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امللخص:
هدف البحث الحايل إىل التعرف عىل الفروق يف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفي 
 (90( البحث من  تكونت عينة  بدرجة بسيطة،  الذهنية  االعاقة  األطفال ذوي  االجتماعية من  املهارات 
31 إناث( امللتحقن بمدارس الرتبية الفكرية  تلميذاً وتلميذة معاقن ذهنياً بدرجة بسيطة )59 ذكور، 
املهارات  أن مستوى  إىل  البحث  نتائج  )12-9( سنة، وأشارت  أعمارهم مابن  الكويت، ترتاوح  يف دولة 
االجتماعية كان متوسطاً لدى األطفال ذوي االعاقة الذهنية، وأشارت النتائج أن متوسط درجات الذكور 
يف املهارات االجتماعية أعىل من متوسط درجات اإلناث املعاقات ذهنياً. وأظهرت النتائج أن ذوي اإلعاقة 
الذهنية منخفي املهارات االجتماعية أعىل شعوراً بالوحدة النفسية من مرتفعي املهارات االجتماعية. 
كما أظهرت النتائج أن ذوي اإلعاقة الذهنية من منخفي املهارات االجتماعية أعىل شعوراً باالكتئاب 

من مرتفعي املهارات االجتماعية.
الكلمات الدالة: األطفال املعاقون ذهنياً، الشعور بالوحدة النفسية، االكتئاب، املهارات االجتماعية.

.                      
Differences in Psychological Loneliness and Depression in High and Low Social 

Skills Children with Mild Intellectual Disability

Mesfer M. H. Alajmi
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Abstract

The purpose of this study was to examine the differences in feeling psychological 
loneliness and depression among the children with mild intellectual disability having low and 
high social skills. Participants were 90 children (59 males, 31 females) with mild intellectual 
disability in Al-Tarbiya Al-Fikriya schools in Kuwait aged 9-12 years. Findings showed that 
the mean scores obtained by the males in social skills were higher than those obtained by the 
females with intellectual disability. Moreover, the children with intellectual disability having 
low social skills suffered psychological loneliness more than those with high social skills.  
Moreover the children with intellectual disability having low social skills had depression 
more than those with high social skills. Keywords: mild intellectual disabled children, feeling 
psychological loneliness, depression, social skills.  
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املقدمة:
التي  املراحل  عن  تميزها  التي  والصفات  الخصائص  من  بالعديد  الطفولة  مرحلة  تتصف 
تليها، وهي تعترب مرحلة صعبة من مراحل نمو األطفال عامة، واألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية 
االنفعالية  املهارات  واكتسابهم  تنشئتهم وتحصيلهم،  يف  أهمية خاصة  ذات  تعد  حيث  خاصة، 

واالجتماعية، والتي ترتك آثاراً كبرة عىل الجوانب الشخصية والنفسية )الضفري، 2013).

فإن ذوي اإلعاقة الذهنية مثل أقرانهم العادين يحتاجون يف جميع مراحل حياتهم إىل الحب 
من قبل الوالدين واألهل واملعلمن واألصدقاء والجران، أو من يقوم بالرعاية واإلرشاف عليهم، 
واالستحسان  التقدير  يجدوا  وأن  بها،  يقومون  التي  األنشطة  يف  بالكفاءة  أيضاً  يشعروا  وأن 
ويشعرون  لديهم  للذات  طيب  مفهوم  وينمو  األخرين،  ويف  أنفسهم  يف  ثقتهم  فتزداد  ألعمالهم 

بالصحة النفسية )كمال، 1999).

ويشر الزارع )2006( إىل أن ذوي اإلعاقة الذهنية أكثر اضطراباً وتوتراً من أقرانهم العادين 
وجزء من ذلك يعود لخصائص األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، وهذه الخصائص قد تجعل هذه 
الجمعية  وتعرف  االجتماعية.   املهارات  يف  واضح  وقصور  توافقية  مشكالت  من  تعاني  الفئة 
األمريكية لإلعاقة الذهنية املهارات االجتماعية بأنها ممارسة السلوك االجتماعي املناسب وغر 
املناسب، ويتضمن السلوك االجتماعي املناسب أشكاالً من السلوك مثل: تكوين الصداقات، التعبر 
عن التقدير، االبتسام، التعاون مع األخرين، اللعب بأمان وثقة، إظهار االهتمام باآلخرين، إظهار 
مشاعر  الغضب،  نوبات  مثل:  سلوكيات  املناسب  غر  االجتماعي  السلوك  ويتضمن  التعاطف، 
 Luckasson, & Coulter &( املطالب  يف  واإللحاح  اآلخرين  مقاطعة  التشاجر،  األنانية،  الغرة، 

.(Polloway & Reis, 1992

العادين، ويعانون من  من قبل زمالئهم  أقل قبوالً  الذهنية  اإلعاقة  األطفال ذوي  أن   كما 
نقص يف املهارات االجتماعية، ويف التفاعل االجتماعي مما يجعلهم أكثر عرضة لخربات الفشل 

ويرتبط ذلك بالشعور بالوحدة النفسية )القريوتي، الرسطاوي، الصمادي، 2001).

وقد أشارت النيال )1993( أن الشعور بالوحدة النفسية مشكلة قد يعاني منها الفرد يف أي 
تكون  واالجتماعي  االنفعايل  واالحتكاك  التواصل  الفرد  يفقد  فعندما  مرحلة من مراحل عمره، 
النتيجة املتوقعة هي الشعور بالوحدة النفسية، فهي خربة مؤملة تربك هدوء وصفاء التفكر، 
فليس من الرضوري أن يكون الفرد معزوالً ليشعر بالوحدة، وقد تنبع الوحدة النفسية من افتقاد 

الفرد للعالقات االجتماعية. 

وتشر البقور )2002( إىل أن الطفل الذي يعامل بقسوة وتسلط يشعر بالعجز االجتماعي 
الذي يقوده إىل تدني تقدير الذات لديه، ويؤمن بأنه غر قادر عىل تحقيق السعادة والنجاح فتتشكل 
الحايل وعن املستقبل، ويشكل هذا بمجمله االكتئاب.  ويعرف  الواقع  بداخله نظرة سلبية عن 
االكتئاب بأنه حالة انفعالية وقتية أو دائمة، يشعر فيها األفراد باالنقباض، والحزن والضيق، 
الضغط والجزع واليأس والعجز،  الهم والغم والشؤم، فضالً عن مشاعر  وتشيع فيها مشاعر 
وتصاحب هذه الحالة أعراض محددة متصلة بالجوانب املزاجية واملعرفية السلوكية والجسمية، 
ومنها نقص االهتمامات وتناقص االستمتاع بمناهج الحياة، وفقد الوزن، واضطراب يف النوم 
والشهية، فضالً عن رسعة التعب، وضعف الرتكيز، والشعور بنقص الكفاءة وانخفاض الجدارة 

واألفكار االنتحارية )عبد الخالق 1999).

ويشر نرصالله )2002( إىل أن خربات الفشل واإلحباط التي يمر بها ذوو اإلعاقة الذهنية 
يف مرحلة الطفولة تنمي لديهم سمات غر طبيعية مثل االكتئاب، ألن تكرار هذة الخربات مؤلم 
ويجعلهم يشعرون أن الظروف التي تحيط بهم أقوى من إمكاناتهم وقدراتهم.  كما ترجع إصابة 
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ذوي اإلعاقة الذهنية باالكتئاب لعوامل وأسباب عديدة منها التلف العضوي يف بعض أجزاء املخ، 
والخلل الوظيفي لديهم، وما يتسمون به من مستويات منخفضة يف املهارات االجتماعية )عبد 

الخالق، 2012).

مشكلة البحث

إن املهارات االجتماعية لها تأثر واضح يف حياة الفرد، ملا لها من دور فعال يف قبول اآلخرين 
لشخص أو عدم قبولهم له، فعندما يكون لدى اإلنسان قصور يف املهارات االجتماعية تزيد حياته 
املهارات االجتماعية، مما يرتتب عليه  الذهنية بالقصور يف  أكثر ذوي اإلعاقة  تعقيداً، ويتصف 

العديد من املشكالت السلوكية والنفسية.

وأشار وليم وأشر)Williams & Asher 1992( إىل أن ذوي اإلعاقة الذهنية يحتمل أن يكونوا 
من  للقبول  افتقارهم  إىل  باإلضافة  االجتماعية،  واملعلومات  االجتماعية  للمهارات  افتقاراً  أكثر 
إىل الشعور بالوحدة  املهارات االجتماعية ورفض األقران يؤدي  العجز يف  العادين، وأن  أقرانهم 
النفسية التي تنترش بصفة خاصة لدى ذوي اإلعاقة الذهنية، وأن ذوي اإلعاقة الذهنية أظهروا 
العجز عن  بالوحدة هو  اإلحساس  أن  إىل  أشاروا  النفسية، حيث  بالوحدة  الشعور  لخربة  فهماً 
التواصل مع اآلخرين أو غياب األخرين وعدم وجود أحد للعب معهم، أو عدم وجود عالقة لها 

معنى باإلضافة إىل اإلحساس بحالة من الحزن واإلهمال. 

الطلبة ذوي  أن  إىل   )Heiman & Margalit, 1998( دراسة هيمان ومارجاليت  أكدت  كما 
اإلعاقة الذهنية البسيطة يعانون من مستوى عايل من الشعور بالوحدة النفسية، كما يعانون 
من القبول املتدني من أقرانهم، وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بن الشعور 
بالوحدة واالكتئاب، وعالقة ارتباطية سالبة بن املهارات االجتماعية، وكل من الوحدة واالكتئاب، 

فكلما زادت املهارات االجتماعية، قلت مشاعر الوحدة واالكتئاب.

وعىل الرغم من أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية عىل وجه الخصوص يف املجتمع الكويتي 
ال يخلون من الشعور بالوحدة النفسية إال أنه ال يوجد دراسة كويتية أو خليجية عىل حد علم 
الباحث تطرقت إىل الفروق بن املهارات االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي 

االعاقة الذهنية.

املهارات  يف  واضح  قصور  لديهم  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  الطالب  أن  املؤكدة  املالحظات  ومن 
االجتماعية، وهذا القصور يف املهارات االجتماعية يمكن أن يجعل املعاق ذهنياً غر مقبول عند 
اآلخرين، مما يمكن أن يسبب له الشعور بالوحدة النفسية أو االكتئاب، كما أن زيادة املهارات 
االجتماعية يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى ذوي اإلعاقة الذهنية، 
النفسية واالكتئاب لدى  ُكّلٍ من الشعور بالوحدة  البحث عىل إمكانية وجود فروق يف  لذا يتجه 

مرتفعي ومنخفي املهارات االجتماعية من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة.

أسئلة البحث
ما نسبة املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي االعاقة الذهنية؟. 1

هل توجد فروق دالة إحصائياً بن الذكور واإلناث ذوي االعاقة الذهنية عىل أبعاد املهارات . 2
االجتماعية؟

مرتفعي . 3 الذهنية  االعاقة  ذوي  التالميذ  مجموعتي  بن  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  هل 
ومنخفي املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية؟

مرتفعي . 4 الذهنية  االعاقة  ذوي  التالميذ  مجموعتي  بن  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  هل 
ومنخفي املهارات االجتماعية يف أبعاد االكتئاب؟
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أهداف البحث
التعرف عىل نسبة املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة.. 1

بدرجة . 2 الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى  االجتماعية  املهارات  يف  الفروق  عن  الكشف 
بسيطة بن الذكور واإلناث.

الكشف عن الفروق بن املهارات االجتماعية وبن الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال . 3
ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة.

االعاقة . 4 ذوي  األطفال  لدى  االكتئاب  وبن  االجتماعية  املهارات  بن  الفروق  عن  الكشف 
الذهنية بدرجة بسيطة.

أهمية البحث
الذهنية . 1 املهارات االجتماعية يف حياة األطفال ذوي االعاقة  الذي تلعبه  الدور املحوري 

بدرجة بسيطة يف مختلف املجاالت وخاصة يف املجال النفي واالجتماعي ومن ثم فإن 
املهارات  تطوير  يف  أخرى  لدراسات  وآفاقاً  مجاالت  تفتح  قد  البحث  هذا  يف  دراستها 

االجتماعية لدى ذوي االعاقة الذهنية.

من شأن نتائج البحث الحايل أنه قد يساعد اإلخصائين يف وضع الربامج اإلرشادية من . 2
اإلعاقة  ذوي  التالميذ  لدى  واالكتئاب  النفسية  بالوحدة  الشعور  التقليل من حدة  أجل 

الذهنية الذين يعانون من هذه الظاهرتن.

مصطلحات البحث:  
الذي  الذهنية  لإلعاقة  األمريكية  الجمعية  تعريف   Intellectual Disability الذهنية  اإلعاقة 
ينص عىل: حالة عجز يتسم بأوجه قصور دال يف كل من األداء الوظيفي العقيل والسلوك التكيفي 
الثامنة  سن  قبل  العجز  هذا  وينشأ  والعملية  واالجتماعية،  املفاهيمية،  املهارات  يف  يظهر  كما 

.(Luckasson et al., 2002( عرشة

Children with Mild Intellectual Disability األطفال ذوو اإلعاقة الذهنية البسيطة

لقد مر تعريف اإلعاقة الذهنية بمراحل عديدة، وسوف يظل يف تطور مستمر، وذلك اعتماداً 
تناول  يتم  وسوف  الذهنية،  اإلعاقة  ظاهرة  نحو  فيه  السائدة  واالتجاهات  املجتمع  نظرة  عىل 

تعريف الدليل التشخييص واإلحصائي الخامس لالضطرابات العقلية:  

 Diagnostic and العقلية  لالضطرابات  الخامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  تعريف 
Statistical Manual for Mental Disorders –DSM5

األداء  يف  العجز  عىل  مشتمالً  التطور  فرتة  خالل  يبدأ  اضطراب  عن  عبارة  الذهنية  اإلعاقة 
الذهني والتكيفي يف مجال املفاهيم واملجاالت االجتماعية والعملية، وال بد من تحقق ثالثة معاير 
الذهني  العجز  وبداية  التكيفية،  الوظائف  يف  والقصور  الذهنية،  الوظائف  يف  القصور  هي  فيه 

.(American Psychiatric Association (APA), 2013(والتكيفي تكون خالل فرتة النمو

للبنن  الفكرية  الرتبية  بمدارس  امللتحقون  األطفال  للمعاقن ذهنياً:هم  اإلجرائي  التعريف 
والبنات التابعة ملدارس الرتبية الفكرية الخاصة بدولة الكويت، الذين ينتمون إىل الفئة العمرية 
الصورة  بينية  استانفورد  اختبار  حسب  البسيطة  الذهنية  اإلعاقة  فئة  وضمن  سنة   )12-9)

الرابعة.
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Social Skills المهارات االجتماعية

هي مجموعة من األنماط السلوكية اللفظية وغر اللفظية التي يستجيب إليها الفرد من 
اآلخرين )كالرفاق، اإلخوة، الوالدين، املعلمن( التي تعمل كميكانيزم يحدد معدل تأثر الفرد يف 
األخرين داخل البيئة عن طريق التحرك نحوه أو بعيداً عما هو مرغوب أو غر مرغوب يف البيئة 

.(Cartledge & Milburn, 2009( االجتماعية دون أن يسبب ذلك أذى أو رضراً لآلخرين

املعاقون  األطفال  عليها  التي يحصل  الدرجة  االجتماعية هي  للمهارات  اإلجرائي  التعريف 
ذهنياً بدرجة بسيطة عىل مقياس املهارات االجتماعية وفقاً لتقديرات املعلمن املستخدم يف البحث 

الحايل، وعىل أبعاده املكونة من بعد التعاون واملبادرة وتكوين الصداقات والتواصل االجتماعي.

Feeling of Loneliness الشعور بالوحدة النفسية

داخل  بالعزلة  وشعور  األرسة،  أفراد  جميع  مع  والتفاهم  الحب  بافتقاد  الفرد  شعور  هو 
املدرسة، وتجنبه للعالقات االجتماعية مع الزمالء واألقران واالنزواء عنهم، مما يؤدي إىل حرمانه 

من القيام بعالقات مثمرة ومشبعة معهم )إبراهيم 2002). 

عليها  يحصل  التي  الدرجات  مجموع  هي  النفسية  بالوحدة  للشعور  اإلجرائي  التعريف 
يف  املستخدم  النفسية  بالوحدة  الشعور  مقياس  عىل  بسيطة  بدرجة  ذهنياً  املعاقون  األطفال 

البحث الحايل.

Depression االكتئاب

حالة وجدانية مزاجية تتسم بعدم االرتياح والضيق مع ارتباط املشاعر بالرغبة يف االنعزال، 
وأحياناً اإلحساس برضورة الهرب من املكان بدون وجود هدف )أسعد، 2001).

عىل  ذهنياً  املعاقون  األطفال  عليها  يحصل  التي  الدرجة  هي  لالكتئاب  اإلجرائي  التعريف 
مقياس االكتئاب املستخدم يف البحث الحايل.

الدراسات السابقة:

يتضمن هذا الجانب من البحث عرضاً للدراسات السابقة التي تناولت املهارات االجتماعية 
واالكتئاب والشعور بالوحدة النفسية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية، وسيتم عرض هذه الدراسات 
السابقة وفقاٌ لتسلسل الزمني، والتي تم تصنيفها إىل ثالثة محاور، املحور األول: شمل الدراسات 
املتعلقة بالشعور بالوحدة النفسية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية ، واملحور الثاني: شمل الدراسات 
املتعلقة باالكتئاب لدى ذوي اإلعاقة الذهنية، واملحورالثالث: شمل الدراسات املتعلقه باملهارات    

االجتماعية لدى ذوي اإلعاقه الذهنية.

 املحور األول: الدراسات املتعلقه بالشعوربالوحدة النفسية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية:

عىل  التعرف  إىل  هدفت  دراسة   )Heiman & Margalit, 1998( ومارجاليت  هيمان  آجرى 
الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب، واملهارات االجتماعية، يف املدارس العادية )الدمج 
الجزئي والكيل( ومدارس التعليم الخاص للمعاقن، وتكونت عينة الدراسة من )575( طالباً من 
الشعور  الدراسة مقياس  تعليمية، واستخدمت  بيئات  البسيطة، يف ثالث  الذهنية  اإلعاقة  ذوي 
بالوحدة النفسية ومقياس االكتئاب، وأظهرت النتائج التي تتعلق بالشعور بالوحدة النفسية أن 
الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة يعانون من مستوى عاٍل من الشعور بالوحدة النفسية، 
كما يعانون من القبول املتدني من أقرانهم، وأظهرت النتائج أيضاً أن الطالب يف مرحلة ما قبل 
املراهقة يف الفصول الدراسية يف املدارس العادية كانوا أكثر إحساساً باالكتئاب والشعور بالوحدة 
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النفسية من الطالب املعاقن يف مدارس التعليم الخاص بهم، كما توصلت النتائج إىل وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بن الوحدة واالكتئاب، وعالقة ارتباطية سالبة بن املهارات االجتماعية وكل من 

الوحدة واالكتئاب، فكلما زادت املهارات االجتماعية قلت مشاعر الوحدة واالكتئاب.

كما هدفت دراسة الكندري )2009( إىل الكشف عن مدى انتشار الشعور بالوحدة النفسية 
اإلعاقة  ذوي  التالميذ  من  عينة  لدى  األرسية  والعالقات  السلوكية  باملشكالت  عالقته  ومعرفة 
الذهنية يف مدارس الرتبية الفكرية يف دولة الكويت، بلغ عددهم )121( تلميذاً معاقاً ذهنياً بدرجة 
بسيطة من الجنسن )64( تلميذا و)57( تلميذة، ترتاوح أعمارهم ما بن )9 - إىل أقل من 18 
املشكالت  النفسية لألطفال، وقائمة  بالوحدة  الشعور  الدراسة مقياس  استخدمت  سنة(، وقد 
من  النتائج  من  مجموعة  إىل  الدراسة  وتوصلت  األرسية،  العالقات  ومقياس  املعدلة،  السلوكية 
أهمها أن نسبة وجود الشعور بالوحدة النفسية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية تراوحت بن 
13% -%19 من مجموع أفراد عينة الدراسة، وأن أعىل النسب كانت لبعد الخوف وعدم الثقة 
وبعد افتقاد املهارات االجتماعية، وأقلها يف بعد العزلة والتجنب االجتماعي، كما أظهرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بن رتب الدرجات، وكانت الفروق دالة يف مجموع املعاقن الذين 
يمثلون املستوى املرتفع من الشعور بالوحدة النفسية يف بعض أبعاد املشكالت السلوكية السلوك 
ارباطية  عالقة  وجود  إىل  النتائج  وأشارت  واالنسحاب،  والقلق،  الرتكيز،  ومشكالت  الذهاني، 
القلق واالنسحاب عند مستوى  النفسية والدرجة عىل بعد  بالوحدة  الشعور  موجبة بن درجة 

داللة )0.05). 

كما قام بابوتساكي وأخرون )Papoutsaki et al, 2013(  بدراسة هدفت إىل معرفة كيف 
يدرك األطفال ذوو اإلعاقة الذهنية البسيطة الشعور بالوحدة النفسية، وتكونت عينة الدراسة 
الذين يدرسون يف مدارس الرتبية الخاص  الذهنية البسيطة  من )154( طفالً من ذوي اإلعاقة 
ترتاوح أعمارهم من )15-7( سنوات مقسمة إىل )93( ذكور و)61( إناث، استخدمت الدراسة 
من  يعانون  ال  العينة  من   )%51.9( أن  النتائج  وأظهرت  النفسية،  بالوحدة  الشعور  مقياس 
الشعور بالوحدة النفسية واتضح أن لديهم صداقات مع الجران، يف حن أن اآلخرين يعانون من 
الشعور بالوحدة النفسية، وإذا وجد لديهم صداقات تكون مع أرسهم فقط، أو مع أبناء اصدقاء 

آبائهم.

الكشف  إىل    )Kucuker & Tekinarslan, 2015(وتكينارسالن كوكيور  دراسة  وهدفت 
النفسية بن  السلوكية والوحدة  االجتماعية واملشكالت  الذات واملهارات  عن مستويات مفهوم 
 (132( منهم  فرد   )272( من  الدراسة  عينة  وتكونت  العادين،  والطلبة  الخاصة  الرتبية  طلبة 
من العادين و)65( إناث و)67( ذكور ترتاوح أعمارهم من  )9-12(سنوات، ومنهم )140( من 
طلبة الرتبية الخاصة تم تقسيمهم إىل )99( طالباً من ذوي اإلعاقة الذهنية املتوسطة و)14) 
طالباً مقعداً و)8( طالب ضعاف السمع و)7( طالب ذوي اضطراب نطق، و)7( طالب يعانون 
النشاط وضعف االنتباه و)2( من طلبة صعوبات  من شلل دماغي و)3( طالب لديهم فرط يف 
التعلم، استخدمت الدراسة مقياس الشعور بالوحدة النفسية لالطفال ومقياس مفهوم الذات 
لألطفال ومقياس تقويم املهارات االجتماعية، أظهرت النتائج أن الطلبة ذوي الرتبية الخاصة 
لديهم مستوى عاٍل يف الوحدة النفسية واملشكالت السلوكية ومستوى أقل يف املهارات االجتماعية 
ومفهوم الذات مقارنة بالعادين، وأن هناك عالقة ارتباطية سالبة بن مفهوم الذات والوحدة 
النفسية لدى طلبة الرتبية الخاصة، كما أن هناك عالقة ارتباطية سالبة بن املهارات االجتماعية 

والوحدة النفسية لدى طلبة الرتبية الخاصة.

المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باالكتئاب لدى ذوي اإلعاقة الذهنية:

هدفت دراسة اسبنس وبينسون )Esebensen & Benson, 2005( إىل الكشف عن العالقة 
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من  باثنن  املرتبطة  واليأس(  الذات  احرتام  وصفات  التلقائية  األفكار   ( املعرفية  املتغرات  بن 
النظريات املعرفية لالكتئاب وهما نظرية بيك لالكتئاب، ونظرية اليأس من االكتئاب، حيث تكون 
عينة الدراسة من )73( فرداً معاقاً ذهنياً بدرجة بسيطة، واستخدمت الدراسة استبنة التقرير 
العزو  أنماط  واستبانة  الخمسة،  املعرفية  لألبنية  الذاتي  التقرير  ومقياس  لالكتئاب،  الذاتي 
 Automaticومقياس األفكار التلقائية ،QuestionnaireThe Children Attributional لألطفال
Thoughts، وقائمة الثالوث املعريف لألطفال Children Cognitive Inventory، ومقياس اليأس 
كبر  بشكل  ارتبطا  واليأس  التلقائية  االفكار  أن  إىل  النتائج  وأشارت  الذات،  مفهوم  ومقياس 

باالكتئاب، وأن أفراد العينة قادرون عىل اإلفصاح عن مشاعرهم الذاتية املعربة عن االكتئاب.

وهدفت دراسة هارتيل، ليكل، وماكلن )Hartley, Lickel & Maclean, 2008( إىل الكشف 
بدرجة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األفراد  لدى  االطمئنان  عن  والبحث  االكتئاب  بين  العالقة  عن 
بسيطة، حيث تكونت عينة الدراسة من )87( شخصاً معاقاً ذهنياً بدرحة بسيطة، واستخدمت 
الدراسة مقياس جالسكو لالكتئاب ومقياس البحث عن االطمئنان، والتقارير الذاتية للتفاعالت 
توجد  أنه  النتائج  وأوضحت  بسيطة،  بدرجة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  السلبية  االجتماعية 
عالقة ارتباطية موجبة بن أعراض االكتئاب والبحث املفرط عن االطمئنان، وأن السلبية ورفض 

التفاعالت االجتماعية توسطت جزئياً العالقة بن البحث املفرط عن االطمئنان واالكتئاب.

املعاملة  إساءة  بن  العالقة  عن  الكشف  محاولة  إىل  هدفت   )2013( الضفري  دراسة  أما 
الوالدية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة املساء إليهم ودرجة كّل من القلق واالكتئاب 
لديهم، وتكونت عينة الدراسة من )50( طفالً معاقاً ذهنياً تراوحت أعمارهم بن )8-12( سنة، 
تم تحديد )30( طفالً لديهم إعاقة ذهنية بسيطة ممن تعرضوا إلساءة املعاملة الوالدية )13( من 
الذكور و)17( من اإلناث، وتم تحديد )20( طفالً لديهم إعاقة ذهنية بسيطة ممن لم يتعرضوا 
إساءة  مقياس  عىل  الدراسة  أدوات  واشتملت  إناث،  و)7(  ذكراً   )13( الوالدية  املعاملة  إلساءة 
املعاملة الوالدية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ، ومقياس القلق لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، 
ومقياس رينولدز الكتئاب األطفال، وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بن 
متوسط درجات االكتئاب بن الذكور واإلناث لصالح الذكور ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة 
املساء إليهم، كما أظهرت النتائج وجود ارتباط بن بعد اإلساءة النفسية واالكتئاب عىل الرغم 

من عدم وجود ارتباط دال مع بعدي اإلهمال واإلساءة الجسدية.

وهدفت دراسة مبارك )2016( إىل التعرف عىل املهارات االجتماعية وعالقتها باالكتئاب لدى 
األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة بدولة الكويت، وتكونت عينة البحث من )80( تلميذاً 
معاقاً ذهنياً بدرجة بسيطة )40( ذكور، و)40( إناث، تراوحت أعمارهم مابن )13-10( سنة، 
وتم استخدام مقياس تقدير املهارات االجتماعية صورة املعلمن، ومقياس االكتئاب كما يدركها 
املعاق ذهنياً، وأشارت النتائج إيل أن مستوى املهارات االجتماعية كان متوسطاً لدى األطفال ذوي 
اإلعاقة الذهنية، حيث كان املستوى يف تكوين الصداقات هو األكثر انخفاضاً، يليه الضبط الذاتي 
ثم املبادرة ثم التفاعل االجتماعي ثم املهارات االجتماعية االكاديمية- املدرسية وأخراً املسؤولية 
ذوي  األطفال  لدى  االكتئاب  أعراض  لظهور  الكيل  املستوى  أن  النتائج  وأظهرت  االجتماعية، 
اإلعاقة الذهنية ضئيل، وأنه التوجد فروق دالة إحصائياً يف متوسط أبعاد املهارات االجتماعية بن 
الذكور واإلناث ذوي االعاقة الذهنية، وأنه توجد فروق دالة إحصائياً يف متوسط أبعاد االكتئاب 
بن الذكور واإلناث ذوي اإلعاقة الذهنية فهو أعىل لدى اإلناث عن الذكور، كما أسفرت النتائج 
عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بن الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية والدرجة 
الكلية لالكتئاب لدى الطفل املعاق ذهنياً، وأنه يمكن التنبؤ بالكتئاب من خالل درجة املهارات 

االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
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المحور الثالث: الدراسات المتعلقة بالمهارات االجتماعية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية:
أجرى تيكنارسلن وبينار، وسوكوجلو )TeKinarslan, Pinar & Sucuoglu, 2012( دراسة 
هدفت إىل مقارنة نتائج تقييم املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي االعاقة الذهنية من قبل 
معلميهم وأمهاتهم، ومعرفة االختالف يف املهارات االجتماعية وفقاً ملتغرات النوع والعمر ودرجة 
اإلعاقة الذهنية والعجز اإلضايف لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، وتكونت عينة الدراسة من 
)12-6( سنة،  بن  ما  أعمارهم  ترتاوح  الفكرية،  الرتبية  مدارس  يف  ذهنياً  معاقاً  (562( طفالً 
لتقيم  ومقياساً  املعلمن،  قبل  من  االجتماعية  املهارات  لتقيم  مقياساً  الدراسة  واستخدمت 
بن  إحصائياً  داالً  ارتباطاً  هناك  أن  إىل  النتائج  وأشارت  األمهات،  قبل  من  االجتماعية  املهارات 
الدرجة الكليه للمهارات االجتماعية لتقييم املعلمن واألمهات، كما أشارت النتائج إىل أن معدل 
أنه اليوجد اختالف يف  إىل  النتائج  الذكور، كما أشارت  اإلناث أعىل من  املهارات االجتماعية عند 

املشكالت السلوكية حسب العمر.

االجتماعية  املهارات  التعرف عىل مستوى  إىل  دراسة هدفت    (Karra,2013( كارا  وآجرى 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، وكذلك الفروق يف تلك املهارات االجتماعية بن األطفال ذوي 
اإلعاقة الذهنية املقيمن يف مدارس خاصة، واملقيمن يف املنزل مع أرسهم، تكونت عينة الدراسة 
من )120( طفالً من ذوي اإلعاقة الذهنية ترتاوح أعمارهم ما بن )5-10( سنوات، منهم )75) 
طفالً يقيمون يف مدارس خاصة للمعاقن ذهنياً، و)75( يقيمون مع ارسهم يف مدن حيدر أباد 
وإسكندر أباد يف الهند، تم تصميم مقياس املهارات االجتماعية للمعاقن ذهنياً من قبل الباحث 
ومكون من ستة مجاالت: التفاعل، املبادرة، التعاون، االتصال، اإلدارة الذاتية، واللعب الجماعي، 
وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى اكتساب املهارات االجتماعية بن 
األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية الذين يدرسون يف مدارس خاصة والذين يدرسون يف املنزل، لصالح 

من يدرسون يف مدارس خاصة.

كما هدفت دراسة بروكس )Brooks, at al 2015( إىل الكشف عن الفروق بن نمط املشاركة 
والطالب  التعلم  صعوبات  وطالب  الذهنية  اإلعاقة  طالب  بن  االجتماعية  والكفائة  االجتماعية 
املهارات  تحسن  يف  موجهه  الغر  املدرسية  غر  االنشطة  فاعلية  مدى  من  والتحقق  العادين 
االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من )117( طالباً تراوحت اعمارهم بن )8-11( سنة، )40) 
طالباً لديهم إعاقة ذهنية ، و )53( طالباً لديهم صعوبات تعلم، و)24( طالباً من العادين ثم 
استخدمت أداة مقياس االنشطة ومقياس املهارات االجتاعية، أظهرت النتائج أن األنشطة غر 
املدرسية لها دور يف تحسن املهارات االجتماعية لدى كل أفراد العينة، وأن الطالب ذوي اإلعاقة 

الذهنية لديهم مهارات اجتماعية أقل من الطالب العادين، ومن طالب ذوي صعوبات التعلم. 

وهدفت دراسة الجربين وأبو زياد )2016( إىل التعرف عىل الفروق يف املهارات االجتماعية 
متغرات  ضوء  يف  الرياض  مدينة  يف  وغراملدمجن  املدمجن  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  بن 
الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  وتلميذة  تلميذاً   )117( من  الدراسة  عينة  وتكونت  والجنس،  النوع 
مدمجن،  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  تلميذاً    )37( منهم  سنة،   )12-6( من  أعمارهم  تراوحت 
و)28(  تلميذاً من ذوي اإلعاقة الذهنية غر مدمجن، و )27( تلميذة من ذوات اإلعاقة الذهنية 
املدمجات، و )25( تلميذة من ذوات اإلعاقة الذهنية غر املدمجات، وتم استخدام مقياس تقدير 
التالميذ  أنه يوجد فروق بن  النتائج  التالميذ املدرسية، واظهرت  املهارات االجتماعية وسجالت 
ذوي اإلعاقة الذهنية املدمجن وغر املدمجن يف املهارات االجتماعية )اتباع القواعد والتعليمات، 
فروق  التوجد  بينما  املدمجن  التالميذ  لصالح  املسؤولية(  تحمل  اللعب،  واملشاركة،  التعاون 
بينهما يف ) التواصل، تكوين األصدقاء، وقت الفراغ، مواجهة املواقف الصعبة(، وأنه يوجد فروق 
والتعليمات،  القواعد  اتباع   ( يف  املدمجات  وغر  املدمجات  الذهنية  اإلعاقة  ذوات  التلميذات  بن 
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التعاون واملشاركة، اللعب، تكوين األصدقاء، تحمل املسؤولية، مواجهة املواقف الصعبة( لصالح 
املدمجات بينما التوجد فروق يف ) التواصل، وقت الفراغ(.  

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
واالكتئاب  النفسية  بالوحدة  الشعور  من  كالً  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  عرض  بعد 
    ( Kucuker & Tekinarslan 2015 (واملهارات االجتماعية أشارت دراسة كوكيور وتكينارسالن
أنه يوجد عالقة ارتباطية سالبة بن الوحدة النفسية واملهارات االجتماعية، كما أشارت بعض 
االجتماعية كدراسة مبارك  االكتئاب واملهارات  ارتباطية سالبة بن  أنه يوجد عالقة  الدراسات 
(2016(، كما أشارت دراسة هيمان ومارجاليت )Heiman & Margalit, 1998( إىل وجد عالقة 
ارتباطية موجبة بن الوحدة واالكتئاب، وعالقة ارتباطية سالبة بن املهارات االجتماعية وكل من 

الوحدة واالكتئاب، فكلما زادت املهارات االجتماعية قلت مشاعر الوحدة واالكتئاب.

أنه لم توجد دراسات عربية تناولت  الباحث  الدراسات السابقة استفاد  ومن خالل عرض 
املتغرات التي تناولتها الدراسه الحالية، كما استفاد يف تحديد املنهج املناسب للبحث الحايل وهو 
املنهج الوصفي املقارن، وتحديد عينة الدراسة من ذوي االعاقة الذهنية بدرجة بسيطة، كما تم 
تحديد سن األطفال ليكونوا عينة الدراسة، كما تمكن الباحث من االطالع عىل مقاييس الشعور 
بالوحدة النفسية ومقاييس االكتئاب ومقاييس املهارات االجماعية، باإلضافة إىل االستفادة من 

نتائج الدراسات السابقة يف تفسر ومناقشة نتائج البحث الحايل.

منهج البحث:  
تم استخدام املنهج الوصفي املقارن، نظراً مالءمته للبحث الحايل وأهدافه، فاملنهج الوصفي 
للوصول  وتفسرها  وتحليلها  مقارنتها  ثم  واملعلومات  الحقائق  تجميع  عىل  يعتمد  املقارن 
بالنتائج إىل تعميمات مقبولة لحل املشكلة.  ويف البحث الحايل فإن الظاهرة املطلوب تحديدها، 
هي التعرف عىل الفروق يف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفي املهارات 

االجتماعية من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة.

 مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع األطفال ذوي االعاقة الذهنية بدرجة بسيطة التي ترتاوح 
أعمارهم ما بن )9-12( سنة امللتحقن يف مدارس الرتبية الفكرية وتأهيل الرتبية الفكرية بدولة 
الكويت، واملسجلن يف العام الدرايس )2016-2017( وقد بلغ حجم املجتمع )702( طفالً وطفلة.

شروط اخيار العينة:
أن ترتاوح نسبة ذكائهم من )55( إىل )70( حسب مقياس ستانفورد بينيه.. 1

أن يرتاوح عمرهم الزمني من )9( إىل )12( سنة.. 2

أن يكون درس يف املركز أكثر من سنة.. 3

أن يطبق املقياس عىل الطالب املعلم الذي درسه سنة فأكثر.. 4

عينة البحث: بلغت عينة البحث )90( طفالً من ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة ترتاوح 
الرتبية  بمدارس  ملتحقن  أنثى(   31 ذكر،   59( من  تكونت  كما   ،)75-50( من  ذكائهم  نسبة 
الفكرية وتأهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت لكونها املدارس الحكومية الوحيدة يف الكويت 
التي تهتم بتعليم ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة، وقد تم اختيار )100( طفل إال أنه عند 
الدراسة )90)  الدراسة لم يكمل بعض األطفال تطبيق األدوات، ولذا بلغت عينة  أدوات  تطبيق 
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طفالً، كما بلغ متوسط أعمارهم )10.58( بانحراف معياري قدره )1.19( ، ويوضح الجدول 1 
خصائص أفراد عينة البحث وفقاً ملتغرات العمر والنوع واملدراس امللتحقن بها.

جدول 1 توزيع عينة البحث وفقًا ملتغيرات العمر والنوع واملدراس امللتحقني بها

متوسط املجموعالعمراملدراس
األعمار

االنحراف 
املعياري 12 سنة11 سنة10 سنوات9 سنوات

13111154010.201.04الرتبية الفكرية للبنن

117853110.231.11الرتبية الفكرية للبنات

1919120تأهيل الرتبية الفكرية للبنن

241819299010.581.19املجموع

أدوات البحث:
تم االعتماد يف جمع بيانات البحث الحايل عىل مقياس تقدير املهارات االجتماعية للمعاقن 
الشعور  ومقياس  ذهنياً  املعاق  الفرد  يدركه  كما  االكتئاب  تقدير  مقياس  إىل  باإلضافة  ذهنياً، 

بالوحدة النفسية، وفيما ييل وصف ألدوات البحث.

أواًل : مقياس تقدير المهارات االجتماعية، من إعداد )مبارك، 2016(

الهدف من المقياس:
الذهنية  املهارات االجتماعية لدى األفراد ذوي اإلعاقة  املقياس إىل تقدير درجة  يهدف هذا 
البسيطة من قبل املعلمن.  ويتكون مقياس تقدير املهارات االجتماعية من )59( عبارة موزعة 
عىل )6( أبعاد وهي: التفاعل االجتماعي، الضبط الذاتي، املسؤولية االجتماعية، تكوين الصداقات، 

املبادرة، واملهارات االجتماعية األكاديمية- املدرسية.  

وصف املقياس:
يتكون املقياس من )59( فقرة موزعة عىل )6( أبعاد، وهي: 

الذهنية  التفاعل االجتماعي: يتضمن مهارات تبادل الحديث بن ذوي اإلعاقة  البعد األول: 
 ،28  ،21  ،14  ،7 10 فقرات هي:)2،  واآلخرين، والتفاعل معهم بمشاركتهم األنشطة، ويمثلة 

.(56 ،53 ،50 ،43 ،36

عىل  ذهنياً  املعاق  وقدرة  الذاتي،  االنضباط  مهارة  يتضمن  الذاتي:  الضبط  الثاني:  البعد 
9 فقرات  التحكم بانفعاالته، وتقبل النقد، واستخدامه لردود الفعل املناسبة للموقف، وتمثله 

هي: )5 ،10 ،17 ، 23، 29، 35، 44، 54، 58).

البعد الثالث: املسؤولية االجتماعية: يتضمن مهارة احرتام املعاق ذهنياً للقوانن، وتطبيقه 
لألوامر والتعليمات وحفاظه عىل املمتلكات الخاصة والعامة، وتمثله 10 فقرات هي: ) 1، 16 ، 

.(55 ،47، 39 ،34 ،30 ،24 ،18 ،13

مع  إيجابية  عالقة  ذهنياً  املعاق  إلقامة  املهمة  املهارات  يتضمن  الصداقات:  تكوين  الرابع:  البعد 
اآلخرين، و تقبل أقرانه له اجتماعياً، وتمثله 10 فقرات هي: )3، 8، 15، 19، 22، 27 ،32 ،40 ،45 ،59).

البعد الخامس: املبادرة: يتضمن مهارة املعاق ذهنياً يف البدء بالتفاعل مع اآلخرين، واملبادأة، 
وتمثله 10 فقرات هي: )4 ، 11، 16، 26، 33، 38، 42، 49 ،51 ،57).
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البعد السادس: املهارات األكاديمية- املدرسية: يتضمن املهارات التي ترتبط باألداء األكاديمي 
للمعاق ذهنياً واشرتاكه باألنشطة التعليمية، وتمثله 10 فقرات هي: )9، 12، 20، 25، 31، 37، 

.(52 ،48 ،46 ،41

طريقة تطبيق وتصحيح المقياس:        
بدرجة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األفراد  عىل  االجتماعية  املهارات  تقدير  مقياس  تطبيق  يتم 
بسيطة، من خالل استجابات املعلمن عىل فقرات املقياس باختيار بند اإلجابة األقرب إىل مهارات 
إذا كانت  بند اإلجابة )كثراً(  أمام  يتم وضع عالمة )✓(  يتم مالحظتها، حيث  التي  املفحوص 
العبارة تصف املهارة التي يقوم بها املفحوص بكثرة واستمرار )بشكل دائم(، ويتم وضع عالمة 
(✓( أمام بند اإلجابة )أحياناً( إذا كانت العبارة تصف املهارة التي يقوم بها املفحوص بشكل 
متذبذب) يف بعض األحيان(، يف حن يتم وضع عالمة )✓( أمام بند اإلجابة )أبداً( إذا كانت العبارة 

تصف املهارة التي اليقول بها املفحوص بتاتاً.

ويتم تصحيح فقرات املقياس عىل التدريج الثالثي كالتايل )كثراً:3(، )أحياناً:2(، )أبداً:1(، 
وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس من )59-177(، وتشر الدرجة املرتفعة إىل أن املفحوص يتمتع 
بمهارات اجتماعية عالية، بينما تشر الدرجة املنخفضة إىل أن املفحوص لديه قصور يف املهارات 

اإلجتماعية.

الخصائص السيكومترية للمقياس ) الصدق والثبات(:
استطالعية  عينة  خالل  من  املقياس  وثبات  صدق  من  بالتحقق   )2016 )مبارك،  قامت 
قوامها)40( تلميذاً وتلميذة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة من مدارس الرتبية الفكرية بدولة 

الكويت، تراوحت أعمارهم )10-13( سنة، بمتوسط )12.45(، وانحراف معياري )0.50).

حيث تم حساب صدق املقياس، وذلك عن طريق الصدق الظاهري  من خالل عرضه عىل )11) 
من املحكمن من ذوي االختصاص يف مجال الرتبية الخاصة، وعلم النفس، والقياس والتقويم 
كما تم التحقق من صدق اإلتساق الداخيل للمقياس بحساب معامل اإلرتباط برسون بن كل 
عبارة مع الدرجة الكلية للبعد وللمقياس وأظهرت النتائج أن غالبية عبارات املقياس، تمتعت 
إليه وتراوحت مابن )0.300 –  تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  بالدرجة  ارتباطها  بدرجة مرتفعة يف 
 ،)0.01( أقل من  عند مستوى  إحصائية  داللة  ذات  االرتباط  غالبية معامالت  وكانت   ،)0.897
ذات داللة  للمقياس يف غالبيتها  الكلية  بالدرجة  العبارات  ارتباط  األمر جاءت معامالت  وكذلك 

إحصائية عند مستوى أقل من )0.01).

كما تم التحقق من صدق التكوين الفريض للمقياس بحساب معامالت االرتباط بن األبعاد 
املكونة للمقياس والدرجة الكلية، وتبن أن جميع األبعاد املكونة للمقياس ترتبط بالدرجة الكلية 
ارتباطاً داالً عند مستوى )0.01(، كما أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً داالً عند 
الدرجة  ومع  البعض  بعضها  مع  متسقة  املقياس  أبعاد  أن  عىل  داللة  ذلك  ويف  املستوى،  نفس 

الكلية. 

ذهنياً  للمعاقن  االجتماعية  املهارات  تقدير  ملقياس  الداخيل  االتساق  ثبات  استخراج  وتم 
باستخدام معامل ألفا كرونباخ، والتي بلغت قيمتها للدرجة الكلية )0.966( وتعد هذه الدرجة 
قيمة مرتفعة لثبات املقياس، كما كانت معامالت الثبات لجميع أبعاد املقياس مرتفعة وترتاوح 
بن )0.828 - 0.923(، مما يدل عىل تمتعه بثبات جيد.  وتم االكتفاء بالصدق والثبات ملقياس 
مهاراتها  قياس  املراد  الفئة  وألن  وثبات،  صدق  من  به  يتميز  بما  االجتماعية  املهارات  تقدير 

االجتماعية مطابقة تماماً للفئة التي بني ألجلها املقياس، ولحداثة املقياس.
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تعريب   )Reynolds, 1989( ريونولدز   ويليام  إعداد  من  األطفال،  اكتئاب  مقياس   : ثانياً 
)الضفري، 2013).

الهدف من املقياس: يهدف املقياس للكشف عن أعراض االكتئاب لدى األطفال،  وذلك من 
 (DSM( خالل مجموعة من األعراض املذكورة يف الدليل األمريكي لتشخيص االضطرابات النفسية

.Robins, Endicott, Spitzer واملحكات التشخيصية التي قدمها

وصف المقياس:
يتكون املقياس من )30( بنداً يمثل كل منها أحد أعراض االكتئاب، ويستخدم مع األطفال 
العادين والذين يعانون من مشكالت تعليمية أو سلوكية أو انفعالية والذين ترتاوح أعمارهم من 

(8-12( سنة.

طريقة تطبيق وتصحيح المقياس:
يمكن تطبيق املقياس بصورة فردية أو يف مجموعات صغرة من خمسة إىل عرشة أطفال، 

كما يستغرق زمن تطبيق املقياس من )5-10( دقائق.

ويتم تصحيح بنود املقياس من ) 1 –29( عىل التدريج الرباعي كالتايل )دائماً:4(، )أحياناً:3(، 
)نادراً:2(، )أبداً:1(، أما البنود العكسية وهي )1 5 10 12 23 25( فيتم تصحيحها التايل )أبداً:4(، 
)نادراً:3(، )أحياناً:2(، )دائماً:1(، وأما درجة البند األخر التي تعرب عن الحالة االنفعالية للوجه 
فتتكون من خمسة مستويات ) حزين جداً: 5، حزين : 4، ليس حزيناً أو سعيداً: 3، سعيد: 2، 
إىل  املرتفعة  الدرجة  وتشر    ،)121-30( من  للمقياس  الكلية  الدرجة  وترتاوح   )1 جداً:  سعيد 

وجود إكتئاب مريض لدى الطفل.

املقياس  صدق  من  التحقق  تم  والثبات(:  الصدق   ( للمقياس  السيكومرتية  الخصائص 
الكلية  الدرجة  االرتباط بن كل عبارة مع  األصلية، وذلك عن طريق حساب معامل  يف صورته 
ارتباطها  يف  مرتفعة  بدرجة  تمتعت  املقياس،  عبارات  غالبية  أن  النتائج  وأظهرت  للمقياس 

بالدرجة الكلية للمقياس وتراوحت مابن )0.30 – 0.50).

كما تم التحقق من الصدق املرتبط باملحك بحساب معامل االرتباط بن مقياس ريونولدز 
معامل  قيمة  وبلغت  لألطفال،  االكتئاب  تقدير  مقياس  عىل  الكلية  والدرجة  األطفال  الكتئاب 

االرتباط )0.76( وهو دال إحصائياً عند مستوى )0.01).

وتم استخراج ثبات االتساق الداخيل ملقياس ريونولدز الكتئاب األطفال باستخدام معامل 
ألفا كرونباخ والتي بلغت قيمتها )0.90( وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات املقياس، كما تم 
استخراج معامل ثبات االستقرار من خالل تطبيق املقياس وإعادة التطبيق، وبلغت قيمة معامل 

الثبات وفق هذه الطريقة )0.85).

صدق وثبات المقياس في البحث الحالي
استطالعية قوامها  األطفال عىل عينة  تم حساب صدق وثبات مقياس ريونولدز الكتئاب 
(25( طفالً من ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة، تراوحت أعمارهم )9-12( سنة، بمتوسط 
للمقياس  الداخيل  االتساق  صدق  من  التحقق  تم  حيث   .)0.96( معياري  وانحراف   ،)11.40)
بحساب معامل االرتباط برسون بن كل عبارة مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول 2 يوضح 

هذه النتائج.
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جدول  2 معامالت االرتباط بني عبارات مقياس ريونولدز الكتئاب األطفال مع الدرجة الكلية للمقياس

االرتباط بالدرجة الكليةرقم العبارةاالرتباط بالدرجة الكليةرقم العبارةاالرتباط بالدرجة الكليةرقم العبارة

1.719**11.446*21.780**

2.436*12.535**22.424*

3.579**13.530**23.556**

4.501*14.567**24.455*

5.663**15.426*25.512**

6.483*16.884**26.731**

7.675**17.623**27.484*

8.622**18.509**28.814**

9.622**19.819**29.442*

10.611**20.896**30.644**

* دال إحصائياً عند مستوى 0.05
 ** دال إحصائياً عند مستوى 0.01 

 يتضح من الجدول 2 أن غالبية عبارات املقياس، تمتعت بدرجة مرتفعة يف ارتباطها بالدرجة 
الكلية للمقياس وتراوحت مابن )0.424 – 0.896(، وكانت غالبية معامالت االرتباط ذات داللة 

إحصائية عند مستوى أقل من )0.01).

وتم استخراج ثبات االتساق الداخيل للمقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، والتي بلغت 
بناًء عىل  لذا  املقياس،  لثبات  قيمة مرتفعة  الدرجة  وتعد هذه   )0.926( الكلية  للدرجة  قيمتها 
النتائج التي تم التوصل إليها فإن مقياس االكتئاب لألطفال يمتاز بدرجة صدق وثبات مناسبة 

ألغراض البحث الحايل. 

ثالثًا: مقياس الشعور بالوحدة النفسية، من إعداد )عبدالوهاب، 1996(.
الهدف من المقياس: يهدف هذا املقياس إىل تقدير درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال.

وصف املقياس:
يتكون املقياس من )48( فقرة موزعة عىل )4( أبعاد وهي: 

البعد األول: افتقاد عالقات الصداقة واملودة والحب: يتضمن شعور الطفل بالضيق والحزن، 
الفتقاده عالقات الصداقة واملودة والحب من قبل اآلخرين  ويمثله 12 فقرة هي: )1 ، 5، 9 ،13 ،17 ، 

.(45 ،41 ،37 ،33 ،29 ،25 ،21

بالنبذ والتجنب  الطفل  بالعزلة والتجنب االجتماعي: يتضمن شعور  الشعور  الثاني:  البعد 
واإلهمال من قبل اآلخرين   ويمثله 12 فقرة هي: ) 2 ،6 ، 10، 14، 18، 22، 26 ،30 ،34 ، 38،   

.(46، 42

املهارات  من  لعدد  الطفل  افتقاد  بها  ويقصد  االجتماعية:  املهارات  افتقاد  الثالث:  البعد 
االجتماعية األساسية مثل )مهارة االنتباه، حسن االستماع، تكوين الصداقات، مهارة الحديث، 
املشاركة والتعاون( ويمثله 12 فقرة هي: ) 3، 7، 11، 15 ،19 ،23 ،27 ، 31، 35، 39 ،43 ،47 ).

البعد الرابع: الخوف وعدم الثقة: ويقصد به إحساس الطفل بعدم قيمته وفائدته باإلضافة 
إىل إحساسه بعدم الثقة بالنفس وتسفيه اآلخرين آلرائه ويمثله 12 فقرة هي:   ) 4، 8، 12، 

.( 48 ،44 ،40 ،36 ،32 ،28 ،24 ، 20، 16
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طريقة تطبيق وتصحيح المقياس:
يتم تطبيق مقياس الشعور بالوحدة النفسية عىل األطفال، بعد أن يتم رشحه لهم، والطلب 
منهم اختيار اإلجابة األقرب لهم والتي تعرب عن شعورهم وأحاسيسهم. ويتم تصحيح فقرات 
املقياس عىل التدريج الثالثي كالتايل )دائماً:3(، )أحياناً:2(، )أبداً:1(، باستثناء العبارات )9 ،-13

كالتايل  فيتم تصحيحها   )48،  47  ،  45،  44  ،43  ،  42،  41،  39،  37  ،  35،  33  ،  27،  20،  15  ،
)دائماً:1(، )أحياناً:2(، )أبداً:3(، وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس من )48-144(، وتشر الدرجة 

املرتفعة إىل ارتفاع الشعور بالوحدة النفسية.

اخلصائص السيكومترية للمقياس ) الصدق والثبات(:
قامت )عبدالوهاب، 1996( بالتحقق من صدق املقياس، وذلك عن طريق صدق املحتوى من 
خالل عرض املقياس عىل املحكمن، كما قامت بالتحقق من صدق التكوين، وقد أشارت النتائج 
إىل أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق، كما تم استخراج معامل ثبات االستقرار من خالل 

تطبيق املقياس وإعادة التطبيق، وبلغت قيمة معامل الثبات وفق هذه الطريقة )0.936).

صدق وثبات املقياس يف البحث احلالي
قوامها  استطالعية  عينة  عىل  النفسية  بالوحدة  الشعور  مقياس  وثبات  صدق  حساب  تم 
سنة،   )12-9( أعمارهم  تراوحت  البسيطة،  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  وتلميذه  تلميذاً   )25)
الداخيل  اإلتساق  صدق  من  التحقق  تم  حيث   .)0.96( معياري  وانحراف   ،)11.40( بمتوسط 
 3 للمقياس بحساب معامل االرتباط برسون بن كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد والجدول 

يوضح هذه النتائج.

جدول 3 معامالت االرتباط بني عبارات مقياس الشعور بالوحدة النفسية مع الدرجة الكلية للبعد.

إفتقاد عالقات الصداقة واملودة 
والحب

الشعور بالعزلة والتجنب 
االجتماعي

الخوف وعدم الثقةافتقاد املهارات االجتماعية

رقم االرتباط بالبعدرقم العبارةاالرتباط بالبعدرقم العبارة
العبارة

رقم االرتباط بالبعد
العبارة

االرتباط بالبعد

1.597**2.471*3.519**4.552**

5.579**6.625**7.440*8.481*

9.467*10.695**11.647**12.487*

13.450*14.535**15.570**16.621**

17.682**18.749**19.473*20.439*

21.520**22.682**23.598**24.694**

25.603**26.500*27.462*28.532**

29.549**30.695**31.580**32.425*

33.528**34.448*35.519**36.557**

37.553**38.704**39.808**40.437*

41.426*42.531**43.572**44.521**

45.433*46.631**47.603**48.514**

* دال إحصائياً عند مستوى 0.05
 ** دال إحصائياً عند مستوى 0.01 

يتضح من الجدول 3 أن غالبية عبارات املقياس، تمتعت بدرجة مرتفعة يف ارتباطها بالدرجة 
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وتراوحت مابن )0.425 – 0.749(، وكانت غالبية معامالت االرتباط 
ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )0.01(، كما تم التحقق من صدق التكوين الفريض 
للمقياس بحساب معامالت االرتباط بن األبعاد املكونة للمقياس والدرجة الكلية ويبن الجدول 



76

العدد السادس  والسبعونمجلة الطفولة العربية الفروق يف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفضي املهارت 

4 مصفوفة معامالت االرتباط بن أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية. 

جدول 4 معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس الشعور بالوحدة النفسية مع الدرجة الكلية

إفتقاد عالقات البعد
الصداقة واملودة 

والحب

الشعور بالعزلة 
والتجنب 
االجتماعي

افتقاد املهارات 
االجتماعية

الخوف وعدم 
الثقة

الدرجة الكلية

افتقاد عالقات الصداقة 
واملودة والحب

1.686**.697**.646**.858**

الشعور بالعزلة والتجنب 
االجتماعي

1.826**.627**.900**

**912.**1.665افتقاد املهارات االجتماعية

**1.835الخوف وعدم الثقة

 ** دال إحصائياً عند مستوى داللة  0.01 

4 أن جميع األبعاد املكونة ملقياس الشعور  املبينة بالجدول  يتضح من مصفوفة االرتباط 
بالوحدة النفسية ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطاً داالً عند مستوى )0.01(، كما أن جميع األبعاد 
املقياس  أبعاد  أن  عىل  داللة  ذلك  ويف  املستوى،  نفس  عند  داالً  ارتباطاً  البعض  ببعضها  ترتبط 

متسقة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية.

كما تم استخراج ثبات الفا كرونباخ ملقياس الشعور بالوحدة النفسية باستخدام معامل 
ألفا كرونباخ والتي بلغت قيمتها للدرجة الكلية )0.931(، وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات 
املقياس، والجدول 5 يوضح نتائج الثبات أبعاد املقياس، ويتضح منه أن معامل الثبات لجميع 

أبعاد مقياس الشعور بالوحدة النفسية، مرتفع مما يدل عىل تمتعه بثبات جيد.

جدول 5   معامالت ثبات الفا كرونباخ ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

معامل الثباتالبعد

0.773افتقاد عالقات الصداقة واملودة والحب

0.835الشعور بالعزلة والتجنب االجتماعي

0.800افتقاد املهارات االجتماعية

0.755الخوف وعدم الثقة

0.931الدرجة الكلية

يتضح من مجمل نتائج الصدق والثبات التي تم التوصل إليها إىل أن مقياس الشعور بالوحدة 
النفسية يمتاز بدرجة صدق وثبات مناسبة ألغراض البحث الحالية.

األساليب اإلحصائية: استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة البحث 
:(SPSS( من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

املهارات . 1 مستوى  عن  للكشف  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات 
االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.

الذهنية . 2 اإلعاقة  ذوي  التالميذ  مجموعتي  بن  الفروق  عن  للكشف  وتني  مان  اختبار 
مرتفعي ومنخفي املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية واإلكتئاب.

اختبار )t( للعينات املستقلة للكشف عن الفروق بن الذكور واإلناث ذوي اإلعاقة الذهنية . 3
عىل أبعاد املهارات االجتماعية.
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أسئلة الدراسة:

النتائج المتعلقة بسؤال البحث األول:
لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص عىل: » ما نسبة انتشار املهارات االجتماعية لدى 
األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية؟« تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات أفراد 
العينة عىل مقياس املهارات االجتماعية، باإلضافة إىل حساب النسبة املئوية لدرجة توفر املهارات 

االجتماعية والجدول 6 يوضح النتائج بمقياس املهارات االجتماعية.  

 جدول 6   املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، الستجابات العينة على مقياس املهارات االجتماعية

عدد البعد
العبارات

الدرجة 
العظمى

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

نسبة انتشار 
املهاره

70.13%103021.043.93التفاعل االجتماعي

67.70%92718.283.44الضبط الذاتي

72.67%103021.804.24املسؤولية االجتماعية

66.96%103020.093.79تكوين الصداقات

66.70%103020.014.25املبادرة

72.04%103021.613.81املهارات االكاديمية

69.40%59177122.8320.46الدرجة الكلية

اإلعاقة  ذوي  الطلبة  لدرجات  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات   ،6 الجدول  يبن 
يساوي  الكيل  املتوسط  أن  الجدول،  من  ويتضح  االجتماعية،  املهارات  مقياس  عىل  الذهنية 
املهارات  ترتيب  ويمكن  قدره)%69.40(   وبمستوى   ،)20.46( معياري  وبانحراف   )122.83)
بعد  جاء  التايل:  النحو  عىل  املستوى  حسب  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى  االجتماعية 
بانحراف   )21.80( قدره  حسابي  وبمتوسط   )%72.67( بمستوى  أوالً  االجتماعية  املسؤولية 
حسابي  وبمتوسط   )%72.04( بمستوى   االكاديمية  املهارات  ثانياً  وجاء   ،)4.24( معياري 
بمستوى   االجتماعي  التفاعل  بعد  ثالثاً  وجاء   ،)3.81( معياري  وبانحراف   )21.61( يساوي 
(70.13%( وبمتوسط حسابي يساوي  )21.04( وبانحراف معياري )3.93(، وجاء بعد الضبط 
الذاتي رابعاً بمستوى )67.70%( وبمتوسط حسابي قدره )18.28( بانحراف معياري )3.44(، 
ويليه بعد تكوين الصداقات بمستوى )66.96%( وبمتوسط حسابي قدره )20.09( بانحراف 
معياري )3.79(، وأخرا جاء بعد املبادرة بمستوى )66.70%( وبمتوسط حسابي قدره )20.01) 

بانحراف معياري )4.25).

مناقشة نتائج السؤال األول:
أظهرت نتائج البحث الحايل املتعلقة بالسؤال األول أن املستوى الكيل للمهارات االجتماعية 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية جاءت بمتوسط حسابي يساوي )122.83(، ونسبة مئوية 
بلغت )69.40%(. وكان مستوى مهارة املسؤولية االجتماعية أوالً، ثم املهارات األكاديمية، ويليه 
مهارة التفاعل االجتماعي، ثم مهارة الضبط الذاتي ، فمهارة تكوين الصداقات، وأخراً جاءت 

مهارة املبادرة.

فعىل الرغم من أن من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية لديهم قصور يف املهارات االجتماعية، 
الذهنية  اإلعاقة  الطالب ذوي  أن    )Brooks et al, 2015( إليه بروكس وآخرون أشار  وذلك ما 
لديهم مهارات اجتماعية أقل من الطالب العادين ومن طالب ذوي صعوبات التعلم، إال أن نتائج  
البحث الحالية أشارت إىل أن مستوى املهارات االجتماعية  لدى ذوي االعاقة الذهنية جاء بنسبة 
االجتماعية  املهارات  بتحسن  األمور  أولياء  أهتمام  ضوء  يف  ذلك  تفسر  ويمكن   ،)%69.40)
ألبنائهم، كما يعترب الدور الذي يقوم به املعلمون مؤثراً يف تحسن املهارات االجتماعية لديهم، 
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وذلك من خالل األنشطة غر املدرسية التي يقومون بها والربامج التدريبية مما يحسن املهارات 
االجتماعية لديهم، حيث أشارت دراسة بروكس )Brooks, at al 2015( أن األنشطة غر املدرسية 

لها دور يف تحسن املهارات االجتماعية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية.

وأشارت نتائج  البحث الحالية إىل أن مهارة املسؤولية االجتماعية هي أعىل نسبة مئوية بن 
املهارات االجتماعية األخرى حيث تصدرت املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت )72.67%(، لتأتي 
األخرى،  االجتماعية  املهارات  بن   )%72.04( بنسبة  الثانية  االكاديمية  االجتماعية  املهارات 
املهارات  الثالثة بنسبة مئوية بلغت )70.13%( بن  املرتبة  التفاعل االجتماعي يف  يليها مهارة 
االجتماعية األخرى،  وذلك ما أشار إليه )الخطيب وآخرون، 2007( يف ذكر الخصائص االجتماعية 
للمعاقن ذهنياً بدرجة بسيطة أنها تبدو يف األداء مقاربة لألطفال العادين املناظرين يف العمر 
الزمني، يف مهارات الحياة اليومية واملهارات اللغوية ومهارات تحمل املسؤولية ومهارة التفاعل 
مع اآلخرين، واليعني ذلك عدم وجود مشكالت اجتماعية لديهم.  فلذلك يعزو الباحث هذه النتيجة 
إىل أن الفئة املطبق عليها هم طالب معاقون ذهنياً بدرجة بسيطة ويف ذلك يشر كّل من أبو زيد، 
وعبد الحميد )2015( أنه كلما قلت شدة اإلعاقة الذهنية كلما قل العجز يف املهارات االجتماعية.  
كما الحظ الباحث من خالل الزيارات العديدة ملدرستي الرتبية الفكرية )بنن- بنات( ومدرسة 
تأهيل الرتبية الفكرية )بنن( حرص اإلدارة واملعلمن واألخصائن النفسين واالجتماعين عىل 
خالل  من  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  لدى  االجتماعي  والتفاعل  االجتماعية  املسؤولية  مهارة  تنمية 
األنشطة الرتبوية املقدمة وحرصهم عىل مشاركة التالميذ يف الربنامج اإلذاعي يف طابور الصباح، 
كما الحظ الباحث حرص الطالب عىل إظهار بعض املهارات االجتماعية األكاديمية داخل الفصول 
للحصول عىل املعززات املقدمة من قبل املعلمن، وال شك أن لألرسة دوراً كبراً يف تنمية املسؤولية 
االجتماعية لدى ابنائهم فذلك ما يسعون لتحقيقة وهو أن يكون ابنهم قادراً عىل احرتام القوانن 
وتطبيق أوامر والديه والحفاظ عىل ممتلكاته واملمتلكات العامة، ثم بعد لك تسعى األرسه إىل أن 

تنمي املهارات األكاديمية لديه لكي تتاح له فرص النجاح يف الحياة.

بن   )%67.70( بلغت  مئوية  بنسبة  الرابعة  املرتبة  لتحتل  الذاتي  الضبط  مهارة  وتأتي 
 Twardosz,(وسيمون ونوردكويس  تواردوس  من  كّل  اشار  إذ   ، االخرى،  االجتماعية  املهارات 
Nordquist, Simon, & Botkin( )يف: الخطيب )2010 إىل أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  قد 
لذلك يسعى  املهارات االجتماعية، ولكن ليس بصفة متكررة و منتظمة،  يعرفون كيف يؤدون 
أولياء األمور إىل تحسن مهارة الضبط الذاتي ألبنائهم، كما يعترب الدور الذي يقوم به املعلمون 
مؤثراً يف تحسن هذه املهارة، وذلك من خالل األنشطة غر املدرسية التي يقومون بها والربامج 
أهمية  إىل   )2013( الكندري  دراسة  اشارت  حيث  الذاتي،  الضبط  مهارة  يحسن  مما  التدريبية 
يف  ذلك  كيفية  وتعليمهم  الذهنية بصورة مستمرة عىل ضبطهم ألنفسهم  اإلعاقة  ذوي  تدريب 
املواقف االجتماعية املختلفة، من خالل األنشطة والورش التدريبية، التي لها دور كبر يف تحسن 

عالقتهم باآلخرين. 

بنسبة  الخامس  الرتتيب  احتلت  الصداقات  أن مهارة  تكوين  إىل  الحالية  النتائج  وأسفرت 
املرتبة  يف  املبادرة  مهارة  وتأتي  األخرى،  االجتماعية  املهارات  بن   )%66.96( بلغت  مئوية 
السادسة بنسبة مئوية بلغت )66.70%( بن املهارات االجتماعية األخرى، حيث يشر كّل من 
يؤثر  الذهنية  اإلعاقة  األطفال ذوي  الدقيق لسلوك  الفهم  إيل  عواد والشوارب وجريس )2012( 
الذهنية عىل  اإلعاقة  تدريب ذوي  إىل  الرتبية  لذلك تسعى وزارة  بهم.  اآلخرين  يف تحسن عالقة 
تحسن مهارة تكوين الصداقات واملبادرة من خالل إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف طابور 
الصباح مما يساعد عىل كرس حاجز املبارة لديهم، وتدريبهم عىل كيفية التعامل مع األصدقاء 
حتى تستمر صداقتهم بشكل سليم مما يساهم يف تقليل تعرضهم لإلضطرابات النفسية، وذلك 
ما أشار إليه الكندري )2013( أن املعلمن يسعون إىل تنمية مهارة التواصل واملبادرة عند األطفال 
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تكوين  يف  الفعال  لدورهم  نظرهم،  ووجهات  اآلخرين  مشاعر  واحرتام  الذهنية،  االعاقة  ذوي 
املشكالت  وخفض  بأنفسهم  ثقتهم  من  يزيد  مما  األجتماعي  والقبول  والصداقات،  العالقات 

السلوكية لديهم.    

النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثاني:
لإلجابة عن سؤال البحث الثاني الذي ينص عىل: » هل توجد فروق دالة إحصائياً بن الذكور 
واإلناث ذوي اإلعاقة الذهنية عىل أبعاد املهارات االجتماعية؟« تم استخدام اختبار )t( للعينات 

املستقلة )Independent Samples t_Test(  ويوضح الجدول 7 هذه  النتائج.

جدول 7 نتائج اختبار )t( للعينات املستقلة للفروق يف متوسط املهارات االجتماعية  لدى ذوي اإلعاقة الذهنية تبعًا 
للنوع االجتماعي

البعد
اإلناث
n =31

الذكور
n =59

قيمة
T

الداللة 
املشاهدة

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

19.743.3821.734.052.340.022التفاعل االجتماعي

17.233.1118.833.502.140.035الضبط الذاتي

19.844.0722.833.993.360.001املسؤولية االجتماعية

19.262.9420.534.131.520.133تكوين الصداقات

19.103.3620.494.601.490.140املبادرة

20.553.7522.173.751.950.054املهارات األكاديمية

115.7117.61126.5820.982.460.016الدرجة الكلية

االجتماعية  للمهارات  الكلية  الدرجة  يف  لإلناث  الحسابي  املتوسط  أن  تبن   7 الجدول  خالل  من 
يساوي )115.71( بانحراف معياري )17.61( وهو أقل من متوسط درجات الذكور الذي بلغ )126.58) 
الحاصل بن  الفرق  أن  إىل  املستقلة  للعينات   )t( اختبار نتائج  ، وأشارت  بانحراف معياري )20.98( 

 .(α = 0.05( املتوسطن دال إحصائياً ، ألن مستوى الداللة املشاهد أقل من مستوى الداللة

كما أظهرت نتائج اختبار  )t(إىل أن الفرق الحاصل بن متوسطي الذكور واإلناث يف األبعاد 
)التفاعل االجتماعي، الضبط الذاتي، املسؤولية االجتماعية( دالة إحصائياً، ألن مستوى الداللة 
الحسابي  املتوسط  كان  حيث  الذكور  لصالح  الفروق  وكانت   ،)α = 0.05( من  أقل  املشاهد 

لدرجاتهم أكرب من املتوسط الحسابي لدرجات اإلناث.

يف  واإلناث  الذكور  متوسطي  بن  الحاصل  الفرق  أن  )t(إىل  اختبار   نتائج  أظهرت  حن  يف 
األبعاد )تكوين الصداقات، املبادرة، املهارات األكاديمية( غر دالة إحصائياً، ألن مستوى الداللة 

.(α = 0.05( املشاهد لها أكرب من

مناقشة نتائج السؤال الثاني:
الذكور  متوسطي  بن  االجتماعية  املهارات  يف  فروق  وجود  إىل  الثاني  السؤال  نتائج  تشر 
وهي  االجتماعية(،  املسؤولية  الذاتي،  الضبط  االجتماعي،  )التفاعل  التالية   األبعاد  يف  واإلناث 
لدرجات  الحسابي  املتوسط  من  أكرب  لدرجاتهم  الحسابي  املتوسط  كان  حيث  الذكور  لصالح 

اإلناث.

ويمكن تفسر هذه النتيجة استناداً إىل نظرية النضج التي تشر إىل أن العوامل البيولوجية 
هي املسؤولة عن نضج الطفل يف كافة جوانب النمو، وهي املسؤولة عن وصوله ملستوى معن 



80

العدد السادس  والسبعونمجلة الطفولة العربية الفروق يف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفضي املهارت 

من اكتساب مهارات يف وقت معن، مع التأكيد عىل رضورة توفر البيئة املناسبة التي تساهم يف 
تنمية الطفل وتدريبة عىل املهارات املختلفة بما فيها املهارات االجتماعية عند وصوله إىل مرحلة 
النضج املناسبة ) عزالدين، 2004(.  وبما أن توفر البيئة املناسبة لها دور كبر يف تحسن املهارات 
االجتماعية فإن ذوي اإلعاقة الذهنية الذكور يف الكويت لهم فرص أكثر يف التفاعل االجتماعي 
مع اآلخرين مقارنًة باإلناث املعاقات ذهنياً، مما يتيح لهم تحسن التفاعل االجتماعي وتحمل 
مع  االجتماعات  يف  والجلوس  املسجد  يف  للصالة  الحضور  يف  الفرص  لهم  يتاح  إذ  املسؤولية، 
أقاربهم وغرها من ااملواضع االجتماعية،  وينتج عنه االنخراط يف الحياة الذي بدورة يجعلهم 
أكثر ضبطاً لذاتهم، وخاصًة أن مجتمع البحث من ذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة بسيطة، حيث 
أشار ستارك وفوترك )Stark&Faulkner(اىل  أن البيئة التي يعيش فيها الشخص تؤثر كثراً عىل 
نموه العاطفي واالجتماعي خاصة يف مرحلة الطفولة واملراهقة  لدى ذوي اإلعاقة الذهنية  )يف: 

بو عيل، 2010).

اإلعاقة  ذوي  الذكور  لصالح  إحصائياً  دالة  الذاتي  الضبط  مهارة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
تدريب  عىل  الرتكيز  يف  املعلمون  به  يقوم  الذي  الدور  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويرجع  الذهنية، 
الذكور ذوي اإلعاقة الذهنية عىل ضبطهم النفعاالتهم، ألنهم أكثر تهوراً وانفعاالً وأكثر غضباً 
من اإلناث، لذلك يركز املعلمون عليهم يف هذه املرحله حتى يصلوا إىل املستوى املقبول، حيث أشار 
ماتا ترفو وماتا كاسكي وليفنان  )Maatta, Tervo- Maatta Kaski & Livanainen, 2006(إىل 

أن اإلناث أكثر مرونه من الذكور يف ضبط الذات.

كما أظهرت النتائج أن مهارة تحمل املسؤولية دالة إحصائياً لصالح الذكور ذوي اإلعاقة 
الذهنية، ويعزو الباحث هذه النتيحة إىل دور املعلمن واألرسة يف تنمية مهارة تحمل املسؤولية 
عند الذكور، وذلك ألن الذكور تكون ثقة األرسة فيهم أكثر من اإلناث إذ يمكنهم اإلعتماد عليهم 
يف جلب بعض األغراض البسيطة من السوق، مما يزيد لدى الذكور اإلحساس بتحمل املسؤولية، 
حيث أشار الخطيب )2010( أن إرتفاع املهارات االجتماعية عند ذوي اإلعاقة الذهنية يتأثر من 
الذهنية وطرق معاملتهم لهم وتوقعاتهم منهم.   اتجاهات اآلخرين نحو األطفال ذوي اإلعاقة 
وقد الحظ الباحث أن توقعات املعلمن عن الذكور أعىل من توقعاتهم عن اإلناث، وذلك أن املعلمن 
لم  ما  فصولهم  من  الطالب  بعض  واستدعاء  كالنظام  املهام  بعض  الذكور  الطالب  إىل  يوكلون 

يالحظه عند اإلناث.  

وتتتفق هذه النتتيجة مع دراسة الكندري )2013( عىل أن مهارة التفاعل االجتماعي ومهارة 
الضبط الذاتي واملسؤولية االجتماعية أعىل لدى الذكور عن اإلناث.

وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة بو عيل)2010( التي تشر إىل عدم وجود فروق يف أبعاد 
املهارات االجتماعية بن ذوي اإلعاقة الذهنية الذكور واإلناث فيما عدا بعدي التعاطف واملشاركة 

لصالح اإلناث.

)تكوين  التالية  األبعاد  يف  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  واإلناث  الذكور  درجات  تختلف  لم  حن  يف 
الصداقات، املبادرة، املهارات االكاديمية(.  ويفرس الباحث هذه االنتيجة إىل أنه من املعروف أن 
تكوين  مهارات  ومنها  االجتماعية  املهارات  بعض  يف  بالقصور  يتصفون  الذهنية  اإلعاقة  ذوي 
الصداقات واملبادرة واملهارات االكاديمية، لذا تحاول دولة الكويت تطبيق بعض الربامج الرتبوية 
التي تسعى إىل تنمية املهارات االجتماعية للمعاقن ذهنياً إىل أقىص مايمكنهم الوصول إليه سواًء 
كبراً  دوراً  الرتبوية  واملناهج  للمعلمن  أن  إىل   )2008( أشارت وهبة  كما  إناثاً،  أم  ذكوراً  كانوا 
وأشار  إناثاً.   أو  ذكوراً  كانوا  سواًء  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  لدى  االجتماعية  املهارات  تحسن  يف 
ملحم )2014( إىل أن مهارة تكوين الصداقات تؤثر عىل تواصل ذوي اإلعاقة الذهنية مع اآلخرين، 
كي تزداد مشاركتهم مع اآلخرين يف الخربات واملشاعر واالتجاهات واألفكار. كما يعزو الباحث 
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هذه النتيجة إىل أن ذوي اإلعاقة الذهنية يف هذا السن يكون تدريسهم موحداً يف أغلب املواد لذلك 
تساوت خرباتهم، وقد الحظ الباحث بعض الربامج التي تهتم بتحسن املبادرة عند األطفال ذوي 

اإلعاقة الذهنية مثل تعليم األطفال السالم عند دخول الفصل الدرايس. 

ويمكن تفسر هذه النتيجة إىل ما اتفقت به مع مجموعة من الدراسات التي تفيد أنه اليوجد 
أم  كانوا ذكوراً  الذهنية سواءاً  اإلعاقة  االجتماعية بن ذوي  املهارات  ذات داللة إحصائية يف  فروق 
تتعارض  كما    .),.De-Bildt et al  2005( وأخرين  ديبلدت  ودراسة   )2016( مبارك  كدراسة  إناثاً 
  (TeKinarslan, Pinar & Sucuoglu, 2012( هذه النتيجة مع دراسة تيكنارسلن وبينار، وسوكوجلو

التي تشر إىل أن املهارات االجتماعية  لدى ذوي اإلعاقة الذهنية أعىل عند اإلناث عن الذكور.

 « عىل:  ينص  الذي  الثالث  البحث  سؤال  عن  لإلجابة  الثالث:  البحث  بسؤال  المتعلقة  النتائج 
هل توجد فروق دالة إحصائياً بن مجموعتي التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفي 
 (80( واملئن   )20( املئن  اختيار  تم  النفسية؟«  بالوحدة  الشعور  أبعاد  يف  االجتماعية  املهارات 
هي  املئن)20(   تمثل  التي  الدرجة  كانت  حيث  الكلية(،  )الدرجة  االجتاعية  املهارات  لدرجات 
االعاقة  ذوي  تقسيم  تم  عليه  وبناًء   ،)141.80( هي   )80( املئن  تمثل  التي  الدرجة  و   ،)107)
االجتماعية،  املهارات  من  املنخفض  املستوى   )20( املئن  يمثل  بحيث  مجموعتن  إىل  الذهنية 
تقع بن ملئن  التي  الحاالت  االجتماعية، وتم حذف  املهارات  املرتفع من  املستوى   )80( واملئن 
التالميذ  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم    ،)80( واملئن   )20)
ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفي املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية 

ويوضح الجدول 8 هذه النتائج.

جدول 8 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفضي 
املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية

البعد

مرتفعو املهارات االجتماعية
n =18

منخفضو املهارات االجتماعية
n =18

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

19.441.7921.502.64إفتقاد عالقات الصداقة واملودة والحب

16.443.3520.445.33الشعور بالعزلة والتجنب االجتماعي

16.833.2820.724.36افتقاد املهارات االجتماعية

16.222.2919.944.40الخوف وعدم الثقة

68.948.1582.6114.99الدرجة الكلية

مرتفعي  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  للتالميذ  الحسابي  املتوسط  أن  تبن   8 الجدول  خالل  من 
املهارات االجتماعية يف الدرجة الكلية للوحدة النفسية يساوي )68.94( بانحراف معياري )8.15) 
الذهنية منخفي املهارات االجتماعية يف  يف حن بلغ املتوسط الحسابي للتالميذ ذوي اإلعاقة 
الدرجة الكلية للوحدة النفسية )82.61( بانحراف معياري )14.99(، كما يتضح وجود فروق 
الذهنية مرتفعي ومنخفي  التالميذ ذوي اإلعاقة  ظاهرية بن متوسطات درجات مجموعتي 
املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية، وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بن 

املتوسطات تم استخدام اختبار مان وتني كما هو موضح بالجدول9 
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جدول 9 نتائج اختبار مان وتني للكشف عن الفروق يف متوسطات رتب درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي 
ومنخفضي املهارات االجتماعية يف أبعاد الشعور بالوحدة النفسية

البعد

مرتفعو املهارات 
االجتماعية

n =18

منخفضو املهارات 
االجتماعية

n =18قيمة
U

الداللة 
املشاهدة مجموع 

الرتب
مجموع متوسط الرتب

الرتب
متوسط 

الرتب

26114.5040522.50900.022إفتقاد عالقات الصداقة واملودة والحب

26214.5640422.44910.024الشعور بالعزلة والتجنب االجتماعي

250.513.92415.523.0879.50.008افتقاد املهارات االجتماعية

251.513.97414.523.0380.50.009الخوف وعدم الثقة

245.513.64420.523.3674.50.005الدرجة الكلية

من خالل الجدول 9 تبن أن متوسط الرتب لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي 
متوسط  بلغ  حن  يف   )13.64( يساوي  النفسية  للوحدة  الكلية  الدرجة  يف  االجتماعية  املهارات 
الكلية  الدرجة  يف  االجتماعية  املهارات  منخفي  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  لدرجات  الرتب 
للوحدة النفسية )23.36(، وأشارت نتائج اختبار مان وتني إىل أن الفرق الحاصل بن املتوسطن 

.(α = 0.05( وهو أقل من )دال إحصائياً ألن مستوى الداللة يساوي )0.005

كما أظهرت النتائج أن الفروق الحاصلة بن متوسطات الرتب لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة 
عالقات  )افتقاد  النفسية  الوحدة  أبعاد  يف  االجتماعية  املهارات  ومنخفي  مرتفعي  الذهنية 
االجتماعية،  املهارات  افتقاد  االجتماعي،  والتجنب  بالعزلة  الشعور  والحب،  واملودة  الصداقة 
الخوف وعدم الثقة( دالة إحصائياً ألن مستوى الداللة املشاهد لها أقل من )α = 0.05(. حيث 
كانت متوسطات الرتب لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية منخفي املهارات االجتماعية عىل 
تلك األبعاد أعىل من متوسطات الرتب لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي املهارات 

االجتماعية.

مناقشة نتائج السؤال الثالث:
أشارت نتائج السؤال الثالث إىل أن الفروق بن متوسطات الرتب لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة 
بالعزلة  )الشعور  النفسية  الوحدة  أبعاد  يف  االجتماعية  املهارات  ومنخفي  مرتفعي  الذهنية 
والتجنب االجتماعي، افتقاد املهارات االجتماعية، الخوف وعدم الثقة، افتقاد عالقات الصداقة 
واملودة والحب( دالة إحصائياً، أي أنه إذا كانت املهارات االجتماعية للمعاق ذهنياً منخفضة، فإنه 
يعاني من الشعور بالوحدة النفسية التي تتمثل يف الشعور بالعزلة والتجنب االجتماعي وافتقاد 

املهارات االجتماعية والخوف وعدم الثقة و افتقاد عالقات الصداقة واملودة والحب.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن انتشار الشعور بالوحدة النفسية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية 
يعترب مرتفعاً عن العادين، ويرتتب عىل ذلك العديد من اآلثار السلبية التي تنتج عن ارتفاع الشعور 
بالوحدة نفسية،  كانخفاض الشعور بالصحة النفسية وانخفاض املهارات االجتماعية واالنزواء 
عن اآلخرين )نجيد،2010(.  حيث إن انخفاض املهارات االجتماعية له دور كبر يف شعور الفرد 
بالوحدة النفسية، وذلك أن الطفل املعاق ذهنياً إذا كانت مهاراته االجتماعية منخفضة فإنه لن 
يستطيع التفاعل مع اآلخرين بشكل سليم، ولن يستطيع تكوين صداقات يقبلها املحيطون به، 
مما يجعلهم يظهرون عدم رغبتهم باستمرار صداقتهم معه وذلك يشعره بالحزن والشعوربعدم 
أن   )2005( األحمدي  أشار  النفسية.  حيث  بالوحدة  الشعور  إىل  يقوده  له مما  اآلخرين  محبة 
الفسية،  بالوحدة  للشعور  يعرضهم  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  االجتماعية  املهارات  نقص 
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التفاعل مع  كيفية تعلم  املعاق ذهنياً  املهارات االجتماعية قد يحرم  النقص يف  أن  فلقد لوحظ 
األقران ألن القلق االجتماعي أو املخاوف تعوق املدخل السلوكي االجتماعي، وباملثل فإن التجنب 
أو الهروب من املواقف االجتماعية يخفف القلق وبالتايل يدعم سلوك االنعزال االجتماعي. كما أن 
الخربات غر السارة تسبب إحساساً مؤملاً غر مرغوب فيه يعيشه الفرد نتيجة االنفصال عن 
بعض األشخاص، أو مواقف مؤملة تحيط به تسبب الشعور بالوحدة النفسية )الشيبي، 2006).  
ويشر جودة )2006( إىل أن من أثار الوحدة النفسية العجز يف إقامة عالقات اجتماعية مشبعة 

باأللفة واملودة والصداقات الحميمية، وبالتايل يشعر الفرد أنه وحيد برغم أنه محاط باألخرين.

التفاعل مع األقران   كما أن األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية  لديهم قصور يف كل من مهارات 
واملهارات االجتماعية، مما يؤدي اىل إحساسهم بالعزلة  االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية 
)الدهان،2001 (.  وعىل ذلك فإن املعاق ذهنياً الذي ال تهتم أرسته ومعلميه عىل تطوير مهاراته 

االجتماعية سوف يزيد لديه الشعور بالوحدة النفسية.

بالوحدة  الشعور  إيجابية بن  أن هناك عالقة  إىل  النتيجة استناداً  كما يمكن  تفسر هذه 
النفسية واإلعاقة الذهنية، ويعود السبب إىل الصعوبات املعرفية واالجتماعية التي يعاني منها 

.(kobe, 1994( املعاقون ذهنياً يف فهم الرسائل االجتماعية من قبل اآلخرين كوب

كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه مجموعة من الدراسات إىل وجود عالقة ارتباطية 
سالبة بن املهارات االجتماعية والشعور بالوحدة االنفسية، فكلما زادت املهارات االجتماعية قلت 
النفسية، كدراسة هيمان ومرجليت )Heiman & Margalit, 1998(، ودراسة  الوحدة  مشاعر 

.( Kucuker & Tekinarslan 2015 (دراسة كوكيور وتكينارسالن ،)الدردير وعبدالله )1999

النتائج املتعلقة بسؤال البحث الرابع:
لإلجابة عن سؤال البحث الرابع الذي ينص عىل: » هل توجد فروق دالة إحصائياً بن مجموعتي 
التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفي املهارات االجتماعية يف درجة االكتئاب؟« تم 
اختيار املئن )20( واملئن )80( لدرجات املهارات االجتاعية )الدرجة الكلية(، حيث كانت الدرجة 
التي تمثل املئن)20(  هي )107(، و الدرجة التي تمثل املئن )80( هي )141.80(، وبناءاًعليه 
تم تقسيم ذوي اإلعاقة الذهنية إىل مجموعتن بحيث يمثل املئن )20( املستوى املنخفض من 
املهارات االجتماعية، واملئن )80( املستوى املرتفع من املهارات االجتماعية، وتم حذف الحاالت 
التي تقع بن املئن )20( واملئن )80(، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 
مقياس  عىل  االجتماعية  املهارات  ومنخفي  مرتفعي  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  لدرجات 

تقدير االكتئاب ويوضح الجدول 10 هذه النتائج.

جدول 10 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفضي 
املهارات اإلجتماعية على مقياس تقدير االكتئاب

مرتفعي املهارات االجتماعية
n =18

منخفي املهارات االجتماعية
n =18

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابياالنحراف املعيارياملتوسط الحسابي

47.3912.7763.0619.43االكتئاب

من خالل الجدول 10 تبن أن املتوسط الحسابي للتالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي املهارات 
االجتماعية يف درجة االكتئاب يساوي )47.39( بانحراف معياري )12.77( يف حن بلغ املتوسط 
الحسابي للتالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية منخفي املهارات االجتماعية يف درجة االكتئاب )63.06) 
استخدام  تم  املتوسطن  بن  الحاصل  الفرق  داللة  من  وللتحقق   ،)19.43( معياري  بانحراف 

اختبار مان وتني كما هو موضح بالجدول11 
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جدول 11 نتائج اختبار مان وتني للكشف عن الفروق يف متوسطات رتب درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي 
ومنخفضي املهارات االجتماعية يف االكتئاب

مرتفعي املهارات االجتماعية
n =18

منخفي املهارات االجتماعية
n =18قيمة

U
الداللة 

املشاهدة متوسط الرتبمجموع الرتبمتوسط الرتبمجموع الرتب

25614.2241022.78850.014االكتئاب

مرتفعي  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  لدرجات  الرتب  متوسط  أن  تبن   11 الجدول  خالل  من 
التالميذ  املهارات االجتماعية يف درجة االكتئاب يساوي )14.22( يف حن بلغ متوسط لدرجات 
ذوي اإلعاقة الذهنية منخفي املهارات االجتماعية يف الدرجة الكلية لالكتئاب )22.78(، وأشارت 
نتائج اختبار مان وتني إىل أن الفرق الحاصل بن املتوسطن دال إحصائياً، ألن مستوى الداللة 

.(α = 0.05( وهو أقل من )يساوي )0.014

مناقشة نتائج السؤال الرابع:
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع أنه يوجد فروق دالة إحصائياً يف متوسطات الرتب 
لدرجات التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية مرتفعي ومنخفي املهارات االجتماعية يف درجة االكتئاب، 

وكان منخفي املهارات االجتماعية أعىل شعوراً باالكتئاب من مرتفعي املهارات االجتماعية.

ويمكن تفسر هذه النتيجة إىل أن مستوى املهارات االجتماعية لدى الفرد هو الذي يحدد تفاعله 
مع اآلخرين،  فإن انخفاض املهارات االجتماعية يجعل الفرد غر قادر عىل إقامة عالقة ودية يقبلها 
املحيطن به،  مما يؤثر عىل تفاعلهم معه  فيبدون عدم الرغبة به مما يؤثر سلباً عىل ثقته بنفسه 
إىل  االنسحاب  ذهنياً  املعاق  تقود  فإنها  الفشل  خربات  بالدونية،  وبتكرار  وشعوره  لذاته  وتقديره 
االجتماعي وبعد ذلك يتولد لديه شعور باالكتئاب.  حيث يشر نرصالله )2002( إىل أن خربات الفشل 
واالحباط التي يمر بها املعاق ذهنياً يف مرحلة الطفولة تنمي لديهم سمات غر طبيعية مثل االكتئاب، 
ألن تكرار هذة الخربات مؤلم ويجعلهم يشعرون أن الظروف التي تحيط بهم أقوى من إمكاناتهم 
وقدراتهم.  وعىل ذلك فإن نقص املهارات االجتماعية لألطفال ذوي االعاقة الذهنية يعرضهم للشعور 
باالكتئاب، فلقد لوحظ أن النقص يف املهارات االجتماعية قد يحرم املعاق ذهنياً كيفية تعلم التفاعل 
مع األقران ألن القلق االجتماعي أو املخاوف تعوق املدخل السلوكي االجتماعي، وباملثل فإن التجنب 
أو الهروب من املواقف االجتماعية يخفف القلق وبالتايل يدعم سلوك االنعزال االجتماعي )األحمدي، 
التلف  منها  عديدة  وأسباب  لعوامل  باالكتئاب  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  إصابة  ترجع  كما    .)2005
لديهم، وما يتسمون به من مستويات منخفضة  الوظيفي  املخ، والخلل  أجزاء  العضوي يف بعض 
يف املهارات االجتماعية )عبدالخالق، 2012(.  كما أشار منصور  )2009( إىل أن القصور يف املهارات 
االجتماعية اللفظية الوظيفية يؤدي اىل التعرض اىل  االضطرابات، وتدني يف القدرة عىل إدارة األنشطة 
املعيشية اليومية، والتغر يف نمط  السلوك والنوم، ويف انخفاض تقدير الذات،  و يرتبط القصور يف 
املهارات االجتماعية باملشكالت مثل:  العدوان، الفصام، العزلة االجتماعية، االكتئاب. وتتفق نتائج 
وبرجينر  هارتيل  ودراسة   )Matson, et al., 2006) وأخرون  ماتسون  دراسة  مع  الحايل  البحث 
2016( إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بن  (Hartley & Birgenheir, 2008( و دراسة )املبارك، 

املهارات االجتماعية واالكتئاب، فكلما زادت املهارات االجتماعية قل الشعور باالكتئاب.
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التوصيات
يف ضوء ماتوصلت إليه نتائج البحث الحايل يمكن استخالص بعض التوصيات وهي:

تزويد اآلباء واملربن بمعلومات عن الوحدة النفسية وتعريفهم باآلثار السلبية الناتجة 	 
النفسية وانعكاساتها  السلبية عىل صحته  بالوحدة  عن إحساس الطفل املعاق ذهنياً 

النفسية.
 وضع برامج تربوية تهدف إىل مساعدة الطالب ذوي اإلعاقة الذهنية لتحسن املهارات 	 

االجتماعية لديهم من خالل االشرتاك باألنشطة غر املنهجية، واألنشطة االجتماعية.
العقلية 	  وخصائصه  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  نمو  تطور  مراحل  فهم  عىل  األرس   تدريب 

والجسمية واالنفعالية واالجتماعية مما يساهم يف تفادي تعرض املعاق ذهنياً لالكتئاب.
 التنسيق بن وزارة الرتبية و وزارة اإلعالم عىل توجيه املجتمع يف كيفية التعامل مع ذوي 	 

اإلعاقة الذهنية مما يحد من مشاعر االكتئاب و  الشعور بالوحدة النفسية.
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    إصداٌر جديد

إصداٌر جديد

صدرعن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

التقرير النهائي ملشروع:

»املسؤولية التضامنية في النظام التربوي الكويتي«

وقد هدف هذا املشروع إلى دراسة وتقصٍّ ميداني في آليات وسياسات اتخاذ القرار   
التربوي الكويتي وكيفية تنفيذه والتعامل معه، واش��تملت الدراس��ة على عينة من اخلطب 
األميرية التي ألقاها صاحب السمو أمير البالد منذ توليه مقاليد احلكم في عام 2006 وحتى 

نهاية العام 2012 واملتعلقة بالتربية والتعليم.

وتضمن��ت الدراس��ة مجموعة م��ن املقترحات اإلصالحية لتحس��ني ص��ورة النظام   
التربوي احلالي في دولة الكويت في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.


