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 ممخص البحث 
لػد  عننػات  االجتمػاعىعبر شبكات التواصػؿ  الذىنىإلى دراسة االستقطاب  الحالىىدؼ البحث    

 التػػ اإلعاقػػة وأقػػرانيـ ال ػػادننف ك وكػػذلؾ الكشػػؼ عػػف  الفػػروؽ  ذو نف ىالجػػام مختمفػػة مػػف الطػػ ب 
ك وقػد تكونػت ال ننػة اسساسػنة  الػذىنىاالسػتقطاب  فػ ت ز  لمنوع ك ونػوع اإلعاقػة ك ودرجػة اإلعاقػة  

 12 - حركنػػػا   م اقػػػا   15 - بصػػػرنا   م اقػػػا   52- سػػػم نا   م اقػػػا   12طالػػػب وطالبػػػة   221لمبحػػػث مػػػف 
 ك وانحػػػػراؼ 21,21بمتوسػػػػط عمػػػػر    عامػػػػا    51-21ممػػػػف تراوحػػػػت أعمػػػػارىـ بػػػػنف طالب ػػػػا عادنػػػػا  ك 

ك وقػػػػد تػػػـ تطبنػػػؽ مقنػػػاس القابمنػػػة ل سػػػػتقطاب 5252-5221  فػػػ  ال ػػػاـ الدراسػػػ  2,115م نػػػار  
عمى سػػبنؿ الملػػاؿد وجػػدت فػػروؽ ؛عمػػى عننػػة البحػػث اسساسػػنةك وتػػـ التوصػػؿ إلػػى عػػدة نتػػا   الػػذىنى

اإلعاقػػػػة وال ػػػػادننف فػػػػ  القابمنػػػػة  ذو درجػػػػات طػػػػ ب الجام ػػػػة  ىمتوسػػػػطذات داللػػػػة إحصػػػػا نة بػػػػنف 
 ذو اإلعاقةك كما وجػدت فػروؽ ذات داللػة إحصػا نة بػنف الطػ ب  ذو ف  إتجاه  الذىنىل ستقطاب 

ك وعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػػة الكمنػةاإلعاقػة البصػرنة والحركنػة والسػم نة فػ  جمنػا اسب ػػاد والدرجػة 
ك والم ػاقنف  حركنػا    ال ػادننف ك والم ػاقنف   حثاث عمى مستو  عننات البإحصا نة بنف الذكور واالن

فقد وجدت فروؽ بنف  بصرنا  ا عمى مستو  عننة الم اقنف ك أم الذىنىالقابمنة ل ستقطاب  ف   سم نا  
تجػػػاه مجموعػػػة اإلنػػػاث ك ولػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػا نة ت ػػػز  لدرجػػػة إ فػػػ اإلنػػػاث والػػػذكور 

  ى.الذىنقابمنة ل ستقطاب ال ف اإلعاقة 
 

 اإلعاقة. ذو ك االجتماعىك شبكة التواصؿ الذىنىاالستقطاب  الكممات المفتاحية:
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 مقدمة البحث
أف ن ػنش ىػى صػفة إنسػاننة فطػر اإلنسػاف عمنيػا ك فػ  نسػتطنا  اجتماعنػةإف االنتماء إلى جماعػة   

ننة ال تحتػاج إلػى واقػا حقنقػىك ف صػبك ىنػاؾ أصبحت التجم ات اإلنسا الحالىال صر  ف ك و  منفردا  
وىػو مػا نجػده عمػى شػبكات  كالمكػانىظؿ غناب الب د  ف حتى  كوتجم ات عبر اسلنر افتراض واقا 

 مف أشيرىا الفنسبوؾ. الت و  االجتماعىالتواصؿ 
 ب ػد أفك االجتمػاعىوسػا ؿ التواصػؿ  فػ ف  أحد نستطنا أف ننكر ما ن حظو مف تطورات سػرن ة   
وقػػػد تزانػػػد  كمػػػف وسػػػا ؿ االتصػػػاؿ بػػػنف اسفػػػراد أساسػػػنا   جػػػزءا   االجتمػػػاعىصػػػبحت شػػػبكات التواصػػػؿ أ

أف نتجمػػا عػػدد كبنػػر مػػف مػػف السػػيؿ كمػػا أصػػبك  كومختمػػؼ اسعمػػار كاسػػتخداميا بػػنف جمنػػا الف ػػات
سػػػػتخدـ ليػػػػذه م يأصػػػػبك مػػػػف المتػػػػاح سو  ككجماعػػػػات االجتمػػػػاعىاسشػػػػخاص عمػػػػى مواقػػػػا التواصػػػػؿ 

أو تػػػـ  كاختػػػار االنضػػػماـ إلنيػػػا بنفسػػػو سػػػواءضػػػمف جماعػػػات كبنػػػرة ال ػػػدد  ف عضػػػوا  الشػػػبكات أف نكػػػو 
 .المكانىحتى ما الب د  -بضغطة زر وبدوف مجيود -دعوتو إلنيا 

وقػػد اىػػتـ ال دنػػد مػػف اسشػػخاص وكػػذلؾ ب ػػض المؤسسػػات باالسػػتفادة مػػف التجم ػػات الكبنػػرة عمػػى   
 ك.......أو غنرىػا مػف اسغػػراضكأو دعا نػة كةسغػراض مت ػددةد تسػونقن االجتمػاعىشػبكات التواصػؿ 

مكػاف. ول ػؿ مػف بػنف الصػفحات وأ  وقػت  يأ فػ لسيولة الوصوؿ إلى أعداد كبنػرة مػف المسػتيدفنف 
وأحنانػا غنػر واضػحة  كما قد نكوف لو أىدافا غنر م منة االجتماعىوالتجم ات عمى شبكات التواصؿ 

 لممستخدمنف أنفسيـ.
لمتواصػؿ والبحػث عػف م مومػات  االجتماعىلى استخداـ شبكات التواصؿ ط ب الجام ة إ  ونمنؿ   

وذلػػػؾ سغػػػراض متباننػػػة إمػػػا لمجػػػرد التسػػػمنة وت ب ػػػة وقػػػت الفػػػراغك أو سغػػػراض عممنػػػة وبحلنػػػة تت مػػػؽ 
 اسكادنمنة. ـبطبن ة دراستي

نرىػػػا ملػػػؿ الفنسػػػبوؾك وتػػػونترك واالنسػػػتجراـ وغ االجتمػػػاعىوعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أىمنػػػة مواقػػػا التواصػػػؿ   
بػػنف اسفػػرادك  االجتمػػاعىوماتقدمػػو مػػف ممنػػزات ملػػؿ ربػػط ال ػػالـ كمػػو بب ضػػوك وزنػػادة حجػػـ التواصػػؿ 

نشاء ع قات جدندةك وزنادة فرص تبادؿ اسفكار والم مومػاتك فػ ف الدراسػات والبحػوث ألبتػت وجػود  وا 
الػذنف  الجػام ى ف ة المػراىقنف والشػبابعمى  بصفة خاصة  وت لنرات سمبنة عمى اسفراد بصفة عامة 

ك كمػػا نػػن كس االجتماعنػػةنسػػتخدموف ىػػذه المواقػػا بشػػكؿ مفػػرط ملػػؿ الشػػ ور بالوحػػدة النفسػػنة وال زلػػة 
  أف 5222  مصػطفىعمػى القػنـ اسخ قنػة لػدنيـ ف مػى سػبنؿ الملػاؿ أشػارت نتػا   دراسػة  ذلؾ سمبنا  

% ك ودراسػػة  25ؿ إلػػى  عمػػى قػػنـ الشػػباب بنسػػبة كبنػػرة تصػػ ا  سػػمبنتػػؤلر  االجتمػػاعىمواقػػا التواصػػؿ 
 االجتمػػاعىلشػػبكات التواصػػؿ  الجػػام ى  ألبتػػت نتا جيػػا أنػػو كممػػا زاد إدمػػاف الشػػباب 5221دغنػػر   
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اسػػتخداـ مواقػػا  أف  إلػػى 5222كممػػا زادت الوحػػدة النفسػػنة لػػدنيـك كمػػا أشػػارت نتػػا   دراسػػة محمػػد  
وال زلػػػػػة  االجتمػػػػاعىؼ واالنحػػػػرا اسخ قػػػػػ بشػػػػكؿ مفػػػػػرط أد  إلػػػػى االنحػػػػ ؿ  االجتمػػػػاعىالتواصػػػػؿ 
التتفػؽ مػا  الت ك كما أنيـ سرعاف ما نت لروف بالقنـ اللقافنة الغربنة الجام ىلد  الشباب  االجتماعنة

 فػػػ تسػػػيـ  االجتمػػػاعىعمػػػى مواقػػػا التواصػػػؿ  الجػػػام ىاللقافػػػة ال ربنػػػةك كمػػػا أكػػػدت أف إقبػػػاؿ الشػػػباب 
 Berryman, Fergusonك ودراسة رون اإللكتونزداد لدنيـ سموؾ ال نؼ  كاسخ ق  القنم الصراع 

& Negy (2018)   بالصػحة  سػمبن انػرتبط  االجتمػاعىأظيرت أف استخداـ الشباب لوسا ؿ التواصػؿ
االنتحػار  فػ نػؤد  إلػى الشػ ور بالوحػدة والتفكنػر  االجتمػاعىالنفسنةك وأف استخداـ شػبكات التواصػؿ 

 وانخفاض الت اطؼ .  االجتماعىوالقمؽ 
اإلعاقػػػػة مخػػػاطر أكبػػػػر عبػػػػر اإلنترنػػػت بطػػػػرؽ مشػػػػابية لمػػػا نواجيػػػػو اسطفػػػػاؿ  ووذراد ونواجػػػو اسفػػػػ   

والشباب غنر الم اقنف ونواجيوف أنضا  مخػاطر تت مػؽ ب عػاقتيـ وتزنػد احتمػاؿ ت رضػيـ لمتسػمط عبػر 
إدارة  فػػ % مقارنػػة باسطفػػاؿ والشػػباب غنػػر الم ػػاقنفك وقػػد تقػػؿ ب ػػض ميػػاراتيـ 25االنترنػػت بنسػػبة 

لشخصنة عبر اإلنترنت أو التمننز بنف الم مومات الحقنقنة والكاذبةك ونمكف أنضا  الت عب ع قاتيـ ا
نبحػػث عػػف التفػػاع ت  الػػذياإلعاقػػة  يبب ضػيـ بسػػيولةك ونمكػػف أف تػػؤلر ىػػذه التجػػارب عمػى الفػػرد ذ

والصػػداقات عمػػى اإلنترنػػت ك ونمكػػف ت رضػػيـ لمخػػاطر أشػػد ملػػؿ االسػػتدراج أو اإلغػػواء  االجتماعنػػة
  .5252ل تصاالت ك الدولىنرىا   االتحاد وغ
باعتبارىػا تنسػر تكػونف جماعػات كبنػرة  االجتمػاعىونتضك مف خ ؿ ما سبؽ أف مواقا التواصػؿ     

عمػى الجوانػب  ا  سػمبنمف اسفراد نؤلروف ونت لروف بما نتـ تناولو ونشػره عمػى تمػؾ الصػفحاتك قػد تػؤلر 
 ىسػػػتخدمنف. قػػػد نكػػػوف ىػػػذا التػػػ لنر نػػػات  عػػػف التػػػ لر ال قمػػػواسخ قنػػػة لػػػد  الم االجتماعنػػػةالنفسػػػنة و 

 لد  ىؤالء المستخدمنف. الذىنىستقطاب والقابمنة ل 
ك ونشػػػنر إلػػػى   االجتمػػػاعىنفس الػػػمجػػػاؿ عمػػػـ  فػػػ مػػػف المفػػػاىنـ الحدنلػػػة  الػػػذىنىون ػػػد االسػػػتقطاب    

ل ستقطاب ىـ اسشػخاص القابمنة  ذو الت لنر الموجو ف  المستقبمنف لتبن  آراء المرسؿك واسشخاص 
 الم رفنػػػةمػػػا نج ميػػػـ مين ػػػنف لمتب نػػػة  االجتماعنػػػةو  االنف النػػػةالػػػذنف لػػػدنيـ مػػػف الخصػػػا ص ال قمنػػػة و 
  5221لممستقطب  عبد الواحد ك وعبد الحمنـك 

نت لر بآراء وأفكار وم تقدات اآلخرنف الذنف نتفاعؿ م يػـ  لؾ ن نى أف الشخص المستقطب ذىننا  وذ  
ك  ممػا نػن كس عمػى انف االتػو وسػموكناتو ـواتباعياك فنػزداد تػ لره بيػ االجتماعىواصؿ عمى شبكات الت

 وبما نخدـ أغراض الطرؼ اآلخر  المستقطب .
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نف ل سػػتقطاب الجػام ىإلػى فحػػص قابمنػة الشػباب  ىالحػاللػذلؾ تسػ ى الباحلتػاف مػف خػػ ؿ البحػث    
عننػػات مختمفػػة مػػف  لػػد متغنػػرات فػػ  ضػػوء ب ػػض ال ىمػػف خػػ ؿ شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاع الػػذىنى
  اإلعاقة  السم نة والبصرنة والحركنة  وأقرانيـ ال ادننف. ذو 

 مشكمة البحث 
لقػػد اسػػتفاد ال دنػػد مػػف اسشػػخاص وكػػذلؾ ب ػػض المؤسسػػات مػػف التجم ػػات الكبنػػرة عمػػى وسػػا ؿ     

ا  لسػػػيولة سغػػػراض مت ػػػددة ملػػػؿ التسػػػونؽك اإلعػػػ فك أو سغػػػراض أخػػػر ك نظػػػر  االجتمػػػاعىالتواصػػػؿ 
الوصػػػػوؿ إلػػػػى أعػػػػداد كبنػػػػرة مػػػػف اسشػػػػخاص المسػػػػتيدفنف فػػػػ  أي وقػػػػت. ول ػػػػؿ مػػػػف بػػػػنف الصػػػػفحات 

غنػػػر  مػػػا قػػػد نكػػػوف لػػػو أىػػػداؼ غنػػػر م منػػػةك وأحنانػػػا   ىاالجتمػػػاعوالمجموعػػػات عمػػػى شػػػبكات التوصػػػؿ 
 واضحة لممستخدمنف أنفسيـ.

لمشػػػباب   الػػػذىنىاب مانسػػػمى باالسػػػتقط االجتمػػػاعىفمػػػف التػػػ لنرات السػػػمبنة لوسػػػا ؿ التواصػػػؿ  
سػػيمت الت ػػرض  التػػ بظيػػور الوسػػا ط الرقمنػػة وبن ػػة الوسػػا ط عالنػػة االختنػػار  ا  أصػػبك واضػػح الػػذيو 

 ك فالمجموعػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػ                      Lee,2016االنتقػػػػػػػػػػا ى وأدت إلػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتقطاب الػػػػػػػػػػرأي لػػػػػػػػػػد  الجميػػػػػػػػػػور 
مػػػػف القػػػػرارات المباشػػػػرة وجيػػػػا                   تتواصػػػػؿ عبػػػػر الوسػػػػا ؿ التكنولوجنػػػػة قػػػػد تنػػػػت  قػػػػرارات أكلػػػػر اسػػػػتقطابا  

ك فقد تستطنا أقمنة مكونػة مػف ألنػنف التػ لنر عمػى (Nowak, Szamrej & Latane, 1990)لوجو 
 & Witte, Jeibmann, Klambt)أغمبنػة مكونػة مػف ل لػة أفػراد واسػتقطابيـ فػ  االتجػاه المتوقػا

Paulus, 2009).  
نمػػػا نمكػػػف اعتبارىػػػا مرحمػػػة  مجػػػردلنسػػػت  الجام نػػػةولمػػػا كانػػػت المرحمػػػة الدراسػػػنة     مرحمػػػة دراسػػػنة وا 

نمػػػا   تشػػػكنؿ وعػػػ ولقافػػػة وفكػػػر مرنػػػدنياك وفنيػػػا ال نكػػػوف الطالػػػب فقػػػط محصػػػ   لمم ػػػارؼ النظرنػػػة وا 
متفػػاع   جنػػدا  مػػا المجتمػػا المحػػنط بطوا فػػوك متقػػب   لدخػػرك مقنمػػا  جنػػدا  لاحػػداث والمواقػػؼ واسفكػػار 

 . االجتماعىلوسا ؿ التواصؿ  استخداما  ىـ الف ة اسكلر  الجام ى نظرا  لكوف الشباب
  حػوؿ القابمنػة ل سػتقطاب 5221قاـ ب جرا يػا عبػد الواحػد وعبػد الحمػنـ   الت فمف خ ؿ الدراسة     

 ىبػنف متوسػط  ا  إحصػا نغنر الم ػاقنف حنػث أظيػرت النتػا   فروقػا  دالػة  ط ب الجام ةلد   الذىنى
اجتماع   تب ػا  لمتغنػر النػوع حنػث -انف ال  -  م رف الذىنىمى أب اد االستقطاب درجات الط ب ع
 .االجتماعىوالجانب  االنف الىاتجاه اإلناث ف  كؿ مف الجانب  ف جاءت الفروؽ 

ومػػػػف ىنػػػػا تسػػػػ ى الباحلتػػػػاف مػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا البحػػػػث إلػػػػى المزنػػػػد مػػػػف البحػػػػث والدراسػػػػة لمتغنػػػػر     
 -ا  سػػػم نالم ػػػاقنف  - حركنػػػا  د الم ػػػاقنف  اإلعاقػػػة ذو جام ػػػة مػػػف لػػػد  طػػػ ب ال الػػػذىنىاالسػػػتقطاب 
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عبػر شػبكات  الػذىنىف ة أكلر قابمنة ل ستقطاب  أيب قرانيـ ال ادننف لم رفة  ك مقارنة  ا  بصرنالم اقنف 
 ؟االجتماعىالتواصؿ 

ف ل تصػػػاالت أف شػػػبكة اإلنترنػػػت إلػػػى جانػػػب مػػػا تقدمػػػو مػػػ الػػػدولىإصػػػدارات االتحػػػاد  فػػػ فقػػػد ورد    
اإلعاقة ف ف الضرر قد نحدث ليـ أنضا  عمى المنصات اإللكتروننة عف طرنؽ الرسػا ؿ  ذو ممنزات ل

أو عػػػػػف طرنػػػػػؽ الترىنػػػػػب  االجتماعنػػػػػةالمؤذنػػػػة أو المسػػػػػن ة أو عػػػػػف طرنػػػػػؽ االسػػػػػتب اد مػػػػػف اسنشػػػػػطة 
صػاالتك ل ت الػدولى االتحاد  السنبرانىك كما قد نت رض اسطفاؿ والشباب منيـ لمتسمط عبر االنترنت

5252.  
ونسػػػػتخدـ مصػػػػطمك االسػػػػتقطاب أحنانػػػػا  لنشػػػػنر إلػػػػى خاصػػػػنة لابتػػػػة   فاسشػػػػخاص نمكػػػػف أف  

نستقطبوا   كما تستخدـ ك ممنػة   اسشػخاص كمسػتقطبنف  والقناسػات الرسػمنة تسػتخدـ لمقارنػة اآلراء 
تحػػدث   التػػنت ػػرض ليػػا اسشػػخاص المختمػػوف أو لمقارنػػة التغنػػرات  التػػ المختمفػػة حػػوؿ الموضػػوعات 

  .Bramson,et al., 2017عبر الزمف حوؿ موضوع واحد االستقطاب ك ممنة  
نسػػػتخدـ مفيػػػـو االسػػػتقطاب لنشػػػنر إلػػػى خاصػػػنة أو مجموعػػػة سػػػمات شخصػػػنة  الحػػػالىوالبحػػػث     

 الػػػذيالشػػػخص تج مػػو أكلػػر قابمنػػػة لمتػػ لر بػػآراء الغنػػػرك اسمػػر  فػػ م رفنػػة ووجداننػػة وسػػػموكنة تتػػوافر 
ىدافو الخاصة ونسنر وفقػا  لمقطػب المسػتقطب لػوك والباحلتػاف تفترضػاف تػوافر تمػؾ نج مو نتخمى عف أ

قػػد نج ػػؿ ىنػػاؾ خوفػػا  أكبػػر عمػػنيـ مػػف  الػػذياإلعاقػػة ك اسمػػر ا ذو السػػمات بشػػكؿ أكلػػر بػػنف ف ػػات 
قد نخشى مف تب اتو عمى الشباب  الذيك اسمر ااالجتماعىعمى مواقا التواصؿ  السمب القابمنة لمت لر 

اإلعاقػػػة فرنسػػػة سػػػيمة عمػػػى مواقػػػا التواصػػػؿ   ذو اإلعاقػػػة ك وقػػػد ن ػػػد طػػػ ب الجام ػػػة   ذو   ىالجػػػام
 .االجتماعى

كمػػا أف عػػدـ قػػدرة الفػػرد عمػػى تولنػػد أفكػػار ومواجيػػة الحجػػة بالحجػػة وعػػدـ قدرتػػو عمػػى اإلقنػػاع تج مػػو  
 ,Burnstein & Vinokur) غنر قادر عمى مواجية اسغمبنة برأنيـ المغانر ومف لـ نتـ االستقطاب

1977). 
وقػػد أظيػػرت نتػػا   ب ػػض الدراسػػات أف قابمنػػػة اسفػػراد ل سػػتقطاب تتػػ لر بمجموعػػة سػػماتك ف مػػػى    
فقػػد   Lord,Ross&Lepper 1979,  حالػػة االسػػتقطاب فػػ لػػرغـ مػػف أف التػػ لنر عمػػى اآلراء نزنػػد ا

 فػ فػراد تػؤلر أجرنت عمى ط ب الجام ةك أف أفكػار اس الت  Tesser (1976)أظيرت نتا   دراسة
 إدراكيػػـ بمػػا نتسػػؽ مػػا اتجاىػػاتيـ فاالسػػتقطاب نتػػ لر باسفكػػارك فػػالفرد عنػػدما نمتمػػؾ آراء قونػػة بشػػ ف

 تتسؽ ما أفكاره ونستب د ما سواىا. الت القضانا ف ف ذلؾ نج مو نستقطب اآلراء  ب ض
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ء والمواطنػػة لشػػبكات التواصػػؿ باالنتمػػا ى  وجػػود ألػػر نسػػب5221وقػػد أظيػػرت نتػػا   دراسػػة عنسػػى    
 فػ % 11ك وبنسػبة سػم نا  % عمػى مفيػـو الػذات لمم ػاقنف 17قدره  االجتماعنةو  وال  قات الشخصنة

 إحساسيـ باالنتماء والمواطنة وال  قات الشخصنة. 
نتطمب دراسة ت رض تمؾ الف ات لشبكات التواصؿ وقابمنة ت لرىـ باالستقطابك مما قد  لذياسمر ا   

كنفنػة حمانػة ط بيػا ال ػادننف  فػ لمتفكنػر  الجام نػةب مكانيػا أف تفنػد المنظومػة  تقػدنـ نتػا   ف نسيـ 
ك بمػا نػن كس باإلنجػاب عمػى الطػ ب وال ممنػة االجتمػاعىشػبكات التواصػؿ  مستخدم اإلعاقة  ذو و 

 الت منمنة ككؿ. 
 محاولة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية   فيومن ثم تتبمور مشكمة البحث 

اإلعاقػة عمػى  ذو درجات ط ب الجام ة ال ػادننف و  ىمتوسطبنف  ا  إحصا نالة ىؿ توجد فروؽ د  2
عمػػػػى مسػػػػتو  اسب ػػػػاد  االجتمػػػػاعىعمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ  الػػػػذىنىمقنػػػػاس القابمنػػػػة ل سػػػػتقطاب 

 ؟  الكمنةوالدرجة 
/ ا  بصػػػرناإلعاقػػػة   ذو بػػػنف متوسػػػطات درجػػػات طػػػ ب الجام ػػػة  إحصػػػا نا  ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة   5

عمػى  االجتمػاعىعمػى شػبكات التواصػؿ  الذىنى  عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب ا  نحرك/  سم نا  
 ؟  الكمنةمستو  اسب اد والدرجة 

بػػنف متوسػػطات درجػػات طػػ ب الجام ػػة   ال ػػادننف ك والم ػػاقنف  ا  إحصػػا نىػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة   1
مػػػػى مقنػػػػاس القابمنػػػػة   عا  نػػػػحرك ك و ال ػػػػادننف والم ػػػػاقنف ا  سػػػػم ن ك و  ال ػػػػادننف والم ػػػػاقنف بصػػػػرنا  

 ؟ الكمنةعمى مستو  اسب اد والدرجة  االجتماعىعمى شبكات التواصؿ  الذىنىل ستقطاب 
بػػػنف متوسػػػطات درجػػػات طػػػ ب الجام ػػػة ت ػػػز  لمنػػػوع   ذكػػػور ك  إحصػػػا نا  ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة   7

ناث   عمى مقنػاس القابمنػة ل سػتقطاب  ت لػد  عننػا االجتمػاعىعمػى شػبكات التواصػؿ  ىالػذىنوا 
   كؿ عمى حدة ؟  حركنا  / الم اقنف  سم نا  / الم اقنف  بصرنا  البحث  ال ادننف / الم اقنف 

اإلعاقػة ت ػز  لدرجػة  ذو بػنف متوسػطات درجػات طػ ب الجام ػة  نا  إحصػا ىؿ توجد فروؽ دالة   2
عمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ  الػػػػذىنىاإلعاقػػػػة   كمنػػػػة / جز نػػػػة   عمػػػػى مقنػػػػاس القابمنػػػػة ل سػػػػتقطاب 

   كؿ عمى حدة ؟ا   نسم/ الم اقنف  ا  نبصر   الم اقنف  عننت لد   ىاالجتماع
 أهداف البحث   

     اإلعاقػػػػة ذو لػػػػد  عننػػػػات مختمفػػػػة مػػػػف  الػػػػذىنىإلػػػػى دراسػػػػة االسػػػػتقطاب  ىالحػػػػالىػػػػدؼ البحػػػػث    
 السػػم نة والبصػػرنة والحركنػػة   وأقػػرنيـ مػػف ال ػػادننفك ونتفػػرع مػػف ىػػذا اليػػدؼ مجموعػػة مػػف اسىػػداؼ 

 اآلتنة د الفرعنة 
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 الذىنىاإلعاقة ف  القابنمة ل ستقطاب   ذو الكشؼ عف الفروؽ بنف ط ب الجام ة ال ادننف و   2
 . االجتماعىعمى شبكات التواصؿ 

القابمنة  ف   ا  نحرك- ا  سم ن -بصرنا  اإلعاقة   ذو الكشؼ عف الفروؽ بنف ط ب الجام ة   5
 .االجتماعىعمى شبكات التواصؿ  الذىنىل ستقطاب 

 ك و ال ادننف والم اقنف بصرنا  ؼ عف الفروؽ بنف ط ب الجام ة  ال ادننف ك والم اقنف الكش  1
عمى شبكات التواصؿ  الذىنىالقابمنة ل ستقطاب  ف   ا  نحرك ك و ال ادننف والم اقنف  ا  سم ن

 . االجتماعى
عمى  الذىنىالقابمنة ل ستقطاب  ف الكشؼ عف الفروؽ  بنف ط ب الجام ة الذكور واإلناث   7

/  ا  سم ن/ الم اقنف  بصرنا  لد  عننات البحث  ال ادننف / الم اقنف  االجتماعىشبكات التواصؿ 
   كؿ عمى حدةا  نحركالم اقنف 

 ف اإلعاقة تب ا  لدرجة اإلعاقة   كمنة / جز نة   ذو الكشؼ عف الفروؽ  بنف ط ب الجام ة   2
 بصرنا  البحث  الم اقنف  عننت لد   اعىاالجتمعمى شبكات التواصؿ  الذىنىالقابمنة ل ستقطاب 

   كؿ عمى حدة .ا  سم ن/ الم اقنف 
 أهمية البحث 

طػػػ ب المرحمػػػة   وىػػػ تتناوليػػػا  التػػػ أىمنػػػة الشػػػرنحة ال مرنػػػة  فػػػى ىالحػػػالتظيػػػر أىمنػػػة البحػػػث   2
مرحمة عمرنة ىامة تتشكؿ فنيػا اسفكػار والػرؤ  حػوؿ القضػانا المجتم نػة الملػارة  وى ك الجام نة
 .االجتماعنةساحة عمى ال

بالدراسة لو أىمنة كبنرة  لد  تمػؾ الشػرنحة ال مرنػة  ىالذىنن د تناوؿ متغنر القابمنة ل ستقطاب   5
اإلعاقة وال ادننف نظرا  لت لنراتو السمبنة عمى الجوانب النفسنة   ذو وكذلؾ لد  شرا ك مختمفة مف 

 .الم رفنةو  االجتماعنةو 
نشيدىا  الت ن د استجابة لمتطورات  االجتماعىالتواصؿ  استخداـ الشباب لوسا ؿ ف إف البحث   1

 فػػ نسػػتخدميا الكلنػػرك ممػػا نج ػػؿ البحػػث  التػػ المجتمػػا ووسػػا ؿ التجمػػا والتواصػػؿ المسػػتحدلة 
تشػيدىا  ىالتػظؿ التطػورات  ىفطبن ة استخداميا وت لنراتيا عمى المستخدمنف ن د ضرورة ممحة 

 سص دة.الفترة الراىنة عمى مختمؼ ا ف المجتم ات 
نج ػؿ   الػذاإلعاقػة وأقػرانيـ ال ػادننف ك اسمػر  ذو أكلر مف ف ة مف ف ػات  الحالىتناوؿ البحث   7

تشمؿ ىػذه الف ػات بالرعانػة سػواء داخػؿ المػدارس  الت لم دند مف الين ات  ا  نتا   ىذا البحث مفند
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لف ػػات والين ػػات نمكػػف أف نفنػػد تمػػؾ االػػذ  اإلعاقػػةك اسمػػر  ذو والجام ػػات أو الين ػػات الم ننػػة بػػ
 ترعاىا ونن كس باإلنجاب عمى المجتما ككؿ. الت 

 الػػذىنىإعػػداد بػػرم  إرشػػادنة لطػػ ب الجام ػػة لمتقمنػػؿ مػػف االسػػتقطاب  فػػ قػػد نفنػػد ىػػذا البحػػث    2
 عنو.  ةوالت لنرات السمبنة الناتج

 المفاهيم النظرية والدراسات السابقة
ومكوناتػػػو ك والنظرنػػػات المفسػػػرة ليػػػذا  الػػػذىنىطاب ىػػػذا الجػػػزء مفيػػػـو االسػػػتق فػػػ تتنػػػاوؿ الباحلتػػػاف    

عاقػػة مػػا اإل  ذو ك وكػػذلؾ مفيػػـو  االجتمػػاعىعبػػر شػػبكات التواصػػؿ  الػػذىنىالمفيػػـو ك واالسػػتقطاب 
حػدود  ف  –الشرح المختصر لكؿ إعاقة ك ما تدعنـ المفاىنـ النظرنة بالدرسات السابقة المرتبطة بيا 

 اط ع الباحلتاف .  
  1الذهنىطاب أواًل : االستق

جمػػا أجزاءىػػا  أيالمغػػة ن نػػى الجمػػا بػػنف قطبػػنف متضػػادنف ك واسػػتقطب اسشػػناءد  فػػ االسػػتقطاب    
 .) Longman Group Limited,1996,P.46ناحنة واحدة   ف 
 فػػػػػػػ الم جػػػػػػػـ الػػػػػػػوجنز ب نػػػػػػػو حالػػػػػػػة وجػػػػػػػود قطبػػػػػػػنف متضػػػػػػػادنف كمػػػػػػػا  فػػػػػػػ ون ػػػػػػػرؼ االسػػػػػػػتقطاب    

    جمن ػػػػػا   أيسػػػػػالب وموجػػػػػب"ك ونقػػػػػاؿ د جػػػػػاء القػػػػػـو قاطبػػػػػةد "ك والكيرباء" وجنػػػػػوب  المغناطنس"شػػػػػمال
  .222ك ص 2112 الم جـ الوجنزك 

إلػػىد التػػ لنر الموجػػو فػػ  المسػػتقبمنف  الحػػالىضػػوء البحػػث  ىفػػ ىالػػذىنونشػػنر مفيػػـو االسػػتقطاب     
القابمنػة ل سػتقطاب ىػـ اسشػخاص الػذنف لػدنيـ مػف الخصػا ص  ذو لتبن  آراء المرسؿك واسشػخاص 

بالدرجػة  إجرا نػا  لممسػتقطبك ونقػدر  الم رفنػةما نج ميـ مين نف لمتب نػة  االجتماعنةو  االنف النةقمنة و ال 
   .5221نحصؿ عمنيا المفحوص عمى المقناس الم د ليذا الغرض عبد الواحد ك وعبد الحمنـك  الت 
  الحالىالبحث  ف مف قبؿ الباحلتنف  تبن وىو الت رنؼ الم 

وجيػػػة واحػػػدةك  فػػػ وال ػػػدو   اإلنحػػػاءالمشػػػاعر واسفكػػػار نمكػػػف أف توجػػػو بطرنػػػؽ ونػػػر  فرونػػػد أف     
والمنؿ إلى تحونؿ اسفكػار المػوحى بيػا لمحػاؿ إلػى أف ػاؿ وذلػؾ ن ػد مػف السػمات الر نسػنة لمفػرد وسػط 

  .2152الجميورك إنو ال ن ود ىو ذاتوك بؿ محض إنساف آلى ت جز إرادتو عف تسننره  فروندك 
اآلخػرنف والمنػؿ الشػدند ل نصػناع ليػـ نملػؿ  مػا الزا ػد التوحػد فػ ف "ارنكسػوف" ظػرومػف  وجيػة ن    

 ك ون تبػر لنفػنف أف ىنػاؾ 5225ك سموكا  دفاعنا  مف جانػب اسفػراد إلحساسػيـ بغمػوض اليونػة  مرسػ
                                           

 

1
 Mental polarization 
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 ف لمت لنر عمى اسفراد وتحركيـ  ف قوة ذات فاعمنة كبنرة تك وى قوة مؤلرة أطمؽ عمنيا القوة الموجية 
نتواجدوف فنو وىو بذلؾ نؤكد عمى دور  الذ  المجاؿ  ف منطقة ملنرة  ف إتجاه م نف نتنجة وجودىـ 

الجماعػػػة وعػػػدـ  فػػػ ك ونػػػر  فػػػرـو أف الشػػػخص قػػػد نتخػػػذ إسػػػتراتنجنة الػػػذوباف  االجتماعنػػػةال  قػػػات 
نسػػود كحالػػة  التنػونمى اإلنحػػاءالخػروج عنيػػا نتنجػة فقدانػػو لذاتػو الممنػػزة المتفػردةك ونشػػنر مكػدوجؿ أف 

مػػػػف المشػػػػاركة الوجداننػػػػة بػػػػنف اسفػػػػراد ممػػػػا ننسػػػػر اكسػػػػابيـ ال دنػػػػد مػػػػف اسفكػػػػار والم تقدات السػػػػندك 
  .2111وعبدالرحمفك 

محاولػة التػػ لنر  عػف طرنػؽونػر  كنػرت لػنفف أف االتجاىػات الفردنػة قػد ت ػدؿ مػف خػ ؿ الجماعػة     
 فػػ مقبػوؿ ل تجاىػػات كػؿ أعضػػاء الجماعػة المباشػر عمػى الفػػرد وبيػذه الطرنقػػة نمكػف ت ػػدنؿ المػد  ال

الجماعػػة  فػػ تغننػػر اتجػػاه شػػخص واحػػد إلػػى ت ػػدنؿ مكانتػػو  تػػؤدياالتجػػاه المرغػػوب فنػػوك وبننمػػا قػػد 
نظػر اسعضػاء اآلخػرنفك وربمػا عػاد الفػرد إلػى اتجاىػو القػدنـ  فػ بصورة غنر ال قة ما نج مو منحرفػا  

عمػػى فػػرد واحػػد أف نخػػالؼ الجماعػػةك كمػػا أف  مفضػػ   ذلػػؾ عػػف الشػػ ور بػػاالغتراب فمػػف الصػػ ب جػػدا  
مواقؼ الجماعة قد ت مؿ عمى زنادة لورنة اسفكارك كمػا أنيػا قػد ت مػؿ عمػى اعتػداليا وتحننػدىاك والبػد 

ب ػػػض  فػػػ نػػػؤد  إلػػػى االعتػػػداؿ  الػػػذ  الجماعػػػات و  فػػػ أف نحػػػدد البػػػاحلوف ماىنػػػة ال امػػػؿ الموجػػػود 
لى االستقطاب    .2111رت و المبرت ك ترجمة سمو  الم ك حاالت أخر  المب ف الحاالت وا 

  فػػ ف التػػ لنر غنػػر المباشػػر Turner,1991  لػػػتورنر SCT  الػػذاتىضػػوء نظرنػػة التصػػننؼ  فػػ و     
لمجماعة نحدث حنث ننظػر اسفػراد إلػى اسقمنػة فػ  سػناؽ أوسػا ونبػدأوف فػ    رؤنػة اسقمنػة عمػى أنػو 

" نتشػاركيا جمن  ػا" ى  فػوف عمػى القػنـ اسساسػنة التػ"جزء مف" نحف "بدال  مف" ىـ "ك بشػكؿ أساسػ ك نق
 Tindale,2001 &Hogg ف ندما ُننظر إلى الناس عمى أنيـ ف   نفس الف ةك نتـ تصننفيـ م رفن ا  

 كمدركنف متشابينف نواجيوف نفس حالة التحفنز. 
ـ االتفػاؽ واالسػتجابة ونقود ىذا التشابو اسفراد إلػى االتفػاؽك كمػا أنػو نخمػؽ توق ػا  ب نػو نجػب عمػني    

بػنفس الطرنقػػة   فػػ  ردود الف ػؿك والحكػػـ ك والمواقػػؼك والسػموؾ  ونحفػػز النػػاس عمػى تحقنػػؽ ملػػؿ ىػػذا 
  .  Higgins,2012) &Van Lang ,Kruglanski االتفاؽ

تػؤلر بيػػا الجماعػػةك فقػػد تػػدف نا  التػػ  االجتماعنػػةمجػاالت القػػوة  ىاالجتمػػاعوتوضػك نظرنػػة التػػ لنر    
المحػػددة  االجتماعنػػةأو التصػػرؼ بطرنقػػة م ننػػةك وتتنبػػ  بدقػػة تامػػة بمػػد  تػػ لنر الخصػػا ص لمتفكنػػر 

خػػػ ؿ مرحمػػػة م ننػػػة مػػػف تطػػػور  م ػػػا  لموضػػػا عمػػػى النتنجػػػة ك عنػػػد جمػػػا مجموعػػػة مػػػف اسشػػػخاص 
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المجموعةك لـ دراسة السموؾ الذي نحدث خػ ؿ ىػذه المرحمػة المصػطن ةك حنػث وجػدت تػ لنرات منيػا 
  .Mullen& Goethals,1987 االستقطاب الجماع   عمى سبنؿ الملاؿ 

طبقػت عمػى الشػباب الػذنف  التػ  Kelly & Sacker (2017) Ross ,وقد أشارت نتػا   دراسػة     
عػاـ   إلػى إف الشػباب نصػبحوف أكلػر عرضػة ل سػتقطاب عنػدما  57إلى  22تتراوح أعمارىـ بنف   

 ث أكلر قابمنة ل ستقطاب مف الذكور . نت رضوف لضغوط نفسنة عالنة ك كما ألبتت أف اإلنا
 االجتماعىعبر شبكات التواصل  الذهنىاالستقطاب 

تضػػػـ م نػػػنف مػػػف المسػػػتخدمنف نتواصػػػموف  اجتماعنػػػةىػػػو شػػػبكة  Facebookن ػػػد الفنسػػػبوؾ       
  21ك ص 5222بالصور والمشاركات عف طرنؽ اإلنترنت   شفنؽك 

لى تقبؿ اآلخرنف وتفيميـك كما أنيػـ حاجة إلى الش ور باالن ف إف اسفراد       حاجػة إلػى  فػ تماء وا 
ننتمػػػػوف إلنيػػػػاك وت تبػػػػر ال  قػػػػات  التػػػػ المجموعػػػػات  فػػػػ اإلحسػػػػاس بػػػػ نيـ نسػػػػيموف إسػػػػياما  إنجابنػػػػا  

ذا كانػت ع قػة  االجتماعنة سندا  وجداننا  ىاما ك كما ت د مقوما  أساسػنا  مػف مقومػات الصػحة النفسػنة وا 
ع قػػػػػػة متػػػػػػدىورة  فػػػػػػ ف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف شػػػػػػ نو أف نػػػػػػؤلر عمػػػػػػى م نوناتػػػػػػو  ب ػػػػػػض مجموعاتػػػػػػو فػػػػػػ الفػػػػػػرد 

ت لنراتيػػا عمػػى الفػػرد إنجابنػػة أو سػػمبنة حنػػث  فػػ  ك وبػػذلؾ تكػػوف الجماعػػات 5222ال امة الخضػػر ك 
 فػ تحدند مػد  مناسػبة سػموكو  ف بملابة مرج نة نرجا إلنيا الفرد  االجتماعنةنمكف اعتبار الجماعة 

م ػػػنف ك ونتفػػػؽ ال ممػػػاء عمػػػى أنػػػو نػػػزداد شػػػ ور الفػػػرد بػػػاسمف والتقػػػدنر موقػػػؼ مػػػا أو عنػػػد اتخػػػاذ قػػػرار 
كمػػػا نػػػزداد اعتػػػزازه  حػػػنف ننتمػػػى إلػػػى جماعػػػة قونػػػة نػػػتفحص شخصػػػنتيا ونجػػػد نفسػػػو بيػػػا  ىاالجتمػػػاع

كاسسػػػرة القونػػػةك أو النػػػاد  أو النقابػػػةك............الإ . والػػػدافا إلػػػى االنتمػػػاء قػػػد نػػػدفا إلػػػى المسػػػانرة 
 . ونشػنر 2112ماعة أو قبوؿ ما اتفقت عمنو مف م اننر وأنماط سموكنة  أبو شنبك والتوافؽ ما الج

  إلػػػى إف الشػػػػخص نمنػػػؿ إلػػػػى عػػػزو سػػػموؾ شػػػػخص آخػػػر إلػػػػى أسػػػباب داخمنػػػػة أو 5222ال نسػػػو   
جماعػػة. ونشػػنر لب ػػض الحػػاالت تكػػوف المسػػانرة نتنجػػة مجػػرد إذعػػاف سػػطحى لضػػغط ا فػػ ةك و خارجىػػ
الكلنػػر مػػف النػػاس بسػػرعة  فػػ ا المنػػوؿ اإلنصػػناعنة عػػادة مػػا نلػػؽ   إلػػى إف الشػػخص ذ2111إبػػراىنـ 

 إلى ضحنة وموضوعا الستغ ؿ الب ض. -أحنانا –وبدوف اختبار لنواناىـ وليذا ف نو قد نتحوؿ 
تػػ لنرا  عمػػى المسػػتخدمنف فقػػد أشػػار شػػفنؽ  االجتمػػاعىوقػػد نكػػوف لمجماعػػات عمػػى شػػبكة التواصػػؿ     
 فػػ قػػد نكػػوف الشػػباب  لػػذ ا االجتمػػاعىلمشػػباب نوعػػا  مػػف اإلشػػباع   إلػػى أف الفنسػػبوؾ نقػػدـ 5222 

حاجة ماسة ليا لكى نتواصؿ كراشد ما بقنة أفراد المجتماك وقد نيدؼ التواصؿ عف طرنؽ الفنسػبوؾ 
ىػػػذه  فػػػ إلػػػى إنصػػػاؿ أفكػػػار مغموطػػػة أو مضػػػممة لمشػػػبابك وقػػػد ال نوجػػػد مػػػف نصػػػحك ىػػػذه المفػػػاىنـ 

 الوسا ؿ.
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 فػػ عبػػر اسلنػػر وأصػػبحت أمػػرا  متاحػػا   االجتمػػاعىالجدنػػدة وسػػا ؿ التواصػػؿ  فقػػد أتاحػػت التقننػػات    
ىػو خاصػػنة إنسػػاننةك فقدأصػػبك ىنػػاؾ  اجتماعنػػةعصػر التكنولوجنػػاك ولمػػا كػػاف االنتمػاء إلػػى مجموعػػة 

ك وىػػو مػػا نجػػده المكػػانىافتراضػػنة وتجم ػػات حتػػى فػػ  ظػػؿ الب ػػد  إمكاننػػة ل نضػػماـ إلػػى مجموعػػات
جػػزءا  أساسػػنا   االجتمػاعىك حنػػث أصػػبحت شػبكات التواصػػؿ االجتمػاعىواصػػؿ متاحػا  عمػػى شػبكات الت

مف وسا ؿ االتصاؿ بنف اسفػرادك وازداد اسػتخداميا بػنف جمنػا الف ػاتك وكافػة اسعمػارك كمػا أصػبحت 
كبنػر مػف اسفػرادك وقػد أصػبك متاحػا  سي مسػتخدـ ليػذه الشػبكات أف نكػوف عضػوا  سيمة بالنسبة لػػ دد 

بػدفا مػف زر  -اختار االنضماـ إلنيػا بنفسػوك أو تمػت دعوتػو إلنيػا  -ف المجموعات ف  عدد كبنر م
 وبدوف جيد.

لمتواصػػؿ والبحػػث  ىنمنػػؿ إلػػى اسػػتخداـ وسػػا ؿ التواصػػؿ االجتمػػاع الجػػام ىوقػػد وجػػد أف الشػػباب     
عػػػف الم مومػػػات سغػػػراض مختمفػػػةك إمػػػا مػػػف أجػػػؿ الترفنػػػو وت ب ػػػة أوقػػػات الفػػػراغك أو سغػػػراض عممنػػػة 

 بحلنة تت مؽ بطبن ة دراستو اسكادنمنة.و 
نسػػتجراـ وغنرىػػا ومػػا  ىوعمػػى الػػرغـ مػػف أىمنػػة مواقػػا التواصػػؿ االجتمػػاع    ملػػؿ فنسػػبوؾ وتػػونتر وا 

الف ػاؿ بػنف  االجتمػاعىربػط ال ػالـ كمػو بب ضػو الػب ض وزنػادة حجػـ التواصػؿ تقدمو مف ممنزات ملؿ 
نشاء ع قات جدندة وزنػادة فػرص تبػادؿ  قػد ألبتػت الدراسػات أف ىنػاؾ ف. اسفكػار والم مومػاتاسفراد وا 

سمبنة عمى اسفراد خاصة المراىقنف وشباب الجام ات الذنف نستخدموف ىذه المواقا بشكؿ مفرط  آلارا  
قػػػػػد أوضػػػػػحت دراسػػػػػة . و قػػػػػنـ اسخ قنػػػػػة وانحطػػػػػاط الك االجتماعنػػػػػةك ملػػػػػؿ الشػػػػػ ور بالوحػػػػػدة وال زلػػػػػة 

Barker(2011)   سكلػػػػػػر اسػػػػػتخداما  لمواقػػػػػػا التواصػػػػػػؿ ىػػػػػػـ اسػػػػػنة   51 -21مػػػػػػفأف ف ػػػػػة الشػػػػػػباب
 ك وقػدك وىـ اسكلر تواجدا  عمنو فيـ نشاركوف بدرجة أكبر ولػدنيـ عػدد أكبػر مػف اسصػدقاءاالجتماعى

نسػػػػتخدـ الفنسػػػػبوؾ لمحصػػػػوؿ  الجػػػػام ىأف الشػػػػباب  Zywica&Danowsk(2008)أظيػػػػرت دراسػػػػة 
ىػػػػـ  ىاالجتمػػػػاعمػػػػف نسػػػػتخدمو لمت زنػػػػز  ك أمػػػػااالجتمػػػػاعىك أو الت ػػػػونض االجتمػػػػاعىعمػػػػى الت زنػػػػز 

 فػػ  اجتماعنػػةاسشػػخاص اسكلػػر انفتاحػػا  عمػػى اآلخػػرنف ولػػدنيـ تقػػدنر ذات مرتفػػاك وىػػـ أكلػػر شػػ بنة و 
الواقػػػا وعمػػػى الفنسػػػبوؾك وعمػػػى الجانػػػب اآلخػػػر فػػػ ف ب ػػػض المسػػػتخدمنف نتػػػنك ليػػػـ الفنسػػػبوؾ فرصػػػة 

 سيـ ولدنيـ تقدنر أقؿ لمذات.  وىـ اسفراد اسكلر انغ قا  عمى أنف االجتماعىلمت ونض 
 ىاالجتمػػاعىػػدفت إلػػى دراسػػة تػػ لنر وسػػا ؿ التواصػػؿ  التػػ  Lee 2016)وقػػد أشػػارت دراسػػة        

أكلػػػػر قابمنػػػػة  ىاالجتمػػػػاعإلػػػػى إف اسفػػػػراد الػػػػذنف نسػػػػتخدموف وسػػػػا ؿ التواصػػػػؿ  أيعمػػػػى اسػػػػتقطاب الػػػػر 



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
 مختمفة من طالب الجامعة ذوي اإلعاقة وأقرانهم العاديين لدي عينات

 

 2222 

أكلػػر عرضػػة ل سػػتقطاب مػػف الف ػػات  ف الف ػػات المتدننػػة لقافنػػا  أل سػػتقطابك كمػػا أشػػارت النتػػا   إلػػى 
 اسكلر لقافة.

 ف  الحالىضوء البحث  ف  الذىنىضوء ماسبؽ نمكف توضنك مكونات   أب اد  االستقطاب  ف و    
  حنث نملؿ كؿ جانب مف  االجتماعىك والجانب االنف الىك والجانب الم رفىل لة جوانب   الجانب 
توضػػنك لكػػؿ جانػػب مػػف ىػػذه  نمػػ المسػػتقطبك وفنمػػا  نتسػػـ بيػػا الشػػخص التػػ ىػػذه الجوانػػب السػػمات 

 الجوانب .  
             ونقصػػػػػػد بػػػػػػو قػػػػػػدرة المسػػػػػػتقطب عمػػػػػػى التػػػػػػ لر واسػػػػػػتقطاب الطػػػػػػرؼ االخػػػػػػر :المعرفببببببىأ ( الجانببببببب 

وجيػة نظػر خاصػة بػو ك  تبنػ  المستقطب  عمى الت لنر عمى أفكاره وآرا و ك فنصػبك غنػر قػادر عمػى 
آراء  دا مػا  وغنر قادر عمى تقنػنـ مػان رض عمنػو مػف أفكػار ك بػؿ نتبػا  وغنر قادر عمى اتخاذ القرار ك
 .  ىاالجتماعأنضـ ليا عبر وسا ؿ التواصؿ  الت وأفكار اآلخرنف ك والمجموعات 

تج مػػػو شخصػػػنة  التػػػ نت مػػػؽ ىػػػذا الجانػػػب بمنػػػوؿ واتجاىػػػات ورغبػػػات الفػػػرد د  االنفعبببالىب( الجانبببب 
ك ونظيػر ىػذا الجانػب عنػدما نحػدث  نر عمنو واستقطابو ذىننػا  مستيدفة مف قبؿ اآلخرنفك ونمكف الت ل

 ف ذاتو وال  ىفأف نصبك الشخص المستقطب غنر والؽ  ف ونتملؿ  الم رفنةاالستقطاب مف الناحنة 
طػػرح أنػػة أفكػػار أو موضػػوعات ك وعػػدـ  فػػ قػػرار ك والتػػردد  أيأفكػػارهك ولػػنس لدنػػو القػػدرة عمػػى اتخػػاذ 

قناعػو بػالقػدرة عمػى تحمػؿ المسػ ولنة  شػ ء ممػا نج مػػو   يك سنػػو أصػبك شػخص سػيؿ التػ لنر عمنػػو وا 
 نمنؿ إلى تجنب طرح آراء وتجنب الت بنر عف أفكاره ومشاعره . 

نت مػػػػؽ ىػػػػذا الجانػػػب بحػػػػرص الفػػػرد عمػػػػى أف نكػػػػوف عضػػػوا فػػػػ  جماعػػػػة د  االجتمبببباعىج ( الجانبببب 
االسػتقطاب مػف قبػؿ ب ػض نج مػو سػيؿ  الػذ  لدرجة تج مو نتغاضى عف مساو يا اسمػر   اجتماعنة
اسصػدقاء بصػفة دا مػة والمنػؿ سف نكػوف تاب ػا  لػدراء واالبت ػاد عػف  أيت نند ر  ف ك ونتملؿ  أعضا يا

بيػػا أشػػخاص مشػػيورنف ك  التػػ القنػػادة ك بػػؿ المنػػؿ إلػػى مجػػاراة اآلخػػرنف واالنضػػماـ إلػػى المجموعػػات 
الجماعػػة المنضػػـ لػػو دوف اإلعػػ ف عػػف  وعػػدـ امػػت ؾ الشػػجاعة لمخالفػػة اآلخػػرنفك والسػػنر وفقػػا  آلراء

 رأنو حتى لو كاف مخالفا  ليا . 
 اإلعاقة  ذوثانيًا : األفراد 

اإلعاقػػة إلػػى اسفػػراد الػػذنف ن ػػانوف مػػف إعاقػػات جسػػمنة أو صػػحنة أو نفسػػنة    ذو نشػػنر مصػػطمك    
مبكػػػػػػػر والنفسػػػػػػػنة والحركنػػػػػػػة ممػػػػػػػا نتطمػػػػػػػب التػػػػػػػدخؿ ال الم رفنػػػػػػػةممػػػػػػػا نػػػػػػػؤلر بالسػػػػػػػمب عمػػػػػػػى قػػػػػػػدراتيـ 

  . Hanurawan , 2017,p.180ليـ 
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خصنصػػػػػة مػػػػػف  فػػػػػ وىػػػػػـ أول ػػػػػؾ اسفػػػػػراد الػػػػػذنف ننحرفػػػػػوف عػػػػػف المسػػػػػتو  ال ػػػػػاد  أو المتوسػػػػػط      
تحتـ احتناجاتيـ إلػى  الت أو أكلر مف جوانب الشخصنة إلى الدرجة  –جانب ما   ف الخصا ص أو 

سػػاعدتيـ عمػػى تحقنػػؽ أقصػػى مػػا و ذلػػؾ لم ك خػػدمات خاصػػة تختمػػؼ عمػػا نقػػدـ إلػػى أقػػرانيـ ال ػػادننف
اإلعاقػػػػة ف ػػػػة   ذو   ك وتضػػػػـ ف ػػػػات 15ك ص5222نمكػػػػنيـ بموغػػػػو مػػػػف النمػػػػو والتوافػػػػؽ  القرنطػػػػى ك

ك والم ػػاقوف  ا  سػػم نك والم ػػاقوف  ا  بصػػرنك والم ػػاقوف  ا  نػػعقمك والم ػػاقوف  ا  نػػعقمالموىوبػػوف والمتفوقػػوف 
كػػػ ـ ك واالضػػػطرابات النما نػػػة عػػػ وة  اضػػػطرابات النطػػػؽ وال  ذو صػػػ وبات الػػػت مـ ك و   ذو ك و  ا  كنػػػحر 

 . وقػػد اقتصػػر 55ك ص5221والسػػموكنة  القمػػشك وعبػػد الػػرحمفك االنف النػػةاالضػػطرابات  ذو عمػػى 
ك لحركنػػػةاإلعاقػػػة  اإلعاقػػػة السػػػم نة ك واإلعاقػػػة ا  ذو عمػػػى تنػػػاوؿ لػػػ ث ف ػػػات مػػػف  ىالحػػػالالبحػػػث 

 كما ىو موضك كاآلتى دواإلعاقة البصرنة  
 عية أ( اإلعاقة السم

دراؾ البن ػة  الت عمى اإلنساف بال دند مف الحواس أن ـ  -سبحانو وت الى -اهلل إف    تمكنو مف فيـ وا 
ف ػػة ت ػػانى مػػف الحرمػػاف مػػف أحػػد ىػػذه اسنظمػػة  سػػم نا  المحنطػػة بػػو والتكنػػؼ م يػػا. ول ػػؿ الم ػػاقنف 

 االجتماعنػػةلبن ػػة ت ػػد وسػػنمة ميمػػة ل نسػػاف لمت ػػرؼ عمػػى ا التػػ الحسػػنةك فيػػـ نفتقػػدوف حاسػػة السػػما 
 .ىواالتصاؿ والت امؿ ما اآلخرنف واكتساب الخبرات عمى أساس سم 

ال نستطنا االعتماد عمػى الذ  مف وجية النظر التربونة أنو  ذلؾ الشخص  سم نا  ون رؼ الم اؽ    
ة حاسػػة السػػما لػػت مـ المغػػة أو االسػػتفادة مػػف بػػرام  الت مػػنـ المختمفػػةك وىػػو بحاجػػة إلػػى أسػػالنب ت منمنػػ

الت امػػػػػػؿ مػػػػػػا                 فػػػػػػ ت وضػػػػػػو عػػػػػػف حاسػػػػػػة السػػػػػػما. وتتػػػػػػ لر قػػػػػػدرة الشػػػػػػخص عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ الكػػػػػػ ـ 
  .21ك ص 5222اآلخرنف  نوسؼك

مصػػطمك عػػاـ نغطػػى مػػد  واسػػا مػػف درجػػات  أنيػػا  اإلعاقػػة السػػم نة 5222القرنطػػى    ػػرؼون    
منة ت مػـ الكػ ـ ك والفقػداف الخفنػؼ ن وؽ عم الذ  فقداف السما نتراوح بنف الصمـ أو الفقداف الشدند و 

فيـ الحدنث وت مـ الك ـ والمغة. وقد منز بنف طا فتنف مف الم اقنف  ف ال ن وؽ إستخداـ اسذف الذ  
 ىماد سم نا  

أغػػراض الحنػػاة ال ادنػػة سػػواء مػػف  فػػ وىػػـ أول ػػؾ الػػذنف ال نمكػػنيـ االنتفػػاع بحاسػػة السػػما  الصببم : -
فيػـ الكػ ـ وت مػـ  فػ ا ك أو بدرجػة أعجػزتيـ عػف االعتمػاد عمػى آذانيػـ ولػدوا مػنيـ فاقػدنف السػما تمامػ

 المغة.
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أو بقانػا سػما ك ومػا ذلػؾ فػ ف حاسػة  نا  سػم  ا  وىـ أول ؾ الذنف نكوف لدنيـ قصػور د  ضعاف السمع -
وظا فيا بدرجة مػاك ونمكػنيـ ت مػـ الكػ ـ والمغػة سػواء باسػتخداـ الم ننػات السػم نة  تؤديالسما لدنيـ 

  .122 -121دونيا   ص صأو ب
إعطػػػاء  فػػػ ب ػػػض اسحنػػػاف بمجموعػػػة مػػػف الخصػػػا ص تتمحػػػور  فػػػ  نتسػػػموف سػػػم نا  ف نالم ػػػاق إف   

غنر قػادر عمػى اتبػاع التوجنيػات الم اؽ سم نا  ب ض اسحنافك فقد نكوف  ف استجابات غنر م  مة 
الفيـك ولدنػو  ف ص وبة  ك كما ن انى مفاالنف النةالمنطوقةك ون انى مف ب ض المشك ت السموكنة و 

كمػا أشػارت ال دنػد مػف   Pierangelo & Georege ,2007,p.48ب ػض المشػك ت المغونػة  
سػػتقرار لػػدنيـ سػػوء تكنػػؼ نفسػػى وأنيػػـ ن ػػانوف مػػف عػػدـ اال سػػم نا  إلػػى أف الم ػػاقنف  أنضػػا   الدراسػػات
الداف نػة ورغبػة  فػ زاجك ونقصػا  المػ فػ كت ابا  وقمقا  وتيورا  وأكلر عدواننةك وحدة ٳك وأنيـ أكلر ال اطفى

الت بنػػػر عػػػف ب ػػػض  فػػػ مشػػػك ت  سػػػم نا  ف و نواجػػػو الم ػػػاقو  . 5222اإلنسػػػحاب  عبػػػد الحػػػى ك فػػػ 
المفاىنـ المجردة  كوافحػة ك وعبػد ال زنػزك     5227 . وقػد أشػار عبػد اهلل  5222المفاىنـ وخصوصا  

مػا  وميـ لذواتيـ ب ػدـ الدقػة وغالبػا  إلى أنيـ نظيروف درجة عالنة مف التمركز حوؿ الذاتك ونتسـ مفي
 فنو .  نكوف مبالغا  

نتسػػػـ بيػػػا  التػػػ ف سػػػمة الخجػػػؿ مػػػف أكلػػػر السػػػمات أ  إلػػػى 5225وأشػػػارت نتػػػا   دراسػػػة اسشػػػقر     
المرتبة اللاننة سمة عدـ اللقة بالنفسك وتمنيا سمة التشتت وعدـ اسنتباه  ف  ت ت ك لـ  سم نا  الم اقنف 

 .مرتبة اسخنرة سمة المنؿ لم دوافال ف سمة حب النفس وسمة الشؾ و لـ سمة الخوؼ وتمنيا 
االنػػػدماج فػػػى مجموعػػػات مػػػف نفػػػس إعػػػاقتيـ السػػػم نة ك حنػػػث  سػػػم نا  الم ػػػاقوف  نفضػػػؿوغالبػػػا مػػػا    

بننمػػػا نكػػػوف اسصػػػـ بالنسػػػبة لجماعػػػة ؛ وتوافقػػػا  فنمػػػا بنػػػنيـ كجماعػػػة متفاىمػػػة  تفػػػاع   أكلػػػر نصػػػبحوف 
 النفسػػى نسػػحاب ومػػن   لم زلػػة واإلنطػػواءك وىػػو مػػا نػػؤد  إلػػى تػػ خر نضػػجو ال ػػادننف أكلػػر نزوعػػا  ل

   .5222 القرنطىك  االجتماعىو 
 ب( اإلعاقة البصرية

مساعدة الفرد عمػى الحركػة والتنقػؿ والت ػرؼ  ف تم بو  الذ  أىمنة حاسة اإلبصار مف الدور  ت ت    
رنف ك واكتسػػػاب ال دنػػػد مػػػف الم مومػػػات مػػػا اآلخػػػ ىاالجتمػػػاععمػػػى اسشػػػناء المحنطػػػة بػػػو ك والتفاعػػػؿ 

و الكفنؼ اكتسابيا بسيولة . ومف لـ ف ف  أنصبك عمى الفرد ض نؼ البصر  الت والميارات الت منمنة 
فقد اإلنساف لحاسة البصر ن د مف أص ب اسشناء الت  نمكػف  أف تحػدث لػو سنػو نج ػؿ إدراؾ الفػرد 

سافة وال مؽ والحركة واسشكاؿك كمػا إنػو نقمػؿ مػف قػدرة لاشناء مف حولو ناقصا  ملؿ إدراكو لموف والم
نمارسػػيا الشػػخص المبصػػرك وتقمػػؿ مػػف ت رفػػو  ىالفػػرد عمػػ  الحركػػة وممارسػػتو لانشػػطة واسعمػػاؿ التػػ
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تضػػػنؽ فػػػرص ت ممػػػو  التػػػالىالمحنطػػػة بػػػوك واستكشػػػاؼ مكوناتيػػػا وم الميػػػا ك وب الخارجنػػػةعمػػػ  البن ػػػة 
نش ف  عػالـ ضػنؽ محػدود لػنقص الخبػرات التػ  نحصػؿ عمنيػا ومروره بالخبرات ال زمة ك وتج مو ن 

تحػػدليا اإلعاقػػة البصػػرنة عمػػ  مفيػػـو  التػػ تػػ لنرات السػػمبنة المػػف البن ػػة المحنطػػةك ىػػذا باإلضػػافة إلػػى 
لما  النفسىك واالضطراب  االجتماعىالفرد عف ذاتوك وعم  صحتو النفسنةك و سوء تكنفو الشخص  و 

  .5227مف عجز وقصور واخت ؼ عف اآلخرنف  عقؿ ك  بصرنا  ن اننو الفرد الم وؽ 
ة أو الجز ىػ  ب نيػا عػدـ القػدرة 5222وت رؼ اإلعاقة البصرنة وفقا  لمجم نة اسمرنكنة ل مـ النفس     

لمبصػػر ك والنػػات  عػػف االصػػابة بػػب ض اسمػػراض  الجز ػػىأو  الكمػػىعمػػى الرؤنػػة بسػػبب الفقػػداف  الكمنػػة
ؿ الشػػبكنةك أو ب ػػض ال نػػوب الخمقنػػة ملػػؿ اسخطػػاء االنكسػػارنة أو عدسػػة ال ػػنفكأو اعػػت  فػػ ك عتػػاـ 
 VandenBos,2015 , p.1143)ال بؤرنة 

 إلى ف تنف ىما د  بصرنا  ونصنؼ الم اقوف   
فقد بصره بالكامػؿ وال نسػتطنا إدراؾ الضػوءك ولػذلؾ فيػو ن تمػد عمػى  الذ  ىو اإلنساف  الكفيف : -

وىػذا الشػخص نػت مـ القػراءة والكتابػة عػف طرنػؽ برانػؿ ك واإلنسػاف  عممنة الت مـ ك ف الحواس اسخر  
  فػػ  أقػػوي ا  متػػر  2/22قػػدما  أي  52/522تقػػؿ عػػف أو   الكفنػػؼ تكػػوف حػػدة إبصػػاره المركزنػػة تسػػاو 

 .ال نننف
د ىـ اسشخاص الذنف ال نستطن وف أداء وظا فيـ المختمفة دوف المجػوء إلػى أجيػزة  ضعاف البصر -

 52/12ؿ عمػػػى تكبنػػػر المػػػادة المكتوبػػػةك تتػػػراوح حػػػدة إبصػػػارىـ المركزنػػػة بػػػنف بصػػػرنة مسػػػاعدة ت مػػػ
  الخطنػبك          نكح  ف  ال نف اسقو  ب د التصمترا   2/22  قدما   52/522  ومترا   2/52 قدما  

   .222ك ص  5221والحدند ك 
اإلعاقػة  ذو ت تمنزىـ عػف غنػرىـ  مػف ف ػا الت بمجموعة مف الخصا ص  بصرنا  ونتسـ الم اقوف    

 دك ومف ىذه الخصا ص 
الميارات الحركنة ونقص الخبرات البن نة النات  عػف محدودنػة الحركػة ك و نقػص الم رفػة  ف القصور 

التػػ  نسػػتخدميا المبصػػروف ك وقمػػة الفػػرص  المكاننػػةبمكونػػات البن ػػة ك ونقػػص فػػ  المفػػاىنـ وال  قػػات 
 المتاحة لتدرنب الميارات الحركنة .

ك وأخطػػػاء فػػػ  القػػػراءة مقارنػػػة بالمبصػػػرنف خاصػػػة فنمػػػا نت مػػػؽ ب كػػػس  التحصػػػنؿ الدراسػػػ فػػػ التػػػ خر 
 ىإلػػػػ  الحػػػروؼ والكممػػػػات ك وبػػػطء م ػػػػدؿ سػػػػرعة القػػػراءة بالنسػػػػبة لبرانػػػؿ والكتابػػػػة ال ادنػػػػة وىػػػذا نػػػػؤد

 انخفاض التحصنؿ .



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
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 التصور البصري والتخنؿ. ف القصور 
ؿ فػػ  عػػدـ التغنػػر أو التحونػػؿ فػػ  اتجاىػػات قصػػور فػػ  االتصػػاؿ بػػال نف مػػا المتحػػدث د والػػذي نتملػػ

 الرأس عند متاب ة االستماع لشخص ما .
قصور ف  الت بنرد وننت  عف القصور ف  اإلدراؾ البصري لب ض المفاىنـ أو ال  قات أو اسحػداث 

 وما نرتبط بو مف قصور ف  استدعاء الدالالت المفظنة الت  ت بر عنيا .
ك حنػث ننشػ  نتنجػة ليػا الكلنػر ا  نتػ لنرا  سػمبلمفرد  ىى  السموؾ االجتماعوتؤلر اإلعاقة البصرنة عم    

ال زمػػة  االجتماعنػػةك وفػػ  اكتسػػاب الميػػارات االجتمػػاعىمػػف الصػػ وبات فػػ  عممنػػات النمػػو والت امػػؿ 
أو محدودنػة مقػدرتيـ  بصػرنا  قنف ال جز الم ػ ا  ر ك وذلؾ نظالذاتىلش ور باالكتفاء لتحقنؽ االستق لنة وا

نػة وعػػدـ اسػػتطاعتيـ م حظػػة سػػموؾ اآلخػػرنف ونشػػاطاتيـ النومنػػة وت بنػػراتيـ الوجينػػة كالبشاشػػة الحرك
وال بػػوسك والرضػػا والغضػػبك وغنرىػػا ممػػا ن ػػرؼ بمغػػة الجسػػـك وتقمنػػد ىػػذه السػػموكناتك أو محاكاتيػػا 

راسػات نتػا   ال دنػد مػف الدأنضػا   ك وىػذا مػا أكدتػو 5227والت مـ منيا  خضػنر ك والبػب و  ك  بصرنا  
    5222  ك ودراسة أحمد 5222  ك ودراسة  س ادة  5225  شرنتملؿ دراسة عواد و 
 ج( اإلعاقة الحركية 

 فػ   اإلعاقػة الجسػمنة الحركنػة ب نيػا ىػى عجػز أو قصػور 5222ت رؼ كوافحة ك وعبد ال زنػز      
ركػة والتنقػؿك أو عمػى جسـ اإلنساف نؤد  ىذا ال جز أو القصور إلى الت لنر عمى قدرة الفػرد عمػى الح

التواصؿ ما اآلخرنف بواسػطة المغػة  ف حركات الجسـك أو عمى قدرتو  ف قدرة اإلنساف عمى التناسؽ 
المكتوبة أو المنطوقةك وكذلؾ تؤلر ىذه اإلعاقة عمى قدرة الفرد الم اؽ عمى التوافؽ الشخصى وقدرتو 

  .211عمى الت مـ  ص 
 فػػ عاقػػة الحركنػػة ىػػى حالػػة مرضػػنة مزمنػػة نشػػترؾ أفرادىػػا   أف اإل5221ونػػذكر غنػػنـ وغنػػنـ      

  والتربػػو  ىال  جػػممػػا نتطمػػب التػػدخؿ  ىالجسػػمالم انػػاة مػػف محدودنػػة قػػدرتيـ عمػػى الحركػػة والتحمػػؿ 
لنستطنا الطفؿ الم اؽ االستفادة مف البرام  الت منمنة. كمػا ت ػرؼ ب نيػا حػاالت اسفػراد الػذنف ن ػانوف 

 ىال قمػػػبحنػػػث نػػػؤلر عمػػػى مظػػػاىر نمػػػوىـ  ى كالحركػػػكنػػػة أو نشػػػاطيـ قػػػدرتيـ الحر  فػػػ مػػػف خمػػػؿ مػػػا 
والضػػمور  ىونسػػتدعى الحاجػػة لمتربنػػة الخاصػػة ملػػؿ حػػاالت الشػػمؿ الػػدماغك  ىواالنف ػػال ىاالجتمػػاعو 

   .22والصرع ووىف أو ضمور ال ض ت   ص  ىال قموالت خر  ىال ضم
ت ت لنرىػا عمػى اسجيػزة الحركنػة أو مػد  وتت دد أشكاؿ اإلعاقة الجسدنة أو الحركنػة بسػبب تفػاو      

لمم ػاؽ  االجتماعنػةوال قمنػة و  االنف النػةالنفسنة و   عمى النواح بالغا   اإلصابة ال ضونة مما نؤلر ت لنرا  
أف اإلعاقة الحركنة نترتب عمنيا ال دند مف المشك ت النفسػنة إلى   5222ك ونشنر عبده ك وح وة  
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االسػت داد ال شػ ور  المكبػوت  وىػ د نكوف لد  الم اؽ عقدة الػنقص ملؿ الش ور الزا د بالنقصك وق
وننشػػػ  مػػػف ت ػػػرض الفػػػرد لمواقػػػؼ كلنػػػرة ومتكػػػررة تشػػػ ره بػػػال جز والفشػػػؿ والسػػػموؾ الصػػػادر مػػػف عقػػػدة 

غنر مفيوـ ىذا إلى جانب طاب و القيػر  ومػف ذلػؾ ال ػدواف واالسػت  ء  ما نكوف سموكا   النقص غالبا  
ذات ك وقػػد نترتػػب عمػػى اإلعاقػػة الحركنػػة عػػدـ الشػػ ور بػػاسمف والطم نػػاف نحػػو تقػػدنر الػػ فػػ واإلسػػراؼ 

ت واسػػتجابات اآلخػػرنف نحػػوهك ااتجاىػػ فػػ حالتػػو الجسػػمنةك كمػػا نشػػ ر ب ػػدـ االطم نػػاف لمغنػػر لمتفػػاوت 
مسػػتو  اعتمػػاده عمػػى الغنػػرك  فػػ الوسػػا ؿ الدفاعنػػة حنػػث نمنػػؿ إلػػى النكػػوص السػػموكى  فػػ واإلسػػراؼ 

نضػػطر إلػػى اسػػتخداـ منكاننزمػػات غنػػر توافقنػػة كاإلسػػقاط ك وتحونػػؿ ال نف النػػة  وكػػذلؾ الكبػػت حنػػث
قػػػد نوجػػػو إلػػى اآلخػػػرنف أو إلػػػى نفسػػػو ك  الػػػذ  غنػػر السػػػونة مػػػا اآلبػػاء إلػػػى اآلخػػػرنفك أنضػػػا ال ػػدواف 

  .واالنكار واالنطواء الت ونضىوالسموؾ 
ءك وال زلػػة واالكت ػػابك والحػػزفك باإلنسػػحابك والخجػػؿك واالنطػػوا ومػػف لػػـ نتصػػؼ الم ػػاقوف حركنػػا       

حسػاس بػاالخت ؼ وعدـ الرضا عف الذاتك وعف اآلخرنفك والشػ ور بالػذنبك وال جػزك والقصػورك واإل
عػػػف اآلخػػػرنفك  وب ػػػدـ االنتبػػػاهك والقيرنػػػةك واالعتمادنػػػةك والخػػػوؼك والقمػػػؽك وغنرىػػػا مػػػف االضػػػطرابات 

  .5225آلخرنف ال زة ك التواصؿ ما ا ف ال صابنةك وعدـ توكند الذاتك ومشك ت 
اإلعاقػػة قػػد نتسػػموف بمجموعػػة مػػف السػػمات   ذو مػػف ومػػف خػػ ؿ االسػػت راض السػػابؽ فػػ ف اسفػػراد    

 الػػذ  ك اسمػػر  االجتمػػاعىمواقػػؼ التواصػػؿ  فػػ والخصػػا ص النفسػػنة مػػا قػػد نػػؤلر عمػػى لقػػتيـ بػػالنفس 
وىػو مػا تسػ ى  جتمػاعىاالعمػى شػبكات التواصػؿ  الػذىنىنخشى مف تب اتو عمى قػابمنتيـ السػتقطاب 

 .الحالىالباحلتاف إلى التحقؽ منو مف خ ؿ اختبار فروض البحث 
 فروض البحث  

 –ضػوء االطػ ع عمػى الدراسػات السػابقة  فػ بصناغة فػروض البحػث  الحالنتافقامت الباحلتاف      
دراسػات  وقد تـ صناغة الفروض صناغة صفرنة حنث أنػو لػـ توجػد –أتنك ليما اإلط ع عمنيا  الت 

توضػػنك لفػػروض  ىنمػػوفنمػػا  –حػػدود عمميمػػا  فػػ  –لػػد  عننػػات البحػػث  الػػذىنىتناولػػت االسػػتقطاب 
 البحث .

  اإلعاقػة عمػى   ذو درجػات طػ ب الجام ػة ال ػادننف و  متوسػطىبػنف  إحصػا نا  ال توجد فروؽ دالة
د عمػػػػى مسػػػػتو  اسب ػػػػا االجتمػػػػاعىعمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ  الػػػػذىنىمقنػػػػاس القابمنػػػػة ل سػػػػتقطاب 

 .  الكمنةوالدرجة 



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
 مختمفة من طالب الجامعة ذوي اإلعاقة وأقرانهم العاديين لدي عينات

 

 2222 

 البصػػػرنةاإلعاقػػػة   ذو بػػػنف متوسػػػطات درجػػػات طػػػ ب الجام ػػػة  ا   نإحصػػػا ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة /
 ىاالجتمػاععمى شػبكات التواصػؿ  الذىنى  ك عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب الحركنة/  السم نة

 . الكمنةعمى مستو  اسب اد والدرجة 
  ات درجػػػات طػػػ ب الجام ػػػػة  ال ػػػادننف ك والم ػػػػاقنف بػػػنف متوسػػػػط ا   نإحصػػػاال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػػة

  عمػػػى مقنػػػاس القابمنػػػة ا  كنػػػحر   ك و ال ػػػادننف والم ػػػاقنف  ا  نسػػػم   ك و ال ػػػادننف والم ػػػاقنف نا  بصػػػر 
 . الكمنةعمى مستو  اسب اد والدرجة  ىاالجتماععمى شبكات التواصؿ  الذىنىل ستقطاب 

  نػاث  درجا ىبنف متوسط ا   نإحصاال توجد فروؽ دالة ت ط ب الجام ة ت ػز  لمنػوع   ذكػور ك وا 
لػػد  عننػػات البحػػث  ىاالجتمػػاععمػػى شػػبكات التواصػػؿ  الػػذىنىعمػػى مقنػػاس القابمنػػة ل سػػتقطاب 

   كؿ عمى حدة . ا  كنحر / الم اقنف  ا  نسم الم اقنف /  نا  بصر  ال ادننف / الم اقنف 
  ة ت ػػػػز  لدرجػػػػة اإلعاقػػػػةدرجػػػػات طػػػػ ب الجام ػػػػ ىبػػػػنف متوسػػػػط ا   نإحصػػػػاال توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة       

لػد   ىاالجتمػاععمػى شػبكات التواصػؿ  الػذىنى كمنة / جز نػة  عمػى مقنػاس القابمنػة ل سػتقطاب 
   كؿ عمى حدة . ا  نسم / الم اقنف  نا  بصر الم اقنف   ىعننت

 إجراءات البحث 
 أواًل : مناهج البحث 

والتحقػؽ مػف فػروض البحػث ك  ىالحػالث المقارف لم  متو ليػدؼ البحػ ىفتـ استخداـ المني  الوص   
ك الػذىنىالقابمنػة ل سػتقطاب  فػ حنث نيدؼ ذلؾ البحث إلى الكشؼ عف الفروؽ بنف عننػات البحػث 

 ىالػذىنالقابمنػة ل سػتقطاب  فػ ت ػز  لكػؿ مػف النػوع ودرجػة اإلعاقػة  الت عف الفروؽ  الكشؼوكذلؾ 
 لد  عننات البحث . 
 ثانيًا : عينة البحث 

م ػػػاؽ  52ك  سػػػم نا  م ػػػاؽ  12طالػػػب وطالبػػػة    221ة البحػػػث اسساسػػػنة لمبحػػػث مػػػف  تكونػػػت عننػػػ 
عػػػادننف   مػػػف الجنسػػػنف   ذكػػػورك إنػػػاث  وتراوحػػػت أعمػػػارىـ  بػػػنف  12ك حركنػػػا  م ػػػاؽ  15ك   بصػػػرنا  

ال ػػػاـ  فػػػ  ك وقػػػد تػػػـ التطبنػػػؽ 115,2  ي  وانحػػػراؼ م نػػػار 21 , 21  ي  بمتوسػػػط عمػػػر  21-51 
كمنتػػى اآلدابك والتجػػارة  بجام ػػة حمػػواف وكمنػػة التربنػػة النوعنػػة  فػػ ؾ ك وذلػػ5252- 5221الدراسػػ  
 القاىرة وعنف شمس .   بجام ت

 ثالثًا : أداة البحث 
مػػف إعػػداد عبػػد الواحػػدك وعبػػد  ىالػػذىنمقنػػاس القابمنػػة ل سػػتقطاب  الحالنتػػافاسػػتخدمت الباحلتػػاف    

 الحالنتافمرة أخر  مف قبؿ الباحلتاف  ك ب د إعادة التحقؽ مف خصا صو السنكومترنة 5221الحمنـ  
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مػػف خػػ ؿ  الحػػالىنتنػاوليـ البحػػث  ىالتػػاإلعاقػػة  ذو لمت كػد مػػف مػػد  مناسػػبتو ل سػتخداـ مػػا عننػػات 
ك واللبات   لبػات التجز ػة النصػفنة ك ولبػات الفػا  الداخم حساب الصدؽ المرتبط بالمحؾ ك والتجانس 

 دالتالىكرونباخ    كما ىو موضك ك
بتطبنػػؽ  2الػػداخم التحقػػؽ مػػف التجػػانس بػػالتحقؽ مػػف  الحالنتػػافقامػػت الباحلتػػاف  ى :لببدخمالتجببانس ا

 ادننف ك  الم اقنف ال  طالبا  وطالبة مف الط ب الم اقنف وال ادننف  225المقناس عمى عننة قواميا  
ليػػذا  نػةالكم ك وقػد حسػاب م ػام ت االرتبػاط بػنف مفػردات كػؿ ب ػد والدرجػة ا  كنػحر  و نا  بصػر  و ا  نسػم 

لممقنػاسك وكانػت  الكمنػةالب دك وكذلؾ م ام ت االرتباط بنف اسب اد الل لة وب ضيا الب ض والدرجػة 
 5 – 7-2 ك فنما عدا المفردات رقـ 2 ,22 ك 22,2جمنا م ام ت االرتباط دالة عند مستو  داللة 

إلنو  تنتم  الذ  لمب د  الكمنة  لـ تكف مرتبطة ارتباطا  داال  بالدرجة 55-22-75-77 – 12 – 2-
 دك لذلؾ تـ حذفيـ مف المقناس ك ونتـ توضنك م ام ت االرتباط مف خ ؿ الجداوؿ اآلتنة

 لهذا البعد الكمية( بالدرجة  المعرفى( : معامل ارتباط مفردات البعد األول ) البعد 1جدول ) 
 رتباط م امؿ اال المفردة م امؿ االرتباط  المفردة م امؿ االرتباط  المفردة

2 271,2 1 712,** 21 775,** 
1 511,** 22 121,** 21 721,** 
7 211,2 22 252,** 21 112,** 
2 222,** 21 151,** 52 772,** 
1 221,** 27 112,**  
  2, 22** مستو  داللة   

 لبعدلهذا ا الكمية( بالدرجة االنفعالى) البعد  الثاني( : معامل ارتباط مفردات البعد 2جدول ) 
 م امؿ االرتباط المفردة م امؿ االرتباط  المفردة م امؿ االرتباط  المفردة

5 222,2 51 221,** 11 217,** 
2 212,2 52 271,** 11 575* 

25 121,** 51 272,** 72 717,** 
22 212,** 51 711,** 72 222,** 
22 215,** 12 221,2  
  2, 22** مستو  داللة       

 لهذا البعد الكمية( بالدرجة االجتماعىمعامل ارتباط مفردات البعد الثالث ) البعد ( : 3جدول ) 
                                           

1
 Homogeneity 
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 م امؿ االرتباط  المفردة م امؿ االرتباط  المفردة م امؿ االرتباط المفردة

1 111,** 17 212,** 77 227,2 
52 712** 12 272,** 72 722,** 
52 125,** 12 211,** 71 772,** 
55 275,2 11 221,** 71 251,** 
57 522,** 11 211,** 71 217,** 
51 222,** 72 711,** 22 222,2 
12 725,** 75 212,2 22 752,** 
15 212,** 71 122,**  

  2, 22** مستو  داللة  
 لممقياس الكمية( معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس بعضها البعض والدرجة  4جدول ) 

 لممقناس الكمنةالدرجة  االجتماعىالب د  االنف الى الب د الم رفىالب د  الب د
 **,121 **,221 **,211 ---- الم رفىالب د 
 **,111 **,122 ----  االنف الىالب د 
 **,127 -----   االجتماعىالب د 

  2, 22** مستو  داللة  
  مػػف خػػ ؿ  قامػػت الباحلتػػاف بحسػػاب الصػػدؽ المػػرتبط بالمحػػؾ الت زم الصببدا المببرتبط بالمحبب  :

 إعداددعبػػػد الواحػػػدك وعبػػػد الحمػػػنـ ك الحالىالبحػػػث  فػػػ تطبنػػػؽ مقنػػػاس القابمنػػػة ل سػػػتقطاب المسػػػتخدـ 
مسػتقؿك  خارجى  كمحؾ 5221 ك ومقناس القابمنة ل نحاء إعداددإبراىنـك والبحنر ك وشاىنفك5221

لبنرسػوف   لخطػطالػب وطالبػة  وتػـ حسػاب م امػؿ االرتبػاط ا 11نفس الوقت وعمى نفس ال ننة   ف 
ك والم ػاقنف نا  بصػر ك والم ػاقنف ا  نسم بنف المقناسنف وذلؾ لد  عننات البحث كؿ عمى حدة  الم اقنف 

  التالى  كما ىو موضك بالجدوؿ الكمنةال ننة و ال ادننفك و ك ا  كنحر 
 

 ومقياس المح  الحالى( : معامالت االرتباط بين مقياس البحث  5جدول ) 
 امؿ االرتباط بنف المقناسنفم  عدد ال ننة  ال ننة

 **,252 52 نا  بصر  فو الط ب الم اق
 **,122 52 ا  كنحر  فو الم اقالط ب 
 **,721 12 ا  نسم  فو الم اقالط ب 
 **,212 12  فو الم اقالط ب 
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 **,222 52 ف و الط ب ال ادن
 **,221 11 الكمنةال ننة 

نتضػػك مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جمنػػا م ػػام ت االرتباطػػات بػػنف المقناسػػنف لػػد  عننػػات البحػػث       
  مما ندؿ عمى تمتا المقناس المستخدـ 2, 22عند مستو  داللة   إحصا نا  قنـ مرتف ة وموجبة ودالة 

 بالصدؽ .  الحالىالبحث  ف 
      طالبػػة مػػف طػػ ب الجام ػػة   طالػػب و 225د طبػػؽ المقنػػاس عمػػى عننػػة قواميػػا  ثبببات المقيبباس

وال ػػػادننف   لػػػـ قامػػػت الباحلتػػػاف بحسػػػاب اللبػػػات لكػػػؿ عننػػػة مػػػف  نا  بصػػػر  و ا  نسػػػم  و ا  كنػػػحر الم ػػػاقنف 
عننػػات البحػػث بطػػرنقتنف ىمػػا د طرنقػػة الفػػا كرونبػػاخ ك وطرنقػػة التجز ػػة النصػػفنة باسػػتخداـ م ػػادلتى 

لفػػػرد    لممقنػػػاس ككػػػؿ ولكػػػؿ ب ػػػد مػػػف االختبػػػار  الزوجػػػى وا ف سػػػبنرماف بػػػراوف  وجوتمػػػاف بػػػنف نصػػػ
 م ام ت اللبات .  التالىالجدوؿ اسب اد ك ونوضك 

 
 الذهنى( : معامالت ثبات مقياس االستقطاب  6دول ) ج

 52=  نا  بصر لد  عننة الم اقنف 
 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     

 212,2 212,2 751,2 25 الم رفىالب د 
 212,2 271,2 2 ,251 22 االنف الىالب د 
 125,2 121,2 2 ,121 21 االجتماعىالب د 

 112,2 112,2 2 ,121 75 المقناس ككؿ
 15=  ا  كنحر لد  عننة الم اقنف 

 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     
 711,2 711,2 225,2 25 الم رفىالب د 
 211,2 122,2 2 ,112 22 االنف الىالب د 
 115,2 117,2 2 ,122 21 االجتماعىالب د 
 121,2 121,2 2 ,111 75 المقناس ككؿ   

 12=  ا  نسم لد  عننة الم اقنف 
 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     

 712,2 251,2 212,2 25 الم رفىالب د 
 212,2 121,2 2 ,217 22 االنف الىالب د 
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 122,2 122,2 2 ,111 21 االجتماعىالب د 
 122,2 122,2 2 ,112 75 المقناس ككؿ   

 11لد  عننة الم اقنف ككؿ = 
 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     

 227,2 217,2 212,2 25 الم رفىالب د 
 211,2 211,2 2 ,121 22 االنف الىالب د 
 122,2 121,2 2 ,111 21 االجتماعىالب د 
 111,2 112,2 2 ,111 75 المقناس ككؿ   

 
 

 51لد  عننة ال ادننف = 
 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     

 712,2 712,2 222,2 25 الم رفىالب د 
 225,2 222,2 2 ,211 22 االنف الىالب د 
 117,2 112,2 2 ,151 21 االجتماعىالب د 
 111,2 111,2 2 ,115 75 المقناس ككؿ   

 225=  الكمنةلد  ال ننة 
 جوتماف        سبنرماف براوف كرونباخ ألفا ال بارات  عدد اسبػػػػ ػػاد     

 215,2 225,2 225,2 25 الم رفىالب د 
 221,2 222,2 2 ,122 22 االنف الىالب د 
 122,2 125,2 2 ,121 21 االجتماعىالب د 
 112,2 112,2 2 ,111 75 المقناس ككؿ   

التجز ػػػػة النصػػػػفنة باسػػػػتخداـ و نتضػػػػك مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف م ػػػػام ت لبػػػػات الفػػػػا كرونبػػػػاخ ك      
 ى تمتا المقناس باللبات واالستقرار .سبنرماف براوف وجوتماف مرتف ة مما ندؿ عم  م ادلت
لػـ تلبػت  التػ السػنكومترنة لممقنػاس قامػت الباحلتػاف بحػذؼ ال بػارات  من الخصائصوب د التحقػؽ    

 كاآلتى كما ىو موضك صدقيا أو لباتيا مما ترتب عمى ذلؾ إعادة ترقنـ ال بارات
 يحه .وطريقة تصح ىالذهنالصورة النهائية لمقياس القابمية لالستقطاب 

القابمنػة قنػاس مفػردة  تيػدؼ إلػى  75أب اد  تشتمؿ عمى   1صورتو النيا نة مف  ف تكوف المقناس   
ك ونت ػػػنف عمػػػى المفحػػػوص داخػػػؿ   ال ػػػادننفك والم ػػػاقنف الجػػػام ىلػػػد  الشػػػباب  الػػػذىنىل سػػػتقطاب 
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 - 75قناس بػنف  لمم الكمنةالمقناس أف نختار إجابة واحدة لكؿ مفردة مف المفردات ك وتتراوح الدرجة 
 التػػالىك ونوضػػك الجػػدوؿ الػػذىنىارتفػػاع القابمنػػة ل سػػتقطاب إلػػى   ك حنػػث تشػػنر الدرجػػة ال منػػا 252

 أرقاـ مفردات كؿ ب د مف اسب اد كما وردت بالصورة النيا نة لممقناس.
 

   الذهنى( : مفردات المقياس موزعة عمى األبعاد الثالثة لمقياس القابمية لالستقطاب  7جدول )
 عدد المفردات أرقاـ المفردات عومؿ المقناس

 25 17-12-51-52-55-21-22-21-22-1-7-2 الم رفىالب د 
 22 15-51-52-51 -52-21-27-22-1-2-5 االنف الىالب د 
 -11-12-12-11-12-51-57-52-21-22-25-1-2-1 االجتماعىد  الب

11-11-72-72-75 
21 

 التحقا من الفروض ومناقشة النتائج 
درجػػات طػػ ب  ىمتوسػػطد ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف يببنص الفببرض األول عمببى أنببه  

 عمى مسػػػتو  اسب ػػػاد الػػػذىنىك وال ػػػادننف  عمػػػى مقنػػػاس القابمنػػػة ل سػػػتقطاب اإلعاقػػػة   ذو الجام ػػػة  
    الكمنةوالدرجة 

تػػػنف مسػػػتقمتنف   ل نن T-Testوالختبػػار صػػػحة ىػػذ الفػػػرض قامػػػت الباحلتػػاف باسػػػتخداـ اختبػػار ت    
القابمنػػػة  فػػػ ال ػػػادننف  و  درجػػػات المجمػػػوعتنف  الم ػػػاقنفك ىلمت ػػػرؼ عمػػػى داللػػػة الفػػػروؽ بػػػنف متوسػػػط

  ىدالتالواسب اد  كما ىو موضك بالجدوؿ  الكمنة عمى مستو  الدرجة ىالذىنل ستقطاب 
 اإلعاقة ( ذوىن و ( بين ) العادي الكمية) األبعاد والدرجة  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا 8جدول )

 لداللةا ت قنمة   د.ح الم ناري  االنحراؼ الحسابى المتوسط ال دد  المجموعة المتػػػغنػػػر  
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 الم رفى
 دالة عند 5 ,127 222 1 ,221 21 ,52  12 وفعادن

 1 ,172 52 ,27 11 فو م اق  2 , 22 
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االنف الى

 نر دالةغ 2 ,122 222 7 ,222 55 ,22 12 وفعادن
 7 ,121 57 ,52 11 فو م اق

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االجتماعى

 دالة  عند 5 ,722 222 2 ,555 11 ,11 12 وفعادن
 2 ,211 12 ,22 11 فو م اق  2 , 22 

 االستقطاب 
 الذىنى

 دالة  عند 5 ,211 222 25 ,557 12 ,12 12 وفعادن
 21 ,255 15 ,12 11 فو م اق  2 , 22 
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اإلعاقػػة  ذو د وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف طػػ ب الجام ػػة  السببابا يتضببح مببن الجببدول
  الكمنػػةوالدرجػػة  االجتمػػاعىو  الم رفػػىوال ػػادننف عمػػى مقنػػاس القابمنػػة ل سػػتقطاب عمى مسػػتو  الب ػػد 

طػػػ ب إنيػػػـ أكلػػػر قابمنػػػة ل سػػػتقطاب مػػػف  أياتجػػػاه طػػػ ب الجام ػػػة الم ػػػاقنفك فػػػ وكانػػػت الفػػػروؽ 
بػػػنف طػػػ ب  ىاالنف ػػػالقنفك ولػػػـ توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا نة عمػػػى مسػػػتو  الب ػػػد غنػػػر الم ػػػا الجام ػػػة

 الجام ة الم اقنف وغنر الم اقنف . 
د ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا نة بػنف متوسػطات درجػات طػ ب  عمى أنه الثانيينص الفرض   

  الكمنػػػةوالدرجػػػة   عمى مسػػػتو  اسب ػػػادالػػػذىنىالجام ػػػة الم ػػػاقنف   عمػػػى مقنػػػاس القابمنػػػة ل سػػػتقطاب 
 ت ز  لنوع اإلعاقة   سم نة ك بصرنة ك حركنة  .

اتجػػػػاه واحػػػػد  فػػػػ والختبػػػػار صػػػػحة ىػػػػذا الفػػػػرض قامػػػػت الباحلتػػػػاف بػػػػ جراء تحمنػػػػؿ التبػػػػانف اسحػػػػاد   
OneWayANova  التالىالجدوؿ بوضك كما ىو ملدراسة الفروؽ بنف المجموعات الل ث  
  الذهنىاالستقطاب  فيبين المجموعات الثالث ( : تحميل التباين األحادى   9جدول )  

 مستو  الداللة قنمة ؼ متوسطات المرب ات درجات الحرنة مجموع المرب ات مصدر التبانف المتغنر
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 الم رفى
 

 2,221 15,512 5 277,215 بنف المجموعات
 

 دالة عند 
 27,222 12 2215,222 داخؿ المجموعات   2, 22 

   15 2512,225 كمى 
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 االنف الى
 

 7,171 15,121 5 212,722 بنف المجموعات
 

 دالة عند 
 52,152 12 2122,225 داخؿ المجموعات   2, 22 

   15 2112,221 كمى 
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االجتماعى

 

 7,112 212,121 5 175,211 بنف المجموعات
 

 دالة عند 
 11,251 12 1222,121 داخؿ المجموعات   2, 22 

   15 1227,222 كمى 
 االستقطاب 

 الذىنى
 

 2,252 112,712 5 2172,172 بنف المجموعات
 

 دالة عند 
 227,175 12 25111,157 داخؿ المجموعات   2, 22 

   15 27252,522 كمى 
  عمػػى مسػػتو  22,2 ك 2, 22أف قنمػػة ؼ دالػػة عنػػد مسػػتو  داللػػة  يتضببح مببن الجببدول السببابا   

تب ػػا  لنػػوع  إحصػػا نا  ن نػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة  ممػػاك وجمنػػا اسب ػػادك ىالػػذىنل سػػتقطاب  لكمنػػةاالدرجػػة 
وأب ادهك ولتحدند اتجػاه الفػروؽ قامػت الباحلتػاف بتطبنػؽ اختبػار شػنفنو  الذىنىاالستقطاب  ف اإلعاقة 

 د التالىكما ىو موضك بالجدوؿ 
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 الذهنىين المجموعات الثالث عمى مقياس االستقطاب ( : نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية ب11جدول )
 المجموعة  الب د

   أ   
 االنحراؼ  المتوسط ف   

 الم نار 
 المجموعة

   ب    
متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الفرؽ
 الخط  
 الم نار 

 مستو  الداللة   

 الب د 
 الم رفى

 ف و الم اق
 سم نا  

12 
 

55,52 
 

7,271 
 

  2, 22  2, 255 2,211 *1,221 بصرنا   فو الم اق
 غنر دالة 2, 111 171. 2, 227- حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 بصرنا   

  2, 22  2, 255 2,211 *1,221- سم نا   فو الم اق 1.111 21.52 52
  2, 22  2, 221 2,215 *1,221- حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 حركنا  

 دالة غنر , 111 171ك 2, 227 سم نا   فو الم اق 1,212 55,12 15
  2, 22  221,2  2,215 *1,221 بصرنا   فو الم اق

 
 الب د 

 االنف الى

 ف و الم اق
 سم نا  

  2, 22  221,2 2,157 *1,111 بصرنا   فو الم اق 7,222 52,17 12
 غنر دالة 122,2 2,227 2,121 حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 بصرنا   

  2, 22  221,2 2,157 *1,111- سم نا   فو الم اق 1,121 52,12 52
 غنر دالة 515,2 2,122 5,212- حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 حركنا  

 غنر دالة 122,2 2,227 2,121- سم نا   فو الم اق 7,111 57,21 15

 غنر دالة 515,2 2,122 5,212 بصرنا   فو الم اق

 
 الب د 

 االجتماعى

 ف و الم اق
 م نا  س 

  2, 22 215,2 2,121 *7,157 بصرنا   فو قالم ا 2,212 11,11 12
 غنر دالة 112,2 2,217 2, 271 حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 بصرنا   

  2, 22  215,2 2,121 *7,157- سم نا   فو الم اق 2,222 15,12 52
  2, 22  211,2 2,115 *7,212- حركنا   فو الم اق

 ف و الم اق
 حركنا  

 غنر دالة 112,2 2,217 271,2 - سم نا  ف و الم اق 2,722 11,21 15
  2, 22  211,2 2,115 *7,212 بصرنا   فو الم اق

الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الكمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ل ستقطاب 

 الذىنى

 ف و الم اق
 سم نا  

  2, 22  221,2 1,221 *22,711 بصرنا   فو الم اق 25,111 12,15 12
 غنر دالة 172,2 1,212 2,151 ف حركنا  و الم اق

 ف و الم اق
 بصرنا   

  2, 22  221,2 1,221 *22,711 ف سم نا  و الم اق 22,122 17,12 52
  2, 22  251,2 1,272 *1,222- ف حركنا  و الم اق

 ف و الم اق
 حركنا  

 غنر دالة 172,2 1,212 2,151- ف سم نا  و الم اق 21,212 17,22 15
  2, 22  251,2 1,272 *1,222 بصرنا   فو الم اق
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 الجدول السابا : يتضح من 
 الكمنػػػػةالدرجػػػػة  فػػػػ  بصػػػػرنا  والم ػػػػاقنف  سػػػػم نا  بػػػػنف الم ػػػػاقنف  ةإحصػػػػا نأ   وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 

أكلػػر قابمنػػػة  سػػم نا  إف الم ػػاقنف  أيك  سػػم نا  اتجػػاه الم ػػاقنف  فػػ وجمنػػا أب ػػاده  الػػذىنىل سػػتقطاب 
 . بصرنا  مف الم اقنف  الذىنىل ستقطاب 

 الكمنػػػػةالدرجػػػة  فػػػػ  بصػػػرنا  والم ػػػػاقنف  حركنػػػا  بػػػػنف الم ػػػاقنف  ةإحصػػػا نب   وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػػة 
 حركنػا  إف الم ػاقنف  أيك  حركنػا  اتجاه الم اقنف  ف  االجتماعىو  الم رفىوالب دنف  الذىنىل ستقطاب 

 . بصرنا  مف الم اقنف  الذىنىأكلر قابمنة ل ستقطاب 
 الكمنػػػةالدرجػػػة  فػػػ  سػػػم نا  والم ػػػاقنف  نػػػا  حركبػػػنف الم ػػػاقنف  ةإحصػػػا ن ج  ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة

 . الذىنىل ستقطاب 
بػػػنف متوسػػػطات درجػػػات طػػػ ب  إحصػػػا نا  د ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػة  يبببنص الفبببرض الثالبببث عمبببى أنبببه  

  ك و  ال ػػادننف والم ػػاقنف  سػػم نا    ك و  ال ػػادننف والم ػػاقنف  بصػػرنا  الجام ػػة  ال ػػادننف ك والم ػػاقنف 
عمػػػى مسػػػتو   االجتمػػػاعىعمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ  الػػػذىنىنػػػة ل سػػػتقطاب   عمػػػى مقنػػػاس القابمحركنػػػا  

 . الكمنةاسب اد والدرجة 
  ل ننتػنف مسػتقمتنف  T- Testوالختبار صحة ىذ الفرض قامػت الباحلتػاف باسػتخداـ اختبػار ت      

ك سػػػػم نا  لمت ػػػرؼ عمػػػػى داللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػنف متوسػػػػطات درجػػػػات كػػػػؿ مجمػػػػوعتنف مسػػػػتقمتنف  الم ػػػػاقنف 
القابمنػػػػة ل سػػػػتقطاب  فػػػػ ك ال ػػػػادننف   حركنػػػػا  ك ال ػػػػادننف ك  الم ػػػػاقنف  بصػػػػرنا  ننف ك  الم ػػػػاقنف ال ػػػػاد
 د  التالىواسب اد   كما ىو موضك بالجدوؿ  الكمنة عمى مستو  الدرجة الذىنى

 :  الذهنىالقابمية لالستقطاب  في سمعياً ن يأ ( الفروا بين العاديين والمعاق
 ( سمعياً بين ) العاديين والمعاقين  الذهنىالستقطاب ا في( : الفروا 11جدول )

ال ػػػػػدد    المجموعة المتػػػغنػػػر   
  

 المتوسط 
 الحسابى

 االنحراؼ  
 الم ناري  

 درجات
 الحرنة  

 قنمة  
 ت    

 مستو  
 الداللة 

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الم رفى

ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 سم نا  

12 55,52 7,271 27 1,522    22, 2   

 1,221 21,52 12 فو عادن
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 االنف الى
ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق

 سم نا  
12 52,17 7,222 27 1,221    22, 2   

 7,222 55,22 12 فو عادن
   2 ,22    5,112 27 2,212 11,11 12ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقالب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
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 سم نا   االجتماعى
 2,555 11,11 12 فو عادن

 االستقطاب 
 الذىنى

ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 سم نا  

12 12,15 25,111 27 1,711    22, 2   

 25,557 12,12 12 فو عادن
 سػػم نا  الجام ػػة الم ػػاقنف  طػػ بنتضػػك مػػف الجػػدوؿ السػػابؽد وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف 

  وكانت الفروؽ الكمنةوال ادننف عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب   عمى مستو  جمنا اسب اد والدرجة 
أكلر قابمنة ل ستقطاب مف ط ب  سم نا  لم اقنف إف ا أيك  سم نا  اتجاه ط ب الجام ة الم اقنف  ف 

 .   ال ادننف  الجام ة غنر الم اقنف
 :  الذهنىالقابمية لالستقطاب  في بصرياً ب (   الفروا بين العاديين والمعاقين 

 (بصرياً بين ) العاديين والمعاقين  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا 12جدول ) 
ل ػػػػدد ا المجموعة المتػػػغنػػػر   

  
 المتوسط 
 الحسابى

 االنحراؼ  
 الم ناري  

 درجات
 الحرنة  

 قنمة  
 ت    

 مستو  
 الداللة 

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الم رفى

ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 بصرنا  

 غنر دالة 2,221 21 1,111 21,52 52

 1,221 21,52 12 فو عادن
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 االنف الى
ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 بصرنا  

 غنر دالة 2,212 21 1,121 52,12 52

 7,222 55,22 12 فو عادن
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االجتماعى

ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 بصرنا  

 غنر دالة 2,571 21 2,222 11,11 52

 2,555 11,11 12 فو عادن
 االستقطاب 

 الذىنى
ف و م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق
 بصرنا  

 غنر دالة 2,121 21 22,122 12,15 52

 25,557 12,12 12 فو عادن
بػػنف طػػ ب الجام ػػة الم ػػاقنف د عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة يتضببح مببن الجببدول السببابا

 .  الكمنةجمنا اسب اد والدرجة  وال ادننف عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب   عمى مستو  بصرنا  
 :  الذهنىالقابمية لالستقطاب  في حركياً ج ( الفروا بين العاديين والمعاقين 



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
 مختمفة من طالب الجامعة ذوي اإلعاقة وأقرانهم العاديين لدي عينات
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 ( ركياً حبين ) العاديين والمعاقين  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا  13جدول ) 
 
 
 

   
 المتػػػغنػػػر

ال دد    المجموعة
  

 المتوسط 
 الحسابى

 ؼ االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  
 الم ناري 

 قنمة    د.ج
 ت    

 مستو  
 الداللة 

 الب د
 الم رفى 

   2 ,22   1,771 22 1,212 55,12 15 حركنا  ف و م اق
 1,221 21,52 12 فو عادن

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االنف الى

 غنر دالة 2,522 22 7,111 57,21 15 ف حركنا  و م اق
 7,222 55,22 12 فو عادن

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االجتماعى

   2 ,22   5,172 22 2,722 11,21 15 ف حركنا  و م اق
 2,555 11,11 12 فو عادن

 االستقطاب 
 الذىنى

   2 ,22   5,122 22 21,212 17,22 15 ف حركنا  و م اق
 25,557 12,12 12 فو عادن

 حركنػػا  الجام ػػة الم ػػاقنف  طػػ بجػػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػػا نة بػػنف د و يتضببح مببن الجببدول السببابا
والدرجػػػة  االجتمػػػاعىوالب ػػػد  الم رفػػػىوال ػػػادننف عمػػػى مقنػػػاس القابمنػػػة ل سػػػتقطاب عمى مسػػػتو  الب ػػػد 

أكلر قابمنة  حركنا  إف الم اقنف  أيك  حركنا  اتجاه ط ب الجام ة الم اقنف  ف   وكانت الفروؽ  الكمنة
 . االنف الىالب د  ف  إحصا نا  ط ب الجام ة ال ادننف ك ولـ توجد فروؽ دالة  ل ستقطاب مف

 الجام نةدرجات ط ب  ىبنف متوسط إحصا نا  د ال توجد فروؽ دالة  ينص الفرض الرابع عمى أنه  
نػػػػاث   عمػػػػى مقنػػػػاس القابمنػػػػة ل سػػػػتقطاب  عمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ  الػػػػذىنىت ػػػػز  لمنػػػػوع   ذكػػػػور ك وا 

  كؿ  حركنا  / الم اقنف  سم نا  / الم اقنف  بصرنا  عننات البحث  ال ادننف / الم اقنف  لد  االجتماعى
 عمى حدة . 

-Mannاف باسػػتخداـ اختبػػار مػػاف ونتنػػى ال برامتػػر   تػػوالختبػػار صػػحة ىػػذ الفػػرض قامػػت الباحل  
Whitney  ة   الجام ػ طػ بدرجػات  ى  ل ننتنف مستقمتنف لمت ػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػنف متوسػط

واسب ػػاد  لػد  عننػػات  الكمنػة  عمػػى مسػتو  الدرجػػة  الػذىنىالقابمنػة ل سػػتقطاب  فػػ الػذكور واالنػاث  
  التالىالبحث كما ىو موضك بالجدوؿ 

   الذهنىالقابمية لالستقطاب  في سمعياً أ ( الفروا بين الذكور واالناث المعاقين 
 )االذكور واالناث( بين سمعياً  لدى المعاقين الذهنىاالستقطاب  في(: الفروا 14جدول) 

 الداللة مستو    Z  قنمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ال دد    المجموعة المتػػػغنػػػر   
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 522 22,27 21 ذكور الم رفىالب د 
2,512 

 غنر دالة
 512 22,22 21 اناث

 521,2 22,75 21 ذكور االنف الىالب د 
2,552 

 غنر دالة
 515,2 22,21 21 اناث

 512 21,22 21 ذكور االجتماعىالب د 
-257 ,2 

 غنر دالة
 522 27,77 21 اناث

 االستقطاب 
 الذىنى

 512,2 21,11 21 ذكور
2,125 

 غنر دالة
 522,2 27,12 21 اناث

 سػم نا  الجام ػة الم ػاقنف  طػ ببػنف  ا  إحصػا ن دالػةدعػدـ وجػود فػروؽ تضح من الجبدول السباباي   
   . الكمنةالناث عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب  عمى مستو  اسب اد والدرجة  الذكور وا

  الذهنىالقابمية لالستقطاب  في بصرياً ب ( الفروا بين الذكور واالناث المعاقين 
 ) االذكور واالناث( بين بصرياً لدى المعاقين  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا 15جدول )

 الداللة مستو    Z قنمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ال دد    المجموعة المتػػػغنػػػر   
 11 1,22 22 ذكور الم رفىالب د 

5,227 
   22, 2   

 251 27,22 1 اناث
 11 1,21 22 ذكور االنف الىالب د 

5,255 
   22, 2   

 252 21,77 1 اناث
 11,2 1,12 22 ذكور االجتماعىالب د 

2,111 
 غنر دالة

 225,2 25,2 1 ثانا
 االستقطاب 

 الذىنى
 12 1,15 22 ذكور

5,571 
   22, 2   

 257 21,11 1 اناث
 الذكور واالنػاث  عمػػى بصػػرنا  بػػنف الم ػاقنف  ا  إحصػا ن دالػػةد وجػػود فػروؽ يتضبح مببن الجببدول السبابا
وكانػت الفػػروؽ   فقػطك  الكمنػػةوالدرجػة  االجتمػاعىو  الم رفػػى نفالب ػد فػىمقنػاس القابمنػة ل سػػتقطاب  

 . االنف الىالب د  ىف ا  اتجاه االناث ك ولـ توجد فروؽ ذات داللة إحصا ن ف 
   الذهنىالقابمية لالستقطاب  في حركياً ج ( الفروا بين الذكور واالناث المعاقين 

 بين ) االذكور واالناث( حركياً لدى المعاقين  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا 16جدول )
 الداللة مستو    Z ةقنم   مجموع الرتب  متوسط الرتب دال د   المجموعة ػػػرالمتػػػغن   

 غنر دالة 2,277 512,2 22,21 21 ذكور الم رفىالب د 



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
 مختمفة من طالب الجامعة ذوي اإلعاقة وأقرانهم العاديين لدي عينات
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 572,2 21,21 21 اناث
 522 21,12 21 ذكور االنف الىالب د 

2,122 
 غنر دالة

 521 52,51 21 اناث
 517,2 27,72 21 ذكور االجتماعىالب د 

2,222 
 غنر دالة

 521,2 21,2 21 اناث
 االستقطاب 

 الذىنى
 527,2 21,15 21 ذكور

2,112 
 غنر دالة

 521,2 52,51 21 اناث
الجام ػػة الم ػػاقنف  طػػ بعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف  يتضببح مببن الجببدول السببابا:

    الكمنةتو  اسب اد والدرجة   الذكور واالناث عمى مقناس القابمنة ل ستقطاب  عمى مسحركنا  
   الذهنىالقابمية لالستقطاب  في( الفروا بين الذكور واالناث العاديين   د

 لدى العاديين بين ) االذكور واالناث( الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا  17 ) جدول 
 لداللة امستو    Z  قنمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب ال دد   المجموعة المتػػػغنػػػر   

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الم رفى

 525 21,21 25 ذكور
-2,272 

 غنر دالة
 721 21,21 51 اناث

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االنف الى

 551 21,21 25 ذكور
-2,727 

 غنر دالة
 722 21,71 51 اناث

الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االجتماعى

 527,2 52,52 25 ذكور
-2,175 

 غنر دالة
 112,2 22,11 51 اناث

 االستقطاب 
 الذىنى

 551,2 21,12 25 ذكور
-2,722 

 غنر دالة
 725,2 21,2 51 اناث

   ال ػػادننف  طػػ ب الجام ػػةعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف  يتضببح مببن الجببدول السببابا:
    الكمنةعمى مقناس القابمنة ل ستقطاب   عمى مستو  جمنا اسب اد والدرجة    الذكور واإلناث

ـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف الػػذكور واالنػػاث عمػػى نتضػػك مػػف نتػػا   الفػػرض الرابػػا عػػد  
القابمنػػة ل سػػػتقطاب  فػػػ    سػػم نا  ك والم ػػاقنف  حركنػػػا  مسػػتو  عننػػات البحػػػث   ال ػػادننف ك والم ػػاقنف 

اتجػػاه  فػػ فقػػد وجػػدت فػػروؽ بػػنف اإلنػػاث والػػذكور  بصػػرنا  ك أمػػا عمػػى مسػػتو  عننػػة الم ػػاقنف  الػػذىنى
 .  بصرنا  أكلر قابمنة ل ستقطاب مف الذكور الم اقنف  بصرنا  الم اقات  أف اإلناث يمجموعة اإلناث أ

درجػػات الطػػ ب  ىبػػنف متوسػػط إحصػػا نا  د ال توجػػد فػػروؽ دالػػة  نص الفببرض الخببامس عمببى أنببهيبب 
عمػى  الػذىنىت ز  لدرجة اإلعاقة   كمنة / جز نػة   عمػى مقنػاس القابمنػة ل سػتقطاب  ط ب الجام ة

   كؿ عمى حدة . سم نا  / الم اقنف  بصرنا    الم اقنف  ىعننتلد   اعىاالجتمشبكات التواصؿ 
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-Mannوالختبػػار صػػحة ىػػذ الفػػرض قامػػت الباحلػػاف باسػػتخداـ اختبػػار مػػاف ونتنػػى ال برامتػػر       
Whitney درجػػػات طػػػ ب الجام ػػػة  متوسػػػطى  ل ننتػػػنف مسػػػتقمتنف لمت ػػػرؼ عمػػػى داللػػػة الفػػػروؽ بػػػنف
  عمػػػى مسػػػتو   الػػػذىنىسػػػتقطاب القابمنػػػة ل  فػػػ   ة كؿ عمػػػى حػػػدصػػػرنا  بوالم ػػػاقنف  سػػػم نا  الم ػػػاقنف 
  التالىواسب اد   ت ز  لدرجة اإلعاقة   كمنة / جز نة  كما ىو موضك بالجدوؿ  الكمنةالدرجة 

  الذهنىالقابمية لالستقطاب  في) كميًا وجزئيًا (   بصرياً أ ( الفروا لدى المعاقين 
 ة (الجزئىو  1الكميةاإلعاقة  ذوى)   بصرياً لدى المعاقين  الذهنىطاب االستق في( : الفروا 18جدول ) 

ل ػػدد    المجموعة المتػػػغنػػػر   
  

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو    Z  قنمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب
 الداللة 

 ةالجز ىاإلعاقة  ذو  الم رفىالب د 
1 

1,51 
 

11,2 
2,171 

 غنر دالة

 252,2 22,2 22 الكمنةاإلعاقة  ذو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الب

 االنف الى
 ةالجز ىاإلعاقة  ذو 

1 
22,21 

 
12,2 

2,551 
 غنر دالة

 221,2 22,11 22 الكمنةاإلعاقة  ذو 
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 االجتماعى
 12 22,21 1 ةالجز ىاإلعاقة  ذو 

-227 ,2 
 غنر دالة

 227 22,12 22 الكمنةاإلعاقة  ذو 
 االستقطاب 

 الذىنى
 11 1,21 1 ةالجز ىاإلعاقة  ذو 

2,212 
 غنر دالة

 251 22,21 22 الكمنةاإلعاقة  ذو 
الجام ػػة الم ػػاقنف  د عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف طػػ بيتضببح مببن الجببدول السببابا

ت ز  لدرجة اإلعاقة   كمنة / جز نػة   عمػى مقنػاس القابمنػة ل سػتقطاب   عمػى مسػتو  جمنػا  بصرنا  
   . الكمنةاسب اد والدرجة 
   الذهنىالقابمية لالستقطاب  في) كميًا وجزئيًا (  سمعياً ن المعاقين ب ( الفروا بي

 ( 2ةالجزئىو  الكميةاإلعاقة  ذوى)  سمعياً لدى المعاقين  الذهنىاالستقطاب  في( : الفروا  19جدول ) 
 قنمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ال دد    المجموعة المتػػػغنػػػر   

  Z  
 مستو  
 الداللة 

 غنر دالة 2,211 521.2 22.17 21 ةالجز ىاإلعاقة  ذو  الم رفى الب د
                                           

1
 االعاقة الكلية يقصد بها المكفىفين ، واالعاقة الجزئية هم ضعاف البصر  

 
2

 ا االعاقة الجزئية هم ضعاف السمع االعاقة الكلية هما الصم بينم 



 فاطمة الزهراء عبد الباسط  
 فاطمة الزهراء محمد

 ذهني عبر شبكات التواصل االجتماعي اسة مقارنة لالستقطاب الدر 
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 551.2 22.15 27 الكمنةاإلعاقة  ذو 
 512 22.17 21 ةالجز ىاإلعاقة  ذو  االنف الىالب د 

2,272 
 غنر دالة

 552 22.21 27 الكمنةاإلعاقة  ذو 
 512.2 21.22 21 ةالجز ىاإلعاقة  ذو  االجتماعىالب د 

112 ,2 
 غنر دالة

 527.2 27.22 27 الكمنةاإلعاقة  ذو 
 االستقطاب 

 الذىنى
 511.2 22.11 21 ةالجز ىاإلعاقة  ذو 

2,521 
 غنر دالة

 521.2 22.27 27 الكمنةاإلعاقة  ذو 
الجام ػػة الم ػػاقنف  د عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا نة بػػنف طػػ بيتضببح مببن الجببدول السببابا

إلعاقػة   كمنػػة / جز نػػة   عمػى مقنػػاس القابمنػػة ل سػتقطاب  عمػػى مسػػتو  جمنػػا ت ػػز  لدرجػػة ا سػم نا  
   . الكمنةاسب اد والدرجة 
 مناقشة النتائج 

اإلعاقػػة أكلػػر قابمنػػة  ذو عػػدة نتػػا   مػػف أىميػػا أف طػػ ب الجام ػػة  الحػػالىأظيػػرت نتػػا   البحػػث     
 االجتماعىوالب د  الم رفىوالب د  منةالكمف الط ب ال ادننف عمى مستو  الدرجة  الذىنىل ستقطاب 

 ك وترجػػا الباحلتػػاف مػػف وجيػػة نظرىمػػا ذلػػؾ إلػػى أف إصػػابة اسفػػراد بػػب ض اإلعاقػػات قػػد نضػػ ؼ مػػف 
م رفنػػا  واجتماعنػػا   بشػػكؿ كبنػػر ك  ـك ممػػا نج ػػؿ تػػ لنر اآلخػػرنف عمػػني االجتماعنػػةو  الم رفنػػةميػػاراتيـ 

مػف  االجتمػاعىعاقػة أكلػر اسػتخداما  لشػبكات التواصػؿ اإل ذو ف اسفػراد أوربما نرجا ذلؾ أنضػا  إلػى 
ال ادننف ك ربما كنوع مف الت ونض عف عدـ قدرتيـ عمى التواصؿ المستمر ما ال ػادننف ممػا نج ميػـ 

 . الم رفنةأكلر قابمنة ل ستقطاب مف اآلخرنف وأكلر ت لرا  بآرا يـ 
نب حناتو ك حنػث تسػاعدنا الحػواس فػ  ول ؿ فقداف الفرد لب ض حواسو  نؤلر عمى ال دند مف جوا   

مػف مجموعػػة نسػػتخدـ الم مومػات المكتسػػبة مػػف  جػػزءا  رنف وتمبنػػة حاجتنػػا سف نكػوف التواصػؿ مػػا اآلخػ
 & Oldham, 1989 Fruehlingخ ؿ حواسنا لمساعدتنا ف  الحفاظ عمى ع قات إنسػاننة جنػدة  

Dawis,  
وتسػاعد  كلػد  الم ػاقنف االجتماعنػة  ال  قػات تقػو  االجتمػاعىوعمى الرغـ مف إف مواقػا التواصػؿ   

وتزنػػد مػػف شػػ ورىـ بالتقبػػؿ مػػف اآلخػػرنف سنيػػا تتػػنك فػػرص ل ػػرض ك عمػػى تحسػػنف الحالػػة النفسػػنة ليػػـ 
 Szwedo, Mikamiمانف ولنو مما ن زز مف احتػراميـ وتقػدنرىـ لػذاتيـ ونجنػبيـ المشػاعر السػمبنة  

& Allen,2012, p.455 كػػالفنس بػػوؾ وغنػػره قػػد توصػػؿ  االجتمػػاعىصػػؿ   إال إف شػػبكات التوا
قد ال نوجد مف نصحك ىذه  أنواسفكار لمشباب بطرنقة مضممة وتطرح أفكارا  مغموطة ك باإلضافة إلى 

  أف اسنماط 2112 . ونر  أبوشنب  522ك ص 5222ىذه الوسا ؿ شفنؽ ك  ف المفاىنـ المغموطة 
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"وىػػػو احتنػػػاج اجتمػػػاعى مكتسػػػب  مػػػف نمػػػاذج  مػػػاعىاالجتالخاصػػػة بتمبنػػػة الحاجػػػة لمتقػػػدنر  السػػػموكنة
مت ددة مف ال ػادات السػموكنة الخاصػة بموضػوعات ملػؿ أف نكػوف الفػرد موضػا قبػوؿ وتقػدنر واحتػراـ 

ك ك وأف نكػػوف ب نػػدا  عػػف اسػػتيجاف المجتمػػا لػػو ونبػػذه لػػو اجتماعنػػةمػػف اآلخػػرنف" وأف تكػػوف لػػو مكانػػة 
 وأف وجوده وجيوده الزمة لدخرنف. جتماعنةاحاجة نرضنيا ش ور الفرد ب ف لو قنمة  ىوى

عمػى مسػتخدمنيا مػف  االجتمػاعىومف خػ ؿ مػا سػبؽ مػف التػ لنرات المحتممػة لشػبكات التواصػؿ      
اإلعاقػػػة قػػػد  ذو نتسػػػـ بيػػػا ف ػػػات  التػػػ اإلعاقػػػة ربمػػػا تكػػػوف أكبػػػر فمػػػف الممكػػػف أف الخصػػػا ص  ذو 

ر مف أقرنيـ ال ادننف وىو ما أظيرتو نتنجة ىذا أكب ةتج ميـ أكلر عرضة لمت لر بآراء اآلخرنفك بصور 
ك ونمكػف عػزو ذلػؾ  االنف ػالىكما أشارت نتا   ىذا الفرض إلػى عػدـ وجػود فػروؽ فػ  الب ػد الفرض. 

إلػػػى أنػػػو نمكػػػف لمنػػػاس إظيػػػار ىػػػذه الصػػػفات بػػػنفس الدرجػػػة فػػػ  القنػػػاس ال ػػػاـ ك لكػػػف ىػػػذا ال نسػػػتب د 
 االخت فات ف  المجاالت اسخر .

اإلعاقة السػم نة أكلػر قابمنػة ل سػتقطاب  ذوأف ط ب الجام ة  اللان سفرت نتا   الفرض وقد أ     
أكلػػر اسػػتقطابا   حركنػػا  ك كػػذلؾ طػػ ب الجام ػػة الم ػػاقنف  بصػػرنا  مػػف طػػ ب الجام ػػة الم ػػاقنف  الػػذىنى

ونرجػا  ك الػذىنىأقػؿ ف ػات اإلعاقػة قابمنػة ل سػتقطاب  بصػرنا  أف الم ػاقنف  أيك  بصػرنا  مف الم اقنف 
 عقمنػػا  مػػا عػػدـ التػػ لر  االجتمػػاعىعمػػى االسػػتفادة مػػف مواقػػا التواصػػؿ  بصػػرنا  ذلػػؾ إلػػى قػػدرة الم ػػاقنف 

أف االنترنػػت شػػجا الم ػػاقنف إلػػى   5222بػػآراء وأفكػػار اآلخػػرنفك وقػػد أشػػارت نتػػا   دراسػػة الحػػارلى  
عتماد عمى أنفسيـك مكنتيـ مف اال االجتماعىعمى الوصوؿ لمم موماتك وأف شبكات التواصؿ  بصرنا  

وأنيا تسػاعدىـ  وساعدتيـ عمى تطونر مياراتيـ لمتواصؿ ما اآلخرنف مما عزز لقتيـ ب نفسيـ خاصة  
إط ع اآلخػرنف عمػى مػانقوموف بػو ك كمػا أنيػـ نػروف أف   ـى تكونف خصوصنة ليـ مف خ ؿ عدعم

ا أنضػا  ت ػػرض الم ػػاقنف مجػاؿ الت مػػنـ ك وربمػا نرجػػ  ىفػػتفادة مػف اإلنترنػػت ىنػاؾ فرصػػو متاحػة ل سػػ
ف ال دند مف ال وامؿ النفسنة  تؤلر عمػى أبشكؿ أكبر مف باقى الف ات إلى  الذىنىل ستقطاب  سم نا  

 Fruehling & Oldham, 1989اإلدراؾ  والقػػنـ واالىتمامػػات والػػدوافا وال واطػػؼ والتوق ػػات  
Dawis,   ف الػػػذكور عمػػػػى ب ػػػد الػػػػذكاء أف متوسػػػػط أداء المكفػػػوفن دراسػػػتو أنضػػػا   . وقػػػد أظيػػػرت نتػػػػا

أعمػػى مػػف متوسػػط أداء أقػػرانيـ الصػػـ وأف الفػػروؽ أقػػؿ بػػنف اإلنػػاث الصػػـ والكفنفػػات. وقػػد  االجتمػػاعى
 -المنطقػػى الرناضػػى –متوسػػط الػػذكاء المغػػو   فػػ   وجػػود فػػروؽ 5221أظيػػرت نتػػا   دراسػػة عمػػى  

ب الصـ والمكفوفنف مف عمر بنف الط  الكمنةالوجود ك  والدرجة  –الطبن ى  -االجتماعى -المكانى
  أف اإلعاقػة السػم نة البسػنطة لمفػرد 5222سنة فما فوؽ لصالك المكفوفنف.  ونذكر عبد الحػى   25
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وجػػود ملنػػرات  فػػ اإلنتبػػاهك وعػػدـ القػػدرة عمػػى التركنػػز خاصػػة  فػػ قػػد تج مػػو ن ػػانى أحنانػػا  مػػف تشػػتت 
ن ػػانوف مػػف ضػػ ؼ  سػػم نا  أف الم ػػاقنف   إلػػى 5221جاذبػػة ل نتبػػاه . أشػػارت نتػػا   دراسػػة الزنػػاتى  

اللقػػة بػػالنفس وضػػ ؼ القػػدرة عمػػى إدارة الوقػػت ك حنػػث توصػػمت الدراسػػة إلػػى إف نسػػبة اللقػػة بػػالنفس 
 %   . 2,55لدنيـ التت د    

مػف الم ػاقنف  الػذىنىأقؿ قابمنة ل ستقطاب  بصرنا  وىذه كميا أمور نمكف أف تج ؿ ف ة الم اقنف      
 .سم نا  
مػف  الػذىنىأكلػر قابمنػة ل سػتقطاب  سػم نا  أف الطػ ب الم ػاقنف  نتا   ىذا البحػثأظيرت  كما      

الط ب ال ادننفك وىذه النتنجػة تبػدو نتنجػة منطقنػة وم قولػة ك وترجػا مػف وجيػة نظػر الباحلتػاف إلػى 
 ومػا نترتػب عمنيػا مػف نقػص خبػراتيـ مقارنػة سػم نا  الم ػاقنف  لد  أف ض ؼ ميارات التوصؿ المفظى

 قدراتيـ عمى تقننـ ودحض اسفكار المقدمة إلنيـ فكرنا  . وعمىبال ادننف نؤلر عمى مياراتيـك 
مػػف  الػػذىنىأكلػػر قابمنػػة ل سػػتقطاب  حركنػػا  الم ػػاقنف  لتشػػنر إلػػى أف الحػػالىنتنجػػة البحػػث  تػػ ت و    

كلنػر مػف  فػ يػـ بػ ف إعػاقتيـ الحركنػة قػد تج م رىاك ونمكف تفسن نتنجة منطقنة أنضا   ك وىذه ال ادننف
اسحنػػاف غنػػػر قػػػادرنف عمػػى الخػػػروج لمخػػػارج واالحتكػػاؾ بػػػاآلخرنف ك ممػػػا نج ميػػـ أكلػػػر اعتمػػػادا  عمػػػى 

وقػػػد تكػػػوف المسػػػانرة بيػػػدؼ الحفػػػاظ عمػػػى الصػػػداقات  كلكسػػػب صػػػداقات االجتمػػػاعىوسػػػا ؿ التواصػػػؿ 
 نؤلر عمى صورة وتقننـ الذات لدنو . الذ  وتجنب االنتقاد 

أف اإلعاقػة الحركنػة   Younesi,  Movallali, Rostami & Biglarian (2015فقػد أوضػك      
بالسػػمب عمػػى صػػػورة الشػػخص لذاتػػو وقػػػد نصػػاب باالحبػػاط واالكت ػػاب بسػػػبب عػػدـ قدرتػػو عمػػػى تػػؤلر 

 ننشطة الحناة النومنة مما نج مو أكلر ت لرا  بآراء اآلخرنف .أالحركة وممارسة 
أف طػػػ ب الجام ػػػة نسػػػتخدموف  Zywica & Danowsk (2008وقػػػد أظيػػػرت دراسػػػة      

Facebook جتمػػػػػاعىك فيػػػػػو ن طػػػػػى فرصػػػػػة االجتمػػػػػاع  و الت ػػػػػونض اللمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى الت زنػػػػػز ا
  1921. ووفقا  لفروند   حركنا  او  سم نا  قد نفتقده الم اؽ  الذ   االجتماعىلمحصوؿ عمى الت ونض 

لـ توجػو مشػاعره وأفكػاره إلػى  إرادتو وتمنزه ىف ف الفرد الذي نشارؾ لب ض الوقت ف  حشد نشط تختف
 الوجية الت  نحددىا المستقطب . 

القابمنة ل ستقطاب  ف ك وال ادننف  بصرنا  أما عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا نة بنف الم اقنف     
أزالػت ال دنػػد مػػف الفػػروؽ بػػنف  التػػ ظيػػرت حػػدنلا  و  التػػ ترجػػا إلػػى التكنولوجنػػا المسػاعدة و  فقػػد الػذىنى

استخدـ الفنسبوؾ لمػا وفرتػو التكنولوجبػا مػف تقننػات تتػنك قػراءة  ف عمى اسقؿ  –لمبصرنف ال ادننف وا
وج مػتيـ عمػى وعػى تػاـ بمػا نػدور حػوليـ مػف م ػارؼ ال تقػؿ عػف مان رفيػا  -المواد المكتوبة والصور
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 ونػػػػدركيا ال ػػػػادنوفك كمػػػػا ج مػػػػتيـ أكلػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى القػػػػراءة والمتاب ػػػػة واكتسػػػػاب ال دنػػػػد مػػػػف اللقافػػػػات
واالط ع عمى كؿ ماىو جدند مما نج ميـ لدنيـ قدرة عالنة عمى التفكنر والتفنند لافكار وعدـ الت لر 

 الشدند بالغنر . 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا نة بنف الذكور واإلناث أنضا   الحالىوقد أظيرت نتا   البحث     
ك  سػػػم نا  وذلػػػؾ لػػد    الم ػػػاقنف  اعىاالجتمػػػعبػػػر شػػػبكات التواصػػؿ  الػػذىنىالقابمنػػػة ل سػػػتقطاب  فػػ 

ك وال ػادننف   ك وترجػا الباحلتػاف ذلػؾ إلػى طبن ػة إدراؾ الفػرد لمظػروؼ المحنطػة بػو  حركنػا  والم اقنف 
لػػى الجوانػػب  لػػى قدرتػػو عمػػى تمحػػنص واختنػػار اسفكػػار الم روضػػة عمنػػو ك وا  نتبناىػػا  التػػ  الم رفنػػةوا 

 ا  فقػد أوضػحت النتػ بصرنا  مستو  عننة الم اقنف بصرؼ النظر عمى كونو ذكر أو أنلى ك أما عمى 
ك ونرجػػا ذلػػؾ إلػػى إف تػػ لنر  بصػػرنا  مػػف الػػذكور الم ػػاقنف  الػػذىنىأف اإلنػػاث أكلػػر قابمنػػة ل سػػتقطاب 

اإلعاقة عمى اإلناث قد نكوف أكلػر وطػ ة عمػنيف مػف ت لنرىػا عمػى الػذكور ممػا نج ميػف أكلػر احتناجػا  
 2009)أكبرك وقػد أظيػرت دراسػة   ـلي فب فكار اآلخرنف واستقطابي لمتواصؿ ما اآلخرنف وأكلر ت لرا  

Young ىػػو الرغبػػة فػػ  بنػػاء  االجتماعنػػةمسػػتخدمو الشػػبكات  الشػػباب أف الم نػػار الػػذي ن تمػػد عمنػػو
صػػورة ذىننػػة جنػػدة لػػد  اسصػػدقاء .  وتختمػػؼ ىػػذه النتنجػػة مػػا مػػا أظيرتػػو نتػػا   دراسػػة عبػػد الواحػػدك 

مػف  الػذىنىسػتقطاب أظيػرت نتا جيػا أف الػذكور ال ػادننف أكلػر قابمنػة ل   حنث 5221وعبد الحمنـ  
ت ءأمػػا عمػػى مسػػتو  اسب ػػاد الفرعنػػة فقػػد جػػا الػػذىنىل سػػتقطاب  الكمنػػةاإلنػػاث عمػػى مسػػتو  الدرجػػة 

 اتجاه اإلناث. ف  االجتماعىو  االنف الىالب د  ف الفروؽ 
القابمنػة ل سػتقطاب  فػ لدرجػة اإلعاقػة  عػدـ وجػود فػروؽ ت ػز  الحػالىأوضحت نتا   البحث  كما   

ك والباحلتػاف  بصرنا  الم اقنف  عننة ك أو عمى مستو  سم نا  سواء عمى مستو  عننة الم اقنف  الذىنى
ة قػػػد ال تكػػػوف الجز ىػػػو  الكمنػػػةف ف تػػػى اإلعاقػػػة السػػػم نة والبصػػػرنة بػػػدرجتنيا أترج ػػػا ىػػػذه النتنجػػػة إلػػػى 

 فػػ القصػػور وال جػػز بحسػػاس اإل ىفػػ مباشػػرا   ر تكػػوف سػػببا  درجػػة قصػػو  أيا جوىرنػػة سف مػػالفػػروؽ بنني
 عرضة ل ستقطاب .  دا ما   امواقؼ المقارنة ما ال ادننف مما نج ميم

يمكبن الخبروج بمجموعبة مبن التوصبيات والبحبوث  الحبالىضبوء مبا أسبفرت عنبه نتبائج البحبث  في
 اآلتى فيالمقترحة تتمخص 

 أ ( توصيات البحث 
لتػػػوعنتيـ بالتػػػ لنرات السػػػمبنة  -اإلعاقػػػة  ذو لػػػالسػػػنما  – ب الجام ػػػات عمػػػؿ نػػػدوات وورش عمػػػؿ لطػػػ .2

 ليا .  اإلنجابنةك وكنفنة االستفادة مف الجوانب االجتماعىلوسا ؿ التوصؿ 
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اإلعاقػػة بصػػفة خاصػػة لتنمنػػة اللقػػة  ذو عمػػؿ بػػرام  إرشػػادنة لطػػ ب الجام ػػة بصػػفة عامػػة والطػػ ب  .5
 واتخاذ القرار . بالنفس لدنيـ والقدرة عمى إدارة الذات

بشػػػكؿ مباشػػػر وعػػػدـ  االجتمػػػاعىاإلعاقػػػة وحػػػليـ عمػػػى أىمنػػػة التواصػػػؿ  ذو زنػػػادة االىتمػػػاـ بػػػالط ب  .1
 . لكترون االاالكتفاء بوسا ؿ التواصؿ 

 ب( بحوث مقترحة 
   .اإلعاقة ذو لد  ط ب الجام ة  الذىنىبرنام  ارشاد  لتقمنؿ القابمنة ل ستقطاب   النةف  .2
 .عقمنا  الموىوبنف والمتفوقنف و اإلعاقة  ذو ات أخر  مف الط ب  لد  ف الذىنىاب دراسة االستقط  .5
ة/ نػػػػالذاتضػػػػوء ع قتػػػػو بػػػػب ض المتغنػػػػرات   اللقػػػػة بػػػػالنفس / الفاعمنػػػػة  فػػػػ  الػػػػذىنىدراسػػػػة االسػػػػتقطاب  .1

 / القنـ اسخ قنة ........   لد  ط ب الجام ة . النفسى/ التوافؽ  االجتماعنةالميارات 
القابمنػػػػة المرتف ػػػػة  ذو نننكنػػػػة مت مقػػػػة لسػػػػمات الشخصػػػػنة لػػػػد  عننػػػػة مػػػػف طػػػػ ب الجام ػػػػة دراسػػػػة كم .7

 . الذىنىل ستقطاب 
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 عبببراجببببببلما
.  الحدنثك أسالنبو ومنادنف تطبنقو الم رفىالسموكى النفسى ال  ج  . 2111براىنـ ك عبدالستار إ

 القاىرة د  الدار ال ربنة لمنشر والتوزنا.
 نحاء.القابمنة ل  5221ىناـ صابر  ك؛ شاىنف البحنر ك محمد رزؽو مك عبد الحمند؛ ساك إبراىنـ

ك  52ك  التربنة ف مجمة البحث ال ممى وع قتيا بب ض المتغنرات لد  ط ب الجام ة . 
221-217  . 

دار  .اسسكندرنة د الجماعة الت منمنة ف بناء الشخصنة والتفاعؿ .  2112جماؿ محمد ك  أبوشنب
 .الجام نة رفة الم

مبادئ توجنينة سولناء اسمور والمربنف بش ف  . 5252ل تصاالتك قطاع التنمنة   الدولىاالتحاد 
 .ITU. منشورات  حمانة اسطفاؿ عمى االنترنت

كدالة لب ض المتغنرات الدنموجرافنة  االجتماعنةالميارات   .5222 الوارث سمنة عم  عبد أحمدك
 .721-122 ك 2 272ك ك جام ة اسزىر مجمة التربنة.  رنا  بصلد  الط ب الم اقنف 

 .الخدمات المقدمة لاطفاؿ الصـ وع قتيا بسماتيـ الشخصنة 5225الدنف محمد   ع ء كاسشقر
 التربنة. اإلس منة. كمنة . الجام ة. رسالة ماجستنربمحافظة غزة

ل نترنت واتجاىاتيـ نحوىا   . واقا استخداـ الم اقنف بصرنا  5222محمد بف عطنة   كالحارلى
ك  ك جام ة عنف شمس مجمة كمنة التربنةوم وقات االستخداـ دراسة وصفنة تحمنمنة . 

 .112-171 ك 12 7
 . القاىرة د مكتبة عنف شمس.النفسىالصحة النفسنة وال  ج  . 5222الخضر  ك نجنبة  
لرناض د االكادنمنة ال ربنة . ا بصرنا  الم اقوف  . 5227والبب و ك إنياب   ؛خضنر ك محمد 

 لمتربنة الخاصة .  
 . عماف د دار الفكر. المدخؿ إلى التربنة الخاصة  .5221منى  ك  الحدند و ؛  الخطنبك جماؿ

وع قتو بالش ور بالوحدة النفسنة لد   االجتماعىإدماف شبكات التواصؿ   .5221عمى   ك دغنر 
 ك 2  2ك  ك المركز القومى لمبحوث الجتماعنةامجمة ال مـو االنساننة و .  الجام ىالشباب 

11-222. 
اإلعاقة  ذو فاعمنة برنام  إرشاد  لتنمنة ميارات إدارة الذات ل  .5221الزناتى ك منى محمد 

 .117-121ك  52ك  المجمة المصرنة لمدراسات المتخصصة.  السم نة
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لد  الط ب  االجتماعنة والميارات فيوـ الذات والتوافؽ الدراس  .م5222  س ادةك سامك أحمد
 ك كمنة التربنة جام ة اسزىر .  رسالة ماجستنر . راسة مقارنةد  :بصرنا لم اقنفا

د  القاىرة رؤنة م اصرة. د االجتماعىعمـ النفس   .2111 ك س د عبدالرحمفو  ؛ السندك فؤاد البيى
 .دار الفكر ال ربى

. اإللكترون س ع ـ الجدند والجرا ـ االلكتروننةد التسرنبات. التجسإلا.  5222حسننف  ك شفنؽ
 دارفكر وففد مدننة السادس مف أكتوبر .اإللكترون اإلرىاب 

دار الكتاب .االمارات د  .اإلعاقة السم نة وبرنام  إعادة الت ىنؿ 5222محمد فتحى ك عبد الحى
 . اإلمارات.الجام ى

 الذىنىاب القابمنة ل ستقط  .5221 انماف عبد الرؤوؼوعبد الحمنـك  فاطمة الزىراء ؛ك عبد الواحد
مجمة  . الفنسبوؾ  االجتماعىشبكة التواصؿ  مستخدم  الجام ىلد  عننة مف الشباب 

 . 772 -751ك  12ك  التربنة وعمـ النفسك رابطة التربوننف ال رب ف دراسات عربنة 
 ..دار الرشاد.القاىرة اإلعاقة ذو سمسمة د االعاقات الحسنة .  5227عادؿ  كعبداهلل

االسكندرنة د  . حركنا  ا و رعانة الم اقنف سم ن   . 5222وح وةك محمد السند  ؛ماؿعبدهك بدر الدنف ك
 الحدنث. الجام ىالمكتب 

. عماف د الدار  اإلعاقة ذو  المدخؿ إلى التربنة الخاصة لاطفاؿ . 5225ال زة ك س ند حسنى 
 لمنشر.  لنةالدو 

. عماف د دار المنسرة  تابة لممكفوفنفت منـ القراءة والك ف طرنقة برانؿ  . 5227عقؿك سمنر محمد 
 لمنشر والتوزنا . 

اإلعاقة السم ة والطمبة  ذو الذكاءات المت ددة بنف الطمبة  ف  . الفروؽ 5221سامر محمد  كعمى
 .515 -511   ك5 27. . مجمة ال مـو التربونةاإلعاقة البصرنة ذو 

لد   االجتماعنةتنمنة الميارات    .5225  الغن  أشرؼ محمد عبدك شرنتو  ؛ أحمد أحمدعوادك 
  22 21ك رابطة التربنة الحدنلةك التربنة الم اصرةمجمة . بصرنا  اسطفاؿ الم اقنف 

 .221-221ك
 .الجام نة. اسسكندرنة.د دار الم رفة نظرنات الشخصنة . 5222ال نسو كعبدالرحمف محمد  
 االجتماعنةتنمنة الميارات  ف  عىاالجتما .ف النة شبكات التواصؿ 5221عنسىك أحمد نبو  عبده 
 .515 -521 ك 2 2كة التربونة المتخصصةالدولىالمجمة لمط ب الصـ. 

https://0810gge95-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gge95-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 اإلعاقة الحركنة بنف الت منـ والتفكنر. . 5221وغننـك محمد صبر    ؛غننـك أحمد صبر  
 . الجام نةاالسكندرنة د  دار الم رفة 

بنروتد دار  ة وتقدـ جورج طرابنشى .عمـ نفس الجماىنر  ترجم د 2152فروندك سنجموند 
 الطمن ة.

القاىرة د مكتبة .  2ط . اإلعاقة وتربنتيـ ذو وجنة لسنكو  . 5222عبدالمطمب أمنف  ك  القرنطى
 اسنجمو المصرنة. 

اإلعاقة د مقدمة  ذو سنكولوجنة اسطفاؿ  . 5221خمنؿ ك  نور ؛ عبد الرحمف مصطفى كالقمش 
 د دار المنسرة لمنشر والتوزنا . . عماف  التربنة الخاصة ف 

ك   1ط  مقدمة ف  التربنة الخاصة . 5222عمر فواز  ك عبد ال زنز ؛ تنسنر مفمكك كوافحة
 والتوزنا و الطباعة. عمافد دار المسنرة لمنشر

 .عماف د 7 طالتربنة الخاصة  ف مقدمة  . 5222عبد ال زنزك عمر فواز  ؛ك تنسنر مفمك  كوافحة
 والتوزنا و الطباعة. منشردار المسنرة ل

  .5ك ترجمة سمو  الم   ط االجتماعىعمـ النفس  .2111المبرتك ووالس  ؛المبرتك و ولنـ
 القاىرةد دار الشروؽ.

ألرىا عمى القنـ اسخ قنة لجماعات  االجتماعى . شبكات التواصؿ 5222أنمف أحمد   كمحمد
ك نف االجتماعىالمصرنة لاخصا ننف كالجم نة االجتماعنةمجمة الخدمة  .الجام ىالشباب 

 . 21-22ك  27
. القاىرة د مكتبة النفسى ل رشاد والحاجة المراىقة ف  اليونة زمةأ.  5225  بكر محمد وك أبمرس 

 النيضة المصرنة.
وان كاسيا عمى تشكنؿ قنـ  االجتماعى . استخداـ شبكات التواصؿ 5222أسماء محمد  ك مصطفى

 .152-512ك  1ك  مة ال ممنة لبحوث الصحافة بجام ة القاىرة. المج الجام ىالشباب 
 . القاىرة د الين ة ال امة لش وف المطابا اسمنرنة. مجما المغة ال ربنة  . 2112الم جـ الوجنز  

 .دار المسنرة  عماف د  .دلنؿ ال مؿ ما اسصـ .  5222  عصاـ نمرك  نوسؼ
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Comparitive Study of Mental polarization through social media 
network  for different samples of  University Students with Disability  

and Normal Peers. 
Fatma Elzahraa, M, elmasry1  Fatma Elzahraa, A, Abdelwahed2 

Abstract : The Purpose of this Research is studying The mental 

polarization   through social media networks  for different samples of  

University Students with Disability  and Normal Peers and revealing the 

differences according to gender , Types of Disability and degree of 

Disability in mental polarization. The main sample consisted of 118 

university students ( 31  students with Hearing Disability  -20  students with 

visually  Disability  -  32  students with Motor Disability  - 35 Normally 

students ), and Their ages  arranged between (17-23) years old, and average 

of age (19.53) , and standard deviation (1.382 ) in The academic year 2019-

2020, The susceptibility for mental polarization Was administered to main 

sample of Research.  The results of Research has reveald that: there are 

statistically significant differences  between Students With Disability and 

normal  university students in mental polarization in Favor of Special needs 

students, and there are statistically significant differences  among   Students 

with visually  Disability, and Students with Motor Disability  and  Students 

with Hearing Disability  in dimensions of mental polarization Scale and total 

score. and there are not statistically significant differences between male and 

femal for (Students with Motor Disability  , Students with Hearing 

Disability,  and normal Students). but, for Students with visually  Disability  

there are statistically significant differences  between male and femal in 

Favor of Female, and there are not statistically significant differences due to 

Degree of Disability  (Totally / partial) in mental polarization scale. 

Key Words: Mental polarization- Social media network- Special needs.  
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