
 

 

الدراسات االجتماعية قائم على  يففعالية برنامج مقرتح 

التنمر املدرسي وحتقيق االندماج  خلفض مظاهر التعلم اخلليط 

  باملرحلة اإلعداديةاملعوقني مسعيًا  الطالبلدي  اجملتمعي

 

 عدادإ

 نور الدين حممد محيدان نصار /د            مود أمحد حممود أمحد حم /د

  ساعد أستاذ أصول التربية الم                    دكتوراه الفلسفة في التربية                  
 الجامعة العربية المفتوحة                           جامعة جنوب الوادى -كلية التربية بقنا 

   norhmedan@yahoo.com                                 aa_mm_hed_53@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:norhmedan@yahoo.com


لدي الطالب  اجملتمعيخلفض مظاهر التنمر املدرسي وحتقيق االندماج  الدراسات االجتماعية قائم على التعلم اخلليط  يففعالية برنامج مقرتح 

 د/ نور الدين حممد محيدان نصار       د/ أمحد حممود أمحد حممود   .                املعوقني مسعيًا باملرحلة اإلعدادية

 2019 أغسطس                                        - 101 -                                        نواألربعالعدد 

خلفض  الدراسات االجتماعية قائم على التعلم اخلليط  يففعالية برنامج مقرتح 

لدي الطالب املعوقني مسعيًا  اجملتمعيمظاهر التنمر املدرسي وحتقيق االندماج 

  باملرحلة اإلعدادية

 

 اعداد

 نور الدين حممد محيدان نصار /د                                    أمحد حممود أمحد حممود       /د

 ساعد  أستاذ أصول التربية الم                    دكتوراه الفلسفة في التربية                  
 الجامعة العربية المفتوحة                جامعة جنوب الوادى            -كلية التربية بقنا 

   norhmedan@yahoo.com                                aa_mm_hed_53@yahoo.com 

    

 :مستخلصال
الدراسة    فاعلية   إلي  هدفت  قائم على    الدراسات االجتماعية  فيمقترح  برنامج  التعرف على 

الخليط   مظاهر التعلم  المدرسي    لخفض  االندماج  التنمر    الطالب لدي    المجتمعيوتحقيق 
اإلعدادية بالمرحلة  سمعيًا  من    المعوقين  الدراسة  عينة  وتكونت   ،77  ( طالب  37طالب 

من  38+   ) للصم  طالبة  األمل  بمدرسة  سمعيا  المعوقين  اإلعدادي  الثالث  الصف  طالب 
باألقصر   السمع  ،  بنين  وضعاف  بنات  بالبياضية  السمع  وضعاف  للصم  األمل  ومدرسة 

( عمر  (    18,67بمتوسط  واستخدمت سنة  التربوي  التجريبي  المنهج  الدراسة  واستخدمت 
، وتوصلت نتائج الدراسة إلى    التصميم التجريبي المجموعة الواحدة ذو القياسين القبلي والبعدي

واندماجه في المجتمع ، كما أشارت   وجود عالقة عكسية بين تعرض الطالب للتنمر المدرسي
النتائج إلى  فروق ذات داللة إحصائية في درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في 
الدراسة   وقدمت  المقترح   البرنامج  إلى  يعزى  المجتمعي  واالندماج  المدرسي  التنمر  مقياس 

 مجموعة من التوصيات المقترحات . 
لخليط ـ الدراسات االجتماعية ـ التنمر المدرسي ـ االندماج  التعلم ا  الكلمات المفتاحية : 

 . المجتمعي ـ المعوقين سمعيًا 
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Abstract:  

The study aimed to identify the effectiveness of a proposed program in 

social studies based on mixed learning to reduce the manifestations of 

school bullying and achieve social integration among students with 

hearing disabilities in the preparatory stage. The sample consisted of 77 

students (37 students + 38 students) of third grade students with 

hearing disabilities (18.67 years). The study used the experimental 

educational method and the experimental design was used for the single 

group with the tribal and the tribal standards. The results of the study 

The results also showed statistically significant differences in the 

scores of students in the tribal and tertiary applications in the scale of 

school bullying and social integration due to the proposed program . 

The study presented a set of recommendations and recommendations. 

Keywords: Learning Blend Social Studies School bullying Community 

integration with hearing disabilities 
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 المقدمة  
 العديد في مامهذا االهت تمثل وقد الخاصة االحتياجات ذوى  برعاية مامهتاال زاد األخيرة اآلونة في    
 المجاالت  كافة في ق و المع لشخصل حقوق  من المواثيق هذه تكفله وما ، والمحلية الدولية المواثيق من

المساندة  في  يتمثل الذي التربوي  المجال  وكذلك  واالقتصادية واالجتماعية الصحية  واألدوات  المواد 
 الخاصة التربية أشكال من شكالً  تعد والتي  ، تساعد هؤالء األفراد على التغلب على إعاقتهم  التي

 تساعد على بحيث خاصة  تعليمية  خدمات إلى يحتاجون  الذين  العاديين غير األطفال  إلى الموجهة
 األفراد مع الخاصة   االحتياجاتذوى   تكامل  إلى النهاية في تؤدى والتي ذواتهم وتأكيد مهنمو  تحقيق

 واالجتماعية المعرفية إمكاناتهم  استثمار من ممكن قدر اكبر لهم يتحقق لكي المجتمع في العاديين
 .  حياتهم طوال واالنفعالية والمهنية

  ملحوظة بصورة المجتمع في  تزداد أعدادهم  التي ذوى االحتياجات الخاصة فئات من سمعيا والمعوقون 
المقدمة   الفئة  ه هذ رعاية ن إف  ولذلك  ، متعددة، ألسباب التعليمية  بالبرامج   أمراً  أصبح لهمواالهتمام 
المجتمع  أصيلجزء    ألنهمالشعوب   تقدم على  ومؤشرا ضروريا  لهم المجتمع أفراد باقي مثل من 

  أن يجب   ولذلك  ، هم وتتفق مع احتياجاتهم ورغباتهمتقدم لهم وفق ميول  أنيجب    تعليميةاحتياجات  
جزء أصيل   أنهم المعوقين سمعيا بحيث تقوم على أساس  للطالب المقدمة السياسات التعليمية تتغير
  بطريقة يساعدهم   إعدادهم على تركز جديدة فلسفة علي  تبنىبحيث  قدراتهم    تنميةيجب   المجتمع  من
 المختلفة األنشطة في  المشاركةعلى    ومساعدتهم العادييناألشخاص   مثل بصورة طبيعية الحياة  على

 على والحرص ، معهم التعامل أساليب وتطوير هم  إمكانات واستثمار تنمية  على  مهتساعد بطريقة
 .  بصورة مناسبة لهم  مإمكانيته توظيف

االجتماعية كبير لها والدراسات  الجغرافية   حيث سمعيا بالمعوقين النهوض في دور  المعلومات  أن 
التوضيح باستخدام الخرائط أو الصور ، األشكال التوضيحية ،    طبيعة خاصة تستلزموالتاريخية ذات  

لألماكن والمواقع الجغرافية    الطالبتوجيه أنظار    األطالس حتى يتمو الرسوم البيانية ، الخرائط الزمنية  
يساعد   مما   ، واستخدامها  قراءتها  على  القدرة   عن التعبير علي  المعوقين سمعيا  الطالبوإكسابهم 

 لتنمية وتوجيهها لديهم الكامنة القدرات استخداممن   م  تمكنه كما ،م  وانفعاالته هم  وأحاسيسم  أفكاره
الدراسات  أن كما االجتماعي،  التكيف علي ون قادر  ون يصبح حتى والبصري  والمعرفي العقلي مإدراكه

الدراسية من االجتماعية  من  لهم متنفسا فيها يجدون  حيث المعوقين سمعياً  طالبلل المحببة المواد 
 تتيح كما الواقع ،  في  إليهاتاريخية ال يمكنهم الوصول    وأحداثمناطق جغرافية    إلى الوصول   خالل
 سلوك تعديل في  ايجابي بدور تقوم كما اآلخرين، ومشاركة النفس عن  التعبير على  القدرة لهم
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 التواصل على وقدرة متنوعة خبرات اكتسابهم في تسهم التي المهارات من  العديد واكسباهم المعوقين
 . اآلخرين مع

م التقليدي والتعليم يدمج بين التعلي الذينوع من التعليم الحديث   mixed learning و التعليم الخليط 
ادوار المعلم التقليدية في الفصول الدراسية التقليدية مع الفصول بين  أنه مزج أو خلط    ي  اإللكتروني أ

تكمن  وال  االلكتروني  والتعلم  التقليدي  التعلم  بين  يجمع  تعلم  انه  أي  االلكتروني  والمعلم  االفتراضية 
أنماط  أهم المدمج في مجرد مزج  التعليم  الت  تعليميةية  التركيز على مخرجات  عليم ،  مختلفة، بل في 
التعليم و  تقنيات  استعمال  خالل  من  التعليم،  ألهداف  األفضل  التحقيق  على  المدمج  التعليم  يركز 

التعلم الخليط بالنسبة   التعليم الخل  للطالبالحديثة ، وتكمن أهمية  يط يركز على  المعوقين سمعيًا أن 
الصور والرسومات واألشكال   استخدامالحواس وذلك من خالل    باقيمخاطبة حاسة البصر أكثر من  

المعوقين سمعيا  نحو التعلم كما   الطالبتزيد من دافعية    التيوالخرائط وغيرها من الوسائط البصرية  
 الدراسات االجتماعية . الخاصة بمادة تساعدهم على فهم وترجمة المفاهيم 

تدريس   في  طالب المعوقين سمعياً التعلم الخليط لل  أهمية( على    2010دراسة عبد المولى )  أكدت  و
كما أكدت ،    مهارات الحياتيةالدراسات االجتماعية علي تنمية المفاهيم الجغرافية والتفكير البصري وال

 ( أحمد  و  عليقى  المعو   2013دراسة  للطالب  الخليط  التعليم  أهمية  على  سمعيًا  (  تنمية   فيقين 
، وأكدت دراسة    المهمة لديهم  كسابهم بعض المهارات العلمية واألكاديميةكاديمي لديهم وإالتحصيل األ

 .  ( على فاعلية التعلم الخليط في تنمية المهارات الحياتية للطالب المعوقين سمعياً  2016النجار )
يعد ظاهرة تشكو منها كثير من المدارس في جميع المراحل     School bullying التنمر المدرسيو 

فقد   لفظيًا وتارة جسمانيًا  التعليمية ، فهو عبارة عن سلوك عدواني يأخذ أشكااًل مختلفة ،  يكون تارة 
القائم   ابتزازوتارة قد يكون في شكل سخرية أو   ، ويترتب عليه العديد من اآلثار السلبية سواء علي 

البناء   في  المدرسي  التنمر  يؤثر  إذ   ، بأكملها  المدرسية  البيئة  وعلي  التنمر  علي ضحية  أو  بالتنمر 
 اآلخرينحمله من عدوان تجاه  يبما    المدرسي التنمر  و ،   النفسي واألمني واالجتماعي للمجتمع المدرسي

لها أثار سلبية سواء    التيبصوره جسدية أو لفظيه أو نفسية أو الكترونية من المشكالت    أكانسواء  
بالتنمر أو على ضحية التنمر أو على البيئة المدرسية بأكملها ، إذ يؤثر التنمر   القائمين  الطالبعلى  

 الجسمي، لذلك نجد أن العدوان    المدرسيللمجتمع    االجتماعي  و  والنفسي  األمنيالبناء    علي  المدرسي
ال   في المتنمرين    الطالبهؤالء    من ، كما أنه    تعليميمستوى    أي  في  بالطالبضرر  المدارس يلحق 

باإلضافة    الطالب  يشعر  ، فيه  مرغوب  مرفوض وغير  بأنه  التنمر   بالخوف   إلىضحية  يشعر  أنه 
األنشطة المدرسية أو يهرب من المدرسة    فيوالقلق وعدم االرتياح ، كما أنه قد ينسحب من المشاركة  

أو    المتنمرين أنفسهم فإنهم قد يتعرضون للحرمان  للطالبالمتنمرين ، أما بالنسبة    الطالبخوفا من  
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لهم ، كما أن    المقدمةمن البرامج التعليمية    االستفادة  فيالطرد من المدرسة ، وكذلك يظهر قصورا  
 أجراماً  .   أكثرالمستقبل وجعله  في الطالبالتنمر قد يؤثر على سلوك  

التنمر   التفاعل    الطالبلدى    المدرسيوتعد ظاهر  أشكال  غير   العدوانيالمعوقين سمعيًا شكاًل من 
البيئة   فيعالقات األقران    فيفعاًل روتينيًا يتكرر يوميًا    باعتباره  متكررةالمتوازن وهو يحدث بصورة  

القائم على السيطرة والتحكم والهيمنة واإلذعان    والمعرفي  االجتماعيالمدرسية ، ويعتمد على النموذج  
أحد طرفين  وهو  بين  متنمر  نية   الذيهم  تسبقها  عليه  المعتدى  وهو  واألخر ضحية  باالعتداء  يقوم 

األقران  ثوقصد متعمد تعكسه   الثقافة    باعتبارهاقافة  لتلك  ثابتًا  التنمر   التيسلوكًا  تعاملت مع مفهوم 
 .المدرسيالمعوقين سمعيًا بوصفه مصطلحًا خاصًا للعنف  الطالبلدى  المدرسي

  االنفعالي ر المدرسي يؤثر على الذكاء  ( إلى أن التنم  2017لفضل و حسن )أبو اولقد أشارت دراسة  
  إلى (    2018)  حبيبدراسة    أشارت، كما    الدراسي للطالب المعوقين سمعيًا مما يؤثر على تحصيلهم  

 الخاصة  .   االحتياجاتطالب ذوى  لدى ال االجتماعيةر على تحقيق الكفاءة فاعلية تخفيف التنم
ل من   للطالب  social integration  المجتمعيالندماج  و  للمجتمع  كبيرة   أهمية  سمعيًا  المعوقين 

السريعة  واالقتصاديةالمعوقين سمعيًا أنفسهم من ناحية أخرى ، فالتغييرات االجتماعية  وللطالبناحية 
بالمهارات    التي مزودين  يكونوا  أن  األفراد  من  تتطلب  المجتمع  بها  م  التييمر  االندماج تمكنهم  ن 

حياة األفراد المعوقين سمعيًا حيث ال   فيضرورية    فهيالمجتمع المحيط بهم ،    فيوالتأثير    المجتمعي
كهف منعزل بعيد عن المجتمع المحيط بهم ، كما أنه ال   فيالمعوقين سمعيًا    الطالبيمكن أن يعيش  

وجود   تحقيق  الوجود    إنسانييمكن  يدرك  أن  دون  صور   االجتماعيسليم  ،  بكل  كائن   فاإلنسانه 
يحمل    اجتماعي االجتماعية  الحياة  على  مفطور  االختالط    في بطبعه  حب  والعيش   باآلخريننفسه 

المتفق عليه أن االندماج   المعوقين سمعيًا من   طالبلل  المجتمعيضمن الجماعة ، ولقد أصبح من 
فاالندماج    ، عدمها  من  والتعليمية  االجتماعية  المنظومة  لنجاح  الرئيسية  مكن ي   المجتمعيالمحددات 

وتنمية    الطالب والشخصية  االجتماعية  مهاراتهم  تنمية  من  سمعيا  الشخصالالمعوقين  مع   يتوافق 
االندماج  ،    اآلخرين تعد  طالبلل  المجتمعيوعمليه  سمعيًا  تحديد   من  المعوقين  في  المهمة  العوامل 

لل اليومية  به  طالبالتفاعالت  المحيطة  البيئة  في    ممع  اليوم  فمجتمع  المختلفة,  الحياة  مجاالت  في 
السليم  حاجة والتكيف  االندماج   على  القادر  الفرد  كما  و   إلى   , به  المحيط  المجتمع  مع    أن التوافق 

 .  وقين سمعيًا للمعا للصحة النفسية الجيدة بعد يالندماج المجتمعل
أثاره السلبية  له يال أن التنمر المدرسإالمعوقين سمعيا بالرغم من أهميته   طالبلل  يواالندماج المجتمع

ــى هـــذه العمليــــة  ــث للتنمـــر المدرســــعلـ ــن اآلحيـ ــوف والعزلــــة ي الكثيـــر مـ ــية الســـلبية مثــــل الخـ ثــــار النفسـ
وغيرها من  الدراسيالتحصيل  في وانخفاضتقدير الذات والغياب من المدرسة  فياالجتماعية وقصور  

المعـوقين ســمعيا ، وتـأتى مـادة الدراســات  طـالبلل المجتمعــيعلـى االنـزواء  تســاعد التـيالنفسـية  اآلثـار
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مثل توطيد العالقـة بـين  أهدافتحقيقه من  إلىة وما تهدف االجتماعية بما تحمله من مهارات اجتماعي
السليم وغيرهـا مـن األهـداف  المجتمعيساعد على البناء ت التيوالبيئة وتقديم النماذج التاريخية   الطالب

السـليم  يعلـى االنـدماج المجتمعـ الطـالب تهدف إلى مساعدة  التياالجتماعية من أهم المواد الدراسية  
بتقــديم القــدوة التاريخيــة  يعلــى التعــايش والقضــاء علــى ظــاهرة التنمــر المدرســ البالطــوكــذلك تســاعد 

للتعلــيم الخلــيط دور  ووالبيئــة المحيطــة ،  الطــالبالمعــوقين ســمعيا وكــذلك تكــوين عالقــة بــين  طــالبلل
 تســاعد علــى مميــزات  مــنمــن مــادة الدراســات االجتماعيــة بمــا يحملــه  الطــالبزيــادة تحصــيل  فــيكبيــر 

المعـوقين سـمعيًا تسـاعدهم علـى اسـتيعاب وترجمـة أهـداف مـادة  الطـالبذاكـرة  فـيبناء الصورة الرقميـة 
الدراسأات اججتماعيأة  فأيمحاولأة  لتقأد ب نرمأام   فأي البحأ  الذا تأتت  ذأذالدراسات االجتماعية ،   

 طأأألبلل يوتحقيأأأال اجمأأأدماة المجتمعأأأ المدرسأأأيالخلأأأيل  لعأأألة ملأأأرلة التنمأأر قأأا ب علأأأ  الأأأتعلب 
 . بالمرحلة اإلعداد ة المعوقين سمعيًا 

 .  البح ملرلة 
لل المناسبة  التعليمية  البيئة  أنها ال   طالبتعد عملية إعداد  ليست سهلة حيث  المعوقين سمعيًا عملية 

  الخاصةفقط بل أنها مرتبطة بنظام أو فلسفة المجتمع    التربوي تقتصر على المشكلة المرتبطة بالجانب  
وتعليم   صعوبة    الطالببتربية  يجد  قد  المجتمع  وهذا   ، سمعيًا  إدماج    فيالمعوقين   الطالب عملية 

يكون  أن  يجب  لذلك  سمعيًا  مساندة   المعوقين  خدمات  تقديم  على  فلسفتها  تقوم  تعليمية  برامج  هناك 
نواتج   وتحسين  الفئة  تلك  مشاركتهم    الطالبلتأهيل  سواء    فيوتأكيد  اليومية  أو   فيالحياة  المدرسة 

المعوقين سمعيا والمجتمعات المحلية المحيطة    الطالبحيث أن بناء شراكة بين  و ،    المجتمع المحلى  
خ  بهمالخاصة   من  للتغلبال يتم  وتعليمية  تربوية  برامج  تقديم  القصور    ل  أوجه  ت ارتبط  التيعلى 

لهم المقدمة  الدراسية  أن،    بالمناهج  سمعيًا    حيث  المعوقين  للطالب  الدراسية  للمناهج  الحالي  الواقع 
المعوقين سمعيًا   للطالب  المقدمة  الدراسية  المناهج  إلى قصور  المهارات    فييشير    االجتماعية تنمية 

عيًا  المعوقين سم  طالبأن المناهج الدراسية المقدمة لل(    2002)  حنفيأشارت دراسة  حيث    للطالب ،
االجتم للمهارات  على    الذياألمر  اعية  تفتقر  بالضرورة  أن   المجتمعي  اندماجهميؤثر  أشارت  كما   ،
والتعليم التربية  وتأهيلهتلم    وزراه  وشخصية  اجتماعيه  مهارات  تتضمن  تعليمية  برامج  تساعد    م  قدم 

سمعيًا   المعوقين  المجتمعالطالب  االندماج  على    الذي  األمر  يالحقيق  يعلى  بالسلب   الطالبيؤثر 
 . والمجتمع على وجه سواء  

إدماج تعدو  دورهم    الطالب  عملية  وتفعيل  اجتماعيا  سمعيًا  قضية  المعوقين  المحلي  مجتمعهم  داخل 
المعوقين سمعيا في الظروف والسياقات   طالبلل  يقومية ووطنية حيث تكمن مشكلة االندماج المجتمع

المهيأة   و  المختلفة  قيود    إلعاقتهماالجتماعية  التي تضع  إلي رؤى  و  تستند  مبرره وال  غير  وعقبات 
) دراسة    الدراساتعلمية أمام مشاركة المعوق سمعيًا في فعاليات الحياة االجتماعية وتشير العدد من  
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المعوق (    Szarkouski,2006  &  2009،    العمري دراسة    &  2007،    حنفى مشكالت  أن  إلي 
الحياتية و التوافقية ال ترجع إلي اإلصابة أو اإلعاقة في ذاتها ، بل تعود باألساس إلي الطريقة التي  

 .    تعالج بها من قبل الدولة 
المعوقين   طالبانتشار ظاهر التنمر المدرسي وخطورة آثارها علي المجتمع المدرسي للومع ظهور و 

الوس،    سمعياً  أفضل  في  التفكير  إلى  الحاجة  مع  برزت  األمثل  التعامل  أن  فتبين  لها,  للتصدي  ائل 
المدرسي    الطالب للتنمر  تالذين يتعرضون  التي  التربوية والتعليمية  البرامج  ناسب مع تيتم من خالل 
على تحقيق اندماج   الطالبمساعدة   إلىكما يجب أن تهدف أيضا هذه البرامج    متهوطبيع  مهخصائص
وفقًا للدراسة التي قام بها المعهد القومي لصحة األطفال و البيئة المحيطة بهم ،    في  حقيقي  مجتمعي

البشرية األمريكية  في  والتنمية  المتحدة  مليون    الواليات  من  أكثر    في  المدارس   طالبمن    طالبأن 
(  160,000الواليات المتحدة متورطون في التنمر سواء كانوا ضحايًا أو متنمرين, كما أن أكثر من )

  18-11أن ثلث األطفال ما بين أشار  يهربون يوميًا من المدارس خوفًا من تنمر اآلخرين, كما    البط
 Hillsberg and Spak,2006 ,26 التنمر في أثناء وجودهم بالمدرس  قد واجهوا بعض أشكال  سنة

كما  (   ( دراسة    ،  نتائج  كثير Piskin  (2002  أشارت  أصدقاء  يمتلكوا  ال  المتنمرون  أن  وإذا  ين,  ( 
عدوانية نفسها التي يتمتعون فإن أقرانهم علي األغلب يتمتعون بالصفات ال  تمكنوا من مصادقة غيرهم

 .  المتنمرين  المعوقين سمعياً  طالبوكلها أمور تساعد على العزلة االجتماعية لل بها
أشارات التنمر    ولقد  ظاهر  بين  عالقة  وجود  إلى  الدراسات  من  العديد  والعزلة    المدرسينتائج 
)  طالبلل  االجتماعية   أسعد  دراسة  بين   التي(  2012مثل  سالبة  دالة  نتائجها وجود عالقة  أظهرت 

 التي Fox and Michael (2005  ),  ودراسة    المجتمعيالتنمر المدرسي وبين المهارات االندماج  
في البيئة المدرسية يعانون من مشكالت في االندماج   ضحايا التنمر  الطالبمعظم    توصلت إلي أن

ودراسة    المجتمعي  ،Sehir and Fulya   (2010    ) أن    التي التنم  الطالبأشارت    ر ضحية 
  االجتماعية للتنمر بصورة دائمة ومتكررة من قبل األقران يزداد ميوله للعزلة    ون يتعرض  ينالذ  المدرسي

المعوقين سمعيًا حيث    الطالب، وتزيد هذه المشكالت مع فئة    المجتمعيالقدرة على االندماج    ون ويفقد
تساعدهم    إعاقتهمالمعوقين سمعيًا يعانون من مشكالت نفسية بحكم تعامل المجتمع مع    الطالب  أن

واالنطواء   االنزواء  األمر    المجتمعيعلى  االجتماعية  مهاراتهم  على  يؤثر  من    الذيبما  فرص يقلل 
 .  تعرضوا للتنمر من قبل زمالئهمما  إذاالمجتمع وتزاد فرص هذا االنزواء  فياندماجهم 
التنمر نين  وكانت   مايو   ,)اإلمارات    المدارس / األسباب والعلة   طلب من أذب توصيات مؤتمر 
التنمر المدرسي هو سلوك عدواني متكرر يهدف لإلضرار بشخص أخر عمدا    2013 ويكون  ( أن 
جسديًا أو نفسيًا لذا يجب االنتباه له ومواجهته كما أن التنمر ضرر في صور مختلفة سواء كان  هذا ال 

نا في الوطن العربي نتيجة لبعض السلوكيات واألفكار الخاطئة طالبظاهرة انتشرت بصفة كبيرة بين  
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دراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة ومواجهتها وتقديم الحلول   ، لذلك يجب  الطالبالتي انتشرت بين  
وهذا ما    مدارس ذوى االحتياجات الخاصة  طالبالمناسبة لها ، كما أن ظاهرة التنمر قد انتشرت بين  

 الطالبأن ظاهرة التنمر تنتشر بنسبة كبيرة بين    Corvo     Delara and  (2010)أكدته دراسة  
( من  % 20-15فتشير اإلحصاءات العالمية إلى أن ما يقرب من )  ةذوى االحتياجات الخاص مدارس  
وأن    طالب المدرسة,  داخل  أقرانهم  من  والعنف  للتنمر  يتعرضون  السادس  إلى  الثالث  من  الصفوف 

ظاهر   شارتناوهذا ما يؤكد على خطورة  ،  في الصفوف من السابع إلى التاسع    %30النسبة تزداد إلى 
المعوقين سمعيًا بما يؤثر على اندماجهم المجتمعي في وقت أحوج ما   الطالبالتنمر المدرسي بين  

لهم   بالنفع  تعود  واقتصادية  مجتمعية  نشاطات  في  طاقتهم  واستثمار  المجتمعي  اندماجهم  إلى  نكون 
 ولمجتمعهم .

الوسائط   من  مجموعة  على  يشتمل  الخليط  ولقد    التيوالتعلم  البعض  بعضها  لتكمل  تصميمها  يتم 
الدراسات    العديد  أشارت الخليط    إلىمن  التعليم  استخدام  االجتماعية    فيأهمية  الدراسات  تدريس 

أن  التيShepherd     (2008    )المعوقين سمعيا مثل دراسة    طالبلل الخليط  ا  أشارت  هو لتعليم 
التعلم لزيادة كفاءة  ف لزيادة فاعلية التعلم أو خلط ميداللتعلم كهد  اجتماعيةالحل األفضل لخلط بيئات  

النفسية   المعوقين سمعياً   طالبلاخصائص  يتناسب مع  للتعلم    أساسيمحتوى المادة التعليمية كشرط  
 .   واالجتماعيةوالعقلية 

حول   األقصرمدراس األمل للصم وضعاف السمع بمحافظة    معلميومن خالل استطالع رأى السادة  
 الطالبومدى تأثيرها على اندماج    المرحلة اإلعدادية  طالببين    المدرسيمدى انتشار ظاهرة التنمر  

عدد   رأى  استطالع  تم   ، وتم    50اجتماعيًا  ومعلمه  المواد    معلميجميع    إشراك على  الحرص  معلم 
 :ـ  التاليةالنقاط  فيتتلخص  إجابتهمالنفسين ، كانت معظم  األخصائيين الدراسية و

 يعانون من ظاهرة التنمر . الطالب% من  30 :  20أن نسبة   •
 .  %20 : 15نسبة  إلى تقل هذه النسبة بالنسبة لإلناث حتى تصل  •
 عن الذكور .  لإلناثبالنسبة  المدرسيتختلف مظاهر التنمر  •
 .  األحيانمعظم  في ضحية التنمر من عزلة اجتماعية  الطالبيعانى  •
 النفسية . األمراضضحية التنمر من بعض  الطالبيعانى  •

أن   اختالطه  الباحثينكما  خالل  الدكتوراه   الطالبب  مامن  موضوع  بحكم  سمعيا  وتطبيقه   المعوقين 
للباحث األول ، واإلشراف الميداني على طالب قسم التربية   لبرنامج الدكتوراه لمدة عام دراسي متقطع

المعوقين سمعيا وتتعدد   الطالبمنتشر وسط    المدرسيالتنمر    أن  االحظ  الخاصة في معاهد األمل  
أو    باالستقواءمثل الضرب أو التنمر    الجسديالمعوقين سمعيا من التنمر    طالبمظاهر التنمر لدى  

الغالب الذين يتعرضون للتنمر يميلون للعزلة    فيالمعوقين سمعيا    الطالبن  أ كما  ،  ابتزازسخرية أو  
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الذين يشعرون أنهم يعانون مثلهم من   بالطال  مع  اجتماعية في الغالبعالقات    ون ويكون   االجتماعية
   .  ، فهم يحاولون أن يكونوا مجتمع خاص بهمالتنمر 

 اإلعداد ةالمرحلة    طلبنين    المدرسي امتلار ظاذر التنمر  "    في   البحثوعليه يمكن تحديد مشكلة  
 فينرمام     استخداممما يتطلب      عزلة اجتماعية لهبعل     يؤدىالمعوقين سمعيا بما    الطلب  من

اججتماعية   الخليل  الدراسات  التعلب  مظاذر  قا ب عل   المدرسي    لخفض  اجمدماة  التنمر  وتحقيال 
 .   المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعداد ة الطلبلدي  المجتمعي
 . البح أسئلة 

لبرنامج    • المقترح  التصور  الخليط لخفض  في ما  التعلم  قائم على  االجتماعية    مظاهر   الدراسات 
 ؟  اإلعداديالصف الثالث  طالبلدى  المجتمعيوتحقيق االندماج  المدرسيالتنمر 

التنمر   • بين  العالقة  لل  المدرسيما  االجتماعية  الثالث   طالبوالعزلة  بالصف  سمعيًا  المعوقين 
 ؟   اإلعدادي

أثر • المقترح    ما  الثالث    طالبلدى    المدرسيالتنمر    هةمواج  عليالبرنامج   اإلعدادي الصف 
 ؟ المعوقين سمعياً 

المقترح   • البرنامج  أثر  االندماج    عليما  الثالث    طالبلدى    المجتمعيتحقيق    اإلعداديالصف 
 المعوقين سمعيًا ؟ 

 . البح أذداف 
لبرنامج    تقديم • لخفض    فيتصور  الخليط  التعلم  على  قائم  االجتماعية  التنمر   مظاهرالدراسات 

 .  اإلعداديالصف الثالث  طالبلدى  المجتمعيوتحقيق االندماج  المدرسي
التنمر   • بين  العالقة  عن  ل   المدرسيالكشف  االجتماعية  اوالعزلة  سمعيًا   طالبلدى  المعوقين 

 .  اإلعداديبالصف الثالث 
المقترح   • البرنامج  أثر  على  الثالث    طالبلدى    المدرسيالتنمر    مواجهة  فيالتعرف  الصف 

 المعوقين سمعيًا .  اإلعدادي
المقترح   • البرنامج  أثر  على   االندماج    فيالتعرف  الثالث    طالبلدى    المجتمعيتحقيق  الصف 

 المعوقين سمعيًا .  اإلعدادي
 البح  .أذمية 

 .  المعوقين سمعيًا  طلببالنسبة لل 
اتجاه   • الخليط  يساعد    في  عالميالتعلم  سمعيًا    الطالبالتدريس  عنصر    إضفاءعلى  المعوقين 

 مهارات تكنولوجية ومهمة . الطالب إكسابالتشويق ويساعد على 
 المجتمع . في للطالب المعوقين سمعياً  الحقيقي المجتمعيمحاولة تحقيق االندماج  •
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على مواجهة سلوك التنمر من قبل زمالئهم   المعوقين سمعياً   عد الطالبيسامحاولة تقديم برنامج   •
. 

ف • برنامج  تقديم  ميولمحاولة  وفق  االجتماعية  الدراسات  سمعيًا    ي  المعوقين  ويلبى الطالب 
 احتياجاتهم ورغباتهم .

بعض • تقديم  ا  االستراتيجيات  محاولة  والوسائل  وإمكانيات  التدريسية  لقدرات  المناسبة  لتعليمية 
 . المعوقين سمعيًا  الطالب

 بالنسبة للقا مين عل  العملية التعليمية للمعوقين سمعيًا  .
لل • التعليمية  العملية  على  القائمين  نظر  لفت  سمعيًا    طالبمحاولة  تقديم   إلىالمعوقين  ضرورة 

السلوكية المشكالت  على  القضاء  على  تساعد  تعليمية  واالجتماعية    برامج  يعانى    التيوالنفسية 
 .  الطالبمنها 

نظر   • سمعيا    القائمينلفت  للمعوقين  التعليمية  العملية  لل  إلىعلى  الخليط  التعليم   طالب أهمية 
 .  المعوقين سمعياً 

لل • التعليمية  العملية  على  القائمين  نظر  لفت  ربط   طالبمحاولة  ضرورة  إلى  سمعيًا  المعوقين 
 .اتهم الخاصة وفق ميولهم ورغباتهمدمة لهم بحيالمناهج الدراسية المق

القائمين على العملية قد تفيد  التيالتدريسية والوسائل التعليمية  االستراتيجياتمحاولة تقديم بعض  •
 . المعوقين سمعيا  طالبالتعليمية لل

بعض المشكالت النفسية    إلىالمعوقين سمعيا    طالبلفت نظر القائمين على العملية التعليمية لل •
 المعوقين سمعيًا .   طالبواالجتماعية لل

لل • الدراسية  المناهج  وضع  على  القائمين  نظر  لفت  إلى ضرورة   طالبمحاولة  سمعيًا  المعوقين 
تساعدهم على    التي  طالبالمناهج الدراسية بعض القيم والمبادئ األساسية والضرورية لل  تضمين
 على حقوقهم .   تهدف إلى التعديمظاهر سلوكية  يأالمجتمع ومواجهة  في االندماج

 بالنسبة للمجتمع .
سمعيًا    الطالب  إدماجمحاولة   • قدراتهم    واالستفادةالمحلى  المجتمع    فيالمعوقين  بناء   فيمن 

 . المجتمع 
 .  فى المجتمع المدرسي محاولة تقديم اقتراحات تساعد على تقليل ظاهرة التنمر •

 .البح مصطلحات 
الذين فقدوا حاسة السمع أو جـزء منهـا ممـا جعلهـم  المرحلة اإلعدادية  طالب هم   :المعوقون سمعيًا   

ــع  ــل مـ ــرينال يســـتطيعوا التواصـ ــذه  اآلخـ ــة ، وهـ ــالطرق العاديـ ــةبـ ــدارس  اإلعاقـ ــاق بمـ ــن االلتحـ ــنعهم مـ تمـ
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وســائل وطــرق  إلــىالعــادين ممــا يوجــب التحاقــه بمــدارس األمــل أو مــدارس الــدمج ، كمــا أنهــم يحتــاجوا 
 التغلب على إعاقتهم . فيتدريس مناسبة تساعدهم 

تــدريس يــزاوج بــين توظيــف تكنولوجيــا  أســلوببأنــه   ( 23, 2008عرفــه أبــو موســى ) :الأأتعلب الخلأأيل 
هـذا النـوع مـن الـتعلم  ففـيألفهـا المعلمـون ،  التـياديـة االعتي  واألسـاليبالحاسب علـى وجـه الخصـوص  

ــه  إعــادةمــن   طالــبيــتمكن ال ــذاتيتعلمــه  فــيوالتأمــل  الصــفياللقــاء  فــيمــا شــرح ل وقــد يحقــق لــدى  ال
 Ostguthorpe andويعرفـه ،  يمكـن أن يحققهـا  التـيطبيعـة المخرجـات  فـينقلـه نوعيـة   طالـبال

Graham   (2003  ,227 بأنــه  مجموعـــة مـــن المـــداخل التـــي تتمركـــز حـــول ال )ومهاراتـــه،   طالـــب
حيث يتم اسـتخدام أثنـين أو أكثـر مـن الطـرق األكثـر تميـزًا فـي التعلـيم والمدعومـة بالتكنولوجيـا، واألكثـر 
 مالئمـــة للبيئـــة التعليميـــة التـــي يجـــب أن يحـــدث فيهـــا الـــتعلم، ويتضـــمن ذلـــك خلـــط الـــتعلم فـــي الفصـــول

 التقليدية بالتعلم عبر االنترنت.  
وبين أساليب التعليم الصفي التقليدية  العادية الدمج  بين  : بتمه البح  اذذ فيويعرف التعليب الخليل  

المعـوقين  طـالبأثنـاء تـدريس البرنـامج المقتـرح لمـادة الدراسـات االجتماعيـة لل  أساليب التعلم اإللكتروني
 . يعدادسمعيا بالصف الثالث اإل

يعــرف بأنــه " عــدوان متكــرر ســواء بصــورة لفظيــة أو نفســية أو جســدية يصــدر مــن :   المدرسأأيالتنمأأر 
( . Smith, Smith, Osborn and Samara ,2008 ,8فرد أو مجموعة أفراد ضد اآلخـرين " . )

عـادة مـا يحتـوى علـى عـدم  عـدواني(  التنمـر بأنـه سـلوك   2007 ,125   ) Burmasterويعـرف 
، وللتنمــر أشــكال عديــد تشــمل االعتــداء تــوازن للقــوى بــين التنمــر والضــحية ، ويتكــرر مــع مــرور الوقــت 

اســتخدام وســائل االتصــاالت  أيضــاهانــات اللفظيــة وتهديــدات غيــر اللفظيــة ، كمــا تشــمل اإلو  الجســدي
ــة  ــالالحديثـ ــ إلرسـ ــائل مركبــــة ومحيـ ــا رســــائل رسـ ــهرة وأيضـ (   203،  2012وتعـــرف أســــعد) ،   تهديديـ
تــتم بصــورة متكــررة تصــدر مــن شــخص  التــيبأنــه " مجموعــة مــن الســلوكيات العدائيــة  المدرســيالتنمــر 

صـورة أفعـال سـلبية جسـدية أو نفسـية )  فـي الـذي يـأتيمتنمـر تجـاه أخـر ضـحية يقـع عليـه فعـل العـداء 
 . الطالبعلى لى النفوذ والهيمنة والسيطرة الحصول ع بغرضلفظية وغير لفظية ( 

المعـوقين سـمعيًا عـادة مـا  الطـالبهـو سـلوك عـدواني  يقـوم بـه  : بتمأه  البحأ  ذذا فيويعرف التنمر  
يحتوى على عدم توازن للقوى بين المتنمر والضـحية, ويتكـرر مـع مـرور الوقـت, وللتنمـر أشـكال عديـدة 

واسـتعراض القـوة ، كمـا ، التهديـدات الغيـر مباشـر   ،تهديـداتالو   ،  هاناتاإل  تشمل االعتداء الجسدي, و
سـائل مركبـة ومحيـرة وأحيانـا رسـائل تهديديـه تشمل أيضا استخدام وسـائل االتصـاالت الحديثـة إلرسـال ر 

 وغيرها من أشكال االعتداء على األخر . 
يعــرف  االنــدماج االجتمــاعي بأنــه إكســاب ذوي االحتياجــات الخاصــة مختلــف  :  اجمأأدماة اججتمأأاعي
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أنشــطة المعــارف واالتجاهــات و القــيم و المهــارات التــي تــؤهلهم للمشــاركة اإليجابيــة الفعالــة فــي مختلــف 

وفعاليـــات الحيـــاة  اإلنســـانية إلـــي أقصـــي حـــد تؤهلـــه لهـــم إمكانيـــاتهم وقـــدراتهم إضـــافة إلـــي تغييـــر ثقافـــة 

 (  5،   2010المجتمع نحو المعاقين واإلعاقة من ثقافة التهميش إلي ثقافة التمكين . ) القصاص ، 

المعـوقين سـمعيًا  المرحلـة اإلعداديـة طـالبإكسـاب  :بتمأه   البحأ   ذذا  في  المجتمعيويعرف اجمدماة  
ــن  ــة مـ ــارات  مجموعـ ــيم والمهـ ــات والقـ ــارف واالتجاهـ ــة المعـ ــاركة اإليجابيـ ــؤهلهم للمشـ ــي تـ ــة التـ االجتماعيـ

اإلنســانية إلــي أقصــي حــد تؤهلــه لهــم إمكانيــاتهم وقــدراتهم فــي مختلــف أنشــطة وفعاليــات الحيــاة الفعالــة 
 ورغباتهم .   اتهمإمكانييتفق مع  تعليميوذلك عن طريق برنامج 

 .  للبح اإلطار النظري  

 .المعوقين سمعيا ً  طلبالتعلب الخليل وتدريس الدراسات اججتماعية لل

التقدم العلمي وال العالم في السنوات األخيرة تسارعًا في وتيرة    تقني في مجاالت الحياة المختلفة يشهد 
وأمام هذا التقدم العلمي والتقني كان لزامًا على القائمين   ي مجال تقنية االتصال والمعلوماتوخاصة ف

على المؤسسات التعليمية في الميدان التربوي المبادرة  نحو التحديث والتطوير لمواكبة خصائص هذا  
بالتدريس   خاصة فيما يتعلق  العصر واالستفادة من تقنياته الحديثة والسعي نحو دمج التقنية في التعليم

سمعيا  المعوق  طالبلل تقديم و   ،ين  في  التقنية  على  تعتمد  التي  الخليط  التعلم  فكرة  ظهرت  هنا  من 
. نتيجة لذلك بدأ التحول    التقليديبطريقة جيدة وفعالة ودمجه مع التعلم      طالبالمحتوى التعليمي لل

تعليمية, من التعليم التقليدي الذي يقوم على تلقين المعلومات وحفظها, واعتبار المعلم محور العلمية ال
شبكة  واستخدام  المختلفة  وبرمجياته  اآللي  الحاسب  توظيف  على  يقوم  الذي  الخليط   التعلم  إلى 

ال  اإلنترنت بالطرق  الودمجه  يكون  بحيث  القديمة  التعليمية  طالبتدريس  العملية  ولتقريب    هو محور 
 .  التاليفكرة التعليم الخليط إلى الذهن يمكن توضيحها بالشكل 

 
 
 
 
 
 

 تعلم                   خليط 

 

 

 

 

 تعلم                   خليط 

                                                                       

 
 التدريس التقليدى 

 
 التدريس االلكرتوىن

 استخدام حمدود للتكنولوجيا/ امليداي
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 (رسم تخطيط لمفهوم التعلم الخليط 1شكل )

و يرى الكثير من التربويين أن التعلم المدمج من أهم أساليب التعلم الحديثة التي تتميز بعدة خصائص 
اإليجابية   المشاركة  وتعزيز  األهداف  تحقيق  في  الفاعلية  في  تتمثل  , كما  (Gray,2006,78)ومزايا 

من كل   و   Joel , Hartman, Hartman and Moskal    Charles  (2004) ,يرى 
Shepherd   (2008)     خفض نفقات التعلم بشكل كبير مقارنة   في تتمثل  أن من مزايا التعلم المدمج

األخرى  اإللكتروني  التعلم  على  بأنماط  تساعد  أنها  لوجه توفير  كما  وجها  من   االتصال  يزيد  مما 
يثري  كما يمكن أن  ،    والمحتوى     الطالبو   ،وبعضهم اآلخر    الطالبو المعلم، و   طالبالتفاعل بين ال
( إلى أن التعلم 2007الغامدي )  ت دراسةكما أشار   ،  ية ويرفع جودة العملية التعليميةالمعرفة اإلنسان

لل المرونة  توفير  في  يساعد  العد  طالبالمدمج  تقديم  خالل  من  بطرق وذلك  للتعلم  الفرص  من  يد 
  في  وأساسية مور هام  وكلها أ كما يركز على أن يكون التعلم بطريقة تفاعلية وليس بالتلقين،    مختلفة

 المعوقين سمعيًا . طالبالتدريس لل

العناصر   الخليط عبارة عن العديد من  النوع من    التيوالتعليم  الممكن دمجها لتحصل على هذا  من 
 ـ  :وهى عبارة عن (   Long,Vignare,Rappold and Mollory ,2007 ,7-14التعليم ) 

 الحاسب اآللي .  •

 شبكة المعلومات الدولية )انترنت(  •

                              فصول تقليدية. •

 فصول افتراضية.  •

       توجيه وإرشاد تقليدي )معلم حقيقي( •

 فيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية.  •

 استخدام متداخل للتكنولوجيا /امليداي
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 Long,Vignare,Rappold and) التكنولوجيا المستخدمة في التعلم الخليط( 2)الشكل 

Mollory ,2007 ) 

القاعو  في  لوجه  وجهًا  التقليدي  العادي  التعليم  بين  يجمع  موقف  بأنه  الخليط  التعلم  أو  يوصف  ات 
التقليدية الدراسية  التكنولوجية  والت  الفصول  الوسائط  بمختلف  االفتراضية وسيلة  علم  البيئة  أن  ، حيث 

لل االجتماعية  الدراسات  تدريس  وسائل  من  من خال  طالبمهمة  أنه  حيث  سمعيا  الواقع المعوقين  ل 
لل  االفتراضي تاريخية   إلى الوصل    طالبيمكن  أحداث  متابعة  أو  إليها  الوصول  يمكنهم  ال  بيئات 
 ماضية .  

 
 
 
 
 
 

 للطالب المعوقين سمعيًا   االجتماعيةدراسات ( التعلم الخليط وتدريس ال3شكل )

يجعل الموقف التعليمي نابضًا بالحياة   تدريس الدراسات االجتماعية    في التكنولوجيا الحديثة    فاستخدام
معني المصطلحات والمفاهيم   الدراسات االجتماعية  معند تعلمه  المعوقين سمعيا  الطالببحيث يدرك  

 واألحداث   لتعليم مفاهيم الظواهر الطبيعية والبشرية  التعليم الخليط، ولذا فأن استخدام    م تدرس له  التي
يمكن أن يساعد في    الدراسات االجتماعيةوعات محتوي منهج  التي تقوم عليها معظم موضالتاريخية  

إكساب  في  وبساهم  المادة،  نحو  االتجاه  وتنمية  التحصيل،  وزيادة  العقلية  القدرات  وتنمية  تعلمها، 
الواقع  الحقائق والمهارات، وتمنحهم الفرصة الكافية للعمل بشكل استقاللي، كما يمكن استخدام  الطالب

تناول  في الفصل من خالل استخدام المحاكاة في    الدراسات االجتماعيةفي تفعيل تدريس    االفتراضي
نمية مهارة التي نشأت عنها، كما يساهم الحاسب اآللي في ت  التاريخية  واألحداثالظاهرات الطبيعية  

 .(  45,  2005) السعدون ,   قراءة الجداول اإلحصائية، والرسوم البيانية، والصور بمختلف أنواعها

بيئة التعليم التقليدي  
للدراسات  
 االجتماعية 

 البيئة االفرتاضية  
والوسائط 

 التكنولوجية  
 واالنرتنت 

   بيئة التعلم اخلليط  
التعليم التقليدي +  ) 

 ( التعلم االلكرتوين
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لل االجتماعية  الدراسات  تدريس  المقررالمعوقي  طالبوعلم  عند حدود  تقف  ال  بل   ن سمعيًا  فحسب، 
دور   أيضااسات االجتماعية  ، وللدر   الطالبتمتد لتشمل دعم متطلبات النماء واالنتماء والبناء لدرى  

االندماج   عملية  قيادة  في  ومهم  ،    طالبلل  المجتمعيكبير  سمعيُا  نحو    الطالب  وإعداد المعوقين 
القرار مستقبال ونظرا واإلبداعالحرية   في صنع  والمشاركة   ، الديمقراطية  واحترام   ، العلمي  والتفكير   ،

تدريسية تساعد    وأساليببد من استخدام طرق  تلعبه الدراسات االجتماعية كان الللدور الحيوي الذي  
  تستخدم  التي  األساليبعلى تحقيق هذه األهداف ويعد التعلم الخليط لما يملكه من مميزات من أهم  

لل االجتماعية  الدراسات  )العنزى   طالبلتدريس  المميزات  من  العديد  الخليط  وللتعلم  سمعيًا  المعوقين 
 ـ ,( نذكر منها  57.   2011,

الفردية  المرونة • االحتياجات  كافة  لدى     لمقابلة  التعلم  مستوياتهم   الطالبوأنماط  باختالف 
 وأعمارهم وأوقاتهم. 

 االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام. •

التعليمي وكفاءة  • المنتج  ثم جودة  التعليمية ومن  العملية  اإلنسانية ورفع جودة  المعرفة  إثراء 
 المعلمين.

 التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم.  •

ويقصد به التحاق أفراد وجماعات من مختلف دول العالم في نفس الوقت على مدى  المدى •
 واسع ويمكن أن يلتقوا في مكان ما في وقت ما بكيفية ما.  

تد • العلمية يصعب  الموضوعات  المهارات كثير من  بالكامل وبصفة خاصة  إلكترونيا  ريسها 
 يمثل أحد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكالت. الخليطالعالية واستخدام التعلم 

الدراسة   • أو  العمل  التدريب في بيئة  أنه يوفر  التعلم هو  النوع من  لهذا  الواضحة  المزايا  من 
الجهد والموار  أدنى من  ويستخدم حدًا  التعزيز  فهو  ,ويشمل  النتائج,  قدر من  أكبر  لكسب  د 

 يمكن الناس من تطبيق المهارات باستمرار لتصبح مع الممارسة عادة. 

 إليه.المعرفة بقدر ما يملك من مهارات وما يحتاج  يكسب الطالب •

بالتعلم في حال عدم تمكنه من حضور الدرس فإنه يستطيع تعلم ما لم يتمكن    طالبيسمح لل •
   طالب لذي يتعلم فيه زمالءه دون أن يتأخر عنهم, وهو مفيد للمن حضوره في نفس الوقت ا

الحصول على كم   التعلم في  للطلبة سريعي  أنه مفيد  الذين يعانون من أمراض مزمنة كما 
 أكبر من المعلومات. 
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المعوقين سمعيًا اإل أنه   طالبتدريس الدراسات االجتماعية لل فيورغم كل هذه المميزات للتعلم الخليط 
 , ( نذكر منها  65,  2011) العنزى ,  مشكالت التعلم الخليطتوجد بعض 

الكمبيوتر    أوالمتدربين تنقصهم الخبرة    أو  الطالببعض   • الكافية للتعامل مع أجهزة  المهارة 
كنا نتكلم عن نوع من التعلم    إذاعوائق التعلم االلكتروني وخاصة    أهموالشبكات وهذا يمثل  

 الذاتي. 

المتدربين في منازلهم أو في   أو  الطالباألجهزة الموجودة لدى    أنال يوجد أي ضمان من   •
أماكن التدريب على نفس الكفاءة والقدرة والسرعة والتجهيزات وأنها تصلح للمحتوى المنهجي 

 للمساق

 أنظمة وسرعات الشبكات واالتصاالت في أماكن الدراسة.  صعوبات كثيرة في •

 صعوبات عدة في التقويم ونظام المراقبة والتصحيح واخذ الغياب. •

 التغذية الراجعة أحيانا تكون مفقودة.  •

 المؤهلة في هذا النوع من التعلم .  المعلمينأهم مشكالت التعلم الخليط توفر  •

ا التعليم  استخدام  أن  القول  يمكن  جدا  وعليه  مهم  لل  في لخليط  االجتماعية  الدراسات   طالبتدريس 
لها من طبيعية   لما  إلىالمعوقين سمعيا  التعلم    تهدف  التعلم    االفتراضيدمج  ، كما أن    التقليديمع 
المعوقين سمعيًا نحو   الطالبوالتشوق وهو ما يزيد دافعيه    اإلثارةالتعليم الخليط يعتمد على عنصر  

االجتماعي الدراسات  يتم  مادة  أن  يجب  وعليه   ، الخليط    استخدامة  الدراسات   في التعلم  مادة  تدريس 
يوفرها أسلوب التعلم الخليط   التياالستفادة من المميزات    وضرورةالمعوقين سمعيًا    طالباالجتماعية لل

في    ، أهمية  ذا  الخليط  التعلم  خالل  من  التقليدي  والتعليم  االلكتروني  التعلم  بين  تدريس فالتكامل 
االجتماعية   سمعيًا    طالبللالدراسات  الدراسات المعوقين  لطبيعة  الخليط  التعلم  لمالئمة  وذلك 

تنظيمها، االجتماعية التي تعتمد علي الرجوع إلي المصادر المتعددة الستخالص الحقائق وتجميعها و 
المدرسي  الكتاب  تشمل  فهي  المختلفة،  وأدواته  مصادره،  االجتماعية  الدراسات  لتعلم  أن  إلي  إضافة 
البيانية  والرسوم  والخرائط،   ، والصور  األفالم،  تشمل  كما  وغيرها،  والكتيبات،  األصلية،  والمصادر 

المباني، واآلثار، ويتطلب وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية، بإضافة إلي ذلك زيارة المتاحف، و 
اهتمام   فرص العمل والقيام    ةوتهيئ  المعوقين سمعيًا    الطالبهذا طرق تدريس وأساليب عرض تثير 

الدراسات  تدريس  في  الخليط  التعلم  برامج  ذلك من خالل  يحدث  أن  يمكن  نشط حيث  ايجابي  بدور 
بهدف تحسين م مختلفة  طرق تعل  خاصة والمتمثلة في استخدام  المعوقين سمعيًا ،  طالبللاالجتماعية  
التعلم التعلمو    نتيجة  التقنية في  التي تعتمد علي استخدام  التدريس  التقليدية    مع  مزج طرق  األشكال 
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بالتفاعلية   بريد   الفصل   داخل والغنية  افتراضية،  دروس  وقاعة  والفيديو،  والصورة،  الصوت  مثل 
االلكتروني والتعليم التقليدي في عملية التعلم الكتروني، وصور متحركة من االنترنت، مزيج من التعلم  

. 

  للطلب المعوقين سمعيًا . يالتنمر المدرس
يعد التنمر المدرسي من أهم الظواهر التي انتشرت في مدارسنا في اآلونة األخيرة حيث تتنوع أشكال 

من   والنيل  والسيطرة  القدرة  وإظهار  المضايقات  مثل  المدارس   في  التنمر  ويتطور ومظاهر  اآلخر, 
اإلهانة النفسية المتكررة كوسيلة    يرة إلى العنف الجسدي المتعمد أواألمر عند البعض في حاالت كث

البدني  واإليذاء  التشهير  وسائل  وتزداد  السيطرة  وإظهار  القوة  واستعراض  واللهو  التسلية  وسائل  من 
ما وفرته التقنية الحديثة من وسائل األخيرة نظرًا ل  ةوزاد األمر في اآلون  ،  والنفسي إلخضاع الضحية

التكنولوجية الحديثة من أسباب ساعدت على انتشار التنمر ، ويمكن إجمال األسباب التي ساعدت في  
 Aluedes,2006  &Bauer ,Lozanoفي مدارسنا  )  الطالبانتشار ظاهرة التنمر المدرسي بين 

and Rivara.2007   )   وهى , 
المتابعــة التربويـة وتقــويم السـلوك وتعــديل وذلـك عـن طريــق عـدم  راألســلتربـوي فــي بعـض الخلـل ا •

 السيئة وتربيتهم التربية الحسنة  .الصفات 
 . يوميا من تصرفات مجتمعية الطالب وكذلك على ما يشاهده  العنف األسري والمجتمعي •
مفاهيم مثل القوة    األلعاب االليكترونية العنيفة الفاسدة التي تقوم فكرتها األساسية والوحيدة على   •

الخارقة وسحق الخصوم واستخدام كافة األساليب لتحصيل أعلى النقاط واالنتصار دون أي هدف  
 تربوي  .

مثــل الــزعيم هــو مــن يقــوم  الطــالبوال أخالقيــة بــين  الغيــر تربويــةانتشــار مجموعــة مــن األفكــار   •
ــاحب الصـــوت  ــه أو صـ ــاليبضـــرب زمالئـ ــ العـ ــن ال يحتـــرم مدرسـ ــو مـ ــجاع هـ ــن أو الشـ ــا مـ ه وغيرهـ

 مقبولة.والغير األفكار الهدامة 
تشـتمل  فهيشدة اإليذاء  فييحدث بأشكال مختلفة ومتعددة وبمستويات أيضًا مختلفة   المدرسيوالتنمر  

مثــل إطــالق األســماء علــى  لفظــيمثــل اإليــذاء والــدفع والضــرب وغيرهــا أو تنمــر  الجســديعلــى التنمــر 
شـخص مـا  إليـذاءوالتوبيخ والسخرية أو التنمر غير المباشـر مثـل التجاهـل أو جلـب أشـخاص   اآلخرين
 Smith  (2001  ,54( وقـد قسـم  Storey and Slaby,2008 ,34األكاذيـب وغيرهـا )  واخـتالق

 ـ ,( التنمر إلى أربع محاور رئيسية وهى 
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 واإلذاللمــن األقــران  واالســتبعادويشــتمل علــى التهديــد والشــتائم والســخرية مــن الضــحية  : انفعــالي •
 . الطالبعن  مذلهوابتكار قصص 

ــدي • ــة  : جســ ــات الخاصــ ــرقة الممتلكــ ــحية وســ ــطدام بالضــ ــدفع و الضــــرب واالصــ ــى الــ ــتمل علــ ويشــ
 واألدوات المدرسية .

 بهم . الجنسيوالتحرش  اآلخرينويشمل التعليقات المخلة على  : جنسي •
نسـبهم  فيبصورة متعمدة  لآلخرينأو التلميحات والقذف أو السب   اإليماءاتويتضمن    :  عنصري  •

 االجتماعية .  ومكانتهموديانتهم  
متنمـر تجـاه زميلـه  طالـبالتنمر هو عبارة عن سـلوك مـن  أنومن خالل استعراض محاور التنمر نجد 

 ـ ,قسمين  إلىالضحية وهذا السلوك ينقسم 
وغيرهــــا مــــن المضــــايقات الجســــدية والنفســــية مثــــل توجيــــه الشــــتائم والضــــرب والتحــــرش  :مباشــــر  •

 والجنسية والعنصرية .
 األذىمثل نشر الشائعات واألكاذيب بغـرض التحقيـر مـن شـخص معـين وتوجيـه   :غير المباشرة   •

 دينه . أوعرقه  أو في نفسيه أو أهلهله 
هـذه النظريـة   أصـحابيـري  والتـيالنظريـة التحليليـة  مثـل لقد تباينت النظريات فـي تفسـير سـلوك التنمـر

بأنه نتاج التنـاقض بـين دافـع الحيـاة والمـوت وتحقيـق اللـذة عـن طريـق تعـذيب للمتنمر  السلوك العدواني  
ــا عـــن أصـــحاب 2009،86 ،)  قطـــامي والصـــرايرةاآلخـــرين وعقـــابهم والتصـــدي لهـــم كـــي ال ينجـــوا ( أمـ

ســلوكًا قــاباًل للمالحظــة والقيــاس, إذ  باعتبــاره للمتنمــرالعــدواني لســلوك ا ون ر تفســ فهــم النظريــة الســلوكية 
لـذي يمكـن إخضـاعه أن علم النفس من وجهة نظرهم هو العلم الذي يدرس السـلوك القابـل للمالحظـة وا

أن أصـحاب هـذه النظريـة فـالنظرية المعرفيـة (  أما 127  ,2010للقياس والتجريب )سليمان والببالوي,  
فشــل المتنمــر فــي الفهــم وتــدني القــدرة علــي النجــاح فــي عمليــات المعالجــة الذهنيــة إلــي  يرجعــون التنمــر

ــل ــه مثـ ــة لديـ ــاهر معرفيـ ــور مظـ ــي ظهـ ــافة إلـ ــاه  ,باإلضـ ــي االنتبـ ــل فـ ــة, وفشـ ــة الذهنيـ ــي المعالجـ ــل فـ الفشـ
والتركيز, وفشل في النجاح واإلنجاز, وفشل في االنهماك في المهمة, وفشل في استخدام قدرات التعلم, 

ي االســترجاع والمتابعــة, وفشــل فــي عمليــات التنظــيم الــذهني, وعــدم امــتالك مهــارات المــذاكرة وفشــل فــ
 .( 87 ,2009)قطامي والصرايرة,  األساسية للتحصيل المدرسي

( بين سلوكي التنمر والعدوان, فالتنمر سلوك سلبي متكرر وموجه نحـو  110 ,2008ويفرق جرادات )
فالضــحية دائمــا  ، قــوة الجســدية بــين المتنمــر والضــحيةفــرد دون اآلخــر, كمــا أنــه ال يوجــد تكــافؤ فــي ال

ــ ــة المتنمـــرضـــعيف وغيـــر قـ ــي  ،ادر علـــي مقاومـ ــلطته فبفرضـــها علـ ــل المتنمـــر يشـــعر بسـ ــا يجعـ ــذا مـ وهـ
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أن اســتخدم لفـــن التنمــر مرادفــا للفـــن ( (Karaman 2006, 45مـــا أشــار ضــحاياه متــى شــاء   ك
 المشــاغبة باعتبــار أن كليهمــا يعنــي التخويــا والنبــذ والســخرية والكيــد والغــين واإلتيــان بأفعــال االبتــزاز
والسرقة وإخفاء الممتلكات والتهديد باألذى الجسدي وإطـالق أسـماء مثيـرة للضـحك والتعليقـات السـاخرة. 

تمثــل نوعــا مــن النبــذ االجتمــاعي أو مــا أســماه  التنمــر ســلوكياتأن Frieden (2010, 66 )ويــري 
فـإن  ،الذي يتضمن التالعب المؤذي بعالقات األقـران Relational Aggression العدوان العالقاتى 

الفروق الطفيفة بين المشاغبة والتنمر تكمن في كون التنمر تتوافر فيـه النيـة والقصـد وتكـرار األذى أمـا 
المشاغبة فقد تكـون غيـر مقصـودة وتـرتبط بمواقـف محـددة وقـد ال تتجـاوز الصـياح وإحـداث الضوضـاء 

 .والفوضى
 العنف               التنمر            المشاغبة                                             

 
 

                                                                            Aggressionالعدوان      
                               Victimization    Bulling                    Violence  

 (العالقة بين التنمر والمفاهيم المرتبطة به 4شكل )
تليها مرحلة  ،ذه المشكلة هو االعتراف بوجودها أول خطوة لعالج هفإن  التنمر  عالج الظاهرة أما عن

و تحديـد المسـتويات الدراسـية التـي تنتشـر فيهـا  المدرسةالتشخيص للوقوف على حجم هذه الظاهرة في 
عندئذ يمكننا أن نعمل على إيجاد ، ب التي تؤدي إلى انتشار التنمر أكثر من غيرها ، و معرفة األسبا

حلـول لهـذه المشــكلة التـي تنتشــر أكثـر فـي الــدول الغربيـة بســبب التغييـرات التـي تحــدث فـي المجتمعــات 
ثيره ليشـمل حتـى سـلوكيات امتـد تـأسـلوكيات األطفـال والمـراهقين ، و   مـنوتأثير اإلعالم الذي غّير كثيراً 

النقــاط  فــي( ويمكــن تلخــص عــالج هــذه الظــاهرة  127-98,  2010) ســليمان والبــبالوى ,  البــالغين
 . التالية

 بهــي بــذلك تكتســولــى التــي تــؤثر فــي ســلوك الطفــل ، و األســرة البيئــة األ تعــدحيــث   : العأألة األسأأري 
مــدى لألســرة ا إرشــادلــذلك يجــب أن يــتم أهميــة بالغــة فــي ترتيــب المتــدخلين فــي عــالج ظــاهرة التنمــر ، 

يجب تفادي وصف الطفل  و في جميع األحوال  ،ك ، و آثاره المدمرة على الضحية خطورة هذا السلو 
ية وخيمـة ، بالمعتدي أو المتنمر أو أي نعت قادح أمام زمالئـه ، ألن ذلـك يمكـن أن يـأتي بنتـائج عكسـ

كما يجب على اآلباء عدم اختالق األعذار للطفل والتبرير ألفعاله وبخاصة أمام المعلمين و الزمالء . 
مــن جهــة أخــرى ، ينبغــي الــتحكم فيمــا يشــاهده الطفــل فــي التلفــاز ، و تــذكير األطفــال بوجــوب احتــرام 

ــحكة أو ــون لمواقــــف مضــ ــاهد ألشــــخاص يتعرضــ ــبة عــــرض مشــ ــرين ، بمناســ ــاعر اآلخــ ــة ،  مشــ محرجــ
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،  كـانوا ضـحايا لمثـل هـذه التصـرفات وإقناعهم أن هذه األمور غير مسلية وشرح شعور اآلخرين إذا ما
الشـروع فـي تعلـيم الطفـل مهـارات تأكيـد الـذات ، ومسـاعدته علـى تقـدير ذاتـه مـن   األبكما يجـب علـى  

بنشـاطات  فيجـب إشـراكهخالل تقدير مساهماته و إنجازاته ، وفي حال كـان منعـزال اجتماعيـا بالمدرسـة 
 .تسمح له باالندماج مع اآلخرين وبناء ثقته بنفسه اجتماعية

وأوليـاء  المعلمـون و   الطـالبو  المدرسـيةالتعـاون بـين اإلدارة ويـتم ذلـك عـن طريـق    :  العلة المدرسأي
هدف  بحيث يكون واستخدام البرامج المخصصة للقضاء على ظاهرة التنمر والمجتمع المدني ،  األمور

 ،  ، والقضاء على التنمر ومنـع ظهـورهالمدرسة ، وتأكيد االحترام المتبادل  ةهذا البرنامج هو تغيير ثقاف
قـد أظهـرت الدراسـات أن عـالم و ثنـي عشـرة دولـة علـى نطـاق الوقد استخدم برنامج ألويس في أكثر من ا

خــالل عــامين . و  %50حــاالت التنمــر فــي المــدارس التــي اســتخدمت هــذا النظــام قــد تراجعــت بنســبة 
الذين لم يتعرضوا للتنمر و لـم  الطالبيعتبر أهم جزء في برنامج ألويس هو تشجيع شهادة الشهود من 
دى عـدة سـنوات ، تتخللهـا وقفـات لتقـويم يقوموا بـالتنمر علـى أحـد ، و يـتم تطبيـق هـذا البرنـامج علـى مـ

 .  النتائج و لقياس مدى فعاليته في التقليل من انتشار
حيـث أن رفقـاء  على أفعالـه ،أثره الواضح  وله صديقهسلوك  فيدور كبير   فللصديق  :دور األصدقاء  

 التنمر . إلىتؤدى  التيالسوء من أهم العوامل 
سالح ذو حـدين, فهـي يمكـن أن تضـر المجتمـع,   فهيلها دور كبير :  التلفزيومية واجلكترومية     االمد

وتؤدي إلى نشر السلوكيات العنيفة, أو يكون لها دور إيجابي في الوقاية من السلوكيات العنيفة ويكـون 
 ذلك من خالل بث األعمال الهادفة المدروسة التي تنشر وتمكن القيم اإلسالمية.

والتــدين يقــوم ، للعبــادة أثرهــا فــي تهــذيب القلــوب والنفــوس والســلوك :سسأأات الدينيأأة والمجتمعيأأة المؤ 
النفس اإلنسانية بعـد ربطهـا بخالقهـا وحاكمهـا لقبـول السـلوك القـويم الـذي يرتضـيه وتنفيـذ   ويهيئالسلوك  

 وتجنب السلوك الذي يتسم بالعنف والعدوان. ،األوامر التي يصدرها
وقـد  األخيـرة ةونـفـي اآلمدارسـنا  فـي وانتشرتظاهرة خطيرة ظهرت  المدرسيالتنمر    أنوخالصه القول  

يــوفره مــن أســاليب وإمكانيــات تســاعد المتنمــر ، وقــد يجــد  بســبب مــا التكنولــوجي مــع االنتشــار ازدادت
ــليه  الطـــالب ــمعيًا وسـ ــوقين سـ ــيالمعـ ــل الكبـــت  فـ ــذي النفســـيتفريـ ــن  الـ ــام مـ ــيله لالنتقـ ــانى منـــه أو وسـ يعـ
المعـوقين سـمعيًا  الطـالببإمكانيته وقدراته وعليه تزايد خطوة هذه الظاهرة مـع   يعترفال    الذي  المجتمع

مواجــه هـذه الظـاهرة يجـب أن تــتم بطريقـة تعاونيـة بــين  أن، وتوجـد طـرق عـدة لمواجــه هـذه الظـاهرة إال 
لمعاجلـة ظـاهرة المدرسة كبيـرة  مسؤوليةوالمجتمع حتى تحقق نتائج حقيقية ، حيث أن المدرسة واألسرة  

،  المدرســـيالتنمـــر المدرســـة ويتطلـــب األمـــر التعـــاون مـــع األســـرة وعلـــى المدرســـة القيـــام باالنتبـــاه للجـــو 
لــذا اإلســتقواء ،  وضــبط الســلوك العنيــف و الطــالبومراقبــة  التعــاوني الجمــاعيوالتركيــز علــى العمــل 

http://www.new-educ.com/competences-sociales-necessaires
http://www.new-educ.com/competences-sociales-necessaires
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ــرامج التطبـــق  يجـــب ــة و الوقائيـــة و البـ ــوانين لحمايـــة العالجيـ ــن  الطـــالبقـ ــا يجـــب الالتنمـــر مـ ــاون ، كمـ تعـ
البيئــة االجتماعيــة تتنــاول هــذه البــرامج ن ، كمــا يجــب أ العمــل معــًا ضــد التنمــر فــي األهــاليالمدرســة و 
اتجــاه إنجــاح  فــيتقــدم الــدعم والتســهيالت والمســاندة  لكــيفيهــا  الــوعيالمدرســة ، ونشــر  فــيالمحيطــة 
 من خالل اللجان المسئولة عن سالمة المدرسة .  اإلرشاديةالبرامج 

وإكســابهم مهــارات التواصــل  المعــوقين ســمعيا الطــالبألهــالي بــرامج موجهــة  كمــا يجــب أن تكــون هنــاك
، والتعــاطف معهـــم ومســاعدتهم علــى حــل المشـــكالت كيفيــة التعـــرف علــى مشــكالتهم  و  الطــالبمــع 

مـــن التنمـــر   الطـــالبطـــرق لحمايـــة  فـــيرســـة للتفكيـــر مـــع األبنـــاء والتواصـــل مـــع المد الـــذاتيواالنفتـــاح 
واعتبــار أن التنمــر ســلوكًا  الطــالب، أمــا عــن إدارة المدرســة فيجــب أن يتعلمــوا طرقــًا لحمايــة وســالمتهم 

 الطـالبغير مسموح به ، وزيادة وعيهم حول أثر التنمر ونتائجه الخطرة وأثرها الطويلة فيما بعـد علـى 
كمــا يجــب أن يــتم تضــمين بعــض الموضــوعات التــي مــن التنمــر ،  بالطــال يتعلمــون كيــف يحمــون ، و 

علــى  ةالتنمــر لــه أثــاره الكارثيــتحــارب التنمــر فــي المنــاهج الدراســية للقضــاء علــى هــذه الظــاهرة ، حيــث 
يعـانون منهـا بحكـم  التـيلـديهم الكثيـر مـن المشـكالت النفسـية  أنهـمالمعوقين سمعيًا حيث    الطالبحياة  

التعـاون علـى  ضـرورةويزيد هذه المشكالت مع تنمر زمالئهم بهم مما يؤكد علـى تعامل المجتمع معهم  
  . مواجهة ظاهرة التنمر

 المعوقين سمعيًا .  طلبلل المجتمعياجمدماة 
عمليــة تكتســب معــاني مختلفــة حســب المســتعملين لهــا ،  المعــوقين ســمعياً  طــالبللعمليــة االنــدماج تعــد 

فهي تعني عند بعضهم وجود أطفال معوقين سمعيًا داخل فصول مدرسية عادية ويتـابعون تعلـيمهم فـي 
قين سمعيا داخل فصول مدرسـية و ظروف األسوياء نفسها ، وتعني عند بعضهم اآلخر وجود أطفال مع

تعلـيم واالسـتفادة مـن دعـم تعليمـي خـارجي، وتعنـي عنـد عادية مـع تحـوير جزئـي فـي وسـائل وظـروف ال
فريق آخر من المهتمين بالتربية الخاصة اسـتفادة المعـوقين مـن بعـض المـواد المدرسـية المدرجـة ضـمن 
الفصول العادية كاألشغال اليدوية و الرسـم مـع مواصـلة تعلـيمهم بمراكـز التربيـة الخاصـة ، أمـا المعنـي 

المختصـون ووسـائلها  داخل المدارس العادية لها معلموهـا قينفصول للمعو  لالندماج فيعني وجودالرابع  
 المناسبة وال يختلط المعوقون باألسوياء إال في فناء المدرسة أو في بعض المناسبات .

معوقين سمعيًا من أجل ال الطالبتعنى محاولة مساعدة  ةهي عملية كبير  االندماجوهناك من يري أن   
ــذا وا أن يتطـــور  اجتماعيـــا وعقليـــا وشخصـــيا مـــن خـــالل االتصـــال و التفاعـــل مـــع أقـــرانهم العـــاديين ، وهـ

يتطلب إحداث تغيير في المدرسة و المناهج وطرائق التعلـيم المسـتخدمة فـي الصـفوف وأنظمـه  التقـويم 
ثـر أو ال شئ ألنه يسـتند إلـي فكـرة أن تكـون التربيـة أك ئ، فاالندماج المجتمعي ليس اختيارا بين كل ش

المعـوقين ســمعيًا  الـذين  يعــانون مـن أي صــعوبات سـوف يكونــون  الطــالبمرونـة ، ولهـذا الســبب فـإن 
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ــا يســـمح  ــا  ،لهـــم بـــالنمو واالنـــدماج االجتمـــاعي قريبـــون مـــن أقـــرانهم بالقـــدر الـــذي يســـتطيعون وبمـ ومهمـ
التربيــــة تعــــددت اآلراء و االتجاهــــات  تباينــــت وجهــــات النظــــر فــــإن االنــــدماج كإســــتراتيجية جديــــدة فــــي 

تغييــر االتجاهــات االجتماعيــة  نحــو األطفــال المعــوقين ســمعيا  مــن الســلبية إلــي الخاصــة ينطلــق مــن 
للنمـو االجتمـاعي و التربـوي مـع  المعـوقين سـمعياً توفير الفرصة الطبيعيـة لألطفـال  من خالل  اإليجابية  

  ( . Ellison,2004.732)  في المجتمعأقرانهم العاديين 
إلــي االتجــاه اإلنســاني  المعــوقين سـمعيًا أفكـار جديــدة دفعــت بحركــة تربيـة ورعايــة  ونتيجـة لــذلك ظهــرت

وهــو اتجــاه اجتمــاعي يهــدف إلــي إتاحــة  طبيعيــا أو ســويا  المعــوق ســمعيًا تنــادي باألخــذ بمبــدأ جعــل 
وإعطــائهم التعامــل معهــم علــي نحــو طبيعــي للحيــاة مثــل األفــراد العــاديين و ســمعيًا ق و الفرصــة أمــام المعــ

، ولكـي يـتم هـذا الهـدف اسـتخدمت وجعل الظروف المحيطة بهـم عاديـة  الفرص ومساواتهم في الحقوق 
التحــرر مــن  مثــل مصــطلحذلــك الهــدف  كمحطــات أساســية فــي طريــق تحقيقــه العديــد مــن المصــطلحات

ــة أقـــــــل تقييـــــــدا  ــات وبيئـــــــة تربويــــ ــل التربـــــــوي و المؤسســــ ــد المجـــــــري التعليمـــــــي الـــــــو التكامــــ  دمج أو توحيــــ
(Edwards,2002,131  .  ) 

نفــس أســاليب ســمعيًا وهكــذا ظهــر مصــطلح التعويــد أو التطبيــع الــذي يقضــي بــأن تتــاح للمعــوقين     
وظـروف الحيـاة العاديـة المتاحــة لبقيـة أفـراد المجتمــع ، وذلـك باسـتخدام وســائل الثقافـة العاديـة لمســاعدة 

ــاة فـــي ظـــروف أو مســـتوي يماثـــل ت ســـمعياً  المعـــوقين ــا األفـــراد لـــك الظـــرو علـــي الحيـ ف التـــي يعـــيش فيهـ
ــاديي ــوقين العــ ــيم المعــ ــمن تعلــ ــه يتضــ ــا أنــ ــمعياً  ن ، كمــ ــجيعهم علــــي ســ ــب وتشــ ــلوك المناســ أســــاليب الســ

اســتخدامها وتعويــدهم علــي الظهــور بــالمظهر الالئــق ، وتعريضــهم لخبــرات متعــددة تقــربهم مــن أســاليب 
وقـــد اســـتخدم الـــبعض   (  Aman,2001, 48-51 )  الحيــاة العاديـــة وتيســـر لهــم االنـــدماج فيهـــا

ورعـايتهم وتـدريبهم مـع أقـرانهم العـاديين ،  سـمعيًا  مصطلح التكامـل ليشـير إلـي ضـرورة تعلـيم المعـوقين
ويري أصحاب هذا الـرأي أن مصـطلح التكامـل يعـد أكثـر مالئمـة حيـث يتضـمن عمليـة تكيـف الجوانـب 

جتمع، مع مراعاة الحاجات الخاصة بكل فـرد مع المسمعيًا االجتماعية و العضوية و المهنية للمعوقين  
المعـوقين سـمعيا تـتم عـن  طـالبلل المجتمعيوعملية االندماج ،  ار ما يناسبه من الظروف البيئيةواختي

ــاءة االجتماعيـــة  ــا يســـمى الكفـ ــابهم القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع المجتمـــع أو مـ الزغلـــول   ويـــذكرطريـــق إكسـ
 , هيجتماعية (  أن مصادر الكفاءة اال138-139 ,2003)
 التفاعل المباشر مع األشخاص الحقيقيين في الحياة الواقعية . •
 الراديو( –التليفزيون  –التفاعل غير المباشر ويتمثل في وسائل األعالم المختلفة )السينما  •
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وذلـك علـى اعتبـار  ، مصادر غير مباشرة أخـري يمكـن مـن خاللهـا تمثـل بعـض األنمـاط السـلوكية •
يــتم تمثلهــا رمزيــا علــي نحــو معــين ومــن هــذه المصــادر القصــص والروايــات  أن مثــل هــذه األنمــاط

 . األدبية والدينية وكذلك من خالل عمليات تمثل الشخصيات األسطورية
 وما يحمله من تعامالت   المدرسيالمجتمع  •

ا من  ويصاحب  مجموعة  السمعية  صعوبات إلعاقة  ظهور  على  تساعد  االتصال  في  مشكالت 
تخلق   وسلوكية  اجتماعيةومشكالت   فإنها  عديدة  مرات  المشكالت  هذه  تتكرر  عندما  إنه  بحيث 

والمعوق  سمعيًا يميل إلى    ،مشكالت في االندماج المجتمعي  وخاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة  
عن   الحس    الشخصالبعد  لفقده  نتيجة  السمع  المعاقين   ياالجتماععادى  أن  إال   , بهم  يقربه  الذي 

ألنهم   بأقرانهم المعاقين سمعياً   دون غيرهم من فئات ذوى اإلعاقة يتميزون باالختالط اجتماعياسمعيًا  
المجت من  فرعية  جماعة  أنفسهم  متماسكة     معيعتبرون  جماعة  يجعلهم  إجمال ،  مما  يمكن  وعليه 

 :ـ( في النقاط التالية    Corrin ,2004,351الخصائص االجتماعية لذوى اإلعاقة السمعية )
 .  االجتماعيالقدرة على التكيف  اضانخف •
 عدم الثقة بالنفس . •
 .  األشخاص األسوياءمع  اجتماعيةعجزه عن إقامة عالقات  •
 تفضيله للحياة المدرسية عن الحياة المنزلية لسهولة تواصله مع زمالئه . •
 .  االكتئاب شعوره بالعزلة و •
 بالمقارنة بالعاديين .  االجتماعيالنضج  فيأقل  •

لعملية االندماج وبناء على الخصائص السابقة للمعوقين سمعيا يجب على المجتمع البحث عن وسيلة  
المعوقين سمعيًا ، حيث   طالبوكيفية ثقل المهارات االجتماعية لل  المعوقين سمعيا  طالبلل  المجتمعي

المهارات  المعوقين سمعيًا عبارة عن    طالبلل  يأن االندماج المجتمع يجب على    التي  مجموعة من 
لل التدريس  على  )  مراعيتهاالمعوقين سمعيا    طالبالقائمين  إلي  52-  50  ,2002ويشير ظريا    )

 :ـوهي  يأربع مهارات تساعد على االندماج المجتمع
تظهــر هــذه المهــارات فــي قــدرة الفــرد علــى التعبيــر عــن المشــاعر واآلراء  : مهأأارات توكيأأد الأأذات •

 والدفاع عن الحقوق ، وتحديد المهارات في مواجهة ضغوط اآلخرين .
تظهر هذه المهارات في تيسير إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودودة مع اآلخـرين،  :  مهارات وجدامية •

تراب منهم والتعرف عليهم ،وتشتمل على التعاطف وإدارة التفاعل معهم على نحو يساعد على االق
 والمشاركة الوجدانية.
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وتعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات لآلخـرين لفظيـًا أو غيـر لفظيـًا،   :    مهارات اجتصال •
 وتلقي الرسائل اللفظية وغير اللفظية من اآلخرين وفهم مغزاها والتعامل معهم في ضوئها.

وتشير إلي قدرة الفـرد علـى الـتحكم بمرونـة فـي :  اججتماعية واجمفعالية مهارات الضبل والمرومة •
سلوكه اللفظي وغير اللفظي االنفعالي وخاصة في موقـف التفاعـل مـع اآلخـرين، وتعديلـه وفقـًا لمـا 
يطــرأ مــن تغيــرات علــى الموقــف، ومعرفــة الســلوك االجتمــاعي المالئــم للموقــف، واختيــار التوقيــت 

 ه.المناسب إلصداره في
ــدماج  ــاركة االجتماعيـــة المجتمعـــيوعمليـــة االنـ ــتم وفـــق  للمعـــوقين ســـمعياً  والمشـ ــادتـ  مجموعـــة مـــن األبعـ

 , وهى(  Corrin ,2004,347-351ساسية )األ
 إلشراكهم والفرص السبل توفير وضرورة ،ةالشريح لهذه ودعمه المجتمع التزام أهمية :األول بعدال •

 .عالمجتم حياة في كامل بشكل
طاقـاتهم  وإنمـا يجـب االسـتفادة مـن المجتمـع علـى عبئـا الشـريحة هـذه اعتبـار عـدم:الثأامي بعأدال •

 .وإمكانياتهم وفق ظروفهم
 فئـات بـين شـديد تـداخل وهـو ، الشـرائح هـذه بين والتصنيفي العددي للتداخل التنبيه :الثال  بعدال •

 . الشريحة هذه
 أسـاس علـى الشـريحة بهـذه للنهـوض المخصصـة البـرامج تقـوم أن بضـرورة يتعلـق:  عبأار ال بعأدال •

 مزمنة مسالة إلى المطاف نهاية في يؤدى جزئي عالجي أساس على ال ، ومخطط شامل تنموي 
 يزيـد ممـا المجتمـع في المتوفرة والمعنوية المادية المجتمعية اإلمكانيات من االستفادة خالل من ،

 للمشـاركة الالزمـة والوسـائل اإلمكانيـات الكتسـاب واسـتثمارها ، والمتاحـة الضـامنة الفـرص مـن
 . المجتمع حياة في فعال بشكل االجتماعي واالندماج

المعوقين سمعيا وفـق  الطالبالسابقة يجب على المجتمع االستفادة من قدرات وإمكانيات  األبعادووفق  
وقين ســمعيًا عـتعـود بـالنفع علــى الم التــي المتوقعـة االيجابيـة اآلثـارتناســبه لمـا لهـا مــن  التـيالطريقـة 

المعوقين سـمعيًا  طالبللمشاركة المجتمعية لل االيجابيةوالمجتمع على حد سواء ويمكن تلخيص اآلثار 
 ,-منها النقاط في 2007 .23) عصام ,  و )كوافحة

 اإلعاقـةذوى  الطـالب مـن ممكـن عـدد أكبـر اسـتيعاب فـي االجتمـاعي واالنـدماج المشـاركة تسـاعد •
 السمعية . 

 الشـعور مـن المعـوقين سـمعياُ  الطـالب سـرأ تخلـيص فـي االجتمـاعي واالنـدماج المشـاركة تسـاعد •
 .والوصم واإلحباط بالذنب
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قـدراتهم  اكتشـاف خـالل مـن وذلـك الفئـة هـذه تجـاه المجتمـع أفـراد وسـلوكيات اتجاهـات تعـديل •
 .  وإمكانياتهم

 اآلخـرين مـع للتعامـل تـأهيلهم في المعوقين سمعياً  طالبلل االجتماعي واالندماج المشاركة تساهم •
 .له تمثيال واألكثر للمجتمع األقرب البيئة في

 .  الفردية الفروق  تقبل في والزيادة الذات مفهوم وتحسن الفوارق  تقليل •
 بـالنفس الثقـة بزيـادة واالجتماعيـة العامـة البيئـة ضـمن المعـوقين سـمعياً  طـالبلل فرصـه إعطـاء •

 . بها مرغوب الغير والسلوكية االنفعالية عن والبعد األصدقاء تكون  و االستقاللية  وتنمية
 المحلية البيئة المعوقين سمعيًا تتطلب تهيئة  طالبلل  المجتمعيوعليه يمكن القول أن عملية االندماج   

المعـوقين  الطـالب للمجتمـع تجـاه السـلبية النظـرة تغييـر عمليـة فـي األهميـة بـالل دور لهـا لمـا الجاذبـة
 واالقتصـادي بمـا والثقـافي واالجتمـاعي األسـري  المحـيط فـي مـؤثرة إيجابيـة تغيـرات إحـداثو   سـمعياً 
 طالبأسرة ال من فعلية مساهمة األمر هذا يتطلب وبما المعوقين سمعياً  الطالب احتياجات مع يتناسب

 المشـاركة واالنـدماج تتحقـق لكي عام، بشكل المجتمع أفراد وسائر خاص السمعية بشكل  اإلعاقة ذي
 وفرص قدرات تعزيز فيكما يجب على المدرسة القيام بدورها  ،  وحقيقيواقعي   إطار في االجتماعي

 جمعيـات أو روابـط إنشـاء ودعـم وتشـجيع واالجتماعية االقتصادية التنمية في للمشاركة الطالب هؤالء
 . المجتمعي  تخطيط في وإشراكهم عليها والحفاظ مصالحهم تمثل

ودمجهـم فـي المجتمـع انــدماجا كليـا هـي قضـية إنســانية  المعــوقين سـمعياً  الطـالبقضـية تمكـين  كمـا أن
االســتفادة مــن طــاقتهم و التعــرف علــى تتعلــق بــالمجتمع ككــل وتحتــاج إلــي كامــل جهــوده حتــى  يتحقــق 

التــي تعــزز المفــاهيم االجتماعيــة  الســلبيةواالتجاهـات  التــي تعيــق انــدماجهم  وإزالــة المعوقــات مشـكالتهم
 الطـالبألن ر الـنقص التـي تحـط مـن قـدر صـاحبها صـدرا مـن مصـادالخاطئة التـي تـري أن اإلعاقـة م

بعــدم الراحــة وبالتــالي  ون تشــعر  اليــا و تجعلهــمانفع ون المواقــف التــي تــؤثر فــيهمكرهــبحكــم  بطبيعــتهم  ي
م بشــكل ســليســمعيًا تعلم بعــد كيفيــة التفــاهم مــع المعــوق يــلــم المجتمــع ألن  ، االبتعــاد عــن مصــدر القلــق

ــا أن  ، ومقبـــول ــكمـ ــم  البالطـ ــتهبحكـ ــاب ممـــا ال يفهمهـــ ون يخشـــ مطبيعـ ــد أو غيـــر  ون و يهـ الشـــيء الجديـ
والمألوف وبالتالي يجدون في العزلـة االجتماعيـة ملجـأ ومـالذ مـن المجتمـع والصـدمات النفسـية المفهوم  

التي قد يواجهونها في اندماجهم مع المجتمع لذلك يجب على المجتمع أن يبـادر ببـرامج اجتماعيـة هـذه 
المعـوقين سـمعيا فـي المجتمـع و  الطـالبتأخذ صفة الرسـمية والعموميـة و تعمـل علـى مسـاعدة البرامج  
 من طاقتهم وإمكانياتهم .   االستفادة
 . البح إجراءات 
ــتخدم:   البحأأأأ مأأأأنه   ــة تاســ ــوي  الدراســ ــي التربــ ــنهج التجريبــ ــتقل  المــ ــدخل المتغيــــر المســ ــه يــ ، وفيــ
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الدراســات االجتماعيــة قــائم علــى الــتعلم الخلــيط لمعرفــة فاعليتــه فــي  فــي)التجريبــي( وهــو برنــامج مقتــرح 
ــر  ــيخفـــض التنمـ ــدماج  المدرسـ ــيوتحقيـــق االنـ ــمعيًا  طـــالبلل المجتمعـ ــوقين سـ ــةالمعـ ــة اإلعداديـ   بالمرحلـ

 القبلــي و البعــديالتصــميم التجريبــي المجموعــة الواحــدة ذو القياســين  اســتخداموتــم )متغيــرات تابعــة( 
(pre- post test)  . 

المعـوقين سـمعيا بمدرسـة  اإلعـداديالصـف الثالـث  طـالبمـن  الدراسةعينة  اختيارتم :   البح عينة  
ومدرسـة األمـل للصـم وضـعاف السـمع بالبياضـية بنـات ، بنـين   باألقصـراألمل للصـم وضـعاف السـمع  

على عينـة  الدراسة( سنة ، وبعد تطبيق أدوات  0,87)  يبعد وانحرافسنة (  15,67توسط عمر )بم
الـــذين أتمـــو  الطـــالببلـــل عـــدد  الطـــالبالغيـــاب أو عـــدم الجديـــة مـــن قبـــل  واســـتبعاداألساســـية  الدراســـة

ــتجابة علـــى  مقيـــاس التنمـــر  ــد طالبـــ 40+  طالـــب 37)  طالـــب 77 المدرســـياالسـ ــم تطبيـــق ه (. وقـ تـ
  .2016/ 2015الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي خالل  الدراسة 

 . البح أدوات  
 المعوقين سمعيًا . طلبللمقياس سلوك التنمر المدرسي 

المعـوقين سـمعيا المتعرضـين للتنمـر  الطـالبيهدف المقيـاس إلـى الكشـف عـن :  الهدف من المقياس  
أو المضـايقة أو  العـاطفيأو  النفسـيأو  الجسـميالتنمـر هـو إيقـاع األذى مـن قبـل زمالئهـم ،    المدرسي

يـتم  ولكـيبشـكل متكـرر ،  طالبأو مجموعة  طالبعلى   ي و مستق  طالباإلحراج أو السخرية من قبل  
 .ضحية التنمر  الطالبالبد من إعداد مقياس بهدف الكشف عن  التنمرقياس السلوك 

  خطوات نناء المقياس .
 الطـــالبلـــدى  المدرســـيوضـــعت لقيـــاس التنمـــر  التـــيمراجعـــة بعـــض المقـــاييس العربيـــة واألجنبيـــة  •

 , Fulyaو )  Frieden., Basile and Hamburger ,2010) )مثـل المعـوقين سـمعيًا 
( و )الـــــــــدهان ، 2017و ) درويـــــــــش و الليثـــــــــى ، ( Slady,2010 Storeyand( و )  2010
 ـ , اآلتيوقد تم مالحظة (  2017

 طـالبمـن الممكـن أن تسـبب الملـل والضـيق لل التـيبعض المقاييس بها عدد كبيـر مـن العبـارات  -
 .  االستجابةأثناء 

 . البحثبعض المقاييس تستخدم مع عينة مختلفة عن عينة   -
بمـا أدى إلـى قيـاس بعـض أسـاليب  البحـثبيئـة مختلفـة عـن بيئـة   فـيبعض المقاييس تم تطبيقهـا   -

 فــيلــذلك عمــل المقيــاس علــى قيــاس أســاليب التنمــر المنتشــرة بالدنــا  فــيالتنمــر الغيــر موجــودة 
 . المجتمع فقط

 الطــــالبلفئــــة  المدرســــيالبحــــوث والدراســــات المرتبطــــة بــــالتنمر اإلطــــالع علــــى األطــــر النظريــــة و  •
ودراسة ) الـدهان  Burmaster   (2007 )( ودراسة  2012المعوقين سمعيا مثل دراسة أسعد )
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 ،2017 )  . 
 أمـورالمعوقين سمعيا والسادة أوليـاء  طالباستطالع آراء السادة القائمين على العملية التعليمية لل •

 .وأصول التربية التربية الخاصة  أساتذةوالسادة  الطالب
وقـد تـم  صـورته األوليـة فـيتم صياغة المقيـاس الخطوات السابقة   إلى  اعتمادا:  كتابة مفردات المقياس

 :ـصياغة عبارات المقياس دعن اآلتيمراعاة  
 عن فكرة واحدة فقط .كل عبارة  تعبرأن  •
 . الطالبأن تكون العبارات بسيطة وسهلة وفى مستوى ثقافة  •
 .الطالبيعيش فيه  الذيأن تكون مرتبطة بالحياة والواقع  •
 هي:ـ للمقياس الرئيسية   األبعاد  وكانترئيسية  أبعادتكون المقياس من خمس قد و 
 . يالبدن أو الدفع أو اإليذاءللضرب ـ طالبوهو يقيس مدى تعرض ال :  الجسديالتنمر  •
 ممتلكاته . ألخذ طالبوهو يقيس مدى تعرض ال :للممتلكاتالتعرض  بالتنمر  •
أو مـــن أســـرهم أو ديـــنهم أو مـــن  الطـــالببعـــض  أصـــولمثـــل الســـخرية مـــن  :اججتمأأأاعيالتنمأأأر  •

 حديثهم .
والرسـائل  االجتمـاعيعلـى مواقـع التواصـل  طـالبللمثـل نشـر صـور مخزيـة  : اجلكترومأيالتنمأر  •

 .  التهديديةااللكترونية 
 .الضعفاء أو التهديد باستخدام القوة  الطالبمثل اتخاذ قرارات نيابة عن  : باجستقراءلتنمر ا •

 .صدق المقياس  
 . الطرق التالية باستخدام  البحث اهذ فيتم حساب صدق المقياس 

التربيــة تــم عــرض المقيــاس فــي صــورته المبدئيــة علــي  مــن المحكمــين مــن أســاتذة  : صأأدق المحرمأأين
  :بهدف التعرف على وذلك المعوقين سمعيًا  طالبوخبراء التعليم للوأصول التربية الخاصة 

 وضعت لقياسه . الذيقياس الهدف  فيمدى قدرة صدق العبارة  •
 . البحث طالبل العمري مدى مناسبة العبارات للمستوى  •
 لها . تنتمي التيالرئيسية  لألبعادمدى مناسبة العبارات   •
 عبارات جديد ناقصة أو حذف عبارات مكررة . إضافة •

ــذلك أصــبح عــدد العبــارات  88أدنــى مســتوياتها  فــي االتفــاقوقــد كانــت نســبة   40% فــأعلى ونتيجــة ل
 عبارة .

بواســطة حزمـــة  Factorial Analysis يالتحليـــل العــامل اســتخدامتــم  :  يصأأدق التحليأأع العأأأامل
( لمعرفـة المكونـات العالميـة  SPSS Version 22.00العلـوم االجتماعيـة ) فـي اإلحصـائيةالبـرامج 

 باســتخدامالتحليــل العــاملى مــن الدرجــة األولــى مــع التــدوير المتعامــد  اســتخداملمقيــاس التنمــر ، وقــد تــم 
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 " . Varimax Rotationطريقة الفاريماكس " 
 التـيتم تحديد العوامل مسبقًا أثناء التحليل بخمس عوامل وذلـك بعـض االطـالع علـى معظـم الدراسـات 

 الــذيالبعــد  فــيبعــدين  فــيتشــبعت  التــيعلــى العبــارات  اإلبقــاءتــم ، و  المدرســيقيــاس التنمــر  تناولــت
 تشبعت عليه أعلى .

عبارة موزعة على العوامل الخمسـة  40وفى ضوء الخطوات السابقة بلل عدد مجموع العبارات المتبقية 
المستخلصـة مـن التحليـل العـاملى ولقـد فسـرت العوامـل الخمـس ، العـاملى مسـبقا    المحددة أثناء التحليـل

الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين  التالي جدولال ويبين( من التباين الكلى   %80,53تباين مقداره )
 العوامل المستخلصة من التحليل العاملى لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد .

المستخلصة من التحليل العاملى لعبارات الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين العوامل  ( 1جدول )
 المقياس بعد التدوير المتعامد 

 النسب المئوية لتباين العامل  الجذور الكامنة البعد م
 16.65 0,35  جسدي 1
 15.23 0,32 على الممتلكات  2
 15.89 0,42 إجتماعى  3
 16.87 0.36  إلكتروني 4
 15.89 0,33 إستقواء 5

 السابق يتضح أن :ـ جدول الومن 
ــل التنمـــر  • ــان عبـــارات  الجســـديعامـ ــبع بثمـ ــن  وامتـــدتتشـ ــبعها مـ ، ومعظــــم  0,51إلـــى  0,37تشـ

 العبارات تدور حول التنمر بالضرب أو الدفع أو القرص .
، ومعظـم  0,51إلـى  0,36تشبعها من  وامتدتعامل التنمر على الممتلكات تشبع بثمان عبارات  •

 استعارتها بالقوة  . والعبارات تدور اخذ الممتلكات المدرسة أ
، ومعظــم  0,51إلــى  0,31تشــبعها مــن  وامتــدتتشــبع بثمــان عبــارات  االجتمــاعيعامــل التنمــر  •

 . على األسرة العبارات تدور حول التنمر 
، ومعظـــم  0,51إلـــى  0,38تشـــبعها مــن  وامتــدتتشـــبع بثمــان عبـــارات  اإللكترونــيعامــل التنمـــر  •

تشـويه  فـي االجتمـاعياإلنترنـت ومواقـع التواصـل   اسـتخدامالعبارات تدور حول التنمـر عـن طريـق  
 .  الطالبصورة 

، ومعظـــم 0, 51إلـــى  0,34تشـــبعها مـــن  وامتـــدتعامـــل التنمـــر باإلســـتقواء تشـــبع بثمـــان عبـــارات  •
 لتنمر عن طريق الترهيب والوعيد  .العبارات تدور حول ا
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 ثبات المقياس . 
بمــدارس  اإلعــداديه بالصــف الثالــث طالبــو  طالــب(  65تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة التقنــين )ن   

يـوم مـن إجـراء التطبيـق األول تـم تطبيـق المقيـاس مـرة أخــرى  25وبعـد مـرور بمحافظـة األقصـر األمـل 
(  0,01،ثــم تــم حســاب معــامالت الثبــات ألبعــاد مقيــاس التنمــر ، وكانــت جميعهــا دالــة عنــد مســتوى )

 . االختبارالفرعية للمقياس بطريقة إعادة  لألبعادمعامالت  الجدول التاليويوضح 
 (  56)ن    االختبارمقياس التنمر بطريقة إعادة  ألبعادمعامالت الثبات  ( 2جدول )

 االستقواء االلكتروني  االجتماعي على الممتلكات  الجسدي البعد
 0,92 0,89 0,78 0,91 0,89 معامل الثبات 
 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 الداللة  

كرونبـا  ، وكانـت جميــع  –بطريقـة ألفـا  االختبـارثـم تــم حسـاب ثبـات   :الثبأات بطريقأة ألفأا كرومبأا  
معـــامالت الثبـــات ألبعـــاد الفرعيـــة  الجـــدول الســـابقويوضـــح  0,01معـــامالت الثبـــات دالـــة عنـــد مســـتوى 

 كرونبا  . -معامل ألفا باستخداملمقياس التنمر 
 نبا   معامالت ثبات أبعاد مقياس التنمر المدرسي بطريقة ألفا كرو  (3الجدول ) 

 مستوى الداللة  معامل ألفا كرونبا   األبعاد 
 0,01 0,765  جسدي

 0,01 0.83 على الممتلكات 
 0,01 0.80 إجتماعى 
 0,01 0,799  إلكتروني
 0,01 0.83 إستقواء

 تصحيح المقياس .
بديل من البدائل الخمسـة )دائمـا ـ غالباــ أحيانـًا ـ نـادرًا أبـدًا (  طالبيتم تصحيح المقياس بحيث يختار ال

ـ صفر (  وكانت جميع عبارات  1ـ  2ـ  3ـ  4بحيث يكون التصحيح مقاباًل للدراجات التنازلية التالية )
 المقياس إيجابية . 

 الصورة النها ية للمقياس . 
 .  التاليجدول العبارة موزعة على أبعاد المقياس الخمسة بكما يوضح  40تكون المقياس من 

 توزيع عبارات مقياس التنمر على األبعاد الخمسة  ( 4جدول )
 أرقام العبارات  البعد م
 38،40،  31،  13،21، 9،  1،7 جسدي  .1
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 2،5،6،15،16،17،26،27 على الممتلكات   .2
 10،11،12،18،19،20،24،30 إجتماعى  .3
 3،4،22،23،32،33،34،35 إلكتروني  .4
 8،14،25،28،29،36،37،39 إستقواء  .5

 . المجتمعيمقياس اجمدماة 
المجتمـع  فـيالمعـوقين سـمعيا  الطـالبمـدى انـدماج  قيـاسيهـدف المقيـاس إلـى   الهدف من المقياس .

علــى تكــوين  الطــالبالمعــوقين ســمعيًا هــو قــدرة  طــالبلل  المجتمعــيالمحلــى المحــيط بهــم ، واالنــدماج 
ومتابعـة  االجتماعيـةمع أفراد المجتمع وقدرته على التعامل مـع القضـايا والمشـكالت   اجتماعيةعالقات  
تســاعد علــى  التــيمــور وغيرهــا مــن األ االجتماعيــة والوطنيــة والمشــاركة فــي وضــع حلــول لهــا القضــايا 
المجتمـع البـد  فـيالمعـوقين سـمعيًا  الطالب اندماجيتم قياس مدى  لكي المجتمع و  في  الطالب  اندماج

 المجتمع  في اندماجهممن إعداد مقياس لقياس مدى 
  خطوات نناء المقياس .

 الطـالبالمجتمعـي لـدى  االنـدماجوضـعت لقيـاس  التـياإلطالع علـى المقـاييس العربيـة واألجنبيـة   •
و ) أبو ملحم ., الخطايبـة ., (  Baldry,2003و )  (   Kazdin.,2000المعوقين سمعيا مثل )
 ( .  2007( و ) ال حبيب ،  2017الشرمان و الروسان  

المعـــوقين  طــالبلل المجتمعـــياالنــدماج تناولــت  التـــياالطــالع علــى الدراســـات والكتابــات الســابقة  •
( و  Black & Jackson , 2007و )  (  2012, الحسـينى وكيف يمكن قياسه مثـل ) سمعيًا 

  (Burmaster,2007  ) . 
 أمـورالمعوقين سمعيا والسادة أوليـاء  طالباستطالع آراء السادة القائمين على العملية التعليمية لل •

 التربية الخاصة . أساتذةوالسادة  الطالب
 المقياس . كتابة مفردات 

الرئيسـية  األبعـادو  رئيسـية يتكـون  أبعـاد سـتوتكون المقياس من  صورته األولية  فيتم صياغة المقياس  
 :ـ  هي
 سـبعوتكـون مـن المدرسـة  فـيمـع زمالئـه  وهـو يقـيس مـدى تعـاون الطالـب :مع الزملء   اجمدماة •

 عبارات .
ومناقشــة قضـايا األســرة وتكــون مــن  األســرة فـي طالــبال انــدماجبقـيس وهــو  :األسأأرة  فأأياجمأأدماة  •

 عبارات . ثمان
 الطالب مع أفراد البيئة المحيطة مـن خـالل اندماجوهو يقيس   :  أفراد البيئة المحليةمع    اجمدماة •
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 . عبارات ثمانوتكون من  الشارع والقرية المحيطين به أفرادمع  طالبتعامل ال
مــع قضــايا المدرســة ويحــاول  طالـبتعــاون ال مــدىوهــو يقــيس  : المدرسأأيمأأع المجتمأأع  اجمأأدماة •

 عبارات . عشرةحلها وتكون من 
مـع قضـايا قريتـه أو مركـزه وتكـون  وهو يقيس مـدى تجـاوب الطالـب  :مع القضا ا البيئية  اجمدماة •

 عبارات. سبعمن 
قوميـة وتكـون مـن المجتمعـة و القضـايا ال وهـو يقـيس رؤيـة الطالـب حـول بعـض :  الأوطنياجمدماة   •

 بارات  .عشر ع
 صدق المقياس . 
مـن المحكمـين مـن أسـاتذة مجموعـة تم عـرض المقيـاس فـي صـورته المبدئيـة علـي    :  صدق المحرمين
 ـ ,وذلك بهدف التعرف على  ،المعوقين سمعيًا  طالبوخبراء التعليم للوأصول التربية التربية الخاصة 

 مدى مناسبة العبارات لقياس ما وضعت من أجله .  •
 . البحث طالبل العمري مدى مناسبة العبارات للمستوى  •
 لها . تنتمي التيالرئيسية  بعدمدى مناسبة العبارات لل •
 عبارات جديد ناقصة أو حذف عبارات مكررة . إضافة •

ــذلك أصــبح عــدد العبــارات  82أدنــى مســتوياتها  فــي االتفــاقوقــد كانــت نســبة   50% فــأعلى ونتيجــة ل
 عبارة .

بواسطة حزمـة البـرامج  Factorial Analysis يالتحليل العامل استخدامتم  : ليمصدق التحليع العا
( لمعرفـة المكونـات العالميـة لمقيـاس  SPSS Version 22.00العلـوم االجتماعيـة ) فـي اإلحصـائية
التحليل العاملى من الدرجـة األولـى مـع  استخدامالمعوقين سمعيًا ، وقد تم   طالبالمجتمعي لل  االندماج

تــم تحديــد العوامــل ، وقــد  "  Varimax Rotationطريقــة الفاريمــاكس "  باســتخدامالتــدوير المتعامــد 
تناولـــت قيـــاس  التـــياالطـــالع علـــى معظـــم الدراســـات  مســـبقًا أثنـــاء التحليـــل بســـت عوامـــل وذلـــك بعـــض

تشــبعت  الــذيالبعــد  فــيبعــدين  فــيتشــبعت  التــيعلــى العبــارات  اإلبقــاءتــم ، وقــد   المجتمعــي االنــدماج
عبــارة موزعــة علــى  50وفــى ضــوء الخطــوات الســابقة بلــل عــدد مجمــوع العبــارات المتبقيــة ، عليــه أعلــى 

 .المحددة أثناء التحليل العاملى مسبقا   الستالعوامل 
الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين العوامل المستخلصة من التحليل العاملى لعبارات  ( 5جدول )

 المقياس بعد التدوير المتعامد 
 النسب المئوية لتباين العامل  الجذور الكامنة العامل م
 11.56 0,43 االندماج مع الزمالء  1
 12.32 0,54  األسرةاالندماج مع  2
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 12.12 0,33 االندماج مع  أفراد البيئة المحيطة 3
 13.89 0,37 المدرسي مع المجتمع  االندماج 4
 11.34 0,51 القضايا البيئية  فياالندماج  5
 14.08 0,34  الوطنياالندماج  6

الطــالب الــذين ال  اســتبعادبعــد أن تــم تطبيــق مقيــاس التنمــر علــى عينــة التقنــين تــم :  ثبأأات المقيأأاس 
يعــانون مــن التنمــر المدرســي مــن عينــة التقنــين واإلبقــاء علــى الطــالب الــذين يعــانون مــن التنمــر كعينــة 

تم تطبيق المقياس على عينة التقنـين )ن المجتمعي ، وقد  االندماجللتأكد من ثبات مقياس   استطالعية
 ممن يعانون من التنمر من زمالئهم من عينة التقنين اإلعداديه بالصف الثالث طالبو   طالب(    16   

يــوم مـن إجــراء التطبيـق األول تـم تطبيــق المقيـاس مــرة أخـرى ،ثـم تــم حسـاب معــامالت  24وبعـد مـرور 
جـدول ال( ويوضح  0,01، وكانت جميعها دالة عند مستوى ) المجتمعي االندماجالثبات ألبعاد مقياس 

 . االختباردة الفرعية للمقياس بطريقة إعا لألبعادمعامالت  التالي
 (  16)ن     االختباربطريقة إعادة  المجتمعي االندماجمقياس  ألبعادمعامالت الثبات  ( 6جدول )

االندماج  البعد
 مع الزمالء 

االندماج مع  
 األسرة 

االندماج مع أفراد  
 البيئة المحيطة 

 فياالندماج 
المجتمع  
 المدرسي

االندماج مع  
 القضايا البيئية

االندماج 
 الوطني

معامل 
 0.82 0.85 0.90 0,87 0.89 0.78 الثبات

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 الداللة  
كرونبـا  ، وكانـت جميــع  –بطريقـة ألفـا  االختبـارثـم تــم حسـاب ثبـات   :الثبأات بطريقأة ألفأا كرومبأا  

معـــامالت الثبـــات ألبعـــاد الفرعيـــة  الســـابقجـــدول الويوضـــح  0,01معـــامالت الثبـــات دالـــة عنـــد مســـتوى 

 كرونبا  . -معامل ألفا باستخداملمقياس التنمر 

 بطريقة ألفا كرونبا   المجتمعي االندماجمعامالت ثبات أبعاد مقياس  (7الجدول ) 
 مستوى الداللة  معامل ألفا كرونبا   األبعاد 

 0,01 0,77 االندماج مع الزمالء 
 0,01 0,68 االندماج مع األسرة 

 0,01 0,76 االندماج مع  أفراد البيئة المحيطة
 0,01 0,77 المجتمع المدرسي فياالندماج 
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 0,01 0,78 االندماج في القضايا البيئية 
 0,01 0,69 االندماج الوطني 
بــديل مــن البــدائل الخمســة )دائمــا ـ  طالــبيــتم تصــحيح المقيــاس بحيــث يختــار ال:  تصأأحيح المقيأأاس 

ـ  1ـ  2ـ  3ـ  4غالباــــ أحيانـــًا ـ نـــادرًا أبـــدًا ( بحيـــث يكـــون التصـــحيح مقـــاباًل للـــدراجات التنازليـــة التاليـــة )
 صفر (  وكانت جميع عبارات المقياس إيجابية . 

لخمسـة بكمــا عبـارة موزعـة علـى أبعـاد المقيـاس ا 50تكـون المقيـاس مـن :  الصأورة النها يأة للمقيأاس 
 .  التالي جدول اليوضح 

 على األبعاد الخمسة المجتمعي االندماجتوزيع عبارات مقياس   ( 8جدول )
 العبارات  عدد العبارات  البعد

 2،6،11،18،24،33،42 7 االندماج مع الزمالء 
 ، 28،36، 4،8،9،10،15،20 8  األسرةاالندماج مع 

االندماج مع  أفراد البيئة 
 المحيطة

8 3،5،13،14،22،26،48،49 

 25،29،30،38،46،47،،1،7،16،17 10 المدرسيالمجتمع  في االندماج
 31،32،34،35،39،40،41 7 القضايا البيئية  فياالندماج 

 12،19،21،23،27،37،43،44،45،50 10  الوطنياالندماج 
 المقترح .البرمام  

علــى التعلــيم الخلــيط  قــائم االجتماعيــةالدراســات  فــيبرنــامج  إنتــاجإلــى  البحــثهــدف ي:  فكأأرة البرمأأام  
الـــتعلم  المجتمـــع ، فـــيوزيـــادة االنـــدماج  المدرســـيالمعـــوقين ســـمعيا لمواجهـــة التنمـــر  الطـــالبلمســـاعدة 

الـتعلم علـي الخـط ، والويـب( مـع الـتعلم )الخليط هو عبارة عن مزج أو دمج أو خلط الـتعلم االلكترونـي 
لدراسـية العاديـة أو الخلــط بـين مــداخل التـدريس التقليديـة) أنشــطة الـتعلم الصــفية التقليـدي فـي الفصــول ا

لك تقــوم فكــرة البرنــامج وجهــًا لوجــه(وتكنولوجيا التعلــيم )تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات الخطيــة(  لــذ
حجـرة الكمبيــوتر مــع دروس  داخــل طــالبعلـى إنتــاج برنـامج إلكترونــي متصــل باالنترنـت يــتم تدريسـه لل

 .  الدراسيمن المعلم داخل حجرة الفصل 
المعأأوقين سأأمعيًا علأأ   الطأألبمسأأاعدة تــم تحديــد هــدف عــام للبرنــامج وهــو " :  أذأأداف البرمأأام  
وبعـد أن تـم تحديـد الهـدف العـام للبرنـامج  " وزيادة اجمدماة المجتمعأي لهأب  المدرسيمواجهة التنمر 

األهــداف الفرعيــة وذلــك مــن خــالل مراجعــة األهــداف التعليميــة العامــة لمقــرر تــم تحديــد مجموعــة مــن 
الكتــب   إلــىمــن خــالل الرجــع للطــالب المعــوقين ســمعيًا وذلــك الدراســات االجتماعيــة بالحلقــة اإلعداديــة 
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المعــوقين ســمعيا ) دراســة  طــالبوالدراســات التــي تناولــت أهــداف تــدريس مــادة الدراســات االجتماعيــة لل
تتفــق مــع هــدف البرنــامج  التــي( ومــا هــي األهــداف  2010( ) دراســة عبــد المــولى ,  2015محمــود , 

 ـ ,وقد تم التوصل إلى مجموعة من األهداف التي تتفق مع الهدف العام من البرنامج وهى 
 .  أنفسهم فيزيادة ثقة الطالب  •
 تقديم القدوة والمثل للطالب من خالل الشخصيات الوطنية . •
 الطالب على المواجهة .تنمية قدرة  •
 تعريا الطالب بحقوقهم وواجباتهم . •
 تشجيع الطالب على مواجهة أن تعدي من قبل زمالئهم . •
 تنمية االتجاهات والميول نحو الزمالء. •
 .  الطالبتنمية المهارات االجتماعية لدى  •
 . معلى التعبير عن رأيه الطالبتشجيع   •
 .  الطالبتنمية روح الجماعة لدى  •
 استنتاج الحقائق والمعلومات البيئية التي تفسر العالقة بين اإلنسان والبيئة .  •
 مع أفراد البيئة المحيطة بهم .  الطالبتوثيق عالقة  •
 المعوقين سمعيا مع القضايا البيئية واالجتماعية .  الطالبدمج  •
 .المعوقين سمعياً   الطالبتنمية مهارات التفكير على  •
 في حل المشكالت البيئة التي تواجه الفرد والمجتمع. العقلية الطالبقدرات   توظيف •
ــة  • ــدرة تنميـ ــالبقـ ــرد  الطـ ــة الفـ ــترك لخدمـ ــاون المشـ ــق والتعـ ــي فريـ ــل فـ ــئولية والعمـ ــل المسـ ــي تحمـ علـ

 والمجتمع.
 تنمية الوعي بأهمية موارد البيئة وكيفية حمايتها واستثمارها وترشيد استهالكها. •
 لقية في نفوس األبناء دعمًا ألهداف المجتمع.تنمية القيم الروحية والفضائل الخ •
 إعالء قيمة المشاركة المجتمعية .  •
 دراسة التفاعل والتأثير والتأثر بين اإلنسان وبيئته التي يعيش فيها من مكان إلي مكان. •

 خطوات تنفيذ البرمام  . 
تـم اإلطـالع علـى نمـاذج تصـميم لبـرامج  : علي مماذة تصميب نرام   تعليمية عبر اجمترمت   اإلطلع

مـنهم مثـل نمـوذج عبـد المـولى  االسـتفادةالمعـوقين سـمعيًا وذلـك بغـرض   طـالبتعليمية عبر اإلنترنت لل
 ,Ryan, Scottونمــوذج   Jolliffe,  Ritter, and Stevenes(2001)( ونمـوذج  2010)

Freeman, and Patel, (2000) . 
 التــــيالمعــــوقين ســــمعيا الثــــروة اللغويــــة  الطــــالبيفتقــــر  :  تحديأأأأد خصأأأأا ص المسأأأأتهدفين بالبرمأأأأام 
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 االعتبـار فـيالعـادين مـن أقـرانهم لـذلك يجـب الوضـع  الطـالبيساعدهم على التعامل مع البرنامج مثل 
وأن تتضــمن البرنــامج  اللغــوي البرنــامج اللغويــة مناســبة لمســتواهم  مفــرداتعنــد إعــداد البرنــامج أن تكــون 

المعـوقين سـمعيًا ال يختلـف  الطـالبأن مسـتوي ذكـاء  أمـا عـن الخصـائص المعرفيـة  ،ميزة لغة اإلشـارة  
ليميـة تجاه العمليـة التع إنهم يحتاجون إلى محفزات تزيد من دافعيتهمإال عن ذكاء أقرانهم من العاديين، 
مــا الخصــائص النفســـية يميــل المعــاقين ســـمعيًا للعزلــة وتجنــب اآلخـــرين أمــن خــالل زيــادة األنشـــطة ،  

نتيجة أساسهم بالعجز عن التواصل، وعدم قدرتهم علي المشاركة أو االنتماء إلي اإلفراد اآلخـرين وهـو 
 لهم .  المجتمعي االندماجهدف البرنامج زيادة 

طبقــًا ألهــداف البرنــامج تــم تحديــد المحتــوى العلمــي للبرنــامج وهــو  : للبرمأأام  حتأأوى العلمأأيالمتحديأأد 
الوحدة األولـي "اإلنتـاج الزراعـي فـي العـالم "، الوحـدة الثانيـة" الحيـاة االجتماعيـة بعـد   ,عبارة عن وحدتي

 .  التاليويمكن توضيحهم من خالل الجدول  درسين" وكل وحدة تحتوى على 1952ثورة  
 للبرنامج المتقرح العلمي(المحتوى 9جدول )

 في الزراعيالوحدة األولى " اإلنتاج 
 العالم " 

 قارة أفريقيا  في الزراعياإلنتاج  : الدرس األول 
 مصر   في الزراعي اإلنتاجتصور لزيادة  : الثانيالدرس 

 االجتماعيةالوحدة الثانية " الحياة 
 1952بعد ثورة 

 1952خصائص الحياة االجتماعية بعد ثورة الدرس الثالث :
بعد ثورة   االجتماعيةالسمات المميزة للحياة  أهمالدرس الرابع :

 وأثرها على المصرين  1952
بعد تحديد المحتوي واختياره، تم تنظيم كـل وحـدة مـن وحـدات المقـرر،  : تنظيب عناصر محتوي المقرر

 ,، ويجب أن يشمل كل درس علي ما يليطالبوتقسيمها إلي درسين  بحيث يسهل معها تعلم ال
 وعنوانها.رقم الوحدة  •
 رقم الدرس وعنوانه. •
التــي  طالــبوتــم صــياغة الهــدف العــام بحيــث تضــمن مقصــدًا عامــًا لمهــام ال :الهــدف العــام للــدرس •

 .ويتفق مع الهدف العام للبرنامج  يجب أن يسعى لتحقيقه
عبارات سلوكية، بحيـث تكـون قابلـة للمالحظـة صورة وتم صياغتها في : األهداف التعليمية للدرس •

 بعد االنتهاء من تعلم الدرس. طالبوتصف السلوك المتوقع أداؤه من قبل ال والقياس،
ــدرس • ــوع الـ ــد لموضـ ــل ال :التمهيـ ــتثارة عقـ ــي اسـ ــدف إلـ ــبويهـ ــة،  طالـ ــن جهـ ــدرس مـ ــوع الـ ــو موضـ نحـ

والمهمة التي ستطرح عليه من جهة أخري، والتمهيد عبارة عن فقرة تحتوي علي بعض المعلومات 
تعكــس  -قــد تكــون صــورًا ثابتــة أو متحركــة -الفقــرة عــدة صــور المرتبطــة بالــدرس، وقــد يلــي تلــك

 الطـالبوفى كثير من األحيان يستعان بلغة اإلشـارة أو اللغـة الجمعيـة حتـى ال يمـل  محتوي الفقرة
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 .من البرنامج 
عبــارة  هــيومحتــوي، فبالنســبة للمهــام  يميــةوهــو يتضــمن كــل درس مهــام تعل :مهــام الــدرس ومحتــواه  •

يقــوم بــه ، وقــد  ه بعمــل، أو تكليفــ لهــااالســتجابة المناسـبة  اختيــار طالــبعـن موقــف ويطلــب مــن ال
نحو استخدام مصادر و أدوات تعلم أخري، كـأن   طالبيتبع بعض المهام تعليمات خاصة توجه ال

عـــن  مقـــالتوجـــه إلـــي الـــدخول إلـــي موقـــع مـــا، أو تحميـــل بعـــض الملفـــات مـــن االنترنـــت أو قـــراءة 
، أو قـــــراءة قصـــــة عـــــن كيفيـــــة مواجـــــه التعـــــرض  االحـــــتاللمواجهـــــة  فـــــيودوره  ية وطنيـــــةشخصـــــ
من الغير ، وكيف أن الرسول الكريم صلي هللا عليه وعلى أله وصحبه وسلم دعي إلى   تللممتلكا

، أو الذهاب إلي مكتبة ف صاحب الحق على صاحب القوةيمواجه جميع أنواع التعدي وأن هللا حل
، أمـــا بالنســـبة م بمهمـــة اجتماعيــة كتصـــميم تصـــور لالحتفـــال بمناســبة اجتماعيـــة أو القيـــا المدرســة

إليه من خالل المهـام التـي يكلـف بهـا فإنـه يعـرض  طالبللمحتوي فإنه في حالة صعوبة توصل ال
 عليه بشكل تفصيلي أو يعطي بعض التلميحات التي تساعده علي إنجاز مهام التعلم.

إنجازهــا  لتعميــق فهمــه  طالــبوهــي تشــتمل علــي بعــض التكليفــات التــي علــي ال : أنشــطة الــدرس •
نشــطة الفنيــة شــطة الرياضــية واأل، وتتنــوع  األنشــطة بــين األنشــطة االجتماعيــة واألن لمهــام الــدرس

نفسـه لزيـادة قدرتـه علـى مواجهـة التنمـر مـن قبـل  فـي، بهدف زيادة ثقة الطالـب واألنشطة الترفيهية
 .زمالئه 

 ملخص لكل وحدة من وحـدات المقـرر وهى عبارة عن عرض :   PowerPointعروض تقديمية •
ــان لهـــا دور  ــ، كمـــا تتضـــمن العـــرض بعـــض النمـــاذج الوطنيـــة وكيـــف كـ ــه ال يفـ تعـــدي علـــى مواجـ

وكيــف أن هللا ينصــر صــاحب الحــق ، حقــوقهم الوطنيــة أو الشخصــية وهــو تنمــر مــن نــوع مختلــف 
وتسـتخدم فيهـا لغـة اإلشـارة ، كمـا يـتم اسـتخدام اللغـة  وتقـدم فـي شـكل جـذابعلـى صـاحب القـوة ، 

 بطـالوإتاحـة فـرص لل الطـالبالجمعية وعـرض بعـض األنشـطة االجتماعيـة التـي قـام بهـا بعـض 
تعليقـات مناسـبة  الطـالبللتعبير عن أرائهم ووجهات نظرهم من خالل إعطاء فواصل ويطلب من 

. 
ــذاتي •  اختبــاروهــو عبــارة عــن ويــأتي فــي نهايــة كــل درس أو نهايــة كــل وحــدة دراســية،  : التقــويم ال

ــدم الطالــــب مواقـــف للتعــــرف علـــى مــــدى  ــه ســــلوك التنمـــر فــــيتقـ ــك علــــى  مواجـ  االنــــدماجوأثــــر ذلـ
، وفــى حالــة حصــول التأكــد مــن صــحة إجابتــه فــور اســتجابته طالــب، بحيــث يمكــن لل المجتمعــي 

 من الدرجة الكلية يطلب منه إعادة دراسة الدرس مرة أخري . %80على درجة أقل من  طالبال
بعــد تقســيم محتــوي المقــرر إلــي عــدد مــن الــدروس، :  تحديأأد خطأأة السأأير فأأي دروس محتأأوي المقأأرر

 :ـ عناصر كل درس، توضع خطة السير في دروسه وفقًا لإلجراءات التاليةوتحديد 
،  طـالب سـتصغيرة، تتكون كل مجموعة مـن مجموعات عمل متعاونة  ثالثة إلي الطالبتقسيم   •
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 كل مجموعة علي تحقيق مهام الدرس . بحيث يتعاون أفراد 
عتـه مـن معلومـات لحـل تحديد منسق لكل مجموعة مسئول عـن إرسـال مـا توصـل إليـه أفـراد مجمو  •

 طالــبالمهمــة المطلــوب إنجازهــا، مــع التنبيــه علــي أنــه لــن يقبــل إجابــة عــن المهــام المطروحــة مــن 
 بمفرده.

علي حده، ولكـل مجموعـة مجتمعـة  لضـمان جديـة كـل  طالبلكل    Portfolioإنشاء سجل إنجاز   •
 فرد في المجموعة إلنجاز مهام التعلم و أنشطته.

نظــرًا ألن المقــرر ُيعــرض عبــر االنترنــت، فــإن مــن أهــم :  ا التعلأأيب والأأتعلباختيأأار وسأأا ع وتكنولوجيأأ
ــوفر النصـــوص،  ــائط، حيـــث تـ ــن الوسـ ــد مـ ــا عديـ ــع فـــي طياتهـ ــي تجمـ ــتخدمة االنترنـــت التـ ــائط المسـ الوسـ

، وغـرف الحـوار المباشـر، المترجمة للغـة اإلشـارة  لفيديووالرسوم، والصور الثابتة والمتحركة، ولقطات ا
ناقشــة، فضــاًل عــن البريــد االلكترونــي، وخدمــة نقــل الملفــات، ومجموعــة األخبــار، والكتــب ومنتــديات للم

هـــداف التـــي اإللكترونيـــة، والمكتبـــات اإللكترونيـــة، ويجـــب توظيـــف معظـــم هـــذه العناصـــر بمـــا يحقـــق األ
خـرائط يسعى لتحقيقها المقرر، وبناء على ذلك كان من أهم الوسائل التعليمية االنترنـت بمـا يحملـه مـن 

بلغــة  طــالبتوضــيحية وخــرائط زمنيــة ومقــاطع فيــديو وقــد يقــوم المعلــم بترجمــة بعــض لقطــات الفيــديو لل
 ذلك . طالبحالة طلب ال فياإلشارة  

 عريضـةحيث تم في هذه المرحلـة وضـع تصـور كامـل وخطـوط :  المرحلة الثامية من مرحلة التصميب
ن عناصـر، وتتكـون مرحلـة تصـميم المقـرر عبـر لما ينبغي أن يكـون عليـه المقـرر، ومـا يشـتمل عليـه مـ

 :ـ االنترنت من عدة خطوات بيانها كما يلي
التفاعل فـي بمراعاة بعض مبادئ التصميم الخاصة تم  : تحديد مبادئ تصميب المقررات عبر اجمترمت

،   Course Outlineبيئة التعلم القائم علي االنترنت، والمعلومات العامة عـن المقـرر، وخطـة للمقـرر
 Linksالتعليمية، وكتابة النص، والرسوم والتكوينات الخطيـة، واالرتباطـات   الرسميةوتصميم الواجهات  

 . طالبتقديم المساعدة للو  ،
رر إلعــداد رســم تســتخدم الخريطــة االنســيابية للمقــ :للمقأأرر Flowchartتصأأميب الخريطأأة اجمسأأيانية 

ــالخرائط واألشــــكال  ــيحيةتخطيطــــي متكامــــل بــ ــه مــــن  التوضــ ــا بــ ــفحات المقــــرر، ومــ ــيح تتــــابع صــ لتوضــ
 : ارتباطات، ومن أسباب استخدام الخريطة االنسيابية ما يلي

 تبين التسلسل النطقي لشاشات المقرر وصفحاته. •
 تعد وسيلة اتصال مع اآلخرين لإللمام بمعلومات عن المقرر وعناصره. •
المقــرر إلــي وحــدات فرعيــة يمكــن دراســتها كموضــوعات إمكانيــة تجزئتهــا ممــا تســاعد علــي تجزئــة  •

 مستقلة.
تعتبر سجل يمكن الرجوع إليه عند الحاجة إلي تطوير المقرر، أو معالجة بعض الصعوبات التـي  •
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 تواجه تطبيقه.
 دف الذي تسعي لتحقيقه، ومن ثم تـمتتنوع الصفحات التي يشتمل عليها المقرر وفقًا للوظيفة واله  •

 .ابية أو أكثر لصفحات المقرر، حيث يجب تصميم صفحات المقررتصميم خريطة انسي
  ,التفاعل  ليشمليتنوع بحيث تصميم التفاعل  تم وقد :  تصميب التفاعع

كـالتجول بـين  ,ويتم هذا النوع من التفاعل من خالل عدة أسـاليب :والمحتوي  الطلبالتفاعع نين  •
التقـويم الـذاتي، واسـتخدام محركـات البحـث، وإنجـاز صفحات محتوي المقـرر، واإلجابـة عـن أسـئلة 

 مهام التعلم و أنشطته.
أن يتفاعــل مــع أقرانــه مــن خــالل البريــد االلكترونــي،  للطالــبحيــث يمكــن  :الطأألبالتفاعأأع نأأين  •

التفاعـل الجمـاعي بشـكل  طالـب، كمـا يمكـن لل الطـالبوالحصول علـي عنـاوين بريـدهم مـن قائمـة 
ــا المقـــرر لل ــا إذا أراد  طـــالبمتـــزامن مـــن خـــالل غـــرف الحـــوار المباشـــر التـــي يتيحهـ  الطـــالب، أمـ

أقرانــه بشــكل غيــر متــزامن فيمكنــه اســتخدام منتــدى المناقشــة والمشــاركة بموضــوعات  التفاعــل مــع 
 جديدة والرد علي موضوعات طرحها بالفعل زمالء آخرون. 

ــين ال :والمعلأأأب بالطأأألالتفاعأأأع نأأأين  • ــم طالـــبومـــن األدوات التـــي تحقـــق التفاعـــل بـ ــد  والمعلـ البريـ
 اإللكتروني، وغرف الحوار المباشر، ومنتدى المناقشة، والقوائم البريدية، ولوحة األخبار.

يقصــد بواجهــة التفاعـل الرســومية كــل مــا يــراه  : وواجهأأة التفاعأأع الرسأأومية الطأألبالتفاعأأع نأأين  •
مــن أدوات يعبــر  الطالــبية علــي شاشــة الكمبيــوتر، ومــا يتفاعــل معــه مــن عناصــر رســوم الطالــب

 .   ة كاألزرار والقوائم واالرتباطاتعنها بعناصر رسومي
 

 (production Stage)مرحلة اإلمتاة 
لبنـــاء صـــفحات المقـــرر التـــي تتصـــف  HTMLاســـتخدام لغـــة  : تحديأأأد ل أأأات البرمجأأأة المناسأأأبة •

،  Microsoft FrontPageبالثبــات، ويمكــن اســتخدام أحـــد بــرامج تحريــر هـــذه اللغــة كبرنــامج 
 إلضفاء عنصر التفاعلية علي المقرر. Java Scriptويجب استخدام لغة 

 تسـاعد علـىمن خدمات االنترنت التي  ببعضالمقرر تم ربط  :  ربل المقررات بخدمات اجمترمت •
ــل  ــالبتعامــ ــع مـــــواده الطــ ــة، والبريـــــد  مــ ــدى المناقشــ ــر، ومنتــ ــك الخــــدمات الحـــــوار المباشــ ــن تلــ ومــ

 االلكتروني، ومحركات البحث، ونظم الحماية.
اسـتخدام برنـامج  مـن خـاللكتابـة النصـوص الموجـودة فـي صـفحات المقـرر تم    :  كتابة النصوص •

Microsoft Word  ــامج ــامج العـــروض و  Microsoft FrontPage، وبرنـ  التقدميـــةبرنـ
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PowerPoint .لعرض محتوي المقرر بشكل موجز 
والخأأأرا ل الج رافيأأأة والخأأأرا ل الزمنيأأأة واأل أأأرال  إدراة الصأأأور الثانتأأأة والرسأأأومات التخطيطيأأأة •

ــم  : التوضأأأيحية ــة  تـ ــومات التخطيطيـ ــة والرسـ ــور الثابتـ ــداد الصـ ــرائط  إعـ ــة والخـ ــرائط الجغرافيـ والخـ
من خالل إدراج أشكال تلقائية و تأثيرات التعبئة واأللـوان فـي برنـامج حية  الزمنية واألشكال التوضي

Word Microsoft و  PowerPoint ومعالجتهــــا باســــتخدام برنــــامجي ،Paint و Adobe 
Photoshop ــا ــم، كمــ ــن خــــالل  تــ ــة مــ ــة والرســــومات التخطيطيــ ــور الثابتــ ــتعانة بــــبعض الصــ االســ

 االنترنت.
للرســــوم  Gifتصــــميم بعــــض الملفــــات ذات االمتــــداد تــــم  : تصأأأأميب الرسأأأأوم المتحركأأأأة و دراجهأأأأا •

انتقــاء بعــض تلــك الملفــات مــن بعــض بــرامج  كمــا تــم المتحركــة إلدراجهــا داخــل صــفحات المقــرر، 
غــراض تعليميــة أم تجاريــة، وذلــك بهــدف ربــط عناصــر المقــرر الكمبيــوتر الجــاهزة ســواء كانــت أل

 والتنقل بينها بسهولة.
تم تقسيم محتوي البرنامج التعليمية إلي عدد من األيقونات والتي تتكـرر  :خطة السير في الموقع  •

الحركــة داخــل الموقــع، مــع وجــود  طالــبفــي كــل صــفحة مــن صــفحات الموقــع حتــى يســهل علــي ال
البرنـامج  فـيبسـهولة ، ويـتم يـتم السـير  موديـلعلي الحركة داخـل كـل  طالبتساعد القائمة فرعية  
 . التاليوفق النظام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الرئيسة 

 الصفحة الرئيسة 

 الوحدة األولي

 الوحدة الثانية

 دليل المواقع 

 الموديول األول 

 الموديول الثاني 

 الثالث الموديول 

 الرابع الموديول 

 نشاط 

 أهداف الدرس  

 األنشطة 

 المحتوى العلمى  

 نشاط 
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 البرنامج المقترح   فييوضح خط سير  ( 5شكل )
تـــم عــرض البرنـــامج فـــي صــورته المبدئيـــة علـــي  مـــن المحكمــين مـــن أســـاتذة التربيـــة  البرمأأأام :تحرأأأيب 

وخبـــراء وأســـاتذة أصـــول التربيـــة وأســـاتذة المنـــاهج وطـــرق التـــدريس تكنولوجيـــا التعلـــيم   وأســـاتذةالخاصــة 
 :ـالمعوقين سمعيًا , وذلك بهدف التعرف على  طالبالتعليم لل

 . البحث بطالمدى مناسبة البرنامج للمستوى العمري ل •
 وضع من أجلها . التيمدى تحقيق البرنامج لألهداف  •
 مدى مناسبة سهولة التعامل مع البرنامج  . •
 ترونها سيادتكم  . التيإضافة التعديالت  •

عاليـــة بـــين المحكمـــين علـــى البرنـــامج مـــع إجـــراء بعـــض التعـــديالت  اتفـــاقوقـــد كانـــت هنـــاك نســـب 
 تم إجراء الممكن والمناسب منها .  التي البسيطة

المعوقين سـمعيا غيـر المجموعـة  الطالبوقد تم تطبيق البرنامج على مجموعة من :  مرحلة التجريب   
 التجريبية بهدف  

التعليمــي للتأكــد مــن صــالحيته للتطبيــق ومــدى مناســب البرنــامج المقتــرح لقــدرات فحــص البرنــامج  •
 .وإمكانياتهم الطالب

 .   الطالبمع ميول ورغبات   مدى اتفاق البرنامج •

 األنشطة 

 رحالت مجتمعية 

 نصيحة للمجتمع 

غرفة التواصل  

 االجتماعى  

 المكتب االجتماعى  

 الرحلة األولي 

 الرحلة الثانية 

 الرحلة الثالثة 

 الرحلة الرابعة 

 مقدمة 

 النماذج المجتمعية 

 مصادر المعرفة 

 ما استفده من الرحلة 

 نصائح لزمالئى  
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 داخل البرنامج .  التقنيعالج القصور  •
وفي ضوء النتائج تم إجـراء التعـديالت والتغييـرات المناسـبة، وبـذلك أصـبح البرنـامج  التعليمـي المقتـرح  

 المجموعة التجريبية. طالبجاهزًا للتطبيق علي 
 .  البح متا   

الدراسأات  فأيوالذي مصأه   مأا التصأور المقتأرح لبرمأام  تعليمأي  للبح لإلجابة عل  السؤال األول 
عل  التعلب الخليل لخفض سلوك التنمر المدرسي وتحقيال اجمدماة المجتمعي لأدى   اججتماعية قا ب

 ؟الصف الثال  اإلعدادي طلب
في كل درس )موديول(  ( درس 2وحدة تتضمن كل وحدة عدد )(  2تم إنتاج برنامج إلكتروني  بواقع )

وهو عبارة عن اسطوانة خاصة بموقع البرنامج و نظرًا لخصـائص هـذه الفئـة التـي تعتمـد علـي البصـر 
في عملية التعليم والـتعلم ، وباإلضـافة إلـي سـهولة النسـيان لـديهم  لـذلك تـم حـرص علـى زيـادة النشـاط 

يتفق مع الهـدف العـام للبرنـامج ، كمـا وهو ما   الطالبالعملي البرنامج وربط البرنامج بميول ورغبات  
بــالموقع االلكترونــي الموجــود علــي  الطــالبإطــالع وتحمــل البرنــامج  إلكترونــيتحميــل إنشــاء موقــع تــم 

   شبكة االنترنت
 ،)www.ahmedandnoor.hiering bullying .com(  . 

 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول . 
الثامي السؤال  عل   والعزلة    البح من    لإلجابة  المدرسي  التنمر  نين  العلقة  ما  مصه    والذي 

  ؟  المعوقين سمعيًا بالصف الثال  اإلعدادي طلباججتماعية لل
الصف الثالث اإلعدادي بمدرس األمل للصـم وضـعاف  طالبتم تطبيق مقياس التنمر المدرسي على 

درجة كحد ادني  80طالب وقد تم تحديد درجة  37السمع بمحافظة األقصر بنين وكان عدد الطالب 
 الذين يعانون من التنمر المدرسي ويوضح الجدول التالي نتائج التطبيق . طالبلل

مدرس األمل للصم وضعاف السمع باألقصر   طالبعلى  نتائج تطبيق مقياس التنمر ( 11جدول )
 بينين

الدرجة على مقياس 
 التنمر 

 التشخيص  النسبة  الطالبعدد 

0- 39 11 28,3  % 
 ال يتعرض للتنمر المدرسي

40-  79 16 41.9 % 
80-  119 6 17.5 % 

 يتعرض للتنمر المدرسي 
120-160 4 12.3  % 
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يتعرضون للتنمر المدرسي وهى نسبة مرتفعة  الطالب% تقريبا من  32ويتضح من الجدول أن  نسبة 
لصـم وضـعاف السـمع وقـد يرجـع ذلـك إلـى مدارس ا فيجدا مما يؤكد أن نسبة التنمر المدرسي مرتفعة 

 ـ,عاملين 
المعوقين سمعيًا يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية من قبل   الطالبهو أن    :    العامل األول •

 متنفس لضغوطه . الطالبعلى زمالئه  في التنمر طالبأفراد المجتمع وقد يجد ال
وهو انتشار الزعامة القبلية والعصـبية فـي المجتمـع الصـعيدي فهـو مـدخل مـن   الثاني:العامل   •

 ن .مداخل التنمر على الزمالء المختلفين في العرق أو الدي
الزعامــة  فــي( نتائجهــا أن التالميــذ المعــوقين ســمعيًا يــرون 2017ويتفــق هــذا مــن نتــائج دراســة الــدهان )
ظـاهرة  انتشـاريتعرضون لها من المجتمع مما يسـاعد علـى   التيوسيلة للتغلب على بعض المضايقات  

اإللكترونيــة بــين  األلعــاب اسـتخدام انتشــارالتنمـر بــين طــالب مـدارس الصــم وضــعاف السـمع ، كمــا أن 
بعـض السـلوكيات العنيفـة ممـا سـاعد علـى الطالب الصم وضعاف السمع ساعد على إكسـاب الطـالب 

 انتشــارأشــارت أن  التــي(  2017مظــاهر التنمــر وهــذا يتفــق مــع نتــائج دراســة درويــس والليثــى ) انتشــار
لعــاب اإللكترونيــة ســاعد علــى األ اســتخدام انتشــارالمجتمــع نتيجــة  فــيبعــض العــادات والتقاليــد الخطــأ 

 التنمر بين طالب المدارس .  انتشار
ومدرســة األمــل للصــم ات الصــف الثالــث اإلعــدادي طالبــكمــا تــم تطبيــق مقيــاس التنمــر المدرســي علــى 

درجـة  نفـس  80طالبة  وقد تم تحديـد درجـة  40 الطالباتوكان عدد  وضعاف السمع بالبياضية بنات
ات  الــذين يعــانون مــن التنمــر المدرســي ويوضــح الجــدول التــالي نتــائج بــطالدرجـة الطــالب كحــد أدنــى لل

 التطبيق  
 األمل للصم وضعاف السمع بالبياضية بناتات طالبنتائج تطبيق مقياس التنمر على ل (   12جدول )

الدرجة على مقياس 
 التنمر 

 التشخيص  النسبة  الطالباتعدد 

0- 39 15 37.5  % 
 المدرسيال يتعرض للتنمر 

40-  79 17 42.5 % 
80-  119 5 12.5 % 

 يتعرض للتنمر المدرسي 
120-160 3 7.5  % 

ات يتعرضــن للتنمــر المدرســي وهــى نســبة أقــل مــن طالبــ% مــن ال 20ويتضــح مــن الجــدول أن  نســبة 
 Sehir and Fulyaكل جنس ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة  تيجة طبيعية بحكم طبيعةوهى ن الطالب

ــين  التـــي(  2010)   ــائيًا بـ ــة إحصـ ــود فـــروق دالـ ــا إلـــى وجـ ــارأشـــارت نتائجهـ ــذكور  انتشـ ــين الـ ــر بـ التنمـ
تعـانى منهـا الطالبـات أدت أن يكـون هنـاك روح  التـي، كما أن طبيعية اإلعاقـة واإلناث لصالح الذكور 



لدي الطالب  اجملتمعيخلفض مظاهر التنمر املدرسي وحتقيق االندماج  الدراسات االجتماعية قائم على التعلم اخلليط  يففعالية برنامج مقرتح 

 د/ نور الدين حممد محيدان نصار       د/ أمحد حممود أمحد حممود   .                املعوقني مسعيًا باملرحلة اإلعدادية

 2019 أغسطس                                        - 143 -                                        نواألربعالعدد 

أشـارت  التـي(  2012مواجه المجتمع وهذا يتفق من نتائج دراسة الحسـينى )  فيمن الود والحب بينهم  
مواجه مضايقات المجتمع  فينتائجها أن الطالبات المعوقين سمعيًا يميلون إلى تكوين بيئة خاصة بهم 

 لهم . 
، وعليـه تـم ة طالبـو  طالـب 18الـذين يتعرضـوا للتنمـر المدرسـي  البـاتوالط  الطـالبوبذلك يصـبح عـدد  

ــذين يتعرضــون للتنمــر وذلــك بهــدف التعــرف علــى درجــة  الطــالبإعــادة تطبيــق مقيــاس التنمــر علــى  ال
 في كل بعد ومستوى داللتها .  الطالبالتنمر لدى 

 
 الذين  عامون من التنمر المدرسي   الطلبيوضح متا   تطبيال مقياس التنمر عل   ( 13جدول ) 

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق انتشـــار التنمـــر بـــين الطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا وذلـــك لتـــوافر بيئـــة مدرســـية 
 تساعد على التنمر ويمكن تفسير ذلك من خالل النقاط التالية:ـ 

ــار • ــتخدام انتشـ ــل  اسـ ــع التواصـ ــاعيمواقـ ــوافر االجتمـ ــى تـ ــاعد علـ ــين الطـــالب سـ ــيفـــرص الغمـــوض  بـ  والتخفـ
صفة شخصــيات أخــري وهميــة  وانتحالللمتنمر وعدم المواجهة المباشرة وإخفاء المتنمر لشخصيته الحقيقية 

طــــالب  اســــتخدام انتشــــارأشــــارت نتائجهــــا أن  التــــي( 2017، وهــــذا يتفــــق مــــع دراســــة درويــــش و الليثــــى )
ظــاهرة التنمــر بــين الطــالب وذلــك لســهولة  انتشــارالمدارس للمواد واألدوات التكنولوجية الحديثة ساعد علــى  
 للمتنمر .  التخفينشر أخبار كاذبة والتهكم على الطالب ، وكذلك سهولة 

 اتاالضــطراب نتيجــة لســوء العالقــة بــين المجتمــع والطــالب المعــوقين ســمعيًا ســاعد علــى وجــود الكثيــر مــن  •
 لالنتقــام وســليهالتنمــر علــى زمالئــه  فيالنفسية والسلوكية لدى الطالب المعوقين سمعيًا ولذلك يجد الطالب 

التنمــر علــى زمالئــه وســيلة لتحقيــق ذاتــه ، وهــذا يتفــق مــع نتــائج دراســة  فــيمــن المجتمــع ، كمــا أنــه يــري 
ء معاملـــة المجتمـــع لفئــــة ذوى أشـــارت نتائجهـــا أن التنشـــئة البيئـــة الخاطئـــة وســـو  التـــي(  2012الحســـينى )

االحتياجات الخاصة يقابله أفراد هذه الفئة بالعنف والقوة للتعبير عن سخطهم علــى المجتمــع وعــدم رضــاهم 
 عن أوضاعهم . 

 التنمر 
 ( 1-)ن الحريةدرجة   نتائج التطبيق

 للبعدالكلية الدرجة   

 ت
 اإلحصائية الداللة   المحسوبة 

 اإلحصائية الداللة  مستوي  
المتوسط   
 لحسابي )م(

االنحراف  
 البعدي )ع(

  

 1.23 24 جسدي 

17 

 0,01 دال  28.30 32
 0,01 دال  36.66 32 0.63 26 على الممتلكات 
 0,01 دال  27.56 32 1.71 23 اجتماعي
 0,01 دال  23.98 32 2.12 27 إلكتروني 
 0,01 دال  24.54 32 1.99 25 إستقواء

 0,01 دال  23.45 160 2.12 125 الدرجة الكلية للمقياس 
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الدور التربوي للمدرســة وعــدم قيــام المعلــم بــدوره مــن خــالل نشــر قــيم التســامح وحــب اآلخــرين وكــذلك   اختفاء •
انتشـــار التنمـــر لـــدى طـــالب المـــدارس ، وهـــذا يتفـــق مـــع نتـــائج دراســـة  أدى إلـــى التربـــوي ضـــعف التوجيـــه 

Storey and Slaby (2008  )للمعلــم  واالجتمــاعي التربــوي أشــارت نتائجهــا إلــى أن غيــاب الــدور  التــي
 ظاهر التنمر بين طالب المدارس .   انتشارساعد إلى حد كبير إلى 

مثــل فكــرة أن الــزعيم هــو مــن المرحلــة العمريــة هــذه  فــيبعــض القــيم الخاطئــة بــين طــالب المــدارس  انتشــار •
 انتشــاريستطيع السيطرة على جميع طالب الفصل وغيرها من القيم المحــورة والدخيلــة علــى بيئتنــا ، وكــذلك 

تــدعو للعنــف وعـــدم  التــيالعنيفــة بــين طــالب المـــدارس ، وبعــض القــيم المدسوســة داخــل األفـــالم  األلعــاب
   Corvoظاهرة التنمر بين الطالب ، وهذا يتفق مع نتــائج دراســة  انتشارحرية اآلخر ساعد على  احترام

 Delara and (2010  )الخاصــة  االحتياجــاتظــاهرة التنمــر بــين الطــالب ذوى  انتشــار إنأشــارت  التــي 
ــع  أللعـــاب تنشـــرها أفـــالم العنـــف وا التـــيالخاطئـــة  االجتماعيـــةبعـــض القـــيم  انتشـــاراألســـاس إلـــى  فـــييرجـ

 يجد فيها الطالب متنفس لتفريل طاقاتهم المكبوتة .   التياإللكترونية العنيفة 
نتــاج التنــاقض بــين  للمتنمــر هــوالســلوك العــدواني  وذلــك ألنالنظريــة التحليليــة يمكن تفســير ذلــك فــي ضــوء   •

، ويمكــن  جــوادافع الحياة والموت وتحقيق اللذة عن طريق تعذيب اآلخرين وعقابهم والتصــدي لهــم كــي ال ين 
تفسير ذلك بأنه وسيلة من الطالب المعوقين سمعيًا لمعاقبة المجتمــع نتيجــة الســلوكيات الخاطئــة التــي يقــوم 

  بها المجتمع تجاه الطالب المعوقين سمعيًا .

تطبيق مقياس االنــدماج المجتمعــي بهــدف التعــرف  المدرسي تم الذين يتعرضون للتنمر الطالببعد أن تم تحديد 
 .التطبيقعلى العالقة بين التنمر المدرسي واالندماج المجتمعي ويوضح الجدول نتائج  

الذين يعانون من التنمر  الطالبيوضح نتائج تطبيق مقياس االندماج المجتمعي على  (  14جدول )  
 المدرسي . 

  نتائج التطبيق    االندماج المجتمعي   
درجة  
 الحرية 
 (   1-)ن

الدرجة   
الكلية  
 للبعد 

 ت 
 المحسوبة 

الداللة  
 اإلحصائية 

المتوسط  لحسابي  
 )م(

االنحراف  
 البعدي )ع(

 

 1,78 9 االندماج مع الزمالء 

17 

 غير دال   2,78 28
 غير دال   3,56 32 2,32 11 االندماج مع األسرة 
البيئة االندماج مع  أفراد 

 المحيطة
13 0,78 

32 2,73 
 غير دال  

االندماج مع المجتمع  
 المدرسي

13 1,09 
40 4,67 

 غير دال  

 غير دال   3,78 28 2,12 12االندماج في القضايا  
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،  االجتماعيـةوالعزلـة  المدرسيهناك عالقة طردية بين تعرض الطالب للتنمر  يتضح من الجدول أن  
ــذين يتعرضــون للتنمــر يميلــون إلــى االنطــواء واالنــزواء المجتمعــي  الطــالبمعظــم حيــث أن  أن  ، و ال

قــد و المجتمــع  فــيهنــاك عالقــة عكســية بــين تعــرض الطــالب المعــوقين ســمعيا للتنمــر وبــين انــدماجهم 
  :ـيرجع ذلك إلى 

يجعلهـــم للتنمـــر المدرســـي يفقـــدهم الثقـــة فـــي أنفســـهم وقـــدراتهم وإمكـــانيتهم ممـــا  الطـــالبأن تعـــرض  •
أشـارت نتائجهـا أن  التي(  2009غزال ) ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة أبويملون للعزلة واالنطواء  

بـالمجتمع ، فهـم  االختالطمن قبل زمالئهم يملون للوحدة وعدم   لالعتداءالطالب الذين يتعرضون  
بالمجتمع وسيلة للدفاع عن النفس من اعتـداءات زمالئهـم ،   االختالطالوحدة والبعد عن    فييرون  

فهــــم دائمــــا مــــا يســــعون إلــــى تكــــوين عــــالم مختلــــف خــــاص بهــــم بعيــــد عــــن األفــــراد الــــذين يقومــــون 
 بمضايقتهم .  

ر المدرسي يجعلهم يعتبرون المجتمع وأفراده عدو والبعـد عـن أفـراده راحـة للتنم  الطالبأن تعرض   •
( التـي أشــارت  2007، ويتفـق ذلـك مـع نتــائج دراسـة سـرايرة )لهـم  ويجنـبهم الكثيـر مـن المشــكالت

نتائجهـــا إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي تقـــدير الـــذات والعالقـــات األســـرية والعالقـــات 
دراســــي بــــين الطــــالب المتعرضــــين للتنمــــر مــــن قبــــل زمالئهــــم والطــــالب االجتماعيــــة والتحصــــيل ال

العاديين لصالح للطالب العاديين ، وأرجعت الدراسة ذلك ألن الطالب المتعرضين للتنمـر يفقـدون 
الثقة في قدراتهم ويرون أنهم أشخاص فاشلون ال يسـتطيعون النجـاح والتفـوق وتكـوين عالقـات مـع 

   أسرهم .
نفسـه أنـه شـخص فاشـل ال يسـتطيع تكـوين عالقـات ناجحـة مـع  فـيتنمر يـري الطالب المتعرض لل •

نفسـه وقدرتـه ، وهـذا يتفـق مـع  فـيأسرته أو مع المجتمـع ، كمـا أنـه يفقـد الثقـة   أفرادزمالئه أو مع  
(  فـي أن الطـالب الـذين  2010( ودراسـة  أسـعد ) 2010)  Sehir and Fulyaنتـائج دراسـة 

 فـيقدراتهم وإمكانيـاتهم  فيدائما إلى العزلة االجتماعية  نتيجة لفقد الثقة  يميلون يتعرضون للتنمر 
 سليمة .  اجتماعيةقدرتهم على تكوين عالقات 

ــن  • ــر مـ ــة للكثيـ ــفة مالزمـ ــون صـ ــد تكـ ــة قـ ــة االجتماعيـ ــل للعزلـ ــالبالميـ ــ الطـ ــوقين سـ معيا بحكـــم المعـ
 ، وهـــــذا يتفـــــق مـــــع دراســـــة للتنمـــــر المدرســـــي  الطـــــالبطبيعـــــتهم ويزيـــــد هـــــذا الميـــــل مـــــع تعـــــرض 

Ashbaughun and Cornell (2019  )تميـز  التـيأشارت نتائجها أن من أهـم الصـفات  التي

 البيئية 
 غير دال   5,78 40 1,90 15 االندماج الوطني 

 غير دال   7,87 200 2,78 73 الدرجة الكلية للمقياس 
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والميــل للعزلــة وتكــوين عــالم  االخــتالطالطــالب المتعرضــون للتنمــر مــن قبــل زمالئهــم الخــوف مــن 
 يد عن زمالئهم .خاص بهم بع

المعــوقين ســمعيا فــي العزلــة االجتماعيــة راحــة ألنفســهم مــن الضــغوط االجتماعيــة  الطــالبقــد يجــد  •
ضــوء  فــي، ويمكــن تفســير ذلــك  الواقــع المجتمعــي المفــروض علــيهم  تقهــم اإلحــراج وعــدم مجــارات

الفهم وتـدني القـدرة علـي النجـاح فـي عمليـات المعالجـة فيؤدي التنمر إلى ضعف النظرية المعرفية  
الفشـل فـي المعالجـة  مثـل الطالب المتعرضين للتنمرالذهنية باإلضافة إلي ظهور مظاهر معرفية  

 الذهنيــة وفشــل فــي االنتبــاه والتركيــز وفشــل فــي النجــاح واإلنجــاز وفشــل فــي االنهمــاك فــي المهمــة
وفشـــل فـــي عمليـــات التنظـــيم  االســـترجاع والمتابعـــة وفشـــل فـــي  وفشـــل فـــي اســـتخدام قـــدرات الـــتعلم

 فــيكــل هــذه العوامــل تــؤدي  وعــدم امــتالك مهــارات المــذاكرة األساســية للتحصــيل المدرســي الــذهني
 عن المجتمع حتى ال يتعرض لمضايقات أو التهكم .  واالبتعادالنهاية إلى لجوء الطالب للعزلة 

 .  حثالبتكون قد تم اإلجابة عن السؤال الثاني من 
مواجهة سلوك   عل والذي مصه   ما أثر البرمام  المقترح    البح من  لإلجابة عل  السؤال الثال   

 الصف الثال  اإلعدادي المعوقين سمعيًا ؟ طلبالتنمر المدرسي لدى 
نـامج لهـذه بعد أن تم تحديد الطالب والطالبات الذين يتعرضون للتنمـر مـن قبـل زمالئهـم تـم تـدريس البر 

تـم  ، ثـممواجهـة التنمـر المدرسـي علـىللتعرف علـى أثـر البرنـامج المقتـرح ذلك  و المجموعة من الطالب  
فــي التطبيقيــين الــذين  البحــثعــة مجمو  طــالبحســاب قيمــة "ت" لداللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات 

ككـل علـي  طـالبالكليـة للالبعـدي لمقيـاس التنمـر المدرسـي  لكـل بعـد مـن بعـد المقيـاس ودرجـة القبلي و 
 حده ، وكانت النتائج كما هي موضحة 

في التطبيقين القبلي والبعدي  البحثمجموعة  طالبداللة الفروق بين متوسطي درجات  (15جدول )
 كل بعد على حدا والمقياس ككل في يلمقياس التنمر المدرس

 التنمر 

  نتائج التطبيق بعديا نتائج التطبيق قبليا
درجة 
 الحرية 
-)ن
1) 

متوسط  
 الفروق 
 م ف

مج ف 
 2ح

 ت
 المحسوبة

 ت
ولية  الجد

عند  
مستوى 
0.05 

مستوي 
الداللة  
 اإلحصائية 

المتوسط   
لحسابي 
 )م(

االنحراف  
البعدي  

 )ع(

المتوسط   
لحسابي 
 )م(

االنحراف  
البعدي  

 )ع(

   

 1.05 9 1.23 24 جسدي

17 

15 127 28.3 

2.36 

 دالة 
على 
 الممتلكات 

26 0.63 
13 

1.21 13 113 
 دالة  36.66

 دالة  27.56 156 12 1.24 11 1.71 23 اجتماعي
 دالة  23.98 154 13 2.23 14 2.12 27 إلكتروني 
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  فيالمعوقين سمعيا  الطالبأن البرنامج المقترح ساعد  ,يتضح ما يلي( السابق 15ومن جدول )
 ـ ,مواجهة التنمر وقد يرجع ذلك

من عن طريق التوعية بان هللا سبحان وتعالى ينصر  على زيادة الثقة في الذات ساعد البرنامج •
صاحب الحق وأن القوة بيد هللا وان صاحب الحق قوى ، كما تم تقديم بعض النماذج الوطنية 

مما   قدراتها وإمكانياتها ،  فيعن طريق ثقتها  االحتاللاستطاعت التغلب على دول  التي
يتفق مع نتائج دراسة غريب .، يوسف  وهذا  ى مواجهة التنمر من قبل زمالئهم ساعدهم عل
قدراته وإمكانياته تسهم إلى حد    فيأشارت نتائجها أن زيادة ثقة الطالب  التي( 2018وسليمان )

مواجهة سلوك التنمر من قبل زمالئه ويساعده على تكوين عالقات   فيمساعدة الطالب  فيكبير 
 جيدة مع زمالئه  اجتماعية

تنمية    البرنامج    هدفت • للتنمر   بعض  إلى  يتعرضون  الذين  الطالب  لدى     التيالسلوكيات 
المواجهة   سلوك  تنمية  مثل  التنمر  سلوك  مواجهة  على  ومساعدة تساعدهم  واألمانة  وصدق 

يقلل من  مما  الطالب   ترفع من صورة  وكلها سلوكيات  الحاجة    العون وقت  وتقديم  الصديق 
  التي (    2017دراسة الدهان )  جنتائ فق مع  نسب تعرض الطالب للتنمر من قبل زمالئه ، وهذا يت

ال  زمالئهم  بين  وحب  مصداقية  لديهم  الذين  سمعيًا  المعوقين  الطالب  أن  نتائجها  أشارت 
يتعرضون للتنمر من قبل زمالئهم وذلك بسبب خوف الطالب الذي يقوم بالتنمر برده فعل زمالء  

 .   رمليهمالطالب للدفاع عن 
لمواج  • الطرق  البرنامج بعض  المتنمرين أو أن يعدد الطالب  قدم  الطالب  التنمر مثل مواجهة  هة 

مما يساعد على    الكثير من األمور  فيزمالئه ليوضح لهم تفوقه على زميله المتنمر    أماممهاراته  
اإلمكانيات والقدرات    فيطالب عاديون ال يقلون    بأنهمأنفسهم وإحساسهم    فيزيادة ثقة الطالب  

با يقومون  الذين  عليهم  عن زمالئهم  يتفوقون  فإنهم  العكس  على  ،    األمورالكثير من    فيلتنمر 
 ( الدهان  دراسة  نتائج  مع  يتفق  للدراما    التي(    2018وهذا  برنامج  فاعلية  إلى  نتائجها  أشارت 
تساعد الطالب على إظهار قدراته وإمكانياته أمام زمالئه    التي اإلبداعية يحتوى على بعض القيم  

الطالب ضحي قدرة  زيادة  أنواع على  جميع  وصد  المتنمر  الطالب  سلوك  مواجهة  على  التنمر  ة 
 .  يتعرض لها  التي التنمر

ال • لدى  المفاهيم  بعض  تغيير  البرنامج  ومفهوم    طالبساعد  المساواة  ومفهوم  الذات  مفهوم  مثل 
المفاهيم أساسية وضروري  العدالة االجتماعية التعرف   ةوهذه  الطالب في  تساعد على زيادة قدرة 

 دالة  24.54 176 15 2.01 10 1.99 25 إستقواء 
الدرجة الكلية  

 للمقياس 
125 2.12 

57 
2.16 

68 726 23.45 
 دالة 
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على إمكانيات وزيادة قدرته على مواجهة أي سلوك به مظهر للتعدي على ممتلكاته مما ساعد  
( التي أشارت  2008)  Slabyالطالب على مواجهة سلوك التنمر ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة  

الطالب   لدى  بالنفس  والثقة  الذات  مفهوم  زيادة  أن  على  نتائجها  الطالب  يساعد  التنمر  ضحية 
أن   الدراسة  نتائج  أشارت  كما   ، عليه  تعدى  أي  وصد  زمالئه  قبل  من  التنمر  سلوك  مواجهة 
إحساس الطالب المتنمر أن الطالب لديه مفهوم ذات مرتفع يجعله يتخوف من رد فعل الطالب  

على تراجع الطالب  في حالة قيامه من االعتداء علي ممتلكاته بأي صورة من الصورة مما يعمل  
 . على االعتداء على ممتلكات زميله 

في التعبير عن أرائهم ووجهات نظرهم وكلها أمور ساعدت  الطالبساعد  التعلم الخليط  استخدام •
( و   2010عبد الموالى )دراسة مع نتائج  الدراسةتتفق نتائج ، وهذا  على مواجهة التنمر الطالب
وإكسابهم    تعديل سلوك  الطالب المعوقين سمعياً  في التعليم الخليط  أهمية في (  2016النجار )

 .مجموعة من المهارات  
النظرية   • خالل  من  ذلك  تفسير  العدواني    تفسر  التيالسلوكية  ويمكن  على      للمتنمرالسلوك 

 ويمكن تعديله  سلوكًا قاباًل للمالحظة والقياسباعتباره  الطالب المعتدى عليهم المتعرضون للتنمر  
والتغلب عليه من خالل إكساب الطالب المتنمر والطالب المعتدى عليهم الذين يتعرضون للتنمر 

 بعض السلوكيات والقيم الخاصة . 
عل  مقياس التنمر في القياس القبلي والقياس البعدى مجد أن البرمام    الطلبوبالنظر إل  درجات 

  ذلك   تفسيرويمرن  كع بعد من أبعاده    فيالمعوقين سمعيًا عل  مواجهة سلوك التنمر    الطلبساعد  
 :أ
مواجهته عن طريق تنمية شعور   في الطالببالنسبة لبعد التنمر الجسدي ساعد البرنامج المقترح  •

 الثقة بالنفس وعدم الخوف والشجاعة .  
طريق سرد  مواجهة التنمر عن على  الطالبتم مساعدة  على الممتلكاتبالنسبة لبعد التنمر  •

مما ساعد  بعض القصص لشخصيات وطنية وقدرتها على مواجه المحتل والدفاع عن الوطن 
 على تنمية الشجاعة والثقة لدى الطالب . 

  الطالبزيادة قدرة على مواجهة التنمر عن طريق  الطالبتم مساعدة  اإللكترونيبالنسبة للتنمر  •
 .  هم على المواجهة والتعبير عن آرائ

تنمية مهارات التفكير لدى على التنمر عن طريق  الطالببالنسبة للتنمر باإلستقواء تم مساعدة  •
 الطالب وتنمية مفهوم الذات لديهم . 

المعـوقين سـمعيا بالصـف  الطـالبلـدى  المدرسـيفـي مواجهـة التنمـر   البرنـامجوكما تم  حسـاب فاعليـة  
، والـذي يشـير إلـي انـه إذا كانـت (Black)باستخدام معادلة الكسب المعدل لــ "بليـك"    اإلعداديالثالث  
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( فإنــــه يمكــــن القــــول بعــــدم فاعليــــة البرنــــامج أو األســــلوب 1 -نســــبة الكســــب المعــــدل تقــــع بــــين )صــــفر
( فهـذا 1.2المستخدم في التدريس، أما إذا زادت نسـبة الكسـب المعـدل عـن الواحـد الصـحيح ولـم تتعـد )

ن البرنـامج أو األســلوب المسـتخدم فـي التــدريس حقـق الحـد األدنــى مـن الفعاليـة، ولكــن إذا زادت يعنـي أ
( فهذا يعني أن البرنامج أو األسلوب المستخدم في التدريس حقق الحـد 1.2نسبة الكسب المعدل عن )

 ,األقصى من الفعالية.وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي
 مقياس التنمر  على البحثب المعدل لمجموعة داللة الكس (16جدول )

النهاية  البعد
 العظمي

 المتوسط القبلي
 )س(

المتوسط 
 البعدي)ص(

نسبة الكسب 
 المعدل

 الداللة 

 دال  1.22 9 24 32 جسدي
 دال  1.26 13 26 32 على الممتلكات 
 دال  1.43 11 23 32 اجتماعي
 دال  1.23 14 27 32 إلكتروني
 دال  1.27 10 25 32 إستقواء

 دال  1.22 68 125 160 الدرجة الكلية للمقياس 
مما يؤكد  لكل بعد من بعد مقياس التنمر دالتبين من جدول  السابق أن نسب الكسب المعدل بالنسبة 

مواجهـة التنمـر مـن  فـيالمعـوقين سـمعيا  الطـالبمسـاعدة  فـيتحقيـق أهدافـه  فـيعلـى فاعليـة البرنـامج 
 ـ :األساس إلى فيقبل زمالئهم ، وقد يرجع ذلك 

المعــوقين ســمعيًا بطريقــة تتناســب مــع إمكانيــات  الطــالبلــدى  المدرسيأن البرنامج المقترح قد عالج التنمر   •
وذلك من خالل تقديم القــدوة والمثــل األعلــى للطــالب مــن خــالل أشــخاص المعوقين سمعيا    الطالبوقدرات  
تــواجههم مثــل الــدكتور طــه  التــين نــوع مــن اإلعاقــة إال أنهــم اســتطاعوا التغلــب علــى الصــعوبات يعــانون مــ 

قــدراتهم وإمكــانيتهم وأنهــم يســتطيعون  فــيحســين والمناضــل محمــد كــريم ممــا ســاعد علــى زيــادة ثقــة الطــالب 
 Fox andتفرضــها علــيهم إعــاقتهم الســمعية ، وهــذا يتفــق مــع نتــائج دراســة  التــيالتغلــب علــى الظــروف 

Michael (2005 )ــي ــمعيًا مـــن خـــالل  التـ ــل للطـــالب المعـــوقين سـ ــا أن تقـــديم القـــدوة والمثـ أشـــارت نتائجهـ
قدراتــه  فــيأشخاص يعانون من نفس اإلعاقة أو أي نوع من أنواع اإلعاقة يساعد الطــالب علــى زيــادة ثقتــه 

 لدى األشخاص المعوقين سمعيًا ويستفز هممهم .   التحديويعمل على تشجيع روح وإمكانيات  
للتعبيــر عــن  طــالبنشيط وترك البرنامج مساحة كبير لل الطالبكما أن البرنامج هدف على أن يكون دور  •

ممــا ســاعد علــى زيــادة ثقــة الطــالب  الطــالبأرائهم وأفكارهم وأعطى البرنــامج مســاحة كبيــرة لمناقشــة قضــايا 
 أنفسهم وكذلك عمل على تشجيع الطالب على التعبير عن أرائهــم ومواجــه التجــاوزات مــن قبــل زمالئهــم   في

 طالــبعلى مواجهة التنمــر علــى طريــق تقــديم القــدوة والمثــل وزيــادة قــدرة ال الطالب، كما أن البرنامج ساعد 
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أشــارت نتائجهـــا إلــى فاعليــة التعلـــيم  التــي( 2010وهـــذا يتفــق مــع نتـــائج دراســة عبــد المـــولى )،  فــي ذاتــه 
للطــالب المعــوقين ســمعيًا حيــث أنــه يســاعد علــى أن يكــون دور تــدريس الدراســات االجتماعيــة  فــي الخلــيط 
ــيطالطالـــب  ــاهيم نشـ ــاب الطـــالب بعـــض المفـ ــى إكسـ ــاعد علـ ــا يسـ ــابي ممـ ــر البصـــري  وإيجـ ــة والتفكيـ  الجغرافيـ

ــا يتفـــق نتـــائج دراســـة عليقـــى و أحمـــد ) ــة لـــديهم  ، كمـ أشـــارت إلـــى فاعليـــة  التـــي( 2013والمهـــارات الحياتيـ
لــدى  تنمية التحصيل األكاديمي و بعض المهارات التدريســية و التفكيــر البصــري  فيالتعلم الخليط   استخدام

 الطالب المعوقين سمعيًا  .

 .  لبح اوبذلك تكون قد تب اإلجابة عن السؤال الثال  
الرابع   السؤال  عل   المقترح    والذي  البح لإلجابة  البرمام   أثر  ما  اجمدماة    عل مصه    تحقيال 

 المعوقين سمعيًا ؟ اإلعداديالصف الثال   طلبلدى  المجتمعي
الصـف  فـيالمعـوقين سـمعيا  طالبلل المجتمعي االندماجتحقيق   فيللتعرف على أثر البرنامج المقترح  

فـي  البحثمجموعة  طالبتم حساب قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات   اإلعداديالثالث  
درجــة الكليــة الالمقيــاس و أبعــاد لكــل بعــد مــن   المجتمعــيالتطبيقيــين القبلــي والبعــدي لمقيــاس االنــدماج 

 . لمقياسل
في التطبيقين القبلي والبعدي  البحثمجموعة  طالبداللة الفروق بين متوسطي درجات  (17جدول )

 كل بعد من بعد على حدا والمقياس ككل في  المجتمعيلمقياس االندماج 

بعد االندماج  
 المجتمعي 

  نتائج التطبيق بعديا  نتائج التطبيق قبليا 
درجة  
 الحرية 
-)ن
1 ) 

متوسط  
 الفروق 
 م ف 

مج 
ف  
 ت 2ح

 المحسوبة 

 ت
الجدولية  
عند  
مستوى  
0.05 

مستوي  
الداللة  
المتوسط    اإلحصائية 

لحسابي  
 )م(

االنحراف  
البعدي  

 )ع(

المتوسط   
لحسابي  
 )م(

االنحراف  
البعدي  

 )ع(

 

االندماج مع  
 الزمالء 

9 1,45 22 1,78 

17 

15 121 32,9 

2.36 

 دالة 

االندماج مع  
   األسرة

 دالة  37,8 119 14 1,90 24 1,09 11

االندماج مع   
أفراد البيئة 
 المحيطة

 دالة  28,9 114 13 1,26 26 2,09 13

مع   االندماج
المجتمع  
 المدرسي 

 دالة  33,7 134 14 1.98 32 0.89 13

 فياالندماج 
 دالة  26,8 154 15 2,01 23 1,97 12 القضايا البيئية 
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 :ـ   ومن جدول  السابق يتضح ما يلي
على مواجهة سلوك التنمر من قبل زمالئهم المعوقين سمعيا    الطالبأن البرنامج المقترح ساعد   •

عن طريق زيادة ثقة الطالب في أنفسهم  مما ساعد على اندماج الطالب في المجتمع المدرسي  
دراسة   نتائج  مع  يتفق  وهذا   ، للطالب   المجتمعي  االندماج  تحقيق  على  ساعد    Ellisonمما 

ب المعوقين سمعيًا يساعد على  ( التي أشارت نتائجها أن توفير بيئة تعلم مناسبة للطال 2004)
زيادة ثقة الطالب في أنفسهم مما يعمل على تنمية الروح االجتماعية والوطنية للطالب ويجعلهم 
مفتحين أكثر لتقبل فكرة االندماج المجتمعي سوء في األسرة  أو االندماج في المجتمع المحلى 

  المحيط .
ساعد  كما   • المقترح  البرنامج  االندماج    المعوقين  الطالبأن  على  الزمالء   المجتمعيسمعيا  مع 

للوذلك عن طريق   المجتمعية  المشاركة  أهمية  ال  طالبإبراز  التي تعود على  من    طالبوالفائدة 
في الحوار    الطالبخالل مشاركته لزمالئه في الفصل ، كما عمل البرنامج على تنمية مهارات  

وقدرته عن التعبير عن رأيه وفكره    البطوالمناقشة من خالل غرف الدردشة وكسر الحاجز بين ال
تامة   )  في حرية  النجار  دراسة  نتائج  مع  يتفق  التعلم    التي(  2016، وهذا  فاعلية  إلى  أشارت 

الحياتية    فيالخليط   المهارات  بعض  سمعيًا  المعوقين  الطالب  على    التيإكساب  تساعدهم 
قدرة على      في  االندماج أكثر  قدرتهم   االعتمادالمجتمع وتجعلهم  النفس مما يساعد على زيادة 

 . على خدمة البيئة والمجتمع المحيط 
البرنامج    كما • التعاون   الطالب األسوياءعلى االندماج مع    الطالبساعد  عن طريق تنمية روح 

، وهذا    مع زمالئهم  جاالندماعلى    الطالبساعدت    التيواإلخاء وحب الزمالة وغيرها من األمور  
( نتائج دراسة على  مع  المشكالت    التي(    2002يتفق  أهم  أن من  نتائجها  يعانى    التيأشارت 

على   القدرة  عدم  معلميهم  نظر  وجهة  من  سمعيا  المعوقين  الطالب  المجتمع   في  االندماجمنها 
س مختلف  األسرى والمجتمع المحيط جن  المحيط    أنواعتبار    وضعف روح التعاون مع المجتمع  

عنهم وأن لهم عالم خاص بهم ، ولهذا حاول البرنامج المقترح التغلب على ذلك من أجل تحقيق 
 . حقيقي للطالب المعوقين سمعيًا   مجتمعي اندماج

إكساب الطالب مجموعة من المهارات مثل   في مواجهة سلوك التنمر ساعد    فيفاعلية البرنامج   •
التعبير عن آرائهم دون خوف   تردد وتنمية مفهوم الزاد ليهم وكلها أمور ساعدت    أوالقدرة على 

االندماج  
 الوطني  

 دالة  31,8 151 15 1,89 34 1,29 15

الدرجة الكلية  
 دالة  37,9 793 86 2,34 161 2,07 73 للمقياس 
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(   2019، وهذا يتفق مع نتائج دراسة العتيبي و أبو لطيفة )المجتمعي للطالب    االندماجعلى  
األساسية   االجتماعيةلكثير من المهارات  الطالب ل  افتقادتعرض الطالب للتنمر يؤدي إلى    أن  في

المجتمع وأن مواجهة سلوك التنمر يؤدي إلى    في  االندماجتساعد الطالب على    التيوالضرورية  
  2018مجتمع متشابك ومتماسك بين جميع أفراده ، كما تتفق مع نتائج مع نتائج دراسة حبيب )

  . المجتمعي للطالب المعوقين سمعيًا ( في أن القضاء على التنمر يساعد على تحقيق االندماج 
لبعد   • البرنامج    االندماجبالنسبة  مع األسرة عن طريق إعالء    االندماج  الطالبمع األسرة ساعد 

تجاه   اإليجابيةإلى ضرورة التعبير عن مشاعرهم    الطالبقيمة األسرة وحب األسرة وتوجه نظر  
 .    عالقتهم بأسرهم  فيالزعماء التاريخين   فيوإعطاء القدوة والمثل  أسرهم

عن طريق   االندماجعلى    الطالبمع أفراد البيئة المحيطة ساعد البرنامج    االندماج  لبعدبالنسبة   •
العزلة   منه    الذيكسر شعور  عنهم   الطالبيعانى  المختلف  األخر  الخوف من  وكسر مظاهر 

 .  لهم تجاه األخرمع أفراد المجتمع وإثارة فضو  االجتماعيةوتنمية شعور حب تكوين العالقات 
  فيوذلك عن طريق إعالء قيمة المشاركة المدرسية    المدرسيمع المجتمع    االندماجبالنسبة لبعد   •

 المدرسة  .  في  طالباألنشطة وإظهار دور المدرسة وأهميتها ودور ال
عن طريق إثارة   االندماجعلى    الطالبالقضايا البيئية ساعد البرنامج    في  االندماجبالنسبة لبعد   •

بيئية ودور  قض دافعية    في   الطالبايا  وإثارة  الفوائد    الطالبحلها  وإظهار  البيئة  المشاركة  نحو 
على    التيالبيئية   ودوره    الطالبتعود  البيئة  المشاركة  علي   الذي  اإليجابيمن  بالفائدة  يعود 

 وعلى البيئة على وجه سواء   .  طالبال
االندماج   • لبعد  هدف    الوطنيبالنسبة  الشعور    ورئيسي  أساسيوكان  تنمية   الوطني للبرنامج 

القومية   طالبلل  والقومي والقضايا  الوطن  بقضايا  واإلحساس  الوطنية  للتضحية  نماذج  وتقديم 
وتضحياتهم   االنتماءوأهمية   الوطنية  الرموز  من  مجموعة  بتقديم  البرنامج  قام  كما  ن  الوطني 

 .  الطالبلقومي لدى  المجتمعية وكلها أمور ساعدت على تنمية الشعور الوطني وا 
وسيلة لعملية االندماج تري أن المدرسة    التي ،    االجتماعيةضوء النظرية    فيويمكن تفسير ذلك   •

، حيث أن   لهم  ثقل المهارات االجتماعية    ومساعدتهم علىالمعوقين سمعيا    طالبالمجتمعي لل
لل المجتمعي  سمعيًا    طالباالندماج  هو    المعوقين  نظرهم  وجهة  عن  من  من    عبارة  مجموعة 

لل التدريس  على  القائمين  على  يجب  التي   مراعيته  طالبالمهارات  سمعيا  وتنميتها    المعوقين 
 والتأكيد عليها .  

المعـوقين سـمعيا بالصـف  الطـالبلـدى  الـوطني االنـدماجبرنـامج فـي تحقيـق الوكما تم  حسـاب فاعليـة  
.وكانت النتائج كما هي موضـحة  Black)باستخدام معادلة الكسب المعدل لـ "بليك"    اإلعداديالثالث  

 .بالجدول التالي 
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 المحتمي االندماجفي مقياس  البحثداللة الكسب المعدل لمجموعة  (18جدول )

النهاية   البعد
 العظمي 

المتوسط  
 القبلي 
 )س(

 المتوسط البعدي
 )ص(

نسبة  
الكسب  
 المعدل 

 الداللة 

 دالة  1.32 22 9 28 االندماج مع الزمالء 
 دالة  1.21 24 11 32  األسرةاالندماج مع 

االندماج مع  أفراد البيئة 
 المحيطة

 دالة  1.32 26 13 32

 دالة  1.41 32 13 40 المدرسي مع المجتمع  االندماج
 دالة  1.23 23 12 28 القضايا البيئية  فياالندماج 
 دالة  1.31 34 15 40  الوطنياالندماج 

 دالة  1.34 161 73 200 الدرجة الكلية للمقياس 
دالـة   المجتمعـيتبين من جدول  السـابق أن نسـب الكسـب المعـدل بالنسـبة لكـل بعـد مـن بعـد االنـدماج 

االنـدماج  علـيالمعـوقين سـمعيا  الطـالبمسـاعدة  فـيتحقيق أهدافـه   فيمما يؤكد على فاعلية البرنامج  
 ـ :األساس إلى  في، وقد يرجع ذلك   يالمجتمع

وقــد عـالج هـذه القضــايا بطريقـة تتناســب  الطـالبتثيـر فضــول  اجتماعيـةبقضــايا  اهـتمالبرنـامج  أن •
أشـارت نتائجهـا أن  التـي( 2016، ويتفق ذلك مـع نتـائج دراسـة يعقـوب و عالونـة )مع إمكانياتهم  
مــن قبــل  الفوضــوي مهــم للطــالب داخــل الفصــول الدراســية مثــل الســلوك  اجتماعيــةمعالجــة قضــايا 

 انـدماجطـالب داخـل الفصـل ممـا يسـاعد علـى تحقيـق   انـدماجبعض الطالب يسـاعد علـى تحقيـق  
 . للمجتمع ككل    حقيقيمجتمعي  

ومحاولــة إظهـار الجانــب الغيــر جيــد  الطــالبحيـاة  فــي غيــر جيــدة سـلوكية البرنـامج تنــاول قضــايا  •
تنــتج عــن القيــام بمثــل هــذه الســلوكيات ، وهــذا يتفــق مــع نتــائج  التــيهــذه الســلوكيات واألضــرار  فـي

ســلوكية غيــر جيــدة تبنــى علــى أشــارت نتائجهــا أن مناقشــة قضــايا  التــي(  2010دراســة ســواعد )
ل الفصل من قبل المعلم وإظهار العنف تجاه الزمالء أو المجتمع مناقشة مثل هذه السلوكيات داخ

 .  المجتمعي للطالب  االندماجالعيوب لمثل هذه السلوكيات يساعد على تحيق 
، كما مع البرنامج  الطالب اندماجدروس البرنامج ساعد على   فيإضافة عنصر اإلثارة والتشوق   •

بـرامج حرص البرنامج على استخدام األدوات والمواد التكنولوجية المتاحة داخل التعلم الخليط مثل 
 فــيتحقيـق هــدف البرنـامج  تسـاعد علــىوبيئيــة  اجتماعيـةإثـارة قضــايا  بهــدف االجتمـاعيالتواصـل 
Shepherd   (2008  )، وهـذا يتفـق مـع نتـائج دراسـة  الطـالبلدى  المجتمعي االندماجتحقيق 
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إكســـاب الطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا بعـــض المهـــارات  فـــيالـــتعلم الخلـــيط  فاعليـــةأشـــارت إلـــى  التـــي
 . والمدرسة  األسرةمحيط  في االندماجتساعدهم على  التيوالمهارات الحياتية  االجتماعية

ــر  • ــامج لل ةكثـ ــا البرنـ ــة التـــي وفرهـ ــف االجتماعيـ ــطة والمواقـ ــالباألنشـ ــداف  طـ ــق أهـ ــى تحقيـ ــاعد علـ سـ
Gray (2006 )، وهـذا يتفـق مـع نتـائج دراسـة    طـالبالبرنامج في تحقيـق االنـدماج المجتمعـي لل

يكـون  أنسمعيًا أنـه يسـاعد علـى  المعوقينأن من أهم مميزات التعلم الخليط للطالب   أشارت  التي
 . دور الطالب نشط وإيجابي ويثير حماس الطالب تجاه موضوع الدرس 

 .    للبحثاإلجابة عن السؤال الرابع  توبذلك تكون قد تم
 . البح التعليال عل  متا    

وتحقيــــق  المدرســــيأن هنــــاك عالقــــة عكســــية بــــين تعــــرض الطــــالب للتنمــــر  البحــــثأثبتــــت نتــــائج  •
المجتمعـــي لهـــم ويمكـــن تفســـير ذلـــك بـــأن تعـــرض الطالـــب للتنمـــر يعمـــل علـــى كســـر ثقـــة  االنـــدماج
ن  المجتمعــي  االخــتالطويجعــل منــه إنســان يمــل دائمــا إلــى العزلــة والبعــد عــن  نفســه فــيالطالــب 

تعـرض الطـالب للتنمـر  أنأشـارت نتائجهـا إلـى  التي(  2011وهذا يتفق مع نتائج دراسة سواعد )
ويجعل الطالب يميل إلى العـزل والبعـد عـن مخالطـة زمالئـه  االجتماعيةيفقده الكثير من المهارات 

 المحـيط بـه وقـد تمتـد هـذه المدرسـيمحـيط المجتمـع  فـيالطالب ، كما تظهـر مظـاهر هـذه العزلـة 
 .العزلة لتشمل أفراد أسرته 

أثبتـــت نتـــائج البحـــث علـــى فاعليـــة اســـتخدام الـــتعلم الخلـــيط فـــي تـــدريس الدراســـات االجتماعيـــة فـــي   •
مواجهـة سـلوك التنمـر وذلــك بمـا يـوفره  القــدوة والمثـل للطـالب وبــث روح الشـجاعة والقـوة ، وتقــديم 

التـي تـدعو إلـى ضـرورة الـدفاع  بعض النمـاذج الوطنيـة ، وكـذلك بعـض األحاديـث النبويـة الشـريفة
عن النفس كلها عوامل تساعد الطالب على مواجهة سلوك التنمر من قبل زمالئهم ،  ويتفق ذلك 

( التي أشارت نتائجها إلى فاعليـة الـتعلم الخلـيط فـي تـدريس  2010مع نتائج دراسة عبد المولى )
لمهــارات الحياتيــة وذلــك لمــا الدراســات االجتماعيــة فــي إكســاب الطــالب المعــوقين ســمعيًا بعــض ا

يتميز به من إثارة وتشـويق فـي تقـديم شخصـيات ورمـوز وطنيـة تسـاعد الطـالب المعـوقين سـمعيا أ 
( التــي أشــارت أن تقــدير الــذات  2007يتخــذوهم قــدوة ومثــل ،كمــا تتفــق  مــع نتــائج دراســة ســرايرة )

حايا التنمــر الســلوكيات المرتفعــة وتقــديم القــدوة والمثــل المناســب يســاعد علــى إكســاب الطــالب ضــ
والشجاعة التي تجعلهم يواجهون المتنمرين ، ويساعد على التغلب علـى آثـار التنمـر فـي شخصـية 

  الطفل .
المقدمــة للطـــالب المعــوقين ســـمعيًا الخبــرات المنظمـــة واألنشــطة التدريبيـــة أن  البحـــثأثبتــت نتــائج  •

عــوقين ســمعيا لتنميــة قــدراتهم الذاتيــة الم الطــالبالفرصــة أمــام  تتــيح خــالل برنــامج الــتعلم الخلــيط 
وتعزيز إمكانياتهم وشخصياتهم في إقامة عالقات اجتماعية وتفاعالت مع اآلخـرين واالنخـراط فـي 
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، وهـذا مـا يتفـق مـع التنمـرسـلوك المعوقين سـمعيا فـي مواجهـة  الطالب يساعدالمجتمع كلها أمور 
أشـارت نتائجهـا إلـى  التـيLong,Vignare,Rappold and Mollory  (2007  )نتـائج دراسـة 

وتعزيــز إمكانيــاتهم تنميــة القــدرات الشخصــية للطــالب المعــوقين ســمعيًا   فــيفاعليــة الــتعلم الخلــيط 
ــياتهم  ــاعدة علـــىوشخصـ ــي  والمسـ ــرين واالنخـــراط فـ ــة وتفـــاعالت مـــع اآلخـ إقامـــة عالقـــات اجتماعيـ

 التـيارت أن الـدراما اإلبداعيـة ( حيـث أشـ 2018، كما يتفق مع نتائج دراسـة  الـدهان )  المجتمع  
الطــالب تســاعد علــى التغلــب علــي  انتبــاهتشــد مــن  التــيتحتــوى علــى األنشــطة والمشــاهد التمثيليــة 

 . محيط المدرسة  في التنمرمظاهر 
ــدماجالقضـــاء علـــى التنمـــر يســـاعد الطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا علـــى   أن البحـــثأثبتـــت نتـــائج  •  االنـ

أنفســـهم  فـــيالطـــالب  ثقـــةوذلـــك مـــن خـــالل تنميـــة  واجتماعيـــةبقضـــايا بيئيـــة  واالهتمـــام المجتمعـــي
، وهـذا يتفـق  وتنمية قدرتهم عـن التعبيـر عـن آرائهـم ية قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم وكذلك تنم

أشــارت إلــى أن تعــرض الطـالب المعــوقين ســمعيًا للتنمــر  التـي(  2017مـع نتــائج دراســة الــدهان )
 .  وحدة ة واليؤدي إلى ميولهم للعزل

المنظمــة والمخططــة والشــاملة االجتماعيــة  مجموعــة مــن األنشــطةأثبتــت نتــائج البحــث أن  إضــافة  •
 باســتخدام الــتعلم الخلــيط عنــد تــدريس الدراســات االجتماعيــة للطــالب المعــوقين ســمعيًا يعمــل علــى

 الطـــالبســـاعد علـــي اكتســـاب يالمعـــوقين ســـمعيا   ممـــا  الطـــالباالنـــدماج المجتمعـــي لـــدى  ةتنميـــ
ويسـاعدهم   معلومات ومهارات اجتماعية ساعدت علي التعبير عن ذواتهم, وتعزيـز ثقـتهم بأنفسـهم

علـى زيــادة قـدرتهم علــى مواجـه ســلوك التنمـر مــن قبـل زمالئهــم ،  وهـذا مــا يتفـق مــع نتـائج دراســة 
عرفـي سـلوكي قائمـة علـى فاعليـة بيئـة تعلـم م( التـي أشـارت نتائجهـا إلـى  2017درويـش والليثـى )

المفضالت االجتماعية في تنمية إستراتيجيات مواجهة التنمـر اإللكترونـي لطـالب المرحلـة الثانويـة 
 .بما يساعد على تحقيق االندماج المجتمعي لهم 

 :أ  باألتي  الباحثين، يوصي البح في ضوء النتا   التي توصع إليها :  التوصيات 
ــيط  اســتخدام فــيضــرورة التوســع  • للطــالب المعــوقين  االجتماعيــةتــدريس الدراســات  فــيالــتعلم الخل

بصورة جذبة للطالب تثير  فيتيم ذلك  أناألنشطة التعليمية ويجب   استخدام  فيسمع مع التوسع  
 حماسهم تجاه موضوع الدرس وتستفز قدراتهم . 

للطـالب المعـوقين  جتماعيـةاالتـدريس الدراسـات  فـيالـتعلم الخلـيط  اسـتخدامتدريب المعلمين علـى   •
األساســــية  االجتماعيــــةبعــــض المهــــارات والقــــيم  تتميــــه فــــيســــمعيًا ، وإبــــراز أهميــــة الــــتعلم الخلــــيط 
 المجتمع .  في االندماجتساعدهم على  التيوالضرورية للطالب المعوقين سمعيًا 

معـوقين سـمعيا ال طـالبإعادة صياغة وتنظيم وحدات الدراسات االجتماعية في الحلقة اإلعدادية لل •
ضــرورة أن تعمــل المنــاهج الدراســية علــى تعزيــز ثقــة ، و  بصــورة تســاعد علــى انــدماجهم اجتماعيــا



لدي الطالب  اجملتمعيخلفض مظاهر التنمر املدرسي وحتقيق االندماج  الدراسات االجتماعية قائم على التعلم اخلليط  يففعالية برنامج مقرتح 

 د/ نور الدين حممد محيدان نصار       د/ أمحد حممود أمحد حممود   .                املعوقني مسعيًا باملرحلة اإلعدادية

 2019 أغسطس                                        - 156 -                                        نواألربعالعدد 

ومحاولـة تقـديم  التنمـرئهم ومواجهـة أي سـلوك ار آاعدهم على التعبير عن الطالب في أنفسهم ومس
القــدوة والمثــل األعلــى للطــالب  مــن الرمــوز الوطنيــة الــذين  اســتطاعوا التغلــب علــى قهــر إعــاقتهم 
ــن األشـــــخاص ذوى  ــم مـــ ــم أنهـــ ــوز وطنيـــــة رغـــ ــع وأصـــــبحوا رمـــ ــايقات المجتمـــ والتغلـــــب علـــــى مضـــ

  . االحتياجات الخاصة 
ــميم  • ــت فــــي مجــــال تصـ ــات والبحــــوث التــــي أجريـ ــة االســــتفادة مــــن النظريـ الــــتعلم االلكترونــــي محاولـ

الصــم ،  الطــالبلخصــائص  مالئمــةللمعــوقين ســمعيًا  ، لمعرفــة أفضــل نمــاذج التصــميم وأكثرهــا 
، بهــدف مســـاعدة  ولطبيعــة الدراســات االجتماعيــة، وأهــداف تدريســها بالمراحــل التعليميــة المختلفــة

ى الغيـر ، علـ االعتمـادالطالب على تنمية شخصيتهم بصورة تؤهلهم للحصول على حقـوقهم دون 
 .مظهر من مظاهر التنمر من قبل المجتمع  أيومواجهة 

ضــرورة أن تتبنــى وزراه التربيــة والــتعلم خطــة قوميــة إلدمــاج الطــالب المعــوقين ســمعيًا وضــرورة أن  •
مـن  ن تجد طريقة تساعد على ربط هؤالء الطالب بالمجتمع بحيث يستفيد المجتمـع مـنهم ويسـتفيدو 

علـى أسـس علميـة مدروسـة مـن قبـل السـادة أسـاتذة التربيـة الخاصـة المجتمع ، وتبنـى هـذه الخطـة 
  وأصول التربية ويشترك جميع مؤسسات المجتمع في تنفيذها والتأكد من نجاحها .

العليــا  االجتماعيــةمواجهــة ســلوك التنمــر مــن خــالل تنميــة القــيم  فــييجــب أن يكــون للمدرســة دور  •
علــى الغيــر ، ومســاعدة الطــالب علــى التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة  االعتــداءللطــالب وإبــراز أضــرار 

 وتنمية روح الحب والتعاون بين الطالب .  
 .   للبح القيمة التربوية 

التعلم الخليط فى التدريس للطالب المعوقين سمعيًا يعتمد على  المزج  الستخدامقد البحث نموذج   •
ادوار المعلـم التقليديـة  عـن طريـق المـزج بـينم التقليدي والتعلـيم اإللكترونـي التعليبين  

في الفصول الدراسية مع الفصول االفتراضية والمعلم االلكتروني أي انه تعلـم يجمـع 
بهــدف تحقيــق أهــداف دراســية يصــعب علــى  كترونــيم التقليــدي والــتعلم االلبــين الــتعل

 طرق التدريس التقليدية . باستخدامالمعلم تحقيقها 
ناقش البحث بصورة موضوعية وواقعية قضـية مهمـة ومنتشـرة فـى مـدارس التربيـة الخاصـة وجميـع  •

المـواد الدراسـية فـى تنميـة  السـتخدامالمدارس فى مصر وهى قضـية التنمـر ، وقـدم البحـث نمـوذج 
لــدى الطــالب لمواجهــة أي مظهــر مــن مظــاهر التنمــر مــن قبــل زمالئهــم ، كمــا قــدم  واتجاهــاتقــيم 

نحــو التعــرف علــى الرمــوز الوطنيــة ودراســة الطــالب المعــوقين ســمعيًا  لتوجيــه شــيق جالبحــث نمــوذ
تــاريخهم واتخــاذهم قــدوة ومثــل ، وقــد ميــز البحــث الرمــوز الوطنيــة مــن ذوى االحتياجــات الخاصــة 

 بهدف زيادة ثقة الطالب المعوقين سمعيًا فى قدراتهم وإمكاناتهم .
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راتيجيات التدريســـية والوســـائل التعليميـــة المناســـبة مجموعـــة مـــن طـــرق التـــدريس واإلســـت البحـــثقـــدم  •
 المعوقين سمعيا .  طالبلل

قــام البحــث بــالربط بــين متغيــرين مهمــين وضــرورية للطــالب المعــوقين ســمعية ، وهمــا العالقــة بــين  •
تعــرض الطالــب للتنمــر مــن قبــل زمالئــه وقدرتــه علــى االنــدماج فــي المجتمــع ، وكيــف أن تعــرض 

مدى تقبل المجتمع له ، مما يسـاعد  فيلثقة فى قدراته وإمكاناته ويفقده الثقة الطالب للتنمر بفقده ا
على تكوين حاجز كبير بين الطالب المعوقين سمعيًا وقدرتهم على االندماج فـي المجتمـع ، وقـدم 
البحث تفسيرات واقعية لقيام الطالب المعوقين سمعيًا بـالتنمر علـى زمالئهـم وكيـف يمكـن مسـاعدة 

 مواجهة سلوك التنمر من قبل زمالئهم . الطالب على
إدمـاج الطـالب المعـوقين سـمعيًا فـي  أهميةوأبرز في المجتمع  الطالبنموذج الندماج    البحثقدم   •

 التـــيمجموعـــة مـــن األنشـــطة التعليميـــة  البحـــثقـــدم ،كما مـــع وأثرهـــا علـــى التنميـــة الحضـــاريةالمجت
 . التغلب على قيود إعاقتهم السمعية المعوقين سمعيًا على  الطالبتساعد على زيادة إقبال 

ي فئــة المعــوقين ســمعيًا البحــث يعــد خطــوة مهمــة لالســتفادة مــن فئــة مهمــة مــن فئــات المجتمــع وهــ •
وكيف يمكن لهذه الفئة أن يكونوا فاعلين في المجتمع مساهمين فـي تطـويره ، وكيـف يمكـن توجيـه 

ر يمكن االستفادة منها فـي تقـديم خـدمات مجتمعيـة ، كمـا طاقات الطالب المعوقين سمعًا في صو 
  أوضح البحث أهمية اندماج الطالب المعوقين سمعيًا فى األسرة والمدرسة والمجتمع المحيط .

 . مقترحةالبحوث ال 
فاعليـــة اســـتخدام الـــتعلم الخلـــيط وبرنـــامج "أبصـــار" فـــي تـــدريس الدراســـات االجتماعيـــة علـــي تنميـــة  •

 . االبتدائيةالمعوقين سمعيًا بالمرحلة  الطالبوالمهارات الحياتية لدي  يةاالجتماعالمفاهيم 
ــرين  • ــل مـــن المتنمـ ــعور بـــاألمن النفســـي لكـ ــة الشـ ــيط فـــي تنميـ ــتعلم الخلـ ــائم علـــى الـ ــامج قـ فعاليـــة برنـ

 المعوقين سمعيا وضحايا التنمر.
ــارات  • ــائم علـــي الـــتعلم الخلـــيط فـــي تـــدريس الدراســـات االجتماعيـــة علـــي تنميـــة مهـ فاعليـــة برنـــامج قـ

 .  اإلعدادي الثالثالمعوقين سمعيا بالصف  الطالبلدى  االجتماعيالتفكير  
والـوعي البيئـي  االنـدماج المجتمعـيفاعلية تصميم موقع الكتروني في تدريس الجغرافيا علي تنمية  •

 قين سمعيًا بالمرحلة الثانوية.المعو  الطالبلدي 
دراســة مقارنــة لســلوك التنمــر المدرســي فــي الطفولــة وســلوكيات البلطجــة فــي المراهقــة والرشــد لــذوي  •

 اإلعاقة السمعية.
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 مراجع الدراسة .

فعاليــة برنــامج إرشــادي انتقــائي فــي تنميــة الــذكاء ( .  2017أبــو الفضــل ، محفــوظ و حســن ، ياســر .)
وأثره على مستوى التنمر المدرسي لدى تالميـذ المرحلـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي المعـاقين االنفعالي  

 18، مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئة ، كلية علوم اإلعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق ،   سمعياً 
(1 ، )1-90 . 

( . اإلستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم النفسي ، ، المجلة   2009أبو غزال ، معاوية . )  
 .   113-89( ،  2) 5العلوم التربية جامعة عمان العربية ،   فياألردنية 

أبو ملحم ، محمد حسنى .، الخطايبة ، يوسف ضامن .، الشرمان ، يوسف محمد و الروسان ،  
المجتمع  فيدمج المكفوفين وتمكينهم  فيدور التقنيات التكيفية الحديثة  ( 2017صفوت محمود . )

األأردنى " دراسة ميدانية من وجهة نظر المكفوفين أقليم وسط " ، دراسات العلوم اإلنسانية 
 .   105-87( ، 2)  44واإلجتماعية ، الجامعة األردنية ، 

الـــتعلم المـــزيج علـــي تحصـــيل طلبـــة كليـــة  "أثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية . (2008أبـــو موســـي ، مفيـــد . ) 
التربية في الجامعة العربيـة المفتوحـة فـي مقـرر التـدريس بمسـاعدة الحاسـوب واتجاهـاتهم نحوهـا"، مجلـة 

 .  46-1( ، 5)2البحث اإلجرائي في التربية، 

(. التنمــــر المدرســــي وعالقتــــه بالمهــــارات االجتماعيــــة لــــدي تالميــــذ المرحلــــة 2012 . )أســــعد ، حنــــان 
 -187(  4) 13البتدائيـــة بمدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية. مجلـــة العلـــوم التربويـــة والنفســـية, ا

218. 

(.عالقــة أســاليب التنشــئة األســرية والكفــاءة االجتماعيــة بســلوك العنــف لــدي 2012لحســيني, ماجــد . )ا
لة ماجستير, جامعة الفئات الخاصة: دراسة ميدانية علي عينة من فئات الصم من مدنية الرياض. رسا

 نايا العربية للعلوم األمنية, المملكة العربية السعودية.
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( دراسة التنمر لدى كل من األطفال العاديين واألاطفال المعاقين  2017الدهان ، منى حسن . )
 سمعيًا واألطفال المعاقيين عقليًا : دراسة ميدانية ، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،

115  (30  ، )87-108  . 

خفض سلوك التنمر " المتنمر  في( . فاعلية برنامج للدراما اإلبداعية   2018الدهان ، منى حسين . ) 
ـ الضحية " وزيادة مستوى التعرف على تغيرات الوجه لدى األطفال المعاقين عقليًا ، مجلة الطفولة  

 .   54-15(  ، 9) 31والتنمية ، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، 

 (. نظريات التعلم. القاهرة: دار الشروق.2003لزغلول, عماد . )ا

( . تربية المعاقين والموهوبين ونظم تعليمهم : إطار فلسفي وخبرات  2003لزهيري  ، إبراهيم . ) ا
 . عالمية ، القاهرة: دار الفكر العربي 

عمان :  دار المسيرة ( . المعاقين سمعيًا واستخدام الحاسب اآللي . 2005لسعدون، عبد الكريم .  ) ا
 للنشر والتوزيع والطباعة . 

ببعض  الفوضوي ( . عالقة السلوك 2019العتيبي ، مزيد سعد و أبو لطيفة ، لؤي حسن . )  
ئف ، مجلة العلوم التربوية ، كلية  محافظة الطا فيلدى طالب المرحلة الثانوية  االجتماعيةالمهارات 

 .   44-1( ، 2) 35التربية جامعة أسيوط ، 

معاهد وبرامج األمل اإلبتدائية  في( . مشكالت تطبيق مناهج التعليم العام  2009).لعمري ، غثيان ا
للصم بمدينة جده من وجهة نظر المعلمين واإلدارين ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود ،  

 الرياض .  

 (. التجديد التربوي والتعليم االلكتروني، عمان : دار الراية للنشر والتوزيع 2011) . لعنزي، فاطمةا

 .  176-123، 2(  35(.التعليم المؤلف. مجلة علوم إنسانية. ) 2007لغامدي, خديجة.)ا

يــة لـــدى فعاليــة برنــامج قــائم علـــى الــتعلم الخلــيط لتنميــة المهــارات الحيات( .  2016النجــار ، خالــد . )
 .  34-1( ، 11) 3د ، مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل ، الطالب الصم بجامعة الملك سعو 
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(.االســتقواء لــدي طلبــة المــدارس األساســية: انتشــاره والعوامــل المرتبطــة 2008) . جــرادات, عبــد الكــريم
 .124-109(, 4) 2به. المجلة األردنية في العلوم التربوية, 

 االجتماعيــةفاعليــة برنــامج قــائم علــى اإلثــراء النفســي فــي تحســين الكفــاءة . (  2018حبيــب ، أمــل . )
، مجلــة كليــة  وخفــض ســلوك التنمــر المدرســي لــدى المتنمــرين ذوي صــعوبات الــتعلم بالمرحلــة اإلبتدائيــة

 . 110-68( ، 2) 33التربية جامعة المنوفية ، 

معوقين سمعيًا وأسرهم والرضا عنها قـى ( . واقع الخدمات المساندة للتالميذ ال 2007). حفنى ، على 
،   (1) ضوء بعض المتغيرات من وجهـة نظـر المعلمـين واآلبـاء ، المـؤتمر العلمـي األول بجامعـة بنهـا

185-260  . 

ضوء  في( . مشكالت المعاقين سمعيًا كما يدركها معلوم المرحلة االبتدائية   2002) . ، على  حنفي
 . 181_136( ، 53) 12بية ببنها ، بعض المتغيرات .مجلة كلية التر 

( فاعلية بيئة تعلم معرفى سلوكى قائمة على   2017درويش ، عمرو محمد و الليثى ، أحمد حسن . )
تنمية إستراتيجيات مواجهة التنمر اإللكتروني لطالب المرحلة الثانوية ،   فيالمفضالت اإلجتماعية 

 .  264-198( ،  4) 25مجلة العلوم التربوية ، كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة ، 

والمزاج والقيادية   واالجتماعيةتقدير الذات والعالقات األسرية  في( . الفروق  2007سرايرة ، منى )
مرحلة المراهقة ، رسالة دكتوراه ،   فيوالتحصيل المدرسي بين الطلبة المتنمرين وضحاياهم العاديين 

 جامعة عمان العربية : األردن .  

(. اآلباء والعدوانية لدي األبناء العـاديين وذوي االحتياجـات 2010سليمان, سيد, والببالوي ، إيهاب . )
 ر الزهراء.الرياض: دا الخاصة.

لدى طلبة   االجتماعيةوعالقته بالمهارات  الفوضوي ( . السلوك  2011سواعد ، ماهر يوسف . )
 المرحلة الثانوية ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم التربوية والنفسية ، جامعة عمان العربية : األردن .

ث نفســية، القــاهرة: دار (. المهــارات االجتماعيــة واالتصــالية. دراســة وبحــو 2002طريــا ، شــوقى .  )
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 غريب.

" فعاليــة برنــامج تعليمــي ذكــي فــي تنميــة مهــارة حــل المشــكالت لــدي  .(2007عبــد الحميــد , ســامى . )
 المعوقين سمعيًا"، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية :جامعة القاهرة

 علمية للنشر والتوزيع .( . االنشطة المدرسية ، عمان : دار اليازورى ال 2007عبد الحميد ، آالء . )

ــامة . ) ــولى ، أسـ ــد المـ ــتعلم  2010عبـ ــتخدام الـ ــة باسـ ــة االجتماعيـ ــي البنائيـ ــائم علـ ــامج قـ ــة برنـ ( . فاعليـ
الخلــيط فــي تــدريس الدراســات االجتماعيــة علــي تنميــة المفــاهيم الجغرافيــة والتفكيــر البصــري والمهــارات 

 دكتوراه ، جامعة سوهاج ، سوهاج . الحياتية لدي التالميذ الصم بالحلقة اإلعدادية. رسالة 

( . التـــدريس لـــذوى االعاقـــة الســـمعية ،عمـــان :  دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع  2012عقـــل، ســـمير . )
 والطباعة .

ــمير و أحمـــد ، خالـــد . ) ــمعيا ( .  2013عليقـــى ، سـ ــوم للمعـــاقين سـ ــيم العلـ ــوير مقـــرر تعلـ ــة تطـ فاعليـ
األكاديمي و بعـض المهـارات التدريسـية و التفكيـر البصـري باستخدام التعلم الخليط في تنمية التحصيل 

( ، 1) 34، مجلـة كليـة التربيـة جامعـة سـوهاج ،  جامعـة الطـائف -لدى طـالب قسـم التربيـة الخاصـة  
109-174 . 

( . العالقة بين التنمر   2017غريب ، ندا نصر  .، يوسف ، ماجي وليم و سليمان ، سناء محمد . )
المدرسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وبعض خصائص الشخصية والعالقات األسرية ، مجلة  
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