة

(7) 13 132 7.1 2.89 1.4 1.96 73.7 
عمد 

 مستوى
 داللة

3.37 

2.98 

توجد 
فكوق 
 معموية

 
 

(2) 10 144 9.7 83.38 73.1 772.01 
(0) 33 115 8.3 68.89 18.4 334.56 
(3) 19 130 4.7 22.09 3.4 11.56 
(3) 31 135 6.3 39.69 1.6 2.56 
(1) 17 149 7.7 59.29 15.6 243.36 

   
(1) 12 138 1.3 1.69 4.6 21.16 
(9) 13 123 3.3 10.89 10.4 108.16 
(8) 10 136 0.3 0.09 2.6 6.76 
(73) 38 132 4.3 18.49 1.4 1.96 

 - - - 848.4 - 318.1 - 1334 100 رليوع
ادلتوسط 
 احلسايب

=X1 

10.0 
=X2 

133.4        
االضلكاف 
 ادلعياري

=S1 
5.9 

=S2 
9.7 

يتضح من اجلدول وجود فكوق معموية ذات داللة اإليصائية رُت درجات القياسُت القشلي والشعدي 
االذباه ضلو دم  ادلعاقُت، ييث رلغت درجات القياس القشلي قياس ادلركالت  ىللحاالت التجكيشية عل

( وقيية ت اجلدولية 73.7(، ورلغت قيية ت احملسورة )7003(، ودرجات القياس الشعدي )100)
( شلا يدل على وجود فكوق معموية رُت كال من درجات القياسُت القشلي والشعدي للحاالت 2.98)

 .3.37رة التجكيشية على أساس مستوي معموية قد
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 :حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة -ب
(، ودرجات القياس الشعدي 101أشارت نتائ  الدراسة أن درجات القياس القشلي لليجيوعة الضارطة )

( شلا يدل على عدم وجود 0.03(، وقيية ت اجلدولية )3.27(، ورلغت قيية ت احملسورة )133)
 .3.37رُت كال من درجات القياسُت القشلي والشعدي على أساس مستوى معموية قدرة فكوق معموية 

 حساب الفروق بين درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة: -ج
( لليجيوعة التجكيشية، والقياس الشعدي 7003أوضحت نتائ  الدراسة أن درجات القياس الشعدي )

( شلا 2.98(، وقيية ت اجلدولية )73.89قيية ت احملسورة ) (، ورلغت133لليجيوعة الضارطة )
يدل على فكوق معموية رُت كال من درجات القياس الشعدي لليجيوعة التجكيشية والضارطة على أساس 

 .3.37مستوي معموية قدرة 
 اختبار الفروض الفرعٍة للذراسة: -2

 الفرض الفرعً األول:  
لفكد راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين إيل تغيَت ومؤداه "يؤدى التدخ  ادلهٍت خلدمة ا

 االذباهات السلشية ضلو الدم  ادلكاين لليعاقُت  ي مدارس العاديُت".
 أشارت المتائ  إىل صحة الفكض الفكعي األول ومت التحقق من ذلك من خالل ما يلي0

 ريبية:حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة التج -أ
أوضحت المتائ  وجود فكوق معموية ذات داللة اإليصائية رُت درجات القياسُت القشلي والشعدي 
لليجيوعة التجكيشية على مقياس االذباه ضلو الدم  ادلكاين لليعاقُت، ييث رلغت درجات القياس 

ت (، وقيية 77.33(،ورلغت قيية ت احملسورة )717(، ودرجات القياس الشعدي )11القشلي )
( شلا يدل على وجود فكوق معموية رُت كال من درجات القياس الشعدي لليجيوعة 2.98اجلدولية )

 .3.37التجكيشية والضارطة على أساس مستوي معموية قدرة 
 حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة: -ب

(، ودرجات القياس الشعدي 11طة )أشارت المتائ  الدراسة أن درجات القياس لليجيوعة الضار
( شلا يدل على عدم وجود فكوق 0.03(، وقيية ت اجلدولية )2.29(، ورلغت قيية ت احملسورة )87)

معموية رُت كال من درجات القياس الشعدي لليجيوعة التجكيشية والضارطة على أساس مستوي معموية 
 .3.37قدرة 

 مجموعة التجريبية والضابطة:حساب الفروق بين درجات القياس البعدي لل -ج
(، ودرجات القياس 717أوضحت نتائ  الدراسة أن درجات القياس الشعدي لليجيوعة التجكيشية )

( 0.03(، وقيية ت اجلدولية )8.01(، ورلغت قيية ت احملسورة )87الشعدي لليجيوعة الضارطة )
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يجيوعة التجكيشية والضارطة شلا يدل على وجود فكوق معموية رُت كال من درجات القياس الشعدي لل
 .3.37على أساس مستوى معموية قدرة 
 الفرض الفرعً الثانً:

ومؤداه "يؤدى التدخ  ادلهٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين إيل تغيَت  -أ
 االذباهات السلشية ضلو الدم  االجتياعي والسلوكي لليعاقُت  ي مدارس العاديُت".

 لمتائ  إىل صحة الفكض الفكعي الثاين ومت التحقق من ذلك من خالل ما يلي0أشارت ا
 حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للحاالت التجريبية -أ

أوضحت المتائ  وجود فكوق معموية ذات داللة اإليصائية رُت درجات القياسُت القشلي والشعدي 
و الدم  االجتياعي والسلوكي لليعاقُت، ييث رلغت للحاالت التجكيشية على مقياس االذباه ضل

(، 72.02(، ورلغت قيية ت احملسورة )718(، ودرجات القياس الشعدي )18درجات القياس القشلي )
( شلا يدل على وجود فكوق معموية رُت كال من درجات القياسُت القشلي 2.98وقيية ت اجلدولية )

 .3.37وى معموية قدرة والشعدي للحاالت التجكيشية على أساس مست
 حساب الفروق بين درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة: -ب

(، ودرجات القياس الشعدي 10أشارت نتائ  الدراسة أن درجات القياس القشلي لليجيوعة الضارطة )
وق ( شلا يدل على عدم وجود فك 0.03(، وقيية ت اجلدولية )7.02(، ورلغت قيية ت احملسورة )91)

 .3.37معموية رُت كال من درجات القياسُت القشلي والشعدي على أساس مستوى معموية قدرة 
 حساب الفروق بين درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة: -ج

(، ودرجات القياس 718أوضحت نتائ  الدراسة أن درجات القياس الشعدي لليجيوعة التجكيشية )
( 2.98(، وقيية ت اجلدولية )77.71(، ورلغت قيية ت احملسورة )90طة )الشعدي لليجيوعة الضار

شلا يدل على وجود فكوق معموية رُت كال من درجات القياس الشعدي لليجيوعة التجكيشية والضارطة 
 .3.37على أساس مستوى معموية قدرة 

 تفسري نتائح الذراسة: -3
العاطفي العقالين  ي خدمة الفكد  ي تغيَت  * توصلت نتائ  الدراسة إىل فاعلية العالج السلوكي

االذباهات السلشية للعاديُت ضلو دم  ادلعاقُت، وهما تكون الدراسة قد تشمت مفهوما وقائيا إذ أن تغيَت 
هذه االذباهات قد جيمب ادلعاقُت مركالت عديدة مث  الككاهية والعدوانية ذباه العاديُت، وعدم 

 ى إىل الوقاية من سوء التكيف الرخصي واالجتياعي.شعورهم رالمقص أو العجا شلا يؤد
* أشارت نتائ  الدراسة أ، عيلية الدم  مازالت تواجه العديد من العقشات، واليت من ريمها االذباهات 
السلشية للعاديُت )ادلدرسُت( ضلو دم  ادلعاقُت  ي مدارس العاديُت واليت تكجع إىل أن فككة الدم  تعترب 
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درسُت وعدم معكفتهم رفوائد الدم ، فضال عن نقص معلوماهتم عن الدم  وقلة فككة جديدة على ادل
الوعي واإلدراك دلفهوم اإلعاقة والدم  وأيضا معتقداهتم اخلاطئة مث  أن هذه العيلية ستؤدى إىل كثَت 

مث  شعورهم رالمقص والضعف وشعورهم راخلج  الرديد من إعاقتهم،  من ادلركالت للطالب ادلعاقُت
قلة معارف ادلدرسُت عن ادلعاقُت وخصائصهم وإمكاناهتم وعدم معكفتهم ركيفية التعام  مع هؤالء  أيضا

الطالب ادلعاقُت، كيا أن هذه االذباهات السلشية تكجع أيضا إىل وجود رليوعة من األفكار السلشية 
اقُت واخلوف من واخلاطئة ذباه ادلعاقُت مث  خوفهم من تعكض الطالب العاديُت لإليذاء من قش  ادلع

ادلرايمات ادلستيكة اليت ستتم رُت الطالب العاديُت وادلعاقُت، وخوفهم من التأثَت السليب للدم  على 
الطالب العاديُت ألهنم سيكونون مضطكين إىل السَت وفق قدرات هؤالء الطالب ادلعاقُت شلا يؤدى إىل 

ذباه  حعلم. وعدم شعورهم راالرتيا شعور الطالب العاديُت رادلل  والضعف رسشب رطيء عيلية الت
ادلعاقُت ومظاهكهم،وصعورة إقامة عالقات اجتياعية مع العاديُت، فضال عن عدوانية ادلعاقُت وككههم 
للعاديُت، وشعورهم رالضيق فضال عن االعتقاد رأهنم أفكاد ليس ذلم قيية اجتياعية، كيا وضح 

الدم  سبث  صعورة رالغة فضال عن أهنم ادلدرسون )من خالل ادلماقرات اليت سبت( أن عيلية 
هذه العيلية. إىل  اسيتحيلون عبء كشَتا  ي هذه العيلية وزبوفهم من ادلسؤوليات الكشَتة اليت تتضيمه

جانب ذلك فإن الصورة السيئة اليت تشثها وسائ  اإلعالم عن ادلعاقُت  ي األفالم كانت دبثارة خربة سيئة 
الكغشة احلقيقية  ي العي  مع هؤالء الطالب ادلعاقُت، وتتفق هذه عن ادلعاقُت، وأخَتا عدم وجود 
(، 2333(، دراسة )عيك، توفليس،7881(، ودراسة )الفايا، 7882ادلعوقات مع دراسة )المصكاوي، 

(، 2333(، ودراسة )يشايب، عشد اهلل، 2339(، ودراسة )أرو العال، 2330ودراسة )الركيف، 
(، ودراسة Forlin & Gaham, 1996(، ودراسة )Beleher & Rebecca, 1996ودراسة )

(Monahan, etal 1996.) 
* كيا أوضحت الدراسة فاعلية العالج السلوكي العاطفي العقالين  ي تغيَت االذباهات السلشية 
لليدرسُت ضلو دم  ادلعاقُت. وتتفق هذه المتائ  مع الدراسات عديدة  ي اجملاالت ادلختلفة، مث  دراسة 

(Ellis, 2008( ودراسة ،)Shakford, 2005( ودراسة ،)Ellis, 1991 ،(، ودراسة )عشد العال
 (.2339(، ودراسة )جاب اهلل، 2333(، ودراسة )ادليا، 2339

* أيضا تكتشط فاعلية التدخ  ادلهٍت راستخدام العالج السلوكي العاطفي العقالين رموعية األساليب 
  العالجية ادلستخدمة ومدى مماسشتها لليدرس.

* كيا ديكن تفسَت اختالف درجات رعض ادلدرسُت  ي اجمليوعة التجكيشية إىل اختالف العوام  الثقافية 
واالجتياعية ريمهم فضال عن اختالف اخللفية الثقافية عن ادلعاق والدم  شلا تطلب إيداث تغيَت  ي 

ل الوسائ  التوضيحية ادلعك ي لليدرس وقد مت ذلك راستخدام أسلوب التعلم ادلعك ي من خال ياحملتو 
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الكتساب السلوك ادلراهد، الركح والتوضيح وادلماقرة، وتركي   ةالميوذجية وأشكطة الفيديو التعلييي
 االستجارة.

 تىصٍات الذراسة
 ضكورة تطشيق هذا العالج مع ادلديكين  ي ادلدارس العادية. -7
 الدم  خوفا على أرمائهم.ضكورة تطشيقه مع أسك الطالب العاديُت لكفض كثَت ممهم عيلية  -2
 ضكورة تطشيق هذا العالج مع أسك الطالب ادلعاقُت. -0
 ضكورة تطشيق هذا العالج مع الطالب العاديُت أنفسهم. -3
 ضكورة إجكاء دراسة تقوديية رعد عيلية الدم  ذلذه اجمليوعات ادلختلفة. -3
ة اإلعاقة وشدة اإلعاقة، التدريب ضكورة إجكاء دراسات تضع  ي اعتشارها متغَتات جديدة مث  درج -1

 ادلسشق لليدرسُت،...اخل.
ضكورة عقد دورات وورش عي  لليدرسُت  ي رلال دم  ادلعاقُت، واألساليب اخلاصة  ي التعام   -1

 معهم، ييث مل تتم هذه الدورات إال لألخصائيُت االجتياعيُت فقط.
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 املراخع
 أوال: املراخع العربٍة:

(. مماه  تعليم ذوي االيتياجات اخلاصة  ي ضوء متطلشاهتم 2330ا )إركاهيم، رلدي عاي -7
 القاهكة.-اإلنسانية واالجتياعية وادلعكفية، مكتشة األصللو ادلصكية

(، معوقات الدم  اليت تواجه معليات رياض األطفال عمد تدريس 2339أرو العال، أماين ) -2
ادلركفات وادلديكات وادلعليات، كلية الًترية،  األطفال غَت العاديُت )زبلف عقلي رسيط( من وجهة نظك

 جامعة أم القكى.
(، اإلعاقة العقلية ادلفهوم واألنواع وركام  الكعاية، رليوعة المي  العكرية، 2333أرو المصك، مديت ) -0

 القاهكة.
ورية (، دم  ادلعوق يككيا  ي اجملتيع وادلدرسة، وزارة الًترية  ي اجليه2333آذار، عشد اللطيف ) -3

 العكرية السورية، دمرق.
 -(، تكرية ذوي االيتياجات التعلييية اخلاصة، رللة الًترية اجلديدة، )يايكان7883تورجونسون ) -3

 .33أيلول( العدد
(، الوقاية من اإلعاقة0 مكاي  ما قش  تكوين األسكة، مكتشة الًترية العكيب 2331احلازمي، زلسن ) -1

 لدول اخللي ، الكياض.
 (، مقدمة  ي اإلعاقة السيعية، دار الفكك، األردن.7881يب، مجال )اخلط -1
(، مدرسة اجلييع ومستقش  الًترية اخلاصة. ورقة عي  مقدمة لمدوة ذبارب 7889اخلطيب، مجال ) -9

 دم  األشخاص ذوي االيتياجات اخلاصة  ي دول رللس التعاون اخلليجي0 الشحكين.
شة ذوي احلاجات اخلاصة  ي ادلدرسة العادية، دار وائ  (، تعليم الطل2333اخلطيب، مجال ) -8

 للطشاعة والمرك، األردن.
(، إرشادات أسك األطفال ذوي احلاجات اخلاصة دار يمُت، 7882اخلطيب، مجال وآخكون ) -73

 عيان.
(، قضايا ومركالت معاصكة  ي الًترية اخلاصة، 2373اخلطيب، مجال & احلديدي، مٍت ) -77
 لطشاعة والمرك، األردن.، دار وائ  ل7ط
(، قضايا معاصكة  ي الًترية اخلاصة0 اذباهات أفكاد اجملتيع ضلو 2338اخلطيب، عاكف ) -72

 األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة، د.ن.
 (، قاموس مصطلح  ي الًترية اخلاصة، دار الفكك، عيان.2331الكوسان، فاروق ) -70
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لرام  لذوي االيتياجات اخلاصة مفهومه (، الدم  ا2333الكسطاوي، زيدان وآخكون ) -73
 وخلفيته المظكية، دار الكتاب اجلامعي، العُت.

(، أثك ادلعلومات  ي تغيَت االذباهات ضلو ادلعوقُت، رللة 7783الرخص، عشد العايا السيد ) -73
 .88-11جامعة ادللك سعود، العلوم الًتروية، ص 

طالشات معهد الًترية الفككية رطالشات التعليم  (، مدى فاعلية دم 2330الركيف، ممال عيار ) -71
العام دبكة ادلككمة من وجهة نظك ادلعليات، رسالة ماجستَت، جامعة أم القكى، قسم الًترية اإلسالمية 

 وادلقارنة.
(، اذباهات معليات رياض األطفال ضلو دم  األطفال ذوى 7881الفايا، يصة رمت سلييان ) -71

 ماجستَت، رسالة ،يُت  ي مؤسسات رياض األطفال وعالقتها رأدائهن الوظيفياحلاجات اخلاصة مع العاد
 الًترية. كلية سعود، ادللك جامعة
(، ادلداخ  العالجية ادلعاصكة للعي  مع األفكاد 2333القكين، زليد & رشوان، عشد ادلمصف ) -79

 واألسك، مكتشة الكشد للمرك والتوزيع، مكة ادلككمة.
، دار 3(، سيكولوجية ذوي االيتياجات اخلاصة وتكريتهم، ط2333طلب )القكيطي، عشد ادل -78

 الفكك العكيب، القاهكة.
(، التدخ  ادلهٍت خلدمة الفكد راستخدام العالج ادلعك ي السلوكي مع األطفال 2333ادليا، همد ) -23

 ادلصارُت دبكض السككي لتأهيلهم اجتياعيا، الكياض، جامعة اإلمام سعود.
(، دم  ادلعوقُت  ي ادلدارس العادية رُت الرعارات وادلوضوعية، اجمللة 7882ي، مصطفي )المصكاو  -27

 .2، العدد72العكرية للًترية، ادلمظية العكرية للًترية والثقافة والعلوم، تونس، اجمللد 
(، تأثَت تكمولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على القيم 2339جاب اهلل، غادة قكين مسعد ) -22

عية لدى الرشاب اجلامعي وتصور مقًتح من ممظور العالج ادلعك ي السلوكي  ي خدمة الفكد االجتيا
االجتياعية،  ةللتعام  معها، دراسة مطشقة على ششاب جامعة الفيوم، رسالة غَت ممرور، كلية اخلدم

 جامعة الفيوم.
  ادلعاقُت  ي (، اذباه ادلدراء وادلعليُت ضلو دم2333يشايب، على & عشد اهلل، عثيان ) -20

 الصفوف العادية، نارلس.
(، خدمات ذوي االيتياجات اخلاصة0 الدم  الرام ، التدخ  ادلشكك، 2332شقَت، زيمب ) -23

 ، مكتشة المهضة ادلصكية، القاهكة.7التأهي  ادلتكام ، ط
لية (، الًترية اخلاصة0 دم  ذوي االيتياجات اخلاصة  ي التعليم العادي، ك2333صارم، أمحد ) -23

 الًترية، جامعة تركين، سوريا. 
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(، الدم  العام0 ورقة عي  مقدمة إىل ندوة ذبارب دم  7889، عشد العايا )رعشد اجلشا-21
 األشخاص ذوي االيتياجات اخلاصة  ي دول رللس التعاون اخلليجي، جامعة اخللي  العكيب، الشحكين.

اه ادلعك ي السلوكي  ي خدمة الفكد وتعدي  (، العالقة رُت شلارسة االذب7888عشد الكمحن، رأفت ) -21
أسلوب احلياة لألطفال ادلكضي رأمكاض القلب ادلاممة، رسالة دكتوراه غَت ممرورة، كلية اخلدمة 

 االجتياعية، جامعة الفيوم.

(، استخدام العالج ادلعك ي السلوكي  ي مواجهة مركلة 2339عشد العال، السيد ممصور زليد ) -29
لدى طالب ادلكيلة الثانوية، دراسة مطشقة على طالب ادلكيلة الثانوية، رسالة غَت تدخُت السجائك 

 ممرورة، كلية اخلدمة االجتياعية، جامعة الفيوم.
 (، اإلعاقات احلسية، دار الكشاد، القاهكة.2333عشد اهلل، عادل ) -28
االجتياعي  (، أثك عيلية الدم   ي ربسُت التوافق2333عيك، عيكو & توفليس، هاًل ) -03

 االنفعايل لدى عيمة من األطفال ضعاف السيع، مؤسبك اإلرشاد السارع، جامعة عُت مشس.
(، قضايا معاصكة  ي الًترية اخلاصة، جامعة تركين، غَت 2330غسان عشد احلي، أرو الفخك ) -07

 ممرورة.
طفال ذوى (، دراسة تقوديية لتجكرة دم  األ7889كاشف، أديان & ممصور، عشد الصشور )  -02

االيتياجات اخلاصة مع األطفال العاديُت رادلدارس العادية، مؤسبك اإلرشاد المفسي اخلامس، جامعة عُت 
 مشس.

 ، دار الفكقان للمرك والتوزيع، األردن.0(، علم المفس الًتروي، ط7881نروايت، عشد احلييد ) -00 
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