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 اإلسكندريةالصم واملكفوفني يف مسقط و األطفالاإليثار لدى 

 " دراسة عرب ثقافية "
 

 )*(أحالم حسن محمود
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المكفاوفين فاي مساقط     األطفاال الصام و  األطفاال الكشف عن شيوع اإليثار لدى كل من  إلىهدف البحث ي: ملخصال

والعماار  ،(اإلسااكندرية ،مسااقط)والبيئااة الجارافيااة  ،(أنثااى ،ذكاار)النااوع  فاايالكشااف عاان الفاارو  و ،اإلسااكندريةو

تراوحات   اإلساكندرية الصم والمكفوفين بمسقط و األطفال( من 91عينة من )التكونت  .( سنة21-9 ،9-6الزمني )

( مان الصام   29)و ،( مان المكفاوفين بمساقط   21)و ( مان الصام  29بواقا  )  ،( سانة 21-6أعمارهم الزمنية ما بين )

تتاوافر فيام مرشارا     مقياا  اإليثاار لمصام والمكفاوفين      إعاداد ، وبعاد  باإلساكندرية المكفاوفين   فاال األط( مان  66)و

فااي مسااقط أعمااى ماان    واألطفااال الصاام  المكفااوفين  األطفااالاإليثااار لاادى   أنالنتااا    أظهاار  ،الصااد  والثبااا  

التفاعال  وفرو  دالة في  ،لنوع لصالح الذكورفي االمكفوفين ووجود فرو  دالة إحصا يا لدى الصم ، واإلسكندرية

العمار  وكذلك كانات الفارو  دالاة فاي العمار الزمناي لصاالح         (.ذكر، أنثىوالنوع ) ،كف(، مماإلعاقة )صنوع بين 

 .والعمراإلعاقة ، فضال عن داللة الفرو  في التفاعل بين نوع سنة (9-21)
 

 ل الصم، األطفال الكفوفين.االيثار، مقيا  االيثار، األطفال المعاقين، األطفا الكمما  األساسية:

 
Altruism at Deaf and Blind Children in Muscat and Alexandria: Cross-

cultural study 
 

Ahlam Hassan Mahmoud 
Sahar Elchourbagui 

 

Abstract: The current study aimed to discover the prevalence of altruism for deaf and 
blind children in Masqat and Alexandria, determine the differences for both deaf and 
blind children according to gender (males-females), environment (Muscat-Alexandria), 
and age (6-9, 9-12) years. The sample consists of (92) children from deaf and blind 
children in Muscat and Alexandria, aged between (6-12) years, (19) deaf children and 
(18) blind children in Muscat, and (19) deaf children and (36) blind children in 
Alexandria. The researchers use altruism scale that prepared by themselves. The 
research shows follow results: Altruism for blind children and deaf children in Muscat is 
higher than altruism for blind children and deaf children in Alexandria. There are 
significant differences in altruism scores for deaf and blind children according gender 
(males-females), toward males, there are significant differences in altruism for deaf and 
blind children due to interaction between handicaps (deaf-blind), gender (males-
females),there are significant differences in altruism scores for deaf and blind children 
according age (6-9, 9-12) years, toward (9-12) year. Finallythere are significant 
differences in altruism scores for deaf and blind children due to interaction between 
handicaps and age. 
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 مقدمة
فسهم ولوو  أن" ويؤثرون على  ىلااإليثار ومدح قوما ختلقوا به يف قوله تع إىلدعا املوىل عز وجل 

 (.9 ، اآلية،سورة احلشر) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون " ،بهم خصاصة ناك

، ال يوؤمن أدودكم د وى ألوي  خهوه موا ألوي لنفسوه"        " :ويقول النيب صولى ا  علهوه وسولم   

 يف اإليثار. ميانكمال اإل أنأي  ؛ه د ى ألي  خهه ما ألي لنفسهإميانيؤمن أي ال يك مل معنى ال و

نزلوة  تنزل غوك  م  أن ويقول اإلمام أبو دامد الغزالي يف اإلدهاء اإليثار على ثالث منازل: ا وىل

 أن:الثوة والث ،تنزل غك  منزلة نفسوك فكموا تأخوع تعطوي     أن: ةالثانه، واخلادم ف عطهه مما يبقى منك

تؤثر مرضواة ا  علوى مرضواة     أنتنزل غك  فوق نفسك ف فضل داج ه على داج ك. وغاية اإليثار 

 من سواه.

 والعلووومخووالل الفنووون  موون بشووكل واسوو   يثاريووة والقووهم  سوولوكهاا اإلالدراسووة  تولقوود  وو 

 ،لوم الونف   ع وكعلك ،ة وم عددةم نوع ماعهة يوجد حبوثووووم االج ووووالعل يف جمال د ى،الفلسفةو

 .الج ماع، وغكها من العلوموعلم ا، العلوم السهاسهةو

الو  ت ضومن   والصوحة النفسوهة    االصوالح  ا ساسوهة  ديث علوى املعوايك  يؤكد علم النف  احلو

، وضووبا الوونف  ،وحتموول املسووئولهة، واالج هوواد،  اجهووةناإلو، اآلخوورينبوودورها العالقوواا اإلةابهووة موو  

 املوجودة يف احلهاة وال م   باحلهاة. با دواراالق ناع و، القلقوال خلص النسيب من ال وتر و

اإلسوالم ألوث النوال علوى اةافاوة واالسو مرار يف        أنلعالقاا االج ماعهة جنود  وبالنسبة إىل ا

، وجتنوووي   اإلةوووابي مثووول الطهبووة، اإليثوووار، ال سوووامح، الوفووواء باالل زاموواا، العووودل واحلوووق  أداء السوولو 

السوخرية، ال كو ،    ،اخلصومة، الغهبوة والنمهموة، الشوك    ،هةناة السلبهة مثل العدوالسلوكهاا االج ماعه

 هة وغكها.ننا، وا النفاق

ه ميثل السولو   نإدهث  ؛ا  السلو  االج ماعي اإلةابيأمنمن أرقى  Altruismويع   اإليثار 

ي مبصوواحله ، ويقوووم بووه تطوعهووا بووال مقابوول بوول يضووح اخلووالص الووعي ينبوو  موون داخوول الفوورد  اخلووكي

ه موون الصووفاا أنووكمووا  ،(3002إبوراههم ) ه شووار إلهوووهوعا مووا أ ، وإسووعادهم اآلخوورينلشخصوهة يف سووبهل  ا

الكوبكة  هوو شوعار النفوول    و ،غوك علوى الونف  يف اخلوك    تفضوهل ال  ، فهوو اإلنسوان ي حلى بهوا   الكرمية ال 

مون أهوم مك شوفاا علوم     ، فاآلخورين مسواعدة   إىلالرغبوة الدافعوة    هأنو هة،كما اإلنسوان الساعهة خلدمة 

 ال ت حقق بغك ال ضحهة بالنف  يف سبهل الغك. اإلنسانسعادة  أنالنف  احلديث ما ثبت علمها 

كلموا زاد   اإلنسوان  أنالعي يرى ( 6991) ناذلك عثمعلى ، ويؤكد هة بعاتهااإلنسانواإليثار هو 

 أكثراإلنسوان  فاضول فههوا بنوو    ، وال نكاد جنود خصولة ي  يثار عندههة زادا قابلهة اإلاإلنساننصهبه من 

، بلغووا مون   ه قوموا أن. واإليثار أشرف اخلصال ال  ام دح بها ا  سوبح من تفاضلهم يف خصلة اإليثار هعه

، وا خالقهة ا إال ذو احلظ العاهم من ال عاطفذرى ال يبلغه إىلهة اإلنسان، ومسوا با بعهداأنا خالقهة ش

 .ووجوده ،هناوقوة بواعث ال زكي يف وجد

هة كلموا  اإلنسوان كلموا زاد نصوهبه مون     اإلنسان أن ال  اع  ا( 3000وهعا ما أكدته أمحد )

بلغوا مون ا خالقهوة    ،ه قومانافاإليثار أشرف اخلصال ال  ام دح بها ا  سبح ؛زادا قابلهة اإليثار عنده

طف وا خالقهووة وقوووة ذرى ال يبلغهووا إال ذو احلووظ العاووهم موون ال عووا إىلهة اإلنسووانا بعهوودا ومسوووا بأنشوو

داجووة غووكه موون النووال علووى   اإلنسووانيقوودم  أن: هووو فاإليثووار .ووجوووده، هووةنابواعووث الزكووز يف وجد

 Bartal،6999 ،هاشوم )ه ، فقد ةوع لهشب  غكه ويعطش لكوي سووا برغم اد هاجاته ملا يبعله ،اج هد

et al.,1980) 

نف  اج ماعهوة الو  تووثر يف ال فاعول     اإليثوار للهوة مون اآللهواا الو      أن( 3002)إبوراههم  ويعكر 

وهوو املورلة احلقهقهووة لل عواطف مو  الغووك      اآلخرينبوو اإلنسوان االج مواعي بوا ا فوراد فكتووبا بعالقواا     

علوى العديود مون احلاجواا     اإلةوابي  السولو  االج مواعي    ويع مود واالرتبا  بهم وال ضحهة من أجلهم.
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والشهرة والقوة واإليثار العي تاهر الرغبة فهه مبكرا لدى  ةناواملك االن ماءمن أهمها  ا ساسهةوالدواف  

 وتدعمها عملهاا ال نشئة االج ماعهة. اإلنسان

، ويعكوو   موو  وتطووره وهكوعا يسوهم السوولو  اإليثواري بوودور مهوم يف اةافاوة علووى بقواء ا       

اا أخورى  ، يف دا حترص جم معا  معاا قد تشج  السلو  الفرديفبعض  ،فلسفة ا  م  وأهدافه

 هة املعضدة للمج م .ناعلى تنمهة السلوكهاا العدو

ا فراد يسلكون سلوكا إيثاريا لكوي ألصولوا علوى     أن إىل Bandura (1977) دوراناولقد أشار ب

 .(6999 ،)عبده Self Rewardمكافأة العاا 

هم مسواعدت  إىلالعي ي ضح يف سلو  اإليثار هو العي دفو    اآلخرينال عاطف م   أن وجد كما

 .(3006 ،عبد ا ) اآلخريندماج با العاا وناإلدسال باال إىلويرج  ذلك يف ا سال 

حنوث أبناءنوا    أناإليثار(  ثل إددى صور السلو  االج ماعي اإلةابي الوعي ةوي   )الغكية  نإ

يف غرسه يف طالبنا ملا له مون أهمهوة يف بنواء الشخصوهة السولهمة       إىل، ونسعى علهه منع نعومة أظافرهم

 (.6999 ،)عبد الرمحنتوثهق أواصر اةبة با أفراد ا  م .  إىلاملس قبل مما يؤدي 

ي أمثوال ماسولو وروجورز    اإلنساناتضح من دراسة النماذج النارية لعدد من علماء النف  وقد 

 -Selfحتقهوووق الوووعاا  لاله موووام والبحوووث مثووول هنوووا  الكوووثك مووون املفووواههم املوووثكة  أن وشهسوووزوم

Actualization واإليثار ،Altruism  وما يرتبا بهما(Werfel, 2004). 

اخلووه قوووة توجهووه حنووو ودوودة الشخصووهة، وحنووو  تعموول بد اإلنسووانإىل أن  دهووث أشووار ماسوولو

مون   حتقهوق الوعاا عون طريوق ال حلوي بعودد       إىل، والعمل على الوصول ال عبكية، وال لقائهة، وال فردية

، اإليثوار، إقاموة العالقواا اةهودة     ة، احلوي نو ا، ا مالشجاعة ،، العطفالصفاا منها " القهم النبهلة، الصفاء

 (Rousseu, 2004; De Quervain, 2004)االب كارو، اآلخرينم  

 إىل اإلنسوان اإليثار وحتقهق العاا وغكها من املفاههم ال  حتقق إرادة املعنوى وتصول ب   أنكما 

ه يفضل حتقهوق مصوا    أنإذ  لعاته باإليثارية؛ ز الفرد اةقق، دهث ي مهأعلى درجة من درجاا السمو

 إىل، وهو هنا يدعم موقفه من خالل قووى ا  مو  الداعموة    نفسه بعد ذلك إىلثم ينار  ،أوال اآلخرين

 . (Cialdini,2002; Sculco,2004;Douglas,2003)السلو  اإليثاري با ا فراد

 إىلكبكا يف دف  ا فراد حنو العمول  للعوامل ا  معهة دورا  أن  (Watts, 2004)وات أوضح و

قووهم  إىلوحتويول هوعه القوهم موون قوهم خارجهوة       اآلخوورينحتقهوق الوعاا واإليثاريوة وبووعل الوعاا حنوو      

  داخلهة مس دجمة تنمو م  الفرد طوال فزة دهاته.

يزيد من سورور   أنلهع  عن السلو  ا خالقي للفرد العي أل م علهه  وم اإليثارمفه ويس خدم

ينطووي علوى تضوحهة      (Hoffman,1981)هوفموان ويقلول مون لالمهوم. فاإليثوار كموا يشوك        يناآلخور 

واالب عاد عون النزعوة العاتهوة وتقوديم املسواعدة أو العطواء دون        اآلخرينبالوقت واةهد من أجل إسعاد 

  اار اةزاء.نا

دهوث   ؛اآلخورين وبعلك يعد اإليثار م طلبا أساسها إلقامة هعه العالقاا الناجحة والفعالوة مو    

، ويسوور بنوواء جم موو  تقويووة أواصوور اةبووة بهوونهم إىلوجوود بووا ا فووراد أدى  أناإليثووار خلووق محهوود  نإ

 خورين تقوديم املسواعدة ل    إىلولعلك يدف  اإليثوار ا فوراد    ،وإقامة عالقاا اج ماعهة ناجحة م ماسك

 (.3009طادون )عا ما أكده ، وهى ولو على دساب سعادة الشخص نفسهمن أجل إسعادهم د 

ا فوراد   أنمون خوالل عملهواا املسوح امل كوررة الو  قوام بهوا          (Myers, 1996)وقد وجود موايرز   

دهث أصروا على ال طوع بصوورة مضواعفة وبعودد مون      با ما يع ون عن السلو  اإليثاري؛امل دينا غال
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 أكثرساعداا املالهة وذلك ب وزي  امل أيضا، كما قاموا نها يف مساعدة الفقراء أو الضعفاءالساعاا يقضو

 من غك امل دينا.

 اآلخرينااله مووام بوو أن(Battistich, et al., 1997) ولخوورون  باتهسوو هشكوول موون  ويوورى

 با  م .اتج لنمو الطفل لإلدسال والسلو  اإليثاري هي نو

علوى  بوضووح دلهول    للمدرسة كعناي هم أو رعاية بهئ هاال المهع  إدرا  نإفوعلى كل دال 

 ، والنوووواتج اإلةابهوووة ا خووورى اإلةوووابي االج مووواعيوتنمهوووة مهووواراا السووولو    اآلخرينبوووم  مووواااله

(Eisenberg et al.,2010). 

 أن، وموون خووالل املمارسوواا الوالديووة ا طفووال( ب نمهووة صووفة اإليثووار يف 3002إبووراههم )أوصوى  و

بورامج  د إعودا اآلبواء، وضورورة    يرتبا ارتباطا قويا بالقهم اإليثاريوة لودى   ا طفالالسلو  اإليثاري لدى 

وغكهم من خالل ضرب املثل والقدوة احلسونة والنمواذج السوابقة     ا طفالتنمهة السلو  اإليثاري عند 

 .ا  م  ممن ضربوا املثل وا سوة يف ال ضحهة واإليثار يف

 ا أمنو دهوث ت مهوز    ؛لنوع السلو  االج ماعي ا ساسهةاةدداا  تع   مردلة الطفولة أددو

هووا ذاا طوواب  اج موواعي ميثوول ماوواهر ا لفووة وال وافووق االج موواعي    أنالسوولو  االج موواعي للطفووال ب 

وهوي بوعلك تعود     ،باع بارها مااهر اج ماعهة إةابهوة أو  ثول ماواهر النفوور وال باعود االج مواعي      

سولو  اج مواعي   )بالسولو  االج مواعي    ا طفوال وبوعلك قود ي سوم سولو       ،مااهر اج ماعهة سولبهة 

أو ي سوووم بالسووولو  االج مووواعي اإلةوووابي ، (Antisocial Behaviorسووولو  ضووود اج مووواعي  -يبسووول

Prosocial Behavior،    وااله مووام بصووحبة الرفوواق  ،ةموواعا إىل االن موواءوالووعي ينمووي لوودى الطفوول ،

 هوة ننانواف  الفوردي وا ثورة وا    لديوه ال  ال عاون واملسواعدة وال عواطف ويقل   ويك سي الطفل خصائص

 (.6999، الشربهينورمنصو)

 ،ذوي االد هاجواا اخلاصوة ضورورة اج ماعهوة واق صوادية      ا طفوال اه مام أي جم م  ب ويعد

وموودى رعاي ووه ةمهوو    ،ومعهووارا نسوو طه  موون خاللووه احلكووم علووى موودى رقووي وتقوودم هووعا ا  موو      

سولو    وقدرته على توجهوه  ،أفراده.لعلك تقال دضارة أي بلد مبدى دسن اه مامه بثرواته البشرية

 أفراده الوجهة البنائهة ال  تسهم يف تقدمه.

ولوعا   ،اخلو اا احلهاتهوة املسوموعة    -من خالهلا –وتعد داسة السم  القناة الرئهسة ال  تن قل 

 بال الي.و فواعالا الصووتهة  ا  الأمنو صوحراء خالهوة مون     إىلفقد السم  ألول عوا  الطفول ا صوم     نإف

، اآلخورين م أو غك مباشرة بواسطة كال سموعة إلهه بصورة مباشرة قال اخل اا املناألرم ا صم من 

 ؟فهل يؤثر ذلك على تعلم ا صم السلو  اإليثاري

 ناسو نوالو  منحهوا لإل   ،لو  ال حتصوى  إىل اه وتعنام ا  سبحمن أعام نعاإلبصار وتع   داسة 

ور العهنهوة  وتكووين الصو  ، عامة أسال اإلدرا  احلسوي البصوري  فالعا أو اإلبصار  ،كي تس قهم دهاته

، ة الفورد مبثول هوعه الصوور العديودة     خو  ساق جديدة منهوا اع موادا علوى    أن اج نإوالبصرية واسزجاعها

 ، وغك ذلك.ال يف احلركة وال نقل، وال واصل، وا داءا سوهي 

مون السوولوكهاا   الصوم لووديهم مسو وى م وودن   ا طفووالإىل أن  العديود موون الدراسواا    أشوارا و

 وأتكهوون موون دوووهلم يف ا  موو  مثوول دراسوواا أرنولوود    اآلخوورينالالزمووة ل فاعلووهم موو    االج ماعهووة

(Arnold & Atkins, 1991)دنا، واين (Wynand,1994)، داير (Dyre, 1994)( 3000، قنديل)، ناالده 

قدرة على حتمول املسوئولهة    أقلهم أن( ب3002(، خضر )3003عجبو ) ،(3003مطر ) ،(3003)(، فايد 3006)

روح املبووادرة واملشوواركة موو   إىلهووم يف قوورون أنو ،يف قضوواء دوووائجهم اآلخووريناع مووادا علووى  كثوورأو

 الكفاءة العاتهة واالج ماعهة. هة ونقصنناوي صفون با  ،اآلخرين

 ,Johnson)جونسون  ،(Richard, 1987)أكدا بعض الدراساا مثل دراساا ري شارد كما 

ال دريي على السلوكهاا االج ماعهة اإلةابهة لودى الطفول    أنعلى  (Rasing, 1993) راسنج ،(1992



 وسحر الشوربجي محموداإليثار لدى األطفال الصم والمكفوفين في مسقط واالسكندرية.... أحالم             22
 

 

 
وزيوادة ال وافوق    ،حتسا السولو  االج مواعي   إىلويؤدي  ،خفض مشكالا سوء ال وافق إىلصم يؤدي ا 

دل املشكالا االج ماعهة وتطوير مناذج من السلو  االج ماعي اإلةوابي   إىلويؤدي  ،االج ماعي لديه

تنمهووة االع موواد علووى الوونف     إىلعلووى السوولوكهاا ال طوعهووة يووؤدي    ال وودريي أنو ،فاعلهووة أكثوور

 وال دريي على السلوكهاا االج ماعهة يزيد من ددوثها.   ،واالس قاللهة وحتمل املسئولهة

( د ووى يوو علم الطفوول ا صووم السوولوكهاا االج ماعهووة    6999إمووام )ويف هووعا الصوودد تؤكوود  

ت ضوح لوه    أنو ،و  االج مواعي السووي يف املنوزل وخارجوه    اإلةابهة البد من رؤية الكثك من مناذج السل

كموا   ،الن ائج اإلةابهة يف السلو  االج ماعي اإلةابي والن ائج السلبهة للسلو  االج ماعي غك السوي

 در  السلو  االج ماعي السلهم. نشرح للصم ما ألدث أمامه د ى ي أنةي 

علموا   ،اآلخورين ن خالل ال فاعل الهومي مو   ي علمون السلو  االج ماعي اإلةابي م ا طفالف

وبنوعهوة  السلو  االج ماعي للطفل ي وأثر بواةو االج مواعي الوعي يعوهش فهوه وبعالق وه بوالديوه          أن

 (.6999 ،الزبهدياحلديدي )الرعاية ال  ألاى بها 

 ،هوة ننايف ا  أقول هم أنبدو بو يف الزكهز على العاا وي أقل اإليثاريا إىل أن  ناكما أشار سلهجم

بهوة  السمة االج ماعهة اإلةا نإوبعلك ف ( (Morris, 2009ف حُت أنويكون الباب أوس  للخ اا املوجبة 

، اآلخورين ال عواون مو     إىلال  جتعل النوال ميهلوون   ، وهي ال بادلهة القوية تسهل رعاية اإليثار ناسنلإل

النمواذج الناريوة    هأظهرتو وهوعا موا    .مو ر  ويعاقبون غك امل عاونا د ى عندما يكون هعا السولو  غوك  

ال بادلهة املباشرة وغك املباشرة والقوية ت غلوي علوى ال كوالهف قصوكة املودى للسولو         أنببشكل م كرر 

 مزايووا مالئمووة طويلووة املوودى لسوولو  اةووود )الكوورم(  إىلالوو  تووؤدي يثوواري، وحتووت الشوورو  العاديووة، اإل

(Fishman,2003; Mohtashemi & Mui,2003). 

داسوم وشوديد ا همهوة يف تشوكهل أو تكووين عالقواا الثقوة.اإليثار هوو أدود           أيضااإليثار هو و

 ،تكووين العالقواا القويوة والدائموة    تشوكهل أو   إىلويؤدي  ،أغلي الفضائل الرفهعة بشكل أعلى يف ا  م 

 يف عالقوووااوا فهنوووا ويووودخلوا يثقووو أن اآلخووورينوب شوووكهل أو تكووووين الفعووول اإليثووواري حنووون ن وقووو    

 (Morris, 2009).معنا

من العوامل البهئهة اإليثار ينشأ  أن إىل (Krueger,et al., 2001) وةر ولخرونولقد أشار كر

ينشوأ   أيضوا و ،ال وأثك البهئوي املشوار    السلو  اإليثاري ياهر من  أنأي ؛ سواء املشاركة وغك املشاركة()

، وتعزز أو تشج  بشكل مباشر السولو   سرة بواسطة أفراد نف  ا من اخل اا الثقافهة املشارك أكثر

 اإليثاري.

 
 مشكلة البحث

حووث النفسوهة االل فواا إلهوه     صور السلو  االج ماعي اإلةابي العي بودأا الب اإليثار أدد يعد 

، أفوراد ا  مو    هق أواصر اةبة بوا ث، ويف توأهمه ه يف بناء الشخصهة السلهمة ، واالعزاف مبدىدديثا

لنف  االج مواعهون  ، مما جعل علماء ا  وحتقهق ال قدم والرقي ملواطنههسمو با  ممما يعمل على ال

، ودوث ا سور علوى تشوجه  أبنوائهم علهوه منوع        ويسعون لغرسوه يف طالبنوا وأطفالنوا   ، يه مون بدراس ه

 تنمهة هعا السلو  العي أصبح نادرا. إىليف أم  احلاجة  نوحنن اآل ،الصغر

يشواهد ا صوم   بهوا دهوث    اإلنسوان صواب  إلعاقاا الصعبة ال  قود ي عهة من ااإلعاقة السموتعد 

قوادرا علوى االسو جابة هلوا      بال والي وال يصوبح  ، ال يفهوم منهوا  ، ولكنه من املثكاا املخ لفةوالعديد  العديد

كموا يكوون هلوعه اإلعاقوة توأثكا سولبها واضوحا علوى الفورد وعلوى           . يصوهبه باإلدبوا    أنوهو ما ميكن 

 ،)حممود  فعالها واج ماعها وأكادميها ولغويا وجسمها ودركهاناكل عام عقلها وبشي شخصه ه ناجو

3002.) 
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 ا طفوال دهوث ينفصول    ؛على السلو  االج ماعي للفرد اسلبه الإلعاقة البصرية تأثكأن كما 

، ممووا يزتووي علهووه مشوواكل كووثكة يف عملهوواا النمووو وال فاعوول  طووة بهوومعوون البهئووة اخلارجهووة اةه

، شوط هم الهومهوة، وتعوبكاتهم الوجههوة    أن، واآلخورين عودم اسو طاع هم مالداوة سولو      و ،االج ماعي

، اآلخريناالج ماعهووة امل ادووة أمووامهم لالد كووا  بوووالفوورص  وسوولوكهاتهم، وكووعلك نقووص خوو اتهم

 (.3006  ،اةها بهم )القريطي واالتصال بالعا  اخلارجي

 دهواة  واع السولو  املك سوي يف  أنو  أفضول  سولو  اإليثوار يعود مون     إىل أن  وتشك بعوض الدراسواا   

من  ا وىلتطور شخصهة الطفل بشكل إةابي ويبدأ يف املرادل العمرية  ، ووادد من أهم مااهرالطفل

حم واج أو تقوديم طعوام     دهاة الطفل عندما يشوج  اآلبواء أطفواهلم ب قوديم وادودة مون ألعوابهم لطفول        

 تكوووين شخصووهة اج ماعهووة م وافقووة موو  ، ويؤكوود علووى أهمهووة السوولو  اإليثوواري يفلشووخص مسووكا

 ،وضوروري  مهمأمور العواديا   ا طفوال تنمهوة هوعا السولو  لودى      أنا  م  وم  ا فراد اةوهطا بوه، و  

غايوة يف   أمور بصفة خاصوة  والبصرية املعاقا بصفة عامة ذوي اإلعاقة السمعهة ا طفالوتنمه ه لدى 

 أنهووم اع ووادوا سووواء موون اآلبوواء أو اةووهطا بهووم   أنقا املعووا ا طفووالفاملشووكلة يف  ،ا همهووة والصووعوبة

يساعدونهم ولوه  العكو . وبوالرغم مون      أنا شخاص العاديا ةي  أنو ،ةعلوهم موض  للمساعدة

الطفول يف هوعه احلالوة ينموو بدرجوة منخفضوة جودا مون نادهوة           أن، إال هعا قد ألودث بودون قصود    أن

 .(Keith, 2001)السلو  اإليثاري 

الصوم تطوور    ا طفوال % مون  99دوالي  أن إىل ((Keith, 2001ا ن ائج دراسة كهث وقد أكد

ي نفسوي  طفوال عهنوة الدراسوة واحلاصولا      إرشادكا بعد اس خدام برنامج ثالسلو  اإليثاري لديهم ك

 على درجاا منخفضة على مقهال السلو  اإليثاري.

( موو  دراسووة  3002علووي )مي مرفووت بهووو  ،(3000الوونيب دنفووي ) وت فووق ن ووائج دراسوواا علووي   

هووة نناا  إىلموون خصووائص الصووم واملعوواقا مسعهووا مهلووهم    أنيف  (Blankenship, 1993)يكهنشوونبال

املعواقا مسعهوا ميهلوون غالبوا      ا طفوال  أن، كموا  هةناطواء والعناد والعدونهة ودي ال ملك واالناوالعدو

   بسرعة.تشب أنمطالبهم ةي  أنمبعنى  ،باع املباشر حلاجاتهماإلش إىل

من  اإلناثتفوق العكور عن  إىل  (Bond & Phillips, 1971)ب توصلت دراسة بوند وفهلو

علوى دسواب    اآلخورين اإليثواريا هوم مون لوديهم الودواف  إلشوباع داجواا         أنكموا   ،يف اإليثوار  ا طفال

هووه  اووار أي مقابوول(، أي السوولو  الووعي تكووون ف ناال ضووحهة بووالنف  دون )اد هاجوواتهم اخلاصووة بهووم 

 .اآلخريناالد هاجاا العاتهة تالهة يف ا همهة الد هاجاا 

 Bond)بونود وفهلوب   دراسوة  م  ( 690، 3002منهي )دراسة  ،(6991وت فق ن ائج دراسة معاذ )

& Phillips, 1971) السولو   ))املوراهقا( يف السولو  الغوكي     اإلناثالفروق لصا  العكور مقابل  أن يف

 .اإلناثاإليثار لدى العكور أعلى عن نسب ه لدى  نسبة إسهامأنو ،اإليثاري(

 أن إىل (Ujiie,1982)ودراسووة أوجووي   ،(Weissbrod,1980) بهنمووا توصوولت دراسووة ويسوو ود   

 (.ا طفال) إيثارا من العكور أكثر اإلناث

، ق دالوة يف اإليثوار بواخ الف النووع    عدم وجوود فورو   إىل( 3000لت دراسة إبراههم )توصيف دا 

 ، وكعلك تبعا لل فاعل با عاملي النوع والبهئة.احلضر( -الريف)بهئة وباخ الف ال

عودم وجوود فوروق وفقوا للنووع يف اإليثوار م فقوا مو           إىل( 3009طوادون ) كما توصلت دراسة 

معوواذ و(، 6999ولكون خت لووف مو  دراسوواا عبوده )    (Woo, 2007) ووه ،(3002إبوراههم ) و(، 6992قطوي ) 

 (.3003) صويلحالو(، 3006عبد ا )و(، 6991)

 -لودى طوالب الريوف واحلضور    ودراسو ه  السلو  اإليثواري   تناول (3000إبراههم ) دراسةتقزح و

، وكوعلك دراسوة   يا والعاديا يف السلو  اإليثواري دراسة مقارنة با املعاقا بصر أيضاو ،دراسة مقارنة

قهوام الدولوة وا  مو     بضورورة   أيضوا صي توكما  ،ومسعها مقارنة للسلو  اإليثاري للمعاقا دركها
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أواصور اةبوة    ، ملوا لوه مون أهمهوة يف توثهوق     يثاري وتشجهعه با أفراد ا  م بال أكهد على السلو  اإل

، مما يعمل على حتقهق ا من والرقي وال قدم للمج م  وذلك من خالل تقديم صوور  با أفراد ا  م 

فوراد وتشوجهعهم علوى اإلقودام علوى السولو        من مناذج السلو  اإليثواري الو  تقودم القودوة احلسونة لل     

اإليثوواري، كمووا ةووي علووى ا سوور تشووجه  السوولو  اإليثوواري لوودى أبنائهووا، والعموول علووى تدعهمووه لوودى  

 .منع الصغر ملا له من أهمهة يف بناء الشخصهة السلهمة ا طفال

اسواا   تهو م   هوعه الدر  أنعلى الرغم من تعدد الدراساا العربهة يف جمال املعاقا مسعهوا إال  و

 إبوراههم و ،(3000دراسواا كول مون إبوراههم )     هتوهعا ما أكدبدراسة وتنمهة السلو  اإليثاري لديهم 

لووة باملقارنووة هووي دراسوواا قله ،الدراسوواا الوو  تناولووت السوولو  اإليثوواري يف البهئووة العربهووة   أنيف (3009)

الصووم  ا طفووالاإليثوواري عنوود لسوولو  تناولووت ا - توجوود دراسووة عربهووة  ه الأنووبالدراسوواا ا جنبهووة، و

الورغم مون أهمهوة هوعا السولو  يف تطوور شخصوهة الفورد وأهمه وه قوي تكووين            وذلوك علوى    واملكفوفا

 (Elizabeth, 2002)كموا أوصوت دراسوة إلهزابهوث      ،شخصهة اج ماعهوة م وافقوة مو  ا  مو  بأسوره     

 بطريقة إةابهة.  الصم للمساعدة يف تطوير شخصهاتهم ا طفالبزيادة درجاا اإليثار لدى 

الو  ت نواول   -يف دودود علوم البوادث ا     -ربهوة  هنا  ندرة يف الدراساا ا جنبهة والع أنكما 

 -تنمهووة السوولوكهاا اإلةابهووة مبووا فههووا اإليثووار لوودى املعوواقا بصووريا واملكفوووفا سوووى دراسووة جوووي 

املكفووفا قودرة أكو      الا طفو وال  أسفرا عن إظهوار  ( 3009يف غنهم،) Joy- Eroen (1992) إيروين

 ،منها يف مواقف الودمج  أكثريف مواقف الزبهة اخلاصة  ناعلى املشاركة االج ماعهة وال فاعل م  ا قر

الووعين ال حقوووا بفصووول   ا طفووالإىل أن  أيضوواوالوو  توصوولت  (Carpenter, 1994) دراسووة كوواربنزو

املعوواقا الووعين  ا طفووالموون  أكثووربهووة مسعهووا( أظهووروا اسوو جاباا اج ماعهووة إةا -املعوواقا )بصووريا 

 ال حقوا بفصول العاديا.

وت مثل مشكلة البحث احلالي يف حماولة تدعهم السلو  االج ماعي اإلةابي من خالل الكشف 

املكفوفا ومن اةنسوا يف كول    ا طفالالصم و ا طفالعن السلو  اإليثاري ومس واه لدى عهنة من 

، هوة ناهوة واملنافسوة والعدو  نناالسولو  اإليثواري قود يضواد سولو  ا       أنار باع ب ،اإلسكندريةمن مسقا و

عون السولو  اإليثواري     إلجراء دراسة البادث ان، وهعا ما دف  ه إدبا  الدواف  السلبهةأنويزيل ما من ش

 ،ذوي االد هاجوواا اخلاصووة ا طفووالهووة لوودى نناباع بوواره ضوورورة ملحووة حلفووظ ال وووتر والبعوود عوون ا 

 .الثقافهةمثل هعه الدراسة وخباصة الدراساا ع  إىل ناهداجة املوحل

 وميكن تلخهص مشكلة البحث يف ا سئلة ال الهة:

( يف كل إناثاملكفوفا )ذكور و ا طفالالصم و ا طفالما مدى شهوع اإليثار لدى كل من  -6

 ؟اإلسكندريةمن مسقا و

بوواخ الف النوووع  سووكندريةباإلاملكفوووفا  ا طفووالالصووم و ا طفووالهوول ل لووف اإليثووار لوودى   -3

 (؟إناثو ذكور)

 9-1بواخ الف العمور)   باإلسوكندرية املكفووفا   ا طفوال الصم و ا طفالهل ل لف اإليثار لدى  -2

 سنة(؟ 63-9 ،سنواا

-ذكوور  )املكفوفا مبسقا بواخ الف النووع    ا طفالالصم و ا طفالهل ل لف اإليثار لدى  -2

 (؟إناث

 9-1املكفوووفا مبسووقا بوواخ الف العموور)  ا طفووالصووم وال ا طفووالهوول ل لووف اإليثووار لوودى   -2

 سنة(؟ 63-9 ،سنواا

تبعوا للبهئوة )إسوكندرية و     املكفووفا   ا طفالالصم و ا طفالهل ل لف اإليثار لدى كل من  -1

 مسقا(؟
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 أهداف البحث
 ت حدد أهداف البحث احلالي فهما يلي:

املكفووفا يف مسوقا    طفوال ا الصوم و  ا طفوال الكشف عن مدى شهوع اإليثار لدى كل من  -6

 .اإلسكندريةو

املكفووفا   ا طفوال الصوم و  ا طفوال الكشف عن الفروق يف السلو  اإليثاري لودى كول مون     -3

والعمر الوزمين   ،(اإلسكندرية-مسقا )والبهئة اةغرافهة  ،(إناث-ذكور )سواء باخ الف النوع 

 ( سنة.9-63 ،1-9)
 إليثار املس خدم يف الدراسة احلالهة.املؤشراا السهكومزية ملقهال ا نابه -2

 
 أهمية البحث

يف جمال الصحة النفسهة وعلوم   مهمايس مد البحث احلالي أهمه ه النارية من كونه ي ناول م غكا  -6

وتزداد هعه  ،النف  اإلةابي من دهث دوره الفعال يف حتقهق البناء النفسي للفرد وهو السلو  اإليثاري

يف دودود علوم    -حوث ال  أجريت على هعا امل غك علوى املسو وى العربوي واةلوي     ا همهة ن هجة قلة الب

مزيد من الدراساا دوول السولو  اإليثواري وال عورف علوى مسو واه لودى         إىلفاحلاجة ماسة  - انالبادث

الد هاجواا اخلاصوة علوى    ، وفئوة ذوي ا بصوفة خاصوة   ا طفوال و رادل العمرية املخ لفة بصفة عاموة امل

وهوعه إضوافة    ،، وكوعلك القهوام بوإجراء دراسواا عو  ثقافهوة لبحوث السولو  اإليثواري         وجه اخلصوص

 تليب اد هاجاا كل من البادثا واملعاةا يف ا ال. أنال  من املمكن  وإثراء للمك بة النفسهة

دراسة اإليثار كأدود أشوكال السولو  االج مواعي اإلةوابي يعود مون املوضووعاا الو  ميكون مون             نإ -3

 وهو من املوضوعاا اةديرة بالدراسة. ،ا الوقوف على نافعة الصحة النفسهة واالج ماعهةخالهل

مقهال ي ناول السلو  اإليثاري وروعي فهه الشرو  السهكومزية قد ي هح الفرصة إلجراء  إعداد نإ -2

اب مزيد من البحوث املسو قبلهة عون السولو  اإليثواري لودى عهنواا عمريوة أخورى كواملراهقا والشوب          

، وكوعلك الوقووف علوى عالقوة السولو  اإليثواري بغوكه مون         عقلهوا وفئوة املوهووبا واملعواقا     واملسنا

ه يساعد على تكوين مقايه  أن، فضال عن ة والبهئهة والدميوجرافهة ا خرىامل غكاا ا خرى النفسه

 جديدة هلعا امل غك ت فق وال غكاا ال  تطرأ على البهئة اةلهة والعربهة.
كما ميكن حتديد أهمهة البحث احلالي على املس وى ال طبهقي يف ال أكهد على حبوث علم النف   -2

وذلووك باسوو خدام مقهووال السوولو   ،اإلةووابي وحبوووث جووودة احلهوواة وحتقهووق الصووحة النفسووهة للفووراد

تقويوة   إىل تهودف  وتقوديم الو امج الوقائهوة الو      ،يةرشاداإليثاري املعد يف الدراسة احلالهة يف العملهاا اإل

 ،واسو ثمار طاقواا ا فوراد وقودراتهم     Selfishnessهة نناا )اإليثار( والبعد عن ا ثرة )الشعور بالغكية 

اإليثوار وموا يورتبا بوه مون       نايسو خدم كوعلك يف تشوخهص ماواهر نقوص أو فقود       أنبل ومون املمكون   

هوا وختفهوف دودتها، ومون     مااهر كاخلوف والقلق واالك ئواب واضوطراباا أخورى... وحماولوة عالج    

هوة  ننااملمكن ال نبؤ باحلاالا املرضهة دهث يساعد يف الكشف املبكر عون دواالا االضوطراب النفسوي وا     

 السلو  اإليثاري من دالئل وعالماا الصحة النفسهة. أنهة باع بار ناوالعدو
سوة مو غك   كما ت مثول أهمهوة البحوث علوى املسو وى ال طبهقوي كوعلك يف تسولها الضووء علوى درا           -2

السلو  اإليثاري باع باره ضرورة لل غلي على املشكالا املعاصرة وال  ظهرا جمددا على السادة نارا 

تلك امل غكاا تعمل علوى تودعهم    ،لطبهعة ال غكاا السريعة يف جم م  القرية الواددة والسماء املف ودة

، لديوه روح االع وداء إلزالوة    من جوا  ها غوك ناداف  السهطرة وداف  ال ملك مما جعول الفورد م نافسوا عودو    

، فونحن املوربا مون    غكاا دخهلوة علوى جم معنوا   ، وهوي مو   ادية واملعنوية ال  حتوبا دوافعوه  العقباا امل

وحماولوة منوا ل عمهقهوا     ،إةابهوة  أكثراملمكن تفسك هعه امل غكاا يف ضوء فهم طبهعة م غكاا أخرى 

ية رشواد ، وذلوك مون خوالل الو امج اإل    هوعه املو غكاا السولبهة   ل حول حمول    ال  من بهنها اإليثاروتنمه ها 

 والعالجهة لفئاا العمر املخ لفة.
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حماولة توظهف الن ائج ال  ي م ال وصل إلهها يف الدراسة احلالهة يف العمل على زيادة فاعلهة ال نشئة  -1

اري لوودى ا فووراد خووالل ، وكفوواءة الوونام واملقوورراا الزبويووة القائمووة علووى إثووراء السوولو  اإليثووا سوورية

، وتودهود الو امج اإلعالمهوة املعنهوة بال أكهود علوى تنمهوة هوعا         دلهم العمرية والدراسهة املخ لفوة مرا

وال مسوك بوا خالق وحتمول املسوئولهة      اآلخرينالسلو  ل حقهق املشاركة االج ماعهة وادزام مشاعر 

 (.612ص، 6991، دسن)راد يف ا  م  مبا حتقق الصحة النفسهة للف

 

 مصطلحات البحث
 Altruismاإليثار  -6

"هو فعل يقوم به الفرد من تلقاء نفسه وتطوعا برضا وقناعوة مقودما    :هأنإجرائها ب البادث انوتعرفه 

على مصلح ه الشخصهة بهودف ختفهوف لالمهوم وزيوادة سوعادتهم دون مقابول أو        اآلخرينفهه مصلحة 

 مكافأة ين ارها".

 .املقهال املعد هلعا الغرض يففرد ل علهها القال بالدرجة ال ى ألصوي

 ChildrenDeafالصم  ا طفال -3

العين فقدوا داسة السم  قبل الووالدة أو   ا طفالهؤالء هم أنب:إجرائهاالصم  ا طفال البادث انوتعرف 

صول درجوة   ، وتعهة أو بودونها ملدرجة  نعهم من فهوم الكوالم املنطووق باسو خدام املعهنواا السو      بعدها 

، ومقهودين يف  ( سونة 63-1موارهم الزمنهوة موا بوا )    ، وتوزاوح أع أكثرديسبل فو  10لفقد السمعي لديهم ا

مدرسووة لصووم ولوالبنوواا  مدرسووة ا موول للبووناوكوول موون  ،مركووز الوفوواء االج موواعي للصووم مسووقا

 .باإلسكندريةاحلضرة بناا للصم

 Blind Childrenاملكفوفا  ا طفال -2

كلهوا منوع    مبصوره  وافقود  نالوعي  ا طفوال م هؤالءهأنبو : إجرائهوا  افكفوامل ا طفال البادث انوتعرف 

زاوح ، وتو  من أي إعاقوة أخورى  ، وخالاأقل( أو 1/10عن ) م، وتقل ددة إبصارهمأو بعد والدته موالدته

كول  و ،د عمر بن اخلطواب للمكفووفا مبسوقا   معهيف  ين، ومقهدة( سن63-1 )ا بام ةالزمنه مرهاعمأ

 .باإلسكندريةومدرسة زيزينها للبنا املكفوفا ر للبناا الكفهفاا مدرسة النومن 

 

 للبحث اإلطار النظري
 Altruismاإليثار أوال: 

، (6992الورازي، )تش ق كلمة اإليثار يف اللغة العربهة من أثر أو أثره على نفسه فهوي مون اإليثوار    

فوا ثرة  ."هو تفضهل املرء غكه على نفسوه" ( فاإليثار لغة 6991البعلبكي، ) الغكية ودي الغكواإليثار هو 

" :ويقوال لثوره علوى نفسوه ويف ال نزيول العزيوز       ،إيثارا يف تعريف جمم  اللغة العربهة هي اخ واره وفضوله  

فسهم " وإيثار الشيء بالشيء: خصه به واإليثارية عند علماء ا خالق: موعهي يعوارض   أنويؤثرون على 

واإليثارية عند علماء النف : اجتاه اه موام   ،على اخلك الشخصي اآلخرينتفضهل خك  إىلا ثرة ويرمي 

هوعا عون فطورة أو اك سواب )جممو  اللغوة        نا، سواء أكهول احلي فهه حنو غكه وقبل ذاتهوم اإلنسان

 (.1-2ص، 6992العربهة، 

، ويسو خدم يف معاوم    ثورة مقابول ا  Contواإليثار مفهوم اج مواعي وضوعه أوجسوت كونوت     

ه أنو دود النفعهوة. و   إىلاعهة للداللة على املعهي ا خالقي العي يعارض مبدأ اللعة وا ثرة العلوم االج م

خك ا  مو . ويف   إىل ناهما ين مهأن، بل اآلخرينالسلو  القائم على االرتهاح دهث ال ي عارض الفرد م  

، أو النووع الوادود  ا غريزية با أفوراد  ذلك ناجتا عن رواب ناعلم النف  تعين دي الفرد للغك سواء ك

 (.6912 ،مدكور)كار للعاا نإناجتا من  ناك
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صوهاغة ناريوة لإليثوار يف ضووء مفهووم       (Batson, et al., 1981)كما قدم باتسوون ولخورون  

وزيوادة   اآلخورين "الرغبة الداخلهة لدى الشخص إلسوعاد   :هأن، دهث عرفوا اإليثار بEmpathyال عاطف 

سواعدة خبو ة   املسواعدة اإليثاريوة حتودث عنودما ميور القوائم بامل       نأ اىرفاهه هم كغايوة يف دود ذاتهوا".   

فالشخص الكريم ذو الرغبوة القويوة يف اإليثوار ي صوف     ،املساعدةأل اج  يخر العال عاطف م  الشخص اآل

 ي.نناويقف دائما يف مواجهة الشخص ا  اآلخرينعلى مصا  النال  قبالعطف والقل

فاعلوه إفوادة شوخص لخور     من داخل الفرد ويقصد بوه   اإليثار هو سلو  تطوعي ينب  أنكما 

 ، وتضحهة الفرد اخ هاريا برفاهه ه من أجل مصولحة شوخص لخور    اار مكافأة خارجهةندون توق  أوا

(Eisenberg,1982). 

السولوكهاا اإليثاريوة هوي نووع مون       (Eisenberget al., 2010) ولخورون  إيسون ج  ىتركما 

 .هة )ا ثرية( أو العملهةننامن االه ماماا ا  أكثر ،السلو  االج ماعي اإلةابي

: هووو الرغبووة يف زيووادة سووعادة ورفاههووة ونفوو      مبعنووها ا ول (Reber,1985) وعرفووه ريوو  

: العموول موون أجوول أموون ومصوولحة الثووانيأو د ووى بقووائهم قبوول مصوولحة الفوورد نفسووه. واملعنووى  اآلخوورين

لفرد نفسه القائم بعلك للخطر. واملعنوى ا ول  أو اس مرار دهاتهم مما قد يزتي علهه تعرض ا اآلخرين

 مبدأ فضال عن كونه ممارسة أو سلوكا. إىله يشكنعمومهة وشهوعا   كثرهو ا 

 اآلخرينشغال بو نامن النال ودي و اآلخرين( اإليثار على اع بار سعادة 6999) يعرف دسوقيو

 ل االه مام بالنف .وااله مام بالغك يف مقاب Egoism هةننايف مقابل دي العاا وا 

 اآلخورين "السولو  يف صوا    ه أنو بسلو  اإليثاري ( ال620ص،6999كفايف )و د احلمهدعب فويعر

ال عووبك عوون  أسووالهيووضوو  اه ماموواتهم قبوول اه ماموواا الفوورد وا مثلووة علووى السوولو  اإليثوواري مثوول   

شوطة تطوعهوة   أنج يف دمانو ، واالوالودفاع النشوا عون دقووق اةوروما     ، وال عاطف االه مام، وال دعهم

 خلدمة املعاقا جسمها وعقلها.

إىل ه "سلو  أو فعول اج مواعي موؤداه العطوف وااله موام املوجوه       أن( ب6999كما يعرفه السهد )

ويشوومل هووعا السوولو  املشوواركة االج ماعهووة وادووزام مشوواعر    ،، بهوودف ال قلهوول موون لالمهووم آلخوورينا

 وال مسك با خالق وحتمل املسئولهة". اآلخرين

ه "السلو  العي ي ر تفضهل املصولحة العاموة للجماعوة    أن( ب69-69ص، 6992)قطي ا تعرفه بهنم

، ويعكو  يف نفو  الوقوت الشوعور     هة ودوي الوعاا  نناعلى مصا  الفرد اخلاصة ويوضح االب عاد عن ا 

 كما ألبه لعاته". خرينباملسئولهة االج ماعهة واملهل حنو دي اخلك ل 

( لإليثار مضهفا له البعد ا خالقي وكهفهة 29ص ،6992) ناتعريف عثم هعا املعنى يف وي ضح

ه "بنهة مركبة من كل من ال عواطف  أناة اآلخر العي ي عاطف معه فهعرف اإليثار بناتقههم الفرد ملع

ر تلوك  يفال عاطف هو اس شعار ل خور ملوا أل اجوه أو ينقصوه أي القودرة علوى تقود        ،واحلاسة ا خالقهة

دهث ال يقف املؤثر عنود دود ال عواطف بول      ن ثم ت سامى الغكية على ال عاطف؛خر، وماحلاجة عند اآل

 يليب داجة اآلخر". أنتقدير داجة اآلخر، ثم يرتف  علهه ب قديم ما عنده مبا ميكن  إىلي جاوز 

شطة أو السولوكهاا اإليثاريوة هوي    أنهو أفعال أو (Lefton,1994)يوضح لهف ونكما اإليثار و

الشوخص الوعي يسواعد    ف،دهث ال يوجد مكافأة خارجهة ممهزة اآلخريند وتنف  النال سلوكهاا تفه

يف داجة عندما ال توجد مكافأة واضوحة يكوون راجعوا بصوفة عاموة لكونوه إيثاريوا. وعلوى          الخر اشخص

شووطة وا فعووال  نكوول دووال الشووخص اإليثوواري ي وقوو  بشووكل دقهقووي عوودم وجووود مكافووأة بعوود ا        

وره ومشاعره بالرفاههة واهلنواء الشخصوي بعود قهاموه بالفعول اإليثواري هوو        ، فشعاةهدة والسلوكهاا

 نوع من املكافأة. 

الووعي هووو نوواف  ومفهوود و  املسوواعد لاإليثووار هووو سووإىل أن (Feldman,1994)  ناويشووك فهلوودم

 لكن ي طلي بوضوح تضحهة ذاتهة )ال ضحهة بالعاا(. خرينل 
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، ومبحوض  لسلو  العي يقوم به الفرد طواعهةذلك اه "أن( اإليثار ب366ص، 6992تعرف سالمة )و

  اار أي عائد أو منفعة تعود علهه".نااخ هاره بقصد إفادة شخص أو جمموعة من ا شخاص دون 

 النوال للعمول معوا   غبة مد على ري يع اإلنسانا  م   أن(Morris,1996) ولقد أكد موري  

، غك مرتبطة بأي مكسي أو ربح شخصوي فهدة وعندما تكون ا فعال النافعة واملومساعدة شخص لخر، 

ريوة ال ي وقو  أي  ههوز أو    الشوخص الوعي يفعول وي صورف بطريقوة إيثا      أنوفهعا هو السلو  اإليثاري. 

 ، باس ثناء رمبا الشعور الطهي )اةهد( يأتي من مساعدة شخص يف داجة.  مكافأة

ه السولو  الوعي   أنو إليثوار ب ا (Cialdini, et al., 1997, p.481)عورف سوهالديين ولخورون    وقود  

 دون االه مام مبا سهعود على الشخص من مكاسي خارجهة. خرينيهدف ل حقهق منفعة ل 

ي نأنوا اه موام أو اع بوار )ادوزام( غوك      هأنو ب اإليثار(Myers, 1998, p.585)  مايرز كما عرف

 هو مثال قوي لخر لل فاعالا االج ماعهة اإلةابهة.   – اآلخرينلرفاههة 

ن السولو   اإليثوار هوو جوزء مو     أن (Eisenberg,et al., 1999) ولخورون  أوضحت إيسون ج ولقد 

 ع   اإليثار جوهر الشخصهة االج ماعهة اإلةابهة.، وياالج ماعي اإلةابي

يقوم فهه الفرد مبجهوود موا    ه "ذلك السلو  العيأن( اإليثار ب9ص، 3000بهنما تعرف إبراههم )

أيوة   ق اإلفوادة هلوم دون الرغبوة يف تلوق    ، وحتقهاآلخريناة نامن مع ، وعن قصد بهدف ال خفهفتطوعي

 من جراء هعا العمل". ،اآلخرينمنفعة من 

أعلووى مسوو وى موون مسوو وياا السوولو  االج موواعي    "ه أنوو( اإليثووار ب9ص، 3006)النموورتعوورف و

أو اإلةابي وفهه ي طوع طفل مبساعدة طفل لخر مساعدة تكلفة ال ضوحهة بكول أو ءوزء مموا ألبوه      

ميثول أعلوى    هأنو كما  ،لل ضحهة أو من ا  م  امل لقيل  اار مكافأة خارجهة من الطفناأل اجه دون 

مموا يسو طه  مون     أكثور الفرد يقدم للغك ما يسو طه  و  نإدهث  درجاا السلو  االج ماعي اإلةابي؛

 ."إفادة د ى لو ضحى الفرد بشيء ألبه أو أل اج إلهه

، وي عوداه  حتوي لغوك  موا حتبوه لنفسوك      أناإليثار هو  أنفكى  (Batson, 2002) أما باترسون

 بعل العاا ملساعدة الغك. أيضاو ،اآلخرينل فضهل الغك على نفسك وكهف نساعد 

 ي مهمة عديدة وهي:ناتعريف اإليثار ي ضمن جو نإف (Monroe,2002) وفقا لو مونرويو

. هوعه املقاصود أو تلوك    جهودة كفايوة  هدة أو ا فكوار لهسوت   : املقاصد اةالفعل ضروري لإليثار

 ا فكار رمبا تكون منعكسة على هعا الفعل.

 يكون شعوريا أو رد فعل منعك . أني ضمن اهلدف إما  أنالفعل ةي  -

 هدف الفعل يكون مقصودا وم عمدا ملساعدة اآلخر. -

 املقاصد هلا أهمهة أك  من الن ائج. -

يكووون أ أداءه  أنالفعوول أو النشووا  ةووي  أنا فوو، وهلوع تكووون غووك مشووروطة أنا فعوال ةووي   -

 ويض للفاعل أو املؤثر )اإليثاري(بطريقة ال ت طلي أي نوع من ال ع

 سولو  تلقوائي ينبو  مون داخول الفورد، ال يو م بنواء        اإليثار هو" أن( 26ص، 3002ويرى إبراههم )

يثواري مصوا    ، يقودم فهوه الشوخص اإل   م علهه الفرد م طوعا عون طهوي خواطر   على طلي أدد بل يقد

 على أي اه مام لخر ال يقصد فاعله أي مكافأة أو مقابل يعود علهه أو ين اره ". اآلخرين

 إىل"هو السلو  الوعي ينشود الفورد مون خوالل القهوام بوه         :( اإليثار632ص، 3002تعرف منهي )و

عوره الوعي يونعك  بودوره علوى شو     كغايوة يف دود ذاتهوا     خورين حتقهوق السوعادة والرفاههوة والنفو  ل     
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يف  نابالسوعادة والرضوا عوون نفسوه والكورم والسووخاء مبعنواه املووادي والنفسوي واالج مواعي لكوول فورد كوو        

 ضائقة أو أ  به مكروه أو يشعر بالكرب غاي ه يف ذلك رضاء ا ".

، واه موام  اآلخورين ه تكري  العاا من أجول  أناإليثار على  (Watts, 2004)عرف وات  بهنما 

، وهوو مون   الفرد العي يقوم بالعمل اإليثاري، مما يؤثر على رفاههة هةنأنادون  اآلخرينالفرد مبساعدة 

 هنا سلو  ألقق الفائدة للغك م  عدم توق  أي مكافأة من مصدر خارجي.

بنوووع موون اةبووة واللطووف   اآلخوورينال عاموول موو  " :هأنوويثووار باإل( 21ص، 3002ويقصوود جووابر )

يثوار يههول للفورد    اإل أن. كموا  نو صوفة مضوادة للعودوا   وهو  ،بهودهم وتقديم العون للمح واجا وا خوع   

دود كوبك    إىلموروثوة ميكون تقوي هوا     يثار صفةوال عاون معهم. واإل اآلخرينش م  للعه أفضلفرصا 

 ".عن طريق ال علم

السوولو  االيثوواري هووو فعوول أشووهاء   موو    (Fujiwara, 2007, p.224)فورجهووواراولقوود عرف

 نسهي. ، وله  بشكل خاص لقريي أوأفضل

لو  هوو السو   :السولو  االيثواري  (Fujiwara & Lee, 2008, p.29)فوجهووارا ولوي   كما عرفوه  

، د ووى عنوودما لوواطر ب ضووحهة حم ملووة أو ممكنووة لرفاههووة الفاعوول    املقصووود لنفوو  أو فائوودة اآلخوور 

 )املشار (.

ه شوكل مون أشوكال السولو  االج مواعي اإلةوابي       أنو ( ب3009عبود املقصوود )  و ويعرفه طوادون 

، وذلوك بقصود حتقهوق النفو      ي تهديود أو ضوغا خوارجي   قوم به الفرد طواعهوة وبكامول إرادتوه دون أ   ي

بصرف النار عن توق  أي فائدة أو منفعة تعود علهه ن هجة  لخرينلشخص لخر أو جمموعة أشخاص 

 ملا قدمه.وي ضمن هعا ال عريف بعدين لإليثار وهما:

ة ويقصوود بووه الفوورد طواعهووة بقصوود حتقهووق منفعوو اووار مقابوول: نادون  خوورينتقووديم املسوواعدة ل  -

يطلوي   أن، وينطوي على قهام الفرد مبجهود ما تطوعها دون لشخص لخر أو جمموعة من ا شخاص

  اار املقابل.نا، بقصد املساعدة فقا دون منه ذلك

ذلك: ويقصد بوه ذلوك السولو  الوعي يبوادر بوه        إىلعلى النف  بالرغم من احلاجة  اآلخرينتفضهل  -

في علهه شهئا من ، وقد يضعل سلو  ما قد يكون يف داجة إلههد ب فضهل غكه على نفسه يف فالفر

 ، ولكنه يزكه طواعهة لغكه بغرض حتقهق السعادة والسرور لعلك الشخص.السعادة والسرور

"هو فعول يقووم بوه الفورد مون تلقواء نفسوه وتطوعوا برضوا           :هأن( ب3009كما يعرفه طادون )

بهدف ختفهف لالمهوم وزيوادة سوعادتهم     ؛على مصلح ه الشخصهة اآلخرينمصلحة  وقناعة مقدما فهه

 دون مقابل أو مكافأة ين ارها".

ا  املسواعدة ي م و  مبسو وى    أمنو ه منا من أن( السلو  اإليثاري 311ص، 3009) ماضيوتعرف 

وهوو ال  فع وه  ومنسوعاد اآلخور   ، ألمول يف نهاي وه الرغبوة يف إ   من الكفاءة وهو فعل تلقائي م عمدمرتف  

 ا يرتبا مبس وى الرقي ا خالقي للفرد.منإ وق  أية مكافأة خارجهة ويرتبا ب

، ولقد : "فعل أي شيء ملساعدة شخص لخرهأناإليثار ب (Morris,2009, p.82)ويعرف موري  

 طويل ا مد ناتج عن كونه إيثاري". ادائم اإةابه اأظهرا ال جارب امل كررة شعور

يقوم فهه الفورد  ذلك السلو  العي "هو ( 39، 3009إبراههم )ثاري كما عرفه بهنما السلو  اإلي

، دون الرغبوة  ، وحتقهق اإلفادة هلوم اآلخريناة نا، وعن قصد بهدف ال خفهف من معمبجهود ما تطوعها

 ."جراء هعا العمل اآلخرينيف تلقي أي منفعة من 

لو  قوهم )نيوا( للفاعول ي ضومن     سو  هأنبيثار اإل(Westfall, 2009, p.11)  ويعرف ويس فال

الفعول هوو أو ياهور لهكوون مودفوعا بشوكل        ناك إذا، طف( أي ا داسه  امل علقة باآلخراملشاعر )العوا
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الفاعول ال  ، حنون نسومهه إيثواري، و   ن الفورد نفسوه  مو  أكثور رئه  خارج اع بار )مراعاة( داجاا اآلخر 

 ل لهعطي.بشكل شعوري لنف  اآلخر للفع ةصهاغة قصد ونه إىلأل اج 

ا فعووال أو  إىليرجوو  اإليثووار  أن(Keskin& Jones, 2011,p.126) كسووكا وجووونز ويورى  

 شطة ال  ي م تشكهلها وتأدي ها بقصد مساعدة الفرد اآلخر بهنما عدم توق  أي تعويض أو فائدة.نا 

هنوا  أي ال فضوهل وال قوديم وال فضوهل     ا؛معنوى لغويو  لإليثار  أني ضح من ال عريفاا السابقة: 

 ، كما يعين الغكية ودي الغك.على دساب النف  خرينل 

علوى   اآلخورين تفضوهل خوك    إىل، ويرموي  ه يعارض ا ثرةأننى أخالقي دهث وعووه له مأنما وك

  يكونووا نفوو   أن، وثهق ووا الصوولة الغكيووة، وا خالقهووة أن، ويؤكوود كمووال دسوووقي وووور الشخصووياخله

، دواد الشوعور   ي مطلقنأناالطفل  أن: "دلة للخالق، و" فرويد" يقولعا، " فبلوير" ةعل الغكية مالشيء

تنشأ بطبهعة احلال يف نف  الوقت، بكول   ا خالقهة ال أن، ويضهف غباته، وةاهد بال ضمك لهشبعهابر

"  :، ل لوف بوواخ الف ا فوراد ويقووول  فزة الالأخالقهووة يف الطفولوة فضوال عوون هوعا فاسو مرار   ، وأقسوامها 

، فهووي نسووبة لكوول كووائن، يعووهش يف ا  موو  دواف  ا خالقهووة هووي ذاا أهمهووة خاصووة بال الوو أنبلوووير" 

 (.93ص، 6999فكثكا ما ت صارع م  مصا  الفرد )دسوقي، بال الي، وة اةماعةنالصه

، اآلخورين مبصوا    -هوة  نناللو من ا  -وكعلك لإليثار معنى لدى علماء النف  فهو اه مام 

، وهوو اإليثوار   اخلاصة فهنا  نوع لخر مون اإليثوار  وادد على مصلح ه وكما يؤثر شخص مصلحة فرد 

اإليثوار هوو فعول يو م بقصود       نإاالج ماعي أي إيثار مصلحة اةماعوة علوى مصولحة الفورد(. وبوعلك فو      

 يف املقابل. اآلخرين، بدون الرغبة يف تلقي أية منفعة من اآلخرينفائدة 

ه أنو ه للحكوم علوى السولو  ب   أنري ت فق على معام تعريفاا السلو  اإليثا أنمما سبق ي ضح 

 :إيثاري البد من

o اآلخرينيكون الداف  لفعل السلو  داخلها مثل االه مام وال عاطف م   أن. 

o  سعادتهم ورفاهه هم وحتقهق النف  هلم.اآلخرينااله مام يف هعا السلو  ينصي على ، 
o  وال يكوون  غايوة يف دود ذاتوه    لك يكوون اإليثوار  ، وبوع ت نوعهوا نو اغهاب املكافأة اخلارجهة أيوا ك ،

 ل حقهق غرض شخصي.

ه علوى الورغم مون اخو الف العلمواء يف وضو        أنو  (Westfall, 2009) ويسو فال وهعا موا ذكوره   

هوم اتفقووا علوى ضورورة تووافر      أنواع السولو  السوابقة لهوضوحوا الفورق بهنهوا إال      أنتعريف لكل نوع من 

مون أهوم هوعه الشورو       أن، وكو وكا إيثاريوا علوى السولو  بوصوفه سول     للحكم ا ساسهةبعض الشرو  

 الواجي توافرها ما يلي:

o  يكون السلو  تطوعها. أنةي 

o قصد به إفادة الغك.أي  مد ومقصود أي مساعدة الفرد ل خر؛هو م ع 
o  اار مكافأة خارجهة.ناي م فعله دون  أنةي  

 

 :  هوخصائص طبيعة السلوك اإليثاري
در عن الفرد د ى ميكننا تسمهة السلو  الصا ناتس دعي طبهعة السلو  اإليثاري ثالثة أرك

 سلوكا إيثاريا وهي:

 ي م طواعهة ومبحض اخ هار الفرد. أن -6

 ال عمد والقصد. -3
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مثوال   أفضول ولعول   ،ي م دون توق   ي فائدة أو منفعة تعود على الشخص العي يقودم املسواعدة   أن -2

 صوار دهوث   يعورف يف   ن، هو ما وق  يف املدينة بوا املهواجرين وا   يؤكد احلقهقة السابق ذكرها

، وإيثار وتسابق يف اد مال ا عبواء ، وكرم، وبعل، وسخاء، ومشاركة عن رضا ،البشرية دي تاريخ

ه   ينووزل مهوواجر يف دار أنووك ووي السووكة تؤكوود  أنصووار د ووى نمثلمووا دوودث بووا املهوواجرين وا 

مون عودد    أكثرنو اهم هلوم ك نا، يف مشاركة إخوصارنعدد الراغبا من ا  نال بقرعة  إ صارىأن

من قبلهم ألبون مون هواجر إلوههم وال     ميانوالعين تبوءوا الدار واإل)صدق ا  العاهم اجرين. وامله

 (.9سورة احلشر:)ةدون يف صدورهم داجة مما أوتوا( 

 أنومن أعلى مراتي اإليثار هي اإليثار على الونف ، مو  احلاجوة فهوي  ثول قهموة علهوا ةوي         

 ل قدم.والرقي وا نا معنا ا من وا م، د ى ي حقق  ون لكل فرد يف جم معنا نصهي منهايك

وقد داي اإليثار من دهث كونه ظاهرة نفسوهة اج ماعهوة باه موام علموي أخوكا وم وأخرا       

، املشو غلا بعلوم الونف  بوا أظهرنوا     ، بهنما ما زال بعهدا عن فكور  ا يف علم النف  املعاصر يف الغربجد

، أو السوولو  مووامهم بالسوولو  املضوواد للمج موو  اه  إىلويرجوو  ال ووأخر يف دراسووة اإليثووار يف علووم الوونف    

 (.6999 ،عبد الرمحن)االج ماعي السالي دون السلو  االج ماعي اإلةابي 

حناول البحث يف السلو  اإلةابي، وكهفهة تنمه ه، د ى ن فوادى وقووع السولو      أنوأوىل بنا 

اا ثوم حنواول معاة هوا؟    نن اور وقووع السولبه    ذاافلمو  .، " فدرهم وقايوة خوك مون قنطوار عوالج"     السليب

شاء جم معا صواحلا قويوا، جم مو  يسوود فهوه      نإنعمل على تنمهة اإلةابهاا د ى نس طه   أن فضلا 

 أي للمج م  بأكمله أو ال وافق الشخصي للفرد. ،اج ماعها نا، توافقا كامال سواء كال وافق

ال وافووق  أن (6992)عثمووان و عبووده، فهووعكر اإليثووار حتقهووق هووعا اهلوودف النبهوول    ويسوو طه 

، وعلوى موا يقودم علهوه بالسولو       درجة ما مي لكه الفرد مون اإليثوار  االج ماعي والشخصي ي وقف على 

، وأهوم هوعه   ود على الفرد مون السولو  اإليثواري   هنا  مناف  داخلهة وخارجهة تع أناإليثاري فهؤكدا 

ل خلارجهووة هووي تقبوو، وأهووم الفوائوود اقالفوائوود الداخلهووة هووي الرضووا عوون الووعاا وختفووهض درجووة القلوو 

وهكعا نورى أهمهوة اإليثوار وكهوف يعوود بوالنف        .قهق الوئام والسالم داخل ا  م ، وحتللفرد اآلخرين

 على الفرد وا  م  على السواء.

، ودهووث نشوور  دراسووة الووداف  وراء السوولو  الغووكي   ، بوقوود اهوو م علموواء الوونف  االج موواعي    

الغرائووز هووي الووداف  الوورئه  للسوولو   أن (موواعيمقدمووة يف علووم الوونف  االج ) ماكوودوجال يف ك ابووه

طبهعوة الوداف  حنوو السولو       ، ثوم تبع هوا دراسواا عديودة يف    الغرائوز ال عاطفهوة(  )أطلق علهها و ،الغكي

، ودراسوواا أخوورى دووول عالقووة السوولو  الغووكي  اا أخوورى دووول عالقووة السوولو  الغووكي، ودراسووالغووكي

 (.6991،معاذ)قد ترتبا بالسلو  الغكي  ، ال امل املوقفهة والشخصهةبال عاطف والعو

، تشوز  يف جمموعوة مون اخلصوائص تو ز        اإليثاري على اخ الفها وتنوعهاواع السلوأنكل و

 :(3000،)إبراههم وهي كما يلي ،وتوضح طبهعة السلو  اإليثاري

فهوه   فراي وو  أنعنصور ال ضوحهة ةوي     أنأي  واعوه يعوين ال ضوحهة والعطواء؛    أنالسلو  اإليثاري ب أن -6

 خل(.فقد تكون ال ضحهة باملال، الوقت، النف ، باةهد..إ)

 غك خمطا فهه للفعل ولكنه سلو  تلقائي حلاي ولكنه م دفق ومم د. -3

 سلو  اب كاري ي فجر كالودي واإلهلام. -2

 ال شكر على واجي(.)ه أي منفعة فهو م مثل يف القول الشائ  ئال ي وق  من ورا -2

 ي ي ودد فهه املؤثر م  املؤثر له.ناتقمص وجد إىل يبلغ ال عاطف فهه قم ه م حوال -2

 ت ضاءل فهه العاا أمام عامة اهلدف العي ي م ال ضحهة من أجله. -1
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، فوأعام سوعادة للموؤثر    ا عون طهوي خواطر   ال ي م بناء على طلي أدد بل يقدمه الشوخص م طوعو   -1

، ومنفعة أروع مكافأةثار هدف يف دد ذاته و، فاإلياآلخرينت مثل يف اإليثار نفسه من خالل مساعدة 

 وسعادتهم فقا. اآلخرين، والسعادة امل ولدة من مساعدة املؤثر و ت مثل يف اإليثار نفسه ي لقاها

الشووخص الووعي ي صووف  أنعلووى  (Nussbaum, 2002) ( ونسووبهوم6999وي فوق جووون دكووت ) 

ين لقوودرة علووى تكووو، ولديووه ااآلخوورينباإليثاريووة هووو شووخص ي صووف باالج ماعهووة ويعموول موون أجوول   

 .بسهولة ا صدقاء

، فاالجتوواه السولو  اإليثواري   إىلكموا دودث اتفواق عوام بوا العديود مون االجتاهواا يف الناورة          

يثاريوة مون وجهوة ناورهم     أهم مسواا اإل  أنالديين واحلربي واخللقي وال طوعي والبطولي أمجعوا على 

ر الوعاا، فاعلهوة الوعاا، االل وزام     هي الشجاعة، املودة، اةافاة على القهم، املسوئولهة االج ماعهوة، تقودي   

، الوداف   ة، املسواعد ة، الرمحوة، الكفواءة االج ماعهوة   نو ا، احلوي، ا م باملعايك الدينهوة، الوروابا االج ماعهوة   

( 3002ولقود أكود بوين جوابر )     .(Zahno,2003; Rushton,2004; Hoeard,2002) الداخلي حنو اإليثار

، وي مهز الشخص العي توجد عنده مسة اإليثار مبا من غكهمإقباال على اإليثار  أكثربعض ا فراد  أن

 يلي:

 مهال لإليثار من ا شخاص املنغلقا. أكثرف اح واملرونة فا شخاص ناال -

سولو    لوديهم  اآلخرينشخاص العين يشعرون مبسئولهاتهم جتاه ال وافق االج ماعي وال سامح: فا  -

 وأفرادهم. همنايف أدز اآلخرينإيثاري جهد وهؤالء يشاركون 

 ارتفاع مس وى الصحة اةسمهة والقوة لديهم. -

 فعالي لديهم.نارتفاع مس وى الثباا والضبا اال -

 فسهم.أنارتفاع مس وى ثقة ا فراد ب -

 .اآلخريناالجتاهاا السوية حنو  -

 .خرينالرغبة يف تقديم اخلدمة واخل اا اةهدة ل  -

العين ي مهزون باملهول لإليثوار هلوم لبواء      طفالا كالوالدين( تساعد على اإليثار ف)وجودهم يف بهئة  -

 ..ناي مهزون بالكرم والعطف واحلن

، سوف راد يعملون )يفعلون( بشكل إيثاريا ف أن (Ellers& Pool, 2010)ويرى إيلكل وبول 

فاء بها يف ال فاعالا ال  سوف ي م اإليهدة )االدزام أو ال قدير( اةهد، يك سبون )يرحبون( السمعة اة

، ى الفعول أو النشوا  اإليثواري نفسوه    فوائود السولو  اإليثواري ال تع مود فقوا علو       نإفولعلك املس قبلهة، 

 .اآلخرينعلى كهف يصنف )يرتي( هعا السلو  مقارنة بإيثار املنافسا  أيضاولكن 

، ر الداخلهوة هوي ا عوراف وال قالهود    زمواا وبواعوث اإليثوا   هنامهكإىل أن  لراء العلمواء   أشاراوقد 

 .(Geller,2001)، والفروق الفردية الشخصهة عاطف، العاطفةال 

اد اإلةوابي حنوو السولو     : اجتاه ا فور أهم شرو  اإليثارية هي أن (Fultz, 2000)فهل ز  ويرى

، االجتواه البطوولي دهوث    خلودماا بودون مقابول موادي أو معنووي     ، تقوديم ا اإليثاري، القدراا ال طوعهوة 

 ناء احلروب.يرتبا با خطار مثل ال ضحهة أث

 

 :مظاهر السلوك اإليثاري
 وهي كما يلي: ،هنا  ثالثة مااهر للسلو  اإليثاري 

 Helping Behaviorأوال: سلو  املساعدة: 
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، فهوو  دهوث ميثول اإليثوار الكامول     ؛دهث ميثل سلو  املساعدة قمة مس وياا السلو  اإليثاري

، اآلخورين اة ناد بهدف ال خفهف من معذلك السلو  العي يقوم فهه الفرد مبجهود ما تطوعي وعن قص

 يف املقابل. اآلخرينوحتقهق اإلفادة هلم دون أي رغبة يف تلقي أي منفعة من 

شطة ال  مون خالهلوا يعمول    نه هو تلك ا أنسلو  املساعدة ب (Clary, 1994)ويعرف كالري  

 اوار أي عائود يف   نا، دون اآلخورين ا فراد على تقديم املساعدة من أجل دل املشاكل امل علقوة بوا فراد   

 مقابل هعه املساعدة.

احلالوة  ، وقود يفقود يف هوعه    ينقع لخر من أموام القطوار السوري     فعلى سبهل املثال الشخص العي

، هعا ما يسمى بسلو  املساعدة دهث قام هعا الفرد مبجهوود تطووعي وعون    دهاته يف سبهل جناة اآلخر

 .خرينقصد بهدف حتقهق اإلفادة واملنفعة ل 

، هوو  ملفهوم وادود  نسلو  تقديم املساعدة والسلو  اإليثاري هما بديال أن( 6992سالمة )وترى 

 خورين ، بقصود حتقهوق منفعوة لشوخص أو آل    ض اخ هارهو  العي يقوم به الفرد طواعهة مبحذلك السل

 يكون هنا  أي عائد أو منفعة تعود علهه. أندون 

السولو  اإليثواري وسولو  املسواعدة هموا       أندهوث تورى    ؛( م  هعا الورأي 3000إبراههم )وت فق 

، فهقووم بوه الفورد اخ هاريوا     هما هو عبارة عن بعل جمهود تطووعي ، دهث كل منلعملة واددة أنوجه

وال ي وقو    اآلخورين كول منهموا يكوون الغورض منوه منفعوة        أن، كما اآلخرينوتلقائها دون طلي من 

 أي منفعة تعود علهه يف املقابل. املهمةالقائم ب

 

 Sharing Behavior : سلو  املشاركةنهاثا

 ،، دهث ميثول اإليثوار اةزئوي   من السلو  اإليثاري الثانيدهث ميثل سلو  املشاركة املس وى  

اة الو   نو اوذلوك ل خفهوف املع   ،لخورين فهو ذلك السلو  القائم علوى أسوال اق سوام الفورد موا مي لكوه مو         

طواعهة وخوالي مون    ، وذلك السلو  يكونعلم(-وقت -طعام -نقود)ا مي لكه م نايشعرون بها سواء ك

 يف املقابل. اآلخرينأي منفعة من  أي رغبة يف تلق

ه هو ذلك السلو  العي يقوم به الفرد طواعهة أن( سلو  املشاركة ب60ص، 6991وتعرف معاذ )

، فهموا   خور لمشواطرة الفورد مبحوض اخ هواره      كما ينطوي علوى  ،لل خفهف عن شخص أ  به مكروه

ه لصديق لوه ملسواعدته   عي يعطي جزءا من أجرالفرد ال نإفعلى سبهل املثال ف .بعض ا شهاء لصه من

ها هي اشوزا   أن، كما تعرف املشاركة بهعا الفرد قد قام بسلو  املشاركةمن اخلروج من أزمة مالهة 

علوى إشوباع   ميلهه االه مام وما ي طلبه الفهم من أعمال تساعد اةماعوة   ،يف عمل ما اآلخرينالفرد م  

 داجاتها ودل مشكالتها.

، بهنموا يف نفو  الوقوت    اآلخرينفاملشاركون هم العين يكون لديهم درجة من إشباع داجاا  

 يف اإلشباع(. اآلخرينأي مشاركة )يأخعون يف اع بارهم إشباع اد هاجاتهم اخلاصة بهم 

ه جمهووود أنووبه ي مهووز نوو  ؛سوولو  املشوواركة هووو أدوود ماوواهر السوولو  اإليثوواري   نإوهكووعا فوو

 اوار أي عائود مون جوراء هوعا      نا، دون اتهمنو ا، وال خفهوف مون مع  اآلخورين ، الغرض منه منفعة تطوعي

 السلو .

 

 : سلو  ال عاطفثالثا

ثول ال عواطف الباعوث    دهوث مي  ،وميثل سلو  ال عاطف املسو وى الثالوث مون السولو  اإليثواري     

( خفي وال ياهر، ولكنه له تأثك كبك على يناالسلو  اإليثاري فهو ماهر داخلي )وجد اخلفي يف إتهان

اتوه  نايكون لدى الفرد وعي قوي مبشاعر الشوخص اآلخور ومع   أنفال عاطف هو  ،ظهور السلو  اإليثاري

 ،الالزموة لل خفهوف عون الشوخص اآلخور يف ورط وه       ا عموال ولالمه م  وجود رغبوة لديوه للقهوام بكافوة     

دور ال عواطف يف السولو  اإليثواري     أنشاركة الفعلهوة. دهوث   دد امل إىلولكنه   يصل بعد  ،هاء لالمهنإو
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كموا   ،اآلخرينفالفرد فهه ي قمص مشاعر  ،يولد لدى الفرد الداف  للقهام بالفعل اإليثاري أني مثل يف 

هواء  نإاة إال بعود القهوام بالفعول اإليثواري و    نو ااتهم وال تن هوي هوعه اآلالم واملع  نو اه يشواركهم لالمهوم ومع  أن

 .ريناآلخاة نامع

سولو  إيثواري    إىلفال عاطف إما ي حول  ،اآلخرينفال عاطف هنا هو خطوة يف سبهل مساعدة 

، أو ياول داخلوي   وإخوراجهم مون ورطو هم ودوزنهم    ، اآلخورين ظاهري ياهر على شوكل فعول ملسواعدة    

 اة شديدة للفرد وأ  دفا.ناخم في م  مع

: ي مثول ا ول يف  ينجوزأ ل على ه يش مأنال عاطف ب (Batson, 1991, p.958) ويعرف باتسون

 ا عموال يف وجوود محوال للقهوام بكافوة      الثواني وي مثول   ،وجود وعوي مرتفو  مبشواعر الشوخص اآلخور     

هوة املعرفهوة   نااملكوناا الوجد نثالمي نااةزء ناوهع ،آلخر يف ورط هالضرورية لل خفهف عن الشخص ا

 واملكوناا اإلرادية لل عاطف على ال والي.

غوك   ،اإليثار مركي من ال عاطف واحلاسوة ا خالقهوة   أن( يف 29-29ص، 6991) ناويؤكد عثم

ها نافال عواطف هوو وضو  الفورد نفسوه وجود       ،ماي سوامي بهموا   فاضل منهما وي سامي علههما بقدره يأن

ه هو أل  بأشد ما تكون املقاربوة  أنك ،اآلخر موض  أو موقفألل الفرد تصوريا يف  أن، أو اآلخر نامك

فردا أو تردا أو ضوهقا أو فرجوا أو رضوا أو أسوفا أو      ،من مشاعر موجبة أو مشاعر سالبة ما ألسه اآلخر

كما ت لون الغمام عند مطال  الشوم  وعنود كول     ،ال  ت لون وت شكل اإلنسانما شاء ا  من مشاعر 

 الغروب. 

الفجووة   ميول  أنال عواطف هوو الودهود الوعي ميكنوه       أن(Hoffman, 1981)  هوفمانويعكر 

، وهلوعا  ضوهق للفورد نفسوه    إىلفال عاطف لديه خاصهة نقل حمنة الشوخص اآلخور   ؛ هة واإليثارنناا  با

يكوون مون    بال والي ، وضهق الفرد يكون دالة مكروهوة  نهة واإليثار وذلك  ننالديه عناصر كل من ا 

بعوض  وهلوعا السوبي عوا      ،املسواعدة ل خور الوعي يكوون يف حمنوة      إعطواء ختفهضها مون خوالل    فضلا 

ال عواطف دافو     أنهوة ويؤيود الورأي بو    نايعوود مورة ث   وفموان ه أنإال  ،يناأنه داف  أنالك اب ال عاطف على 

عواد  لديوه أب  أيضوا ه نإهة فنأناه عنصر أني ناال عاطف ء أندهث يعكر  ،ينأنامنه داف   أكثرإيثاري 

 حمددة جتعله دافعهة لإليثار:

 الل الشخص نفسه.ه يس ثار من خالل حمنة شخص لخر وله  من خأن - أ

 ، وله  للشخص نفسه.اآلخراهلدف الرئه  للسلو  العي ياهر يكون ملساعدة الشخص  - ب

خ صوار أو تقلهول   ، ومو  موا يفعلوه ال   لدى الفاعل تكون مقزنوة بدرجوة موا   حماولة اإلشباع أو الرضا  - ا

 جمموعوة دوافو    إىلمنوه ين موي    أكثور  اإيثاريو  ا، وهلعا يكوون ال عواطف دافعو   ضهق الشخص اآلخر

 ، والنجاح يف املنافسة.االج ماعي نا، االس حسة العاا مثل الكسي املاديخدم

موهال   أكثور ، واآلخورين اع وداء علوى    أقول ا فراد ذوي ال عاطف املرتف   أن( 6992) وتبا قطي

ال دريي يزيد مون االسو جاباا ال عاطفهوة عنود      أن، والف ا فراد ذوي ال عاطف املنخفضللمساعدة خب

نوا نزيود مون السولو      نإذا رفعنا نسبة ال عاطف مون خوالل ال ودريي ف   إ ه من املنطقينإك ف، لعلا طفال

 االج ماعي اإلةابي.

موهال   أكثور ا فوراد امل عواطفا    أن  (Wilson & Norman, 1994)نايؤكد ويلسون ونورمو

اهوا  اجتا شوخاص الوعين هلوم     أن، كموا وجود   تعاطفوا  قول علوى عكو  ا فوراد ا     اآلخورين مساعدة  إىل

 أن، وقود أوضوح   مهال للمشواركة يف تقوديم املسواعدة   أكثريكونون  اآلخرين، ويه مون بتعاطفها أك 

موا يزتوي   هنوا  عالقوة بوا ال عواطف و     أنه يبودو  أنو ، فحهث يي يزيد من االس جاباا ال عاطفهةال در

، من خالل ال ودريي ا فراد رفعنا نسبة ال عاطف لدى  إذاه أنمن املنطق  نإ، فعلهه من مساعدة إيثارية

 نا نزيد بعلك من مؤشر اإليثار.نإف
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 النظريات المفسرة للسلوك اإليثاري:
 :Ethical Hedonismمعهي امل عة )اللعة( ا خالقهة  -أ

 ا مر، وله  كل السلو  أن، العقهدة أو املبدأ بفالسفة يناقشون امل عة ا خالقهةالعديد من ال

 قاص أمله.نإمصمما لزيادة لعة الفرد أو  -يكون أني وة -، هو ا بوضوحكهف يكون إيثاري

، ين جووون فعوواالتهم، وال صوورف بشووكل إيثوواري ناالنووال املوودفوعون بشووكل م كوورر بواسووطة   و

 فعاالا السالبة.نفعاالا اإلةابهة ويقللون االناال

، اهلوودايااملونح أو  )واالج ماعهووة  املكافوو ا املاديوة  إىلأيضوا فعووال االج ماعهوة اإلةابهووة  ا وتوؤدي  

الو  توأتي مون مقابلوة     ملشاعر اإلةابهة عن املورء ذاتوه   كا( اآلخرين، وتقدير باةمهل ناالشكر أو العرف

 معايك العاا املثالهة للفرد.

يفسرون الدافعهة ولعللك هم من املشاعر السالبة. أيضاال صرف بشكل إةابي ينقص  أنكما 

   أو القلق العاطفي: املساعدة ختفف املشواعر السوالبة   للعمل على منفعة أو تأيهد اآلخر يف مصطلحاا ا

 (Hoffman,1982ال  تثور خالل ال عاطف م  الشخص يف موقف ا   )

، وفي هعا بها عض ا شهاء ال  يشعرونبالشعور بشكل فعلي ب اآلخرينال عاطف م  وي ضمن 

أ سوؤاهلم علوى   و ،شاهد املشاركون ال فاعالا ع  الفهديو بوا ا زواج . السهاق نسرد ال جربة ال الهةا

 &Levenson)وهووو الشووعور لكوول حلاووة    د ا زواجاإلةووابي أو السووليب  دوو  ناتقوودير درجووة الوجوود 

Ruef,1992) .ا ربا ربطووا تقوديراا املشواركا مو  تقوديراتهم      نإل قههم دقة هعه ال قديراا، فو 

، فهووم اآلخور  عنودما يشوعر النوال بوأ     ه أنو عنود كول نقطوة. وقود أ اسوو ن اج      كهوف شوعروا  لولزواج ب 

ورهم ويسو خدمون شوع   -بشكل قوي )عاطفي( أقل ناك إذايشعرون بنف  الشيء، -يفعلون بالصواب 

تس خدم النوال بوضووح بديلوهم الرئهسوي      فعاالا اإلةابهةنبااله أنلقهال شعور الشخص اآلخر. كما 

 .(Westen,1999) فسهمأن عماق 

 

 Evolutionary Perspectiveاملناور ال طوري  - ب
 هلم جدال دول اإليثار كخطووة إضوافهة بواسوطة إعوادة حتديود      علماء النف  ال طوريا نإ

بواسوطة هوعا ال عريوف أو ذلوك ال حديود محايوة أو وقايوة ذاا         ، واجي نإااله مام واملهل العاتي كنجواح  

 الشخص ودصهل ه )ذري ه( هو اه مام أو مهل تطوري للكائن العضوي.

 قوواء ناال أنوالوعي يؤكود    ،املشوز ( )ال بوادلي  مفهووم اإليثوار    إىلوالناريواا ال طوريوة تودعو    

ت الفائدة اة ملوة لكول فورد    ناك إذااا ال  ت صرف بشكل إيثاري نا)االخ هار( الطبهعي يفضل احلهو

يف البقوواء املكاسووي لكوون  ااخلطوور صووغك ناكوو إذا،ي جوواوز اةهوود اة موول. وبكلموواا أخوورى اإضووافه اوق وو

 هة أو ا ثرة.ننامن ا  أكثرتكهفهة  إسزاتهجهةيعد اإليثار  نإ، فكبكة اجهة ن)العهش( واإل

ونف  اةدال يطبق على البشر. فوال ناهم االج مواعي للحمايوة امل بادلوة أو املشوزكة، مجو        

قارنوة باملودخل   م ، اجي أعام لكل عضوو علوى امل وسوا   نإوهلعا فصاعدا تسمح حنو جناح  ،مثال الطعام

 ا عضاء ومزايا املعرفة املشاركة والثقافة. ناالعي يفقد أمالفردي بشكل كامل 

فوة  ، أو م  تكل، وبدون ربح أو مكسي واضحاآلخرينالسلوكهاا ال  تساعد  إىلواإليثار يرج  

 أنالفعول أو السولو  ميكون     ناكو  إذاوالفالسفة وعلماء النف  ال ي فقون ما  ،للفرد ذاته أو جهد كامن

يشوعر  ي ةعل املؤثر )اإليثواري(  يكون مقصودا بشكل فعل اكل إيثار واضح ناك إذايكون إيثاريا أو ما 

النووال  أنأو ا دسوون )اللووعة أو امل عوة ا خالقهووة(، ولكوون علموواء الونف  ال طوووريا يقزدووون    فضول با 

موهال لل صورف إيثاريوا     أكثور ي صرفون يف طرق تزيد من مالءم هم )صالده هم( الشواملة ويكونوون   

 ((Westen ,1999هعه الااهرة تسمى باإليثار ال بادلي )املشز ( نإ، فاآلخرينمقارنة ب إزاء ا قارب
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اإليثار هو  أنالنارية ال طورية تقزح  أن(Huffman,et al.,2000) ولخرون  هوفمانويؤكد 

 نإه يفضل العهش ملوروثواا أو جهنواا الفورد، وكودلهل علوى ذلوك فو       نسلو  غريزي تطور تدرةها  

امللكة( نحل يعهشون  مهم عمال ال)ا فعال اإليثارية م  الصنف املنخفض  أننارين يعكرون هؤالء امل

اإليثوار ال  ف. اآلخورين اإليثار يف البشر يكوون أقووى جتواه أطفوال الشوخص وا قوارب        أنواحلقهقة أو الواق  

 اا املس قبلهة. اجناإل عنع  ت فرد ولكن موروثاا أو جهناا الفردسوفألمي ال

 

 ناورالبهولوجي لإليثارامل - ث

وووورص علووى ا قووارب الووعين    احل إىلهنا ووووناا توجووووواةه أن (Myers, 1988)د مووايرز وووووأك

أدد أشكال ال ضوحهة بوالنف  الو  سووف تزيود مون بقواء اةهنواا هوو ترسوهخ            نإ، ومن ثم فألملونها

يعملوون علوى بقواء جهنواتهم     اةهد للبناء فاآلباء العين ةعلوون رفاههوة أبنوائهم يف مقدموة اه موامهم      

مسوواعدة موون يقامسوننووا  إىلنووا منهوول أن، ويقووزح هووعا املبوودأ )موون اآلبوواء الووعين يهملووون أبنووائهم  أكثوور

مون مسواعدة    أكثرمساعدة من يعهشون ءوارنا  إىلنا منهل أنوي شابهون معنا يف اللون واةسم كما 

 الغرباء(.

 شووار اةهنوواا عوون طريووق ناسوواعد علووى السوولو  اإليثوواري ي أنويوورى أصووحاب هووعه الناريووة 

 بارتوال و يناوهوعا موا أكوده شواراب     ، خواب الطبهعوي  ن خاب العشووائي، وهوو ام وداد ملفهووم اال    نمفهوم اال

(Sharabany & Bartal, 1981) ا فوراد اإليثواريا يسواهمون يف إبقواء      إىل أن  هوعه الناريوة تشوك     أنب

 هة توالد جهناا اإليثار.ناإمكوبهعه الطريقة تزداد  ،أقاربهم وجمموعاتهم

 أنأي  ؛جهول  إىللإليثار ت مثل يف نقل اةهناا من جهول   ا ساسهةالوظهفة  أنومن هعا ي با 

ا قوارب   أناهلدف ا ساسي للسلو  اإليثاري هو عمول اخلوك، ومصولحة النووع ككول، وي ضوح كوعلك        

السوولو  اإليثوواري  أننووا ن وقوو  نإاملقووربا يشووزكون يف نسووبة كووبكة موون اةهنوواا الوادوودة، وهكووعا ف

 ي قدم يف اةماعاا كلما ارتفعت أو زادا درجة القرابة.

السولو    أنظهورا  يف تفسك السلو  اإليثاري، دهث أ هعه النارية لعبت دورا مهما نإوبعلك ف

اره يع مود علوى   السلو  اإليثاري يف نشوأته، ومنووه واسو مر    أنفهي تؤكد على  ،اإليثاري سلو  موروث

 ا بناء كما تن قل اةهناا املخ لفة. إىلالسلو  اإليثاري ين قل من اآلباء  أن، وعور البهولوجهةاة

 

 مناور ال حلهل النفسي -د

ي الفطووري نوواو ثوول اةي ثالثووة هووي "اهلووو"   نوواموون جو "فرويوود"ت كووون الشخصووهة لوودى   

واملهوواراا ة ومقوور العملهوواا وهووي قاعوودة اإلراد ،ي السووهكولوجينوواوت مثوول يف اةا " نووو" ا  ،البهولوووجي

 إىلتنقسووم  ا العلهوا نو وا  ،تعكوو  املعوايك والقوهم  ي جم مو     الو  "  ا العلهوا نو و" ا  ،اكهوة واملعرفهوة  اإلدر

 ا املثالهة.نوا ،قسما هما الضمك

، عموا ارتكبووه مون سولو      ا طفوال ب نايوقعوه ا بوو  اك سواب الضومك مون العقواب الوعي      وي م 

أو د وى  دوا يقووم الفورد     والعقاب ،، واحلكموالضمك له القدرة على احلار،أو شرا ئاخط نايع  ه ا بو

وما يثهبونوه  اآلباء تنشأ عما يس حسنه ا املثالهة ن، وا بسلو  ينحو عن تلك املعايكيقوم  أنلطر بباله 

هة ومعايك للقهم االج ماعهة والثقافعلن عن ظهوره دا ي م اس دخال الطفل تا العلهان، وا من سلو 

 (.6992 ،)سالمة اخلطأ والصواب

ارتباطوا بنموو    كثور  ثول تركهوي الشخصوهة ا     ا العلهوا نو ا  أنويرى رواد ال حلهول النفسوي   

، الكبوت  أسوالهي  ا عون طريوق اسو دخال   نو هوا تعوديل لل  أنأي ،انوهي تنشأ اش قاقا من ا  ،السلو  اخللقي

حتودث عنود تصوفهة الصوراع      ل طابقواا الو   ا نااةون  إبو   الصورة املثالهة للوالد مون نفو    واس دخال

أهمهوة لثوار   قود أكودا علوى    ي ضمن عنه نشأة الضمك اخللقي، ونارية ال حلهل النفسي ، مما ا ودييب



 22  1121 (،6) 6مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا،  -أماراباك

 

 ا سووريةيف ذاتهووة املعووايك  اهلويووة تلعووي دورا مهمووا   أنو ،ال جربووة املبكوورة علووى سوولو  املردلووة ال الهووة   

بوا خالق والكورم    نامون خوالل ال عامول مو  أبووين ي صوف      ه نو   ؛وموا يلوي ذلوك مون قوهم     ، واالج ماعهة

 (.6992 ،خم ار)كن اك ساب هعا السلو  اإلةابي ميواإليثار 

يثواري ينبو    هعا السلو  اإل أنو ،ينأناالداف  وراء السلو  اإليثاري هو داف   أنويبا " فرويد " 

فالطفل ي عواون مو  أدوداث     ؛خلهةمس وياا دا، على معناال  تعهش وت طور ا العلها نمن اد هاجاا ا 

يكوون قبوول    ،وب طبهق هوعه القوهم واملسو وياا الوراثهوة    ،ومسو وياته  ،والديه املناسبة لسلوكه وقهموه 

املسوو وياا  نا، وموون خووالل العملهوواا يووأتي الطفوول توودرةها يف اد ضوو    ا كوو الثقافووة الطفوول داخوول  

 فاعالا املبكرة با الطفول وأبويوه   عهة النوتق  يف للطفل ا س  االج ماعهة  نإللمج م  فا خالقهة 

(Williams, et al., 1996). 

 

 املناور االج ماعي للسلو  اإليثاري: -هو 

ناريوواا الو علم تفسور السوولو  اإليثواري بونف  املبوواد       إىل أن  (Bartal, 1976) يشوك بارتوال  

تفسوك السولو  بشوكل     إىلاملس خدمة يف تفسك أي مااهر سلوكهة دهث ميهل واضعو نارياا ال علم 

تووافرا ظوروف وشورو      إذا عام والسلو  اإليثاري بشكل خاص كوظهفة للاروف البهئهة واملوقفهة

 ال علم املالئمة.

منطقهوة لإليثوار    كثور ال فسوك ا   أنويرى معام علماء االج ماع مون خوالل البحوث الووراثي     

ا دهوواء االج موواعي القصووة   عووا  Gouldوقوود اسوو خدم جولوود   ،ي البشووري قوامووه الوو علم نوواعنوود اة

ار باملكوث خلف جمرى جلهدي بهنما الباقون من عشوكته  ا نال قلهدية لإلسكهمو العجوز العي قام باال

ويورى   ،كول عشوكته ل فوون مون احلهواة      نإي حركون حبثا عن الغعاء، فبدون هعا العمل اإليثاري ف

تضوحهة   نإدهوث   ؛فهوه أصول إيثواري   ه ال يوجود  أنو ه مون السوهل مناقشوة هوعا العمول ب     أنو Gouldجولود  

السلو  االج ماعي النفعوي فهوو عمول لوه  لوه       إىلالعجوز اإلسكهمو ما هي إال تضحهة تقلهدية وأقرب 

يقووم أطفوال اإلسوكهمو يف     ،أصل جهين بل قائم علوى ال قالهود، ومو  مثول هوعا ال قلهود الثقوايف املك سوي        

 ،العين ضحوا حبهاتهم من أجل بقاء دهواة ا مووع   مرادل السن املبكرة باالد فال مبثل هؤالء ا بطال

عندما يصبحون كبارا يف السن وضوعفاء   -بدورهم  -ا طفالهؤالء  أنوميثل هعا االجتاه يف ال أكهد ب

 . (Phares,1988)هم سهسعون ملثل هعا العمل البطولينإف

اسو مراره وفقوا   أي سلو  لخر يو م اك سوابه و   أنه شأنالسلو  الغكي ش أن( 6991وترى معاذ )

 أنمبعنوى   ،ال ودعهمي  ي حودد وفقوا ل ارلوه    اإلنسوان سولو    أن"سوكنر " دهوث يورى    ؛ال دعهم قوانال

 سلو  الفرد يف الوقت الراهن ما هو إال حمصلة لكهفهة ال دعهم السابق للسلو  املماثل يف املاضي.

دة عوا  أن، االج ماعهوة(  –املعنوية  –ملادية )ا ال دعهم قواناوهكعا ترى نارياا ال علم وفقا ل

الوعي يو م   ي كورر ويعموم يف املواقوف املشوابهة بهنموا السولو         نميهول   السلو  العي ي م إثاب ه يقووي و 

 ه ل في أو يكف.أنجتاهله أو عقابه من اة مل 

، ومالداوة  لسلو  اإليثاري عن طريوق االق وداء  ه ميكن تعلم اأن Bandura دوراناكما يرى ب

هي نقل املعلوماا للمشاهدين عن كهفهة تناوهم  ملثكاا النمعجة ا ساسهةظهفة الو أنوسلو  الغك، 

يوعكر النمووذج   ا  جديودة مون السولو ، ويف سون الدوق      أمنو أشوكال و  إىلاالس جاباا املكونة، وحتويلها 

 ة فعلها للقهوام بالسولو  اإليثواري   ولعا يقوي النزعة املوجود،السلو  اإليثاري سلو  مرغوب أنللطفال 

(Sharabany & Bartal, 1981). 

 أنفهوي تورى    ؛السلو  اإليثواري يف تفسك  ا وكبكاهعه النارية قد لعبت دورا مهم نإوبعلك ف

ال نشوئة   أسوالهي وومك سوي مون خوالل عملهواا ال طبهو  االج مواعي،       السلو  اإليثاري سولو  مو علم   

 أناالد مال بو وتعزز  ،السلو  اإليثاري كل هعه تسهم يف تعلم،واملعايك ا  معهة ،االج ماعهة املخ لفة

 داخل جم م  وأسر تشج  اإليثار سوف ياهر لديهم هعا السلو  اإليثاري.ا فراد العين ينمون 
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 النارياا ا الهة املعرفهة -و

وجوود عالقوة   " ن النمو املعريف، فافزض "بهاجهوة ع Piaget ةل بهاجهاهعا االجتاه بأعميرتبا 

وال عواون ال لقوائي    ،وااله موام با دكوام ا خالقهوة    ،ين وموا يصوحبه مون نضووج    مطردة با العمر الزم

ال فاعوول ن هجووة  اآلخوورينإدرا  وتفهووم زيووادة العموور تووزداد القوودرة علووى  فموو   ،اآلخوورينواد هاجوواا 

، اآلخورين دائورة   إىل ا طفوال  هوز سولو     املس مر، وامل  الي مو  البهئوة واخلوروج مون دائورة الوعاا الو        

الوظووائف  أن" ةويؤكوود "بهاجهوو.(Eisenberg, 1982)علووى رؤيووة العووا  موون زوايووا خم لفووة    ةوالقوودر

ك م وأثر  ووو فلوه  هنوا  فعول عقلوي غ     عون الوظوائف العقلهوة عنود أداء أي فعول،     هة ال تنفصول  ناالوجد

بوا النموو العقلوي    هنوا  توازنوا    أن، وي جمرد  اما من الفهمأنبالعاطفة، وباملثل له  هنا  فعل وجد

اخلوروج   إىلهوة  ناه مون النادهوة الوجد  أمرين هي  ،با اخلروج من ال مركز يف العاا ن هجة لالد كا و

يو م يف  با دكام ا خالقهة ال  يقرها ا  م ، واالد كوا   يف العاا عن طريق االد كا  من ال مركز 

هطهعهووا، أنغووي وال وجههوواا الوو  ينب مووراي لقووى ا ونهم مسوومسوو ويا: اد كووا  الطفوول بالراشوودين، و 

وجوود موردل ا منفصول ا    " بهاجهوة ويفوزض "  ،، فمعهم ي ناقش وين قدا طفالواد كا  الطفل ب

 وثهقا م  بعضهما البعض وهما:ن ترابطا اابط ن ومزم  ابع اولكنهما  ،لل طور والنمو املعريف لإليثار

هشووعر خبلووا بووا  ف اآلخوورينالطفوول علووى وعووي مبوودركاا  وفههووا ال يكووون : ال مركووز يف الووعاا -6

 ا طفوال دوول نفسوه، ف  فالطفل ذاتي يف تفكوكه، ويودور   ، اآلخرينإدراكاته الشخصهة، وإدراكاا 

بهوم، وةودون صوعوبة يف فهوم وجهواا الناور        اخلواص ميهلون لرؤية وفهم العوا  مون مناوورهم    

، ن البوالغا الو  ي لقونهوا مو    مرام  ا وي صرفوا بشكل ي سق  أناملردلة ألاولون ويف هعه  ،البديلة

تنقصوهم القودرة    ا طفوال  أناملردلة بشوكل عوام جنود    وهنا ياهر معنى السلطة والعقاب، ويف هعه 

يقلل اد مالهوة ظهوور    أنه أن، وهعا من شل مركزهم دول ذواتهم اآلخرينعلى اس شعار مشاعر 

 سلو  اإليثار.

 أنمهووز هووعه املردلووة بوو واالسوو قالل، وت وميكوون تسوومه ها مبردلووة النضووج  : ا خالقهوواا امل بادلووة -3

، حتكموا  أكثور السولو  يف الاهوور بشوكل    يبودأ   بال والي واملبواد  قود أ إرسواؤها بالفعول، و     قواناال

وهووو بسوولوكه هووعا يقووزب اقزابووا واضووحا موون   ،ويبوودأ الفوورد بال عوواون موو  الراشوودين ويصووادقهم 

هوعه ا فعوال علوى أسوال     ة ون هجو  ،يف احلكم على ا فعوال  أيضاويبدأ ، اةماعة ال  ألها يف إطارها

، اآلخورين الد هاجواا  منوه املعريف العي ياهر يف إدراكوه   إىل أيضا باإلضافة، وعهه بالقصد والنهة

 أنوميكنه كوعلك  ،، وجماراة مشواعرهم اآلخرينه وشكره خلدماا ناال عبك عن ام نميكنه كما 

تبادلهوا وهنوا    وةعلوه ي صورف سولوكا تعويضوها    ، ، وي عواطف معهوم  اآلخرينيض  نفسه موض  

 .(Sharabany & Bartal, 1981) ياهر السلو  اإليثاري

أخالقهاا املساعدة كسلو  أخالقوي   أنيرى  بهاجهة أن(Rushton, 1981)  يوضح روش ونو

دهث يبودأ الطفول يف رؤيوة العوا  مون دولوه خوالل وجهوة ناور           ،يبدأ يف البزوغ منع بداية سن السابعة

وميضوي بوا ا واراة     ،واد هاجواتهم  اآلخورين يضو  يف اع بواره    ،عشورة  ةالثانهو وتزيود د وى    ،اآلخرين

 املساعدة ال لقائهة. إىلاة ية 

هوو دالوة خاصوة    السولو  اإليثواري    أن (Bartal & Raviv, 1982) فورافه تالرولقد اقزدا با

يثوار أو  اإل أنإال  ،أداؤه ن هجوة دوافو  خم لفوة   سولو  املسواعدة ميكون     أنورغوم   ،لسلو  تقديم املسواعدة 

لكي تكون لوه القودرة علوى أداءه     ،عمل معقد ي طلي مهاراا معرفهة معهنةالسلو  اإليثاري عبارة عن 

ل قوديم املسواعدة    اآلخورين : القدرة علوى إدرا  داجواا   منوكسلو  أخالقي ي كون السلو  اإليثاري 

 ،أي إثابة خارجهوة   وعدم توق،ورؤية عمل املساعدة كهدف يف دد ذاتهثم ا داء ال طوعي للعمل  ،هلم

وتطوور ومنوو    ،االج مواعي املعوريف  مس وى م قودم مون املناوور     إىلأل اج السلو  اإليثاري  نإف بال اليو

 ا دكام ا خالقهة.
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ل طوور  سوت مرادول   " مون خوالل   ورافهوف  بارتوال ومن ثوم ينموو السولو  اإليثواري وفقوا آلراء "     

مبادرة داخلهوة مو    ،للسولطة  نااإلذعو ،اةودد ماديا لل عزيوز   نااإلذعو السلو  اإليثاري، وهعه املرادل هي 

 السلو  اإليثاري. ،ال بادلهة العامة،السلو  املعهاري وفق املعايك االج ماعهة،مكافأة أو إثابة عهنهة

 ،هوعه الناريوة أسوهمت بشوكل فعوال ومهوم يف تفسوك اإليثوار أو السولو  اإليثواري           نإومن ثم فو 

أي يع مود تصورف الفورد فهوه علوى إدراكوه        ؛ه سلو  مووقفي أن علىتنار هلعا السلو  اإليثاري دهث 

 للموقف وتفسكه له.

 تعقيب
كول   أنوجود   ،ب فسك السولو  اإليثواري  وبعد اس عراض النارياا ال  قامت  ضوء ماسبق يف

فالناريوة   ،نارية قامت ب فسك السلو  االج ماعي اإلةابي مبا فهوه السولو  اإليثواري مون مناورهوا     

نارياا ال علم واملناور على عك   ،ؤكد على ا سال الوراثي واةهين للسلو  اإليثاريالبهولوجهة ت

عملهوواا ال طبهوو  وال نشووئة   السوولو  اإليثوواري يوو م تعلمووه موون خووالل      أناالج موواعي الوو  تفووزض   

ناريووة ال حلهوول النفسووي  أنموو  البهئووة االج ماعهووة يف دووا جنوود وعوون طريووق ال فاعوول  ،االج ماعهووة

أموا  ،املبكورة للطفول مو  تأثكاتهوا املسو مرة والدائموة كمحودداا للسولو  اإليثاري        خلو اا  تركز علوى ا 

مون الصوعوبة    ناتؤكد علوى أهمهوة النضوج يف البنوى املعرفهوة للفورد، لوعلك كو         يعرفهة فهالنارية امل

لوجهوة  فسلو  الفرد ما هو إال ن اج للعملهة البهو،االع ماد على نارية واددة يف تفسك السلو  اإليثاري

 عملهاا النضج واالرتقاء املعريف واخل اا ال  مير بها الفرد.ثقافة والبهئة على الفرد وتأثك وتأثكاا ال

ه يصعي االع مواد علوى أي مون هوعه الناريواا منفوردة ل فسوك السولو          أنونس ن ج من ذلك 

ي: وووووه نا احلسووبو إال نيوورة جمموعووة موون العواموول ةووي وضووعها يف وووووووفسوولو  الفوورد مووا ه  ،اإليثوواري

 ،وتأثك عملهاا النضوج واالرتقواء املعوريف    ،وتأثك الثقافة والبهئة على الفرد ،صر البهولوجي املوروثوووالعن

واخل اا اخلاصة املمهزة ال  يك سبها الفرد. فلكي ن مكن مون تفسوك السولو  اإليثواري تفسوكا مرضوها       

 السلو  اإليثاري.رياا املخ لفة ل فسك ينبغي حتقهق ال كامل با لراء ووجهاا نار النا

 

 هأشكالو السلوك اإليثاريواع أن
أو باملووال أو  ،ي سووم بال ضووحهة باةهوودقمووة السوولو  االج موواعي اإلةووابي وهواإليثووار ي صوودر 

 ،وكاإلهلوام  ،وهوو دالوة ت فجور كواحللم     ،هةناسو نإأو غكيوة   ،الوقت أو الونف  يف سوبهل غايواا خكيوة    

فعل اإليثوار ال   نإف ،يكون عاهما وخارقا ومؤثرا أنهعا الفعل البد و نإفعل ف إىللت حتو إذاوكاإلبداع 

 ،هاشوم )وي ضح فهه ءوالء عنصور ال ضوحهة     ،وال ي م بناء عن طلي وت ضاءل فهه املنفعة ،لطا له

 يثاري من خالل اةاور ال الهة:واع السلو  اإلأنوميكن تصنهف  (.6999

 :إىلوميكن تصنهفها ، دهث الكم اةور ا ول: من

اإليثار الكلي: وهو ذلوك النووع مون اإليثوار الوعي ي حمول فههوا الفورد دول املشوكلة كلوها عون              -أ

 صادي هعه املشكلة.

 من دل مشكلة فرد لخر. ااإليثار اةزئي: وذلك النوع هو العي ي حمل فهه الفرد جزء -ب

 

 ، : من دهث الكهفالثانياةور 

عون طريوق    اآلخرينادي: وهو ذلك النوع من اإليثار العي يقوم فهه الفرد مبساعدة اإليثار امل -أ

 ال ضحهة بأشهاء ملموسة وحمسوسة كالنقود والطعام وأشهاء عهنهة.

معنويوة أي   مسواعدة  اآلخرينفرد اإليثار املعنوي: وهو ذلك النوع من اإليثار العي يساعد ال -ب

وقوت   إعطواء هة وناسة كال عاطف واملشاركة الوجدال ضحهة بأمور غك حمسوسة وغك ملمو

 للمواساة وغكها.

 



 وسحر الشوربجي محموداإليثار لدى األطفال الصم والمكفوفين في مسقط واالسكندرية.... أحالم             29
 

 

 
 االس مرارية()اةور الثالث: من دهث الفزة الزمنهة ال  يس غرقها السلو  اإليثاري 

اإليثوار البطوولي هوو اإليثوار الوعي ي ضومن        نإبطوولي أو حلاي(:دهوث   )السلو  اإليثاري قصك املدى  -أ

ي مون أجول مسواعدة أشوخاص     نابعمل بدني وجسم طريق أشخاص يقومونقصكة املدى عن تداخالا 

 اآلخوورينفسووهم بصووورة طبهعهوة يف مواقووف دهووث  أنةود النووال   أنمن املمكوون ؛فيع و وا غربوواء عوونهم 

وغالبوا   ،لمسواعدة لأو مشوكلة تسو دعي القهوام بالفعول اإليثواري و      ،هم يف أزمةأنالغرباء عنهم يبدون هلم 

 ،دووادث السوهاراا   ،اأو سطو انهب ،سرقة ،ادريق ،امفاجئ اوقد ت ضمن مرض ،تكون تلك احلاالا طارئة

يف الغالوي هوعه احلواالا الطارئوة تسو دعي       نإ.لوعلك فو  اأو عنف ااالغ صاب أو أية أدداث ت ضمن هجومو 

 السلو  اإليثاري البطولي.

السولو  اإليثواري البطوولي هوو      إىل أن  دهوث يشوك    (Moghaddam,1998) ويؤكد موجوادام 

 ناأي واضوح للعهو   ،عوام ومرئوي   أيضوا وهوو   ،يناوي طلوي عمول جسوم    ،غالبا ما يكون سلو  قصك ا مد

العمل البطولي ال يلزم وجود عالقة طويلوة ا مود بوا املوؤثر واملوؤثر       أنأهمهة هنا هو  كثروالشيء ا 

قووع بعووض لكووي ين ناالشووخص الووعي يقوو حم ذلووك املنووزل امللوويء بالوودخ   أنفعلووى سووبهل املثووال جنوود   ؛لووه

يقهم هعا الشخص عالقة طويلة ا مد م  هوؤالء الضوحايا يف    أنا مرال يلزم هعا  ،ا شخاص الغرباء عنه

 دوادث احلريق.

مي ود لفوزة طويلوة     يول ا مود فهوو   فالسولو  اإليثواري طو  الزبوي(:)السلو  اإليثواري طويول ا مود     -ب

يقهم املوؤثر عالقوة    أنوهو ي طلي  ،ا للمؤثرويقدم على السواء  فراد أغراب أو أفراد معروفا ومقرب

تقوديم   إىلوقد يكون مقدمي السلو  اإليثاري إموا أفوراد أو مجاعواا تهودف      ،طويلة ا مد م  املؤثر هلم

 .خريناخلك ل 
السوولو  اإليثوواري الزبوووي ي طلووي اشووزا      أن إىل (Moghaddam,1998) ويؤكوود موجووادام 

يكوون قاصودا يف    أن أيضوا وكوعلك   ،ايكوون عامو   أنمون   أكثور  ايكون خاصو  أند يقصد منه طويل ا م

 أكثر،يقضي وقت أطول يف االس ماع وال عاطف واملودة أنالعي يقدم املساعدة من املمكن  أنمعناه على 

فعلى سبهل املثال ا فراد العين يقدمون املساعدة اإليثارية  من اختاذه قرارا بالقهام بعمل داسم وفعال.

اإليدز لسنواا طويلة على مدى السنواا امل بقهة من دهواتهم. فوعلك هوو اإليثوار الزبووي      املصابا ب إىل

 وتأيهد طويل ا مد. مساندةالعي ي ضمن 

 أكثور ، بهنما السلو  اإليثاري الزبوي هوو  بالعكور أكثرويرتبا السلو  اإليثاري البطولي 

 .اإلناثارتباطا وتناسبا م  

 

 زة( رد الفعل للمساعدةف)اةور الراب : من دهث زمن 

دهوث يبوادر    ؛اإليثار الطار :هو ذلك النوع العي يكون فهه رد الفعل للمسواعدة اإليثاريوة سوري  جودا     -أ

 الفرد ب قديم الفعل اإليثاري بدون أي تفكك سابق.

ه هوو الوضو  الوعي    أنو اإليثوار الطوار  ب   إىل(Smith & Mackie,1995)  ويشك مسهث ومواكي 

 ،العورق الغزيور النواتج عون ا هوود الشواق يف املسواعدة        ،ضخ ا درنوالا  ،ضرباا القليت وقف فهه دقاا 

جتعلنووا نشووعر بالعووعاب والبووؤل وال عوواطف واإلدسووال بووالغك واحلووزن     اآلخووريناة ا فووراد نووامع نإفوو

فعواالا وا داسووه  القويووة هوي الوو  حتوودد قودرتنا علووى الوو فكك يف ا شووهاء    نكوول هووعه اال نإ،والوعني 

 داالا الطوار  غالبا ال تسمح بأي فرصة لل فكك السابق للفعل اإليثاري. نإوعلى هعا ف ،ة جهدةبصور

رف ا فوراد يف مثول هوعا    فاإليثار الطار  يكون فهه رد الفعل هو زمن حمدود جدا ويكوون تصو  

 من أي دواف  أو معايك ت حكم فهه. الفعل خال

 اإليثار ال ناهمي: -ب

رد الفعول  ويكوون   ،ر العي ي طلي تفكوك طويول سوابق قبول أداء الفعول اإليثواري      هو ذلك النوع من اإليثا

داسوم ب قوديم   ثوم اختواذ قرار   ،اري تفكوك طويول  ، دهوث يسوبق الفعول اإليثو    للمساعدة اإليثارية بطهئوا 

 املساعدة اإليثارية.
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 ،اإليودز  ملصوابي  سواندة تقديم املسواعدة وال أيهود العواطفي وامل    :ومن أمثلة ذلك النوع من اإليثار

سوووواء مسووواعدة عهنهوووة   ،دهوووث يقووووم املسووواعدون ملصوووابي اإليووودز بال ضوووحهة بووووق هم ملسووواعدتهم   

ممووا  ،دزالووعين يولوودون ولووديهم وبوواء اإليوو ا طفووالاملنزلهووة هلووم ورعايووة  ا عمووالكمسوواعداتهم بووأداء 

جهوة تلوك   للفرد سواء مادية أو علوى املسو وى العواطفي والشوعوري اخلاصوة مبوا      ي طلي ذلك من تكلفة

ذا  الف وا  دهوث يفكور املصوابون      ، اار املووا لودى املصوابا بوبواء اإليودز     ناومشاعر  ،املأساة الشخصهة

وي ضمن ذلك ال فكك العديد من اخلووف لإلدسوال    ،مبساعدتهم طويال قبل تقديم املساعدة اإليثارية

ك اختاذ قرار داسوم باملسواعدة   ثم ي ب  هعا ال فك ،واإلصابة باملرض القاتل ،باخلطر من اد مال العدوى

 بعد مزيد من ال فكك.

 ،عوادة اإليثوار(  )عوادة   إىلي حوول   أنالفعول اإليثواري فهوه ميكون      أنوي مهز اإليثار ال ناهمي بو 

مودركاا ذاتهوة ومبودأ يسوك علهوه       إىلدهث ي حول القرار احلاسم باإليثار العي جاء بعد تفكك طويل 

د وى تصوبح    ،د الوعين ي  عوون بالودم يكوررون هوعا الفعول عودة موراا        الفرد.وعلى سبهل املثال: ا فورا 

ميكون تكورار هوعا الفعول بسوهولة وبودون أي تفكوك مسوبق يف          ،عملهة ال  ع بالدم لديهم عادة من امة

قود مور بفوزة تفكوك      ا وىلالفرد قبل ال  ع بالدم للمرة  أنبالرغم من  ،املرة ال الهة  داء الفعل اإليثاري

 السلو  اإليثاري هنا قد أصبح عادة لدى املؤثرين. أنأي  ؛قبل اإلقدام على ال  عطويلة 

واع السولو  اإليثواري كموا    أنو يوبا   -وفوق االجتواه الوديين    -( منوذجوا  6992وقد قدم اخلطهي )

   -:يلي

 بالنف  وهو أعلى مراتي اإليثار. اةود -6

 اةود براد ه فه عي يف قضاء مصا  غكه. -3

 من اةود باملال. أفضلبعله وهو اةود بالعلم و -2

 وغكه. ناكاملشي يف قضاء مصا  النال عند ذي السلط ،اةود بالنف  باةاه -2

 اةود بنف  البدن. -2

 اةود بالعرض أي تصدق الفرد على النال بعرضه فمن ش مه أو قعفه فهو يف دل. -1

 اةود بالص  واالد مال واإلغضاء. -1

 اةود باخللق والبشر والبسطة. -9

وال يس شورق لوه بقلبوه وال ي عورض لوه       ،د بز  ما يف أيدي النال علههم فوال يل فوت إلهوه   اةو -9

 ه.ناحباله وال لس

 

واع السولو  اإليثواري وفوق وجهوة ناور علوم       أنو ( جمموعة من 6999هاشم )دراسة أوردا بهنما 

 وهي كما يلي: ،النف 

ا عاصوفة ي طلوي جهودا    قواذ رجول يغورق وسوا أموواج وتهوارا      نإ: مثل بدني خارقا ال ضحهة ءهد -6

 بدنها خارقا ملواجهة ا مواج.

خواص   أمور از جنو ال ضحهة بالوقت احلهوي: هو ذلك الوقت العي يكون املؤثر يف أم  احلاجة إلهه إل -3

 :تكوالهف هوعا الفعول    إىلفهضحي بهعا الوقت يف سبهل القهوام بفعول إيثواري طوار  دومنوا ناور        ،به

دوا يسوم  صووا     ،مادة صعبة سهم حن فههوا يف الغود   مك به يراج  إىلمثل الطالي العي ةل  

هووعه الشووقة وقوود يق حمهووا وقوود يسوو دعهه     إىلفجووار يف الشووقة الوو  تعلوووه ينطلووق علووى الفووور    نا

 ،دووا إ ووام إجووراءاا إسووعافه إىلبووه ناوالبقوواء ء فيملس شووإىل االقهووام بنقوول شووخص مصوواب ا مر

 م  احلاجة إلهه.الطالي يف أ هعا ناعلهه وهعا يس غرق وق ا دهويا ك ناواالطمئن

د وى لوو    ،خورين : وهو البعل ما دام يف هوعا البوعل خوك ل    خرينال ضحهة من أجل خك حم مل ل  -2

فالشوخص الوعي يقودم نفسوه أو كول موا لوه هلهئوة علمهوة           ،هعا اخلوك غوك مؤكود احلودوث     ناك
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دلووة الدراسووة يف مرأو فحوصوواا خم  يووة تسوو هدف خووك البشوورية ولكنهووا   ،ل جريووي عقووار جديوود

ون موون تلووك ناه تقمووص أدوووال ومشوواعر موون يعوونوو، يع وو  سوولو  هووعا الشووخص إيثووارا  واالخ بووار

ن ائج إةابهة ختدم البشورية،   إىلال  تس هدفها هعه ال جارب ولعل يف بعله هعا الوصول  ،اضا مر

 شجاعة.اإلقدام على هعا البعل هو سلو  فهه أصالة ودداثة ونارة مس قبلهة اب كارية  نإ

الرجول   نإفو  ،يف مجعه: هوو ذلوك املوال الوعي أ مجعوه بوالعرق واةهود والغربوة         شقاال ضحهة مبال  -2

ومسو قبل أوالده وحتمول مشواق     ،العي قضى من عمره أعواما يودخر فههوا موا يوؤمن بوه مسو قبله      

عملهوة زرع   إىلأدودا أل واج موثال     أنالعمل ومشاق الغربة ومشاق الصحة ةود نفسوه أموام مطلوي     

إجراء العملهة مو  اد موال عودم     إىلوم  ذلك يبادر  ،لهة بشرية ت كلف ما يوازي كل ما ادخرهك

 جناح العملهة وفقد ماله.

اتهم وهوم يف مواقوف   نو اوتقمص لالمهم ومع ناال ضحهة من أجل كائناا بشرية: أي الرفق باحلهو -2

 اخلطر.

ر م  املهاجرين فقد قاموا ب قديم ما صان: مثل ما فعل ا اآلخرينال ضحهة باملنفعة العاتهة ملنفعة  -1

م علوى  لديهم برغم ما هم فهه مون اد هواج وي قوامسون الطعوام واملوأوى مو  املهواجرين ويفضولونه        

 .فسهمأن

هوا منفعوة أو مهوزة حمودودة يف طبهع هوا وصوادبها يف داجوة ماسوة         نإال ضحهة بثمار جهد خاص:  -1

وم  ذلك هوو يق سومها    ،صول على فائدة خاصةوهو أوىل االد فاظ بها إلدراز تقدم ما أو احل ،إلهها

موو  الغووك مضووحها بهووعا النفوو  الووعاتي يف سووبهل الغووك مثوول الطالووي الووعي يعووك زمووالءه كشوواكهل   

يفعول فعوال    ،حماضراته العي ك بها بعنايوة ودقوة وأضواف إلههوا مون مالداواا وتعلهقواا قهموة        

ميكنه االد فواظ بهوعه    هأنوك ،الئهفهه جهده وخ ته يف ك ابة اةاضراا م  زمإيثاريا يق سم 

 املهزة لنفسه لهحرز منها ال قدم وال فوق على غكه.

ال ضحهة بالنف  فداء للغك: مثل مبهت علي بن أبي طالي يف فراش الرسول صلى ا  علهوه وسولم    -9

العديود مون صوور ال ضوحهة بوالنف  تشوهدها        أيضوا وهنا   ،يق ل فهه أنمن اة مل جدا  ناوك

 دهث تكون اف داء لصديق أو جمموعة من الرفاق وتاهر فهها كل مالمح اإليثار. ، الساداا الق

قود ال   ،قواذ دهواة شوخص لخور    نال ضحهة ءزء من اةسد: وفهوه ي و ع الفورد ءوزء مون جسومه إل       -9

أو يعرفووه كلووه سووواء ولكنووه ال ين اوور أي جووزاء يعووود علهووه موون جووراء هووعه      ،يعرفووه موون قبوول 

 وقد ي  ع بالدم وهكعا. ،د مثال بكلهة لشخص لخر أل اج إلههافقد ي  ع الفر ،ال ضحهة

 

مسوو وياا اإليثووار  :(Fitzgerald & Colarelli, 2009)ولقوود دوودد فه زجكالوودوكوالريلي

 واعه( يف ال الي:أن)

 Everydayاإليثار الهومي  -6

 Extraordinaryاإليثار االس ثنائي )الفريد(  -3
 Life-threateningاة اإليثار يف دالة تهديد احله -2

 

املس وى ا ول من اإليثار )اإليثار الهومي( ي كون من املواقوف الو  تكوون فههوا تكلفوة اإليثوار        نإ

 مثل قهادة شخص للعمل وله  مواقف ضارة وله  مثل الضرر املالي أو يف تهديد احلهاة. ،أقلأصغر أو 

فهوو   ،من اإليثار الهومي أكثرة تكون والفائد ا ك فه كون من ال كلفة  الثانيبهنما املس وى 

أو املس لم بشكل أك  ولكون لهسوت خطوكة علوى املوؤثر أو       امل لقيفعال اإليثارية ال  تفهد ي كون من ا 

ولكون ال كلفوة رمبوا حتضور أو      ،القائم باإليثار، دهث ال يشعر باخلطر علوى دهاتوه أو دهاتهوا مو  الفعول     

 جتلي اإلرهاق املالي بشكل أك .
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مثول مواقوف    ،دا املس وى الثالوث أو النهوائي مون اإليثوار هوو اإليثوار يف دالوة تهديود احلهواة          يف

 لكن رمبا يفقد دهاته أو دهاتها. ،احلهاة أو املوا دهث لدم املؤثر أو اإليثاري دهاة املس لم

أساسوهة مون اإليثوار والو       اواعو أنهنا   أن(Kolm & Ythier, 2006)  كما أشار كو  ويثك

ا هوزة   ،أو اللوعة  موعهي امل عوة   ،فسر الدواف  املخ لفة للقهام بالفعل اإليثواري )ا هوزة بشوكل أخالقوي    ت

 :بشكل طبهعي(،وهي كال الي

ها تع مد علوى  نألدث اإليثار عندما يقوم الشخص بفعل با فعال اإليثارية   :اإليثار وفقا ملبدأ امل عة -

 احلهاة.از ا على يف جناللعة وامل عة هي اإل أن

الشوخص اإليثواري    نهوة ومنطقهوة    نيع مد على االس دالل )ال فكك( بطريقوة عقال  :اإليثار املعهاري -

 رؤية النال يصبحون سعداء فعلك هو قهمة يف دد ذاتها. أنهو العي يؤدي الفعل على افزاض 

ؤية حتسا هم يك سبون امل عة والسعادة عند رن  اآلخريناإليثاريون وفقا للم عة يساعدون ف

ا خالقووي الووعين   بسووبي املنحووىثوواريون املعهوواريون يكونووون إيثوواريابهنمووا اإلي ،ملوقووف الشووخص اآلخوور

 .أفضلهم أنيشعروا ب أنةي  اآلخرينالنال  أني بعونه عند صن  القهمة وهي 

 ويكون مقسما يف فرعا إضافها: ،العي يكون أصله يف املعايك والقهم ،من اإليثارلخر نوع و

ه أنو الوعي يعوين    ،ا يف الشوكل الطبهعوي للخالقهوة   ول: احلدل ا خالقي والعي يكوون مع مود  ا 

ي م مناقشو ه أو الو فكك    إىل أن  احلدل ا خالقي ال أل اج  نإولعلك ف ،على املس وى الالشعوري ةري

علوى   ي العي يكون قابال للنقواش نلكنه ي ب  كشفرة للخالقهاا كما هو مقزح للمدخل العقال ،هفه

 .(Kolm & Ythier, 2006) االس دالل وال فكك

وا فعال ال  تأتي مون املعوايك االج ماعهوة والو  رمبوا يو م الناور إلههوا بشوكل إيثواري، تكوون            

 يكون فعال أنوهلعا فهي رمبا ال تكون ضروري  ،االل زام وال  أوجدها ا  م  بشكل مرغوب إىلراجعة 

رمبا يكون مع مدا على توقعاا ا  م  ملا هو الفعل اةهد وله  ما يع  ه ه ن(  ا)دقهقه افعله اإيثاري

 ه فعل جهد.أنالفرد املؤثر أو اإليثاري بنفسه على 

ي" يكوون مع مودا   ننوا ن من اإليثار: الفرع ا ول وهوو الفورع " ا   باناي يوجد جنويف الفرع العقال

 أقول لشوخص اإليثواري ي خهول نفسوه يف وضو       ا أنعلى ا فعوال اإليثاريوة والو  تكوون حماطوة يف فورض       

الوعي  موا هوو بوديل     إىلد. هعا النموذج يرجو   ناالعي تكون دافعه ه للفعل املس امل لقيالشخص  ،تفضهال

 الرمحة.مرتبطا بال عاطف والشفقة أو أدهانايكون 

 أنبو ولكنه ي ضمن مناقشة أعلوى   ،" ال بادلهة االفزاضهة" ويكون مشابها للبديل الثانيالفرع و

 الفعل ةي القهام به أم ال. ناك إذاالشخص اإليثاري يأخع يف االع بار عندما يقوم ب قههم ما 

بهنما ال بادلهة االفزاضوهة   ،امل لقيلفاعل هو فقا م خهال بوض  فاالفزاض هو عندما يكون ا

ملساعدة بواسطة تقديم ا إىلميهل  ناك إذاهم ت حول أو ت غك ما أدوارأنهي تكون عندما ي م ال خهل ب

 اةسم يف الوض  أو املركز العي يزوده.

 
 ي االجتماعي:نالفرع العقال

ي ي ضوومن اثوونا موون الوودواف  اإليثاريووة املخ لفووة همووا عوودم  نووموون الفوورع العقال الثووانيي نووااة

 العمومهة.و،ال حهز

شواهد غوك   يكوون امل  أنعدم ال حهز: عندما تكون ا فعال اإليثارية م أصلة داخول القودرة علوى    

 ا دسن أو العادل هلم.موضوعي عندما يراعي ويع   ما هوبشكل  ناآلخروامل حهز والعي يرى 
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املشاهد غك امل حهز يرى ما هو مفهد ونواف  لشوخص    إىل أن  أدهانا)املس لم(  امل لقيفعل ويعود 

 ه يقوم بالفعل اإليثاري ن هجة اإلدسال بالعدالة أو املساواة.نإوهلعا ف ،حمدد

العمومهة: وهو ما يكون عندما يسهم الشوخص اإليثواري باملسواعدة أو املصودر املوادي د وى ولوو        

 ه يساعد.أناملعنى ب؛ للفرد ذاته غك دال ناك

يكوون مودفوعا للفعول وفقوا      أنشوخص وادود بنارتوه ورؤي وه ةوي       أنهة تفزض بو نفالعقال

 ف. كل فرد يفعل بشكل مناسي يف نف  السهاق أو املوق أنلل أكهد 

 
 ثرة في السلوك اإليثاري:العوامل المؤ

 ،النووع  يفالفروق أهم العوامل املؤثرة يف السلو  اإليثاري هي  أن (Wilson,2000)يرى ويلسون 

 ،وب قودم العمور   ا سورة داخول   نواث ل اإليثواري لإل دهث يزداد الفع ؛املهنة ،العمر، طبهعة املوقف اإليثاري

دسوي املهنوة مثول رجوال      ،علوى الطريوق يكوون اإليثوار للرجول      ودسي املوقوف أو ال جربوة مثول دادثوة    

 هما يلي:وت لخص العوامل ال  تؤثر يف اإليثار فوكلما زاد اإليثار يزداد العائد النفسي. ،اإلطفاء

 العمر الزمين: -السن -6

 تنمه ووه؛ اإليثوواري سووي املرادوول لغوورل السوولو  أنموون  -بصووفة عامووة -تعوود مردلووة الطفولووة

فكلموا أصوبح    ،مون دهواة الطفول    ا وىلري ي زايد بصورة أكهدة خوالل السونواا العشور    السلو  اإليثاف

وهوعه الكفواءة يعو  عنهوا يف شوكل       ،أك  سنا كلموا زادا قودرتهم علوى ال فاعول مو  بهئواتهم       ا طفال

 .اآلخرينمهاراا تواصل م  

يكوون  ال عواطف قود    أنمون   (Eisenberg & Mossen, 1989) وموسا إيسن ج ؤكد ذلكوت

ومو  ذلوك فقود يكوون السوبي يف ذلوك هوو ال قودم يف          ،مون أي سوبي   أكثرعامال دافعا للسلو  اإليثاري 

 العمر.

ه مو  تقودم   نو إدهوث   ؛السلو  اإليثاري يزداد م  ال قدم يف العمر أن( 3009اههم )كما اكد إبر

و  مو علم عون   فالسولو  اإليثواري يف جووهره سول     ،نضوجا أخالقهوا وإدراكهوا    أكثرالعمر يصبح الفرد 

مون   خورين تقوديم يود املسواعدة والعوون ل      أني علموون   ا طفوال أنأي  ،طريق ال علم املباشور وال ودعهم  

يفعلوهوا ومو  تكورار القهوام بهوعه ا فعوال ومو  مورور الوزمن تثبوت هوعه             أنا فعال احلسونة الو  ةوي    

 ا فعال.

 

 النوع: -3

تووؤثر الفووروق يف ممارسوواا ال نشووئة  أنه موون املمكوون أنوو  (Eisenberg, 1982)وتوورى إيسوون ج

 االج ماعهة املقامة على نوع الطفل يف السلو  اإليثاري.

ثوى( يوؤثر يف أداء   أنأو  نانووع أو جون  الطفول )ذكورا كو      أن(Bartal, 1976)  وذكر بارتوال 

بالسولو  االج مواعي اإلةوابي بشوكل طبهعوي مو         ا طفوال دهوث يقووم    ،السلو  االج ماعي اإلةوابي 

املهول ل فضوهل اآلخور مون نفو        أن، غك من املخالفا هلم يف النوع أكثرظرين هلم من نف  النوع املنا

بارتال حتدث عمن تقدم إلهوه باملسواعدة ومون يقووم      أنوهنا جند  ،النوع ينخفض تدرةها ب قدم السن

 العمور  وهوعا يف  ،السولو  أوضوح عنوه يف دالوة اخو الف اةون        نااحتدا يف النوع أو اةون  كو   نإبها، ف

 ه ي الشى ب قدم العمر الزمين.أنالصغك إال 

الشووواهد  نإدهووث  ؛يف اإليثووار اإلنوواثه ال توجوود فووروق بووا الووعكور و أنوو( 3009) ويوورى سووا 

ا  معواا   لول بنمواذج املسواعدة واإليثوار أبطاهلوا مون الوعكور          أنالواقعهة يف احلهاة الهومهة توضوح  



 22  1121 (،6) 6مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا،  -أماراباك

 

ناضولة اةزائريوة   وامل ،ملثال الصحابهة اةلهلوة أمسواء بنوت أبوي بكور     فعلى سبهل ا. على دد سواء اإلناثو

واملناضول اللوهيب عمور     ،على قدم املساواة م  علي بون أبوي طالوي رضوي ا  عنوه      ناتقف ،مجهلة بودريد

 اإليثارية. ا عمالعلى قدم املساواة يف القهام ب ونوغكهم كثكون يقف ،املخ ار

 

 :ا سرة -2

ال نشئة االج ماعهة مبفهومهوا الواسو  عملهوة مهموة يف      أن (Eisenberg, 1982) إيسن جترى 

ه ميكن ال أثك على معودل السولو  اإليثواري علوى املودى القصوك       أنتشكهل السلو  اإليثاري ومن الواضح 

ال نشوئة االج ماعهوة املخ لفوة     أسوالهي  أنكموا   ،املباشورة للو علم   سوالهي من خالل ال عزيز والعقاب وا 

عوزو   إىل ا طفوال الدعم االج مواعي ألوث    أندهث ي ضح  ،لى نوعهة وكمهة السلو  اإليثاريتؤثر ع

 دواف  إةابهة تفهد يف تغهك طرق تفككهم. إىلسلوكهم 

وهوي الواسوطة أو دلقوة الوصول      ،ا وىلهي وددة ا  مو    ا سرةإىل أن  ( 6991ويشك كفايف )

 هأسوالهب أول  -اقهوا طيف ن -عي ينشوأ فهوه الطفول ويك سوي     ي الو اإلنسوان وهي الوسوا   ،با الفرد وا  م 

ا  السولو   أمنو تعلوم مجهو     إىلا مور بول وقود مي ود     لو   كنوه مون ال وافوق مو  ا  مو ،      لسلوكهة اا

 أشكالهبكل  ةابياإل

 العكاء: -2

القدراا والعملهاا املعرفهوة تلعوي دورا    أن  (Eisenberget al., 1999)إيسن ج ولخرون توضح

نوعهوة السولو  االج مواعي اإلةوابي تو غك بطورق        أنو ،ها يف تنمهة السولو  االج مواعي اإلةوابي   أساس

النموو املعوريف للطفول ينموو سوريعا ويوؤثر علوى منوو السولو            إىل أن  ويرجو  ذلوك    ،من امة مو  العمور  

مردلوة   إىلوبدايوة مون الطفولوة املبكورة      ،ويكوون ذلوك واضوحا يف مردلوة الشوباب      ،االج ماعي اإلةابي

( 30د وى )  ا وىلففوي السونة    ،( سنواا نرى تغكاا مفاجئة يف اسو جاباا الطفول  2-3ففي سن ) ،البلوغ

 نإفو  ،ويف عمور سون ا   ،انو بإظهار شعور عوام باإلثوارة مثول الصورا  أو ا      اآلخرينشهرا يس جهي آلالم 

 غوهك يف السولو  مورتبا    الطفل ي فاعل بإةابهة م  ا م الضحهة وي ودخل بطريقوة إةابهوة. وهوعا ال    

 باملواقف. أكثروتأثكه يف عا  السلو  وإدراكه  ،بفهم أوس  لالخ الف ما با العاا واآلخر

 

 املس وى االج ماعي االق صادي للسرة: -2

الوعي ال ميكنهوا مون تووفك الغوعاء       ا مور  ،يف تعهود أطفاهلوا فقرهوا    ا سورة من ا مور ال  تعهوق  

إذ يعرضوه للمورض بصوفة     ؛ةعلوى صوح ه اةسومهة وسوالم ه النفسوه      ا يوؤثر مم ،الصحي الكايف للطفل

 (.6992 ،دائمة أو مؤق ة أو م قطعة )دياب

يف تنشووئ هم االج ماعهووة العقوواب البوودني  إىللووعا يلجووأ اآلبوواء وا مهوواا املن مووون هلووعا املسوو وى  

املورأة تكوون    أنا كموا  هوم ينشوئون أوالدهوم علوى الطاعوة الو  يبوالغ ا ب يف فرضوه        أن، كموا   طفاهلما

املسو وياا   إىلبهنموا ا مهواا واآلبواء الوعين ين موون       ،سهطرة من الرجل يف هوعه الطبقواا الودنها    أكثر

هم غالبا ما يس خدمون أسلوب احلوار واملناقشة م  ا بنواء ملعرفوة   نإاالق صادية االج ماعهة امل وسطة ف

 (.6996 ،عقاب البدني يف عملهة ال نشئة )السهد سلوب ال ونيلجأونادرا ما  ،دواف  سلوكهم اخلاطل

 ا طفووالعوودم وجووود فووروق دالووة بووا درجوواا  إىلتوصوولت يف دراسوو ها  ( فقوود6992قطووي )أمووا 

 للسلو  اإليثاري يف املناطق ال علهمهة املخ لفة ويف املس وياا الوظهفهة املخ لفة.

بالعديود   ي أثر اإليثاري السلو  أن(Gummerun et al., 2009)  مجريون ولخرونوقد أضاف 

العواداا  فعاالا ا خرى واملعوايك أو  نوامل نوع من امل غكاا مثل االس عداداا الشخصهة مثل ال عاطف واال

 االج ماعهة.
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 : اإلعاقة السمعيةثانيا
ملساعدته علوى   ،امة وا جهزة احلسهةنمبجموعة من ا  اإلنسانعلى  ىلاه وتعناعم ا  سبحأن

مبوا   ،وال كهوف مو  البهئوة الو  يعوهش فههوا       ،وإدرا  وفهوم موا ألوها بوه     ،كاا من دولوه اإلدسال باملث

 ،ول مكنوه مون ال فاعول واك سواب اخلو اا      ،ووقوائ  وأدوداث اج ماعهوة    ،ت ضمنه من مكوناا ماديوة 

احلسوي الوعي    ناواع الفقدأنمن أقدح  ،أو القصور السمعي أو البصري نا. ويعد الفقداآلخرينوتبادهلا م  

 ،وذلك ملا للسم  والبصر مون أهمهوة يف تشوكهل مفاههمنوا وعاملنوا اإلدراكوي       ،ي عرض له الفرد أنكن مي

 وملا هلما من تأثك بالغ على منونا الشخصي واالج ماعي.  

مون احلووال ا خورى كحاسوة      أكثور ها أنبل  ،اإلنسانداسة السم  هي إددى أهم دوال  نإ

حلاسوة السوم     نإاوالم ولكنوه ال يسو طه  اإلبصوار ومون ثوم فو       يسوم  يف ال  أنيس طه   اإلنسانف ،البصر

 فر  ي داسة أخرى.اوهو ما ال ي و ،القدرة على ال قا  ا صواا ع  ا ماكن

" خ م ا  على قلوبهم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عوعاب  :يقول املوىل عز وجل

 .(1اآلية ،عاهم" )البقرة

م وأبصواركم وخو م علوى قلووبكم مون إلوه غوك ا  يوأتهكم بوه          أخع ا  مسعكو  أن" قل أرءي م 

 .(21عام، اآليةنار كهف نصرف اآلياا ثم هم يصدفون")ا نا

دهوث تشوكل ا سوال يف عملهوة االتصوال       ؛اإلنسوان وتعد حلاسة السم  أهمهة كوبكة يف دهواة   

إىل ار عنود الفورد ونقلوها    ويف تناوهم ا فكو   ،وبهئ ه االج ماعهة الو  يعوهش فههوا    اإلنسانوال فاعل با 

هوة  ناي العقلهوة والوجد نو اوتنموو لديوه اةو   ،اآلخورين ف  س  عنده دائرة االتصال م   ،بسهولة آلخرينا

ي شخصوهة الشوخص ا صوم    نو اهعه احلاسة يؤثر بشكل كبك علوى جو  نافقد نإوهلعا ف ،واالج ماعهة

(Deafكافة)يشوعر بودوره يف هوعا     أندون دهوث يكوون معهوم     ،اآلخورين ه يشعر بالنقص بوجوود  ن  ؛

 كما يشعر بالوددة واحلرج ن هجة لعلك. ،الوجود

 اإلنسوان من اإلعاقواا الصوعبة الو  قود يصواب       Hearing Impairmentتعد اإلعاقة السمعهة و

وال  ،ولكنوه ال يفهوم الكوثك منهوا     ،بها دهث يشاهد الشخص ا صم العديد والعديود مون املوثكاا املخ لفوة    

يصوهبه باإلدبوا . وتعوين هوعه اإلعاقوة عودم        أنقادرا على االس جابة هلا وهو موا ميكون    بال الييصبح 

كما تزاوح يف دودتها بوا الفقود الكلوي حلاسوة       ،قدرة الفرد على اس خدام داسة السم  بشكل وظهفي

ا السم  وبا الفقد اةزئي هلا وهو ما يعرف بضعف أو ثقل السم  وهي احلالة ال  تدل على وجود بقاي

وميكننووا االسوو فادة منهووا يف تعلهمووه وتدريبووه   ،يسوو فهد منهووا يف دهاتووه أنمسعهووة لوودى الفوورد ميكنووه  

 .(3002:فيالوق ؛3002،)حممد وتأههله

 

 تعريف اإلعاقة السمعية
الوعي يوؤثر علوى    بصفة دائمة أو بصوفة غوك مسو قرة     ويقصد باإلعاقة السمعهة القصور سواء

 .(Ysseldyke& Algozzine,1995, p. 384)ا داء ال علهمي للطفل 

 ا مر،هوعا الفقود والديوا أو مك سوبا     ناسواء كو  ،القدرة على السم  كلها أو جزئها ناوهي فقد

ه وبهئ وه مموا ي طلوي    نو االعي يس حهل معه على الفورد ال فاعول وال واصول السومعي أو اللفاوي مو  أقر      

تناسوي   أسوالهي ظهفي مو  بهئ وه ب  اد هاجاا خاصة لرعاي وه ومسواعدته يف القودرة علوى ال فاعول الوو      

 (.623ص، 6991،ظروفه )عبد اةواد

ويوزاوح   ،مس وياا م فاوتة من الفقد السمعي على م صل إىلوهو القصور السمعي العي يشك 

كون بل قد ت ،م فقد مسعي عمهق أو دادبا فقد مسعي خفهف أو بسها مرورا بفقد مسعي م وسا ث

 (.3000،دنفيملس وى العي يلهه )هنا  مس وياا با ذلك املس وى وا
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املشكالا السمعهة  إىلها تشك أنباإلعاقة السمعهة ( 93ص، 3001عبد الرمحن )و القمش ويعرف

شوديد وهوو موا يسومى      إىلامل وسا وهو ما يسمى بالضعف السومعي   إىلال  تزاوح يف شدتها من البسها 

ديسوبل للفورد حتوول     10لسمعي تزيد عن ا ناه درجة من الفقدأنومن هنا يعرف الصمم على  ،بالصمم

دون اع ماده على داسوة السوم  يف فهوم الكوالم باسو خدام السوماعاا أو بودونها. أموا ضوعف السوم  فهوو            

ي مون صوعوباا يف فهوم    ناجتعول الفورد يعو    10ديسوبل وتقول عون     22السم  تزيود عون    نادرجة من فقد

 بدونها.الكالم باس خدام داسة السم  فقا باس خدام السماعاا أو 

 ناها مصوطلح عوام يغطوي مودى واسوعا مون درجواا فقود        أن( ب621ص، 3002ويعرفها القريطي )

العي يعوق عملهة تعلوم الكوالم    Profoundالشديد  نايزاوح با الصمم أو الفقد Hearing Lossالسم  

 واللغة. العي ال يعوق اس خدام ا ذن يف فهم احلديث وتعلم الكالم Mildاخلفهف  ناوالفقد ،واللغة

 

 Deaf Childالطفل األصم 
وعوادة موا    ،يسم  أو يو كلم  أنه "الشخص العي ال يس طه  أن( ا صم ب21، 3006) نايعرف سلهم

 ."لقدرة على السم يكون قد ولد مف قدا ل

( ا صم على أنه "الشخص الوعي حتوول إعاق وه سوواء باسو خدام      220ص، 3002ويعرف الوقفي )

 اس خدامها دون املعاةة الناجحة للمعلوماا اللغوية من خالل السم ".املعهناا السمعهة أو عدم 

"عودم دصوول   :( الصومم مون املناوور الزبووي علوى أنوه      22ص، 3001حممود ) و وتعرف الكاشوف 

مما يؤثر علوى   ،الطالي على املعلوماا اللغوية من خالل السم  سواء باس خدام مك اا الصوا أو بدونها

 إجناز الطالي ال علهمي".

"الطوالب الوعين فقودوا     :( ا طفال الصم بوأنهم 222ص، 3009كوفمان )و بهنما يعرف هاالهان

ديسهبل فأكثر( إىل درجة أنهم أل واجون إىل أسوالهي تعلهمهوة     10أو من كان مسعهم ) ،داسة السم 

 خاصة  كنهم من االس هعاب".

السوم    ناح درجوة فقود  ذلك الطفل العي تزاو":الطفل ا صم هو( 31ص، 3009)املهكي ف وتعر

مما ين ج عنه عدم القدرة على تعلم الكوالم   ،وال يس طه  مساع ا صواا ،ديسبل 90 إىل 10لديه ما با 

 ."ال واصل أسالهيغك ذلك من  إىل،أو لغة اإلشارة ،تدريي على قراءة الشفاه إىلوأل اج  ،واللغة

لطفوول الووعي فقوود قدرتووه يف ه: "ذلووك اأنوو( الطفوول ا صووم كلهووا ب62ص، 3009وتعوورف شووحاته )

ويطلوق علوى هوعا     ،وكن هجوة لوعلك فلوم يسو طه  اك سواب اللغوة       ،مون عموره   ا وىلالسنواا الثالث 

 ،أما الطفل ا صم جزئها فهو ذلك الطفل العي فقد جوزءا مون قدرتوه السومعهة     ،الطفل )ا صم ا بكم(

وى معا ي ناسوي ودرجوة   كما ينطق اللغة وفق مس  ،وكن هجة لعلك فهو يسم  عند درجة معهنة

 إعاق ه السمعهة".

 10ه "الشخص العي فقد داسة السم  بدرجة ت جواوز ) أنم ب( ا ص31ص، 3009البالح )ويعرف 

من  اآلخرينأو بعد تعلم اللغة بفزة قصكة بشكل ةعله ال يس طه  ال واصل م   ،ديسهبل( منع املهالد

 ل ا فراد ذوي السم  العادي".تواصدوله إال باس خدام لغة خاصة خت لف عن لغة 

الوعين فقودوا داسوة     ا طفوال هم هوؤالء  أنالصوم إجرائهوا بو    ا طفال البادث انتعرف مما سبق 

السم  قبل الوالدة أو بعودها لدرجوة  ونعهم مون فهوم الكوالم املنطووق باسو خدام املعهنواا السومعهة أو           

 .أكثرديسبل ف 10ويصل درجة الفقد السمعي لديهم  ،بدونها

 نيفات اإلعاقة السمعيةتص
 عاقة السمعهة من املناور الوظهفيتصنهفاا اإل -6

 من اإلعاقة السمعهة هما: ناهنا  نوع

 Pre-lingual Deafness الصمم قبل اللغوي -أ
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وذلك قبول تطوور الكوالم واللغوة      ،ألدث عندما تكون اإلعاقة قد ددثت مبكرا يف دهاة الطفل

مموا ةعلوه مضوطرا     ، ساب اللغة والكالم بطريقة طبهعهةمما ةعله غك قادر على اك ،لديه

 ال واصل الهدوية كلغة اإلشارة واهلجاء اإلصبعي. أسالهيل علم 

 Post-lingual Deafness الصمم بعد اللغوي -ب

وهو ذلك النوع من الصمم العي ألودث عنودما تكوون املهواراا اللغويوة والكالمهوة قود تطوورا         

لصومم يف مردلوة الطفولوة بعود اك سواب الطفول اللغوة أي بعود         وقد ألدث هعا ا ،لدى الطفل

مما يفرض علهه تعلم قراءة  ،كما قد ألدث يف أي مردلة عمرية الدقة ،اخلامسة من عمره

دهوث تع مود قوراءة الشوفاه علوى مودى معرفوة الفورد بواملفرداا           ،ي لغة اإلشوارة ناج إىلالشفاه 

 (.3002 ،مدمما قد يساعده يف اإلبقاء علهها )حم ،اللغوية

سورعة   ،منها شودة الصومم   ،وتع مد تأثكاا هعا النوع من الصمم على عوامل عديدة

عدم قودرة الفورد علوى     نإوبوجه عام ف ،شخصهة الفرد ودرجة ذكاءه، ومنا دهاته ،ددوثه

القلووق  بال وواليو ،يولوود لديووه مشوواعر اإلدبووا  والعزلووة    -وحمووادث هم  اآلخوورينفهووم كووالم  

وبسوبي   ،ور كل منهم بسوبي عودم مقودرتهم علوى مسواع كالمهوم      كما ي ده ،واالك ئاب

 (.3002،باظه؛3002،م )الزعيبالقلق العي ي طور لديه

اإلعاقوة السومعهة مون    (Neil, et al., 2009) نهول ولخورون    ،(3002ويصونف الووقفي )   

ا  فهن ،السمعي يف الاهور نااملناور الوظهفي على أسال ارتباطها بالعمر العي بدأ عنده الفقد

وهنوا  اإلعاقوة    ،وهي اإلعاقة ال  توجود منوع الووالدة    ،Congenitalاإلعاقة السمعهة اخللقهة 

وهوي الو  تك سوي بعود الووالدة       ،Adventitious or Acquiredالسومعهة احلادثوة أو املك سوبة    

ذوو اإلعاقواا السومعهة اخللقهوة ال     ا طفوال و ،ن هجوة لل عورض حلوادث أو مورض     ،بوقت معا

ف  وأثر بوعلك    ،ديهم الفرصة ملمارسة مهاراا اإلصغاء الضرورية ل طوير الكالم واللغوة ت وافر ل

هوم  أنيصونفهم الزبويوون وفقوا هلوعا ا سوال علوى        بال والي و ،مااهر تطور ال واصل واالتصوال 

 .Pre-lingual Deafnessلغوي المصابون بصمم ما قبل 

ة بعود  كونهم مون الكوالم     العين يصابون بصمم بإعاقاا مسعهة مك سب ا طفالأما 

لوعا يطلوق علوههم الزبويوون      ،له قد يسهل علههم تطوير مهواراا االتصوال وال واصو   نإف ،واللغة

 .Post-lingual Deafnessي الصمم بعد اللغوي ذو

 

 تصنهف اإلعاقة السمعهة من املناور الطيب: -3

 ز السمعي كاآلتي:تصنف هلعا املناور اإلعاقة السمعهة تبعا ملوق  اإلصابة يف اةها 

ويف هووعه احلالووة تكووون املشووكلة يف : Conductive فقوود مسعووي توصووهلي )الصوومم ال وصووهلي( -أ

مموا   ،و الوسوطى ا ذن الداخلهة بسبي مشكالا يف ا ذن اخلارجهوة أ  إىلعملهة توصهل الصوا 

 لوف  ميكن تصحهح هعا النوع من ال ناويف كثك من ا ده ،تقط  العبعباا الصوتهة إىليؤدي 

فوهمكن ال غلوي علوى هوعا النووع عون طريوق         تعوعر ذلوك   إذاأما  ،الطبهة أو اةرادهة سالهيبا 

 (.3002 ،تكبك ا صواا باس خدام املعهناا السمعهة )دنفي

احلوود ا قصووى للضووعف السوومعي النوواتج عوون اإلعاقووة       أن( 3002ويضووهف اخلطهووي ) 

( 10سوومعهة الوو  تزيوود شوودتها عوون )ا صووواا ال ن  ،( ديسووهبل10هووو ) -السوومعهة ال وصووهلهة 

فا شوخاص أصوحاب هوعا النووع      ،وت خطى ا ذن الوسطى ،ديسهبل تؤثر على القوقعة مباشرة

وقد ميهلون  ،من اإلعاقة السمعهة ي م عون بالقدرة اةهدة على  ههز ا صواا العالهة نسبها

 هم يسمعون أصواتهم جهدا بسهولة.نال كلم بصوا منخفض   إىل

يرجو    : Sensor Nevral Hearing Lossمسعي دسي عصيب )صمم دسوي عصويب(  فقد  -ب

ختفق ا ذن الداخلهة  أنفإما  ،الصمم يف هعه احلالة ملشكلة با ذن الداخلهة أو بالعصي السمعي

 إىليضواف   ،الودماغ  إىلأو يف نقول السوهاالا العصوبهة عو  العصوي السومعي        ،يف اس قبال الصووا 

وهوعا   ،أيضاولكن على تشويهه  ،ق صر على ختفهف شدة الصوا فقاهعه اإلعاقة ال ت أنذلك 
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الصوووا ال يصووبح واضووحا د ووى يف دالووة      أنبوول  ،النوووع ال ميكوون عالجووه طبهووا أو جرادهووا    

 (.3002،ولعلك فاملعهناا السمعهة ذاا فائدة حمدودة )دنفي ،تضخهمه

دث توداخل بوا   وذلوك عنودما ألو   : Mixed Hearinglossفقد السوم  املركوي أو املخو لا     -ج

ل جم  بعلك با النوعا السوابقا أي ال وصوهلي    ،فقد السم  إىلتؤدي  أنا سباب ال  ميكن 

 مما ةعل عالج هعه احلالة صعبا. ،واحل  عصيب

وألدث هعا الفقود يف السوم  ن هجوة حلودوث     : Central Hearinglossفقد السم  املركزي  -د

ا ةعل الفرد غك قادر على مساع املؤثراا الصووتهة  مم ،اضطراب أو تلف يف مركز السم  باملخ

ويعد من الصعي عوالج مثول هوعه     ،جهازه السمعي قد يكون سلهما بأكمله أنعلى الرغم من 

 (.3002،حممداحلالة )

 

 

 السمعي:. ناتصنهف اإلعاقة السمعهة وفقا لشدة الفقد -2

 :إىلوتصنف اإلعاقة السمعهة تبعا لشدة الفقد السمعي 

( 20-31يف هووعا املسوو وى يووزاوح الفقوود السوومعي بووا ) :(Slight)اقووة مسعهووة بسووهطة جوودا إع -أ

 إىلوأل اج  ،وفهه قد يواجه الشخص صعوبة يف مس  الكالم اخلافت أو الكالم عن بعد ،ديسهبل

وقود يسو فهد مون املعهنواا السومعهة       ،جلوسوه يف غرفوة الصوف    نابالنسبة ملك ،ترتهباا خاصة

 ة ل صحهح النطق.وال امج العالجه

( 22-26ويف هعا املس وى تزاوح شدة الفقد السمعي با ): (Mild)اإلعاقة السمعهة البسهطة  -ب

تكوون   أن( أم وار بشور    2-2يفهوم كوالم اةادثوة عون بعود )      أنويسو طه  الشوخص    ،ديسهبل

شوخص  ويفضول إدالوة هوعا ال    ،يف ا لفاظ والكوالم  االحنرافااي من بعض أنوقد يع ،وجها لوجه

 وقد تكون املعهناا السمعهة ذاا فائدة. ،لفصول الزبهة اخلاصة

يف هوعا املسو وى توزاوح شودة الفقود السومعي بوا         :(Moderate)اإلعاقة السمعهة امل وسطة  -ج

ي الشخص من اضطراباا كالمهة ولغوية وال يس طه  فهوم اةادثوة   ناويع ،( ديسهبل21-10)

 صول الزبهة اخلاصة.ت بصوا عال، وهو أل اج لفانك إذا

( 90-16يف هعا املس وى تزاوح شدة الفقد السومعي بوا )   :(Severe)اإلعاقة السمعهة الشديدة -د

ي الشخص من اضوطراباا يف الكوالم واللغوة وصوعوباا ت علوق بسوماع ا صوواا        ناويع ،ديسهبل

 فصول خاصة. ولعلك فهو يف داجة إىل ،د ى ا صواا د ى ا صواا العالهة

يزيد مس وى الفقد السومعي   ،ويف هعا املس وى :(Profound)إلعاقة السمعهة الشديدة جداا -هو

ال واصوول املعروفووة للصووم )ال هجووي   أسووالهيوهووعا الشووخص يع موود علووى   ،( ديسووهبل90عوون )

 ,Farrell؛ 3009)الطوووزاب،  اآلخوورينال واصوول الكلووي( لل واصوول موو   -لغووة اإلشووارة -اإلصووبعي

2006; Neil et al., 2009.) 

 

 :إىل(Carney & Moeller, 1998)بهنما يصنفها كارني ومولر 

 ديسهبل. 20-62يزاوح با  Mild Hearing Lossضعف مسعي بسها  -

 ديسهبل. 10-26يزاوح با  Moderate Hearing Lossضعف مسعي م وسا  -
 ديسهبل. 90-16يزاوح با  Severe or Profound Hearingضعف مسعي عمهق  -
 

 نهف اإلعاقة السمعهة من املناور الزبوي:تص -2

 فئ ا كاآلتي: إىل-وفق هعا ال صنهف-وي م تقسهم املعاقا مسعها 

(، ال أكثرديسوهبل فو   10ون من عجوز مسعوي )  ناالعين يع ا طفالوهم : Deaf Childالصم  -أ

ن عون  فهوم يعجوزو   ،وفهوم اللغوة اللفاهوة    ،من مباشرة الكالم -من النادهة الوظهفهة -ميكنهم

اسو خدام املعهنواا السومعهة )املكو ة       د وى مو   ،ال عامل بفاعلهة يف مواقوف احلهواة االج ماعهوة   
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أو تطوووير املهوواراا اخلاصووة بووالكالم   ،للصوووا(، دهووث ال ميكوونهم اك سوواب املعلوموواا اللغويووة 

 هم جزءا كبكا من مسعهم.ناوذلك لعدم مقدرتهم على السم  أو لفقد ؛واللغة

ون مون صوعوباا أو   ناالوعين يعو   ا طفوال وهوم   :Hard of Hearing Child ثقهلوو السوم    -ب

ديسهبل(، لكنوه ال يعووق فاعله هوا     10من  أقلو 22أو  20يزاوح ما با ) ،قصور يف داسة السم 

سووواء باسوو خدام املعهنوواا السوومعهة أو  ،موون النادهووة الوظهفهووة يف اك سوواب املعلوموواا اللغويووة

هم اس هعاب املناهج ال علهمهة املصممة أساسوا للطفوال   ناة بإمكومعام أفراد هعه الفئ ،بدونها

 (.3009،نالعاديا )رسال

 

 هنا  من يصنف املعاقا مسعها من دهث:و

 العمر العي ددثت فهه اإلعاقة. -

 السمعي. ناشدة الفقد -

 طبهعة اخللل العي يصهي اةهاز السمعي. -

 .(3009،املهكي) مالسم  على فهم وتفسك الكال نامدى تأثك فقد -

 

 ويصنف الفقدان السمعي الوراثي تبعا لطريقة ان قال الصمم إىل:

 : وهو من أكثر أنواع الصمم ان شارا.Recessive Deafnessصمم منقول على جهناا م نحهة  -أ

 Dominant Deafness صمم منقول على جهناا سائدة -ب
 أقل أنوواع الصومم دودوثا، وي وأثر بوه ا طفوال       الصمم املنقول على الكروموسوم اةنسي: وهو يع   -ج

 (. 3002العكور فقا )دنفي، 

 
 أسباب اإلعاقة السمعية:

% من داالا اإلعاقة السومعهة  20من  أكثرتع   ا سباب الوراثهة هي املسئولة عن العوامل الوراثهة: -6

 .(Nance,2003)( جا مسئول عن الصمم 630من ) أكثرويوجد  ،العمهقة واخللقهة

 & Carney)الصم بالصمم الشديد لديهم لباء عاديو السم  ا طفال%( من 90) أنوتقريبا ميكن القول ب

Moeller, 1998). 

 العوامل البهئهة واملك سبة: -3

 .ا وىلخاصة يف الشهور الثالثة  German Mearlesهة ناإصابة ا م احلامل باحلصبة ا مل -أ

 .Meningitisي إصابة الطفل باالل هاب السحائ -ب

 .Prematurely الوالدة املب سرة -ج

 .(Neil, et al,2009)(RH عدم توافق دم ا م احلامل واةنا )العامل الريزيسي -د

 

تناوهلووا تفصووهال وختصصووا السوومعي  ناتسووبي الفقوود أنميكوون  عديوودة خوورىأسووباب أوهنووا  

 .(Farrell,2006؛ 3001، القريوتى؛3002، الوقفي ؛3002،دنفي؛3002، باظه) العديد من العلماء والبادثا

 

 خصائص المعاقين سمعيا
وغوك مباشور علوى كول مون اخلصوائص        ،اإلعاقة السمعهة هلوا توأثك مباشور    أنمما ال شك فهه 

فهووي حتوود موون اك سووابه اخلوو اا  ،اةسوومهة واالج ماعهووة والعقلهووة والزبويووة للشووخص املعوواق مسعهووا

ي نو اج إىل ،ي خاصة اخل اا ال  يك سبها عن طريق داسة السوم  احلهاتهة ال  يك سبها الشخص العاد

ي نافهفقد الكثك من اةو ،اآلخرينوال فاعل م   ،عدم قدرة الطفل املعاق مسعها على ال عبك عن نفسه

السلوكهة تعويضا عون مواقوف    االحنرافاااس خدام العنف وبعض  إىلوقد يلجأ  ،االج ماعهة يف دهاته
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وغوك م وافوق نفسوها واج ماعهوا مو        ،وال  جتعول سولوكه غوك مرغووب     ،  تن ابهالهأل واإلدبا  ال

ولوعا ةوي تووفك الرعايوة الزبويوة اخلاصوة الو          ،مون دولوه   اآلخورين نفسه واج ماعها م  نفسه ومو   

ويف الوقوت نفسوه تقلول مون القهوود الو  توؤثر علوى قدرتوه يف           ،تساعد ا صم على تنمهة له من قودراا 

 .((Patton, 2004 اآلخرين ال واصل م 

 

 فعالينالنفسي واالجتماعي واألالنمو 
دهوث يع مود ال فاعول     ،ي أثر النمو االج ماعي لودى املعواقا مسعهوا باف قوادهم للغوة والكوالم      

وال لمهوع املعواق مسعهوا مون لبواء       ،على عملهة االتصوال واللغوة   -النضج االج ماعي بال اليو -االج ماعي 

رد فعول جم مو  العواديا جتواه الصوم عنودما ألواولون االخو ال  بهوم           أنكموا   ،عاديا ينمو يف عزلة

دهث ي عورض الصوم دائموا للسوخرية واالسو هزاء مون قبول العواديا الوعين           ،اإلدبا  إىلغالبا ما يؤدي 

موون ا  موو   االنسووحابزواء ونوواال إىلالووعي يوودفعهم  ا موور،هووم ل لفووون عنهمأنيناوورون إلووههم علووى 

 (.3001ون، )السعهد ولخر

طوواء واإلدسوال بالدونهوة    ناخلجول والعزلوة واال   أنعلى  (Kalback, 2004)وتؤكد كالبا  

تلووك السووماا تووؤثر علووى   أنو ،الصووم ا طفووالموون أهووم مسوواا شخصووهة   –وعوودم النضووج االج موواعي 

 كما تؤثر على القبول االج ماعي. ناالعالقاا م  ا قر

فواض كول مون    خناعلوى   (Anna & Margaret, 2008) ا ومارجريوت أنوتؤكد ن ائج دراسة 

دهث ميهلوون   ؛العاديا ا طفالاملعاقا مسعها باملقارنة ب ا طفالال فاعل واملشاركة االج ماعهة لدى 

 ،العزلة د ى يف ألعابهم ويفضلون ا لعاب الفردية الو  ال ت طلوي مشواركة جمموعوة مون ال المهوع       إىل

 ء املواقف االج ماعهة مقارنة بالعاديا. باه أثنانفاض مس وى االخناي ناج إىل

ويسوهئون   اآلخورين الصم ي مهوزون ب جاهول مشواعر     ا طفال أن( 3009ويضهف عبد العزيز )

 ناهووة وال هووور وقلووة توكهوود الووعاا والسوولبهة وال نوواقض واإلذعوو    نناوي صووفون با  ،فهووم تصوورفاتهم 

 .خرينل 

وذلوك ن هجوة للصوعوباا الو       ،عرضوة لنوبواا الغضوي    أكثرالصم  ا طفال أنكما يالدظ 

الصووم يعوو ون عوون غضووبهم   ا طفووال أنولوونف  السووبي جنوود   ،يواجهونهووا يف ال عووبك عوون مشوواعرهم 

 ،ال قدير املونخفض للوعاا   ،سرعة االس ثارة ،اةسدي ناوإدباطهم بعصبهة وياهرون مهال أك  للعدو

فسووهم أنويف  اآلخوورينالثقووة يف  وعوودم ،العزلووة ،طووواء واخلجوولناال ،عوودم حتموول املسووئولهة  ،االع ماديووة

 (.3009)احلفناوي، 

 ا طفوال علوى عجوز    (Carolien & Mark, 2006)بهنما يؤكد كول مون كوارولا وموار      

ويعووود ذلووك ةدوديووة مهوواراا   ،العوواديا ا طفووالالصووم عوون ال عووبك عوون مشوواعر الغضووي باملقارنووة ب  

قودراتهم   أنكموا   ،نف  واالع ماديوة ال واصل لدى الصم وشوعورهم الودائم بوالرفض وعودم الثقوة بوال      

هوة وأهمهووة  فهمووا وإدراكوا للقواعود االج ماع   أقول هوم  نوذلووك ناورا    ؛حمودودة علوى تكووين صوداقاا    

 وأهداف وفوائد للصداقة.

أهوم اخلصوائص النفسوهة للصوم      إىل أن  ( 3002عبود السومه  )  و ،(3009عبد السوالم ) أشار قد و

صوعوبة تغوهك السولو     اةموود أي   ،ي واملدرسوي واالج مواعي  سووء ال كهوف الوعات   وضعهف السم  ما يلي:

فاضوه  خناوالقودراا أو  هواا  نامكبارتفاعه كثكا عن اإلمس وى الطموح غك الواقعي إما ل غك الاروف، 

ض مبعنى زيادة احلوزن  قباناال فعالي،ناالفعال أو شدته أو زيادة ددته أو ال قلي نسرعة اال ،كثكا عنها

، الشووك وعوودم الثقووة يف  ناوال موورد والعصووه ناالعوودو موون ا  موو ، االنسووحاباء وطوووناال ،ولوووم الوونف 

 .نائنماخلوف وعدم االط ،السهطرة الغكودي

 :فهما يلي اخلصائص النفسهة والسلوكهة للمعاقا مسعها (3009) موسىخلص كما 
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 لسولوكهة ااملشوكالا   ظهوور  ،فهو غك ناضج اج ماعها بال اليو ،من ا  م  النسحابإىل ااملهل 

ياهر لديهم عدم  ،والكهد هلم وإيقاع ا ذى بهم اآلخرينقة والكعب واالع داء على والسر ناالعدو ومنها

طووواء والعزلووه والشووعور   نميهلووون لال ،حتموول املسووئولهة خاصووة شووئون احلهوواة الهومهووة    القوودرة علووى  

ر وعودم القودرة علوى    دفاعهة وال هوناال ،الثقة بالنف  وال مركز دول العااعدم و باالك ئاب والقلق

 .فاض مس وى النضج االج ماعي وسوء ال وافق الشخصي واالج ماعيخنا ،ضبا النف 

 
 االحتياجات التربوية للنمو النفسي واالجتماعي لدى المعاق سمعيا:

االد هاجوواا الزبويووة للنمووو النفسووي    علووى( 6999حووى )ف و ،(3009لقوود أكوود عبوود السووالم )    

 :همهامن أ وال اواالج ماعي لدى املعاق مسعه

 .اآلخريناملعاق مسعها ءو من العالقة الدافئة وال قبل مما يقوي ثق ه بنفسه وبإداطة  -6

يعمل وينو ج ويعوهش يف    أنمي صها يف إدراكه العاتي و أنإعاق ه وي قبل املعاق  أنالعمل على  -3

 ظلها كحقهقة واقعة.

 ه أداسه  اخلوف والقلق.وا من د ى ين زع من نفس ناإشعاره باالدزام واحلي واحلن -2

 ال  تواجهه.حل املشكالا فهاالج ماعهة ال  تسهم شطة ال علهمهة ونااله مام با  -2

 فعالي.ناالوازنه وا  م  ل حقهق تواملدرسة  ا سرةالشعور بال قبل ممن دوله يف  -2

 ه.عدم ال دخل امل عسف يف اخ هار ا ال املهين العي سهعده للمهنة ال  سهكسي بها عهش -1

الفرصوة لوه ملمارسو ها د وى يو علم كهوف لودم نفسوه         تعويده على حتمل املسئولهة وإتادة  -1

 بهئ ه. ولدم

 تشجهعه على تكوين عالقاا جديدة م  مجاعة الرفقاء. -9

 يفقالل العاطفي وتكوين قهم سلوكهة ت فق م  عامله امل طور الوعى يعوهش   تعويده عن االس  -9

 إطاره. 

 

 : اإلعاقة البصريةثالثا
وال فاعل واملشواركة   ،إدرا  العا  من دوهلم إىلاالد هاجاا اخلاصة يف داجة  ذوو  طفالاف

أو  ،أو مسعهووة ،ت إعاقووة بصووريةنوواولكوون يعوووقهم علووى ذلووك إعوواق هم سووواء ك  ،موو  عناصوور خم لفووة

 (.3002عاقة )أبوزيد، مما يفقدهم القدرة على العناصر امل وفرة يف البهئة ن هجة هلعه اإل ،دركهة

لووعا تكموون ا همهووة يف ضوورورة   ، ثوول اإلعاقووة البصوورية نسووبة كووبكة موون أعووداد املعوواقا  و

والو  تسوبي إعاق وه خلول يف      ،مون عناصور ا  مو     اوذلك لكوون الطفول الكفهوف عنصور     ،االه مام بهم

 (.6992،مما يشكل عقبة يف طريق ال نمهة )العمري ،البناء االج ماعي هلعا ا  م 

 

 بصريةتعريف اإلعاقة ال

"الشوخص   :هأنو ( على تعريوف املعواق ب  662ص، 3003اهلجرسي )،(3ص، 3006السهد )و اتفق كمال

ه بصوفة  نو افعالهوة  قر ناالج ماعهوة أو اال  والعي ينحرف عن مس وى اخلصوائص اةسومهة أو العقلهوة أ   

موو  خودماا تربويوة ونفسوهة خت لوف عموا يقودم للعواديا د وى ين         إىلاحلد العي أل اج فهوه   إىلعامة 

 منوه".  إمكانااأقصى  إىلالفرد 
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دهوواة  ناه: هووو الشووخص العوواجز كلهووا أو جزئهووا عوون ضووم  أنوو( ب62ص، 3009ويعرفووه غنووهم )

 إىلوأل واج   ،يف قدراتوه اةسودية أو الفكريوة    ،شخصهة واج ماعهوة ن هجوة نقوص خلقوي أو غوك خلقوي      

اسو كمال دهاتوه بصوورة    وترفهههوة مموا يسواعده علوى      ،مهنهة ،طبهة ،نفسهة ،تقديم خدماا تربوية

 طبهعهة.

اة مون  نو ااشوزكوا يف املع  أنو ،سة من ا فرادنايشكل املعاقون بصريا فهما بهنهم فئة غك م جو

 ،لخور  إىلهعه املشكالا خت لف يف مسبباتها من دهث درج ها وشدتها من فورد   أنإال  ،املشكالا البصرية

اةزئوي أو مون    ناي مون الفقود  ناصر ومونهم مون يعو   الكلي للب ناي من الفقدنافمن املعاقا بصريا من يع

من ددثت إعاق وه مو  املوهالد أو يف مردلوة مبكورة       أيضاومن املعاقا  ،بعض املشكالا البصرية ا خرى

 إىل  هوعا  ناوقد أدى عدم ال ج ،ومنهم من ددثت إعاق ه يف مردلة م أخرة من العمر ،جدا من العمر

الو  هوي لهسوت بالقلهلوة      ،س خدم يف تربهة وتعلهم وتأههل هعه الفئةوا دواا ال  ت سالهيال نوع يف ا 

ميكن تناوهلا  ،وهلعا فلإلعاقة البصرية العديد من املفاههم وال عريفاا ،(1ص، 6991،يف ا  م  )سهسا 

 ح.يضابشيء من اإل

 

 من املناور اللغوي

كوثكة يف اللغوة العربهوة     هنوا  ألفاظوا   أنتناولنا الشخص الكفهف من املناور اللغووي جنود    إذا

الضورير، العواجز..اخل. أموا كلموة      ،ا كموه  ،فهوو الوعي فقود بصوره كوا عمى      ،تس خدم لل عريوف بوه  

 الكريم مبعنها: أند وردا يف القرا عمى فق

، "فهوو يف اآلخورة أعموى وأضول سوبهال" )اإلسوراء       :اىلاملعنى ا ول: الضاللة كما جاء يف قوله تعو 

 (.13اآلية 

"لوه  علوى ا عموى دورج وال      :ىلا: يف سورة النور مبعنى ذهاب البصر كقوله تعو لثانيااملعنى 

 (.16، اآلية، على ا عرج درج وال على املريض درج" )النور

هوو مون كوف بصوره أو عموى(.      )وأما كلمة الكفهف فأصولها " الكوف" ومعنواه املنو  والكفهوف      

 (.221ص، 3002 ،)جمم  اللغة العربهة

 

 ني:وناال عريف الق

ه "العي قود تكوون لديوه مقودرة حمودودة علوى الرؤيوة.        أنون الشخص الكفهف بناوقد عرف الق

يف العووا الو  يوورى بهووا الصووورة   أقوولأو  ،(30/300وني للكفهوف تسوواوي ) ناونسوبة الرؤيووة يف ال عريووف القوو 

زيود عون   جمال الرؤية لديه حتت زاوية ال تأو هو من يصل  ،تصحهح الرؤيةم  اس خدام أجهزة  فضلا 

 .(Vaughn & Rior,1992, p.404)( درجة30)

 

 

 الكفهف من املناور الزبوي:

هم أناملعاقا بصريا تعريفا تربويا بو  (Heward & Otlansky,1980)ههوارد وأورلنسكي عرف

الو  تسو خدم مو  العواديا يف      سالهيي علموا من الك ي والوسائل وا  أنالعين ال يس طهعون  ا طفال" 

 طرق ووسائل وأدواا تعلهمهة خاصة. إىلوهلعا أل اجون  ،ر الزميننف  العم

ه هووو " ذلووك الشووخص الووعي ال    أنوو( الشووخص الكفهووف تربويووا ب  661ص، 6999) نايعوورف الروسوو 

 يقرأ أو يك ي إال بطريقة بريل". أنيس طه  

 أنه " ذلوك الشوخص الوعي ال يسو طه      أنالشخص الكفهف ب أن( 621ص، 3002ويضهف الزهكي )

 ال  يؤديها غكه باس خدام هعه احلاسة". ا عمالمد على داسة اإلبصار لعجز فهها يف أداء يع 
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عوواقا بصووريا حتووت ملهووا ضوومت مجهوو  اأنوي ضووح موون ال عريفوواا الزبويووة لإلعاقووة البصوورية 

واع و ا القودرة علوى     ،واملشواكل البصورية(   ،وكف البصور اةزئوي   ،كف البصر الكلي)تعريف وادد

والوسوائل الزبويوة العاديوة هوي اةوك الوعي يفورق بوا املبصورين واملعواقا            سوالهي ملواد وا ال علم من ا

 (.31ص، 6991 ،سهسا درجة ددة وجمال اإلبصار) إىلبصريا إضافة 

 

 الكفهف من املناور االج ماعي:

"الفورد يعود معوقوا مون النادهوة االج ماعهوة عنودما         أن(Dodds, 1986, p.49)  ذكور دودز 

وحتود مون قهاموه بالوظوائف      ،ي فاعل بصورة ناجحوة مو  العوا  اةوها بوه      أنه اإلعاقة من  نعه هع

 املخ لفة".

ةود طريقوه دون قهوادة     أنه "الشخص العي ال يس طه  أن( ب19ص، 3000بهنما تعرفه عبهد )

ت قودرة بصوره   نو اأو مون ك  ،ت قدرته على اإلبصوار عدميوة الفائودة   ناأو ك ،يف بهئة غك معروفة لديه

 من الضعف دهث يعجز عن مراجعة عمله العادي".

 الكفهف من املناور الطيب: 

ه أنو ( كموا  2/10الكفهف وفق معهار منامة الصحة العاملهوة هوو "مون تقول دودة إبصواره عون)       

( موزا"  10ن مسوافة ) سولهم البصور عو    اإلنسوان ا يعين ذلك الشخص العي ال يس طه  رؤية ما يراه هوظهف

 (.699ص، 6992 ،ولخرون ي)القريوت

هوا "ضوعف يف الوظوائف    أني الطويب  نو ا( اإلعاقوة البصورية مون اة   66ص، 6991وعرفت احلديدي )

وذلوك   نارؤيوة ا لوو   ،البصور الثنوائي   ،ال كهوف البصوري   ،البصور اةوها   ،اخلمسة وهي: البصر املركزي

 ن هجة ل شوه تشرألي أو إصابة مبرض أو جروح يف العا".

الهومهوة   ا عموال ه "احلالة ال  ال يس طه  الفرد فهها القهوام ب أن( ب600ص، 3003وتعكر شقك )

 يف أدد العهنا". 1/10قل ناره عن  إذاوذلك 

ه ذلك الطفول الوعي فقود بصوره     أنبBlind Child ( الطفل الكفهف 66ص، 3009يعرف غنهم )و

 ،عاقوة أخورى  مون أي إ  وخوال  ،أقول ( أو 1/10وتقول دودة إبصواره عون )     ،كلها منع والدته أو بعد والدتوه 

 .( سنواا1-2من ) ويزاوح عمره الزمين

العين فقدوا بصرهم كلها  ا طفالهم هؤالء أناملكفوفا إجرائها ب ا طفال البادث انتعرف و

 . من أي إعاقة أخرىاوخاله ،أقل( أو 1/10وتقل ددة إبصارهم عن ) ،منع والدتهم أو بعد والدتهم

 
 أسباب اإلعاقة البصرية  

أو  ،يعوود بعضوها ملردلوة موا قبول املوهالد       ،العديد من العوامل إىلاإلعاقة البصرية ترج  أسباب 

 ،ولكون هنوا  عوامول أخورى وراثهوة      ،وهعه تسمى با سباب املك سوبة  ،وبعضها بعد الوالدة ،أثناء الوالدة

ولقود ذكور القريطوي     ،دودوث هوعه اإلعاقوة    إىلكعلك فقد تعددا االجتاهواا وا سوباب الو  توؤدي     

(، 6991وأضوواف كوول موون سهسووا  ) ،خارجهووة وداخلهووة إىلتنقسووم هنووا  عواموول تشوورألهة  أن( 3006)

 هنا  عوامل أخرى رئهسة ت سبي بشكل كبك يف كف البصر من أهمها: إىل أن  ،(3002العزة )و

 ال لهف خلف العدسة. -6

 الرمد. -3
 اةلوكوما. -2
 الك اركت )املاء ا بهض(. -2
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 ي.ال هاب العصي البصر -2
 هة.نااحلصبة ا مل -1

 عدة أسباب: إىل و اةدير بالعكر حتديد أسباب االعاقة البصرية دهث أنها ترج 

 ما قبل املهالد او مابعد املهالد. إىلأسباب ترج   -

هنووا  أسووباب  أن( 3009يكووى للمكفوووفا )ا مراالحتوواد و، (6999الصووادي )و رطاويويووبا السوو

 أخرى لإلعاقة البصرية من أهمها:

ا سباب اخللقهة وهي: إما ن هجة لعوامل وراثهة أو عوامل ت عرض هلا ا م احلامل ف ؤثر على اةهواز   -6

 البصري للجنا.

 السكري. ،املاء ا زرق ،املاء ا بهض ،اض ال  تصهي العا وأهمها الرمد احلبهيبا مر -3
فصوال الشوبكهة أو تلوف يف    إىل أن  دي اإلصاباا ال  ت عرض هلا العا كالصدماا بالرأل ال  قد تؤ -2

كمهاا عالهوة   إىلغك مك ملي النمو  ا طفالأو إصابة العا بأجسام دادة أو تعرض  ،العصي البصري

 تلف يف الشبكهة.. إىلاا مما يؤدي نامن ا كسجا يف احلض
طووور هووعه بهووة وتنالثووار ج إىلممووا يووؤدي  ،اإلهمووال يف معاةووة بعووض املشووكالا البصوورية البسووهطة   -2

واملواء الزرقواء    ،واحلوول  ،درجة أشد كما هوو احلوال يف دواالا طوول الناور وقصور الناور        إىلالصعوباا 

 والبهضاء.

 
 تصنيفات اإلعاقة البصرية

تعووددا وجهوواا الناوور وتنوعووت يف عوورض مشووكلة اإلعاقووة ملووا هلووا موون تبوواين واخوو الف يف       

وهلوعا تعوددا    ،ن علووم طبهوة وتربويوة وغكهوا    وذلك ل عدد العلوم ال  تعمل يف إطارها م ،املصطلحاا

 إىلتصنهف اإلعاقوة  (3003اهلجرسي )و،(3000)(. ولقد ددد القمش3002تصنهفاا اإلعاقة )عبد اةواد،

 الفئاا ال الهة:

 اإلعاقة اةسمهة. -6

 اإلعاقة احلسهة. -3

 اإلعاقة العقلهة. -2

 اإلعاقة االج ماعهة. -2

 

كبكة من بوا   الصمم( نسبة ،كف البصر -شمل )ضعف السم وتع   اإلعاقة احلسهة ال  ت

يف العمور بوا    نا%( مون إمجوالي السوك   6232دهث  ثل يف مصور )  ،ومصر خاصة ،اإلعاقاا يف العا  عامة

 (.3001،وذلك كما ورد يف دراسة ههئة الهونهسهف )الهونهسهف ،( سنة1-61)

دهوث   ؛علوى السولو  االج مواعي للفورد    لإلعاقة تأثك سليب  أن( على 3006وقد أكد القريطي )

مما يزتي علهه مشاكل كثكة يف عملهاا النموو   ،عن البهئة اخلارجهة اةهطة بهم ا طفالينفصل 

وتعوبكاتهم   ،شوط هم الهومهوة  أنو ،اآلخورين وعودم اسو طاع هم مالداوة سولو       ،وال فاعل االج ماعي

ج ماعهووة امل ادووة أمووامهم لالد كووا  والفوورص اال ،وكووعلك نقووص خوو اتهم ،وسوولوكهاتهم ،الوجههووة

 واالتصال بالعا  اخلارجي اةها بهم. ،اآلخرينب

خت لف اإلعاقة البصرية من دهث شدتها ومدى تأثكها على فاعلهة اإلبصار باخ الف اةوزء  و

كوعلك خت لوف بواخ الف مودى قابلهوة اإلصوابة        ،وبوزمن اإلصوابة   ،وبدرجة اإلصابة ،املصاب من العا

 أنومون هوعا املنطلوق نسو طه       ،طريق اس خدام املعهنواا البصورية أو العملهواا اةرادهوة     لل حسن عن

، وكوف  Total Blindness كوف البصور الكلوي    :وهوي  ،واع رئهسوهة لإلعاقوة البصورية   أنو نصنف أربعة 

وكووف البصوور اةزئووي أو اإلبصووار اةزئووي )ضووعف اإلبصووار(       ،Legal Blindnessوني ناالبصوور القوو 

Partially Seeting (Low Vision)، .واملشاكل البصرية ا خرى 
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البصوور علووى النحووو ال ووالي     ناتصوونف اإلعاقووة البصوورية وفقووا لوودرج ها ووقووت فقوود     كمووا 

 (:3000،)دسا

 .او بعد سن اخلامسة فقد بصر تام والدي أو مك سي قبل سن اخلامسة -
 .فقد بصر جزئي والدي أو مك سي -
 .ضعف بصر والدي أو مك سي -

 ضعف بصر مك سي. -

 
 فعالية للمعاقين بصريا:نالخصائص االجتماعية واال

على الفرد نوعا معهنا من القصور النواتج عون الغهواب أو الونقص يف     اإلعاقة البصريةقد تفرض 

اة املعوواق بصووريا موون مشوواكل م عووددة مثوول املشوواكل   نووامع إىلداسووة اإلبصووار والووعي يووؤدي بوودوره  

واالع مووواد علوووى الغووك والقصوووور يف العالقووواا   ،احلمايوووة الزائوودة  واملشووواكل الناجتووة عووون  ،احلركهووة 

 فعالهة.نمما يؤثر على خصائصه االج ماعهة واال ،االج ماعهة

فعالهة للمعواقا  نالعديد من البحوث والدراساا دول اخلصائص االج ماعهة واال اولقد أكد

مرجوو  هووعه  أنو ،فعالهووةناالون موون املشوواكل االج ماعهووة نابعووض املعوواقا بصووريا يعوو أنبصووريا علووى 

حنو هعا القصور من نادهة أخرى. هلوعا   اآلخرينوردود فعل  ،املشاكل هو القصور البصري من نادهة

خت لف درجة ونووع هوعه املشواكل بواخ الف طبهعوة ودرجوة القصوور البصوري مون           أنفمن الطبهعي 

 حنو املعاق بصريا من نادهة أخرى. اآلخرينواجتاهاا  ،نادهة

الوو  أمجعووت بعووض البحوووث فعالهووة للمعوواقا بصووريا ناخلصووائص االج ماعهووة واال وموون أهووم

وال وافوق   ،بسوا  نطوواء واال ناال ،اخلضووع  ،اا، السولو  العصوابي  والدراساا يف هعا ا ال، هي مفهوم الوع 

 .(6991،سهسا ) فعالينال وافق اال ،الغضي ،هةناالعدو ،االج ماعي

 :الكفهف للطفل خصائص النمو االج ماعيمن  أنكما 

ويؤثر ذلك على مس وى خ اتوه الو  ألصول     ،الطفل الكفهف يكون مقهدا يف تفاعله م  البهئة اةهطة

ه موون احلريووة  نووااتووه موون ال وجهووه احلركووي ودرم ناوياهوور ذلووك يف مع ،علههووا موون العووا  اخلووارجي 

يشووكل  أن طه  ه ال يسووأنووكمووا  ،ه ال يسوو طه  رؤيووة تعووبكاا وجووه امل حوودث   نووإدهووث  واالسوو قالل؛

إال  اآلخورين يكون غوك مودر  لوجوود     ناويف بعض ا ده ،السلوكهاا االج ماعهة عن طريق اةاكاة

 (.3002،من خالل إصدار ا صواا )زي ون

 ا طفوال  أنأما عن النضج االج ماعي للطفل الكفهف فقد أظهرا ن ائج العديد مون الدراسواا   

وأرجعوت   ،هم املبصورين يف مقهوال النضوج االج مواعي    نامون أقور   أقول املكفوفا ألصلون علوى درجواا   

)عبوود  محايووة الطفوول بصووورة زائوودة    إىلومهوول الوالوودين   ،بهئووة الطفوول الكفهووف   إىلالدراسوواا ذلووك  

 (.3003،الرازق

 ،يف ال نشووئة االج ماعهووة للطفوول الكفهووف    امهموو اوتلعووي الزيوواراا للقووارب وللصوودقاء دور   

وباقي أفرادها يف إموداد الكفهوف    ا سرةدهث تساهم  ،إدراكهوتوسه  جمال  ،وإدساسه بالثقة بالنف 

ه فورد يف جم مو    أنلكي يشعر ب ،العين يف مثل سنه العقلي ا طفالي اللعي م  ناج إىلبالصور السمعهة 

 .(6999 ،فعال )أبوزيد وله دور

هواا  ناه فورد مون ا موعوة لديوه قودراا وإمك     أنو ويعامل الوالدين أو املعلم الطفل الكفهف على 

زيووادة قدرتووه علووى   إىلممووا يووؤدي   ،اةووهطا بووه يعاملونووه بوونف  الطريقووة   نإفوو ،ميكوون اسوو غالهلا 

 إذاخاصوة   ،طوواء نالعزلة واال إىلوميهل الطفل الكفهف  ،والبالغا ا طفالوإقامة عالقاا م   ،املشاركة

يراعوي كول موا     أننبغوي  وهنوا ي  ،سة واحلوارنا  ةد داخل املنا  ا سري ما يشجعه على ال فاعل واملؤ
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إىل سحابه وتقوقعوه دوول نفسوه فهوو ميهول      أنألها بهعا الطفل لكي لرجه من عزل ه ويقضي على 

 (.6992 ،وعدم املشاركة )صبحي النسحابا

مون الغربواء   اخلوف  صائص االج ماعهة للمعاقا بصريامن اخل أن( 3001ل )كما أضاف كما

 .اآلخرينبمن اه مام  أكثركثكا  ه م بنفسهي صداقاا، السلبهة،ةد صعوبة يف تكوين و

 فعالهة للمعاقا بصريا:ناخلصائص االومن 

 .الشعور بال وتر أغلي ا وقاا -

 الشعور بالدونهة. -

 هنة.أنالشعور بعدم الطم-

 عدم الثقة بالنف .  -

 

تسوواهم يف  ،موون املوو غكاا يف بهئووة الطفوول الكفهووف  اهنووا  كووثك نإ :ممووا سووبق ميكوون القووول 

فاإلعاقة غالبا موا  نو     ،وجتعل قدرته على إقامة عالقاا اج ماعهة حمدودة للغاية ،اسه بالعزلةإدس

كوف البصور يف هوعه املردلوة      أنومون ثوم فو    ا سورة شطة خم لفوة ويف شوئون   أنالطفل من املشاركة يف 

 ،موة حلهاتوه  الالز ا ساسوهة دد كبك يف اك ساب الطفل الكفهف للمهاراا االج ماعهة  إىلاملبكرة يؤثر 

وتعلووم  ،املنزلهووة ا عمووالو ا سووريةدواري االج موواعي منهووا امل مثوول يف املشوواركة يف ا   نوواوخاصووة اة

وهي جووهر السولو     ،اآلخرينوتكوين عالقاا اج ماعهة م   ،شطة واك ساب املهاراا االس قاللهةنا 

 ال كهفي للفرد.

 

 
 حاجات الطفل الكفيف
( علوى مون أهوم اد هاجواا الطفول الكفهوف ال ودريي علوى         6992ي ولخورون ) لقد أكد القريووت 

موون  ناالثقووة وا موو إىلالكفهووف أل وواج  أن( 6999الثقووة وحتموول املسووئولهة.وكعلك أوضووحت أبووو زيوود )  

 إمداده باخل اا امل نوعة ومنها االع ماد على نفسه. أيضاو ،املخاوف

 
 تعلمها إلىالمهارات التي يحتاج الكفيف 

 :ل  أل اج إلهها الطفل الكفهفومن با املهاراا ا 

 Nancy)اآلخوورينوكهفهووة ال صوورف موو   ،مهووارة ال وودريي علووى السوولوكهاا يف املواقووف املخ لفووة  -6

Hunt,2003). 

 Nancy)ت نو اسوي ه ناون ،(3006مهارة ال واصل االج ماعي: ولقد أكدا دراسواا كول مون اإلموام )     -3

Hunt, 2003)، ( على أهمهة ال و3002وعبد احلمهد )  املكفوفا سواء ال واصل اللفاوي   ا طفالاصل م

وتنمهوة   ،الطفول ال عريفواا اللغويوة الصوحهحة للكلمواا      إعطواء وال واصل غك اللفاي وذلك من خوالل  

ومشواركة الطفول يف املناسوباا     ،كوعلك ال عوبك عون الورأي يف املواقوف املخ لفوة       ،مهاراا اللغة وال حدث

 رة ال واصل االج ماعي لديه.وذلك ل دعهم وتنمهة مها ،املخ لفة

 
 رعاية المعاقين بصريا أساليب
 :رعاي هم كما يلي أسالهي( 3001ددد كمال )لقد  

 ،نااالسو قالل بقودر اإلمكو    إىلدفعهوم   ،ومحاي هم ناإشباع اد هاجاتهم بقدر اإلمك واا ال علم،توفك أد -

العمول   ،يسو حقون علهوه ذلوك    لما قواموا بعمول  تقديم الثناء هلم ك املبصرين، بأقرانهمعدم مقارن هم 

 يف ا لعواب اللغويوة الو     هوة واالشوزا   اةادثاا ال بادل تشجهعهم على ،مهاراتهم االج ماعهةتنمهة  على
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ال واصوول اللفاووي  أسووالهيااله مووام ب ،ملخ لفووةشووطة االج ماعهووة انيف ا  همراكشووه، إنووايسوو خدمها أقر

 ة. كن الكفهف من القراءة والك ابال   دريبهم على اس خدام طريقة برايلت إىل باإلضافة

 
 دراسات السابقة ذات الصلةبعض ال

يف الطفولوة   ا صودقاء " السولو  االج مواعي اإلةوابي بوا     وموضوعها(Bernet,1985)  دراسة بكنت -6

يف مردلوة الطفولوة مب وسوا عموري      ا طفوال امل وسطة واملراهقة املبكرة" ال  أجريت علوى عهنوة مون    

ثوم قوارن بوا السولو       ،طلي منهم تقديم املساعدة مرة للصديق ومرة أخورى للزمهول   ،( سنة63قدره )

وأسوفرا   ،وم  الوزمالء عو  الصوفوف الدراسوهة املخ لفوة خوالل مردلوة الطفولوة         ا صدقاءاإليثاري م  

 الن ائج عن ازدياد السلو  اإليثاري م  ال قدم يف العمر.

 

وموضووعها "العالقوة بوا السولو  االج مواعي        (Levy & Hoffman, 1985)هوفماندراسة لهفي و -3

حبث العالقة با السلو  االج ماعي وفقد السم .وتكونت عهنة  إىلوفقد السم ".هدفت هعه الدراسة 

العواديا تراودوت أعموارهم الزمنهوة      ا طفال( طفال من 63) ،الصم ا طفال( طفال من 63الدراسة من )

نوعوا مون    69دقهقوة ملودة شوهر وفوق قائموة زمنهوة لوو         62 هم ملودة  وقود أ مالداو   ،(سونواا 1-2ما با )

وجود عالقة ارتباطهة سالبة دالة با الكفاءة االج ماعهوة   إىلالسلو  االج ماعي.وقد توصلت الن ائج 

 أشوارا العواديا، كموا    ا طفوال مهوارة اج ماعهوة مون     أقول الصوم   ا طفوال أنوقد لوودظ   ،وفقد السم 

 العاديا. ا طفالمن  اآلخرينمهال للعزلة جتاه ال فاعل م   أكثرالصم  فالا طإىل أن  الن ائج 

 

هوا "القودرة علوى أخوع الودور والسولو        ناوعنو (Cates & Shonts, 1990)  زوشوون  دراسوة كوات    -2

حبوث القودرة علوى أخوع الودور والسولو  االج مواعي         إىلهودفت هوعه الدراسوة    .االج ماعي عنود الصوم"  

الصوم ممون تراودوت     ا طفوال ( طفوال مون   32وتكونت عهنة الدراسة مون )  ر واملساعدة.امل مثل يف اإليثا

، واخ بوار  ة أخوع الودور  مهمو  ناواسو خدم البادثو   ( سنة من تالمهع مدارل الصم.62-1)أعمارهم ما با 

وأظهرا الن ائج ارتباطا إةابها بالسلو  االج ماعي مون خوالل    املساعدة(. -السلو  االج ماعي )اإليثار

 عديل العاطفي وال أثك الصريح لصورة العاا فهه من خوالل مسواا السولو  االج مواعي مثول اإليثوار       ال

وقد ظهر ذلك بشوكل موثووق فهوه مون خوالل مسواا السولو  االج مواعي          ،واملساعدة ومهارة أخع الدور

 مثل اإليثار واملساعدة.

 

 ناج ماعهوة وال فاعول مو  ا قور    املشواركة اال هوا " ناوعنو (Joy-Eroen, 1992) إيوروين -جويدراسة  -2

 إىلاملكفوووفا يف مواقووف الوودمج ومواقووف الزبهووة اخلاصووة".هدفت هووعه الدراسووة    ا طفوواللوودى صووغار 

وحتديود أسولوبهم يف ال فاعول مو       ،املكفووفا  ا طفوال ال عرف على أسلوب املشاركة االج ماعهوة لودى   

املكفووفا يف   ا طفوال لودى   نال فاعول مو  ا قور   املشواركة االج ماعهوة وا   أسوالهي واملقارنة با  ،أنا قر

( مون أطفوال موا قبول املدرسوة      20وتكونت عهنة الدراسة من ) مواقف الزبهة اخلاصة ويف مواقف الدمج.

واس خدمت البادثة اس مارة مالداة لسولو  الطفول يف    والبعض منهم لديه إعاقاا أخرى. ،املكفوفا

 ا طفوال إظهوار   إىلوتوصلت ن وائج هوعه الدراسوة     ل موقف.دقهقة من ك 62أربعة مواقف خم لفة ملدة 

 منها يف مواقف الدمج أكثراملكفوفا قدرة أك  على املشاركة االج ماعهة يف مواقف الزبهة اخلاصة 

 .(12، 3009  ،)يف غنهم

 

هووا " مقارنووة حم ويوواا اللعووي احلوور ناوعنو(Cuthpert et al., 1993)  لخووريندراسووة كوووث ا و -2

 نامعرفووة الفووروق بووا ال عوواون والعوودو  إىلاملعوواقا مسعهووا والعاديا".هوودفت هووعه الدراسووة   للطفووال

( طفوال  32املعاقا مسعها والعاديا أثناء اللعي احلر.وتكونت عهنة الدراسة مون )  ا طفالعزال با نواال

( طفوال مون   63) ،( سونواا 9-1عاقا مسعهوا تراودوت أعموارهم موا بوا )     ملا ا طفال( طفال من 63بواق  )
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، م  تسجهل مجهعا أثناء اللعي احلر ا طفالوقد أ مالداة  ،العاديا من نف  العمر الزمين ا طفال

( دقهقة كل يووم إموا يف دجورة    22ذلك على شريا فهديو وذلك على مدى مخسة أيام م  الهة بواق  )

درسووا ل سووجهل درجووة أو يف ملعووي املدرسة.واسوو خدم البووادثون بطاقووة مالداووة خاصووة للم  ،اللعووي

إىل عودم  الدراسوة  ن وائج   وتوصولت خالل اللعوي احلر.  عزالنواال نال من ال عاون والعدووجود سلو  ك

سولو  ال عواون    أنو ،لعواديا يف سولو  ال عواون   ئها با درجاا املعاقا مسعها واد فروق دالة إدصاووج

 واملشواركة.  ،قوة ناواملع ،مسوا  با يودي  إ ، اار الودور نا،مثول املسواعدة   ا طفالقد اختع عدة أشكال با 

كول   أنو ،نافروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا املعاقا مسعها والعواديا يف العودو  وعدم وجود 

 نشواطا مون العواديا.    أقول و اآلخورين عزاال عن ناأكثرالصم  ا طفالوان  ا.ناعدو أكثراملعاقا مسعها 

وال عواون وال جووال لودى كول املعواقا       ناو  العودو فروق دالوة إدصوائها يف كول مون سول     وعدم وجود 

 (.إناث، مسعها والعاديا تبعا للنوع )ذكور

 

يف مردلوة الطفولوة امل وأخرة دراسوة      ا طفوال وموضوعها "السلو  اإليثاري لدى  (6992)دراسة قطي  -1

الصوف   ال عورف علوى مسو وى السولو  اإليثواري لودى تالمهوع        إىلهدفت هعه الدراسة . وصفهة مقارنة"

وكوعلك معرفوة عالقوة السولو       ،ومعرفة الفروق با اةنسا يف السلو  اإليثاري ،اخلام  االب دائي

املنواطق واملودارل    ،ا سورة عودد أفوراد    ،الزتهوي ا سوري   ،العمور الوزمين   ،النوع) اإليثاري ببعض امل غكاا

 ،امل وسووطة املنخفضووة  ،تفعووةاحلكومهووة واللغوواا( الوو   ثوول املسوو وياا االج ماعهووة واالق صووادية املر   

( تلمهوعا  222وأجريوت الدراسوة علوى عهنوة قوامهوا )      .(واملس وياا ال علهمهة والوظهفهة ل بواء وا مهواا  

( سونة بواقو    62-60وتلمهعة من با تالمهع الصف اخلام  االب دائي تزاوح أعمارهم الزمنهوة موا بوا )   

ن امللوو حقا باملوودارل احلكومهووة املشووزكة  موون حمافاووة القوواهرة موو  اإلنوواث( موون 691) ،( ذكووور321)

وقود اسو خدمت البادثوة     ومدارل اللغاا املشوزكة ذاا املسو وياا االج ماعهوة االق صوادية املخ لفوة.     

ومقهال تقدير املس وى االج ماعي االق صوادي للسورة املصورية     ،هاإعدادمقهال السلو  اإليثاري من 

ومن بوا ن وائج   تعوديل عهود السوالم الشوخص.    اههم قشوقوش  عبد السالم عبد الغفار وإبور  إعداداملعدل 

و  اإليثواري  عدم وجود فوروق يف السول   ،با اةنسا يف السلو  اإليثاري الدراسة عن عدم وجود فروق

دالووة يف السوولو  اإليثوواري بوواخ الف املسوو وياا االج ماعهووة     ايف ضوووء العموور الووزمين،لكن هنووا  فروقوو  

 ة للسرة.واالق صادية وال علهمهة والوظهفه

 

مووا قبوول املدرسووة باد هاجوواا  ا طفووالوموضوووعها "وعووي  (Carpenter, 1994) دراسووة كوواربنز -1

ذوي اإلعاقوواا والعاديا".هوودفت هووعه    ا طفووال: االسوو جاباا االج ماعهووة اإلةابهووة جتوواه   اآلخوورين

ثنواء ال فاعول مو     تنمهة أفكار أطفوال موا قبول املدرسوة علوى السولو  االج مواعي اإلةوابي أ         إىلالدراسة 

 29( م وسووا أعمووارهم )إنوواث -الدراسووة موون أطفووال )ذكووور وقوود تكونووت عهنووة ،هم موون املعوواقاأنأقوور

ال حقووا بفصوول بهوا أطفوال      لخورين ( طفوال  22) ،( طفال ال حقوا بفصول بها أطفال معواقون 22) ،شهرا(

اإلةوابي عون طريووق   عون السوولو  االج مواعي    ا طفوال وقود أ قهووال أفكوار    ،عواديون )غوك معواقون(   

 ،....(-السومعهة  -القصة والعرائ  الصغكة ال  صممت حبهث تناسي اإلعاقاا املخ لفة مثل )البصورية 

العين ال حقوا بفصول املعواقا أظهوروا اسو جاباا اج ماعهوة      ا طفالإىل أن  وقد توصلت هعه الدراسة 

 العين ال حقوا بفصول العاديا. ا طفالمن  أكثرإةابهة 

 

وموضووعها " تصومهم وتقوويم برنوامج       (Etxebarria, et al, 1994) لخورين دراسوة إتسوكهباريا و   -9

وصوووف برنوووامج ال ووودخل الزبووووي  إىلل شوووجه  السووولو  اإليثووواري يف املدرسوووة".هدفت هوووعه الدراسوووة 

م هويعورض دراسوة الو  نقو     ،يثواري اإل -منو )تطور( السلو  االج ماعي اإلةوابي  إىل)ال علهمي( اهلادف 

سوونة وموون  63-60مووارهم بووا ( مفحوووص تووزاوح أع660الدراسووة موون )وتكونووت عهنووة  )نقوووم( فاعله ووه.

سلسوولة موون ضوومن ال وودخل ها(.وتناالصووفا اخلووام  والسووادل االب وودائي موون ال علووهم ا ساسووي )أسب  

أ  والو   ،وال عواون  ،ولوه مفهووم الشوخص    ،أخع املناوور أو الرؤيوة   ،شطة املقصودة ل شجه  ال عاطفنا 

يف السولو    داال اجلسوة أسوبوعها.وأظهرا الن وائج ارتفاعو     62تنفهعها بواسوطة معلوم كول جمموعوة يف     
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يثواري )املقاسوة بواسوطة ال خطوها االج مواعي علوى سولو  " الصو  والودفاع"          اإل-االج مواعي اإلةوابي   

 بهئوة الفصول   ك حسوا قودرة أخوع املناوور أو الرؤيوة ويف      ،على السلو  االج ماعي اإلةابي ناواس به

 الدراسي.

 

هودفت   وعالق ه ب قديرهم لعواتهم ". ا طفالالسلو  الغكي لدى وموضوعها "( 6991معاذ )دراسة  -9

والكشووف عوون الفووروق بووا اةنسووا يف  ،عالقووة السوولو  الغووكي ب قوودير الووعااحبووث  إىلهووعه الدراسووة 

( 300ي بلغ قوامها )عداداإل الثاني لدى عهنة من تالمهع الصفوكعلك يف تقدير العاا  ،السلو  الغكي

. وقود  ( سونة 62-66( ممن توزاوح أعموارهم الزمنهوة موا بوا )     إناث 92 ،ذكور 602بواق  ) ،تلمهع وتلمهعة

كموا   ،كشفت ن ائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطهوة طرديوة بوا السولو  الغوكي وتقودير الوعاا       

و   ،سلو  الغكي وتقدير العاا لصا  العكوروجدا فروق دالة إدصائها با اةنسا يف كل من ال

 ا ول، وا وسا، وا خك(.)توجد فروق دالة يف درجاا السلو  الغكي وفقا للزتهي الزمين 

 

وموضوعها "اتساق ومنوو )تطوور( اسو عداداا     (Eisenberg, et al., 1999) لخريندراسة إيسن ج و -60

معرفة أثر م غك الوزمن علوى منوو     إىل".هدفت هعه الدراسة دراسة طولهة :السلو  االج ماعي اإلةابي

)أطفووال الروضووة د ووى مردلووة الشووباب(.وتكونت عهنووة   ا طفووالالسوولو  االج موواعي اإلةووابي لوودى  

( 2-2روضووة تراودووت أعمووارهم الزمنهووة مووا بووا )ل( طفووال موون اةنسووا موون أطفووال ا23الدراسووة موون )

مون مردلوة    ا وىلبحوث واملالداوة د وى بلغووا املرادول      سنواا عن بودء البحوث والوعين ظلووا حتوت ال     

 اآلخورين الشباب.واس خدم البادثون أسلوب املالداة املباشورة وأسولوب ال قوارير العاتهوة وال قوارير مون       

واملعلمووا عوون السوولوكهاا االج ماعهووة اإلةابهووة لوودى أفووراد العهنووة وذلووك أثنوواء مرادوول أعمووارهم      

السلوكهاا االج ماعهة اإلةابهة الفعلهة لدى أطفال الروضة وفقا آلراء  نأإىل الن ائج  أشارااملخ لفة.و

هوم يشوعرون مبشواعر    أن، كموا قورر املفحوصوون كوعلك     عونهم  اآلخورين فسهم ووفقوا آلراء  أن ا طفال

كموا أكودا    يف مردلة الطفولة واملراهقة. اآلخرينال عاطف وأعربوا قدرتهم على  ثهل وجهة نار 

)مثول املسواعدة الو  ال     اآلخورين وكهاا االج ماعهة اإلةابهة ال  تعك  وجهواا  السل أن أيضاالن ائج 

تكلف القوائم بهوا أي أعبواء وسولوكهاا املسوايرة واخلضووع( ال تعود بصوفة عاموة مؤشوراا جهودة عون             

 أنويبودو   ،أو الشعور بال عاطف لوديهم  ا طفالاالس عداد الكامن حنو السلو  االج ماعي اإلةابي لدى 

يف طف يعد م غكا وسهطا با منو السلوكهاا االج ماعهة اإلةابهة واملشواركة بصوورة تلقائهوة    ال عا

منووو اخلصووال ومسوواا السوولوكهاا االج ماعهووة اإلةابهووة يف املرادوول  بهنمووا  ،ة املبكوورةاملرادوول العمريوو

ابهة لودى  الالدقة. وأكدا الن ائج وجود فروق فردية ثاب ة وراسخة يف السلوكهاا االج ماعهة اإلة

 املرادل العمرية املبكرة يف دهاة الفرد. إىلهعه الفروق ترج  أصوهلا  أنو ،البالغا

 

السولوكهاا   :ها "خواص البنا الشعبهاناوعنو(Rodkin, et al., 2000)  لخريندراسة رودكن و -66

السوولو   الكشووف عون  إىلاملضوادة للمج مو  والسوولوكهاا االج ماعهوة اإلةابهة".هوودفت هوعه الدراسوة      

الوعين ي م عوون بقودر عوال مون الشوعبهة        ا طفالا  الفرعهة من مناالج ماعي اإلةابي لدى بعض ا 

 -اخلووام  -( طفووال موون الووعكور يف الصووفوف )الرابوو   223هم.وتكونووت عهنووة الدراسووة موون ) نابووا أقر

لوعين ي م عوون   املثوالها ا  ا طفوال ا ولىجمموع ا تضومنت ا موعوة    إىلالسادل( االب دائي قسموا 

العين ي م عون بشعبهة عالهة على الرغم مون   ا طفالتضمنت  ةالثانهبهنما ا موعة  ،بشعبهة عالهة

.واس خدم البوادثون  نااتصافهم بقدر عال من السلوكهاا املضادة للمج م  وخشونة ال عامل م  ا قر

مون   ا طفوال للمج مو  لودى    لقهال السلوكهاا االج ماعهة اإلةابهوة والسولوكهاا املضوادة    نااس به

مقهال لخر ل حديود مودى شوعبهة أفوراد العهنوة       إىل باإلضافة ناخالل اس طالع لراء املعلما ولراء ا قر

وجووود فووروق دالووة إدصووائها يف  إىلالن ووائج  أشوواراو عوونهم. ناومسوواتهم موون خووالل اسوو طالع لراء ا قوور

املثوالها   ا طفوال جمموعوة   ناقور لكل جمموعة من جمموعاا البحث دهوث وصوف ا    ناتصوراا ا قر

عال موون السوولو  الرياضووهة وقوودرهم ي سوومون بقوودر عووال موون بوورود ا عصوواب وال فوووق يف ا لعوواب  أنبوو
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هووة لووديهم. بهنمووا نافوواض يف نسووبة اخلجوول والعدوخناالقهوادي والسوولو  ال عوواوني واةوود واالج هوواد موو   

مون بورود ا عصواب واملهواراا      أيضوا  عوال  بالنسوبة للمجموعوة ا خورى بقودر     نااتسومت تصووراا ا قور   

املثوالها جتواه    ا طفوال ت وجهوة ناور   نو اوك ،الرياضهة م  بروز السلوكهاا املضادة للمج مو  لوديهم  

هووة وارتفوواع و ووايز املسوو وى ا كووادميي لووديهم.كما كشووفت ناي سوومون بعوودم العدوبووأنهم فسووهم أن

 .ناي سمون خبشونة ال عامل م  ا قر فالا طمن  ةالثانهمعام أفراد ا موعة  أنعن  أيضاالن ائج 

 

ها "مساا الشخصهة وعالق ها بالسلو  اإليثواري لودى طوالب املردلوة     ناوعنو (3000دراسة إبراههم ) -63

 ،يد العالقوة بوا مسواا الشخصوهة ومسو وياا السولو  اإليثواري       دحت إىلوية ".هدفت هعه الدراسة أنالث

وال عرف  ،ياا املخ لفة للسلو  اإليثاري يف مساا الشخصهةوحماولة الكشف عن وجود فروق با املس و

على أهم مسواا الشخصوهة املنبئوة مبسو وياا السولو  اإليثواري وال عورف علوى توأثك كول مون عواملي             

وحماولة الكشف عن وجود اخ الفاا  ،اةن  والبهئة وال فاعل بهنهما على مس وياا السلو  اإليثاري

وتكونوت عهنوة الدراسوة مون      اجواتهم املكبوتوة وصوراعاتهم وإدباطواتهم.    ها يف دننوا بوا الغكيوا وا   

تووزاوح  ،(اإلنوواثموون  620 -موون الووعكور  620ويووة موونهم )أن( طالووي وطالبووة موون طووالب املردلووة الث200)

 ،هوعه البادثوة   إعوداد واس خدمت البادثة مقهوال السولو  اإليثواري مون      ( سنة.61-62أعمارهم ما با )

 (املوراهقا والراشودين  )واخ بوار تفهوم املوضووع للكبوار      ،صوالح خمهمور   إعوداد  اس مارة مقابلة شخصهة

T.A.T: وجود عالقة ارتباطهوة دالوة إدصوائها عنود      إىلوتوصلت ن ائج الدراسة  .ناموراي ومرجإعداد

بعض مسواا الشخصوهة    أنو ،( با املس وياا املخ لفة للسلو  اإليثاري يف مساا الشخصهة0206مس وى )

عوودم وجووود فووروق دالووة إدصووائها بووا اةنسووا يف     ،تنبوول مبسوو وياا السوولو  اإليثوواري  دون غكهووا 

عدم وجود فوروق دالوة إدصوائها بوا طوالب الريوف واحلضور يف مسو وياا          ،مس وياا السلو  اإليثاري

 السلو  اإليثاري.

 

ا االج ماعهوة  أسلوب لعي الدور يف تنمهة املهارافاعلهة اس خدام وموضوعها " (3000دراسة قنديل ) -62

تنمهووة املهوواراا االج ماعهووة لوودى الصووم موون خووالل  إىلهوودفت هووعه الدراسووة  لوودى عهنووة موون الصووم ".

الصوم يف املردلوة االب دائهوة     ا طفوال ( مون  20مون ) وتكونت عهنة الدراسوة   اس خدام أسلوب لعي الدور.

اعهوة للطفوال الصوم مون     والثالث والراب (.واس خدمت البادثة مقهال املهاراا االج م الثاني)الصفوف 

الصوم باسو خدام فنهوة لعوي الودور       ا طفوال وبرنامج ل نمهة املهواراا االج ماعهوة لودى     ،البادثة إعداد

وأسووفرا ن ووائج الدراسووة عوون فاعلهووة اسوو خدام أسوولوب لعووي الوودور يف تنمهووة املهوواراا     البادثووة. إعووداد

 الصم. ا طفالاالج ماعهة لدى 

 

 يف تنمهة بعض املهاراا االج ماعهة لودى الصوم".   فاعلهة السهكودراماا "هناوعنو (3003دراسة مطر ) -62

لوودى الصووداقة( -االسوو قاللهة  -)ال عوواون عهووة تنمهووة بعووض املهوواراا االج ما إىلهوودفت هووعه الدراسووة 

وذلوك باسو خدام السوهكودراما.وتكونت عهنوة      ،( سونة 63-9)ممن تزاوح أعمارهم ما با الصم  ا طفال

 ،الرابو  واخلوام  والسوادل االب ودائي    الصوم بالصوفوف    ا طفوال تلمهعا وتلمهعة مون   (32)الدراسة من 

مقهوال املهواراا   جمموع ا إدداهما جتريبهة وا خرى ضابطة.واسو خدم البادوث    إىلوقسمت العهنة 

وأسووفرا ن ووائج الدراسووة عوون  البادث. إعوودادوبرنووامج السووهكودراما موون  ،االج ماعهووة للطفووال الصووم

لودى   الصوداقة( -االسو قاللهة   -)ال عاون مج السهكودراما يف تنمهة بعض املهاراا االج ماعهةفاعلهة برنا

 الصم. ا طفال

 

ها "أثر برنوامج تودرييب مقوزح يف تنمهوة بعوض املهواراا احلهاتهوة        ناوعنو (3003دراسة عبد الرمحن )-62

ال عورف علوى أثور     إىلاسوة  مون ال علوهم ا ساسوي.هدفت هوعه الدر     ا وىللدى عهنة مون تالمهوع احللقوة    

مون ال علوهم    ا وىلبرنامج تدرييب مقزح يف تنمهة بعض املهاراا احلهاتهة لدى عهنة من تالمهع احللقة 

من ال علهم ا ساسي.واس خدم البادث قائمة  ا وىلا ساسي.وتكونت عهنة الدراسة من تالمهع املردلة 

 -تناوهم الوقوت   -ال حودث  -اراا احلهاتهوة مثول االسو ماع    وبرنامج تدرييب ل نمهة املهو  ،املهاراا احلهاتهة
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فاعلهة ال نامج ال درييب يف تنمهة تلك املهواراا   إىلال عاطف. وتوصلت ن ائج هعه الدراسة  -االس عكار

 .من ال علهم ا ساسي ا وىلاحلهاتهة اخلم  السابق ذكرها لدى تالمهع احللقة 

 

ل عوووواطف واإليثووووار وعالق همووووا ب قوووودير الووووعاا لوووودى   وموضوووووعها "ا (3002دراسووووة إبووووراههم ) -61

ار لودى  حبوث العالقوة بوا تقودير الوعاا وكول مون ال عواطف واإليثو          إىلهدفت هعه الدراسوة  ".ا طفال

 مقهوال لل عورف علوى ال عواطف لودى ال المهوع ال علوهم عوام/ أزهور.          إعدادتالمهع ال علهم عام/ أزهر، و

أزهور( توزاوح    يوة )عوام/  عدادلمهوعة مون تالمهوع املردلوة اإل    وت ا( تلمهوع 320وتكونت عهنة الدراسة من )

 مقهال السولو  اإليثواري  واس خدم البادث  .( سنة6222سنة( مب وسا عمر زمين ) 62-63أعمارهم با )

كووبر  مقهال تقدير العاا للطفوال ل  ،البادث إعدادمقهال ال عاطف من  ،(6992)قطي  إعدادللطفال 

وجوود عالقوة ارتباطهوة موجبوة     ومن بوا ن وائج الدراسوة:    (.6990دسوقي )الف اح وعبد  إعدادومسهث 

عودم وجوود فوروق دالوة إدصوائها بوا       ،( بوا اإليثوار وتقودير العاا   0206ودالة إدصوائها عنود مسو وى )   

 يف اإليثار. اإلناثالعكور و

 

أشوكال السولو  االج مواعي اإلةوابي     هوا "برنوامج مقوزح ل نمهوة بعوض      ناوعنو (3002دراسة عوالم )  -61

 ،ال عوواون ،ال عوواطف)تنمهووة املسووئولهة االج ماعهووة بأبعادهووا  إىلهوودفت هووعه الدراسووة .للطفوول ا صووم"

 ،ال عواون  ،ال عواطف )ومعرفة الفوروق يف املسوئولهة االج ماعهوة بأبعادهوا      ،الصم ا طفالاملساعدة( لدى 

وكعلك ال حقق من اسو مرار ا ثور اإلةوابي     ،اإناثرا والصم من اةنسا ذكو ا طفاللدى  (املساعدة

الصوم   ا طفوال ( طفوال وطفلوة مون    33لل نامج من خالل القهال ال  بعي.وتكونت عهنة الدراسة مون ) 

جممووع ا إدوداهما    إىلوأ تقسهم عهنة الدراسوة عشووائها    ،( سنة63-9ممن تزاوح أعمارهم ما با )

( 2) ،اإلنواث ( مون  1منهم ) ،( طفال وطفلة من الصم بكل جمموعة66)بواق   ،جتريبهة وا خرى ضابطة

هواري  لقهوال    -فأنجودإعوداد من العكور بكل جمموعة.واس خدمت البادثوة اخ بوار رسوم الرجول     

برنوامج تنمهوة املسوئولهة     ،البادثوة  إعوداد مقهال املسئولهة االج ماعهة املصور للطفال الصم  ،العكاء

وجوود فوروق دالوة إدصوائها بوا       :إىلالبادثة.وتوصولت الن وائج    إعوداد صوم  االج ماعهة لدى الطفل ا 

الصووم با موعووة ال جريبهووة وا موعووة الضووابطة يف املسووئولهة        ا طفووال م وسووطي رتووي درجوواا    

وجوود فوروق دالوة إدصوائها بوا      و االج ماعهة بعد تطبهق ال نامج وذلك لصا  ا موعة ال جريبهة.

الصم با موعة ال جريبهة يف املسئولهة االج ماعهة قبول وبعود تطبهوق     الا طفم وسا رتي درجاا 

عدم وجوود فوروق دالوة إدصوائها بوا م وسوا رتوي درجواا         و ال نامج وذلك لصا  ال طبهق البعدي.

الصم من اةنسا با موعة ال جريبهة يف الدرجة الكلهوة للمسوئولهة االج ماعهوة وال عواطف      ا طفال

عدم وجوود فوروق   و بهنما توجد فروق دالة يف ال عاون واملساعدة لصا  العكور. ،نامجبعد تطبهق ال 

الصم يف املسئولهة االج ماعهة وأبعادها بعود تطبهوق    ا طفالدالة إدصائها با م وسطي رتي درجاا 

 .مجال نا

 

طفال يف لعبوة  ها "السلو  اإليثاري للناوعنو  (Benenson, et al, 2007)دراسة بهنهنسون ولخرون -69

ج ماعهووة ة )احلالووة أو املركووز( النمائهووة واالنووااخ بووار فووروق املك إىلالدك اتور"هوودفت هووعه الدراسووة 

وتكونت عهنة الدراسة مون تالمهوع    يثاري للطفال الصغار يف لعبة الديك اتور.االق صادية يف السلو  اإل

ك اتور موو  أفووراد غووك موورتبطا جهنهووا   لعبوووا لعبووة الوودي  (سوونواا 9، 1، 2هووة )أعمووار  نااملوودارل ال يط

من كل  (بنت 20 ،ولد 20( بواق  )210وقد بلغ عدد العهنة ) ،)تكوينها( باس خدام الالصقاا كمصدر

مون بهئواا    ا طفوال و ا كو    ا طفوال  أنإىل الن وائج   أشوارا و صف دراسي بالصفوف الست االب ودائي. 

أغلبهووة  أن، علووى الوورغم موون يثوواري أكوو شووكل إالق صووادية املرتفعووة تصوورفوا بة االج ماعهووة وانووااملك

 )الشباب(. ا صغريثاري د ى مس وى العمر عرضوا )قدموا( السلو  اإل ا طفال
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هوا "توأثك السولوكهاا اإليثاريوة للطفوال      ناعنوو  (Fujiwara & Lee, 2008)دراسة فوجهوارا ولوي  -69

يكهوة باسو خدام   ا مريف الواليواا امل حودة    وا دفاد على الصوحة العقلهوة )النفسوهة( للوالودين وا جوداد     

اخ بووار تووأثك السوولوكهاا اإليثاريووة للطفووال وا دفوواد علووى  إىلدراسووة طولهة".هوودفت هووعه الدراسووة 

( 123الصحة العقلهة )النفسهة( للوالدين وا جداد باس خدام دراسة طولهة.وتكونت عهنة الدراسة مون ) 

يثاريووة واع موون السوولوكهاا اإلأنووبووا ثالثووة االرتباطوواا ت نوواوك ،ووالووديهم وأجوودادهم ا طفووالموون 

واالك ئواب   ،6991-6992املالهوة( يف   ساندةامل ،فعالهةناال ساندةامل ،للطفال وا دفاد )املساعدة غك الرمسهة

وأ  ،يكهووةا مروأ اخ بووارهم باسوو خدام دراسووة طولهووة ممثلووة قومهووا يف الواليوواا امل حوودة      ،6999يف 

للخوو ة النفسووهة للنمووو يف وسووا احلهوواة يف الواليوواا امل حوودة يف    Follow upم  ابعووة  اسوو خدام دراسووة

املالهوة بواسوطة    ساندة.وأظهرا الن ائج كمهاا أو معدالا م وسطة من املساعدة غك الرمسهة وامل6999

سوونواا  2-3علووى االك ئوواب   اوقائهوو اأظهوورا تووأثك  ،ولكوون لووه  با مهوواا / اةووداا   ،اآلبوواء/ ا جووداد 

ل أو اةنسوا بعود توافوق    فعالهة   ترتبا م  االك ئاب لكل من ا جناناال ساندةامل أنكما م أخرة.

 ا قارب.

 

ها "ارتبا  االضطراباا النفسهة الوالديوة  ناوعنو: (Fujiwara & Lee, 2008) دراسة فوجهوارا ولي -30

يكهة".هوودفت هووعه ا مر حودة  مو  سوولوكهاتهم اإليثاريوة واإلدسووال بوواالل زام للطفوال يف الواليوواا امل   

يثاريوة للطفوال واإلدسوال بواالل زام للطفوال/      االرتبا  بوا تفاعول السولوكهاا اإل   حبث  إىلالدراسة 

واضطراباا القلق العام واالك ئاب باس خدام عهنة ممثلة قومها ل بواء / ا جوداد ذوي العمور     ،ا دفاد

.واسوو خدم يف موون اآلبوواء وا جووداد وأطفاهلم(3692دها )بلووغ عوود ،يكهووةا مرامل وسووا يف الواليوواا امل حوودة 

اا ال لهفونهوة لقهوال اضوطراب القلوق العوام      واالسو جاب  ،ي )النمو وسا احلهاة(الدراسة املسح ع  املقطع

 ،غووك الرمسهووة سوواندةيثاريووة: امللقهووال السوولوكهاا اإل  يوود االلكزونوويعوو  ال ناواسوو به ،واالك ئوواب

 Rossiروسي  إعدادومقهال اإلدسال باالل زام للطفال وا دفاد  ،املالهة ساندةاملو ،فعالهةناال ساندةامل

عن م  االك ئاب بغوض الناور  ارتبا الشعور باالل زام  ،اإلناثه لدى أن:.ومن با ن ائج الدراسة(2004)

 ،اإلدسوال بواالل زام للطفوال / ا دفواد    ، لودى الوعكور   ناكو بهنموا   ،يثواري للطفوال.  دالة السلو  اإل

 باضطراب القلق العام. وارتبطت م  اإلصابة ،املالهة ساندةويزودون باملساعدة غك الرمسهة أو امل

 

يوة  عدادوموضوعها "فاعلهة برنامج مقزح ل نمهة اإليثوار ل المهوع املردلوة اإل    (3009دراسة ماضي ) -36

 ا طفوال و  اإليثاري لدى هة تنمهة السلناال حقق من مدى إمك إىلدفت هعه الدراسة ه املعاقا مسعها"

شوطة امل نوعوة.وتكونت عهنوة    ني قوائم علوى جمموعوة مون ا     إرشواد املعاقا مسعها من خوالل برنوامج   

جممووع ا جتريبهوة وضوابطة     إىل( تلمهعا وتلمهعة من املعواقا مسعهوا أ تقسوهمهم    10الدراسة من )

تراودوت   ،املردلوة االب دائهوة  من تالمهوع مدرسوة ا مول للصوم وضوعاف السوم  مبدينوة اإلمساعهلهوة ب        

وتوزاوح   ،ديسوبل (أكثرف -10السمعي هلم ما با ) ناوتزاوح نسبة الفقد ،( سنة62-63أعمارهم ما با )

م وسووووطي العكاء(.واسوووو خدمت البادثووووة اخ بووووار رسووووم الرجوووول  ) 660-90نسووووبة ذكووووائهم بووووا 

يثواري لودى املعواقا مسعهوا     ومقهوال السولو  اإل   ،هاري  لقهال ذكاء املعواقا مسعهوا   -فأنجودإعداد

( بووا  0206وجووود فووروق دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى )      إىلالبادثة.وتوصوولت ن ووائج الدراسووة   إعداد

ا موووع ا ال جريبهووة والضووابطة يف القهووال البعوودي ملقهووال السوولو  اإليثوواري لصووا  ا موعووة          

يثواري لودى تالمهوع ا موعوة     ( يف السلو  اإل0206وجود فروق دالة إدصائها عند مس وى ) ،ال جريبهة.

اسو مرارية فاعلهوة ال نوامج     وكوعلك  ،قبلي لصا  القهال البعودي ال جريبهة با القهاسا البعدي وال

املقزح يف تنمهة السلو  اإليثاري لدى تالمهع ا موعة ال جريبهة بعد مرور فوزة زمنهوة قودرها ثالثوة     

 أشهر.

العواديا   ا طفوال ملنا  ا سري وعالق ه بالسلو  اإليثواري عنود   ها " اناوعنو (3009دراسة إبراههم ) -33

 ا طفوال حبوث العالقوة بوا املنوا  ا سوري كموا يدركوه كول مون           إىلوالصوم".هدفت هوعه الدراسوة    

العواديا   ا طفوال حبوث الفوروق بوا     أيضوا و ،الصم ومس وى السلو  اإليثاري لديهم ا طفالالعاديا و

 ا طفوال العواديا و  ا طفوال الفروق لودى كول مون     أيضاو ،لسلو  اإليثاريالصم يف مس وى ا ا طفالو
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تلمهوعا   200وتكونوت عهنوة الدراسوة مون      .الزمين وكعلك وفقا للعمر ،(إناث -الصم تبعا للنوع )ذكور

تلمهوعا   600تلمهعا وتلمهعة من تالمهع الصف الراب  االب دائي،  600بواق   ،العاديا ا طفالوتلمهعة من 

تلمهووعا وتلمهووعة موون تالمهووع الصووف السووادل     600 ،هووعة موون تالمهووع الصووف اخلووام  االب وودائي   وتلم

طفووال  90 إىلباإلضووافة،لكوول صووف دراسي اإلنوواثاالب وودائي، نصووفهم موون الووعكور والنصووف اآلخوور موون 

مون تالمهوع الصوف الرابو       (إنواث  60 -ذكوور  30تلمهوعا وتلمهوعة )  20بواقو    ،الصوم  ا طفوال وطفلة من 

تلمهوعا   20 ،مون تالمهوع الصوف اخلوام  االب ودائي      (إنواث  60 -ذكوور   30تلمهعا وتلمهعة ) 20 ،ياالب دائ

من تالمهع الصف السوادل االب ودائي. ومجوهعهم مبدرسوة ا مول للصوم        (إناث 60 -ذكور  30ة )وتلمهع

ن الصوم مو   ا طفوال العواديا و  ا طفوال وضعاف السم .واس خدم البادث مقهال السلو  اإليثاري عند 

جممود   إعوداد الصوم   ا طفوال العاديون و ا طفالاملعاملة الوالدية كما يدركها  أسالهيمقهال ه، إعداد

( 0206وجود عالقة ارتباطهوة موجبوة دالوة عنود مسو وى )      :من با ن ائج الدراسةو النوبي حممد علي.

 مجهو  مسو وياا السولو     الدميقراطهة( وبا -املساواة -ال سامح  -الرعاية  -با املنا  ا سري )ال قبل 

العاديا.ال توجد عالقوة ارتباطهوة    ا طفالهة( عند نأنا -تعاطف -إيثار جزئي -إيثار كامل )اإليثاري 

ايوة/ اإلهموال مون قبول صوورة ا ب ومجهو  مسو وياا السولو  اإليثواري          نبا املنا  ا سوري امل سوم بالع  

د عالقوة ارتباطهوة موجبوة    ووجو العاديا. الا طفهة( عند نأنا -تعاطف -إيثار جزئي -إيثار كامل )

الدميقراطهة( وبا ال عواطف   -املساواة  -ال سامح -ال قبل )( با املنا  ا سري 0206ودالة عند مس وى )

وبا كل مون   (ا م -وجود عالقة ارتباطهة دالة با املنا  ا سري الرعاية )ا بو الصم. ا طفاللدى 

 الصوم.  ا طفوال هوة( عنود   نانا  -السلو  اإليثاري اةزئي  -اإليثاري الكامل )مس وياا السلو  اإليثاري 

 (ا م-ا ب )ا م( أو امل سوم بالرعايوة    -ا ب)توجد عالقة ارتباطهة با املنا  ا سري امل سم بال قبل ال و

لسولو  اإليثواري   ا -السلو  اإليثواري الكامول   )وبا كل من  ،أو امل سم بالدميقراطهة ،أو امل سم باملساواة

 ا طفوال ( بوا  0206روق دالة إدصوائها عنود مسو وى )   وجود فو الصم. ا طفالعند  (هةنناا  -اةزئي 

 جود فروق دالة إدصوائها بوا الوعكور   عدم وو الصم يف مس وياا السلو  اإليثاري. ا طفالالعاديا و

 يثاري.الصم يف السلو  اإل ا طفالالعاديا أو  ا طفالسواء من  اإلناثو

 

وموضووعها "توأثك الطبقوة االج ماعهووة     (Gummerun et al., 2009)دراسوة مجريوون ولخورون     -32

ت نوواك إذاحبووث مووا  إىل".هوودفت هووعه الدراسووة ا طفالوال بادلهووة علووى السوولو  اإليثوواري للراشوودين و

ؤثر يف توو ،(أنعوون تفاعوول عضوووية الشووريك يف مجاعووة اج ماعهووة عاديووة )قلهلووة الشوو    قوولاملعلوموواا ا 

 ،وال بادلهوة يف مشوكلة السوجا ال سلسولهة     ،يف لعبوة الوديك اتور   ا طفوال ختصهص أو حتديد الراشدين و

 ،إنواث  90بواقو  )  ا( راشود 622والعقاب اإليثاري يف لعبة العقاب احلفلة الثالثة.وتكونت عهنة الدراسة من )

لمهعا وتلمهوعة مون بوا تالمهوع     ( ت96) ،229راف معهاري حناسنة و 3222مب وسا عمر زمين  (ذكور 12

راف معهواري  حنو اسنة و 126من العكور( مب وسا عمر زمين  21، إناث 22االب دائي بواق  ) الثانيالصف 

 (مون الوعكور   22 ،إنواث  23( تلمهعا وتلمهعة من با تالمهوع الصوف السوادل االب ودائي بواقو  )     12) ،021

مدرسو ا يف جنووب غورب بورلا، لعبووا هوعه        مون  022راف معهواري  حناسنة و 6621مب وسا عمر زمين 

واسو خدم   ا لعاب االق صادية الثالث يف إما شر  داخل اةماعة أو خارج اةماعوة أو يف شور  اةايودة.   

لعبووة  ،شوواء العضوووية يف الطبقووة االج ماعهووة العاديووة أو املألوفووة    نالبووادثون مهمووة تقوودير النقطووة إل   

 أنولعبووة العقوواب احلفلووة الثالثووة.ومن بووا ن ووائج الدراسووة     ،الووديك اتور، ومشووكلة السووجا ال سلسوولهة 

موون  أكثووريف داخوول اةماعووة وذلووك   أكثوورالراشوودين وأطفووال الصووف السووادل دووددوا أو خصصوووا   

 أكثور والراشدين عواقبوا غوك امل عواونا داخول اةماعوة       ،املس قبلا خارج اةماعة يف لعبة الديك اتور

مون مثهلوهم خوارج اةماعة.وعنودما عرضوت وقودمت        أكثرالثالثة  من مثهلهم يف لعبة العقاب احلفلة

اس قبل الراشدون املساواة وال عادل م  الالعبا داخل  ،املعلوماا االج ماعهة عن السلو  السابق ل خر

مون الصوف السوادل     ا طفوال ومو  الالعوبا اةايودين.بهنما     ،ومو  الالعوبا خوارج اةماعوة     ،اةماعة

من العيب خوارج اةماعة.وبوعلك تودعم     أكثر،لالعبا داخل اةماعة ثم اةايدينم  ا أكثرتبادلوا 

الن ووائج أهمهووة عضوووية اةماعووة وال بادلهووة للسوولو  اإليثوواري للراشوودين وأطفووال املدرسووة االب دائهووة   
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ال بادلهوة وعضووية اةماعوة ال ختودم املعلومواا       نإفو  ا صوغر بهنما  طفال املدرسة االب دائهة  ،ا ك 

 االج ماعهة الواضحة وال  تؤثر يف سلوكهم اإليثاري.

 

 ،اإليثوار املوادي   ،هوا "ناريوة العقول   ناوعنو(Keskin & Jones., 2011) دراسوة كهسوكا وجوون      -32

 ،اخ بوار العالقوة بوا ناريوة العقول      إىلهودفت هوعه الدراسوة    . "والسهاق ا سري لودى موا قبول املدرسوة    

وخاصة حتديد تأثك السوهاق ا سوري علوى ناريوة قودرة العقول واإليثوار         ،والسهاق ا سري ،اإليثار املادي

املادي جهدا كالعالقة با نارية العقل ومنو أو تطور اإليثوار املوادي للطفال.وتكونوت عهنوة الدراسوة      

ذكوور( ال حقووا مبدرسوة     32، إنواث  61( طفال وطفلوة مون بوا أطفوال موا قبول املدرسوة بواقو  )        26من )

 ،للمعلومواا عون السوهاق ا سوري     انااسو به  ناسنواا(.واسو خدم البادثو   2، 2، 2رهم )خاصة بلغوت أعموا  

ومهموة اة ويواا غوك     ،ومهموة الواقو  الاواهر    ،ومهموة الو غك يف الوضو  أو املوقو      ،ومهام ناريوة العقول  

 أيضوا و ،ه ال توجد عالقة با نارية العقول واإليثوار  أنومهمة الصورة املضللة.وأظهرا الن ائج  ،امل وقعة

يوجد ارتبوا  دال بوا اإليثوار     ،ال يوجد ارتبا  دال با نارية العقل والسهاق ا سري.وعلى كل دال

 خوة الطفل.ا سري وهو عدد إ وأدد م غكاا السهاق

 

 التعقيب على الدراسات السابقة
 :من اس قراء الدراساا السابقة وجد

ونادرة بول تكواد    -ددود علم البادث ا يف-ة قلهلالدراساا ال ى تناولت دراسة م غك اإليثار  أن .6

ن الصوم واملكفووفا مون جهوة     مو  ا طفوال ال ى تناولت مقارنة وجووده لودى   غك موجودة تلك 

 .اإلسكندريةمسقا و فهة با مدين ع  الثقا ودراس ه

،ولوودى عهنوواا خم لفووة ةووابى عامةاإل االج موواعياولووت دراسةالسوولو  غلووي الدراسوواا تنأ أن .3

باع باره ضمن مو غكاا  الصم  ا طفالاس ه لدى املعاقا وخباصة لدى ها تناول دروالقلهل من

 .بيةاالسلو  اإل

اقا دراسوة  لدى عهنواا مون العواديا مون غوك املعو       الدراساا تناولت السلو  اإليثاري بعض أن .2

 .مراإليثار يزداد ب قدم الع أنتطورية منائهة مؤكدة 

مون  ( إنواث  -تبعوا للنووع )ذكوور    يروق يف السولو  اإليثوار  بعض الدراساا تناولت دراسة الف أن .2

 .الصم فقا ا طفالالعاديا ولدى املعاقا من 

كسووماا الشخصووهة  عض املوو غكااعالق ووه بووب يفبعووض الدراسوواا تناولووت دراسووة اإليثووار    أن .2

 .لدى عهناا من العاديا. وغكها .ك ئاب والصحة النفسهة وتقدير العااواال

ن العواديا  دراسوة مقارنوة بوا عهنواا مو      يناولوت دراسوة السولو  اإليثوار    بعض الدراسواا ت  أن .1

 .واملعاقا وخاصة الصم

العوادين   لودى عهنواا مون    يمن با الدراساا دراساا تناولت برامج ل نمهة السلو  اإليثوار  أن .1

 .واملعاقا وخباصة الصم

ال أ ياا السولو  اإلةواب  مون مو غك   مهم احلاجة ماسة لدراسة م غك أنضوء ما سبق ميكن القول  يف

عمووارهم وجنسووهم دىاملعاقا بوواخ الف إعاقوواتهم وأوخاصووة لوو ،وهووو اإليثووار ولوودى عهنوواا خم لفووة  

طفالنوووا منوووع نعوموووة لووودى أغرسوووه فهجي علهنا،وقوووت نووودر فهوووه تفعهووول هوووعا السووولو  يفوبهئوواتهم  

ا إناثو و ذكوورا أ  عواديا أو غوك عواديا    طفواال وا أناسوواء كو   ،ثاره معهم وحنن كبارنعم ب لنظافرهمأ

 . بهئاا وجم معاا م نوعة وخم لفةوع 

 

 فروض البحث
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( يف كل مون  إناثاملكفوفا )ذكور و ا طفالالصم و ا طفالما مدى شهوع اإليثار لدى كل من  -6

 .اإلسكندريةمسقا و

املكفووووفا  ا طفوووالالصوووم و ا طفوووالال توجووود فوووروق دالوووة إدصوووائها بوووا م وسوووطي درجووواا   -3

 .(إناثإليثار تبعا للنوع )ذكور و يف ا باإلسكندرية

املكفووووفا  ا طفوووالالصوووم و ا طفوووالال توجووود فوووروق دالوووة إدصوووائها بوووا م وسوووطي درجووواا   -2

 .سنة( 63-9 ،سنواا 9-1يف اإليثار تبعا للعمر) باإلسكندرية

املكفووفا مبسوقا يف    ا طفوال الصم و ا طفالال توجد فروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا  -2

 (.إناثتبعا للنوع )ذكور و اإليثار 

املكفووفا مبسوقا يف    ا طفوال الصم و ا طفالال توجد فروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا  -2

 سنة(. 63-9 ،سنواا 9-1اإليثار تبعا للعمر)

 تبعوا  املكفووفا  ا طفوال الصوم و  ا طفوال ال توجد فروق دالة إدصائها يف درجاا اإليثار لدى كل  -1

 .و مسقا( اإلسكندريةللبهئة )

 
 منهج البحث وإجراءاته

 

 أوال: المنهج المستخدم في البحث
 ا طفوال دهوث يو م وصوف اإليثوار لودى      املقوارن  لقد اع مدا هعا البحث علوى املونهج الوصوفي    

ومسوقا   باإلسوكندرية املكفوفا  ا طفالالصم و ا طفالوحبث الفروق با  ،املكفوفا ا طفالالصم و

 ( وال فاعالا الثنائهة بهنهم.الزمين العمر ،البهئة ،اا )النوعيف اإليثار وفقا مل غك
 

 :عينة البحثثانيا
الصم  ا طفال( طفال وطفلة من 29اش ملت العهنة االس طالعهة للبحث على ): العهنة االس طالعهة -أ

( طفوال وطفلوة مون    62) ،الصوم  ا طفوال ( طفال وطفلة مون  32بواق  )ومسقا  باإلسكندريةواملكفوفا 

راف حنو ا( سونة و 60232( سنةمب وسوا عمور زموين )   63-1املكفوفا تراودوت أعموارهم موا بوا )     ا طفال

( 6219±راف معهواري ) حنو ا( سونة و 9262وم وسوا عمور زموين )    ،( بالنسبة للطفال الصم3222±معهاري )

 هةا ساسو وذلوك بهودف ال أكود مون مودى مالءموة أدواا البحوث للعهنوة          ،بالنسوبة للطفوال املكفووفا   

 وحتديد طرق املعاةة اإلدصائهة الالزمة.

 

الصوم واملكفووفا    ا طفوال ( طفوال وطفلوة مون    93مون )  ا ساسوهة تكونت العهنوة  : ا ساسهةالعهنة  -ب

الصوم   ا طفوال ( مون  69بواقو  )  ،( سونة 63-1تراودت أعموارهم الزمنهوة موا بوا )     اإلسكندريةمبسقا و

وعشورة   ،( منهم تسعة مون الوعكور  3221±اف معهاري )رحنا( سنة و9222مبسقا مب وسا عمر زمين )

راف معهواري  حنو ا( سونة و 9296املكفووفا مبسوقا مب وسوا عمور زموين )      ا طفوال ( مون  69) ،اإلنواث من 

 باإلسوكندرية الصوم   ا طفوال ( مون  69) إىلباإلضوافة ،اإلناثوسوبعة مون    ،( من العكور66( منهم )±3230)

، اإلنواث هة من ناوني ،( من العكور66( منهم )3202±معهاري )راف حنا( سنة و60223مب وسا عمر زمين )

( 6221±راف معهواري ) حنو ا( سونة و 9299مب وسوا عمور زموين )    باإلسكندريةاملكفوفا  ا طفال( من 21)

 للبحث. ا ساسهة( توزي  أفراد العهنة 6، ويوضح جدول )اإلناث( من 33) ،( من العكور62منهم )
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 (6)دول اة

 للبحث ا ساسهةهنة توزي  أفراد الع

 المجموع الكلى اإلناثعدد  عدد الذكور اإلعاقة البيئة

 29 21 9 الصم مسقط

 21 7 22 المكفوفين

 67 27 11 إجمالي

 29 1 22 الصم اإلسكندرية

 66 11 21 المكفوفين

 22 61 12 إجمالي

 91 17 12 العينة ككل

 
 : أداة البحث -ثالثا

 ا داة ال الهة: البادث اندمت ل حقهق أهداف البحث اس خ

 البادث ا: إعدادمقهال اإليثار للصم واملكفوفا -

املكفووفا بكول    ا طفوال الصوم و  ا طفوال هعا املقهال بهدف ال عرف على اإليثار لودى   البادث انأعدا 

 ه مبردل ا هما:إعدادوقد مر  ،اإلسكندريةمن مسقا و

يف ددود علوم   –النارية والدراساا السابقة العربهة وا جنبهة  ا طر إىلوأ الرجوع  :ا وىلاملردلة  -

 طالع على بعض املقايه  ال  أعدا هلعا الغرض ومنها:وكعلك اال -البادث ا

 .(3000مها ص ي أمحد إبراههم ) إعدادمقهال السلو  اإليثاري .6

 (.3006لمال زكريا النمر ) إعدادمقهال اإليثار  -3

 .(3009ناصح دسا سا  ) إعدادالصم  ا طفالالعاديا و ا طفاليثاري عند مقهال السلو  اإل -2

( عبوارة  ثول يف جمملوها اإليثوار. وأ تطبهوق      10وقد بلغ عودد العبواراا للمقهوال يف صوورته ا ولهوة )     

كفهوف( ل صوحهح عبواراا     62املكفووفا )  ا طفوال و ،أصوم(  32الصوم )  ا طفالاملقهال على عهنة من 

( أو )ال( حبهوث  أدهانوا ( حتوت )نعوم( أو )  √هث يض  املسو جهي مقابول كول عبوارة عالموة )     املقهال حب

( ودرجوة وادودة يف   أدهانايعطي ثالث درجاا يف دالة االس جابة )بنعم( ودرج ا يف دالة االس جابة )

، 62، 9، 9)وهوي: والعك  بالنسبة للعباراا السوالبة   ،دالة االس جابة )ال( وذلك بالنسبة للعباراا املوجبة

ه يعطوى للمسو جهي درجوة وادودة يف دالوة االسو جابة )ال(       نإ( ف20،22، 20، 29، 21، 22،22، 39، 33، 30، 69

 ( وثالث درجاا يف دالة االس جابة )نعم(.أدهاناودرج ا يف دالة االس جابة )

 والصدق.: وأ ال حقق من اخلصائص السهكومزية للمقهال وذلك حبساب الثباا ةالثانهاملردلة  -

 ثباا املقهال -6

( مون  29علوى عهنوة قوامهوا )    ،كرونبوا   –حبساب ثباا املقهال بأسلوب ألفا  البادث انقامت 

 ا طفووال( موون 62)،الصووم ا طفووال( موون 32بواق  )،ومسووقا باإلسووكندريةالصووم واملكفوووفا   ا طفووال

ملقهوال ممون توزاوح    املكفوفا وذلك بعد دعف طفل أصوم ناورا لعودم تكمل وه لالسو جابة عون هوعا ا       

ومدرسوة  الصوم  ومدرسوة احلضورة للبنواا    الصوم  ( سونة مون مدرسوة ا مول للبونا      63-1أعمارهم با )

مبسوقا  د عمر بن اخلطواب للمكفووفا   ومن معها مل للبناا للصم ومدرسة النور للبناا للمكفوفا 

عبواراا مقهوال   ت معوامالا ثبواا   نو اوك ،ومن مركوز الوفواء االج مواعي لإلعاقوة السومعهة مبسوقا      

 كرونبا  على النحو ال الي:-اإليثار يف صورته ا ولهة باس خدام ألفا 
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 (3)دول اة

 يوضح معامالا ثباا ألفا كرونبا  لعباراا مقهال اإليثار يف صورته ا ولهة

 معامل ثبا  م

 ألفا كرونباخ

 معامل ثبا  م

 ألفا كرونباخ

معامل ثبا  ألفا  م

 كرونباخ

معامل ثبا   م

 كرونباخألفا 

2 1771 29 - 1711 67 1716 22 - 1712 

1 1721 11 1726 61 1762 26 1717 

6 1776 12 1726 69 1721 27 1727 

1 1717 11 1771 11 1766 21 1776 

2 1767 16 1761 12 1711 29 1711 

6 1767 11 1712 11 1779 61 1761 

7 1762 12 1769 16 1772 62 1761 

1 1767 16 1721 11 1761 61 1761 

9 1711 17 1711 12 1726 66 1761 

21 1721 11 1762 16 1722 61 1772 

22 1716 19 1719 17 1762 62 1719 

21 1769 61 1766 11 1791 66 1716 

26 - 1711 62 1766 19 1719 67 1721 

21 -1726 61 1722 21 1716 61 1716 

22 1722 66 1721 22 1772 69 1776 

26 1722 61 1711 21 1772 71 1711 

27 1769 62 -1716 26 1719   

21 1712 66 1772 21 -1766   

 
فواض قوهم   خنإشواراتها سوالبة وال   ن( نارا  22، 22، 22، 69، 62، 62ولقد أ دعف العباراا أرقام )

، 31، 32، 32، 36، 30، 69، 61، 61، 62، 63، 66، 60، 9، 1، 1، 2، 2، 3أ دعف العبواراا أرقوام )   أيضاو ،معامل ثباتها

31 ،39 ،39 ،20 ،26 ،23 ،22 ،22 ،29 ،29 ،20 ،22 ،22 ،21 ،21 ،29 ،20 ،22 ،21 ،21 ،29 ،10 ،16 ،13 ،12 ،12 ،11 ،11 ،

معامل  ناهعه العباراا ال  أ دعفها ك بال الي( و021فاض قهم معامل ثباتها عن )خن( نارا ال10، 19

( 61عامول ثباتها.وبوعلك أصوبح املقهوال يف صوورته النهائهوة مكونوا مون )        اغزابه )الالرتبا ( أك  من م

(.واةوودول ال ووالي   19، 12، 29، 23، 26، 29، 22، 23، 26، 21، 21، 32، 33، 9، 2، 6عبووارة وهووي العبوواراا أرقووام )   

وذلوك   ،( عبوارة 22)يوضح معامل ثباا ألفا كرونبا  لعباراا املقهوال يف صوورته النهائهوة بعود دوعف      

 النحو ال الي: على

 (2)دول اة

 يوضح معامل ثباا ألفا كرونبا  لعباراا مقهال اإليثار يف صورته النهائهة

 معامل ثبا  ألفا كرونباخ م معامل ثبا  ألفا كرونباخ م معامل ثبا  ألفا كرونباخ م

2 1716 67 1711 21 1712 

6 1777 12 1711 21 1779 

9 1711 11 1776 61 1779 

11 1779 16 1771 69 1716 

11 1712 11 1792   

66 1772 22 1771   

 

ي ضح من اةدول السابق ارتفاع قهم معامل ثبواا عبواراا مقهوال اإليثوار باسو خدام أسولوب       

وقوود بلغووت قهمووة معاموول ثبوواا ألفووا     ،(0206ومجهعهووا دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى )   ،ألفووا كرونبووا  

ولعهنوة الصوم    ،طفول أصوم وكفهوف(    29لعهنة الكلهة )كرونبا  للمقهال ككل يف صورته النهائهة ل
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( وهي قوهم مرتفعوة ودالوة    0293(، )0292) ،(0291كفهف(على الزتهي ) 62أصم(، ولعهنة املكفوفا ) 32)

بووراون  -نا(.كمووا بلووغ معاموول ثبوواا ال جزئووة النصووفهة بأسوولوب سووبكم  0206إدصووائها عنوود مسوو وى )

 62أصم(، ولعهنة املكفوفا ) 32وكفهف(، ولعهنة الصم ) طفل أصم 29للمقهال ككل للعهنة الكلهة )

مرتفعوة ودالوة عنود مسو وى      أيضوا وهي قهم  ،(على ال والي0292) ،(0293) ،(0291كفهف( على الزتهي )

للمقهال ككل للعهنة الكلهوة   نا(.يف دا بلغت قهم معامل ثباا ال جزئة النصفهة بأسلوب ج م0206)

 ،(0291كفهف( على الزتهي ) 62أصم(، ولعهنة املكفوفا ) 32الصم ) طفل أصم وكفهف(، ولعهنة 29)

املقهوال   أن( مموا يودل علوى    0206مرتفعة ودالة عند مس وى ) أيضاوهي قهم  ،(على ال والي0292) ،(0296)

 ي م   بدرجة مناسبة من الثباا.

 

 صدق املقهال-3

ومصوفوفة االرتباطواا    ،حبساب صودق املقهوال باسو خدام الصودق اخلوارجي      البادث انقامت 

 وذلك على النحو ال الي: ،البهنهة

 :مقهال )الصدق اخلارجي(صدق العباراا م  الدرجة الكلهة لل -

الصوم   ا طفوال ( طفال من 29وذلك من خالل دساب معامالا االرتبا  با درجاا العهنة املكونة من )

املكفووفا تراودوت    ا طفوال ( مون  62) الصوم  ا طفالمن  (32بواق  ) ،ومسقا باإلسكندريةواملكفوفا 

 وبا درجاتهم علوى املقهوال ككول    ،على كل عبارة من عباراا املقهال ،( سنة63-1أعمارهم ما با )

 واةدول ال الي يوضح ذلك:

 (2دول )اة

 ا طفووالوعهنووة  ،الصووم ا طفووالصوودق عبوواراا مقهووال اإليثووار موو  الدرجووة الكلهووة للمقهووال لعهنووة   

 الكلهة وللعهنة ،املكفوفا

 العينة الكمية المكفوفين األطفالعينة  الصم األطفالعينة  رقم العبارة

2 1791** 1772** 1712** 

6 1791** 1727* 1711** 

9 1719** 1776** 1712** 

11 1716** 1711** 1716** 

11 1711** 1716** 1716** 

66 1712** 1771** 1771** 

67 1791** 1711** 1719** 

12 1792** 1766* 1716** 

11 1796** 1761** 1779** 

16 1771** 1717** 1777** 

11 1797** 1796** 1796** 

22 1716** 1729* 1776** 

21 1792** 1769** 1716** 

21 1711** 1769** 1711** 

61 1716** 1779** 1711** 

69 1712** 1711** 1711** 

 (0.0.(* دالة عند مستوى )0.0.** دالة عند مستوى )
 

مجه  قهم معامالا صدق عباراا مقهال اإليثار مرتفعة ودالة  أن :ي ضح من اةدول السابق

 نإاملكفووفا فو   ا طفوال بهنوا لعهنوة    ،أو للعهنة الكلهة ا طفال( سواء لعهنة 0206إدصائها عند مس وى )

 ،(0206مسو وى )  وأغلبها دالة إدصوائها عنود   ،مجه  قهم معامالا صدق عباراا مقهال اإليثار مرتفعة

 (.0202قهم معامالا صدقها دالة عند مس وى ) نإ( ف26، 26، 2باس ثناء العباراا )

 مصفوفة االرتباطاا البهنهة )معامالا االرتبا  با درجاا العباراا بعضها البعض(: -
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( 62) ،الصوم  ا طفوال ( مون  32وذلك من خالل إةاد معامالا االرتبا  با درجاا العهنوة املكونوة مون )   

 ،( سونة علوى كول عبوارة مون عبواراا املقهوال       63-1املكفوفا تراودت أعموارهم موا بوا )    ا طفالمن 

 وبا درجاتهم على العباراا ا خرى، واةدول ال الي يوضح:

 (2دول )اة

 يوضح مصفوفة االرتباطاا البهنهة )معامالا االرتبا  با عباراا املقهال بعضها البعض(

 26 22 21 26 21 22 21 9 1 7 6 2 1 6 1 م

2 1771 1772 1762 1766 1766 1771 1761 1762 1727 1712 1722 1766 1777 1776 1761 

 1766 1779 1772 1766 1712 1772 1722 1721 1761 1761 1771 1729 1722 1722 ـ 1

6   1777 1771 1719 1716 1776 176 1721 1711 1766 1771 1762 1762 1769 

 1766 1721 1726 1762 1761 1711 1761 1769 1771 1777 1761 1776 ـ   1

 1777 1721 1772 1767 1722 1711 1761 1761 1772 1761 1729 ـ    2

 1761 1767 1726 1771 1712 1772 1771 1761 1726 1767 ـ     6

 1772 1772 1766 1777 1777 1712 1766 1769 1771 ـ      7

 1761 1766 1767 1711 1771 1716 1766 1776 ـ       1

 1762 1719 1717 1776 1726 1711 1729 ـ        9

 1766 1726 1761 1767 1711 1779 ـ         21

 1779 1772 1776 1712 1761 ـ          22

 1762 1762 1726 1776 ـ           21

 1779 1761 1766 ـ            26

 1767 1776 ـ             21

 1766 ـ              22

 ـ               26

 (...7ص، 0..6،عبد المنعم الدردير)04.0.( = 0.0.، 73ر )

 
ببعضوها  عبواراا مقهوال اإليثوار    مجهو  قوهم معوامالا ارتبوا       أن: ي ضح من اةودول السوابق  

 الصم واملكفوفا. ا طفاللعهنة ( 0206مرتفعة ودالة إدصائها عند مس وى )البعض 

 

 اا:ناحلهل اإلدصائي للبهال  -60

وباس خدام دزمة الو امج   ،ب صحهح مقهال اإليثار  ههدًا ملعاة ها إدصائهًا البادث انقامت 

(، وذلووك الخ بووار صووحة الفووروض و ههوودًا   SPSS(اإلدصووائهة للعلوووم االج ماعهووة، اإلصوودار العاشوور  

 (.3002 ،عالمأبوبدلهل ال نامج العي أعده ) البادث انت نال فسكها، وقد اس ع

 :اإلدصائهة ال الهوة سالهيالدراسوووة با  في انت البادثناوقد اس ع

 راف املعهاري.حنامل وسا احلسابي واال -

 معامل ثباا ألفا و كرونبا . -
 .نابراون، ج م نامعامل الثباا باس خدام ال جزئة النصفهة سه م -
 معامل ارتبا  بكسون. -
 ئي االجتاه.اخ بار حتلهل ال باين ثنا -
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 وتفسيرها مناقشة نتائج البحث
 

 أوال: الن ائج اخلاصة باخ بار صحة الفرض ا ول

 ا طفووالالصووم و ا طفووال"مووا موودى شووهوع اإليثووار لوودى كوول موون   :يوونص هووعا الفوورض علووى  

 ".اإلسكندرية( يف كل من مسقا وإناثاملكفوفا )ذكور و

 االحنرافوواااب امل وسووطاا احلسووابهة وحبسوو البادث ووانقامووت  ،والخ بووار صووحة هووعا الفوورض  

( يف كول مون   إنواث املكفووفا )ذكوور و     ا طفوال و ،(إنواث الصوم )ذكوور و     ا طفوال املعهاريوة لودرجاا   

 واةدول ال الي يبا ذلك: ،والزتهي وفق هعه امل وسطاا ،اإلسكندريةمسقا و

 (1جدول )

املكفوفا )ذكور و  ا طفالالصم و طفالا املعهارية لدرجاا  االحنرافاايوضح امل وسطاا احلسابهة و

 اإلسكندريةن مسقا ووالزتهي وفق هعه امل وسطاا يف كل م ،(إناث

 العدد النوع البيئة اإلعاقة

 ن

المتوسط 

 الحسابي

 حرافناأل

 المعياري

أدنى وأعمى 

 درجة

 الرتبة

 األطفال

 الصم

 مسقط

 الخامس 12 - 17 2711± 69726 9 ذكور

 الساب  12 -62 6766± 69 21 إناث

  12 -17 1721± 69716 29 إجمالي

 اإلسكندرية

 الثاني 11 -17 7711± 11766 22 ذكور

 الثامن 11 -21 22771±  19 1 إناث

  11 -21 22766±  66771 29 إجمالي

 األطفال

 المكفوفون

 مسقط

 األول 11 – 11 1711± 11712 22 ذكور

 ب الرا 16 -61 1779± 12716 7 إناث

  11 -61 1762± 16711 21 إجمالي

 اإلسكندرية

 الثالث 12 -61 6711± 11 21 ذكور

 الساد  12 -61 6712±  69712 11 إناث

  12 -61 6722±  11729 66 إجمالي

  
 :ي ضح من اةدول السابق ما يلي

( درجوة  29231مب وسوا ) ( درجوة  22-31)الصم يف مسقا ما بوا  ا طفالاإليثار تزاوح قهم ه لدى  أن -6

( 29 -69موا بوا )   اإلسوكندرية الصوم يف   ا طفوال بهنما تراودت قهم ه لدى  ،(2229 ±راف معهاري )حناو

املكفوفا يف مسقا فقود توراوح اإليثوار     ا طفالأما  ،(66221±راف معهاري )حنا( و21212درجة مب وسا )

يف دوا توراوح اإليثوار لودى      ،(3216±اري )راف معهو حنو ا( و22222( درجة مب وسوا ) 29-29لديهم ما با )

 .(2226±راف معهواري ) حنو ا( و20269( درجوة مب وسوا )  22-22موا بوا )   اإلسوكندرية املكفوفا يف  ا طفال

املكفوووفا يف  ا طفووالاملكفوووفا يف مسووقا أعلووى موون اإليثووار لوودى    ا طفووالاإليثووار لوودى  أنوبووعلك فوو

 .اإلسكندريةالصم يف  ا طفالم يف مسقا أعلى من اإليثار لدى الص ا طفالاإليثار لدى  أنو اإلسكندرية

راف حنو ا( و29221( مب وسوا ) 22 -31الصم يف مسقا ما با ) ا طفالولقد تراوح اإليثار لدى ذكور  -3

( درجووة 22-22الصووم يف مسوقا موا بوا )    ا طفوال  إنواث بهنموا تراودوت قهم ووه لودى     ،(2299±معهواري ) 

 (.2222±اري )راف معهحنا( و29مب وسا )

( 23221( مب وسوا ) 29 -31موا بوا )   اإلسوكندرية الصوم يف   ا طفوال ذكوور   بهنما توراوح اإليثوار لودى    -2

-69موا بوا )   اإلسوكندرية الصوم يف   ا طفوال  إناثبهنما تراودت قهم ه لدى  ،(1232±راف معهاري )حناو

 (.66219±راف معهاري )حنا( و39( درجة مب وسا )29
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( درجوة مب وسوا   29 -23املكفووفا يف مسوقا موا بوا )     ا طفوال يثوار لودى ذكوور    يف دا توراوح اإل  -2

( 21 -29املكفوفا يف مسقا موا بوا )   ا طفال إناثبهنما تراوح لدى  ،(3203±راف معهاري )حنا( و22222)

 (.3219±راف معهاري )حنا( و26291درجة مب وسا )

( درجوة مب وسوا   22 -22موا بوا )   اإلسوكندرية  يف املكفوفا ا طفالوأخكا تراوح اإليثار لدى ذكور  -2

 -22موا بوا )   اإلسوكندرية املكفووفا يف   ا طفوال  إنواث بهنما تراوح لدى  ،(2239±راف معهاري )حنا( و23)

 (.2236±راف معهاري )حنا( و29202( درجة مب وسا )22

ذكوور   ميلوهه  ،اإليثوار الزتهوي ا ول يف   وناملكفوفا يف مسقا أل لو  ا طفالذكور  أنوبعلك نس ن ج 

يف الزتهوي   اإلسوكندرية املكفووفا يف   ا طفالثم ذكور  ،الثانييف الزتهي  اإلسكندريةالصم يف  ا طفال

الصوم يف مسوقا يف    ا طفوال ثوم ذكوور    ،املكفووفا يف مسوقا يف الزتهوي الرابو      ا طفوال  إنواث ف ،الثالث

الصوم يف   ا طفوال  إناثيلهه  ،يف الزتهي السادل ريةاإلسكنداملكفوفا يف  ا طفالإناثف ،الزتهي اخلام 

 يف الزتهي الثامن.  اإلسكندريةالصم يف  ا طفال إناثوأخكا  ،مسقا يف الزتهي الساب 

 

 :إىلالسابق على النحو ال ميكن تفسك ن هجة الفرض 

اد ول الوعكور مون    بهنموا   اإليثوار،  يف ا وىلاملرتبوة   مسوقا  يفاملكفووفا   ا طفوال اد ل العكور من  -6

املنوا  البهئوى يلعوي     إىل أن  وقود يرجو  ذلوك     ،املرتبة الثالثة باإلسكندريةولكن  أيضااملكفوفا  ا طفال

إلهوه كول مون     أشوارا وهعا ي فوق مو  موا     ،تنمهة اإليثار يف ا ساسهةدهث يعد من املدعماا  مهمادورا 

مون خوالل ال فاعول     ياإلةواب  االج مواعي  ي علمون السولو   ا طفال أن( من 6999ي، هدبالزو)احلديدى 

وبنوعهة بوالديهم   همقيعهشون فهه وبعال يالع ياالج ماع ي أثرون باةو همأنو ،اآلخرينم   يالهوم

مون  Battistich,et al., 1997)  نواخرو باي سه ش)كما أكد  ،ا طفالألاى بها هؤالء  الرعاية ال 

فموا تووفره البهئوة    ؛ واتج لنمو الطفل لإلدسال بوا  م  ن يه يوالسلو  اإليثار اآلخرينااله مام ب أن

موون دعووم ورعايووة نفسووهة واج ماعهووة وتعلهمهووة (ا هلهووةاةمعهوواا احلكومهووة و-ا سوورية-)املدرسووهة 

وذلووك الرتفوواع املسوو وى   اإلسووكندرية يف مسووقا تفوووق مووا يقوودم  فيا طفووالوتأههلهووة ومهنهووة هلووؤالء  

مشواركة   أكثور  ا طفوال جعل هوؤالء   يف مهماهو العى يلعي دورا مسقا و يف يواالج ماع ياالق صاد

ث دود فلوهم فصوول جمهوزة بأ   -ماديوة ونفسوهة    إمكانواا فر هلوم مون   اوتعاون من خالل مواي و  مساندةو

الوو امج  إعوودادم خصووص موودرب علووى معلووم موو  وجووود  ،تعلووهمهم وتأههلووهم يفلوجهووة الوسووائل ال كنو

نفسوها وماديووا   أسورهم ودعوم   إرشواد  إىل باإلضوافة  ،الو علم  يفديوة  هاا الفرجتواالسوزا  اخلطوا و الزبويوة 

،فضوال عون مشواركة هوؤالء     الطرق أفضول ية وتدريبهة لزبهو هم وتعلوهمهم ب  إرشادوتزويدهم ب امج 

من وغكها.. .والقهام بالزياراا والردالا والعروض واملعسكراا املناسباا الوطنهة والقومهة يف ا طفال

دهوث   ؛ة اإلةابهوة االج ماعهو  رك هممشوا  فسوهم وزيوادة  أنب مما يودعم ثقو هم  -م الداعمة هل اخلدماا

 موا وهوعا   ،مثوال قووى لل فواعالا االج ماعهوة اإلةابهوة      هوو  اإليثوار  أن(Myers,1998)  موايزر يؤكود  

 ا طفوال  مور بعض هؤالءاملسئولا وأولهاء أمقايه  ومقابلة بعض للأثناء تطبهقهما  البادث انوجدته 

 .اإلسكندريةمسقا و كل من يف

 ا طفوال بهنموا اد ول الوعكور مون      ،ةالثانهو املرتبوة   اإلسكندرية يفالصم  ا طفالاد ل العكور من -3

لصووم ا ا طفووالعلووى جعوول   ثكالبهئووة ذاا تووأ  أن؛ أي املرتبووة اخلامسووة  مسووقا يفولكوون  أيضوواالصووم 

موا   نهعه الن هجة اسو ثنائهة    أنولكن ميكن اع بار  ،مسقا يف ا طفالإيثارا من  أكثر باإلسكندرية

 يفيفووق مايقودم هلوؤالء    مسوقا   يف يومواد  يطفوال املعواقا مون رعايوة وعنايوة واه موام نفسو       ليقدم ل

تقوديم كافوة االد هاجواا واخلودماا الالزموة       يفالوعى يسومح بودوره     ياملس وى االق صاد اإلسكندرية

اآلونوة   يفالصوم واملعواقا خاصوة      طفوال اهنوا  اه موام ب   أنسو بعد  ن ومو  هوعا ال   ،وتوأهلههم  تعلهمهم

ضورورة   إىلمموادعى ذلوك   وال علهم والصحة والعمول   احلهاة يفاملعاقا دقوقهم  إعطاء إىل يعزو ا خكة

وتأههلووهم تعلووهمهم  أمربوو  مووامااله يفظهوور ذلووك جلهووا  اليوبال وو ،دقوووق املعوواقا عامووة قووواناتفعهوول 

 .ك جاءا الن هجة على النحو السابقولعل
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 ا وىلاملراتوي  علوى دودا سوواء     اإلسوكندرية و مسوقا  يفالصم واملكفوفا  ا طفال من العكور اد ل -2

مسووقا  يفواملكفوووفا  الصووم أيضووا ا طفووالموون  اإلنوواثبهنمووا اد لووت   ،واخلامسووةوالثالثووة  ةالثانهووو

رغوم   اإلنواث ا مون  إيثوار  أكثور  الوعكور  أني أ ،والسادسة والسابعة والثامنة رابعةاملراتي ال اإلسكندريةو

 أنت ن هجوة  وقود اتفقو   ،(اإلسوكندرية -مكفووفا( واخو الف بهئو هم )مسوقا     -)صوم اخ الف إعاق هم 

 ,Fujiwara & Lee ،6991:د الورمحن عبو ) مو  ن وائج دراسوة كول مون      اإلنواث إيثارا من  أكثرالعكور 

 شووئةى ال نتووؤثر الفووروق علوو  أنموون املمكوون  أن(  (Eisenberg, 1982نه جيسووإ أشوواراد ( وقوو(2000

الوسا الوعى   إىل أن  هعه الن هجة وميكن تفسك ،السلو  اإليثارى يفلطفل االج ماعهة املقامة على نوع ا

تعلوم مجهو     إىلا مور سولوكه بول قود مي ود      يفكوبكا  تنشوئ ه تلعوي دورا    أسوالهي ينشأ فهه الطفول و 

تنووا اجم مع يف الداووهنا ا مو ( وهووع6993، يسوونه جإ ،6991:يف)كفوا  أشووكالهبكوول  يا  السوولو  اإلةواب أمنو 

تقوديم املسواعدة واملشواركة مو       علوى ر كومون الوع   ا طفوال حتوث  وعادتنا  ناتقالهد أنالشرقهة دهث 

االج ماعهة واملناسباا حبرية وذلك على عكو    با دوارالقهام  يف اإلسراعو وتكوين الصدقاا ،اآلخرين

 أنلوعا جنود    ،املناسوبة  غك دوارالج ماعهة وا ن اعالق ه ي م احلد من دائرة دهث اإلناث ا طفال تربهة

 .اإلناثمن تعاونا ومشاركة وإيثارا أكثرالعكور

 

 الثانيالن ائج اخلاصة باخ بار صحة الفرض  -ثانها

الصوم   ا طفوال ه " ال توجود فوروق دالوة إدصوائها بوا م وسوطي درجواا        أنو والعي ينص على 

 (".إناثعا للنوع )ذكور و يف اإليثار تب باإلسكندريةاملكفوفا  ا طفالو

باس خدام اخ بوار حتلهول ال بواين ثنوائي االجتواه       البادث انقامت  ،الخ بار صحة هعا الفرضو

يف  باإلسوكندرية املكفووفا   ا طفالالصم ودرجاا  ا طفالحلساب داللة الفروق با م وسطي درجاا 

 ذلك. يوضحانن هان ال الواةدوال ،اإليثار وفقا للنوع

 (1دول )اة

 باإلسووكندريةاملكفوووفا  ا طفووالاملعهاريووة للطفووال الصوم و  االحنرافواا يوضوح امل وسووطاا احلسووابهة و 

 ( يف اإليثارإناث)ذكورو 

 

 (9دول )اة

الصم  ا طفاليوضح ن ائج اس خدام اخ بار حتلهل ال باين ثنائي االجتاه حلساب داللة الفروق با 

 يف اإليثار باإلسكندرية( إناثاملكفوفا )ذكورو  ا طفالو

 باينمصدر الت
مجموع 

 المربعا 

درجا  

 الحرية

متوسط 

 المربعا 
 مستوى الداللة ف

 1712 7772 1127671 2 1127671 اإلعاقة )الصم ـ المكفوفين(

 1712 117126 1117211 2 1117211 (إناثالنوع )ذكور ـ 

 1712 17921 6127276 2 6127276 تفاعل اإلعاقة والنوع

   667616 22 212672 الخطأ

 (. 0.0-0.0ص، 0..6)عالم، 3007(= 0.0.، 00، 0ف )
 ي ضح من اةدول السابق ما يلي:

 ع م ن النوع اإلعاقة

 7711± 11766 22 ذكور الصم

 22771± 19 1 إناث

 22766± 66771 29 الكل

 6711± 11 21 ذكور المكفوفين

 6712± 69712 11 إناث

 6722± 11729 66 الكل

 2717± 11726 12 ذكور إجمالي

 7711± 66767 61 إناث

 7766± 69 22 الكل



 وسحر الشوربجي محموداإليثار لدى األطفال الصم والمكفوفين في مسقط واالسكندرية.... أحالم             22
 

 

 
ه توجود فوروق   أنو أي ؛ ( يف درجاا اإليثوار تبعوا لإلعاقوة   0206وجود فروق دالة إدصائها عند مس وى ) -6

يف اإليثوار لصوا     باإلسكندريةاملكفوفا  ا طفالالصم و ا طفال( با 0206دالة إدصائها عند مس وى )

( يف دا بلوغ م وسوا درجواا الصوم يف     20269دهث بلغ م وسا درجاا املكفوفا يف اإليثار ) ،ملكفوفاا

 (.21212اإليثار )
دهث بلغ م وسا درجاا العكور الصم  ؛لصا  العكور الصم مقارنة بالعكور املكفوفا -أ

 (.23)املكفوفا  العكور نما بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى( به23221يف اإليثار )

الكفهفاا يف  اإلناثدهث بلغ م وسا درجاا  ،الصم اإلناثالكفهفاا مقارنة ب اإلناثلصا   -ب

 (.39الصم ) اإلناث( يف دا بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى 29202اإليثار )

( لصوا   إنواث ( يف درجاا اإليثار تبعوا للنووع )ذكوور و     0206وجود فروق دالة إدصائها عند مس وى ) -3

 ر.العكو
دهوث بلوغ م وسوا درجواا الوعكور الصوم يف        ،الصوم  اإلنواث لصا  العكور الصم مقارنة ب -أ

 (.39الصم يف اإليثار ) اإلناث( بهنما بلغ م وسا درجاا 23221اإليثار )

دهوث بلوغ م وسوا درجواا الوعكور       ،الكفهفواا  اإلناثلصا  العكور املكفوفا مقارنة ب -ب

 (.  29202الكفهفاا ) اإلناثبلغ م وسا درجاا اإليثار لدى  ( بهنما23املكفوفا يف اإليثار )
الصوم واملكفووفا    ا طفوال ( يف درجواا اإليثوار لودى    0206وجود فروق دالوة إدصوائها عنود مسو وى )     -2

 (.إناثوالنوع )ذكور و  ،ال فاعل با اإلعاقة )الصم و املكفوفا( إىلترج   باإلسكندرية

دهوث بلوغ م وسوا درجواا      ،الكفهفواا  اإلنواث م مقارنوة ب الصو  ا طفوال لصا  العكور مون   -أ

الكفهفوواا  اإلنوواث( بهنمووا بلووغ م وسووا درجوواا اإليثووار لوودى   23221الووعكور الصووم يف اإليثووار ) 

(29202.) 

دهووث بلووغ م وسووا درجوواا الووعكور   ،الصووم اإلنوواثلصووا  الووعكور املكفوووفا مقارنووة ب -ب

 (.39الصم ) اإلناثاا اإليثار لدى ( بهنما بلغ م وسا درج23املكفوفا يف اإليثار )

 

هنوا    أنومن ثم ي م ددضه وقبوول الفورض البوديل بو     ،وبعلك   ت حقق صحة هعا الفرض

املكفوووفا  ا طفوال الصوم و  ا طفوال ( يف درجوواا اإليثوار لودى   0206دالوة إدصوائها عنود مسو وى )     افروقو 

وتبعوا لل فاعول بوا اإلعاقوة      ،الوعكور  وتبعا للنووع لصوا    ،تبعا لإلعاقة لصا  املكفوفا باإلسكندرية

 والنوع.

 :إىلميكن تفسك ن ائج الفرض السابق على النحو ال 

لصوا    تبعوا لإلعاقوة   باإلسوكندرية الصم واملكفوفا  ا طفال درجاا اإليثار با يف وجود فروق دالة -6

 : زونوسو وكاتس ،levy& Haffman:1985 هوفموان و فوي له)املكفوفا اتفق ذلك م  دراسة كل مون 

Shontz,1990 Cates &، أن أكودوا مجهعهم  (3001، كامل:3002:وشريف ،3009:سا  ،3000:و قنديل 

وي سومون   ،اآلخورين للعزلوة جتواه ال فاعول مو      موهال   أكثور وهوم   ،مهاره اج ماعهوة  أقلالصم  ا طفال

 اآلخورين اء علوى   دما لديهم من مشكالا سلوكهة منها االع إىل أدهاناويعود ذلك  االنسحاب إىلباملهل 

تنمهوة   إىلهم أل اجون أنو ،(في)الوق،(3009:هم ي مركزون دول ذواتهم )موسىأنكما  ،واإليقاع بهم

بهنمووا  ،Cuthpert:1995)) ية تنمويووةإرشووادون موون خووالل بوورامج مهوواراا املسوواعدة وال عوواطف وال عووا 

عبود  و ،3006:اإلموام و (،12، 3009 ،)يف غنوهم  Joy & Eroen:1992 كدا ن وائج دراسوة جووى وإيوروين    أ

لاروف فرا هلم ااما تو إذااملكفوفا لديهم قدرة على املشاركة االج ماعهة  ا طفال أن (3002:احلمهد

اك ساب املهوارا االج ماعهوة وخباصوة املشواركة      يف أفضل همأنفضال عن  ،البهئهة املههئة ملشارك هم

 يوهو  اآلخورين وتكووين عالقواا اج ماعهوة مو      هة املنزل ا عمال ويف ا صدقاءوم   ا سرةم   دوارا  يف

 الصم. ا طفالإيثارا من  أكثرةعلهم  يالع يجوهر السلو  ال كهف

 

ه هوع  ن:أميكون القوول   .( لصا  العكورإناثو درجاا اإليثار تبعا للنوع )ذكور يفوجود فروق دالة  -3

 أن أكوودوادهووث  (3009:فوجهوووارا ولوويو،6991:ن )معوواذالن هجووة قوود اتفقووت موو  ن ووائج دراسووة كوول موو 



 22  1121 (،6) 6مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا،  -أماراباك

 

ئج دراسة كل مون )عبود احلفوهظ    بهنما   ت فق هعه الن هجة م  ن ا ،اإلناثثارا من يإ أكثرالعكور 

 أكثور  اإلنواث  أن أكودوا ( ومجهعهم 3002شريف:و ،3002:ابراههم،و3009وابراههم: ، 3000،و ص ى:6992

اإليثوار جواء لصوا  الوعكور،      أنا ظهور أل لف م  ماتوصلت الهوه الدراسوة احلالهوة دهوث      وهعا ،إيثارا

تشووكهل  يفتلعووي دورا كووبكا  تنشووئ ه أسووالهيالوسووا الووعى ينشووأ فهووه الطفوول و  إىل أن  ويرجوو  ذلووك 

 :يسونبكج إ ،6991 :يفكفوا ) أشوكاله ا  السلو  اإلةابى بكل أمنتعلم مجه   إىل ا مرسلوكه بل ومي د 

مون دهوث دوث     اإلنواث ور مازالوت خت لوف عون    تنشئة للعك يف يا الشرقعاداا وتقالهد جم معنف (6993

 بوا دوار القهوام   يف اإلسوراع عدة هلوم وتكووين الصودقاا و   وتقديم املسوا  اآلخرينالعكور على مشاركة 

احلود مون دائورة    دهوث يو م    اإلنواث على عكو    عند القهام بها ل زامالا وأاالج ماعهة واملناسباا حبرية 

 ثارا من العكور.يإ أقللعلك فهن غك املناسبة و دوارعالق هن االج ماعهة وا 

طفوال  العكور من ا  أندهث وجد ؛ لل فاعل با االعاقة والنوع درجاا اإليثار تبعا يففروق  وجود -2

 اإلنواث إيثوارا مون    أكثور املكفووفا   ا طفوال الوعكور مون    أنو ،الكفهفواا  اإلنواث إيثارا من  أكثرالصم 

 أكثور وفا فهوم  مكفو وا صوما أو ناالوعكور سوواء كو    أنتشوك   الو  وهعا يؤكد الن هجة السابقة  لصما

شورنا مون قبول الخو الف طورق تنشوئ هم       ويرجو  ذلوك كموا أ    ،إعاق هن مهمااخ لفت اإلناثإيثارا من 

فقوود  .أسوورهماالج ماعهووة وطرائووق توودعهمها وتعزيزهووا موون  دوارممارسوواتهم لل أسووالهيو ،اي همورعوو

تؤثر ال نشئة االج ماعهة على الفوروق وعلوى نووع     أنمن املمكن  أن Eisenberg:1982 يسنه جإ أشارا

 .وكه اإليثارىسل يفالطفل 

 

 اخلاصة باخ بار صحة الفرض الثالثالن ائج  -ثالثا

املكفوفا  ا طفالالصم و ا طفاله "ال توجد فروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا أنوينص على 

 سنة(". 63-9 ،سنواا 9-1يف اإليثار تبعا للعمر) باإلسكندرية

باسو خدام اخ بوار حتلهول ال بواين ثنوائي االجتواه        البادث انقامت  والخ بار صحة هعا الفرض

يف  باإلسوكندرية املكفووفا   ا طفالالصم ودرجاا  ا طفالحلساب داللة الفروق با م وسطي درجاا 

 ذلك. يوضحانن هان ال ال، واةدوال( سنة63-9 ،9-1ثار وفقا للعمر )اإلي

 

 (9دول )اة

تبعوا   باإلسكندريةاملكفوفا  ا طفالاملعهارية للطفال الصم و االحنرافاايوضح امل وسطاا احلسابهة و

 سنة( يف اإليثار 63-9 ،سنواا9-1للعمر )

 

 

  

 ع م ن العمر بالسنوا  اإلعاقة

 22771±  19 1 9-6 الصم

9-21 22 11766  ±7711 

 22766±  66771 29 الكل

 6719±  12722 26 9-6 المكفوفين

9-21 16 69762  ±6729 

 6722±  11729 66 الكل

 9727±  66721 12 9-6 إجمالي

9-21 61 11726  ±2722 

 7766±  69 22 الكل
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 (60دول )اة

الصوم   ا طفوال يوضح ن ائج اس خدام اخ بار حتلهل ال بواين ثنوائي االجتواه حلسواب داللوة الفوروق بوا        

 سنة( يف اإليثار 63-9 ،سنواا 9-1تبعا للعمر ) ندريةباإلسكاملكفوفا  ا طفالو

مجموع  مصدر التباين

 المربعا 

درجا  

 الحرية

متوسط 

 المربعا 

مستوى  ف

 الداللة

 1712 77112 1627211 2 1627211 اإلعاقة )الصم ـ المكفوفين(

 1712 227272 1217611 2 1217611 سنوا ( 21-9، 9-6العمر )

 1712 277221 6277161 2 6277161 تفاعل اإلعاقة والعمر

   677111 22 29197122 الخطأ

  3007(= 0.0.، 00، 0ف )
 

 ي ضح من اةدول السابق ما يلي:

 ا طفووالالصووم و ا طفووال( يف درجوواا اإليثووار لوودى 0206وجووود فووروق دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى )  -6

 ( سنة.63-9 ،9-1)املكفوفا تبعا للعمر
دهوث بلوغ م وسوا درجواا اإليثوار لودى        ،( سنة بالنسوبة للطفوال الصوم   63-9لصا  العمر ) -أ

بهنموا بلوغ م وسوا درجواا      ،(23221( سونة ) 63-9الصم ممن تزاوح أعمارهم موا بوا )   ا طفال

 (.39( سنواا يف اإليثار )9-1الصم ممن تزاوح أعمارهم ما با ) ا طفال

دهوث   ،( سونة 63-9فووفا مقارنوة بوالعمر )   ( سنواا بالنسبة للطفال املك9-1لصا  العمر ) -ب

( سونواا يف اإليثوار   9-1املكفوفا ممون توزاوح أعموارهم موا بوا )      ا طفالبلغ م وسا درجاا 

( 63-9املكفووفا ممون توزاوح أعموارهم موا بوا )       ا طفوال ( يف دا بلغ م وسوا درجواا   26262)

 (.29212سنة يف اإليثار )
الصوم واملكفووفا    ا طفوال ( يف درجواا اإليثوار لودى    0206سو وى ) وجود فروق دالوة إدصوائها عنود م    -3

 سنة(. 63-9 ،سنواا 9-1والعمر ) ،ال فاعل با اإلعاقة )الصم و املكفوفا( إىلترج   باإلسكندرية
الصوم   ا طفوال ( سونة مقارنوة ب  63-9املكفوفا ممن تزاوح أعمارهم ما بوا )  ا طفاللصا   -أ

-9املكفووفا )  ا طفوال دهث بلغ م وسوا درجواا    ،( سنواا9-1ا )ممن تزاوح أعمارهم ما ب

( سونواا يف اإليثوار   9-1الصوم )  ا طفوال ( بهنموا بلوغ م وسوا درجواا     29212( سنة يف اإليثار )63

(39.) 

املكفووفا   ا طفوال ( سنة مقارنة ب63-9الصم ممن تزاوح أعمارهم ما با ) ا طفاللصا   -ب

( 63-9الصوم )  ا طفوال دهوث بلوغ م وسوا درجواا      ،( سنواا9-1ا )ممن تزاوح أعمارهم ما ب

( سونواا يف اإليثوار   9-1املكفووفا )  ا طفوال ( بهنموا بلوغ م وسوا درجواا     23221سنة يف اإليثار )

(26262.) 

هنوا    أنومن ثم ي م ددضه وقبوول الفورض البوديل بو     ،وبعلك   ت حقق صحة هعا الفرض

املكفوووفا  ا طفوال الصوم و  ا طفوال ( يف درجوواا اإليثوار لودى   0206دالوة إدصوائها عنود مسو وى )     افروقو 

 وتبعا لل فاعل با اإلعاقة والعمر. ،تبعا للعمر باإلسكندرية

 

 :إىلميكن تفسك ن ائج الفرض السابق على النحو ال 

ا  املكفوفا تبعا للعمر لص ا طفالالصم و ا طفالدرجاا اإليثار لدى  يفدصائها إجود فروق دالةو -6

ولصووا   (،9 -1عمرا موون )ا صووغرالصووم  بووأقرانهم( مقارنووة 63 -9) عموورا موون ا كوو الصووم  ا طفووال

 تاتفقو - ،(63-9عمرا مون )  ا ك كفوفا امل بأقرانهم( مقارنة 9-1عمرا من ) ا صغراملكفوفا  ا طفال

 ا طفوال وخباصوة لودى   اإليثوار   العمر يزيود مون   يفال قدم  أنالن هجة ال ى توصلت الهها الدراسة احلالهة 

خوورون لبهنهسووون وو :3009Gummerun, et alخوورون معدراسووة كوول موون )مجريووون ول    -الصووم 

Benenson, et al:2007،  وبكنوت Bernet:1985 السولو    أنمجوهعهم   أكودوا ( دهوث  3009ابوراههم: و
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 خالقهووانضووجا أ أكثوورالفوورد قوود يصووبح   أنوميكوون تفسووك ذلووك   ،العموور يفاإليثووارى يزدادموو  ال قوودم  

مول  كو  سونا كلموا ازدادا قودرتهم علوى ال عا     أ ا طفالصبح أى كلما أ،العمر يفم  ال قدم  دراكهاوإ

 أني علوق بن هجوة    موا فهموا  أوإيثارهم. اآلخورين اصول مو    عن مهاراا ال وم  بهئاتهم وهعه الكفاءة تع 

ثارى ي زايد بصورة السلو  اإلي أن( 6999يسنه ج )إ كداأ ،إيثارا أكثرسنا  ا صغراملكفوفا  ا طفال

من دهاة الطفل ويزداد بزيادة العمر وزيادة قدرتهم على ال عامل مو    ا وىلأك  خالل السنواا العشر

ن وائج دراسوة   لهوه  إرا اشو أ وهعا ما ،بل وحبسي املواقف واخل اا وال جارب ال ى ل ها الطفل اآلخرين

ف تنشئة الطفل الكفهو  يفهلا دور مهم  صدقاءا قارب وزيارة ا  أن( 6992صبحى:،6999:بو زيدكل من )أ

 يففرادهووا وباقى أا سوورةدهث تسوواهم ،بنفسووه وتوسووه  جمووال إدراكووهوزيووادة ثق ووه  ا وىليف سوونواته 

مثوول سوونه العقلووى أو موو  موون يك ونووه سوونا    يف ا طفووالي اللعووي موو  نوواج إىل،السوومعهةرإمووداده بالصو

مودارل النوور    يف طبهوق  ثنواء ال ملسو ه البادث وان أ   موا وهوعا   ،ا  مو   يف فعواال ا له قهموة ودور ن بأفهشعر

القووائما علووى  ا وعطفووا موون مجهوو نووارعايووة ودبووا ودن ا طفووالدهث ةوود باإلسووكندريةللمكفوووفا 

 .إيثارا أكثروكباراوا أناصغارا ك ا طفالمماةعل ؛رعاي هم وزوارهم وأهلههم
ترجوو   باإلسووكندريةم واملكفوووفا الصوو ا طفووالدرجوواا اإليثووار لوودى  يفكمووا وجوودا فووروق دالووة  -3

 ا طفوال وهعه الفوروق جواءا لصوا     ،سونة ( 63-9،9-1املكفوفا( والعمور )  -الصم )عاقة لل فاعل با اإل

 بغض العمر يفم  ال قدم  اإليثار يزداد أن يأ ،مكفوفاا أوصم طفاالوا أناك( سواء 63-9سنا من )ا ك 

ثوم تاهور    مون العمور   املرادل املبكرة إىلا السلو  ترج  صول تعلم هعأ نوذلك  عاقة نوع اإل عنالنار

دراسو ها   يف Eisenberg et al:1999خورون  أكدتوه إيسونه ج ول   وهوعا موا   ،املرادول الالدقوة   يفوتوزداد  

 .من الروضة د ى مردلة الشباب ا طفالالطولهة لدراسة السلو  اإليثارى لدى 

 

 الن ائج اخلاصة باخ بار صحة الفرض الراب  -رابعا

 ا طفوال الصم و ا طفاله " ال توجد فروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا أنوينص على 

 (".إناثاملكفوفا مبسقا يف اإليثار تبعا للنوع )ذكور و 

باس خدام اخ بوار حتلهول ال بواين ثنوائي االجتواه       البادث انقامت  ،والخ بار صحة هعا الفرض

املكفووفا مبسوقا يف    ا طفوال الصوم ودرجواا    طفوال ا حلساب داللوة الفوروق بوا م وسوطي درجواا      

 ذلك. يوضحانن هان ال الواةدوال ،اإليثار وفقا للنوع

 

 (66دول )اة

( يف إناثاملكفوفا مبسقا )ذكورو  ا طفالاملعهارية للطفال الصم و االحنرافااامل وسطاا احلسابهة و

 اإليثار

 
  

 ع م ن النوع اإلعاقة

 2711±  69726 9 ذكور الصم

 6766±  69 21 إناث

 1721±  69716 29 الكل

 1711±  11716 22 ذكور المكفوفين

 1779±  12716 7 إناث

 1761±  16711 21 الكل

 1779±  11712 11 ذكور إجمالي

 6766±  11721 27 إناث

 1717±  12719 67 الكل
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 (63دول )اة

املكفوووفا  ا طفووالالصووم و ا طفوواللووة الفووروق بووا ن ووائج حتلهوول ال بوواين ثنووائي االجتوواه حلسوواب دال 

 ( مبسقا يف اإليثارإناث)ذكورو 

مجموع  مصدر التباين

 المربعا 

متوسط  درجا  الحرية

 المربعا 

مستوى  ف

 الداللة

 1712 97612 2627116 2 2627116 اإلعاقة )الصم ـ المكفوفين(

 غير دالة 27291 117616 2 117616 (إناثالنوع )ذكور ـ 

 غير دالة 17667 97672 2 97672 تفاعل اإلعاقة والنوع

   217122 66 1667117 الخطأ

 40047(=0.0.، 77، 0ف)، 30470(=0.0. ،0،77ف )
 

 ي ضح من اةدول السابق ما يلي:

ه توجود فوروق   أنو أي  ؛( يف درجاا اإليثوار تبعوا لإلعاقوة   0206وجود فروق دالة إدصائها عند مس وى ) -6

املكفووفا مبسوقا يف اإليثوار لصوا       ا طفوال الصوم و  ا طفوال ( بوا  0206ا عنود مسو وى )  دالة إدصوائه 

( يف دا بلوغ م وسوا درجواا الصوم يف     22222دهث بلغ م وسا درجاا املكفوفا يف اإليثار ) ،املكفوفا

 (.29231اإليثار )
كور دهووث بلووغ م وسووا درجوواا الووع ،لصووا  الووعكور املكفوووفا مقارنووة بالووعكور الصووم -أ

 (.29221( بهنما بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى العكور الصم )22221املكفوفا يف اإليثار )

الكفهفاا يف  اإلناثدهث بلغ م وسا درجاا  ؛الصم اإلناثالكفهفاا مقارنة ب اإلناثلصا   -ب

 (.29الصم ) اإلناث( يف دا بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى 26291اإليثار )

( سوواء بالنسوبة إىل   إنواث وق دالوة إدصوائها يف درجواا اإليثوار تبعوا للنووع )ذكوور و         عودم وجوود فور    -3

 ،(29الصوم )  اإلنواث ولودى   ،(29221 طفال الصم دهث بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى العكور الصوم ) ا

 ،(22221 طفال املكفوفا دهث بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى العكور املكفووفا ) بالنسبة إىل ا أيضاو

 (.26291الكفهفاا ) اإلناثولدى 

 إىلالصم واملكفووفا مبسوقا ترجو      ا طفالعدم وجود فروق دالة إدصائها يف درجاا اإليثار لدى  -2

 (.إناثوالنوع )ذكور و  ،ال فاعل با اإلعاقة )الصم و املكفوفا(

هنوا    أنومن ثم ي م قبول الفرض البديل جزئها ب ،وبعلك حتققت صحة هعا الفرض جزئها

املكفوووفا  ا طفووالالصووم و ا طفووال( يف درجوواا اإليثووار بووا 0206فووروق دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى )

ولكوون يوو م قبووول الفوورض الصووفري فهمووا ي علووق بعوودم وجووود فووروق دالووة   ،مبسووقا لصووا  املكفوووفا

 ،(إنواث و الصم واملكفوفا مبسقا تبعا للنوع )ذكور   ا طفالإدصائها يف درجاا اإليثار لدى كل من 

الصوم   ا طفوال فهما ي علق بعدم وجوود فوروق دالوة إدصوائها يف درجواا اإليثوار لودى كول مون           أيضاو

 ال فاعل با اإلعاقة والنوع. إىلواملكفوفا مبسقا ترج  

 

 :إىلالفرض السابق على النحو ال  وميكن تفسك ن هجة

املكفووفا مبسوقا لصوا      ا طفوال الصوم و  ا طفوال درجواا اإليثوار بوا     يفوجود فروق دالة ادصائها 

الوعى تأكود فهوه     ثانيهجة هى ذاتها نف  ن هجة الفرض الوهعه الن  ،اإناثاملكفوفا ذكورا و ا طفال

 أكثور هم أناملكفووفا بو   ا طفوال ى تشوابه  أ باإلسوكندرية الصوم   ا طفوال إيثارا مون   أكثراملكفوفا  أن

جريت أ ال  الدرساا أنه على الرغم من أنذلك  يرج  وقد ،سواءومسقا على دد اإلسكندرية يفإيثارا 

وال وى مون اسو قراء    -ددود علم البوادث ا   يف-من املكفوفا وخباصة دراساا اإليثار  أكثرعلى الصم 

تعلوم وتودريي بول وتنمهوة السولو  االةوابى لوديهم وخاصوة          إىلداجوة   يفالصوم   أنن ائجها دلت على 

وتنمهووة املسووؤلهة االج ماعهووة   ،اآلخوورين موو  االج موواعياملشوواركة وال واصوول  إىل الف قووارهم راإليثووا

دراسوة كول موون    يفنشواطا كموا    أقول عوزاال و ناأكثرهوم  أنو ،(املسواعدة -ال عواون   -)ال عواطف   ابعادهو بأ
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 Cuthpert, etلخرينكوث ا و ،3000:قنديل ،3003:، مطر3002:براههم، إ3009:ماضى ،3009)ابراههم:

al., 1993)، هووم مشوواركون اج موواعهونأنعووة تكوووينهم وفا وطبهاملكفوو مون خصووائص  أنبهنماوجوود 

، 3009)يف غنوهم،  (Joy-Eroen:1992 يوروين وإ -يجوو ) كدتوه دراسوة  أ هم وهعا ماناقروي فاعلون م  أ

عن وهوعا يو م بغوض الناور     ،االج ماعهوة  املواقوف  يفعلى املشواركة  لديهم قدرة أك املكفوفا  أن( 12

 Nancy ،3006 :االموام ) كول مون   أشوارا فقود   ،مسوقا  أو اإلسوكندرية بهئاا م نوعة سوواء  بوجودهم 

Hunt, 2003) يف يالورأ  عنحبريوة ال عوبك  طفوال املكفووفا   ه كلموا مسوح لل  أنو  (3002:عبود احلمهود  ، و 

يعموول علووى توودعهم مهوواراا ال واصوول  ذلووك نإاملناسووباا امل نوعووة فوو يف شووارك هموم ،املواقووف املخ لفووة

الرعاية والزبهة داعمة هلوؤالء املكفووفا علوى مسو وى      بهئة أنب البادث ان وتؤكد .لديهم االج ماعي

م نوعوة وم عوددة للمشواركة وال واصول      ا وهح هلوم فرصو   تدهث مسقا  فيىنااملدرسة وا  م  العم

اا والقهووام نووااملناسووباا واحلفووالا واملهرج  يف، وذلووك موون خووالل اشووزاكهم   اآلخوورينموو   االج موواعي

م  ،وبووا املدرسووة ا هلهووةلووة بووا ههئوواا ا  موو  احلكومهووة ووالزيوواراا امل بادبووالردالا واملعسووكراا 

سوبل  مو  تووفك    ،والهووم الووطنى   القومهوة كهووم االد فوال بهووم الكفهوف      مجهو  اةافول   يفتكورميهم  

خ لفة وهوعا يزيود   االج ماعهة املبا دوارالرعاية النفسهة واملادية مماي هح هلم فرص املشاركة والقهام 

،وهعا مون عطواء جتواههم وجتواه مشواعرهم     منهم سوة مبا ةدونه أ اآلخريناه جتمن درجاا إيثارهم 

م وجوود فوروق ترجو  لل فاعول     ،وعود اإلناثدرجاا اإليثاربا العكور و يفيس  بعه عدم وجود فروق 

اخ لفوت   نإالرعاية املقدمة هلم د ى و يف اإلناثو ي م ال فريق با العكور عاقة والنوع دهث البا اإل

 .اقاتهمإع

 

 الن ائج اخلاصة باخ بار صحة الفرض اخلام  -خامسا

 ا طفوال الصوم و  ا طفاله "ال توجد فروق دالة إدصائها با م وسطي درجاا أنوينص على 

 سنة(". 63-9 ،سنواا 9-1) املكفوفا مبسقا يف اإليثار تبعا للعمر

نوائي االجتواه   باسو خدام اخ بوار حتلهول ال بواين ث     البادث وان قاموت   الخ بار صحة هعا الفرض

املكفووفا مبسوقا يف    ا طفوال الصوم ودرجواا    ا طفوال حلساب داللوة الفوروق بوا م وسوطي درجواا      

 ذلك. يوضحانن واةدوالن ال الها ،( سنة63-9 ،9-1لعمر )اإليثار وفقا ل

 

(62دول )اة  

 9-1بعوا للعمور )  املكفوفا مبسقا ت ا طفالاملعهارية للطفال الصم و االحنرافااامل وسطاا احلسابهة و

 سنة( يف اإليثار 63-9 ،سنواا

  

 ع م ن العمر بالسنوا  اإلعاقة

 9711± 62767 6 9-6 الصم

9-21 26 69791 ±6766 

 1721± 69716 29 الكل

 1721± 12727 6 9-6 المكفوفين

9-21 21 11721 ±1717 

 1761± 16711 21 الكل

 2722± 69766 9 9-6 إجمالي

9-21 11 12796 ±6767 

 1717± 12719 67 الكل
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 (62دول )اة

املكفوفا مبسقا  ا طفالالصم و ا طفالن ائج حتلهل ال باين ثنائي االجتاه حلساب داللة الفروق با 

 سنة( يف اإليثار 63-9 ،سنواا 9-1تبعا للعمر )

مجموع  مصدر التباين

 المربعا 

درجا  

 الحرية

متوسط 

 المربعا 

مستوى  ف

 الداللة

 1712 267212 2297611 2 2297611 عاقة )الصم ـ المكفوفين(اإل

 1712 77211 927216 2 927216 سنوا ( 21-9، 9-6العمر )

 غير دالة 17196 27261 2 27261 تفاعل اإلعاقة والعمر

   217261 66 1127621 الخطأ

 40047(=0.0.، 77، 0ف)، 30470(= 0.0. ،77، 0ف )
 

 يلي: ي ضح من اةدول السابق ما

 ا طفووالالصووم و ا طفووال( يف درجوواا اإليثووار لوودى 0206وجووود فووروق دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى )  -6

 .( سنة63-9، وذلك لصا  العمر )( سنة63-9 ،9-1)تبعا للعمر املكفوفا

دهوث بلوغ م وسوا درجواا اإليثوار لودى       ؛ ( سنة بالنسوبة للطفوال الصوم   63-9لصا  العمر ) -أ

بهنموا بلوغ م وسوا درجواا      ،(29292( سونة ) 63-9اوح أعمارهم موا بوا )  تز الصم ممن ا طفال

 (.22211( سنواا يف اإليثار )9-1الصم ممن تزاوح أعمارهم ما با ) ا طفال

دهوث   ،( سونواا 9-1( سنة بالنسبة للطفال املكفووفا مقارنوة بوالعمر )   63-9لصا  العمر ) -ب

( سونة يف اإليثوار   63-9اوح أعموارهم موا بوا )   املكفووفا ممون توز    ا طفوال بلغ م وسا درجواا  

( 9-1املكفووفا ممون توزاوح أعموارهم موا بوا )       ا طفوال ( يف دا بلغ م وسوا درجواا   22229)

 (.26261سنواا يف اإليثار )

 إىلالصم واملكفووفا مبسوقا ترجو      ا طفاليف درجاا اإليثار لدى ق دالة إدصائها عدم وجود فرو -3

 سنة(.63-9 ،سنواا 9-1والعمر ) ،ة )الصم و املكفوفا(ال فاعل با اإلعاق
هنوا    أن، ومن ثم ي م قبول الفرض البديل جزئها بوبعلك حتققت صحة هعا الفرض جزئها

املكفوووفا  ا طفوال الصوم و  ا طفوال ( يف درجوواا اإليثوار لودى   0206دالوة إدصوائها عنود مسو وى )     افروقو 

لصفري فهما ي علق بعدم وجوود فوروق دالوة إدصوائها يف     ، ولكن ي م قبول الفرض امبسقا تبعا للعمر

 ال فاعل با اإلعاقة والنوع. إىلالصم واملكفوفا مبسقا ترج   ا طفالدرجاا اإليثار لدى 

 :إىلميكن تفسك ن هجة الفرض السابق على النحو ال و

-9،9-1)ر تبعوا للعمو  املكفووفا  ا طفالالصم و ا طفالدرجاا اإليثار لدى  يفوجود فروق دالة ادصائها 

الصووم  ا طفووالمقارنووة ب (63-9)سوونا موون  ا كوو ، وكووعلك املكفوووفا الصووم ا طفوواللصووا  سوونة (63

درجواا   يفرنوة  الفورض الثالوث اخلواص باملقا    يفه وهعا موا أ تفسوك  ،( سونة 9-1) سونا  ا صوغر  واملكفوفا

 أكثرسنا  ا ك  ا طفال أنوجد  دهث باإلسكندريةتبعا للعمر  الصم واملكفوفا ا طفال با اإليثار

إلهوه   أشوارا موا   أيضوا ،ويودعم ذلوك   مون قبل شرنا ك ن ائج العديد من الدراساا كما أأكدا ذلإيثارا و

ل عاطف يعد م غكا وسهطا بوا منوو السولوكهاا    ا أنمن ( (Eisenberg et al., 1999لخرينايسن ج و

بهنما منواخلصوال ومسواا    ،املرادل العمرية املبكرة يفةابهة واملشاركة بصورة تلقائهة االج ماعهة اإل

هوعه الفوروق    أناملرادول العمريوة الالدقوة و    البوالغا يف  تاهور لودى  السلوكهاا االج ماعهة اإلةابهوة  

أخالقهوواا  أن( (Rushton 1981 شووار روشوو ون وقوود أ.املرادوول العمريووة املبكوورة  إىلصوووهلا أ يفترجوو  

رؤيوة العوا  مون     الطفول يف  دهث يبدأ؛ زوغ منع بداية سن السابعةالب يف خالقى يبدأاملساعدة كسلو  أ

 ،واد هاجواتهم  اآلخورين اع بواره   يفعشرة ويضو   ةالثانهوتزيد د ى  ،اآلخريندوله خالل وجهة نار 

 .املساعدة ال لقائهة إىلاة ية  ةبا ا ارا يوميض

 

 



 22  1121 (،6) 6مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا،  -أماراباك

 

 الن ائج اخلاصة باخ بار صحة الفرض السادل -سادسا

الصوم   ا طفوال ه "ال توجود فوروق دالوة إدصوائها يف درجواا اإليثوار لودى كول         نو أوينص علوى  

 و مسقا(". اإلسكندريةاملكفوفا تبعا للبهئة ) ا طفالو

باسو خدام اخ بوار حتلهول ال بواين ثنوائي االجتواه        البادث وان قامت  ،الخ بار صحة هعا الفرض

املكفوووفا تبعووا للبهئووة  ا طفووالم والصوو ا طفووالحلسوواب داللووة الفووروق يف درجوواا اإليثووار لوودى كوول  

 ذلك. يوضحانن هان ال الواةدوال ،)إسكندرية و مسقا(

 (62دول )اة

 اإلسوكندرية املكفووفا بكول مون     ا طفوال املعهاريوة للطفوال الصوم و    االحنرافواا امل وسطاا احلسابهة و

 ومسقطفي اإليثار

 
 (61دول )اة

الصم  ا طفالالفروق يف درجاا اإليثار لدى كل  ن ائج حتلهل ال باين ثنائي االجتاه حلساب داللة

 املكفوفا تبعا للبهئة )إسكندرية و مسقا( ا طفالو

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعا 

درجا  

 الحرية

متوسط 

 المربعا 
 ف

مستوى 

 الداللة

 1712 17679 6197112 2 6197112 اإلعاقة )الصم ـ المكفوفين(

 1712 17792 2767926 2 2767926 البيئة )إسكندرية ـ مسقط(

 غير دالة 17172 17777 2 17777 تفاعل اإلعاقة والبيئة

   667916 11 61197121 الخطأ

 70907(=0.0.، 77، 0ف)، 00937(=0.0. ،0،77ف )
 

 ي ضح من اةدول السابق ما يلي:

صووم لا ا طفووال( يف درجوواا اإليثووار لوودى كوول موون 0202وجووود فووروق دالووة إدصووائها عنوود مسوو وى ) -6

املكفوووفا  ا طفووالالصووم و ا طفووالو مسووقا( لصووا     اإلسووكندريةتبعووا للبهئووة ) املكفوووفا ا طفووالو

 مبسقا.

دهث بلغ م وسا درجاا اإليثار  ،باإلسكندريةالصم  ا طفالالصم مبسقا مقارنة ب ا طفاللصا   -أ

الصووم   ا طفووال ( يف دووا بلووغ م وسووا درجوواا اإليثووار لوودى      29231)الصووم مبسووقا    ا طفووال لوودى 

 (.21212) باإلسكندرية

دهوث بلوغ م وسوا     ،باإلسوكندرية املكفووفا   ا طفوال املكفووفا مبسوقا مقارنوة ب    ا طفوال لصا   -ب

 ا طفوال ( يف دا بلغ م وسا درجاا اإليثار لدى 22222)املكفوفا مبسقا  ا طفالدرجاا اإليثار لدى 

 (.20269) باإلسكندريةاملكفوفا 

املكفووفا   ا طفوال الصوم و  ا طفوال فروق دالة إدصائها يف درجاا اإليثار لدى كل من عدم وجود  -3

فا( والبهئوة )إسوكندرية و    ال فاعل با اإلعاقوة )الصوم و املكفوو     إىلترج   اإلسكندريةبكل من مسقا و

 مسقا(.

 ع م ن البيئة اإلعاقة

 22766± 66771 29 اإلسكندرية الصم

 1721± 69716 29 مسقط

 1761± 61 61 الكل

 6722± 11729 66 اإلسكندرية المكفوفين

 1761± 16711 21 مسقط

 6727± 12711 21 الكل

 7766± 69 22 اإلسكندرية إجمالي

 1717± 12719 67 مسقط

 6766± 69791 91 الكل
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هنوا    أنومن ثم ي م قبول الفرض البديل جزئها ب ،وبعلك حتققت صحة هعا الفرض جزئها

 ا طفوال الصوم و  ا طفوال ( يف درجواا اإليثوار لودى كول مون      0202ق دالوة إدصوائها عنود مسو وى )    فرو

ولكون   ،املكفووفا مبسوقا   ا طفوال الصم و ا طفاللصا   (و مسقا  اإلسكندريةاملكفوفا تبعا للبهئة )

ل ي م قبول الفرض الصفري فهما ي علق بعدم وجود فروق دالوة إدصوائها يف درجواا اإليثوار لودى كو      

ال فاعول بوا اإلعاقوة )الصوم و       إىلترجو    اإلسوكندرية املكفوفا مبسوقا و  ا طفالالصم و ا طفالمن 

 املكفوفا( والبهئة )إسكندرية و مسقا(.

 :إىلكن تفسك ن هجة الفرض السابق على النحو ال ميو

للبهئوة   الصوم واملكفووفا تبعوا    ا طفوال درجواا اإليثوار لودى كول مون       يففوروق دالوة إدصوائها     وجود

املنوا    إىل أن  قود يرجو     ،مكفووفا مبسوقا   ووا صوما أ ناسواء ك ا طفاللصا   مسقا(-اإلسكندرية)

 ،ا طفوال لودى  ظهوور اإليثوار    يف العوامول املسوهمة   ومون  ا ساسهةدد املدعماا البهئى وا سرى يعد من أ

 ياإليثوار السولو   و اآلخرينااله موام بو   أن(Battistich,et al., 1997) خورون ي سو هش ول دهث أكود با 

مون خوالل    ياإلةواب  يي علمون السلو  االج ماع ا طفالف ،دسال با  م نواتج لنمو الطفل لإل يه

ق ه بوالديوه وبنوعهوة   يعهش فهه وبعال يعلا يه ي أثر باةو االج ماعأنو اآلخرينال فاعل الهومى م  

 ا طفوال جعول   يفة دورا كوبكا  رسو لل يواالج مواع  يويلعي املس وى االق صاد . ألاى بهاالرعاية ال 

تعهودها  طفاهلوا فقرهوا دهوث توفرلوه سوبل الرعايوة         يف ا سورة موور ال وى تعهوق    ا فمون   إيثارا، أكثر

املرتفوو  يسوومح  االج موواعيو االق صووادياملسوو وى  أنكمووا وجوود ،(6992:املناسووبة ماديووا ونفسووها )ديوواب 

 فقود أكود   ،اإلةوابى وافو  سولوكهم اخلواطل أو    ناء ملعرفوة د احلوار واملناقشة م  ا ب أسالهيباس خدام 

 العديود مون املو غكاا منهوا املعوايك     اإليثوار ي وأثر ب   أن ((Gummerum, et al., 2009خورون  مجريوون ول 

واتفوق ذلوك مو      ،االس عداداا الشخصوهة  إىلباإلضافة،للسرةاالج ماعهو االق صاديوالعاداا واملس وى 

ثووارى ل لووف بوواخ الف  السوولو  اإلي أنهوورا الن ووائج ظ( دهووث أ6992ن ووائج دراسووة قطووي )  كدتووهماأ

 ثنواء زيوارة  أ البادث وان وهعا ماملس ه ،سرةاملس وياا االج ماعهة واالق صادية وال علهمهة والوظهفهة لل

 ا طفوواليلقوواه هووؤالء ما أن يفمسووقا  يفثنوواء تطبهووق املقووايه  موودارل ومراكووز املكفوووفا والصووم وأ

عايوة نفسوهة واج ماعهوة مون معلموههم      ا( مون ر إناثو -النووع )ذكوورا   عاقوة وبواخ الف  باخ الف نوع اإل

 االق صوادي ،فضوال عون ارتفواع املسو وى     اٍل جداعلوى مسو وى عو   رعواي هم وتأههلوهم   أمروالقائما علوى  

توووفك مجهوو  اد هاجوواتهم املاديووة   وهعا بوودوره يسووهم يف،باإلسووكندريةمقارنووة مسووقا  االج موواعهفيو

م جمهوزة بأدودث الوسوائل ال كنولوجهوة مو  االع موادعلى طرائوق        ففصول ومراكزرعاي ه ،والنفسهة

بورامج   إعوداد  علوى  دودث طرائوق تدريسوهم قوادر    صص ومودرب علوى أ  معلم م خإعدادو،ال علم الفردى

هووزة جاديووة وأوجووود دوووافز م موو  ،نوعووة ل علووهمهم وتوودريبهم شووطة م أنوتربويووة وخطووا فرديووة  

سوور علووى دوراا تدريبهووة  توودريي هووؤالء ا  و أههلووهموتبنووائهم أم ل علووه سوورهمتعويضووهة دديثووة   

جوراء البحووث   تووفك املنوا  املناسوي إل    إىل باإلضوافة  ،ل واصل معهم وتربه هم بطورق سولهمة  ية لإرشادو

هوا مون   طرق رعاي هم وتعلهمهم وإةاد احللول املناسوبة لعوالج مشوكالتهم وغك    أفضلوالدراساا دول 

موون  أفضوولبصووورة مسووقا بهئووة داعمووة   يفالبهئووة  أندل يوودل علووى  نإوهووعا ،طوورق رعوواي هم الفعالة

ال ودعهم   قووانا سولو  يو م اك سوابه واسو مراره وفقوا ل      أي أنه شو أنشو  يفالسلو  الغوك  ،اإلسكندرية

 .(Sharabany & Bartal, 1981) ة املخ لفة واملعايكا  معهةال نشئة االج ماعه أسالهيو

 
 التوصيات والبحوث المقترحة

 جمموعة من ال وصهاا الزبوية والبحثهة:فهما يلي  ةاحلاله راسةدن ائج ال إىلاس نادا 

واملشواركة   يالصم واملكفوفا على السولو  اإلةواب   ا طفاللما ب دريبباء واملعضرورة اه مام اآل -6

تنمهووة  يفيسووهم ذلووك  ممووا ،لديهمسوواندةوال عوواطف وامل االن موواءوتنمهووة روح الوووالء و ،االج ماعهووة

 .بعد عن السلو  املضاد للمج م الو يسلوكهم اإليثار
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فصوول العواديا ل نمهوة االجتاهواا      يفدمج ذوى االد هاجاا اخلاصة  إسزاتهجهااتفعهل  ضرورة -3

بكافة تنمهة السلو  اإلةابى لديهم  يف يساعد بدوره اوهع ،وال قبل حنو بعضهم البعضاإلةابهة 

 .الناجتة عن عزهلماملشكالا السلبهة ،ومعاةة أشكاله

جراء املزيد من الدراساا والبحوث عن السلو  اإلةوابى وخباصوة لودى ذوى االد هاجواا     رة إضرو -2

قاصورا علوى    االه موام  أنقوت كو  و يفبا ناكال اةو  يفالبحوث  جراءوذلك لنقص وتأخر إ اخلاصة

 بوة النفسوهة بكول    املك يوهوعا بودوره قود يثور     ،ة والنفسهةراباا السلوكهطواالضحبوث العاديا 

 .يوعصر ماهو جديد

ادوول ال علهمبووة املرب المهووع البفعالهووة الووعاا لوودى  يثووارى وعالق ووهاجووراء دراسووة عوون السوولو  اإل  -2

 .املخ لفة

لدى عهنوة مون ال المهوع العواديا      يدراسة العوامل الشخصهة والبهئهة كمنبئاا بالسلو  اإليثار -2

 .ويةناوامل فوقا دراسها باملردلة الث

 ا طفوال تنمهة السولو  اإليثوارى لودى عهنوة مون       م على اللعي يفقائ برنامج تدرييب دراسة فعالهة -1

 ا ذهنها "القابلا لل علم " املعاق

خصووهة ضوووء بعووض العواموول الش واملووراهقا يف ا طفوواللوودى عهنوواا موون  يدراسووة السوولو  اإليثووار -1

 والدميوجرافهة.والبهئهة 
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 (. تربية المكفوفين وتعميمهم، القاهرة: عالم الكتب.1111سين،عبد الرحمن )ح
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 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا.
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 (. اإلعاقا  الجسمية والصحية، الكويت: مكتبة الفالح.2991لصادي،جميل )السرطاوي،عبد العزيزوا

بارام  التربياة الخاصاة     .(1116السعيد،سعيد محمد وعبد الوهال،فاطماة محماد وعباد القادر،عباد القاادر محماد )      

 ومناهجها بين الفكر والتطبيق والتطوير، عالم الكتب، القاهرة.

 جتماعي، أنا وأنت واخآخرين، القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية. (. عمم النفس اال2991سالمة،ممدوحة )

، 1(. ساايكولوجية ذوي الحاجااا  الخاصااة: أساااليب التعاارف والتشااخيص، ج    1112سااميمان،عبد الاارحمن ساايد )  

 القاهرة: مكتبة زهرة الشر .

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.1(. عمم النفس االجتماعي، ط2912السيد،فراد البهي )

 (. المعاقين بصريا خصا صهم ومناهجهم، القاهرة: الدار المصرية المبنانية.2997الم،كمال سالم )سيس

 سيكموجية الطفل األصم، القاهرة: إيتراك لمطباعة والنشر والتوزي ..(1111شحاتم،سحر زيدان زيد )

ة الفئااا  الخاصااة، سمساامة ساايكولوجي -(. رعايااة المتفااوقين والموهااوبين والمباادعين  1111شااقير،زينب محمااود )

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

(. التأهياال النفسااي لطفاال الحضااانة الكفيااف، القاااهرة: المركااز النمااوذجي لرعايااة وتوجياام         2992صبحي،ساايد )

 المكفوفين.

(. اإليثااار وعالقتاام باابع  متاياارا  الشخصااية لاادى الطااالل الجااامعيين فااي  1111الصااويمح،عبد العزيااز عمااي )

رسالة دكتاوراغ غيار منشاورة، كمياة العماوم االجتماعياة، جامعاة اإلماام محماد بان ساعود             مدينة الرياض،
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(. الذكاء االجتماعي وعالقتام بابع  متايارا  الساموك االجتمااعي اإليجاابي       1119طاحون،حسين حسن حسين )

 .262-169(، 6)1لدى طالل الجامعة، دراسا  عربية في عمم النفس، 

 (. الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتال.1111د )الطوال،سيد محمو

معاييرهاا ومظاهرهاا وفئاتهاا. النشارة الدورياة التحااد هيئاا  رعاياة          –(. اإلعاقاة  1116عبد الجواد،ليمى محماد ) 

 .29-22(، 76الفئا  الخاصة، القاهرة، )

القتاام بمفهااوم الااذا  لاادى عينااة ماان المعااوقين ساامعيا. مجمااة     (. النضاا  االجتماااعي وع2996عبااد الجواد،وفاااء )

 الدراسا  التربوية واالجتماعية، كمية التربية، جامعة حموان، العدد الثاني.
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رنام  تدريبي مقترح في تنمية بع  المهارا  الحياتية لادى عيناة مان تالمياذ     (. أثر ب1111عبد الرحمن،إيهال )

 الحمقة األولى من التعميم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزهر.

 (. دراسا  في الصحة النفسية، الجزء الثاني، القاهرة: دار قباء.2991عبد الرحمن،محمد السيد )

(. مهارا  التعامل م  ذوي االحتياجا  الخاصة، القاهرة: مرسسة اقارأ لمنشار   1111محمد صبحي ) عبد السالم،

 والتوزي  والترجمة. 

 إرشاد ذوي االحتياجا  الخاصة، األردن، عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزي .  .(1111عبد العزيز،سعيد )

جتماعياة كعوامال أساساية فاي دافعياة األفاراد لالنضامام        اإليثاار والثقاة والمسااندة اال    .(1112عبد اهلل،معتاز سايد )  

ماار ، السانة الخامساة عشارة،      –فبرايار   –لمجماعة، مجمة عمم النفس، العدد الساب  والخمسون، ينااير  

 .266 -91ص ص 

(. التنباار بالسااموك اإليثاااري ماان خااالل إدراك طمبااة كميااة التربيااة     1111عبااد المقصااود،هانم وطاااحون، حسااين )  

لمعاممة الوالدية وبع  المتايرا  النفسية والديموجرافية، مجمة عمم الانفس المعاصار والعماوم    ألساليب ا

 . 96-22اإلنسانية، تصدر عن مركز البحوث بكمية اخآدال، جامعة المنيا، ص ص 

ي (. رعاية المعاقين سمعيا وحركيا، اإلساكندرية: المكتاب الجاامع   1112عبدغ،بدر الدين كمالوحالوة،محمد السيد )

 الحديث. 

(. اإليثار والحاجا  النفسية لمطالل المتفوقين وغيار المتفاوقين دراسايا بالمرحماة     2919عبدغ، عبد الهادي السيد )

 .116-296(، 2الجامعية. مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط،)

دى الطاالل فاي   (. اإليثار والتوافق الشخصي واالجتماعي ل2996عبدغ،عبد الهادي السيد وعثمان، فارو  السيد )

دولة اإلمارا  العربية ودولة البحرين، مجمة البحوث النفساية والتربوياة، كمياة التربياة جامعاة المنوفياة،       

 . 217-91العدد الراب ، السنة التاسعة، 

 (. مقدمة في تأهيل المعاقين، عمان: دار صفاء لمنشر.1111عبيد،ماجدة السيد )

 ي: دراسة في الطفولة ونمو اإلنسان، القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية. (. اإلثراء النفس2916عثمان،سيد أحمد )

 (. اإلثراء النفسي: دراسة في الطفولة ونمو اإلنسان، القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.2991عثمان،سيد أحمد )

  أبعااد  (. القبول والارف  الوالادي كماا يدركام المراهقاون الصام وعالقتام بابع        1111عجبو،سامي شيبة الحمد )

 االستقاللية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنا  لآلدال والعموم والتربية، جامعة عين شمس.

 (. اإلعاقة البصرية، األردن، عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزي .1116العزة،سعيد حسني )

جااابي لمطفاال األصاام، (. برنااام  مقتاارح لتنميااة بعاا  أشااكال السااموك االجتماااعي اإلي1112عالم،رجاااء شااريف )

 رسالة دكتوراغ غير منشورة، معهد الدراسا  والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.

األساليب اإلحصا ية االستداللية في تحميل بيانا  البحوث النفساية والتربوياة    .(1112عالم،صالح الدين محمود )

 ربي.واالجتماعية )البارامتريةوالالبارامترية(، القاهرة، دار الفكر الع

(. ماادى فاعميااة برنااام  لتنميااة القاادرة الماويااة لاادى األطفااال المعاااقين ساامعيا، رسااالة   1112عمي،مرفاات بيااومي )

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية باإلسماعيمية، جامعة قناة السويس.

لة ماجساتير  (. دراسة تقويمياة لمبارام  المعادة لمتعامال ما  الطفال الكفياف. رساا        2991العمري،عبد الرحيم أحمد )

 غير منشورة، معهد الدراسا  العميا لمطفولة، جامعة عين شمس.

(. فاعمية برنام  إرشادي إنتقا ي في تنمية التوجم نحو المساعدة االجتماعية 2999الارباوي، صفاء محمد هاشم )

 واإليثار لدى بع  طالل الجامعة. رسالة دكتوراغ غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.

(. فعالية برنام  لتنمية بعا  المهاارا  الحياتياة لادى األطفاال المكفاوفين فاي مرحماة         1111غنيم،محمد إبراهيم )

 رياض األطفال. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية.

اجا  الخاصة وعالقتها (. بع  المتايرا  المرتبطة بإساءة معاممة األطفال ذوي االحتي1111فايد،جمال عطية )

بالضااااوط النفساااية لااادى األمهاااا ، المااارتمر السااانوي األول لمركاااز رعاياااة وتنمياااة الطفولاااة، جامعاااة    

ديساامبر، ص ص  16-12الواقاا  والطمااوح "،  –المنصااورة " تربيااة الطفاال ماان أجاال مصاار المسااتقبل  

116-662 . 

جامعاة   -لتاماب عميهاا، مجماة كمياة التربياة     مشكال  إدماج الطفل األصم في أسرتم وكيفية ا .(2991فتحي،محمد )

 .111-211(، 22اإلمارا ، )

، القااااهرة: دار الفكااار 6(. سااايكولوجية ذوي االحتياجاااا  الخاصاااة وتاااربيتهم، ط 1112القريطي،عباااد المطماااب )

 العربي.

، القااااهرة: دار الفكااار 1(. سااايكولوجية ذوي االحتياجاااا  الخاصاااة وتاااربيتهم، ط 1112القريطي،عباااد المطماااب )

 لعربي.ا
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(. اإلعاقة السمعية، األردن، عمان: دار يافا العممية لمنشار والتوزيا  ودار مكاين لمنشار     1116القريوتى، إبراهيم )

 والتوزي .

 المدخل إلى التربية الخاصة، دبي: دار القمم. .(2992القريوتى،يوسفوالسرطاوى،عبد العزيزوالصمادى،جميل )

دراساة وصافية    –يثاري لادى األطفاال فاي مرحماة الطفولاة المتاأخرة       (. السموك اإل2996قطب،عزة عبد الحفيظ )

 مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسا  العميا لمطفولة، جامعة عين شمس. 

 (. القيا  والتقويم في التربية الخاصة، عمان: دار الفكر.1111القمش،مصطفي نور )

سامول لعاب الادور فاي تنمياة المهاارا  االجتماعياة لادى عيناة مان           (. فاعمية اساتخدام أ 1111قنديل،ريهام محمد )

 األطفال الصم، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.

 (. عمم النفس االرتقا ي: سيكولوجية الطفولة والمراهقة، القاهرة: مرسسة األصالة.2997كفافي،عالء الدين )

 : المشكمة والتحدي، اإلسكندرية: مرسسة شبال الجامعة.(. اإلعاقة الحسية1117كمال،طار  )

(. فاعميااة برنااام  مقتاارح لتنميااة اإليثااار لتالميااذ المرحمااة اإلعداديااة المعاااقين    1119ماضااي،مروة محمااد الساايد ) 

 . 191-172(، 21سمعيا، مجمة كمية التربية باإلسماعيمية، )

 األول، القاهرة: مجم  الماة العربية.  ، الجزء6(. المعجم الوسيط، ط2912مجم  الماة العربية )

 (. المعجم الوجيز، القاهرة: وزارة التربية والتعميم.1112مجم  الماة العربية )

 اإلعاقا  الحسية، القاهرة: دار الرشاد. .(1111محمد،عادل عبد اهلل )

ثاني لتربياة األطفاال ذوي   (.العالج بالفن كمدخل نفسي وتنموي. المرتمر العممي ال1111محمد،عايدة عبد الحميد )

، مجماة مركاز رعاياة وتنمياة الطفولاة،      1االحتياجا  الخاصة في الوطن العربي: الواقا  والمساتقبل. ما    

 جامعة المنصورة.

(. مدى فاعمية برنام  توجيم وإرشاد األمها  لتنمياة الساموك اإليثااري لادى أطفاالهن، مجماة       2996مختار،أمينة )

 .66-6يق، إبريل، كمية التربية، جامعة الزقاز

 (. معجم العموم االجتماعية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة لمكتال.2972مدكور، إبراهيم )

(. ساايكولوجية األطفااال ذوي االحتيجااا  الخاصااة:  1117مصااطفي نااور القمااش وخمياال عبااد الاارحمن المعايطااة ) 

 مقدمة في التربية الخاصة، األردن، عمان: دار المسيرة.

(. فاعمية السيكو دراما في تنمية بع  المهارا  االجتماعية لدى الصام، رساالة دكتاوراغ    1111تاح )مطر،عبد الف

 غير منشورة، كمية التربية ببني سويف، جامعة القاهرة. 

(. السموك الايري لدى األطفال وعالقتم بتقديرهم لذواتهم، رساالة ماجساتير غيار    2997معاذ،إيمان عبد الرحمن )

 دال، جامعة الزقازيق.منشورة، كمية اخآ

(. عمم نفس الطفولة األسس النفسية واالجتماعياة والهادى   2991منصور،عبد المجيد سيدوالشربيني،زكريا أحمد )

 اإلسالمي، القاهرة: دار الفكر العربي. 

حاو  . اإليثار والمستوى االقتصادي والثقاافي وعالقاتهاا بالدافعياة واالتجاهاا  ن    )1116منيب،تهاني محمد عثمان )

 .112 -221(، 12دراسة تنبرية، مجمة كمية التربية بالزقازيق،) -التبرع بالدم لدى الشبال الجامعي

كيااف تنمااي السااموك االبتكاااري لاادى طفمااك المعااا  ساامعيا، القاااهرة، دار الفكاار     .(1111المهيري،عوشااة أحمااد )

 العربي. 

 اهرة: عالم الكتب.سيكولوجية المعا  سمعيا،الق .(1119موسي،رشاد عمي عبد العزيز )

المنااخ األساري وعالقتام بالساموك اإليثااري عناد األطفاال العااديين والصام،           .(1119ناصح حسين سالم إبراهيم )

 رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسا  التربوية، جامعة القاهرة.

درسااة. المجمااة المصاارية  (. اإليثااار وعالقتاام باالبتكاريااة لاادى أطفااال مااا قباال الم    2996نبياال الساايد حساان ساايد )  

 . 212-221(، 21)6لمدراسا  النفسية، 

(. برنام  وطر  تربية الطفل المعو  قبل المدرسة، القاهرة: مطبعاة األخاوة   2991النجدي،سميرة أبو زيد عبدغ )

 األشقاء.

لعمماي  (. دور األسرة فاي دما  األطفاال ذوي االحتياجاا  الخاصاة. المارتمر ا      1111النجدي،سميرة أبوزيد عبدغ )

، مركااز 1الثااني لتربيااة األطفاال ذوي االحتياجااا  الخاصاة فااي الاوطن العربااي: الواقا  والمسااتقبل، ما       

 . 211-16رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، ص ص 

(. برنااام  مقتاارح لتنميااة بعاا  أشااكال السااموك االجتماااعي اإليجااابي لطفاال        1112النمر،آمااال زكريااا منسااي )  

 ير غير منشورة، معهد الدراسا  التربوية، جامعة القاهرة.الروضة، رسالة ماجست

 (. األخال ، القاهرة: دار المعارف.2991هاشم،عبد العزيز سيد )

سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعميمهم: مقدماة فاي التربياة     .(1111هاالهان،دانيال.ل. وكوفمان،جيمس. م. )

 عمان: دار الفكر.الخاصة، ترجمة عادل عبد اهلل محمد، األردن، 

 (. تربية األطفال المعاقين عقميا، القاهرة: دار الفكر العربي.1111الهجرسي،أمل معوض )
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 (2ممحق )

 يثاري لألطفال الصم والمكفوفينمقياس السلوك اإل

 

 :المدرسة   :االسم )اختياري(

 :نوع اإلعاقة  أنثى ذكر النوع:     العمر:
 

 ،أفاراد أسارتك   ،أصادقاء  ،زماالء )فيما يمي مجموعة من العبارا  التي توضح طبيعة عالقتك بااخآخرين   تعليمات:

)√( برجاء قاراءة كال عباارة جيادا ووضا  عالماة        ،(ال، أحيانا، نعم)بدا ل:  ثالثة( وأمام كل عبارة الخ...،معمميك

 أمام اإلجابة التي تنطبق عميك.ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. من فضمك ال تترك أي عبارة دون إجابة.
 

 ال أحيانا نعم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  م

    ....( إذا طمبم مني حتى ولو كنت محتاج لم.-ل كتا -سندوتش -لعبة)أعطي لزميمي أي شيء  2

    أعطي مالبسي لمفقراء حتى لو كنت محتاج إليها 1

    إذا ساعد  أحد أنتظر منم الشكر. 6

    أنتظر أن يرد اخآخرين ما أقدمم لهم. 1

    أتنازل عن األشياء التي يحتاجها غيري. 2

    خرين.الحياة عندي بال معنى بدون مساعدة اخآ  6

    أساعد غيري لكي يتحدث اخآخرون عن شهامتي. 7

    إذا صادفت حادث في طريقي فإنني أسارع بمعاونة من يحتاجني. 1

    أساعد بما ادخرتم من مال لمن يحتاج. 9

    أساعد زمال ي في استذكار دروسهم. 21

    أساعد زميمي الفقير في تسديد مصروفاتم المدرسية. 22

    إذا رأيت عجوز يعبر الشارع أسارع بمساعدتم. 21

    لو رأيت أحد يحمل شيئا ثقيال أعاونم. 26

    أشارك زميمي في إنهاء واجباتم المنزلية. 21

    أعطي كل مصروفي لزميمي لو شعر  أنم في حاجة إليم 22

    أستمر في معاونة اخآخرين مهما كانت الظروف. 26

 

( يف 2ومن ثم تكون اإلجابة على أية عبارة مون هوعه العبواراا الوثالث تكوون الدرجوة فههوا )        1، 2، 2السالبة هي العباراا العباراا  :ملحوظة

والو    (،عبواراا موجبوة  )( يف البديل نعم.وعلى العك  بالنسبة لباقي العبواراا  6والدرجة ) ،( يف البديل أدهانا3والدرجة ) ،دالة البديل ال

 ديل ال.( يف الب6والدرجة ) ،( يف البديل أدهانا3والدرجة ) ،(2ى البديل نعم بالدرجة )تكون الدرجة فهها عل


