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ي تنميدددة بعدددض فدددسدددلوكي برندددامج إرشدددادي  فاعليدددةهددددل البحدددا إلدددى التحقددد  مدددن       
 مددددر ذوي اإلعاقددددة البصددددرية نلدددددى عينددددة مدددن التالميددددذ ضددددحايا الت مهدددارات مناصددددرة الددددذات

-9تراوحدددددت هعمدددددارهم مدددددن) ًذا( تلميددددد20)وبلدددددم قدددددوام المجمدددددوعتين التجريبيدددددة والضددددداب ة
األدوات فدددددي  وتمثلدددددتبمدرسدددددة الندددددور للمكفدددددوفين بمحاف دددددة بندددددي سدددددويف   (عاًمدددددا 12

 مدددددن إعدددددداد الباحدددددا  اإلرشددددداديوالبرندددددامج   مناصدددددرة الدددددذاتو   ضدددددحايا التنمدددددرمقددددداييس 

( بددددين 0.01النتدددداجج وجددددود فددددروح ذات داللددددة إحصدددداجية عنددددد مسددددتوى داللددددة)ه هددددرت و
وعددددة التجريبيددددة فددددي القياسددددين القبلددددي والبعدددددي علددددى هبعدددداد متوسدددد ى رتددددا درجددددات المجم

فدددددروح ذات  ووجدددددود مقيددددداس مناصدددددرة الدددددذات والدرجدددددة البليدددددة لصدددددال  القيددددداس البعددددددي 
( بدددين متوسددد ى رتدددا درجدددات القيددداس البعددددي 0.01داللدددة إحصددداجية عندددد مسدددتوى داللدددة)

ة البليدددددة للمجمدددددوعتين التجريبيدددددة والضددددداب ة فدددددي هبعددددداد مقيددددداس مناصدددددرة الدددددذات والدرجددددد
لصددددال  المجموعددددة التجريبيددددة  وعدددددم وجددددود فددددروح ذات داللددددة إحصدددداجية عنددددد مسددددتوى 

رة ( بددددين متوسدددد ي رتددددا درجددددات القياسدددين البعدددددي والتتبعددددي لمقيدددداس مناصدددد0.01داللدددة)
  السدددددلوكي اإلرشددددداديالبرندددددامج  فاعليدددددةممدددددا يعندددددي   الدددددذات لددددددى المجموعدددددة التجريبيدددددة

 تابعة.لما بعد فترة الم اعليتهفواستمرار 
   المعاقون بصرًيا.ضحايا التنمر  مناصرة الذات  سلوكي  البلمات المفتاحية: برنامج إرشادي
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: Abstract  
          The aim of the research is to verify the effectiveness of a 

behavioral counseling program in developing some self-advocacy 

skills among a sample of students who are victims of bullying with 

visual impairment, and the experimental and control groups reached 

(20) pupils, whose ages ranged from (9-12) years old, at Al Noor 

School for the Blind in Beni Suef Governorate. The tools were the 

scales for victims of bullying, self-advocacy, and the counseling 

program prepared by the researcher, and the results showed 

statistically significant differences at the level of significance (0.01) 

between the average ranks of the experimental group scores in the 

pre and post measurements on the dimensions of the Self Advocacy 

Scale and the overall score in favor of the post measurement. And 

the existence of statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean ranks of the post-measurement 

scores of the two experimental and control groups in the dimensions 

of the Self-Advocacy Scale and the total score in favor of the 

experimental group, and the absence of statistically significant 

differences at the level of significance (0.01) between the mean ranks 

of the scores of the two dimensional scales.And the tracking of the 

Self-Advocacy Scale of the experimental group, which means the 

effectiveness of the behavioral counseling program and its continued 

effectiveness after the follow-up period.  

Keywords: - Behavioral counseling program - self-advocacy- victims 

of bullying - visually impaired.   
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  مقدمة البحث:
خاللها الخبرات تسا تعد مرحلة ال فولة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان  حيا يك   

قوية في حياته المستقبلية  وقد يكون عرضة للعديد من المشكالت السلوكية التي تترك آثاًرا 
 مثل التنمر والتي من شأنها التأثير عليه سلبًيا في جوانا حياته المختلفة.

   

ا يحتلون واأل فال ذوو االحتياجات الخاصة هم ههدال متبررة للتنمر  ن ًرا ألنهم غالًبا م   
َيعترل به الُمَتنِمر  وهى  الذييفتقرون إلى الدعم  حيا مكانة اجتماعية هقل بين هقرانهم 

كوزموس  حيث ذكر  حيةاْلُمتَنَمر والضن مِ  على كلمشكلة سلوكية معقدة لها آثار سلبية 
هن ضحايا التنمر من ذوي االحتياجات الخاصة  (Kozmus&Psunder,2018)وبشندر

وضعف مستوى   والقل   واالبتجاا  والتغيا عن المدرسة الذاتني احترام يعانون من تد
 والشخصية   والتواصليلة  ونقص المهارات االجتماعية والشعور بالوحدة   التحصيل الدراسي

 هصغر سًنا  وهضعف جسدًيا . َتُبوُن ضحية التََّنمروغالًبا ما 
 

 راتبليف وليبرمان وميلروكشفت دراسة    
اإلعاقة البصرية عن تعرض ذوي  (Ratcliff,Lieberman,Miller&Pace,2017)وبيس

ويفشلون في اإلبالغ عن اإلساءة  مشابل احترام الذات حيا يعانون من ، ر  ل أَكبر للتَّنَمكبش
  ومن صعوبة كبيرة في تنمية المهارات االجتماعية مقارنة بسبا شعورهم بالترهيا هو اإلحراج

  .بأقرانهم المبصرين
 

َ ( ه هدددددرت 2005وهجدددددرت جامعدددددة بريسدددددتول دراسدددددة عدددددام)  ون تددددددين ير لدددددذا الفدددددَهنَّ األأ
دددددرل ضدددددون يتعر  َن دددددارات ( هبثدددددر مدددددن األ فدددددال الدددددذين لددددديس %40إلدددددى %35بنسدددددبة) لتََّنمُّ

البصدددر  ضدددعفمدددن هي قددددر مدددن لدددديهم ن دددارات  فدددالمتنمرون ين دددرون إلدددى الدددذين يعدددانون 
علددددددددددددددددددددى هنهددددددددددددددددددددم ضددددددددددددددددددددعفاء  وبالتددددددددددددددددددددالي فهددددددددددددددددددددم هدددددددددددددددددددددل رجيسددددددددددددددددددددي 

 .(Horwood,Waylen,Herrick,Williams&Wolke,2005)دوانهملع
    

-Dane)وروندز  هلقت دراسة دان ستابلز وليبرمان وراتبليفو 

Staples,Lieberman,Ratcliff& Rounds,2013 المضايقةعلى عم   الضوء 
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  خاصة هثناء النشاط رالتنموالسخرية من األ فال ذوي اإلعاقة البصرية  وهم ضحية هنش ة 
ما يرجع ذلك إلى األداء الحركي الضعيف  وانخفاض مستويات غالًبا لبدني والرياضي و ا

 النشاط البدني.

وه هرت دراسة بير ومانتز وجلوتينج ويانج 
هن األفراد من ذوي اإلعاقة  (Bear,Mantz,Glotting,Yang&Boyer,2015)وبوير

تَشار َتَجاراَوَهنَّ َمعأد  رلدراسة التََّنمة مناسب ةهم مجموعالبصرية  األ فال َلَدى  التََّنمر اَلت انأ
عاقات المعاقينهعلى من غير  البصريةذوي اإلعاقة    ومن يعانون من إعاقات سمعية وا 
 ذهنية خفيفة.

 

هن المعاقين  (Brunes,Nielsen&Heir,2018)ونيلسن وهير هشارت دراسة برونزكما 
تماعية هقل من قبل هقرانهم  وبالتالي بصرًيا ين ر إليهم على هنهم مختلفون وذو مكانة اج

َتمرَّة يقعون ضحية ( دراسات شملت األ فال من ذوي 7  وفي تحليل منهجي لددددددد)للتََّنمُّر ُمسأ
( في التعرض إليذاء  ٪80هببر بنسبة) االنتاجج هن لديهم خ رً  اإلعاقة البصرية  ه هرت

 .األقران مقارنة باأل فال المبصرين

بمرض جسدي  المصابين هن األ فال والمراهقين( Pinquart,2017كوارت)وذكرت دراسة بين
 َهنَّهمعرضًة للتخويف  وغالًبا ما ُين ر إليهم على مزمن هو إعاقة جسدية هو حسية هبثر 

في حين هنهم في الواقع يحاولون    والمضايقة الخاصة بمرض معين مَعا َيا التََّنمر بَشكلَضَحا
 بات تتماشى مع مهاراتهم المحدودة في كثير من األحيان.فقط حماية هنفسهم بتدري

 لتَنمرعند المعاقين بصرًيا في مرحلة ال فولة المبكرة  ويقع ال فل ضحيًة لالتنمر يزدادو
بسبا خلل نفسي اجتماعي مثل القل   والمشاعر االبتجابية  والوحدة  وانخفاض احترام 

ا)مثل: الضرا( هو جسدًيا صريحً  رالتََّنمن الذات  وبعض المشابل السلوكية  ويمكن هن يكو
 ()مثل:االستبعاد االجتماعياستدعاء األسماء( هو عالجقية لف ًيا )مثل:

(Horwood,Waylen,Herrick,Williams&Wolke,2005) . 
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وهما عن انتشار نسا ضحايا التنمر لذوي اإلعاقات  فقد ذكرت دراسدة بيدر ومدانتز وجلدوتينج  
معدالت ضحايا  نسب هن (Bear,Mantz,Glotting,Yang&Boyer,2015)ويانج وبوير

(  وللدذين ٪79.1( ولذوي اإلعاقات السدلوكية نسدبة)٪83.3لذوي اإلعاقات الملحو ة) التََّنمُّرِ 
ِلُسدُلوِكيَّاِت (  وبلغت متوسط معدالت االنتشدار ٪64.7يعانون من إعاقات غير ملحو ة نسبة)

ِ ددددي ِ  ددددِر اللَّفأ ِتَمدددداِعي ِ  ( ٪65.5) التََّنمُّ ددددِر ااِلجأ ددددِر  ( ٪49.2) َوِلُسددددُلوِكيَّاِت التََّنمُّ َوِلُسددددُلوِكيَّاِت التََّنمُّ
 . (٪42.4)الأَجَسِديِ  

الذات  وهي مهارة مهمة  ال يكتسبون وعًيا ذاتًيا بمناصرة ون ًرا ألن العديد من ذوي اإلعاقات
لألشخاص الذين يعانون من يحتاج إليها جميع الناس مدى الحياة  إال هنها ضرورية هبثر 

ودراسة  ((Schreiner,2007إعاقة بصرية  لذلك هشارت دراسة شرينر
بشكل فعال لتحديد اإلرشادية استخدام األساليا التدخل و إلى ههمية  (Brown,2004)براون 

مكاناتهم  وكيفية التعامل مع المشكالت التي قد  ما يعرفه ال الا بالفعل عن قدراتهم وا 
تمكين  الا المرحلة االبتداجية من ذوي با ال رول الناتجة عن اإلعاقات  و يواجهونها بس

 .االحتياجات الخاصة من النجاح في البيجة المدرسية

إلى هن مناصرة الذات تسهم في تحقي  نتاجج هادفة  (Adams,2015)وهشارت دراسة آدامز
اصرة األشخاص حيا ان لقت حركات و نية لمن  معنى لحياة األشخاص ذوي اإلعاقة ذات

ذوي اإلعاقة للدفاع عن هنفسهم والمشاركة في تقرير مصيرهم  من خالل تشريع ينص على 
 تحديد الخدمات االنتقالية بوضوح في خ ط التعليم الفردي لل الا ذوي اإلعاقة.

سلوك التي ترى هن النفسي  اإلرشاد السلوكي من هبرز هساليا اإلرشادرى الباحا هن يو   
ومن   توجه سلوكهومهارات  م يكتسا هذا الفرد دوافع جديدةومن خالل التعلُّ   لِ ماإلنسان ُمتع

( هن 2009يذكر)الحمادي والهجين  و   ثم تساهم في تعديله وتغييره وصواًل إلى تحقي  ههدافه
مساعدة إلى   فهو عملية تربوية تهدل اإلرشادية اإلرشادي هو جزء مهم في العملية البرنامج

م شخصيته  وتنمية إمكانياته  ليست يع حل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته الفرد على فه
 النفسية. وتعليمه  لبي يحق  ههدافه التي يسعى إليها في حياته  وبها يحافظ على صحته
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  وعدم االستقالل والثقة بالنفس  بعدم السي رة على الذاتيشعره  نقص مناصرة الفرد لذاتهو 
ويزيد كل ذلك من مشاعر اليأس والعجز والغربة   همام اآلخرينه وعدم الدفاع عن احتياجات

 رشاديةاإل البرامج التربوية و إلى ههمية  ((Dowden,2010 دوِدن   لذلك هشارت دراسةلديهم
ية م  وتنلتشجيعهم على السي رة على هوضاع حياتهمالذات تعليم ال الا مهارات مناصرة في 

 تواصلهم مع اآلخرين.

 هو السلوكيات ت وير في األفراد لمساعدة المجاالت مختلف في يستخدم مفهوم الذات ومناصرة
 هوضاع وعن  هنفسهم عن بأنفسهم البالم على القدرة لديهم تبون  حتى  األساسية المهارات
) فرغلي  التعليمية البيجة في األباديمية االحتياجات والسيما احتياجاتهم عن والدفاع  حياتهم
2017.)    

 مكارثي) ودراسة ((Fiedler&Danneker,2007دراسة فيدلر ودانيكر تشيرو 

McCarthy, 2007)  إلى هن ال الا من ذوي اإلعاقات ال يكتسبون مهارات مناصرة الذات
نما يحتاجون إلى ابتساا مهارات ب بيعتهم  وبالتالي فهم جديدة عن  ري  التعلم   وا 

 ه المهارات.تعليمات مباشرة لتعلم هذإرشادات و يحتاجون إلى 

مناصرة الذات هن  ((Roberts,Ju&Zhang,2016كما ذكرت دراسة روبتس وجو وتشانج
وت ويرها من خالل التدريس الرسمي في الفصول الدراسية  مهارة يمكن تدريسها في المدارس 
هي معرفة الذات  ومعرفة  مهارات رجيسيةهربع وتتضمن  واألنش ة اليومية غير الرسمية 

همر بالم في البيجة المدرسية  تهاامتالك فرص متعددة لممارسو  واصل والقيادة والتالحقوح  
 . ولتحقي  نتاجج ناجحةالمهارات األهمية لتعزيز هذه 

فجة ضحايا التنمر من ذوي اإلعاقة البصرية من الفجات  وفي ضوء ما سب  يرى الباحا هن
 هبدته عدد من الدراسات مثل اوهذا م  يدعم مناصرة الذات لديهم إرشادي التي تحتاج لتدخل

  ( (Brown,2000  Lopez, 2016) (دراسة
Dryden,Desmarais&Arsenault,2017)،(2020ودسوقي )Langel,2018)) 

(Dryden,Desmarais&Arsenault,2014)، 

White,Summers,Zhang&Renault,2014)،)  ههمية التدخل حيا هشارت إلى
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بهدل زيادة الوعي الذاتي   صرة الذات لذوي اإلعاقات مهارات منالتنمية السلوكي اإلرشادي 
والقدرة على التحدا ب ريقة للتعبير عن احتياجاتهم  والتعرل على نقاط القوة والضعف لديهم  

مع الم البة بالحقوح  مناسبة عندما يكونون بحاجة إلى المساعدة  هو عندما تنتهك حقوقهم 
ين  وتحقي  األهدال  وحل المشكالت التي المختلفة دون التعدي على اآلخر  الشخصية
والقدرة على مواجهة اآلخر الذي يحاول النيل  واحترام الذات  وزيادة الثقة بالنفس  تواجههم 

من حقوقهم واإلساءة إليهم  وقد هفاد التراا النفسي هنه يمكن تحسين ذلك من خالل برامج 
زيادة الوعي بهذه القضية   و لبفاءة الذاتيةتدابير لزيادة االاتخاذ مع النفسي واإلرشاد تدخل ال

 . في المدرسة  والحياة االجتماعية
 مشكلة الدراسة : 

 رملتنالرغم من ههمية الدور الذي تلعبه مهارات مناصرة الذات لدى التالميذ ضحايا اعلى    
 الحاجة التز  والمن ذوي اإلعاقة البصرية إال هنه لم يلَ  االهتمام البافي بالبحا والدراسة  

هنفسهم   عن للدفاع الخاصة االحتياجات ي لذو  المتغير هذا حول البحوا من مزيد إلجراء
 . حياتهم ضاعهو و   احتياجاتهمو 
 

المعرفة بمهارات  نقص اآلثار السلبية المترتبة على (Harris,2009)دراسة هاريس ووضحت
همام اآلخرين  ويكون هبثر لدفاع عن احتياجاته عن اجعل الفرد عاجزًا حيا تمناصرة الذات 

لإليذاء واالض هاد  مما يؤدي إلى الشعور بالتهميش والتجاهل وانخفاض مستوى  ُعرضةً 
  التحصيل الدراسي.

 

إلى ههمية تعلم مهارات مناصرة الذات لمساعدة الشباا ( (Jones,2010جونزوتشير دراسة 
احتياجاتهم  وتلبية  فسهميكونوا مدافعين عن هنل  على مواجهة تحديات مرحلة المراهقة

ويكونوا هبثر قدرة على   اآلخرينههمية التواصل مع مع   التعليمية واالجتماعية بشكل فعال
لذا ي هر دور اإلرشاد والتوجيه في تعليم تحمل مسجولية هنفسهم واالستقالل عن هسرهم  

عداد الشباا قبل هذه السن مهارات مناصرة الذاتو  فاءة الذاتية الالزمة وتدريبهم المتالك الب  ا 
عدادهم لالنتقال إلى مرحلة البلوغ من  والتمكن  في البيجات المدرسية للدفاع عن احتياجاتهم وا 

 ل.لخ ر اإلحباط هو الفش التعرضون دبنجاح  المستقبليةتحديات المواجهة 
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دافيسون وميشرا وبينج  دراسةتؤكده وهذا ما 
ههمية الدور الذي يقوم به  من  (Davison,Mishra,Bing&Frink,2014)وفرينك

للتغلا على الحواجز  من خالل مساعدتهمفي تنمية مناصرة الذات لل الا اإلرشاد النفسي 
 ي.الن امية التي تعوح النمو والنجاح الشخصي واالجتماعي واألباديم

إلى ههمية البرامج اإلرشادية ( 2018( ودراسة محمد )2014كل من محمد)تشير دراسة و 
وتمكين ضحايا التنمر على   الحد من  اهرة التنمرتوكيد الذات  و ة والتدريبية في والوقاجي

 مختلف المستويات العمرية  وتزويدهم بالمهارات االجتماعية المختلفة.
 

دريدن وديسماريس كل من دراسة كما هوضحت 
ودراسة  Dryden,Desmarais,&Arsenault,2014))وهرسيناولت
ذوي اإلعاقات على تنمية لية البرامج اإلرشادية والتدريبية لفاع (Roberts,2013)روبرتس

الثقة في قدرتهم للدفاع عن هنفسهم  والسلوكيات المتعلقة بمناصرة الذات وتقرير المصير التي 
قد تحميهم في النهاية من األذى حيا إن األ فال من ذوي اإلعاقات يتعرضون لإلساءة 

وسوء  التََّنمُّرِ ن ال يعانون من إعاقات  وهن معدل انتشار واإليذاء بمعدالت هعلى من هولجك الذي
 .( لأل فال غير المعاقين ٪32مقارنة بد) ( ٪64المعاملة لأل فال ذوي اإلعاقة بلغت)

 

هن ( 2019)ودراسة محمد ((Stuntzner&Hartley,2015دراسة ستونتزنر وهارتلي وتذكر
تحسين التمكين النفسي  رجة كبيرة في زيادة مهارات مناصرة الذات لذوي اإلعاقة تسهم بد

 تحسين نوعية الحياة  والشعور باالعتماد على النفس  والشعور بالراحة النفسية.و 
 

التركيز على إرشاد ههمية من ( (Abera&Negassa,2019دراسة هبرا ونجاسا هبدتهوهذا ما 
والتخ يط لحياتهم  للدفاع عن احتياجاتهم  مناصرة الذات وتعليم ال الا المكفوفين مهارات 

ومواجهة التحديات التي تواجههم  باإلضافة إلى التفاعل بشكل مناسا مع اآلخرين داخل 
 تواصلالمهارة الحقوح و ومعرفة  المدرسة وخارجها  وتمثلت هذه المهارات في معرفة الذات

 .القيادةمهارة و 
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ني هن ال فددددل التدددددريا الميدددددااإلشددددرال علددددى  الحددددظ الباحددددا مددددن خددددالل عملدددده هثندددداء كمددددا
ددددر هدددو البفيدددف هو ضدددعيف البصدددر ية للتََّنمُّ داخددددل    وهن  ددداهرة التنمدددر منتشدددرة بيدددنهمَضدددحأ
وهددددي مشددددكلة تربويددددة واجتماعيددددة ذات نتدددداجج سددددلبية علددددى   هسددددوار المدددددارس وخارجهددددا

ووفًقدددا لتقريدددر صددددر مدددؤخًرا عدددن من مدددة   للتالميدددذ والجواندددا الشخصددديةالبيجدددة المدرسدددية 
مددددن األ فددددال المكفددددوفين  (%43فددددي المملبددددة المتحدددددة بددددانجلترا  هن) المكفددددوفيناأل فددددال 

َرَسةيتعرضون للتََّنمُّر فهو ضعال البصر  َمدأ  .(Johnson,2015)ِمنأ َقبِل َهقأَراِنِهمأ  ي الأ

دراسة راتبليف وليبرمان وميلر  تشير كما
ِفجة  لون المعاقين بصرًيا ُيَمثهن ( (Ratcliff,Lieberman,Miller&Pace,2017وبيس

ر َمدر  يميلون إلى  حيا كشفت نتاجج الدراسة هنهم ِلَدَراَسة التََّنمُّر  َوَلِبنََّها ُمَناَسَبة ةوسَغيأ
  ( ٪48(   وبلغت لدى األ فال )٪84ع بلغت لدى البالغين )لتََّنمُّر بمعدل مرتفلالتعرض 

ذلك منتشًرا في (  ويكون %1,65من ذوي اإلعاقة البصرية) التََّنمُّرِ وبلغت نسبة ضحايا 
واإلعاقات  مرحلة ال فولة المبكرة لذوي اإلعاقة البصرية

 (.Brunes,Nielsen&Heir,2018األخرى)

واالجتماعية التي تميز التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة  تلعا الخصاجص الجسميةكما 
ت السابقة مثل د من الدراساوهشارت العدي  التََّنمُّرِ دوًرا مهًما في تعرضهم للوقوع ضحايا 

 Fink,Deighton,Humphrey&Wolpert(2015)  (  2019)وسليمان  لا: دراسة
  Ramirez,(2018) ،للوقوع ضحايا  ةهن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة هبثر ُعرض

 :  وذلك بسبا الخصاجص الجسمية والنفسية واالجتماعية مثلفي المدارس التََّنمُّرلسلوك 
ورفض األقران   ة الجسمية ال اهرة  وتشتت االنتباه  وانخفاض تقدير الذاتالبدانة  واإلعاق

 .الدراسي التحصيل لهم  وتدنى

-Dane السابقة الدراساتوتشير 

Staples,Lieberman,Ratcliff&Rounds,2013 johnson,2015    Pearson, 

2018   Pinquart,2017،   Bear, Mantz, Glutting, Yang&Boyer, 2015 إلى 
 حيا يتعرضون للمضايقة في كثير من األحيان هبثر من  ضحايا التنمرمشكالت ههمية دراسة 
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 التََّنمُّرِ مع  اإلعاقة البصريةمزيد من األبحاا لمعرفة تجارا ذوي وهن هناك حاجة إلى غيرهم  
  والذي يتمثل في السا والشتم واالستهزاء بأشكاله المختلفة  لتََّنمُّرِ ل همن ًرا لتعرض

وا  الح المسميات المسيجة اإلشاعات عنهم   ونشر واإلهمال والتهديد  والمضايقات اللف ية 
 اللف ي. التََّنمُّرِ شيوًعا هو  التََّنمُّرِ واستبعاد الضحية اجتماعًيا  وهبثر هنواع   عليهم 

هن األ فال من  (Haegele,Zhu&Holland,2019)وذوهى وهوالند هيجلدراسة  ذكرتكما 
  المعاقينعند مقارنتهم بغير  لتََّنمرلمن هبثر الفجات التي تقع ضحية  البصريةاقة اإلعذوي 

وذلك من خالل فحص تقارير اآلباء عن ه فالهم في المرحلة االبتداجية على عينة 
( من ه فالهم ٪40( في والية ديالوير بالواليات المتحدة  حيا ذكروا هن )120,13قوامها)
(  ٪81.9االجتماعي) لتََّنمُّرِ ل(  و ٪90.9اللف ي) لتََّنمُّرِ للغت نسبة تعرضهم وب  لتََّنمُّرِ لتعرضوا 

 (. ٪50.0الجسدي ) لتََّنمُّرِ لو 

دراسة عربية  دأ وجَ لم تُ  -الباحا ا الع في حدود -ون ًرا لندرة الدراسات والبحوا العربية
التالميذ ضحايا  تنمية مهارات مناصرة الذات لدى عينة منبرنامج إرشادي سلوكي ل تناولت

 : السؤالين اآلتيينفي  بحامشكلة ال صياغةيمكن    وبالتاليذوي اإلعاقة البصرية لتََّنمُّرِ ا
 

في تنمية بعض مهارات مناصرة الذات لدى عينة سلوكي برنامج إرشادي  مدى فاعليةما  -ه
 من التالميذ ضحايا التنمر ذوي اإلعاقة البصرية؟ 

في تنمية بعض مهارات مناصرة الذات مج اإلرشادي السلوكي هل تستمر فاعلية البرنا -ا
 بعد فترة المتابعة؟ لدى عينة من التالميذ ضحايا التنمر ذوي اإلعاقة البصرية

 يهدل البحا الحالي إلى: أهداف البحث:
 

 مهارات مناصرة الذات تنمية بعضفي  السلوكيالبرنامج اإلرشادي على فاعلية  التعرل -1
 ذوي اإلعاقة البصرية. لتََّنمُّرِ التالميذ ضحايا عينة من ا لدى

 

مهارات مناصرة  بعضتنمية  فيالسلوكي البرنامج اإلرشادي  فاعليةاستمرارية التحق  من  -2
 فترة المتابعة.خالل لدى المجموعة التجريبية  الذات
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 الحالي إلى ما يلي: ههمية البحا  ترجعههمية البحا: 
 

 األهمية الن رية: -1
البحا ههميته من تناوله متغير مناصرة الذات كأحد المفاهيم المهمة لذوي اإلعاقة  يكتسب -ه

  التي تسهم في تدعم ثقة الفرد بنفسه  واحترامه لذاته  وقدرته في الدفاع عن البصرية
 حقوقه  وحل المشكالت التي تواجهه في حياته.

ميذ المرحلة االبتداجية من ذوي ههمية المرحلة العمرية التي يتناولها البحا وهم تال -ا
عدادهم لمواجهة التحديات  اإلعاقة البصرية  والتي تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية   وا 

 المستقبلية.
تناولت برنامج إرشادي  –في حدود ما ا لع عليه الباحا  -ال توجد دراسة عربية  -ج

تالميذ ضحايا التنمر ذوي اإلعاقة سلوكي لتنمية بعض مهارات مناصرة الذات لدى عينة من ال
 البصرية. 

 األهمية الت بيقية:  -2
 

لتوعية من ذوي اإلعاقة البصرية  ل لتََّنمُّرِ إعداد برنامج إرشادي سلوكي لدى ضحايا ا -ه
هبثر استقاللية  وايكوناحتياجاتهم  لوالم البة بتحقي   ذاتهم هساليا التعبير عن بحقوقهم  و 

 فعال. بشكلم وسي رة على حياته
 

إعداد وتصميم مقياسين هما مناصرة الذات  وضحايا التنمر لدى التالميذ من ذوي  -ا
  اإلعاقة البصرية  يمكن استخدامهما  في إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية.

القاجمين على رعاية ذوي الوصول إلى توصيات تفيد االستفادة من نتاجج البحا في  -ج
مناصرة الذات لدى عدد التخفيف من اآلثار السلبية المترتبة على ضعف ي اإلعاقة البصرية ف

 هببر من المعاقين بصرًيا .
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 مصطلحات البحث:
 

    Behavioral counseling program  سلوكي: برنامج إرشادي

ُيعرل البرنامج اإلرشادي السلوكي بأنه شكل من هشكال العالج يهدل إلى تحقي  تغيرات    
من خالل الحقاج   لفرد تجعل حياته وحياة المحي ين به هبثر إيجابية وفاعلية في سلوك ا
 (.2000في ميدان السلوك)إبراهيم   رشاديةالعلمية واإل 

تشتمل على مجموعة من المهام واألنش ة من مة محددة و  خ ةالباحا بأنه وُيعرفه   
ستمدة من مبادئ الن رية الم رشاديةاإل واألساليا فنيات المن خالل  والخبرات المتباملة

 يسودها المناخ النفسي اآلمن في صورة جلسات إرشادية وف  جدول زمني متتابع  السلوكية 
ضحايا ى مناصرة الذات لدمهارات يتي  لهم المشاركة اإليجابية  والتفاعل المثمر لتحقي  و 

 ذوي اإلعاقة البصرية. التنمر

   self-advocacy :مناصرة الذات
      

 

فها بريجزعَ      التواصل بشكل فعال مع احتياجاته قدرة الفرد علىبأنها ( Briggs,2014)رَّ
 .وتوصيل ذلك لآلخرينة  اتخاذ قرارات واعيو   وتفهم نقاط القوة الضعف

 

فها الباحا بأنها و   المعاح بصرًيايحتاج إليها التي مهارات العديد من ال مفهوم يشملُيَعرِ 
من خالل معرفته بذاته  ونقاط قوته الشخصية   دافه وتفضيالتهلت ويرها من هجل تحقي  هه

لمامه بجميع حقوقه  والدفاع عنها دون حرج  ونجاحه في التواصل الفعال مع  وضعفه  وا 
هقرانهم ومعلميهم  مع اتخاذ القرارات وتحفيز الزمالء ومساعدتهم على النجاح. ويتحدد إجراجًيا 

على مقياس مناصرة الذات المستخدم في البحا في ضوء بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ 
   والتواصل  والقيادة.معرفة الحقوح   و معرفة الذاتهربعة هبعاد هي: 

 

  Bullying victims  :لتََّنمُّرِ اضحايا 
   

فه  يشعرون تالميذ المرحلة االبتداجية من ذوي اإلعاقة البصرية الذين  بأنهمالباحا  مُيَعرِ 
 واالجتماعية  والجسدية  اللف ية  للمضايقاتمتعمدة و متبررة  بصورة لتعرضهم باأللم النفسي
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ويتحدد  .بسبا ضعف مهاراتهم  وعجزهم عن الدفاع عن هنفسهم ضد المتنمرين واإللبترونية 
 لتََّنمُِّر. اإجراجًيا بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس ضحايا 

بأنهم تالميذ المرحلة االبتداجية الذين فقدوا القدرة على ُيحددهم الباحا  المعاقون بصرًيا:
(  وتبلم حدة 12-9اإلبصار بشكل كلي هو جزجي قبل سن الخامسة  وتتراوح هعمارهم من)

قدًما هو هقل في هقوى العينين بعد التصحي  بالن ارت ال بية  وال  20/200إبصارهم 
 يهم انخفاض في مهارات مناصرة الذات.قراءة والبتابة إال ب ريقة برايل  ولديست يعون ال

  حدود البحث: 
في تنمية بعض سلوكي برنامج إرشادي  فاعليةبموضوعه والذي يتمثل في  البحايتحدد     

ذوي اإلعاقة البصرية  وبشرًيا  لتََّنمُّرِ امهارات مناصرة الذات لدى عينة من التالميذ ضحايا 
النور  رسةمدمعاقين بصرًيا  ومكانًيا متمثلة في من الالميذ ( ت10متمثلة في عينة قوامها )

في حيا تم ت بي  البرنامج اإلرشادي السلوكي   وزمانًيا بمحاف ة بني سويفللمكفوفين 
م  وباألدوات واألساليا اإلحصاجية المستخدمة في 2020/2021الدراسي الثاني الفصل

 معالجة البيانات.
 إلطار النظري:ا
 

 self-advocacy مناصرة الذات: هواًل:

تمددددت مناقشددددة مناصددددرة الددددذات بشددددكل هبثددددر شدددديوًعا فددددي الدراسددددات الخاصددددة بددددال الا    
ذوي االحتياجددددات الخاصددددة مددددن هجددددل مسدددداعدتهم علددددى ت ددددوير مهدددداراتهم فددددي الدددددفاع عددددن 

 )هنفسدددددهم لتحقيددددد  االسدددددتقالل واالعتدددددرال بهدددددم كأعضددددداء مشددددداركين فدددددي المجتمدددددع

(Astramovich&Harris,2007. 
 

م  1977ناصرة الذات ألول مرة فيما يتعل  باألشخاص ذوي اإلعاقة في عام وتم وصف م  
ويشير االستخدام المبدجي لمفهوم المناصرة الذاتية إلى حركة الحصول على حقوح األشخاص 
ذوي اإلعاقة  وتتضمن العديد من المهارات التي يحتاج إلى ت ويرها من هجل تحقي  ههدافه 

   .(Adams ,2015)الشخصية
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ويمكن إرجاع جذور مناصرة الذات إلى حركة سياسية لألفراد ذوي اإلعاقة في الواليات  
وتأثرت بمختلف حركات الحقوح المدنية المختلفة  من خالل تعزيز البيجات التي  المتحدة 

 .((Nazaire,2018تسم  لهم بالتعبير عن حقوقهم وممارستها
ذوي اإلعاقات سواًء بشكل رسمي هو غير وتعد مناصرة الذات مهارة مهمة يجا تعليمها ل  

رسمي  فهي توفر لهم فهم دقي  إلعاقتهم  واإلمكانات المتاحة لهم  وتمكنهم من الدفاع عن 
مت لباتهم الفردية هو االجتماعية  وتضمن لهم المشاركة الفعالة في جميع هنش ة الحياة 

 (. 2019المختلفة) محمد  

 تعريف مناصرة الذات:  -ه

ف ( بأنها مجموعة من السلوكيات التي تعبر 2019ها كل من ياسين  وشاهين  وخا ر) ُيَعرِ 
عن قدرة األفراد على التحدا عن احتياجاتهم في ضوء فهم نقاط قوتهم وضعفهم  والوصول 

 إلى هببر قدر ممكن من االستقاللية والمشاركة الباملة في الحياة االجتماعية.

فها الباحا بأنها مفهوم   المعاح بصرًيايحتاج إليها التي مهارات العديد من ال يشملوُيَعرِ 
من خالل معرفته بذاته  ونقاط قوته الشخصية   لت ويرها من هجل تحقي  ههدافه وتفضيالته

لمامه بجميع حقوقه  والدفاع عنها دون حرج  ونجاحه في التواصل الفعال مع  وضعفه  وا 
 .الزمالء ومساعدتهم على النجاح هقرانهم ومعلميهم  مع اتخاذ القرارات وتحفيز

    ههمية مناصرة الذات لذوي اإلعاقة البصرية: -ا

تعليمها لتحقي  هفضل حياة ممكنة لذوي  يجاُتعد مناصرة الذات مهارة حياتية ضرورية      
 إلى (Hartley,2015) Stuntzner&وتوض  دراسة ستونتزنر وهارتلاإلعاقة البصرية  

 من خالل عدة أمور هي:الذات لذوي اإلعاقة إمكانية تعزيز مناصرة 
 

 تعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول إعاقتهم ،والطرق التي تؤثر على حياتهم. -أ

 تحديد نقاط القوة والضعف وسبل المرونة الشخصية. -ب

 تحديد المهارات المفيدة لهم في الماضي، والتي لها عالقة بمناصرة الذات. -ج

 الت الحياة التي يجدون فيها صعوبة في الدفاع عن أنفسهم.وضع قائمة بمجا -د
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 تحديد الحواجز الشخصية التي تعيقهم أثناء محاولتهم الدفاع عن أنفسهم. -هـ

 وضع استراتيجيات للطرق التي يمكنهم بها تعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. -و

 صدقاء والعائلة (.ممارسة مناصرة الذات بشكل رسمي أو غير رسمي )أي بين األ -ح

 معالجة قدرتهم على التعامل عاطفيًا مع المواقف الصعبة بالرفض أوالمواجهة. -ز

 التفكير في اكتساب المنافع الشخصية التي تم الحصول عليها بسبب تعلم الدفاع عن النفس. -ي

ية كما تعتبر مناصرة الذات مهارة يستخدمها جميع األشخاص مدى الحياة  إال هنها ضرور   
هبثر لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية  وهي مهارة يعمل المعلمون على ت ويرها من خالل 
المنهج اإلضافي  وتشير إلى المهارات التي يستخدمها المرء للتواصل والتعبير عن االحتياجات 

 والرغبات هو تحديد اهتماماته الخاصة للوصول إلى احتياجاته وحقوقه

(Hewett,Douglas&Keil,2016). 
ولمناصددددرة الددددذات تددددأثير علددددى ذوي اإلعاقددددة حيددددا يكددددون لددددديهم وعددددي بددددذاتهم وحقددددوقهم  
وهدددددي مدددددن القواعدددددد األساسدددددية لمناصدددددرة الدددددذات  باإلضدددددافة إلدددددى قددددددرتهم علدددددى مهدددددارات 
التواصدددددددددددددددددل مددددددددددددددددددع اآلخددددددددددددددددددرين  و لدددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددعم والتفدددددددددددددددددداوض بشددددددددددددددددددكل 

 . (Test,Fowler,Brewer&Wood,2005)حازم

فراد من ذوي اإلعاقة بممكانهم هن يدافعوا عن حقوقهم  وه هرت حركة مناصرة الذات هن األ
تاحة  وقضاياهم بحزم إذا هتيحت لهم الفرص البافية ليتمكنوا من التخ يط إلدارة حياتهم  وا 
البداجل الممكنة لهم في اتخاذ قرارات حياتهم دون تأثير هو تحكم من اآلخرين) فرغلي  

2017.) 

(  Avant, 2013)ودراسة هفانت، (Crudden,2012 (كما هوضحت دراسة كل من كرودن
االجتماعية  وههمية ت وير هذه  البصرية بمناصرة الذات والمهاراتذوي اإلعاقة  ههمية تزويد

 المهارات لتقليل العجز المكتسا  ونجاحهم في المستقبل.

ويمكن هن يؤدي التدريا على مهارات مناصرة الذات لذوي اإلعاقة البصرية إلى زيادة     
  وتقليل العزلة االجتماعية التي قد تتسبا لمزيد من االستقالليةتمكين ال الا ذوي اإلعاقة 
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ويصب  ال الا هبثر نجاًحا في  في تسرا عدد كبير من ال الا ذوي اإلعاقة من المدرسة 
 (.(White,Summers,Zhang&Renault,2014 االنتقال من التعليم إلى العمل

ن ذوي اإلعاقة البصرية لديهم تقدير ذات مرتفع  ويتسمون والمتصفون بمناصرة الذات م
واهتماماتهم الذاتية  ونقاط قوتهم وضعفهم   الوعي الجيد ألهدافهم االستقرار النفسي   و ب

ويحسنون   التخ يط والتن يم الشخصي لتنمية القدرة على إدارة الذاتو  و رول إعاقتهم 
 The) احتياجاتهمعن حقوقهم والتعبير عن  صناعة قراراتهم  ولديهم القدرة على الدفاع

Center of the State of California Studies,2014) 
 

(  إلى هن التدريا على مهارات 2019(  ودراسة محمد)2017وقد توصلت دراسة فرغلى)
والرضا عن مناصرة الذات يزيد من التمكين النفسي المتمثل في الشعور بالبفاءة الذاتية  

درة على اتخاذ القرارات الصاجبة  وُيساعد في تنمية الوعي بنقاط الضعف  وتحقي  والقالحياة  
 نوعية حياة هفضل.

يجعل الفرد قادًرا ومن خالل العرض الساب  يرى الباحا هن مناصرة الذات هو هسلوا حياة 
  ويدرك نقاط قوته وضعفه  والدفاع عن حقوقهعلى التحدا عن نفسه واحتياجاته الخاصة  

 الشعور معغة ههدافه الشخصية  مع التواصل بشكل فعَّال مع اآلخرين واتخاذ قراراته وصيا
  للوصول إلى هببر قدر من االستقاللية  والمشاركة الفعالة في المصير وتقرير بالبرامة

المجتمع  من خالل مجموعة من المهارات المختلفة  والذي يهتم البحا بدراستها لدى ضحايا 
إلعاقة البصرية  وهي مهارة معرفة الذات  ومهارة معرفة الحقوح  ومهارة التنمر من ذوي ا

 .  سلوكي التواصل  ومهارة القيادة  وتنميتها من خالل برنامج إرشادي

 النماذج المفسرة لمناصرة الذات: -ج
 هناك مجموعة من النماذج المفسرة لمناصرة الذات وهي:    

 

ي -1  )دينموذج تيست وفاولر وود وبروير وا 
(Test,Fowler,Wood,Brewer&Eddy,2005 حيا توصلوا إلى ت وير اإل ار
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المفاهيمي لمناصرة الذات لذوي اإلعاقات  بتقديم مجموعة من المكونات الفرعية التي يمكن 
 التدريا عليها وقياسها والتي تتثمل في اآلتي: 

 

 

ف والضع القوة نقاط معرفةقدرة الفرد على  ويتضمن: Knowledge of Self الذات معرفة -
والخصاجص  وهفضل  رح التعلم واالهتمامات وال موحات   األهدال تنميةت  و واالحتياجا

  بالوصول إلى هحالمه . للنجاح الفرد ؤهلالذي ي والدعم البيجي الم لوا  الفردية إلعاقة الفرد 
 

 بالحقوح معرفة الفرد  ويتضمن Knowledge of Rights : الحقوح  معرفة -
  والحقوح التعليمية  وخ وات الدعوة للتغيير  نسانيةاإل  والحقوح  الشخصية  والحقوح ة نيالمد

ومعرفة الموارد  وهي ضرورية لألفراد لفهم هنفسهم ومعرفة هنفسهم قبل هن يتمكنوا من إخبار 
 .اآلخرين بما يريدون 

 
 

فعَّال مع ويتضمن استخدام التبنولوجيا المساعدة بشكل : Communication  تواصلال -
والتأبيد   هدالاأل تحقي ل هج مناآلخرين من خالل التفاوض والتسوية واالستماع واإلقناع  

 .حل المشكالت في المواقف الفردية والجماعيةعلى 
 

 

وتعني االنتقال من مناصرة الذات إلى مناصرة اآلخرين كمجموعة  :Leadership ة القياد -
ة  وتتضمن القيادة تعلم األدوار والمشاركة التن يمية من األفراد ذوي االهتمامات المشترك

من هجل الدفاع عن  والمت لبات مالواآل هدالواأل بالغايات رتبطتو ومهارة العمل في مجموعة  
 حقوح اآلخرين.

 

 )ويتضمن النموذج خمس مهارات لمناصرة الذات وهي: (Harris,2009)هاريس  نموذج -2
 لمعرفة، والدافعية(.، والضبط، والخبرة، وااالستقالل

من العناصر الضرورية لمناصرة الذات توكيد التالميذ لذاتهم :  Autonomyاالستقالل   -
 وثقتهم في هنفسهم همام اآلخرين  مع القدرة على االستقالل و لا الدعم بأنفسهم.

:البد هن تشمل مناصرة الذات على مهارات التن يم الذاتي  وهي  Controlالضبط  -
لتحقي  النجاح الشخصي واألباديمي  بحيا يصب  التالميذ مسجولين عن نجاحهم  ضرورية 

 وتحقي  ههدافهم  وصنع قراراتهم.
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وتعني خبرات التالميذ في البيجة التعليمية والتي تتي  لهم تلقى :  Experienceالخبرة  -
 الخدمات التي يحتاجونها دون تمييز.

 

فة التالميذ بالمهارات التي تجعلهم يدافعون عن وتشير إلى معر :  Knowledgeالمعرفة  -
 هنفسهم  واحتياجاتهم  وههدافهم  ونقاط قوتهم وضعفهم.

 

وتعني دوافع التالميذ الداخلية لمناصرة ذاتهم ورغبتهم في تحقي  : Motivation الدافعية  -
 النجاح.

 

اسية عناصر هسيتضمن هذا النموذج خمسة Centerrino,2016) )سينترينو نموذج-3
 لمناصرة الذات وهي:

ويتضمن فهم المعاقين اهتماماتهم ونقاط قوتهم وضعفهم : Awarenessالوعي  -
والتفضيالت لديهم في التعلم باإلضافة إلى رؤيتهم حول إعاقتهم في بيجات التعلم الخاصة 

 بهم.

شعور ويعني توفير بيجة آمنة لتحقي  مناصرة الذات من خالل ال :Securityاألمن  -
للتعبير عن  دون الخول من الرفضوالدعم من اآلخرين   االنتماء للبيجة التعليميةب

 احتياجاتهم. 

ويشير إلى القدرة على التفاعل مع اآلخرين للتعبير عن  :Communicationالتواصل -
هفبارهم ونقل المعنى من خالل المناقشة المتبادلة  والقدرة على معالجة المعلومات من هجل 

 في المحادثة.االندماج 

وُتعرَّل بأنها قدرة األفراد على استخدام مهارات مناصرة الذات في  :Experiencesالخبرة  -
بيجاتهم مما يسم  بت وير هذه المهارات وممارستها لتقوية التلقاجية في ت بيقها  ويدعمها 

 الفرصة وتو يف القيادة.
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المضي قدًما إلنجاز المهام والدافع هو القوة الدافعة التي تتي  لنا :Motivationالدافع  -
الداخلي يتصرل األفراد بناًء على رغباتهم وآراجهم واحتياجاتهم  والدافع الخارجي يتصرل 

 األفراد بناًء على توقعاتهم الخارجة عن سي رتهم.

مددددن خددددالل مددددا سددددب  هن هددددذه النمدددداذج الن ريددددة تركددددز علددددى مجموعددددة مددددن  يتضحححح و    
وذلدددك عدددن  ريددد  التعبيدددر  البصحححريةذوي اإلعاقدددة لددد الدددذات مناصدددرةالمهدددارات التدددي تددددعم 

الم البدددددة بحقددددددوقهم التدددددي كفلهددددددا و  وههدددددددافهم  وميدددددولهم  عدددددن رغبددددداتهم  واحتياجدددددداتهم 
واإلقندددددداع والعمددددددل   ابتسدددددداا مهددددددارة القيددددددادة واالسددددددتقاللية فددددددي التصددددددرفات  و   القددددددانون 

 للتغلددددا  اآلخددددرين دون هي تحكددددم مددددن  والتددددأثير والتواصددددل اإليجددددابي الفعددددال  الجمدددداعي 
 لدراسدددات السدددابقة مثدددل دراسدددةمدددن ا ديدددالعد  ون دددًرا التفددداح البصدددرية علدددى آثدددار اإلعاقدددة 

Test,Fowler,Brewer&Wood,2005؛ Kinney&Eakman,2017 ؛ 

Hengen,2017 ؛ Price,2018موحددددددد اشددددددتمل علددددددى هربددددددع مهددددددارات حددددددول نمددددددوذج  ؛
وقددددد تبنددددى لتواصددددل  والقيددددادة  لمناصددددرة الددددذات وهددددي معرفددددة الذات ومعرفددددة الحقددددوح  وا

الباحدددا هدددذا النمدددوذج فدددي بحثددده لمناسدددبة عيندددة البحدددا  واتفددداح الدراسدددات علدددى األربعدددة 
وهدددذا مدددا يركدددز عليددده البحدددا الحدددالي مدددن خدددالل البرندددامج اإلرشدددادي هبعددداد السدددالفة الدددذكر  

 تنمية هذه المهارات.لالسلوكي 

  : Bullying Victims لتََّنمُّراثانًيا : ضحايا 

 مفهوم التنمر: -ه
بأنه سلوك سلبي متبرر من جانا واحٍد هو  لتََّنمُّرا (Pearson,2018)َعرَّل بيرسون    

 هبثر من األفراد بقصد اإلضرار مع عدم توازن القوة الفعلية.
 

السلوك التنمري ب ريقة علمية مبنية  من بحامن هواجل  (Olweus,2003)هولويسوُيعد   
ي التصرل المتعمد للضرر هو اإلزعاج من جانا واحد هو هبثر من ويعن  على تجارا بحثية

 .األفراد  وقد يستخدم المعتدي هفعااًل مباشرة هو غير مباشرة للتنمر على اآلخرين
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هو شكل من هشكال اإلساءة العا فية هو الجسدية التي لها ثالا خصاجص محددة  لتََّنمُّرِ او    
والتبرار وغالًبا ما يستهدل المتنمر نفس  خص ما التعمد حيا يقصد المتنمر إيذاء شهي 

الضحية مراًرا وتبراًرا  والقوة غير المتوازنة حيا يختار المتنمر الضحايا الذين يعتبرهم 
 (.(Storey&Slaby,2008ضعفاء

 

 نسا انتشار التنمر: -ا

  تنم رلل عرضة هبثر المعاقين التنم ر بأن من للوقاية الو ني بيسر دراسات مركزهشارت   
 لتنم ر  وهن هناك عالقة بين ابمرتين هو ثالثةالعاديين يتعرضون للتنمر هبثر من هقرانهم و 

عاقات النمو  هقرانهم من( %٢٥)المعاقين مقابل األ فال من( %٦٠) نسبة إلى تصل وا 
 واإلهمال  اللف ية  والتجاهل  واإلساءة التحرش  في التنم ر ويتمثل بالمدرسة  العاديين
 .(Pacer Center, 2012) المسيجة المسميات وا  الح

 

معرضون  جسمًيا  وعقلًيا  وحسًيا األ فال المعاقين ( إلى هن 2015وهشارت دراسة الدهان)
ويكون ال فُل ضحيًة للتنمر ألنه  لمخا ر سلوك التنمر  بسبا ضعف المهارات االجتماعية  

بيرة  هو ألنه هبثر األ فال ضعيف  هو غير معرول  هو ألنه مختلف هو ألنه ذو آذان ك
 استجابة على هسجلة المعلم  هو ألنه األضعف جسمًيا  هو ألنه معاح. 

وهفادت تقارير ال الا من خالل المس  الو ني لضحايا التنمر من ذوي االحتياجات    
الخاصة هن نسبة الذكور من المعاقين هعلى من اإلناا في التعرض للتنمر الجسدي تصل 

( وكانت نسبة اإلناا هعلى من الذكور في التعرض لإلشاعات تصل ٪4ل مقاب ٪6إلى)
 National)(٪4مقابل  ٪7( وتم استبعادهن من األنش ة عن عمد )٪9مقابل  ٪18إلى)

Center for Educational Statistics, 2019). 

 :لتََّنمُّرِ هشكال ا -ج

ددرُ ا يتخددذ     لف ًيددا  مباشددًرا هو غيددر مباشددر  حيددا     فقددد يكددون جسدددًيا هوهشددكااًل مختلفددة لتََّنمُّ
دددم ( Smith,Smith,Osborn&Samara,2008سدددميا وسدددميا وهوزبدددورن وسدددمارا ) َقسَّ

  :إلى محورين لتََّنمُّرَ ا
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بعددداده عدددن األقدددران  والقصدددص  المحدددور العدددا في: ويشدددمل) التهديد واالسدددتهزاء بالضدددحية  وا 
 الباذبة والمخزية(.

 الضرا واالشتباك مع الضحية  وسرقة الممتلبات(.المحور المادي: ويشمل) الدفع  و 
 

 

 لتََّنمُِّر لذوي اإلعاقة:اويقدم التصنيف الذي تم ت ويره من تقارير الشباا قاجمة بأشكال   

 االستعالء   والتحدا ببطء   والمعاملة كبكم   والتجاهل   واالبتعاد. :التهميش مثل  -

 لسخرية من السلوكيات   الشتاجم.التحريض على فعل شيء خا ئ   ا :التشويه مثل -

 .)التخويف مثل التهكم والتهديد والمضايقة والتعثر والضرا -

(Holzbauer&Conrad,2010 
     

المعاقين توجيه اإليذاء لذوي اإلعاقات المختلفدة  مثدل العبدا بداألجهزة الخاصدة  تََّنمُّرِ ويتضمن 
ختلفددة  ومداعبددة المعدداح ب ريقددة بالمعدداح  واسددتبعاد المعدداح مددن المشدداركة فددي األنشدد ة الم

  ه(.2010مؤذية مبالم فيها وغيرها)سناري 
 
 

م كوزموس وبشندر تنمر األقران بين ال الا ذوي  (Kozmus&Psunder,2018)وَقسَّ
المباشر   لتََّنمُّرُ ا االحتياجات الخاصة في المدارس االبتداجية السلوفينية  إلى قسمين هما:

 وغير المباشر. 
الجسدي:مثل) الدفع التعثر  الشد  الضرا البص   الركل   لتََّنمُّرُ االمباشر:  َنمُّرُ لتَّ اويشمل 
 إلخ(.

مثل) إع اء هلقاا  إهانة   إساءة   إيذاء   مضايقة   صراخ   تهديد    اللف ي: لتََّنمُّرُ او 
 إلخ(. 

حمل   شاعات المؤذيةاإلاالجتماعي: مثل) نشر  لتََّنمُّرُ ا األقران غير المباشر: تََّنمُّرُ ويشمل 
إخفاء متعلقات شخصية باإلضافة   إحراج شخص همام الجميع  اآلخرين على إيذاء شخص ما

 إلى االبتعاد المتبرر(.
والتنمر اإللبتروني: مثل:) مكالمات هاتفية مجهولة الهوية  رساجل إلبترونية مسيجة السخرية 

 وما إلى ذلك(.واإلهانة لشخص ما في منتديات الويا  وسرقة الهوية  
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وه هرت دراسة روستا ومون ومامبو 
هن األ فال من ذوي اإلعاقة  Rosta,Moono,Maambo&Phanety,2019)وفانيتي)

ومن المرج  هن يتم رفضهم اجتماعًيا  ويتخذ هشكااًل متنوعة   لتََّنمُّرِ لالبصرية هم هبثر عرضًة 
قات  ونداء األسماء  وبعضها غير مثل الضرا الجسدي  والتعثر  وهخذ المتعل بعضها مباشر 
من مجموعة  حول شخص، أو استبعاد شخصهو إشاعات  تمرير قصص سيئةمباشر مثل 

اجتماعية  باإلضافة إلى ذلك هناك هشكال من التنمر مثل المناداة باألسماء  والمضايقة  
 والهجمات الجسدية  والتنمر اللف ي الشديد  والعدوان اللف ي  والتهديدات.

   صاجص ضحايا التنمر:خ -د

ذكرتها الدراسات السابقة مثل  بها ضحايا التنمرالتي يتصف هناك مجموعة من الخصاجص  
 ،)Kendrick,(2015( )2019( و لا وسليمان) 2015( والدهان)2012)دراسة خوج 

Brunes,Nielsen, (2018 ، 
Paul&Kelly,(2005)  ، ة  والقل  العزلة االجتماعيالعديد من المشكالت مثل مثل

وتدنى احترام   وانخفاض األداء األباديمي واالبتجاا والتفكير االنتحاري  الخولاالجتماعي  و 
المهارات االجتماعية  وتضاؤل القدرة على تبوين عالقات شخصية مع هقرانهم   الذات  ونقص

الت  ولديهم صورة ذاتية سلبية  ويفتقرون إلى مهارات التواصل الفعال  ومهارات حل المشك
 مستوى  وانخفاض  النفس عن الدفاع على القدرة وفقدانوتنقصهم المهارات التوكيدية للذات  

 . الذات تقبل
 

 بضحايا التنمر  المرتبطةإلى مجموعة من المشابل  ((Ramirez,2018وتشير دراسة راميريز
لذوي اإلعاقة وتشمل مجموعة متنوعة من صعوبات في تبوين العالقات  والصحة 

ية والعزلة االجتماعية  وضعف التبيف االجتماعي  واض رابات في السلوك والشعور بعدم العقل
  األمان ويتصفون بمستوى متدني من القبول االجتماعي وعدم قدرتهم على حل المشكالت

قامة عالقات ناجحة مع هقرانهم.  وتمنع هذه المشابل ضحايا التنمرمن األداء األباديمي   وا 
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هن الذين تعرضوا للتنمر من ذوي اإلعاقة ( Brunes,Nielsen&Heir,2018)وذكرت دراسة
البصرية كانت لديهم مستويات هقل من البفاءة الذاتية والرضا عن الحياة مقارنة بمن لم 

 .يتعرض للتنمر

 بعض االتجاهات الن ريات المفسرة للتنمر: -ه

دًدا من االتجاهات الن رية يتضمن التراا السيكولوجي الذي اهتم بتفسير  اهرة التنمر ع  
 التي حاولت تفسير دوافع التنمر ومن هذه االتجاهات الن رية:

ن رية التحليل النفسي: تن ر إلى التنمر على هنه تفريم  بيعي ل اقة العدوان الداخلية لدى  -
الفرد من هجل إشباعها  حيا يسقط المتنمر ما يعانه من إحبا ات وسلوكيات غير سوية مع 

 (.2016داخل األسرة هو البيجة المدرسية على شخصية الضحية) الدسوقي الفرد 

الن رية السلوكية: ترى هن السلوك متعلم وُيمكن ابتسابه وفًقا لمبادئ وقوانين التعلم   -
حراز درجة النجومية  فالمتنمر ُيعزز سلوكه من ِقبل المحي ين به مثل الزمالء واألصدقاء  وا 

 (. 2009عر بأنه مختلف ومتميز عنهم) ق امي  الصرايرة بين زمالجه مما يجعله يش

عن  ري  إلى هن سلوك التنمر سلوك اجتماعي  وُيتعلم  ن رية التعلم االجتماعي: تشير -
والتقليد لدى الوالدين هو األخوة هو المعلمين هو الرفاح هو حتى النماذج مالح ة ال

 (.2016  علوان سكران)التلفزيونية

يخية الثقافية: ترى هن التنمر يحدا في سياقات اجتماعية ثقافية  وهن اللغة الن رية التار  -
لها دور مهم في ثقافة المتنمر  فما يالقيه من سياقات مشجعة وُمعززة ُتزيد من ممارسة 

 (.  2009التنمر)ق امي  الصرايرة 
 

كية   من خالل العرض الساب  هن التنمر سلوك متعلم كما هشارت الن رية السلو  يتض و 
من خالل النماذج األسرية والوسط االجتماعي الذي يعيش فعندما يتعلم ال فل سلوك التنمر  

عجاا   فيه  ويشبع   اقة العدوان الداخلية لديه  ويستمر في ممارسته من خالل تعزيز وا 
غير نابع من البيجة الفاسدة والتربية المحي ين به عند قيامه بالتنمر على ضحاياه   وهذا 
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 والتفاعل كوسيلة للتعامل والتأثر بالتنمر   وممارسته تزنة  وهذا يساعد على االندماج  الم
  .مرتب ة مع بعضها البعض في حدوا هذا السلوكاآلخرين  وهذه العوامل  مع

 سابقة:الدراسات ال
 األول: دراسات محورينفي التي تناولت متغيرات البحا عرض الدراسات السابقة  يمكن   

تناولت دراسات   والمحور الثاني: اتلتنمية مناصرة الذات لذوي اإلعاق إرشاديةرامج بتناولت 
 كما يلي :وهي  اتذوي اإلعاقمن لتنمر تعرض األ فال ل

 

 : اتلتنمية مناصرة الذات لذوي اإلعاق إرشادية: دراسات تناولت برامج حور األولالم

تنمية مهارات مناصرة الذات شادي لإر  برنامج إلى فاعلية( (Brown,2004راون هدفت دراسة ب
النجاح في المرحلة االبتداجية من ذوي االحتياجات الخاصة في تعزيز التمكين و لدى تالميذ 

من خالل هساليا  إرشادهمتم تالميذ واشترك في برنامج الدراسة ثالثة من ال  البيجة المدرسية
هشارت النتاجج إلى و   صرة الذاتالنمذجة والممارسة والتعليمات المباشرة لتنمية مهارات منا

 .درسيةموجود زيادة ملحو ة في نتاجج التمكين النفسي والنجاح في البيجة ال

سعت دراسة دريدن وديسماريس و  
 إرشاديلية برنامج عإلى فا Dryden,Desmarais&Arsenault,2014))وهرسيناولت

لمدارس الثانوية ذوي لتحسين مهارات األمان ومناصرة الذات والثقة بالنفس لدى  الا ا
(  الًبا من  الا المدارس الثانوية الخاصة 57وبلغت العينة ) اإلعاقات المعرفية والجسدية 

وه هرت   الًبا  (36 الًبا وضاب ة) (21)في بوس ن وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية
 .النتاجج إلى تحسن واض  في شعور ال الا باألمان ومناصرة الذات والثقة بالنفس

 

 ورينولتوسامرزوتشانج  وتناولت دراسة وايت

White,Summers,Zhang&Renault,2014) ) إرشادي البشف عن فعالية برنامج
 لتنمية مهارات مناصرة الذات لدى عينة من  الا الجامعة ذوي اإلعاقات المختلفة الحسية 

ي المتعلقة بحقوقهم من خالل إبساا المجموعة التجريبية مهارات الوع والتعليمية  والجسدية 
( 52وتبونت العينة من) كمعاقين  وكيفية  لا المساعدة من الجهات المعنية بمساعدتهم 
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 الًبا و البة من ذوي اإلعاقات المختلفة  واعتمد البرنامج في ابتساا المعرفة بمهارات 
امج مناصرة الذات  على فنيتي النمذجة  ولعا الدور  وهشارت النتاجج إلى فعالية البرن

 في تعزيز مهارات مناصرة الذات. رشادياإل 
 
 

تنمية مهارات مناصرة الذات في إرشادي برنامج  فاعلية ((Lopez,2016وبحثت دراسة لوبيز
خمسة  الا في المدرسة الثانوية يعانون من إعاقات عالية الحدوا على لوحل المنازعات 

لثانوية  من خالل دمج ح  تقرير  لا التسهيالت األباديمية في التعليم العام بالمدرسة ا
المصير في المناهج الدراسية وعملية االنتقال إلى ما بعد المرحلة الثانوية من خالل تضمين 
)ه(  الا المدارس الثانوية ذوي اإلعاقة كمشاركين )ا( درس للتوعية باإلعاقة تم تضمينه 

ل الا من خالل لعا األدوار خالل برنامج التعليم الفردي لبل  الا )ج( التقييمات الذاتية ل
بتساا ال الا مهارات في ا رشاديالبرنامج اإل  وهشارت النتاجج إلى فاعلية المسجلة بالفيديو 

 مناصرة الذات  وتعميمهاعلى جميع ال الا في البيجات التعليمية.

 )دراسة درايدن وديسماريس وهرسينولتهدفت و 
Dryden,Desmarais&Arsenault,2017) لتنمية  إرشادي لية برنامجعالبشف عن فا

القدرة على مهارات مناصرة الذات واألمان لدى مجموعات متنوعة من ال الا ذوي اإلعاقة 
الدراسة تتبعية لمدة عام  وتبونت  وكانتيتعرضون لإليذاء هبثر من هقرانهم غير المعاقين  

واض راا  يف   غةواض رابات الل  (  الًبا و البة من ذوي اإلعاقات البصرية47العينة من)
  ومناصرة الذات لية البرنامج في إحساس ال الا باألمانعالتوحد  وه هرت النتاجج فا

 البفاءة الذاتية العامة  وفي ثقتهم في الدفاع عن هنفسهم. و 

مناصرة الذات إرشادية لاستراتيجية فاعلية تقييم  ((Langel,2018دراسة النجيلوحاولت 
 الًبا  (15)وتبونت العينة من ماعات التربوية لذوي اإلعاقات على مشاركة ال الا في االجت

مستوى تقرير معرفة و  ة لتعليمهم مهارات مناصرة الذات يعانون من إعاقات خفيفة ومتوس
وتناولت مهارات مناصرة الذات)معرفة الذات التواصل المهارات االجتماعية( وتم  المصير

هسجلة متعلقة ببرنامج التعليم الفردي   (10)منقياسها من خالل استجابات ال الا لمجموعة 
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وه هرت النتاجج وجود اختالفات ذات داللة إحصاجية لصال  المجموعة التجريبية  ووجود 
 .ية وغيرها من االجتماعات المهنيةنتاجج إيجابية لمشاركة ال الا في االجتماعات التعليم

مهارات على تدريا الو  رشاداإل ههمية معرفة إلى  (Nazaire,2018)دراسة نازير وسعت
من وجهة ن ر مسجولي إدارة الرعاية  على المستوى الجامعيذوي اإلعاقة لمناصرة الذات 

( 50) الًبا في (100االجتماعية لت وير مهاراتهم في الدفاع عن الذات  وتبونت العينة من)
لذات إلى ثالا تم تقسيم مهارات مناصرة او جامعة لقياس ههمية التدريا على مناصرة الذات  

وتوصلت الدراسة إلى    والتواصل(جات)القدرة على  لا التسهيالت وفهم الحقوح القانونيةف
سهامهفعالية التدريا على مهارات مناصرة الذات   في الجامعة. يميفي تحقي  النجاح األباد وا 

 

ممارسدددددة ههميدددددة تفعيدددددل و  ((Abera&Negassa,2019وفحصدددددت دراسدددددة هبدددددرا ونجاسدددددا
 بأثيوبيددددددا  ال ددددددالا المكفددددددوفين فددددددي جامعددددددة جوندددددددار دمجصددددددرة الددددددذات لددددددمنامهددددددارات 

الشخصدددية المتعمقدددة  وتبوندددت العيندددة  دليدددل المقابلدددةدراسدددة الحالدددة  و  دراسدددةت الاسدددتخدمو 
تددددم تحليددددل البيانددددات التددددي تددددم جمعهددددا بشددددكل موضددددوعي فددددي و   مكفددددوفين ددددالا  (3)مددددن

ة  والقيددداد  لحقدددوح  والتواصدددلمعرفدددة الدددذات  ومعرفدددة اوهدددي : الدددذات لمناصدددرةهربعدددة هبعددداد 
 النتددداجج إلدددى هنددده لدددم يدددتم العثدددور علدددى ال دددالا المكفدددوفين كمددددافعين عدددن دمجهدددموه هدددرت 

وجددددد هن لددددديهم قيددددوًدا فددددي معددددرفتهم بددددالحقوح و   باسددددتثناء معرفددددة الددددذات إلددددى حددددد مددددا
الحقددددوح و  مهددددارات كددددل مددددن معرفددددة الددددذاتتحسددددين ب وهصددددت الدراسددددة  والتواصددددل والقيددددادة

         والقيادة. تواصلوال
 

( إلى بناء برنامج إرشادي قاجم على هسلوا الحديا الذاتي 2020وهدفت دراسة دسوقي)  
اإليجابي ومعرفة فعاليته في تحسين مناصرة الذات لدى المراهقين المعاقين حركًيا بمحاف ة 

هم مقياس ( مراهًقا معاًقا حركًيا  وُ ب  علي12) التجريبيةالمنيا  وبلغت عينة المجموعة 
وه هرت النتاجج فعالية البرنامج اإلرشادي القاجم على   مناصرة الذات  والبرنامج اإلرشادي

هسلوا الحديا الذاتي اإليجابي في تحسين مناصرة الذات لدى عينة الدراسة  مع استمرار 
 فعالية البرنامج اإلرشادي خالل فترة المتابعة.
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 : للتنمر ذوي اإلعاقة فال تعرض األ: دراسات تناولت الثاني المحور
فحص التنمر بين ال الا  (&Spencer,2006) Carterدراسة كارتر وسبنس تناولت  

( دراسة بحثية شملت هربع دراسات لذوي 11المدرسة من خالل تحليل) في سن اتذوي اإلعاق
اإلعاقات المرجية  وسبع دراسات لذوي اإلعاقات غير المرجية  واستخدمت المقابالت 

الح ات واالستبيانات وقواجم التقرير الذاتي  وهسفرت النتاجج عن وجود هشكال من التنمر والم
والتنمر اللف ي  يتعرض لها المعاقون مثل الشتاجم  والمضايقات  واالعتداءات الجسدية 

والتقليد  والسخرية منهم  وه هرت هيًضا هن المعاقين  الشديد  والتهديدات  وهخذ المتعلقات 
 ة من األقران العاديين  ولديهم عدد قليل من األصدقاء  ويشعرون بالوحدة النفسية.هقل شعبي

 

تحليل التنمر لدى إلى  (Pfeiffer,2011) Pinquart&وهدفت دراسة بينكوارت وفايفر
مراهًقا من ذوي اإلعاقات ( 98على عينة قوامها)المراهقين المكفوفين وضعال البصر 

ضعاف البصر من األقران المبصرين  وهبلم ال الا  (98مقارنتهم بد) وتمت البصرية 

الجتماعي على وجه الخصوص من من إيذاء األقران والتنمر ا عن مستويات أعلىوالمكفوفين 
ال الا المبصرين  باإلضافة إلى مستويات هعلى من العدوانية العلنية تجاه هقرانهم  وهسفرت 
النتاجج إلى هن زيادة الدعم من األقران قد تبون وسيلة فعالة للحد من اآلثار السلبية إليذاء 

 .ل البصراضعالمكفوفين و المراهقين 
 

 معدلإلى تحديد (Son,Parish&Peterson,2012) بيترسون دراسة سون وبريش و  سعتو 
 البسي ة اإلعاقات العقليةمن  (  فالً 1270وتبونت العينة من)  األ فال بين التَنمُّر انتشار

 التعلم  واالض رابات السلوكية والعا فية  واإلعاقة البصرية  وصعوبات  والتوحد ةوالمتوس 
صابات الدما وجود معدالت كبيرة  النتاجج وكشفت اإلعاقات الجسدية و    واإلعاقة السمعية غوا 

  مع (%30إلى %21)تتراوح بين وينتشر بمعدالت  ألنواع التنمر المتزامن بين األ فال
 استراتيجيات الوقاية من التنمر لأل فال ذوي اإلعاقة.إرشادات و ضرورة توفير 

 

ي المدارس ومعلمي استبشال تصورات مستشار  (Pearson,2018)حاولت دراسة بيرسون و 
مكافحة التنمر لل الا ذوي  فعالية برامجالتربية الخاصة ومديري المدارس اإلعدادية حول 

اإلعاقة وه هرت النتاجج إلى وجود نقص لدى معلمي التربية الخاصة في معرفة واستراتيجيات 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0264619611415332
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0264619611415332
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ان والتنمر على ال الا ذوي اإلعاقة بشكل خاص  بينما ك  العمل مع التنمر بشكل عام
عداد  لمستشارى المدارس دور وثي  مع قادة المدارس لتنفيذ ودعم سياسات مكافحة التنمر وا 

 برامج التنمر في المدرسة.
 

بفحص العوامل المرتب ة   (Brunes,Nielsen&Heir,2018)وقام برونز ونيلسن وهير  
 عاقة البصرية ذوي اإللبالتنمر ومدى انتشاره وعالقته بالبفاءة الذاتية والرضا عن الحياة 

(  ٪41.7وه هرت النتاجج انتشار التنمر مدى الحياة بنسبة) معاًقا  (736)العينة  توبلغ
من ذوي اإلعاقة البصرية نسبة   وبلغت نسبة ضحايا التنمر ويرتبط بالبدايات المبكرة لل فولة

لبرامج اوهصت الدراسة هن  ( مع انخفاض مستوى البفاءة الذاتية والرضا عن الحياة 65.1٪)
لتحسين نوعية الحياة والشعور بالسعادة لدى ذوي  والتدخالت للحد من التنمر مفيدة رشاديةاإل 

 اإلعاقة البصرية.

است الع رهي معلمي المدارس المتوس ة حول ( (Ramirez,2018وفحصت دراسة راميريز
الجة هذه برامج التنمر لمعنشر حدوا التنمر على ال الا ذوي اإلعاقة وتصوراتهم لفعالية 

( مشارًكا  وهشارت النتاجج إلى اتفاح وجهات ن ر معلمي 24ال اهرة  وتبونت العينة من)
لمنع التنمر مع ال الا   Olweus المدارس المتوس ة حول فعالية وكفاءة برنامج هولويس

 .ذوي االحتياجات الخاصة

تجارا وصف ال (Haegele,Zhu&Holland,2019)هيجل وذوهى وهوالندوتناولت دراسة
الحية للمشاركين البالغين الذين يعانون من إعاقات بصرية فيما يتعل  بتجارا التنمر هثناء 

(عاًما وتم 35 -20( مشارًكا تتراوح هعمارهم بين)11تعليمهم المدرسي  وتبونت العينة من)
 النتاجج هن كل مشارك ذكر بعض حاالت التنمر  هرتوه تشجيعهم على التحدا عن تجاربهم 

 .يذاء خالل خبراتهم التعليمية من رياض األ فال وحتى الصف الثاني عشرواإل

 وسعت دراسة روستا ومونو ومامبو و فانيتي
(Rosta,Moono,Maambo&Phanety,2019) بيعة التنمر بين البشف عن إلى 

ومعرفة معدل التنمر باختالل الصف والجنس    ال الا ذوي اإلعاقات البصرية في زامبيا
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من الصف  بصريةالعاقة اإل ( من اإلناا من ذوي 75و)  ( من الذكور75)منعينة وتبونت ال
عن وجود التنمر في  النتاججوكشفت   معلًما للتربية الخاصة( 15و)  األول إلى السادس

في  هوًرا كانت هبثر و   تختلف المستويات بين األوالد والبناتو   المدارس الخاصة الداخلية
هن ال الا جدد في المدرسة ولديهم إلى هذا  يرجعو  إلى الخامس من األول الصفول الدنيا 

 ناا.  وكان معدل التنمر هعلى بين األوالد عن اإل خبرة قليلة جًدا في البيجة المدرسية
 

 تعقيا على الدراسات السابقة:
 

في ضوء ما تم عرضه من بحوا ودراسات سابقة يستخلص الباحا بعض المالح ات 
 المتمثلة في اآلتي:

 

 رشاديةاإل التي اهتمت باستخدام البرامج  -ا الع الباحا -ندرة الدراسات العربية في حدود -
السلوكية لتنمية بعضض مهارات مناصرة الذات لدى عينة التالميذ ضحايا التنمر من ذوي 

 اإلعاقة البصرية  مما دفع الباحا إجراء هذا البحا.
 

مهارات مناصرة  في تنميةوالتدخلية  اإلرشادية كشفت الدراسات السابقة عن فاعلية البرامج -
  معرفة الذات  ومعرفة الحقوح  والتواصلوالتي تمثلت في الذات لذوي اإلعاقة البصرية  

  وتقليل العجز المكتسا نجاحهم في المستقبل و التمكين النفسي زيادة وههميتها فى ة  والقياد
 تحقي  هببر قدرمن االستقاللية.و 
 

سات السابقة هنه يمكن تنمية مهارات مناصرة الذات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة هوضحت الدرا -
والتي تستخدم عدة هساليا منها: التعليمات المباشرة    اإلرشاديةالبصرية من خالل البرامج 

 والممارسة   والنمذجة   ولعا الدور  وهسلوا الحديا الذاتي اإليجابي.
 

ذوي اإلعاقة البصرية بمعدالت التنمر بين التالميذ  شارانتهشارت الدراسات السابقة إلى  -
ذوي اإلعاقة  لدىويرتبط بالبدايات المبكرة لل فولة  وبلغت نسبة ضحايا التنمر  كبيرة 

واالستراتيجيات الداعمة لبرامج  التجريبيةمع ضرورة توفير البرامج  ( ٪65.1البصرية نسبة )
 .يةالمدارس الخاصة الداخلمكافحة التنمر في 
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عداد األدوات المتمثلة استفاد الباحا من الدراسات  - السابقة في صياغة فروض البحا  وا 
 اإلرشادي السلوكي.في مقياس ضحايا التنمر  ومناصرة الذات  والبرنامج 

 فروض البحث :
 في ضوء اإل ار الن ري والدراسات السابقة همكن صياغة الفروض اآلتية: 

 

إحصاجية بين متوس ي رتا درجات المجموعة التجريبية في توجد فروح ذات داللة   -1
 القياسين القبلي والبعدي على مقياس مناصرة الذات .

المجموعتين التجريبية  توجد فروح ذات داللة إحصاجية بين متوس ي رتا درجات -2
 والضاب ة على مقياس مناصرة الذات في الت بي  البعدي.

ة بين متوس ي رتا درجات المجموعة التجريبية في ال توجد فروح ذات داللة إحصاجي -3
 القياسين البعدي والتتبعي على مقياس مناصرة الذات) بعد مرور شهر من الت بي (.

 إجراءات البحث:
ِدم المنهج شبه التجريبي للتحق  من هثر المتغير المس منهج البحث: أوالً: ُتخأ  تقلاسأ

( وذلك من خالل مهارات مناصرة الذاتتابع)( في المتغير الالسلوكي إلرشادي)البرنامج ا
التصميم التجريبي للمجموعتين واختيار هفراد المجموعتين ب ريقة عشواجية مع تجانسها  ثم 
القياس التتبعي للمجموعة التجريبية فقط بعد مرور شهر من القياس البعدي والذي تم بعد 

 االنتهاء من ت بي  البرنامج مباشرة.
 

ا:
ً
بمدرسدة  تالميدذ المرحلدة االبتداجيدةمدن على عيندة ُهجرى البحا الحالي  :ثعينة البح ثاني

 وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:النور للمكفوفين بمحاف ة بني سويف  

 : الخصاجص السيكومتريةعينة التحق  من  -ه
 

( من الذكور  31)من ذوي اإلعاقة البصرية تلميًذا وتلميذًة ( 55وتبونت العينة من )
-9بمحاف ة بني سويف  وتراوحت هعمارهم بين)  مدرسة النور للمكفوفينب إلناا( من ا24و)
 مناصرة الذات.ضحايا التنمر  و ( عاًما  للتأبد من حساا الخصاجص السيكومترية لمقياس 12
 األساسية: عينة البحا -ا
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ممددن   الددذكور مددن ذوي اإلعاقددة البصددرية تلميددًذا( 20تبونددت عينددة البحددا الحددالي مددن )
واإلربداعي األعلدى فدي ن فدي اإلربداعي األدندي فدي درجداتهم علدى مقيداس مناصدرة الدذات  يقعو

( عامدا  بمتوسدط 12 - 9وتراوحت هعمارهم الزمنية بين)  درجاتهم على مقياس ضحايا التنمر
 تدددم تقسددديمهم إلدددى مجمدددوعتينو ( 0.94( عاًمدددا  وانحدددرال معيدددارى قددددره )10.74عمدددرى قددددره)
( 10المجموعدة الضداب ة  وعدددهم )  و تالميدذ( 10جريبية  وعدددهم )المجموعة الت: متبافجتين
 تالميذ.

 

العمددر الزمنددي  ) وقددد تددم اختبددار التبددافؤ بددين المجمددوعتين فددي مجموعددة مددن التغيددرات وهددي:
 ومناصرة الذات  وضحايا التنمر  وذلك على النحو التالى:

 الزمني:التبافؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في العمر  -1
 التبافؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في العمر الزمني (1جدول )

 ن المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحرال 
 المعياري 

متوسط 
 الرتا

مجموع 
 الرتا

 zقيمة  uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 125.00 12.50 0.92 11.03 10 التجربية
 غير دالة 1.522 30.0

 85.00 8.50 0.93 10.45 10 الضاب ة

( عدددم وجددود فددروح ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسدد ات رتددا 1يتضدد  مددن جدددول )
وهذا يدل علدي تبدافؤ المجمدوعتين   درجات المجموعتين التجريبية والضاب ة في العمر الزمني

األمر الدذي يمهدد للت بيد  العملدي بصدورة منهجيدة   )التجريبية والضاب ة( في الت بي  القبلي
 صحيحة.

 

 التبافؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في مناصرة الذات: -2
 التبافؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في مناصرة الذات (2جدول )

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
يالحساب  

االنحرال 
ي المعيار   

متوسط 
 قيمة  مجموع الرتا الرتا

u 
 قيمة
z  

 مستوى 
 الداللة

معرفة 
 الذات

بيةالتجري  10 11.00 1.56 9.80 98.00 
غير  0.544 43.0

 112.00 11.20 1.64 11.40 10 الضاب ة دالة
غير  0.479 44.0 111.00 11.10 1.28 11.90 10 التجريبيةمعرفة 
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 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
يالحساب  

االنحرال 
ي المعيار   

متوسط 
 قيمة  مجموع الرتا الرتا

u 
 قيمة
z  

 مستوى 
 الداللة

 دالة 99.00 9.90 1.50 11.60 10 الضاب ة الحقوح 

لالتواص  
 127.50 12.75 1.33 12.30 10 التجريبية

ير غ 1.770 27.5
 82.50 8.25 1.17 11.50 10 الضاب ة دالة

 القيادة
 109.00 10.90 1.42 10.60 10 التجريبية

غير  0.318 46.0
 101.00 10.10 1.17 10.50 10 الضاب ة دالة

الدرجة 
 البلية

 119.50 11.95 1.39 45.80 10 التجريبية
غير  1.134 35.5

50.90 9.05 2.30 45.00 10 الضاب ة دالة  

( عدددم وجددود فددروح ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسدد ات رتددا 2يتضدد  مددن جدددول )
درجات المجموعتين التجريبية والضاب ة في مناصرة الذات  وهذا يدل علي تبافؤ المجمدوعتين 
)التجريبية والضاب ة( في الت بي  القبلي  األمر الدذي يمهدد للت بيد  العملدي بصدورة منهجيدة 

 صحيحة.
 

 ؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في ضحايا التنمر:التباف -3
 التبافؤ بين المجموعتين )التجريبية والضاب ة( في ضحايا التنمر (3جدول )

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
يالحساب  

االنحرال 
ي المعيار   

متوسط 
 zقيمة  uقيمة  مجموع الرتا الرتا

 مستوى 
 الداللة

التنمر 
 اللف ي

 113.00 11.30 2.27 15.60 10 التجريبية
غير  0.618 42.0

 97.00 9.70 2.40 14.70 10 الضاب ة دالة
التنمر 
 الجسدي

 119.50 11.95 2.29 15.80 10 التجريبية
غير  1.106 35.5

 90.50 9.05 2.16 14.70 10 الضاب ة دالة
التنمر 
 االجتماعي

 103.50 10.35 1.15 15.70 10 التجريبية
48.5 230.1  

غير 
 106.50 10.65 0.73 15.90 10 الضاب ة دالة

التنمر 
ياإللبترون  

 89.50 8.95 2.31 14.60 10 التجريبية
غير  1.192 34.5

 120.50 12.05 1.39 15.20 10 الضاب ة دالة
الدرجة 
 البلية

 113.00 11.30 4.96 61.70 10 التجريبية
غير  0.607 42.0

 97.00 9.70 3.77 60.50 10 الضاب ة دالة

( عدددم وجددود فددروح ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسدد ات رتددا درجددات 3يتضدد  مددن جدددول )
المجمدددوعتين التجريبيدددة والضددداب ة فدددي ضدددحايا التنمدددر  وهدددذا يددددل علدددي تبدددافؤ المجمدددوعتين 
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)التجريبية والضاب ة( في الت بي  القبلي , األمر الذي يمهد للت بيد  العملدي بصدورة منهجيدة 
 يحة.صح

 

ا:أدوات البحث: 
ً
 ثالث
 ضحايا التنمر ومناصرة الذات قام الباحا بمعداد هدوات البحا والمتمثلة في مقياس    
   ويمكن تناول هذه األدوات بشكل من التفصيل على النحو التالي:اإلرشاديالبرنامج و 
 

 : إعداد/ الباحث.  لذوي اإلعاقة البصرية ضحايا التنمرمقياس  -1

إعداد مقياس ضحايا التنمر لذوي اإلعاقة البصرية  حيا ال توجد مقاييس تقيس تم       
ضحايا التنمر لذوي اإلعاقة البصرية في البيجة العربية في ضوء األدبيات المتوفرة للباحا  

 ولذا قام الباحا بتوفير هداة سيكومترية تتناسا و بيعة عينة البحا .
إعداد  رَّ مَ و   ذوي اإلعاقة البصريةمن  حايا التنمرضالتالميذ  تحديد إلىالمقياس يهدل و  

 المقياس بعدة خ وات وهي:
 

وبعض   ضحايا التنمرالتي تناولت والدراسات السابقة  الن ري التراا على  اال ِ الع -
 من) مقاييس كل ومنها  ذات الصلة به المقاييس
 ؛2016الدسوقي  ؛2015الدهان ؛2015وحسين  عبدالجواد؛ا 2010سناري 
 ,Demaray, Summers ؛Harbin, 2016 ،Guillory, 2013   ؛2019ودمحم

Jenkins& Becker, 2016 ؛ Charalampous, et al., 2018.) 
قام الباحا بمعداد المقياس في صورته األولية وعرضه على المحكمين وفي ضوء ما سب   -

جراء التعديالت المناسبة    ينة البحا وخصاجصها.لتتواف  مع عوا 

موزعة على هربعة مفردة  ( 28)من  النهاجية يتبون المقياس في صورته :المقياس وصف
  هي: ( مفردات7وكل بعد به ) هبعاد

 

الشتاجم  والتحقير  والسخرية  وا  الح األلقاا  والتهديد  د به َص : وُيقأ التنمر اللف ي -1
 واإلهانة  واالتهامات البا لة(.

 

َصدالتنمر الجسدي:  -2 هخذ و اإليقاع على األرض  و القرص  و الشد  و الضرا  و  دفع البه  وُيقأ
تالفها    اإلجبار على شئ ما(.و الممتلبات وا 
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َصدالتنمر االجتماعي:  -3 التجاهل  واالستبعاد من المجموعة  هو إفساد العالقات   به وُيقأ
 ونشر اإلشاعات المؤذية  هو الحرمان من المشاركة في األنش ة المختلفة.

 

َصداإللبتروني:  التنمر-4 عبر الرساجل هو السخرية والتهديد عن  ري  اإلنترنت به  وُيقأ
اإللبترونية  هو الرساجل النصية  هو المواقع الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي  هو اختراح 

 .الحساا
 

 قام الباحا بالتحق  من ذلك من خالل ال رح اآلتية : الخصاجص السيكومترية للمقياس: 

مدن السدادة هعضداء هيجدة  الخبراء: تم عرض المقياس في صورته األولية على خمسةآراء  -ه
إلبداء  (1)ملح  رقم التدريس المتخصصين في مجالي الصحة النفسية وعلم النفس التعليمي 

الرهي حول كفاءة المقياس وصدياغة األبعداد والعبدارات  وبنداًء علدى آراء الخبدراء فقدد تدم حدذل 
مفردات لتناسا عينة البحا  وقد راعى الباحدا ذلدك فدي ضدوء آراجهدم وتعديل صياغة بعض ال

 ( من المحكين.%80  وتم اإلبقاء على العبارات التي اتف  عليها )ومقترحاتهم
 : للمقياس االتساح الداخلي -ا

بيرسون معامل االرتباط  حسااقام الباحا بالتحق  من االتساح الداخلي من خالل     
(Pearson)  ويوض  الجدول   إليهعد الذي تنتمي لبُ والدرجة البلية لكل عبارة بين درجة

 التالي نتاجج ذلك:
 ةحساا معامالت االرتباط بين درجبلمقياس ضحايا التنمر االتساح الداخلي  (4جدول )

  (55ن =  )كل عبارة والدرجة البلية للبعد
 التنمر اإللبتروني ضحايا عيالتنمر االجتما ضحايا التنمر الجسدي ضحايا التنمر اللف يضحايا 

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

1 0.498** 2 0.710** 3 0.570** 4 0.538** 
5 0.565** 6 0.353** 7 0.329* 8 0.285* 
9 0.464** 10 0.305* 11 0.483** 12 0.487** 
13 0.330* 14 0.334* 15 0.626** 16 0.492** 
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 التنمر اإللبتروني ضحايا عيالتنمر االجتما ضحايا التنمر الجسدي ضحايا التنمر اللف يضحايا 

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

17 0.367** 18 0.562** 19 0.535** 20 0.451** 
21 0.316* 22 0.412** 23 0.500** 24 0.420** 
25 0.590** 26 0.558** 27 0.283* 28 0.325* 

 0.05* دالة عند مستوى داللة      0.01** دالة عند مستوى داللة 
  0.01) يينرتباط موجبدة ودالدة إحصداجينا عندد مسدتو اال معامالت قيم هنَّ  (4يتض  من جدول )

 . (  هى هنَّها تتمتع باالتساح الداخلي0.05
 

 الصدح التالزمي:  -ج
قام الباحدا بدالتحق  مدن صددح المقيداس مدن خدالل محدك خدارجي وهدو مقيداس ضدحايا 

تمتددع بخصدداجص سدديكومترية وهددو ي ا(   2010 التنمددر لتالميددذ المرحلددة االبتداجيددة )سددناري 
( وذلك إليجاد معامل 55ن=  جيدة ومناسبة  حيا  ب  الباحا المقياس على عينة التقنين )

( 0,636) االرتباط بين درجاتهم على المقياسين  وبلغت معامل االرتباط بين درجات المقياسدين
 .التنمر(  مما يدل على صدح وصالحية مقياس ضحايا 0,01) وهي قيمة دالة عند مستوى 

 

 ثبات المقياس: -د
 ريقددة هلفددا كرونبدداخ  ألبعدداد المقيدداس والدرجددة البليددة  بحددا بحسدداا ثبددات المقيدداس قددام البا

 والجدول التالي يوض  معامالت الثبات
    ضحايا التنمرمعامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة البلية علي مقياس  (5جدول )

 اخكرونب –معامل هلفا  هبعاد المقياس م
 0.656 التنمر اللف ي 1
 0.648 التنمر الجسدي 2
 0.591 التنمر االجتماعي 3
 0.598 التنمر اإللبتروني 4
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 0.661 الدرجة البلية
 

هلفدا كرونبداخ ن قديم معدامالت إ حيدا  ( هن جميع معامالت الثبات مرتفعدة5تض  من جدول )ي
لددى مقيداس ضدحايا التنمدر  ذلك فدمنوبناء على  ؛المقياسثبات على الذى يؤكد األمر  مرتفعة

 .  وهو صال  للت بي بالصدح والثبات يتميزذوي اإلعاقة البصرية 
 

) كثيددًرا  هحياًنددا  وفًقددا لتدددرج ثالثدديحدددد الباحددا  ريقددة االسددتجابة   ريقددة تصددحي  المقيدداس:
وح درجات   وتترا(1-2-3ودرجاتها بالترتيا ) ويتم التصحي  وفًقا للمفتاح المعد لذلك  نادًرا( 

(  وتم اختيار التالميذ ضحايا التنمر من الحاصلين على الدرجدة 84 – 28المقياس ككل من) 
 . المقياس المرتفعة في

 

     إعداد / الباحا:ذوي اإلعاقة البصرية لمقياس مناصرة الذات  -2
تم إعداد مقياس مناصرة الذات لذوي اإلعاقة البصرية  حيا ال توجد مقاييس تقيس    
اصرة الذات لذوي اإلعاقة البصرية في البيجة العربية في ضوء األدبيات المتوفرة للباحا  من

 ولذا قام الباحا بتوفير هداة سيكومترية تتناسا و بيعة عينة البحا .
التالميذ ضحايا التنمر من ذوي اإلعاقة مناصرة الذات لدى تقدير درجة  إلىالمقياس  يهدلو 

 قياس بعدة خ وات وهي:إعداد الم رَّ ومَ   البصرية
، وبعض مناصرة الذاتالدراسات السابقة التي تناولت للبحوا و  ر الن رية األعلى  اال ِ الع -

 ؛2015الدهانو  ؛2020 دسوقي ذات الصلة به ومنها مقاييس كل من) المقاييس
Harris,2009؛ Schreiner,2007  ؛   

 Barnett, 2014؛Adams,2007 ؛Adams2015؛ Kinney&Eakman, 2017؛ 

Hengen, 2017،  صياغة مفردات المقياس واختيار هبعاد تتواف  بهدل الوصول إلى وذلك
 مع عينة البحا.

قام الباحا بمعداد المقياس في صورته األولية وعرضه على المحكمين وفي ضوء ما سب   -
جراء التعديالت المناسبة    ينة البحا وخصاجصها.لتتواف  مع عوا 

مفردة  موزعة على هربعة ( 28)ون المقياس في صورته النهاجية من يتبوصف المقياس: 
  هي: ( مفردات7وكل بعد به ) هبعاد
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مع تحديد األهدال  ته وضعفه قو  نقاط معرفةو   لذاته لمعاحوتعني تقييم ا: معرفة الذات -1
    والوصول إلى هحالمه. ونجاحه في تحقيقهاوال موحات  

والتعليمية والتحدا عن االحتياجات  الشخصية ه بالحقوح وتعني معرفت: معرفة الحقوح  -2
 والرغبات ب ريقة مناسبة  والدفاع عنها مع  لا الدعم من اآلخرين عند انتهاك هذه الحقوح.

من خالل حل المشكالت على والتأبيد وتعني التفاعل بشكٍل فعَّال مع اآلخرين   التواصل: -3
 العالقات. التفاوض واإلقناع وتبادل اآلراء وتقوية

وتعني القدرة على تحفيز الزمالء من ذوي االهتمامات المشتركة إلنجاز المهام  ة: القياد -4
 مالاآلوالعمل مًعا مع تقريا وجهات الن ر  واتخاذ القرارات المهمة  ومساعدتهم لتحقي  

 والمت لبات .
 

 : ل رح اآلتيةالخصاجص السيكومترية للمقياس: قام الباحا بالتحق  من ذلك من خالل ا
من السادة هعضاء هيجة  آراء الخبراء:تم عرض المقياس في صورته األولية على خمسة-ه

إلبداء (1)ملح  رقمالتدريس المتخصصين في مجالي الصحة النفسية وعلم النفس التعليمي 
الرهي حول كفاءة المقياس وصياغة األبعاد والعبارات  وبناًء على آراء الخبراء فقد تم حذل 
وتعديل صياغة بعض المفردات لتناسا عينة البحا  وقد راعى الباحا ذلك في ضوء آراجهم 

 ( من المحكين.%80 وتم اإلبقاء على العبارات التي اتف  عليها ) ومقترحاته
 

 االتساح الداخلي للمقياس:  -ا
بيرسون معامل االرتباط  حسااقام الباحا بالتحق  من االتساح الداخلي من خالل     

(Pearson)  ويوض  الجدول إليهعد الذي تنتمي لبُ والدرجة البلية لبين درجة كل عبارة  
 التالي نتاجج ذلك:

 ةحساا معامالت االرتباط بين درجلمقياس مناصرة الذات باالتساح الداخلي ( 6جدول )
  (55ن =  )كل عبارة والدرجة البلية للبعد

 القيادة التواصل معرفة الحقوح  معرفة الذات
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ةرقم العبار   
معامل 
ةرقم العبار  االرتباط  

معامل 
ةرقم العبار  االرتباط  

معامل 
ةرقم العبار  االرتباط  

معامل 
 االرتباط

1 0.354**  2 0.340*  3 0.329*  4 0.266*  

5 0.377**  6 0.379**  7 0.269*  8 0.324*  

9 0.360**  10 0.266*  11 0.414**  12 0.575**  

13 0.386**  14 0.500**  15 .3280*  16 0.735**  

17 0.464**  18 0.414**  19 0.335*  20 0.671**  

21 0.332*  22 0.308*  23 0.403**  24 0.612**  

25 0.334*  26 0.397**  27 0.432**  28 0.522**  

 0.05* دالة عند مستوى داللة      0.01** دالة عند مستوى داللة 

موجبة ودالة إحصاجينا  مناصرة الذاتياس مقلرتباط اال معامالت قيم هنَّ  (6يتض  من جدول )
 (  هى هنَّها تتمتع باالتساح الداخلي.0.05  0.01) يينعند مستو 

 الصدح التالزمي:  -ج
قام الباحا بالتحق  من صدح المقياس من خالل محك خارجي وهو مقياس مناصرة       

 ب    سبة  حيا(  وهو يتمتع بخصاجص سيكومترية جيدة ومنا2020الذات إعداد/ دسوقي)
( وذلك إليجاد معامل 55)ن=  التحق  من البفاءة السيكومتريةالباحا المقياس على عينة 

( 0,625) االرتباط بين درجاتهم على المقياسين  وبلغت معامل االرتباط بين درجات المقياسين
 (  مما يدل على صدح وصالحية مقياس مناصرة الذات.0,01) وهي قيمة دالة عند مستوى 

 ثبات المقياس: -د
 ريقددة هلفددا كرونبدداخ  ألبعدداد المقيدداس والدرجددة البليددة  قددام الباحددا بحسدداا ثبددات المقيدداس ب
 والجدول التالي يوض  معامالت الثبات
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 مناصرة الذات معامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة البلية علي مقياس  (7جدول )
 

 كرونباخ –معامل هلفا  هبعاد المقياس م
 0.455 ة الذاتمعرف 1
 0.522 معرفة الحقوح  2
 0.484 التواصل 3
 0.578 القيادة 4

 0.475 الدرجة البلية
 

هلفدا كرونبداخ ن قديم معدامالت إ حيدا  ( هن جميع معامالت الثبات مرتفعدة7تض  من جدول )ي
لددى مقيداس مناصدرة الدذات  وبناء على ذلك فمن ؛المقياسثبات على الذى يؤكد األمر  مرتفعة

   وهو صال  للت بي .بالصدح والثبات وي اإلعاقة البصرية يتميزذ
 
 

  ريقة تصحي  المقياس:
ويدتم التصدحي   ) كثيدًرا  هحياًندا  ندادًرا( وفًقدا لتددرج ثالثديحدد الباحا  ريقدة االسدتجابة 

  وتتدراوح درجدات المقيداس ككدل مدن) (1-2-3ودرجاتهدا بالترتيدا ) وفًقا للمفتاح المعد لدذلك 
 . المقياس فيمنخفضة (  وتم اختيار التالميذ من الحاصلين على الدرجة ال84 – 28

 

 : إعداد/ الباحا.السلوكي رشاديالبرنامج اإل  -3
     

سلوكي ليكون األداة المناسبة التي تم تصميمها لهذا قام الباحا بمعداد برنامج إرشادي      
بشكل يسهم والتي يتم تو يفها  وكيالسلاإلرشاد  فنياتعلى يستند والبحا لتحقي  ههدافه  

  التالميذ ضحايا التنمر من ذوي اإلعاقة البصرية.مناصرة الذات لدى مهارات في تنمية 
 

 تعريف البرنامج:  -ه
البرنامج اإلرشادي الحالي ين ل  من االتجاه السلوكي الذي يعتبر اتجاًها من االتجاهات   

هن البرنامج اإلرشادي السلوكي هو إلى ( 2005)الرجيسية لإلرشاد النفسي  وقد هشار زهران
 التجريبيةذلك البرنامج الذي يتم تصميمه على هسس علمية ليتم من خالله تقديم الخدمات 

المباشرة والغير مباشرة فردًيا وجماعًيا بهدل المساعدة في تحقي  النمو السوي  واالختيار 
 جها.الواعي  وتحقي  التواف  النفسي داخل المؤسسة وخار 
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وُيعرل الباحا البرنامج اإلرشادي السلوكي بأنه خ ة محددة ومن مة تشتمل على مجموعة  
المستمدة من  التجريبيةالل الفنيات واألساليا من المهام واألنش ة والخبرات المتباملة من خ

مبادئ الن رية السلوكية وف  جدول زمني متتابع  في صورة جلسات إرشادية يسودها المناخ 
فسي اآلمن ويتي  لهم المشاركة اإليجابية  والتفاعل المثمر لتحقي  مهارات مناصرة الذات الن

 ذوي اإلعاقة البصرية. لدى ضحايا التنمر
 

 ن رية اإلرشاد السلوكي: -ا
تقوم الن رية السلوكية على مفاهيم ومسلمات ومبادئ وقوانين تتعل  بالسلوك وبعملية       
تحديد السلوك المض را الم لوا  تضمن  ريقة اإلرشاد السلوكيوت  وحل المشكالت  التعلم

اختيار ال رول   و تحديد العوامل المسجولة عن استمرار السلوك المض را  و تعديله هو تغييره
السلوك) زهران   تعديل ال رول البيجية المصاحبة لحدوا  مع يمكن تعديلها هو تغيرها  التي

2005.) 
 

 :ههدال اإلرشاد السلوكي -ج
لألرشاد النفسي السلوكي مجموعة من األهدال تتمثل في المساعدة في إحداا التغيير في   

سلوك الفرد   وتحسين العالقات االجتماعية والشخصية  ورفع مستوى تأثير الفرد في 
اآلخرين  والتأثر المناسا بهم  وتعليمه كيفية اتخاذ قراراته   وتدعيم ال اقات البامنة  ورفع 

 (.2004نمو النفسي لديه) عزا  مستوى ال
 

 السلوكي: اإلرشاد مبادئ -د
يعتمد اإلرشاد السلوكي على صياغة مشكلة الفرد وتنقيحها بشكل مستمر  والتعرل على   

السلوكيات غير المرغوا فيها  ويت لا إقامة عالقة  يبة بين المرشد والمسترشد  وتزويد 
عداد الواجبات الفرد بالمهارات الالزمة  مع ههمية المشا ركة النش ة والتعاون في الجلسات وا 

 (.2000المنزلية) المحارا  
 ههمية البرنامج اإلرشادي:  -ه

التالميذ ضحايا التنمر من ذوي اإلعاقة البصرية كشفت نتاجج الدراسات السابقة هن      
 مهلدفاع عن احتياجاتعن ا ويعجزون في معرفة مهارات مناصرة الذات   من نقصيعانون 
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ويفشلون في اإلبالغ عن اإلساءة   همام اآلخرين  ويكون هبثر ُعرضة لإليذاء واالض هاد
بالتهميش والتجاهل  هممما يؤدي إلى شعور   بسبا شعورهم بالترهيا هو اإلحراجوالمضايقات 

من   لذا رهى الباحا ضرورة التدخل اإلرشادي السلوكي وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي
مية مهارات مناصرة نيات واألنش ة واإلرشادات التي من شأنها تعمل على تنخالل بعض الف
  موواجباته مبشكل فعال  ومعرفة حقوقه مفي الدفاع عن ذاته مساعدهالذات لديهم  لت

ومواجهة  همام اآلخرين  والحصول على الخدمات التي يحتاجونها وعرضها بثبات ووضوح 
ا يدعم استقاللية الفرد  وثقته بنفسه  وقدرته على مم العقبات التي تواجههم في حياتهم 

 . اتخاذ قراراته الخاصة
 

 :السلوكي  هسس بناء البرنامج اإلرشادي -و
عند إعداد البرنامج والتي تسهم بدورها في مجموعة من األسس المهمة  ةينبغي مراعا  

  وهي:تحقي  ههدافه 
 

  وحقه في التجريبيةعلى الخدمات وتشمل هحقية التلميذ في الحصول  األسس العامة: -
من مشكالته  وتعديل سلوكه  التخلصوشعوره باألمل في والتعبير عن رهيه  تقرير مصيره  
 إلى األفضل.

 

األسس الفلسفية: من حيا مراعاة هخالقيات العمل اإلرشادي التي تقوم على األلفة  -
 .التجريبيةة بأفراد المجموعة والمودة  مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلق

 

ذوي اإلعاقة لضحايا التنمر من الخصاجص النفسية المميزة األسس النفسية: راعى الباحا  -
 ومراعاة الفروح الفردية بينهم.   البصرية

ُتخدم اإلرشاد الجماعي هثناء ت بي  جلسات البرنامج  مع  - األسس االجتماعية: حيا ُاسأ
دون السخرية من المشاركين بأي صورة  التجريبيةؤالت في العملية حرية التعبير و رح التسا

  مع التفاعل هثناء الجلسات في جو من الحماس والنشاط وعدم الملل.من الصور

 الفنيات المستخدمة في البرنامج: 
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استند الباحا في البرنامج اإلرشادي السلوكي على عدد من الفنيات وهي: المحاضرة  الحوار  
 التعزيز  الواجا المنزلي. والحكايات  القصص ردسلعا الدور  النمذجة    المناقشةو 

 

المحاضرة: هحد هساليا اإلرشاد السلوكي يقوم الباحا فيها بشرح بعض المفاهيم  -
لزيادة معرفتهم بذواتهم والمص لحات الجديدة بأسلوا سهل وبسيط للتالميذ بهدل مساعدتهم 

 .تنمية المهارات لديهمو 
 

والمناقشة: وتعني تبادل اآلراء بين الباحا والتالميذ حول المشكالت التي تواجههم   الحوار -
  مع إبسابهم جوانا معرفية ومهارات سلوكية جديدة تعمل على تنمية مهارات مناصرة الذات

 وتعزيز التواصل بينهم.
 

ء جوانا لعا الدور: هو هحد هساليا التعلم اإلبداعي الذي يتضمن تدريا الفرد على هدا -
من السلوك االجتماعي  وعليه هن يتقنه ويكتسا المهارة فيها) إبراهيم  الدخيل  إبراهيم  

1993.) 
النمذجدددة: هحدددد الفنيدددات المسدددتخدمة فدددي تعدددديل السدددلوك   ويمكدددن تقدددديمها عدددن  ريددد   -

النمذجددددة الحددددرة ممثلددددة بددددالنموذج االجتمدددداعي كالرفدددداح   واسددددتخدام الفددددرد ذاتدددده كنمددددوذج 
واقددددف السددددلوك  هو مددددن خددددالل النمذجددددة بالمشدددداركة وتشددددمل عددددرض للسددددلوك مددددن خددددالل م

ويؤديدددده المسترشددددد مددددع توجيهددددات تقويميددددة مددددن جانددددا المرشددددد) عبددددد   بواسدددد ة نمددددوذج
 (.1998الرحمن  

 

سرد القصص والحكايات: تعتبر وسيلة فعالة لتحقي  األهدال التربوية  ويتم من خاللها  -
ل مواقفها وتمثيل هحدثها  والتصدي بفاعلية للمشابل التي تقديم التوجيهات السلوكية من خال 

 يواجهونها.
من الفنيات المهمة التي تستخدم مع األ فال بهدل التشجيع والتحفيز على التعزيز:  -

 االستمرار في األنش ة التي يقومون بها هثناء الجلسة وبعدها. 
 

اد النفسي عمل ممتع وغني الواجا المنزلي: تعد فنية الواجبات المنزلية في اإلرش -
بالمعلومات يتم القيام به خارج الجلسة  وهي مكون مهم في اإلرشاد السلوكي والمعرفي 
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واألن مة التي تركز على الحلول  وتهدل إلى الممارسة العملية لت وير المهارات والتحسن 
 (.2019التدريجي فى الجلسات) جمعة  
 مصادر إعداد البرنامج اإلرشادي:

وتحديد خ واته  ومحتوى جلساته السلوكي رشادي اعتمد الباحا في بناء البرنامج اإل        
من خالل  اال ِ الع على األ ر الن رية واألبحاا السابقة ذات العالقة بموضوع مناصرة الذات 

واالستراتيجيات التي هدفت  رشاديةاإل ومهاراتها وكيفية التدريا عليها  وكذلك بعض البرامج 
 مية مناصرة الذات  ومن الدراسات ذات الداللة في هذا الصدد:إلى تن

Dryden,Desmarais&Arsenault,20172020،؛ دسوقي ، Lange,2018، 

Lopez,2016؛Nazaire,2018؛ White, Summers, Zhang&Renault, 2014  ؛

Roberts,2013 ؛Dryden, Desmarais&Arsenault, 2017 ؛ 

Supreet&Mamta,2018؛ McCarthy, 2007؛Abera&Negassa,2019   ؛

&Waddington, 2020 Swain ؛. Kendrick, 2015 

وفي ضوء نتاجج الدراسات والبحوا السابقة  وما همكن التوصل إليه من تعريفات و رح 
 واستراتيجيات لتنمية مهارات مناصرة الذات است اع الباحا إعداد البرنامج اإلرشادي.

   ههدال البرنامج اإلرشادي :
 

الهدل العام من البرنامج: يهدل البرنامج اإلرشادي السلوكي إلى تنمية بعض مهارات  -ه
مناصرة الذات لدى التالميذ ضحايا التنمر من ذوي اإلعاقة البصرية وهي)معرفة الذات  

 ومعرفة الحقوح  التواصل  القيادة(.
 
 

موعة من األهدال الفرعيدة األهدال الفرعية للبرنامج: يتفرع من الهدل العام للبرنامج مج -ا
المشدارك بعدد االنتهداء مدن البرندامج يصدب  تتمثل في المهارات المكونة لمناصدرة الدذات بحيدا 

قادًرا على فهم مناصرة الذات  ويحدد معرفة الذات والتعبير عن إعاقته ونقاط قوته وضعفه بال 
بي مدع إدارة المدرسدة حرج  ويتمكن من الدفاع عن حقوقه المدرسية  ويمارس التواصل اإليجدا
 وهساتذته وزمالجه في المدرسة  ويتدرا على هساليا القيادة الناجحة.

 مراحل ت بي  جلسات البرنامج اإلرشادي السلوكي: -ج

التعارل بين الباحا والتي تم فيها  وهذه المرحلة تشمل الجلسة األولى مرحلة البدء:  -
على التآلف والمودة واأللفة  وغرس األمل في    وتبوين العالقة القاجمةالتجريبيةوالمجموعة 
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ع اء فبرة  نفوسهم من خالل االعتماد على ذاتهم  والتركيز على استثمار  اقاتهم وقدراتهم  وا 
تفاح على ن ام الجلسات ومواعيدها  مبس ة عن ههدال البرنامج وههميته ومحتواه  واال 

 والمدة الزمنية للبرنامج.
 

إلى التركيز على هسباا المشكلة التي يتم تعديلها وهي نفص مرحلة االنتقال:وتهدل  -
المعرفة بمهارات مناصرة الذات  والتركيز على المهارات التي تؤدي إلى زيادتها  ودورها في 

 التمكين النفسي والنجاح في البيجة المدرسية.
فنيات  يةالتجريبوهي المرحلة التي تهدل إلى ابتساا المجموعة  مرحلة التنفيذ العملي: -

جديدة ومهارات سلوكية لمواجهة نقص المعرفة بمهارات مناصرة الذات  والوقول على ههم 
)معرفة الذات  ومعرفة الحقوح  وهي هذه المهارات وههميتها في حياة ذوي اإلعاقة البصرية

حداا التغير المنشود  ومساعدتهم على ت بي  ما تعلموه بالجلسات في  والتواصل  والقيادة( وا 
 لحياة اليومية من خالل الواجا المنزلي.ا

 

مرحلة اإلنهاء: وهي المرحلة الختامية التي يتم فيها تلخيص األهدال المكتسبة وتهيجة  -
بعد ت بي   التجريبيةالمشاركين إلنهاء البرنامج  وقياس التغيير على هفراد المجموعة 

 البرنامج  من خالل الت بي  البعدي لمقياس مناصرة الذات.

وهي المرحلة األخيرة التي يتم فيها التأبد من مدى استمرارية فاعلية  مرحلة المتابعة: -
 البرنامج اإلرشادي السلوكي بعد ت بي  البرنامج  من خالل الت بي  التتبعي . 

يتضمن البرنامج ثالا جلسات هسبوعية في في ضوء ما سب   الحدود الزمانية للبرنامج: -د
( دقيقة  90 – 60جلسة   تتراوح زمن الجلسة بين ) 17رسة بمجمل الفترة المساجية بالمد

وذلك حسا  بيعة كل جلسة  والموضوعات الم روحة للمناقشة  خالل الفصل الدراسي الثاني 
 م.2020/2021من العام الدراسي 

  

الحدود المكانية للبرنامج: تم إجراء الجلسات على مجموعة من األ فال ضحايا التنمر  -ه
 إحدى قاعات التدريس بمدرسة النور للمكفوفين بمحاف ة بني سويف.داخل 
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األدوات المستخدمة في البرنامج: جهاز كمبيوتر مسجل عليه بعض اإلرشادات  -و
بعض المعينات والتوجيهات لتنمية مهارات الذات   قصص لمسية   ب اقات لمسية   

 السمعية.
 خالل الجدول التالي: موضوعات جلسات البرنامج  من وفيما يلي تلخيص 

 وههدال وفنيات كل جلسةالسلوكي  ( محتوى جلسات البرنامج اإلرشادي8جدول )
رقم 
 الجلسة

الفنيات  ههدال الجلسة عنوان الجلسة
 المستخدمة

زمن 
 الجلسة

 
 األولى
 
 
 

 

 

التمهيد 
التعارل و 

 واإلجراءات
 

والمشداركين  وبنداء إجراء التعارل بدين الباحدا  -
 على المودة والتقبل واأللفة. ريبيةالتجالعالقة 

لبرنددددامج باإل ددددار العددددام لتعريددددف المشدددداركين  -
وعدددددد جلسدددداته  والمدددددة الزمنيددددة لبددددل  ههدافدددده و 

  والفاجددددددة المرجددددوة مدددددن المشدددداركة فدددددي جلسددددة
 البرنامج.

 
  -المحاضرة 
الحوار 
 والمناقشة

 
 
60 
 دقيقة

 
 
 الثانية

 
 

 مناصرة الذات

بمفهددددوم  تجريبيددددةالتعريددددف هفددددراد المجموعددددة  -
 مناصرة الذات.

 توضي  بعض مهارات مناصرة الذات. -
تشدددجيع التالميدددذ علدددى االعتمددداد علدددى ذاتهدددم  -

حدداا التغييدر الم لدوا فدي حيداتهم  و اقاتهم   وا 
 المتمثل في تنمية مهارات مناصرة الذات.

 

المحاضرة   
الحوار 
  والمناقشة  
   التعزيز

الواجا 
 المنزلي.

 
 
90 
 دقيقة

 
 
 الثالثة
 

 
التسام  مع 

 الذات

بمفهددددوم  التجريبيددددةتعريددددف هفددددراد المجموعددددة  -
 ع الذاتالتسام  م

تنمية وعي المشاركين بأهمية التسام  مع الدذات 
 في الحياة.

ههميدددددة التغييدددددر اإليجدددددابي لتحسدددددين مسدددددتوى  -
كيفيددة التسددام  توضددي  مددع  التسددام  مددع الددذات.

 مع  الذات

المحاضرة  
المناقشة  

الواجا  التعزيز.
 المنزلي.

 
90 
 دقيقة
 
 

 
 

 
 

 

  وكيددف الددذاتمعرفددة  بمفهددوم تعريددف التالميددذ -
يكتشدددف اإلنسدددان ذاتددده  والتوجددده اإليجدددابي نحدددو 

 المحاضرة 
 المناقشة  
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 الرابعة

مكاناتهم. معرفة الذات  مواردهم وا 
التقيددديم الددددقي  للدددذات ومعرفدددة جواندددا القدددوة  -

والضعف بشخصياتهم بما يحسن مسدتوى مناصدرة 
 الذات لديهم.

الشددعور   و نحددو الددذاتإيجابيددة عبجددة مشدداعر ت -
 من خالل ممارسة التعزيز الذاتي. بالثقة بالنفس

 

الواجا   التعزيز
 المنزلي.
 
 

60 
 دقيقة

 
 الخامسة
 
 
 

 
 
 
 الذات تقبل

بمفهوم تقبل الذات   وكيف  تعريف التالميذ -
  قدراتدده و اقاتدده يفهدم اإلنسددان نفسدده وحددود 

 .مته همام ذاته وهمام اآلخرينقيو 
تغييددر السددلبيات كيفيددة  إلددىالتالميددذ  إرشدداد -

تصددرل جيدددا م  وكيفيددة الوحيدداته منفسددههفددي 
 م.في المواقف المختلفة التي تواجهه

تقدددديم نمددداذج وقصدددص سدددمعية عدددن تقبدددل  -
 الذات من الواقع وال رول الحياتية.

 المحاضرة 
المناقشة  سرد 
القصة  
  التعزيز
   ةالنمذج

الواجا 
 المنزلي.

 
90 
 دقيقة

 
 

 السادسة

 

 الهدددداألتحديدددد تعريدددف التالميدددذ بمفهدددوم  - تحديد األهدال
وههميتهدددددا فدددددي تحفيدددددز الدددددنفس   وابتشدددددال 

 وتحديد األولوليات لتنمية مناصرة الذات.
التخ دددديط  لتحقيدددد   مددددنالتالميددددذ  مكددددينت -

 األهدال وال موحات ب ريقة جيدة.
يدع األهددال  بًقدا وضع خري دة ذهنيدة لتوز  -

 لألولويات. 
التقدددم و   المثددابرة فددي التغلددا علددى العقبددات -

 .نحو تحقي  األهدال

المحاضرة  
المناقشة  سرد 
القصة   

الواجا   التعزيز
 المنزلي.

 
 
90 
 دقيقة

 
 

 السابعة

 
 
 معرفة
 عن الدفاع

 الحقوح 

تعريدددف التالميدددذ بمفهدددوم معرفدددة الددددفاع عدددن  -
علدددددى قددددددم  ليميدددددة الحقدددددوح  الشخصدددددية  والتع
 المساواة مع األ فال اآلخرين

إزالدددددة جميدددددع العقبدددددات  مدددددنالتالميدددددذ  مكدددددينت -
 .والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوح 

المحاضرة  
المناقشة  لعا 
األدوار  

الواجا  التعزيز.
 المنزلي.

 
 
90 
 يقةدق
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المثابرة في الدفاع عدن الحقدوح دون خدول هو  -
 تردد هو شعور باإلحراج.

 
 الثامنة

 
 االستقاللية

 االستقاللية.تعريف التالميذ بمفهوم  -
 تحديد سمات الشخصية االستقاللية. -
التالميذ االستقاللية في تدبير احتياجاتهم  عليمت -

مكانددددداتهم  و    مدددددع  مراعددددداة الدددددوعي بقددددددراتهم وا 
 .االحتياجات الفردية بصورة معقولة

 

 

المحاضرة  
المناقشة  
القصص  

الواجا   يزالتعز 
 المنزلي.

 
60 
 دقيقة

 
 التاسعة
 
 

 
 

 التوكيدية
 
 
 
 

 تعريف التالميذ بمفهوم التوكيدية. -
آليددددددات الشددددددخص التوكيدددددددي التددددددي  توضددددددي  -

مثددل الدددفاع  يسددتخدمها فددي تفاعالتدده االجتماعيددة
عددن الحقددوح الشخصددية المشددروعة فددي المواقددف 

  مدرسددددةالمختلفددددة  فددددي األسددددرة  وفددددي محدددديط ال
لددى التعامددل مددع الصددراعات االجتماعيددة القدددرة عو 

 بحكمدة عبدر التفداوض  واإلقنداع  والحلدول الوسدط
 . 
الددددفاع عدددن و  تمكدددين المشددداركين مدددن قدددول  ال  -

ضددد َمددن يحدداول انتهابهددا  شددري ة عدددم  حقددوقهم
 .انتهاك حقوح اآلخرين

تعددرل التالميددذ علددى صددفات الشددخص المؤكددد  -
 لذاته.

 
 المحاضرة 
المناقشة  

  لعا النمذجة 
الواجا األدوار  

 المنزلي.

 
 
 
90 
 دقيقة
 

 
 العاشرة

 

التعبير عن 
 المشاعر

هددددارة التعبيددددر عددددن المشدددداعر مب تعريددددف التالميددددذ -
 اإليجابية والسلبية.

التعبيدددر عدددن مشددداعرهم  مدددنالتالميدددذ مكدددين ت -
 اإليجابية والسلبية في مختلف المواقف.

تعرل التالميذ على هبرز  رح التعبيدر عدن  -
 شاعر الداخلية لف ًيا.الم

المحاضرة  
المناقشة  

لعا  التعزيز.
 الدور 

 الواجا المنزلي.

 
 
60 
 دقيقة

تعريددف التالميددذ بمفهددوم التواصددل وفددن الحددوار  -  
 

 المحاضرة   
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الحادية 
 عشر

 
 التواصل

 الناج    وههميته في حياة المعاح.
واصددددل مددددع تدددددريا التالميددددذ علددددى مهددددارات الت -

 اآلخرين.
نميدددة مهدددارات التواصدددل التعدددرل علدددى  دددرح ت -

 وت ويرها.

الحوار والمناقشة  
لعا الدور     

  التعزيز
 .الواجا المنزلي

90 
 دقيقة

الثانية 
 عشر

 

 
تبوين 
 األصدقاء

 تعريف التالميذ معنى الصداقة وههميتها . -
إدراك التالميددذ ألهميددة وجددود هصدددقاء لهددم فددي  -

 الحياة.
 مساندة األصدقاء.دعم و  منالتالميذ  مكينت -

المحاضرة   
الحوار والمناقشة  
لعا األدوار  
 الواجا المنزلي.

 
90 
 دقيقة

 
الثالثة 
 عشر

 
 التفاوض

 تعريف التالميذ بمفهوم التفاوض وههميته. -
 التالميذ مهارات التفاوض الناجحة. عليمت-
تعرل التالميذ على صفات الشخص المفاوض -

 ومهاراته .

المحاضرة   الحوار 
والمناقشة    

لعا    التعزيز
األدوار  الواجا 

 المنزلي.

 
90 
 دقيقة

 

الرابعة 
 عشر

 
 القيادة
 

 تعريف التالميذ بمفهوم القيادة وههميتها. -
 إبساا التالميذ هساليا القيادة الناجحة. -
 تعرل التالميذ على صفات القاجد الناج . -

المحاضرة  
المناقشة  لعا 
األدوار  

ا الواج  التعزيز
 المنزلي.

 
60 
 دقيقة
 

الخامسة 
 عشر

 
 حل المشكالت

 تعريف التالميذ بمفهوم حل المشكالت . -
 تدريا التالميذ على خ وات حل المشكالت. -
 ت بي  مهارة حل المشكالت عملًيا. -

المحاضرة  
لعا المناقشة   

 التعزيز الدور 
  الواجا 
 المنزلي.

 
60 
 دقيقة

 
 

السادسة 
 عشر

 

 
العمل 
 عيالجما

 العمدددددل الجمددددداعي تعريدددددف التالميدددددذ بمفهدددددوم -
 وعناصره ومميزاته.

امددددتالك مهددددارات العمددددل  مددددنالتالميددددذ  مكددددينت -
 .الجماعي

مجموعددددة مددددن النصدددداج  بتزويددددد المشدددداركين  -
 المتالك مهارات العمل الجماعي. العملية

المحاضرة  
المناقشة   
النمذجة   

  لعا  التعزيز
األدوار   
الواجا 

 

 
90 
 دقيقة
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 المنزلي.
 
 

السابعة 
 عشر

 
 

نهاء  التقويم وا 
 البرنامج
 
 
 نشاط ممارسة

 ترويحي

تقيددديم فعاليدددة البرندددامج اإلرشدددادي مدددن خدددالل  -
 ت بي  مقياس مناصرة الذات ت بيًقا بعدًيا.

مراجعدددة مدددا تدددم إنجدددازه فدددي الجلسدددات السدددابقة  -
ومناقشددددة التالميددددذ فددددي جوانددددا االسددددتفادة مددددن 

 البرنامج المقدم لهم.
شكر التالميذ ومنحهم الهدايا وشهادات التقدير  -

 تقديًرا لحسن تعاونهم.
االتفددداح علدددى موعدددد الجلسدددة التدددي يدددتم فيهدددا -

 الت بي  التتبعي. 

  المرح والدعابة
 
90 
 دقيقة

 

 

 : اإلرشادي تقويم البرنامج
ل يهدل التقويم إلى التعرل على تقدم المشاركين هثناء األداء الفعلي ومدى تحق  ههدا 

   ويتم ذلك من خالل األدوات التالية: اإلرشادي  جلسات البرنامج
ت بيًقا قبلًيا على عينة  مناصرة الذاتإجراء قياس قبلي: والمتمثل في ت بي  مقياس  -

 .البحا

إجراء تقويم بناجي : قام الباحا هثناء تنفيذ جلسات البرنامج بمتابعة التقدم في البرنامج  -
وتقييم قدرات والمالح ة المباشرة الستجابات المشاركين للمناقشات  راجعة التغذية المن خالل 

 تالميذمناقشة الومن خالل  ومدى استفادتهم من كل جلسة اإلرشادية  األعضاء في الجلسات 
 فى الواجبات المنزلية  للتعرل على مدى االستفادة من كل جلسة.

جراء قياس نهاجي للبرنامج اإلرشادي   و تقويم نهاجي: وذلك من خالل استمارة التقييم ال - ا 
البرنامج  اعلية  والتحق  من فالتجريبيةعلى هفراد المجموعة  مناصرة الذاتبعدي لمقياس 

 الت بي  ) التتبعي(.

 إجراءات تطبيق البحث: 
 

عينة قوامها )مقياس ضحايا التنمر  ومقياس مناصرة الذات( على  ت بي  هدوات البحا -
 عاًما.( 12-9تراوحت هعمارهم بين )و   اإلعاقة البصريةذوي  من التالميذ( من 55)
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تم تقسيمهم من التالميذ الذكور  و ( 20تبونت من )و   اختيار هفراد العينة النهاجية اختيار  -
 .تالميذ( 10واألخرى ضاب ة عددها ) تالميذ( 10إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها )

 وضحايا التنمر  ومناصرة الذات.ن من حيا العمر الزمني  إجراء التبافؤ بين المجموعتي - 
 البحا.إجراء القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضاب ة على متغيرات  -
 شهرتقريبا ي على المجموعة التجريبية على مدى زمني دت بي  جلسات البرنامج اإلرشا -

   بينما لم تتل  المجموعة الضاب ة هي تدريا.ونصف
 

 .مناصرة الذاتاء القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضاب ة على مقياس إجر  -
 

للبشف عن فعالية  مناصرة الذاتإجراء القياس التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس  -
 البرنامج بعد مرور شهر من الت بي  .

خالص النتاجج معالجة البيانات إحصاجًيا من خالل األساليا اإلحصاجية المناسبة  واست -
 في ضوء تلك النتاجج. بحاومناقشتها  ثم صياغة توصيات ال

 

 تم استخدام األساليا اإلحصاجية التالية لمعالجة البيانات إحصاجًيا:األساليا اإلحصاجية: 

لمعرفدددة الفدددروح بدددين متوسددد ي رتدددا درجدددات المجمدددوعتين  Mann-Whitneyمعادلدددة  -
 التجريبية والضاب ة .

لمعرفة الفدروح بدين متوسد ي رتدا درجدات القياسدين القبلدي والبعددي  Wilcoxonمعادلة  -
 والتتبعي للمجموعة التجريبية.

 المتوسط الحسابي واالنحرال المعياري . -

 نتائج فروض البحث وتفسريها :
   

الفددرض األول: والددذي يددنص علددى هندده  توجددد فددروح ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسدد ي رتددا 
لصدال   مناصدرة الدذاتيبية في القياسين القبلدي والبعددي علدى مقيداس درجات المجموعة التجر 

 في االتجاه األفضل( . )القياس البعدي
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 لحساا الفروح   Wilcoxonوللتحق  من صحة هذا الفرض تم استخدام معادلة ويلبوكسون 
مناصرة في لقياسين القبلي والبعدي متوس ي رتا درجات المجموعة التجريبية في ابين 
 والجدول التالي يوض  النتاجج المرتب ة بهذا الفرض .                              الذات

داللة الفروح بين متوس ي رتا درجات حساا ويلبوكسون لاختبار نتاجج ( 9جدول )
 مناصرة الذاتالقياسين القبلي والبعدي على مقياس المجموعة التجريبية في 

 القياس ن األبعاد
المتوسط 
 يالحساب

نحرال اال 
 ي المعيار 

القياس القبلي/ 
 العدد البعدي

 متوسط
 الرتا

مجموع 
 الداللة zقيمة  الرتا

معرفة 
 الذات

 الرتب السالبة 1.56 11.00 يالقبل 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

 صفر

10 

 صفر

10 

0.00 

5.50 

0.00 

55.00 2.814 0.01 
 0.91 17.20 يالبعد 10

معرفة 
 الحقوح 

 الرتب السالبة 1.28 11.90 يقبلال 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

 صفر

10 

 صفر

10 

0.00 

5.50 

0.00 

55.00 2.812 0.01 
 1.15 18.00 يالبعد 10

 التواصل
 الرتب السالبة 1.33 12.30 يالقبل 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

 صفر

10 

 صفر

10 

0.00 

5.50 

0.00 

55.00 2.825 0.01 
 1.13 17.80 يالبعد 10

 القيادة
 الرتب السالبة 1.42 10.60 يالقبل 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

 صفر

10 

 صفر

10 

0.00 

5.50 

0.00 

55.00 2.816 0.01 
 1.05 17.70 يالبعد 10

الدرجة 
 البلية

 الرتب السالبة 1.39 45.80 يالقبل 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 مالياإلج

 صفر

10 

 صفر

10 

0.00 

5.50 

0.00 

55.00 2.812 0.01 
 2.71 70.70 يالبعد 10

 

( بددين 0.01( وجددود فددروح ذات داللددة إحصدداجية عنددد مسددتوي داللددة )9يتضدد  مددن الجدددول )
متوس ي رتا درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي ألبعاد مقياس مناصدرة 

 . األولس البعدي  وهذا يحق  صحة الفرض الذات لصال  القيا
بدين  اتفسير نتداجج الفدرض األول: تشدير نتداجج الفدرض األول إلدى وجدود فدروح داللدة إحصداجيً 

مناصدرة القبلي والبعددي علدى مقيداس  القياسينرتا درجات المجموعة التجريبية في  يمتوس 
( عنددد مسددتوى داللددة 2.812( ألبعدداد المقيدداس والدرجددة البليددة) z)الددذات  حيددا بلغددت قيمددة

   األفضل(.في االتجاه ) ( وهذه الفروح لصال  القياس البعدي0.01)
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(،  Dryden,Desmarais&Arsenault,2014)ات كل منوتتف  هذه النتيجة مع دراس

Lopez,2016))  

(Dryden, Desmarais&Arsenault, 2017) Brown,(2000)(  
McCarthy,(2007  

Lange, 2018))والتي هشارت نتاججها   2020ودراسة دسوقي   2019حمد    ودراسة م
البرامج اإلرشادية في تحسين مهارات األمان ومناصرة الذات  وتحسين تقدير إلى فعالية 

الذات  والثقة في الدفاع عن هنفسهم  وابتساا ال الا مهارات مناصرة الذات  وتعميمهاعلى 
 جميع ال الا في البيجات التعليمية.

 

التي تضمنت العديد من اإلرشادي هذه النتيجة في ضوء جلسات البرنامج  باحاال يفسرو
ية مهارات مناصرة الذات لدى تالميذ ماألنش ة والفنيات والواجبات المنزلية التي هدت إلى تن

وذلك من   والقيادة والتواصل    والمتمثلة في معرفة الذات ومعرفة الحقوح المجموعة التجريبية
الميذ بمعلومات ومهارات عن مناصرة الذات وههمية ممارستها في حياتهم تزويد التخالل 
حيا احتوى البرنامج على  لمواجهة مواقف المضايقات المختلفة التي يتعرضون لها اليومية 

بسابهم  جلسات إلثراء معرفة الذات من خالل ابتشال نقاط القوة والضعف في شخصياتهم   وا 
لجانا اإليجابي في حياتهم  وتعليمهم كيفية حل مشكالتهم التي الثقة بالنفس  والتركيز على ا

تواجههم في الحياة المدرسية  والمبادهة بالتفاعل والتواصل مع اآلخرين  وههمية تبوين 
 والتخ يط الجيد لصياغة األصدقاء  وقدرتهم على ضبط انفعاالتهم في المواقف الحياتية

بساا التالميذ هساليا القياد زمالجهم على التي تجعلهم يشجعون  ة الناجحةههدافهم  وا 
االعتماد على ذاتهم مع عرض لنماذج وههمية العمل الجماعي في تحقي  األهدال  و   النجاح

وتجارا لشخصيات من المكفوفين حققت نجاًحا وتميزًا في حياتهم رغم كل الصعوبات في 
  .حياتهم وذلك لالقتداء بهم

عدن معرفدة حقدوقهم المجموعدة التجريبيدة رفدي لصدورة هفدراد كما هسهم البرندامج فدي تعدديل مع 
اإلنسانية في الرد والددفاع عدن هنفسدهم مع ممارسدة التوكيديدة داخدل الجلسدات وتفعيدل مدا يدتم 

  كما يعد امتالك التالميذ ضدحايا من خالل الواجبات المنزلية التدريا عليه في حياتهم اليومية
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من مصدادر القدوة التدي تددعم تقدديرهم لدذاتهم  مدن خدالل  التنمر لمهارات مناصرة الذات مصدًرا
 مماسة هذه المهارات هثناء التعامل مع مواقف التنمر المختلفة ب ريقة توكيدية. 

هتاحدت الجلسدات التفاعدل بدين هفدراد المجموعدة التجريبيدة وكسدر حداجز الخدول لدديهم فدي كما 
قامة العالقات االجت التسدام  ماعية مع اآلخدرين مدن خدالل التفاعل مع اآلخرين ومواجهتهم  وا 

والقددرة علدى ومعرفدة الفدرد بقواعدد  ال  وبحقوقده ومسدجولياته  والتواصل اإليجابي مع بعضهم  
إلى ذلك مما يزيدد مدن شدعوره بالراحدة كيفية  لا المساعدة إذا دعت الحاجة و حل المشكالت  

 .واألمان

مهارات مناصرة الذات إلى شعور التالميذ  ميةفي تنيعود األثر الببير الذي هحدثه البرنامج كما 
ضددحايا التنمددر إلددى ههميددة امددتالبهم لمثددل هددذه المهددارات التددي ُتعددد مصدددر قددوة لحيدداة نفسددية 
هفضددل  وحاجدداتهم إلددى المشدداركة فددي بيجددة آمنددة ومندداخ مشددابه للبيجددة التددي تددوفرت لهددم هثندداء 

 فسه همام خ ر التنمر.  وهذا ما يحتاجه الضحية للدفاع عن نالتجريبيةالجلسات 

وقددد الحددظ الباحددا حددرص المشدداركين علددى حضددور جميددع الجلسددات بانت ددام  والمشدداركة فيهددا 
بتركيددز واهتمددام مددن هجددل رفددع مسددتوى مهددارات مناصددرة الددذات لددديهم  كمددا كددان للعالقددة بددين 

ط   الباحا وتالميذ المجموعدة التجريبيدة القاجمدة علدى المدودة والتشدجيع والتقبدل غيدر المشدرو 
مكانددات يجدددا  شددعارهم بددأن لدددديهم  اقددات وا  وبددا روح المبددادرة اإليجابيددة والمثدددابرة لددديهم  وا 

   مما ساعد على نجاح البرنامج اإلرشادي.ستثمارها وتنميتها لمناصرة ذاتهما
 

الفدرض الثداني: والدذي يدنص علددى هنده  توجدد فدروح ذات داللددة إحصداجية بدين متوسد ي رتددا 
فددي الت بيدد  البعدددي  مناصددرة الددذاتيبيددة والضدداب ة علددى مقيدداس درجددات المجمددوعتين التجر 

 لصال  المجموعة التجريبية  

لمعرفدة  Mann-Whitneyويتندي  -مدان اختباروللتحق  من صحة هذا الفرض تم استخدام 
المجمددوعتين التجريبيددة والضدداب ة فددي القيدداس البعدددي متوسدد ي رتددا درجددات الفددروح بددين 
 لتالي يوض  النتاجج المرتب ة بهذ الفرض .     والجدول المناصرة الذات 
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الفروح بين متوس ي رتا درجات  داللةويتني لحساا  -نتاجج اختبار مان( 10جدول )
 على مقياس مناصرة الذات  المجموعتين التجريبية والضاب ة في القياس البعدي

المتوسط  ن المجموعة األبعاد
 الحسابى

االنحرال 
 المعيارى 

متوسط 
 الرتا

وع مجم
مستوى  zقيمة  الرتا

 الداللة

 معرفة الذات
 155.00 15.50 0.91 17.20 10 التجريبية

3.832 0.01 
 55.00 5.50 1.28 11.10 10 الضاب ة

معرفة 
 الحقوح 

 155.00 15.50 1.15 18.00 10 التجريبية
3.814 0.01 

 55.00 5.50 1.22 10.80 10 الضاب ة

 التواصل
 155.00 15.50 1.13 17.80 10 التجريبية

3.813 0.01 
 55.00 5.50 1.19 10.90 10 الضاب ة

 القيادة
 155.00 15.50 1.05 17.70 10 التجريبية

3.823 0.01 
 55.00 5.50 1.19 10.10 10 الضاب ة

 الدرجة البلية
 155.00 15.50 2.71 70.70 10 التجريبية

3.792 0.01 
 55.00 5.50 2.33 42.90 10 الضاب ة

( بدين 0.01( وجدود فدروح ذات داللدة إحصداجية عندد مسدتوي داللدة )10يتض  من الجددول )
ألبعاد مقيداس  البعدي المجموعتين التجريبية والضاب ة فى القياس هفرادمتوس ي رتا درجات 

 .الثانيمناصرة الذات لصال  درجات المجموعة التجريبية  وهذا يحق  صحة الفرض 
 

 

 لثاني :تفسير نتاجج الفرض ا
المجمددوعتين متوسدد ي رتددا درجددات تشددير نتدداجج الفددرض الثدداني إلددى وجددود وجددود فددروح بددين 

البرندامج فعالية ؛ مما يشير إلى مناصرة الذاتلمقياس التجريبية والضاب ة في القياس البعدي 
لدى المجموعة التجريبية وارتفاع درجاتهم  وبالتالي  مناصرة الذاتمهارات في تنمية اإلرشادي 

تحسددنهم بعددد التعددرض لجلسددات البرنددامج مقارنددة بددأفراد المجموعددة الضدداب ة التددي لددم تتعددرض 
 لجلسات البرنامج.

 

 White,Summers,Zhang وتتفددددد  هدددددذه النتيجدددددة مدددددن نتددددداجج دراسدددددات كدددددل مدددددن

&Renault,2014) ودراسدة دسدوقي   2018  ودراسدة محمدد  2014محمد  ( ، ودراسة  



فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية بعض مهارات مناصرة الذات لدى عينة من التالميذ ضحايا التنمر 
 محمود ربيع إسماعيل الشهاوي المكاوي                                                 ذوي اإلعاقة البصرية

 

 

 م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس       

499 

لى استخدام مجموعة من االستراتيجيات الفعالة مثل النمذجة    والتي هشارت نتاججها إ 2020
ولعدا الددور  والحدوار الدذاتي اإليجدابي  وزيدادة الدوعي الثقدافي  فدي قددرة ضدحايا التنمدر علددى 

 محاربة التنمر والدفاع عن هنفسهم وحقوقهم ومناصرة ذاتهم.
 

ة واإلرشدددادات وهداء تندددوع كافدددة التعليمدددات واألنشددد فدددي ضدددوء الباحدددا هدددذه النتيجدددة فسدددر يُ و
ومناقشددة ههددم الموضددوعات التددي تددواجههم  مددع  التددي تضددمنها البرنددامج اإلرشددادي  الواجبددات
كل ذلك كان له دور في تنميدة مهدارات مناصدرة  بل الدفاع عن هنفسهم واحتياجاتهم توضي  س

هحددا الذات لديهم  وذلك في مقابل عدم مشداركة هقدرانهم مدن هفدراد المجموعدة الضداب ة  ممدا 
 فروًقا ذات داللة بينمها لصال  هفراد المجموعة التجريبية .

 

كمددا يرجددع الباحددا فعاليددة البرنددامج اإلرشددادي فددي تنميددة مهددارات مناصددرة الددذات لدددى تالميددذ 
المجموعددة التجريبيددة مددن خددالل القدددرة فددي التعبيددر عددن هنفسددهم  واهتمددامهم بمعرفددة ذاتهددم  

شخصددهم  وقدددرتهم علددى التواصددل مددع اآلخددرين ومسدداعدة وتدددعيم الثقددة بأنفسددهم واحتددرامهم ل
والن ددرة اإليجابيددة   ومعرفددة هسدداليا القيددادة الناجحددة  غيددرهم علددى النجدداح وتحقيدد  األهدددال

للددذات  مددع التشددجيع علددى االعتمدداد علددى هنفسددهم دون اللجددوء غيددر المبددرر ل لددا العددون مددن 
مما هحدا فروًقا ذات داللدة إحصداجية  اآلخرين  وهذا لم يتعرض له هفراد المجموعة الضاب ة  

 لصال  تالميذ المجموعة التجريبية.
 

كمددا سدداعدت فنيددة لعددا الدددور علددى تمكددين ضددحايا التنمددر مددن محاربتدده والدددفاع عددن هنفسددهم 
مدن خدالل القيدام بددور المتنمدر والضدحية والتدي وكان لها هثر إيجابي لددى التالميدذ وحقوقهم  

اجهون المتنمر  وكيف يتعامل هفراد المجموعة التجريبية مع هذه بسبتهم ثقة بأنفسهم وهم يو ه
المواقددف  مددع تمثيددل بعددض مواقددف المواجهددة مددع مدددير المدرسددة للتعبيددر عددن هنفسددهم بحريددة 

باإلضدافة إلدى العالقدة التدي يسدودها الجدو اآلمدن واالتصدال النفسدي مدع والدفاع عن حقدوقهم  
غير المشدروط لهدم  واحتدرامهم دون شدروط   كدل هدذا  التالميذ ضحايا التنمر والتقبل اإليجابي

هسهم في إشعار الضحية المشارك في البرنامج بأهميته وقيمته  وهنه إنسان جددير بداالحترام   
 وهذا يساعده في إعادة الن ر في تقييم ذاته  ونمو التقدير الذاتي اإليجابي المرتفع لديه.
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يدد مدن مهدارات مناصدرة الدذات  وذلدك مدن خدالل وكان لفنية النمذجة دور واضد  فدي تعلدم العد
عددرض بعددض النمدداذج السددوية لددذوي اإلعاقددة البصددرية والتددي تمكنددت بفضددل ثقتهددا بنفسددها 
ثبات كفاءتها ووصولها إلى االستقاللية الذاتية يمانها بحقوقها المختلفة من تحقي  ذاتها وا    وا 

زمالجهم كددانوا فددي نفددس المدرسددة كمددا قدددم الباحددا لتالميددذ المجموعددة التجريبيددة نمدداذج حيددة لدد
وكان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيد  ههددافهم والوصدول إلدى  موحداتهم وحققدوا العديدد مدن 

 اإلنجازات في حياتهم. 

هبثدر حيويدًة وتفداعاًل  التجريبيةالمجموعة كما هتاحت األنش ة المتنوعة في البرنامج إلى جعل 
واقدف فدي البيجدة الصدفية  والتدي تسداعدهم علدى في استثمار  اقداتهم فدي مواقدف مشدابهة للم

دارة المدرسددة بددأي  حمددايتهم مددن التنمددر والدددفاع عددن حقددوقهم المشددروعة  بددالغ المعلمددين وا  وا 
هو إ ددالح هي هلقدداا بذيجددة  هو نشددر هي إشدداعات كاذبددة   هو اسددتهزاء هو سددخرية  مضددايقات

 .عنهم

المجموعة التجريبية مهارة معرفة الحقدوح كما ترجع فعالية البرنامج اإلرشادي إلى تعلم تالميذ 
حيددا يعدداني ضددحايا التنمددر مددن عدددم القدددرة علددى الدددفاع عددن الحقددوح الشخصددية  هو التعامددل 
السددلبي عنددد مواجهددة سددلوك التنمددر مددن قبددل اآلخددرين  وقددد تددم تدددريا التالميددذ علددى السددلوك 

هدم ومشداعرهم تجداه سدلوك التوكيدي لمواجهة سلوك المتنمرين   والقدرة على التعبيدر عدن آراج
 التنمر .

الفرض الثالا: والذي ينص على هنَّه  ال توجد فروح ذات داللدة إحصداجية بدين متوسد ي رتدا 
  .مناصرة الذات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

اا داللدة حسدل Wilcoxonوللتحق  من صحة هدذا الفدرض تدم اسدتخدام معادلدة ويلبوكسدون 
المجموعدة التجريبيدة فدي القياسدين البعددي والتتبعدي  تالميذالفروح بين متوس ي رتا درجات 

 ذلك.  والجدول التالي يوض  والدرجة البلية مناصرة الذات مقياس هبعاد على 

وداللتها للفرح بين متوس ي رتا درجات القياسين  zقيمة ( اختبار ويلبكسون و 11جدول )
 لدى المجموعة التجريبية على مقياس مناصرة الذات البعدي والتتبعي
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المتوسط  القياس ن األبعاد
 يالحساب

االنحرال 
 ي المعيار 

القياس 
/ البعدي
 التتبعي

 متوسط العدد
 الرتا

مجموع 
 الداللة zقيمة  الرتا

معرفة 
 الذات

 الرتب السالبة 0.91 17.20 يالبعد 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

1 

1 

8 

10 

1.50 

1.50 

1.50 

غير  0.000 1.50
 1.03 17.20 التتبعي 10 دالة

معرفة 
 الحقوح 

 الرتب السالبة 1.15 18.00 يالبعد 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

 صفر

2 

8 

10 

0.00 

1.50 

0.00 

غير  1.414 3.00
 1.31 18.20 التتبعي 10 دالة

 التواصل
 لسالبةالرتب ا 1.13 17.80 يالبعد 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

1 

 صفر

9 

10 

1.00 

0.00 

1.00 

غير  1.000 0.00
 1.25 17.70 التتبعي 10 دالة

 القيادة
 الرتب السالبة 1.05 17.70 يالبعد 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

1 

2 

7 

10 

2.00 

2.00 

2.00 

4.00 0.577 
غير 
 1.03 17.80 التتبعي 10 دالة

الدرجة 
 البلية

 الرتب السالبة 2.71 70.70 يالبعد 10

 الرتب الموجبة

 التساوى

 اإلجمالي

1 

5 

4 

10 

6.00 

3.00 

6.00 

غير  1.000 15.00
 3.14 70.90 التتبعي 10 دالة

فروح ذات داللة إحصاجية بين متوس ي رتا درجات  هنه ال توجد( 11يتض  من الجدول )
ية فى القياسين البعدي والتتبعي على مقياس مناصرة الذات لدى ال الا المجموعة التجريب

هي هنه يوجد تقارا بين متوس ي رتا درجات هفراد المجموعة   اإلعاقة البصريةذوي 
اإلعاقة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي على مقياس مناصرة الذات لدى ال الا ذوي 

 لا. وهذا يحق  صحة الفرض الثا البصرية
 تفسير نتاجج الفرض الثالا :

تشير نتاجج الفرض الثالا إلى عدم وجود فروح ذات داللة إحصاجية بين متوس ي رتا 
 .المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعيتالميذ درجات 
 

 وتتف  هذه النتيجة مع نتاجج العديد من الدراسات السابقة
White,Summers,Zhang&Renault,2014   Lopez,2016  Dryden 

,Desmarais&Arsenault,2017  Lange,2018  Nazaire,2018    
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&Waddington,2020 Swain   حيا هشارت جميعها إلى استمرار   2020 ودسوقي
هفراد المجموعة التجريبية مناصرة الذات وتمكين مهارات تنمية  فاعلية البرامج اإلرشادية في
 فترة المتابعة.بعد انتهاء البرنامج  وخالل 

 

علدى عيندة البحدا  اإلرشداديويفسر الباحا هذه النتيجة فدي ضدوء التدأثير اإليجدابي للبرندامج 
 مجموعددة مددن  تقددديم  الددذي صددمم مددن هجلدده  مددن خددالل هدددلالددذي كددان محتددواه متسددًقا مددع ال

في وهصبحت سلوًكا يتعايشون به  الجديدة المتعلمة التي ابتسبت صفة االستمرارية  مهارات ال
فدي ضدوء مدا يحتويده مدن اإلرشدادي البرندامج  فاعليدةاسدتمرار ويمكن تفسير حياتهم اليومية  

واجبات منزلية وهنش ة ساعدت على هداجها واالنت ام في تقييمهدا  وانتقدال هثرهدا إلدى المواقدف 
  .الحياتية المشابهة لها

 ج

لباحا الداجم للتشدجيع والثنداء لية البرنامج اإلرشادي استخدام اعومما يدعم هيًضا استمرارية فا
ووفًقدا  لجميع هفراد المجموعة التجريبية عند تحقيقهم لألهددال هو قيدامهم بالواجبدات المنزليدة 

لما هشار إليه هفراد المجموعة التجريبية في المتابعة من ههمية الشعور بقيمتهم الذاتية والثقدة 
يتهم  ومددى صدهنهدا مصددر قدوة شخفي قدرتهم على تحقي  النجداح   وابتشدال نقداط قدوتهم و 

وههمية ممارسة التخ يط الجيدد فدي حيداتهم    فاجدة تحديد األهدال والسعي المستمر لتحقيقها
بسدا هجعلهم يحرصون على االستمرار في تنفيذ ما تعلموه فدي حيداتهم اليوميدة   األمدر الدذي 

 واستمرار فعاليته .للبرنامج األثر اإليجابي 

 ون مسدتمر  ذكروا هنهدم هثناء فترة المتابعة احا ألفراد المجموعة التجريبيةلة البخالل مقاب ومن
 هممشدكال ون حلدويبحرية    مهساتذته ون ويناقشويعتمدون على هنفسهم    مفي تحقي  ههدافه

هم علدى النجداح ون  ويشدجعممدع هصددقاجه ون قبل  لا المسداعدة مدن هحدد  ويتواصدل أنفسهمب
ل ذلدك دعدم اسدتمرارية فعاليدة البرندامج اإلرشدادي  وتحقيد    كدههددافهمواالستمرار فدي تحقيد  
 األهدال الموضوعة له.

فدي القيداس التتبعدي إلدى حالدة الدوعي الدذاتي لددى هفدراد البرندامج  فاعليدةاسدتمرارية  كما ترجع
فمعرفة الفدرد بحقوقده ومسدجولياته تزيدد مدن ومدى ههميتها في حياتهم بصفة مستمرة  العينة  

 وحسدم هي تدردد دون شدعور بدالنقص بقدوة مدن خدالل قدول  ال   ما ال يريده قدرته على رفض 
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والدفاع عن نفسه ضد المتنمر مع التشدجيع المسدتمر مدن الباحدا ألفدراد المجموعدة التجريبيدة 
  واإلجابددددة علددددى جميددددع استفسدددداراتهم  وبسددددؤال الباحددددا للمعلمددددين  خددددالل فتددددرة المتابعددددة 

جتمددداعي لددددى تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة هشدددارت واألخصددداجيين بالمدرسدددة عدددن السدددلوك اال
مالح اتهم إلى َتحُسن التفاعالت للمشاركين مع هقرانهم ومعلميهم سواء في الغرل الصدفية هو 

 خارجها.  

 : ييمكن عرض ههم التوصيات على النحو التالا في ضوء نتاجج البح توصيات البحث:

في مساندة هبناجهم ضحايا التنمر  وابتشال ضرورة توعية الوالدين بأهمية مناصرة الذات  -
 نقاط القوة لديهم  ومساعدتهم على بناء عالقات اجتماعية إيجابية مع هقرانهم في المدرسة.

 

إلعاقة البصرية الجمعيات والمرابز المهتمة برعاية ذوي اتعميم البرنامج واالستفادة به في   -
ة مما يسهم في تصحي  ن رتهم السلبية تو يف  اقاتهم بصورة سليمللبشف عن قدراتهم  و 

 نحو ذواتهم  وزيادة الثقة بأنفسهم.
 

الذات في المراحل المبكرة من التعليم  تزويد األ فال بالمعلومات والمهارات الالزمة لمناصرة  -
تراعى فيها التي  البيجة اآلمنة لمناصرة الذاتتعزيز   وضرورة من تغيير عالمهملتمكينهم 

 م .تهمعايير حماي
 

ضرورة تدريا األخصاجيين االجتماعيين على كيفية توفير بيجة مدرسية آمنة  وتوعية  -
التالميذ بحقوقهم ومسجولياتهم  واالستماع بشكل مستمر لهم  واتخاذ جميع اإلجراءات الوقاجية 

 للحد من انتشار حاالت التنمر بين التالميذ هثناء تواجدهم بالمدرسة.
 

جراءات - لتفعيل لجنة الحماية المدرسية للتعامل مع المشكالت السلوكية  وضع آليات وا 
 وتعديلها للحد من هشكال اإلساءة داخل المدرسة .

 

يقترح الباحا بعض البحوا التي في حاجة إلى مزيد من الدراسة  البحوث املقرتحة :
  والتعم  فيها وهي:
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 النضج الو يفي واتخاذ اإلسهام النسبي للبفاءة الذاتية ومناصرة الذات في التنبؤ ب
 القرارات المهنية لذوي اإلعاقة البصرية.

  بعض العوامل النفسية واالجتماعية المنبجة بمناصرة الذات لدى المراهقين ذوي
 اإلعاقة البصرية.

 فددي تحسددين التمكددين  اتتنميددة مهددارات مناصددرة الددذفعاليددة برنددامج معرفددي سددلوكي ل
 . المكفوفين من  الا الجامعةالنفسي لدى عينة 

  إجراء مزيد من الدراسات حول مناصرة الذات لدى فجات هخرى من ذوي االحتياجات
 الخاصة.
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