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 المستخلص:

سعت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم      

بــــ "الجنس، التربية الخاصة تجاه ذوي اإلعاقة في ضوء بعض المتغيرات والمتمثلة 

( طالب وطالبة، تم 352المستوى الدراسي، ومسار التخصص"، تكونت عينة الدراسة من )

اختيارهم بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم مقياس من قبل الباحثة 

للتمثل العاطفي؛ والمكون من أربعة   ,Davis) 1980بالرجوع إلى مقياس "ديفيز" )

يال، االهتمام العاطفي، األخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر، واأللم مجاالت "الخ

الشخصي"، بإتباع المنهج الوصفي، وأسفرت النتائج أنَّ مستوى التمثل العاطفي لدى عينة 

الدراسة كان كبيراً في جميع المجاالت، وجاء مجال )االهتمام العاطفي( في الترتيب األول، 

ثم مجال )األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر(، واحتل مجال )األلم  تالها مجال)الخيال(، ومن

الشخصي( الترتيب األخير، كما كشفت النتائج عن وجود فروق تعزى لمتغير الجنس 

وجاءت جميع المجاالت لصالح اإلناث، مع وجود فروق في المستوى الدراسي وجاءت 

ما جاء مجالي "األخذ بوجهة لصالح طلبة البكالوريوس في مجال "االهتمام العاطفي"، بين

نظر الطرف اآلخر، واالهتمام العاطفي" لصالح طلبة الدبلوم، كما كشفت عن وجود فروق 

تعزي لمتغير التخصص الدراسي وجاء لصالح مسار صعوبات التعلم واإلعاقة السمعية، 

 وأوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات بهدف تعميق مفهوم التمثل العاطفي.  

 ذوي اإلعاقة" -التربية الخاصة -التمثل العاطفيكلمات المفتاحية "ال
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Abstract:  

This study aimed to identify the level of emotional 

representation towards the disabled at a sample of Special Education 

Department Graduates in the light of some variables including gender, 

educational level, and major. The study included 352 students, who 

were chosen randomly; in order to achieve objectives of the study, a 

scale was designed by the researcher based on Davis's scale of 

emotional representation (Davis, 1980), composed of four scopes, 

imagination, emotional interest, considering other's point of view, and 

personal pain; following descriptive analytical methodology. The 

results showed that level of emotional representation at study's sample 

was high at all four scopes; emotional interest came first followed by 

imagination, then considering other's point of view, while personal 

pain came last. The results also showed that there were statistically 

significant differences attribute to gender, all scopes were in favor of 

females, with differences in the educational level in the favor of 

Bachelor students in (emotional interest), while (considering other's 

point of view and emotional interest were in favor of diploma 

students), there were difference attribute to the variable of study major 

in favor of learning difficulty and hearing disability major in the scope 

of (personal pain), the researcher recommended conducting more 

studies in order to deepen the concept of emotional representation.  

Keywords: emotional representation – special education – the 

disabled 

 المقدمة 

يمثل الجانب االجتماعي االنفعالي دوراً كبيراً ليس فقط في حياة الفرد فحسب بل في      

جميع تفاعالته مع اآلخرين، فمعظم الدالئل تشير إلى أن الناس المهرة اجتماعياً، والذين 

اءة مشاعر اآلخرين ويحسنون يعرفون كيف يتحكمون في مشاعرهم جيداً ويقرؤون بكف

التعامل معها، يكون لهم السبق والتوافق في أي مجال من مجاالت الحياة ابتداء من المجال 

 العاطفي إلى االلتزام بالقواعد غير المكتوبة التي تحكم النجاح في عمل سياسات أي مؤسسة.    

 Social & Emotional Learning (SEL)ويُعد برنامج التعلم االجتماعي االنفعالي     

اتجاهاً حديثاً في التدريب والتعليم، ومن الحركات الرائدة التي نادت بااللتفات إلى المهارات 
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االجتماعية االنفعالية للطلبة. لكونه يساهم في عملية اكتساب المعرفة، وتشكيل االتجاهات، 

هداف االيجابية وتحقيقها، وتوافر المهارات الهامة، لفهم وتطبيق إدارة االنفعاالت، وتحديد األ

وتوليد المشاعر وإظهارها لآلخرين، بهدف تشكيل عالقات إنسانية ايجابية والحفاظ عليها، 

. ومن المهارات التي (Jones, 2011)واتخاذ القرارات حيال ذلك مع تحمل مسئوليتها 

النفس . حيث تناول عالم التمثل العاطفييتضمنها الجانب االجتماعي االنفعالي مهارة 

المقتبس من  Empathy) مصطلح التمثل العاطفي )  Titchener"األمريكي "تيتشنر

بأنه تصور الفرد نفسه مكان الشخص اآلخر ويحاكي Einfuhlung) المصطلح األلماني )

مشاعره، من خالل تعبيرات الوجه ودالالت الجسم. وبأنه استجابة انفعالية ناتجة عن فهم 

االنفعالية لآلخر أو الموقف االنفعالي وفهم رغباته، وتوقعاته، وقد تم إضافة وإدراك الحالة 

 ;Eisenberg, 2007)جانب آخر يعبر عن أخذ البعد المعرفي للطرف اآلخر بعين االعتبار

Bedell & Lennox, 1997) 

وفي ذات السياق فإن التحاق الطالب بالحياة الجامعية يساعده على اكتساب خبرات     

تلك المهارات ذات أهمية  عة على الصعيد المعرفي واالجتماعي واالنفعالي، حيث تُعدمتنو

في حياة الفرد، فهي تسـاعد على التحرك نحو اآلخرين فيتفاعل ويتعاون معهم ويشاركهم 

مشاعرهم وما يقومون به من أنشطة ومهـام مختلفة ويتخذ منهم أصدقاء ويقيم معهم العالقات 

انفعاالتـه واتجاهاتـه نحوهم فيؤثر فيهم ويتأثر بهم، مما يُمكنه من ويعبر عن مشاعره و

مواجهة ما يصادفه من مشكالت اجتماعية مختلفة، ومن التوصل إلى الحلول الفعالة، األمر 

الذي يساعد على تحقيق قدر مناسب مـن الصحة النفسية لتحقيق التوافق مع جماعته وبيئته 

ً لنجاح التفاعل . حيث يعبر ال)2001)الشويرحي،  تمثل العاطفي عن عنصراً هاما

االجتماعي، كما يصنف ضمن الذكاء األخالقي واإليثار والسلوكيات المقبولة اجتماعياً )عبد 

 (. 2017الهادي، البسطامي، 

 مشكلة الدراسة:

ال يختلف اثنان على أن المرحلة الجامعية هي مرحلة انتقالية للطلبة على الصعيد    

الحسي، االنفعالي، واللغوي. بما توفره من التعليم والخبرات والفرص لتنمية اإلدراكي، 

القدرات إلى أقصى درجة ممكنة وصوالً إلى التكيف النفسي واالجتماعي )عبد الهادي، 

(. وقد أشارت األدبيات التربوية في مجال التربية الخاصة والعاملين بها 2017البسطامي، 

الل تعاملهم مع ذوي اإلعاقة بمفاهيم عدة وتناولتها من لتصف مشاعرهم وعواطفهم من خ

حيث المشاعر السلبية التي تلحق بها كمصطلح اإلجهاد االنفعالي والعاطفي واالحتراق 

(. والذي يرجع مرده إلى عدم الدراية 2016النفسي والوظيفي وما إلى غير ذلك )العرايضه، 

(. 2016)أبو النصر،  يح تجاه ذوي اإلعاقةالكافية للعاملين بالمجال بفنيات التعامل الصح

وتشير الدالئل العلمية إلى أن اهتمام الطالب الجامعي ينصب في المقام األول على التحصيل 

األكاديمي والتطور المعرفي، مع تجاهل الجانب العاطفي بوصفه مهارة متواجدة فطرياً. وبما 
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عناصر أبرزها اإلحساس باآلخرين أن مهارة التمثل العاطفي تعتمد بشكل مباشر على عدة 

وتبديل المواقع للتعرف على وجهة نظر الطرف اآلخر، واالهتمام العاطفي إزاء المواقف 

المؤثرة كطبيعة فطرية أودعها هللا في البشرية. فإن الطلبة بحاجة ماسة للتدريب على هذه 

ربية الخاصة المهارة لكونها تشكل األساس للنجاح المهني وخاصة لدى خريجي قسم الت

المؤهلين لألداء المهني لكونهم يتعاملون بشكل مباشر مع ذوي اإلعاقة ومع آسرهم الذين 

يحملون كماً ال حصر له من األعباء النفسية والضغوطات المجتمعية من جراء إنجاب طفل 

ية من ذوي اإلعاقة. وهذا يتطلب من أعضاء الهيئة التدريسية بالتعليم العالي توفير مساحة كاف

من الطرح المتنوع خالل المحاضرات الدراسية لمعالم اإلنسانية العامة المشتركة والتي عبر 

( بأنها رؤية الفرد لخبراته الخاصة كجزء من الخبرة اإلنسانية Neff, 2003عنها نيف )

الكبيرة بدال من رؤيتها بشكل منعزل ومنفصل عن اآلخرين. وهذا يتطلب سعة الصدر 

شعور بما يشعر به هؤالء المعاقين وأسرهم ومراعاتهم وتقديم المساعدة لهم وسالمة األداء لل

(. لما له من األثر 2016من خالل قراءة انفعاالتهم واإلحساس بها وتمثلها )أبو النصر، 

اإليجابي للنجاح المهني، والتطور السلوكي، والتماسك االجتماعي، وتطوير الصحة العقلية، 

 تية. واإلحساس بالفاعلية الذا

 ومن هنا تم التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل طرح السؤال الرئيس للدراسة 

 مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة تجاه ذوي اإلعاقة  ما

 ؟

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية.

  قسم التربية الخاصة تجاه هل توجد فروق في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي

 ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير الجنس؟

  هل توجد فروق في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة تجاه

 ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

  هل توجد فروق في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة تجاه

 زى لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة؟ذوي اإلعاقة تع

 أهمية الدراسة النظرية والعملية:

  يعبر عن مهارة اجتماعية انفعالية وهي "التمثل ً ً هاما تتناول الدراسة الحالية موضوعا

العاطفي"، للكشف عن بعض المظاهر السلبية المتعلقة بضعف تمثل بعض الطلبة 

اراتهم االجتماعية واألخالقية على مستوى سلوكهم لآلليات والكيفيات المتعلقة بتنمية مه

 الشخصي. 

   طرح إطار نظري يتناول أهمية امتالك الطلبة الجامعين لمهارة التمثل العاطفي مما

ً على الصعيد  يسهم في توفير المناخ النفسي القائم على العطاء والذي يعود ايجابيا

 الشخصي.
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  من الطلبة الجامعيين وتحديدا من خريجي قسم تم التركيز على التمثل العاطفي لدى عينة

التربية الخاصة أثناء تعاملهم مع ذوي اإلعاقة؛ بهدف إبراز مواطن القوة والضعف 

 لديهم، والعمل على معالجتها من حيث التعديل أو التطوير.  

  تعد الدراسة الحالية األولى من نوعها والتي تتناول مظاهر التمثل العاطفي والتي ينبغي

 يشعر بها الطلبة تجاه ذوي اإلعاقة أثناء أداء أدوارهم المهنية. أن

  توفر الدراسة أداة لقياس التمثل العاطفي، من إعداد الباحثة مما يسهم في تحسين الوعي

 الذاتي للطلبة، كما يمكن تطبيقه على طلبة الجامعات والكليات.

 تهدف الدراسة الحالية إلى:  هدف الدراسة

  مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة من التعرف على

 وجهة نظرهم.

  التعرف على مستويات التمثل العاطفي لدى خريجي فسم التربية الخاصة تبعا للمتغيرات

"دبلوم، بكالوريوس، ماجستير،  المستوى الدراسي"ذكور، إناث"،  الجنسالتالية )

تعلم، اضطراب طيف التوحد، اإلعاقة  "إعاقة عقلية، صعوبات مسار التخصص

 السمعية(.

 مصطلحات الدراسة:

 ( التمثل العاطفي (Empathy القدرة على تبديل المواقع من خالل االهتمام بوجهة :

نظر اآلخرين، وأخذها بعين االعتبار، واالستجابة بحساسية، واأللم الشخصي في 

 (.2009المواقف المحزنة والصعبة )عثمان، 

 :ًالدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المصمم من قبل  إجرائيا

 الباحثة. 

 الطالب الذين تم التحاقهم بكلية التربية، في قسم التربية خريجي قسم التربية الخاصة :

الخاصة بجامعة جدة وتم تخريجهم تبعاً لمساراتهم التخصصية ألداء أدوارهم المهنية مع 

 ذوي اإلعاقة.

 ويقصد بها فئات التربية الخاصة من ذوي "اإلعاقة العقلية، صعوبات عاقةذوي اإل :

 التعلم، اضطراب طيف التوحد، وذوي اإلعاقة السمعية. 

 حدود الدراسة: 

 :اقتصرت الدراسة على عينة من خريجي كلية التربية في قسم التربية  الحدود البشرية

 الخاصة بجامعة جدة.

 ه. 1442/ 1441: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الزمنية الحدود 

 كلية التربية، قسم التربية الخاصة بجامعة جدة.المكانية الحدود  :  

 اقتصرت الدراسة على الحدود المتمثلة في تحديد مستوى التمثل الحدود الموضوعية :

 العاطفي لدى خريجي قسم التربية الخاصة تجاه ذوي اإلعاقة.
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 النظري والدراسات السابقة:اإلطار 

يعتبر التمثل العاطفي الفضيلة األساسية في الذكاء األخالقي )الكفاءة األخالقية( وهوو 

يعني "القدرة على فهم اهتمامات اآلخرين، والشعور بهوا، بحيوث يصوبح المورء أكثور حساسوية 

عرهم إزاء حاجووات ومشوواعر اآلخوورين، وبالتووالي تقووودير ظووروفهم ومسوواعدتهم، وتفهووم مشوووا

الوجدانيووة المصوواحبة للحظووات األلووم والفوورح، وبشووكل عووام يسوواهم التمثوول العوواطفي فووي عوودم 

 (. 2016معاملة اآلخرين بقسوة، أو بالالمباالة وعدم التقدير لمشاعرهم )سالمي، 

ويعرف التمثل العاطفي بأنوه الودخول إلوى العوالم اإلدراكوي للشوخص اآلخور، والنظور 

خص اآلخر. وهو استجابة عاطفية ناتجة عن فهم واستيعاب الحالوة إلى العالم بنفس طريقة الش

عوون  (Keen, 2010)(. وتعبوور 2009االنفعاليووة لآلخوور أو الظووروف المحيطووة بووه )عثمووان، 

التمثل العاطفي بأنه مشاركة فطرية تلقائية بديلة لالنفعاالت تسوتثار عنودما يتعواطف الفورد موع 

ل قراءتها أو سماعها مموا يوؤدي إلوى بوه إلوى مطابقوة الحالة االنفعالية لشخص آخر، أومن خال

الرغم مون تركيوز معظوم  على (Keen)مشاعره مع الطرف اآلخر في موقف ما. كما تضيف 

األدبيات التربوية على المشاعر واالنفعاالت السلبية للتمثل العاطفي كمشاعر "األلوم والشوفقة" 

يووة كالشووعور بـووـ )السووعادة، الغبطووة، إال أن التمثوول العوواطفي يحموول فووي طياتووه مشوواعر ايجاب

االنتصار(. وتكون مماثلة لموا يشوعر بوه الطورف اآلخور موع إدراك الفورد المتمثول عاطفيواً بوأن 

االنفعال الذي يختبره هو بمثابة انعكاس للحالة االنفعالية، والنفسية، والسيكولوجية، والجسودية 

 (.2016لآلخر)سالمي، 

عاقة حيزاً كبيرا مون أي مجتموع، وبوالرغم مون أن وتمثل الفئات الخاصة من ذوي اإل

نسوووبة انتشوووار الفئوووات الخاصوووة عاليوووة الحووودوث كموووا هوووو الحوووال لوووذوي " صوووعوبات الوووتعلم، 

االضووطرابات اللغويووة، واالضووطرابات االنفعاليووة بمووا فيهووا اضووطراب طيووف التوحوود" إال أنهووا 

لمقابل فإن إجمالي نسب انتشوار بقيت كنسب ثابتة نسبياً في بداية القرن الحادي والعشرين، وبا

الفئووات قليلووة الحوودوث كاإلعاقووة " السوومعية البصوورية المزدوجووة، واإلعاقووات العقليووة الشووديدة، 

 (.  2013وكف البصر" قد ازداد وعلى نحو متتابع )هالهان، كوفمان، بولين، 

ديود وال يختلف اثنان بأن ذوي اإلعاقة هم أكثر الفئات حاجة إلوى التمثول العواطفي لتح

احتياجاتهم ومشاعرهم في حال توفر المؤشرات اللغوية أو انعودامها. والعمول علوى مسواعدتهم 

للتكيف والتأقلم مع اآلخرين في المجتمع المحيط بهم من خالل دمجهوم ومسواعدة أسورهم علوى 

 (.2016استخدام فنيات التعامل معهم )أبو النصر، 

االنفعالية المساعدة في التعامول موع ذوي وفيما يلي بعض االستراتيجيات االجتماعية 

 اإلعاقة:

 .ضبط المشاعر أثناء التعامل مع ذوي اإلعاقة وإخفاء مشاعر الشفقة أو الرهبة 

  تفهووم مشوواعر ذوي اإلعاقووة فووي حووال تووأقلمهم مووع احتياجوواتهم الخاصووة وعوودم اللجوووء إلووى

 إشعارهم بعدم القدرة أو بالحاجة الدائمة للمساعدة.
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 بي مع ذوي اإلعاقة ورسم البسمة واألمل في مستقبل مشرق.الحوار االيجا 

  التحلي بالصبر ومراعاة شعورهم، وتفهم طبيعتهم الخاصة وعدم اللجووء إلوى أشوكال مون

، 2016العوودوان كاالنفعووال الشووديد للحفوواظ علووى دافعيووتهم وثقووتهم بأنفسووهم )أبووو النصوور، 

 (.     2016العريضة، 

ريات العلمية التي تناولت مفهوم التمثل العاطفي تبعاً لوجهة وفي ذات السياق تنوعت النظ   

نظريتها فالبعض أشار بأنها ميل أو نزعة فطرية مدفوعة بيولوجياً مرتبطة بالبقاء الموروث 

والميكانزمات االجتماعية، في حين آخر عبرت عنه نظريات أخرى بأنه عنصر وظيفي 

طور مفهوم الذات، وعامل أساسي في حماية لإليثار، ويعبر عن تكيف الفرد، وهو مواز لت

 .   (Ligocki, 2010)الفرد من اإلجهاد والضغوط النفسية 

وتعد نظرية "جولمان" في الذكاء االنفعالي من أهم النظريات الحديثة نسبياً، وهي ترى     

عكس أن السلوكيات غير السوية لألفراد سببها االفتقار لمهارات الكفايات االنفعالية التي ت

القدرة على إدراك االنفعاالت، وفهمها وإدارتها  بطريقة ايجابية، وتتمثل قوة هذه االنفعاالت 

وأهميتها في تأثيرها على توجيه مسار التفكير والتخطيط وصوالً إلى تحقيق أهداف معينة 

 (.  2005)جولمان، 

ت التفاعل كما تشير الدالئل النظرية والواقعية، إلى أن هناك حد أدنى من مستويا

االجتماعي ينبغي أن تتوفر لدى كل شخص، فإذا حرم منها يصبح أقرب إلى الشعور بالوحدة 

النفسية ويتهدد توافقه النفسي. "وأن انخفاض المهارات االجتماعية االنفعالية يؤدي إلى فشل 

الحياة االجتماعية، وتكرار الضغوط النفسية، وفشل العالقات المتبادلة بين األشخاص" 

 (.2000جولمان، )

أظهرت العديد من الدراسات بأن هناك فروقا تعزي لمتغير الجنس فيما  وفي ذات السياق   

ح أنَّ الذكاء العاطفّي لدى اإلناث أعلى من الذكور،  يتعلّق بنسبة الذكاء العاطفّي؛ حيث يُرجَّ

من الذكور، كما  وسبب هذا أّن مناطق الذكاء العاطفّي في الدماغ لدى النساء تنمو بشكل أكبر

أّن الذكور يتميّزون بأنّهم أفضل فيما يتعلَّق بُمراقَبة الذات، والتفاؤل، واالستقالليّة، وُمقاَومة 

الضغوط، وحّل المشكالت، كما ُوِجد أّن اإلناث يتفّوْقَن على الرجال فيما يتعلّق بالتعاُطف، 

 (.2016النفعاالت )سالمي، والَمسؤوليّات االجتماعيّة، والمهارات الشخصيّة، وإدارة ا

 األبعاد الفرعية للتمثل العاطفي 

 ويعبر عن مدى اإلدراك والوعي بمـشاعرنا وانفعاالتنـا وبمشاعر تحديد االنفعاالت :

اآلخرين وانفعاالتهم، كما يتناول القدرة على معرفة وتحديد االنفعاالت المعبرة عن 

 .والخوف""الحزن؛ السعادة؛ الخجل؛ الغضب؛ الدهشة؛ 

 وتعبر عن إدراك األفراد النفعاالت متعاكسة في موقف ما.  :االنفعاالت المتعاكسة 

 :وتعبر عن مهارات االستماع والتي تتمثل " بتوجيه النظر للطرف  اإلنصات الفعال

 .المتحدث؛ التواصل البصري؛ عدم المقاطعة؛ التلخيص؛ وإيماءات الرأس"
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 التعبير عن االهتمام بالطرف اآلخر: ويقصد بها االهتمام واإلحاطة. 

 وتعبر عن إدراك التنوع واالختالف لألفراد وتقبل هذا االختالف، قبول االختالف :

  (Committee for Children, 2002).بالرغم من وجود أشياء مشتركة بينهم

يوث ومن الجدير بالذكر التمييز بين كل من التمثل العاطفي؛ والجهود العواطفي؛ والتعواطف ح   

 التمثللل العللاطفي )يعبوور كووالً موونهم عوون حالووة مختلفووة كليوواً فووي المضوومون والسووياق، ويعبوور 

(Empathyبووه الطوورف اآلخوور  عوون تخيوول الفوورد نفسووه بأنووه يواجووه الموقووف نفسووه الووذي يموور

والقدرة على تحديد مشاعر الطرف اآلخر وفهمها. ومن العبارات التي تجسد التمثل العواطفي: 

اآلن، أنووا حووزين لمووا أصووابك موون أذى، أنووا سووعيد ألجلووك، أشوواركك فووي "أفهووم مووا تشووعر بووه 

 ;Burnard, 1989).مشاعرك، ما حدث لك قد يحدث لي، أنا معك قلبواً وقالبواً، أنوا بجانبوك" 

Keen, 2010)   حيث أن األساس هو المشاركة الوجدانية العاطفية بين الذات واآلخور والوذي

تضومن المراسولة موع انفعواالت الطورف اآلخور، وبالتوالي يعبر عن ردة فعل انفعاليوة وجدانيوة ت

فهو قائم على المشاعر المشتركة والبعد المعرفي الذي يظهر في االستدالل على حالة الطرف 

 Emotional) الجهللد العللاطفي. بينمووا يعبوور (pfeifer & Dapretto, 2009)األخوور 

Labor) ثوم توليود حواالت انفعاليوة  عن االتصال المباشر وجها لوجه مع الطرف اآلخر، ومن

معينووة )كالمتعووة، الخوووف، اإلثووارة والقلووق( وقوود تكووون حقيقووة عميقووة أو غيوور حقيقيووة سووطحية 

ومزيفة، ويتضمن هذا وجوود مسوتوى مون الرقابوة الخارجيوة علوى الجهود العواطفي لودى الفورد 

قافيووة فووي تلووك تبعوواً للمكووان المتواجوود بووه حفاظوواً علووى الوضووع االجتموواعي أو تبعوواً للتوقعووات الث

(. وموون األمثلووة علووى الجهوود العوواطفي مووا تتطلبووه بعووض  (Hochschild, 1983اللحظووة 

الوظائف من الفرد أن يظهر من عواطف ومشاعر إجبارية وقد تكوون ايجابيوة كموا هوو الحوال 

لودى العواملين فووي مجوال الفندقوة والمطوواعم ومضويفي الطيووران، أو سولبية كموا هووو الحوال لوودى 

 & Kruml)ن الموتى، وقد تتطلب إظهار العواطف الحيادية كالعمل في القضاء العاملين بدف

Geddes, 2000) التعاطف. أما ((Sympathy  فهو يشير إلى االهتمام والحزن تجواه الحالوة

االنفعالية للشخص اآلخر ويعكس اإلحساس باآلخر. ويمكن التعبير عن التعاطف بعبوارة " أنوا 

 .(Burnard, 1989)أشفق عليك من األلم"

" بعوووض المظووواهر "اللللءكاأل األخالقلللي( فوووي كتابهوووا 2003وقووود أشوووارت )بروربوووا، 

 السلوكية التي تعبر عن التمثل العاطفي من الطرف اآلخر ومنها.

 .إبداء الرغبة في فهم وجه نظر الطرف اآلخر 

  ."قراءة وتحديد مشاعر الطرف اآلخر "قراءة ما بين السطور 

  .االهتمام واإلحاطة عند التعامل مع اآلخرين 

 .إبداء التفهم لمشاعر اآلخرين 

  .مالحظة التعبيرات الوجهية للطرف اآلخر وقراءتها والرد عليها بشكل حاني ومناسب 

  .إجادة قراءة وفهم اإليماءات الجسدية من قبل اآلخرين 
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 .مشاركة اآلخرين أحزانهم، وأفراحهم 

 بالبكاء معهم بشكل تلقائي. مشاركة اآلخرين بكاءهم 

 .الشعور بالسعادة العارمة لنجاح اآلخرين 

وال يختلف اثنان بأن عدم المعرفة بفنيات التعامل مع ذوي اإلعاقة يولد الكثير من    

إلى الكفايات التي يجب أن يتمتع بها  (Goleman)الضغوط النفسية وقد أشار جولمان 

واالجتماعية لضمان نجاح الفرد في مراحل حياته الفرد على صعيد الكفاية االنفعالية 

 وهي: 

وتقرر الكيفية التي يتأمل بها الفرد   (Competence Personal)الكفاية الشخصية  -

 أموره الذاتية وتتضمن أبعاد الذكاء االنفعالي الثالثة وهي: 

 .)الوعي الذاتي ويتضمن )الوعي االنفعالي، التقييم الدقيق للذات، الثقة بالنفس 

  .)التنظيم الذاتي ويتضمن )التحكم الذاتي، النزاهة، الضمير، التكيف، االبتكار 

  ،)الدافعية وتتضمن )االنجاز، االلتزام، المبادرة، التفاؤل(Goleman, 1998). 

وتعبر عن الكيفية التي يتأمل بها Competence Social) الكفايات االجتماعية )  -

 الفرد عالقاته باآلخرين وتتضمن:

 عاطف ويمثل )قيم اآلخرين، تطوير اآلخرين، التوجه للخدمة، فعالية التنوع، الت

 الوعي واإلحساس باآلخرين(. 

  المهارات االجتماعية: )التأثير، التواصل، إدارة النزاع، القيادة، تسريع التغيير، بناء

 Zins, et al , 2004)الروابط، التعاون والتنسيق، العمل بروح الفريق(، )

ي بعض الخطوات اإلجرائية التي تسهم في تنمية مهارة التمثل العاطفي وبالتالي وفيما يل

 ضمان النجاح على الصعيد االجتماعي االنفعالي: 

  تعزيووز الوووعي الووذاتي والمفووردات العاطفيووة، واإلنصووات ومالحظووة طريقووة التعبيوور، عوون

 (.2009المشاعر الوجدانية )عثمان، 

  رين من خالل "تقموص المشواعر، التعبيور واإلفصواح تعزيز الحساسية تجاه مشاعر اآلخ

عنها، رصدها، تحديد مواطن االحتياج، تحديد السلوكيات الحانيوة التوي تونم عون العاطفوة، 

 (.2003وقراءة مشاعر اآلخرين )بروبا، 

  تجسيد التمثل العاطفي لوجهة نظور الطورف اآلخور، مون خوالل " تبوديل المواقوع واألدوار

 & pfeifer)، ممارسوووة االهتمووام لوووتفهم مشووواعر اآلخوورينللشووعور بوووالطرف اآلخوور

Dapretto, 2009). 

 الدراسات السابقة:   

 ( إلى تحديد 2019هدفت دراسة العياجي ) أثر البرنامج التربوي في تنمية التعاطف

ً وطالبة؛ 23. تكونت عينة الدراسة من )لدى طالب القسم النفسي بكلية التربية ( طالبا
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تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية وضابطة. وتألف البرنامج من من القسم الثالث 

( جلسة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة 12)

 التجريبية.

 ( 2017تناولت دراسة عبد الهادي، البسطامي ) القدرة التنبؤية ليقظة الءهن في"

". تكونت وس في جامعة أبو ظبيمهارة التمثل العاطفي لدى طلبة مرحلة البكالوري

( من طلبة الجامعة. وتم تطبيق مقياسين أحدهما يمثل اليقظة 400عينة الدراسة من )

العقلية واآلخر للتمثل العاطفي بأبعاده "الخيال، األخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف 

اآلخر، التعاطف، األلم الشخصي". وأسفرت النتائج بأن مجال المالحظة يقع في 

ستوى المرتفع، بينما حاز مجال "الوعي بالفعل" على المستوى المنخفض. وعلى الم

صعيد التمثل العاطفي حاز مجال "األخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف األخر" المستوى 

المرتفع؛ بينما حصل مجال "الخيال" على مستوى المنخفض، كما أن يقظة الذهن تزيد 

الجنسين في مجال "الوعي بالفعل، القبول دون  من التمثل العاطفي، مع وجود فروق بين

إصدار حكم" ومجالي "الخيال، واأللم الشخصي" وكان لصالح اإلناث. أما مجال "األخذ 

بعين االعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر" فكانت لصالح الذكور. مع عدم وجود فروق 

تبعاً للتخصصات بين الجنسين في مجال "االهتمام العاطفي"، كما أظهرت النتائج فروق 

"اآلداب، العلوم، إدارة األعمال، الهندسة"، وفروق بين المستوى الدراسي لصالح طلبة 

 الدراسات العليا في مقياسي" يقظة الذهن، والتمثل العاطفي".

 ( 2014تناولت دراسة العاسمي ) العالقة بين الشفقة بالءات وبعض سمات الشخصية

ً وطالبة، 184تكونت العينة من) .لدى عينة من طالب جامعة الملك خالد ( طالبا

وجود عالقة إيجابية بين الشفقة بالذات التي تعبر عن التمثل العاطفي  وأظهرت النتائج

)اللطف بالذات، اإلنسانية المشتركة، واليقظة العقلية( وبين سمات الشخصية، كما 

األدبية أكثر شفقة  طـالب الكليات اإلناث أكثر شفقة بالذات مـن الـذكور، وأن أظهرت أن

بالذات من طالب الكليات العلمية. مع ظهور تفاعالً داالً بين الجنس والتخصص والشفقة 

 بالذات. 

 ( على 2011ركزت دراسة عبد الهادي، أبو جدي ) القدرة التنبؤية للتمثل العاطفي في

من  على عينة بلغ قوامها سلوك حل النزاع لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي.

( طالباً وطالبة؛ تم تطبيق مقياسين أحدهما يمثل التمثل العاطفي والمكون من 383)

أربعة مجاالت "الخيال، األخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر، التعاطف، األلم 

الشخصي"، ومقياس سلوك حل النزاع. وأظهرت النتائج أن سلوك التعاون وحل 

ً لدى الطلبة، وعلى صعيد التمثل المشكالت في حل النزاع كان أكثر الس لوكيات شيوعا

العاطفي احتل مجال االهتمام العاطفي المستوى المرتفع، في حين حصل مجال األلم 

الشخصي على المستوى المتوسط. كما أن زيادة اإلحساس باأللم الشخصي يقلل من 
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تمام سلوك القوة، ويزيد من سلوك اللطف في مواقف النزاع. وأن الزيادة في االه

العاطفي يقابله زيادة في تطبيق أساليب حل المشكالت، واللطف، واالنسحاب في مواقف 

النزاع. بينما الزيادة في األخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر كأحد مجاالت التمثل 

العاطفي يقابله ميل الستخدام سلوكيات حل المشكالت، واالنسحاب في مواقف النزاع. 

ير الجنس على مجال القوة لصالح الذكور، ومجال الخيال واأللم مع وجود فروق لمتغ

 الشخصي لصالح اإلناث.

  ركز تيسوردTisord (2009)   الكشف عن أثر ميول يقظة العقل، في دراسته على

وممارسة التأمل بيقظة العقل على المدى القريب والبعيد المدى في التمثل العاطفي 

( 144. تكونت عينة الدراسة من )باالرتباط باآلخرينواإلدراك االجتماعي والشعور 

طالبا وطالبة من جامعة أوريغون. وأسفرت النتائج إلى وجود عالقة بين أبعاد يقظة 

العقل، وأبعاد التمثل العاطفي " الخيال، االهتمام العاطفي، األخذ باالعتبار وجهة نظر 

ظة المرتفع مع بعدي االهتمام الطرف اآلخر، واأللم الشخصي". حيث ارتبط بُعد المالح

العاطفي واألخذ بعين االعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر، مع وجود ارتباط بين كل من 

 يقظة العقل واإلدراك االجتماعي والشعور باالرتباط باآلخرين.

 ( 2009هدفت دراسة ينغ ووينYing Wen-Yu (  التعرف على أحد أبعاد التمثل

عور بالتماسك والصحة العقلية لدى طالب الخدمة "الشفقة بالءات والشالعاطفي 

ً وطالبة، وأظهرت النتائج عالقة 65تكونت عينـة الدراسة من ) االجتماعيـة". ( طالبا

جوهرية بين اليقظة العقلية وأبعـاد مقيـاس الـشفقة بالذات والشعور بالتماسك والمتغيرات 

 األخرى. 

 تناولت دراسة وايد، برانج، ميووس Branje & Meeus (2006)"  Wied,  دور

. على عينة بلغ قوامها التمثل العاطفي في حل النزاع بين المراهقين من الجنس نفسه

( من اإلناث، وأسفرت 158( من الذكور، )149( من المراهقين والمراهقات )307)

النتائج عن ارتباط التمثل العاطفي مع إدارة حل النزاع بمستوى مرتفع، واتضح 

ً مع االشتراك باالرتباط ا اليجابي للتمثل العاطفي مع حل المشكالت وارتبط سلبا

واالنخراط في النزاع لكلى الجنسين، ولم يرتبط التمثل العاطفي مع االستراتيجيات غير 

الفعالة السلبية وهي االنسحاب واإلذعان. كما ظهرت فروق بين الجنسين في 

ل المشكالت، واالنسحاب، استراتيجيات حل النزاع وكانت لصالح اإلناث في ح

والخضوع أكثر من الذكور. كما حصل كلى الجنسين على نتائج ضعيفة حول 

إستراتيجية الخضوع وأظهرت النتائج تفضيل المراهقين )ذكورا وإناثا( إلستراتيجية حل 

 .المشكالت مقارنة باالستراتيجيات األخرى لحل النزاع
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

يالحظ مما سبق بأن غالبية الدراسات السابقة قد أكدت على أهمية اكتساب مهارات    

التمثل العاطفي كمهارة اجتماعية انفعالية للطلبة الجامعيين والمراهقين وطلبة المرحلة 

الثانوية. والتأثير المتبادل بين مهارات التمثل العاطفي وعدد من المتغيرات مثل "الجنس 

يمي والسنة الدراسية والكلية. وعالقة التمثل العاطفي بكل من سمات والتخصص األكاد

الشخصية، ويقظة الذهن، ومهارة حل النزاع، والشعور بالتماسك والصحة العقلية، والتأمل، 

والتعاطف. ومدى وعي الطالب بمهارات التمثل العاطفي، وما تتركه البرامج المبنية على 

أداء الطالب على الصعيد الشخصي واالجتماعي. مهارات التمثل العاطفي في تحسين 

وتشترك الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في قياس مستوى التمثل العاطفي 

واكتشاف أثر بعض المتغيرات على ذلك المستوى كنوع الجنس، المستوى الدراسي، 

تجد الباحثة والتخصص. وقد أجريت هذه الدراسات في المجتمعات الغربية والعربية، ولم 

دراسات تناولت مهارات التمثُل العاطفي بالمملكة العربية السعودية سواء كانت على مستوى 

المدارس أو الجامعات، كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية مما قد 

 ئجها. يرفدها بأدبها النظري وبمنهجيتها العلمية، وفي بناء أدواتها، وتسهم في تعزيز نتا

 الطريقة واإلجراألات:

 :منهج الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته وأهداف الدراسة وذلك بتصميم استبانه  تم استخدم  

لجمع البيانات لقياس مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة تجاه 

 ذوي اإلعاقة.

 من المتغيرات وهي:اشتملت الدراسة على عدد متغيرات الدراسة: 

 وتتضمن المتغيرات المستقلة: 

 .)الجنس )ذكور/ إناث 

 .)المستوى الدراسي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير 

  مسار التخصص )إعاقة عقلية، صعوبات تعلم، اضطراب طيف التوحد، اإلعاقة

 السمعية(.

 المتغيرات التابعة:

 .مقياس التمثل العاطفي المصمم من قبل الباحثة 

 :وعينة الدراسةمجتمع 

جامعة جدة،  -تكون مجتمع الدراسة الحالية من خريجي قسم التربية الخاصة بكلية التربية     

ً لإلحصائيات والسجالت الرسمية 1442حتى  1438من العام ) هـ(، ويبلغ عددهم وفقا

بسيطة مكونة من المجتمع ( طالب وطالبة، وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية 1378)

( طالب وطالبة تم تخرجهم من جميع المسارات 352لي للدراسة، والبالغ عددهم )الك
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المعتمدة بكلية التربية لقسم التربية الخاصة من "اإلعاقة العقلية، صعوبات التعلم، اضطراب 

 طيف التوحد، اإلعاقة السمعية".

 وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:

 اً لمتغير الجنس:أوالً: تصنيف عينة الدراسة وفق

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس1الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد الجنس

 17.0 60 أنثى

 83.0 292 ذكر

Total 352 100.0 

 ثانياً: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي:

 المستوى الدراسي(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 2الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد المستوى الدراسي

 7.7 27 دبلوم

 75.3 265 بكالوريوس

 17.0 60 ماجستير

Total 352 100.0 

 ثالثاً: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير مسار التخصص:

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير مسار التخصص3الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد مسار التخصص

 45.5 160 اإلعاقة العقلية

 21.0 74 صعوبات التعلم

 13.9 49 اضطراب طيف التوحد

 19.6 69 اإلعاقة السمعية

Total 352 100.0 

 أداة الدراسة:

بعد االطالع على األدب النظري السابق والمتعلق بموضوع الدراسة الحالية  

الحظت الباحثة قلة الدراسات العربية التي تناولت مفهوم التمثل العاطفي، وتم الحصول على 

ثالث دراسات فقط حيث ركزت على التمثل العاطفي لطلبة الصف العاشر الثانوي، والطلبة 

 .  ,Davis) 1980(، ومقياس ديفيز )2017الهادي، البسطامي،  الجامعين ومنها مقياس )عبد

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة تتالءم مع قياس التمثل العاطفي  

ويهدف إلى قياس التمثل العاطفي لدى  ,Davis) 1980بالرجوع إلى مقياس "ديفيز" )

( فقرة، وتقاس 45األجنبية، ) المراهقين في سن المدرسة. يتضمن المقياس، في صورته
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ً لسلم استجابات مكون من تدريج لفظي خماسي )دائما،  استجابات الطلبة على كل فقرة وفقا

 :غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً(، وتتوزع فقرات المقياس على أربعة مجاالت هي

 (.21، 17، 13، 9، 5، 1: ويشمل الفقرات )الخيال 

 (.25، 22، 18، 14، 10، 6، 2: ويشمل الفقرات )األخء بوجهة نظر الطرف اآلخر 

 (.30، 28، 26، 23، 19، 15، 11، 7، 3: ويشمل الفقرات )االهتمام العاطفي 

 (. 29، 27، 24، 20، 16، 12، 8، 4: ويشمل الفقرات )األلم الشخصي 

 علما بأن كل فقرة لها خياراتها المستقلة يتم تصحيحها بناًء على مقياس ليكرت 

الخماسي، كما تضمن المقياس بيانات شخصية تخص خريجي قسم التربية الخاصة بكلية 

 مسار التخصص. -المستوى الدراسي   -جامعة جدة، وهي: الجنس  -التربية 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

قام مطور المقياس بحساب ثبات االتساق الداخلي لألبعاد باستخدام معادلة كرونباخ 

(. وتعد هذه المعامالت مناسبة 0.79، 0.73راوحت معامالت الثبات بين )ألفا للثبات، وت

 1980ألغراض استخدام المقياس في الدراسات المسحية. من جهة أخرى قام "ديفيز" )

(Davis,  بالتحقق من صدق المقياس باستخراج الصدق العاملي، وكشفت النتائج عن أربعة

نظر اآلخر، واالهتمام العاطفي، واأللم  عوامل هي: الخيال، واألخذ باالعتبار وجهة

 الشخصي. 

إذ فسر المقياس نسبة مرتفعة من التباين، وتطابق ذلك مع مؤشرات ثبات االتساق الداخلي    

( من أساتذة 6بعرض المقياس على لجنة من المحكمين وعددهم ) للمقياس؛ وقد قامت الباحثة

عديالت المناسبة، وقد أشار بعض المحكمين واألخذ بآرائهم وإجراء الت الجامعات المختصين،

بحذف أي  إلى إعادة صياغة بعض الفقرات وتعديلها لتصبح أكثر وضوحاً، ولم يُشر أحد

ً تم حساب صدق 30فقرات المقياس، وبذلك بقي عدد الفقرات ) فقرة من ( فقرة، أيضا

( من 32)ية قوامها تطبيقه على عينة استطالعية عشوائبعد  االتساق الداخلي لفقرات المقياس

وجميعهم من خارج إطار عينة  جامعة جدة -خريجي قسم التربية الخاصة بكلية التربية 

ولهم نفس خصائص العينة وكانت جميع فقرات المقياس حققت ارتباطات دالة مع  الدراسة

(، وقد تم حساب معامل االرتباط بين كل 0.05الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة )

والدرجة الكلية وكانت جميع مجاالت المقياس حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية  مجال

(؛ وتم حساب الثبات للمقياس بطريقتين حيث بلغ معامل 0.01للمقياس عند مستوى داللة )

( وهي قيمة مرتفعة، وبلغ 0.759النصفية للدرجة الكلية للمقياس) التجزئة الثبات بطريقة

( 0.768) (Gronbach Alphaة الكلية للمقياس بطريقة كرونباخ ألفا )معامل الثبات للدرج

 تطمئن الباحثة للوثوق بالمقياس لتطبيقه على العينة الكلية.وهي قيمة مرتفعة، والتي 
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 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

 ( فقرة موزعة على أربع30وبذلك يتكون المقياس في صورته النهائية من )

الثاني وهو  ( فقرات، المجال6األول وهو متعلق بـ )الخيال( واشتمل على )مجاالت، المجال 

الثالث وهو  المجال ( فقرات،7متعلق بـ )األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر( واشتمل على )

الرابع وهو متعلق بـ )األلم  ( فقرات، المجال9متعلق بـ )االهتمام العاطفي( واشتمل على )

 رات.( فق8الشخصي( واشتمل على )

 تطبيق أداة الدراسة: إجراألات 

والتأكود مون صوالحية المقيواس للتطبيوق، قاموت الباحثوة  بعد االنتهاء من كافة التعديالت

 بتطبيقه ميدانيًا بإتباع الخطوات اآلتية: 

 تم تطوير أداة الدراسة، عن طريق الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة. .1

التحقق من صدق أداة الدراسة عن طريوق عرضوها علوى عودد مون المحكموين المختصوين  .2

 وتم إجراء التعديالت الالزمة، وإخراج األداة بصورتها النهائية. 

 تم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيقها على عينة استطالعية.  .3

ل رابوط الكترونوي يقووم توزيع المقياس على عينة الدراسة بحيث يُعطى المقياس مون خوال .4

جامعوة جودة بتعبئتهوا تحديود مجتموع وعينوة  -خريجي قسوم التربيوة الخاصوة بكليوة التربيوة 

 الدراسة.

 ( رد. 352جمع الردود على االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) .5

 تفريغ نتائج المقاييس ومراجعتها للتأكد من مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي. .6

 .(SPSS)ئيًا باستخدام برنامج تحليلها إحصا .7

 التوصل إلى النتائج ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة. .8

 وضع عدد من التوصيات ومقترحات للدراسات مستقبلية. .9

 تصحيح أداة الدراسة:
بعد جمع االستجابات، تم تصحيحها بناًء على مقياس ليكرت الخماسي، وقد تم تحديد     

مقياس مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من  خريجي قسم التربية  طريقة االستجابة لفقرات

 الخاصة على النحو التالي:

( طريقة تصحيح مقياس مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من  خريجي قسم 4جدول )

 التربية الخاصة

 ً ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  أحيانا

5 4 3 2 1 

 يتم احتساب الدرجة الموضحة بالجدول.
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 المحك المعتمد في أداة الدراسة:

 لتحديد المحك المعتمد في الدراسة تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت 

(، ومن ثم تقسيمه على 4=  1-5الخماسي، من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )

(، وبعد ذلك تم إضافة 0.80=  4/5أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )

هذه القيمة على أقل قيمة في المقياس بداية المقياس وهي واحد صحيح لتحديد الحد األعلى 

صبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي الذي يوضح لهذه الخلية، وهكذا أ

 تصنيف مستويات مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من  خريجي قسم التربية الخاصة:

 (: المحك المعتمد في الدراسة )المقياس(5جدول )

 التقدير طول الخلية/ )المتوسطات(

 قليلة جًدا 1.80 – 1من 

 قليلة 2.60 – 1.81من 

 متوسطة 3.40 – 2.61من 

 كبيرة 4.20 – 3.41من 

 كبيرة جًدا 5 – 4.21من 

 :اإلحصائية المعالجات

 االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت

"SPSS"والمعروفة بـStatistics Package For Social Science  ،باستخدام الحاسوب

 :بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضيات الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية

  التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب. 

  ت( اختبار(Independent Samples T Test  لعينتين مستقلتين؛ بهدف التعرف على

 بين اتجاهات عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين.الفروق 

 اختبار تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA   للتحقق من الفروق بين اتجاهات

 عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى أكثر من فئتين.

  اختبار شيفيه(Scheffe) واختبار ،(LSD)  للتحقق من اتجاه الفروق بين اتجاهات عينة

 الدراسة التي بينها اختبار تحليل التباين األحادي.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

بعد التأكد من مالءمة األداة للهدف الموضوع من أجله لقياس مستوى التمثل 

تقدم  العاطفي لدى عينة من  خريجي قسم التربية الخاصة، وتطبيقها على عينة الدراسة،

الباحثة عرًضا تفصيليًا للنتائج التي تمَّ التوصل إليها وتفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من 

 نتائج خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضيتها.
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 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضيتها وتفسيرها: 

 أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:

مللا مسللتوى التمثللل العللاطفي لللدى عينللة مللن ويوونصا السووؤال األول موون أسووئلة الدراسووة علووى: 

 خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة؟
ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والرتب لكل 

 ل التالي:مجال من مجاالت التمثل العاطفي، ويتبين ذلك من خالل الجدو

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التمثل العاطفي6جدول )

  م.

 مجاالت المقياس

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

الوزن 

النسبي 

)%( 

 الترتيب

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

 2 72.03 59523. كبيرة 3.6014 الخيال 1

الطرف األخء بوجهة نظر  2

 اآلخر

 50073. كبيرة 3.4678
69.36 

3 

 1 77.24 47267. كبيرة 3.8622 االهتمام العاطفي 3

 4 68.69 49529. كبيرة 3.4346 األلم الشخصي 4

 --- 72.08 39929. كبيرة 3.6040 جميع المجاالت للتمثل العاطفي

خريجي قسم ( السابق، أنَّ مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من 6يتضح من جدول )

التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة كان كبيراً، حيث بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لمجاالت 

وفقًا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة، وجاء مجال  بدرجة كبيرة( أي 3.6040التمثل العاطفي )

في  ( وبدرجة كبيرة، تالها3.8622بمتوسط حسابي ) الترتيب األول( في االهتمام العاطفي)

( أي بدرجة كبيرة أيضاً، ثم 3.6014الترتيب الثاني مجال )الخيال( بمتوسط حسابي )

( 3.4678الترتيب الثالث مجال )األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر( بمتوسط حسابي )

( بمتوسط حسابي األلم الشخصيمجال )الترتيب األخير وبدرجة كبيرة، وأخيرا في 

 ( وهو بدرجة كبيرة.3.4346)

لى النتيجة السابقة بحصول خريجي قسم التربية الخاصة على درجة كبيرة من بناء ع

التمثل العاطفي على جميع األبعاد وقد يرجع مردها إلى الكفاءة األخالقية وإلى المستوى 

والتماسك االجتماعي، والصحة النفسية،  الراقي والرفيع والذي ينم عن التطور السلوكي

كما أن تخصص التربية الخاصة بشكل خاص قائم على اإلنسانية  واإلحساس بالفاعلية الذاتية.

المهارات االجتماعية المطلقة للتعامل مع ذوي اإلعاقة مما شكل لديهم القدرة على امتالك 

واالنفعالية ذات الصلة الوثيقة بالتمثل العاطفي والتعاطف مع اآلخرين ومحاكاة مشاعرهم 

ل إبداء التعبيرات اللفظية واإليماءات الجسمية من خال فهم اهتماماتهم، والشعور بهاو

بأنها مؤشر عن تكيف الفرد،  Ligocki, 2010)وقد أشار )المالءمة في سياق موقف ما، 
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وتطور مفهوم الذات، وعامل أساسي في حماية الفرد من اإلجهاد والضغوط النفسية. وتتفق 

عبرت عن إمكانية تعلم مجاالت (، والتي 2019النتيجة الحالية مع دراسة كل من )العياجي، 

(، ودراسة 2017التمثل العاطفي والتدريب عليها. ودراسة )عبد الهادي، البسطامي، 

 Ying)2009( ودراسة )2011(، ودراسة )عبد الهادي، وأبو جدي، 2014)العاسمي، 

Wen-Yu,  ( ودراسة(Branje & Meeus, 2006  . 

 ومناقشتها:ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

وينصا السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة α ≤0.05مستوى داللة )

 نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير الجنس؟

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض التالي: 

( لدى عينة من α ≤0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد ف  

 خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير الجنس.

 Independent Samples T Testوالختبار هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار )ت( 

لكلية وفي المجاالت األربعة لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات العينة في الدرجة ا

 لمستوى التمثل العاطفي تعزى للجنس، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

للكشف عن داللة الفروق  Independent Samples T Test)ت( اختبار(:7جدول )

في مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة 

 تعزى للجنس

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

 الخيال
 59891. 3.3644 59 ذكر

3.405 0.001 
دالة 

 58386. 3.6495 291 أنثى إحصائيا

األخء بوجهة نظر 

 الطرف اآلخر

 54505. 3.3099 59 ذكر
2.679 0.008 

دالة 

 48603. 3.4998 291 أنثى إحصائيا

 االهتمام العاطفي
 50089. 3.4708 59 ذكر

7.509 0.000 
دالة 

 42568. 3.9416 291 أنثى إحصائيا

 الشخصياأللم 
 45035. 3.2564 59 ذكر

3.069 0.002 
دالة 

 49687. 3.4708 291 أنثى إحصائيا

الدرجة الكلية 

 للتمثل العاطفي

 43579. 3.3548 59 أنثى
5.471 0.000 

دالة 

 37242. 3.6545 291 ذكر إحصائيا

 ( ما يلي:7يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
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 للدرجة الكلية للتمثل العاطفي:أوالً: بالنسبة 

وهي أقل من مستوى  0.000( للدرجة الكلية للتمثل العاطفي تساوي Sigتبين أن قيمة )

(، مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )01.0داللة)

01.0 قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة ( في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي

ً لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث حيث تبين أن متوسط التمثل العاطفي  تبعا

 لديهن أعلى من مستوى التمثل العاطفي لدى الذكور.

 ثانياً: بالنسبة لمجال الخيال:

(، 01.0اللة )وهي أقل من مستوى د 0.001( لمجال الخيال تساوي Sigتبين أن قيمة )

( في مجال 01.0مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الخيال لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير الجنس، وقد 

لعاطفي في مجال الخيال لديهن كانت الفروق لصالح اإلناث حيث تبين أن متوسط التمثل ا

 أعلى منه لدى الذكور.

 ثالثاً: : بالنسبة لمجال األخء بوجهة نظر الطرف اآلخر:

وهي أقل من  0.008( لمجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر تساوي Sigتبين أن قيمة )

عند مستوى  (، مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية01.0مستوى داللة )

( في مجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من خريجي قسم 01.0داللة )

التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث حيث 

على منه تبين أن متوسط التمثل العاطفي في مجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لديهن أ

 لدى الذكور.

 رابعاً: بالنسبة لمجال االهتمام العاطفي:

وهي أقل من مستوى داللة ) 0.000( لمجال االهتمام العاطفي تساوي Sigتبين أن قيمة )

01.0( مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،)01.0

االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة ( في مجال 

ً لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث حيث تبين أن متوسط التمثل العاطفي  تبعا

 في مجال االهتمام العاطفي لديهن أعلى منه لدى الذكور.

 خامسا: بالنسبة لمجال األلم الشخصي:

ة ــــــــوهي أقل من مستوى دالل 0.002تساوي  األلم الشخصي( لمجال Sigتبين أن قيمة )

(01.0مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس ،)توى داللة ـ             

(01.0 في مجال األلم الشخصي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي )

ً لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث حيث تبين أن متوسط التمثل اإلع اقة تبعا

 العاطفي في مجال األلم الشخصي لديهن أعلى منه لدى الذكور.
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أشارت النتائج إلى تفوق اإلناث في مجاالت التمثل العاطفي على الذكور وقد يرجع مرد     

طبيعة اإلناث التي تتصف بالرقة والحنو وسرعة التأثر بالمواقف المحزنة  هذه النتيجة إلى

والقدرة على اإلحاطة واالحتواء لألمور العاطفية؛ وخاصة فيما إذا كان يتعلق الظرف 

بالتعامل المباشر مع ذوي اإلعاقة الذين يتصفون بالضعف والقصور واالعتمادية على 

الذكاء العاطفّي والذي يندرج في مظلته التمثل ( بأنَّ 2016اآلخرين. ويرى )سالمي، 

العاطفي لدى اإلناث أعلى من الذكور، ويرجع ذلك إلى أّن مناطق الذكاء العاطفّي في الدماغ 

وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة كل من )عبد لدى اإلناث تنمو بشكل أكبر من الذكور. 

"الخيال، واأللم الشخصي" وكان مجالي ( من حيث االشتراك ب2017الهادي، والبسطامي، 

لصالح اإلناث بخالف مجال "األخذ بعين االعتبار وجهة نظر الطرف اآلخر" فكانت لصالح 

( من حيث مجال "الشفقة بالذات" كان لصالح اإلناث، 2014الذكور، ودراسة )العاسمي، 

لشخصي" وكان ( من حيث مجالي "الخيال واأللم ا2011ودراسة )عبد الهادي، وأبو جدي، 

 لصالح اإلناث. 

 ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

وينصا السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة α ≤0.05مستوى داللة )

 متغير المستوى الدراسي؟نحو ذوي اإلعاقة تبعاً ل

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض التالي: 

( لدى عينة من α  ≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  

 خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

)اختبوار  Tests of Normalityوقد قاموت الباحثوة بوإجراء اختبوار التوزيوع الطبيعوي 

Shapiro-Wilk ( لفحووص اعتداليووة البيانووات فووي فئووة )دبلوووم( موون متغيوور المسووتوى الدراسووي

تشووترط أن  بالنسوبة للدرجوة الكليوة وللمحواور الفرعيوة، وذلوك ألن معظوم االختبوارات المعلميوة

يكون توزيع البيانات طبيعيًا، وألن عدد العينة في هذه الفئة كان صغيًرا نسبيًا، ويمكون تجواوز 

شرط اعتدالية البيانات في باقي الفئات ألن حجوم العينوة كبيور نسوبيًا. وقود كوان توزيوع البيانوات 

هنالك فوروق ذات  اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميعا؛ وللتعرف على ما إذا كانت

داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة في التمثل العاطفي طبقًا إلوى اخوتالف متغيور 

 Oneالمسووتوى الدراسووي اسووتخدمت الباحثووة االختبووار المعلمووي "تحليوول التبوواين األحووادي" )

Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسوة طبقًوا الخوتالف) 

 متغير المستوى الدراسي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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( للكشف عن One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )8جدول رقم )

داللة الفروق في مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو 

 ذوي اإلعاقة تعزى للمستوى الدراسي

 التباينمصدر  المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

القيمة 

االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

 الخيال

بين 

 المجموعات
.989 2 .494 

1.399 .248 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
122.660 347 .353 

  349 123.649 المجموع

األخء بوجهة 

نظر الطرف 

 اآلخر

 بين

 المجموعات
2.500 2 1.250 

داخل  دالة إحصائيا 007. 5.102

 المجموعات
85.004 347 .245 

  349 87.503 المجموع

 االهتمام العاطفي

بين 

 المجموعات
4.060 2 2.030 

داخل  دالة إحصائيا 000. 9.531

 المجموعات
73.913 347 .213 

  349 77.973 المجموع

 األلم الشخصي

بين 

 المجموعات
.507 2 .254 

1.034 .357 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
85.107 347 .245 

  349 85.614 المجموع

الدرجة الكلية  

 للتمثل العاطفي

بين 

 المجموعات
1.682 2 .841 

داخل  دالة إحصائيا 005. 5.409

 المجموعات
53.961 347 .156 

  349 55.643 المجموع

 ( ما يلي:8يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
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 أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للتمثل العاطفي:

وهي أقل من مستوى  0.005( للدرجة الكلية للتمثل العاطفي تساوي Sigتبين أن قيمة )

مستوى داللة )(، مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 01.0داللة  )

01.0 في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة )

 تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي فئة، تم أوالً فحص البيانات باستخدام اختبار  

Leveneالباحثة االختبار البعدي  ، وكانت البيانات متجانسة، لذلك استخدمت

(Scheffe:وكانت النتائج كما يوضحها جدول  التالي ،) 

( لتحديد اتجاه الفروق في مستوى التمثل Scheffe(: نتائج االختبار البعدي )9جدول )

 العاطفي بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم  المجموعة

 دبلوم
 فرق المتوسطات

 
.08697 .25359

*
 

 023. 552. مستوى الداللة

 بكالوريوس
 08697.- فرق المتوسطات

 
.16662

*
 

 014. 552. مستوى الداللة

 دراسات عليا
25359.- فرق المتوسطات

*
 -.16662

*
 

 
 014. 023. مستوى الداللة

 0.05*الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 ما يلي:( السابق 9يتبين من الجدول  )

( في الدرجة 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الكلية للتمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين 

 متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة البكالوريوس.

( في الدرجة الكلية 05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروق 

للتمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين متوسطات 

درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة الدراسات العليا لصالح الذين 

 دبلوم.مستواهم الدراسي 

( في الدرجة الكلية 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

للتمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين متوسطات 

درجات الذين مستواهم الدراسي بكالوريوس، ومتوسطات درجات فئة الدراسات العليا 

 لذين مستواهم الدراسي بكالوريوس.لصالح ا

 وقد كانت أقوى الفروق لصالح حملة البكالوريوس.
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 ثانياً: بالنسبة لمجال الخيال:

 (05.0وهي أكبر من مستوى داللة ) 0.248( لمجال الخيال تساوي Sigتبين أن قيمة )
( في 05.0داللة ) ، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ً لمتغير  مجال الخيال لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعا

 المستوى الدراسي.

 ثالثاً: : بالنسبة لمجال األخء بوجهة نظر الطرف اآلخر:

من وهي أقل  0.007( لمجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر تساوي Sigتبين أن قيمة )

(، مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 01.0مستوى داللة    )

( في مجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من خريجي قسم 01.0داللة )

 التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

جاه الفروق لصالح أي فئة، تم أوالً فحص البيانات باستخدام اختبار ولتحديد ات 

Levene وكانت البيانات متجانسة، لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ،

(Scheffe:وكانت النتائج كما يوضحها جدول  التالي ،) 

األخء ( لتحديد اتجاه الفروق في مجال Scheffe(: نتائج االختبار البعدي )10جدول )

 بوجهة نظر الطرف اآلخر بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم  المجموعة

 دبلوم
 فرق المتوسطات

 
.18506 .35190

*
 

 010. 182. مستوى الداللة

 بكالوريوس
 18506.- فرق المتوسطات

 
.16683 

 066. 182. مستوى الداللة

 دراسات عليا
35190.- فرق المتوسطات

*
 -.16683 

 
 066. 010. مستوى الداللة

 0.05*الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 ( السابق ما يلي:10يتبين من الجدول  )

( في مجال 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

قسم التربية الخاصة نحو ذوي األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من خريجي 

اإلعاقة بين متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة 

 البكالوريوس.

( في مجال األخذ 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ة نحو ذوي اإلعاقة بين بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاص

متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة الدراسات العليا 

 لصالح الذين مستواهم الدراسي دبلوم.
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( في مجال 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي  األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من

اإلعاقة بين متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي بكالوريوس، ومتوسطات درجات فئة 

 الدراسات العليا.

 رابعاً: بالنسبة لمجال االهتمام العاطفي:

وهي أقل من مستوى داللة ) 0.000( لمجال االهتمام العاطفي تساوي Sigتبين أن قيمة )

01.0( مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،)01.0

( في مجال االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة 

 تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي فئة، تم أوالً فحص البيانات باستخدام اختبار  

Levene وكانت البيانات متجانسة، لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ،

(Scheffe:وكانت النتائج كما يوضحها الجدول  التالي ،) 

في مجال االهتمام  ( لتحديد اتجاه الفروقScheffe(: نتائج االختبار البعدي )11جدول )

 العاطفي بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم  المجموعة

 دبلوم
 فرق المتوسطات

 
.02137 .30669

*
 

 018. 974. مستوى الداللة

 بكالوريوس
 02137.- فرق المتوسطات

 
.28532

*
 

 000. 974. مستوى الداللة

 دراسات عليا
30669.- فرق المتوسطات

*
 -.28532

*
 

 
 000. 018. مستوى الداللة

 0.05*الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 ( السابق ما يلي:11يتبين من الجدول  )

( في مجال 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية 

 متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة البكالوريوس.

( في مجال 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين 

توسطات درجات الذين مستواهم الدراسي دبلوم، ومتوسطات درجات فئة الدراسات العليا م

 لصالح الذين مستواهم الدراسي دبلوم.

( في مجال 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عاقة بين االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإل
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متوسطات درجات الذين مستواهم الدراسي بكالوريوس، ومتوسطات درجات فئة الدراسات 

 العليا لصالح الذين مستواهم الدراسي بكالوريوس.

 وقد كانت أقوى الفروق لصالح حملة البكالوريوس.

 خامسا: بالنسبة لمجال األلم الشخصي:

وهي أكبر من مستوى داللة ) 0.357( لمجال األلم الشخصي تساوي Sigتبين أن قيمة )

05.0( مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،)

05.0 في مجال األلم الشخصي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي )

 اإلعاقة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

سبق حصول طلبة مرحلة البكالوريوس على أعلى مستوى من مجاالت نستنج مما 

التمثل العاطفي مقارنة بمستوى الدبلوم والدراسات العليا وقد يرجع مرد النتيجة إلى الدافعية 

العالية التي يمتلكها طلبة مرحلة البكالوريوس للتعامل مع ذوي اإلعاقة بعد االلتزام الدراسي 

ت من المقررات النظرية والتعرف على التفاصيل الدقيقة لخصائص المنتظم لمدة أربعة سنوا

كل فئة على حده ومعاناة األسر من جراء إنجاب طفل من ذوي اإلعاقة والعمل على ربط 

الواقع النظري بالمجال التطبيقي، كما أن وعي طلبة مرحلة البكالوريوس أدى إلى تمثل 

لبة مستوى الدبلوم فالمقررات التي تم عواطفهم إزاء هذه الخصائص ومحاكاتها بخالف ط

دراستها أقل من مرحلة البكالوريوس ومن جهة أخرى عبرت طلبة الدراسات العليا عن 

خبرة وتمكن وجدية في التعامل مع ذوي اإلعاقة وبالتالي قدرتهم على تحديد آلية ونوعية هذا 

(  2014اسة )العاسمي، (، ودر2019التعامل. وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة )العياجي، 

تختلف النتيجة مع دراسة )عبد الهادي، طـالب الكليات األدبية أكثر شفقة بالذات. و بأن

 ( والذي جاء لصالح طلبة الدراسات العليا. 2017البسطامي، 

 رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند وينصا السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على: هل 

( في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة α ≤0.05مستوى داللة )

 نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة؟

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض التالي: 

( لدى عينة من α  ≤0.05ة )ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل  

 خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة.

وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في اسوتجابات أفوراد عينوة 

صووة الدراسووة فووي التمثوول العوواطفي طبقًووا إلووى اخووتالف متغيوور مسووار التخصووص للتربيووة الخا

(؛ لتوضوويح One Way ANOVAاسووتخدمت الباحثووة اختبووار "تحليوول التبوواين األحووادي" )

داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير مسار التخصص للتربيوة 

 الخاصة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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( للكشف عن One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )12جدول رقم )

داللة الفروق في مستوى التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو 

 ذوي اإلعاقة تعزى للمستوى الدراسي

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

القيمة 

االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

 الخيال

بين 

 المجموعات
.518 3 .173 

.485 .693 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
123.131 346 .356 

  349 123.649 المجموع

األخء بوجهة 

نظر الطرف 

 اآلخر

بين 

 المجموعات
.862 3 .287 

1.148 .330 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
86.641 346 .250 

  349 87.503 المجموع

 االهتمام العاطفي

بين 

 المجموعات
1.285 3 .428 

1.932 .124 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
76.689 346 .222 

  349 77.973 المجموع

 األلم الشخصي

بين 

 المجموعات
2.017 3 .672 

داخل  دالة إحصائيا 041. 2.782

 المجموعات
83.598 346 .242 

  349 85.614 المجموع

الدرجة الكلية  

 للتمثل العاطفي

بين 

 المجموعات
.800 3 .267 

1.682 .171 
غير دالة 

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
54.844 346 .159 

  349 55.643 المجموع

 ( ما يلي:12يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
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 أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للتمثل العاطفي:

وهي أكبر من مستوى  0.171( للدرجة الكلية للتمثل العاطفي تساوي Sigأن قيمة )تبين 

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 05.0داللة  )

(05.0 في التمثل العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي )

 اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة.

 ثانياً: بالنسبة لمجال الخيال:

 (05.0وهي أكبر من مستوى داللة ) 0.693( لمجال الخيال تساوي Sigتبين أن قيمة )
( في 05.0، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

مجال الخيال لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار 

 التخصص للتربية الخاصة.

 ثالثاً: بالنسبة لمجال األخء بوجهة نظر الطرف اآلخر:

وهي أكبر من  0.330( لمجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر تساوي Sigتبين أن قيمة )

(، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 05.0مستوى داللة   )

( في مجال األخذ بوجهة نظر الطرف اآلخر لدى عينة من خريجي 05.0مستوى داللة )

 قسم التربية الخاصة نحو ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة.

 بالنسبة لمجال االهتمام العاطفي:رابعاً: : 

وهي أكبر من مستوى داللة ) 0.124( لمجال االهتمام العاطفي تساوي Sigتبين أن قيمة )

05.0( مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،)

05.0 قسم التربية الخاصة نحو ذوي من خريجي ( في مجال االهتمام العاطفي لدى عينة

 اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة.

 خامساً: بالنسبة لمجال األلم الشخصي:

        وهي أقل من مستوى داللة  0.041( لمجال األلم الشخصي تساوي Sigتبين أن قيمة )

(05.0 مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،)              

(05.0 في مجال األلم الشخصي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي )

 اإلعاقة تبعاً لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة.

 فحص البيانات باستخدام اختبار ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي فئة، تم أوالً  

Levene( وكانت البيانات متجانسة، ولكن الباحثة قد استخدمت االختبار البعدي ،LSD ،)

( من 0.041لم يُعِط فروق دالة بسبب اقتراب القيمة االحتمالية ) Scheffeحيث أن اختبار 

 (، وكانت النتائج كما يوضحها جدول  التالي:0.05مستوى الداللة )
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( لتحديد اتجاه الفروق في مجال األلم الشخصي LSD(: نتائج االختبار البعدي )13جدول )

 بالنسبة لمتغير مسار التخصص للتربية الخاصة

  المجموعة
اإلعاقة 

 العقلية

صعوبات 

 التعلم

اضطراب 

 طيف التوحد

اإلعاقة 

 السمعية

 اإلعاقة العقلية

فرق 

  المتوسطات
-.13901

*
 -.07185 -.18420

*
 

 010. 372. 046. مستوى الداللة

 صعوبات التعلم

فرق 

 المتوسطات
.13901

*
 

 
.06717 -.04519 

 584. 460. 046. مستوى الداللة

اضطراب طيف 

 التوحد

فرق 

 المتوسطات
.07185 -.06717 

 
-.11236 

 222. 460. 372. مستوى الداللة

اإلعاقة 

 السمعية

فرق 

 المتوسطات
.18420

*
 .04519 .11236 

 

 222. 584. 010. مستوى الداللة

 0.05*الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 ( السابق ما يلي:13يتبين من الجدول  )

( في مجال األلم 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اإلعاقة بين متوسطات الشخصي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي 

درجات الذين مسار تخصصهم صعوبات تعلم، ومتوسطات درجات الذين مسار تخصصهم 

 إعاقة عقلية لصالح طلبة مسار صعوبات التعلم.

( في مجال األلم 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لخاصة نحو ذوي اإلعاقة بين متوسطات الشخصي لدى عينة من خريجي قسم التربية ا

درجات الذين مسار تخصصهم إعاقة سمعية، ومتوسطات درجات الذين مسار تخصصهم 

 إعاقة عقلية لصالح طلبة مسار اإلعاقة السمعية.

وقد تبين من خالل النتائج السابقة أن الفروق في مسار اإلعاقة السمعية مع مسار 

 ي مسار صعوبات التعلم مع مسار اإلعاقة العقلية.منها ف أقوىاإلعاقة العقلية كانت 

بينما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

05.0 في مجال االهتمام العاطفي لدى عينة من خريجي قسم التربية الخاصة نحو ذوي )

 ل مسارين على حدة.اإلعاقة بين باقي المسارات من خالل مقارنة ك

نسوتنتج مون النتيجوة الحاليووة وجوود فوروق فووي مجوال "األلوم الشخصووي" كأحود مجواالت التمثوول 

العاطفي لصالح مسار تخصص صعوبات التعلم واإلعاقة السومعية وقود ترجوع النتيجوة إلوى أن 
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ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة السمعية من الفئوات التوي يمتلكوون مسوتوى قودرات عقليوة 

طبيعة والفارق بينهما الخصائص المتعلقة باالضطرابات النمائية واإلدراكية لوذوي صوعوبات 

التعلم وأطلق عليها اإلعاقة المحيرة لكونهم يعانوا مون ضوعف فوي العمليوات النفسوية األساسوية 

للتعلم كالتذكر، االنتباه ، التركيز، ومشاكل في اإلدراك والتمييز واإلغالق والوذاكرة البصورية 

والسومعية؛ مووع مسوتوى موون القوودرات العقليوة الموازيووة للعواديين فمووا فوووق. وفيموا يتعلووق بووذوي 

اإلعاقة السمعية فهم يمتلكون قدرات عقليوة تووازي العواديين ولكون مشوكلة الصومم أو الضوعف 

السمعي المرتبط بالبكم أو القصور اللغوي شكل لدى عينة الدراسوة ألمواً شخصوياً وتقمصواً فوي 

تشكيل ارتباط ايجابي مع تلك الفئتين بشكل خاص. ويدل هذا علوى يقظوة العقول مون المشاعر و

وتتفوق النتيجوة ،  (Tisord, 2009)قبل الطلبة لكونها ترتبط بشكل مباشر مع التمثول العواطفي

( يوجووود فوووروق فوووي 2014موووع دراسوووة )عبووود الهوووادي، والبسوووطامي(، ودراسوووة )العاسووومي، 

ي. وتختلف النتيجة مع دراسة )عبد الهادي، وأبوجودي، التخصص على مجاالت التمثل العاطف

كموا أن مجوال "األلوم النفسوي" يقلول ( بأن مجال األلم النفسي جاء بالمسوتوى المتوسوط، 2011

 من سلوك القوة. 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:

تمثل العاطفي وتوظيفه في متغيرات إجراء المزيد من الدراسات العلمية لتعميق مفهوم ال .1

 أخرى مثل "الكفاية االجتماعية، والفاعلية الذاتية، والتفكير التناظري".

االستفادة من أداة الدراسة الحالية لتوجيه الطلبة على أهمية تشكيل السلوكيات االيجابية  .2

 وأثرها الفعال في تطوير الذات.

طفي لدى الذكور لضمان نجاحهم في توجيه ذوي االختصاص لرفع مستوى التمثل العا .3

 مراحل حياتهم العلمية والمهنية.
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 المراجع

(. فن التعامل مع المعاقين "أساليب دعم التحفيز والتغلب على 2016أبو النصر، مدحت )

 قيود اإلعاقة". المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األولى، مصر.

خالقي، ترجمة سعد الحسني العين: دار الكتاب (. بناء الذكاء األ2003بروربا، ميشيل )

 الجامعي.

(. الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجبالي، مراجعة محمد يونس، عالم 2005جولمان، دانييل )

 . المعرفة، المجلس الوطني للفنون والثقافة واآلداب، الكويت

(، 262عرفة، عدد )(. الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجبالي، عالم الم2000جولمان، دانيل )

 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

(. القدرة التنبؤية ليقظة الذهن 2017عبد الهادي، سامر عدنان، والبسطامي، غانم جاسر )

في مهارة التمثل العاطفي لدى طلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة أبو ظبي، المجلة 

 (.4(، العدد )41الدولية للبحوث التربوية، المجلد )

(. القدرة التنبؤية للتمثل العاطفي 2011عبد الهادي، سامر عدنان وأبو جدي، أمجد أحمد )

في سلوك حل النزاع لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي، دراسات، العلوم 

 (. 3( ، العدد )38التربوية، المجلّد )

الفعال مفاهيم -االنفعالي  -(. الذكاء الوجداني العاطفي2009عثمان، حباب عبد الحي )

 .وتطبيقات. األردن: ديبونو للنشر والتوزيع

(. مستوى االحتراق النفسي لمعلمي التربية الخاصة، جامعة 2016العرايضة، عماد صالح )

 (.227-197(، )1)2القصيم، مجلة العلوم النفسية والتربوية، 

(. أثر برنامج تربوي في تنمية التمثل العاطفي لدى طلبة كلية 2019لعياجي، ندى فتاح )ا

(، 1(، العدد )16التربية: جامعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد )

 .210-195ص 

(. الذكاء العاطفي "مدخل نظري"، مجلة الدراسات والبحوث 2016سالمي، دالل )

 . 179-164(، ص 15_الوادي، العدد ) معة الشهيد حمة لخضراالجتماعية، جا

(. علم النفس االجتماعي، مكتبة الصفوة للنشر والتوزيع، 2001الشويرحي، نبيلة عباس )

 الفيوم.  

(. الشفقة بالذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة 2014العاسمي، رياض نايل )

 العدد األول. – 30المجلد  –دمشق من طالب جامعة الملك خالد مجلة جامعة 

(. الطلبة ذوي االحتياجات 2013هالهان، دانيال وجيمس، كوفمان وبيجي، بولين. )

الخاصة: مقدمة في التربية الخاصة. )ترجمة: فتحي جروان وموسى العمايرة وغالب 

 الحياري وحاتم الخمرة وقيس مقداد وعمر فواز ومحمد الجابري( عمان: دار الفكر. 
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