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 ي اإلعاقة الفكرية ماالنفعالية لدى معل -الكفاءة االجتماعية 

 من وجهة نظر طالهبم 
The social and emotional competence of teachers of intellectual 

disability from the point of view of their students. 
 

 1أ/ ضوحيي بن حممد بن عبد هللا بن ضوحيي
 اململكة العربية السعودية  -ماجستري تربية خاصة  1

 
 الدراسة:مستخلص 

الدراسة إلى   الفكرية من وجهة نظر طالبهم. وتكونت    -الكفاءة االجتماعية    تعرفهدفت  لدى معلمي اإلعاقة  االنفعالية 
من   فكري  طالب    20العينة  المعاقين  من  السعودية،  ا  العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة  الثانوية  بالمرحلة  استفتاء   واسُتخدما 

  36وترجمة/ الباحث. وتكون المقياس من   ، Smetana (2020)  / إعداد  ، نفعالية )نسخة الطالب(اال  –الكفاءة االجتماعية  
(، والوعي االجتماعي )ن=  8(، والضبط الذاتي )ن =  6هي: الوعي الذاتي )ن =    ؛على خمسة أبعاد فرعية  ُوز ِّعتعبارة،  
جميع األبعاد كانت بنسب انتشار    أن  (. وتوصلت نتائج الدراسة إلى  7واتخاذ القرار)ن=  (،7(، ومهارات العالقات )ن =8

 دراك الطالب لتلك الكفاءات.  وهي نسب منخفضة لوصف كفاءة المعلم االجتماعية واالنفعالية من حيث إ  ،%50أقل من  
، يليها بعد الوعي الذاتي بنسبة 42.74%، يليها بعد الضبط الذاتي بنسبة  44فاحتل بعد اتخاذ القرار الرتبة األولى بنسبة  

بنسبة  41.50 العالقات  بعد  ثم  وأخير  %36.14،  بنسبة  ،  االجتماعي  الوعي  بعد   %.  37ا 
والثاني )مدرك(، وهي    ،انت جميع األبعاد في النطاق األول )غير مدرك(ومن حيث طول الخلية )استجابات الطالب( ك

)مدرك الرابع  بالنطاق  مقارنة  منخفضة  )مدركجد   نطاقات  والخامس   بقوة(.  ا( 
الطالب    تقدير  على  بناء  واالنفعالية  االجتماعية  المعلم  كفاءة  انخفاض  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  تشير  عامة  وبصفة 

ا بالمرحلة الثانوية بالرياض )المملكة العربية السعودية(. وربما يرجع ذلك إلى صغر حجم العينة، حيث حاول  المعاقين فكري  
 ولكن لم يتمكن من ذلك. ،الباحث الحصول على عينة أكبر 

 ، طالب.معلمي اإلعاقة الفكرية، االنفعالية –الكفاءة االجتماعية  الكلمات المفتاحية:
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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), self-
control (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. 
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 :دراسةمقدمة ال
يمثلللل المعلملللون ملللريحة مهنيلللة ذات أهميلللة خاصلللة 

 ؛العمليلة التربويلة بوجل  خلا  يوفل ،أجمعل في المجتملع 
وللللذلك يجلللب أن يبلللدأ أ  إصلللالي أو تطلللوير فلللي التعلللليم 

  هللو الللذ  سلليقوم بتنفيللذ السياسللات التعليميللة ألنلل   ؛بلالمعلم
بعلللد إقرارهلللا ملللن قبلللل المتخصصلللين، و ذا تعلللرض المعللللم 

 فللل ن  ذللللكبعلللل الظلللروف التلللي ال يسلللتطيع اللللتحكم  ىإلللل
القيلللللام بالمهلللللام  عللللللىإحساسللللل  بعلللللدم القلللللدرة  إللللللىيللللل د  

للللللذ  تتوقعلللللل  إدارة المدرسللللللة ا ى المطلوبلللللة منلللللل  بالمسللللللتو 
مللا يترتللب علللى ذلللك  إلللىهللذا باإلفللافة  ،القللرار وصللانعو
 (.2001علللى الطللالب )السلليد،  سلللبية يتركهللامللن اثللار 

 صلللللللانعو السياسلللللللات عللللللللى أن  ويتفللللللل  علملللللللاء التعلللللللليم و 
ا فللي فلللمان تمتللع الطلللالب المعلمللين يلل دون دور ا جوهريللل  

بالنتللللللائج االجتماعيللللللة واألكاديميللللللة وغيرهللللللا مللللللن النتللللللائج 
أثبتللللللللت الدراسللللللللات التجريبيللللللللة أن المعلمللللللللين و الناجحللللللللة، 

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

ألهميلللة المعللللم ودورل فلللي العمليلللة التعليميلللة  ونظلللر ا
وتربيللللة الللللناء زادت الضللللغو  الفيدراليللللة وسللللط دعللللوات 
 ؛للوكللاالت الحكوميللة لتطبيلل  الم يللد مللن الرقابللة المبامللرة

ن( بتعلليم أطفلال و لضمان أن تقوم قوة عاملة جيلدة )معلمل
ال. وبينملا يتفل  أصلحاب المصللحة عللى األمة بشلكل فعل  
لمعلللللللم جلللللل ء ال يتجلللللل أ مللللللن نجللللللاي المعلمللللللين أن جللللللودة ا

يظلللللون منقسللللمين مللللن حيللللث  فلللل نهم ؛و نجللللازات الطللللالب
 Strong)فعاليت  عملي ا وقياس  كيفية تحديد جودة المعلم 

et al., 2011)..  
ويظلللللل المعلللللللم هلللللو العنصللللللر األكثلللللر أهميللللللة فللللللي 
منظومللللة التعللللليم، فللللالمعلمون هللللم المحركللللات التللللي تللللدفع 

اطفي للطلللللللالب فلللللللي الملللللللدارس اللللللللتعلم االجتملللللللاعي العللللللل
 & Jennings)والفصلللللللللول الدراسلللللللللية 
Greenberg,2009) . ُمعلللللللم التربيللللللة الخاصللللللة د  علللللل  وي، 

مللللن  اواحللللد   ،وعلللللى وجلللل  التحديللللد معلللللم التربيللللة الفكريللللة
تربيلة التالميلذ   مسل وليةالذين ُيلقى على عاتقهم    المعلمين

فيعملللل هللل الء المعلملللون  .وتعلللليمهم ذو  اإلعاقلللة الفكريلللة
ملللللع الطلللللالب اللللللذين يواجهلللللون بشلللللكل روتينلللللي تحلللللديات 

 ,Mamlin) .أخلرى أكاديميلة متنوعلة وتحلديات مدرسلية 
2012)  
 المعلملينأن  Holdheide et al., (2010)وأكلد 

اللذين يعمللون ملع الطلالب اللذين للديهم تحلديات و عاقللات 
ملللن المهلللارات والكفايلللات التلللي  لكثيلللرفلللي اللللتعلم يلللل مهم ا

 الكفللللاءة. ال وذ مسللللتوى المعلللللم الفعلللل   إلللللى بهللللم نهلتلللل
إلللى وجللود  Holdheide et al., (2010)وتوصللل 

عالقلللللة بلللللين إعلللللداد معللللللم التربيلللللة الخاصلللللة وممارسلللللات 
 Billingsley (2004)وتوصللت نتلائج دراسلة  التلدريس.

إلللللى أن معلمللللي التربيللللة الخاصللللة كثيللللر ا مللللا يقللللررون أن 
قللللدراتهم علللللى تلبيللللة  فلللليلمنللللام المدرسللللي السلللللبي يلللل ثر ا

توقعلللات األداء المطلوبلللة ملللنهم. وأكلللد المعلملللون أن علللدم 
وصللللول إلللللى الللللدعم والمللللوارد المتخصصللللة أدى كفايللللة ال

بلللدورل إللللى تعطيلللل قلللدراتهم عللللى تقلللديم تعلللليم جيلللد لتلبيلللة 
 Adera) احتياجات طالبهم التعليمية والسلوكية وغيرها.

& Bullock, 2010)،  ويواجلل  معلللم اإلعاقللة الفكريللة
لللذا كللان مللن المهللم أن يكللون هلل الء  ؛مللن التحللديات كثيللر ا

المعلملللللون مسلللللتعدين بشلللللكل كلللللاف  لمجموعلللللة التحلللللديات 
المرتبطللللللة بللللللدعم الطللللللالب الللللللذين يواجهللللللون احتياجللللللات 

 .(Thompson et al., 2006)تعليمية متنوعة للغاية 
اكتساب يحتاج معلم اإلعاقة الفكرية إلى    لكلذو 
وهللذا  ات الشخصللية والمهنيللة،مللن الكفللاءات والمهللار  كثيللر  
 ،عللن الجوانللب األخللرى التللي تلل ثر فللي أداء المعلللمفضللال  

، أو مسلللتوى المنلللتج التعليملللي والتلللي تعملللل عللللى تحسلللين
ا فأكللللللد  للمعللللللايير المطلوبللللللة. إيجللللللاد منللللللتج تعليمللللللي وفقلللللل 

Aldabas (2019)  أن المعلملين يحتلاجون كفلاءات فلي
تللللدريس الطللللالب الللللذين يسللللتخدمون أنظمللللة االتصللللاالت 

وتقييمهلا المع زة والبديلة فيما يتعل  بتحديلد هلذل األنظملة  
لدعم قدرات االتصال لألطفال الذين يعانون ملن وتنفيذها  

 إعاقات اتصال مديدة.
وتعللللللرف الكفللللللاءة بأنهللللللا القللللللدرة المثبتللللللة عللللللللى 
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سللب والتوليللس واسللتخدام المعرفللة والقللدرات االختيللار المنا
وغيرها من المقتنيات التي تتكون من القيم والمواقف لحل 
موقلللللف فلللللي العملللللل أو التعلللللليم بنجلللللاي، وكلللللذلك لتحقيللللل  

، وبهللللللذا التنميلللللة المهنيلللللة أو الشخصلللللية بفعاليلللللة وكفلللللاءة
هللللي: األدوار  ،المعنللللى، فلللل ن العناصللللر الهيكليللللة للكفللللاءة

اللللتعلم التلللي ينبغلللي القيلللام بهلللا،  /المهنيلللة أو مهلللام العملللل
ومعلللللللللللللايير األداء، والسلللللللللللللياق، والمعرفلللللللللللللة، والقلللللللللللللدرات، 

المواقلللف. وال تتعلللل   الشخصلللية وخصلللائ والخصلللائ  
هلللذل العناصلللر الهيكليلللة بتطلللوير بلللرامج التلللدريب المهنلللي 

ا بتنفيللذها   Potolea)وتقييمهللافحسللب، بللل تتعللل  أيضلل 
&Toma, 2010, 2013)  ، ُكفلاءات المعلملين  وتُلن ظ م

ممللللا  ؛الكفللللاءة العلميللللة/ المهنيللللة -(1فللللي ثالثللللة أنللللوا : )
ر سيعنللللي المعرفللللة الشللللاملة بالموفللللو  الللللذ   د  ، وفللللي يللللُ

القللللدرة علللللى التعللللاون الممتللللاز مللللع خبللللراء ، الوقللللت نفسلللل 
؛ والقللللللللدرة علللللللللى إمللللللللراك المكونللللللللات العاطفيللللللللة يناخللللللللر 

ا إلللللى جنللللب مللللع تلللللك  واألخالقيللللة للعمليللللة التعليميللللة جنبلللل 
المتعلقللللللللللة بالتفاصلللللللللليل واالسللللللللللتدامة والمناقشللللللللللة حللللللللللول 

الكفلللاءات  -(2) .الموفلللوعات المتعلقلللة بمجلللال المعرفلللة
ومراعلللللللاة  ،القلللللللدرة عللللللللى معرفلللللللة الطلللللللالب -المنهجيلللللللة 

المتطلبللات الخاصللة بللالعمر، وكللذلك الخصللائ  الفرديللة، 
؛ وتنفيللذها فللي عمليللة تخطلليط األنشللطة التعليميللة التربويللة

 وتطويرهللا لللى تشلكيل مكونللات الشخصلية الرئيسللةالقلدرة ع
لكلللل طاللللب؛ القلللدرة عللللى التواصلللل ملللع الطلللالب للتلللأثير 

وتحفيلل هم علللى الللتعلم؛ القللدرة علللى إتاحللة محتللوى  فلليهم،
العالقللة  موفللوعات، القللدرة علللى فهللم تللُدرسالمللادة التللي 

التعليميللللة؛ القللللدرة علللللى تللللدريب الطللللالب علللللى التللللدريب 
الكفللللللللللاءات النفسللللللللللية  -(3) ي.الللللللللللذاتي والتعللللللللللليم الللللللللللذات
القللدرة علللى تحسللين العالقللات بللين  -االجتماعيللة التربويللة

البشلللللللر والعالقلللللللات الشخصلللللللية المطلوبلللللللة فلللللللي العمليلللللللة 
وتللولي مجموعللة األدوار الالزمللة لهللذل العمليللة؛  ،التعليميللة

و قاملللة عالقلللات سلللهلة ملللع ملللركاء العمليلللة؛ القلللدرة عللللى 
ريب و قاملة عالقلات تنظيم الطالب فيما يتعلل  بمهلام التلد

تعاونيلللة، ومنلللام مناسلللب داخلللل مجموعلللة الطلللالب وحلللل 

الن اعلللات؛ القلللدرة عللللى تحملللل المسللل وليات؛ القلللدرة عللللى 
التوجيلللل  والتنظلللليم والتنسللللي ، وتقللللديم المشللللورة والتحفيلللل ، 
التخللللاذ القللللرارات حسلللللب الحالللللة؛ القلللللدرة علللللى التواصلللللل 
ناسللبة بسللهولة وفعاليللة السللتخدام القللوة والسلللطة بطريقللة م

ا إللللى جنلللب ملللع الفهلللم؛ تنلللو  األسلللاليب المسلللتخدمة  جنبللل 
لتوعيللللة الطللللالب بضللللرورة الللللتعلم، باإلفللللافة إلللللى إقامللللة 
عالقات فعالة مع المستفيدين وأولياء األمور والمجتمعات 

 (Blândul & Bradea, 2017) والم سسات األخرى.
ألهميللة الكفللاءات االجتماعيللة واالنفعاليللة  ونظللر ا

لللدى المعلللم، اهللتم البللاحثون بفحصللها ودراسللتها مللن حيللث 
تعللللد الكفللللاءة وعالقتهللللا بالطالللللب، ف ،تهللللاا، ومعوقاأهميتهلللل

 social–emotional االنفعاليلللللللة -االجتماعيللللللة 
competence  التللللي ة، المهملللل الكفللللاءاتللمعلمللللين مللللن

أن ت خللللللذ فللللللي  نبغلللللليي، والتللللللي للمعلللللللم اكتسللللللابهاينبغللللللي 
االعتبلللللار عنلللللد إعلللللداد المعللللللم، وخاصلللللة معللللللم اإلعاقلللللة 

أن الكفاءة  Schonert‐Reichl, (2017)فأكد  الفكرية.
 أساسللي   للمعلمللين ورفللاهيتهم أمللر   االنفعاليللة -االجتماعيللة

فلللي اللللدعم االجتملللاعي واالنفعلللالي اللللذ  يمكلللنهم تقديمللل  
 -إلللى أن الكفللاءة االجتماعيللة دراسللاتوتشللير ال للطللالب.

االنفعاليللللة لللللدى المعلللللم مرتبطللللة بخبللللرتهم فللللي االحتللللراق 
المهنللي، وهللي م ملللر مهللم لرفاميللة المعللللم. وفللي الواقلللع، 
يميل المعلمون الذين لديهم مسلتويات أعللى ملن االحتلراق 

إلللللى الحصللللول علللللى درجللللات أقللللل فللللي مقللللاييس المهنللللي 
 Rey etصحيح االنفعالية والعكس   -الكفاءة االجتماعية

al., 2016).) 
 :دراسةمشكلة ال
كفلللللاءات المعلملللللين وسللللليلة لخدملللللة تنميلللللة  د  عللللل  تُ 

والمسللللللتفيدين امخللللللرين مللللللن عمليللللللة  األطفللللللال والطللللللالب
وتظهلللر  (Potolea, & Toma,2013)التلللدريس. 

كفلللللاءات المعللللللم االجتماعيلللللة واالنفعاليلللللة فلللللي تفلللللاعالت 
تجلللارب الطلللالب  فلللييللل ثر  للللذاو  ؛المعلملللين ملللع الطلللالب

 ,Schonert‐Reichl) وتعلمهللم فللي الفصللل الدراسللي
 .Solomon et alوتوصللت نتلائج دراسلة  ،(2017
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أن الطالب الذين يتمتعون بعالقلات داعملة  إلى  (2000)
طللون بشلكل أكبلر فلي المدرسللة. ورعايلة ملع معلمليهم ينخر 

االنفعاليلة للدى  -طرق قياس الكفاءة االجتماعية  تواختلف
فاسللتخدمت معظللم الدراسللات جللودة العالقللات بللين المعلللم، 

للكفلللاءة االجتماعيلللة  ام ملللر  بوصلللفها الطلللالب والمعلملللين 
 Solomon, et). المعلملللين. عنلللدواالنفعاليلللة 
al.,2000)   حللت دراسلة وRoorda et a. (2017).  

دراسللللة،  198العالقللللات الموجبللللة بللللين المعلللللم والطالللللب )
ا( 249،298 إللللى أن العالقللات اإليجابيلللة  وانتهللت ،طالبلل 

بللين الطاللللب والمعللللم تتنبلللأ بشلللكل كبيلللر بتحقيللل  أكلللاديمي 
، وتللم التوسللط فللي هللذا االرتبللا  مللن بأفضللل لللدى الطللال

 .خالل مستويات أعلى من مشاركة الطالب
دراسلللللة مرجخيلللللة أخلللللرى أن العالقلللللات وكشلللللفت 
التوسلط  أفلعف، وتلمبنتائج أكاديمية   ةئالسلبية كانت منب ِّ 

فللي هللذا االرتبللا  مللن خللالل مسللتويات أقللل مللن مشللاركة 
ا 355،325دراسلللللللة  119الطلللللللالب. ) وكانلللللللت  (،طالبللللللل 

االنفعاليلللة للللدى المعلملللين  -م ملللرات الكفلللاءة االجتماعيلللة
ت إيجابيللللة مللللع )أ  التعللللاطف، والللللدفء، و قامللللة عالقللللا

الطالب( مرتبطلة بشلكل كبيلر بنتلائج أفضلل للطلالب فلي 
المجللاالت العاطفيللة )علللى سللبيل المثللال، رفللا الطللالب، 

السللللللوكية )عللللللى سلللللبيل  ة( والمجلللللاالتي  الصلللللحوالعقليلللللة 
المثلللللال، اللللللدافع اإليجلللللابي، والحضلللللور، ومنلللللع التسلللللرب، 
والحللد مللن السلللوك التخريبللي(، والمجللاالت المعرفيللة )مثللل 

‐Cornelius)  (والتفكيللر النقللد  األكللاديمي،تحصلليل ال
White, 2007). 

ويتضلللللح مملللللا سلللللب  أن الكفلللللاءات االجتماعيلللللة 
واالنفعاليلللة للمعللللم عللللى جانلللب كبيلللر ملللن األهميلللة سلللواء 
فيمللا يتعللل  بمشللاركة المعلللم فللي العمليللة التعليميللة بصللفة 
عامللة، أو فيملللا يتعللل  بلللأداء الطالللب، وفلللي كللل األحلللوال 

 ؛الطالللب هللو العنصللر األهللم فللي المنظومللة التعليميللة د  علل  يُ 
علللن مسلللتوى إدراك الطلللالب  دراسلللاتوللللذلك للللم تكشلللف ال

االجتماعيلللة واالنفعاليلللة بصلللفة  معلمللليهم لكفلللاءاتأنفسلللهم 
 مبامرة.

 اأن هنلللاك نقصللل   Whitehead 2013)) وأكلللد
فللي الدراسللات التللي أدرجللت وجهللات نظللر الطللالب حللول 

يللللة واالنفعاليللللة مللللن خللللالل سلللل ال كفللللاءة المعلللللم االجتماع
الطلللالب مباملللرة  علللن كيفيلللة إدراكهلللم لكفلللاءة معلمهلللم فلللي 

للللذلك تحلللاول الدراسلللة  ؛المجلللاالت االجتماعيلللة والعاطفيلللة
 نالحاليللة سللد هللذل الفجللوة البحثيللة مللن خللالل اإلجابللة علل

ا: مللا مسللتلليالسلل ال ام  توى إدراك الطللالب المعللاقين فكريلل 
علملللللللللليهم االجتماعيللللللللللة بالمرحلللللللللللة الثانويللللللللللة لكفللللللللللاءات م

 واالنفعالية؟
توى إدراك الطلللالب المعلللاقين ملللا مسللل: أسئئئ لة الدراسئئئة

بالمرحلللللة الثانويللللة لكفللللاءات معلملللليهم االجتماعيللللة  افكريلللل  
 واالنفعالية؟

 تعللللرفتهللللدف الدراسلللة الحاليلللة إللللى : هئئئدل الدراسئئئة
بالمرحللللة الثانويلللة  اتوى إدراك الطلللالب المعلللاقين فكريللل  مسللل

 .لكفاءات معلميهم االجتماعية واالنفعالية
الدراسة: فيما  أهمية  النظرية  األهمية  تتمثل 

 : أتيي
من   - كونها  في  الحالية  الدراسة  أهمية  تتمثل 

كفاءة  بفح   اهتمت  التي  النادرة  الدراسات 
الطال نظر  وجهة  من  وخاصة  المعلم  ب، 

 .االطالب المعاقين فكري  
األهمية   - الكفاءة  كذلك  وترجع  متغير  لكون 

من    -االجتماعية المعلم  لدى  االنفعالية 
الطالب،  بنجاي  الرتباط   المهمة  المتغيرات 

 وقدرتهم على األداء األكاديمي.
الفكرية  كما   - اإلعاقة  معلم  لكون  األهمية  ترجع 

التعليمية،  المنظومة  في  المهمة  العناصر  من 
االجتماعية قدرات   من ا   -ودراسة  النفعالية 

في حدود   العلمي  البحث  في  المهملة  الجوانب 
 علم الباحث.

وجهة نظر الطالب في   أن  وي خذ في الحسبان -
وجهة نظر جديدة في مجال   ت ع د    تقييم معلمهم

الفكرية، قد تضع رأ المعاق الطا   اإلعاقة  لب 
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راء المعلمين  امن دراسة    في ب رة االهتمام بدال  
 الطالب المعاق المستفيد األول.؛ إذ إن  وامباء

 : أتيل األهمية التطبيقية فيما يث وتتم
تكشف الدراسة الحالية عن وجهة نظر الطالب  -

االنفعالية للدى  -في مستوى الكفاءة االجتماعية
 معلم اإلعاقة الفكرية.

مللن نتللائج الدراسللة الحاليللة فللي  االسللتفادةيمكللن  -
االنفعاليلة  -تطوير كفلاءات المعللم االجتماعيلة 

األخللذ فللي االعتبللار وجهللات نظللر الطللالب  عملل
 في ذلك.

قللد تفيللد نتللائج الدراسللة الحاليللة فللي إعللادة النظللر  -
في برامج إعداد المعلم وتدريبل  ومعلايير اختيلارل 

 بما يالئم احتياجات الطالب.
 : دراسةمصطلحات ال

االجتماعية   –Socialاالنفعالية    -الكفاءة 
Emotional Competence    : كفاءة تعرف 

على أنها مجموعة ماملة    االنفعالية  -المعلم االجتماعية  
من المهارات والعمليات المترابطة، بما في ذلك العمليات 

العواطف فهم  المثال،  سبيل  )على  ، هاوتنظيم   العاطفية 
نقا  القوة والضعف    فوتعر وأخذ وجهات نظر امخرين،  

والشخصية   االجتماعية  والمهارات  لديهم(،  العاطفية 
والتفاعل   االجتماعية  اإلمارات  فهم  المثال،  )على سبيل 

على سبيل المعرفية )اإليجابي مع امخرين(، والعمليات  
االنفعاالت(.   في  والتحكم  الضغو ،  إدارة  المثال، 
Jennings & Greenberg, 2009; Jones et 

al., 2013)).  إجرائي ا المقياس   وتقاس  خالل  من 
 المستخدم في الدراسة الحالية. 
فكري   المعاقين  الطالب   :االطالب  بهم  ويقصد 

فكري  و المعاق المدرجن  الفكرية  و ا  التربية  برامج  في  ن 
وفصول الدمج بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض في العام  

 . 2021/   2020الدراسي 
 

على ما    الدراسة: اقتصرت حدود الدراسةحدود  
 : أتيي
الت مت الدراسة الحالية  الحدود الموضوعية:    -(1)

االجتماعية الكفاءة  كما    -بمتغير  د  االنفعالية  في    ُحد ِّ
 .  مصطلحات الدراسة

المكانية:    -(2) الدراسةالحدود  هذل  في   ُطب ِّق ْت 
   مدينة الرياض.

الزمانية:    -(3) الفصل    ُطب ِّق تالحدود  في  الدراسة 
 . له 1442الدراسي األول من العام الدراسي  

 : الدراسات السابقةاإلطار النظري و 
االجتماعية   –Socialاالنفعالية    -الكفاءة 

emotional competence  : 
االنفعاليلللللللة أحللللللللد  -الكفلللللللاءة االجتماعيلللللللة د  عللللللل  تُ 
التلي تحلدد طبيعلة العالقلات االجتماعيلة   ةالرئيسالجوانب  

اتصلللافها باللللدفء  ىالمتبادللللة بلللين األفلللراد ملللن حيلللث ملللد
للصللحة  اا جيللد  م مللر   عللدهاعالقللات الوديللة، كمللا يمكللن وال

فلللل  واالت ىالنفسلللية نسلللتطيع الحكللللم ملللن خاللللل  علللللى ملللد
الشخصي واالجتماعي، كما نجد أن تنو  أبعادها يكسلبها 

التقبلللللللل الشخصلللللللي  فللللللليأهميلللللللة خاصلللللللة حيلللللللث تسلللللللاعد 
واالجتملللاعي، كملللا نجلللد أن تنلللو  أبعادهلللا يكسلللبها أهميلللة 
خاصلللة حيلللث تسلللاعد عللللى التقبلللل االجتملللاعي والتفاعلللل 

وذللللك ملللن منطللل  حاجلللة الفلللرد إللللى  ،والتعلللاون اإليجلللابي
نحللللو  ايللللة سللللخي  غيللللرل إلمللللبا  حاجاتلللل  النفسللللية واالجتماع

العالقللات االجتماعيللة وفللمان اسللتمراريتها)الكلية،  متللدعي
االنفعاليلللة بأنهلللا  -وتعلللرف الكفلللاءة االجتماعيلللة (.2015

االنفعللللاالت القللللدرة علللللى التفاعللللل مللللع امخللللرين، وتنظلللليم 
 المشلكالت،والقدرة على حل    بالفرد،الخاصة    والسلوكيات
 .(Lentini, 2015) الفعالواالتصال 

االنفعاليللللة بأنهللللا  -وتعلللرف الكفللللاءة االجتماعيلللة
القدرة على فهم الجوانلب االنفعاليلة واالجتماعيلة فلي حيلاة 

بطريقللة تمكنلل  مللن اإلدارة  هللاوالتعبيللر عن تهللا،و دار  ،الفللرد
، هاأو تشللللكيل الناجحللللة لمهللللام الحيللللاة، وتكللللوين العالقللللات
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وحلللل المشلللكالت الحيلللاة اليوميلللة، والتكيلللس ملللع المطاللللب 
وتعلرف بأنهلا  .(Weare & Gray, 2003) المختلفلة

قلدرة الفللرد عللى فهللم علن األبعللاد أو الجوانلب االجتماعيللة 
بطللرق تمكنلل   عنهللا ، والتعبيللرتهللا، و دار واالنفعاليللة لحياتلل 

مثللللل:  ،ملللن التعاملللل النللللاجح ملللع مهلللام الحيللللاة األساسلللية
صدقاء، وحل مشكالت الحيلاة اليوميلة، وتكوين األ  التعلم،

فللللللللللاءة والتوافلللللللللل  مللللللللللع متطلبللللللللللات الحيللللللللللاة. وتشللللللللللمل الك
االنفعاليلة: اللوعي باللذات، وفلبط االنلدفا    -االجتماعية

، هموتقللللدير  أو التهللللور، العمللللل التعللللاوني، وحللللب امخللللرين
معهلللللم ارائهلللللم وأفكلللللارهم ومعتقلللللداتهم والتعلللللاطف  ةومراعلللللا
وتعللللللللللرف بأنهللللللللللا المعللللللللللارف  (.397، 2015، الكليللللللللللة)

والمهارات الالزملة لفهلم و دارة المشلاعر الخاصلة باللذات، 
وبنللللللاء العالقللللللات والصللللللدقات مللللللع  ،امخللللللرينومشللللللاعر 

كملللا . (Marable, 2016) عليهللاامخللرين والحفللا  
االنفعاليلللة بالدافخيلللة وتقلللدير  -تلللرتبط الكفلللاءة االجتماعيلللة

 ,Sollars)الذات والثقة واستراتيجيات المواجهة والصمود  
. وتتمثل الكفاءة االجتماعية في القدرة على (49 ,2010
خللللرين فللللي مشللللاركة امو ، هللللاواإلفصللللاي عنتأكيللللد الللللذات 

 ظهلللار االهتملللام بلللامخرين، وفهلللم و نشلللاطات اجتماعيلللة، 
 (. 7، 2003حبيب، )امخر منظور الشخ  

 االنفعاليلللة مجموعلللة -وتتضلللمن الكفلللاءة االجتماعيلللة
مللللن المهللللارات السلللللوكية والمعرفيللللة واالنفعاليللللة األساسللللية 

 ,Domitrovich et al., 2007) متنوعةخالل مواقف  
 وتتمثل في: (69

: Self- Awarenessالللللللوعي بالللللللذات  -
، هلللللللاوفهم وتتضلللللللمن تحديلللللللد الفلللللللرد النفعاالتللللللل 

 ى فللعف  وقوتلل ، وامتالكلل  لمسللتو   ومعرفللة نقللا 
 من الثقة بالذات.  مناسب  

: Self- Managementت إدارة اللللللللذا -
وتتضمن قدرة الفرد على إدارة انفعاالت  والتحكم 
فيها، والتعامل ملع المواقلف الضلاغطة، وتنظليم 

 انفعاالت  والتعبير عنها.

: Social Awarenessاللللوعي االجتملللاعي -
وفهلللللللللم  ،وتتضلللللللللمن التعلللللللللاطف ملللللللللع امخلللللللللرين

 انفعاالتهم.
: Relationship Skillsمهللللارات العالقللللة  -

 قاملللة العالقلللات اإليجابيلللةإالقلللدرة عللللى  نتتضلللم
ملللللع امخلللللرين، وكلللللذلك القلللللدرة عللللللى  تيهلللللاوتنمي

التعللللللللاون والعمللللللللل الجمللللللللاعي والتواصللللللللل مللللللللع 
 امخرين.

 Problemتالقلللراراحلللل المشلللكالت واتخلللاذ  -
Solving and Decision Making :

الحللللللول البديللللللة  إيجلللللادوتتضلللللمن القلللللدرة عللللللى 
لمشلللللللكالت، واتخلللللللاذ القلللللللرارات المناسلللللللبة فلللللللي ل

 االجتماعيلللللللللللة أوالمواقللللللللللف المختلفللللللللللة سللللللللللواء 
 ;Kim et al., 2011, 25) األكاديميلة

Baltaci et a., 2013, 2-3). 
االنفعاليلللللة ملللللن  -كملللللا تتكلللللون الكفلللللاءة االجتماعيلللللة
تنظلللللليم و ، تلللللل ومعرف التعبيللللللر االنفعللللللالي، وفهللللللم االنفعللللللال

ت االجتماعيلللللللللة، حلللللللللل المشلللللللللكالو االنفعلللللللللال والسللللللللللوك، 
 ,.Ren et al) والعالقللاترات االجتماعيللة اوالمهلل

أن الكفلاءة  Mantz, et al. (2016) ى ويلر  .(2016
هلي:   ،مكونلات  ةاالنفعالية تتكون ملن خمسل  -االجتماعية
 دارة الللذات، و دارة و  ،والللوعي االجتمللاعي ،الللوعي بالللذات
 كللل مللن كمللا يشللير واتخللاذ القللرارات المسلل ولة. ،العالقللات

Zhou and Ee (2012)   أن الكفلاءة االجتماعيلة إللى
داخلللل  ى هملللا: مسلللتو  ،مسلللتويين عللللىاالنفعاليلللة تنقسلللم -

بلللللين األفلللللراد، فلللللاألول يشلللللير إللللللى فهلللللم  ى الفلللللرد، ومسلللللتو 
، والثلللللاني يتضلللللمن فهلللللم هلللللاوتنظيم االنفعلللللاالت الخاصلللللة
والعالقللة مللع امخللرين، ومهللارات اتخللاذ ، نمشللاعر امخللري

( إلللللى 22، 2009القللللرارات المسلللل ولة. ويشللللير السللللعيد )
وهللي المهللارات  ،االنفعاليللة -مكونللات الكفللاءة االجتماعيللة

المبلللادرة و ، نتقبللل األقللراو السلللوك التكيفلللي، و االجتماعيللة، 
و قامللة عالقللات اجتماعيللة مللع امخللرين، وتفهللم  ،بالتفاعللل

وتصللحيح أخطللاء  ،نتللائج العالقللات االجتماعيللة المتبادلللة
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  .السلوك االجتماعي
االنفعاليلة مجموعلة ملن  -وتشمل الكفاءة االجتماعية

فبط االنلدفا  أو التهلور، و وهي الوعي بالذات،   :األبعاد
ارائهلم  ومراعاة ،هموتقدير  العمل التعاوني، وحب امخرينو 

)عبللللد الواحللللد،  والتعللللاطف معهللللم ،ومعتقللللداتهم ،وأفكللللارهم
االنفعاليلللللة  -وتعلللللد الكفلللللاءة االجتماعيلللللة (.153، 2015
فللللي  تلللل وقياد توجيلللل  الفللللرد فلللليتسللللاعد ا؛ إذ وقائيلللل   عللللامال  

فللي حياتل ، كمللا   مواجهلة المحللن والمشلكالت التللي تواجهل
اإيجاب ااجتماعيل   اأنهلا تعلد سللوك    ,Hamed, 2012) يل 

13). 
فلللي  االنفعاليلللة -وتتضلللح أهميلللة الكفلللاءة االجتماعيلللة

تسلللاعد عللللى اإلحسلللاس بالهنلللاء اللللذاتي أو الرفاميلللة  أنهلللا
ا فلللللي إدارة الفلللللرد النفعاالتللللل ، ا مهمللللل  دور    د الذاتيلللللة، وتللللل

الصمود لدى الفرد في مواجهلة   ى وتعمل على زيادة مستو 
ا دور    د الظلللروف واألحلللدات المسلللتقبلية الضلللاغطة، وتلللل

 ،ا فلللللي تشللللللكيل العالقلللللات اإليجابيللللللة ملللللع امخللللللرينمهمللللل  
رات اجتماعيلللة وانفعاليلللة مهملللة اوتسلللاعد فلللي اكتسلللاب مهللل

وتجعلهلم أقلل  ،في إقاملة العالقلات اإليجابيلة ملع امخلرين
اطرة، كما تعمل عللى ا في سلوك اتخاذ المخا واندماج  عنف  

إعداد الفرد للمستقبل من خلالل ت ويلدهم بمهلارات النجلاي 
فللللللللي الحيللللللللاة بصللللللللفة عامللللللللة والحيللللللللاة المهنيللللللللة بصللللللللفة 

 .(Tom, 2012 ; Saarni, 1999, 10)خاصة
 :الدراسات السابقة

ملللن الدراسللات، واقتصللر العلللرض  الكثيللرإلللى  رجعللتُ 
؛ علللى الدراسللات ذات الصلللة المبامللرة بالموفللو  الحللالي

إلى تعرف دور التي هدفت  Mao (2020)دراسة  ومنها
المعتقللدات االجتماعيللة واالنفعاليللة للمعلمللين والعالقللة بللين 

الكفللللاءة  فلللليالمعلللللم والطالللللب وتللللأثيرات القيللللادة للمللللديرين 
الدراسللللة فللللي ُطب ِّقللللت االنفعاليللللة للطللللالب، و  -االجتماعيللللة

رس امللللد 9معلللللم مللللن  900بكللللين، وتكونللللت العينللللة مللللن 
)وتكونللللت الكفللللاءة  ،اسللللتبيان الطالللللب واسللللُتخدم، ابتدائيللللة

هللللي: اإلدراك  ،االنفعاليللللة مللللن سللللتة أبعللللاد -االجتماعيللللة
 الللللذاتي، و دارة الللللذات، و دراك امخللللرين، و دارة امخللللرين،

واإلدراك الجمللاعي، واإلدارة الجماعيللة(، واسللتبيان المعلللم 
هلللللي: القلللللدرة عللللللى اللللللتعلم،  ،)وتكلللللون ملللللن ثالثلللللة أبعلللللاد

وااللتلللل ام، ودعللللم الثقافللللة. وأظهللللرت النتللللائج أن الكفللللاءات 
االجتماعية واالنفعالية لدى المعلم على عالقلة وثيقلة بلين 
  د المعلمين والطالب وقيادة الفعاللة لملدير المدرسلة، ويل

للمعلمللين والعالقللة الحميمللة  االنفعللاليالمعتقللد االجتمللاعي 
بلللين المعلللللم والطاللللب سلسلللللة ملللن األدوار الوسلللليطة بللللين 

 االنفعاليللللللةالقيللللللادة األصلللللليلة لمللللللدير  المللللللدارس والقللللللدرة 
تللللل ثر القيلللللادة  االجتماعيلللللة للطلللللالب. بخبلللللارات أخلللللرى،و 

المعتقللللللدات العاطفيللللللة  فلللللليالحقيقيللللللة لمللللللدير  المللللللدارس 
العالقللللة  فلللليعيللللة للمعلمللللين، وتلللل ثر بشللللكل أكبللللر االجتما

الحميملللة بلللين المعللللم والطاللللب، وتللل ثر فلللي النهايلللة عللللى 
دراسللللة وهللللدفت  ،االجتماعيللللة للطللللالبو  نفعاليللللةالقللللدرة اال
(2020) et al. Oberle,  إلللى دراسللة العالقللة بللين

 لكفاءتلللللل احتللللللراق المعلللللللم فللللللي الفصللللللل و دراك الطللللللالب 
ا  676االنفعالية، وتكونت العينلة ملن   -االجتماعية   طالبل 
، االبتدائيلللةفصللال  بالمرحللللة  35فلللي  7-4فللي الصلللفوف 
مقياس تقدير الطاللب اسُتخدم الدراسة في كندا، و   وُأجريت

لكفلللاءة المعللللم االجتماعيلللة االنفعاليلللة، ومقيلللاس االحتلللراق 
إلللى وجللود  وُتوصلللتقللدير المعلللم، واسللتبيان ديمللوغرافي، 

عالقلللللة بلللللين إدراك الطلللللالب لكفلللللاءة المعللللللم االجتماعيلللللة 
دراسللة و  .واالنفعاليللة واحتللراق المعلللم فللي الفصللل الدراسللي

Lane (2020)  بلين الكفللاءة العالقلة  تعلرفهلدفت إللى
االنفعاليلللة للللدى المعلملللين وعالقتهلللا بلللاألداء  -االجتماعيلللة

ملن الوظيفي لدى المعللم، وأداء الطلالب، وتكونلت العينلة 
ف الثالللث وحتللى الرابللع، يدرسللون لطللالب الصلل امعلملل   26
إلللللللللى وجللللللللود عالقللللللللة موجبللللللللة بللللللللين الكفللللللللاءة  ُتوصلللللللللو 

ألداء ااالنفعاليلللة للللدى المعلملللين وكلللل ملللن  -االجتماعيلللة
et  Fiorilliدراسة  و  الوظيفي لدى المعلم، وأداء الطالب.

(2017) al.  هلللدفت إللللى دراسلللة العالقلللة بلللين الكفلللاءة
االنفعاليلللللة للمعلملللللين واالحتلللللراق النفسلللللي:  -االجتماعيلللللة

وتقييم الدور الوسليط لالحتلراق النفسلي، وكلان المشلاركون 
( ملللللن معلمللللللي 149فلللللي الدراسلللللة مللللللن المعلملللللين )ن = 
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 45٪ إنات( ، بمتوسط عمر 87.2دائية، )المدارس االبت
ا ، ويتلللراوي عملللرهم بلللين  ا. ، كلللان  60إللللى  20عامللل  عامللل 

٪ لللديهم 40سللنوات، و  5-1٪ لللديهم خبللرة مهنيللة مللن 4
ا ، و  15و  6ملللا بلللين  ٪ كلللانوا يدرسلللون ألكثلللر 56عامللل 
ا. وجميللع المشللاركين كللانوا فللي مللدارس ذات  15مللن  عاملل 

ا. 26بهللا فصللول تقليديللة يبلللط متوسللط عللدد طال فللي  طالبلل 
 Emotionalاستفتاء الكفاءة االنفعالية  اسُتخدمو  ألمانيا،

competence questionnaire  / إعللللداد كللللل مللللن
Doudin and Curchod-Ruedi (2010)  ،

 .Doudin et alواسلتفتاء المسلاندة االجتماعيلة إعلداد 
 وُتوصلل، وبطاريلة مسلالل لالحتلراق النفسلي،  (2011)

 -إلللللللى وجللللللود عالقللللللة سللللللالبة بللللللين الكفللللللاءة االجتماعيللللللة
وأمللللارت النتللللائج إلللللى أن  االنفعاليللللة واالحتللللراق النفسللللي.

ا فللي العالقللة بللين الكفللاءة  االحتللراق النفسللي يتوسللط ج ئيلل 
أظهلللللرت و االنفعاليلللللة والرفلللللا االجتملللللاعي، بشلللللكل علللللام، 

عرفون لخطلر االنفعلاالت الشلديدة النتائج أن المعلمين م
 غير السارة فيما يتعل  بمتالزمة االحتراق النفسي لديهم. 

  Goroshit (2016) andHenكلل ملن  وأجلرى 
االنفعاليللة  -الكفللاءة االجتماعيللة تعللرفهللدفت إلللى دراسللة 

ا ملن علدة  312لدى المعلملين، وتكونلت العينلة ملن  معلمل 
٪ ذكللللللور( بمتوسللللللط عمللللللر 29٪ إنللللللات و 71مللللللدارس )
 14سلللنة، ومتوسلللط سلللنوات الخبلللرة فلللي التلللدريس  40.6

 واسللُتخدموالثانويللة،  االبتدائيللةسللنة، مللن معلمللي المللدراس 
مقيلللاس الكفلللاءة الذاتيلللة االنفعاليلللة، ومقيلللاس الكفلللاءة فلللي 

إلللى وجللود عالقللة بللين الكفللاءة الذاتيللة  لوُتوصلل ِّ ، التللدريس
إللللى وجلللود ارتبلللا   لوُتوصللل ِّ االنفعاليلللة وكفلللاءة التلللدريس. 

العاطفيلللللة،  -بلللللين الكفلللللاءات االجتماعيلللللة  إيجلللللابي قلللللو  
وامثار المبامرة وغير المبامرة )من خالل الكفلاءة الذاتيلة 
للمعلملللللين( للكفلللللاءة الذاتيلللللة االنفعاليلللللة عللللللى التعلللللاطف. 

تشللير هللذل النتللائج إلللى أن إيمللان المعلمللين بالقللدرة علللى و 
تنظلللليم عللللواطفهم يسللللهم فللللي تعللللاطف المعلمللللين فللللي كللللال 

هللدفت إلللى  Forcina,  (2012)دراسللة و  االتجللاهين.
االنفعاليللللللة  -دراسللللللة العالقللللللة بللللللين الكفللللللاءة االجتماعيللللللة

 امعلم   145مين، وتكونت العينة من والضغو  لدى المعل
 االبتدائيلللللة( يعمللللللون بالملللللدراس ااثللللل  إن 119، اذكلللللور   26)

الخبللللرة وفلللل   ُوز ِّعللللوافللللي جورجيللللا، ، والمتوسللللطة والثانويللللة
-8،  7-4سللنوات ،  3-0خملس فئلات:  إللىالتدريسلية 
ا ملللن الخبلللرة.  15وأكثلللر ملللن  12-15،  11  وكلللانعامللل 
ا ملللن  15٪ ملللن المبحلللوثين للللديهم أكثلللر ملللن 47.6 عامللل 

ن وجللود عالقللة ، وأظهللرت النتللائج عللالخبللرة فللي التللدريس
االنفعاليللة  -بللين الكفللاءة االجتماعيللة اسللالبة دالللة إحصللائي  

 -والضللللغو ، وال توجللللد عالقللللة بللللين الكفللللاءة االجتماعيللللة
 االنفعالية وااللت ام الوظيفي.

 التعليق على الدراسات السابقة:
تختلف أهداف الدراسات السابقة من دراسة إللى 

مختلفللللة  اأخللللرى، وبصللللفة عامللللة قللللدمت األدبيللللات صلللليغ  
االنفعاليلللللة للللللدى المعللللللم،  -لدراسلللللة الكفلللللاءة االجتماعيلللللة

دور المعتقدات تعرف إلى  Mao (2020)فهدفت دراسة 
والعالقللللة بللللين المعلللللم  ،االجتماعيللللة واالنفعاليللللة للمعلمللللين

وتلللللللأثيرات القيلللللللادة للملللللللديرين عللللللللى الكفلللللللاءة  ،والطاللللللللب
االنفعاليلللللللللة للطلللللللللالب، وهلللللللللدفت دراسلللللللللة  -االجتماعيلللللللللة

Oberle, et al.  (2020)  العالقلة بلين  تعلرفإللى
 لكفاءتلللللل احتللللللراق المعلللللللم فللللللي الفصللللللل و دراك الطللللللالب 

 Lane (2020)االنفعاليللللة، ودراسللللة  -االجتماعيللللة 
 -العالقلللللة بللللين الكفللللاءة االجتماعيلللللة فتعللللر هللللدفت إلللللى 

االنفعاليللة لللدى المعلمللين وعالقتهللا بللاألداء الللوظيفي لللدى 
هلدفت إللى  Fiorilli, et al. (2017)المعللم، ودراسلة 

االنفعاليللللللة  -دراسللللللة العالقللللللة بللللللين الكفللللللاءة االجتماعيللللللة
للمعلمللللللين واالحتلللللللراق النفسلللللللي: وتقيلللللليم اللللللللدور الوسللللللليط 

 Hen andل مللللن لالحتلللراق النفسللللي، ودراسللللة كلللل
Goroshit (2016)  الكفللللللاءة  تعللللللرفهلللللدفت إلللللللى

 Forcinaاالنفعالية لدى المعلمين، ودراسة   -االجتماعية
هللللللللدفت إلللللللللى دراسللللللللة العالقللللللللة بللللللللين الكفللللللللاءة  (2012)
ويتضح  االنفعالية والضغو  لدى المعلمين. -االجتماعية

 ةلدراسلللة الكفلللاء تملللن تحليلللل هلللذل الدراسلللات أنهلللا تطرقللل
االجتماعيللللللة االنفعاليللللللة لللللللدى المعلللللللم، وكانللللللت الغالبيللللللة 
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العظملللي دراسلللات ارتباطيلللة، وللللم تحلللدد المسلللتوى الفعللللي 
لكفللاءات المعلللم، كمللا أن معظللم الدراسللات التللي اسللتطا  
الباحللث الحصللول عليهللا اعتمللد علللى تقللدير المعلللم لنفسلل  

 نالمسلللتفيديلوصلللف كفاءاتللل ، وللللم تتعلللرض لوجهلللة نظلللر 
ا أنهلا للم من هذل الكفاءات، ويتضلح أيضل  بالدرجة األولى  

للذلك  ؛تستهدف معلمي اإلعاقة الفكرية على وج  التحديد
تتفللللل  الدراسلللللة الحاليلللللة ملللللع هلللللذل الدراسلللللات ملللللن حيلللللث 

االنفعاليلللة  -وهلللو دراسلللة الكفلللاءة االجتماعيلللة ،الموفلللو 
؛ لللف مللن حيللث طبيعللة الدراسللة الحاليللةلللدى المعلللم، وتخت

عللللى تقللليم مسلللتوى أداء المعللللم تعتمللد الدراسلللة الحاليلللة إذ 
 .ال وجهة نظر طلب  المعاقين فكري  لكفاءات ، من خال

 : اوإجراءاتهمنهجية الدراسة 
الدراسة: المنهج    تاعتمد  منهج  على  الحالية  الدراسة 
 الوصفي المسحي.

الدراسة:   الدراسمجتمع  مجتمع  جميع  تكون  من  ة 
ال  االطالب المعاقين فكري     بمدينة الرياض  ثانويةبالمرحلة 

السعودية العربية  األول  بالمملكة  الدراسي  الفصل  في   ،
 . له 1442للعام الدراسي 

االستطالعية:   الدراسة  عينة  عينة  الدراسة  تكونت 
 من مجتمع الدراسة. اطالب   20االستطالعية من 

ملن   1اطالبل    20تكونلت عينلة الدراسلة ملن  عينة الدراسة:  
بدرجلللة بسللليطة، ملللن الطلللالب الملللدرجين  االمعلللاقين فكريللل  

سلنة، وانحلراف   16.65بالمرحلة الثانوية، بمتوسلط عملر  
 20 – 15وفلللللي الملللللدى العملللللر  ملللللن  ،1.75مخيلللللار  

سلللللنة، ملللللدرجين فلللللي الصلللللفوف ملللللن األول إللللللى الثاللللللث 
(، والصللف الثللاني )ن = 6الثللانو ، الصللف األول )ن = 

 .(7(، والصف الثالث )ن = 7
اسلللتفتاء  اسلللُتخدملغلللرض الدراسلللة الحاليلللة  أداة الدراسئئئة:

 
حااا ا الحاحااص ا عااوا نلااك نيوااة عةاان   متوونااة ماا  الااا ةو   - 1

ة يف التطحيا  نلاك املعاا   هواا  صاعوب اإلانث   لك  ةانت  
الااااات موعااااات الع يااااا  مااااا      انو نااااا  ع ماااااة ةااااا فكااااارضل  ف اااااً  

الطاا م ماا  ا  ااو  املحالاار    لعاات نساا  ا  ااو  بعاا ة 
 نامة.

 /إعللداد)نسللخة الطالللب( االنفعاليللة  –الكفللاءة االجتماعيللة 
Smetana (2020)،  يتكلللللون ترجملللللة/ الباحلللللثو .

 ،عللى خمسلة أبعلاد فرعيلة ُوزعواعبارة،   36المقياس من  
(، والضللللبط الللللذاتي )ن = 6هللللي: الللللوعي الللللذاتي )ن = 

)ن  ، ومهارات العالقات(8)ن=  (، والوعي االجتماعي8
ملللن صلللدق  وتحقللل  الباحلللث .(7)ن=واتخلللاذ القلللرار (،7=

منهلا: صلدق المحتلوى، حيلث   ،بعد طرق    وثبات  االستفتاء
ي   العالميللة للللتعلم  الجمخيللةالمقيللاس فللي فللوء معللايير  ُبنللِّ

، وعلللللن طريللللل  المحكملللللين  االجتملللللاعي واالنفعلللللالي، ورأ
 طريلل  منلل  عللنُتحقلل  وأمللا الثبللات فقللد ، يالتحليللل العللامل
الثبلللللات لألبعلللللاد قللللليم  وتراوحلللللت، كرونبلللللام-معاملللللل ألفلللللا
 0.892 – 0.750بين الفرعية ما 

االنفعالية   -صدق استفتاء الكفاءة االجتماعية  
 :يةالحال لدراسةفي ا)تقدير الطالب(  هوثبات

، وذلك االستفتاء إلى اللغة العربية ترجم الباحثُ 
نجلي يللة، ثللم مللن خللالل مسللاعدة المختصللين فللي اللغللة اإل

عرف  للتحكيم على مختصين في التربيلة الخاصلة وعللم 
الللنفس وبعللل المعلمللين، وبعللد إجللراء التعللديالت الالزمللة 

عللى  ي  للِّ و  األ    التطبيل ُ   وكلاننسلخة صلالحة للتطبيل ،    أعد  
ا طالبلل   20التللي تكونللت مللن  ،عينللة البحللث االسللتطالعية

 ؛الثانويلة ملن مجتملع الدراسلةمرحلة بال امن المعاقين فكري  
ملللن  وُتحقللل ،  وثباتللل وذللللك للتحقللل  ملللن صلللدق االسلللتفتاء

 :يأتي الصدق والثبات كما
ملللن صلللدق المحكملللين ملللن  ُتحقللل : كمئئئينصئئئدق المح

خالل عرف  للتحكيم على مختصين في التربية الخاصة 
 التعلللديالت وقملللُت بعمللللوعللللم اللللنفس وبعلللل المعلملللين، 

الالزمللللللة، حيللللللث اقتصللللللرت تعللللللديالت المختصللللللين علللللللى 
 التعديالت اللغوية والصياغية.

مللن صلدق اسللتبيان  ُتحقل : تسئئاق الئئدا ليصئدق اال 
االتسلللللاق ة علللللن طريللللل  االنفعاليللللل -الكفلللللاءة االجتماعيلللللة 

الداخلي، وذلك بحسلاب معلامالت ارتبلا  الخبلارات بالبعلد 
 متلللليالمنتميللللة للللل  بعللللد حللللذف درجللللة الخبللللارة. والجللللدول ا

 :اإلحصائية  والداللة ايوفح قيم االرتب
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 قيم معامالت ارتباط العبارات بالبعد المنتمية له (1جدول )
معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل  رقم العبارة

 االرتباط
معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل  رقم العبارة الداللة

 االرتباط
معامئئئئئئئئئئئئئئئئئل  رقم العبارة الداللة

 االرتباط
 الداللة

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 

 
( أن قليم معلامالت ارتبلا  الخبلارات 1يتضح ملن جلدول )

وعنلد مسلتوى  0.01بالبعد المنتميلة لل  داللة عنلد مسلتوى  
 ، وهلللللي قللللليم مناسلللللبة لمعلللللامالت ارتبلللللا  االتسلللللاق 0.05

 

 
ب ْت الداخلي. و  معامالت ارتبا  األبعاد بالدرجة الكليلة   ُحسِّ

 ( يوفح قيم االرتبا :2) تيلالستفتاء، والجدول ام
 

 معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لالستفتاء (2)جدول 
 مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد 

 0.01 0.909 الوعي الذاتي 
 0.01 0.741 الضبط الذاتي 
 0.01 0.896 الوعي االجتماعي 
 0.01 0.701 العالقات 
 0.05 0.552 الضبط الذاتي 

 
( أن قلليم ارتبللا  األبعللاد بالدرجللة 2ويتضللح مللن الجللدول )
، 0.05وعنلللد مسلللتوى  ،0.01مسلللتوى الكليلللة داللللة عنلللد 

 وهي قيم مناسبة لالتساق الداخلي.
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 الثبات: 
ملللن الثبلللات علللن طريللل  معلللامالت ثبلللات  ُتحقللل 

 :(3) تيكرونبام كما في الجدول ام -ألفا
 ( 3جدول )

كرونباخ الستبيان الكفاءة   معامالت ثبات ألفا
 االنفعالية  –االجتماعية 

 
ويتضللح مللن قلليم ثبللات اسللتبيان الكفللاءة االجتماعيللة      
القلليم  تراوحللتحيللث  ة،االنفعاليللة أن قلليم الثبللات مالئملل -
وهللي قلليم ثبللات مالئمللة لمعامللل  0.848 – 0.680بللين 
 .كرونبام ألفا

في الدراسة الحالية عللى   اعُتمد  :اإلحصائيةاألساليب  
 المتوسط، واالنحراف المخيار .

بئئئئئالخطوات  التئئئئئزا الباحئئئئئ   طئئئئئوات الدراسئئئئئة:
 : تيةاآل
 -دراسة األدبيات المرتبطة بالكفاءة االجتماعية -(1)

   .هاوتحليل االنفعالية
مراجعة الدراسات والبحوت السابقة المتعلقة   -(2)

   بمتغيرات الدراسة.
التصاريح الالزمة من الجهات  الحصول على   -(3)

   المختصة إلجراء الدراسة.
   داة الدراسة وترجمتها ومراجعتها.أالحصول على   -(4)
   . تحديد مجتمع الدراسة -(5)
  .هاوثبات   حساب صدق أداة الدراسة -(6)
   اختيار عينة الدراسة.   -(7)

   تطبي  أداة الدراسة على عينة الدراسة. -(8)
واستخال  نتائج  ،المعالجة اإلحصائية للبيانات  -(9)

  الدراسة ومناقشتها.
تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالدراسة   -(10)

   نتائج.من  الدراسة إلي  توصلتعلى فوء ما 
   كتابة التقرير النهائي للدراسة. -(11)
 المراجعة اللغوية واإلعداد النهائي للدراسة.  -(12)

 : الدراسة ومناقشتهانتائج 
 الخماسلي )الحلدودلتحديد طلول خاليلا المقيلاس 

ب  المسللللتخدم فلللللي محللللاور الدراسلللللة،  والعليلللللا(الللللدنيا   ُحسلللللِّ
م  (، ثلللم 4=1-5)الملللدى   ؛عللللى علللدد خاليلللا المقيلللاس ُقسللل ِّ

= 4/5للحصللللللللول علللللللللى طللللللللول الخليللللللللة الصللللللللحيح أ  )
يف ْت ذلك    بعد  ،(0.80 هلذل القيملة إللى أقلل قيملة فلي   ُأفلِّ
وذلك  ؛بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(  )أوالمقياس  

لتحديلللد الحلللد األعللللى لهلللذل الخليلللة، وهكلللذا أصلللبح طلللول 
 يأتي:الخاليا كما 

غيلللر يمثلللل ) 1.80إللللى  1.00ملللن النطلللاق األول:  -
   (مدرك

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

 .(بدرجة متوسطة
مللدرك يمثللل ) 4.20إلللى  3.41مللن النطللاق الرابللع:  -

 .(اجد  
يمثللللللل  5.00إلللللللى  4.21مللللللن النطللللللاق الخللللللامس:  -

 .(مدرك بقوة)
السلل ال األول علللى  مللا  يللن   إجابئئة السئئاال األول: 

ي تلكفلاءة اللوعي اللذا  امدى إدراك الطلالب المعلاقين فكريل  
المتوسلللط  اسلللُتخدمهلللذا السللل ال  نولإلجابلللة عللل ،لمعلمهلللم 

( 4) تلليواالنحلراف المخيلار  وترتيلب الرتلب، والجلدول ام
 يوفح ذلك:

 

 ألفا كرونباخ أبعاد االستبيان والدرجة الكلية 
 0.680 الوعي الذاتي 
 0.780 ي تالضبط الذا 

 0.771 الوعي االجتماعي 
 0.722 مهارات العالقات 
 0.825 اتخاذ القرار 
 0.848 الدرجة الكلية 
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 مستوى وعي الطالب لكفاءة الوعي الذاتي للمعلم  (4جدول )
انحرال   عبارات الوعي الذاتي 

 معياري 
 الرتبة النسبة الماية  المتوسط 

 4 32.00 1.60 0.995 . إلى تقديم رأ  )تغذية راجع ( حول أدائ   ويدعونييرحب معلمي .1
2.     
 3 33.00 1.65 0.995 يبدو أستاذ  واثق ا من قدرت  على تدريس المادة. .3
 5 29.00 1.45 1.099 يشري أستاذ  اإلجابة بصبر.   أسئلة، عندما يطري الطالب  .4
 2 50.00 2.50 1.357 أستاذ  صراحة بأخطائ  وعيوب  في الفصل. يعترف  .5
 4 32.00 1.60 0.681 ال يعرف أستاذ  المحتوى الذ  ُيدرس  لنا. .6
 1 77.00 3.85 1.268 عندما يكون المراقب في الفصل.   هادئ معلمي .7

 
يلن  السل ال الثلاني عللى  ملا إجابة السئاال الثئاني:  

 لكفللللللللللللللاءة  امللللللللللللللدى إدراك الطللللللللللللللالب المعللللللللللللللاقين فكريلللللللللللللل  
 

 
 هلللللذا السللللل ال نولإلجابلللللة عللللل ،ي لمعلمهلللللم تالضلللللبط اللللللذا
المتوسلللط واالنحلللراف المخيلللار  وترتيلللب الرتلللب،  اسلللُتخدم

 ( يوفح ذلك:5) تيوالجدول ام

 ( 5جدول )
 الذاتي للمعلم مستوى وعي الطالب لكفاءة الضبط 

انحرال   عبارات الضبط الذاتي 
 معياري 

 الرتبة النسبة الماية  المتوسط 

 2 47.00 2.35 1.387 تعليم  لنا.   فيإذا كان أستاذ  في حالة م اجية سيئة، ال يد  ذلك ي ثر  .8
 3 46.00 2.30 1.455 يكون أستاذ  هادئ ا عندما تحدت أمياء متعددة في الفصل. .9

 5 41.00 2.05 1.146 غافب ا بسهولة من الطالب. يصبح معلمي  .10
 4 43.00 2.15 1.424 يتعامل أستاذ  مع المواقف بطريقة إيجابية. .11
 7 37.00 1.85 0.813 يمكن أن يتغير م اج أستاذ  فجأة. .12
 طللويال   انقضللي يوملل  سأعلللم أننللا  ؛ سلليئةعنللدما يكللون أسللتاذ  فللي حالللة م اجيللة .13

 في الفصل.   اوصخب  
1.146 2.55 51.00 1 

 8 34.00 1.70 1.076 في الفصل.   مختلفةيرتبك معلمي بسهولة عندما تحدت أمياء  .14
 6 40.00 2.00 1.089 ين عج معلمي بسهولة من الطالب في صفي. .15
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يلن  السل ال الثاللث عللى  ملا إجابة الساال الثالئ :  
اللللللللوعي ا لكفلللللللاءة إدراك الطلللللللالب المعلللللللاقين فكريللللللل  ملللللللدى 

 اسللُتخدمهلذا السلل ال  نولإلجابلة علل ،االجتملاعي لمعلمهللم 

المتوسلللط واالنحلللراف المخيلللار  وترتيلللب الرتلللب، والجلللدول 
 :( يوفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللح ذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك6) تلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليام

 
 مستوى وعي الطالب لكفاءة الوعي االجتماعي للمعلم (6جدول )

انحرال   عبارات الوعي االجتماعي 
 معياري 

النسبة   المتوسط 
 الماية 

 الرتبة

 4 34.00 1.70 0.995 يستمع أستاذ  إلى ما يقول  الطالب. .16
 2 47.00 2.35 1.056 أستاذ  يفهم وجهة نظر . .17
 6 31.00 1.55 1.261 خلفيتي واهتماماتي.   لتعرفا  أستاذ  يسعى جاهد  .18
االختالفلللات فلللي أنملللا  تعللللم الطلللالب وقلللدراتهم  تعلللرفمعلملللي قلللادر عللللى .19

 واحتياجاتهم الخاصة. 
1.081 1.70 34.00 4 

 7 24.00 1.20 1.214 يحاول أستاذ  أن يفهم كيس يشعر ويفكر الطالب. .20
 1 49.00 2.45 1.261 أستاذ  ال يستمع لما أقول . .21
ا لمعرفة الم يد عني.22  5 33.00 1.65 1.182 . امخص  بوصفي   أستاذ  ال يبذل جهد 
 3 46.00 2.30 1.276 لجميع الطالب.   اينشئ معلمي بيئة امنة عاطفي  .23

 
يللن  السلل ال الربللع علللى   مللا إجابئئة السئئاال الرابئئع: 

المهلللللارات ا لكفلللللاءة ملللللدى إدراك الطلللللالب المعلللللاقين فكريللللل  
 هللللللللللللللللللللذا السلللللللللللللللللللل ال  عللللللللللللللللللللنلمعلمهللللللللللللللللللللم  ولإلجابللللللللللللللللللللة 

 
م   المتوسلللط واالنحلللراف المخيلللار  وترتيلللب الرتلللب،  اسلللُتخدِّ

 ( يوفح ذلك:7والجدول التالي )
 

 
 المهارات للمعلم  ةلكفاءمستوى وعي الطالب  (7جدول )

انحرال   عبارات المهارات 
 معياري 

النسبة   المتوسط 
 الماية 

 الرتبة

 4 42.00 2.10   1.261 أستاذ  يهتم بكل طالب في الفصل. .24
 7 25.00 1.25   0.523 عندما يختلف اثنان من الطالب، يساعدهم معلمي في حل ن اعهم. .25
 6 27.00 1.35   1.276 يشارك أستاذ  بالكثير من المعلومات الشخصية. .26
 2 59.00 2.95   0.745 ال يساعد معلمي الطالب في حل ن اعاتهم مع الطالب امخرين. .27
 1 61.00 3.05   1.342 أطلب الراحة من معلمي.   مستاء  فسوفإذا كنت  .28
 3 55.00 2.75   1.410 أستاذ  مصدر للعقاب أو النقد. .29
 5 30.00 1.50   550.  أنا أقدر عالقتي مع معلمي. .30
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يلن  السل ال الخلامس عللى إجابة الساال الخامس:  
ا لكفللللاءة اتخللللاذ المعللللاقين فكريلللل   مللللا مللللدى إدراك الطللللالب 

 اسلللللُتخدمهلللللذا السللللل ال  نولإلجابلللللة عللللل ،القلللللرار لمعلمهلللللم 

المتوسلللط واالنحلللراف المخيلللار  وترتيلللب الرتلللب، والجلللدول 
 ( يوفح ذلك:8) تيام

 
 اتخاذ القرار للمعلم  ةلكفاءمستوى وعي الطالب  (8جدول )

انحرال   عبارات اتخاذ القرار 
 معياري 

النسبة   المتوسط 
 الماية 

 الرتبة

 7 27.00 1.35 0.745 سلوك الطالب في هذا الفصل تحت السيطرة. .31
 3 39.00 1.95 1.146 أكرل الطريقة التي يتصرف بها الطالب في هذا الفصل. .32
 2 40.00 2.00 1.191 سلوك الطالب في هذا الفصل يغضب معلمي. .33
 4 37.00 1.85 0.745 سلوك الطالب في هذا الفصل مشكلة.   ديع.34
 6 28.00 1.40 0.761 يتصرف زمالئي بالطريقة التي يريدها معلمي. .35
 5 36.00 1.80 0.813 يعامل الطالب في هذا الفصل مع المعلم باحترام. .36
 1 46.00 2.30 1.099 وال يضيع الوقت.  فصلنا يبقى مشغوال  .37

 
يلن  السل ال السلادس عللى إجابة الساال السئاد:: 

 ا ألبعلللللاد وفقللللل   املللللدى إدراك الطلللللالب المعلللللاقين فكريللللل   ملللللا 
 

 
 نولإلجابللة علل ، لمعلملليهماالنفعاليللة -الكفللاءة االجتماعيللة 
المتوسللللللط واالنحللللللراف المخيللللللار   اسللللللُتخدمهللللللذا السلللللل ال 

 ( يوفح ذلك:8) تيوترتيب الرتب، والجدول ام

 
 لمعلميهماالنفعالية  -ا ألبعاد الكفاءة االجتماعية  مستوى وعي الطالب وفق   (8جدول )
 الرتبة ة الماية بالنس  متوسط المتوسطات  المتوسط  انحرال معياري  االنفعالية  -أبعاد الكفاءة االجتماعية 

 3 41.50 2.075 12.45 0.955 الوعي الذاتي .1
 2 42.74 2.137 17.10 1.202 الذاتيالضبط   .2
 5 37.00 1.85 14.80 1.590 الوعي االجتماعي .3
 4 36.14 1.807 12.65 0.906 العالقات .4
 1 44.00 2.2 15.40 0.861 اتخاذ القرار .5
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 :مناقشة نتائج الدراسة
( اللللذ  يتضلللمن 4يتضلللح ملللن نتلللائج الجلللدول )

إدراك الطللالب لكفللاءة الللوعي الللذاتي للمعلللم، أن م مللرات 
، ويكللللللاد أن يكلللللون غيللللللر اإدراك الطلللللالب كللللللان منخفضللللل  
( فلي نطلاق 5، 3، 2, 1موجود، فكانلت الخبلارات أرقلام )
إللللللى  1.00)ملللللن  األدنلللللىطلللللول الخليلللللة فلللللي المسلللللتوى 

التللي كانللت فيهللا اسللتجابات  االسللتجاباتويمثللل  ،(1.80
وكلللان الخبلللارة رقلللم  للللم. غيلللر ملللدرك  لكفلللاءة المعالطلللالب 

( فللي النطللاق الثللاني الللذ  تضللمن اسللتجابات الطللالب 4)
ا كانللت فللي  6مللا عللدا الخبللارة رقللم    لكفللاءة المعلللم، مللدرك 

االنطاق الرابع      لكفاءة المعلم. مدرك جد 
وفيمللللللا يتعللللللل  بنسللللللب انتشللللللار إدراك الطللللللالب 
لم مللرات كفللاء الللوعي الللذاتي للمعلللم، احتلللت الخبللارة رقللم 

( )معلمللي هللادئ عنللدما يكللون المراقللب فللي الفصللل(، 6)
( )يعتلللرف 4تليهلللا الخبلللارة رقلللم ) %، 77النسلللبة األعللللى 

أسللتاذ  صلللراحة بأخطائلل  وعيوبللل  فللي الفصلللل( بمسلللتوى 
 %. 50قل من %، وكانت باقي الخبارات أ 50

الدرجللللة الكليللللة تحللللليالت وبصللللفة عامللللة تشللللير 
باالنخفللاض،  لبعلد )م ملرات( كفلاءة الللوعي اللذاتي للمعللم

وهللي درجللة تقللل  2.075حيللث كللان متوسللط المتوسللطات 
وكانللللت  ،فللللي النطللللاق الثللللاني مللللن طللللول الخليللللة  مللللدرك 

ن إ إذ%  50وهي نسبة أقل من  ،41.50النسبة الم ية  
 علم أعلى بكثير من ذلك.مء الالمفترض أن يكون أدا

( أن جميللللع عبللللارات 5ويتضللللح مللللن الجللللدول )
)م ملللرات( إدراك الطلللالب لكفلللاءة الضلللبط اللللذاتي للمعللللم 

كانلت فلي نطللاق  13ملا علدا الخبلارة رقلم  (14 – 7)ملن 
، يمثللل مللدرك(و  2.60إلللى  1.81 )مللنالمسلتوى الثللاني، 
إلى  1.00كانت في النطاق األول )من   13والخبارة رقم  
ويمثللللل غيللللر مللللدرك(. وهللللذل نطاقللللات منخفضللللة  ،1.80

لمدى إدراك الطلالب حيلث يمثلل النطلاق الخلامس والرابلع 
 مستوى مرتفعة من اإلدراك.   

او  للنسلللللبة  فيملللللا يتعلللللل  بمسلللللتوى االنتشلللللار وفقللللل 
اذ  فلي ( )عنلدما يكلون أسلت12الم ية كانت الخبارة رقم )

 اوصلخب   طلويال   اأعللم أننلا نقضلي يومل    سليئة،حالة م اجية  
%، تليهلللا  51فلللي الفصلللل(. فلللي المسلللتوى األول بنسلللبة 

( )يكون أستاذ  هادئ ا عندما تحدت أملياء 8الخبارة رقم )
%، تليهلللا الخبلللارة رقلللم  46فلللي الفصلللل(، بنسلللبة  مختلفلللة
( )يتعامللللل أسللللتاذ  مللللع المواقللللف بطريقللللة إيجابيللللة( 10)
 13وكانللت أقللل نسللبة انتشللار للخبللارة رقللم  %. 43سللبة بن

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

( )عنللللللدما يكللللللون 12ويبللللللدو أن الخبللللللارة رقللللللم )
 اأعللللم أننلللا نقضلللي يومللل   سللليئة،أسلللتاذ  فلللي حاللللة م اجيلللة 

سلليطرت علللى كللل م مللرات فللي الفصللل(  اوصللخب   طللويال  
فاءة الضلبط اللذاتي للمعللم حيلث كانلت فلي الترتيلب بعد ك

 %. 51األول بنسبة 
وبصللللفة عامللللة إدراك الطللللالب لكفللللاءة الضللللبط 
الللللللذاتي للمعلللللللم كانللللللت منخفضللللللة حيللللللث كللللللان متوسللللللط 

، 2.60إلللى  1.81المتوسللطات فللي النطللاق الثللاني )مللن 
ا بالنسلبة لمسلتوى ويمثل مدرك(، وهذا نطاق منخفل جد  

كانللت أقللل مللن  ، فقللدفيمللا يتعللل  بالنسللبةو إدراك الطلالب، 
الللذ   ،%، وهللذا المسللتوى غيللر مناسللب ألداء المعلللم 50

تشللللير األدبيللللات إلللللى أنلللل  معللللد لمسللللتوى أعلللللى مللللن ذلللللك 
 بكثير.

( أن جميلع عبلارات كفلاءات 6يتضح من الجلدول )
ن )م ملللرات( إدراك اللللوعي االجتملللاعي للمعللللم تتلللراوي بلللي

وهللللللي نطاقللللللات تشللللللير  ،نطللللللاق المسللللللتوى األول والثللللللاني
هلم فلي ممستوى فلخيس ملن إدراك الطلالب لكفلاءات معل

 الوعي االجتماعي.
ة احتلللللت الخبللللارة رقللللم يللللئو وفيمللللا يتعللللل  بالنسللللبة الم

% تلتهللا 49( )أسلتاذ  ال يسللتمع لمللا أقوللل (. بنسللبة 20)
( أسللللتاذ  يفهللللم وجهللللة نظللللر . بنسللللبة 16الخبللللارة رقللللم )

( )ينشللئ معلمللي بيئللة امنللة 22لتهللا الخبللارة رقللم )%، ت47
%. وكانلللللت أقلللللل 46عاطفيلللللا  لجميلللللع الطلللللالب(. بنسلللللبة 

( )يحلللاول أسلللتاذ  أن يفهلللم كيلللس يشلللعر 19عبلللارة رقلللم )
 %. 24ويفكر الطالب(، بنسبة 
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ويبلللدو أن جميلللع عبلللارات )م ملللرات( إدراك اللللوعي 
االجتماعي للمعللم منخفضلة سلواء ملن حيلث طلول الفئلة، 

وهلللللي  ،ن الجميلللللع فلللللي النطلللللاق األول والثلللللانيحيلللللث كلللللا
نطاقللات فللخيفة، ومللن حيللث النسللبة الم يللة كانللت جميللع 

 %.50الم مرات أقل من 
جمللالي بعللد الللوعي االجتمللاعي كللان  وفيمللا يتعللل  ب

فللي المسللتوى الضللخيس، فمللن حيللث النطللاق كللان متوسللط 
مللن النطللاق الثللاني  األدنللىالطللرف  بدايللةالمتوسللطات فللي 
الدرجلة تقلع   إنا يمكن القلول  ( ومجاز  )وهو نطاق فخيس

فلللي النطلللاق األول. وفيملللا يتعلللل  بالنسلللبة كانلللت أقلللل ملللن 
 %.37%. حيث بلغت النسبة 50

 ،18( أن الخبلللارات أرقلللام 7ويتضلللح ملللن الجلللدول )
كانللت علللى الترتيللب فللي الترتيللب األول والثللاني  20 ،19

%، ولكلللن ملللن 50أعللللى ملللن  اتمثلللل نسلللب   وهللليوالثاللللث، 
حيث نطاق اسلتجابات الطلالب كانلت فلي النطلاق الثاللث 

يمثلللل )ملللدرك بدرجلللة  (3.40إللللى  2.61المتوسلللط )ملللن 
فهللللذا المسللللتوى قللللد  19متوسللللطة(. بالنسللللبة للخبللللارة رقللللم 
ولكللللن فللللي متغيللللر  ،يكللللون مناسللللب فللللي متغيللللرات أخللللرى 

غيللللر  االعالقلللات ككفللللاءات للمعللللم مللللع طالبللل  يعللللد تقلللدير  
النسللب فيهللا  د  فتعلل 20 ،18 اممناسللب، أمللا الخبللارات أرقلل

ا مرتفعلللة  النلللو  الخبلللارات حيلللث تمثلللل الخبلللارات جانبللل   تبعللل 
يمثللللل  ف نللل  ، وحتلللى و ن كلللان فللللي حلللدود المتوسلللط اسللللبي  
 إمكالية.
قليم كانلت فلي ( أن جميلع ال8يتضح من الجدول )و 

وهللللللي مسللللللتوى نطللللللاق  ،نطللللللاق المسللللللتوى األول والثللللللاني
فقللد  فللخيس، ولكللن إذا نظرنللا إلللى تحليللل محتللوى الخبللارة

، 31، فالخبللللارات رقللللم يختللللف الحكللللم بنللللاء عللللى المعنللللى
، عبللللارات تشللللير إلللللى تصللللرف غيللللر جيللللد مللللن 33، 32

%، مللللن حيللللث 40 -% 37اوي بللللين المعلللللم بنسللللب تتللللر 
مللللن  اقصللللور  بوصللللف   ارتفعلللل  هللللذا المسللللتوى م عللللدي المعنللللى

، والتللي تتللراوي 36، 34، 30المعلللم. أمللا الخبللارات أرقللام 
 افهللي تمثللل تصللرف   ،%50يللة فيهللا أقللل مللن ئو النسللب الم

وقللللع مللللن المعلللللم سللللواء مللللن حيللللث ممللللا هللللو مت امنخفضلللل  
 أو من حيث التقدير الكمي. المعنى

( الخللا  بأبعلللاد اسلللتبيان 8ويتضللح ملللن الجلللدول )
االجتماعيللة واالنفعاليللة )أ  الدرجللة الكليللة لكللل الكفللاءات 

بعلللللد أن جميلللللع األبعلللللاد كانلللللت بنسلللللب انتشلللللار أقلللللل ملللللن 
وهلللللي نسلللللب منخفضلللللة لوصلللللف كفلللللاءة المعللللللم  (،50%

االجتماعيللللة واالنفعاليللللة مللللن حيللللث إدراك الطللللالب لتلللللك 
الكفللاءات. فاحتللل بعللد اتخللاذ القللرار الرتبللة األولللى بنسللبة 

، يليهلللا 42.74بنسلللبة  %، يليهلللا بعلللد الضلللبط اللللذاتي44
علللد العالقلللات %، ثلللم ب41.50بعلللد اللللوعي اللللذاتي بنسلللبة 

بعللللد الللللوعي االجتمللللاعي بنسللللبة  ، وأخيللللر ا36.14بنسللللبة 
%. ومللللن حيللللث طللللول الخليللللة )اسللللتجابات الطللللالب( 37

كانللللت جميللللع األبعللللاد فللللي النطللللاق األول )غيللللر مللللدرك( 
والثاني )مدرك(، وهلي نطاقلات منخفضلة مقارنلة بالنطلاق 

ا)مدرك ج الرابع  ( والخامس )مدرك بقوة(.د 
وبصللللفة عامللللة تشللللير نتللللائج الدراسللللة الحاليللللة إلللللى 
علللى انخفللاض كفللاءة المعلللم االجتماعيللة واالنفعاليللة بنللاء 

ا بالمرحللة الثانويلة بالريلاض  تقدير الطلالب المعلاقين فكريل 
 )المملكة العربية السعودية(.

 التوصيات:
الحاليلة فلي إعلادة النظلر االستفادة من نتائج الدراسة   -

فلللللي بلللللرامج تلللللدريب المعلملللللين المهنيلللللة ملللللن خلللللالل 
تضللللللمينها الواقللللللع الحللللللالي لمسللللللتوى كفللللللاءة المعلللللللم 

 االجتماعية واالنفعالية والعمل على تع ي ها.
وورل العمللللل  النللللدواتتوعيللللة المعلمللللين مللللن خللللالل  -

االنفعاليللللة لللللدى  -علللللى أهميللللة الكفللللاءة االجتماعيللللة
 المعلم.

التواصللللل بللللين معلللللم اإلعاقللللة الفكريللللة تع يلللل  سللللبل  -
 وطالب  من ذو  اإلعاقة.

بأهميللللة تحسللللين سللللبل تع يلللل   قللللادة المللللدراستوعيللللة  -
كفلللاءة المعللللم االجتماعيلللة واالنفعاليلللة والعملللل علللللى 

 توفير البيئة المع زة لذلك.
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