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وتقجيخشكخ   

األرض، ليثسخ في كىبة العقل ، ك كفزمو عمى سائخ السخمػقات ،هلل الحؼ عمع اإلنداف ما لع يعمعالحسج 
 أما بعج: ،كيداعج في بشاء ىحه الحزارة كتقجميا كازدىارىا ،كيربح نبعًا لمعصاء كالسحبة

. فسغ الجراسةنجاز ىحا كبفزمو تع إ ،حرىكال ت ج تعالعصاني الكثيخ مغ نعسو التي أكاًل الحؼ أ أشكخ هللا 
الحؼ أشخؼ عمى ىحا نبيل الجشجؼ  الجكتػر شبع العصاء العمسيل ال يدعشي إال أف أرد الفزل بعج شكخ هللا

 خخاج ىحه، فكاف لو الفزل في إكفتح أبػاب السعخفة ،إرشادؼ كتػجيييجيجًا كبيخًا في  كبحؿ الجراسة
 كخ كالتقجيخ كجداه هللا تعالى خيخًا.، فمو كل الذالجراسة

ف ليا الفزل في اك أتقجـ بو إلى أمي الحشػنة، إذ ،كأسسى آيات الذكخ كالعخفاف بالجسيل كاإلقخار بالفزل
 أمي. يل مشي مغ تقريخ كىفػات، شكخًا لككصبخىا حياؿ ما قج يحر ،دعسي كتذجعي

التي لسدت مشيا العػف  التكخكرؼ  تيا فاشسةمة بسجيخ شكخؼ لجسعية الكفيف الخيخية مسث كأتقجـ بخالز
فكانت السيدخة  ،تصبيق البخنامج اإلرشادؼ داخل الجسعية بذيء أثشاء عمى، كلع تبخل كالجعع كالسدانجة

 كالسعدزة لتصبيق البخنامج.

اقذة ىحه الجراسة، كيدخني أف أتقجـ بخالز الذكخ كالتقجيخ إلى أعزاء لجشة السشاقذة لتفزميع بقبػؿ مش
 كتمػ مشاقذًا داخميًا. حدغ ر كاملكالجكتػ  باألستاذ الجكتػر يػسف ذياب عػاد مشاقذًا خارجيًا،السسثمة ك 

عمى ما قجمػه لي مغ تحكيع أدكات الجراسة أتقجـ بالذكخ لجسيع األساتحة األفاضل الحيغ قامػا ب اكس
 .الجراسة هييات قيسة ساىست بذكل فعاؿ في ىحتػج

ليع مشي أسسى  ،كلػ بكمسة أك نريحة الجراسة بيحه خؼ كامتشاني إلى كل مغ دععديل شكأتقجـ بج كختاماً 
 ي.، راجيًا هللا سبحانو كتعالى أف يػفقشي في رد بعس مغ أفزاليع عمعبارات الذكخ كالعخفاف
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 ممخص الجراسة
 عيشة مغ الخىاب االجتساعي لجػ خفس مدتػػ في  إلى معخفة فاعمية بخنامج إرشادؼ ىجفت ىحه الجراسة

كىل تختمف متػسصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ  ،األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل
كتكػف  ،الدكغ، كدرجة الكف الجشذ، كالعسخ، كمكاف اتتبعًا لستغيخ  السجسػعة التجخيبية كالزابصة

لبرخية في محافطة الخميل، حيث بمغت ندبة األفخاد ذكؼ جسيع األفخاد ذكؼ اإلعاقة امجتسع الجراسة مغ 
 %(.0.77) في محافطة الخميل (2017لعاـ ) اإلعاقة البرخية

كتع  لسعخفة فاعمية ىحا البخنامج، ؛بترسيع السجسػعتيغ ،كقج اعتسجت الباحثة السشيج شبو التجخيبي 
مقياس الخىاب  كتع اعتسادخية، كفيفًا في جسعية الكفيف الخيشفبًل  (40اختيار عيشة مكػنة مغ )

( فقخة تقيذ 32كيتكػف السقياس مغ ) ،تخجسة "الجسػقي"ك  (Rolin & wee)كؼ االجتساعي لخكليغ ك 
الخىاب االجتساعي، كيعخض ىحا السقياس مجسػعة مغ العبارات التي تتعمق بسذاعخ كترخفات الفخد في 

 الباحثة بإعادة تقشيشو عمى البيئة الفمدصيشية،كبعج اعتساد ىحا السقياس قامت مػاقف الحياة السختمفة، 
كمغ خبلؿ حداب  ،مغ صجؽ ىحا السقياس مغ خبلؿ عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ تكتأكج

(، 0.805تحقق مغ ثبات السقياس بصخيقة كخكنباخ ألفا حيث بمغت )ال، كقامت بمعامل االرتباط بيخسػف 
مجسػعتيغ: السجسػعة  العيشة إلى الباحثة ع قدستث (،0.809كبصخيقة التجدئة الشرفية حيث بمغت )

، كمغ أخخا   كفيفاً  ( شفبلً 20مغ ) تتكػنبًل كفيفًا، كالسجسػعة الزابصة ك ( شف20مغ ) تتكػنالتجخيبية ك 
( 13كالسكػف مغ )لشطخية السعخفية الدمػكية ادؼ السدتشج إلى اعجاد البخنامج اإلرشثع قامت الباحثة بإ

 صبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية، كتػصمت الجراسة إلىتقامت ب ثعكمغ  ،جمدة
 :الشتائج التالية

الخىاب  درجات متػسصات بيغ (α ≤0.05عشج مدتػػ داللة ) كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية
بخنامج اإلرشادؼ السعخفي السجسػعة التجخيبية كدرجات السجسػعة الزابصة تعدػ لم االجتساعي لجػ

عشج  ذات داللة احرائية ضيخت الشتائج بأنو ال تػجج فخكؽ كسا ألرالح السجسػعة التجخيبية، الدمػكي 
السجسػعة التجخيبية كالزابصة  درجات الخىاب االجتساعي لجػ بيغ متػسصات (α≤0.05مدتػػ داللة )

عشج  ة إحرائيةذات داللكجػد فخكؽ  غ، كالعسخ، كأضيخت الشتائجتعدػ إلى متغيخ الجشذ، كمكاف الدك
السجسػعة لجػ السجسػعة التجخيبية ك  ( بيغ متػسصات درجات الخىاب االجتساعيα≤0.05مدتػػ داللة )
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الحيغ تع تصبيق الجراسة لرالح الكف الجدئي لجػ األشفاؿ  جة الكفالزابصة تعدػ إلى متغيخ در 
 عمييع.

 :الدابقة فقج أكصت الجراسة بسا يميفي ضػء الشتائج 

فادة مغ األساليب كالفشيات اإلرشادية السصبقة بيحه الشطخية، كالسدتشجة لمشطخية السعخفية ضخكرة االست .1
الدمػكية مغ قبل السخشجيغ كاالخرائييغ الشفدييغ كاالجتساعييغ، في خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي 

 لجػ السكفػفيغ.
يسا يتعمق بإكدابيع السيارات ضخكرة تصبيق بخامج إرشادية مكثفة لؤلشفاؿ ذكؼ الكف الكمي، كتحجيجًا ف .2

 االجتساعية.
ضخكرة إنذاء مخاكد متخررة لتقجيع بخامج إرشادية لتشسية السيارات االجتساعية لجػ السعاقيغ برخيًا؛  .3

 لمسيارات االجتساعية.ألنيا مغ أكثخ اإلعاقات افتقارًا 
 ًا.إجخاء السديج مغ الجراسات حػؿ مػضػع الخىاب االجتساعي عمى السعاقيغ جدجي .4
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Abstract: 
 

This study aimed created to determine the effectiveness of a counselling 

program to reduce the level of social phobia in blinded children in Hebron. And 

if the average levels of social phobia in the experimental and control groups 

varied according to: gender, age, place of living and degree of blind. 

 The study sample in Hebron city consisted of visual disabilities people, where 

the percentage found (0.77%) in the Hebron governorate for the year 2017.  

The researcher has used the semi experimental method for the study of both 

groups (experimental and control). In order to determine the effectiveness of 

this program; A sample of 40 blind children was selected at Al-Kafif Charitable 

Society. The social phobia scale was adopted on the theory of Rolin & Wee 

(1994) which translated by the Dr.Majde Dosouqi. The scale consists of (32) 

paragraph measure social phobia, and displays a set of phrases that relate to the 

feelings and the actions of the individual in different life situations, and after the 

adoption of this measure, the researcher re-codified that into the Palestinian 

environment, and make sure the sincerity of this scale through a presentation to 

a group of arbitrators, and during calculating the Pearson correlation coefficient 

and verified it by Cronbach’s Alpha where he found it equal to 0805, However 

by Split half Reliability method he found it 0.809 , then the sample was 

randomly divided into two groups: the experimental and the control group, each 

group is consisted of 20 blinded children, and then the researcher set up the 

indicative program document for the theory of cognitive and behavioral 

component (13) session, and then the application of indicative program on the 

members of the experimental group and the following have been observed: 

There were statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) between 

the mean scores of social phobia in the experimental group and the control 

group scores due to the cognitive behavioral counseling program for the benefit 

of the experimental group. The results also showed that there were no 

statistically significant differences at (α≤ 0.05) between the mean levels of 

social phobias in the experimental and control groups due to the sex variable, 

place of living and age. However the results showed that there were statistically 

significant differences at the level of (α≤ 0.05) between the social phobia levels 

in the experimental group and the control group based on the blindness degree 

and it was for the favour of partial blind in the blind charity. 

In the light of the previous results the study recommends that the use of the 

methods and guiding techniques applied in this theory based on behavioral 

cognitive theory by counselors, psychologists and social workers to reduce the 
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level of social phobia of the blind and the need to implement intensive guidance 

programs for children with total disability,  and the need to establish specialized 

centers to provide outreach programs for the development of social skills of the 

visually impaired; because it is one of the most disabilities lack of social skill, 

and to conduct outreach programs to reduce the level of social phobia on other 

categories of people with Physically disabled. 
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 مقجمة الجراسة:
 مؤشخاً باألشفاؿ ذكؼ اإلعاقة يعج  االىتساـبالصفػلة يجؿ عمى تقجـ السجتسع، فإف  االىتساـكاف ما إذا 

سيع خرائز شخرية الفخد، كأبعاد عمى مدتػػ رقي السجتسع كتحزخه، ففي ىحه السخحمة تتذكل ج
العجيج مغ الزغػشات الشفدية، كاالجتساعية، كالجدسية، يػاجو  الصفل الكفيفك ، السقبمةسمػكو في حياتو 

في األشخاص الغخباء لخػؼ مغ كتحجيجًا ا ،كالخػؼ االجتساعي ،الشفذالتي تؤدؼ إلى ضعف الثقة ب
قاربيع، كجيخانيع، كمؤسدات السجتسع أسخىع، ك أمع عسمية التكيف ىحه الزغػشات تعيق ك  حياة الصفل،

  الجتساعي.حجيجًا في الجانب الشفدي، كاكت ،الحياة نسػ الفخد في كافة جػانبلسختمفة، كبالتالي تعيق ا

كمشيا: تجني مفيػـ  ،يختمف فييا عغ الذخز السبرخ سمبيةخرائز مجسػعة  كيعاني الكفيف مغ
كاالكتئاب، كانعجاـ  ،كالجكنية ،ض تقجيخ الحات، كمذاعخ العجدالحات، كضعف الثقة بالشفذ، كانخفا

ضافة إلى ضعف التػاصل االجتساعي مع اآلخخيغ، كالخػؼ مغ كالقمق، باإل ،األمغ، كحالة مغ الرخاع
ستخجاـ لمحيل الجفاعية )عبج الخحيع، كا انصػاءكأكثخ  انتساءيربح أقل  السػاقف االجتساعية، كمغ ىشا

2007.) 

كتختفع ندبة  ،ؼ عغ اآلخخيغ يدبب قمقًا نفدياً شعػر الفخد باالختبل( أف 2016مػسى ) حاج ػ كتخ 
كعشجما  .يعير فيو اً محجد اً ألف عجد السعاؽ يفخض عميو عالس ؛السرابيغ بالعراب بيغ السكفػفيغ

 ،ابات نفدية كسمػكيةكيؤدؼ إلى اضصخ  ها العالع السحيط يرصجـ بأثار عجد يحاكؿ الخخكج مغ ىح
ًا مغ االصصجاـ باألشياء حخكتو مزصخبة كبصيئة كيفتقج إلى عشرخ الثقة كذلظ خػف عاؽ برخيًا تبجكفالس

االستكذافية، كفي حالة  لحلظ يبلحع أف السعاؽ برخيًا يسيل إلى عجـ الخػض في السغامخات ؛مغ حػلو
عغ ىحه السغامخات في نو يتعخض إلى تجخبة مؤلسة كمؤثخة تجعمو يبتعج إالسغامخات االستكذافية فبقيامو 

 .السخات البلحقة

، لى تعمع عادات كسمػكيات اجتساعيةإالصفل الكفيف  ( حاجة2012كيػضح كٍل مغ الديادات كحجاد )
كصػاًل إلى اإلتقاف كالتسكغ في التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغ، كىحا التفاعل مغ شأنو أف يفيج الفخد في 

الي زيادة التػافق الشفدي كاالجتساعي، كيصمق عمى ىحه العسمية إقامة عبلقات ناجحة مع اآلخخيغ، كبالت
 (.2012السيارات االجتساعية )الديادات كحجاد، 
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أف تعمع السيارات االجتساعية يحتاج إلى كجػد حاسة البرخ، فيسا يتعمق بػسائل  (2014يخػ فخحات )ك 
ث، كمجػ ات كجو الستحجالتي تأخح شكل االتراؿ بالعيغ، كمبلحطة تعبيخ مفطي الغيخ  االتراؿ

المفطي في تجريب السكفػفيغ عمى  االتراؿتخكيد عمى كسائل مليحتاج ذلظ استيعابو لتمظ الخسائل، 
 .السيارات االجتساعية

( إلى أف مدتػػ السيارات االجتساعية لجػ األشفاؿ العادييغ مختفع، في 2012كيذيخ عػاد كالذػارب )
ػسط، كأنو مغ الزخكرؼ دمج ىؤالء األشفاؿ مع أقخانيع العادييغ حيغ عشج األشفاؿ السعاقيغ برخيًا مت

 في السجتسع مغ أجل تشسية مياراتيع االجتساعية كخفس الخىاب االجتساعي.

باالضصخاب عشج  تتسثل ،اجتساعيةحالة مغ الخػؼ كالتػتخ مغ مػاقف ب الخىاب االجتساعي يتسثلك 
اقف كيجرؾ الفخد أف ىحه السػ فييا الفخد أماـ الغخباء،  تي يكػف كخرػصًا في السػاقف المػاجية اآلخخيغ، 

، شفذكضعف الثقة بال ،كالخجل ،كاالكتئاب ،كالعدلة، كالتجشب ،باالندحابتيجيج، كتشتيي مل اً تربح مرجر 
 (.2011)دبابر، % مغ أفخاد السجتسع 8-7ندبة انتذار الخىاب االجتساعي  كتبمغ

خػؼ  الخىاب االجتساعيإلى أف  (,Aletan, & Akinsola (2014 ػالاليتاف كاكشدكيذيخ كٍل مغ 
اآلخخيغ، كبالتالي يؤدؼ  عمىحكاـ ييع كاشبلؽ األكاندعاج الفخد في السػاقف االجتساعية، كالقمق مغ التق

 ف كالتفكيخ بو مسا يؤدؼ إلى عجـ الذعػر باألماف.ك الخػؼ الذجيج مغ ما يقػلو اآلخخ  إلى

باىتساـ العامميغ في مجاؿ العمػـ الشفدية، ككانت ىشالظ كحطي اضصخاب الخىاب االجتساعي 
مرصمحات أخخػ حػؿ ىحا االضصخاب مشيا الخجل السخضي، كالخػؼ مغ االحسخار أماـ الشاس، كفي 

 (.2008نرخ الجيغ، ؿ كصف لسفيـػ الخىاب االجتساعي )نياية القخف التاسع عذخ ضيخ أك 

ت شيػعًا، فيػ يقػـ بتعصيل مػاقف كنذاشات الحياة كيعتبخ الخىاب االجتساعي مغ أكثخ االضصخابا
سا يجعمو أكثخ تعخضًا لمدخخية مشو أثشاء تفاعمو مع اآلخخيغ؛ ماليػمية نتيجة القمق كالتػتخ، الحؼ يعاني 

كاالنتقاد كمغ جية أخخػ معاناة الفخد مغ األمخاض الشفدية التي تشذأ مغ ىحا االضصخاب كاالكتئاب 
 (.2014لتالي فيػ بحاجة إلى متابعة شبية كي ال يتفاقع ىحا االضصخاب )الحجخؼ، كالػسػاس القيخؼ كبا

الخىاب أف  (Rizwan, Inam, Abiodullah, 2015)ككضح كٍل مغ رزكاف، كانعاـ، كعبج هللا 
ال أف العجيج مغ الحيغ يعانػف إاالنتذار الػاسع ليحا االضصخاب  ضاىخة عالسية، كبالخغع مغ االجتساعي
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مغ الشاس ال يعخفػف اب االجتساعي في الكثيخ مغ األحياف ال يصمبػف العبلج، ككحلظ كثيخ مغ الخى
 .ه عمى حياتيع كعخقمتيا بذكل شجيجكتأثيخ  ،االضصخاب االكثيخ عغ ىح

كيتدع ىحا الخىاب  جتساعي أحج أنػاع اضصخابات القمقالخىاب االأف  (2012ؤكج أبػ ىجركس )كي
السػاقف االجتساعية، كىحا بجكره يؤدؼ إلى تجشب السػاقف االجتساعية بالخػؼ السدتسخ كالػاضح مغ 

 .السثيخة لمقمق بذكل مدتسخ

طاىخ اضصخابات القمق مغ أىع م الخػؼ مغ التقػيع الدالب( أف 2011في حيغ يخػ دبابر )
 األفخاد الحيغ يتدسػف بالخػؼ مغ التقػيع الدالب لجييع حداسيو كالتراؽ بحكاتيع،ك االجتساعي، 

، كقجراتيعكيذعخكف بأنيع مخاقبػف كمحاصخكف مغ اآلخخيغ، كىحا بجكره يؤدؼ إلى تجسيج حخكاتيع 
يميع لبلندحاب كيتحػؿ أؼ خصأ بديط إلى كارثة بالشدبة ليع، مع سيصخة الخجل عمييع كبالتالي تعديد م

 .بعيجًا عغ اآلخخيغ

ق الشفدي كاالجتساعي كبيغ الثقة عمى العبلقة القػية بيغ التػاف (Rogers, 1951) ركجخز يخكدك 
 اإلشار الجاخمي لمذخز نفدو، في حيغ يخػ أدلخ ىػ بالشفذ، كأف أفزل شخيقة لفيع الدمػؾ االنداني

(Adler, 1902  )  اجتساعية كأف غالبية مذاكل الحياة ذات  اىتساماتأف اإلنداف كائغ اجتساعي لجيو
غ خبللو الفخد لمشزاؿ مغ أجل التفػؽ، كأف الثقة شابع اجتساعي، كمذاعخ الشقز تذكل ىجفًا يدعى م

الثقة بالشفذ تتػقف عمى  فقج عجّ  ( Sullivan, 1930) الذعػر بالشقز، أما سػليفافبالشفذ تأتي مغ 
كباآلخخيغ، كمغ ىشا  بأنفدشاالعبلقات الذخرية بيغ الذخز كاآلخخيغ، فسغ خبلليا نربح أكثخ كعيًا 

 (.2015)داكد،  ساسية في بشاء الذخريةتعتبخ الثقة أحج السكػنات األ

مغ أىع الشطخيات السدتخجمة في عبلج الخىاب االجتساعي، حيث  عج نطخية العبلج السعخفي الدمػكيكت
كسمػكيات السرابيغ بالخىاب  األفكار البلعقبلنيةكضحت العجيج مغ الجراسات مجػ فعاليتيا في تعجيل 

(، 2011)ككردة كقخيذي  ،(2011)األشػؿ كشاىيغ كعجكؼ ك  ،(2011) دبابركيػضح  ،ياالجتساع
فاعمية  ،(2016)(، كعمي 2016) (، كغدك كسسػر2012) كشاىيغ كجخادات ،(2012) كأبػ ىجكرس

 كتشسية السيارات االجتساعية.في تخفيف الخىاب االجتساعي الدمػكي سعخفي العبلج ال

عمى تعميع الفخد  يشصػؼ  اب االجتساعيالعبلج السعخفي الدمػكي لخى أف (Prabu, 2015)كيػضح بخابػ 
كيفية الديصخة عمى األعخاض الجدجية لمخىاب االجتساعي مغ خبلؿ تساريغ التشفذ كاالستخخاء، ككحلظ 
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تحجؼ األفكار الدمبية التي تؤدؼ كتقػد إلى الخىاب االجتساعي كاالستعاضة عشيا بأفكار إيجابية، كالعسل 
 .تجريجية كمشتطسة بجاًل مغ تجشبياسثيخة لمخػؼ بصخيقة عمى مػاجية السػاقفة االجتساعية ال

كالرغار بذكل  ،السقجمة لمسكفػفيغ عمى قجر مغ األىسية لمكبار بذكل عاـ اإلرشاديةليحا تعتبخ البخامج 
تقجيع بخامج بالتػافق الشفدي كاالجتساعي، كيتع ذلظ  كذلظ بتحقيقخاص، فسغ خبلليا يتع إعجادىع لمحياة، 

تكػيغ مفيـػ ي كبيحا، خفيف مغ الخىاب االجتساعي كالتي تشسي التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغلمت ةرشاديإ
اإلعاقة، تدببيا  تيمػاجية السػاقف االجتساعية الثشاء كتشخفس مذاعخ الخػؼ كالقمق أ، ذات إيجابي

فخحات، عمى التكيف مع بيئتو ) الكفيف مغ الرحة الشفدية يداعج معقػؿً  كمغ ىشا يتع تحقيق قجرً 
2014.) 

 مذكمة الجراسة وتداؤالتيا:
اإلنداف كائغ اجتساعي، يتفاعل مع اآلخخيغ في جسيع مجاالت الحياة، كنتيجة ىحه التفاعبلت يتحجد 

 ،بالخاحة كاالشسئشاف يجابي يؤدؼ إلى الذعػرجتسع الحؼ يعير فيو، فالتفاعل اإلمػقع كل فخد في الس
مع اآلخخيغ، بيشسا التفاعل الدمبي  ، كتفاعمودية مغ خبلؿ كجػدهالرحة الشف تحقيق أؼالثقة بالشفذ، ك 

 ؤديًا إلى االضصخاب الشفدي.م ،كاإلحباط في تفاعمو يذعخ الفخد بالزيق كالتػتخ

ف في الخميل، الحطت كبجأ اإلحداس بسذكمة الجراسة الحالية، مغ خبلؿ زيارة الباحثة لجسعية الكفي
عية تحتاج إلى بخامج إرشادية لمحج مغ ىحه السذكبلت كتحجيجًا فيسا كجػد مذكبلت نفدية كاجتسا الباحثة

حيث اتزح ذلظ مغ خبلؿ الصمب مغ الصبلب التحجث عغ أنفديع،  الخىاب االجتساعي، يتعمق بسػضػع
حسخار الػجو، كالبعس يخفس الحجيث خػفًا مغ التقييع ايخ عمييع الخػؼ كالتعخؽ الذجيج ك فكاف يط
مع السجتسع الحؼ يعير فيو  لكفيفتكيف امغ أجل ذكمة تحتاج إلى عبلج فتزح كجػد مالدمبي، 

كتحقيق القجر السشاسب مغ الرحة الشفدية، كبحلظ يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة الحالية في التداؤالت 
 التالية:

 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل عمى القياس القبمي عيشة مغ ما مدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ -
 كالقياس البعجؼ؟

 عيشة مغ الخىاب االجتساعي لجػ خفس مدتػػ في  معخفي سمػكي بخنامج إرشادؼ استخجاـ ما فاعمية -
 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل؟
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الخىاب االجتساعي في التصبيق البعجؼ  مقياسالجتساعي عمى ىل تختمف متػسصات درجات الخىاب ا -
األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة  عيشة مغ لجػ بصة تبعًا لستغيخ الجشذزاالالتجخيبية ك  لجػ السجسػعة

 الخميل؟

ىل تختمف متػسصات درجات الخىاب االجتساعي عمى مقياس الخىاب االجتساعي في التصبيق البعجؼ  -
األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة  عيشة مغ لعسخ لجػبية كالزابصة تبعًا لستغيخ الجػ السجسػعة التجخي

 الخميل؟

ىل تختمف متػسصات درجات الخىاب االجتساعي عمى مقياس الخىاب االجتساعي في التصبيق البعجؼ  -
األشفاؿ السكفػفيغ في  عيشة مغ مكاف الدكغ لجػبية كالزابصة تبعًا لستغيخ لجػ السجسػعة التجخي

 محافطة الخميل؟

ساعي في التصبيق البعجؼ ىل تختمف متػسصات درجات الخىاب االجتساعي عمى مقياس الخىاب االجت -
األشفاؿ السكفػفيغ في  عيشة مغ درجة الكف لجػبية كالزابصة تبعًا لستغيخ لجػ السجسػعة التجخي

 محافطة الخميل؟

 :أىسية الجراسة

 األىسية الشظخية:
 تتحجد أىسية ىحه الجراسة مغ الشاحية الشطخية بسا ىػ آتي:

كىحا يػضح أىسية ىحه الجراسة ، حجيجًا السكفػفيغكت السخحمة العسخية التي تجرسيا، كىع األشفاؿ .1
القجر  ىاألساس لجسيع السخاحل، ككثيخ مغ العمساء أعص ىي حيث أف ىحه السخحمة العسخية

فيشا قى مع إعاقة برخية، كال سيسا عشجما تتبلاألكبخ لتأثيخ فتخة الصفػلة في حياة االنداف، 
 .االىتساـمغ  اً مزاعف اً تحتاج مجيػد

الخىاب االجتساعي  لخفس مدتػػ  ،رشادؼيحاكؿ التعخؼ عمى فاعمية بخنامج إالحؼ السػضػع  .2
العجيج مغ الجراسات كضحت  ، حيث أفاألشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل عيشة مغ لجػ

عمى شمبة السجارس كانت  ايكلكش ،في تخفيف الخىاب االجتساعي رشاديةالبخامج اإلفاعمية 
نطخًا ألف الكفيف يسمظ العجيج  ؛لسكفػفيغ ىع أحػج لسثل ىحه البخامجمع العمع أف ا، كالجامعات
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كبالتالي تربح قزيو  ،عمى الجانب الشفدي كاالجتساعي تؤثخمغ الخرائز الدمبية التي 
تحقيق قجر  كبالتالي ،الدمبية لمحج مغ ىحه الخرائز ومجتسعية تتصمب كضع بخامج إرشادي

 مػاجية مػاقف الحياة السختمفة بذجاعة.ك لدػؼ، الشسػ الشفدي كاالجتساعي ا مشاسب مغ
اـ كالسكفػفيغ بذكل خاص تدكيج القائسيغ عمى بخامج رعاية ذكؼ الحاجات الخاصة بذكل ع .3

ارات كتدكدييع بالسي ،تخفيف مغ الخىاب االجتساعيبخنامج إرشادؼ مدتشج لشطخية عمسية لمب
اتيع كمع السجتسع كمع أكثخ تػافق مع ذك ليربحػا ، لتفاعل كالتػاصل االجتساعيالبلزمة لتشسية ا

 يعيذػف فييا. تيالبيئة ال

 األىسية التظبيقية:
 تكسغ أىسية الجراسة مغ الشاحية التصبيقية في:

تخفيف مغ مل قائسة عمى العبلج السعخفي الدمػكي استخجاـ بخنامج إرشادؼ يدتشج إلى نطخية عمسية
التعامل رشادؼ في اختبار مجػ صبلحية البخنامج اإل، ك ةكتشسية السيارات االجتساعي ،ب االجتساعيالخىا

لجػ  العسل عمى الحج مغ الخىاب االجتساعي، ك اجتساعيالحيغ يعانػف مغ رىاب ، فخاد السكفػفيغمع األ
 في تحقيق قجر معقػؿ مغ التكيف في السجتسع. شأف أف يداعجىعغ م ؛السكفػفيغ

 :فخضيات الجراسة
متػسصات درجات الخىاب بيغ  (α ≤0.05جاللة )الئية عشج مدتػػ ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرا -

االجتساعي عمى اختبار الخىاب االجتساعي في التصبيق البعجؼ تعدػ إلى السجسػعة )التجخيبية/ 
 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميلعيشة مغ الزابصة( لجػ 

( بيغ متػسصات درجات الخىاب α ≤0.05جاللة )الال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -
عيشة لجػ  لجشذمتغيخ ا تعدػ إلى زابصةالك التجخيبية  لجػ العيشةاالجتساعي عمى االختبار البعجؼ 

 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل.مغ 
( بيغ متػسصات درجات الخىاب α ≤0.05جاللة )الال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -

متغيخ الفئة العسخية لجػ  تعدػ إلىزابصة الالتجخيبية ك  لجػ العيشةختبار البعجؼ االجتساعي عمى اال
 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل.عيشة مغ 
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( بيغ متػسصات درجات الخىاب α ≤0.05جاللة )الال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -
لجػ  متغيخ مكاف الدكغ زابصة تعدػ إلىالك التجخيبية  لجػ العيشةاالجتساعي عمى االختبار البعجؼ 

 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل.عيشة مغ 
( بيغ متػسصات درجات الخىاب α ≤0.05جاللة )الال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -

 درجة الكف لجػمتغيخ  زابصة تعدػ إلىالالتجخيبية ك  لجػ العيشةاالجتساعي عمى االختبار البعجؼ 
 األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل. عيشة مغ

 أىجاف الجراسة:
الخىاب  لخفس مدتػػ بخنامج إرشادؼ معخفي سمػكي  معخفة فاعمية استخجاـ تيجؼ الجراسة الحالية إلى

، حيث يتزسغ ىحا ىحا البخنامج كاستقراء فاعمية شفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميلاالجتساعي لجػ األ
جات الخىاب در  الفخكؽ فيإلى معخفة  ىجفتليات كالػاجبات الجاعسة، كسا ة مغ الفعاالبخنامج مجسػع

الجشذ، كالعسخ، كمكاف الدكغ، كدرجة  اتتبعًا لستغيخ  لجػ السجسػعة التجخيبية كالزابصة االجتساعي
 الكف لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في جسعية الكفيف الخيخية.

 الجراسة: حجود
اآلتية: الحجكداقترخت ىحه الجراسة عمى   

( شفبًل كفيفًا، 40اقترخت ىحه الجراسة عمى األشفاؿ السكفػفيغ، كىي مجسػعة مكػنة مغ )البذخية:  -
 سشة، تع اختيارىع مغ جسعية الكفيف الخيخية في محافطة الخميل.( 8-12تتخاكح أعسارىع مغ )

 .السكانية: شبقت ىحه الجراسة في جسعية الكفيف الخيخية في محافطة الخميل -
 .2017نيداف( في العاـ  -الدمانية: تع إجخاء ىحه الجراسة عمى األشفاؿ السكفػفيغ في الفتخة )شباط -
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 مرظمحات الجراسة:

 أواًل: البخنامج الرشادي
البخنامج اإلرشادؼ بأنو مجسػعة مغ الخصػات السشطسة كالسبشية عمى أساس ( 2011)تعخؼ الحجخؼ 

بيجؼ  ؛لؤلفخاد، كتتزسغ مجسػعة مغ السعمػمات كالسيارات كالخبخاتنطخيات اإلرشاد الشفدي التي تقجـ 
تيجؼ إلى مػاجية جـ خبلؿ فتخة زمشية محجدة، ك تعجيل سمػكيات كميارات األفخاد، كىحه البخامج تق

 السذكبلت التي تعتخض شخيق األفخاد مغ أجل تحقيق التػافق الشفدي.

دؼ مدتشج لمشطخية السعخفية الدمػكية يتكػف خنامج إرشاىػ ب: تعخيف الجخائي لمبخنامج الرشاديالأما 
شفاؿ السكفػفيغ في األ عيشة مغ ( جمدة ييجؼ إلى خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ13مغ )

( درجة عمى مقياس الخىاب 32-64عمى درجة متجنية تتخاكح مغ ) اجسعية الكفيف الخيخية كالتي حرمػ 
 االجتساعي السدتخجـ في ىحه الجراسة.

  ثانيًا: الخىاب االجتساعي
خػؼ مغ مػقف كاحج أك أكثخ مغ  بأنو الخىاب االجتساعي (DSM-1V) الجليل التذخيري يعخؼ

أك األداء؛ عشجما  ،يجخػ في السػاقف االجتساعية ،السػاقف االجتساعية، كىػ خػؼ مفخط كغيخ معقػؿ
كبحلظ يخذى الفخد مغ  ،اآلخخيغ يكػف الفخد مػضػع مبلحطة كتجقيق مغ اآلخخيغ، كالشقج كالخفس مغ

 .(Alkhathami, 2015) ؼ بصخيقة مغ شأنيا أف تكػف محخجةالترخ 

 سفحػصػع الجرجات التي يحرل عمييا البأنو مجس :كيعخؼ الخىاب االجتساعي إجخائيًا في ىحه الجراسة
كالحؼ ، ( تخجسة مججؼ الجسػقي(Rolin & wee, 1994 ياس الخىاب االجتساعي لخكليغ ككؼ عمى مق

 يعخض مجسػعة مغ العبارات التي تتعمق بسذاعخ كترخفات الفخد في مػاقف الحياة السختمفة.

 : الكفيفثالثاً 
( الكفيف بأنو الذخز الحؼ يعاني مغ فقجاف أك ضعف جدئي لحاسة البرخ، 2009تعخؼ عقل )

أساليب تتبلءـ مع كبالتالي قرػر في القجرة عمى التعمع في السجارس العادية، كىػ بحاجة إلى شخؽ ك 
 حالتو.
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الصفل الحؼ يعاني مغ كف كمي أك جدئي كحرل عمى كيعخؼ الكفيف إجخائيًا في ىحه الجراسة: بأنو 
 جتساعي السدتخجـ في ىحه الجراسة.عمى مقياس الخىاب االدرجة  (32-64تتخاكح مغ ) درجة متجنية

 محجدات الجراسة:
( شفبًل كفيفًا في 40ييا كىغ مجسػعة مكػنة مغ )اقترخت ىحه الجراسة عمى العيشة التي شبقت عم

نيداف(، ككحلظ اقترخت عمى ما يتستع بو البخنامج  -جسعية الكفيف بسحافطة الخميل في الفتخة )شباط
اإلرشادؼ مغ معاييخ سيكػمتخية، كعمى السػضػع الحؼ تشاكلتو، كىػ فاعمية بخنامج إرشادؼ لخفس 

 ؼ يعيق تعسيع نتائج ىحه الجراسة إال عمى بيئات مساثمة.مدتػػ الخىاب االجتساعي، األمخ الح

 

 

 

 

 

 
 

  



 

11 
 

 الفرل الثاني

 الطار الشظخي 

 الجراسات الدابقة
  



 

12 
 

يذتسل ىحا الفرل مغ الجراسة عمى األدب الشطخؼ الحؼ يقجـ تعخيفًا عامًا بسفيـػ الخىاب 
ي ىحا الفرل بعخض كأسبابو كأعخاضو كتأثيخه كالشطخيات السفدخة، كيشتياالجتساعي كأنػاعو 

أبخز الجراسات الدابقة ذات العبلقة بسػضػع الجراسة سػاء كانت بالمغة العخبية أك بالمغة 
 اإلنجميدية.

 الشظخي  ألدباأواًل: 

 :مفيهم الخىاب االجتساعي
يراحبو تغيخات فديػلػجية نتيجة  خػؼ غيخ شبيعيالخىاب االجتساعي أف  (2011) دبابر خػ ي

 اً كإىجار  اً بب اضصخابية الصارئة، كىحا بجكره يؤثخ عمى شبكة العبلقات االجتساعية كيدالتفاعبلت االجتساع
 .بحاجة إلى عبلج يجعمولصاقة الفخد ك 

حخاج عشج اآلخخيغ، كالذعػر باإل كسا كيعخؼ الخىاب االجتساعي بأنو خػؼ دائع مغ الخفس كاالنتقاد مغ
يشتج عغ ذلظ مفيـػ  كبالتالي ،أك أنو غيخ الئق ماـ اآلخخيغ خػفًا مغ أف يػصف بالغباء،أداء عسل أ

 (.2010)الشفيدة كدبيذ،  ذات متجفٍ 

حالة تتسيد بالخػؼ الذجيج كالسدتسخ  بأف الخىاب االجتساعي  (Prabu, 2015) بخابػ في حيغ يعخؼ
 .حخاج في السػاقف االجتساعيةكالذعػر باإل ،عشج لقاء أشخاص ججد

كفقجاف  كاالرتباؾمذاعخ مغ الخػؼ كالتػتخ يؤدؼ إلى جتساعي الخىاب االبأف ( 2011حسج )أ خػ كي
 المقاءشخاص يخذى أك مجسػعة مغ األ ،قع االتراؿ بذخزأك تػ  ،مغ كالستعمقة باتراؿ حقيقياأل

 .الغخباء جاً ع الذخ كالخصخ مغ اآلخخيغ كتحجيبيع، كىحا مختبط بتػق

خ مشصقي مبالغ فيو مغ مػقف كاحج مغ خػؼ غي الخىاب االجتساعيأف فيذخ إلى ( 2012)أما جسعة 
عيغ كمدامع اآلخخيغ، كبالتالي الترخؼ بصخيقة أ ماـ أد السػاقف االجتساعية أك أكثخ، عشجما يكػف الفخ 

 .مدعجة
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 نهعان ىسا:( أن الخىاب االجتساعي 3102ويخى حجازي والظيخاوي )
تساعية، حيث يستج إلى الخىاب االجتساعي السعسع: كىػ الخىاب الستعمق بسعطع السػاقف االج -

االتراالت االجتساعية بحيث تربح كل السػاقف ك  ،جسيع التفاعبلت كالسػاقف االجتساعية
 .زعاجإمرجر خػؼ ك 

الخىاب االجتساعي الخاص: كىحا الشػع مغ الخىاب يقترخ عمى  تجشب مػاقف محجدة مغ  -
ف كاحج أك مػقفيغ داء، حيث يطيخ الخػؼ مغ مػقاؿ كالتفاعل االجتساعي كمػاقف األاالتر

 .ػف أقل تأثيخًا مغ الخىاب السعسعفقط، كبيحا يك

 :أسباب الخىاب االجتساعيأما 
 أسباب وراثية وجدسية .1
كيتسثل بػجػد استعجاد لئلصابة بالقمق كالخػؼ مغ  ،تكػيغ الجدسي كالخمقي لئلندافالب الخىاب يختبط

في مطاىخ الخىاب بالشدبة  تذابياً كثخ أالستساثمة التػائع  جاألماكغ العالية كالخىاب االجتساعي، ككحلظ تع
 (.2012)شاىيغ كجخادات،  لمتػائع غيخ الستساثمة

( حيث يػضح أف عجـ قجرة األفخاد عمى اكتداب ميارات اجتساعية يكػف 2013كيػكج ذلظ الغافخؼ )
إلى أسباب %( بيغ األفخاد، كأف ىحا االضصخاب قج يخجع 15-10نتيجة كجػد استعجاد لمخجل بشدبة )

 كراثية تبقى مبلزمة لمفخد في حياتو.

أك  ،أك نفدي ،أك جدسي ،عػامل شخريو مثل كجػد عيب خمقي جػدك ( فيخػ أف 2010الخيامي )أما 
 ؛ قج يكػف أحج األسباب السؤدية إلى الخىاب االجتساعي.نقز السيارات االجتساعية

 أسباب أسخية .2

فخاد أصفل، كتشعكذ شبيعة العبلقات بيغ شخرية ال سخة ىي السحػر األساسي في تذكيلخ األتعتب 
فأساليب التخبية القائسة عمى الحساية الدائجة تقػؼ لجػ الفخد  ذكل مباشخ عمى الخىاب االجتساعي،األسخة ب

نسط التشذئة التدمصي  أيزًا يؤدؼمتصمبات الحياة االجتساعية، ك االعتسادية كتقمل السبادأة كالتػافق مع 
السذكبلت األسخية كخرػصًا بيغ  تؤدؼة السدتسخة لمصفل إلى فقجاف الثقة بالشفذ، ك كالشقج كالدخخي

األبػيغ إلى زيادة التػتخ كالقمق كاندحاب الصفل بعيجًا عغ التفاعبلت االجتساعية، كتفزيل بعس األسخ 



 

14 
 

ذكل ىاب عشج اإلناث بالحكػر عمى اإلناث يؤدؼ إلى مذاعخ الشقز، كىحا بجكره يديج مغ انتذار الخ 
 (.2012، شاىيغ، كجخادات(ر أكبخ مغ ذكػ 

( حيث يخػ بأف الدمػؾ التجشبي لمػالجيغ يؤدؼ إلى اكتداب األبشاء ىحه 2013)الغافخؼ  كيؤكج ذلظ
الدمػكيات التجشبية، كإف أنساط الخػؼ كالحساية الدائجة مغ األـ عمى شفميا يجعل الصفل غيخ قادر عمى 

 حا بجكره يؤدؼ إلى مذاعخ الخػؼ كالتػتخ مغ اآلخخيغ.كى ،أداء أؼ مػقف بجكف كجػد األـ

 ثقافية /أسباب حزارية .3

، كمغ ىشا تعتبخ الثقافة كالبيئة تجاه مجتسعواستجابة الفخد  حجدشار مخجعي مغ خبلليا تإالقيع 
ضية كىي فيشالظ مجتسعات تخػ بعس الدمػكيات مخ  بالغة األىسية في تكػيغ الذخرية،االجتساعية 

شاىيغ، ) دتحق التذجيعيت أخخػ تخػ بأف ىحا الدمػؾ سػؼ ك حيغ أف مجتسعا ج فيتدتحق العبل
 (.2012كجخادات، 

تتسثل بالعػائق السادية سباب الخىاب االجتساعي ك أف البيئة أحج أ( حيث يخػ 2010الخيامي ) ذلظ كيؤكج
ترادية كالدياسية شطع االقالالتقمبات الدخيعة في كحلظ ب ككاالجتساعية السػجػدة في ىحه البيئة، 

كاالجتساعية كاألزمات كالكػارث كالحخكب، كىشا يجج الفخد نفدو أماـ مجسػعة مغ الرخعات الستجاخمة 
عات ا ، كتؤثخ تمظ الرخ توى تحقيق التػازف بيغ رغباتو كبيئكىحا الرخاع نتيجة عجـ القجرة عم ،كالستػالية

الحؼ ، يؤدؼ إلى زيادة القمق االجتساعيبجكره عمى العبلقات االجتساعية كاألسخية كاإلندانية، كىحا 
 كسمػكية. ،كتغيخات فديػلػجية ،كتػقعات سمبية ،كتػتخ ،يراحبو خػؼ

معاناة الفخد أف حجكث الخىاب االجتساعي فيػ يخػ  في اً كبيخ  اً أف البيئة تمعب دكر ( 2013الغافخؼ ) كيخػ 
تمظ  لى مذاعخ الخػؼ مغ تكخارمسا يؤدؼ إ ؛تعسل عمى تشذيط الرخاعات القجيسة ،مغ مذكبلت

ئة بالشدبة التيجيجات الجاخمية كالخارجية التي تفخضيا البيأف ، كسا يخػ الرخاعات كالعسل عمى تجشبيا
، تدبب الزعف الشفدي العاـ، كاألزمات كالخػؼ كالتػتخ الذجيج ككحلظ الرجمات ألىجاؼ الفخد كمكانتو

الخػؼ مغ تكػيغ عبلقات  تؤدؼ إلىفي الساضي فة مؤلسة كمخيتعخض الفخد لخبخات اجتساعية كأف 
 .ججيجة
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 أما مكهنات الخىاب االجتساعي:

الدمػكي: كيتسثل ىحا السدتػػ في سمػؾ اليخكب كتجشب السػاقف االجتساعية السختمفة، مغ  كػف الس .1
 .خبلؿ رفس الجعػات االجتساعية كالتقميل مغ االتراالت االجتساعية

ا السدتػػ بأفكار تقيع الفخد لحاتو، فيػ يخػ عجـ لباقة سمػكو في السعخفي: كيتسثل ىح كػف الس .2
السػاقف االجتساعية، كالقمق الجائع مغ ارتكاب األخصاء، كاالنذغاؿ بالسػاقف االجتساعية الرعبة 

 .كالسثيخة لمقمق
الفديػلػجي: كيتسثل ىحا السدتػػ بسعاناة الفخد مغ أعخاض جدجية نتيجة السػاقف  سكػف ال .3

تبط ىحه السدتػيات مع عية السخىقة، كالذعػر بالتعخؽ كاالرتجاؼ كالغثياف كاألرؽ، كتخ االجتسا
 (.2011)دبابر،  بذكل كضيفي بعزاً بعزيا 

 :أعخاض الخىاب االجتساعي
( أعخاض الخىاب االجتساعي إلى األعخاض الشفدية كتتسثل بالخػؼ الذجيج، 2010الشفيدة كدبيذ ) قدعّ 

التخكيد، كاالرتباؾ، كاألعخاض الفديػلػجية كتتسثل باحسخار الػجو، كالتعخؽ، كاألفكار الدمبية، كضعف 
كضيق الشفذ، كالخعذة، كجفاؼ الحمق، كاآلـ الرجر، كانحباس الرػت، كاألعخاض الدمػكية كتتسثل 

 باليخكب، كاالبتعاد عغ حزػر االجتساعات التي يكػف فييا الفخد مػضػع مبلحطة.

عخاض الفديػلػجية األإلى أعخاض الخىاب االجتساعي  (2008رخ الجيغ )سامية كنتقديع  كيؤكج ذلظ
الغثياف، كالتعخؽ الذجيج، كاحسخار الػجو، كرعذة في اليجيغ، اآلـ في البصغ، جفاؼ كتتسثل ب ()جدسية

الكبلـ، كزيادة نبزات القمب، كاضصخاب التشفذ، كشج العزبلت، كالحاجة إلى  في الحمق، كتمعثع
الخػؼ مغ التقػيع في  كتتسثل شفديةالعخاض األك ، بذكل مفاجئ، كارتجاؼ األشخاؼالحىاب لمحساـ 

 االرتباؾ السبالغ فيو أثشاءك الحداسية السفخشة، ك تجشب السػاقف السثيخة لمقمق، ك الدمبي كخذية اآلخخيغ، 
ي كالكخب، الزيق االنفعالك تجشب السػاقف كالتفاعبلت االجتساعية، ك السقاببلت كالتفاعبلت االجتساعية، 

 .صعػبات في االتراؿ كالتخاشب مع اآلخخيغك 

تكػيغ عبلقات مع اآلخخيغ  تتسثل في صعػبةف ((Prabu, 2015 بخابػ أما أعخاض الخىاب كسا كضحيا
اد عغ األماكغ كالحجيث معيع، كالذعػر بالحخج أماـ اآلخخيغ، كالخػؼ مغ أحكاـ اآلخخيغ، كاالبتع
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التعخؽ كالخعذة كاحسخار الخجكد ك تكػيغ صجاقات كالحفاظ عمييا،  ف، كصعػبة فيك السػجػد بيا اآلخخ 
 .ـ في السعجة عشج بعس االشخاصآالع اآلخخيغ، كالذعػر بالغثياف ك عشج التحجث م

 وتشسيتيا: واكتداب السيارات االجتساعيةأىسية خفض الخىاب االجتساعي 
خل السجتسع ااالجتساعي د التكيف قحقي االجتساعية السيارات اكتداب أف( 2014فخحات ) يخػ 

مع البيئة السحيصة،  تغمب عمى السذكبلت كزيادة تفاعمو، كتداعج في الالفخد إليو يكالجساعات التي يشتس
شباع الحاجات الشفدية لؤلشفاؿ، كتداعج في االعتساد إاالستستاع باألنذصة ك عمى لسيارات كتداعج ىحه ا

التفاعل مع اآلخخيغ كاإلبجاع ، ك بشفدولفخاغ، كتشسية ثقة الفخد عمى الشفذ كاالستقبللية كاالستستاع بأكقات ا
 .سا يتشاسب مع شاقاتيع كإمكانيتيعب بتكاركاال

في حياة الفخد مغ الصفػلة إلى ( أف السيارات االجتساعية ذات أىسية 2011) بػ مشرػرأفي حيغ يخػ 
 :الذيخػخة، كتتسثل فيسا يمي

ة العسل كالقجرة عمى دار إدارة السػاقف االجتساعية ك إة، ك فخد في تكػيغ عبلقات اجتساعيتداعج ال -
 .داء كتحقيق األىجاؼ االجتساعيةقشاع كرفع مدتػػ األالتأثيخ كاإل

 .كفي حالة حجكثيا يتع حميا برػرة فعالو ،تؤدؼ إلى تجشب حجكث الخبلفات -
ف ألحلظ يجب  ؛باألماففي مخحمة الصفػلة كىي تداعج الصفل بالذعػر  اً ىسية كبيخه كخرػصأ ذات  -

تكػف عسمية اكتداب السيارات االجتساعية تذاركية بيغ األىل كالسجرسة لكي يتسكغ الصفل مغ تعمع 
 .السيارات بذكل شبيعي

ت كارتفاع لفئات ذكؼ االحتياجات الخاصة نتيجة الشقز في التفاعبل السيارات ميسو كتحجيجاً  -
 .االجتساعيةنقز السيارات  السذكبلت االجتساعية الحؼ يكػف مشبعو

 عغلدمػكيات غيخ السشصقية الرادرة تكػيغ عبلقات قػية مع اآلخخيغ كالحفاظ عمييا، كالتعامل مع ا -
 .ترخؼ الدميع في السػاقف السختمفةاآلخخيغ بذكل السشاسب كال

يسو مجسػعة مغ مغ خبلؿ تعميتع تعميع الصفل السيارات االجتساعية  أف إلى (2012كقج أشار عكاشة )
تتزسغ ميارة السحادثة كالتعبيخ عغ آرائو في ك  ت،ميارة تػكيج الحاالتي تتسثل في تعمع ت الفخعية السيارا

، كأيزًا التعبيخ معيع ء تتػافق مع اآلخخيغ أك تختمفالسػاقف االجتساعية السختمفة سػاء كانت ىحه اآلرا
ميارة ك ، لتفاعبلت االجتساعيةنياء اكالسبادأة كإ كالجفاع عغ حقػقيع، ،يجابية كالدمبيةعغ السذاعخ اإل
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كفي  ،تقافت السصمػبة مغ الصفل بجرجة مغ اإلداء السيسات كالػجباأ التي تتسثل في تحسل السدؤكلية
كتعشي تقجيع السداعجة لآلخخيغ  ميارة التعاكف ، ك كااللتداـ بالتػجييات كالتعميسات السصمػبة ،الػقت السشاسب

ع في كتتسثل في قجرة الفخد عمى التحك ميارة ضبط الشفذ، ك لفخدكالتعاكف الستبادؿ بذكل ال يسذ حقػؽ ا
، ثشاء الترادـ كالتعارؾ مع اآلخخيغ كاالستجابة لمسػاقف بسا يتشاسب معوانفعاالتو كالديصخة عمييا، أ

 ،قخافكالتفاعل مع األ ،صجاقة مع اآلخخيغكتعشي القجرة عمى تكػيغ عبلقات  قخافميارة التػاصل مع األك 
كالقجرة عمى التحكع بيحه السيارات خبلؿ مػاقف  ،مفطيالميارات التػاصل المفطي كغيخ  كاستخجاـ

 خ.خخيغ، كاحتخاـ كتفيع ىحه السذاعحداس بسذاعخ اآلباإلكتتسثل  ميارة التعاشف، ك التػاصل السختمفة

 :تأثيخ الخىاب االجتساعي
كىػ  ،حياة الذخز ككفاءتوعمى  يؤثخ( أف الخىاب االجتساعي 2007يخػ كِل مغ ممز كالعامخؼ )

؛ كيؤدؼ إلى أضخار تتسثل اً مدمش اً ألف استسخاره يؤدؼ إلى تصػره ليربح اضصخاب ؛بحاجة إلى عبلج ناجح
كىحا يؤدؼ إلى  ،كيخمق لشفدو األعحار ،فيػ يتجشب السذاركة كالتفاعل ،في تجىػر الجكر االجتساعي

مسا يؤثخ بذكل سمبي  ؛يجة سػء التكيف كالتػتختساعية نتعغ اآلخخيغ، كتجشب السػاقف االج بتعاداال
عمى دكره في العسل كاألسخة كالسجتسع، كإلى تعقيجات كاضخار نفدية تؤدؼ إلى عادات سمػكية ضارة كمغ 
السسكغ أف تقػد إلى استخجاـ الكحػؿ كالسيجئات، كإلى اإلصابة باالكتئاب، كسا أف تأثيخ الخىاب ال 

كإنسا يؤثخ عمى الجانب الجدجؼ كاإلصابة بأمخاض القمب، كما  يقترخ عمى الجانب الشفدي فحدب
يراحب الخىاب مغ أعخاض كالرجاع كاإلحداس بالعجخ كالجكار كاضصخابات السعجة، كالخػؼ مغ 
اإلصابة بسخض خصيخ، كالفخد الحؼ يعاني مغ الخىاب االجتساعي يكػف أقل قجرة لصمب لسداعجة مغ 

 . يجركػف معانتيع مغ مذاكل نفديةخج ككحلظ لكػف الكثيخ مشيع الاآلخخيغ كذلظ نتيجة الذعػر بالح

أف  (Rizwan, & Inam, &Abiodullah, 2015)في حيغ يخػ كِل مغ رزكاف، كأنعاـ، كعبج هللا 
، كقج مشياعمى مدتػػ الشسػ الفكخؼ لمصفل في السجرسة، كقج يؤدؼ إلى التدخب  الخىاب االجتساعي يؤثخ

نو يؤثخ عمى قجراتيع كمياراتيع إميسيع، أما عمى السدتػػ البعيج فستكساؿ تعيعيق بعس األفخاد في ا
 اآلخخيغ.كنػعية حياتيع، كمغ السسكغ قبػؿ كضائف أقل مغ مدتػػ قجراتيع فقط لكػنيا مشعدلة عغ 
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 :االتجاىات الشظخية السفدخة لمخىاب االجتساعي

 :نظخية التحميل الشفدي
أف الخىاب االجتساعي  يخػ ككفقًا لشطخيتو  ،ت لمخىاب االجتساعيتفديخا (Freud, 1896) فخكيج قّجـ

كتبقى ىحه الخغبات  ،يخجع سبب كبتيا ألنيا غيخ مخغػبةك  ،نامغ قبل األيكػف نتيجة رغبات مكبػتة 
لى كىحا يؤدؼ إ ،يحتاج إلى مػاجية اً حقيقي اً أف ىشالظ خصخ ، كىشا تجرؾ األنا باستسخار تمح في الطيػر

ىحا الخػؼ عمى شيء آخخ )سامية  سقاطبإنا تمظ الخغبات كتقػـ األ ؼ الدائج مغ ضيػرشعػرىا بالخػ 
فيػ دفاع حقيقي لمسذكبلت التي  ،لجػ ىحا الفخد أف ىحا الخػؼ مختبط بسعافٍ ك  (.2008كناصخ الجيغ، 

 )شاىيغ كجخادات، ليا الفخد في الصفػلة السبكخة تكػف نتيجة الرخاعات التي تعخض ككحلظ ،تػاجيو
2012). 

داعج تالعسل عمى تقػية األنا، حيث ب ،نطخية التحميل الشفديمغ خبلؿ  عبلج الخىاب االجتساعي كيتع
عمى، كيتع نا األاحجاث التػازف ما بيغ اليػ كاأل كتعسل عمىتقػية األنا عمى الديصخة عمى متصمبات اليػ، 

في البلشعػر كنقميا إلى مدتػػ الذعػر، الشفدي تحجيج أسباب القمق السؤلسة كالسكبػتة  خبلؿ التحميلمغ 
عمى  كيتع ذلظ مغ خبلؿ استخجاـ التجاعي الحخ كتفديخ األحبلـ لمكذف عغ أسباب القمق كالعسل

 (.2013)حجازؼ كشيخاكؼ،  مشيا كصػاًل لمحل ي يعانيتاستبرار السخيس بالسذكمة ال

 :نظخية التعمم االجتساعي
تقجيع نطخية أكثخ شسػلية، فيػ يخػ أف  (Pandora, 1977) فسغ خبلؿ ىحه الشطخية حاكؿ بانجكرا

الخىاب االجتساعي ىػ استجابة تكيفية نتيجة تعخض الفخد لخبخات مؤلسة في مػاقف التفاعل االجتساعي، 
يتع اكتدابو مغ خبلؿ الشسحجة اك نتيجة اآلثار الستختبة عميو، كبيحا يتع عبلج الخىاب االجتساعي كفقًا 

خبلؿ تعمع سمػكيات ججيجة، أك التخفيف مغ الدمػكيات السخيزة، مغ خبلؿ الشساذج  ليحا السشطػر مغ
 (.2011السشاسبة التي تحقق الغخض )كردة كقخيذي، 

كتخجع ىحه الشطخية أسباب الخىاب االجتساعي إلى أسباب بيئية، فالدمػؾ االجتساعي مكتدب مغ خبلؿ 
تكتدب مغ خبلؿ مرجريغ ىسا نتائج التأثيخات  مبلحطة الشساذج، كأف االستجابة لمشساذج الججيجة

ػؾ اآلخخيغ كاالقتجاء اإليجابية كالدمبية التي تؤدؼ إلييا خبخات الفخد السباشخة، أك مغ خبلؿ مبلحطة سم
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الػالجية الخاشئة كاالقتجاء بيع ىي الدبب االساسي في مخاكؼ الصفل )سامية  أساليب السعاممة جبيع، كتع
 .)2008كنرخ الجيغ، 

 :لشظخية السعخفيةا
يشطخ إلى أف الخىاب االجتساعي يكػف نتيجة تفكيخ اإلنداف، كخرػصًا حيشسا  شطخيةال هيخػ أصحاب ىح

 ،كىحا بجكره يؤدؼ إلى تزخيع نقاط الزعف عشج الفخد ،نو غيخ مقبػؿ مغ اآلخخيغأسمبية، ك  ةذاتو نطخ 
اعية نتيجة األفكار أف الخىاب االجتس( Elis, 1959)ذ يلإ كسيمة، كيخػ  ةكيحاكؿ إرضاء اآلخخيغ بأي

 .)2012مغ اآلخخيغ، كأف كبلمو ال فائجة مشو )شاىيغ كجخادات،  اً التي تتعمق بكػنو مخفػضالبلعقبلنية 

كتكػف ىحه االستجابة عشجما  ،كأف إدراؾ الذخز لحجث ميجد يؤدؼ إلى استجابة انفعالية مبالغ فييا
عشجما تكػف السػاقف االجتساعية مقخكنة بتػقعات سمبية مغ قبل  ونأؼ أًا كمذػى اً يكػف إدراؾ الفخد خاشئ

 (.2011)كردة كقخيذي،  يؤدؼ ذلظ إلى حجكث استجابة مخضيةالفخد 

 :الشظخية الدمهكية
أف الخىاب االجتساعي سمػؾ مكتدب كمتعمع كذلظ مغ خبلؿ االشخاط  ((Watson, 1912كاشدغ يخػ 

ىحا الدمػؾ كالتعديد إلى زيادة شجتو، كتع التػصل إلى ىحا  الكبلسيكي أك اإلجخائي، كيؤدؼ تكخار
السشطػر مغ خبلؿ دراسة التجارب السؤلسة التي يتعخض ليا الفخد خبلؿ حياتو )شاىيغ كجخادات، 

2012(. 

عمى الصفل البخت التي تسكغ مغ خبلليا تعميع الصفل الخػؼ ذلظ مغ خبلؿ التجخبة التي قاـ بيا  كأكج
مخضيًا بعج أف كاف يبلعبو، ككحلظ زاد اإليساف بيحه الشطخية بعج عبلج شفل كاف يعاني مغ الفأر خػفًا 

 .األشخاطمغ الخػؼ السخضي كذلظ باالستشاد إلى 

 :نظخية السجرسة الندانية
السختبط بتيجيج حياة الفخد، ىػ الخػؼ مغ السدتقبل  خىابسبب الأف  ( Rogers, 1942يخػ ركجخز )

سبلئع، كالخػؼ مغ الحياة ال أسمػبػت، كرغبة الفخد في تحقيق الكساؿ، كاختيار فالتػقع الفجائي لمس
أساسي في حجكث القمق، كأف فقج شاقات الفخد كقجراتو نتيجة السخض كالتقجـ في العسخ الفذل ىػ سبب 
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ج عغ ىجؼ لمحياة أح الجراسة جالتالي الخػؼ مغ السدتقبل، كيعكب ،سبب في انخفاض ندبة الشجاح
 (.2013،القمق )حجازؼ كالصيخاكؼ  مدببات

 :تشخيص الرهاب االجتماعي

 (APA): ة األمخيكية الشفديالخىاب االجتساعي وفقًا لترشيف الجسعية 

كانت الجسعية أكؿ مغ ضسغ مرصمح الخىاب االجتساعي في مرصمحاتيا العمسية، كقامت ىحه الجسعية 
 :ىيك  غ خبلليا تذخيز الخىاب االجتساعيبػضع معاييخ يتع م

استسخار الخػؼ مغ مػقف أك أكثخ مغ السػاقف االجتساعية كاألدائية عشج كجػد أشخاص غخباء،  -
أحج األشخاص في الذخز الحؼ يعاني  شطخيأك عشج الترخؼ بصخيقة محخجة أك مخبكة عشجما 

 .مغ اضصخاب
 .الخػؼ كالقمق كنػبات ذعخ عشج التعخض لمسػاقف السثيخة لمخىاب االجتساعي -
 .و كغيخ مشصقيفيلخػؼ بأنو غيخ شبيعي كمبالغ الذعػر با -
 .سا يديج مغ القمق كالتػتخ لجػ الفخدم، أك تحسميا بذكل دائيةكاألتجشب السػاقف االجتساعية  -
نذصة كالعبلقات ، كتعصيل األركتيغ الحياة اليػمي لمفخد لتجشب كالقمق يؤدؼ إلى تعصيلا -

 .االجتساعية كاألداء الػضيفي كاألكاديسي
 خةتقل أعسارىع عغ الثامشة عذ حيغأشيخ عمى األقل عشج األفخاد ال تجـك األعخاض ستة يجب أف -

 (.2013)حجازؼ كالصيخاكؼ، 

 ( وىي:DSM-5) خامذالخىاب االجتساعي وفقًا لمجليل التذخيري المعاييخ 

مغ  اً أك األداء حيشسا يكػف مخاقب ،خػؼ ممسػس مغ مػقف كاحج أك أكثخ مغ السػاقف االجتساعية -1
 .أك أماـ أشخاص غخباء ،قبل اآلخخيغ

خػؼ الفخد مغ الترخؼ بصخيقة محخجة أك ضيػر أعخاض الخىاب، كالتي سيتع تقييسيا مغ سمبًا  -2
 مغ قبل األخخيغ.

 كقج يؤدؼ إلى االصابة بشػبة ىمع.القمق الجائع نتيجة التعخض لمسػاقف االجتساعية   -3
 السعيار لجػ األشفاؿ. اىحدراؾ الفخد أف الخػؼ مبالغ فيو، كقج ال يتػفخ إ -4
 تجشب السػاقف االجتساعية كاالدائية السثيخة لمخىاب، أك يتحسميا عمى مزس. -5
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 أف يكػف الخػؼ ال يقارف بالخصخ الفعمي الحؼ يسثمو السػقف الخىابي. -6
 الخػؼ، القمق، التجشب ال تعدػ لمتأثيخات الفيديػلػجية لسادة عقار أك دكاء أك لحالية شبية أخخػ. -7
 .أنذصتوالخىاب االجتساعي عمى حياة الفخد السيشية أك الجراسية أك عبلقتو االجتساعية، أك  خيتأث -8
تقل أعسارىع عغ الثامشة  عغ ستة شيػر بالشدبة لؤلفخاد الحؼيجب أف ال تقل مجة االضصخاب  -9

 .ةعذخ 
دماني أك دكاء، أك نتيجة مخض جدسي، أك إأف ال يكػف الخػؼ كالتجشب نتيجة عقار   -10

 (.DSM-5 ,2013نفدي آخخ ) اضصخاب

 ثانيًا: االعاقة البرخية
تقجيع الجعع تصمب تالتي  ،ذكؼ االحتياجات الخاصة األشخاص حجػ فئاتإ برخياً  يسثل السعاقػف 

بذكل يدسح في استغبلؿ  ى األشخاصع مع تقميل القيػد السفخكضة عميع حقػقيئعصاإ كالسدانجة كالعػف، ك 
متخفيف ل ؛قخانيع العادييغ في السجتسعأمى السجتسع، ككحلظ دمجيع مع لة عبجاًل مغ كػنيع عا ،شاقاتيع

 (.2012)عػاد كالذػارب،  الشقز كزيادة التفاعل االجتساعي مغ مذاعخ

 العاقة/ العاقة البرخية مفيهم
ك جدجية تؤثخ عمى الشسػ الجدجؼ أك نفدية أصابة عقمية ااإلعاقة بأنيا ( 2016) حاج مػسى عخؼت

في الػضائف  ئوكمييسا، كقج تؤثخ عمى نفدية الفخد كعمى تعمسو كتصػيخه فيربح أقل مغ زمبلكالعقمي أك 
 .الجدجية أك االدراكية كيتصمب ذلظ حساية خاصة ليؤالء األفخاد

االستفادة عمى عجد الحؼ يعصل كيعيق قجرة الفخد التعبخ عغ حالة اإلعاقة  أففيػضح  (2009أما عقل )
كىحا بجكره يؤدؼ إلى عجـ القجرة عمى القياـ بالجكر أك الػضيفة  ةالعقمية كاالجتساعيتو الجدجية ك امغ إمكاني

 .العادية

 .فقجاف كضيفة العيغ بذكل جدئي أك كمي اعاقة البرخية بأنياإل (2008) أبػ الكاس في حيغ عخؼ

ياـ التي سعجـ القجرة عمى القياـ باألعساؿ كالتتسثل باإلعاقة البرخية  أفإلى  (2016) عمي كتذيخ
 .دراؾ السثيخات البيئية مغ خبلؿ حاسة البرخإساسي، كال يدتصيع أتتصمب حاسة البرخ بذكل 
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تشجرج مغ ضعف البرخ إلى ك لحدية عاقات ااإلعاقة البرخية بأنو إحجػ اإل( 2010خؼ السعصي )عك 
 .عاقة الكميةاإل

 ىسية حاسة البرخ:أ

في القجرة عمى إدراؾ العبلقة السكانية، كتعتبخ ( أف أىسية حاسة البرخ تكسغ 2011ضح السرخؼ )تػ 
األساس في التػاصل غيخ الفطي كمبلحطة تعبيخات اآلخخيغ، كالتسييد بيغ األشياء كاألشكاؿ، كالحخكؼ، 

كالسباشخ عغ  ،ىي السرجر األساسي، ك ساس في الشسػ السعخفي عشج الصفلكاألرقاـ، كاأللػاف، كىي األ
كالعبلقات، كتقػـ بسداعجة الحػاس األخخػ بالسعمػمات لمقياـ بالسياـ السعمػمات الجقيقة كاألشياء 

 السصمػبة.

 :أسباب العاقة البرخيةأما 

 :األسباب الهراثية .0
جيشات كراثية تحػؼ  ىعباؤ آيحسل  غالحي فاألبشاءعاقة البرخية، مغ حاالت اإل%( 35كىي مدئػلة عغ )

شفاؿ ، كعشجما يحسل األ(%50)صابة بشدبة يكػنػف عخضو لئل فيوتأخخ أك  اضصخابات في الشسػ
الحاالت أكثخ تصػرًا في حالة  ، كتربح(%25)صابتيع إباء تربح ندبة عشج اآلاالضصخاب السػجػد 

 .ب كتكػف أكثخ تأثيخاً ر ازكاج األق

 :األسباب البيئية .3
ب أساسي ت، كالتدسع بالخصاص سبفخقعاسشعاع، أك الشاعية مدؤكلة عغ بعس حاالت اإلالبيئة الر جتع
الػضع االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي كالتعميسي الستجني يؤثخ عمى  ككحلظ يؤثخ، خرقجاف البي فف

  .الػعي الرحي لمسجتسعدرجة الفيع ك 

 :األسباب السخضية .2
مخاض ضسػر العرب البرخؼ، كالعذى الميمي، كمخض إلى أمخاض غيخ معجية كمغ ىحه األ كتقدع

ؤدؼ إلى فقج البرخ التجريجي كصػاًل إلى الفقج الكمي. كأمخاض معجية الدكخ، كتمػف الذبكة، كىي ت
مغ حاالت فقجاف البرخ ( %85)كىػ مدؤكؿ عغ  ،كيذسل الخمج الرجيجؼ كقج يكػف خمقيًا أك مكتدبا
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اد، نػاع مثل: الجمػكػما، الخمج الغذائي الحألسياه البيزاء(، كالخمج الرجيجؼ لجػ األشفاؿ الكاتاركتا )ا
 ة.السقمة، كعتامة القخنيكضسػر 

 الظفل الكفيفخرائص 
، كيحتاج الفخد السعاؽ إلى حاجات خاصة ق الفخد عغ القياـ بعسموقج تعي( أف اإلعاقة 2009يخػ عقل )

 لخغع مغ كجػد إعاقة لجػ الفخد إالنتيجة اإلعاقة كيجب إشباعيا باألساليب كاإلجخاءات السشاسبة، كعمى ا
كالشسػ كاالنجماج في السجتسع، كأف معاناة الفخد مغ إعاقة معيشة تؤدؼ إلى إعاقة أف لجيو قجرة عمى التعمع 

 .التكيف مع السجتسع كالبيئة كىحا يؤثخ عمى حياتو بذكل عاـ

تخمميا القدػة كالشبح كالزيق في تاىات كالعادات االجتساعية التي االتجأف  (2011كيػضح السرخؼ )
الكفيف باالغتخاب، كيكػف أكثخ اعتسادًا عمى اآلخخيغ  الصفل شعػرتؤدؼ إلى  ممة كمػاجية اإلعاقةالسعا

كعبلقاتو االجتساعية محجكدة، كدكره في األسخة ثانػؼ كبيحا يشعكذ عمى مفيـػ الحات بذكل سمبي كمجػ 
 .تقبمو مغ اآلخخيغ

بلليا التي مغ خكفيف لتعمع السيارات االجتساعية الصفل ال حاجة إلى (2012يذيخ عػاد كالذػارب )ك 
عخ ، كالسذاركة االجتساعية، كإدراؾ مذابوكالسحيصيغ ل كالتػاصل مع األصجقاء تداعج الصفل في التفاع

 .اآلخخيغ

 :ىي العػامل السؤثخة في نسػ شخرية الكفيفبأف  (2014كيخػ فخحات )

 وقت حجوث العاقة -

رخية قبل سغ عاقة عمى شخرية الكفيف كخرػصًا عشجما تحجث االعاقة البيؤثخ كقت حجكث اإل
كذلظ نتيجة تبلشي الرػر الحؼ تعمسيا بذكل  ؛مبرخل اً الخامدة فيػ بحلظ يتداكػ مع مغ كلج فاقج

البيئة السحيصة، كيتزح أنو كمسا تجريجي مع مخكر الػقت، كمغ ثع يمجأ إلى استخجاـ حػاسو األخخػ في 
 .نسػ شخرية الصفل عمىكمسا أثخ بذكل سمبي  ةفي سغ مبكخ صيب الفخد باإلعاقة البرخية أ

 درجة العاقة البرخية -

عاقة البرخية عمى شخرية الفخد، ففاقج البرخ الكمي ال يتداكػ مع فاقج البرخ الجدئي، تؤثخ درجة اإل
بذكل جدئي يدتصيع القياـ بالعجيج مغ الشذاشات، كالقجرة عمى التشقل  الذخز الفاقج لمبرخ فأيث ح
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يجابي في السػاقف إعتساد عمى نفدو، كالسذاركة بذكل كاال ،سيارات الحياتيةكالحخكة، كالقياـ بال
 .فقجاف البرخ الكمي غالتعميسية كالسيشية، عمى العكذ مكالشذاشات االجتساعية ك 

 االتجاىات االجتساعية نحه العاقة البرخية -

يخ عمى يغ في التأثيا السحيصػف بالصفل الكفيف كخرػصًا الػالجيحسم تيتؤثخ االتجاىات االجتساعية ال
 ،يةالحساية الدائجة كالخفس كاإلىساؿ يؤثخ بذكل سمبي عمى نسػ الذخر أسمػبف، وشخريتو كخرائر
يجابية كالسػضػعية في التعامل مع الصفل، يؤدؼ إلى الشسػ الشفدي ـ الػسصية كاإلافي حيغ أف استخج

 .عتساد عمى الشفذ، كالثقة بالشفذالدػؼ، كاال

في  كجػد شفل كفيف نتيجة االندجاـ كالتذاؤـ سخؼ القائع عمى عجـالجػ اال أف (2012) جسعو كيؤكج
الصفل الكفيف يؤثخ عمى التػافق االجتساعي بذكل  تجاهليب اإلىساؿ كالشبح كالقدػة ساأاستخجاـ ك  األسخة

 .سمبي مػلجًا االندحاب كالعدلة

 :التكيف االجتساعي لجػ السعاقيغ برخياً في حيغ 

التي تحيط بالفخد  ةكيذسل البيئة الخارجي ،عبلقة ما بيغ الكفيف كالسحيط العاـيعكذ التكيف االجتساعي ال
كتتسثل بالجكافع كالحاجات كالقيع  ،كالبيئة الجاخمية لمفخد نفدو ،سخة، كالسجتسع كالطخكؼ الصبيعيةاأل كىي

 :كالخبخات. كيذسل التكيف االجتساعي لجػ السعاقيغ برخيًا عمى مجسػعة مغ االبعاد ىي

 حاتيعج الالب: 

كيتسثل ذلظ بعجـ معاناة الكفيف مغ التػتخات كالرخعات التي تؤدؼ إلى مذاعخ الشقز كالحنب، ككػنو 
كغيخ  ،فيػ قميل الشذاط كالحيػية كالجيج اؽ برخيًا غيخ الستكيف اجتساعياً عغ نفدو، أما السع اً راضي

 .وقادر عمى مػاجية متاعب الحياة كتعسل اإلعاقة عمى استشداؼ شاقات

 البعج االجتساعي: 

إقامة عبلقات اجتساعية فعالو مع اآلخخيغ، أؼ عبلقات بعيجه عغ الذظ  عمىكيتسثل في قجرة الكفيف 
كالذعػر باالضصياد كالحاجة إلى عصفيع باستسخار كشمب السداعجة السدتسخ، فيػ قادر عمى معاممة 
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السعاقيغ برخيًا غيخ الستكيفيغ  عمى العكذ مغ ،اآلخخيغ برػرة مشاسبة كقادر عمى ضبط انفعاالتو
 (.2010)مػسى كسميساف،  اجتساعياً 

 :اآلثار الستختبة عمى كف البرخ( 2010كيخػ السعصي )

 نهع الخبخات ومجاىا -

باستثشاء حاسة البرخ كالمسذ كالدسع كتعصي  خات مغ خبلؿ الحػاس الفعالة لجيويكتدب الكفيف الخب
كلكشيا تفتقج  ،صػاتالتي ترجر مغ خبلؿ السداحات كاأل اتىحه الحػاس فكخة عغ االتجاىات كالسداف

 .كذلظ نتيجة عجـ القجرة عمى االتراؿ السباشخ بياعغ شخيق حاسة البرخ لئلحداس بيا 

 السقجرة عمى الحخكة -

ساسية التي ؼ عمى السكاف كيفتقج لمحاسة األفي التعخ  األخخػ حخكة الكفيف مقيجه فيػ يدتخجـ الحػاس 
يقجر  ارسع صػرة ذىشية لمسكاف كمغ خبلليكل مباشخ، كتكػف حخكتو مغ خبلؿ تػجو الحخكة بذ

صػات كيتحدذ األرض التي يديخ عمييا كتسيد الخكائح التي ترادفو، كبحلظ يحتاج كيسيد األالسدافات 
غ الذخري كالبيئي، كالبعج عغ العقاب حخكة كتػجيو كتعميسو ميارات األمالسعاؽ برخيًا لمتجريب عمى ال

 .مـػ ألف مغ شأف ذلظ التأثيخ بذكل سمبيكال

 الديظخة عمى البيئة -

ت الستعجدة عغ البيئة ثارة التداؤالإكيتزح ذلظ مغ خبلؿ  ،فقجاف حاسة البرخ تػلج الفزػؿ كاالنتباه
حداس الكفيف بأنو مخاقب مغ اآلخخيغ يؤدؼ إلى حالو مدتسخة مغ القمق كالتػتخ كىحا يجفعو إالسحيصة، ك 

اًل إلى اضصخاب نذصة كالتفاعبلت االجتساعية كصػ عساؿ كاألاالبتعاد عغ السذاركة في األدلة ك إلى الع
 .الخىاب االجتساعي

 السعخفي الدمهكيثالثًا: البخنامج 
ج، كاألىجاؼ، ، كاالفتخاضات، كالقػاعتتشاكؿ الباحثة عخض لمبخنامج السعخفي الدمػكي مغ ناحية السفيػـ

لخفس الخىاب ف لمبخنامج اإلرشادؼ السعخفي الدمػكي السدتخجـ ، كمغ ثع كصكتأثيخات، كتكشيكات
 االجتساعي في ىحه الجراسة.
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يقػـ العبلج السعخفي الدمػكي عمى قاعجة أساسية تشز عمى أف أفكار الفخد ىي التي تحجث مذاعخه 
لشطخية كسمػكو، كعشجما نتحجث عغ ىحا الشػع مغ العبلج يتبادر إلى الحىغ أكبخ األسساء السختبصة با

 قبلني، كبيظصاحب العبلج الدمػكي االنفعالي الع ( ,1954Ellis) ذإليىسا: السعخفية الدمػكية ك 
(Beck, ) العبلج ( أف 2010يؤكج درديخ )ك  .(2015)أبػ عصية، كسعج،  صاحب العبلج السعخفي

 .عمى الشطخية السعخفية الدمػكية يعتسج العقبلني االنفعالي

كذلظ بعج استخجاـ العجيج  ،العبلج العقبلني االنفعالي في الخسديشات ( ,1954Ellis) ذيلالعالع إ كأسذ
غيخ  الحجيث، كالعبلج الدمػكي، ككاف إليذ لتحميميكا ،مغ الشطخيات العبلجية مثل التحميل التقميجؼ

 تكتفي بتقجيع السعمػمة لمسدتخشج فقط، كىحا الحؼ دفعو إلى تأسيذ العبلج مقتشع بيحه األساليب التي
 (.2016)العدة،  العقبلني االنفعالي

كيخكد عمى  ،في أكائل الدتيشات كعبلج مشطع كمخترخأسذ العبلج السعخفي الدمػكي  فقج بيظأما 
 يذسل مجسػعة مغ االضصخابات مثل:حاضخ السدتخشج لسخضى االكتئاب، كفيسا بعج عجؿ ىحا العبلج ل

اليمع، كاضصخابات الذخرية، كالػسػاس القيخؼ، الخىاب االجتساعي، كالقمق الشفدي العاـ، كاضصخاب )
بل  ،العبلج كاإلرشاد الفخدؼكالفراـ، كتػىع السخض، كعراب الرجمة(، كال يقترخ ىحا العبلج عمى 

شسل العبلج الجسعي كاألسخؼ كالسذكبلت الدكجية، كيدتخجـ لمسخضى كاألسػياء، كيرمح لجسيع الفئات 
ىحا الشسػذج أف التفكيخ  يع االجتساعية كالعمسية كدخػليع، كيفتخضالعسخية كالشػعية كعمى اختبلؼ خمفيت

معطع االضصخابات الشفدية، كيتع تخكيد ىػ الغالب في حؼ يؤثخ عمى مذاعخ كسمػؾ السخضى الالدمبي 
حجاث تغيخ في إكمعتقجاتو بيجؼ  السخيس أك السدتخشج حجاث تغييخ في شخيقة تفكيخإالسعالج عمى 

 (.2007، بيظ) استخجاـ األساليب السشاسبة خبلؿ الدمػؾ كالسذاعخ مغ

العبلج السعخفي الدمػكي بأنو كسيمة مغ كسائل العبلج الشفدي الحجيث التي  (2010الغامجؼ ) يعخؼك 
السدتخشجيغ في تحقيق التكيف مع  ، مغ أجل مداعجةعبلج العجيج مغ االضصخابات يسكغ استخجاميا في

ييا كذلظ مغ خبلؿ ترحيح األفكار كالسعتقجات الخاشئة، كتجريبيع كمع البيئة التي يعيذػف ف ،نفديعأ
 .جاـ األساليب السعخفية كالدمػكيةعمى أداء الدمػؾ الرحيح كذلظ مغ خبلؿ استخ

نساط التخبية كالتشذئة أمغ خبلؿ التخاث الثقافي، ك  تتذكل لمفخدالبشية السعخفية أف  (2010يػضح درديخ )ك 
باألصجقاء كاالشخاص السقخبيغ لمفخد، كىحا بجكره  تفاعلغ، باإلضافة إلى الاالجتساعية مغ قبل الػالجي
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كقج تكػف ىحه  كمعتقجاتو الفخد اعية، كمغ ىحه الذبكة تشذأ أفكاريؤدؼ إلى شبكة مغ العبلقات االجتس
ية، تدبب سعادتو أك شقاءه، بسعشى قج تقػده أفكاره إلى الرحة الشفدقج كار عقبلنية أك العقبلنية، ك األف

 .سباب ذلظألأك االضصخاب الشفدي كىػ غيخ مجرؾ 

كفاءة  بيشت العذخ سشػات األخيخة مغ القخف الحادؼ كالعذخكف ئج العبلج في نتا( أف 2011كأكج بيل )
ػكي، كالعبلج الصبي نسػذجيغ أساسيغ في عبلج الخىاب االجتساعي كىسا: العبلج السعخفي الدم

 .كأكثخ فعالية في مػاجية االضصخابذجيغ يؤدؼ إلى نتائج سخيعة ف الجسع ما بيغ الشسػ أك  ،بالعقاقيخ

كيذسل العبلج السعخفي الدمػكي الجانب التذخيز الحؼ يقػـ بتػضيح الرمة بيغ األفكار البلعقبلنية 
كبيغ االضصخاب، كالجانب العبلجي يعسل عمى استبجاؿ الفكخة البلعقبلنية بفكخة عقبلنية، كدعع كتذجيع 

 .(2010فكار البلعقبلنية )درديخ، عغ األ متخميلالفخد 

 :افتخاضات العالج السعخفي الدمهكي

 .كل فخد لجيو أفكار عقبلنية كال عقبلنية .1
 .عقبلني يؤدؼ إلى اضصخاب في السذاعخ كالدمػؾالبلالتفكيخ  .2
شفذ )الحجيث الدمبي( كىحا الحجيث ال ال عقبلني يدتسخ بدبب الحجيث الجاخمي معالبلالتفكيخ  .3

 .بدبب الطخكؼ الخارجية فحدب كإنسا يتأثخ بإدراؾ كاتجاىات ىحا الفخد نحػ الحجثيكػف 
 تجاىياًا ح الفخد عقبلنياألفكار البلعقبلنية يجب إعادة تشطيع إدراكيا كالتفكيخ فييا حتى يرب .4

 (.2016)العدة، 

 :رشاد السعخفي الدمهكيقهاعج ال 

السخشج كالسدتخشج عمى األىجاؼ كالجكر السصمػب لكل  عمى االتفاؽ بيغ السبشيةرشادية العبلقة اإل ؤكجت
ساسي في نجاح العسمية، كمغ ىشا يفتخض يجابية كالتعاكف الجكر األىجاؼ كالعبلقة اإلمشيع في تحقيق األ

مشة التي تترف بالجؼء كالتعاشف كالرجؽ، ككحلظ يعصي ىحه العبلج ف يقـػ السخشج بتػفيخ البيئة اآلأ
حيث يقـػ السخشج باالندحاب بذكل تجريجي عشج تحدغ  ،يخه كاتخاذ القخارحق الفخد في تقخيخ مر

 :كتتزسغ العبلقة اإلرشادية ثبلث مكػنات أساسية كىي، السدتخشج

 .شذأ بيغ السخشج كالسدتخشجياالتفاقات: كتكػف نتيجة التعاقج التي  -
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 .اإلرشاديةاألىجاؼ: كتتسثل فيسا يخيج كبل الصخفيغ تحقيقو خبلؿ العسمية  -
ىجاؼ خبلؿ العسمية السياـ: كىي األنذصة السصمػبة مغ السخشج كالسدتخشج مغ أجل تحقيق األ -

 (.2011)حسيج،  رشاديةاإل

 :أىجاف العالج السعخفي الدمهكي الجساعي

 .عمى فيع جحكر السذكبلت االنفعالية كالدمػكية السدتخشجيغمداعجة  .1
ػاجيتيا كالتغمب عمييا مغ خبلؿ تعميسيع تع متعمى فيع ىحه السذكمة ككيف  السدتخشجيغمداعجة  .2

 .ذلظ
التفكيخ بصخيقة عقبلنية  مغ القمق كاالضصخاب مغ خبلؿ تعميسيع عمى التخمز السدتخشجيغمداعجة  .3

 (.2016)العدة،  كار التي تؤدؼ إلى ىديسة الحاتمتخمز مغ األفلحجاث التغيخ السخغػب إمغ أجل 

 :كفقًا لمسشطػر السعخفي الدمػكيتأثيخ العبلج الجساعي ( 2016كيخػ العدة )

عية يدػدىا جػ مغ القبػؿ مغ عبلقات اجتسا إقامةػع مغ العبلج أفخاد السجسػعة مغ غ ىحا الشيسكّ  -
 .حجاث التغيخ السصمػبإأجل 

جسػعة اإلرشادية دكر يخكد ىحا الشػع عمى معالجة األفكار البلعقبلنية، كبالتالي يكػف ألفخاد الس -
 ة كتحجييا.البلعقبلني فعاؿ في كقف األفكار

يديع أفخاد السجسػعة اإلرشادية بتقجيع التػصيات كتغيخ األفكار البلعقبلنية كتقبل األفكار  -
 .البلعقبلنية

أك  عبلج، كتكسغ أىسيتيا في اإلرشادالػاجبات السشدلية اليادفة جدءًا أساسيًا في ىحا الشػع مغ ال جتع -
مغ أفخاد  جسػعة كتقجيع تغحية راجعة مغ كل فخدالجسعي مغ خبلؿ مشاقذتيا داخل السالعبلج 

 .حجاث التغيخ السصمػبإالسجسػعة لمسداعجة في 
السجسػعة اإلرشادية فعالة لتشفيح تكشيكات العبلج العقبلني االنفعالي مثل: حل السذكبلت،  جتع -

 .لعب األدكارك الشسحجة، ك تػكيج الحات، ك 
 .مباشخ، كمغ ثع تحميمو، كتعجيموىي بسثابة مختبخ يتع فيو مبلحطة الدمػؾ بذكل  -
يداعج األفخاد عمى  ساؿ الجمدات، كتقجيع تغحية راجعة ميداعج في اكتداب ميارات اجتساعية خبل -

 .فيع أنفديع كسا يخاىع اآلخخكف 
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عشجما يكػف تفكيخ أحج أفخاد السجسػعة خاشئًا، فأفخاد السجسػعة كالسعالج يقػمػف بمفت انتباه ىحا  -
 .يبوالفخد مغ أجل ترػ 

الجسعي في مداعجة أفخاد السجسػعة في إيجاد عجد مغ البجائل لحل  كالعبلج يداىع اإلرشاد -
تكػف البجائل فالفخدؼ  كالعبلج مذكبلتيع مغ خبلؿ آراء كل فخد مغ أفخاد السجسػعة، أما في اإلرشاد

 .مختبصة بفخد كاحج
سل مغ حيث الدمغ كإنسا ىحا العبلج أكثخ اقترادية مغ العبلج بذكل فخدؼ، كىػ غيخ م جيع -

 (.2016العده، ) مشاسب ألفخاد السجسػعة

 :العالج السعخفي الدمهكي تكشيكات

كىحا بجكره يؤدؼ  متعخؼ عمى األفكار الدمبية كتعجيمياجرجة األكلى لالييجؼ العبلج السعخفي الدمػكي ب
 ي كاآلتي:خبلؿ تكشيكات ىحا العبلج كى كيتع ذلظ مغ ،إلى تعجيل مذاعخ كسمػكيات الفخد

 التجريب عمى االستخخاء  -1

ىػ تسخيغ يتع مغ خبللو إما خفس التػتخ أك إثارة التػتخ مغ أجل التعخؼ عمى األفكار البلعقبلنية 
كالعسل عمى تقييسيا كمغ ثع تعجيميا، كيتع ذلظ مغ خبلؿ تييئة الجػ السشاسب لتصبيق ىحا التسخيغ 

 بالذكل السشاسب.

 األسئمة الدقخاطية -2

الدقخاشي في شخح األسئمة عمى مسارسة حػار مشطع كيتع مغ خبللو تشسية ميارات  سمػبا األكيقػـ ىح
الفعاؿ الكتذاؼ األفكار بعسق كالعسل عمى  سمػبكمخاجعة األفكار بصخيقة مشصقية، كىػ األ ،التفكيخ

 .جيمياتع

 التجارب الدمهكية -3

بصخيقة مباشخة،  أك السدتخشجيغ لسخيسا كاقتخاحات تقػـ ىحه االستخاتيجية في اختبار مرجاقية أفكار
سئمة الدقخاشية أك بسفخدىا، كىحه التجارب تجخػ يشية لمتقييع سػاء استخجمت مع األكمثل ىحه الصخيقة م

 خارج السكتب أك في السكتب، كتكػف عمى شكل كاجب مشدلي.
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 السترل السعخفي: -4

كالتي تتسثل بخؤية  ستقصابي )الثشائي(يل االفكار التي تعكذ التفكيخ االكتقػـ ىحه االستخاتيجية بتعج
 يديل تعخيف السدتخشج في السشصقة الػسصى. رسع مخصط كيتع ذلظ مغ خبلؿ السػقف مغ ناحيتيغ فقط،

 العاطفي –لعب الجور السشظقي  -5

بو،  يذعخالتفكيخ لجيو معصل كلكغ شعػريًا أف أك السعالج كيدتخجـ ىحا التكشيظ عشجما يخػ السدتخشج 
الج تبخيخًا لكي يمعب السدتخشج ىحا الجكر، كيقـػ السدتخشج بمعب الجكر غيخ السشصقي في حيغ كيقجـ السع

الجكر السشصقي  لعب فيذا عجد السدتخشج إدكار ك السشصقي، كبعج ذلظ يتع تبادؿ األ يمعب السدتخشج الجدء
 سباب التعثخ.أدكار كمشاقذة دكار مؤقتًا أك تػقيف لعب األنقػـ باستبجاؿ األ

 خجام اآلخخين كشقاط مخجعيةاست -6

األكثخ  اآلخخيغمعتقجاتو البلعقبلنية كمعتقجات السدتخشج لمتشاقس بيغ  مبلحطةع ذلظ مغ خبلؿ كيت
 ، كبيحا نجج السدتخشجيغ يبتعجكف نفديًا عغ معتقجاتيع عشجما يفكخكف في معتقجات اآلخخيغ.مػضػعية

 العسل بقاعجة كسا له -7

لكي يفكخ في السػاقف بصخيقة أخخػ غيخ التي  السخشج لمسخيسأك  جكيتع ذلظ مغ خبلؿ تذجيع السعال
 اؿ نفدو ماذا لػ ترخفت بذكل آخخ.كاف يفكخ بيا مدبقًا، كذلظ مغ خبلؿ سؤ 

 كذف ذات السعالج -8

كيتع ذلظ مغ خبلؿ قياـ السعالج بالكذف السشاسب كالحقيقي كالحكيع عغ ذاتو مغ أجل مداعجة السدتخشج 
 .كمذاكميع بصخيقة مختمفة، كيجب اف يكػف كذف الحات ذات معشىعمى رؤية معتقجاتيع 

مغ أساليب اإلرشاد الجسعي كالتي تعتسج  كىػ السحاضخة كالشقاش أسمػب (2011حسيج )حيغ أضاؼ في 
عمى التعمع كيتع ذلظ مغ خبلؿ تقجيع معمػمات يحتاجيا أفخاد السجسػعة اإلرشادية كذلظ بيجؼ اكدابيع 

أفخاد السجسػعة اإلرشادية مغ نفذ  نية مشاسبة، كبيحا يفزل أف يعانيية ككججاجػانب معخفية كسمػك
 سمػبكيتع مغ خبلؿ ىحا األالػاجب البيتي  كأسمػب، ما ندػف بصبيعة السذكمة إلى حج  السذكمة أؼ متجا

تذجيع السدتخشج عمى مسارسة ما تع تعمسو مع السدتخشج في مػاقف الحياة السختمفة، كيعتبخ الػاجب 
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أف تختبط  سمػبالسشدلي جدءا مكسبًل كأساسيًا في العبلج كليذ اختياريًا، كيشبغي عشج استخجاـ ىحا األ
كأف  ،التعاكف بيغ السخشج كالسدتخشجبباليجؼ السخاد تحقيقو كأف تحقق عسمية مشاقذة الػاجب السشدلي 

السذكمة قبل تشفيح  مب عمىالسشاسب لمتغ سمػبكأف يختار األ ،تداعج في تقييع مذكبلت السدتخشج
كيتصمب مشاقذة الػاجب السشدلي في بجاية كل جمدة مغ أجل تحقيق األىجاؼ السخجػة كتعييغ  ،الػاجب

 عمىمداعجة السدتخشجيغ  وكيتع مغ خبلل التجريب التػكيجؼ أسمػبك ، كاجب مشدلي ججيج لمجمدة القادمة
يًا، كالجفاع عغ حقػقيع بذكل ال يعتجؼ بو التعبيخ عغ مذاعخىع اإليجابية كالدمبية بذكل مقبػؿ اجتساع

خبلؿ التقميج  مغ حجةالشس أسمػبك قات اجتساعية إيجابية مع اآلخخيغ، عمى اآلخخيغ، كتكػيغ عبل
حجث ذلظ بذكل قرجؼ أـ بالرجفة، كىػ مغ أىع األساليب في تعمع السيارات  اً كالسبلحطة سػ 

تعمسيا، كيكػف ذلظ مغ خبلؿ عخض السعالج  االجتساعية مغ خبلؿ الشساذج اإليجابية السخغػب في
 .ديد ليحا الدمػؾلمشسػذج اإليجابي السخاد تعمسو فيقػمػف بتقميجه بعج مبلحطة التع

 البخنامج السعخفي الدمهكي السدتخجم لخفض الخىاب االجتساعي:

 :التخظيط لمبخنامج الرشادي

عمى العجيج مغ اشمعت حيث  ة؛رشاديالباحثة لمبخنامج االرشادؼ كفقًا لسخاحل العسمية اال خصصت
عمى  أشمعتككسا  ، كىػ خفس الخىاب االجتساعي،التي تتعمق بسػضػع البخنامجالجراسات الدابقة 

رشادية، إلرشاد الجسعي، كالسيارات اسرادر كالسؤلفات العمسية التي تتعمق بسػضػع اإلالعجيج مغ ال
محرمة بشاء البخنامج اإلرشادؼ، كيعتبخ ىحا البخنامج  ساس فيالدمػكية التي تعتبخ األكالشطخية السعخفية 

 ربع.لجسيع ىحه الحمقات األ

 :أىجاف البخنامج الرشادي

ىا بعيغ االعتبار عشج ترسيع البخنامج حة التي يجب أخييعتبخ تحجيج أىجاؼ البخنامج مغ الخصػات الخئيد
 :كاليجؼ العاـ مغ تصبيق البخنامج اإلرشادؼ

كصػاًل إلى تحقيق التػافق الشفدي كالرحة الجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ، خفس مدتػػ الخىاب ا
ىشالظ مجسػعة أىجاؼ فخعية يتع مغ خبلليا تحجيج اليجؼ العاـ  ،الشفدية، كحتى يتع تحقيق ىحا اليجؼ

 :كىي
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 قة باإلعاقة البرخية.الستعمنية أف يتع تعجيل األفكار البلعقبل .1
 سػعة كاثقًا بشفدو كبقجراتو.أف يربح كل فخد مغ أفخاد السج .2
 أف يّكػف كل فخد مغ أفخاد السجسػعة اتجاىات إيجابية نحػ السجتسع. .3
 أف يتسكغ كل فخد مغ أفخاد السجسػعة مغ مسارسة ميارات االتراؿ كالتػاصل مع اآلخخيغ. .4
 أف يتسكغ كل فخد مغ أفخاد السجسػعة مغ تأكيج ذاتو بذكل إيجابي. .5
 سل الجساعي لكل فخد مغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية.أف تشسي ركح التعاكف كالع .6
 . عأف يستمظ كل فخد مغ أفخاد السجسػعة القجرة عمى حل السذكبلت االجتساعية التي تػاجيي .7
 أف يكتدب كل فخد مغ أفخاد السجسػعة أساليب لتخفيف القمق كالتػتخ ككيفية قزاء كقت الفخاغ. .8

 البخنامج الرشادي: وصف جمدات

 بشاء العالقة الرشاديةولى: الجمدة األ 

ىجفت الجمدة إلى بشاء عبلقة ميشية بيغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية، كتعخيف أفخاد السجسػعة باليجؼ مغ 
 تصبيق البخنامج اإلرشادؼ، كالتعاقج بيغ الباحثة كبيغ أفخاد السجسػعة.

الخىاب االجتساعيالجمدة الثانية:   

بسفيػـ الخىاب االجتساعي كباآلثار الدمبية الستختبة عمى معاناة  ىجفت الجمدة لتعخيف أفخاد السجسػعة
 الفخد مغ الخىاب االجتساعي.

 التعخف عمى األفكار الالعقالنيةالجمدة الثالثة: 

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة عمى العبلقة بيغ الخىاب االجتساعي كاألفكار البلعقبلنية، 
جتساعي كاإلعاقة البرخية، كتسكيغ أفخاد السجسػعة مغ التعخؼ عمى ىحه ككحلظ العبلقة بيغ الخىاب اال

 األفكار البلعقبلنية.

 تعجيل األفكار الالعقالنيةالجمدة الخابعة: 

الجمدة إلى العسل عمى تسكيغ أفخاد السجسػعة مغ تقييع أفكارىع البلعقبلنية، كاستبجاؿ ىحه األفكار  ىجفت
 البلعقبلنية بأفكار عقبلنية.
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 بشاء الثقة بالشفذجمدة الخامدة: ال

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بسفيػـ الثقة بالشفذ، كالعسل عمى تشسية الثقة بالشفذ لجػ أفخاد 
 السجسػعة.

 االتجاىات اليجابية نحه السجتسعالجمدة الدادسة: 

تجاىات الدمبية نحػ ىجفت الجمدة لمتعخؼ عمى اتجاىات أفخاد السجسػعة نحػ السجتسع، كتعجيل اال
 السجتسع.

 االترال والتهاصلالجمدة الدابعة: 

 ىجفت الجمدة إلى تعميع أفخاد السجسػعة ميارة اإلصغاء، كميارة بجء الحجيث، كميارة إنياء الحجيث.

 تأكيج الحات اليجابيالجمدة الثامشة: 

ة، كبسفيـػ تأكيج الحات، كتعميع ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بالدمػكيات اإليجابية كالدمبي
 أفخاد السجسػعة تأكيج الحات بذكل إيجابي.

 التعاون/ العسل الجساعيالجمدة التاسعة: 

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بسفيػـ التعاكف كأىسيتو في الحياة االجتساعية، كأف يربح أفخاد 
 السجسػعة أكثخ تعاكنًا مع اآلخخيغ.

 التعخيض لسهاقف اجتساعية الجمدة العاشخة:

ىجفت الجمدة إلى جعل أفخاد السجسػعة أكثخ قجرة عمى التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغ، كأف يربح أفخاد 
 السجسػعة أكثخ كعيًا بحكاتيع.

 حل السذكالت االجتساعية: ةعذخ  ةالجمدة الحادي

خاد السجسػعة استخاتيجية حل ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة عمى مفيػـ السذكمة، كتعميع أف
 السذكبلت االجتساعية.

 تخفيو وتدمية: ةعذخ  ةالجمدة الثاني
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الجمدة إلى تعميع أفخاد السجسػعة كيفية قزاء كقت الفخاغ، كإكداب أفخاد السجسػعة أنذصة تخفف  ىجفت
 مغ القمق كالتػتخ، ككحلظ إكدابيع انذصة تذجع عمى التفاعل كالتعاكف مع اآلخخيغ.

 إنياء البخنامج الرشادي: ةعذخ  ةة الثالثالجمد

ىجفت الجمدة إلى تقػيع الجمدات اإلرشادية كتصبيق مقياس الخىاب االجتساعي، كمعخفة مجػ فاعمية 
 البخنامج اإلرشادؼ.

 :الفئة السدتيجفة

 السكفػفيغ في محافطة الخميل، كتذسل الفئة العسخية مغاألشفاؿ  عيشة مغ يدتيجؼ البخنامج اإلرشادؼ
 اً ، كذلظ ألف مثل ىحه الفئة ىع األكثخ احتياجة في الخميلكالكائش جسعية الكفيف الخيخيةسشة في  8-12

عمى أفخاد السجسػعة  الخىاب االجتساعيالباحثة بتصبيق مقياس  كقامت، خفس الخىاب االجتساعيإلى 
خيبية كالسجسػعة بشاء عمى نتائج السقياس إلى مجسػعتيغ: السجسػعة التج العسل عمى تقديسيعثع 

 .في كل مجسػعة ( شفبل  20الزابصة بػاقع )

 :الفشيات السدتخجمة

، دكارلعب األ، حل السذكبلت، سخد القرز، التخيل، االستخخاء، عادة البشاء السعخفي، إ الحػار كالشقاش
 الػاجب البيتي.التعخيس، ، تأكيج الحات، األسئمة الدقخاشية، التجعيع كالتذجيع، الشسحجة

 :تشفيح البخنامج الرشاديآلية 

جمدة إرشادية كىحه  (13السكػف مغ ) تجخيبيةأفخاد السجسػعة التصبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى  تع
بػع، كستكػف مجة باالستشاد إلى الشطخية السعخفية الدمػكية، كبػاقع جمدتيغ في األس شيةالجمدات مب

 .كنرفسخ تصبيق البخنامج لسجة شيخ ، كسيدتنرفالجمدة ساعة ك 
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 الجراسات الدابقةثانيًا: 
قامت الباحثة باالشبلع عمى الجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسة، حيث قامت بتقديسيا إلى 

 دراسات عخبية كأخخػ أجشبية مختبة تراعجيًا مغ األقجـ إلى األحجث.

 الجراسات العخبية:

في مجيشة بغجاد )الكخخ  شفاؿ الخياضأػ إلى قياس الخػؼ االجتساعي لج 2011)دراسة أحسج ) ىجفت
شفبًل مغ رياض األشفاؿ، كأعج الباحث مقياس الخػؼ  (150، كاختار عيشة مكػنة مغ )كالخصافة(

 االجتساعي، كقاـ بتصبيقو عمى عيشة الجراسة، كتػصمت الجراسة إلى:

الخػؼ االجتساعي، ناث في ، كعجـ كجػد فخكؽ بيغ الحكػر كاإلأف اشفاؿ الخياض لجييع خػؼ اجتساعي
 شفاؿ مخحمة التسييجؼ.أخكضة لجييع خػؼ اجتساعي أكثخ مغ شفاؿ مخحمة الأكأف 

كالسعتقجات  االجتساعي الخىابإلى الكذف عغ العبلقة بيغ  بجراسة ىجفت (2011رتيب ) كقاـ
ب الرف األكؿ الثانػؼ في دمذق، ( مغ شبل207البلعقبلنية، كاختارت الباحثة عيشة مكػنة مغ )

باحثة بجراسة العبلقة كمقياس السعتقجات البلعقبلنية، كقامت ال االجتساعيب االخىعجت الباحثة مقياس أ ك 
كالسعتقجات البلعقبلنية مغ خبلؿ حداب معامل ارتباط بيخسػف، كفقًا لستغيخات  ياالجتساع خىاببيغ ال

 :الجشذ كمكاف اإلقامة كالسدتػػ االقترادؼ، كتػصمت الجراسة إلى

كال تػجج عبلقة بيغ الفػبيا االجتساعية  جتساعية كالسعتقجات البلعقبلنية،قة بيغ الفػبيا االكجػد عبل
 كالسعتقجات البلعقبلنية كفقًا لستغيخ الجشذ كمكاف اإلقامة كالسدتػػ االقترادؼ.

ىجفت إلى معخفة فعالية بخنامج إرشادؼ تكاممي لخفس  فقج (2011) دراسة عجكؼ كاألشػؿ كشاىيغأما 
، تع تقديسيع إلى اً ( فخد22، كاختار عيشة مكػنة مغ )ىاب االجتساعي لجػ عيشة مغ الذباب الجامعيالخ 

، اً ( فخد11، كالسجسػعة الزابصة كتتكػف مغ )اً ( فخد11مجسػعتيغ: السجسػعة التجخيبية كتتكػف مغ )
عخفي سمػكي بإعجاد بخنامج إرشادؼ م قاـ ، ككحلظث بإعجاد مقياس الخىاب االجتساعيكقاـ الباح

 متخفيف مغ الخىاب االجتساعي، كتصبيقو عمى العيشة التجخيبية، كتػصمت الجراسة إلى:ل

فاعمية البخنامج اإلرشادؼ في تخفيف الخىاب االجتساعي، كيتزح ذلظ مغ كجػد فخكؽ بيغ السجسػعة 
جخيبية في القياسيغ فخاد السجسػعة التأ، ككجػد فخكؽ بيغ التجخيبية كالزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية
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فخاد أبيغ القياس البعجؼ كالتتبعي لجػ القبمي كالبعجؼ لرالح القياس البعجؼ، كعجـ كجػد فخكؽ 
 السجسػعة التجخيبية.

ىجفت إلى معخفة أثخ بخنامج معخفي سمػكي في عبلج الخىاب  فقج (2011) دراسة كردة كقخيذي في حيغ
( مغ 429، كتع اختيار عيشة مكػنة مغ )ؼ مخباح بػرقمةاالجتساعي لجػ عيشة مغ الصمبة بجامعة قاصج

كمقياس السدتػػ االقترادؼ  مغ إعجاد الباحث شمبة عمع الشفذ كتع تصبيق مقياس الخىاب االجتساعي
( شالبة مغ المػاتي 20كبعج تصبيق السقياس تع اختيار )( 2011 ، القخيذي)كاالجتساعي لؤلسخة إعجاد 

السجسػعة تساعي، تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ: ى مقياس الخىاب االجعم حرميغ عمى درجات مختفعة
كتع تصبيق ببشاء بخنامج إرشادؼ  كقاـ الباحث( شالبات في كل مجسػعة، 10)بػاقع التجخيبية كالزابصة، 

 البخنامج اإلرشادؼ عمى السجسػعة التجخيبية، كتػصمت الجراسة إلى:

ككجػد فخكؽ  مقارنة بحكؼ الخىاب الستػسط كالسشخفس، انخفاض ندبة ذكؼ الخىاب االجتساعي السختفع
 بيغ السجسػعة التجخيبية كالزابصة في القياس البعجؼ لخىاب االجتساعي لرالح السجسػعة التجخيبية،

ككجػد فخكؽ بالخىاب االجتساعي تعدػ إلى متغيخ الجشذ لرالح اإلناث، ككجػد فخكؽ تعدػ لمعسخ 
لجػ السجسػعة التجخيبية في القياس القبمي كالبعجؼ ة، ككجػد فخكؽ ( سش19-22لرالح الفئة العسخية )

في مدتػػ الخىاب االجتساعي لرالح القياس البعجؼ، كعجـ كجػد فخكؽ في القياس البعجؼ كالتتبعي 
 لقياس الخىاب االجتساعي لجػ السجسػعة التجخيبية.

إرشادؼ جسعي يدتشج إلى الشطخية  إلى معخفة فاعمية بخنامجىجفت فقج  (2012دراسة أبػ ىجركس )أما 
مدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ عيشة مغ األشفاؿ الستزخريغ مغ الحخب  خفسالسعخفية الدمػكية في 

( شفبًل، تخاكحت أعسارىع 40اإلسخائيمية عمى قصاع غدة في السشاشق الحجكدية، كاختار عيشة مكػنة مغ )
(، 20ػعتيغ: السجسػعة الزابصة كعجدىع )( سشة، كتع تقديع العيشة إلى مجس15-13ما بيغ )

(، كاستخجمت الباحثة مقياس الخىاب االجتساعي تأليف ركليغ ك كؼ 20كالسجسػعة التجخيبية كعجدىع )
(Raulin & Wee, 1994  كتعخيب "الجسػقي"، كقامت الباحثة بإعجاد بخنامج إرشادؼ معخفي ،) سمػكي

خاء اختبار قبمي، لمتأكج مغ تقارب السجسػعتيغ عمى جمدة، كقامت الباحثة بإج يتكػف مغ ثبلث عذخ
مقياس الخىاب االجتساعي، كمغ ثع تصبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى السجسػعة التجخيبية، كبعج انتياء 

أسابيع تع تصبيق اختبار الستابعة، كتػصمت الجراسة  ةالبخنامج تع تصبيق االختبار البعجؼ، ثع بعج ثبلث
 إلى:
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السجسػعة التجخيبية في االختبار البعجؼ كاختبار الستابعة في مدتػػ الخىاب كجػد فخكؽ لرالح 
في مدتػػ الخىاب االجتساعي مقارنة بالسجسػعة  االجتساعي، حيث أضيخت السجسػعة التجخيبية انخفاضاً 

الزابصة، كيتزح مغ ذلظ التأثيخ اإليجابي لمبخنامج اإلرشادؼ في خفس الخىاب االجتساعي لجػ 
 الستزخريغ مغ الحخب اإلسخائيمية.األشفاؿ 

التجريب أسمػب إلى مقارنة العبلج العقبلني االنفعالي الدمػكي ب (2012دراسة شاىيغ كجخادات ) كىجفت
عمى السيارات االجتساعية في معالجة الخىاب االجتساعي لجػ عيشة مغ الصمبة السخاىقيغ في مجرسة 

، كقج (12-9تتخاكح اعسارىع مغ )( شالبًا كشالبة 320) البصخيخكية في االردف، كاختار عيشة مكػنو مغ
 & ,Mattick)استخجـ الباحثاف مقياس الخىاب االجتساعي كقمق التفاعل االجتساعي لساتيظ ككبلرؾ 

Clark, 1998)  شالبًا كشالبة،  45كمغ خبلؿ درجاتيع عمى ىحيغ السقياسيغ تع اختيار عيشة تكػنت مغ
، ةشالبًا كشالب 15مجسػعة تكػنت مغ خيبيتيغ كمجسػعة ضابصة، ككل تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ تج

، كتمقت األخخػ بخنامج عالي سمػكيكقج تمقت إحجػ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ بخنامج عبلج عقبلني انف
، اً عبلجي اً ، أما السجسػعة الزابصة فمع تتمق بخنامجمغ إعجاد الباحثاف تجريب لمسيارات االجتساعية

 اسة إلى:كتػصمت الجر 

العبلج العقبلني االنفعالي الدمػكي كالتجريب عمى السيارات االجتساعية في تخفيف الخىاب  فاعمية
 ختبلؼ الجشذ.اكلع تختمف فاعمية األسمػبيغ العبلجييغ ب ،االجتساعي كقمق التفاعل االجتساعي

جتساعي لجػ عيشة فقج ىجفت إلى معخفة مجػ انتذار القمق كالخػؼ اال( 2012في حيغ دراسة عفيفي )
مغ  300مغ شبلب الجامعات السرخية كتأثيخىا عمى السؤىبلت األكاديسية، كتع اختيار عيشة مكػنة مغ 

لتذخيز اضصخاب القمق، كمقياس ليبػكتيد لقياس القمق  DSM-IVشمبة الجامعة السرخية، كاستخجـ 
 راسة إلى:االجتساعي، كمقياس ركليغ ك كؼ لقياس الخػؼ االجتساعي، كتػصمت الج

% يعانػف بجرجة 7.3% مغ الصبلب يعانػف مغ اضصخاب القمق االجتساعي، كأضيخت أف 9.3كجػد  
% يعانػف بجرجة شجيجة مغ القمق 2متػسصة مغ الخىاب االجتساعي كمعطسيع مغ اإلناث ، ك 

القمق  االجتساعي، كتبيغ أيزًا أف ال أحج مغ الصمبة تع تذخريو سابقًا عمى أنو يعاني مغ اضصخاب
االجتساعي كلع يتمق أؼ مشيع أؼ شكل مغ أشكاؿ االستذارة الشفدية، أك األدكية الشفدية، كأضيخت أف 
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% مغ الصمبة تحت القمق االجتساعي االكميشيكي، كتبيغ أف أكثخ ما يثيخ القمق االجتساعي في 4.7
 لقاء كمسة أماـ الجسيػر".التذخيز " محاكلة جعل التعارؼ بذخز ما إلقامة عبلقة ركماندية"، تمييا "إ

ىجفت إلى تقييع عػامل انتذار كخصخ كالتي ( 2012) دراسة القحصانيكمغ الجراسات عبخ الثقافية 
الخىاب االجتساعي بيغ شبلب السخحمة الثانػية في خسيذ مذيط )السسمكة العخبية الدعػدية(، كاختار 

قاـ بتصبيق مقياس لمخىاب االجتساعي عمى ( مغ شبلب السخحمة الثانػية، كمغ ثع 566عيشة تكػنت مغ )
 أفخاد العيشة، كتػصمت الجراسة إلى:

ارتفاع الخىاب االجتساعي لجػ الحكػر في السجارس الثانػية، كأكثخ مغ نرف الصبلب أعخب عغ كجػد 
أعخاض مداجية سمبية، كالخجل، كالقمق عشج مػاجية السػاقف الججيجة أك الشاس، كارتفاع ندبة انتذار 

ىاب االجتساعي لجػ الصمبة الحيغ كاف تختيبيع الػالدؼ األكؿ أك الػحيج أؼ أف تختيب الػالدة أحج الخ 
عػامل الخصخ لتصػيخ الخىاب االجتساعي لجػ السخاىقيغ الحكػر، ككحلظ يختبط كجػد مذاكل داخل األسخة 

خب كالخفس كاإلذالؿ في ارتفاع ندبة انتذار الخىاب االجتساعي ككحلظ التعخض الستكخر لئلغاضة كالز
يؤدؼ إلى ارتفاع ندبة انتذار الخىاب االجتساعي، كأف شعػر الصالب بأعخاض سمبية يديج مغ انتذاره 
أيزًا، كيػصي الباحث بزخكرة حساية األشفاؿ السدتسخة ضج التعخض لتجارب سمبية، كيجب عمى السعمع 

ات كاآلباء حػؿ أىسية الحفاظ عمى تجشب ىحه الدمػكيات كمشعيا داخل السجرسة، كيجب تػعية األمي
العبلقات األسخية الدميسة كالرحية، كيجب عمى السعمسيغ مخاقبة الصبلب في السجارس لسعخفة الصبلب 
الحيغ يعانػف مغ أعخاض سمبية كالعسل عمى حل مذكبلتيع مغ خبلؿ مخشج السجرسة، أك مغ خبلؿ 

ت السجارس الثانػية في الدعػدية لمتعخؼ عمى الصبيب الشفدي، كيجب أف تصبق ىحه الجراسة عمى شالبا
 مدتػػ الخىاب االجتساعي بيغ الدعػدييغ في السجارس الثانػية.

إلى التعخؼ عمى مدتػػ األفكار البلعقبلنية كمدتػػ الذعػر  )2013دراسة الغافخؼ )ىجفت بيشسا 
فكار البلعقبلنية ار األثخ انتذأت العمػـ التصبيقية، كالتعخؼ في بالخػؼ االجتساعي لجػ شمبة كميا

شالبًا  (282)جشذ، كالتخرز، كاختارت الباحثة عيشة مكػنة مغ مل كمدتػػ الخػؼ االجتساعي كفقاً 
البلعقبلنية كمقياس لمخػؼ االجتساعي، كتػصمت الجراسة  لؤلفكارمقياس  بإعجادالباحثة  تكشالبة، كقام

 :إلى
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حلظ درجة انتذار ية العمػـ التصبيقية كانت متػسصة، ككأف درجة انتذار األفكار البلعقبلنية بيغ شمبة كم
عمى درجة، في حيغ أ الخػؼ مغ التقييع الدمبي  الفقخة كحرمت متػسصة بيغ الصمبة، الخػؼ االجتساعي

قل درجة، كعجـ كجػد فخكؽ في متغيخ الجشذ كالتخرز لسقياس أدرة في التحجث مع اآلخخيغ السبا
 .ػؼ االجتساعياألفكار البلعقبلنية كمقياس الخ

إلى التعخؼ عمى بعس الدسات الذخرية كعبلقتيا بالخىاب  يجفتف( 2014أما دراسة الحجخؼ )
( شالبًا 290االجتساعية لجػ شمبة جامعة ندكػ في سمصشة عساف، كاختار الباحث عيشة مكػنة مغ )

 .Costa, Mccrae) مقياس قائسة العػامل الخسدة الكبخػ لكػستا كماكخؼ  ةالباحث تكشالبة، كاستخجم
( 42مقياس الخىاب االجتساعي كالسكػف مغ ) ةالباحث تعجأ (، ك 2006مغ تعخيب الكمبانية ) (1992

 :فقخة، كتػصمت الجراسة إلى

أعمى درجة في حيغ سسة العرابية أقل درجة، كانخفاض مدتػػ  عمى حرمت سسة يقطة الزسيخ
مػجبة بيغ سسة العربية كبعجؼ التجشب الخىاب االجتساعي لجػ شبلب جامعة ندكػ، ككجػد عبلقة 

 الجرجة الكميةكالخػؼ أؼ الخىاب االجتساعي، ككجػد عبلقة سالبة بيغ سسة االنفتاحية كبعج الخػؼ ك 
 الجرجة الكميةمخىاب، كعبلقة سالبة بيغ سسة يقطة الزسيخ كسسة الصيبة كبعجؼ التجشب كالخػؼ ك ل
 .ناث، كعجـ كجػد فخكؽ بيغ الحكػر كاإلمخىابل

كالخػؼ إلى تقييع القمق االجتساعي لجػ السخاىقيغ ككيف يؤثخ القمق  (2015) دراسة الخاتسي كىجفت
( 564، كاختار الباحث عيشة مكػنة مغ )راسة عبخ ثقافيةاالجتساعي عمى جػدة الحياة، كتعتبخ ىحه الج

ياس القمق االجتساعي ( مغ اإلناث، كمغ ثع تحميل البيانات لسق291( مغ الحكػر، )273، بػاقع )اً شالب
لمسخاىقيغ مغ الدعػدية كالسسمكة الستحجة ك مقارنتيع، كاستخجـ التحميل العاممي التػكيجؼ لبشاء الشسػذج 

 السقتخح بشاء عمى دراسات سابقة كنتائج نطخية، كتػصمت الجراسة إلى:

، مع كجػد خػؼ مغ ال يػجج فخؽ كبيخ بالشدبة لمجشذ في مقياس القمق االجتساعي عشج الحكػر كاإلناث
التقييع الدمبي كالتجشب االجتساعي، ككانت الشتائج أف الحكػر أعمى في الجرجة الكمية، كالخػؼ، كالتجشب 
الحاتي بالشدبة لئلناث باستثشاء الفخكع الجانبية كمذاكل الدمصة، كارتفاع مدتػػ القمق االجتساعي عشج 

، كعبلكة عمى ذلظ كانت أعخاض القمق عشج السخاىقيغ األفخاد ذكؼ السدتػػ االجتساعي كالثقافي السشخفس
الدعػدييغ أكثخ حجة عشج الحكػر، كأف السخاىقيغ الحيغ ليذ لجييع خػؼ اجتساعي أعمى في مقياس جػدة 
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الحياة مغ السخاىقيغ الحؼ لجييع خػؼ اجتساعي، كعجـ كجػد فخكؽ كبيخة في الرحة الشفدية، ككسا أف 
مغ الخىاب االجتساعي سجمػا فخدية إيجابية أعمى مغ السخاىقيغ الحؼ لجييع  السخاىقيغ الحيغ ال يعانػف 

خػؼ اجتساعي، ككحلظ سجل السخاىقػف الدعػديػف أعمى مدتػػ مغ الخػؼ االجتساعي مغ 
البخيصانييغ، حيث سجمت العيشة البخيصانية خػفًا في التشطيع الدمبي أكثخ مغ السخاىقيغ الدعػدييغ، 

ية بيغ العػامل السعخفية كالقمق االجتساعي، كيخػ الباحث أف مغ الزخكرؼ أف نقجـ ككجػد عبلقة إيجاب
لمصبلب الحيغ لجييع قمق اجتساعي السذاكرات البلزمة كالعبلج مغ أجل تحديغ نػعية الحياة، كمغ خبلؿ 

 فقيخة. دمجيع بالسؤسدات االجتساعية. كعجـ عبلجيع يؤدؼ إلى نتائج أكاديسية كميشية كنفدية كاجتساعية

إلى التعخؼ عمى درجة الخىاب االجتساعي كعبلقتو بسدتػػ  (2015دراسة الخكيبات ) في حيغ ىجفت
( شالبا  كشالبة مغ الرف العاشخ في االردف، كتع 105التحريل كالجشذ، كاختار عيشة مكػنة مغ )

 :( لمخىاب االجتساعي، كتػصمت الجراسة إلىLiebowitz, 1987استخجاـ مقياس ليبػتد )

عجـ كجػد عبلقة ارتباشية بيغ درجة الخىاب االجتساعي كمدتػػ التحريل الجراسي، ككجػد فخكؽ في 
 درجات الخىاب االجتساعي تعدػ لمجشذ لرالح اإلناث.

ىجفت إلى الكذف عغ الخىاب االجتساعي كمرادر الزغػط الشفدية لجػ ( 2015بيشسا دراسة الذسخؼ )
( شالبًا كشالبة تع 500ائل، كاختار الباحث عيشة مكػنة مغ )شمبة الدشة التحزيخية في جامعة ح

اختيارىع بالصخيقة القرجية، كاستخجـ الباحث مقياس الخىاب االجتساعي مغ إعجاد ليبػتد تخجسة أبػ ججؼ 
 (، كتػصمت الجراسة إلى:2004)

حيغ  أف مدتػػ الخىاب االجتساعي متػسط، كقج جاءت الزغػط الجامعية في الجرجة األكلى في
الزغػط األسخية في السختبة األخيخة، ككجػد فخكؽ في الخىاب االجتساعي تبعًا لمجشذ كالجخل الذيخؼ، 
في حيغ كجػد فخكؽ في مرادر الزغػط الشفدية تبعًا لمجشذ كمكاف الدكغ كالجخل الذيخؼ، ككجػد 

 عبلقة بيغ الخىاب االجتساعي كمرادر الزغػط الشفدية.

إلى معخفة الخىاب االجتساعي كاإلنجازات األكاديسية  ىجفت (2015) كعبج هللا انعاـك  ركزافدراسة  أما
( مغ شبلب كمية 128لمفتيات عمى مدتػػ الجراسات العميا، كقج تع اختيار عيشة عذػائية مكػنة مغ )

 :االقتراد السشدلي في الىػر )باكدتاف(، كتػصمت الجراسة إلى
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يغ الفتيات كلكغ لع يكغ لو تأثيخ كبيخ عمى اإلنجازات أف الخىاب االجتساعي مشتذخ بذكل كبيخ ب
األكاديسية لمصبلب، كأف العػامل الجيسػغخافية لع يكغ ليا تأثيخ كبيخ سػاء عمى الخىاب االجتساعي، أك 

مغ السدتحدغ إجخاء السديج مغ الجراسات حػؿ ىحا السػضػع يجب أف  ككضح أفاإلنجازات األكاديسية، 
كيشبغي أف يكػف التحميل الشػعي مغ خبلؿ فيع كجية نطخ السخاىقيغ حػؿ يجخػ في نصاؽ أكسع، 

 الخىاب االجتساعي.

إلى معخفة فاعمية بخنامج إرشادؼ معخفي سمػكي في التخفيف مغ  ىجفت )2016) دراسة عميبيشسا 
كػنة الخىاب االجتساعي عشج الصفل الكفيف لتحديغ التػاصل االجتساعي لجييع، كاختارت الباحثة عيشة م

( شالبًا كشالبة مغ األشفاؿ السكفػفيغ، كقامت بتقديع العيشة إلى مجسػعتيغ: السجسػعة 30مغ )
مقياس الخىاب  بإعجاد( في كل مجسػعة، كقامت الباحثة 15التجخيبية، كالسجسػعة الزابصة بػاقع )

، كقج جتساعيمتخفيف مغ حجة الخىاب االاالجتساعي، كبخنامج إرشادؼ ل االجتساعي، كمقياس التػاصل
 :( جمدة، كتػصمت الجراسة إلى14تع تصبيق البخنامج خبلؿ )

كجػد فخكؽ بيغ درجات السجسػعة التجخيبية عمى مقياس الخىاب االجتساعي كمقياس التػاصل 
كجػد فخكؽ بيغ السجسػعة ك االجتساعي قبل تصبيق البخنامج كبعج تصبيقو لرالح التصبيق البعجؼ، 

لزابصة عمى مقياس الخىاب االجتساعي كمقياس التػاصل االجتساعي بعج تصبيق التجخيبية كالسجسػعة ا
ال تػجج فخكؽ في درجات السجسػعة التجخيبية بعج تصبيق البخنامج ك البخنامج لرالح السجسػعة التجخيبية، 

 .كالستابعة في مقياس الخىاب االجتساعي كالتػاصل االجتساعي كالجرجة الكمية

إلى الكذف عغ فعالية بخنامجيغ إرشادييغ في خفس ىجفت  (2016ػر )دراسة غدك كسس في حيغ
أعخاض اضصخاب الخىاب االجتساعي لجػ عيشة مغ شمبة الدشة األكلى في جامعة اليخمػؾ، كاختار عيشة 

كبشاء عمى درجات ىحه جتساعي، ( شالبًا كشالبة، كتع استخجاـ مقياس ليبػتد لمخىاب اال523مكػنة مغ )
( شالبًا، كتع 36اإلرشادية، تع اختيار عيشة الجراسة السكػنة مغ ) امجبالبخ يع بالسذاركة السقياس كرغبت

( 12تقديسيع إلى ثبلث مجسػعات: مجسػعتيغ تجخيبيتيغ كمجسػعة ضابصو، تكػنت كل مجسػعة مغ )
مقت السيارات االجتساعية ، كت شالبًا، كقج تمقت إحجػ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ بخنامج التجريب عمى

 بخنامج تقميل الحداسية التجريجي، كتػصمت الجراسة إلى: خخػ األ
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، كتقميل الحداسية التجريجي، كانا أكثخ فعالية مغ عجـ ةأف كبًل مغ التجريب عمى السيارات االجتساعي
ختبلؼ الجشذ، ككحلظ أضيخت ا، كلع تختمف فاعمية البخنامجيغ بالسعالجة في خفس الخىاب االجتساعي

 خار فعالية كل مغ البخنامجيغ اإلرشادييغ عمى قياس الستابعة.ستسانتائج 

 الجراسات األجشبية:

 الخىابإلى معخفة آثار اضصخاب (Aletan, Akinsola, 2014)  اليتاف كاكشدػال دراسة ىجفت
االجتساعي عمى السخاىقيغ تتجمى بالسيارات االجتساعية كالتكيف في متخ كبػليذ الغػس، كتكػنت عيشة 

( مخاىق تع اختيارىع بذكل عذػائي مغ أربع مجارس في الغػس، كقج تع جسع بيانات 200ة مغ )الجراس
 :ذات الرمة باستخجاـ استبياف بعشػاف" الباحثػف مؤشخ االجتساعية"، كتػصمت الجراسة إلى

االجتساعي عمى  خىاباالجتساعي يؤثخ بذكل سمبي عمى األداء االجتساعي، ككحلظ تأثيخ ال خىابأف ال
نو مغ السدتحدغ أف أكفاءة االجتساعية، كمغ ىشا يخػ يارات التفاعل االجتساعي، كتأثيخه أيزًا عمى الم

تكػف األكلػية لسداعجة السخاىقيغ عمى اكتداب السيارات االجتساعية مغ أجل عسل اجتساعي فعاؿ، 
 ككحلظ يشبغي أف تجرس كيفية تصػيخ نطخة صحية لمشفذ في السػاقف االجتساعية.

إلى السقارنة بيغ نػعية الحياة  ( Daneshfar & Roustaee, 2014) دانذفار كركستي دراسة فتىجك 
يعانػف مغ مذاكل برخية )أعسى، أعسى جدئيًا( كالصمبة  كالسيارات االجتساعية لجػ الصبلب الحيغ

عذػائية ، كتع اختيار عيشة (2014-2013)العادييغ في السجارس الثانػية في شيخاف في العاـ الجراسي 
سشة، كتع ( 15-18)عسارىع مغ أ شالبًا مغ كل مجسػعة، كتخاكحت  (40)متعجدة السخاحل كتكػنت مغ 

 :، كتػصمت الجراسة إلىيارات االجتساعية كنػعية الحياةاستخجاـ مقياس الس

ي ا يتعمق بالدمػؾ االجتساعفيسكتحجيجًا عاقة برخية، ياة عشج العادييغ أفزل مغ ذكؼ اإلف نػعية الحأ
ف الدمػؾ االجتساعي لجػ الصمبة العادييغ أفزل مسا ىػ عشج السكفػفيغ كضعاؼ البرخ، كلع يكغ أتبيغ 

، كالدمػؾ االجتساعي يجابي عشج السكفػفيغ كضعاؼ البرخالظ فخكؽ في الدمػؾ االجتساعي اإلىش
السكفػفيغ جدئيًا  ضعف لجػأدييغ، كالدمبية االجتساعية كانت عمى لمسعاقيغ برخيا مغ العاأ الدمبي كاف 

 .ي جسيع أبعاد مقياس الخىاب االجتساعيف مقارنة بالسكفػفيغ كمياً 



 

43 
 

إلى معخفة مجػ انتذار الخىاب االجتساعي كالتحقق  ىجفت (Francis, 2014) دراسة فخانديذ في حيغ
ة مغ بيغ الذباب في الجامعات الشيجيخية، كتع اختيار عيشة مكػن حاتغ بعس العػامل الجيسػغخافية لمم
جامعات  ، كثبلثتيغخاص جامعتيغ، اجشػب غخب نيجيخي جامعات في خسذكشالبة مغ  ا  ( شالب400)

 :لجسع بيانات الجراسة، كتػصمت الجراسة إلى (SPIN) عامة، كتع استخجاـ مقياس الخىاب االجتساعي

الخىاب بجرجة  % مغ الصمبة مغ20ارتفاع معجؿ انتذار الخىاب االجتساعي لجػ شمبة الجامعة، كمعاناة 
كنػع  شجر% يعانػف مغ الخىاب بجرجة شجيجة ججًا، مع عجـ كجػد فخكؽ تعدػ إلى الج16.8مختفعة، ك

 السجرسة في مطاىخ الخىاب االجتساعي. 

 التعقيب عمى الجراسات الدابقة:
الخىاب االجتساعي لجػ  لخفس مدتػػ ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة فاعمية بخنامج معخفي سمػكي 

جخيت العجيج مغ الجارسات عغ أكتحجيجًا في محافطة الخميل حيث  شفاؿ السكفػفيغ في فمدصيغاأل
ىحه الجراسة  جيغ كلع تتصخؽ لمسكفػفيغ حيث تعالخىاب االجتساعي في فمدصيغ كلكغ شسمت األفخاد العادي

 االجتساعي عشج األشفاؿ السكفػفيغ.األكلى في فمدصيغ لقياس الخىاب 

لخفس في معخفة فاعمية بخنامج إرشادؼ  ىجاؼمجراسات الدابقة مغ حيث األسة بالشدبة لكتتحجد ىحه الجرا
كأبػ (، 2011) (، ككردة كقخيذي2011)عجكؼ كاألشػؿ كشاىيغ الخىاب االجتساعي مع دراسة مدتػػ 
ككحلظ تػافقت  ،(2016)(، كعمي 2016) غدك كسسػرك ، (2012) كشاىيغ كجخادات(، 2012) ىجكرس

ككحلظ تػافقت ، جـ لخىاب االجتساعي لخكليغ ك كؼ مغ حيث السقياس السدتخ ((2012يفعف مع دراسة
التي تتسثل بالسكفػفيغ ة مغ حيث العيش( Daneshfar& Roustaee, 2014)دانذفار كركستي مع 

 ، في حيغ اختمفت ىحه الجراسة مع باقي الجراسات بالعيشة التي شسمت أفخاد عادييغ.برخياً 

كالفئة مغ حيث االىتساـ بالجشذ، كمكاف الدكغ، كدرجة اإلعاقة،  ذابيةلجراسة متكجاءت متغيخات ا 
القحصاني ك (، 2011 ، ك)رتيب،(Peng & lam, 2011)ليع كبيشج ك (، 2011) أحسج العسخية مع دراسة

 ,Francis)فخنديذ ك  ،(2014)الحجخؼ ك (، 2013)كالغافخؼ  ،(2013) صيخاكؼ كحجازؼ كال ،(2012)
، في حيغ اختمفت مغ حيث (2015)(، كالذسخؼ (2015 الخاتسي، ك (2015)ات كركيب ،(2014

( بستغيخ التخرز، 2013( بستغيخ السدتػػ االقترادؼ، الغافخؼ )2011رتيب )الستغيخات مع دراسة 
 ( بستغيخ الجخل الذيخؼ.2015بستغيخ نػع السجرسة، كدراسة الذسخؼ ) (Francis, 2014كفخنديذ )
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عجكؼ كاألشػؿ غ ىحه الجراسات في أعجاد أدب تخبػؼ مشاسب مع دراسة الباحثة مكاستفادة 
(، كغدك 2012(، كشاىيغ كجخادات )2012(، كأبػ ىجكرس )2011(، ككردة كقخيذي )2011كشاىيغ)
الدابقة ، في حيغ استفادة الباحثة مغ جسيع الجراسات (2013كحجازؼ كالصيخاكؼ )، (2016كسسػر )

استخجاـ بخنامج إرشادؼ في ا استفادة الباحثة مغ البخامج اإلرشادية في في السعالجة اإلحرائية، كس
عجكؼ كاألشػؿ (، 2011خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي لمسكفػفيغ مع دراسة ككردة كقخيذي )

 .(2011كشاىيغ)

دراسة عجكؼ كاألشػؿ أما مغ حيث الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسات الدابقة فقج تبيغ أف 
(، كغدك 2012(، كشاىيغ كجخادات )2012(، كأبػ ىجكرس )2011، ككردة كقخيذي )(2011كشاىيغ)
اعمية البخامج اإلرشادية السصبقة في خفس الخىاب جسيعيا أضيخت ف (2016(، كعمي )2016كسسػر )

 الدمػكية. االجتساعي كالسدتشجة لمشطخية السعخفية

ؿ السكفػفيغ كىحا يختمف مع ما ذىبت إليو تتسيد ىحه الجراسة بالعيشة السدتيجفة كىع األشفافي حيغ 
(، كأبػ ىجركس 2011(، ككردة كقخيذي )2011) (، كعجكؼ كاألشػؿ كشاىيغ2011دراسة أحسج )

(، 2015، كالخاتسي )(Francis, 2014)(، كفخنديذ 2012(، كالقحصاني )2012كعفيفي ) (،2012)
(، كغدك كسسػر 2015(، كالذسخؼ )2015(، كالخكيبات )2013(، كالغافخؼ )2013كشاىيغ كجخادات )

 حيث أف ىحه الجراسات أجخيت عمى أشخاص عادييغ كلع تتصخؽ لمسكفػفيغ. (2016)

ككحلظ تتسيد ىحه الجراسة بالسخحمة العسخية التي تشاكلتيا كىع األشفاؿ فالعجيج مغ الجراسات التي تشاكلت 
في حيغ ىحه الجراسة شبقت عمى مػضػع الخىاب االجتساعي شبقت عمى شمبة السجارس كالجامعات 

(، كعفيفي 2011(، ككردة كقخيذي )2011األشفاؿ كىحا يختمف مع دراسة عجكؼ كاألشػؿ كشاىيغ )
(، كشاىيغ كجخادات 2015، كالخاتسي )(Francis, 2014)(، كفخنديذ 2012(، كالقحصاني )2012)
 .(2015(، كالذسخؼ )2015(، كالخكيبات )2013(، كالغافخؼ )2013)
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 لفرل الثالثا

 الظخيقة والجخاءات
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 الفرل الثالث

 :الظخيقة واالجخاءات
لتشفيح ىحه  كإجخاءاتيا يتشاكؿ ىحا الفرل كصفًا كامبًل كمفربًل لصخيقة الجراسة التي قامت بيا الباحثة

صجؽ األداة، ك أداة الجراسة، ك مجتسع الجراسة، كعيشة الجراسة، ك كصف مشيج الجراسة، : ذسلتالجراسة ك 
 كالتحميل اإلحرائي.إجخاءات الجراسة، ك ثبات األداة، ك 

 :الجراسة: مجتسع أوالً 
حيث بمغت ندبة األفخاد ، طة الخميلفي محاف البرخية األفخاد ذكؼ اإلعاقةيذسل مجتسع الجراسة جسيع 

 ( حدب إحرائيات مخكد اإلحراء الفمدصيشي(2017 لعاـذكؼ اإلعاقة البرخية في محافطة الخميل 
 ( يعانػف مغ إعاقة برخية.10000( فخد مغ أصل )77، أؼ ما يقارب )%(0.77)

 : مشيج الجراسة:ثانياً 

فاعمية بخنامج إرشادؼ لخفس مدتػػ الخىاب االجتساعي إلى مجػ ىجؼ الجراسة الحالي ىػ التعخؼ 
 السشيج شبو التجخيبي بترسيع السجسػعتيغفإف لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل، كعميو 

 .لحلظالتجخيبية كالزابصة ىػ األكثخ مبلئسة 

 :الجراسةثالثًا: عيشة 
 مغ جسعية الكفيف الخيخية في محافطة الخميل  كفيفاً ( شفبلً 40مغ )الحالية  تكػف عيشة الجراسةت

الحيغ حرمػا عمى أعمى الجرجات عمى مقياس الخىاب ىع مغ ك ، ةسش (8-12)كتخاكحت أعسارىع ما بيغ 
، كمغ ثع تقديع عيشة تخجسة مججؼ الجسػقي (,1994Rolin & weeف ركليغ ك كؼ ) االجتساعي تألي

في كل  شفبلً  20: مجسػعة تجخيبية، كمجسػعة ضابصة، بػاقع إلى مجسػعتيغ قرجؼبذكل  الجراسة
كالججكؿ ، درجة الكفك العسخ، ك الدكغ، مكاف ك مػزعيغ حدب متغيخات الجراسة التالية: الجشذ، ة، مجسػع

 خرائز العيشة الجيسػغخافية.ػضح ي (1)
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 (0ججول )

 خرائص العيشة الجيسهغخافية

 الشدبة % العجد مدتهيات الستغيخ الستغيخ

 الجشذ

 70.0 28 ذكخ

 30.0 12 أنثى

 100.0 40 السجسهع

 مكان الدكن

 80.0 32 البيت

 20.0 8 السؤسدة

 100.0 40 السجسهع

 العسخ

 25.0 10 سشػات (8-9) مغ

 20.0 8 سشػات (9-10) مغ

 17.5 7 سشة (10-11) مغ

 37.5 15 سشة (11-12) مغ

 100.0 40 السجسهع

 درجة العاقة

 12.5 5 كمي كف

 87.5 35 جدئي كف

 100.0 40 السجسهع

 رابعًا: أدوات الجراسة:

 مقياس الخىاب االجتساعيأ. 
 & 1994Rolinف ركليغ ك كؼ ) تأليمقياس الخىاب االجتساعي استخجمت الباحثة في ىحه الجراسة 

wee,) كيعخض ىحا السقياس  فقخة تقيذ الخىاب االجتساعي،( 32)غ كيتكػف السقياس مالجسػقي،  تخجسة
مجسػعة مغ العبارات التي تتعمق بسذاعخ كترخفات الفخد في مػاقف الحياة السختمفة، كيػجج أماـ كل 
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أف يقخأ كل عبارة بجقة ثع يبجؼ رأيو، حيث يعصى عبارة اختياراف ىسا )نعع، كال ( كالسخجػ مغ الفخد 
مع العمع أف العبارات التي  السفحػص درجتاف إذا كانت إجابتو )نعع(، كدرجة كاحجة إذا كانت إجابتو )ال(،

( ترحح في االتجاه العكدي، كيدتخجـ الجسع 28 -27 -17 -16 -14 -7 -3تحسل األرقاـ )
(، 64 -32، كتتخاكح درجات السدتجيب عمى السقياس بيغ )الجبخؼ العادؼ في حداب الجرجة الكمية

، نية تذيخ إلى رىاب اجتساعي متجفٍ تذيخ إلى رىاب اجتساعي مختفع كالجرجة الستج ةكالجرجة السختفع
كيذسل الفئة العسخية  ،عمى األشفاؿ السكفػفيغ في جسعية الكفيف في محافطة الخميل ىحا السقياس كشبق
 .ة( سش8-12مغ )

البيئة  صياغة بعس الفقخات بسا يتشاسب معالباحثة بإعادة تقشيشو عمى البيئة الفمدصيشية، فأعادت كقامت 
 .( عخض مقياس الخىاب االجتساعي1والسمحق ) .السدتيجفة الفمدصيشية كبسا يتشاسب مع الفئة العسخية

 وثباتو: إجخاءات صجق مقياس الخىاب االجتساعي
 الرجق: .1

 في ىحه الجراسة بصخيقتيغ: ق مغ صجؽ السقياستع التحق

 صجق السحكسين: -

 ( مغ السحكسيغ،11كقج تع عخضو عمى ) عخض السقياس عمى مجسػعة مغ السحكسيغ،كذلظ مغ خبلؿ 
، كقج أبجػ السحكسػف مػافقتيع عمييا ( فقخة32)كبعجه حيث بمغت عجد فقخات السقياس قبل التعجيل 

 .الخىاب االجتساعيمقياس  قائسة بأسساء لجشة التحكيم (2)والسمحق 

 حرائي:الرجق ال -

جة ( لفقخات الجراسة مع الجر Person correlationحداب معامل االرتباط بيخسػف ) كذلظ مغ خبلؿ
 يػضح نتائج معامل ارتباط بيخسػف. (2الكمية لؤلداة، كالججكؿ )
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 (2الججول )

فقخة من فقخات السقياس مع  لسرفهفة ارتباط كل (Person correlationنتائج معامل االرتباط بيخسهن )
 الجرجة الكمية لمسقياس.

الجاللة  قيسة )ر( الفقخات الخقم
 الحرائية

 0.000 **0.652 ُأفزل البقاء في الفخاش حتى ال أسسع أؼ شخز.  .1
 0.038 *0.329 أستستع بالػحجة.  .2
 0.002 **0.484 ُأفزل أف أكػف مع أصجقائي بجاًل مغ الػحجة.  .3
 0.001 **0.499 اف مكتع، أشعخ بالخغبة في مغادرة ىحا السكاف فػرًا.عشجما أكػف في مك  .4
 0.037 *0.330 أشعخ بالزيق الشفدي عشجما أتفاعل كأتػاصل مع اآلخخيغ.  .5
 0.003 **0.453 أشعخ بالخاحة فقط عشجما أكػف بسفخدؼ.  .6
 0.001 **0.509 أشعخ بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص مختمفيغ.  .7
 0.002 **0.474 تعاد عغ اآلخخيغ قجر اإلمكاف.ُأفزل االب  .8
 0.001 **0.512 أفزل مسارسة ىػاياتي دكف مذاركة اآلخخيغ.  .9

 0.018 *0.373 ُأشعخ اآلخخيغ أني لدت بخيخ، تجشبًا لسذاركتيع ببعس السياـ الجساعية.  .10
 0.000 **0.544 يشتابشي شعػر باالرتياح التاـ في الػقت الحؼ أكػف فيو بسفخدؼ.  .11
 0.015 *0.383 كجػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق.  .12
 0.004 **0.451 ُأفزل تشاكؿ الصعاـ بسفخدؼ بجاًل مغ تشاكلو مع اآلخخيغ.  .13
 0.000 **0.614 ُأفزل الحىاب مع األصجقاء عمى الحىاب بسفخدؼ.  .14
 0.038 *0.329 أفزل الحىاب لبلماكغ التخفييية بسفخدؼ.  .15
 0.000 **0.559 دمت مػجػدًا مع اآلخخيغ.أشعخ بالدعادة ما   .16
 0.032 **0.521 ُأفزل الخخكج مع أصجقائي عمى البقاء في البيت بسفخدؼ.  .17
 0.000 *0.339 أشعخ باالرتباؾ عشجما أتحجث مع اآلخخيغ لجرجة التػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيع.  .18
 0.000 **0.635 تػاججؼ مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاؽ.  .19
 0.000 **0.651 بخغبة في مغادرة الحفبلت دكف كداِع أصجقائي.أشعخ   .20
 0.000 **0.652 أتجشب التػاجج مع اآلخخيغ حتى عشجما أكػف بحالة نفدية جيجة.  .21
 0.000 **0.474 أتسشى مخكر اليـػ سخيعًا حتى أصبح بسفخدؼ.  .22
 0.000 **0.553 أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼ.  .23
 0.000 **0.660 كػف بسفخدؼ.أشعخ باألماف عشجما أ  .24
 0.000 **0.552 عشجما أجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في مغادرة السكاف.  .25
 0.000 **0.448 أحتاج في أغمب األحياف أف أكػف بسفخدؼ كلػ لعجة أياـ.  .26
 0.000 **0.491 أشعخ باالرتياح عشجما أكػف مع اآلخخيغ.  .27
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 قيسة )ر( الفقخات الخقم
الجاللة 
 الحرائية

 0.000 **0.619 ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغ.  .28
 000.0 **0.619 عشجما أقخر قزاء كقت مع اآلخخيغ أنجـ عمى ذلظ فيسا بعج.  .29
 0.000 **0.605 يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغ.  .30
 0.000 **0.466 أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك مشعداًل عغ اآلخخيغ.  .31
 0.000 **0.637 أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقت.  .32

 (α=0.05(، * دالة إحرائيًا عشج )α=0.01دالة إحرائيًا عشج )**  

مع الجرجة  سيع قيع السرفػفة ارتباط كل فقخةالػاردة في الججكؿ الدابق أف ج بياناتكيتزح مغ خبلؿ ال
االتداؽ الجاخمي  صجؽ مشاسبة في تستع السقياس بجرجاتدالة إحرائيًا، مسا يذيخ إلى  الكمية لمسقياس

الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ مجاالت األداة، كأنيا تذتخؾ معا في قياس اؿ مغ لفقخات كل مج
 .السكفػفيغ في محافطة الخميل

 الثبات . 3

كسا  كخكنباخ ألفا ملكبحداب معا التجدئة الشرفيةبصخيقة السقياس في ىحه الجراسة  ثباتتع التحقق مغ 
 :يأتي

ىحه الصخيقة حداب معامل االرتباط بيغ درجات  الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية، كيتع مغ خبلؿ -
نرفي السقياس، حيث يتع تجدئة السقياس إلى نرفيغ متكافئيغ، حيث يتع إيجاد مجسػع درجات 
السفحػصيغ لكل نرف مغ السقياس، ثع حداب معامل االرتباط بيشيسا، كتع استخجاـ معادلة 

ػضح نتائج الثبات مغ خبلؿ استخجاـ ( ي3كالججكؿ )سبيخماف بخاكف لمترحيح، كمعادلة جتساف، 
 التجدئة الشرفية.

 (2الججول )

 نتائج الثبات بظخيقة التجدئة الشرفية

 السجال
عجد 
 الفقخات

 معامل االرتباط
 االرتباط السرححمعامل 

 لدبيخمان بخاون 
االرتباط معامل 
 لجتسان السرحح

 0.804 0.809** 0.684 32 الخىاب االجتساعي
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 امل جتساف في حاؿ عجـ تداكؼ نرفي السقياسيتع اعتساد مع )*(
 يتع اعتساد معامل سبيخماف بخاكف في حاؿ تداكؼ نرفي السقياس)**( 

(، كىػ معامل ثبات يذيخ إلى 0.809أف معامل ثبات السقياس يداكػ ) (4) ججكؿاليتزح مغ 
سقياس كأداة لمقياس أف السقياس عمى درجة عالية مغ الثبات، كىػ يعصى درجة مغ الثقة عشج استخجاـ ال

الشتائج نفديا إذا ما أعيج تصبيقو  ي، كىػ يعج مؤشخًا عمى أف السقياس يسكغ أف يعصالحاليالجراسة  في
 .عمى العيشة كفى ضخكؼ التصبيق نفديا

 يػضح نتائج معامل كخكنباخ ألفا. (4)كخكنباخ ألفا، كالججكؿ  بصخيقةالثبات  -

 (4الججول )

 لثبات أداة الجراسةنتائج معامل كخونباخ ألفا 

ة ألفاسقي عجد الفقخات العيشة السقياس  

 60160 49 36 الخىاب االجتساعي

 

مختفعة كبحلظ يتستع السقياس بجرجة ( 0.805أف قيسة ثبات أداة الجراسة عشج الجرجة الكمية بمغت ) إلى
 مغ الثبات كقابمة العتسادىا لتحقيق أىجاؼ الجراسة.

:البخنامج الرشاديب.   

األشفاؿ السكفػفيغ في  عيشة مغ الخىاب االجتساعي لجػ لخفس مدتػػ إرشادؼ عبلجي بشاء بخنامج تع 
كػنو سيصبق عمى ذكؼ االحتياجات الخاصة كتحجيجًا الحيغ كتشبع أىسية ىحا البخنامج مغ  ،محافطة الخميل

ب االجتساعي نتيجة كتحجيجًا الجان بذكل سمبي عمى جسيع جػانب الحياةتؤثخ ، ك يعانػف مغ إعاقة برخية
لمػصػؿ  الحؼ يعتبخ األىع في التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغراؿ غيخ المفطي االفتقار لسيارات االت

كصػاًل إلى خفس مدتػػ الخىاب  ،بيؤالء األشفاؿ إلى درجة معقػلو مغ التفاعل كالتػاصل االجتساعي
قػة كالعسل عمى استغبلليا بذكل يغصي كمعخفة نقاط ال ،االجتساعي، كمداعجتيع عمى االستبرار بشفديع

، كمغ ىحا السشصمق قامت الباحثة بعسل بخنامج عبلجي يدتشج جػانب الشقز كالقرػر في حاسة البرخ
نسا يتزسغ إك  ،ال يتصمب تعجيل سمػكيات خفس الخىاب االجتساعيألف  ،إلى الشطخية السعخفية الدمػكية
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أجل تعجيل السذاعخ كالدمػكيات مشبع األفكار كالسعتقجات جرجة األكلى مغ التعجيل األفكار كالسعارؼ ب
 .البلعقبلنية

 :آلية تشفيح البخنامج الرشادي

جمدة إرشادية كىحه  (13السكػف مغ ) تجخيبيةأفخاد السجسػعة التصبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى  تع
بػع، كستكػف مجة األس باالستشاد إلى الشطخية السعخفية الدمػكية، كبػاقع جمدتيغ في شيةالجمدات مب

( عخض لمبخنامج 3لسمحق )وا .سخ تصبيق البخنامج لسجة شيخ كنرف، كسيدتنرفالجمدة ساعة ك 
 الرشادي

 كفيسا يمي كصف لصبيعة البخنامج اإلرشادؼ:

 بشاء العالقة الرشاديةالجمدة األولى: 

يف أفخاد السجسػعة باليجؼ مغ ىجفت الجمدة إلى بشاء عبلقة ميشية بيغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية، كتعخ 
 تصبيق البخنامج اإلرشادؼ، كالتعاقج بيغ الباحثة كبيغ أفخاد السجسػعة.

 الخىاب االجتساعيالجمدة الثانية: 

ىجفت الجمدة لتعخيف أفخاد السجسػعة بسفيػـ الخىاب االجتساعي كباآلثار الدمبية الستختبة عمى معاناة 
 الفخد مغ الخىاب االجتساعي.

 التعخف عمى األفكار الالعقالنيةالثالثة:  الجمدة

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة عمى العبلقة بيغ الخىاب االجتساعي كاألفكار البلعقبلنية، 
ككحلظ العبلقة بيغ الخىاب االجتساعي كاإلعاقة البرخية، كتسكيغ أفخاد السجسػعة مغ التعخؼ عمى ىحه 

 األفكار البلعقبلنية.

 تعجيل األفكار الالعقالنيةخابعة: الجمدة ال

الجمدة إلى العسل عمى تسكيغ أفخاد السجسػعة مغ تقييع أفكارىع البلعقبلنية، كاستبجاؿ ىحه األفكار  ىجفت
 البلعقبلنية بأفكار عقبلنية.
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 بشاء الثقة بالشفذالجمدة الخامدة: 

ل عمى تشسية الثقة بالشفذ لجػ أفخاد ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بسفيػـ الثقة بالشفذ، كالعس
 السجسػعة.

 االتجاىات اليجابية نحه السجتسعالجمدة الدادسة: 

ىجفت الجمدة لمتعخؼ عمى اتجاىات أفخاد السجسػعة نحػ السجتسع، كتعجيل االتجاىات الدمبية نحػ 
 السجتسع.

 االترال والتهاصلالجمدة الدابعة: 

 ػعة ميارة اإلصغاء، كميارة بجء الحجيث، كميارة إنياء الحجيث.ىجفت الجمدة إلى تعميع أفخاد السجس

 تأكيج الحات اليجابيالجمدة الثامشة: 

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بالدمػكيات اإليجابية كالدمبية، كبسفيـػ تأكيج الحات، كتعميع 
 أفخاد السجسػعة تأكيج الحات بذكل إيجابي.

 العسل الجساعي التعاون/الجمدة التاسعة: 

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة بسفيػـ التعاكف كأىسيتو في الحياة االجتساعية، كأف يربح أفخاد 
 السجسػعة أكثخ تعاكنًا مع اآلخخيغ.

 التعخيض لسهاقف اجتساعيةالجمدة العاشخة: 

آلخخيغ، كأف يربح أفخاد ىجفت الجمدة إلى جعل أفخاد السجسػعة أكثخ قجرة عمى التفاعل كالتػاصل مع ا
 السجسػعة أكثخ كعيًا بحكاتيع.

 حل السذكالت االجتساعية: ةعذخ  ةالجمدة الحادي

ىجفت الجمدة إلى تعخيف أفخاد السجسػعة عمى مفيػـ السذكمة، كتعميع أفخاد السجسػعة استخاتيجية حل 
 السذكبلت االجتساعية.
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 تخفيو وتدمية: ةعذخ  ةالجمدة الثاني

إلى تعميع أفخاد السجسػعة كيفية قزاء كقت الفخاغ، كإكداب أفخاد السجسػعة أنذصة تخفف الجمدة  ىجفت
 مغ القمق كالتػتخ، ككحلظ إكدابيع انذصة تذجع عمى التفاعل كالتعاكف مع اآلخخيغ.

 إنياء البخنامج الرشادي: ةعذخ  ةالجمدة الثالث

لخىاب االجتساعي، كمعخفة مجػ فاعمية ىجفت الجمدة إلى تقػيع الجمدات اإلرشادية كتصبيق مقياس ا
 البخنامج اإلرشادؼ.

 صجق البخنامج: -

تع عخضو  كقج ،السحكسيغتع التأكج مغ صجؽ البخنامج اإلرشادؼ مغ خبلؿ عخضو عمى مجسػعة مغ 
، ج بذكمو الشيائي لمبجء في تصبيق البخنامج اإلرشادؼخخاج البخنامتع إكبعج ذلظ ( محكسيغ، 7عمى )

( قائسة 4والسمحق ) .( جمدة إرشادية13كبعج التعجيل ) جمدات البخنامج اإلرشادؼ قبلحيث بمغت عجد 
 بأسساء لجشة التحكيم.

 خامدًا: متغيخات الجراسة:
شبو تجخيبية ىجفت إلى خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في  الحالية تعج الجراسة

 اآلتية: محافطة الخميل، كقج اشتسمت عمى الستغيخات

 .)لكفرجة ادك العسخ، ك مكاف الدكغ، ك : )الجشذ، كىي الستغيخات السدتقمة .1
 : الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل.كىي عةالستغيخات التاب .2

 سادسًا: إجخاءات الجراسة:
ة الجراسة، كحجكدىا، تع سئمتيا، كأىجافيا، كأىسيتيا، كفخضياتيا، كتحجيج عيشبعج تحجيج مذكمة الجراسة، كأ

 اتباع الخصػات اآلتية:

أخح رسالة ميسة باحث مغ جامعة الخميل لتدييل التشديق مع جسعية الكفيف الخيخية في  -
 محافطة الخميل.
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باحثة بسقابمة مجيخ جسعية الكفيف الخيخية كالعسل عمى تػضيح أىسية ىحه الجراسة قامت ال -
 بيحه الجراسة. فاؿ السكفػفيغ، كرحبػ األشالخىاب االجتساعي لج لخفس مدتػػ 

كمقتخحاتيع مقياس الخىاب االجتساعي عمى مجسػعة مغ السحكسيغ إلبجاء آرائيع  عخضت الباحثة -
، كتع تعجيل بعس الفقخات بسا رأػ مة ىحا السقياس مع البيئة الفمدصيشيةحػؿ فقخاتو، كمجػ مبلء

برػرتو خخاج السقياس اس كبعج ذلظ تع إكصجؽ السقي، كمغ ثع التأكج مغ ثبات اً مشاسب السحكسيغ
 الشيائية.

تع تصبيق مقياس الخىاب االجتساعي عمى عيشة مغ أشفاؿ جسعية الكفيف الخيخية، كالبالغ عجدىع  -
 ( شفبًل كفيفًا.40)

الجراسة بذكل قرجؼ إلى مجسػعتيغ: السجسػعة التجخيبية، كالسجسػعة الزابصة  قدست الباحثة -
 جسػعة.( شفل في كل م20بػاقع )

( 13البخنامج اإلرشادؼ عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية، كتكػف البخنامج اإلرشادؼ مغ ) شبق -
 جمدة إرشادية، كبسجة زمشية ساعو كنرف لكل جمدة إرشادية.

مقياس الخىاب االجتساعي عمى السجسػعة التجخيبية كالزابصة، لسعخفة فاعمية  شبقت الباحثة -
 الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ. لخفس مدتػػ البخنامج اإلرشادؼ 

كتع تحميل البيانات باستخجاـ الحدمة اإلحرائية الباحثة البيانات في الحاسب اآللي، أدخمت  -
 (.SPSSلمعمـػ اإلندانية كاالجتساعية )

 سابعًا: األساليب الحرائية:
 استخجمت الباحثة في ىحه الجراسة األساليب اإلحرائية اآلتية

 .ت كالشدب السئػيةالتكخارا .1
 .الستػسصات الحدابية، االنحخافات السعيارية .2
 .سقياسألفا لسعخفة ثبات فقخات الكخكنباخ  معامل .3
 .معامل ارتباط سبيخماف بخاكف كمعامل ارتباط جتساف لسعخفة ثبات فقخات األداة  .4
 .سقياسلسعخفة صجؽ فقخات ال (Person correlation) معامل االرتباط بيخسػف  .5
 .لسعخفة الفخؽ في الستػسصات (Independent-Sample T-Test) تاختبار ) .6



 

56 
 

( لمسقارنة بيغ One-Way Analysis of Varianceاختبار تحميل التبايغ األحادؼ ) .7
 الستػسصات أك التػصل إلى قخار يتعمق بػجػد أك عجـ كجػد فخكؽ بيغ متػسصات.

 ترحيح السقياس:ثامشًا: 
 ، معال(كانت اجابتو ) إذا، كدرجة كاحجه بتو )نعع(اجاكانت  إذا يغيعصى السفحػص درجت -

ترحح في  (28 – 27 – 17 – 16 – 14 – 7 -3) مبلحطة أف العبارات التي تحسل أرقاـ
، كدرجة كاحجه اذا كانت اجابتو )ال(، يعشى يعصى السفحػص درجتاف اذا كانت العكدي االتجاه

  (.نععاجابتو )

الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السفحػص عمى  يدتخجـ الجسع الجبخؼ العادؼ في حداب -
 .السقياس

   (.64 – 32) كبحلظ تتخاكح درجات السقياس بيغ -

 لجرجة العالية تذيخ الى خػاؼ اجتساعي مختفع كالعكذ صحيح.ا -

 

 مفتاح الترحيح:تاسعًا: 
(5ججول )  

 مفتاح الترحيح لفقخات السقياس

 مدتهى الخىاب مجسهع الجرجات الستهسط الحدابي

1011 – 1033  32 -42  مشخفس 

1034 – 1067  43 - 53  متػسط 

1068 – 2011  54 - 64  عالي 
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الخابع الفرل  

 نتائج الجراسة
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 الفرل الخابع
 

الخىاب االجتساعي لجػ  خفس مدتػػ في ىجفت ىحه الجراسة إلى بشاء بخنامج إرشادؼ كتقري فاعميتو 
.ائج التي تػصمت إلييا الجراسةلمشتعخض  ا يأتي، كفيساألشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل  

 :أواًل: سؤال الجراسة الخئيذ

مدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل عمى القياس القبمي  ما -
 والقياس البعجي؟

الخىاب سدتػػ ل السعيارية لئلجابة عغ الدؤاؿ الدابق تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخافات
كذلظ كسا  ،عمى القياس القبمي كالقياس البعجؼاالجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل 

 (.7،6)كؿ اىػ مػضح في الجج

  (6ججول ) 

لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة  الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية
 ي مختبة تشازليًا حدب الستهسط الحدابيالخميل عمى القياس القبم

الستهسط  الفقخة رقم الفقخة
 الحدابي

االنحخاف 
 مدتهى الخىاب السعياري 

 عالي 0.000 2.00 عشجما أجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في مغادرة السكاف. 25

18 
أشػػػعخ باالرتبػػػاؾ عشػػػجما أتحػػػجث مػػػع اآلخػػػخيغ لجرجػػػة التػقػػػف عػػػغ 

 يع.الكبلـ كاالبتعاد عش
 عالي 0.366 1.844

 عالي 0.366 1.844 كجػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق. 12
 عالي 0.366 1.844 أشعخ بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص مختمفيغ. 7
 عالي 0.410 1.861 يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغ. 30

4 
ىحا السكاف  عشجما أكػف في مكاف مكتع، أشعخ بالخغبة في مغادرة

 فػرًا.
 عالي 0.410 1.813

 عالي 0.470 1.688 تػاججؼ مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاؽ. 19
 عالي 0.470 1.687 أشعخ بالزيق الشفدي عشجما أتفاعل كأتػاصل مع اآلخخيغ. 5
 متػسط 0.489 1.656 أفزل مسارسة ىػاياتي دكف مذاركة اآلخخيغ. 9
 متػسط 0.510 1.563 بسفخدؼ.أشعخ بالخاحة فقط عشجما أكػف  6
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 الفقخة رقم الفقخة
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 مدتهى الخىاب السعياري 

 متػسط 0.513 1.50 أشعخ باالرتياح عشجما أكػف مع اآلخخيغ. 27
 متػسط 0.513 1.50 عشجما أقخر قزاء كقت مع اآلخخيغ أنجـ عمى ذلظ فيسا بعج. 29
 متػسط 0.513 1.50 أشعخ باألماف عشجما أكػف بسفخدؼ. 24
 متػسط 0.513 1.50 .أشعخ بالدعادة ما دمت مػجػدًا مع اآلخخيغ 16

 متػسط 0.513 1.50 ُأفزل االبتعاد عغ اآلخخيغ قجر اإلمكاف. 8

ُأشػػعخ اآلخػػخيغ أنػػي لدػػت بخيػػخ، تجشبػػًا لسذػػاركتيع بػػبعس السيػػاـ  10
 الجساعية.

 متػسط 0.513 1.50

 متػسط 0.510 1.438 ُأفزل تشاكؿ الصعاـ بسفخدؼ بجاًل مغ تشاكلو مع اآلخخيغ. 13
 متػسط 0.510 1.438 ء في الفخاش حتى ال أسسع أؼ شخز.ُأفزل البقا 1
 متػسط 0.503 1.406 أشعخ بخغبة في مغادرة الحفبلت دكف كداِع أصجقائي. 20
 متػسط 0.503 1.406 أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقت. 32
 متػسط 0.489 1.348 أتسشى مخكر اليـػ سخيعًا حتى أصبح بسفخدؼ. 22
 متػسط 0.489 1.344 ماكغ التخفييية بسفخدؼ.أفزل الحىاب لبل 15
 متػسط 0.489 1.344 يشتابشي شعػر باالرتياح التاـ في الػقت الحؼ أكػف فيو بسفخدؼ. 11
 متػسط 0.489 1.344 أستستع بالػحجة. 2
 مشخفس 0.470 1.313 أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك مشعداًل عغ اآلخخيغ. 31
 مشخفس 0.470 1.313 أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼ. 23
 مشخفس 0.444 1.25 ُأفزل الخخكج مع أصجقائي عمى البقاء في البيت بسفخدؼ. 17
 مشخفس 0.444 1.25 ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغ. 28
 مشخفس 0.410 1.188 أتجشب التػاجج مع اآلخخيغ حتى عشجما أكػف بحالة نفدية جيجة. 21
 مشخفس 0.410 1.188 ُأفزل أف أكػف مع أصجقائي بجاًل مغ الػحجة. 3
 مشخفس 0.366 1.156 أحتاج في أغمب األحياف أف أكػف بسفخدؼ كلػ لعجة أياـ. 26
 مشخفس 0.366 1.156 ُأفزل الحىاب مع األصجقاء عمى الحىاب بسفخدؼ. 14

قخات أىسية لسدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ أف أكثخ الفإلى الػاردة في الججكؿ الدابق  بياناتتذيخ ال
 كانت كالتالي: ،األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل عمى القياس القبمي

السخكد ب "السكاف مغادرةعشجما أجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في "( كالتي نريا 25الفقخة )جاءت 
 (.2011حدابي )األكؿ بستػسط 

 

كالتي نريا عمى ( 10844)ط حدابي ستػسكب جاءت بالسخكد الثاني فقج (7، 12، 18الفقخات )أما 
 الفقخةك  "،لتػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيعأشعخ باالرتباؾ عشجما أتحجث مع اآلخخيغ لجرجة ا"التػالي 
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أشعخ بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص ال " الفقخةك " كجػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق"
 ."ختمفيغم
 

قل الفقخات أىسية بالشدبة لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل أما أ
 عمى القياس القبمي، فقج كانت كالتالي:

كالتي نريا عمى التػالي  (،1.156السخكد األخيخ بستػسط حدابي )في ( 26، 14الفقخات )جاءت 
أف أكػف بسفخدؼ في أغمب األحياف أحتاج " الفقخة، ك "بسفخدؼ عمى الحىاب مع األصجقاءُأفزل الحىاب "

 ."لعجة أياـكلػ 
 

كالتي نريا عمى  ،(1.188جاءت في السخكد األكؿ قبل األخيخ بستػسط حدابي ) ( 21 ،3الفقخات )أما 
أتجشب التػاجج مع اآلخخيغ حتى عشجما "الفقخة ، ك  "أف أكػف مع أصجقائيبجاًل مغ  الػحجة ُأفزل"التػالي 

 ."الة نفدية جيجةأكػف بح

(7ججول )  

لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة  الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية
 الخميل عمى القياس البعجي مختبة تشازليًا حدب الستهسط الحدابي

الستهسط  الفقخة رقم الفقخة
 الحدابي

االنحخاف 
 مدتهى الخىاب السعياري 

 متػسط 0.510 1.563 بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص مختمفيغ.أشعخ  7
 متػسط 0.503 1.406 يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغ. 30

25 
عشجما أجمذ في مكاف مػددحع أشػعخ بالّخغبػة فػي مغػادرة 

 السكاف.
 متػسط 0.503 1.406

4 
عشػجما أكػػف فػي مكػاف مكػػتع، أشػعخ بالخغبػة فػي مغػػادرة 

 سكاف فػرًا.ىحا ال
 متػسط 0.503 1.406

 متػسط 0.503 1.406 أشعخ بالدعادة ما دمت مػجػدًا مع اآلخخيغ. 16
 مشخفس 0.470 1.313 تػاججؼ مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاؽ. 19

17 
ُأفزػػػػل الخػػػػخكج مػػػػع أصػػػػجقائي عمػػػػى البقػػػػاء فػػػػي البيػػػػت 

 مشخفس 0.470 1.313 بسفخدؼ.

 مشخفس 0.444 1.25 أصبح بسفخدؼ.أتسشى مخكر اليـػ سخيعًا حتى  22
 مشخفس 0.444 1.25 أشعخ بخغبة في مغادرة الحفبلت دكف كداِع أصجقائي. 20
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 الفقخة رقم الفقخة
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 مدتهى الخىاب السعياري 

 مشخفس 0.410 1.188 ُأفزل الحىاب مع األصجقاء عمى الحىاب بسفخدؼ. 14

5 
أشػػػػػعخ بالزػػػػػيق الشفدػػػػػي عشػػػػػجما أتفاعػػػػػل كأتػاصػػػػػل مػػػػػع 

 اآلخخيغ.
 مشخفس 0.410 1.188

 مشخفس 0.366 1.156 ياتي دكف مذاركة اآلخخيغ.أفزل مسارسة ىػا 9

29 
عشجما أقخر قزاء كقت مع اآلخخيغ أنجـ عمى ذلظ فيسا 

 بعج.
 مشخفس 0.308 1.094

13 
ُأفزل تشاكؿ الصعاـ بسفخدؼ بجاًل مغ تشاكلو مع 

 اآلخخيغ.
 مشخفس 0.308 1.094

 سمشخف 0.308 1.094 ُأفزل أف أكػف مع أصجقائي بجاًل مغ الػحجة. 3
 مشخفس 0.308 1.094 ُأفزل البقاء في الفخاش حتى ال أسسع أؼ شخز. 1
 مشخفس 0.308 1.094 أشعخ باألماف عشجما أكػف بسفخدؼ. 24

26 
أحتػػػاج فػػػي أغمػػػب األحيػػػاف أف أكػػػػف بسفػػػخدؼ كلػػػػ لعػػػجة 

 مشخفس 0.224 1.063 أياـ.

18 
أشػػػػػعخ باالرتبػػػػػاؾ عشػػػػػجما أتحػػػػػجث مػػػػػع اآلخػػػػػخيغ لجرجػػػػػة 

 ـ كاالبتعاد عشيع.التػقف عغ الكبل
 مشخفس 0.224 1.063

10 
ُأشعخ اآلخخيغ أني لدت بخيخ، تجشبًا لسذػاركتيع بػبعس 

 السياـ الجساعية.
 مشخفس 0.224 1.063

 مشخفس 0.224 1.063 أستستع بالػحجة. 2
 مشخفس 0.224 1.063 أشعخ بالخاحة فقط عشجما أكػف بسفخدؼ. 6
 مشخفس 0.000 1.00 أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقت. 32
 مشخفس 0.000 1.00 أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك مشعداًل عغ اآلخخيغ. 31
 مشخفس 0.000 1.00 ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغ. 28
 مشخفس 0.000 1.00 أشعخ باالرتياح عشجما أكػف مع اآلخخيغ. 27
 مشخفس 0.000 1.00 أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼ. 23

21 
شػػػب التػاجػػػج مػػػع اآلخػػػخيغ حتػػػى عشػػػجما أكػػػػف بحالػػػة أتج

 نفدية جيجة.
 مشخفس 0.000 1.00

 مشخفس 0.000 1.00 أفزل الحىاب لبلماكغ التخفييية بسفخدؼ. 15
 مشخفس 0.000 1.00 كجػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق. 12

11 
يشتػابشي شػعػر باالرتيػاح التػاـ فػي الػقػت الػحؼ أكػػف فيػو 

 بسفخدؼ.
 مشخفس 0.000 1.00

 مشخفس 0.000 1.00 ُأفزل االبتعاد عغ اآلخخيغ قجر اإلمكاف. 8
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أف أكثخ الفقخات أىسية لسدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ إلى الػاردة في الججكؿ الدابق  البياناتتذيخ 
 كانت كالتالي: ،األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل عمى القياس البعجؼ

األكؿ السخكد ب "ختمفيغأشعخ بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص مال "ي نريا ( كالت7الفقخة )جاءت 
 (.10563بستػسط حدابي )

كالتي نريا  (10416)بستػسط حدابي في السخكد الثاني ( 16، 4، 25، 31جاءت الفقخات )في حيغ 
كاف مددحع أشعخ عشجما أجمذ في م" الفقخة، ك  "يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغ"عمى التػالي 
في مغادرة ىحا السكاف  شعخ بالخغبة، أمكتععشجما أكػف في مكاف " الفقخةك  ،"السكاف مغادرةبالّخغبة في 

 ."أشعخ بالدعادة ما دمت مػجػدًا مع اآلخخيغال " الفقخة"، ك فػراً 
ظة الخميل أما أقل الفقخات أىسية بالشدبة لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محاف

 عمى القياس البعجي، فقج كانت كالتالي:

في السخكد األخيخ بستػسط حدابي  (32، 31، 28، 27، 23، 21، 15، 12، 11، 8الفقخات )جاءت 
يشتابشي شعػر ال "الفقخة ، ك "قجر اإلمكافعغ اآلخخيغ  ُأفزل االبتعاد"كالتي نريا عمى التػالي  (1.00)

، "كجػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق"الفقخة ، ك "أكػف فيو بسفخدؼباالرتياح التاـ في الػقت الحؼ 
أتجشب التػاجج مع اآلخخيغ حتى عشجما أكػف "الفقخة ك  ،"لبلماكغ التخفييية بسفخدؼأفزل الحىاب "الفقخة ك 

كػف مع أشعخ باالرتياح عشجما أال "الفقخة ، ك "أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼ"الفقخة ، ك "بحالة نفدية جيجة
أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك مشعداًل "الفقخة ، ك "ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغال " الفقخة، ك "اآلخخيغ

 ."أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقت" الفقخة، ك "عغ اآلخخيغ
 

( 10163( في السخكد األكؿ قبل األخيخ بستػسط حدابي )26، 18، 11، 6، 2في حيغ جاءت الفقخات )
الفقخة ، ك "بالخاحة فقط عشجما أكػف بسفخدؼ أشعخ" الفقخة، ك "أستستع بالػحجة"نريا عمى التػالي كالتي 

أشعخ باالرتباؾ عشجما "الفقخة ، ك "لسذاركتيع ببعس السياـ الجساعيةُأشعخ اآلخخيغ أني لدت بخيخ، تجشبًا "
اف أف أكػف تاج في أغمب األحيأح" الفقخة، ك "التػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيعأتحجث مع اآلخخيغ لجرجة 

 ".بسفخدؼ كلػ لعجة أياـ
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ندتشتج مغ خبلؿ الججاكؿ الدابقة أف البخنامج السصبق لخفس الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ 
الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ،  لخفس مدتػػ السكفػفيغ في محافطة الخميل كاف لو تأثيخ 

 نريا:تع فحز الفخضية التي  في خفس الخىاب االجتساعي لسصبقكلسعخفة درجة تأثيخ البخنامج ا

 بالفخضيات: الشتائج الستعمقة ثانياً 

(  ≥ 6060) الجاللة : ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى عمى أنو األولى تشص الفخضية
ى إلى متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل تعد بين 

 السجسهعة )تجخيبية/ ضابظة( .

في متػسصات درجات الخىاب لمفخكؽ  (ت)لمتحقق مغ صحة الفخضية األكلى تع استخجاـ اختبار 
كالججكؿ  ،تعدػ إلى السجسػعة )تجخيبية/ ضابصة( االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل

 .( يػضح ذلظ8)

 (8ججول )

درجات الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل في متهسظات لمفخوق )ت( نتائج اختبار 
 تعدى إلى السجسهعة )تجخيبية/ ضابظة(عمى مقياس الخىاب االجتساعي السدتخجم 

 العجد السجسهعة القياس
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 الحرائية

 مخبع إيتا

 قبمي
 5.45 46.85 20 ضابصة

38 -0.457 0.650 

0.767 
 5.61 47.65 20 تجخيبية

 بعجي
 4.04 47.85 20 ضابصة

38 11.190 0.000 
 2.01 36.55 20 تجخيبية

 

 الجاللة ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  فخكؽ إلى كجػد الػاردة في الججكؿ الدابق  لبياناتتذيخ ا
(≤1015 ) عمى  سصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميلمتػ في
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كلرالح السجسػعة  تعدػ إلى السجسػعة )تجخيبية/ ضابصة( مقياس الخىاب االجتساعي السدتخجـ
( كىي دالة 10111حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس البعجؼ ) ،التجخيبية في القياس البعجؼ

ذيخ إلى أف البخنامج السصبق أدػ إلى خفس درجات الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ كىحا ي إحرائيًا.
( 47065السكفػفيغ في محافطة الخميل، حيث بمغ الستػسط الحدابي لقياس القبمي لمسجسػعة التجخيبية )

(، كىحا يجؿ عمى انخفاض 36055في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لمقياس البعجؼ لمسجسػعة التجخيبية )
اضح في درجات الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل بعج تصبيق البخنامج. ك 

القيسة ( كىحه 10767لسعخفة حجع تأثيخ البخنامج السصبق، حيث بمغ مخبع إيتا )( E)كحلظ تع حداب مخبع 
، كبحلظ السصبقبخنامج لم اً ( كىحا يذيخ إلى أف ىشاؾ حجع تأثيخ كبيخ 1014)أكبخ مغ القيسة السعيارية 

 تخفس الفخضية الرفخية.

 بين ( ≥ 6060ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى )عمى أنو:  الثانية تشص الفخضية
تعدى لستغيخ  السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظةمتهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى 

 الجشذ.

في متػسصات درجات الخىاب لمفخكؽ  (ت)جاـ اختبار تع استخ لثانيةلمتحقق مغ صحة الفخضية ا
( يػضح 9كالججكؿ ) ،تعدػ لستغيخ الجشذ لجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة االجتساعي

 .ذلظ

 (9ججول )

لجى السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة درجات الخىاب االجتساعي في متهسظات  اختبار لمفخوق نتائج 
 جشذتعدى لستغيخ ال

الستهسط  العجد الجشذ القياس
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 الحرائية

 قبمي
 5.51 48.14 28 ذكخ

38 1.607 0.116 
 5.01 45.17 12 أنثى

 بعجي
 6.47 42.71 28 ذكخ

38 0.756 0.454 
 6.80 41.00 12 أنثى

كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  اتزح عجـ في الججكؿ الدابقالػاردة  بياناتال مغ خبلؿ
لجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة في متػسصات درجات الخىاب االجتساعي  ( ≥ 1015)الجاللة 
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( كىي غيخ دالة 10116تعدػ إلى متغيخ الجشذ، حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )الزابصة 
( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كىحا يذيخ إلى 10454مغت الجاللة اإلحرائية لمقياس البعجؼ ) إحرائيًا، كب

أف األشفاؿ السكفػفيغ مغ الحكػر كاإلناث لجييع درجة متقاربة مغ الخىاب االجتساعي سػاء في القياس 
ل مغ الحكػر التي يعيذيا ك البيئة كلعل ذلظ يخجع إلى تذابو شبيعة الطخكؼ القبمي أك القياس البعجؼ

. كبحلظ تع في جسعية الكفيف الخيخية فيع مقيسيغ بشفذ السجرسة كمغ أسخ متذابية إلى حجًا ما كاإلناث
 قبػؿ الفخضية الرفخية.

(  ≥ 6060) الجاللة ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى عمى أنو: الثالثة تشص الفخضية 
تعدى إلى  السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى بين

 متغيخ مكان الدكن.

في متػسصات درجات الخىاب لمفخكؽ  (ت)تع استخجاـ اختبار  لثالثةلمتحقق مغ صحة الفخضية ا
( 11كالججكؿ ) ،تعدػ لستغيخ مكاف الدكغلجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة االجتساعي 
 .يػضح ذلظ

(01) ججول  

السجسهعة التجخيبية والسجسهعة  درجات الخىاب االجتساعي لجى( لمفخوق في متهسظات تتائج اختبار )ن
 تعدى لستغيخ مكان الدكن الزابظة

 القياس
مكان 
 الدكن

 العجد
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 الحرائية

 قبمي
 5.24 46.72 32 البيت

38 -1.235 0.224 
 6.25 49.38 8 السؤسدة

 بعجي
 6.66 42.25 32 البيت

38 0.096 0.924 
 6.41 42.00 8 السؤسدة

الجاللة  الدابق إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ الػاردة في الججكؿ  لبياناتذيخ ات
(1015 ≤ ) عة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة السجسػ  في متػسصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ

ي غيخ دالة ( كى0.224تعدػ إلى متغيخ مكاف الدكغ، حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )
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( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كبحلظ تع قبػؿ 0.924) لة اإلحرائية لمقياس البعجؼ إحرائيًا، كبمغت الجال
 الفخضية الرفخية.

(  ≥ 6060) الجاللة ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى نو: عمى أالخابعة تشص الفخضية 
تعدى إلى السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى  بين

 متغيخ العسخ.

متػسصات  فيالفروق لمعرفة  األحادؼلمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ 
، كذلظ كسا ىػ كاضح تعدػ إلى متغيخ العسخلجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة ات الخىاب درج

 (.12،11كؿ )افي الجج

 (00ججول )

في متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى عيشتين مدتقمتين الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
 )تجخيبية وضابظة( تعدى إلى متغيخ العسخ

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي العسخ ياسالق

 قبمي

 3.98 47.10 ( سشػات8-9مغ )
 6.43 48.75 ( سشػات10 -9مغ ) 

 7.34 47.14 ( سشة10-11مغ )
 5.28 46.60 ( سشة11-12مغ )

 5.48 47.25 السجسهع

 بعجي

 7.41 42.30 ( سشػات8-9مغ )
 5.32 39.50 ( سشػات10 -9مغ ) 

 7.44 43.00 ( سشة10-11) مغ
 6.34 43.20 ( سشة11-12مغ )

 6.53 42.20 السجسهع
الدابق كجػد فخكؽ ضاىخية بيغ متػسصات درجات الخىاب االجتساعي حدب يتزح مغ نتائج الججكؿ 

حادؼ الفئات العسخية، كلسعخفة فيسا إذا كانت ىحه الفخكؽ دالة احرائيًا تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األ
 ككانت الشتائج حدب اآلتي:
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 (03) رقمججول 

لجى السجسهعة التجخيبية والسجسهعة في متهسظات درجات الخىاب لمفخوق  األحادينتائج اختبار تحميل التباين 
 تعدى إلى متغيخ العسخالزابظة 

 

 مجسهع السخبعات مرجر التباين القياس
درجات 
 متهسط السخبعات الحخية

قيسة ف 
 السحدهبة

لة الجال 
 الحرائية

 قبمي

 8.214 3 24.643 بين السجسهعات

 31.802 36 1144.857 داخل السجسهعات 0.855 0.258

 ----- 39 1169.500 السجسهع

 بعجي

 25.967 3 77.900 بين السجسهعات

 44.069 36 1586.500 داخل السجسهعات 0.626 0.589

 ----- 39 1664.400 السجسهع

  الجاللة الػاردة في الججكؿ الدابق إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  ناتبياتذيخ ال
(1015 ≤ )  لجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة في متػسصات درجات الخىاب االجتساعي

البعجؼ  (، كلمقياس0.855تعدػ إلى متغيخ العسخ، حيث بمغت قيسة الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )
 (، كىحا يؤدؼ إلى قبػؿ الفخضية الرفخية.0.05( كىي أكبخ مغ قيسة ألفا عشج )0.626)

 (≥ 6060) الجاللة ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى عمى أنو:  الخامدة تشص الفخضية
لى تعدى إ السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى بين

 .متغيخ درجة الكف

في متػسصات درجات الخىاب لمفخكؽ  (ت)لمتحقق مغ صحة الفخضية األكلى تع استخجاـ اختبار 
( 13كالججكؿ ) ،درجة الكفتعدػ لستغيخ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة االجتساعي لجػ 

 .يػضح ذلظ
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(02) ججول  

السجسهعة التجخيبية والسجسهعة ب االجتساعي لجى درجات الخىالمفخوق في متهسظات )ت( نتائج اختبار 
 كفتعدى لستغيخ درجة الالزابظة 

 العجد درجة الكف القياس
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 الحرائية

 مخبع إيتا

 قبمي
 4.95 51.00 5 كف كمي

38 1.674 0.102 

0.159 
 5.40 46.71 35 كف جدئي

 بعجي
 8.15 49.00 5 كف كمي

38 2.678 0.011 
 5.78 41.23 35 كف كمي

 ( ≥ 1015)الدابق إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ الػاردة في الججكؿ بيانات ذيخ الت
متغيخ تعدػ إلى السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة  في متػسصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ

( كىي دالة إحرائيًا، كحلظ تع حداب 0.011، حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )درجة الكف
( كىحا يؤكج أف ىشاؾ حجع 0.14( كىحه القيسة أكبخ مغ القيسة السعيارية )0.159مخبع إيتا الحؼ بمغ )

ككانت لرالح األشفاؿ س البعجؼ، لمبخنامج التجريبي السقتخح، كقج كانت الفخكؽ لرالح القياكبيخ تأثيخ 
( 41.23أصحاب الكف الجدئي الحيغ كانت درجة الخىاب االجتساعي عشجىع أقل بستػسط حدابي بمغ )

 كبحلظ تع رفس الفخضية الرفخية. ،( لؤلشفاؿ أصحاب الكف الكمي49.00مقابل )

 
 



 

69 
 

 الفرل الخامذ

 مشاقذة نتائج الجراسة

 التهصيات
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كربصيا بالجراسات الدابقة كباإلشار الشطخؼ مغ حيث  الشتائجلفرل مغ الجراسة عمى مشاقذة يذتسل ىحا ا
 االتفاؽ كالتعارض في ىحه الشتائج، كيذسل أيزًا التػصيات كالسقتخحات.

 :الشتائج الستعمقة بالدؤال الخئيذة أواًل: مشاقذ

خميل عمى القياس القبمي مدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة ال ما -
 والقياس البعجي؟

فقج أضيخت نتائج ىحه الجراسة في القياس القبمي معاناة األشفاؿ السكفػفيغ مغ رىاب اجتساعي، كاشارت 
أف أكثخ الفقخات أىسية لسدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل عمى إلى 

 كانت كالتالي: ،القياس القبمي

" بالسخكد السكاف مغادرةعشجما أجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في ( كالتي نريا "25اءت الفقخة )ج
(، كلعل ذلظ يخجع إلى تجني الثقة بالشفذ لجػ السعاؽ برخيًا كىحا بجكره 2011األكؿ بستػسط حدابي )

ألسػياء، كأيزًا قج يؤدؼ إلى شعػره بأنو محط أنطار الجسيع كػنو شخرًا مختمفًا بيغ مجسػعة مغ ا
يخجع ذلظ إلى شبيعة الطخكؼ التي تفخضيا اإلعاقة البرخية، كالتي تتسثل في عجـ معخفة جسيع 
األشخاص الستػاججيغ في ىحا السكاف السددحع، كأيزًا قج يخجع إلى شبيعة الشطخة الدمبية مغ قبل 

 درة األماكغ السددحسة.السجتسع لمسعاقيغ برخيًا، كنتيجة لحلظ يذعخ الكفيف في رغبة في مغا
 

كالتي نريا عمى ( 10844)ط حدابي ستػس( فقج جاءت بالسخكد الثاني كب7، 12، 18أما الفقخات )
أشعخ باالرتباؾ عشجما أتحجث مع اآلخخيغ لجرجة التػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيع" كلعل ذلظ التػالي "

قجانو لػسائل االتراؿ غيخ المفطي، كنتيجة يخجع إلى امتبلؾ السعاؽ برخيًا كسائل االتراؿ المفطي كف
لحلظ يعاني مغ االرتباؾ كقج يتػقف عغ الكبلـ خػفًا مغ تقييسات اآلخخيغ السدسػعة فقط، كقج يكػف ذلظ 
نتيجة تعخض الصفل الكفيف إلى خبخات سيئة أثشاء تعاممو مع اآلخخيغ مؤديو إلى مذاعخ الخػؼ 

" كمغ السسكغ أف يكػف ذلظ نتيجة شعػر حػلي يجعمشي أشعخ بالقمقكجػد اآلخخيغ كاالرتباؾ. أما الفقخة "
الكفيف باالختبلؼ عغ اآلخخيغ كػنو معاقًا برخيًا، كشعػر الكفيف بأنو يعير في بيئة عجكانية ال تحبو 

أشعخ بالقجر الكافي، كتػقع الذخ مغ اآلخخيغ، ككحلظ كػنو مرجر تقييع كنقج مغ اآلخخيغ. أما الفقخة "ال 
" كلعل ذلظ يخجع إلى شعػر الفخد السعاؽ برخيًا باالختبلؼ ختمفيغادة عشجما أتعامل مع أشخاص مبالدع
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عغ اآلخخيغ، فكمسا تعامل الكفيف مع أشخاص أسػياء ال يعانػف مسا يعاني، زادت لجيو مذاعخ الشقز، 
 كذلظ مغ خبلؿ مقارنة نفدو باآلخخيغ.

 

اب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل أما أقل الفقخات أىسية بالشدبة لسدتهى الخى
 عمى القياس القبمي، فقج كانت كالتالي:

كالتي نريا عمى التػالي  (،1.156السخكد األخيخ بستػسط حدابي )في ( 26، 14الفقخات )جاءت 
ب ىحي كلعل ذلظ يخجع إلى محجكدية األماكغ التي" بسفخدؼ عمى الحىاب مع األصجقاءُأفزل الحىاب "
ماكغ متعجدة يحىب إلييا لكاف بحاجة إلى كجػد أشخاص آخخيغ أفمػ كاف ىشالظ  ،ييا الصفل الكفيفإل

فيػ أما فاقج البرخ بذكل  ،داعسيغ كمدانجيغ ليع مغ أجل مداعجتيع في حاؿ الحىاب إلى مكاف معيغ
في أغمب أحتاج " خة. أما الفقلو في حاؿ ذلظ اً كيحتاج إلى شخؼ آخخ لكي يكػف مػجي ،كمي أك جدئي

 عسخية التي استيجفتيا الباحثة كىعكقج يخجع إلى شبيعة السخحمة ال" لعجة أياـكلػ أف أكػف بسفخدؼ األحياف 
كلكغ شبيعة السخحمة العسخية ال تدسح  ،مغ العدلة كاالندحاب اً فئة األشفاؿ فقج تفخض عمييع اإلعاقة نػع
فقج تقمل اإلعاقة البرخية  كالحيػية،تستاز بالحخكة  ،حمة نسائيةليحه العدلة بأف تدتسخ ألياـ كذلظ ألنيا مخ 

 مغ ذلظ لكشيا ال تدتسخ لعجة أياـ.
 

كالتي نريا عمى  ،(1.188جاءت في السخكد األكؿ قبل األخيخ بستػسط حدابي ) ( 21 ،3الفقخات )أما 
ػجػد الصفل الكفيف في بيئة " كقج يكػف ذلظ نتيجة لأف أكػف مع أصجقائيبجاًل مغ  الػحجة ُأفزل"التػالي 

أتجشب التػاجج مغمقة فيػ حبيذ البيت أك السجرسة، أك لكثخة كقت الفخاغ عشج ىؤالء األشفاؿ، أما الفقخة "
كقج يخجع ذلظ لحاجة الصفل الكفيف إلى اآلخخيغ، فيػ  "مع اآلخخيغ حتى عشجما أكػف بحالة نفدية جيجة

تدتسخ لفتخه شػيمة، ألنو بحاجة إلى اآلخخيغ، كقج تكػف  قج يتجشب اآلخخيغ، كلكغ ىحه الخغبة قج ال
نتيجة رغبة الكفيف في التحجؼ كاإلصخار عمى مػاجية اإلعاقة البرخية، فيتػاجج مع اآلخخيغ في الػقت 

 الحؼ يذعخ بأنو بحاجة إلى ذلظ.
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ألطفال أن أكثخ الفقخات أىسية لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى اأما في القياس البعجي أتزح 
 كانت كالتالي: ،السكفهفين في محافظة الخميل عمى القياس البعجي

" بالسخكد األكؿ ختمفيغأشعخ بالدعادة عشجما أتعامل مع أشخاص م( كالتي نريا "ال 7جاءت الفقخة )
فكمسا  ،شعػر الفخد السعاؽ برخيًا باالختبلؼ عغ اآلخخيغ( كقج يخجع ذلظ إلى 10563بستػسط حدابي )

كذلظ مغ خبلؿ  ،زادت لجيو مذاعخ الشقز ،سا يعانيسػياء ال يعانػف مأكفيف مع اشخاص تعامل ال
 مقارنة نفدو باآلخخيغ.

كالتي نريا  (10416)بستػسط حدابي ( في السخكد الثاني 16، 4، 25، 31في حيغ جاءت الفقخات )
عػر الكفيف باالختبلؼ كقج يخجع ذلظ إلى ش" يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغعمى التػالي "
كىحا يؤدؼ إلى بقاء  ،كاعتساد السعاؽ برخيًا في التػاصل مع اآلخخيغ عمى حاسة الدسع ،عغ اآلخخيغ

عشجما " ، أما الفقخةثشاء تػاججه مع اآلخخيغأرىاؽ الكفيف إيؤدؼ إلى  ،الكفيف في حالة تيقع مدتسخ
تجني الثقة بالشفذ لجػ ج يخجع ذلظ إلى " قالسكاف مغادرةأجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في 

مختمفًا بيغ مجسػعة  اً نطار الجسيع كػنو شخرأبجكره يؤدؼ إلى شعػره بأنو محط  السعاؽ برخيًا كىحا
كالتي تتسثل في  ،مغ األسػياء، كأيزًا قج يخجع ذلظ إلى شبيعة الطخكؼ التي تفخضيا اإلعاقة البرخية

في ىحا السكاف السددحع، كأيزًا قج يخجع إلى شبيعة الشطخة عجـ معخفة جسيع األشخاص الستػاججيغ 
خغبة في مغادرة األماكغ بخيًا، كنتيجة لحلظ يذعخ الكفيف الدمبية مغ قبل السجتسع لمسعاقيغ بر

لعل " في مغادرة ىحا السكاف فػراً  شعخ بالخغبة، أمكتععشجما أكػف في مكاف " ، في حيغ الفقخةالسددحسة
محجدًا كمغمقًا يعير فيو كعشج تػاججه  اً عغ اآلخخيغ فاإلعاقة تفخض عميو عالس اً مختمفإلى كػنو  ذلظ يخجع

كقج يخجع إلى شعػر  السكاف السفتػح إلى عالسو السغمقفي مكاف مكتع يذعخ بخغبو باليخكب مغ ىحا 
" اآلخخيغ ال أشعخ بالدعادة ما دمت مػجػدًا معالكفيف بالزياع جخاء عجـ التػاصل البرخؼ، أما الفقخة "

فقج يخجع ذلظ إلى شعػر الفخد بالشقز كػنو معاقًا برخيًا، فقج يكػف متقببًل لفكخة البقاء مع اآلخخيغ 
 إلشباع حاجاتو كلكغ ىحا البقاء ال يػصمو إلى الذعػر بدعادة لكػنو مع اآلخخيغ.
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فين في محافظة الخميل أما أقل الفقخات أىسية بالشدبة لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفه 
 عمى القياس البعجي، فقج كانت كالتالي:

في السخكد األخيخ بستػسط حدابي  (32، 31، 28، 27، 23، 21، 15، 12، 11، 8الفقخات )جاءت 
" كقج يبخر ذلظ الحاجة إلى قجر اإلمكافعغ اآلخخيغ  ُأفزل االبتعاد"كالتي نريا عمى التػالي  (1.00)

ية التفاعل كالتساسظ مع اآلخخيغ، كإلى حاجة الصفل الكفيف لآلخخيغ، أما الفقخة تػضيف البخنامج في تشس
" كقج يعمل ذلظ إلى حاجة الصفل يشتابشي شعػر باالرتياح التاـ في الػقت الحؼ أكػف فيو بسفخدؼ"ال 

ة الكفيف إلى اآلخخيغ، كمغ خبلؿ تصبيق ىحا البخنامج في جسعية الكفيف الخيخية أتزح لؤلشفاؿ أىسي
كجػد التفاعل مع اآلخخيغ فيي غخيدة كمغ خبلؿ ىحا البخنامج تع تشسيتيا بالذكل السشاسب، أما الفقخة "

" فقج يبخر ذلظ إلى أف جمدات البخنامج اإلرشادؼ عسمت عمى اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق
ى مذاعخ القبػؿ كالخضا التخفيف التجريجي مغ مذاعخ القمق كالخػؼ أثشاء التػاجج مع اآلخخيغ كصػاًل إل

" كقج يخجع ذلظ إلى تأثيخ ىحا لبلماكغ التخفييية بسفخدؼأفزل الحىاب أثشاء التػاجج معيع، أما الفقخة "
البخنامج في تشسية التفاعبلت كالسيارات االجتساعية كالتخفيف مغ األعخاض الدمػكية الشاتجة عغ الخىاب 

" كقج يبخر ذلظ آلخخيغ حتى عشجما أكػف بحالة نفدية جيجةأتجشب التػاجج مع ااالجتساعي، أما الفقخة "
الحاجة إلى فاعمية البخنامج في زيادة الثقة بالشفذ كتشسية السيارات االجتساعية لجػ األشفاؿ السكفػفػف، 

" كقج يبخر ذلظ إلى فاعمية البخنامج في تشسية ميارة تأكيج أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼأما الفقخة "
يجابي كالثقة بالشفذ فيػ قادر عمى التعبيخ عغ نفدو أماـ اآلخخيغ بكل ثقة كبذكل ال يعتجؼ الحات اإل

" أشعخ باالرتياح عشجما أكػف مع اآلخخيغعمى اآلخخيغ فيػ ال يخاؼ أك يخذى اآلخخيغ، أما الفقخة "ال 
عية ، أما الفقخة "ال كلعل ذلظ يخجع إلى فاعمية البخنامج بخفس التػتخ كالقمق كتشسية السيارات االجتسا

" قج يخجع ذلظ إلى إكداب األشفاؿ السكفػفػف أنذصة كتساريغ فعالة ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغ
أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك لقزاء كقت الفخاغ مع اآلخخيغ أثشاء تصبيق البخنامج اإلرشادؼ، أما الفقخة "

لبخنامج اإلرشادؼ في التخفيف مغ مذاعخ العدلة كتجشب " كقج يبخر ذلظ إلى فاعمية امشعداًل عغ اآلخخيغ
اآلخخيغ كزيادة السذاركة االجتساعية حيث شسل البخنامج اإلرشادؼ عمى أىع األساليب السعخفية الدمػكية 

" كقج يبخر ذلظ إلى أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقتلتخفيف مغ الخىاب االجتساعي، أما الفقخة "
في تعجيل أفكار كسمػكيات السكفػفيغ كتعميسيع السيارات االجتساعية كصػاًل إلى فاعمية ىحا البخنامج 

 خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي.
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( 10163( في السخكد األكؿ قبل األخيخ بستػسط حدابي )26، 18، 11، 6، 2في حيغ جاءت الفقخات )
خنامج في التخفيف مغ سمػكيات " كقج يبخر ذلظ إلى فاعمية البأستستع بالػحجة"كالتي نريا عمى التػالي 

بالخاحة فقط  أشعخ" التجشب لجػ األشفاؿ السكفػفيغ كإكدابيع ميارات التفاعل كمذاركة اآلخخيغ، أما الفقخة
" كقج يخجع ذلظ إلى فاعمية البخنامج في تخفيف مدتػػ الخػؼ كالتػتخ كرفع مدتػػ عشجما أكػف بسفخدؼ

لسذاركتيع ُأشعخ اآلخخيغ أني لدت بخيخ، تجشبًا خخيغ، أما الفقخة "االرتياح كالتقبل أثشاء التػاجج مع اآل
" كلعل ذلظ ناجع عغ تعجيل اتجاىات األشفاؿ السكفػفيغ نحػ السجتسع، كإدراؾ ببعس السياـ الجساعية

أشعخ باالرتباؾ عشجما أتحجث مع أىسية مداعجة الفخد لحاتو كلآلخخيغ كصػاًل إلى اإليثارية، أما الفقخة "
" كلعل ذلظ يخجع إلى فاعمية البخنامج في خفس التػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيعخيغ لجرجة اآلخ

اف أف أحتاج في أغمب األحي" أما الفقخة ،األعخاض الفديػلػجية كالدمػكية كالشفدية لمخىاب االجتساعي
خىاب االجتساعي " كقج يبخر ذلظ إلى فاعمية البخنامج اإلرشادؼ في خفس الأكػف بسفخدؼ كلػ لعجة أياـ

 كحاجة الصفل الكفيف إلى مداعجة اآلخخيغ نتيجة السخحمة العسخية أكاًل كاإلعاقة البرخية ثانيًا.
 

 مشاقذة الشتائج الستعمقة بفخضيات الجراسة:ثانيًا: 

(  ≥ 6060) الجاللة : ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى عمى أنواألولى تشص الفخضية 
درجات الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة الخميل تعدى إلى بين متهسظات 

 .السجسهعة )تجخيبية/ ضابظة( 

في ( ≤1015) الجاللة ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  فخكؽ إلى كجػد  نتائج ىحه الجراسةتذيخ 
عمى مقياس الخىاب  متػسصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل

كلرالح السجسػعة التجخيبية في القياس  تعدػ إلى السجسػعة )تجخيبية/ ضابصة( االجتساعي السدتخجـ
كىحا يذيخ إلى أف  ( كىي دالة إحرائيًا.10111حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس البعجؼ ) ،البعجؼ

ألشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخميل، البخنامج السصبق أدػ إلى خفس درجات الخىاب االجتساعي لجػ ا
( في حيغ بمغ الستػسط الحدابي 47065حيث بمغ الستػسط الحدابي لقياس القبمي لمسجسػعة التجخيبية )

(، كىحا يجؿ عمى انخفاض كاضح في درجات الخىاب 36055لمقياس البعجؼ لمسجسػعة التجخيبية )
( Eل بعج تصبيق البخنامج. كحلظ تع حداب مخبع )االجتساعي لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في محافطة الخمي
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( كىحه القيسة أكبخ مغ القيسة السعيارية 10767لسعخفة حجع تأثيخ البخنامج السصبق، حيث بمغ مخبع إيتا )
 ( كىحا يذيخ إلى أف ىشاؾ حجع تأثيخ كبيخًا لمبخنامج السصبق، كبحلظ تخفس الفخضية الرفخية.1014)

البخنامج اإلرشادؼ السصبق كالسدتشج لمشطخية السعخفية الدمػكية كالحؼ اشتسل  كلعل ذلظ يخجع إلى فاعمية
عمى جمدات تحقق اليجؼ األساسي، كىػ خفس الخىاب االجتساعي مغ خبلؿ تعجيل األفكار 
البلعقبلنية، كتعجيل السذاعخ، كالدمػكيات، كتشسية الثقة بالشفذ، كتعميع األشفاؿ السكفػفيغ ميارات 

ػاصل، كتػكيج الحات، كأنذصة كتساريغ لقزاء كقت الفخاغ، ككحلظ تشاسب شبيعة البخنامج االتراؿ كالت
 مع األشفاؿ كتحجيجًا األشفاؿ السكفػفيغ.

(، ك)أبػ 2111(، ك)كردة كقخيذي، 2111)عجكؼ كاألشػؿ كشاىيغ،  كتتفق نتيجة ىحه الجراسة مع دراسة
(، ك)عمي، 2116راسة غدك كسسػر، (، ك)د2112(، ك)دراسة شاىيغ كجخادات، 2112ىجكرس، 

فيسا يتعمق بفاعمية البخنامج اإلرشادؼ السدتشج لمشطخية السعخفية الدمػكية في خفس مدتػػ  (2116
 الخىاب االجتساعي.

( فيسا يتعمق بفاعمية العبلج السعخفي الدمػكي في خفس الخىاب 2113كأكج ذلظ حجازؼ كالصيخاكؼ )
ألفكار البلعقبلنية السختبصة بسذاعخ الخػؼ كالتػتخ، كأيزًا مغ االجتساعي، كذلظ مغ خبلؿ تغيخ ا

 خبلؿ استخجاـ أساليب سمػكية لخفس القمق كالتػتخ الشاجع عغ األفكار البلعقبلنية.

 بين ( ≥ 6060ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى )عمى أنو: الثانية تشص الفخضية 
السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة تعدى لستغيخ  متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى

 الجشذ.

في  ( ≥ 1015)عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ الجاللة تذيخ نتائج ىحه الجراسة إلى 
تعدػ إلى متغيخ لجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة متػسصات درجات الخىاب االجتساعي 

( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كبمغت الجاللة 10116اللة اإلحرائية لمقياس القبمي )الجشذ، حيث بمغت الج
( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كىحا يذيخ إلى أف األشفاؿ السكفػفيغ مغ 10454اإلحرائية لمقياس البعجؼ ) 

بعجؼ الحكػر كاإلناث لجييع درجة متقاربة مغ الخىاب االجتساعي سػاء في القياس القبمي أك القياس ال
في جسعية الكفيف  كاإلناثالتي يعيذيا كل مغ الحكػر  البيئة كلعل ذلظ يخجع إلى تذابو شبيعة الطخكؼ

 الخيخية فيع مقيسيغ بشفذ السجرسة كمغ أسخ متذابية إلى حجًا ما. كبحلظ تع قبػؿ الفخضية الرفخية.
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(، كالحجخؼ 2113) (، كالغافخؼ 2111(، كرتيب )2111يجة مع نتائج دراسة أحسج )كتتفق ىحه نت
فيسا يتعمق بعجـ كجػد  ((Alkhathami, 2015، الخاتسي (Francis, 2014)(، كفخنديذ 2114)

 فخكؽ بيغ متػسصات درجات الخىاب االجتساعي تعدػ لستغيخ الجشذ.

فيسا ( 2115(، كالذسخؼ )Afiff, 2012(، كعفيف )2111كتعارضت مع نتائج دراسة كردة كقخيذي )
كقج يخجع ذلظ إلى ؽ بيغ متػسصات درجات الخىاب االجتساعي تعدػ لستغيخ الجشذ يتعمق بػجػد فخك 

شبيعة الفئة السدتيجفة في ىحه الجراسات كىع الصمبة الجامعييغ، كقج يخجع أيزًا إلى اختبلؼ الطخكؼ 
 البيئة لمفئة السدتيجفة.

ى مغ الحكػر، كيبمغ معجؿ ( أف ندبة انتذار الخىاب االجتساعي لجػ اإلناث أعم2111كيذيخ الخيامي )
( يخػ أف ندبة الخىاب 2111%(، أما دبابر )409%( في حيغ عشج الحكػر )905انتذاره بيغ اإلناث )

االجتساعي تتداكػ بيغ الحكػر كاإلناث كىحا يتفق مع نتائج ىحه الجراسة كلعل ذلظ يخجع إلى تذابو 
 لمفئة السدتيجفة. الطخكؼ البيئية

(  ≥ 6060ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة )مى أنو: عالثالثة تشص الفخضية 
تعدى إلى  السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى بين

 متغيخ مكان الدكن.

في  ( ≥ 1015)الجاللة  ؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ إلى عجـ كجػد فخك  نتائج ىحه الجراسةذيخ ت
تعدػ إلى متغيخ مكاف السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة  متػسصات درجات الخىاب االجتساعي لجػ

( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كبمغت الجاللة 0.224الدكغ، حيث بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )
 قبػؿ الفخضية الرفخية.( كىي غيخ دالة إحرائيًا، كبحلظ تع 0.924اإلحرائية لمقياس البعجؼ ) 

كىحا يذيخ إلى أف األشفاؿ السكفػفيغ كبغس الشطخ عغ مكاف سكشيع ) البيت، السؤسدة( لجييع درجة مغ 
الخىاب االجتساعي سػاء في القياس القبمي أك في القياس البعجؼ كقج يخجع ذلظ إلى شبيعة اإلعاقة 

ساعي سػاًء كاف في داخل ىحه السؤسدة أـ في البرخية التي يعاني مشيا األشفاؿ فيي سبب الخىاب االجت
البيت، كأيزًا قج يخجع إلى تذابو االنساط الحياتية لمكفيف كتحجيجًا ىحه الفئة ألنيع يقزػف غالبية كقتيع في 

 ىحه الجسعية. 

 .فيسا يتعمق بعجـ كجػد فخكؽ تبعًا لستغيخ مكاف الدكغ (2011كتػافقت نتائج ىحه دراسة مع دراسة رتيب )
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(  ≥ 6060ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة )عمى أنو: الخابعة ص الفخضية تش
تعدى إلى السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة بين متهسظات درجات الخىاب االجتساعي لجى 

 متغيخ العسخ.

 ( ≥ 1015)الجاللة  إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ نتائج ىحه الجراسة تذيخ 
تعدػ إلى متغيخ لجػ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة في متػسصات درجات الخىاب االجتساعي 

( كىي 0.626(، كلمقياس البعجؼ )0.855العسخ، حيث بمغت قيسة الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي )
 الرفخية.(، كىحا يؤدؼ إلى قبػؿ الفخضية 0.05أكبخ مغ قيسة ألفا عشج )

كلعل ذلظ يخجع إلى شبيعة العيشة كىع األشفاؿ السكفػفػف برخيًا في جسعية الكفيف الخيخية كالتي تتسثل 
في نسط الحياة السقيج الحؼ يعيذو ىحا الصفل الكفيف، فيػ إما في الجسعية كإما في البيت، كىحا يشصبق 

الجراسات الدابقة في ىحه الشتيجة ألنيا عمى جسيع الفئات العسخية إلى حٍج ما، كىحا جعميا تختمف عغ 
شبقت عمى عيشة مغ السعاقيغ برخيًا كليذ مغ األسػياء، ككحلظ استشاد الباحثة إلى فئة عسخية متقاربة 

 إلى حج  ما.

فيسا يتعمق بعجـ كجػد  (،2011(، ككردة كقخيذي )2011كاختمفت نتائج ىحه الجراسة مع دراسة أحسج )
كقج يخجع ذلظ إلى شبيعية العيشة السدتيجفة فقج استيجفت ىحه الجراسات  ف الدكغفخكؽ تبعًا لستغيخ مكا

 األفخاد األسػياء، في حيغ استيجفت الجراسة الحالية السعاقيغ برخيًا.

 (≥ 6060ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة )عمى أنو: الخامدة شص الفخضية ت
تعدى إلى  السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابظة جتساعي لجىمتهسظات درجات الخىاب اال بين

 متغيخ درجة الكف.

في متػسصات  ( ≥ 1015)إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  نتائج ىحه الجراسةذيخ ت
تعدػ إلى متغيخ درجة الكف، السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة  درجات الخىاب االجتساعي لجػ

( كىي دالة إحرائيًا، كحلظ تع حداب مخبع إيتا الحؼ 0.011بمغت الجاللة اإلحرائية لمقياس القبمي ) حيث
( كىحا يؤكج أف ىشاؾ حجع تأثيخ كبيخ لمبخنامج 0.14( كىحه القيسة أكبخ مغ القيسة السعيارية )0.159بمغ )

ح األشفاؿ أصحاب الكف الجدئي ككانت لرالالتجريبي السقتخح، كقج كانت الفخكؽ لرالح القياس البعجؼ، 
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( لؤلشفاؿ 49.00( مقابل )41.23الحيغ كانت درجة الخىاب االجتساعي عشجىع أقل بستػسط حدابي بمغ )
 كبحلظ تع رفس الفخضية الرفخية.، أصحاب الكف الكمي

 كلعل ذلظ يخجع إلى أف األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ كف كمي يفتقخكف إلى ميارات االتراؿ غيخ المفطي،
في حيغ أف األشفاؿ الحؼ يعانػف مغ كف جدئي لجييع القميل مغ ميارات االتراؿ غيخ المفطي، كىحا 
كفيل بجعل األشفاؿ السكفػفيغ بذكل جدئي أكثخ استفادة مغ لبخنامج اإلرشادؼ؛ ألف السيارات االجتساعية 

 تحتاج إلى تػاصل لفطي كغيخ لفطي.

(، في حيغ Daneshfar & Roustaee, 2014)ذفار كركستي كتػافقت نتائج ىحه الجراسة مع دراسة دان
فيسا يتعمق بػجػد فخكؽ تعدػ لستغيخ  (2011تعارضت نتائج ىحه الجراسة مع دراسة مشاحي كآؿ جبيخ )

كقج يخجع إلى شبيعة السخحمة العسخية السدتيجفة في ىحه الجراسة، كإلى اختبلؼ البيئة التي  درجة الكف،
كىي الخياض كمغ السسكغ أف تكػف شبيعة اإلمكانيات كاألدكات الستاحة في ىحه  شبقت فييا ىحه الجراسة

 البيئة أكثخ مشاسبة لمسكفػفيغ بذكل عاـ كذكؼ الكف الكمي بذكل خاص.

 التهصيات:
 فإن الباحثة تهصي بسا ىه آتي:في ضهء الشتائج التي تهصمت إلييا ىحه الجراسة 

كالسدتشجة لمشطخية السعخفية  ،اإلرشادية السصبقة بيحه الشطخيةضخكرة االستفادة مغ األساليب كالفشيات  .1
الخىاب االجتساعي  خفس مدتػػ في  ،الدمػكية مغ قبل السخشجيغ كاالخرائييغ الشفدييغ كاالجتساعييغ

 لجػ السكفػفيغ.
ت كتحجيجًا فيسا يتعمق بإكدابيع السيارا ،ضخكرة تصبيق بخامج إرشادية مكثفة لؤلشفاؿ ذكؼ الكف الكمي .2

 االجتساعية.
ضخكرة إنذاء مخاكد متخررة لتقجيع بخامج إرشادية لتشسية السيارات االجتساعية لجػ السعاقيغ برخيًا؛  .3

 ألنيا مغ أكثخ اإلعاقات افتقارًا لمسيارات االجتساعية.
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 االقتخاحات:

 إجخاء دراسات تحسل العشاوين اآلتية:

الربلبة الشفدية لجػ عيشة مغ األشفاؿ مجػ فعالية تصبيق بخامج سساعية محػسبة في تحديغ  -
 السكفػفيغ.

أثخ تعديد العبلقات الذخرية بيغ السكفػفيغ في تخفيف الخىاب االجتساعي لجػ عيشة مغ األشفاؿ  -
 السكفػفيغ.

 أثخ تعديد السيارات االجتساعية كانعكاساتيا عمى التػافق االجتساعي لجػ عيشة مغ األشفاؿ السكفػفيغ. -
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كمفيػـ الحات األكاديسي كالثقة بالشفذ لجػ عيشة مغ الصالبات ذكؼ صعػبات التعمع في األردف، 

 .362 -333(، ص4) 13 مجمة العمهم التخبهية والشفدية
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 (,1994Rolin & weeتأليف رولين و وي )  (: مقياس الخىاب االجتساعي1ممحق )

 .تخجسة الجكتهر مججي الجسهقي

 
 مقياس الخىاب االجتساعي

 الدالم عميكم ورحسة هللا

، في محافظة الخميل لجى األطفال السكفهفين عن الخىاب االجتساعيتقهم الباحثة بإجخاء دراسة 
يخجى مشكم قخاءة ، لحلك والتخبهي  استكسااًل لمحرهل عمى درجة الساجدتيخ في الرشادي الشفدي

( في السخبع الحي تذعخ أنو يشظبق عميك، مع العمم أن ما ستجلهن بو Xالفقخات والتكخم بهضع إشارة )
 العمسي فقط. الجراسةمن آراء سهف يدتخجم ألغخاض 

 تعاونكم شاكخة لكم حدن

 الباحثة: دعاء دسهقي.

 القدم األول: بيانات أولية:

 االسم: ................................................................................ -1

 أنثى                     ذكخ            الجشذ:      -2

  السؤسدة                 البيت   مكان الدكن:      -3

                            ( سشة 10-11من)           ( سشهات 9-10من)     سشهات  8-9):   من)العسخ -4

 ( سشة (11-12من 

 كف جدئي                 درجة العاقة:     كف كمي  -5
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 القدم الثاني: بشهد االستبانة

 ال نعم العبارة الفقخة

   خز.أؼ ش سسعالبقاء في الفخاش حتى ال أ فزلأُ   .1
   أستستع بالػحجة.  .2
   ُأفزل أف أكػف مع أصجقائي بجاًل مغ الػحجة.  .3
   في مغادرة ىحا السكاف فػرًا. شعخ بالخغبة، أمكتععشجما أكػف في مكاف   .4
   شفدي عشجما أتفاعل كأتػاصل مع اآلخخيغ.الزيق الأشعخ ب  .5
   عشجما أكػف بسفخدؼ. بالخاحة فقطأشعخ   .6
   .ختمفيغجما أتعامل مع أشخاص مأشعخ بالدعادة عش  .7
   عغ اآلخخيغ قجر اإلمكاف. ُأفزل االبتعاد  .8
   أفزل مسارسة ىػاياتي دكف مذاركة اآلخخيغ.  .9

   عس السياـ الجساعية.ببتجشبًا لسذاركتيع اآلخخيغ أني لدت بخيخ،  شعخأُ   .10
   يشتابشي شعػر باالرتياح التاـ في الػقت الحؼ أكػف فيو بسفخدؼ.  .11
   جػد اآلخخيغ حػلي يجعمشي أشعخ بالقمق.ك   .12
   بسفخدؼ بجاًل مغ تشاكلو مع اآلخخيغ.ُأفزل تشاكؿ الصعاـ   .13
   ُأفزل الحىاب مع األصجقاء عمى الحىاب بسفخدؼ.  .14
   لبلماكغ التخفييية بسفخدؼ.أفزل الحىاب   .15
   أشعخ بالدعادة ما دمت مػجػدًا مع اآلخخيغ.  .16
   ي عمى البقاء في البيت بسفخدؼ.ُأفزل الخخكج مع أصجقائ  .17
   أشعخ باالرتباؾ عشجما أتحجث مع اآلخخيغ لجرجة التػقف عغ الكبلـ كاالبتعاد عشيع.  .18
   تػاججؼ مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاؽ.  .19
   خ بخغبة في مغادرة الحفبلت دكف كداِع أصجقائي.عأش  .20
   ة جيجة.أتجشب التػاجج مع اآلخخيغ حتى عشجما أكػف بحالة نفدي  .21
   أتسشى مخكر اليـػ سخيعًا حتى أصبح بسفخدؼ.  .22
   أتسشى أف يتخكشي اآلخخكف كحجؼ.  .23
   أشعخ باألماف عشجما أكػف بسفخدؼ.  .24
   السكاف. مغادرةعشجما أجمذ في مكاف مددحع أشعخ بالّخغبة في   .25
   لعجة أياـ.كلػ أف أكػف بسفخدؼ في أغمب األحياف أحتاج   .26
   اح عشجما أكػف مع اآلخخيغ.أشعخ باالرتي  .27
   ُأحب قزاء كقت فخاغي مع اآلخخيغ.  .28
   مع اآلخخيغ أنجـ عمى ذلظ فيسا بعج. قزاء كقتعشجما أقخر   .29
   يريبشي اإلرىاؽ نتيجة تػاججؼ مع اآلخخيغ.  .30
   أعتبخ نفدي شخرًا كحيجًا أك مشعداًل عغ اآلخخيغ.  .31
   أتسشى أف أكػف بسفخدؼ معطع الػقت.  .32
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 (: قائسة بأسساء السحكسين )مقياس الخىاب االجتساعي(2محق )م

 أسساء السحكسين لسقياس الخىاب االجتساعي:

 .)الجكتػر سامي باشا )كمية فمدصيغ األىمية .1
 .)الجكتػر دمحم عكة )كمية فمدصيغ األىمية .2
 .)الجكتػر دمحم عبج الفتاح شاىيغ )جامعة القجس السفتػحة .3
 .)بيت لحع الجكتػر محسػد حساد )جامعة .4
 .)الجكتػر ابخاىيع السرخؼ )جامعة الخميل .5
 .)الجكتػر دمحم عجػة )جامعة الخميل .6
 الجكتػر سعيج عػض )جامعة القجس( .7
 الجكتػراه سييخ الرباح )جامعة القجس(. .8
 الجكتػر سسيخ شقيخ )جامعة القجس( .9

 )نقابة األخرائييغ الشفدييغ(. رالجكتػر عبج هللا الشجا .10
 . ةالجكتػر محسػد عرافخ  .11
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 (: البخنامج الرشادي3ممحق )

الخىاب االجتساعي لجى األطفال السكفهفين في محافظة  لخفض مدتهى بخنامج إرشادي 
 الخميل

 الجمدة الرشادية األولى

 

 : ساعة كنرف.زمن الجمدة: بشاء العبلقة اإلرشادية.                                عشهان الجمدة

 .2017/ 2/ 5التاريخ: .                               فيف الخيخية/ الخميلجسعية الك السكان:

 : وصف الجمدة

ستقـػ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لحزػرىع في الػقت الستفق عميو، 
بتصبيق نذاط التحكخ  الباحثة ستقػـ، ثع كتػضيح شبيعة العبلقة اإلرشادية كمبجأ الدخية كالتعخيف بشفديا

كالحؼ ييجؼ إلى التعارؼ بيغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية، كتصبيق تسخيغ العج لمعذخة بيجؼ تشسية التعاكف 
كالتفاعل كالتخكيد بيغ أفخاد السجسػعة، كمغ ثع تقػـ الباحثة بتػضيح متعمق بالبخنامج اإلرشادؼ مغ حيث 

االلتداـ بسا ىػ مصمػب أثشاء تصبيق البخنامج، كالتعاقج اليجؼ كالدبب مغ ىحه الجمدات، كالتأكيج عمى 
عييغ كاجب بيتي، كتقػيع الجمدة، كتحكيخ ستقػـ الباحثة بتعمى االلتداـ بتشفيح البخنامج، كفي نياية الجمدة 

 أفخاد السجسػعة بسػعج كزمغ الجمدة القادمة.

 اإلجراءات وصف النشاط عنوان النشاط
الفنيات 

 المستخدمة
 اطمدة النش

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم)
 تعخيف

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
التعارؼ بيغ الباحثة 
كبيغ أفخاد السجسػعة 

 اإلرشادية.

ستقـػ الباحثة بالتخحيب بأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع 
لحزػرىع في الػقت الستفق عميو، 
كالتعخيف بشفديا قائمة أنا دعاء 

ي عمي دسػقي شالبة ماجدتيخ ف
جامعة الخميل تخرز إرشاد 
تخبػؼ كنفدي، حيث أقـػ بجراسة 
 عشػانيا "فاعمية بخنامج إرشادؼ

 .الحػار كالشقاش
 

  دقائق10
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 اإلجراءات وصف النشاط عنوان النشاط
الفنيات 

 المستخدمة
 اطمدة النش

مالحظات 
 عامة

الخىاب االجتساعي  لخفس مدتػػ 
لجػ األشفاؿ السكفػفيغ في 
محافطة الخميل" كالتي تدتيجفكع 

 بذكل مباشخ.
( 2رقم) نذاط

 تسخين التحكخ
ييجؼ ىحا الشذاط إلى 

ارؼ بيغ أفخاد التع
كتجعيع  السجسػعة

ضفاء جػ مغ إالتفاعل، ك 
 التدمية كالسخح.

ستقـػ الباحثة بتقديع أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية إلى 
مجسػعات صغيخة مكػنة مغ 
مذاركيغ، كيصمب مشيع الجمػس 
في مقاعج متقابمة، كيقـػ كل فخد 
بالتعخيف بشفدو، كىػاياتو، كماذا 

عغ يحب كيكخه، كيتحجث كل فخد 
دكف مقاشعة مغ  ةنفدو لسجة دقيق

شخيكو، كبعج ذلظ تشزع 
السجسػعات السكػنة مغ فخدييغ 
إلى السجسػعات األخخػ التي 
أنيت مقابمتيا، كمغ ثع يصمب مغ 
كل فخد الحجيث عغ زميمو كاإلدالء 
بالسعمػمات التي قاـ شخيكو 

 باإلببلغ بيا.

 الحػار كالشقاش.
 

  دقيقة.25

( 3نذاط رقع)
العج تسخيغ 

 لمعذخة

ييجؼ ىحا الشذاط لتعديد 
التخكيد، كتشسية التعاكف 
كالسذاركة بيغ أفخاد 

 السجسػعة.

مغ أفخاد  بالصمبستقـػ الباحثة 
السجسػعة اإلرشادية العج لمعذخة 
بذكل جساعي، كفي حيغ قاـ اثشاف 
بالعج بشفذ الػقت، يتع العج مغ 
البجاية لكي ترل السجسػعة بذكل 

ة، أما في حالة جساعي لمعج لمعذخ 
الفذل بالعج لعذخة يتع فتح حػار 
كنقاش عغ أسباب الفذل في 
الػصػؿ لميجؼ كالتأكيج عمى 

 أىسية التعاكف بيغ أفخاد السجسػعة.

 الحػار كالشقاش.
 

 التجعيع كالتعديد.
 

  دقيقة 20

( 4نذاط رقع)
التعخيف 
بالبخنامج 

ييجؼ ىحا الشذاط 
لتعخيف أفخاد السجسػعة 

رشادية بستصمبات اإل

بتػضيح متعمق ستقـػ الباحثة 
بالبخنامج اإلرشادؼ مغ حيث 
اليجؼ مغ ىحه الجمدات، كأف 

 .الحػار كالشقاش
 
 

  دقيقة25
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 اإلجراءات وصف النشاط عنوان النشاط
الفنيات 

 المستخدمة
 اطمدة النش

مالحظات 
 عامة

سبب اختيارىع ىػ أف متػسط  البخنامج اإلرشادؼ. اإلرشادؼ
درجاتيع عمى مقياس الخىاب 
االجتساعي تتصمب خفس الخىاب 
االجتساعي مغ خبلؿ البخنامج 
اإلرشادؼ، كتػضح أف في كل 

تي كتأكج عمى أنو جمدة كاجب بي
جدء ميع في العبلج كمغ 
الزخكرؼ االلتداـ بو،  كتػضح 
الباحثة أف ىحا البخنامج سػؼ 

( جمدة، كتحجيج 13يدتسخ لسجة )
 أياـ كتاريخ المقاءات.

( 5نذاط رقع)
 الػاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تشذيط أفخاد السجسػعة 

يغ مػعج اإلرشادية إلى ح
 الجمدة القادمة.

ستقـػ الباحثة بتػزيع بصاقات عمى 
أفخاد السجسػعة مكتػبة بصخيقة 
بخايل، تحتػؼ ىحه البصاقة عمى 
فكخة مبدصة عغ الخىاب 

 االجتساعي.

 الحػار كالشقاش.
 

تؤكج الباحثة  دقائق 5
عمى أىسية 

الػاجب 
السشدلي، 

 كتشفيحه.
( 6نذاط رقع)

 تقػيع الجمدة
شذاط لتخكيد ييجؼ ىحا ال

عمى أىع ما كرد 
بالجمدة، كتحجيجًا فيسا 
يتعمق بالبخنامج 
اإلرشادؼ، كالتعاقج عمى 

 االلتداـ بتصبيق البخنامج.

ستقـػ الباحثة كأفخاد السجسػعة 
 اإلرشادية بتقييع ىحه الجمدة.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق 5

 

 مخخجات الجمدة:

 ن بعج انتياء الجمدة: من الستهقع من السذاركي

 بشاء عبلقة ميشية بيغ السخشج كأفخاد السجسػعة اإلرشادية. .1
 تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية لميجؼ مغ البخنامج اإلرشادؼ. .2
 تعاقج أفخاد السجسػعة اإلرشادية لبللتداـ بسا ىػ مصمػب مشيع أثشاء تصبيق البخنامج اإلرشادؼ. .3
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 األدوات السدتخجمة:
 بصاقات. 
 كخاسي. 

 
 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فاعمية بخنامج إرشادؼ جسعي في خفس القمق االجتساعي 2010الخيامي، سعػد بغ حخب .)
 ، جامعة ندكػ.تيخ مشذهرةرسالة ماجدلجػ السعاقيغ جدسيًا في سمصشة عساف، 

 ( .فاعمية بخنامج إرشاد جسعي في تشسية تقجيخ الحات لجػ السعاقيغ 2011الحجخؼ، سالسة .)
 .، سمصشة عساف، جامعة ندكػ رسالة ماجدتيخ مشذهرةبرخيًا في سمصشة عساف، 
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 الجمدة الرشادية الثانية

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:        الخىاب االجتساعي.                       عشهان الجمدة:

 .2017/ 2/ 9 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                          السكان:

 

 وصف الجمدة:

بالتخحيب بأفخاد السجسػعة، كالثشاء عمييع لحزػرىع في الػقت الستفق عميو، كتقجيع مخاجعة  الباحثةستقػـ 
مغ أفخاد السجسػعة  بالصمبستقػـ كمغ ثع كمخاجعة الػاجب السشدلي، ألىع الشقاط في الجمدة الدابقة، 

، كبعج ذلظ تػضيح مفيػـ ا عمى  االتفاؽتع سيلخىاب االجتساعي كمعخفة مجػ إلساميع بيحا السفيـػ
تعخيف بيغ الباحثة كأفخاد السجسػعة لسفيػـ الخىاب االجتساعي، كبعج ذلظ إجخاء نذاط يتع مغ خبللو 

السجسػعة عخض أمثمة كاقعية لخبخات السجسػعة كالستعمقة بسػاقف التفاعل االجتساعي  الصمب مغ أفخاد
كمغ ثع ستقػـ بإجخاء نذاط لتعخيف أفخاد السجسػعة اإلرشادية بالسػاقف االجتساعية  ككيف تعاممػا معيا،

الشياية  كفي السشاسبة، كبعج ذلظ تػضيح اآلثار الستختبة عمى الخىاب االجتساعي مغ خبلؿ سخد قرة،
 كتقػيع الجمدة، كتحكيخ أفخاد السجسػعة بسػعج كزمغ الجمدة القادمة. ،بتعييغ كاجب مشدلي الباحثة ستقػـ

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم )
مخاجعة الهاجب 
السشدلي/ التغحية 

 الخاجعة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة 

 الػاجب السشدلي.

بالتخحيب ستقـػ الباحثة 
بأفخاد السجسػعة، كالثشاء 
عمييع لحزػرىع في 

، الػقت الستفق عميو
كمخاجعة أىع الشقاط 
الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 

كتذجيع تجعيع السشدلي، ك 
األفخاد نتيجة االلتداـ 

 بتشفيح الػاجب السشدلي.

الحػار  -
 كالشقاش.

 
التغحية  -

 الخاجعة.
 
التذجيع  -

 كالتجعيع.
 
 

  دقائق10
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( 2نذاط رقم)
الخىاب 

 االجتساعي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخيف أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية بسفيـػ الخىاب 

 االجتساعي.

 بالصمبستقـػ الباحثة 
جسػعة مغ أفخاد الس

اإلرشادية تػضيح مفيػـ 
الخػؼ االجتساعي 
كتذجيع كتجعيع أفخاد 
السجسػعة، كثع االتفاؽ 
عمى تعخيف مذتخؾ 

 لمخػؼ االجتساعي.

الحػار  -
 كالشقاش.

التجعيع  -
 كالتعديد.

  دقيقة20

( 3نذاط رقم)
السهاقف 

االجتساعية 
 السشاسبة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخيف األفخاد بالسػاقف 

 ة السشاسبة.االجتساعي

تقـػ الباحثة بالصمب س
مغ أفخاد السجسػعة 
عخض أمثمة كاقعية 
لخبخات السجسػعة 
كالستعمقة بسػاقف التفاعل 
االجتساعي ككيف تعاممػا 
معيا، كالعسل عمى تعديد 
كتجعيع السػاقف 

 االجتساعي السشاسبة.

األسئمة  -
 .الدقخاشية

 
التجعيع  -

 .كالتعديد

  دقيقة25

( 4نذاط رقم)
الستختبة  اآلثار

عمى الخىاب 
 االجتساعي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
معخفة اآلثار الدمبية 
الستختبة عمى معاناة الفخد 

 مغ الخىاب االجتساعي.

ستقـػ الباحثة بدخد قرة 
عغ فخد يعاني مغ 
الخىاب االجتساعي 
ككيف أثخت عمى حياتو 
االجتساعية، ثع ستقـػ 
الباحثة بصخح سؤاؿ ما 

اب مخىلاآلثار الدمبية 
االجتساعي، كمغ ثع 
االستساع إلى أفخاد 
السجسػعة كتذجيعيع 

 عمى السذاركة كالتفاعل.

 سخد قرة.
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

 
األسئمة 

 الدقخاشية.

  دقيقة25

( 5نذاط رقم)
 الهاجب السشدلي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
معخفة درجة الخىاب 
االجتساعي لجػ أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية، 

مية البخنامج كاستسخار فاع
اإلرشادؼ لتذسل الحياة 

 بالصمبستقـػ الباحثة 
مغ أفخاد السجسػعة 

تدجيل اآلثار اإلرشادية 
متفاعل مع لاإليجابي 

اآلخخيغ، كذلظ مغ 
خبلؿ تػزيع بصاقات 

 الحػار كالشقاش.
 
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

حثة تؤكج البا دقائق 5
عمى أىسية 

الػاجب 
السشدلي، 

 كتشفيحه.
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تحتػؼ عمى ىحا  الػاجب  اليػمية.
 عمى أفخاد السجسػعة.

( 6نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
في عمى أىع ما كرد 

 اإلرشادية. الجمدة

كأفخاد  ستقـػ الباحثة
السجسػعة اإلرشادية 

، بتقييع ىحه الجمدة
كتحجيًا مفيـػ الخىاب 
االجتساعي كاآلثار 

 الدمبية الستختبة عميو.

 قاش.الحػار كالش
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق 5

 

 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 عخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى مفيـػ الخىاب االجتساعي.ت .1
 تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى اآلثار الستختبة عمى الخىاب االجتساعي. .2

 
 السدتخجمة: األدوات

 .الدبػرة 
 .أقبلـ 
 الخىاب االجتساعي. قرة 
 .بصاقات 

 
 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فعالية بخنامج إرشادؼ مقتخح لمتخفيف مغ القمق االجتساعي لجػ شمبة 2011دبابر، عمي .)
 .، غدة، جامعة األزىخرسالة ماجدتيخ مشذهرةكأثخه عمى تقجيخ الحات،  السخحمة الثانػية
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 الجمدة الرشادية الثالثة

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:.                 عقبلنيةالتعخؼ عمى األفكار البل عشهان الجمدة:

 .2017/ 2/ 12 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                         السكان:

 

 وصف الجمدة:

ستقـػ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية كالثشاء عمييع لحزػرىع في الػقت الستفق عميو، 
 ستقػـ الباحثةكستقػـ بسخاجعة سخيعة لمجمدة الدابقة، كمغ ثع مشاقذة الػاجب السشدلي، كبعج ذلظ 

الفخد عغ نفدو كالستعمقة بػجػد اإلعاقة  بالخىاب االجتساعي، فأفكار عقبلنيةبتػضيح عبلقة األفكار البل
كمغ ثع  ستقػـ بتصبيق نذاط ماذا ىي الدبب في الخىاب االجتساعي، ك كالتي تؤدؼ إلى مذاعخ الشقز 

تعشي بيجؼ الكذف عغ األفكار البلعقبلنية لجػ أفخاد السجسػعة كالستعمقة بالخىاب االجتساعي، باإلضافة 
ة مغ السػاقف االجتساعية لكذف األفكار البلعقبلنية، كبعج ذلظ يتع إلى ذلظ ستقػـ الباحثة بدخد مجسػع

تصبيق تسخيغ االستخخاء، كثع ستصمب الباحثة مغ أفخاد السجسػعة تصبيق نذاط يتع مغ خبللو مداعجة 
ككحلظ التأكيج عمى الرفات اإليجابية كالحسيجة كالستعمقة األفخاد في التعخؼ عمى األفكار الدمبية بشفديع، 

، ذلظ مغ خبلؿ نذاط سمدمو مغ الرفات اإليجابيةك حات كالتي مغ خبلليا تتذكل الحات االجتساعية بال
الباحثة بتعييغ كاجب مشدلي، كتقػيع الجمدة، كتحكيخ أفخاد السجسػعة بسػعج كزمغ  ستقػـكفي الشياية 

 الجمدة القادمة.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 ذاطالش

مالحظات 
 عامة

( مخاجعة 1نذاط رقم)
الهاجب السشدلي/ 

 التغحية الخاجعة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ ذكخ 
أىع ما كرد في الجمدة 
الدابقة، كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع الشقاط  ستقـػ
الػاردة في الجمدة الدابقة، 

اجب السشدلي، كتجعيع كمشاقذة الػ 
كتذجيع األفخاد نتيجة االلتداـ 

 بتشفيح الػاجب السشدلي.

 الحػار كالشقاش
 

 التغحية الخاجعة.
 

التذجيع 
 .كالتجعيع

  دقيقة10
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 ذاطالش

مالحظات 
 عامة

( العالقة 2نذاط رقم)
بين الخىاب 
االجتساعية واألفكار 

 .عقالنيةالال

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخيف أفخاد السجسػعة 

ه السخاكؼ اإلرشادية بأف ىح
 مختبصة بأفكار العقبلنية.

مغ أفخاد  بالصمبستقـػ الباحثة 
السجسػعة اإلرشادية تعخيف 
مفيـػ الخػؼ االجتساعي، كبعج 
ذلظ تػضح الباحثة أف ىحا 
الخػؼ متعمق بأفكار العقبلنية 
كمغ ثع تقـػ بتػضيح العبلقة بيغ 
الخىاب كاألفكار البلعقبلنية مغ 

كبعج خبلؿ عخض أمثمة كاقعية، 
ذلظ االستساع إلى أمثمة مغ أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية كتذجيعيع 

 كتجعيسيع.

 الحػار كالشقاش.
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

 

  دقيقة10

( نذاط 3نذاط رقم)
 ماذا تعشي؟

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
اكتذاؼ األفكار 

، كإلى التفخيغ عقبلنيةالبل
االنفعالي، كالتبريخ 

 بالسذكمة.

ػضيح الشذاط، تقـػ الباحثة بتس
قائمة ألفخاد السجسػعة  نخيج أف 
نعخض عميكع كمسة كمسة بحيث 

ماذا تعشي تمظ  إعصاءالسصمػب 
الكمسة لو، كتكػف اإلجابة بدخعة 
لتمظ الكمسات مثل الكمسات 

 التالية:
صجقاء، البيت، العائمة، األ

قارب، اآلخخيغ، األخ، األخت، األ
 األـ، األب.

األسئمة 
 .الدقخاشية

 
جع التذ

 .كالتجعيع
 
 

  دقائق10

 ( 4نذاط رقم)
اكتذف األفكار 

 .عقالنيةالال

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
التعخؼ عمى األفكار 

عشج أفخاد عقبلنية البل
 السجسػعة اإلرشادية.

تقـػ الباحثة بدخد مجسػعة مغ س
السػاقف االجتساعية التي تعبخ 
عغ الخىاب االجتساعي كعشج 

خاد مبلحطة القمق كالتػتخ عمى أف
السجسػعة اإلرشادية تقـػ بدؤاؿ 
ما الفكخة التي كانت تجكر في 

 ذىشظ. 

 الحػار كالشقاش.
 

إعادة البشاء 
 السعخفي.

 

  دقيقة15

( 5نذاط رقم)
 االستخخاء الحىشي.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تخفيف القمق كالتػتخ لجػ 

، أفخاد السجسػعة اإلرشادية
كالشاتج عغ استجعاء 

تقـػ الباحثة بتصبيق نذاط س
، باإلضافة إلى الحىشياالستخخاء 

 تذغيل السػسيقى اليادئة.

  دقائق10 االستخخاء
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 ذاطالش

مالحظات 
 عامة

ة الباعثة األفكار البلعقبلني
 عمى الخػؼ كالتػتخ.

 ( 6نذاط رقم)
تعخف بشفدك عمى 

 عقالنيةأفكارك الال

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
مداعجة أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية في التعخؼ عمى 

 قبلنية.عاألفكار البل

مغ كل فخد  بالصمبتقـػ الباحثة س
مغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
ذكخ مػقف شعخ بو بالقمق 

التي أدت إلى  الفكخةكالتػتخ، ك 
 ىحا السذاعخ الدمبية. 

 الحػار كالشقاش.
 

إعادة البشاء 
 السعخفي.

 

  دقيقة15

تسخين  (7)نذاط رقم
سمدمة من الرفات 

 اليجابية

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تخفيف مغ األفكار الدمبية 
الستعمقة بالخىاب 
االجتساعي، كتشسية مفيػـ 

 الحات لجػ الفخد.

تقـػ الباحثة بتكميف كل فخد أف س
يذعخ أنيا  اجتساعية يختار صفو

تشصبق عميو، كيجعل اسسو مقتخف 
بيحه الرفة مثبًل: دمحم اجتساعي، 
عسخ متعاكف، كيكسل أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بشفذ 

يقة، كيخدد كل فخد ىحه الصخ 
 نرف دقيقة.الرفة لسجة 

 .الحػار كالشقاش
 
 

  دقائق10

( واجب 8نذاط رقم )
 بيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخؼ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية عمى األفكار 
البلعقبلنية الستعمقة 

 بالسػاقف االجتساعية.

ستقـػ الباحثة بتدكيج أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بججكؿ 

ل األفكار البلعقبلنية لتدجي
 السختبصة بالسػاقف االجتساعية.

 الحػار كالشقاش.
 

رصج األفكار 
 البلعقبلنية.

 

تعبئة الججكؿ  دقائق5
بسداعجة أحج 

 الػالجيغ.

 (9نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
عمى أىع ما كرد في الجمدة 

، كتحجيجًا األفكار اإلرشادية
مقة بالخىاب البلعقبلنية الستع

 االجتساعي.

كأفخاد السجسػعة  ستقـػ الباحثة
، اإلرشادية بتقييع ىحه الجمدة

كتحجيجًا ما يتعمق باألفكار 
البلعقبلنية السختبصة بالخىاب 

 االجتساعي.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق5

 

 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 .عقبلنيةالسجسػعة اإلرشادية عمى العبلقة بيغ الخىاب االجتساعي كاألفكار البل تعخؼ أفخاد .1
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 .عقبلنيةتعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى األفكار البل .2
 بشفديع. عقبلنيةتسكغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية مغ التعخؼ عمى األفكار البل .3

 
 السدتخجمة: ألدواتا

 .قصع قساش 
 .مدجل 
 CD. 
 كار البلعقبلنية.ججكؿ لخصج األف 

 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فعالية بخنامج إرشادؼ مقتخح لمتخفيف مغ القمق االجتساعي لجػ شمبة 2011دبابر، عمي .)
 .، غدة، جامعة األزىخرسالة ماجدتيخ مشذهرةتقجيخ الحات، السخحمة الثانػية كأثخه عمى 
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 الجمدة الرشادية الخابعة

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:.                       عقبلنية: تعجيل األفكار البلعشهان الجمدة

 .2017/ 2/ 16 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                          السكان:

 

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ كالحزػر في الػقت السشاسب، 
كالعسل عمى مخاجعة أىع الشقاط في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كتػضيح لؤلفخاد أف ىحه 

حه الجمدة سػؼ نتعمع كيف نتخمز مغ األفكار كفي ى عقبلنيةلجمدة األفكار البل استكساؿالجمدة ىي 
بتحجيج األفكار  كبعج ذلظ ستقػـ الباحثة كأفخاد السجسػعة اإلرشاديةبأفكار إيجابية،  كاستبجالياالدمبية 

كمغ ثع مداعجة أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى ، كالتي تع التعخؼ عمييا في الجمدة الدابقة عقبلنيةالبل
الباحثة بتعييغ كاجب مشدلي، كتقػيع الجمدة،  ستقػـ، كفي الشياية مغ ثع تعجيمياك  ،تقييع ىحه األفكار

 كتحكيخ أفخاد السجسػعة بسػعج كزمغ الجمدة القادمة.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
مالحظات  مجة الشذاط السدتخجمة

 عامة
 (1نذاط رقع)

مخاجعة الػاجب 
السشدلي/ التغحية 

 الخاجعة

ىحا الشذاط إلى  ييجؼ
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، 
كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع  ستقـػ
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 
األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 

 الػاجب السشدلي.

 .لحػار كالشقاشا
 

 التغحية الخاجعة.
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

  دقائق10

( 2نذاط رقع)
تقييع األفكار 

 عقبلنية.البل

ييجؼ ىحه الشذاط 
إلى مداعجة أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية 
عمى تقيع أفكارىع 

باستعخاض  ستقـػ الباحثة
، كتقـػ عقبلنيةفكخة ال

مجسػعة مغ بتحزيخ 
األسئمة كالستعمقة بتقييع 

 الحػار كالشقاش
 

إعادة البشاء 
 السعخفي.

  دقيقة25
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 مجة الشذاط السدتخجمة

مالحظات 
 عامة

بشفديع مغ خبلؿ 
 مجسػعة مغ األسئمة.

ىحه الفكخة حدب مقياس 
بيظ لتقيع األفكار، كمغ ثع 
العسل عمى مشاقذة الفكخة 
كتقييسيا بسذاركة أفخاد 

 السجسػعة.
( 3نذاط رقع)

تعجيل األفكار 
 عقبلنية.البل

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
فكار استبجاؿ األ

البلعقبلنية بأفكار 
 عقبلنية.

ستقـػ الباحثة بصخح العجيج 
مغ األفكار الدمبية 
كالستعمقة بالخىاب 
االجتساعي، كيصمب مغ 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 

 تعجيل ىحه األفكار.

 الحػار كالشقاش.
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

 
إعادة البشاء 

 السعخفي.

  دقيقة25

( 4نذاط رقع)
 البخاشػت

ىحا الشذاط كييجؼ 
إلى تفخيغ االنفعاالت 
كتخفيف القمق 

 كالتػتخ.

ستقـػ الباحثة بإحزار 
البخاشػت كتصمب مغ أفخاد 
السجسػعة نفخ البالػنات 
كمغ ثع كضعيا في داخل 
البخاشػت كيقيع كل فخد 
بأخح شخؼ مغ ىحا 
البخاشػت كالتحخؾ حدب 

 السػسيقى.

  دقيقة20 تفخيغ انفعالي.

( 4نذاط رقع)
 البيتيالػاجب 

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعجيل األفكار 
البلعقبلنية خارج 
أشار الجمدة 

 اإلرشادية.

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
تدجيل فكخه سمبية متعمقة 
بسػاقف التفاعل 
االجتساعية ككيف يسكغ 

 تقييسيا كتعجيميا.

تؤكج الباحثة  دقائق5 الحػار كالشقاش
عمى أىسية 

اجب الػ 
السشدلي، 

 كتشفيحه.

( 5نذاط رقع)
 .تقػيع الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط 
لتخكيد عمى أىع ما 
كرد في الجمدة 

، كتحجيجًا اإلرشادية
تقييع كتعجيل األفكار 

 البلعقبلنية.

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 الجمدة.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق5
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 ات:السخخج

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 .عقبلنيةتسكغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية مغ تقييع أفكارىع البل .1
 .عقبلنيةتعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية شخيقة تعجيل األفكار البل .2
 استبجاؿ األفكار البلعقبلنية بأفكار عقبلنية. .3

 

 السدتخجمة: األدوات

 بلعقبلنية.مقياس تقييع األفكار ال 
 .بخاشػت 
 بالػنات 
 .مدجل 
 CD. 
 .بصاقات 
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 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فعالية بخنامج إرشادؼ مقتخح لمتخفيف مغ القمق االجتساعي لجػ ش2011دبابر، عمي .) مبة
 السخحمة الثانػية كأثخه عمى تقجيخ الحات، رسالة ماجدتيخ مشذػرة، غدة، جامعة األزىخ.
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 الجمدة الرشادية الخامدة

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:بشاء الثقة بالشفذ.                             عشهان الجمدة:

 .2017/ 2/ 19 :التاريخ    جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                 السكان: 

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة 
تقػـ الباحثة كأفخاد السجسػعة اإلرشادية سأىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، ثع 

تصبيق تسخيغ كيف تخػ ذاتظ بيجؼ الكذف عغ نقاط القػة كالثقة  كبعج ذلظ سيتعتعخيف الثقة بالشفذ، ب
تعديد الثقة بالشفذ مغ خبلؿ تعديد نقاط القػة، كفي الشياية ستقـػ الباحثة كأفخاد  عمى كالعسلبالشفذ، 

السجسػعة اإلرشادية في تمخيز أىع الشقاط التي ذكخت في الجمدة اإلرشادية، كتعييغ كاجب بيتي، 
 كتحكيخ بسػعج المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقع)
مخاجعة الػاجب 
السشدلي/ التغحية 

 الخاجعة

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة 

 لػاجب السشدلي.ا

ستقـػ الباحثة بسخاجعة أىع 
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 
األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 

 الػاجب السشدلي.

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

 
التذجيع 
 كالتجعيع.

 

  دقائق10

 (2نذاط رقع)
تعخيف أفخاد 

السجسػعة 
اإلرشادية بسفيػـ 

 الثقة بالشفذ.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخيف أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية بسفيـػ الثقة 

 بالشفذ كأىسيتو.

 ستقـػ الباحثة بدخد قرة
تعمع  الفخاشات كالتيمصاردة 

، كبعج الصفل الثقة بالشفذ
ذلظ تقـػ ىي كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بتعخيف 
مفيـػ الثقة بالشفذ كذكخ 

والسمحق  ىسيتو في الحياة.أ 
 ( وصف الشذاط.5رقم)

 سخد قرة.
 

الشقاش 
 كالحػار.

  دقيقة.20
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 3نذاط رقع)
تسخيغ كيف تخػ 

 ذاتظ

ييجؼ ىحا الشذاط إلى أف 
يتعخؼ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية عمى نقاط القػة 
كالزعف لجييع، كتعديد 
الثقة لجييع، ككدخ حاجد 
الخجل لجييع عشج الحجيث 

 ع.عغ انفدي

ستقـػ الباحثة بإحزار مخآة 
كتصمب مغ أفخاد السجسػعة 

يعانػف مغ اإلرشادية الحيغ 
كف جدئي كل فخد عمى 

بالػقػؼ أماـ السخآة  ةحج
كمغ ثع تقـػ الباحثة بصخح 

 مجسػعة مغ األسئمة كىي:
ىل أنت راض عغ  -

 نفدظ؟
ىل تخػ نفدظ  -

 ؟اً ناجح اً شخر
 أف ىل تعتقج -

 اآلخخيغ راضػف عشظ؟
ج ذلظ تقـػ الباحثة كبع

بتػجيو نفذ األسئمة لؤلفخاد 
الحيغ يعانػف مغ كف كمي، 
ثع بعج ذلظ يجكر نقاش 
كحػار بيغ أفخاد السجسػعة 
حػؿ األسئمة الدابقة، كنطخة 
كل شخز لحاتو ككيف 

 تذكمت.

الحػار 
 كالشقاش.

 
 
 

  دقيقة25

( 4نذاط رقع)
تعديد نقاط القػة 
لجػ أفخاد 

السجسػعة 
 اإلرشادية.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
زيادة الثقة بالشفذ مغ 

 خبلؿ تجعيع نقاط القػة.

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
كل فخد مغ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية ذكخ السياـ التي 
يدتصيع القياـ بيا كتعديد 
السياـ الحؼ يدتحق الثشاء 
عمييا، كالتخفيف مغ 
الدمبيات. كبعج ذلظ تقـػ 
الباحثة بتػضيح ألفخاد 

لسجسػعة اإلرشادية بأنيع ا
يستمكػف الثقة بالشفذ كعمييع 

 االستسخار في ذلظ.

الحػار 
 كالشقاش.

 
 

  دقيقة.25
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 5نذاط رقع)
 الػاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
جعل أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية كاثقيغ مغ 

 أنفديع.

ستقـػ الباحثة بتػزيع 
بصاقات مكتػبة بصخيقة 

عة بخايل عمى أفخاد السجسػ 
اإلرشادية تحتػؼ عمى 
كمسات تعبخ عغ الثقة 
بالشفذ لجييع كيصمب مشو 

 قخاءاتيا ثبلث مخات يػميغ.

الحػار 
 كالشقاش.

  دقائق5

 (6نذاط رقع)
 تقػيع الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
عمى أىع ما كرد في 
الجمدة اإلرشادية، 
كتحجيجًا كيف يشسي أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية الثقة 

 لجييع.

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 ىحه الجمدة.

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق.5

 :السخخجات

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى مفيـػ الثقة بالشفذ. .1
 ية.تشسية الثقة بالشفذ لجػ أفخاد السجسػعة اإلرشاد .2

 السخاجع السدتخجمة:

(، )تخجسة: شمعت مصخ(، القاىخة: 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد"،(. 2007بيظ، جػديث. ) -
 السخكد القػمي لمتخجسة.
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 الجمدة الرشادية الدادسة

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:        االتجاىات اإليجابية نحػ السجتسع.        عشهان الجمدة:

 .2017/ 2/ 23 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                         السكان:

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة 
باحثة بالتعخؼ عمى اتجاىات أىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كمغ ثع ستقػـ ال

أفخاد السجسػعة نحػ السجتسع، كبعج ذلظ ستقـػ بعخض حالة تعتبخ نسػذج مشاسب لتعجيل االتجاىات 
، كمغ ثع إقامة حػار سقخاشي ككحلظ عخض فمع كختػف لتعجيل االتجاىات الدمبية الدمبية نحػ السجتسع

ابية، كفي الشياية ستقـػ الباحثة كأفخاد السجسػعة ييجؼ إلى تعجيل ىحه االتجاىات كتشسية االتجاىات اإليج
اإلرشادية في تمخيز أىع الشقاط التي ذكخت في الجمدة اإلرشادية، كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ بسػعج 

 المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقع)
ب مخاجعة الػاج

السشدلي/ التغحية 
 الخاجعة

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة 

 الػاجب السشدلي.

الباحثة بسخاجعة  ستقـػ
أىع الشقاط الػاردة في 
الجمدة الدابقة، كمشاقذة 
الػاجب السشدلي، كتجعيع 
كتذجيع األفخاد نتيجة 

لتداـ بتشفيح الػاجب اال
 السشدلي.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.
 

التذجيع 
 كالتجعيع.

  دقائق10

 (2نذاط رقع)
التعخؼ عمى 
اتجاىات أفخاد 

السجسػعة 
اإلرشادية نحػ 

 السجتسع.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
مداعجة أفخاد السجسػعة 
مغ التعبيخ عغ اتجاىاتيع 
نحػ السجتسع كتفخيغ 

 ع الدمبية.انفعاالتي

  بالصمب الباحثة ستقـػ
مغ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية ذكخ بعس 
السػاقف الحؼ شعخكا فييا 
بالحداسية مغ السجتسع 

 حػليع.

  دقيقة15 الحػار كالشقاش
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 3نذاط رقع)
تعجيل اتجاىات 
أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية نحػ 

 السجتسع.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
عخض حالة تعاني مغ 

خية بيجؼ إعاقة بر
تعجيل االتجاىات الدمبية 

 نحػ السجتسع.

ستقـػ الباحثة بعخض 
حالة لفخد يعاني مغ 
إعاقة برخية ككيف يخػ 
السجتسع كالحياة مغ حػلو 
برػرة إيجابية، كأثخ ذلظ 
في نجاحو كتصػر 

 عبلقاتو مع اآلخخيغ. 

  دقيقة20 الشسحجة.

( 4نذاط رقع )
تعجيل اتجاىات 
أفخاد السجسػعة 

دية نحػ اإلرشا
 السجتسع.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
عخض فمع كختػف عغ 
االتجاىات الدمبية ككيفية 

 تعجيميا.

ستقـػ الباحثة بعخض فمع 
ختػني لفخد يعاني مغ ك

ثخت شبيعة إعاقة ككيف أ
اإلعاقة عمى نطخة أفخاد 
السجتسع لو كلكغ مغ 

خبلؿ نجاح الفخد تسكغ  
أف يغيخ مغ اتجاىات 

 ية.أفخاد السجتسع الدمب

  دقيقة15 الشسحجة.

( 4نذاط رقع)
 الحػار الدقخاشي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعجيل االتجاىات الدمبية 

 نحػ السجتسع.

ستقـػ الباحثة بتذجيع 
الحػار كالشقاش بيغ أفخاد 
السجسػعة كالعسل عمى 
تعجيل ىحا االتجاىات 
الدمبية كتقخيب كجيات 
الشطخ بيغ أفخاد 
السجسػعة، مغ خبلؿ 

الحالة الدابقة مشاقذة 
كعشجما يقتخب أفخاد 
السجسػعة مغ اليجؼ يتع 
تقجيع التذجيع كالتجعيع 

 ليع.

الحػار 
 الدقخاشي.

 
التذجيع 
 كالتجعيع.

الحػار  دقيقة20
الدقخاشي: 

ىػ حػار 
مفتػح يشسي 

التفكيخ 
العسيق، 
كالػاقعي 

لجػ أفخاد 
 السجسػعة.

( 5نذاط رقع)
 الػاجب البيتي.

يتي اليجؼ مغ الػاجب الب
بشاء اتجاىات إيجابية 
نحػ السجتسع، كالعسل 
عمى استسخارية كفاعمية 

 ىحه الجمدة.

ستقـػ الباحثة بتػزيع 
بصاقات عمى أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية 
مكتػبو بصخيقة بخايل 
مكتػب عمييا عبارات 

 الحػار كالشقاش.
 

 بصاقات.
 
 

  دقائق5
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

 إيجابية عغ السجتسع
كيصمب مغ كل فخد مغ 
أفخاد السجسػعة قخاءة ىحه 

حيغ  البصاقة كل يـػ إلى
 مػعج الجمدة القادمة.

 (6نذاط رقع)
 تقػيع الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
عمى أىع ما كرد في 
الجمدة اإلرشادية، 
كتحجيجًا تعجيل االتجاىات 

 الدمبية نحػ السجتسع.

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية 

 بتقييع ىحه الجمدة.

 ر كالشقاش.الحػا
 

 التغحية الخاجعة.

  دقيقة5

 

 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 نحػ السجتسع.اإلرشادية  التعخؼ عمى اتجاىات أفخاد السجسػعة .3
 تعجيل االتجاىات الدمبية لجػ أفخاد السجسػعة اإلرشادية نحػ السجتسع.  .4

 

 السدتخجمة: األدوات

 .جياز العخض 
 CD. 
 ات.بصاق 

 

 السخاجع السدتخجمة:

(، )تخجسة: شمعت مصخ(، القاىخة: 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد"،(. 2007بيظ، جػديث. ) -
 السخكد القػمي لمتخجسة.

(. فاعمية بخنامج إرشاد جسعي في تشسية تقجيخ الحات لجػ السعاقيغ برخيًا 2011الحجخؼ، سالسة. ) -
 ، سمصشة عساف، جامعة ندكػ.رةرسالة ماجدتيخ مشذه في سمصشة عساف، 
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 الدابعةالجمدة الرشادية 

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:: ميارات االتراؿ كالتػاصل.                      عشهان الجمدة

 .2017/ 2/ 26 .                          التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميلالسكان: 

 

 وصف الجمدة:

يب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة ستقػـ الباحثة بالتخح
بصخح سؤاؿ: عشجما  ستقػـ الباحثةأىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كمغ ثع 

يحجثظ شخز ما ماذا تفعل، كبعج عخض كجيات نطخ أفخاد السجسػعة ندتشتج مجسػعة مغ الشقاط 
كبعج ذلظ تقػـ الباحثة بتعخيف األفخاد بسيارات االتراؿ  ستعمقة بالتػاصل الفعاؿ مع اآلخخيغ،ال

تصبيق فشية لعب  كمغ ثع كالتػاصل، كمغ ثع تصبيق نذاط االتراؿ السقصػع، كنذاط شبكة العبلقات،
التي ذكخت في  تقـػ الباحثة كأفخاد السجسػعة اإلرشادية في تمخيز أىع الشقاطس، كفي الشياية األدكار

 الجمدة اإلرشادية، كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ بسػعج المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم)
مخاجعة الهاجب 
السشدلي/ التغحية 

 الخاجعة

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 

غ خبلؿ اإلرشادية، م
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، 
كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع  ستقـػ
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 
األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 

 الػاجب السشدلي.

 .الحػار كالشقاش
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق.10

( 2اط رقم)نذ
ميارات االترال 

 والتهاصل

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تدكيج أفخاد السجسػعة 
بالسيارات االتراؿ 
 كالتػاصل مع اآلخخيغ.

ستقـػ الباحثة بتعخيف أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بسيارة 
اإلصغاء، كبجء الحجيث، 
كإنياء الحجيث، كذلظ مغ 

 الحػار كالشقاش.
 
 

األسئمة 

  دقيقة15
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

خبلؿ عخض أمثمة تعبخ 
عغ ىحه السيارات، كمغ ثع 
الصمب مغ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية ذكخ أىع ميارات 

 االتراؿ كالتػاصل.

 الدقخاشية.

( 3نذاط رقم)
تسخين الياتف 

 السقظهع

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تشذيط السجسػعة، 
كاكدابيع ميارات 
االتراؿ كالتػاصل 

 كاالصغاء.

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
السجسػعة اإلرشادية أفخاد 

الجمػس بذكل دائخؼ، 
كيصمب مغ أحج أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية اليسذ 
بكمسة في أذف السذارؾ 
الجالذ بجانبو كبرػت 
خافت، كيشقل السذارؾ 
األخخ الكمسة كسا سسعيا 
لؤلخخ، كضخكرة أف تشصق 

كاحجة حتى  هالكمسة مخ 
ترل آلخخ مذارؾ، كعشج 

مذارؾ يقـػ الػصػؿ آلخخ 
 ق الكمسة برػت عاؿٍ بشص

كعمى مدامع الجسيع، كمغ 
ثع ندأؿ السذاركيغ عغ 
الكمسة األصمية، كإذا كاف 
ىشالظ اختبلؼ نحاكؿ أف 
نعخؼ أيغ بجأت الكمسة 
بالتحػؿ بعجىا نقـػ بإعادة 

 نفذ التسخيغ بكمسة ججيجة.

  دقيقة15 .الحػار كالشقاش
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

 (4نذاط رقم)
تسخين شبكة 

 .االتراالت

اط مغ يعتبخ ىحا الشذ
الشذاشات التي 
تدتخجـ لتعديد ميارات 
االتراؿ كالتػاصل 

 بيغ 
أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية، كالتعخؼ 
عمى شبيعة العبلقات 
االندانية السعقجة 

 كأساليب التػاصل.

تقـػ الباحثة بإحزار شبة س
مغ الرػؼ، كيسدظ فخد 
مغ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية شخؼ ىحه الصبة 

مغ أفخاد ار فخد كيقـػ باختي
مػقع  ئوالسجسػعة كاعصا

أخخ مغ خيط الصبة قائبًل: 
أريج التػاصل مع فبلف مع 
ذكخ سبب اختيار ىحا الفخد 
بحات، كبعج أف يربح كل 
فخد جدء مغ ىحه الذبكة، 
يتزح لمسجسػعة تعقج 
العبلقات االندانية، كأف مغ 
الزخكرؼ مغ أجل الػصػؿ 
إلى فخد ما يتصمب ذلظ 

خ، التػاصل مع شخز آخ
كيتع مغ خبلؿ ىحا التساريغ 
التسيد بيغ األفخاد األقخب 

 إلى بعزيع البعس. 

 .الحػار كالشقاش
 

 .شبة صػؼ
 
 

  دقائق10

( 5نذاط رقم)
 لعب األدوار

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تصبيق ميارات 
االتراؿ كالتػاصل 
كالتأكج مغ قجرة أفخاد 
السجسػعة عمى 

 استخجاميا.

تقديع ستقـػ الباحثة ب
سػعة اإلرشادية إلى السج

ثبلث مجسػعات: السجسػعة 
األكلى يتع تعميسيا ميارة 
اإلصغاء، كالسجسػعة 
الثانية يتع تعميسيا ميارة بجء 
الحجيث، كالسجسػعة الثالثة 
إنياء الحجيث، كذلظ مغ 
خبلؿ فشية لعب األدكار 
كفيسا بعج يتع تبادؿ األدكار 
حتى يتقغ كل فخد السيارات 

التػاصل الثبلثة لمتفاعل ك 
 .االجتساعي

 الحػار كالشقاش.
 

 لعب األدكار.
 

 التذجيع كالتجعيع.

  دقيقة30
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 6نذاط رقم)
 الهاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تصبيق ميارات 
االتراؿ كالتػاصل 
خارج نصاؽ الجمدة 

 اإلرشادية.

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
العسل عمى أقامو حػار 

عغ التػاصل  يعبخ
االجتساعي كيتزسغ 
السيارات الثبلثة: 
)اإلصغاء، البجء بالحجيث، 
إنياء الحجيث(، كذلظ مغ 
خبلؿ إقامة ىحا الحػار مع 
صجيق أك أخ أك أؼ 

 شخز يفزمو الصفل.

 الحػار كالشقاش.
 
 

تؤكج  دقائق5
الباحثة 

عمى أىسية 
الػاجب 

السشدلي، 
 كتشفيحه.

 (8نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ؼ ىحا الشذاط ييج
لتخكيد عمى أىع ما 
كرد في الجمدة 

، كتحجيًا اإلرشادية
السيارات البلزمة 
إلقامة اتراؿ مع 

 اآلخخيغ.

الباحثة كأفخاد  ستقـػ
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 ىحه الجمدة.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق5

 

 السخخجات:

 جمدة:من الستهقع من السذاركين بعج انتياء ال

 تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية ميارة االصغاء. .1
 تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية ميارة بجء الحجيث. .2
 تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية ميارة إنياء الحجيث. .3
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 األدوات السدتخجمة:

 .شبة صػؼ 
 .كخاسي 

 
 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) "،العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فاعمية بخنامج إرشادؼ جسعي في خفس القمق االجتساعي 2010الخيامي، سعػد بغ حخب .)
 .، جامعة ندكػ رسالة ماجدتيخ مشذهرةلجػ السعاقيغ جدسيًا في سمصشة عساف، 

  ككالة الغػث الجكلية/ االكنخكاأنذصة كفعاليات. 
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 الثامشةالجمدة الرشادية 

 

 ساعة كنرف. ة:دزمن الجم.                            اإليجابي تأكيج الحات عشهان الجمدة:

 .2017/ 3/ 2 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                          السكان: 

 وصف الجمدة:

اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة  ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة
كبعج ، تصبيق نذاط بصاقة تأكيج الحاتأىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كمغ ثع 

كمغ ثع تصبيق نذاط أنا مؤكج أـ ال مغ أجل تجريب األفخاد عمى ، ذلظ يتع تعخيف تأكيج الحات اإليجابي
كبعج استكساؿ تصبيق الشذاط تقـػ الباحثة بتػضيح دكر التعبيخ عغ ج ذكاتيع في السػاقف االجتساعية، تأكي

بذكل ال يعتجؼ عمى حقػؽ األفخاد  السػاقف السختمفة بالقبػؿ كالخفس كدكر ذلظ في تأكيج الحات
اط التي ذكخت في تمخيز أىع الشقلاد السجسػعة اإلرشادية تقػـ الباحثة كأفخ ساآلخخيغ، كفي الشياية 

 .يتي، كتحكيخ بسػعج المقاء القادـالجمدة اإلرشادية، كتعييغ كاجب ب

 

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

 (1نذاط رقم)
مخاجعة الهاجب 

السشدلي/ التغحية 
 الخاجعة

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 

، مغ خبلؿ اإلرشادية
ذكخ أىع ما كرد في 

الجمدة الدابقة، 
كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع  ستقـػ
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 

األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 
 الػاجب السشدلي.

الحػار 
 .كالشقاش

 
التغحية 
 الخاجعة.

 
التذجيع 

 .التجعيعك 

  دقائق.10

( 2نذاط رقم)
بظاقة تأكيج 

 الحات

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
معخفة قجرة أفخاد 

السجسػعة عمى تأكيج 
 ذكاتيع.

تدكيج كل فخد  ستقـػ الباحثة
مغ أفخاد السجسػعة ببصاقة 

 تحسل سمػؾ اجتساعي معيغ
، كقج مكتػبة بصخيقة بخايل

 الحػار كالشقاش
 
 
 

  دقيقة20
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

يكػف ىحا الدمػؾ إيجابي أك 
خد مغ سمبي، كيعبخ كل ف

أفخاد السجسػعة عغ ما ىػ 
مػجػدة بالبصاقة كالتعبيخ عغ 
رأيو بذكل صخيح كحقيقي بسا 

 يتشاسب مع ذاتو.

 

( 3نذاط رقم)
مفيهم تأكيج 

 الحات اليجابي

ييجؼ إلى تدكيج األفخاد 
بسفيـػ تأكيج الحات، 
ككيفية استخجامو في 
السػاقف االجتساعية 

 ة. السختمق

مغ  بالصمبتقـػ الباحثة س
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
ذكخ أمثمة مغ الػاقع تعبخ 
عغ تأكيجىع لحكاتيع بذكل 
إيجابي كبعج استعخاض آراء 
األفخاد تقـػ الباحثة بسذاركة 

أفخاد السجسػعة  بتعخيف  
 مفيـػ تأكيج الحات.

األسئمة 
 .الدقخاشية

 
التجعيع 

 .كالتذجيع
 
 

  دقيقة20

( 4م )نذاط رق
عخض فمم 
كختهن لتأكيج 

 الحات

ىجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعميع األفخاد تأكيج الحات 

 اإليجابي.

ستقـػ الباحثة بعخض فمع 
كختػني يعبخ عغ أىسية تأكيج 

 الحات بذكل إيجابي.

  دقيقة15 الشسحجة

( أنا 5نذاط رقم)
 مؤكج أم ال

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تثبيت تأكيج الحات لجػ 

عة، مغ أفخاد السجسػ 
خبلؿ استعخاض مػاقف 

 اجتساعية مغ الػاقع.

تقـػ الباحثة بصخح مجسػعة س
مغ السػاقف االجتساعية التي 
تعبخ عغ تأكيج الفخد لحاتو، 
كمػاقف غيخ مؤكجة لحاتو، 
كيصمب مغ أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية التعبيخ عغ ىحا 
السػقف بالقبػؿ أك الخفس، 
مع تذجيع كتجعيع 

 السذاركيغ.
 

 ار كالشقاشالحػ 
 

التجعيع 
 كالتذجيع

 
 

  دقيقة15

( 6نذاط رقم)
 الهاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
استسخار فاعمية الجمدة 
اإلرشادية مغ خبلؿ 
تأكيج الدمػكيات 

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
 تدجيل الدمػكيات اإليجابية

السػاقف  فيالسؤكجة لمحات 

الحػار 
 كالشقاش.

 
 

تؤكج  دقائق5
الباحثة 

عمى أىسية 
الػاجب 
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

االجتساعية بسداعجة أحج  االجتساعية اإليجابية.
 الػالجيغ.

السشدلي، 
 كتشفيحه.

 (7نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط 
لتخكيد عمى أىع ما كرد 

، في الجمدة اإلرشادية
كتحجيجًا كيف يكػف الفخد 
مؤكجًا لحاتو بذكل 

 إيجابي.

الباحثة كأفخاد  ستقـػ
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 ىحه الجمدة.

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق5

 

 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية بالدمػكيات اإليجابية كالدمبية. .1
 حات.تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية بسفيـػ تأكيج ال .2
 تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية تأكيج الحات بذكل إيجابي. .3

 
 األدوات السدتخجمة:

 .بصاقات 
 .جياز العخض 
 CD. 
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 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 (. فاعمية بخنامج إرشادؼ جسعي في خفس القمق االجتساعي 2010. )الخيامي، سعػد بغ حخب
 .، جامعة ندكػ رسالة ماجدتيخ مشذهرةلجػ السعاقيغ جدسيًا في سمصشة عساف، 
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 تاسعةالجمدة الرشادية ال

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:                        التعاكف/ العسل الجساعي. عشهان الجمدة:

 .2017/ 3/ 5 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                          ن: السكا

 

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة 
الباحثة بتػضيح ضخكرة التعاكف مع أىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كثع ستقػـ 

صمب مغ أفخاد السجسػعة ذكخ مػاقف تجؿ عمى تعاكنيع مع اآلخخيغ كستقـػ الباحثة ستاآلخخيغ، ثع 
بتذجيعيع كتجعييع، كمغ ثع تقـػ الباحثة بدخد قرز عغ التعاكف بذكل مذػؽ كمثيخ، كتصمب مغ 

كأفخاد السجسػعة اإلرشادية في تمخيز أىع  باحثةستقػـ الأفخاد السجسػعة تػضيح رأييع بيا، كفي الشياية 
  الشقاط التي ذكخت في الجمدة اإلرشادية، كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ بسػعج المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم)
مخاجعة الهاجب 
السشدلي/ التغحية 

 ةالخاجع

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، 
كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

ستقـػ الباحثة بسخاجعة أىع 
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 
األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 

 دلي.الػاجب السش

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق.10

( 2نذاط رقم)
 مفيهم التعاون 

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تدكيج األفخاد بسفيػـ 
التعاكف، كالتفاعل مع 

 اآلخخيغ.

ستقـػ الباحثة بدؤاؿ أفخاد 
السجسػعة ما معشى كمسة 
تعاكف، كمغ ثع االستساع 
إلى أفخاد السجسػعة كالخخكج 

 ؾ لمتعاكف.بتعخيف مذتخ 

األسئمة 
 الدقخاشية.

الحػار 
 كالشقاش.

  دقيقة20

  دقيقة15 سخد القرز.ستقـػ الباحثة بدخد قرة ييجؼ ىحا الشذاط إلى ( 3نذاط رقم)
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

قرة التعاون بين 
 األصجقاء

تشسية التعاكف كتػضيح 
 أىسيتو في حياة األفخاد.

التعاكف بيغ األصجقاء، كبعج 
ذلظ ستقـػ بالصمب مغ أفخاد 
 السجسػعة اإلرشادية ذكخ

السػاقف التي تجؿ عمى 
التعاكف، ككيف تعمع أحسج 

( 5)رقموالسمحق  التعاكف.
 .وصف الشذاط

 
األسئمة 

 الدقخاشية.
 
 

( 4نذاط رقم)
قرة الكفيف 

 واألعخج 

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تػضيح أىسية التعاكف 
كالتفاعل بيغ الكفيف 

 كاآلخخيغ.

ستقـػ الباحثة بدخد قرة 
كاألعخج، كمغ ثع  الكفيف
مغ أفخاد  بالصمبتقـػ 

السجسػعة اإلرشادية التعبيخ 
عغ أىسية التعاكف في 

( 5والسمحق رقم) الحياة.
 وصف الشذاط.

 سخد القرز.
 

األسئمة 
 الدقخاشية.

 
 

  دقيقة20

( 5نذاط رقم )
االستخخاء 

 العزمي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
التخفيف مغ القمق 
كالتػتخ الشاجع عغ 

 البلعقبلنية.األفكار 

ستقـػ الباحثة بالعسل عمى 
تصبيق نذاط االستخخاء 
العزمي، باإلضافة إلى 

 تذغيل السػسيقى.

  دقيقة15 االستخخاء

 (6نذاط رقم)
 الهاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
معخفة مجػ التحدغ في 
العبلقات مع اآلخخيغ 

 كالتعاكف معيع.
 
 
 
 
 

تصمب الباحثة مغ أفخاد 
رشادية تقجيخ السجسػعة اإل

درجة التعاكف مع اآلخخيغ 
إلى حيغ مػعج الجمدة 

 القادمة.

الحػار 
 كالشقاش.

 

تؤكج  دقائق5
الباحثة 

عمى 
أىسية 

الػاجب 
السشدلي، 

 كتشفيحه.

 (7نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط 
لتخكيد عمى أىع ما كرد 
في الجمدة اإلرشادية، 
كتحجيجًا أىسية التعاكف 

 ع اآلخخيغ.كالتفاعل م

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 ىحه الجمدة.

الحػار 
 كالشقاش.
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق5
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 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 كاىسيتو في الحياة االجتساعية. تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية بسفيػـ التعاكف  .1
 سػعة اإلرشادية بأىسية التعاكف في الحياة االجتساعية.تعخؼ أفخاد السج .2
 أف يربح أفخاد السجسػعة اإلرشادية أكثخ تعاكنًا مع اآلخخيغ. .3

 

 السدتخجمة:األدوات 

 .قرز 
 .قصع قساش 
 .مدجل 
 CD. 

 
 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 اىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.الق

 
 

  



 

37 
 

 عاشخةالجمدة الرشادية ال

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:س لسػاقف اجتساعية.                      يالتعخ  عشهان الجمدة:

 .2017/ 3/ 8 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                          السكان: 

 وصف الجمدة:

خحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة ستقػـ الباحثة بالت
أىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي كتذجيع كتجعيع أفخاد السجسػعة نتيجة االلتداـ 

، جىا غيخ كاؼٍ التفاعل االجتساعي كحبتصبيق الػاجب، كثع تقػـ بتػضيح أف اكتداب ميارات التػاصل ك 
بتعخيس أفخاد السجسػعة إلى اصػات تعبخ عغ بل يجب أف تستج لتذسل الػاقع، كمغ ىشا تقػـ الباحثة 

كأفخاد ستقػـ الباحثة ، كفي الشياية أماكغ مددحسة بالشاس كمغ ثع مشاقذة مذاعخ أفخاد السجسػعة
الػاقع، كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ أثشاء االختبلط بحجثت مخيز أىع الشقاط التي بتالسجسػعة اإلرشادية 

 بسػعج المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم)
مخاجعة الهاجب 
البيتي/ التغحية 

 الخاجعة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
 ذكخ أىع ما كرد في

الجمدة الدابقة، 
كمخاجعة الػاجب 

 السشدلي.

الباحثة بسخاجعة  ستقـػ
أىع الشقاط الػاردة في 
الجمدة الدابقة، 
كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع 
كتذجيع األفخاد نتيجة 
االلتداـ بتشفيح الػاجب 

 السشدلي.

 .الحػار كالشقاش
 

 التغحية الخاجعة.
 

 عيع.التذجيع كالتج

  دقائق.10

( 2م )نذاط رق
 التعخيض

 ييجؼ ىحا الشذاط إلى
تعخيس أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية 
إلى مػاقف قخيبو مغ 

 . الػاقع

تقـػ الباحثة بتػضيح س
ضخكرة مسارسة تمظ 
السيارات االجتساعية 
في البيئة السحيصة، 

بتعخيس كمغ ثع تقـػ 

 التعخيس.
 
 

 الشقاش كالحػار

 دقيقة.35
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

أفخاد السجسػعة إلى 
اصػات تعبخ عغ 
أماكغ مددحسة بالشاس 

كبعج دقيقة  20لسجة 
االنتياء يتع مشاقذة 
مذاعخ أفخاد 

 السجسػعة.
( 3نذاط رقم )

 لعب األدوار
ييجؼ إلى زيادة قجرة 
أفخاد السجسػعة في 
التفاعل كالتػاصل مع 

 اآلخخيغ.

مغ خبلؿ ىحا الشقاش 
سػؼ يتع مسارسة 
ميارات االتراؿ 
كالتػاصل مع اآلخخيغ 

ب األدكار مغ خبلؿ لع
 كتذكيل مجسػعات.

 لعب األدكار
 

 الشقاش كالحػار

  دقيقة25

( 4نذاط رقم)
 الهاجب البيتي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تأكيج الرفات 
االجتساعية اإليجابية 
لجػ أفخاد السجسػعة 

 اإلرشادية.
 

بتػزيع  ستقـػ الباحثة
تحسل صفات  بصاقات

عمى  اجتساعية إيجابية
أفخاد السجسػعة 

مكتػبة  يةاإلرشاد
، كيصمب بصخيقة ابخايل

مغ كل فخد العسل عمى 
تخديج ىحه الرفة 
السػجػدة في البصاقة 

( دقائق في 10لسجة )
.  اليـػ

 الحػار كالشقاش.
 

 بصاقات.
 

تؤكج الباحثة  دقائق5
عمى أىسية 

الػاجب 
السشدلي، 

 كتشفيحه.

 (5نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط 
د لتخكيد عمى أىع ما كر 

 رحمة التعارؼ.في 

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية 

 بتقييع ىحه الجمدة.

 الحػار كالشقاش.
 

 التغحية الخاجعة.

  دقائق5
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 السخخجات:

 من الستهقع من السذاركين بعج انتياء الجمدة:

 أف يربح أكثخ قجرة لمتفاعل مع اآلخخيغ عمى أرض الػاقع. .1
 ة اإلرشادية أكثخ كعيًا لحكاتيع.أف يربح أفخاد السجسػع .2

 

 األدوات السدتخجمة:

 .مدجل 
 CD. 
 .قصع قساش 

 

 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فاعمية بخنامج إرشادؼ جسع2010الخيامي، سعػد بغ حخب .) ي في خفس القمق االجتساعي
 .، جامعة ندكػ رسالة ماجدتيخ مشذهرةلجػ السعاقيغ جدسيًا في سمصشة عساف، 
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 حادي عذخالجمدة الرشادية ال

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:                      االجتساعية. : حل السذكبلتعشهان الجمدة

 .2017/ 3/ 12 التاريخ:                  .       جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل السكان:

 

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة 
مغ أفخاد السجسػعة  بالصمبأىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كمغ ثع تقـػ 

كبعج ذلظ يصمب مغ أفخاد ، ذاكل حجثت معيع في الدابق ككيف تعاممػا مع ىحه السذاكلمالتعبيخ عغ 
السجسػعة اإلرشادية  تعخيف السذكمة، كبعج ذلظ يتع تعميع أفخاد السجسػعة اإلرشادية ميارة حل 

ذكمة السذكبلت، كبعج ذلظ سيتع تصبيق نذاط التذابظ لتشسية التفكيخ، كمغ ثع تقـػ الباحثة بدخد مػاقف م
تقػيع الجمدة بثة كأفخاد السجسػعة اإلرشادية تقـػ الباحس، كفي الشياية كتتصمب الحل مغ أفخاد السجسػعة

 كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ بسػعج المقاء القادـ. اإلرشادية،

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
مالحظات  مجة الشذاط السدتخجمة

 عامة
( 1نذاط رقم)

لهاجب مخاجعة ا
السشدلي/ 
التغحية 
 الخاجعة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
الخبط بيغ الجمدات 
اإلرشادية، مغ خبلؿ 
ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة 

 الػاجب السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع  ستقـػ
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 

جة االلتداـ بتشفيح األفخاد نتي
 الػاجب السشدلي.

الحػار 
 .كالشقاش

 
التغحية 
 الخاجعة.

 
التذجيع 
 .كالتجعيع

 

  دقائق.10

( 2نذاط رقم)
 مفيهم السذكمة

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
تعخيف أفخاد السجسػعة 

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية ذكخ 

الحػار 
 كالشقاش.

  دقيقة20
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 مجة الشذاط السدتخجمة

مالحظات 
 عامة

اإلرشادية بسفيػـ 
 السذكمة.

و تعخضػا إلييا مػاقف مذكم
في حياتيع، كمغ ثع تصمب 
مغ أفخاد السجسػعة اإلرشادية 

 تعخيف السذكمة.

 
األسئمة 

 الدقخاشية.

( 3نذاط رقم)
حل السذكالت 

باستخجام 
 التخيل

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
اضفاء جػ مغ التدمية 
كالستعة، ككحلظ تخيل 
أفخاد السجسػعة كيف 

 كبلتيع.  يػاجيػف مذ

مغ  بالصمبستقـػ الباحثة 
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 

أف التحخؾ بذكل دائخؼ ك 
تصيخ  اً يتخيمػا أنفديع شيػر 

كبعج أداء حخكات في الدساء 
نصمب مشيع أف يتخيمػا الصيػر 

في صحخاء  ف بأنيع يسذػ 
يا ساخشة كتبلحع كرمال

يغ السذارك ةالباحثة مجػ قجر 
عمى التخيل ثع بعج ذلظ 

أنفديع يسذػف في  ف يمػ يتخ
رماؿ عمى البحخ ككيف 
تغخس األرجل في الخماؿ 

 يا مشيا.نكيخخجػ 

 التخيل
 

 قصع قساش
 
 

  دقائق10

( 4نذاط رقم)
كيف أحل 

 مذكمتي.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
مداعجة أفخاد السجسػعة 
اإلرشادية في حل 
السذكبلت التي تعتخض 

 شخيقيع.

ستقـػ الباحثة بتدكيج أفخاد 
ة اإلرشادية بكيفية السجسػع

حل السذكبلت مغ خبلؿ 
)أدراؾ السذكمة، تحجيجىا، 
اختيار البجائل، تقييع البجائل، 
اختيار الحل، تقييع الحل( 

مغ  ةكتػضيح ىحه االستخاتيجي
 خبلؿ مجسػعة مغ األمثمة.

الحػار 
 كالشقاش.

 
 

  دقيقة25

( 5نذاط رقم)
 سخد قرة.

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
سػعة حل تعميع أفخاد السج

عات، كتشسية ا الرخ 
ميارات التفكيخ لجػ أفخاد 

 السجسػعة.

رابح تقـػ الباحثة بدخد قرة س
)مػقف البصيخة( كىحه القرة 
تحتػؼ عمى مػقف مذكل 

، أؼ بعج كىػ بحاجة إلى حل
االنتياء مغ سخد القرة 
تصمب مغ أفخاد السجسػعة 

 الحػار كالشقاش
 

 سخد القرز
 

التجعيع 
 كالتعديد

  دقيقة15
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 مجة الشذاط السدتخجمة

مالحظات 
 عامة

اإلرشادؼ حل ىحه السذكمة 
مغ خبلؿ استخجاـ 

الخاصة بحل  ةاالستخاتيجي
السذكبلت كالتي ذكخت بشذاط 

(، كفي حالة القخب مغ 4رقع)
الحل السشاسب يتع تجعيسيع 

( 5والسمحق رقم) .كتذجيعيع
 وصف لشذاط.

( 6نذاط رقم)
 الهاجب السشدلي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
استسخار فاعمية الجمدة 

ة خارج نصاؽ اإلرشادي
الجمدة، كتشسية ميارة 
التفكيخ كحل السذكبلت، 
كتثبيت لمسعمػمات التي 
ذكخت خبلؿ ىحه 

 الجمدة.

تقـػ الباحثة بإعصاء أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية مجسػعة 

مكتػبة بصخيقة  مغ البصاقات
ككل بصاقة تحتػؼ  بخايل،

عمى مذكمة كالصمب مغ كل 
 فخد حل ىحه السذكمة.

الحػار 
 ش.كالشقا

 
 

تؤكج  دقائق5
الباحثة 

عمى 
أىسية 

الػاجب 
السشدلي، 

 كتشفيحه.

( 7نذاط رقم)
 تقهيم الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
عمى أىع ما كرد في 

 الجمدة اإلرشادية.

ستقـػ الباحثة كأفخاد السجسػعة 
 اإلرشادية بتقييع ىحه الجمدة.

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق5

 :السخخجات

 مغ الستػقع مغ السذاركيغ بعج انتياء الجمدة:

 تعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية عمى مفيـػ السذكمة. .1
   تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية استخاتيجية حل السذكبلت. .2

 السدتخجمة:األدوات 
 .بصاقات 
 .القرة 
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 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)،"تخجسة: شمعت مصخ(،  (،1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد(
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .2008نرار، جياد، كدراكشو، سعيج ،))إدارة الذبيبة كخاسة فعاليات وأنذظة )كدخ الجميج ،
 كالسجتسع، لػاء الجشػب.
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 عذخ ثانيالجمدة الرشادية ال

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:                      .              تخفيو كتدمية عشهان الجمدة:

 .2017/ 3/ 16 التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل.                           السكان:

 

 وصف الجمدة:

ستقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة الػاجب السشدلي، كمغ ثع تقػـ الباحثة بإشاعة جػ مغ التفاؤؿ  أىع ما كرد في

كاألمل، كالقياـ بأنذصة جساعية مدمية، كتجريب األشفاؿ عمى كيفية قزاء أكقات فخاغيع، كيتخمل ذلظ 
ثة الباح افصار جساعي، كفي الشياية تقػـك  نذاط الذاالت مع السػسيقى، كنذاط بالػنات كأسئمة، عسل

تمخيز أىع األحجاث اثشاء ىحه المقاء، كتعييغ كاجب بيتي، كتحكيخ بسػعج بكأفخاد السجسػعة اإلرشادية 
 المقاء القادـ.

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقع)
مخاجعة 
الػاجب 

السشدلي/ 
التغحية 
 الخاجعة.

الشذاط إلى الخبط ييجؼ ىحا 
بيغ الجمدات اإلرشادية، مغ 
خبلؿ ذكخ أىع ما كرد في 
الجمدة الدابقة، كمخاجعة 

 الػاجب السشدلي.

ستقـػ الباحثة بسخاجعة أىع 
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع 
األفخاد نتيجة االلتداـ بتشفيح 

 الػاجب السشدلي.

 الحػار
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

 
التذجيع 
 كالتجعيع.

 

  دقائق10

( 2نذاط رقع)
الذاالت مع 

 السػسيقى

ييجؼ ىحا الشذاط إلى 
التخفيف مغ الصاقة الدمبية 
بيغ أفخاد السجسػعة  مغ 
خبلؿ السذاركة بالشذاط، 

يتع ذلظ مغ خبلؿ تػفيخ 
صبيق قاعة مشاسبة لت

الشذاط، حيث تكػف فارغة 
مغ األثاث كيقف 

التفخيغ 
 االنفعالي

 

 دقيقة20
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

كالعسل عمى أضفاء جانب 
 السخح كالدعادة.

السذاركػف بالسشترف مع 
تذغيل مػسيقى خاصة 
بالتسخيغ كيبجأ السذاركػف 
بإعصاء حخكات معيشة 
حدب السػسيقى مع تحخيظ 

 الذاالت. 
( 3نذاط رقع)

بالػنات 
 كأسئمة

ييجؼ ىحا الشذاط لتعبيخ أفخاد 
رشادية عغ السجسػعة اإل

حخية الخأؼ، بذكل مميء 
 بالستعة كالتذػيق.

يتع ذلظ مغ خبلؿ تحزيخ 
الباحثة مجسػعة مغ األسئمة 
التي تخجـ بخنامج الخىاب 
االجتساعي، كمغ ثع كضع 
ىحه االسئمة بجاخل 
البالػنات كنفخيا كبعج ذلظ 
يتع تػزيعيا بذكل عذػائي 
عمى أفخاد السجسػعة، كيقـػ 

رشادية أفخاد السجسػعة اال
بتفجيخ البالػنات، كيقـػ كل 
مذارؾ باإلجابة عمى 
الدؤاؿ السػجػد داخل 
البالػف الحؼ كاف مغ 
نريبو بعج قخأتو مغ قبل 

 الباحثة.

األسئمة 
 الدقخاشية.

 
التفخيغ 

 االنفعالي

  دقيقة25

( 4نذاط رقع)
 افصار جساعي

ييجؼ ىحا الشذاط إلى تذجيع 
التفاعل كالتعاكف بيغ أفخاد 

ػعة، ككحلظ تجريب السجس
األشفاؿ عمى تشاكؿ الصعاـ 
أماـ اآلخخيغ في جػ يذعخ 

 بو باألماف.
 

يتع ذلظ مغ خبلؿ قياـ 
الباحثة بسداعجة أفخاد 
السجسػعة اإلرشادية في 
إعجاد الفصػر، كمغ ثع 
تشاكؿ الصعاـ بذكل 

 جساعي.

الحػار 
 كالشقاش.

 
 

  دقيقة25

( 5نذاط رقع)
 الػاجب البيتي

ذاط إلى تدكيج ييجؼ ىحا الش
أفخاد السجسػعة اإلرشادية 
بأنذصة مدمية الستغبلؿ كقت 

 الفخاغ بذكل مشاسب.

ستقـػ الباحثة بتػزيع أشخشة 
CD  عمى أفخاد السجسػعة

اإلرشادية، تحتػؼ عمى 
قرز مدميو كمستعو 

الحػار 
 كالشقاش.

 
 

تؤكج الباحثة  دقائق5
ية عمى أىس

الػاجب 
السشدلي، 
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

كيصمب مشيع االستساع إلييا 
 في كقت لفخاغ.

 كتشفيحه.

( 6نذاط رقع)
 تقػيع الجمدة

ييجؼ ىحا الشذاط لتخكيد 
عمى أىع ما كرد في الجمدة 

 اإلرشادية.

ستقـػ الباحثة كأفخاد 
السجسػعة اإلرشادية بتقييع 

 ىحه الجمدة.

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقائق5

   

 السخخجات:

 انتياء الجمدة:من الستهقع من السذاركين بعج 

 تعمع أفخاد السجسػعة اإلرشادية كيفية قزاء كقت الفخاغ. .1
 ب أفخاد السجسػعة اإلرشادية أنذصة تخفف مغ القمق كالتػتخ.ااكتد .2
 ب أفخاد السجسػعة اإلرشادية أنذصة تذجع عمى التفاعل كالتعاكف مع اآلخخيغ.ااكتد .3

 

 األدوات السدتخجمة:

 مدجل. -
- CD. 
 شاالت. -
 ئمة.أكراؽ تحتػؼ أس -
 بالػنات. -
 كجبة فصػر. -
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 السخاجع السدتخجمة:

 ( .2007بيظ، جػديث .)"تخجسة: شمعت مصخ(، 1، ط)العالج السعخفي "األسذ واألبعاد( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .2008نرار، جياد، كدراكشو، سعيج)إدارة الذبيبة (، كخاسة فعاليات وأنذظة )كدخ الجميج ،
 لجشػب.كالسجتسع، لػاء ا

 ( .فاعمية بخنامج إرشاد جسعي في تشسية تقجيخ الحات لجػ السعاقيغ 2011الحجخؼ، سالسة .)
 .، سمصشة عساف، جامعة ندكػ رسالة ماجدتيخ مشذهرةبرخيًا في سمصشة عساف، 
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 عذخ الثالثالجمدة الرشادية 

 

 ساعة كنرف. زمن الجمدة:  .                       إنياء البخنامج اإلرشادؼ عشهان الجمدة:

 .2017/ 3/ 19 .                          التاريخ:جسعية الكفيف الخيخية/ الخميل السكان:

 وصف الجمدة:

تقػـ الباحثة بالتخحيب بأفخاد السجسػعة اإلرشادية، كالثشاء عمييع لبللتداـ بالحزػر، كالعسل عمى مشاقذة س
تتزسغ ىحه الجمدة تقػيع الجمدات سػؼ جعة الػاجب السشدلي، ك أىع ما كرد في الجمدة الدابقة، كمخا

اإلرشادية لمبخنامج، كمعخفة مجػ التحدغ الحؼ يذعخ بو األشفاؿ بعج تصبيق البخنامج، كإرشاد األشفاؿ 
مقياس الخىاب  الباحثة بتصبيقتقػـ سما تع اكتدابو، كبعج ذلظ  تشفيحإلى ضخكرة االستسخار في 

 لبعجؼ(. كمغ ثع شكخ أفخاد السجسػعة عمى السذاركة في البخنامج.االجتساعي )القياس ا

الفشيات  الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

( 1نذاط رقم)
مخاجعة الهاجب 
السشدلي/ التغحية 

 الخاجعة.

ييجؼ ىحا الشذاط 
إلى الخبط بيغ 
الجمدات اإلرشادية، 
مغ خبلؿ ذكخ أىع 

كرد في الجمدة  ما
الدابقة، كمخاجعة 

 الػاجب السشدلي.

الباحثة بسخاجعة أىع  ستقـػ
الشقاط الػاردة في الجمدة 
الدابقة، كمشاقذة الػاجب 
السشدلي، كتجعيع كتذجيع األفخاد 
نتيجة االلتداـ بتشفيح الػاجب 

 السشدلي.

الحػار 
 .كالشقاش

 
التغحية 
 الخاجعة.

 
التذجيع 
 .كالتجعيع

  دقائق10

( 2ذاط رقم)ن
تقهيم البخنامج 

 الرشادي

ييجؼ ىحا الشذاط 
إلى مخاجعة أىع ما 
كرد في البخنامج 
اإلرشادؼ، كالتأكيج 

 عميو. 

ستقـػ الباحثة كأفخاد السجسػعة 
بسخاجعة الجمدات اإلرشادية 
الدابقة، كالتأكيج عمى ضخكرة 

التي تع  تتصبيق االستخاتيجيا
اكتدابيا بعج االنتياء مغ 

 .البخنامج

الحػار 
 كالشقاش.

 
التغحية 
 الخاجعة.

  دقيقة40

( 3نذاط رقم)
تظبيق مقياس 

ييجؼ ىحا الشذاط 
إلى معخفة فاعمية 

ستقـػ الباحثة بتصبيق مقياس 
الخىاب االجتساعي عمى أفخاد 

الحػار 
 كالشقاش

  دقيقة40
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 الجخاءات وصف الشذاط عشهان الشذاط
الفشيات 
 السدتخجمة

مجة 
 الشذاط

مالحظات 
 عامة

البخنامج اإلرشادؼ  الخىاب االجتساعي
 السصبق.

 
 
 
 

السجسػعة التجخيبية كالزابصة، 
شاء كمغ ثع شكخ األفخاد كالث

عمييع نتيجة السذاركة في 
 البخنامج.

 
 

 

 السخخجات: 

 تقػيع الجمدات اإلرشادية الدابقة. .1
 تصبيق مقياس الخىاب االجتساعي. .2
  معخفة مجػ فاعمية البخنامج اإلرشادؼ. .3

      
 األدوات والهسائل:

 مقياس الخىاب االجتساعي. -
 أقبلـ. -

 السخاجع السدتخجمة:

  ،تخجسة: شمعت مصخ(، 1ط) العالج السعخفي "األسذ واألبعاد"،(. 2007جػديث. )بيظ( ،)
 القاىخة: السخكد القػمي لمتخجسة.

 ( .فاعمية بخنامج إرشاد جسعي في تشسية تقجيخ الحات لجػ السعاقيغ 2011الحجخؼ، سالسة .)
 .سمصشة عساف، جامعة ندكػ  رسالة ماجدتيخ مشذهرة،برخيًا في سمصشة عساف، 
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 (: قائسة بأسساء السحكسين )البخنامج الرشادي(4ممحق )

 :أسساء السحكسين لمبخنامج الرشادي

 الجكتػر دمحم عكة )كمية فمدصيغ األىمية(. .1
 الجكتػر دمحم عبج الفتاح شاىيغ )جامعة القجس السفتػحة(. .2
 الجكتػر محسػد حساد )جامعة بيت لحع( .3
 الجكتػر سعيج عػض )جامعة القجس(. .4
 اه سييخ الرباح )جامعة القجس(.الجكتػر  .5
 الجكتػر سسيخ شقيخ )جامعة القجس(. .6
 الجكتػر محسػد عرافخة. .7
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 (: وصف األنذظة5ممحق )

 (2وصف نذاط رقم)

 قرة مظاردة الفخاشات
في يػـ مغ األياـ ذىب األصجقاء في ندىة مجرسية إلى أحج الحجائق الجسيمة، لكغ لؤلسف كاف الجػ 

ج مغ كقتشا كنقـػ ت فمشدتفا مغ مسارسة المعب أك أؼ ىػاية، لكغ فكخت السعمسة كقالعاصفًا ججًا فمع يتسكشػ 
األصجقاء كجسعػا كرؽ الذجخ  الذجخ كنمعب بيا، كبالفعل انصمقػبجسع أكراؽ الذجخة الستداقصة مغ 

خ ىشا ا في السخح كالمعب، لكغ ىبت ريح قػية ججًا فأخح الػرؽ يتصايصشعػا كػمو عالية ككادكا أف يبجؤك ك 
كىشاؾ، أسخع األشفاؿ لسصاردة أكراؽ الذجخ لسحاكلة اإلمداؾ بيا ما عجا شفل يجعى ىاني، اقتخبت الصفمة 
نجػ مغ صجيقيا ىاني كقالت لو لساذا ال تجخؼ معشا لشعيج جسع الػرؽ الستصايخ، قاؿ ىاني أنا بارع في 

نجػ كىل ستتسكغ مغ صيج الفخشات  جسع الفخاشات كلكشي ال أضغ أني بارع في جسع أكراؽ الذجخ، فقالت
في ىحا الجػ العاصف، رد ىاني أنا ال استصيع ذلظ في ىحا الجػ كليحا أنا أشعخ بالحدف، كشمبت نجػ مغ 
ىاني أف يقػـ بجسع أكراؽ الذجخ مع أصجقائو لكشو رفس، حاكؿ األصجقاء جسع أكراؽ الذجخ كلع 

ج عجد مغ السحاكالت صاح األصجقاء لغ نشجح في يدتصيعػا ذلظ فكانت أكراؽ الذجخ سخيعة ججًا، كبع
فعل ذلظ، ثع أخجكا يفكخكف بحل ليحه السذكمة، فقالت نجػ يا ليا مغ فكخة رائعة، أف ىاني لجيو شبكة 
صغيخة يقػـ بجسع الفخاشات بيا فمشتقخح عميو أف يحاكؿ جسع األكراؽ بتمظ الذبكة كبجاًل مغ مصاردة 

األصجقاء بتذجيع ىاني عمى ذلظ كلكشو كاف يذعخ بأنو لغ يشجح، كلكغ بجأ  الفخاشات يصارد األكراؽ، كقاـ
 ىاني يقفد كىػ يسدظ بالذبكة، كنجح في صيج أكراؽ الذجخة الستصايخة، كقاؿ ىاني لشجػ أنت محقو أنا

األصجقاء رائع، أحدشت لقج نجحت كيف نفعل ذلظ، ىحا تسامًا مثل  استصيع اإلمداؾ باألشياء، كصاح
خاشات، كبعج ذلظ أمدظ كل شفل بذبكة صيج كبجأ يجسع األكراؽ، حتى جسعػىا مججدًا، كقالت صيج الف

السعمسة أحدشتع يا صغار في جسع األكراؽ، كأحدشت يا ىاني في تمظ السيسة كعميظ أف تكػف كاثقًا مغ 
   نفدظ دائسًا فيحا الحؼ سيسشحظ الشجاح.
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 (3وصف الشذاط رقم)

 صجقاءقرة التعاون بين األ
كاف في قجيع الدماف شفل صغيخ أسسو أحسج لو الكثيخ مغ األصجقاء يمعب معيع دائسًا، كفي يـػ 
مغ األياـ ذىب أحسج برحبة رفاقو ليمعبػا معًا داخل ممعب كخة القجـ القخيب مغ مشدليع، كلكشيع 

يخًا بالحل فػجئػا بػجػد صخخة كبيخة الحجع أماـ السخمى تعيقيع عغ المعب، فكخ األصجقاء كث
الحؼ يجب أف يمجؤكا لو ليتخمرػا مغ الرخخة فقخر أحسج أف يبيغ ألصجقائو أنو قػؼ كحاكؿ 
تحخيكيا، كلكشو فذل في ذلظ، فجخب أحج أصجقائو أف يحخكيا بجاًل مشو كلكشو فذل أيزًا كشعخ 

مػف، بالتعب، يئذ األشفاؿ مغ تحخيظ الرخخة فجمدػا عمى األرض حديشيغ ال يعخفػف ماذا يفع
كأثشاء جمػس األشفاؿ عمى األرض شاىجكا أسخابًا كبيخة مغ الشسل تسذي مع بعزيا، كتحسل 
شعاميا كىػ ثقيل لتزعو في بيتيا، فاعتخضت شخيق الشسل حذخة كبيخة الحجع كحاكلت أخح 
الصعاـ مشيا كلكشيا فذمت، كذلظ ألف جسػع الشسل الكبيخة مشعتيا مغ ذلظ، فعخؼ أحسج مغ 

سل أنو كاف مخصئا  حيغ قخر أف يبعج الرخخة كحجه كتعمع أف التعاكف ىػ األساس في مذاىجة الش
حل السذاكل، فشادػ عمى أصجقائو كي يعاكنػه في إبعاد الرخخة عغ السخمى فشجحػا في ذلظ، 

 كفخحػا كثيخًا، كبجؤكا يمعبػف كخة القجـ بعج أف تعمسػا مغ الشسل أفزل درس عغ التعاكف.
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 (4رقم)وصف الشذاط 

 قرة الكفيف واألعخاج
كاف في قجيع الدماف شخز يعير بخجل كاحجك كاألخخػ خدخىا مشح أف كاف صغيخًا، فبجأ يكيف حياتو مع 

أخخػ مرشػعة مغ الخذب كلكشو لع يكغ  خدارتو التي فخضت عميو، ككضع مكاف رجمو التي فقجىا رجبلً 
ه بجانب أحج األنيار، فقابل رجبًل كفيف فقج نعسة كحجًا، كفي يـػ مغ األياـ كاف يسذي يعتسج عمية كثيخ 

ا الشيخ إلى ضفتو الثانية ج الذاشئ، فأراد االثشاف أف يعبخ البرخ مشح كالدتو، كتقابل الكفيف كاألعخاج عش
 حاكؿ األعخج عبػر الشيخ كلكشو لع يدتصيع بدبب رجمو الخذبية، كىشالظ خاشبو الكفيف قائبًل لو:

 رجيق؟الكفيف: ما بظ أييا ال
 األعخج: أريج العبػر إلى الجية األخخػ كلكغ ال استصيع، كىشا قز األعخاج قرتو إلى الكفيف.

الكفيف: أنا أيزًا أريج العبػر إلى الجية األخخػ، كلكغ كسا تخػ ال أستصيع أف أرػ الصخيق، فأراد الكفيف 
ة البرخ مشح كالدتي كلع أشيج أف يخفف عغ صجيقو األعخاج، كقاؿ لو ىػف عميظ يا صجيقي فأنا فقجت نعس

 الشيخ أصبًل.
 األعخج: كما الحل أنجمذ ىكحا نتبـخ ساخصيغ؟

الكفيف: بل نحسج هللا سبحانو كتعالى ألنو جعل لشا عقػاًل نفكخ بيا كسػؼ نجج مخخجًا ليحه السذكمة بإذف 
 هللا.

 األعخج: ككيف يكػف ذلظ، أقرج ما الحل؟
 الكفيف: نتعاكف معًا.

 ا؟ كيف نتعاكف معاً األعخج: ماذ
الكفيف: أنت بخجل كاحجة ال تدتصيع بيا عبػر الشيخ كأنا مكفػؼ البرخ كلع أشيج الشيخ كال أعخؼ 

 الصخيق، كلكغ إذا تعاكنا معًا ندتصيع أف نعبخ الشيخ.
 األعخاج: لقج ضاؽ صجرؼ بثخثختظ كأريج أف أعخؼ الحل حااًل... كإال...

 غ ركعظ كاستسع لي.الكفيف: حدشًا... حدشًا... ىجغ م
 األعخج: كمي آذاف صاغية. ىيا أعصيشي الحل.

الكفيف: سػؼ أحسمظ عمى كتفي كنعبخ الشيخ... فأنت ستكػف عيشي التي تجلشي كتػجيشي عمى الصخيق... 
 كأنا سأكػف ساقيظ التي تسذي بيسا...

 األعخج: إنيا فكخة رائعة... شكخًا لظ يا صجيقي.
 ف الكفيف كاألعخاج... استصاعا عبػر الشيخ معًا بأماف.كىكحا عشجما تعاكف الرجيقا
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 (5وصف نذاط رقم)

 قرة رابح )مهقف البظيخة(
قائمة عاش ثبلثة أخػه في قخية صغيخة مغ قخػ الريغ ككل مشيع يعسل في ميشة مختمفة، األكبخ مدارع 

صغيخة مغ غخؼ البيت ، كاألكسط نحات اشتغل في غخفة رض التي تخكيا كالجىع بعج مساتوعسل في األ
قج  -ككاف صيفا -. كفي يػـ مغ األياـ خ فكاف صانع نبيح اشتغل في القبػتصل عمى الذارع، أما األصغ

، تسّذى األخػة معا يتحجثػف، فإذا ببصيخة ضخسة قج نست ككبخت في زرع األخ السدارع األرض بصيخاً 
فدو، كشسع في أف يحرل عمييا لش كسط األرض السدركعة، رآىا كل مشيع كضغ أف أخػيو غفبل عشيا

، أما صانع الشبيح فحمع بالعريخ ع ليعسل عميو، كالشحات فكخ بالشسػذج الخائفالسدارع تخيل كسيات البحكر
 الػفيخ.

 ، كحيغ كصمػا إلييا كقفػا يتجادلػف.  بلثة بدخعة كتدابقػا إلى البصيخةجخػ اإلخػة الث
 : أنا صاحب الدرع.الكبيخ قاؿ

 .أنا رايتيا أكالً  األكسط قاؿ:
 . أنا كصمتيا أكالً أما الرغيخ فقاؿ: 

 ما ىػ الحل حدب رأيظ؟
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 (: صهر تظبيق أنذظة البخنامج الرشادي 6ممحق )

 )نذاط التحكخ(
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 (نذاط البخاشهت)
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 سخد قرة مظاردة الفخاشات(نذاط )
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 )نذاط االستخخاء(
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 ( (ي عن تأكيد الذاتنشاط عرض فلم كرتون
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 نشاط ماذا تعني )للتعرف على األفكار الالعقالنية(
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(نشاط شبكة االتصاالت)  
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(نشاط األفطار الجماعي ) 
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 لطفلة كفيفة(نشاط عرض نموذج )

 

 

  

 (نشاط عرض فلم كرتوني لتعديل االتجاهات نحو المجتمع)
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 (خدام التخيلنشاط حل المشكالت باست)

 

 

 

 

 


