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 1ماجستري تربية خاصة -اململكة العربية السعودية
مستخلص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تعرف الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية لدى معلمي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر طالبهم .وتكونت

العينة من  20طالبا من المعاقين فكريا بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،واستُخدم استفتاء
الكفاءة االجتماعية – االنفعالية (نسخة الطالب) ،إعداد ،Smetana (2020) /وترجمة /الباحث .وتكون المقياس من 36

عبارةُ ،وِّزعت على خمسة أبعاد فرعية؛ هي :الوعي الذاتي (ن =  ،)6والضبط الذاتي (ن =  ،)8والوعي االجتماعي (ن=
 ،)8ومهارات العالقات (ن = ،)7واتخاذ القرار(ن= .)7وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع األبعاد كانت بنسب انتشار
أقل من  ،%50وهي نسب منخفضة لوصف كفاءة المعلم االجتماعية واالنفعالية من حيث إدراك الطالب لتلك الكفاءات.
فاحتل بعد اتخاذ القرار الرتبة األولى بنسبة  ،%44يليها بعد الضبط الذاتي بنسبة  ،42.74يليها بعد الوعي الذاتي بنسبة
،%41.50

ثم

بعد

العالقات

بنسبة

،36.14

أخير
و ا

بعد

الوعي

االجتماعي

بنسبة

.%37

ومن حيث طول الخلية (استجابات الطالب) كانت جميع األبعاد في النطاق األول (غير مدرك) ،والثاني (مدرك) ،وهي
منخفضة

نطاقات

مقارنة

بالنطاق

الرابع

(مدرك

جدا)

والخامس

(مدرك

بقوة).

وبصفة عامة تشير نتائج الدراسة الحالية إلى انخفاض كفاءة المعلم االجتماعية واالنفعالية بناء على تقدير الطالب
المعاقين فكري ا بالمرحلة الثانوية بالرياض (المملكة العربية السعودية) .وربما يرجع ذلك إلى صغر حجم العينة ،حيث حاول
الباحث الحصول على عينة أكبر ،ولكن لم يتمكن من ذلك.
الكلمات المفتاحية :الكفاءة االجتماعية – االنفعالية ،معلمي اإلعاقة الفكرية ،طالب.
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 ضوحيي بن حممد بن عبد هللا بن ضوحيي/ أ. االنفعالية لدى معلمي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر طالهبم- الكفاءة االجتماعية

Abstract:
The study aimed to identify the social and emotional competence of teachers of intellectual
disability from the viewpoint of their students. The sample consisted of 20 intellectually disabled
students at the secondary stage in Riyadh, Saudi Arabia, and a questionnaire of socio-emotional
competence (student copy) was used by Smetana (2020), and translation / researcher. The scale
consisted of 36 statements, distributed on five sub-dimensions: self-awareness (n = 6), selfcontrol (n = 8), social awareness (n = 8), relationship skills (n = 7), and decision-making (n = 8).
The results of the study concluded that all dimensions were with prevalence rates of less than
50%, which are low rates to describe the teacher's social and emotional competence in terms of
students' perception of these competencies. After making the decision, it ranked first with a rate
of 44%, followed by self-control at a rate of 42.74%, followed by self-awareness by 41.50%, then
after relationships with 36.14%, and finally after social awareness, at 37%. In terms of cell length
(student responses), all dimensions were in the first (unaware) and second (aware) ranges, which
are lower ranges compared to the fourth (highly aware) and fifth (strongly aware) ranges. In
general, the results of the current study indicate a decrease in the social and emotional
competence of the teacher based on the appreciation of the intellectually disabled students in the
secondary stage in Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia). This may be due to the small size of the
sample, as the researcher tried to obtain a larger sample but was not able to do so.
Keywords: social-emotional competence, teachers of intellectual disabilities, students.

Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 2
2  الجزء،2 ؛ العدد2021 مجلة بحوث التعليم واالبتكار

92

الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية لدى معلمي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر طالهبم .أ /ضوحيي بن حممد بن عبد هللا بن ضوحيي

ذو اإلعاق للة الفكري للة وتعل لليمهم .فيعم للل هلل الء المعلم للون

مقدمة الدراسة:

يمث للل المعلم للون م لريحة مهني للة ذات أهمي للة خاص للة

في المجتملع أجمعل  ،وفلي العمليلة التربويلة بوجل خلا

؛

ول للذلك يج للب أن يب للدأ أ إص للالي أو تط للوير ف للي التعل لليم

بلالمعلم؛ ألنل هللو الللذ سلليقوم بتنفيللذ السياسللات التعليميللة
بع للد إقراره للا م للن قب للل المتخصص للين ،و ذا تع للرض المعل للم
إل لى بع للل الظ للروف الت للي ال يس للتطيع ال للتحكم ف ل ن ذل للك

ي ل ل د إل ل للى إحساس ل ل بع ل للدم الق ل للدرة عل ل للى القي ل للام بالمه ل للام
المطلوب ل للة منل ل ل بالمسل ل للتوى ال ل للذ تتوقعل ل ل إدارة المدرسل ل للة

وصللانعو القلرار ،هللذا باإلفللافة إلللى مللا يترتللب علللى ذلللك
مللن اثللار سلللبية يتركهللا علللى الطللالب (السلليد.)2001 ،
ويتف ل ل ل علم ل ل للاء التعل ل ل لليم وص ل ل للانعو السياس ل ل للات عل ل ل للى أن

دور جوهري لا فللي ف للمان تمتللع الط للالب
المعلمللين ي ل دون ا
بالنتل ل للائج االجتماعيل ل للة واألكاديميل ل للة وغيرهل ل للا مل ل للن النتل ل للائج
الناجحل ل ل للة ،وأثبتل ل ل للت الد ارسل ل ل للات التجريبيل ل ل للة أن المعلمل ل ل للين

يسهمون بدور كبير في تعليم الطالب وتطويرهم وتلربيتهم
).(Darling- Hammond, 2012

لر ألهمي للة المعل للم ودورل ف للي العملي للة التعليمي للة
ونظ ل ا
وتربيل للة الل للناء زادت الضل للغو الفيدراليل للة وسل للط دع ل لوات
للوكللاالت الحكوميللة لتطبي ل الم يللد مللن الرقابللة المبام لرة؛

لضمان أن تقوم قوة عاملة جيلدة (معلملون) بتعلليم أطفلال
األمة بشلكل فعلال .وبينملا يتفل أصلحاب المصللحة عللى
أن جل ل للودة المعلل ل للم جل ل ل ء ال يتجل ل ل أ مل ل للن نجل ل للاي المعلمل ل للين

و نجل للازات الطل للالب؛ ف لل نهم يظلل للون منقسل للمين مل للن حيل للث
كيفية تحديد جودة المعلم وقياس فعاليت عمليا (Strong

.et al., 2011).
ويظ ل للل المعلل ل للم ه ل للو العنصل ل للر األكث ل للر أهميل ل للة فل ل للي

منظومل للة التعلل لليم ،فل للالمعلمون هل للم المحركل للات التل للي تل للدفع

ال ل ل للتعلم االجتم ل ل للاعي الع ل ل لاطفي للط ل ل للالب ف ل ل للي الم ل ل للدارس

والفص ل ل ل للول الد ارس ل ل ل للية

&

(Jennings

ويعل ل لد معلل ل للم التربيل ل للة الخاصل ل للة،
)ُ .Greenberg,2009
وعلل للى وج ل ل التحديل للد معلل للم التربيل للة الفكريل للة ،واحل للدا مل للن
المعلمين الذين ُيلقى على عاتقهم مسل ولية تربيلة التالميلذ

93

م ل للع الط ل للالب ال ل للذين يواجه ل للون بش ل للكل روتين ل للي تح ل للديات
أكاديميلة متنوعلة وتحلديات مدرسلية أخلرى . (Mamlin,
)2012
وأكلد ) Holdheide et al., (2010أن المعلملين

اللذين يعمللون ملع الطلالب اللذين للديهم تحلديات وعاقللات

ف للي ال للتعلم يلل ل مهم الكثي للر م للن المه للارات والكفاي للات الت للي

ت ل لنهل بهل للم إلل للى مسل للتوى المعلل للم الفع ل لال وذ الكفل للاءة.

وتوصللل ) Holdheide et al., (2010إلللى وجللود
عالق ل للة ب ل للين إع ل للداد معل ل للم التربي ل للة الخاص ل للة وممارس ل للات

التلدريس .وتوصللت نتلائج د ارسلة )Billingsley (2004

لر مل للا يقل للررون أن
إلل للى أن معلمل للي التربيل للة الخاصل للة كثيل ل ا
المنل للام المدرسل للي السل لللبي يل ل ثر فل للي قل للدراتهم علل للى تلبيل للة

توقع للات األداء المطلوب للة م للنهم .وأك للد المعلم للون أن ع للدم

كفايل للة الوصل للول إلل للى الل للدعم والم ل لوارد المتخصصل للة أدى
ب للدورل إل للى تعطي للل ق للدراتهم عل للى تق للديم تعل لليم جي للد لتلبي للة

احتياجات طالبهم التعليمية والسلوكية وغيرها(Adera .
) ،& Bullock, 2010ويواج ل معلللم اإلعاقللة الفكريللة

لر مللن التحللديات؛ لللذا كللان مللن المهللم أن يكللون ه ل الء
كثيل ا
المعلم ل للون مس ل للتعدين بش ل للكل ك ل للاف لمجموع ل للة التح ل للديات
المرتبطل ل للة بل ل للدعم الطل ل للالب الل ل للذين يواجهل ل للون احتياجل ل للات
تعليمية متنوعة للغاية ).(Thompson et al., 2006

ولذلك يحتاج معلم اإلعاقة الفكرية إلى اكتساب
كثيللر مللن الكفللاءات والمهللارات الشخصللية والمهنيللة ،وهللذا
فضللال عللن الجوانللب األخللرى التللي تل ثر فللي أداء المعلللم،

والت للي تعم للل عل للى تحس للين مس للتوى المن للتج التعليم للي ،أو

إيجل ل للاد منل ل للتج تعليمل ل للي وفق ل ل لا للمعل ل للايير المطلوبل ل للة .فأكل ل للد
) Aldabas (2019أن المعلملين يحتلاجون كفلاءات فلي

تل للدريس الطل للالب الل للذين يسل للتخدمون أنظمل للة االتصل للاالت
المع زة والبديلة فيما يتعل بتحديلد هلذل األنظملة وتقييمهلا

وتنفيذها لدعم قدرات االتصال لألطفال الذين يعانون ملن
إعاقات اتصال مديدة.

وتعل ل للرف الكفل ل للاءة بأنهل ل للا القل ل للدرة المثبتل ل للة عل ل ل للى
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االختيللار المناسللب والتوليللس واسللتخدام المعرفللة والقللدرات

الن اع للات؛ الق للدرة عل للى تحم للل المسل ل وليات؛ الق للدرة عل للى

وغيرها من المقتنيات التي تتكون من القيم والمواقف لحل

التوجي ل ل والتنظل لليم والتنسل للي  ،وتقل للديم المشل للورة والتحفي ل ل ،

التنمي ل للة المهني ل للة أو الشخص ل للية بفعالي ل للة وكف ل للاءة ،وبهل ل للذا

بسللهولة وفعاليللة السللتخدام القللوة والسلللطة بطريقللة مناسللبة

المعنل للى ،فل ل ن العناصل للر الهيكليل للة للكفل للاءة ،هل للي :األدوار

جنبل لا إل للى جن للب م للع الفه للم؛ تن للو األس للاليب المس للتخدمة

المهني للة أو مه للام العم للل /ال للتعلم الت للي ينبغ للي القي للام به للا،

لتوعيل للة الطل للالب بضل للرورة الل للتعلم ،باإلفل للافة إلل للى إقامل للة

موق ل للف ف ل للي العم ل للل أو التعل ل لليم بنج ل للاي ،وك ل للذلك لتحقي ل ل

ومع ل ل ل ل ل للايير األداء ،والس ل ل ل ل ل للياق ،والمعرف ل ل ل ل ل للة ،والق ل ل ل ل ل للدرات،
والخص للائ

الشخص للية وخص للائ

المواق للف .وال تتعل ل

ه للذل العناص للر الهيكلي للة بتط للوير بل لرامج الت للدريب المهن للي
فحسللب ،بللل تتعل ل أيض لا بتنفيللذها وتقييمهللا (Potolea

التخل للاذ الق ل ل اررات حس ل للب الحالل للة؛ الق ل للدرة علل للى التواص ل للل

عالقات فعالة مع المستفيدين وأولياء األمور والمجتمعات
والم سسات األخرى(Blândul & Bradea, 2017).
لر ألهميللة الكفللاءات االجتماعيللة واالنفعاليللة
ونظل ا

لللدى المعلللم ،اهللتم البللاحثون بفحصللها ود ارسللتها مللن حيللث

) ، &Toma, 2010, 2013وتُلنظ ُم كفلاءات المعلملين
فل للي ثالثل للة أنل لوا  -)1( :الكفل للاءة العلميل للة /المهنيل للة؛ ممل للا

االجتماعيل ل للة  -االنفعالي ل ل للة

يعنل للي المعرفل للة الشل للاملة بالموفل للو الل للذ ُي ل لدرس ،وفل للي

 competenceللمعلمل للين مل للن الكفل للاءات المهمل لة ،التل للي

الوقل للت نفسل ل  ،القل للدرة علل للى التعل للاون الممتل للاز مل للع خبل لراء

أهميته ل لا ،ومعوقاتهل للا ،وعالقتهل للا بالطالل للب ،فتعل للد الكفل للاءة
social–emotional

ينبغل ل للي للمعلل ل للم اكتسل ل للابها ،والتل ل للي ينبغل ل للي أن ت خل ل للذ فل ل للي

اخل ل ل للرين؛ والقل ل ل للدرة علل ل ل للى إم ل ل ل لراك المكونل ل ل للات العاطفيل ل ل للة

االعتب ل للار عن ل للد إع ل للداد المعل ل للم ،وخاص ل للة معل ل للم اإلعاق ل للة

المتعلقل ل ل ل للة بالتفاصل ل ل ل لليل واالسل ل ل ل للتدامة والمناقشل ل ل ل للة حل ل ل ل للول

االجتماعيللة -االنفعاليللة للمعلمللين ورفللاهيتهم أمللر أساسللي

الموف للوعات المتعلق للة بمج للال المعرف للة -)2( .الكف للاءات

ف للي ال للدعم االجتم للاعي واالنفع للالي ال للذ يمك للنهم تقديمل ل

المنهجي ل ل للة  -الق ل ل للدرة عل ل ل للى معرف ل ل للة الط ل ل للالب ،وم ارع ل ل للاة

للطللالب .وتشللير الد ارسللات إلللى أن الكفللاءة االجتماعيللة-

فللي عمليللة تخطلليط األنشللطة التعليميللة التربويللة وتنفيللذها؛

المهنللي ،وهللي م م للر مهللم لرفاميللة المعل للم .وفللي الواق للع،

واألخالقيل للة للعمليل للة التعليميل للة جنبل لا إلل للى جنل للب مل للع تلل للك

المتطلبللات الخاصللة بللالعمر ،وكللذلك الخصللائ

الفرديللة،

القلدرة علللى تشلكيل مكونللات الشخصلية الرئيسللة وتطويرهللا
لك للل طال للب؛ الق للدرة عل للى التواص للل م للع الط للالب للت للأثير

فلليهم ،وتحفي ل هم علللى الللتعلم؛ القللدرة علللى إتاحللة محتللوى

المللادة التللي تُلدرس ،القللدرة علللى فهللم موفللوعات العالقللة
التعليميل للة؛ القل للدرة علل للى تل للدريب الطل للالب علل للى التل للدريب

الل ل ل ل للذاتي والتعلل ل ل ل لليم الل ل ل ل للذاتي -)3( .الكفل ل ل ل للاءات النفسل ل ل ل للية
االجتماعيللة التربويللة -القللدرة علللى تحسللين العالقللات بللين

الفكرية .فأكد ) Schonert‐Reichl, (2017أن الكفاءة

االنفعاليل للة لل للدى المعلل للم مرتبطل للة بخب ل لرتهم فل للي االحت ل لراق

يميل المعلمون الذين لديهم مسلتويات أعللى ملن االحتلراق

المهنل للي إلل للى الحصل للول علل للى درجل للات أقل للل فل للي مقل للاييس
الكفاءة االجتماعية -االنفعالية والعكس صحيح Rey et

).)al., 2016

مشكلة الدراسة:

تُع ل لد كف ل للاءات المعلم ل للين وس ل لليلة لخدم ل للة تنمي ل للة
األطفل ل للال والطل ل للالب والمسل ل للتفيدين امخل ل لرين مل ل للن عمليل ل للة

البش ل ل للر والعالق ل ل للات الشخص ل ل للية المطلوب ل ل للة ف ل ل للي العملي ل ل للة

الت للدريسToma,2013) .

و قام للة عالق للات س للهلة م للع م للركاء العملي للة؛ الق للدرة عل للى

المعلم للين م للع الط للالب؛ ول للذا ي ل ثر ف للي تج للارب الط للالب

التعليميللة ،وتللولي مجموعللة األدوار الالزمللة لهللذل العمليللة؛
تنظيم الطالب فيما يتعلل بمهلام التلدريب و قاملة عالقلات
تعاوني للة ،ومن للام مناس للب داخ للل مجموع للة الط للالب وح للل
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&

 (Potolea,وتظه للر

كف ل للاءات المعل ل للم االجتماعي ل للة واالنفعالي ل للة ف ل للي تف ل للاعالت

وتعلمهللم فللي الفصللل الد ارسللي (Schonert‐Reichl,
) ،2017وتوصللت نتلائج د ارسلة Solomon et al.
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) (2000إلى أن الطالب الذين يتمتعون بعالقلات داعملة
ورعايلة ملع معلمليهم ينخرطللون بشلكل أكبلر فلي المدرسللة.

وأك للد ( Whitehead (2013أن هن للاك نقصل لا
فللي الد ارسللات التللي أدرجللت وجهللات نظللر الطللالب حللول

واختلفت طرق قياس الكفاءة االجتماعية -االنفعاليلة للدى

كفل للاءة المعلل للم االجتماعيل للة واالنفعاليل للة مل للن خل للالل سل ل ال

المعلللم ،فاسللتخدمت معظللم الد ارسللات جللودة العالقللات بللين

الط للالب مبامللرة ع للن كيفي للة إدراكه للم لكف للاءة معلمه للم ف للي

لر للكف للاءة االجتماعي للة
الط للالب والمعلم للين بوص للفها م م ل ا

المج للاالت االجتماعي للة والعاطفي للة؛ ل للذلك تح للاول الد ارس للة

واالنفعالي للة عن للد المعلم للين.

et

.(Solomon,

الحاليللة سللد هللذل الفجللوة البحثيللة مللن خللالل اإلجابللة ع لن

) al.,2000وحللت د ارسلة Roorda et a. (2017).

السل ال امتللي :مللا مس لتوى إدراك الطللالب المعللاقين فكري لا

العالقل للات الموجبل للة بل للين المعلل للم والطالل للب ( 198د ارسل للة،

بالمرحلل ل ل ل للة الثانويل ل ل ل للة لكفل ل ل ل للاءات معلمل ل ل ل لليهم االجتماعيل ل ل ل للة

 249،298طالب لا) ،وانتهللت إل للى أن العالقللات اإليجابي للة

واالنفعالية؟

بللين الطال للب والمعل للم تتنب للأ بش للكل كبي للر بتحقي ل أك للاديمي

أسئ ئ لة الدراسئئئة :م للا مس لتوى إدراك الط للالب المع للاقين

خالل مستويات أعلى من مشاركة الطالب.

واالنفعالية؟

أفضللل لللدى الطللالب ،وتللم التوسللط فللي هللذا االرتبللا مللن

فكري ل لا بالمرحلل للة الثانويل للة لكفل للاءات معلمل لليهم االجتماعيل للة

وكش ل للفت د ارس ل للة مرجخي ل للة أخ ل للرى أن العالق ل للات

هئئئدل الدراسئئئة :تهل للدف الد ارس للة الحالي للة إل للى تعل للرف

السلبية كانت ِّ
منبئة بنتائج أكاديمية أفلعف ،وتلم التوسلط
فللي هللذا االرتبللا مللن خللالل مسللتويات أقللل مللن مشللاركة

الط ل ل للالب 119( .د ارس ل ل للة  355،325طالبل ل ل لا) ،وكان ل ل للت
م م لرات الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة ل للدى المعلم للين
(أ التعل للاطف ،والل للدفء ،و قامل للة عالقل للات إيجابيل للة مل للع
الطالب) مرتبطلة بشلكل كبيلر بنتلائج أفضلل للطلالب فلي

مس لتوى إدراك الط للالب المع للاقين فكري لا بالمرحل للة الثانوي للة
لكفاءات معلميهم االجتماعية واالنفعالية.

أهمية الدراسة :تتمثل األهمية النظرية فيما
يأتي:

-

المجللاالت العاطفيللة (علللى سللبيل المثللال ،رفللا الطللالب،

والحللد مللن السلللوك التخريبللي) ،والمجللاالت المعرفيللة (مثللل

الطالب المعاقين فكريا.
-

التحصلليل األكللاديمي ،والتفكيللر النقللد ) ‐(Cornelius

واالنفعالي للة للمعل للم عل للى جان للب كبي للر م للن األهمي للة سل لواء

-

مبامرة.

من العناصر المهمة في المنظومة التعليمية،
االجتماعية -االنفعالية من

الجوانب المهملة في البحث العلمي في حدود
علم الباحث.
-

وي خذ في الحسبان أن وجهة نظر الطالب في

تقييم معلمهم تعد وجهة نظر جديدة في مجال
اإلعاقة الفكرية ،قد تضع أر

95

بنجاي الطالب،

كما ترجع األهمية لكون معلم اإلعاقة الفكرية
ودراسة قدرات

عامللة ،أو فيم للا يتعل ل ب للأداء الطالللب ،وف للي كللل األح لوال

أنفس للهم لكف للاءات معلم لليهم االجتماعي للة واالنفعالي للة بص للفة

االجتماعية -االنفعالية لدى المعلم من
وقدرتهم على األداء األكاديمي.

فيمللا يتعل ل بمشللاركة المعلللم فللي العمليللة التعليميللة بصللفة
ُيعلد الطالللب هللو العنصللر األهللم فللي المنظومللة التعليميللة؛
ول للذلك ل للم تكش للف الد ارس للات ع للن مس للتوى إدراك الط للالب

وترجع األهمية كذلك لكون متغير الكفاءة
المتغيرات المهمة الرتباط

).White, 2007

ويتض ل للح مم ل للا س ل للب أن الكف ل للاءات االجتماعي ل للة

الدراسات النادرة التي اهتمت بفح

كفاءة

المعلم من وجهة نظر الطالب ،وخاصة

والعقلي ل للة الص ل للحية) والمج ل للاالت الس ل لللوكية (عل ل للى س ل للبيل
المث ل للال ،ال ل للدافع اإليج ل للابي ،والحض ل للور ،ومن ل للع التس ل للرب،

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في كونها من

الطالب المعاق
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في ب رة االهتمام بدال من دراسة اراء المعلمين
وامباء؛ إذ إن الطالب المعاق المستفيد األول.

وتتمثل األهمية التطبيقية فيما يأتي:
-

تكشف الدراسة الحالية عن وجهة نظر الطالب

يمكللن االسللتفادة مللن نتللائج الد ارسللة الحاليللة فللي

طِّبق ْت هذل الدراسة في
( -)2الحدود المكانيةُ :
مدينة الرياض.

في مستوى الكفاءة االجتماعية -االنفعالية للدى

تطوير كفلاءات المعللم االجتماعيلة  -االنفعاليلة

م لع األخللذ فللي االعتبللار وجهللات نظللر الطللالب
في ذلك.
-

يأتي:

( -)1الحدود الموضوعية :الت مت الدراسة الحالية
بمتغير الكفاءة االجتماعية -االنفعالية كما ُح ِّدد في
مصطلحات الدراسة.

معلم اإلعاقة الفكرية.
-

حدود الدراسة :اقتصرت حدود الدراسة على ما

قللد تفيللد نتللائج الد ارسللة الحاليللة فللي إعللادة النظللر

في برامج إعداد المعلم وتدريبل ومعلايير اختيلارل
بما يالئم احتياجات الطالب.

الدراسي األول من العام الدراسي  1442هل.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية –Social
: emotional competence

مصطلحات الدراسة:

الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية –Social
 : Emotional Competenceتعرف كفاءة

المعلم االجتماعية  -االنفعالية على أنها مجموعة ماملة
من المهارات والعمليات المترابطة ،بما في ذلك العمليات
العاطفية (على سبيل المثال ،فهم العواطف وتنظيمها،

وأخذ وجهات نظر امخرين ،وتعرف نقا القوة والضعف
العاطفية لديهم) ،والمهارات االجتماعية والشخصية
(على سبيل المثال ،فهم اإلمارات االجتماعية والتفاعل
اإليجابي مع امخرين) ،والعمليات المعرفية (على سبيل

المثال ،إدارة الضغو  ،والتحكم في االنفعاالت).

Jennings & Greenberg, 2009; Jones et
) .)al., 2013وتقاس إجرائيا من خالل المقياس
المستخدم في الدراسة الحالية.
الطالب المعاقين فكريا :ويقصد بهم الطالب

المعاقون فكريا المدرجون في برامج التربية الفكرية
وفصول الدمج بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض في العام
الدراسي .2021 / 2020

طِّبقت الدراسة في الفصل
( -)3الحدود الزمانيةُ :

تُعل ل ل لد الكف ل ل للاءة االجتماعي ل ل للة -االنفعالي ل ل للة أحل ل ل للد

الجوانب الرئيسة التلي تحلدد طبيعلة العالقلات االجتماعيلة
المتبادل للة ب للين األفللراد م للن حي للث م للدى اتص للافها بال للدفء
لر جيللدا للصللحة
والعالقللات الوديللة ،كمللا يمكللن عللدها م مل ا
النفس للية نس للتطيع الحكل للم م للن خاللل ل علل للى م للدى التوافل ل

الشخصي واالجتماعي ،كما نجد أن تنو أبعادها يكسلبها
أهمي ل ل للة خاص ل ل للة حي ل ل للث تس ل ل للاعد ف ل ل للي التقب ل ل للل الشخص ل ل للي
واالجتم للاعي ،كم للا نج للد أن تن للو أبعاده للا يكس للبها أهمي للة
خاص للة حي للث تس للاعد عل للى التقب للل االجتم للاعي والتفاع للل

والتع للاون اإليج للابي ،وذل للك م للن منطل ل حاج للة الف للرد إل للى
غيل لرل إلمل للبا حاجاتل ل النفسل للية واالجتماعيل للة سل للخيا نحل للو

تللدعيم العالقللات االجتماعيللة وفللمان اسللتم ارريتها(الكلية،
 .)2015وتع للرف الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة بأنه للا
القل للدرة علل للى التفاعل للل مل للع امخل لرين ،وتنظل لليم االنفعل للاالت

والسلوكيات الخاصة بالفرد ،والقدرة على حل المشلكالت،
واالتصال الفعال). (Lentini, 2015

وتع للرف الكفل للاءة االجتماعي للة -االنفعاليل للة بأنهل للا
القدرة على فهم الجوانلب االنفعاليلة واالجتماعيلة فلي حيلاة
الفللرد ،و دارتهللا ،والتعبيللر عنهللا بطريقللة تمكن ل مللن اإلدارة
الناجحل للة لمهل للام الحيل للاة ،وتكل للوين العالقل للات أو تشل للكيلها،
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وح للل المش للكالت الحي للاة اليومي للة ،والتكي للس م للع المطال للب
المختلفلة) . (Weare & Gray, 2003وتعلرف بأنهلا

-

قلدرة الفللرد عللى فهللم علن األبعللاد أو الجوانلب االجتماعيللة

واالنفعاليللة لحياتل  ،و دارتهللا ،والتعبيللر عنهللا بطللرق تمكنل

م للن التعام للل النل للاجح م للع مه للام الحيل للاة األساس للية ،مثل للل:

ال للوعي االجتم للاعيAwareness

:Social

وتتض ل ل ل للمن التع ل ل ل للاطف م ل ل ل للع امخ ل ل ل لرين ،وفه ل ل ل للم

انفعاالتهم.
-

مهل للارات العالقل للة Skills

:Relationship

تتض للمن الق للدرة عل للى إقام للة العالق للات اإليجابي للة

التعلم ،وتكوين األصدقاء ،وحل مشكالت الحيلاة اليوميلة،

وتنميتيه ل للا م ل للع امخ ل لرين ،وك ل للذلك الق ل للدرة عل ل للى

االجتماعية -االنفعاليلة :اللوعي باللذات ،وفلبط االنلدفا

امخرين.

التعل ل ل للاون والعمل ل ل للل الجمل ل ل للاعي والتواصل ل ل للل مل ل ل للع

والتوافل ل ل ل ل مل ل ل ل للع متطلبل ل ل ل للات الحيل ل ل ل للاة .وتشل ل ل ل للمل الكفل ل ل ل للاءة
أو التهل للور ،العمل للل التعل للاوني ،وحل للب امخل لرين وتقل للديرهم،

وم ارع ل للاة ارائه ل للم وأفك ل للارهم ومعتق ل للداتهم والتع ل للاطف معه ل للم
(الكليل ل ل ل للة .)397 ،2015 ،وتعل ل ل ل للرف بأنهل ل ل ل للا المعل ل ل ل للارف

-

ح للل المش للكالت واتخ للاذ القلل ار ارت

Problem

and

:Solving

Making

Decision

وتتض ل للمن الق ل للدرة عل ل للى إيج ل للاد الحل ل للول البديل ل للة

والمهارات الالزملة لفهلم و دارة المشلاعر الخاصلة باللذات،

للمش ل ل للكالت ،واتخ ل ل للاذ القل ل ل ل اررات المناس ل ل للبة ف ل ل للي

ومشل ل للاعر امخ ل ل لرين ،وبنل ل للاء العالقل ل للات والصل ل للدقات مل ل للع

المواقل ل ل ل للف المختلفل ل ل ل للة س ل ل ل ل لواء االجتماعي ل ل ل ل للة أو

امخ لرين والحفللا عليهللا) . (Marable, 2016كم للا

األكاديميلة ;(Kim et al., 2011, 25

تل لرتبط الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة بالدافخي للة وتق للدير

).Baltaci et a., 2013, 2-3

الذات والثقة واستراتيجيات المواجهة والصمود (Sollars,

كم ل للا تتك ل للون الكف ل للاءة االجتماعي ل للة -االنفعالي ل للة م ل للن

) .2010, 49وتتمثل الكفاءة االجتماعية في القدرة على

التعبيل ل للر االنفعل ل للالي ،وفهل ل للم االنفعل ل للال ومعرفتل ل ل  ،وتنظل ل لليم

تأكيل للد الل للذات واإلفصل للاي عنهل للا ،ومشل للاركة امخ ل لرين فل للي

االنفع ل ل ل للال والس ل ل ل لللوك ،وح ل ل ل للل المش ل ل ل للكالت االجتماعي ل ل ل للة،

نش للاطات اجتماعي للة ،و ظه للار االهتم للام ب للامخرين ،وفه للم

والمهلارات االجتماعيللة والعالقللات (Ren et al.,

منظور الشخ

امخر (حبيب.)7 ،2003 ،

) .2016ويلرى ) Mantz, et al. (2016أن الكفلاءة

وتتض للمن الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة مجموع للة

االجتماعية -االنفعالية تتكون ملن خمسلة مكونلات ،هلي:

مل للن المهل للارات السل لللوكية والمعرفيل للة واالنفعاليل للة األساسل للية

الللوعي بالللذات ،والللوعي االجتمللاعي ،و دارة الللذات ،و دارة

خالل مواقف متنوعة (Domitrovich et al., 2007,

العالقللات ،واتخللاذ القل اررات المسل ولة .كمللا يشللير كللل مللن

) 69وتتمثل في:

) Zhou and Ee (2012إللى أن الكفلاءة االجتماعيلة

-

-

الل ل للوعي بالل ل للذات Awareness

:Self-

وتتض ل ل للمن تحدي ل ل للد الف ل ل للرد النفعاالت ل ل ل وفهمه ل ل للا،

-االنفعالي للة تنقس للم عل للى مس للتويين ،هم للا :مس للتوى داخ للل

الف ل للرد ،ومس ل للتوى ب ل للين األف ل لراد ،ف ل للاألول يش ل للير إل ل للى فه ل للم

ومعرفللة نقللا فللعف وقوت ل  ،وامتالك ل لمسللتوى

االنفع ل للاالت الخاص ل للة وتنظيمه ل للا ،والث ل للاني يتض ل للمن فه ل للم

مناسب من الثقة بالذات.

مشللاعر امخلرين ،والعالقللة مللع امخلرين ،ومهللارات اتخللاذ

:Self-

القل ل اررات المسل ل ولة .ويشل للير السل للعيد ( )22 ،2009إلل للى

إدارة ال ل ل للذات Management

وتتضمن قدرة الفرد على إدارة انفعاالت والتحكم

مكونللات الكفللاءة االجتماعيللة -االنفعاليللة ،وهللي المهللارات

فيها ،والتعامل ملع المواقلف الضلاغطة ،وتنظليم

االجتماعيللة ،والسلللوك التكيف للي ،وتقبللل األق ل ارن ،والمب للادرة

انفعاالت والتعبير عنها.

بالتفاعللل ،و قامللة عالقللات اجتماعيللة مللع امخلرين ،وتفهللم
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واإلدراك الجمللاعي ،واإلدارة الجماعيللة) ،واسللتبيان المعلللم

السلوك االجتماعي.
وتشمل الكفاءة االجتماعية -االنفعاليلة مجموعلة ملن

(وتك ل للون م ل للن ثالث ل للة أبع ل للاد ،ه ل للي :الق ل للدرة عل ل للى ال ل للتعلم،

والعمل التعاوني ،وحب امخرين وتقديرهم ،ومراعاة ارائهلم

االجتماعية واالنفعالية لدى المعلم على عالقلة وثيقلة بلين

وأفكل للارهم ،ومعتقل للداتهم ،والتعل للاطف معهل للم (عبل للد الواحل للد،

المعلمين والطالب وقيادة الفعاللة لملدير المدرسلة ،ويل د

 .)153 ،2015وتع ل للد الكف ل للاءة االجتماعي ل للة -االنفعالي ل للة

المعتقللد االجتمللاعي االنفعللالي للمعلمللين والعالقللة الحميمللة

مواجهلة المحللن والمشلكالت التللي تواجهل فللي حياتل  ،كمللا

القيل ل للادة األصل ل لليلة لمل ل للدير المل ل للدارس والقل ل للدرة االنفعاليل ل للة

أنهلا تعلد سللوكا اجتماعيلا إيجابيلا (Hamed, 2012,

واالجتماعي ل للة للط ل للالب .بخب ل للارات أخ ل للرى ،تل ل ل ثر القي ل للادة

).13

الحقيقيل ل للة لمل ل للدير المل ل للدارس فل ل للي المعتقل ل للدات العاطفيل ل للة

األبعاد :وهي الوعي بالذات ،وفبط االنلدفا أو التهلور،

عل للامال وقائيل لا؛ إذ تسل للاعد فل للي توجيل ل الفل للرد وقيادتل ل فل للي

وااللتل ل ام ،ودعل للم الثقافل للة .وأظهل للرت النتل للائج أن الكفل للاءات

ب للين المعلل للم والطال للب سلسل لللة م للن األدوار الوسل لليطة بل للين

وتتض للح أهمي للة الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة ف للي

االجتماعيل للة للمعلمل للين ،وتل ل ثر بشل للكل أكبل للر فل للي العالقل للة

أنه للا تس للاعد عل للى اإلحس للاس بالهن للاء ال للذاتي أو الرفامي للة

الحميم للة ب للين المعل للم والطال للب ،وتل ل ثر ف للي النهاي للة عل للى

دور مهم ل لا ف ل للي إدارة الف ل للرد النفعاالت ل ل ،
ا
الذاتي ل للة ،وت ل ل د

القل للدرة االنفعاليل للة واالجتماعيل للة للطل للالب ،وهل للدفت د ارسل للة

وتعمل على زيادة مستوى الصمود لدى الفرد في مواجهلة

) Oberle, et al. (2020إلللى د ارسللة العالقللة بللين

دور
ا
الظ للروف واألح للدات المس للتقبلية الض للاغطة ،وتل ل د

احت ل ل لراق المعلل ل للم فل ل للي الفصل ل للل و دراك الطل ل للالب لكفاءت ل ل ل

وتس للاعد ف للي اكتس للاب مه لارات اجتماعي للة وانفعالي للة مهم للة

فللي الص للفوف  7-4ف للي  35فصللال بالمرحل للة االبتدائي للة،

في إقاملة العالقلات اإليجابيلة ملع امخلرين ،وتجعلهلم أقلل

وأُجريت الدراسة في كندا ،واستُخدم مقياس تقدير الطاللب
لكف للاءة المعل للم االجتماعي للة االنفعالي للة ،ومقي للاس االحت لراق

فل ل ل للي الحيل ل ل للاة بصل ل ل للفة عامل ل ل للة والحيل ل ل للاة المهنيل ل ل للة بصل ل ل للفة

عالق ل للة ب ل للين إدراك الط ل للالب لكف ل للاءة المعل ل للم االجتماعي ل للة

خاصة).(Tom, 2012 ; Saarni, 1999, 10

واالنفعاليللة واحت لراق المعلللم فللي الفصللل الد ارسللي .ود ارسللة

الدراسات السابقة:

) Lane (2020هلدفت إللى تعلرف العالقلة بلين الكفللاءة

مهمل ل لا ف ل للي تشل ل للكيل العالق ل للات اإليجابيل ل للة م ل للع امخل ل لرين،

عنفا واندماجا في سلوك اتخاذ المخاطرة ،كما تعمل عللى
إعداد الفرد للمستقبل من خلالل ت ويلدهم بمهلارات النجلاي

لت إلللى الكثيللر م للن الد ارسللات ،واقتصللر الع للرض
رجعل ُ
علللى الد ارسللات ذات الصلللة المبام لرة بالموفللو الحللالي؛

ومنها دراسة ) Mao (2020التي هدفت إلى تعرف دور
المعتقللدات االجتماعيللة واالنفعاليللة للمعلمللين والعالقللة بللين
المعلل للم والطالل للب وتل للأثيرات القيل للادة للمل للديرين فل للي الكفل للاءة

طِّبقل للت الد ارسل للة فل للي
االجتماعيل للة -االنفعاليل للة للطل للالب ،و ُ
بكل للين ،وتكونل للت العينل للة مل للن  900معلل للم مل للن  9مل للدارس

ابتدائيل للة ،واسل للتُخدم اسل للتبيان الطالل للب( ،وتكونل للت الكفل للاءة
االجتماعيل للة -االنفعاليل للة مل للن سل للتة أبعل للاد ،هل للي :اإلدراك
الل للذاتي ،و دارة الل للذات ،و دراك امخل لرين ،و دارة امخل لرين،
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االجتماعية  -االنفعالية ،وتكونت العينلة ملن  676طالبلا

تقللدير المعلللم ،واسللتبيان ديمللوغرافي ،وتُوصللل إلللى وجللود

االجتماعي للة -االنفعالي للة ل للدى المعلم للين وعالقته للا ب للاألداء
الوظيفي لدى المعللم ،وأداء الطلالب ،وتكونلت العينلة ملن

 26معلملا يدرسللون لطللالب الصلف الثالللث وحتللى ال اربللع،
وتُوصل ل ل للل إلل ل ل للى وجل ل ل للود عالقل ل ل للة موجبل ل ل للة بل ل ل للين الكفل ل ل للاءة
االجتماعي للة -االنفعالي للة ل للدى المعلم للين وك للل م للن األداء
الوظيفي لدى المعلم ،وأداء الطالب .ودراسة Fiorilli et

)(2017

 al.ه للدفت إل للى د ارس للة العالق للة ب للين الكف للاءة

االجتماعي ل للة -االنفعالي ل للة للمعلم ل للين واالحتل ل لراق النفس ل للي:

وتقييم الدور الوسليط لالحتلراق النفسلي ،وكلان المشلاركون

ف ل للي الد ارس ل للة مل ل للن المعلم ل للين (ن =  )149م ل للن معلمل ل للي
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المدارس االبتدائية ٪87.2( ،إنات)  ،بمتوسط عمر 45
عام لا  ،ويت لراوي عم للرهم ب للين  20إل للى  60عام لا ، .ك للان

والضغو لدى المعلمين ،وتكونت العينة من  145معلما

لور 119 ،إناثل ل لا) يعمل ل للون بالم ل للدراس االبتدائي ل للة
( 26ذك ل ل ا

 ٪4لللديهم خب لرة مهنيللة مللن  5-1سللنوات ،و  ٪40لللديهم

م للا ب للين  6و  15عامل لا  ،و  ٪56ك للانوا يدرس للون ألكث للر

والمتوسل للطة والثانويل للة ،فل للي جورجيل للاُ ،وِّزعل لوا وفل ل الخبل لرة

التدريسلية إللى خملس فئلات 3-0 :سللنوات -8 ، 7-4 ،

مللن  15عاملا .وجميللع المشللاركين كللانوا فللي مللدارس ذات

 15-12 ، 11وأكث للر م للن  15عامللا م للن الخب لرة .وك للان

فصللول تقليديللة يبلللط متوسللط عللدد طالبهللا  26طالبلا .فللي

 ٪47.6م للن المبح للوثين ل للديهم أكث للر م للن  15عامل لا م للن

ألمانيا ،واستُخدم استفتاء الكفاءة االنفعالية Emotional
 competence questionnaireإعل للداد كل للل مل للن /

سللالبة دالللة إحصللائيا بللين الكفللاءة االجتماعيللة -االنفعاليللة

، Doudin

والضل للغو  ،وال توجل للد عالقل للة بل للين الكفل للاءة االجتماعيل للة-

)(2010

Curchod-Ruedi

and

واسلتفتاء المسلاندة االجتماعيلة إعلداد Doudin et al.

) ، (2011وبطاريلة مسلالل لالحتلراق النفسلي ،وتُوصلل

إلل ل للى وجل ل للود عالقل ل للة سل ل للالبة بل ل للين الكفل ل للاءة االجتماعيل ل للة-

االنفعاليل للة واالحت ل لراق النفسل للي .وأمل للارت النتل للائج إلل للى أن
االحت لراق النفسللي يتوسللط ج ئي لا فللي العالقللة بللين الكفللاءة
االنفعالي ل للة والرف ل للا االجتم ل للاعي ،بش ل للكل ع ل للام ،وأظه ل للرت

الخب لرة فللي التللدريس ،وأظهللرت النتللائج ع لن وجللود عالقللة

االنفعالية وااللت ام الوظيفي.

التعليق على الدراسات السابقة:

تختلف أهداف الدراسات السابقة من دراسة إللى

أخل للرى ،وبصل للفة عامل للة قل للدمت األدبيل للات صل لليغا مختلفل للة
لد ارس ل للة الكف ل للاءة االجتماعي ل للة -االنفعالي ل للة ل ل للدى المعل ل للم،
فهدفت دراسة ) Mao (2020إلى تعرف دور المعتقدات

النتائج أن المعلمين معرفون لخطلر االنفعلاالت الشلديدة

االجتماعيل للة واالنفعاليل للة للمعلمل للين ،والعالقل للة بل للين المعلل للم

وأجلرى كلل ملن )Hen and Goroshit (2016

االجتماعي ل ل ل للة -االنفعالي ل ل ل للة للط ل ل ل للالب ،وه ل ل ل للدفت د ارس ل ل ل للة

غير السارة فيما يتعل بمتالزمة االحتراق النفسي لديهم.

د ارسللة هللدفت إلللى تعللرف الكفللاءة االجتماعيللة -االنفعاليللة
لدى المعلملين ،وتكونلت العينلة ملن  312معلملا ملن علدة

مل ل للدارس ( ٪71إنل ل للات و  ٪29ذكل ل للور) بمتوسل ل للط عمل ل للر
 40.6س للنة ،ومتوس للط س للنوات الخبل لرة ف للي الت للدريس 14
سللنة ،مللن معلمللي المللدراس االبتدائيللة والثانويللة ،واسللتُخدم
مقي للاس الكف للاءة الذاتي للة االنفعالي للة ،ومقي للاس الكف للاءة ف للي
التللدريس ،وتُو ِّ
ص لل إلللى وجللود عالقللة بللين الكفللاءة الذاتيللة
االنفعالي للة وكف للاءة الت للدريس .وتُو ِّ
صل لل إل للى وج للود ارتب للا

إيج ل للابي ق ل للو ب ل للين الكف ل للاءات االجتماعي ل للة  -العاطفي ل للة،
وامثار المبامرة وغير المبامرة (من خالل الكفلاءة الذاتيلة

والطال ل ل للب ،وت ل ل للأثيرات القي ل ل للادة للم ل ل للديرين عل ل ل للى الكف ل ل للاءة
)(2020

 Oberle, et al.إللى تعلرف العالقلة بلين

احت ل ل لراق المعلل ل للم فل ل للي الفصل ل للل و دراك الطل ل للالب لكفاءت ل ل ل

االجتماعيل للة  -االنفعاليل للة ،ود ارسل للة )(2020

Lane

هل للدفت إلل للى تعل للرف العالق ل للة بل للين الكفل للاءة االجتماعي ل للة-
االنفعاليللة لللدى المعلمللين وعالقتهللا بللاألداء الللوظيفي لللدى
المعللم ،ود ارسلة ) Fiorilli, et al. (2017هلدفت إللى
د ارسل ل للة العالقل ل للة بل ل للين الكفل ل للاءة االجتماعيل ل للة -االنفعاليل ل للة
للمعلمل ل للين واالحت ل ل لراق النفس ل ل للي :وتقيل ل لليم ال ل ل للدور الوس ل ل لليط
لالحتل لراق النفسل للي ،ود ارسل للة كل لل مل للن
)(2016

and

Hen

 Goroshitه ل للدفت إلل ل للى تعل ل للرف الكفل ل للاءة

للمعلم ل للين) للكف ل للاءة الذاتي ل للة االنفعالي ل للة عل ل للى التع ل للاطف.

االجتماعية -االنفعالية لدى المعلمين ،ودراسة Forcina

تنظل لليم عل لواطفهم يسل للهم فل للي تعل للاطف المعلمل للين فل للي كل للال

االجتماعية -االنفعالية والضغو لدى المعلمين .ويتضح

وتشللير هللذل النتللائج إلللى أن إيمللان المعلمللين بالقللدرة علللى
االتجللاهين .ود ارسللة )(2012

 Forcina,هللدفت إلللى

د ارسل ل للة العالقل ل للة بل ل للين الكفل ل للاءة االجتماعيل ل للة -االنفعاليل ل للة
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) (2012هل ل ل للدفت إلل ل ل للى د ارسل ل ل للة العالقل ل ل للة بل ل ل للين الكفل ل ل للاءة
م للن تحلي للل ه للذل الد ارس للات أنه للا تطرقل لت لد ارس للة الكف للاءة
االجتماعيل ل للة االنفعاليل ل للة لل ل للدى المعلل ل للم ،وكانل ل للت الغالبيل ل للة
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العظم للي د ارس للات ارتباطي للة ،ول للم تح للدد المس للتوى الفعل للي

الكفللاءة االجتماعيللة – االنفعاليللة (نسللخة الطالللب) إعللداد/

لكفللاءات المعلللم ،كمللا أن معظللم الد ارسللات التللي اسللتطا

)(2020

الباحللث الحصللول عليهللا اعتمللد علللى تقللدير المعلللم لنفسل

 ،Smetanaوترجم ل للة /الباح ل للث .يتك ل للون

المقياس من  36عبارةُ ،وزعوا عللى خمسلة أبعلاد فرعيلة،

لوص للف كفاءاتل ل  ،ول للم تتع للرض لوجه للة نظ للر المس للتفيدين

هل للي :الل للوعي الل للذاتي (ن =  ،)6والضل للبط الل للذاتي (ن =

بالدرجة األولى من هذل الكفاءات ،ويتضلح أيضلا أنهلا للم

 ،)8والوعي االجتماعي (ن=  ،)8ومهارات العالقات (ن

تستهدف معلمي اإلعاقة الفكرية على وج التحديد؛ للذلك

= ،)7واتخ للاذ الق لرار(ن= .)7وتحق ل الباح للث م للن ص للدق

تتفل ل ل الد ارس ل للة الحالي ل للة م ل للع ه ل للذل الد ارس ل للات م ل للن حي ل للث

الموف للو  ،وه للو د ارس للة الكف للاءة االجتماعي للة -االنفعالي للة
لللدى المعلللم ،وتختلللف مللن حيللث طبيعللة الد ارسللة الحاليللة؛

االستفتاء وثبات بعد طرق ،منهلا :صلدق المحتلوى ،حيلث
ُبِّن لي المقيللاس فللي فللوء معللايير الجمخيللة العالميللة للللتعلم
االجتم ل للاعي واالنفع ل للالي ،و أر المحكم ل للين ،وع ل للن طري ل ل

إذ تعتمللد الد ارس للة الحالي للة عل للى تق لليم مس للتوى أداء المعل للم

التحليللل العللاملي ،وأمللا الثبللات فقللد تُحقل منل عللن طريل

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

الفرعية ما بين 0.892 – 0.750

لكفاءات  ،من خالل وجهة نظر طلب المعاقين فكريا.

معام ل للل ألف ل للا-كرونب ل للام ،وتراوح ل للت ق ل لليم الثب ل للات لألبع ل للاد

منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج

صدق استفتاء الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية

مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع

الباحث االستفتاء إلى اللغة العربية ،وذلك
ترجم
ُ
مللن خللالل مسللاعدة المختصللين فللي اللغللة اإلنجلي يللة ،ثللم

الوصفي المسحي.

الطالب المعاقين فكريا بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض

وثباته (تقدير الطالب) في الدراسة الحالية:

بالمملكة العربية السعودية ،في الفصل الدراسي األول

عرف للتحكيم على مختصين في التربيلة الخاصلة وعللم

عينة الدراسة االستطالعية :تكونت عينة الدراسة

أعد نسلخة صلالحة للتطبيل  ،وكلان التطبيل ُ األوِّللي عللى
عينللة البحللث االسللتطالعية ،التللي تكونللت مللن  20طالب لا

للعام الدراسي  1442هل.
االستطالعية من  20طالبا من مجتمع الدراسة.

عينة الدراسة :تكونلت عينلة الد ارسلة ملن  20طالبلا 1ملن
المع للاقين فكريل لا بدرج للة بس لليطة ،م للن الط للالب الم للدرجين
بالمرحلة الثانوية ،بمتوسلط عملر  16.65سلنة ،وانحلراف
مخي ل للار  ،1.75وف ل للي الم ل للدى العم ل للر م ل للن 20 – 15

س ل للنة ،م ل للدرجين ف ل للي الص ل للفوف م ل للن األول إل ل للى الثال ل للث

الثللانو  ،الصللف األول (ن =  ،)6والصللف الثللاني (ن =
 ،)7والصف الثالث (ن = .)7
أداة الدراسئئئة :لغ للرض الد ارس للة الحالي للة اس للتُخدم اس للتفتاء
 - 1حااا ا الحاحااص ا عااوا نلااك نيوااة عةاان متوونااة م ا ال ا ةو
اإلانث لك ةانت هواا صاعوبة يف التطحيا نلاك املعاا
فك ا اارلض ف ا ا ً ن ا ا ع م ا ااة ة ا او ان ال ا اات موع ا اات الع ي ا ا م ا ا
الطا م ما ا ااو املحالاار لعاات نسا ا ااو بعا ة
نامة.
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الللنفس وبعللل المعلمللين ،وبعللد إج لراء التعللديالت الالزمللة

من المعاقين فكريا بالمرحلة الثانويلة ملن مجتملع الد ارسلة؛

وذل للك للتحق ل م للن ص للدق االس للتفتاء وثبات ل  ،وتُحق ل م للن
الصدق والثبات كما يأتي:

صئئئدق المحكمئئئين :تُحق ل م للن ص للدق المحكم للين م للن
خالل عرف للتحكيم على مختصين في التربية الخاصة

لت بعم للل التع للديالت
وعل للم ال للنفس وبع للل المعلم للين ،وقم ل ُ
الالزمل ل للة ،حيل ل للث اقتصل ل للرت تعل ل للديالت المختصل ل للين علل ل للى
التعديالت اللغوية والصياغية.
صئدق اال تسئئاق الئئدا لي :تُحقل مللن صلدق اسللتبيان
الكف ل للاءة االجتماعي ل للة  -االنفعالي ل لة ع ل للن طري ل ل االتس ل للاق
الداخلي ،وذلك بحسلاب معلامالت ارتبلا الخبلارات بالبعلد
المنتميل للة لل ل بعل للد حل للذف درجل للة الخبل للارة .والجل للدول امتل للي

يوفح قيم االرتبا والداللة اإلحصائية:

Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 2
مجلة بحوث التعليم واالبتكار 2021؛ العدد  ،2الجزء 2
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جدول ( )1قيم معامالت ارتباط العبارات بالبعد المنتمية له
رقم العبارة

معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل

رقم العبارة

الداللة

االرتباط

معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل

رقم العبارة

الداللة

االرتباط

معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل

الداللة

االرتباط

1

0.771

0.01

13

0.671

0.01

25

0.514

0.05

2

0.813

0.01

14

0.594

0.05

26

0.751

0.01

3

0.906

0.01

15

0.870

0.01

27

0.566

0.01

4

0.690

0.01

16

0.762

0.01

28

0.685

0.01

5

0.720

0.01

17

0.732

0.01

29

0.785

0.01

6

0.814

0.01

18

0.882

0.01

30

0.685

0.01

7

0.599

0.01

19

0.822

0.01

31

0.785

0.01

8

0.775

0.01

20

0.781

0.01

32

0.475

0.05

9

0.595

0.01

21

0.751

0.01

33

0.466

0.05

10

0.665

0.01

22

0.855

0.01

34

0.648

0.01

11

0.458

0.05

23

0.495

0.05

35

0.784

0.01

12

0.455

0.05

24

0.444

0.05

36

0.529

0.05

يتضح ملن جلدول ( )1أن قليم معلامالت ارتبلا الخبلارات

بالبعد المنتميلة لل داللة عنلد مسلتوى  0.01وعنلد مسلتوى

 ،0.05وه ل للي ق ل لليم مناس ل للبة لمع ل للامالت ارتب ل للا االتس ل للاق

الداخلي .و ُح ِّسب ْت معامالت ارتبا األبعاد بالدرجة الكليلة
لالستفتاء ،والجدول امتي ( )2يوفح قيم االرتبا :

جدول ( )2معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لالستفتاء
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الوعي الذاتي

0.909

0.01

الضبط الذاتي

0.741

0.01

الوعي االجتماعي

0.896

0.01

العالقات

0.701

0.01

الضبط الذاتي

0.552

0.05

ويتضللح مللن الجللدول ( )2أن قلليم ارتبللا األبعللاد بالدرجللة
الكلي للة دال للة عن للد مس للتوى  ،0.01وعن للد مس للتوى ،0.05

وهي قيم مناسبة لالتساق الداخلي.
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( -)8تطبي أداة الدراسة على عينة الدراسة.

الثبات:

تُحق ل م للن الثب للات ع للن طري ل مع للامالت ثب للات
ألفا -كرونبام كما في الجدول امتي (:)3
جدول ()3

معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبيان الكفاءة
االجتماعية – االنفعالية

أبعاد االستبيان والدرجة الكلية

ألفا كرونباخ

الوعي الذاتي

0.680

الضبط الذاتي

0.780

الوعي االجتماعي

0.771

مهارات العالقات

0.722

اتخاذ القرار

0.825

الدرجة الكلية

0.848

( -)9المعالجة اإلحصائية للبيانات ،واستخال
الدراسة ومناقشتها.

نتائج

( -)10تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالدراسة
على فوء ما توصلت إلي الدراسة من نتائج.
( -)11كتابة التقرير النهائي للدراسة.

( -)12المراجعة اللغوية واإلعداد النهائي للدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لتحديد طلول خاليلا المقيلاس الخماسلي (الحلدود
الل للدنيا والعلي ل للا) المسل للتخدم ف ل للي محل للاور الد ارس ل للةُ ،ح ِّس ل لب
الم للدى ( ،)4=1-5ث للم ُق ِّس لم عل للى ع للدد خالي للا المقي للاس؛

للحصل ل ل للول علل ل ل للى طل ل ل للول الخليل ل ل للة الصل ل ل للحيح أ (=5/4
 ،)0.80بعد ذلك أُ ِّ
فليف ْت هلذل القيملة إللى أقلل قيملة فلي

ويتضللح مللن قلليم ثبللات اسللتبيان الكفللاءة االجتماعيللة
 االنفعاليللة أن قلليم الثبللات مالئملة ،حيللث تراوحللت القلليمبللين  0.848 – 0.680وهللي قلليم ثبللات مالئمللة لمعامللل

ألفا كرونبام.

األساليب اإلحصائية :اعتُمد في الدراسة الحالية عللى
المتوسط ،واالنحراف المخيار .

طئئئئوات الدراسئئئئئة :التئئئئئزا الباحئئئئ بئئئئئالخطوات

اآلتية:

( -)1دراسة األدبيات المرتبطة بالكفاءة االجتماعية-
االنفعالية وتحليلها.

المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)؛ وذلك
لتحدي للد الح للد األعل للى له للذل الخلي للة ،وهك للذا أص للبح ط للول

الخاليا كما يأتي:
-

( -)2مراجعة الدراسات والبحوت السابقة المتعلقة
بمتغيرات الدراسة.

النط للاق األول :م للن  1.00إل للى  1.80يمث للل (غي للر

مدرك)
النطاق الثاني :من  1.81إلى  2.60يمثل (مدرك)
النطاق الثالث :ملن  2.61إللى  3.40يمثلل (ملدرك

بدرجة متوسطة).

النطللاق ال اربللع :مللن  3.41إلللى  4.20يمثللل (مللدرك
جدا).
النطل ل للاق الخل ل للامس :مل ل للن  4.21إلل ل للى  5.00يمثل ل للل

(مدرك بقوة).

إجابئئة السئئاال األول :يللن

الس ل ال األول علللى مللا

( -)3الحصول على التصاريح الالزمة من الجهات

مدى إدراك الطلالب المعلاقين فكريلا لكفلاءة اللوعي اللذاتي

( -)4الحصول على أداة الدراسة وترجمتها ومراجعتها.

لمعلمه للم  ،ولإلجاب للة عل لن ه للذا السل ل ال اس للتُخدم المتوس للط
واالنحلراف المخيلار وترتيلب الرتلب ،والجلدول امتللي ()4

المختصة إلجراء الدراسة.
( -)5تحديد مجتمع الدراسة.
( -)6حساب صدق أداة الدراسة وثباتها.

يوفح ذلك:

( -)7اختيار عينة الدراسة.
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جدول ( )4مستوى وعي الطالب لكفاءة الوعي الذاتي للمعلم
انحرال

عبارات الوعي الذاتي

معياري
0.995

.1يرحب معلمي ويدعوني إلى تقديم أر (تغذية راجع ) حول أدائ .

المتوسط

النسبة الماية

الرتبة

1.60

32.00

4

.2
.3يبدو أستاذ واثقا من قدرت على تدريس المادة.

0.995

1.65

33.00

3

.4عندما يطري الطالب أسئلة ،يشري أستاذ اإلجابة بصبر.

1.099

1.45

29.00

5

.5يعترف أستاذ صراحة بأخطائ وعيوب في الفصل.

1.357

2.50

50.00

2

.6ال يعرف أستاذ المحتوى الذ يُدرس لنا.
.7معلمي هادئ عندما يكون المراقب في الفصل.

0.681

1.60

32.00

4

1.268

3.85

77.00

1

إجابة السئاال الثئاني :يلن

السل ال الثلاني عللى ملا

مل ل ل ل ل ل للدى إدراك الطل ل ل ل ل ل للالب المعل ل ل ل ل ل للاقين فكريل ل ل ل ل ل لا لكفل ل ل ل ل ل للاءة

الض ل للبط ال ل للذاتي لمعلمه ل للم  ،ولإلجاب ل للة ع ل لن ه ل للذا الس ل ل ال
اس للتُخدم المتوس للط واالنحل لراف المخي للار وترتي للب الرت للب،
والجدول امتي ( )5يوفح ذلك:

جدول ()5

مستوى وعي الطالب لكفاءة الضبط الذاتي للمعلم
انحرال

المتوسط

النسبة الماية

الرتبة

عبارات الضبط الذاتي
.8إذا كان أستاذ في حالة م اجية سيئة ،ال يد ذلك ي ثر في تعليم لنا.

1.387

2.35

47.00

2

.9يكون أستاذ هادئا عندما تحدت أمياء متعددة في الفصل.

1.455

2.30

46.00

3

.10يصبح معلمي غافبا بسهولة من الطالب.

1.146

2.05

41.00

5

.11يتعامل أستاذ مع المواقف بطريقة إيجابية.

1.424

2.15

43.00

4

.12يمكن أن يتغير م اج أستاذ فجأة.

0.813

1.85

37.00

7

.13عنللدما يكللون أسللتاذ فللي حالللة م اجيللة سلليئة؛ أعلللم أننللا سنقضللي يوم لا طللويال

1.146

2.55

51.00

1

معياري

وصخبا في الفصل.
.14يرتبك معلمي بسهولة عندما تحدت أمياء مختلفة في الفصل.

1.076

1.70

34.00

8

.15ين عج معلمي بسهولة من الطالب في صفي.

1.089

2.00

40.00

6
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إجابة الساال الثالئ  :يلن

السل ال الثاللث عللى ملا

م ل ل للدى إدراك الط ل ل للالب المع ل ل للاقين فكري ل ل لا لكف ل ل للاءة ال ل ل للوعي

المتوس للط واالنح لراف المخي للار وترتي للب الرت للب ،والج للدول
امتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي ( )6يوفل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للح ذلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للك:

االجتملاعي لمعلمهللم  ،ولإلجابلة علن هلذا السل ال اسللتُخدم
جدول ( )6مستوى وعي الطالب لكفاءة الوعي االجتماعي للمعلم
المتوسط

النسبة

الرتبة

انحرال

عبارات الوعي االجتماعي
.16يستمع أستاذ إلى ما يقول الطالب.

0.995

1.70

34.00

4

.17أستاذ يفهم وجهة نظر .

1.056

2.35

47.00

2

.18أستاذ يسعى جاهدا لتعرف خلفيتي واهتماماتي.

1.261

1.55

31.00

6

.19معلم للي ق للادر عل للى تع للرف االختالف للات ف للي أنم للا تعل للم الط للالب وق للدراتهم

1.081

1.70

34.00

4

معياري

الماية

واحتياجاتهم الخاصة.
.20يحاول أستاذ أن يفهم كيس يشعر ويفكر الطالب.

1.214

1.20

24.00

7

.21أستاذ ال يستمع لما أقول .

1.261

2.45

49.00

1

.22أستاذ ال يبذل جهدا لمعرفة الم يد عني بوصفي مخصا.

1.182

1.65

33.00

5

.23ينشئ معلمي بيئة امنة عاطفيا لجميع الطالب.

1.276

2.30

46.00

3

إجابئئة الس ئاال الرابئئع :يللن

السل ال الربللع علللى مللا

م ل للدى إدراك الط ل للالب المع ل للاقين فكري ل لا لكف ل للاءة المه ل للارات

اس للتُ ِّ
خدم المتوس للط واالنحل لراف المخي للار وترتي للب الرت للب،
والجدول التالي ( )7يوفح ذلك:

لمعلمهل ل ل ل ل ل ل ل ل للم ولإلجابل ل ل ل ل ل ل ل ل للة عل ل ل ل ل ل ل ل ل للن هل ل ل ل ل ل ل ل ل للذا السل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ال
جدول ( )7مستوى وعي الطالب لكفاءة المهارات للمعلم
المتوسط

النسبة

الرتبة

عبارات المهارات
.24أستاذ يهتم بكل طالب في الفصل.

1.261

2.10

42.00

4

.25عندما يختلف اثنان من الطالب ،يساعدهم معلمي في حل ن اعهم.

0.523

1.25

25.00

7

.26يشارك أستاذ بالكثير من المعلومات الشخصية.

1.276

1.35

27.00

6

.27ال يساعد معلمي الطالب في حل ن اعاتهم مع الطالب امخرين.

0.745

2.95

59.00

2

.28إذا كنت مستاء فسوف أطلب الراحة من معلمي.

1.342

3.05

61.00

1

.29أستاذ مصدر للعقاب أو النقد.

1.410

2.75

55.00

3

.30أنا أقدر عالقتي مع معلمي.

550.

1.50

30.00

5
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انحرال

معياري

الماية
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إجابة الساال الخامس :يلن

السل ال الخلامس عللى

مل للا مل للدى إدراك الطل للالب المعل للاقين فكريل لا لكفل للاءة اتخل للاذ

المتوس للط واالنح لراف المخي للار وترتي للب الرت للب ،والج للدول
امتي ( )8يوفح ذلك:

الق ل لرار لمعلمه ل للم  ،ولإلجاب ل للة ع ل لن ه ل للذا الس ل ل ال اس ل للتُخدم
جدول ( )8مستوى وعي الطالب لكفاءة اتخاذ القرار للمعلم
المتوسط

النسبة

الرتبة

عبارات اتخاذ القرار
.31سلوك الطالب في هذا الفصل تحت السيطرة.

0.745

1.35

27.00

7

.32أكرل الطريقة التي يتصرف بها الطالب في هذا الفصل.

1.146

1.95

39.00

3

.33سلوك الطالب في هذا الفصل يغضب معلمي.

1.191

2.00

40.00

2

.34يعد سلوك الطالب في هذا الفصل مشكلة.

0.745

1.85

37.00

4

.35يتصرف زمالئي بالطريقة التي يريدها معلمي.

0.761

1.40

28.00

6

.36يعامل الطالب في هذا الفصل مع المعلم باحترام.

0.813

1.80

36.00

5

.37فصلنا يبقى مشغوال وال يضيع الوقت.

1.099

2.30

46.00

1

إجابة الساال السئاد ::يلن

انحرال

معياري

السل ال السلادس عللى

م ل للا م ل للدى إدراك الط ل للالب المع ل للاقين فكري ل لا وفق ل لا ألبع ل للاد

الماية

الكفللاءة االجتماعيللة -االنفعاليللة لمعلملليهم  ،ولإلجابللة علن
هل ل للذا الس ل ل ل ال اسل ل للتُخدم المتوسل ل للط واالنح ل ل لراف المخيل ل للار
وترتيب الرتب ،والجدول امتي ( )8يوفح ذلك:

جدول ( )8مستوى وعي الطالب وفقا ألبعاد الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية لمعلميهم
انحرال معياري

المتوسط

متوسط المتوسطات

النسبة الماية

الرتبة

 .1الوعي الذاتي

0.955

12.45

2.075

41.50

3

 .2الضبط الذاتي

1.202

17.10

2.137

42.74

2

 .3الوعي االجتماعي

1.590

14.80

1.85

37.00

5

 .4العالقات

0.906

12.65

1.807

36.14

4

 .5اتخاذ القرار

0.861

15.40

2.2

44.00

1

أبعاد الكفاءة االجتماعية  -االنفعالية
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حالة م اجية سليئة ،أعللم أننلا نقضلي يوملا طلويال وصلخبا

مناقشة نتائج الدراسة:

يتض للح م للن نت للائج الج للدول ( )4ال للذ يتض للمن

م ملرات إدراك الطللالب لكفللاءة الللوعي الللذاتي للمعلللم ،أن
إدراك الط ل للالب كل ل للان منخفضل ل لا ،ويكل ل للاد أن يك ل للون غيل ل للر

موجود ،فكانلت الخبلارات أرقلام ( )5 ،3 ،2 ,1فلي نطلاق

ط ل للول الخلي ل للة ف ل للي المس ل للتوى األدن ل للى (م ل للن  1.00إل ل للى
 ،)1.80ويمثللل االسللتجابات التللي كانللت فيهللا اسللتجابات
الط للالب غي للر م للدرك لكف للاءة المعل للم .وك للان الخب للارة رق للم

( )4فللي النطللاق الثللاني الللذ تضللمن اسللتجابات الطللالب
مللدركا لكفللاءة المعلللم ،مللا عللدا الخبللارة رقللم  6كانللت فللي
النطاق الرابع مدرك جدا لكفاءة المعلم.

وفيمل ل للا يتعل ل ل ل بنسل ل للب انتشل ل للار إدراك الطل ل للالب

لم ملرات كفللاء الللوعي الللذاتي للمعلللم ،احتلللت الخبللارة رقللم

(( )6معلمللي هللادئ عنللدما يكللون الم ارقللب فللي الفصللل)،

النس للبة األعل للى  ،% 77تليه للا الخب للارة رق للم (( )4يعت للرف

أسللتاذ ص لراحة بأخطائ ل وعيوب ل فللي الفص للل) بمس للتوى

 ،% 50وكانت باقي الخبارات أقل من .% 50

وبصل للفة عامل للة تشل للير تحلل لليالت الدرجل للة الكليل للة
لبعلد (م ملرات) كفلاءة الللوعي اللذاتي للمعللم باالنخفللاض،
حيللث كللان متوسللط المتوسللطات  2.075وهللي درجللة تقللل
فل للي النطل للاق الثل للاني مل للن طل للول الخليل للة مل للدرك  ،وكانل للت

النسبة الم ية  ،41.50وهي نسبة أقل من  % 50إذ إن

المفترض أن يكون أداء المعلم أعلى بكثير من ذلك.

ويتضل للح مل للن الجل للدول ( )5أن جميل للع عبل للارات

(م م لرات) إدراك الط للالب لكف للاءة الض للبط ال للذاتي للمعل للم
ملن ( )14 – 7ملا علدا الخبلارة رقلم  13كانلت فلي نطللاق
المسلتوى الثللاني( ،مللن  1.81إلللى  2.60ويمثللل مللدرك)،

والخبارة رقم  13كانت في النطاق األول (من  1.00إلى
 ،1.80ويمثل للل غيل للر مل للدرك) .وهل للذل نطاقل للات منخفضل للة
لمدى إدراك الطلالب حيلث يمثلل النطلاق الخلامس وال اربلع

مستوى مرتفعة من اإلدراك.

وفيم ل للا يتعل ل ل بمس ل للتوى االنتش ل للار وفق ل لا للنس ل للبة

الم ية كانت الخبارة رقم (( )12عنلدما يكلون أسلتاذ فلي
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ف للي الفص للل) .ف للي المس للتوى األول بنس للبة  ،% 51تليه للا
الخبارة رقم (( )8يكون أستاذ هادئا عندما تحدت أملياء

مختلف للة ف للي الفص للل) ،بنس للبة  ،% 46تليه للا الخب للارة رق للم
(( )10يتعامل للل أسل للتاذ مل للع المواقل للف بطريقل للة إيجابيل للة)
بنسللبة  .% 43وكانللت أقللل نسللبة انتشللار للخبللارة رقللم 13

(يرتبللك معلمللي بسللهولة عنللدما تحللدت أمللياء مختلفللة فللي
الفصل) بنسبة انتشار .% 34

ويبل ل للدو أن الخبل ل للارة رقل ل للم (( )12عنل ل للدما يكل ل للون

أس للتاذ ف للي حال للة م اجي للة س لليئة ،أعل للم أنن للا نقض للي يوم لا

طللويال وصللخبا فللي الفصللل) سلليطرت علللى كللل م م لرات
بعد كفاءة الضلبط اللذاتي للمعللم حيلث كانلت فلي الترتيلب
األول بنسبة .% 51
وبصل للفة عامل للة إدراك الطل للالب لكفل للاءة الضل للبط
الل ل للذاتي للمعلل ل للم كانل ل للت منخفضل ل للة حيل ل للث كل ل للان متوسل ل للط

المتوسللطات فللي النطللاق الثللاني (مللن  1.81إلللى ،2.60

ويمثل مدرك) ،وهذا نطاق منخفل جدا بالنسلبة لمسلتوى
إدراك الطلالب ،وفيمللا يتعلل بالنسللبة ،فقللد كانللت أقللل مللن

 ،% 50وهللذا المسللتوى غيللر مناسللب ألداء المعلللم ،الللذ

تشل للير األدبيل للات إلل للى أنل ل معل للد لمسل للتوى أعلل للى مل للن ذلل للك
بكثير.
يتضح من الجلدول ( )6أن جميلع عبلارات كفلاءات
(م مل لرات) إدراك ال للوعي االجتم للاعي للمعل للم تتل لراوي ب للين

نطل ل للاق المسل ل للتوى األول والثل ل للاني ،وهل ل للي نطاقل ل للات تشل ل للير
مستوى فلخيس ملن إدراك الطلالب لكفلاءات معلمهلم فلي
الوعي االجتماعي.
وفيمل للا يتعلل ل بالنسل للبة المئويل لة احتلل للت الخبل للارة رقل للم
(( )20أسلتاذ ال يسللتمع لمللا أقولل ) .بنسللبة  %49تلتهللا
الخبل للارة رقل للم ( )16أسل للتاذ يفهل للم وجهل للة نظل للر  .بنسل للبة

 ،%47تلتهللا الخبللارة رقللم (( )22ينشللئ معلمللي بيئللة امنللة
عاطفي ل للا لجمي ل للع الط ل للالب) .بنس ل للبة  .%46وكان ل للت أق ل للل
عب للارة رق للم (( )19يح للاول أس للتاذ أن يفه للم كي للس يش للعر
ويفكر الطالب) ،بنسبة .%24
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ويب للدو أن جمي للع عب للارات (م م لرات) إدراك ال للوعي

منخفضل لا ممل للا هل للو متوقل للع مل للن المعلل للم سل لواء مل للن حيل للث

االجتماعي للمعللم منخفضلة سلواء ملن حيلث طلول الفئلة،

المعنى أو من حيث التقدير الكمي.

نطاقللات فللخيفة ،ومللن حيللث النسللبة الم يللة كانللت جميللع

الكفللاءات االجتماعيللة واالنفعاليللة (أ الدرجللة الكليللة لكللل

الم مرات أقل من .%50

بع ل للد أن جمي ل للع األبع ل للاد كان ل للت بنس ل للب انتش ل للار أق ل للل م ل للن

حي ل للث ك ل للان الجمي ل للع ف ل للي النط ل للاق األول والث ل للاني ،وه ل للي

ويتضللح م للن الج للدول ( )8الخللا

بأبع للاد اس للتبيان

وفيمللا يتعلل ب جمللالي بعللد الللوعي االجتمللاعي كللان

 ،)%50وه ل للي نس ل للب منخفض ل للة لوص ل للف كف ل للاءة المعل ل للم

المتوسللطات فللي بدايللة الطللرف األدنللى مللن النطللاق الثللاني

الكفللاءات .فاحتللل بعللد اتخللاذ الق لرار الرتبللة األولللى بنسللبة

ومجاز يمكن القلول إن الدرجلة تقلع
ا
(وهو نطاق فخيس)

 ،%44يليه للا بع للد الض للبط ال للذاتي بنس للبة  ،42.74يليه للا

ف للي النط للاق األول .وفيم للا يتعل ل بالنس للبة كان للت أق للل م للن

بع للد ال للوعي ال للذاتي بنس للبة  ،%41.50ث للم بع للد العالق للات

ويتض للح م للن الج للدول ( )7أن الخب للارات أرق للام ،18

 .%37ومل للن حيل للث طل للول الخليل للة (اسل للتجابات الطل للالب)

 20 ،19كانللت علللى الترتيللب فللي الترتيللب األول والثللاني

كانل للت جميل للع األبعل للاد فل للي النطل للاق األول (غيل للر مل للدرك)

والثال للث ،وه للي تمث للل نس للبا أعل للى م للن  ،%50ولك للن م للن

والثاني (مدرك) ،وهلي نطاقلات منخفضلة مقارنلة بالنطلاق

حيث نطاق اسلتجابات الطلالب كانلت فلي النطلاق الثاللث

الرابع (مدرك جدا) والخامس (مدرك بقوة).

متوسل للطة) .بالنسل للبة للخبل للارة رقل للم  19فهل للذا المسل للتوى قل للد

انخفللاض كفللاءة المعلللم االجتماعيللة واالنفعاليللة بنللاء علللى

فللي المسللتوى الضللخيس ،فمللن حيللث النطللاق كللان متوسللط

 .%50حيث بلغت النسبة .%37

المتوس للط (م للن  2.61إل للى  )3.40يمث للل (م للدرك بدرج للة

االجتماعيل للة واالنفعاليل للة مل للن حيل للث إدراك الطل للالب لتلل للك

لر بعل للد الل للوعي االجتمل للاعي بنسل للبة
بنسل للبة  ،36.14وأخيل ل ا

وبصل للفة عامل للة تشل للير نتل للائج الد ارسل للة الحاليل للة إلل للى

يكل للون مناسل للب فل للي متغي ل لرات أخل للرى ،ولكل للن فل للي متغيل للر

تقدير الطلالب المعلاقين فكريلا بالمرحللة الثانويلة بالريلاض

لدير غيل للر
العالق للات ككفل للاءات للمعل للم مل للع طالبل ل يعل للد تق ل ا

(المملكة العربية السعودية).

مناسللب ،أمللا الخبللارات أرق لام  20 ،18فتع لد النسللب فيهللا
مرتفع للة تبعل لا لن للو الخب للارات حي للث تمث للل الخب للارات جانبل لا
س لللبيا ،وحت للى و ن ك للان فل للي ح للدود المتوس للط ف نل ل يمثل للل

التوصيات:
-

إمكالية.

فللخيس ،ولكللن إذا نظرنللا إلللى تحليللل محتللوى الخبللارة فقللد

االجتماعية واالنفعالية والعمل على تع ي ها.

-

يختل للف الحكل للم بنل للاء عل للى المعنل للى ،فالخبل للارات رقل للم ،31
 ،33 ،32عبل للارات تشل للير إلل للى تصل للرف غيل للر جيل للد مل للن
لور مل للن
المعنل للى يعل للد هل للذا المسل للتوى مرتفعل لا بوصل للف قصل ل ا

-

المعلللم .أمللا الخبللارات أرقللام  ،36 ،34 ،30والتللي تت لراوي
النسللب المئويللة فيهللا أقللل مللن  ،%50فهللي تمثللل تص لرفا
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توعيل للة المعلمل للين مل للن خل للالل النل للدوات وورل العمل للل
علل للى أهميل للة الكفل للاءة االجتماعيل للة -االنفعاليل للة لل للدى
المعلم.

-

المعلل للم بنسل للب تتل للراوي بل للين  ،%40 - %37مل للن حيل للث

ف ل للي بل ل لرامج ت ل للدريب المعلم ل للين المهني ل للة م ل للن خ ل للالل

تضل ل للمينها الواقل ل للع الحل ل للالي لمسل ل للتوى كفل ل للاءة المعلل ل للم

ويتضح من الجدول ( )8أن جميلع القليم كانلت فلي

نطل ل للاق المسل ل للتوى األول والثل ل للاني ،وهل ل للي مسل ل للتوى نطل ل للاق

االستفادة من نتائج الدراسة الحاليلة فلي إعلادة النظلر

تع ي ل ل سل للبل التواصل للل بل للين معلل للم اإلعاقل للة الفكريل للة
وطالب من ذو اإلعاقة.

توعيل للة قل للادة المل للدراس بأهميل للة تحسل للين سل للبل تع ي ل ل
كف للاءة المعل للم االجتماعي للة واالنفعالي للة والعم للل علل للى
توفير البيئة المع زة لذلك.
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المقترحات:
-

إع ل للادة تق ل لليم مس ل للتوى كف ل للاءة معل ل للم اإلعاق ل للة الفكري ل للة
االجتماعي ل ل للة االنفعالي ل ل للة عل ل ل للى عين ل ل للات أكب ل ل للر م ل ل للن

المعاقين فكريا ،وعينات متنوعة.

-

تقل ل ل لليم مسل ل ل للتوى كفل ل ل للاءة معلمل ل ل للي التربيل ل ل للة الخاصل ل ل للة
االجتماعي ل للة واالنفعالي ل للة م ل للن وجه ل للة نظ ل للر طالبه ل للم
(إعاقات أخرى).

-

فاعليللة برنللامج لتحسللين كفللاءة معلللم اإلعاقللة الفكريللة

االجتماعية واالنفعالية.
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