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 ادلهخص

 التعايش االجتماعيإرشادم إنتقائي في تنمية ميارات استيدفت الدراسة الحالية الكشؼ عف برنامج 
بمدارس األمؿ  بالمرحمة اإلعدادية تمميذات( 6، كتككنت عينة الدراسة مف)الصـلدل التالميذ المكىكبيف 

، كاستخدمت الدراسة ( سنة13-16بف)كتراكحت أعمارىـ ما ب لمصـ كضعاؼ السمع بمحافظة دمياط،
 إعداد) لمصـ المفظي غير الذكاء اختباراختبار  :المنيج شبو التجريبى، كتمثمت أدكت الدراسة فيما يمى

 كتقنيف إعداد) االبتكارم لمتفكير تكرانس ، كاختبار(2112 ، الفتاح عبد ك ، مكركمي  كتقنيف
 ككتيب لممسترشد، (الباحثة إعداد) ش االجتماعيالتعاي ، كاختبار ميارات(1973سميماف، أبكحطب،

 إحصائيان  داؿ فرؽكجكد كأسفرت نتائج الدراسة عف ، (الباحثة إعداد)، كدليؿ لممرشد(الباحثة إعداد)
 كالقياس القبمى القياس في التجريبية المجمكعة درجات رتب متكسطي بيف 1015 داللة مستكل عند

التعايش مع مجتمع  -التعايش مع الذات)ميارات مستكل مىع التعايش االجتماعي الختبار البعدل
 البعدل"0 القياس لصالح( ككؿ كالميارات -التعايش مع مجتمع السامعيف -الصـ 

 0برنامج إرشادم إنتقائي - التعايش االجتماعيميارات  -المكىكبيف الصـ : انكهًاث ادلفخاحُت
 

 
           The present study aimed at detecting the effectiveness of a Selective 

Counseling Program in Developing Social Coping Skills of Deaf 

Students.The sample consisted study (6) students in prep stage and aged 

(13-16) years. Experimental method was used and instruments 

administered were Non-verbal intelligence test for the deaf (Makromi and 

Abdel-Fattah, 2012),Torrance Test of Creative Thinking (Foud Abo-Hattab 

&  Abd Allah Soliman ,1973), Test of Social Coping (prepared  by the 

researcher(,  and  a Selective Counseling Program in Developing Social 

Coping (prepared  by the researcher). The result of the study revealed that 

There are differences of  a statistical significance among the averages of 

ranks for individuals marks of the experimental group in pre and post 

applying on social coping scale for the post applying, that all assured on the 

continuous effect of the suggested program. 

 

: Gifted Deaf Students– Social Coping Skills - Selective 

Counseling Program. 
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  يقذيت
األكنة األخيرة ، ظير االىتماـ بالتالميذ المكىكبيف ذكل اإلعاقات؛ األمر الذل أدل إلى  يف     

االىتماـ بالتعرؼ عمى مكاطف القكة كاإلبداع كالمكىبة لدل التالميذ ذكل اإلعاقة خاصة بعد أف كاف 
إال بعد أف ثبت عمميان أنو ال  عمى القصكر كالعجز لدييـ، كلـ يظير ىذا االىتماـ -فيما سبؽ –التركيز 

يكجد عالقة بيف المكىبة كاإلعاقة ، فقد يككف أحد األشخاص معاقان كلديو مكاىب متعددة تظير فى 
مجاالت مختمفة سكاء كانت رياضية، فنية، أك غير ذلؾ ، كُيطمؽ عمى ىؤالء بذكم االستثناء المزدكج 

ل االستثناء المزدكج ، فيـ مف ناحية يعدكف إحدل فئات ذك  الصـك يعد المكىكبكف  ،(2112)تككؿ،
مف ذكل اإلعاقة السمعية فتككف حاجتيـ ممحة لتمؾ البرامج التى تمكنيـ مف تحقيؽ القدر المعقكؿ مف 
التكافؽ الشخصى كاالجتماعى الذل يستطيعكف عمى أثره االندماج مع اآلخريف فى المجتمع، كىـ مف 

ألمر الذل يفرض عمينا تنمية كرعاية مكاىبيـ فى إطار ناحية أخرل يعدكف مف المكىكبيف كىك ا
االىتماـ بنكاحى القكة التى تميزىـ، بجانب االىتماـ بمساعدتيـ فى الحد مف اآلثار السمبية التى تترتب 

كيمثؿ فقداف حاسة السمع لدل التالميذ   (،2114عمى جكانب القصكر التى يعانكف منيا)عبداهلل، 
نب القصكر التى تفرض عمييـ مشكالت تكيفية فى نمكىـ االجتماعى؛ كذلؾ أحد جكا الصـالمكىكبيف 

بسبب النقص الكاضح فى قدراتيـ المغكية، كصعكبة التعبير عف أنفسيـ، كصعكبة فيـ اآلخريف، سكاء 
لذا فيـ يميمكف إلى التمركز  ؛كاف ذلؾ فى مجاؿ األسرة أك المدرسة أك المحيط االجتماعى بشكؿ عاـ

التقييـ السمبى لمذات، كاالنسحاب كالتجنب مف المكاقؼ التى تؤدل إلى التفاعؿ االجتماعى حكؿ الذات ك 
مع األفراد العادييف الذيف اليستطيعكف فيميـ كبالتالى تنخفض قدرتيـ عمى التعايش 

يعتبر التعايش االجتماعى مف أىـ األساليب المعرفية ، ك (2117االجتماعى)القمش، المعايطة،
دارة الضغكط  الصـختمفة التى يستخدميا التالميذ كالسمككية الم فى التعامؿ مع المشاكؿ االجتماعية كا 

التى قد يكاجيكنيا فى حياتيـ اليكمية مف أجؿ مسايرة تعايشيـ التكيفى مع المجتمع المحيط بيـ 
دالتكف  ; ,Backer ,1985نتائج دراسة كالن مف)باكير  ، كتشير(2111)عبدالرحمف،

إلى أف  (,Zaidman & Dotan ,2017زيدماف كدكتف  ; .Dalton et al ,2003,كآخركف
التالميذ ذكم فقد السمع المتكسط كالعميؽ يستخدمكف أساليب تعايش سمبية متمثمة في أسمكبي 
التجنب كاالنسحاب مف المكاقؼ االجتماعية، كما أنيـ لدييـ أفتقار في ميارات التعايش االجتماعي مع 

يعانكف مف مشكالت تتعمؽ  الصـكبالتالى فالتالميذ المكىكبيف رانيـ السامعيف؛ الضغكط بالمقارنة بأق
الصيغة االستثنائية المزدكجة: أف  بالتعايش االجتماعى مع الضغكط، كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء

التناقضات الناتجة عف طبيعتيـ االستثنائية المزدكجة، كالتي تمثؿ خصائص فئتي المكىبة كاإلعاقة 
كانخفاض مياراتيـ االجتماعية تجعميـ يتعرضكف لمضغكط مف قبؿ أقرانيـ غير المكىكبيف  السمعية،
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لذا فيـ بحاجة إلى تنمية ميارات ، )2111كأسرتيـ كخاصة فى مرحمة المراىقة)عبدالكاحد،
 مف خالؿ البرامج اإلرشادية0 التعايش االجتماعي

قـك عمى تكظيؼ حصيمة مف أفضؿ كأنسب يعد اإلرشاد االنتقائي أحد أساليب اإلرشاد التى ت    
العناصر كالمفاىيـ كاإلجراءات المستكحاة مف عدة أنظمة أك طرؽ إرشادية كدمجيا معان فى طريقة 
كاحدة لخدمة احتياجات المسترشد كمساعدتو عمى تحقيؽ أىدافو بشكؿ أفضؿ، كيسمح ىذا التركيب 

ص مختمفة مف المسترشديف، كمدل كاسع مف طرؽ اإلرشاد المختمفة بالعمؿ مع شخصيات ذكل خصائ
يحتاج إلى إرشاد متمركز حكلو كحكؿ األصـ (،  فالتمميذ المكىكب 2114مف المشكالت )القريطى،

مكاناتو حتى يتمكف مف تعمـ كابتكار أسمكب أك أكثر لمتكاصؿ مع اآلخريف، كالحد مف اآلثار  قدراتو كا 
نب الضعؼ التى يعانى منيا، كالعمؿ عمى تنمية السمبية التى يمكف اف تترتب عمى إعاقتو أك جكا

كمف ىنا ينطمؽ البحث الحالى مستيدفان التحقؽ مف ، (2114جكانب القكة التى تميزه كتطكيرىا)عبداهلل،
 الصـ0فعالية برنامج إرشادل انتقائى فى تنمية ميارات التعايش االجتماعى لدل التالميذ المكىكبيف 

 يشكهت انذساست 
اس بمشكمة الدراسة مف خالؿ ما الحظتو الباحثة أثناء اإلشراؼ عمى طالب كمية  التربية  نبع اإلحس    

"شعبة التربية الخاصة" بالتدريب الميدانى بمدرسة األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع بمحافظة بكرسعيد، 
ية، حيث الحظت الباحثة تمتع بعض التالميذ الصـ  بأنكاع مف المكاىب فى المجاالت)الفنية، المكسيق

الرياضية(، كعمى الرغـ مما لدييـ مف قدرات كاستعدادات يمكف أف تساعدىـ عمى االندماج داخؿ 
المجتمع إال أنيـ يعانكف مف انخفاض التكافؽ النفسى كاالجتماعى، كاإلدراؾ السالب لذكاتيـ مف جانب 

كبمراجعة العديد  ادييف،المحيطيف بيـ، كالميؿ إلى االنسحاب كالعزلة كتجنب المكاقؼ االجتماعية مع الع
مف الدراسات تبيف ارتباط اإلعاقة السمعية بافتقار القدرة عمى التعايش االجتماعى كىذا ما أشارت إليو 

 Dalton, etدالتكف كآخركف ; ,Limburg, 1990ليمبكرج ; ,Baker, 1985دراسة كالن مف)باكير

al.,2003, ; زيدماف كداتكفZaidman, &Daton, ,2017,)،  قد أشارت بعض ناحية أخرل فمف ك
لدل تحسيف الجكانب االنفعالية كاالجتماعية الدراسات إلى ضركرة تصميـ برامج إرشادية تركز عمى 

؛ 2116؛ خميفة،2116؛ عبدالحميد،2119دراسة كالن مف )بيكمى،ك الصـالتالميذ المكىكبيف 
فعالية برنامج إرشادم إنتقائي ا م كعمى ىذا يتحدد السؤاؿ الرئيس لمدراسة الحالية في: (،2116عبده،

؟ كينبثؽ مف ذلؾ التساؤؿ األسئمة لدل التالميذ المكىكبيف الصـ التعايش االجتماعيفي تنمية ميارات 
 الفرعية التالية :

 التالميذ المكىكبيف الصـ؟ لدلالتي يجب تنميتيا  التعايش االجتماعيما ميارات  -1

  ؟ التعايش االجتماعي ميارات لتنمية نتقائيةالنظرية اال  عمى نمكذج إرشادم قائـ صكرة ما -2
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في الدراسة الحالية لتنمية  النمكذج اإلرشادم المقترحفي ضكء  برنامج إرشادم ُمعدما صكرة  -3
 ؟ لدل التالميذ المكىكبيف الصـ التعايش االجتماعيميارات 

سة الحالية إرشادم لممرشد ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراما صكرة دليؿ  -4
 ؟  لدل التالميذ المكىكبيف الصـ التعايش االجتماعيلتنمية ميارات 

 التعايش الجتماعي ميارات تنمية فى الحالية الدراسة في المقترح اإلرشادل البرنامج فعالية ما -5
 الصـ؟ المكىكبيف التالميذ لدل

 

 أهذاف انذساست
 التالميذ المكىكبيف الصـ0 دللالتي يجب تنميتيا   التعايش االجتماعيميارات تحديد  -1

 0 التعايش االجتماعي اقتراح نمكذج إرشادم قائـ عمى النظرية االنتقائية لتنمية ميارات  -2

التعايش برنامج إرشادم ُمعد في ضكء النمكذج المقترح في الدراسة الحالية لتنمية ميارات  تصميـ -3
 لدل التالميذ المكىكبيف الصـ0 االجتماعي 

 التعايش االجتماعي تنمية ميارات الدراسة الحالية في في البرنامج المقترح  فاعمية التحقؽ مف -4
 لدل التالميذ المكىكبيف الصـ0

 

 انذساست فشض
مف أسئمة  لخامسالفرض التالي، كالمرتبط بالسؤاؿ اتسعى الدراسة الحالية التأكد مف صحة    

 التجريبية المجمكعة درجات رتب يمتكسط بيف 1015 داللة مستكل عند إحصائيان  داؿ فرؽ "الدراسة:
التعايش مع )ميارات مستكل عمى التعايش االجتماعي الختبار البعدل كالقياس القبمى القياس في

 القياس لصالح( ككؿ كالميارات -التعايش مع مجتمع السامعيف -الصـ التعايش مع مجتمع  -الذات
 البعدل"0

 

 أهًُت انذساست
كأحد الميارات التي لـ تمؽ اىتمامان كاضحان في مجاؿ إرشاد  جتماعيميارات التعايش االإبراز متغير  10

 ذكم االحتياجات الخاصة0

تكجيو اىتماـ العامميف كالباحثيف فى مجاؿ التربية الخاصة ففئة التالميذ المكىكبيف الصـ لـ تأخذ  20
طاقتيـ، حقيا فى الدراسة كالبحث، فمعظـ الدراسات تناكلت التالميذ الصـ كأىممت مكاىبيـ، ك 

مكانية استغالؿ تمؾ المكاىب كتنميتيا بما يعكد بالنفع عمييـ، كعمى المجتمع0  كا 
 لدل التالميذ المكىكبيف الصـ0 التعايش االجتماعيإعداد اختبار ميارات  30

، كالذل يمكف االستعانو بو مف قبؿ التعايش االجتماعيتقديـ برنامج إرشادل فى تنمية ميارات  40
 لعامميف بمجاؿ التربية الخاصة0األخصائيف النفسييف ا
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 انذساست حذود
  تتحدد حدكد الدراسة الحالية باألبعاد التالية:

المستيدفة في الدراسة الحالية  التعايش االجتماعي: تتحدد ميارات التعايش االجتماعيأبعاد  10
 0سامعيفكالتعايش مع مجتمع ال، كالتعايش مع مجتمع الصـ، التعايش مع الذاتبالميارات التالية: 

تمميذات صـ  مكىكبيف فى مجاؿ  ( 6قكاميا )  البعد البشرم: أجريت الدراسة الحالية عمى عينة 20
سنو، نسبة ( 13-16تتراكح أعمارىـ مف)العزؼ(، ك  -الرياضة -التمثيؿ -الفنكف األدائية )الرسـ

 (1190 -112( ديسبؿ، كنسبة الذكاء)71-91فقد السمع لدييـ)
األمؿ لمصـ كضعاؼ يار العينة التي أجريت عمييا الدراسة مف مدرسة  البعد الجغرافي: تـ اخت 30

 السمع بشطا  بمحافظة دمياط0
 الدراسة0 فرضالمنيج شبو التجريبي لمتحقؽ مف  ت الباحثةالبعد المنيجي: استخدم 40

 ـ0 2121-2119مف العاـ الدراسي لثاني البعد الزمني: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي ا 50
 نذساستأدواث ا

 أدواث ادلعاجلت انخدشَبُت  أوالً: 
 لممسترشد ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح  بالدراسة الحالية )إعداد الباحثة(0كتيب  10

 ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح  بالدراسة الحالية  )إعداد الباحثة(0 المرشددليؿ  20

 ثاًَُا: أدواث انخطبُك
 (2112عبد الفتاح ،  كمكركمي ،  كتقنيف  إعداد)       ظي لمصـ         اختبار الذكاء غير المف 10
 (1973سميماف، أبكحطب، كتقنيف إعداد)     اختبار تكرانس لمتفكير االبتكارم         20
 ()إعداد الباحثة           التعايش االجتماعياختبار ميارات  30

 انذساست يصطهحاث
  Gifted Deaf المكىكبكف الصـ -1

ريس  ; ,MacDonald,1992ماكدكنالد ;  ,Baker ,1985؛ باكير2116الرجكع إلى)خميفة، ب      
" مجمكعة  بأنيـ( ُتعرؼ الباحثة المكىكبيف الصـ إجرائيان ,Reis & McCoach ,2002كمكككش 

 المكىكبيف مف كؿ بيف مشتركة خصائص يمتمككف يغير متجانسة مف التالميذ داخؿ الفصؿ الدراس
اإلبداعية  القدرات ككذلؾ الذكاء مف عاؿ بمستكل يتمتعكف الذيف أل ، عاقة السمعيةاإل ذكل كخصائص

لدييـ قصكر كمي فى حاسة السمع؛ مما ترتب  كلكنو فى مجاؿ كاحد أك أكثر مف مجاالت المكىبة،
 عميو عدـ قدرتو عمى التعامؿ بفاعمية مع مكاقؼ الحياة االجتماعية حتى مع استخداـ معينات سمعية،

( المتكسط فكؽ مستكل) االبتكارم التفكير كاختبار الذكاء، اختبار فى التمميذ درجات تعكس ما ذاكى
 0" الدراسة ىذه فى المستخدـ
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 Meta-emotional Skills التعايش االجتماعيميارات  -2

 ,الزاركس ; Kosciulek ,2007 ,ؾ؛ ككسكيم2113يكسفي ، ؛ 2117، )مرجاف بالرجكع إلى    
Lazarus, 1974)  قدرة التمميذ المكىكب بأنيا" إجرائيان  التعايش االجتماعيُتعرؼ الباحثة ميارات

عمى التعامؿ مع المكقؼ الضاغط كالميدد لمكانتو االجتماعية، كذلؾ مف خالؿ استخداـ أساليب  األصـ
مع  )التعايشالصـمعرفية سمككية إلعادة تقييـ عالقتو بكٍؿ مف: ذاتو)التعايش مع الذات(، كمجتمع 

(، كمجتمع السامعيف)التعايش مع مجتمع السامعيف( في محاكلة منو لحؿ المكقؼ الصـمجتمع 
 التعايش االجتماعيميارات  اختبار فى التمميذ عمييا يحصؿ التى الدرجات تعكسو كما "، كذلؾالضاغط
 "0الدراسة ىذه فى المستخدـ

 Selective Counselling Programالبرنامج اإلرشادم اإلنتقائي  -3

( ُتعرؼ الباحثة 2114؛  القريطي،2118شند،؛ 2114؛ سعفاف،2115بالرجكع إلى)سباؽ،    
 بجدكؿ كالمحددة كالمخططة المنظمة كالخبرات األنشطة مف مجمكعةالبرنامج اإلرشادم إجرائيان بأنو" 

 ،الصـ بيفالمكىك  التالميذ مف الدراسة عينة لدل التعايش االجتماعيميارات  تنمية بيدؼ معيف، زمنى
كؿ فنية  تنتمى يالت الفنيات بعض عمى القائمة اإلرشادية الجمسات مف مجمكعة خالؿ مف ذلؾ كيتـ

اإلرشاد  -اإلرشاد الجدلي السمككي-منيا إلى نظرية إرشادية معينة)اإلرشاد العقالني االنفعالي ألليس
 "المعرفي السمككي(0

 اإلطاس انُظشٌ
 احملىس األول: ادلىهىبىٌ انصى  

ُيعد المكىكبكف الصـ إحدل فئات ذكل االستثناء المزدكج، كقد تككف مكىبو التمميذ ألصـ كسيمة     
تعكيضية لما يعانى مف نقص أك عجز عضكل، أك كسيمة لمتخمص مف المشكالت السمككية كالقمؽ 

عينو، كالصراع، ككسيمة أيضان الثبات الذات مف خالؿ انتاج مممكس جديد كىادؼ كمكجو نحك أىداؼ م
بحيث يككف ىذا النتاج نافعان كمفيدان؛ لذا ادرؾ المتخصصكف بأىمية رعاية كثقؿ المكاىب لدل الصـ 

 (0    2116)عبدالمنعـ،
 أوالً: جماالث ادلىهبت نذي انصى  

( فإف 2111؛ عطية،2114؛ عبداهلل،2113؛ القريطي،2113بالرجكع إلى كٍؿ مف)الخطيب،      
 فى كاحدة أك أكثر مف المجاالت التالية:المكىبة  تظير لدل الصـ 

القدرة العقمية العامة: تشير إلى المقدرات العقمية العالية أك الفائقة التى تميز المتفكقيف عقميان أك  -1
المتفكقيف مف حيث التحصيؿ األكاديمى، كيتـ التعرؼ عمييـ باختبارات الذكاء التقميدية، أك 

 التحصيؿ األكاديمى0
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يمى الخاص: يشير إلى االرتفاع غير العادم لألداء عمى أم مف االختبارات األستعداد األكاد -2
ات، أكالمغات، أك القدرة التحصيمية أك اختبارات االستعدادت في مجاؿ دراسي معيف كالرياضي

 0، أك القدرة المكانيةالعددية

صر كالكحدات التفكير االبتكارل: يشير إلى القدرة عمى انتاج األفكار الجديدة أك تجميع العنا -3
 المعرفية المتنافرة في معاف كأطر معرفية ذات معاني جديدة0

الفنكف البصرية أك األدائية: تشير إلى التميز كالميارات غير عادية فى الفنكف البصرية كالفنكف  -4
التشكيمية)رسـ، تصكير، نحت، أشغاؿ فنية(، أك الفنكف األدائية كالمكسيقى، كالتمثيؿ، كالرقص، أك 

 بذلؾ مف قدرات0              مايرتبط
القدرة عمى القيادة: تشير إلى القدرة عمى تكجيو اآلخريف نحك تحقيؽ ىدؼ معيف أك مجمكعة  -5

 معينة مف األىداؼ كذلؾ مف خالؿ اتباع طرؽ كأساليب مبتكرة تساعد في ذلؾ0 
ؿ األنشطة القدرة الحس حركية:  تشير إلى التميز في القدرة عمى التعبير االبتكارل مف خال  -6

الحركية، فالميارات الحركية الدقيقة إلى جانب القدرة العقمية العامة يمكف أف تسيـ فى تنمية 
 القدرات االبتكارية0 

 انصى خصائص ادلىهىبني ثاًَُا: 
 الخصائص المعرفية: -1

  ,2001,فريدريشس,Backer,1985; اكير، ب2114؛ عبداهلل،2112بالرجكع إلى كٍؿ مف )تككؿ،      
(Friedrichs :تتحدد الخصائص المعرفية لممكىكبيف الصـ في النقاط التالية 

يتسمكف بالقدرة عمى استخداـ المعمكمات كالمعارؼ التي سبؽ ليـ تعمميا حؿ المشكالت:   0أ 
 كالميارات التي اكتسبكىا في التغمب عمى المشكمة بأسمكب جدديد كغير مألكؼ في حميا0

نكع ككثرة اىتمامتيـ كىكاياتيـ ذات الصمة بمجاؿ مكىبتيـ، االىتمامات كاليكايات: يتصفكف بت 0ب 
 كربما يرجع ذلؾ إلى الدافعية كالفضكؿ لدييـ التي تقكدىـ إلى مستكيات متقدمة مف االىتمامات0

لدييـ رغبة قكية في التعرؼ عمى كؿ مايقع عميو حسو، كذلؾ مف خالؿ قكة المالحظة الفضكؿ:  0ج 
 مف مستكاىـ العمرم أك الصفي0كطرح التساؤالت التي تبدك أعمى 

التخيؿ: يمتازكف بالخياؿ المفرط، كيستخدمكف النخيؿ كاستعارة األفكار الخيالية خالؿ مناقشتيـ  0د 
 ككتاباتيـ0

القدرات العقمية كالمكىبة: يمتمككف قدرات عقمية فائقة كمكاىب غير عادية في إحدل مجاالت  0ق 
 .يران مف االبتكاريةبالمكىبة، كما يمتمككف قدرات فنية تعكس كمان ك
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 :االنفعاليةالخصائص  -2

التالميذ المكىكبيف الصـ  يعانكف مف ضعؼ مفيـك الذات؛ كيرجع ذلؾ إلى الخكؼ  :مفيـك الذات 0أ 
مف الفشؿ المرتبط بالتبايف بيف التكقعات العالية المبنية عمى مفاىيميـ الذاتية عف قدراتيـ 

 0(2117عي،كاإلنجاز المنخفض الناتج عف اإلعاقة)البراد

االعتمادل:  جزء مف الصعكبات االنفعالية التى يكاجيكىا المكىكبيف الصـ؛ ترجع إلى السمكؾ  0ب 
األنماط المتضاربة فى نكاحى التحكـ كاالستقاللية، فالتالميذ المكىكبيف الذيف كلدكا محركميف مف 

 (Mallick,20030السمع يميمكف إلى إظيار سمككيات تحكـ خارجى أكثر اعتمادية)
 Rieffe, Ketelaar & Wiefferinkتشير نتائج دراسة ريفى ككيتمير ككيفرينؾ  التعاطؼ: 0ج 

إلى أف  التالميذ المكىكبيف الصـ أقؿ مف أقرانيـ العادييف في نفس المرحمة العمرية في  (2010)
التعاطؼ المعرفي كالكجداني، كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء دراسة ديؾ كفارجيا كشكشيت كىكلميس 

Dyck, Farrugia, Shochet & Holmes (2004)  التى أشارت نتائجيا إلى أف اإلعاقة
السمعية لدل المكىكب تساىـ فى تأخر مياـ التمييز االنفعالى المتعددة خاصة المفردات كالفيـ 

 االنفعالى، كمف ثـ فإف قدرتيـ عمى فيـ المفردات االنفعالية يؤثر فى قدرتيـ عمى التعاطؼ0
 

 اعية:الخصائص االجتم -3

تتحدد الخصائص  (;2114Mallick, 2003؛ عبدالكاحد،2113)القريطي،بالرجكع إلى كٍؿ مف     
 االجتماعية لممكىكبيف الصـ في النقاط التالية:

السمكؾ العدكاني: يمجئكف إلى السمكؾ العدكاني نتيجة اإلحباط الناشىء عف عدـ قدرتيـ عمى  0أ 
عتماد عمى أنفسيـ، كسخرية المحيطيف بيـ، كالفيـ الكصكؿ إلى أىدافيـ، كعدـ القدرة عمى اال

 الخاطىء سكاء مف ناحية المعاؽ سمعيان أك مف ناحية المحيطيف بو0
الميارات االجتماعية: لدييـ ميارات اجتماعية غير فعالة كغير ناضجة حتى تحميو مف حساسية  0ب 

 نقاط ضعفيـ األكاديمية كالعاطفية الناتجة عف اإلعاقة0
ابي: أكثر نزكعان لالنسحاب مف المكاقؼ االجتماعية سكاء فى نطاؽ األسرة أـ العمؿ السمكؾ االنسح 0ج 

أـ المجتمع بصفة عامة كذلؾ نظران الفتقادىـ ألىـ كسائؿ االتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي كىي المغة 
 المفظية0

ما مكاجيو الضغكط: أكثر عرضو لمضغكط مف قبؿ األقراف كاألسرة خاصة في مرحمة المراىقة، ك 0د 
 العدكاف(0-االنسحاب -أنيـ يكاجيكف تمؾ الضغكط باستخداـ استراتيجيات سمبية مثؿ )التجنب
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 انصى انخاليُز ادلىهىبني ثانثًا: أدواث انخعشف عهً
 كىي: الصـ ىناؾ العديد مف األدكات التي يمكف استخداميا لمتعرؼ عمى المكىكبيف     
األساليب دقة كمكضكعية فى الكشؼ كالتعرؼ عمى التالميذ اختبارات الذكاء أكثر   اختبارات الذكاء: -1

أحد اختبارات الذكاء غير المكىكبيف، كعند التعامؿ مع التمميذ المكىكب األصـ  يفضؿ استخداـ  
إلف االختبارات النفسية التى تعتمد عمى المغة لقياس الذكاء فإنيا حتمان تقيس الصعكبات  المفظية

 ( (Baker ,1985 ئيـالمغكية لمصـ بدالن مف ذكا
اختبارات التفكير االبتكارل:يعد التفكير االبتكارل أحد مككنات المكىبة كليس مظير مف مظاىرىا  -2

كيرجع السبب فى ذلؾ إلى أف االبتكارية ىى التى تساعد الفرد عمى تقديـ أفكار جديدة كأصيمة، 
 (21110مكىبة)عبداهلل،كذلؾ بغض النظر عف المكىبة االبتكارية كمجاؿ مستقؿ مف مجاالت ال

( بيف االبتكار الكامف كالناتج االبتكارل، فالناتج 2112تقييـ الناتج االبتكارل:  يميز حسف) -3
االبتكارل يأخذ عادة الشكؿ الظاىر مثؿ الشعر، الركاية، المكسيقى، نظرية عممية، أما االبتكار 

ف عند الفرد استعدادان لالبتكار الكامف فيك استعداد إلنتاج أفكار أك نكاتج سيككلكجية، كقد يكك
( أنو بالنسبة لتقييـ المكىبة الفنية كاألدبية 2114كلكنو اليقدـ انتاجان ابتكاريان؛ لذا يرل عبدالكاحد)

كالرياضية يككف مف خالؿ تقييـ الناتج االبتكارل كذلمؾ مف جانب المعمميف المدربيف أك مف جانب 
 أخصائيف فى مجاؿ المكىبة 0

ت كالسمككيات: كىى عبارة عف مجمكعة مف العبارات التى تصاغ بطريقة إجرائية تمثؿ قكائـ السما -4
الخصائص السمككية التى ذكرتيا الدراسات عمى أنيا تصؼ التالميذ المكىكبيف الصـ كتميزىـ عف 

 (21150غيرىـ )سميماف،
المعمميف عمى أداء  عمى تقارير يتـ ترشيح ىؤالء التالميذ كاألعالف عنيـ بناءان ترشيحات المعمميف: -5

كماتسفر عنو المالحظة  كممؼ إنجاز التمميذ، كقكائـ تقدير االىتمامات، اختبارات الذكاء كالتحصيؿ،
 0(2111المباشرة ألدائة فى المكاقؼ الطبيعية)سكيسى،
 احملىس انثاٍَ: يهاساث انخعاَش االخخًاعٍ

عى مثؿ الطالؽ، مصاعب فى الدراسة، فى حياة اإلنساف ىناؾ أحداث يمكف أف تيدد كضعو االجتما    
اإلصابة بإعاقة، كغيرىا، ككجكد ىذه األحداث الضاغطة فى حياتنا ىك أمر طبيعى كاليعنى أننا مرضى 

لذا فالفرد يجد نفسو أماـ ىذه األحداث الضاغطة فى  ؛بؿ يعنى أننا نتفاعؿ مع الحياة كنحقؽ طمكحاتنا
مما يؤدل إلى البحث عف طريقة لمتعامؿ مع األحداث  ؛الىحالة مف عدـ االستقرار كاالضطراب االنفع

الضاغطة كالتعايش مع نتائجيا السمبية بدالن مف محاكلة التيرب مف كجكدىا أحيانان؛ إذف فالفرد يكاجو 
 األحداث الضاغطة باستعماؿ استراتيجيات متعددة كالتى نسمييا  بالتعايش االجتماعي0
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 َش االخخًاعٍ أوالً: انُظشَاث ادلفسشة  نهخعا
تعددت النظريات التى تناكلت التعايش االجتماعى، تبعان لمنظريات المفسرة  لمصدر الضغكط ككيفية     

 معالجتيا، كفيما يمى عرض مكجز لبعض النظريات:
 نظرية "ىانز سيمى":  ( أ)

؛ 1999يحدد" سيمي" ثالثة مراحؿ لمتكيؼ تمثؿ مراحؿ التعايش مع الضغكط، كىي)الرشيدم،   
 (:2111؛ عطية، 2111ماف،عث
مرحمة اإلنذار: فى ىذه المرحمة تظير استجابات الجسـ الفسيكلكجية كرد فعؿ لممكقؼ الضاغط  -1

عندما يدرؾ الفرد التيديد الذل يكاجيو فتزداد إفرازات األدريناليف كيزداد اتساع الجياز الميمفاكل 
 0كالتنفس كالسكر فى الدـ كالدىكف فى الدكرة الدمكية

المقاكمة: كتحدث عندما يككف التعرض لمضاغط متالزمان مع التكيؼ فتختفى التغيرات التى  مرحمة -2
ظيرت عمى الجسـ فى المرحمة األكلى كتظير تغيرات أخرل تدؿ عمى التكيؼ، حيث ينتقؿ الجسـ 

 مف المقاكمة العامة إلى أعضاء حيكية معينة تككف قادرة عمى صد مصدر التيديد0

مرحمة تعقب المقاكمة كيككف فييا الجسـ فى تكيؼ غير أف الطاقة الضركرية  مرحمة اإلجياد: كىى -3
تككف قد استنفذت كأنو إذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة كمستمرة لفترة طكيمة فإنو قد ينتج 

 عنيا أمراض التكيؼ التى تحدث عندما يتعدل مصادر الجياز الفسيكلكجى0

 نظرية التحميؿ النفسى "لفركيد": ( ب)
ترجع األصكؿ النظرية لمفيـك التعايش فى عمـ النفس إلى أفكار فركيد حكؿ الشخصية كاآلليات     

الدفاعية، كُتعد األليات الدفاعية مف أىـ األستراتيجيات الت يستخدميا الفرد في التعايش مع المكقؼ 
بيف األنا األعمى  الضاغط، كطبقان لكجيو نظر فركيد فإف الضغط النفسى يحدث عندما تكاجو األنا صراع

بمثميا األخالقية، كاليك برغباتيا البدائية، فتؤدل ىذه الرغبات إلى تصادـ بيف الفرد كالبيئة حيث 
التسمح البيئة بمعاييرىا كأخالقيا بيذا اإلشباع، كبالتالى الترضى األنا ككذلؾ األنا األعمى كينتج عف 

األلـ فإف الفرد يسعى إلى تقميؿ ىذا األلـ  ىذا الصراع كالحدث الضاغط، كألف الحدث الضاغط يسبب
بأسرع مايمكف، فتمجأ األنا إلى استعماؿ آليات دفاعية فى محاكلو منيا لتشكيو أك إخفاء الحقيقة 

 (0  2114بطريقة غير كاعية لحماية الشخص مف األلـ)الجالمدة،
 نظرية باندكرا: ( ج)

كيشػػير  ككيات التعػػايش كىػػي فاعميػػة الػػذات،تناكلػػت نظريػػة "بانػػدكرا" أحػػد المحػػددات المحتممػػة لسػػم    
( إلى أف فاعمية الذات ىي ميكانيـز معرفػي يشػكؿ أساسػان لتغيػر السػمكؾ، 1998الشناكم، كعبدالرحمف)

كعمػػى ذلػػؾ فػػإف تكقعػػات فاعميػػة الػػذات تحػػدد بدايػػة كاسػػتمرارية سػػمككيات التعػػايش، ككػػذلؾ تحديػػد كػػـ 
د نمط سمكؾ التعايش فحسب، كلكنيػا أيضػان تحػدد أل أنمػاط الجيكد المبذكلة لمتعايش؛ كلذا فإنيا التحد
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السمكؾ أكثر فاعمية، كيفترض باندكرا كجكد أليات سػمككية تػؤثر عمػى تغيػر أنمػاط التػأثير المختمفػة 
الستراتيجات التعايش عف طريػؽ إنشػاء كتعزيػز فاعميػة الػذات، فقػدرة الفػرد عمػى التعػايش مػع المكاقػؼ 

عمية الذات لديو كالتى تتميز بمدل كاسع مف السمككيات التكيفية المتعممة، الضاغطة ترجع إلى درجة فا
فعندما يدرؾ الفرد أنػو يسػتطيع التعػايش مػع المكقػؼ الضػاغط فمػف يعػاني مػف التػكتر كالقمػؽ، كبالتػالي 
يصبح المكقؼ أقؿ تيديدان ، أم أف األفراد الذيف يظيركف تقييـ إيجابي لممكقؼ الضاغط أكثر قدرة عمى 

 Bandura, 1982 0)(لسيطرة عمى بيئاتيـا
 )د( نظرية التقييـ المعرفى ؿ"الزاركس":  

، كىك يرل أف الضغط يحدث عندما يدرؾ الفرد Lazarus(1970)قدـ ىذه النظرية الزاركس     
األحداث عمى أنيا مرىقة أك مستنفذه لمكاردة كميددة لحسف حالو، كعممية التقييـ المعرفى ىى اآلليات 

يستخدميا الفرد إلعطاء معنى لممكاقؼ المشقة، حيث أف تقدير كـ التيديد ليس مجرد إدراؾ بسيط  التى
لمعناصر المككنة لممكقؼ، كلكف رابطة بيف البيئة المحيطة بالفرد كخبراتو الشخصية مع الضغكط، 

التعايش ففى عممية  ،(2111كبذلؾ يستطيع الفرد تفسير المكقؼ كمف ثـ كيفية التعايش معو)عثماف،
 يستخدـ الفرد ثالثة أنكاع مف التقييـ كىى:

التقييـ األكلى)المبدئى(: يككف منصبان عمى المكقؼ الضاغط، فعندما يتعرض الفرد لمكقؼ فإنو يقـك -1
 بمعالجة معرفية لو مف حيث التيديد كالضرر الذل قد يمحؽ بو0

عده عمى التعايش داخؿ البيئة مف التقييـ الثانكل: تسعى ىذه المرحمة إلى بحث الفرد عما يسا-2
 (0 2117خالؿ جمع المصادر المتاحة أك المتكفرة لدل الفرد لمتعايش مع التيديد المدرؾ)قنديؿ،

إعادة التقييـ: ىى العممية التى يعيد الفرد مف خالليا كيفيو إدراكو كتعايشو مع المكقؼ الضاغط -3
 (21170راكو مدل جدكل ىذه االستراتيجيات)مرجاف،حيث يطكر أك يغير استراتيجيات التعايش كفقان إلد

سيمي؛ تستبعد نظرية ىانز  الباحثة سكؼباستقراء النظريات المفسرة لتعايش االجتماعي، فإف     
ألنيا تنظر إلى الضغكط عمى أنيا استجابة ألحداث ميددة تأتى مف البيئة، فيى تعتبر متغير كذلؾ 

لضاغط(، كما تركز عمى ردكد الفعؿ الفسيكلكجية التى تنجـ عف تابع)رد فعؿ كاستجابة الفرد لمحدث ا
االستجابة، كتغفؿ الجكانب السمككية كالمعرفية  يف ياألحداث الضاغطة كدكر الجياز العصب

، كتستند إلى نظرية التقييـ المعرفي لالزاركس بالتكامؿ مع نظريتي التحميؿ النفسي كباندكرا كاالنفعالية
 0تالباحثة نمكذجَا مفسرَا باالستناد لتمؾ النظريا كتقترح، االجتماعيفي تناكليا لمتعايش 
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 النمكذج المقترح لمتعايش االجتماعي في الدراسة الحالية ( 1شكؿ)
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 نهخعاَش االخخًاعٍ يف انذساست احلانُت: اسخفادة انباحثت يٍ انًُىرج ادلقرتذ
 تماعي في:تستفيد الباحثة مف النمكذج المقترح لمتعايش االج

 في ضكء عناصر النمكذج المقترح: الصـتفسير التعايش االجتماعي لدل التالميذ المكىكبيف  10
كالخبػرات  الصـمثيرات الحدث الضاغط: تتمثؿ في التفاعؿ بيف السمات الداخمية لمتالميذ المكىكبيف  0أ 

 األقراف(0-األسرة-التي يمركف بيا في البيئات المختمفة)المدرسة

مػف اآلخػريف أف يشػعر بػاالختالؼ ألنػو مكىػكب إال أف ذلػؾ اليحػدث  األصـع المكىكب التقييـ: يتكق 0ب 
بؿ قد يحدث سخرية ألنو معاؽ سمعيان أك ألنو اليستطيع مجاراة أقرانو ألنو أعمى منيـ فػي قدراتػو؛ 
كبالتػػالي فػػإف تكقعاتػػو أعمػػى مػػف الكاقػػع فيصػػبح المكقػػؼ ضػػاغط كيػػدرؾ عمػػى أنػػو تيديػػد لمكىبتػػو 

 الجتماعية0كمكانتو ا

فػػي التعػػايش االجتمػػاعي مػػع  األصػػـفاعميػػة الػػذات: تحػػدد فاعميػػة الػػذات أم نمػػط يختػػاره المكىػػكب  0ج 
بقدرتػػو عمػػى  األصػػـالمكقػػؼ الضػػاغط، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكقعػػات فاعميػػة الػػذات)اقتناع المكىػػكب 

إلػػى لمسػمكؾ الػذم يقػكده  األصػـالتعػايش مػع المكقػؼ الضػاغط(، كتكقعػات النتائج)تقػدير المكىػكب 
نجػدىـ يفتقػركف  الصػـالثقة بالسيطرة عمى المكقؼ الضاغط(، كبػالرجكع إلػى خصػائص المكىػكبيف 

 لفاعمية الذات؛ كبالتالي فإف تكقعات الفاعمية كالنتائج تككف سمبية0

يسػتخدـ  األصػـنمط التعايش: بناءان عمى تكقعات الفاعميػة كتكقعػات النتػائج السػمبية فػإف المكىػكب  0د 
 ية لمتعايش مع المكقؼ الضاغط مثؿ االنسحاب، كالتجنب، كالعدكانية0استراتيجيات سمب

 الحمكؿ: اليركب مف المكقؼ الضاغط كعدـ حمو0 0ق 

 تفاقـ المكقؼ الضاغط0النتائج:  0ك 
بنػػاء جمسػػات البرنػػامج الخاصػػة بتنميػػة ميػػارات التعػػايش االجتمػػاعي متسػػقة مػػع عناصػػر النمػػكذج -2

 المقترح، كتتمثؿ في الخطكات التالية:
رض خبرات حياتية: البدء باألحداث المكلدة لمشقة كاالنضغاط كالتػي تتكػرر، ثػـ اختيػار حػدثان يػتـ ع 0أ 

 تفسيره مف قبؿ المكىكب المعاؽ سمعيان عمى أنو يمثؿ تيديد لمكىبتو كمكانتو االجتماعية0
 تعديؿ األفكار الالعقالنية كالسمبية، كيتضمف: 0ب 

لمجمكعة االرشادية عمػى تحديػد األفكػار التػي تػداعى إلػى تحميؿ تقييـ الحدث: تساعد الباحثة أفراد ا .1
تفكيرىـ أثناء الحػدث كبعػده مباشػرة ، كالتػي تسػبب ليػـ القمػؽ أك الخػكؼ أك األحبػاط، كتػدكيف تمػؾ 

يجابية0  األفكار، ثـ تدربيـ الباحثة عمى تعديؿ تمؾ األفكار إلى أفكار أكثر عقالنية كا 

السػػمبية عػػف الػػذات كتعػػديميا، كتنميػػة ثقتػػو بقدراتػػو الذاتيػػة  معتقػػدات فاعميػػة الػػذات: تحديػػد األفكػػار .2
 لمتعايش مع المكقؼ الضاغط0
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التطبيػػؽ، كيتضػػمف: تنميػػة ميػػارات التعػػايش االجتمػػاعي، كتتمثػػؿ فػػي: ميػػارات التعػػايش مػػع ج 0 
 ، كميارات التعايش مع مجتمع السامعيف0الصـالذات، كميارات التعايش مع مجتمع 

 اَش االخخًاعٍ نذي انخاليُز ادلىهىبني انصى ثاًَُا: يهاساث انخع
التعايش التي تناكلت ميارات  لمجمكعة مف الدراسات كالبحكث كاألدبيات ثةمف خالؿ مراجعة الباح   

،  Grindstaff (2007)ريندستاؼجكدراسة المكىكبيف الصـ بشكؿ مباشر مع التالميذ  االجتماعي
اعي مع فئة المكىكبيف كفئة المعاقيف سمعيان كالن عمى حدة الدراسات تناكلت ميارات التعايش االجتمك 
ليكت ,Hutcheson & Tieso ,2014 ;ىتشيسكف كتيسك ; ,Chan ,2004شاف )دراسةك  جامبكر كا 

 ; Jambor & Elliott ,2005, زيدماف كدكتاف Zaidman & Dotan , 2017,)  تـ العمؿ عمى
 ،ككؿ التعايش االجتماعي مجمميا عف ميارات التي تعبر في فرعية الميارات لم استخالص تصكر

مى مجمكعة مف الميارات الفرعية يزيد مف عمؽ دراسة الميارة عخاصة كأف تقسيـ الميارة العامة 
 :في التالي لمتعايش االجتماعيالكمية، كتمثمت الميارات الفرعية 

عمى التعرؼ عمى األصـ  المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في :التعايش مع الذاتميارة  10
 قدراتو الذاتية، كقبكؿ الذات، كالثقة في قدراتو الذاتية عمى مكاجية المكقؼ الضاغط0

عمى تككيد صـ األ المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في: الصـ التعايش مع مجتمع  ميارة 20
 ماعية ليـ0ذاتو، كقبكؿ األقراف مف ذكم المكاىب المحدكدة، كتقديـ المساندة االجت

عمى  األصـ المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في :التعايش مع مجتمع السامعيفميارة 
استخداـ أشكاؿ متنكعة لمتكاصؿ مع العادييف، كقبكؿ النقد منيـ، كالمشاركة في األنشطة الجماعية 

 معيـ0
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 في الشكؿ التالي: لتعايش االجتماعيتكضيح ميارات ا
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

( يكضح ميارات التعايش االجتماعي لدل التالميذ الكىكبيف الصـ2شكؿ)  
 

 
 : اإلسشاد االَخقائٍ انثانثاحملىس 
يعد اإلرشاد االنتقائى مف أبرز أساليب اإلرشاد، كتستند الخمفية النظرية لبرامج اإلرشاد االنتقائى      

، حيث حاكؿ جمع كتكجييو مناىج اإلرشاد كالعالج  Thornثكرف إلى النظرية االنتقائية لفردريؾ 
النفسى مف  خالؿ أسمكب انتقائي، كيرل ثكرف أف انتقائية الفنيات التى يتـ استخدميا مع المسترشد 

 تتكقؼ عمى حالتو، ككجو نظر المرشد حكؿ طبيعة شخصيتو0
 أوالً: يبادٌء اإلسشاد االَخقائٍ

( إلى 2114، ؛ القريطي،2111؛ عبدالعظيـ، عبدالصمد، ك أبك النكر،2117أشار كالن مف)حنفي،    
 أف اإلرشاد اإلنتقائي يقـك عمى مجمكعة مف المبادلء تتمخص في:

الفردية: يراعي اإلرشاد االنتقائي أف لكؿ شخص فرديتو كبالتالي يجب تنكع األساليب اإلرشادية  -1
 المستخدمة في العممية اإلرشادية0
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اإلرشاد االنتقائي العديد مف الطرؽ اإلرشادية المتاحة لتككيف فكرة عف اإلتاحة: يستخدـ  -2
 مشكمة المسترشد فى التعامؿ معيا، كمع ىذا اليمكف اعتبار طريقة بعينيا ىي األفضؿ0

البدائؿ: يكجد العديد مف البدائؿ اإلرشادية لكؿ مشكمة يعاني منيا المسترشد، كلكف ىناؾ بدائؿ  -3
 شد عف غيرىا0تككف أفضؿ كأنسب لممستر 

الدمج: يقـك اإلرشاد االنتقائي عمى الدمج بيف الفنيات اإلرشادية المختمفة، بحيث تصبح شكالن  -4
 جديدان فعاالن قائمة عمى التناغـ كاالنسجاـ فييا0

 المرجعية: يتضمف اإلرشاد االنتقائي استخداـ نظريتيف إرشاديتيف عمى األقؿ، كتمكف المرشد منيا0 -5
 ادلسخخذيت فً حًُُت يهاساث انخعاَش االخخًاعٍ سشاد اإلَخقائٍ ثاًَُا:  فُُاث اإل

األفكار التمقائية ىك مصطمح أطمقو بيؾ عمى األفكار كالصكر الذىنية التى  تحديد األفكار التمقائية: -1
تظير بشكؿ الإرادل خالؿ تدفؽ الكعى الشخصي، كالتى يطمؽ عمييا الحكار الداخمي أك الحديث 

حظ غالبان، كغالبان ماتعكس األفكار التى تسبب ضغطان، أك عدـ قدرة عمى الذاتي، الذل اليال
التعايش، كالنظرة السمبية لممستقبؿ، كالشؾ فى الذات، كالتشكيش، كاالنزعاج بشأف الحياة)صالح 

 كيمكف التعرؼ عمى تمؾ األفكار مف خالؿ: ، (2113الديف عبكد كعبكد،
مسترشػػد تػػذكر آخػػر مكقػػؼ ضػػاغط كميػػدد لػػو إجتماعيػػان مناقشػػة الخبػػرات االنفعاليػػة: يطمػػب مػػف ال 0أ 

مرتبط بالحالة االنفعالية كيصفو جيدان مع محاكلة تذكر األفكار المرتبطة بظيػكر كاسػتمرار رد الفعػؿ 
 االنفعالى0

اسػػتخداـ التخيػػؿ إلعػػادة الخبػػرة االنفعاليػػة)عف طريػػؽ لعػػب الػػدكر(: حيػػث يطمػػب المرشػػد مػػف الفػػرد  0ب 
مثيمو، ثـ اسػتخداـ األسػئمة البسػيطة المباشػرة مػف جانػب المرشػد إلثػارة المضطرب تخيؿ المكقؼ كت
 (21110األفكار التمقائية )أميف، 

تحديػد األفكػار السػمبية عػف الػذات  كتسػتخدـ الباحثػة فنيػة تحديػد األفكػار التمقائيػة فػي البرنػامج بيػدؼ
التخيػػؿ إلعػػادة المكقػػؼ  كاألفكػػار الالعقالنيػػة المرتبطػػة بػػالمكقؼ الضػػاغط، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ

الضاغط كتمثيمو ، ثـ تقـك الباحثة بطرح أسئمة بسيطة عمى المسترشد إلثارة األفكػار التػي تتػداعى إلػى 
 تفكيره أثناء المكقؼ الضاغط مثؿ)لماذا قمت بيذا السمكؾ؟، ما الذم شعرت بو؟(0 

 
ر العقالنيػػة كاألفكػػار غيػػر يتمسػػؾ النػػاس غالبػػان بالمعتقػػدات غيػػ دحػػض كتفنيػػد األفكػػار الالعقالنيػػة: -2

المنطقية، كغير التجريبية مما يتسبب عنو المشاعر االنيزامية كالمدمرة لمذات، مما يؤدل إلى عدـ 
قدرتيـ  عمى التكافػؽ مػع الكاقػع، لػذا ينبغػى أف يقػـك المرشػد بمسػاعدتيـ فػى تكضػح أفكػارىـ غيػر 

رشػد عػف فمسػفتو غيػر العقالنيػة، ثػـ المنطقية كذلؾ عف طريؽ الحكار المقنع بسػؤاؿ المرشػد لممست
قنػػاعيـ بضػػركرة الػػتخمص مػػف تمػػؾ األفكػػار غيػػر العقالنيػػة  تكضػػيح أثارىػػا المؤلمػػة عمػػى الػػنفس، كا 
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حالؿ أفكػار أخػرل أكثػر إيجابيػة كأكثػر كاقعيػة)إبراىيـ، ( تفنيػد 2116(، كيصػنؼ نكفػؿ)2117كا 
 :األفكار الالعقالنية إلى ثالثة أنماط عمى شكؿ استفسارات، كىى

ىػػػؿ ىػػػذا المعتقػػػد  -لتفنيػػػد المنطقػػػى: كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التسػػػاؤالت)ىؿ ىػػػذا المعتقػػػد منطقػػػى؟ا 0أ 
 لماذا ىذه الفكرة حقيقية؟( -حقيقى؟

 -التفنيد العممى: كيتـ ذلؾ مف خالؿ التساؤالت:)أيف البرىاف عمى صحة كػكف ىػذا المعتقػد حقيقيػان؟ 0ب 
 لماذا ىذه الفكرة حقيقية؟(

لؾ مف خالؿ التساؤالت:)ىؿ يساعد ىذا المعتقد عمى حػؿ المشػكالت الخاصػة لتفنيد العممى: كيتـ ذا 0ج 
ىػؿ يػزكدؾ ىػذا المعتقػد -ىؿ يسػاعد ىػذا المعتقػد عمػى إنجػاز األىػداؼ كتحقيػؽ الطمكحػات؟ -بؾ؟

 بنتائج إيجابية؟(
سمبية بيدؼ تعديؿ األفكار ال ك تستخدـ الباحثة فنية دحض كتفنيد األفكار الالعقالنية في البرنامج     

كالالعقالنيػػة المػػرتبط بػػالمكقؼ الضػػاغط، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ طػػرح استفسػػارات عمػػى أعضػػاء المجمكعػػة 
اإلرشادية مثؿ) ما الدليؿ عمى صحة أفكارؾ؟، ىؿ لديؾ القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ؟، ىؿ تعذب نفسػؾ 

ريح نفسػػؾ؟(، بػػالتفكير فػػي أشػػياء لػػـ تحػػدث؟، ىػػؿ تقػػـك بإلقػػاء المػػـك عمػػى الظػػركؼ كاآلخػػريف حتػػى تػػ
كباإلجابة عمى تمؾ االستفسارات كالتفكير فييا يدرؾ التمميذ أف معتقداتو غيػر عقالنيػة كيقػكده ذلػؾ إلػى 

 تطكير معتقدات عقالنية فعالة كمشاعر مناسبة جديدة0
تركز ىذه الفنيػة عمػى األفكػار الالعقالنيػة حيػث يػتـ تعمػيـ المسترشػد كيفيػة   :إعادة البناء المعرفى -3

فكػػار التػػى تػػرتبط باألحػػداث الضػػاغطة، كعنػػد تحديػػد تمػػؾ األفكػػار الالعقالنيػػة يػػتـ اسػػتخداـ رصػػد األ
مجمكعػػة مػػف األسػػاليب لتكضػػيح طبيعتيػػا غيػػر المنطقيػػة، فيطمػػب مػػف المسترشػػد أف يتػػذكر حػػدث 
ضػػاغط، كفػػى كػػؿ خطػػكة منيػػا يعطػػى المسترشػػد تعميمػػات بػػأف يتعػػرؼ عمػػى األفكػػار غيػػر العقالنيػػة 

لحدث، ثـ يدحض ىذا المكقؼ كيعيد تقكيمو بطريقة عقالنية، ككذلؾ يطمػب المرشػد المرتبطة بيذا ا
مػػػػػػػف المسترشػػػػػػػديف أف يمارسػػػػػػػكا إعػػػػػػػادة البنػػػػػػػاء المعرفػػػػػػػى فػػػػػػػى الكاقػػػػػػػع المممكس)الشػػػػػػػناكم،  

كسكؼ تستخدـ الباحثة فنية إعادة البناء المعرفي في البرنامح بيدؼ تنميػة ، (1998كعبدالرحمف،
مػف خػالؿ  تػدريب التمميػذ عمػى تػدكيف األفكػار السػمبية الالعقالنيػة عػف  ات التعايش مع الذاتميار 

الػذات المرتبطػة بػالمكقؼ الضػػاغط، كمناقشػة تمػؾ األفكػػار المسػيطرة عميػو كالبحػػث عػف فكػرة أخػػرل 
حالليػا محػؿ  بديمة نقيض ليذه الفكرة الالعقالنية ، كمساعدتو عمى إقنػاع نفسػو بػالفكرة السػميمة كا 

كلةػ، كالتركيز عمى الفكرة الجديدة اإليجابية كالعقالنيػة عػف ذاتػو كاسػتخداميا لممػرة الفكرة غير المعق
  القادمة إذا تعرض لنفس المكقؼ0 

 
لقد استمد ىذا اإلجػراء مػف تجػارب بػافالكؼ فػى االشػراط الكالسػيكى، إذ  تقميؿ الحساسية التدريجى:-4

مستكل القمؽ، كيعتمد ىذا اإلجراء عمى  طكر كلبي فنية تقميؿ الحساسية التدريجى، كذلؾ بيدؼ خفض
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مبػػدأ أف أعػػراض القمػػؽ قػػد تػػنخفض أك تنشػػط بدرجػػة جيػػدة عػػف طريػػؽ التخيػػؿ ثػػـ يعػػرض المرشػػد 
الباحثػة فنيػة تقميػؿ الحساسػية تسػتخدـ ك ، (2116نكفؿ،ؽ)مباشرة كبشكؿ تدريجى المثيرات الداعية لمقم

مرتبطة بالمكقؼ الضاغط ، كيتـ ذلؾ مػف خػالؿ التدريجي في البرنامج بيدؼ خفض الردكد االنفعالية ال
 ثالثة مراحؿ:

 المرحمة األكلى: تضع الباحثة المسترشد فى حالة استرخاء تاـ0 0أ 
المرحمة الثانية: تطمب الباحثة مف المسترشد كتابة قائمة بالمكاقؼ التي تسبب ضغكط كتيديد  0ب 

 فعالية إلى أعالىا0لمكانتو االجتماعية، كترتيبيا رأسيان مف أقؿ المكاقؼ إثارة ان
المرحمة الثالثة: تدرب الباحثة المسترشد عف طريؽ التخيؿ إضعاؼ الحساسية المرتبطة بكؿ مكقؼ 
بإيجاد مخزكف شخصي مف العبارات اإليجابية التي تساعد عمى التعايش مع المكقؼ الضاغط كتزيد 

 ثقة الفرد بقدرتو عمى التغمب عمى المشكالت كالمكاقؼ الضاغطة0
 س انشابع: انًُىرج اإلسشادٌ ادلقرتذ يف حًُُت يهاساث انخعاَش االخخًاعٍاحملى
بحسب اليدؼ الرئيس لمدراسة الحالية كالمتمثؿ في التحقؽ مف فعالية برنػامج إرشػادم إنتقػائي فػي     

التالميػػذ المكىػػكببف الصػػـ، تتنػػاكؿ الجزئيػػة التاليػػة البرنػػامج لػػدل  التعػػايش االجتمػػاعيتنميػػة ميػػارات 
 رشادم المقترح كذلؾ كخالصة لإلطار النظرم كاستنادان لممرتكزات التالية:اإل 
 المبادلء األساسية التي يرتكز عمييا اإلرشاد االنتقائي0 -1 
 التي تـ استخالصيا مف األدبيات ذات الصمة0  التعايش االجتماعيميارات -2
  التعايش االجتماعي0الفنيات التي استخدمت في تنمية ميارات -3
 

 (، كيتضمف النمكذج المراحؿ التالية:2كفيما يمي عرضان لمضمكف النمكذج المقترح كما بالشكؿ)
 ادلشحهت األوىل)ادلشحهت انخشخُصُت(:  -2

يقـك المرشد بالتقكيـ التشخيصي قبؿ البدء في بناء البرنامج اإلرشادم،كييدؼ التقكيـ التشخيصي إلى 
شادية، كاألسباب التي تكمف كراء نقاط الضعؼ لدييـ؛ تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل المجمكعة اإلر 

كذلؾ مف أجؿ اختيار الفنيات كالممارسات اإلرشادية المالئمة لكؿ حالة، كيتمثؿ التقكيـ التشخيصي 
 فيمايمي:

تقييـ القدرات كالمكاىب الخاصة:  يستخدـ المرشد أدكات الدراسة المتمثمة في اختبار الذكاء،  0أ 
تكارم باإلضافة إلى الرجكع إلى سجالت المجمكعة اإلرشادية بالمدرسة لمتعرؼ كاختبار التفكير االب

 عمى قدراتيـ العقمية، كاالبتكارية، كالمغكية، كنكع المكىبة0
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التقييـ البيئي: يعتمد المرشد عمى المقابالت الفردية مع األخصائي النفسي كاالجتماعي  0ب 
ثيرات البيئة المحيطة بالمجمكعة اإلرشادية بالمدرسة كسجالت المجمكعة اإلرشادية لتقييـ التأ

المدرسة( عمى سمككيـ االجتماعي كاالنفعالي، ككضع تمؾ التأثيرات مكضع االعتبارات  –)األسرة 
 عند بناء البرنامج اإلرشادم0

يقـك المرشد بعرض قائمة ميارات التعايش االجتماعي عمى المجمكعة تقييـ االحتياجات اإلرشادية:  0ج 
 مع شرح مبسط لتمؾ الميارات لتقييـ المجمكعة اإلرشادية مدل حاجتيـ اإلرشادية ليا0اإلرشادية، 

 ادلشحهت انثاَُت)ادلشحهت انخًهُذَت(: -0
 كىي التي يتـ فييا التعارؼ بيف المرشد كالمجمكعة االرشادية، كيركز المرشد في ىذه المرحمة عمى:

كعة اإلرشادية، كبيف المجمكعة بعضيـ إرساء عالقة يسكدىا التقبؿ كالمحبة بيف المرشد كالمجم 0أ 
 البعض0

 إعطاء المجمكعة اإلرشادية فكرة عامة عف البرنامج كاليدؼ منو كالفائدة التي ستعكد عمييـ0 0ب 
 كضع القكاعد التي يجب االلتزاـ بيا أثناء الجمسات0 0ج 

 ادلشحهت انثانثت)ادلشحهت االَخقانُت(: -3
الميػارات المعرفيػة حػكؿ أبعػاد التعػايش االجتمػاعي التػي كىي التي يػتـ فييػا تقػديـ المفػاىيـ النظريػة، ك 

 يتناكليا البرنامج، كاألسس المعرفية لمتعامؿ معيا، كيركز المرشد في ىذه المرحمة عمى:
 تعريؼ المجمكعة اإلرشادية بمفيـك المكىكبيف الصـ كمشكالتيـ0 0أ 
 تصحيح المعمكمات الخاطئة في أذىانيـ عف اإلعاقة0 0ب 
 رشادية بميارات التعايش االجتماعي التي يسعى البرنامج لتنميتيا0تعريؼ المجمكعة اإل  0ج 
 تعريؼ المجمكعة اإلرشادية بمدل تأثير أفكارنا عمى مشاعرنا كسمككنا0 0د 
التدريب عمى بعض الفنيات التي سػيتـ اسػتخداميا فػي المرحمػة الرابعػة مػف البرنػامج: إعػادة البنػاء  0ق 

 دحض كتفنيد األفكار الالعقالنية0-المعرفي
 ادلشحهت انشابعت)يشحهت انعًم(: -1

كىي التي يتـ فييا تقديـ تمؾ اإلجراءات كممارسة المبادلء النظرية كالفنيات في تنمية ميارات     
 التعايش االجتماعي، تتـ تمؾ المرحمة مف خالؿ الخطكات التالية:

 أكالن: طرح مكاقؼ حياتية مر بيا أعضاء المجمكعة اإلرشادية، كيركز المرشد عمى:
 أف تككف المكاقؼ مكلدة لممشقة كاالنضغاط كمتكررة0 0أ 
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 أف تككف المكاقؼ ناتجة عف التركيز عمى اإلعاقة كليس المكىبة0 0ب 
 اختيار المكاقؼ التي يفسرىا التمميذ عمى أنيا تيديد لمكىبت كمكانتو االجتماعية0 0ج 

مؾ المكاقؼ، كيستخدـ المرشد ثانيان: تحديد األفكار السمبية عف الذات كاألفكار الالعقالنية المرتبطة بت
 في تمؾ الخطكة فنية تحديد األفكار التمقائية كالتالي:

 يشجع  المرشد أعضاء المجمكعة اإلرشادية عمى استخداـ التخيؿ إلعادة المكقؼ كتمثيمو0  0أ 
 يقـك المرشد بطرح أسئمة بسيطة مباشرة إلثارة األفكار التي تتداعى إلى تفكير أثناء المكقؼ0 0ب 

عديؿ تمؾ األفكار السمبية كالالعقالنية المرتبطة بالمكقؼ، كيستخدـ المرشد في تمؾ الخطكة فنية ثالثان: ت
 العمكد الثالثي، كدحض كتفنيد  األفكار الالعقالنية كالتالي:

 يشجع المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى تدكيف تمؾ األفكار بأسمكب مترابط0 -1
 تفنيد األفكار الالعقالنية0يدرب المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى دحض ك  -2
يدرب المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى استبداؿ األفكار الالعقالنية كالسمبية بأفكار أكثر عقالنية  -3

يجابية0  كا 
يشجع المرشد أعضاء المجمكعة اإلرشادية عمى التركيز عمى األفكار الجديدة اإليجابية كالعقالنية  -4

 تعرضكا لنفس المكقؼ0 ككيؼ يمكف أستخداميا لممرة القادمة إذا
تنمية ميارة التعايش مع الذات، كتستخدـ فنية إعادة رابعان: التدريب عمى ميارات التعايش االجتماعي: 

البناء المعرفي لتككيف صكرة إيجابية عف الذات، كتنمية ميارات التعايش مع مجتمع الصـ كالسامعيف 
اغط، كتستخدمفي تمؾ الخطكة فنية التنفيس مف خالؿ خفض الردكد االنفعالة المرتبطة بالمكقؼ الض

 كفنية تقميؿ الحساسية التدريجي0
 ادلشحهت اخلايست)ادلشحهت اخلخايُت(: -4

 كيركز المرشد في ىذه المرحمة عمى:
 تمخيص أىداؼ البرنامج لممجمكعة اإلرشادية0 0أ 
 تييئة أفراد المجمكعة اإلرشادية إلنياء البرنامج0 0ب 
 التعايش االجتماعي0التطبيؽ البعدل لمقياس ميارات  0ج 
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 يُهدُت انذساست إخشاءاحها
 أوالً : يُهح انذساست

 اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي ذم المجمكعة التجريبية الكاحدة0   
 ثاًَُا : جمخًع انذساست وعُُخه

مصـ كضعاؼ السمع تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في تالميذ المرحمة اإلعدادية بمدارس األمؿ ل
بمحافظة دمياط ، كقد تـ اختيار عينة الدراسة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بمدرسة األمؿ لمصـ 

(  تمميذات 6(، كبمغ عددىـ)2119/2121كضعاؼ السمع بشطا بمحافظة دمياط في العاـ الدراسي )
 16-13راكح أعمارىـ مابيف )لدييـ مكىبة أدائية فى مجاؿ الرسـ، كالتمثيؿ ، كالعزؼ، كالرياضة ، كتت

(، أما نسبة الذكاء المجمكعة اإلرشادية 1013( كاالنحراؼ المعيارل ليا)14067سنكات(، بمتكسط )
 (29950( كانحراؼ معيارل )114051( بمتكسط)112-119فتراكحت مابيف)

 ثانثًا: أدواث انذساست
 (   2112مكركمي ، ك عبد الفتاح ،  اختبار الذكاء غير المفظي لمصـ )إعداد كتقنيف  األداة األوىل:

 ( 210 -13لمفئة العمرية مف) تحديد نسبة ذكاء االفراد الصـاليدؼ مف االختبار:   -1
يتضمف اختبار الذكاء غير المفظي ثالثة أجػزاء)أ، ب، ج( كيتكػكف كػؿ منيػا مػف    كصؼ االختبار: -2

المسػػتكل العػػاـ لمفػػرد فػػي  ( فقػػرة تتػػدرج فػػي الصػػعكبة، كتسػػتخدـ فقػػرات الجػػزء األكؿ لتقػػدير11)
 الكظائؼ المعرفية، كيستخدـ الجزءاف اآلخراف في التنبؤ بالمستكل العقمي لمفرد0

الزمف المخصص لكؿ فقرة ثالث دقائؽ، كبعد أف ينتيي المفحكص مف اإلجابة عمى  زمف االختبار : -3
 فقرة ما يقـك الفاحص بتسجيؿ رقـ اإلجابة أماـ رقـ الفقرة 0

بحسب مفتاح التصحيح الذم يتضػمف أرقػاـ اإلجابػات الصػكاب يعطػى المفحػكص : تصحيح االختبار -4
درجة كاحػدة مقابػؿ كػؿ إجابػة صػكاب كال يعطػي درجػات عمػى اإلجابػات الخطػأ أك المترككػة، كتكػكف 

 الدرجة الخاـ لممفحكص ىي مجمكع درجات في فقرات األجزاء الثالثة0
 الخصائص السيككمترية لالختبار:   -5
( تمميذ كتمميذة 31الداخمى:  قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف ) صدؽ االتساؽ ( أ)

مف المعاقيف سمعيان بالمرحمة اإلعدادية، ثـ قامت بحساب االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة 
 0(918,1 – 917,1الكمية لالختبار، كتراكحت معامالت اإلرتباط مابيف)
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قامت الباحثة باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ كذلؾ عمى  ألفا كركنباخ:الثبات باستخداـ معامؿ  )ب(
(، كتراكحت معامالت ألفا عمى 893,1تمميذان ، ككاف معامؿ الثبات بيذه الطريقة ) )31عينة مف)

 ( ، كىي معامالت ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا893,0 – 726,1األبعاد مابيف)
 ( 1973بتكارل الشكمى الصكرة"أ" )إعداد كتقنيف أبكحطب، سميماف،اختبار التفكير اال  األداة انثاَُت:

 قياس القدرة عمى التفكير االبتكارم بإعتباره مؤشر عمى كجكد المكىبة0اليدؼ مف االختبار: -1
 يتككف ىذا االختبار مف ثالثة اختبارات فرعية:كصؼ االختبار:  -2
مالن، كيطمب مف المفحكص التفكير فى صكرة بناء الصكرة: كيتضمف ىذا االختبار شكالن بيضاكيان مظ 0أ 

 أك شىء يمكف رسمو بحيث يككف ىذا الشكؿ المظمؿ جزءان منو0
أشكاؿ ناقصة، كيطمب مف المفحكص إكماؿ ىذه األشكاؿ ( 11)تكممو الصكرة: يتضمف ىذا االختبار 0ب 

يقة عف طريؽ رسـ أشياء أك صكرة مثيرة لـ يسبؽ إلييـ أحد، كجعؿ ىذه الرسـك تحكى قصة ش
بقدر المستطاع عف طريؽ إضافة أفكار جديدة، كأخيران يقـك المفحكص باختيار عنكاف مناسب لكؿ 

 مف ىذه الرسكمات، ككتابتو فى المكاف المخصص لذلؾ0
( سؤاالن كؿ منيا عبارة عف خطيف متكازييف، كيمكف 18الخطكط المتكازية: يتضمف ىذا االختبار) 0ج 

 الصكرة المطمكب رسميا0 لممفحكصيف إضافة خطكط أخرل إلكماؿ
( دقائؽ لكؿ اختبار 11يستغرؽ تطبيؽ االختبار حكالى نصؼ ساعة، مكزعة بنحك )زمف االختبار:  -2

 فرعي0
يتككف االختبار مػف ثالثػة أبعػاد ككػؿ بعػد لػو طريقػة تصػحيح مختمفػة، كفيمػا يمػى تصحيح االختبار: -3

 شرح مكجز لطريقة تصحيح كؿ بعد:
باحتسػاب جميػع االسػتجابات مطركحػان منيػا االسػتجابات المكػررة أك  الطالقة: نحسب درجػة الطالقػة 0أ 

 غير ذات الصمة بالمثير0
-الزىػكر-األدكات المنزليػة-المركنة: يجمع عدد الفئات التى تككف فييا االستجابات، مثؿ: االنساف 0ب 

 0األدكات المدرسية000ألخ، كيجب أف يتـ حصر ىذه الفئات فى العينة الكمية قبؿ إعطاء الدرجة
األصالة: تقدر درجة األصالة عمى أساس ندرة االستجابة، كالندرة ىنا تنسب إلى االستجابات الفعمية  0ج 

(  فأقػؿ تسػاكل درجػػة 21التػى ظيػرت مػف أداء عينػة الدراسػة فاالسػتجابات التػى تتكػرر بنسػبة ) 
ة فييا ( تساكل درجة األصال41( إلى ) 21األصالة فييا أربع درجات، كتمؾ التى تتكرر بنسبة) 
( تسػػػاكل درجػػػة األصػػػالة فييػػػا 61( إلػػػى) 41ثػػالث درجػػػات، كاالسػػػتجابة التػػػى تتكػػػرر بنسػػبة) 
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تسػػاكل درجػػة األصػػالة فييػػا  81( إلػػى ) 61درجتػػاف، كاالسػػتجابة التػػى تتكػػرر بنسػػبة مػػف) 
 ( فأكثر تساكل درجة األصالة فييا صفران810درجة كاحدة، كاالستجابة التى تتكرر بنسبة ) 

 لسيككمترية لالختبار: الخصائص ا-5
( تمميذ كتمميذة 31صدؽ االتساؽ الداخمى: قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف ) ( أ)

مف المعاقيف سمعيان بالمرحمة اإلعدادية، ثـ قامت بحساب االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة 
 0(824,1 – 566,1الكمية لالختبار، كتراكحت معامالت اإلرتباط مابيف)

قامت الباحثة باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ كذلؾ عمى  الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ: )ب(
(، كتراكحت معامالت ألفا عمى 741,1تمميذان ، ككاف معامؿ الثبات بيذه الطريقة ) )31عينة مف)

 ( ، كىي معامالت ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا753,0 – 631,1األبعاد مابيف)
 

 )إعداد الباحثة(                  التعايش االجتماعي اختبار ميارات  األداة انثانثت:
اليدؼ مف بناء االختبار : ييدؼ ىذا االختبار إلى تحديد مستكل أداء التالميذ المكىكبيف الصـ  -1

عمى لمتعايش االجتماعي ، حيث إف ىذا التحديد يسيـ في الكقكؼ عمى مستكل التغيرات التي تطرأ 
 عينة الدراسة الحالية بخصكص متغير التعايش االجتماعي قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج0

 بناء االختبار  -2
: بػػالرجكع لألدبيػػات التػػي تناكلػػت ميػػارات التعػػايش االجتمػػاعي تحديػػد ميػػارات التعػػايش االجتمػػاعي 0أ 

باإلطػػار عامػػة  كالدراسػػات التػػي تناكلػػت ميػػارات التعػػايش االجتمػػاعي لػػدل الصػػـ  كمػػا ىػػك مكضػػح 
التالميػذ الكاجب تنميتيا لػدل  بميارات التعايش االجتماعيتـ إعداد قائمة النظرم؛ كبناءان عمى ذلؾ 

  المكىكبيف الصـ0 

: اعتمدت الباحثة في صياغة مفردات اختبػار ميػارات التعػايش االجتمػاعي صياغة مفردات االختبار 0ب 
الصـ، كقد ركعػي أثنػاء صػياغة مفػردات عمى مكاقؼ حياتية يفترض أف يمر بيا غالبية المكىكبيف 

 :االختبار مايمي

اإليجاز: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بمغة بسيطة مكجزة تناسب القدرات المغكية لممعاقيف  10
 سمعيان0

الحدث الضاغط: أف يتـ صياغة المكقؼ بحيث يتضمف حدث ضاغط كميدد لمكانتة االجتماعية  20
 حيطيف بو0 كيتحدل قدراتو مف قبؿ األشخاص الم
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تقييـ الحدث الضاغط: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بحيث تككف قابمة أف تطرح تساؤالت  30
 تحتاج اإلجابة عمييا ممارسة العمميات المعرفية المتمثمة في عمميات التقييـ التي يقـك بيا الفرد0

يان في مجتمع الصـ المجتمعية: أف ترتبط المكاقؼ الحياتية بخبرات يمر بيا المكىكب المعاؽ سمع 40
 )أقرانو ذكم المكاىب المحدكدة كأقرانو غير المكىكبيف(، كمجتمع السامعيف0

الحبكة: مراعاة الحبكة القصصية في صياغة المكقؼ بمعنى أف يبدأ المكقؼ بمثيرات لمحدث  50
الضاغط ثـ يتفاقـ الحدث لمكصكؿ إلى نقطة الصراع بيف التقبؿ االجتماعي كمكىكب معاؽ سمعيان 

 ف ناحية، كحاجتو إلى تأكيد ذاتو عمى أنو مكىكب ك مميز عف اآلخريف0 م

 بناء معايير تقييـ األداء)الركبرؾ(  -3

 تـ بناء معايير تقييـ األداء مف خالؿ الخطكات التالية: 
: يتـ تحديد الميارة التي يتـ بناء معايير تقييـ األداء ليا، كيتضمف اختبار ميارات تحديد المجاؿ 0أ 

جتماعي  ثالث ميارات رئيسة:  التعايش مع الذات، كالنعايش مع مجتمع الصـ  التعايش اال
 كالتعايش مع مجتمع السامعيف0

: يتـ تحديد معايير األداء لكؿ ميارة رئيسة مف خالؿ تجزئة الميارة الرئيسة تحديد معايير األداء 0ب 
 إلى مجمكعة مف الميارات الفرعية0

مف الميارات التالية: التعرؼ عمى القدرات الذاتية، كقبكؿ الذات،  مثاؿ: ميارة التعايش مع الذات تتككف
 كالثقة في القدرات الذاتية عمى مكاجية المكقؼ الضاغط0

: يتـ كصؼ السمككيات المككنة لكؿ ميارة فرعية بحسب تسمسؿ حدكثيا أك تحديد مكاصفات األداء 0ج 
 تنفيذىا مف قبؿ المفحكص0

 الذات فيمايمي: مثاؿ: تتمثؿ مكاصفات األداء لقبكؿ

 تقدير الصفات  الجيدة0 10

 قبكؿ نقاط الضعؼ0  20

 محاكلة تحسيف نقاط الضعؼ0 30

اختيار التدرج المناسب عمى سمـ التقدير المفظي لتقدير مدل إنجاز تحديد مستكيات األداء:  د0 
 الميارة؛ كذلؾ كفقان لطبيعة الميارة كمجمكعة السمككيات المتضمنة فييا0
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ديقؾ في مسابقة فنية، كارتكب العديد مف األخطاء أثناء المسابقة، كبعد مثاؿ:  اشترؾ أحمد ص
االنتياء مف المسابقة ظؿ يقكؿ لنفسو عبارات سمبية: أنا فاشؿ، أنا غير نافع، باعتبارؾ صديؽ ألحمد 

 كيؼ يمكنؾ أف تساعده عمى تصحيح قبكلو لقدراتو؟ 

 ي:يمكف تحديد مستكيات األداء في المفردة السابقة كمايم
 مستكل أداء منخفض: إذا قاـ المفحكص بتحكيؿ العبارات السمبية إلى إيجابية0 10

مستكل أداء متكسط:  إذا قاـ المفحكص بتحكيؿ العبارات السمبية إلى إيجابية، مع تقديـ أدلو عمى  20
 عدـ صحة تمؾ األفكار0

مع تقديـ أدلو عمى إذا قاـ المفحكص بتحكيؿ العبارات السمبية إلى إيجابية، مستكل أداء مرتفع:  30
 عدـ صحة تمؾ األفكار، كالبحث عف األخطاء التي أرتكبيا كمحاكلة تالفييا في المرة القادمة0

تكضيح الغرض مف تطبيؽ االختبار، التأكيد عمػى التطبيػؽ بشػكؿ فػردم،  صياغة تعميمات االختبار: -4
 ستجابة بزمف محدد0كالتعريؼ بطريقة طرح أسئمة االختباركتسجيؿ االستجابة، كعدـ إرتباط اال

تػػػـ اختيػػػار عينػػػة  فػػػى الدراسػػػة الحاليػػػة:  الختبػػػار التعػػػايش االجتمػػػاعيالخصػػػائص السػػػيككمترية  -5
 تالميػػذ الصػػـ مػػف الػػذككر كاإلنػػاث بمختمػػؼ الصػػفكؼ الدراسػػية بالمرحمػػة اإلعداديػػةعشػػكائية مػػف ال

كتمميػػذة، كتػػـ ( تمميػػذان 41مدرسػػة األمػػؿ لمصػػـ كضػػعاؼ السػػمع بػػدمياط الجديػػدة، كبمػػغ عػػددىـ )ب
ىػذه العينػة فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني مػف العػاـ  ميػارات التعػايش االجتمػاعي عمػىتطبيؽ اختبػار 

   0 كذلؾ  بيدؼ حساب صدؽ االختبار، كثباتوـ( ؛  2121 -2119الدراسي )

 أوالً: صذق االخخباس:
 انصذق انظاهشٌ - أ

 تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم مف خالؿ: 
:  قامت الباحثة بعرض الصيغة األكليػة لالختبػار عمػى محكمػيف مػف محكميفعرض االختبار عمى ال 10

ذكل الخبرة كاالختصاص العممى فى مجاؿ التربية الخاصة كعمـ النفس التربػكل ، حيػث طمػب مػنيـ 
التفضؿ بإبداء الرأل حػكؿ سػالمة الصػياغة المغكيػة لكػؿ فقػرة مػف الفقػرات، كبيػاف مػدل إنتمػاء كػؿ 

درج تحتو، كمػدل مناسػبو فقػرات االختبػار مػع عينػة الدراسػة، كقػد كانػت نسػبة فقرة لممجاؿ الذل تن
 ( فأكثر بيف آراء أعضاء لجنة التحكيـ؛ كبناء عمى ذلػؾ تػـ إجػراء بعػض التعػديالت،  81اإلتفاؽ)

كمػػػف ىػػػذه التعػػػديالت: حػػػذؼ أسػػػماء األشػػػخاص) أحمػػػد، سػػػارة،000( كاسػػػتبداليا بصػػػفة الشػػػخص 
 يؿ لبعض الكممات التي التؤثر عمى طبيعة المكقؼ المقدـ0الجار،000(، كتعد -)الصديؽ
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: تـ تطبيؽ االختبار في صكرتو األكلية عمى عينة  التطبيؽ االستطالعي المبدئي لالختبار 20
( طالب مف ذكم اإلعاقة السمعية لضبط عرض 7( طالب عادييف، ك)8استطالعية تتككف مف: )

 دارة مكقؼ االختبار0 المكاقؼ كالحصكؿ عمى االستجابات كتسجيميا كا  
 صدؽ االتساؽ الداخمى -ب
 معامؿ ارتباط كؿ مفردة مع البعد الخاص بيا:-1

( ، كما 41تـ حساب معامالت االرتباط بيف المفردات كأبعاد االختبار لدل العينة االستطالعية )ف=     
 ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
 الجتماعي( معامالت ارتباط المفردات بأبعاد التعايش ا1جدكؿ )

رقـ 
 المفردة

 رقـ التعايش مع الذات  
 المفردة

 رقـ  الصـالتعايش مع مجتمع 
 المفردة

 التعايش مع مجتمع السامعيف  

1 788,1** 7 763,1** 14 886,1** 
2 183, 1 8 586,1** 15 878,1** 
3 311,1 9 154,1 16 348,1* 
4 915,1** 11 594,1** 17 719,1** 
5 839,1** 11 922,1** 18 842,1** 
6 763,1** 12 843,1** 19 249,1 
  13 811,1**   

 (111,1)**( داؿ إحصائيا عند مستكل )  
كيتضػػػح مػػػف الجػػػػدكؿ السػػػابؽ أف جميػػػع المفػػػػردات مرتبطػػػة بأبعادىػػػا ارتبػػػػاط داؿ إحصػػػائيان عنػػػػد 

، 3، 2ردات )(، بينمػا المفػ15,1(  داؿ إحصػائيان عنػد مسػتكل)16، فيما عدا المفردة )(11,1مستكل)
 ( كانت معامالت ارتباطيا بأبعادىا غير داؿ إحصائيان190، 9
 معامؿ االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية:-2

كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد التعايش االجتماعي كالدرجة الكمية لالختبار كما ىك مكضػح 
 -(: 2بالجدكؿ التالي رقـ )
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 ت االرتباط بيف أبعاد التعايش االجتماعي كالدرجة الكمية لالختبار( معامال2جدكؿ ) 
التعايش مع مجتمع    الصـالتعايش مع مجتمع  التعايش مع الذات   البعد 

 السامعيف   
الدرجة الكمية 
 لالختبار  

 **938,1 **791,1 **854,1 ------ التعايش مع الذات  
التعايش مع مجتمع 

   الصـ
------ ------ 796,1** 951,1** 

التعايش مع مجتمع 
 السامعيف  

------ ------- ------- 918,1** 

 (111,1)**( داؿ إحصائيا عند مستكل ) 
كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ االرتباط بيف أبعاد االختبار كبعضيا الػبعض داؿ إحصػائيان 

 لالختبار0(0  مما يشير إلي اتساؽ البناء الداخمي 1011عند مستكل)
 ثاًَُا: ثباث االخخباس

  ثبات مفردات االختبار بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ : - أ
كذلؾ بطريقة معامؿ ألفا  SPSS(20)تـ حساب ثبات مفردات االختبار باستخداـ برنامج اإلحصاء     

ي ( تمميذان ، كف41لمفردات االختبار لدل العينة المككنة مف )ف =  Cronbach’s Alphaكركنباخ 
كؿ مرة يتـ حذؼ درجة إحدل المفردات مف الدرجة الكمية لالختبار، كأسفرت تمؾ الخطكات عف كجكد 

 عدد مف المفردات غير الثابتة في االختبار0
 (41معامالت ثبات مفردات اختبار التعايش االجتماعي  لدل العينة االستطالعية)ف=  (3جدكؿ ) 

 معامؿ ألفا المفردة  معامؿ ألفا المفردة  معامؿ ألفا المفردة

1 913,1 8 919,1 15 913,1 
2 492,1 9 924,1 16 923,1 
3 929,1 11 921,1 17 919,1 
4 919,1 11 911,1 18 913,1 
5 912,1 12 914,1 19 924,1 
6 915,1 13 913,1   
7 914,1 14 911,1   

 921,1معامؿ ألفا لممقياس بدكف حذؼ أل مفردة=
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، 9، 3، 2باستثناء المفردات ذات األرقاـ ) ابؽ أف: جميع المفردات ثابتةيتضح مف الجدكؿ الس
 (921,10( إلي   )919,1(، كتراكحت قيـ ثبات مفردات االختبار مف )19، 16

 

 الثبات الكمى لالختبار بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ:  - ب
 

 (4جدكؿ ) 
 الدرجة الكميةمعامؿ ثبات ألفا كركنباخ لألبعاد اختبار التعايش االجتماعي ك 

 معامؿ ثبات ألفا كركنباخ  األبعاد الرئيسة

 757,1 التعايش مع الذات 
 826,1   الصـالتعايش مع مجتمع 

 776,1 التعايش مع مجتمع السامعيف
 921,1 األبعاد ككؿ 

 باستخداـ التجزئة النصفية: -ج
خداـ معادلتي سبيرماف / براكف، حيث تـ حساب معامؿ الثبات الكمي بطريقة التجزئة النصفية باست    

(، حيث 15كجتماف بعد حذؼ المفردات غير الثابتة، كتتضح نتائج ىذا التحميؿ مف الجدكؿ التالي رقـ)
( 859,1( بطريقة سبيرماف / براكف، كيساكم )869,1كجد أف معامؿ الثبات الكمي لالختبار يساكم)

 لثبات الكمي الختبار التعايش االجتماعي0 بطريقة جتماف، كىك معامؿ ثبات مرتفع مما يدؿ عمى ا
 ثبات اختبار التعايش االجتماعي بطريقة التجزئة النصفية ( 5جدكؿ ) 

 41عدد أفراد العينة = 19عدد المفردات =

معادلة الثبات بطريقة سبيرماف / براكف )في حالة تساكم 
 868,1الطكؿ( =

 

 767,1معامؿ االرتباط بيف الجزأيف =

ت بطريقة سبيرماف / بركاف )في حالة عدـ تساكم معامؿ الثبا
 869,1الطكؿ(= 

 859,1معامؿ ثبات التجزئة النصفية بطريقة جتماف =

 مفردة في الجزء الثاني 9 مفردة في الجزء األكؿ 11
 891,1معامؿ ألفا في الجزء الثاني =  841,1معامؿ ألفا في الجزء األكؿ =

  
الكمي لالختبار ككذلؾ األبعاد الثالث المككنة الختبار التعايش كيتضح مف خالؿ ما سبؽ الثبات   

 االجتماعي لدل العينة االستطالعية الحالية0
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 انصىسة انُهائُت نالخخباس: 
( 19، 16، ، 9، 3، 2بعد التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لالختبار، تبيف أف المفردات)     

إعادة صياغة تمؾ المفردات، كأصبحت مفردات االختبار    افتقدت مؤشرات الصدؽ كالثبات؛ كبالتالي تـ
(  6( مفردات لمبعد الثانى ، )7( مفردات لمبعد األكؿ ،) 6( مفردة، مكزعة عمى أبعاد االختبار، )19) 

ىى الدرجة الكسيطية  19درجة، كتعتبر الدرجة  48-6مفردات لمبعد الثالث ، كتتراكح الدرجات مابيف 
 تمميذ منخفض ميارات التعايش االجتماعي0التى يعتبر فييا ال

 تصحيح االختبار -6
 يتـ رصد درجات االستجابات عمى النحك التالي: 0 أ

سمـ التقدير المفظي الختبار التعايش االجتماعي لممكىكبيف الصـ، كيتـ تقدير بالرجكع إلى     
 استجابات المفحكص كفؽ المستكيات المعيارية التالية :

 فحكص درجة كاحدة0مستكل منخفض: يخصص لمم 10
 مستكل متكسط: يخصص لممفحكص درجتاف0 20
 مستكل متقدـ: يخصص لممفحكص ثالث درجات0 30
 ال يعطي درجات لممفحكص عمى اإلجابات الخطأ أك المترككة0 40

 يتـ تحديد مستكل ميارات التعايش االجتماعي لممفحكص كالتالي:  0 ب
رجة لممفردة ىي ثالث درجات فتصبح ( مفردة ، كأقصى د19باعتبار أف عدد مفردات االختبار)    

( درجة، كبعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية كجد أف 57الدرجة العظمى لالختبار ىي )
( درجة، كتبعُا ليذه الدرجة يمكف تكزيع مستكيات ميارات التعايش 19الدرجة الكسيطية )

 االجتماعي كما ىك مكضح بالمخطط 
 
 
 
 

 
 

 تكزيع درجات اختبار التعايش االجتماعي عمى المستكيات المقابمة( مخطط 4شكؿ) 

19 

21 38 
39 57 
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 كمف خالؿ المخطط تتكزع مستكيات ميارات التعايش االجتماعي عمى ىذا النحك:
 درجة فأقؿ0 19مستكل منخفض مف ميارات التعايش االجتماعي: إذا حصؿ المفحكص عمى  10
: 21مفحكص عمى درجة تتراكح بيف)مستكل متكسط مف ميارات التعايش االجتماعي: إذا حصؿ ال 20

 ( درجة380
: 39مستكل متقدـ مف ميارات التعايش االجتماعي: إذا حصؿ المفحكص عمى درجة تتراكح بيف) 30

 ( درجة570
 

 كخُب ادلسرتشذ )إعذاد انباحثت(   األداة انشابعت: 
، شخيصي، كنتائج التقكيـ التالتي تـ تحديدىاميارات ال، ك الدراسة الحاليةفي ضكء أىداؼ 

 :ميتضمف ما يك ، كتيب المسترشدقامت الباحثة بإعداد 
 :( جمسة مكزعة عمى خمس كحدات، تتمثؿ فيمايمي14الكتيب ): تضمف الكتيبمككنات  -1
 (:  كىي الخاصة بالتعارؼ بيف المرشد المجمكعة اإلرشادية20-1الكحدة األكلى )الجمسات مف 0أ 
 بالجانب المعرفى مف البرنامج اإلرشادم0 (:  كىي الخاصة6-3الكحدة الثانية )الجمسات مف  0ب 
 (: كىي الخاصة بميارات التعايش االجتماعي130-7الكحدة الثالثة ) الجمسات مف  0ج 

 (: كىي الجمسة الختامية لمبرنامج140الكحدة الرابعة )الجمسة  0د 

عنكاف الجمسة ، كأىداؼ الجمسة، كاإلطار التنظيمي مككنات الجمسة :  تتضمف الجمسة مايمي:   -2
لعاـ لمجمسة، كمجمكعة مف األنشطة التي يتـ مف خالليا تحقيؽ أىداؼ الجمسة، ك أسئمة لتقييـ ا

 :  الجمسة مايميكقد ركعي أثناء إعداد محتكل الجمسة، كتطبيقات، 
تنبع المكاقؼ فى جمسات البرنامج اإلرشادل مف خبرات حياتية مر بيا المراىقيف الكاقعية :  0أ 

فى معزؿ عنيـ، كحتى تساعدىـ عمى المشاركة فى البرنامج بكؿ  المكىكبيف الصـ حتى التككف
 اىتماـ كشغؼ0

االستثمار: تستثمر الجمسات اإلرشادية مكاىب كطاقات عينة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج؛  0ب 
كذلؾ مف خالؿ اعتماد محتكل البرنامج عمى األنشطة الفنية كالتمثيمية، كالتركيز عمى نقاط القكة 

 ط الضعؼ0في عالج نقا

األكلكية: تعمؿ الجمسات عمى تحقيؽ األىداؼ المعرفية لمبرنامج )تعديؿ األفكار الالعقالنية( أكالن ثـ  0ج 
 يمييا األىداؼ السمككية)التدريب عمى الميارات(0
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التنفيس االنفعالي:  تتيح أنشطة الجمسة الفرصة لممسترشد لمتعبير عف مشاعره كأفكاره  0د 
 الكعى بيا، كالقدرة عمى التحكـ فييا0كمشكالتو؛ كبالتالي زيادة 

 القصةاالعتماد عمى صياغة محتكل الجمسة بمغة بسيطة تناسب القدرات المغكية لمصـ، ك البساطة:  0ق 
ثارة دافعيتالمسترشدفي تشكيؽ  مما يسيـ؛ المصكرة في عرض المحتكل  لمتعمـ0   و، كا 

 ادلششذ  )إعذاد انباحثت(   دنُم  األداة اخلايست: 
االنتياء مف بناء كتيب المسترشد كفؽ النمكذج اإلرشادم المقترح بالدراسة الحالية ، تـ  بعد    

 :تصميـ دليؿ المرشد، كقد تضمف الدليؿ
طبيعة عينة  ، كتكضيح فمسفة الدليؿ كالنمكذج اإلرشادممقدمة الدليؿ : يتـ فيو التمييد الستخداـ  10

 يش االجتماعي0 الدراسة مف المكىكبيف الصـ، كماىية ميارات التعا
المرجك تحقيقيا حيث الفرعية مف اليدؼ العاـ مف الدليؿ ، كأىداؼ  شمؿ كالن يؼ الدليؿ : اىدأ 20

 شممت أىداؼ معرفية ككجدانية كميارية0
  0بكؿ مرحمة فيو لمخطكات المتبعةفيو كصؼ  يتـ: النمكذج المقترح لمبرنامج اإلرشادم 30
يتـ تكضيح االرشادات التي يجب مراعتيا  شادم:تصكر لطريقة السير في جمسات البرنامج اإلر  40

، كيشتمؿ لتحقيؽ اليدؼ المطمكب النمكذج اإلرشادم المقترحباستخداـ  لجمساتأثناء السير في ا
الخطكات األدكات المستخدمة، زمف الجمسة، ، الفنيات المستخدمة في الجمسة عمى:  التصكر 

 –األنشطة  –كنات الجمسة )التمييد لمجمسة اإلجرائية التي يتبعيا المرشد في كؿ مككف مف مك
 التطبيقات(0  –التقييـ 
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 سابعًا: جتشبت انذساست
 اختيار عينة الدراسة: -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختيار العينة إجراءات( يكضح 5شكؿ)
 :التعايش االجتماعيالتطبيؽ القبمي الختبار ميارات  -2

عمى المجمكعة اإلرشادية في نياية الفصؿ الدراسي  التعايش االجتماعيتطبيؽ اختبار ميارات تـ     
ـ(؛ كذلؾ بعد شرح المرشد الغرض مف التطبيؽ لممجمكعة، مع 2119/2121الثاني مف العاـ الدراسي)

 ةاختيار المدرسة عينة الدراس
 )مدرسة األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع بشطا(

 

 ترشيحات المعمميف
 يذالتمم سجؿ 

 

 اختبار الذكاء
 

 اختبار التفكير االبتكارم 
 

 لمتفكير االبتكارل 
 

 عينة
 الدراسة النيائية 

 

بالتعاكف مع منسؽ المكىبة تـ حصر 
التالميذ المكىكبيف؛ كذلؾ فى ضكء 
ترشيحات معممييـ كاإلطالع عمى 

مف حيث بالتالميذ السجالت الخاص 
التى يقـك بيا داخؿ  األنشطة

   كالمسابقات خارج المدرسة0 المدرسة، 

تطبيؽ اختبار الذكاء غير المفظي لمصـ، 
ثـ تحكيؿ الدرجات الخاـ التى يحصؿ 
، عمييا التالميذ إلى درجات معيارية

اختيار التالميذ الذيف كاف نسبة ذكائيـ 
 0( درجة فأكثر112أعمى مف المتكسط )

تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير االبتكارل، 
لتالميذ الذيف حصمكا عمى كقد تـ حصر ا

( درجة 58مستكل أعمى مف المتكسط )
 0 فأكثر

04 

51 

9 

8 

2 

( تمميذ لعدـ انتظاميما فى 2تـ استبعاد )
 البرنامج؛  كذلؾ الرتباطيـ بالعمؿ في الكرش
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ة تكضيح التعميمات الخاصة باإلجابة عمى فقرات االختبار، كمف المالحظات التي الحظتيا الباحث
 خالؿ ىذا التطبيؽ:

إنخفاض الدافعية: إنخفاض دافعية  بعض أفراد المجمكعة اإلرشادية لالستمرار في اإلجابة عمى  0أ 
 مفردات االختبار، كقد قاـ المرشد بتشجيعيـ عمى استكماؿ اإلجابة في ضكء الغرض مف التطبيؽ0

بار التعايش االجتماعي كجد شيكع األفكار السمبية: بتحميؿ إستجابات المجمكعة اإلرشادية عمى اخت 0ب 
كؿ شيء يقكمكف بو، كأيضان لـك الذات عمى كؿ  ىإمتالكيـ أفكار سمبية عف الذات كتطبيقيا عم
 األشياء الخطأ التي يمكف أف تحدث حكليـ00

متكسط عمى مفردات أداء مستكل التعايش االجتماعي: حقؽ أفراد المجمكعة اإلرشادية مستكل  0ج 
( في حيف كاف مستكل أدائيـ منخفض عمى 61,1الصـ  بمتكسط ) ميارات التعايش مع مجتمع

( كالتعايش مع مجتمع السامعيف بمتكسط 83,1مفردات ميارتي التعايش مع الذات بمتكسط )
(61,10) 
 تطبيؽ البرنامج اإلرشادم:  -3

سات تطبيقنا قبمينا عمى المجمكعة اإلرشادية، قاـ المرشد بالبدء في جم الدراسةبعد تطبيؽ أداة 
البرنامج بعد التكاصؿ مع الباحثة الستالـ دليؿ المرشد  كالكتيب الخاص بأفراد المجمكعة اإلرشادية ، 

/  6/  7كقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج ثمانية أسابيع، بكاقع ثالث أياـ أسبكعيان ، كذلؾ في الفترة مف 
مكذج اإلرشادم المقترح ـ، كقد تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كفؽ الن2121/ 7/  21ـ إلى 2121

 بالدراسة الحالية، كمف المالحظات التي الحظتيا الباحثة خالؿ ىذا التطبيؽ: 
مالحظات عمى دليؿ المرشد: الحظت الباحثة مف خالؿ مناقشتيا مع المرشد عدـ كضكح  بعض  0أ 

ـ األفكار الفنيات مثؿ: فنية العمكد الثالثي، كفنية دحض كتفنيد األفكار الالعقالنية، ككذلؾ مفيك 
 الالعقالنية؛ كبناءان عمى ذلؾ أجرت الباحثة تعديالت عمى الدليؿ0

مالحظات عمى كتيب المسترشد: أبدت المجمكعة اإلرشادية إعجابيا بإخراج الكتيب، كساىمت  0ب 
الصكر في إيصاؿ اليدؼ مف الجمسة بكقت كجيد أقؿ ، كما إنيا إحدل كسائؿ التكاصؿ الكمي مع 

 الصـ0
: كجكد صعكبة لدل المجمكعة اإلرشادية عمى الفيـ االستنتاجي لمغزل بعض الفيـ المباشر 0ج 

الفيؿ األسير(، فمف األفضؿ أف تككف القصص  -األنشطة القصصية مثؿ قصة  )الضفدع األصـ
 المقدمة ليـ مباشرة دكف رمكز مجردة0
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التى زمف الجمسة: الحظت الباحثة أف بعض األنشطة تحتاج إلى زمف أكبر كخاصة األنشطة  0د 
تتطمب مف المجمكعة اإلرشادية تحديد كتعديؿ األفكار السمبية؛ كبناءان عمى ذلؾ تـ إجراء تعديالت 

 لمزمف المخصص لبعض الجمسات كاألنشطة0
التعزيز:  استخدـ المرشد تمؾ الفنية باستمرار كبأشكاؿ كصكر متعددة مادية كمعنكية كسبيؿ  0ق 

كاصمو التدريبات داخؿ الجمسة، كمف أساليب التعزيز لتدعيـ المجمكعة اإلرشادية كتشجيعيـ عمى م
التي شجعت المجمكعةاإلرشادية عمى االلتزاـ بحؿ التطبيقات المكجكدة في نياية كؿ جمسة ىك 
الجمع  بيف أسمكب التدعيـ الذاتى كالمتمثؿ فى إدراؾ المسترشد لما طرأ عمى سمككو مف تحسف، 

يع المرشد لممجمكعة اإلرشادية عند اتيانيـ بالسمكؾ كأسمكب التدعيـ الخارجى كالمتمثؿ فى تشج
 المطمكب منيـ بطريقة صحيحة0

تفاعالت المجمكعة اإلرشادية خالؿ مراحؿ البرنامج: بدت المجمكعة اإلرشادية أكثر تفاعالن مع  0ك 
 التقدـ في مراحؿ البرنامج، كيمكف تكضيح تمؾ التفاعالت في كؿ مرحمة كمايمي:

حظت الباحثة ضعؼ تفاعؿ المجمكعة اإلرشادية مع األنشطة حيث إنيـ لـ المرحمة التمييدية:  ال 10
تضح ذلؾ مف خالؿ تقييـ الجمسات كعدـ اإللتزاـ بحؿ  يتعرضكا قبؿ ذلؾ إلم برنامج إرشادم، كا 

 التطبيقات0
المرحمة االنتقالية:  بدأت المجمكعة اإلرشادية أكثر إندماجان مع أنشطة الجمسات كخاصة عندما تـ  20

تضح ذلؾ مف خالؿ مشاركتيـ  ألىـ  المشاكؿ، تقدي ـ نماذج لشخصيات مف المكىكبيف المعاقيف، كا 
كاألفكار ، كالمشاعر، التى يتعرضكا ليا كيعانكا منيا فى حياتيـ اليكمية نتيجة لمتبايف الشاسع بيف 

 مايمكف القياـ بو )المكىبة( كماال يمكف القياـ بو)اإلعاقة السمعية(0
أصبحت المجمكعة اإلرشادية  أكثر تفاعالن مع األنشطة كمع بعضيـ البعض ، مرحمة العمؿ:   30

تضح ذلؾ مف خالؿ عدـ إكتفائيـ بالمكاقؼ الحياتية المكجكدة باألنشطة بؿ إنيـ سردكا مكاقؼ  كا 
أخرل مركا بيا ، كما أف أصدقائيـ غير المشاركيف في البرنامج طمبكا مف المرشد السماح ليـ 

 امج0بااللتحاؽ بالبرن
لتعايش االجتماعي، االمرحمة الختامية : بدت المجمكعة اإلرشادية أكثر إيجابية كتمكنان لميارات  40

كما أنيـ أشاركا إلى شعكرىـ بحدكث تغير في شخصيتيـ مف حيث اإليجابية كالثقة بالذات، 
 0  كاالستفادة مف فنيات العمكد الثالثي كاالسترخاء كالحديث الذاتي في المكاقؼ الحياتية
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إلى البرامج اإلرشادية: أبدت المجمكعة اإلرشادية رغبتيا في االحتفاظ  الصـحاجة المكىكبيف  0ز 
بالكتيب، كتمنكا استمرارية البرنامج، ، كطمبكا مف المرشد أف يكفر لو المشاركة في برامج  أخرل 

 مف ىذا النكع تركز عمى االستقاللية كتنمية المكىبة0
 : التعايش االجتماعيميارات التطبيؽ البعدم الختبار  -4

 التعايش االجتماعيبعد إنتياء المجمكعة اإلرشادية مف البرنامج تـ إعادة تطبيؽ اختبار ميارات      
 ، كمف المالحظات التي الحظتيا الباحثة أثناء ىذا التطبيؽ مايمي: 

الختبار التمكف: قمة استفسارات المجمكعة اإلرشادية عف كيفية االستجابة عمى مفردات ا 0أ 
 بالمقارنة بالتطبيؽ القبمي0

أفكار أكثر إيجابية: بتحميؿ إستجابات المجمكعة اإلرشادية في اختبار التعايش االجتماعي كجد  0ب 
 التركيز عمى نقاط القكة لدييف المتمثمة فيي المكىبة،  كقبكؿ الذات كماىي0

تبار، مقارنة بالتطبيؽ الثقة : تميزت المجمكعة اإلرشادية بسرعة االستجابة عمى فقرات االخ 0ج 
 القبمي حيث تميز أدائيف  بالتردد نسبيان0 

التغذية الراجعة: حرصت معظـ أفراد المجمكعة اإلرشادية عمى معرفة درجاتيـ لممقارنة بينيا  0د 
 كبيف الدرجة القبمية0

 َخائح انذساست 

األكؿ كحتى الرابع  بالرجكع إلى أسئمة الدراسة الحالية فقد تـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة مف    
 كالتالي:

التي يجب تنميتيا لدل التالميذ المكىكبيف الصـ؟ حيث تـ  التعايش االجتماعيما ميارات  10
 كما ىك مكضح باإلطار النظرم لمدراسة الحالية0 التعايش االجتماعياستخالص ميارات 

؟ حيث تـ  االجتماعي التعايشما صكرة نمكذج إرشادم قائـ عمى النظرية االنتقائية لتنمية ميارات  20
 اقتراح نمكذج إرشادم كما ىك مكضح باإلطار النظرم لمدراسة الحالية0

ما صكرة برنامج إرشادم ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراسة الحالية لتنمية  30
 لدل التالميذ المكىكبيف الصـ؟ حيث تـ إعداد كتيب المسترشد كما ىك التعايش االجتماعيميارات 

 مكضح بأدكات الدراسة0
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ما صكرة دليؿ إرشادم لممرشد ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراسة الحالية  40
لدل التالميذ المكىكبيف الصـ ؟ حيث تـ إعداد دليؿ المرشد كما  التعايش االجتماعيلتنمية ميارات 

 ىك مكضح بأدكات الدراسة0
 راسة اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف الدراسة الحالية0كتتناكؿ الجزئية التالية مف الد      

ما فعالية البرنامج اإلرشادل المقترح في الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الخامس : كالذم ينص عمى)
؟( كتتحدد اإلجابة عف ىذا لدل التالميذ المكىكبيف الصـ التعايش االجتماعيالحالية فى تنمية ميارات 

"يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند صحة فرض الدراسة كالذم ينص عمى  السؤاؿ مف خالؿ التحقؽ مف
بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ  القبمى كالبعدم  1015مستكل داللة 

التعايش مع مجتمع  -التعايش مع الذاتعمى مستكل ميارات) التعايش االجتماعيالختبار ميارات 
كيبيف الجدكؿ التالي كالميارات ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدل"،  -يفالتعايش مع مجتمع السامع -الصـ

نتائج اختبار كيمككسكف لداللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة 
 0التعايش االجتماعيالتجريبية عمى اختبار ميارات 
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رجات التطبيؽ)القبمى كالبعدم( لممجمكعة التجريبية عمى اختبار ( لداللة الفركؽ بيف رتب دZ( يكضح قيـ )6جدكؿ)
 التعايش االجتماعي 

 

 البعد

-عدد الرتب )السالبة
 المتعادلة(-المكجبة

  البعدل -التطبيؽ القبمى

 Zقيـ 

 

 مجمكع الرتب متكسط الرتب الداللة

 المكجبة السالبة المكجبة السالبة

 1015 20226- 21 1 3051 1 لسالبة الرتب ا 1 التعايش مع الذات 

 الرتب المكجبة  6

 الرتب المتعادلة 1

التعػػػػػايش مػػػػػع مجتمػػػػػع 
 الصـ 

 1015 20217- 21 1 3051 1 الرتب السالبة 1

 الرتب المكجبة  6

 الرتب المتعادلة 1

التعػػػػػايش مػػػػػع مجتمػػػػػع 
 السامعيف 

 

 1015 20141- 15 1 3 0 الرتب السالبة  1

 الرتب المكجبة  5

 الرتب المتعادلة  1

 1015 20226- 21 1 3051 1 الرتب السالبة  1 الدرجة الكمية

 الرتب المكجبة  6

 الرتب المتعادلة  1

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطى رتب درجات أفراد المجمكعة    
جريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل عمى أختبار التعايش االجتماعي بأبعادىا الثالثة بعد تطبيؽ الت

البرنامج اإلرشادل لصالح القياس البعدل، كبما أف البرنامج اإلرشادل يعمؿ عمى تنمية ميارات 
نتائج الجدكؿ التعايش االجتماعي فإف إتجاه البرنامج يعمؿ عمى زيادة القيـ المكجبة كىك مايتضح مف 

( كعمى ذلؾ تتحقؽ صحة فرض 1015( دالة عند مستكل داللة )Zالسابؽ، كقد جاءت قيمة )
 .الدراسة
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 حفسري َخائح انذساست
 ( بيف متكسطي1015تدؿ نتائج ىذا الفرض عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل دالالة )    
 عمى التعايش االجتماعي الختبار البعدل قياسكال القبمى التطبيؽ في التجريبية المجمكعة درجات رتب

التعايش مع مجتمع  -التعايش مع مجتمع الصـ -التعايش مع الذات)ميارات ميارات مستكل
البعدل، حيث أظير أفراد المجمكعة التجريبية مستكيات  القياس لصالح( ككؿ كالميارات -السامعيف

رنامج اإلرشادل، كلكف بعد تطبيؽ جمسات منخفضة فى ميارات التعايش االجتماعي قبؿ تطبيؽ الب
البرنامج اإلرشادل سجؿ أفراد المجمكعة التجريبية تحسف كاضح عمى التعايش االجتماعي، كالشكؿ 
التالي يكضح كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى القياس القبمى كالبعدم 

 عمى اختبار التعايش االجتماعي0

 
 

 التعايش االجتماعي(التمثيؿ البيانى لمفركؽ بيف متكسطات درجات التطبيقيف القبمى كالبعدم الختبار 6شكؿ) 
 

في  بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كُيالحظ أف أداء تالميذ المجمكعة  التجريبية كاف أكثر تميزان      
ميارات التعايش مع مجتمع الصـ ثـ ترتيب تنازلي ) عمى النحك التالي ك التعايش االجتماعيميارات 

شدة اإلعاقة ( عمى اعتبار أف ميارات التعايش مع الذات ثـ ميارات التعايش مع مجتمع السامعيف
مع بعضيـ البعض كجماعة ذات  كلذلؾ ما يندمج المعاقكف سمعيان ؛ تؤدل إلى ازدياد التباعد لدل األصـ
المعاؽ سمعيان خصائص تفاعؿ اجتماعى متقاربة ، بينما يككف  ميارات اجتماعية كاحدة ، كلدييا

، كيعكد تحسف أداء أكثر نزكعا لالنسحاب كميال لمعزلة كاالنطكاء مجتمع السامعيف بالنسبة ألقرانو مف 
 المجمكعة التجريبية في ميارات التعايش االجتماعي  إلى األسباب األتية:
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 ميارات التعايش مع الذات  -1
( كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى  6( كجدكؿ)  6مف شكؿ) يتضح    

( كالقياس البعدل لنفس المجمكعة عمى التعايش مع 4017القياس القبمى عمى التعايش مع الذات )
 ( لصالح القياس البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إلى:11017الذات )

نية المرتبطة بالمكقؼ الضاغطة: خالؿ الجمسات الخاصة بالتعايش دحض كتفنيد األفكار الالعقال  0أ 
االجتماعي تـ تخصيص أنشطة كمكاقؼ ضاغطة نابعة مف المجمكعة اإلرشادية لتدريبيـ عمى 
تسجيؿ األفكار المرتبطة بتمؾ المكاقؼ مع استخداـ المرشد فنية العمكد الثالثي لدحض كتفنيد تمؾ 

عمى اعتبار أف العامؿ الرئيس في حدكث الضغكط ىك تفسير الفرد األفكار الالعقالنية؛  كذلؾ 
 لممكقؼ كليس المكقؼ ذاتو0

تعديؿ المجمكعة اإلشادية ألفكارىـ السمبية عف ذكاتيـ: استخداـ البرنامج المقترح لمفنيات   0ب 
ممة المعرفية )الحديث الذاتى اإليجابي،االقناع الجدلى،التخيؿ العقالنى االنفعالى( كمنظكمة متكا

أسيـ فى عممية إعادة البناء المعرفى كدحض كتفنيد األفكار السمبية عف الذات خاصة فى سف 
المراىقة، تمييدان لبناء ثقة المجمكعة اإلرشادية في قدراتيـ الذاتية عمى مكاجية المكاقؼ 

 الضاغطة0
طرؽ مختمفة  إكتشاؼ المجمكعة اإلرشادية لقدراتيـ الذاتية: عمد البرنامج المقترح عمى إتاحة  0ج 

لممجمكعة اإلرشادية يتـ مف خالليا اكتشاؼ قدراتيـ الذاتية، كتبصيرىـ بكيفية تكظيؼ تمؾ القدرات 
في مكاقؼ حياتية داخؿ كخارج المدرسة؛ كىك األمر الذم إنعكس عمى تقديرىـ لقدرتيـ الذاتية 

 كالعمؿ عمى تحسينيا كتطكيرىا0
ا المجمكعة اإلرشادية ثقتيـ في مكاجية المكاقؼ التمايز الكاضح بيف مصادر التي استمد مني 0د 

الضاغطة: عمؿ البرنامج المقترح  عمى تدريب المجمكعة اإلرشادية عمى إستمداد ثقتيـ  بنفسيـ 
خفض  -الحكار الذاتي اإليجابي -في المكاقؼ الضاغطة بأكثر مف طريقة ) التخيؿ اإليجابي

يـ االجتماعي(  ؛ كىك األمر الذم إنعكس في مجممة التدع -االستثارة االنفعالية المرتبطة بالمكقؼ
 عمى إعادة تقييـ عالقتو بذاتو في محاكلة منو لحؿ المكقؼ الضاغط0

 
 ميارات التعايش مع مجتمع الصـ -2

( كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية  6( كجدكؿ)  6يتضح مف شكؿ)     
( كالقياس البعدل لنفس المجمكعة عمى 4017مجتمع الصـ  )فى القياس القبمى عمى التعايش مع 

 ( لصالح القياس البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إلى:11017التعايش مع مجتمع الصـ )
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إكتساب المجمكعة اإلرشادية لميارات تككيد الذات: عمؿ البرنامج عمى تدريب المجمكعة  0أ 
ية المكاقؼ الميددة لمكانتيـ االجتماعية بدالن مف اإلرشادية عمى تكظيؼ ميارات تككيد الذات لمكاج
 االنسحاب مف المكقؼ أك التصرؼ بسمكؾ عدكاني0

القبكؿ اإلجتماعي لممكىكبيف الصـ  مف مجتمع المعاقيف سمعيان: ُيالحظ أف أداء المكىكبيف  0ب 
ات المعاقيف سمعيان في اكتساب ميارات التعايش مع مجتمع السامعيف كانت أعمى مقارنة بميار 

التعايش مع الذات كالتعايش مع مجتمع السامعيف؛ كقد يرجع ذلؾ إلى إندماج المعاقيف سمعيان مع 
 بعضيـ البعض كجماعة لكجكد ميارات اجتماعية كلغة تكاصؿ مشتركة بينيا0

قبكؿ المجمكعة اإلرشادية ألقرانيـ المعاقيف ممف ليسكا عمى نفس قدر مكىبتيـ: عمؿ البرنامج  0ج 
ترح عمى تدريب المجمكعة اإلرشادية عمى ميارات قبكؿ األخر سكاء باالستخداـ اإلرشادم المق

المباشر لتمؾ الميارات أك غير المباشر، فقد الحظت الباحثة مف خالؿ مراجعة مالحظات المرشد 
عف تطبيؽ جمسات البرنامج أف تقديـ المجمكعة اإلرشادية أشكاؿ الدعـ االجتماعي ألقرانيـ 

كا عمى نفس قدر مكىبتيـ يساعدىـ عمى الحصكؿ عمى المكافقة االجتماعية المعاقيف ممف ليس
 كاالنتماء االجتماعي؛ كبالتالي ينعكس عمى التعايش مع مجتمع المعاقيف سمعيان0

 ميارات التعايش مع مجتمع السامعيف -3
 ( أف ميارات التعايش مع مجتمع السامعيف حظيت بنسبة أقؿ مف الميارات6يتضح مف شكؿ)      

يتأثر بعده عكلمؿ منيا: تأثيرات اإلعاقة  التعايش مع مجتمع السامعيف األخرل؛ كذلؾ عمى اعتبار أف 
السمعية، كأساليب التنشئة االجتماعية، كاالتجاىات المجتمعية المحيطة بالمعاؽ سمعيان، كمدل تكفر 

( 6( كجدكؿ) 6كؿ)كسائؿ التفاىـ كالتكاصؿ بيف المعاؽ كأعضاء أسرتة كالمحيطيف بو، يتضح مف ش
كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى القياس القبمى عمى التعايش مع 

( 5051( كالقياس البعدل لنفس المجمكعة عمى التعايش مع مجتمع السامعيف )3مجتمع السامعيف )
 لصالح القياس البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إلى:

ادية مف استخداـ أشكاؿ متنكعة لمتكاصؿ مع العادييف: عمؿ البرنامج تمكف المجمكعة اإلرش 0أ 
المقترح عمى الجمع بيف فنيتي  لعب الدكر ك النمذجة لتكظيفيا في تدريب المجمكعة اإلرشادية 
عمى استخداـ استراتيجيات التكاصؿ مع العادييف في المكاقؼ الضاغطة، كحرص المرشد عمى 

ى تنكيع أساليب التكاصؿ، كاختيار المناسب منيا عمى حسب طبيعة تشجيع المجمكعة اإلرشادية عم
ستخداـ أشكاؿ بديمة لمتكاصؿ مع المجمكعة التجريبية نكع مف التقبؿ كاالستمتاع با المكقؼ، كبدت

 العادييف تعتمد عمى مكىبتيـ0
اغطة؛ التعامؿ مع النقد: تتضمف البرنامج تكظيؼ ميارات التعامؿ مع النقد في مكاقؼ حياتية ض 0ب 

مشاعر الضيؽ كالقمؽ كالتكتر كالغض كاالنزعاج )ردكد األفعاؿ االنفعالية مما أدل إلى خفض 
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بالسمب عمى التعايش مع تنعكس ك  تنتاب المكىكب المعاؽ سمعيان قد التى  (كاألسى كاليأس
 مجتمع السامعيف0

في نياية كؿ جمسة انتقاؿ أثر التعمـ مف داخؿ الجمسة إلى خارجيا: ساىمت التطبيقات المكجكدة  0ج 
عمى ممارسة المجمكعة اإلرشادية لما اكتسبكه مف سمككيات كمعارؼ كأفكار جديدة فى حياتيـ 
الكاقعية أبتداءان مف اليـك األكؿ لمبرنامج كحتى نيايتو، كسرد خبراتيـ فى ىذا المجاؿ خالؿ 

ابيات فى تمؾ الجمسات التالية لمبرنامج، كمناقشة جكانب القكة كالضعؼ كالسمبيات كاإليج
الممارسات، كاستغالؿ المرشد لتمؾ المكاقؼ لتقديـ التغذية الراجعة، كتعزيز جكانب القكة فى 
الممارسات اإليجابية؛ مما إنعكس باإليجاب عمى التعايش مع مجتمع السامعيف، كالمشاركة في 

 األنشطة االجتماعية0
شادية تخيؿ كيفية التعامؿ مع المكاقؼ تنمية ميارات االجتماعية:  يتيح البرنامج لممجمكعة اإلر  0د 

الضاغطة المطركحة مع تكجيو المرشد مف خالؿ المناقشة كالحكار بينو كبيف المجمكعة اإلرشادية 
الستخالص السمككيات كالميارات الالزمة لمتعايش مع مجتمع السامعيف، كمف ثـ االنتقاؿ إلى 

 الجتماعية0التطبيقات الحياتية إلثراء ممارسة الطالب لميارات ا
؛ 2115؛حجك،2119بيكمي،كبصكرة عامة تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة)

  (,Nicpon&Assouline, 2015نيكبكف كاسكليف ؛  2116؛ عبده،2116؛ خميفة،2118حمادة،
ف الصـ، في في أف البرامج اإلرشادية ُتسيـ في تمبية االحتياجات االجتماعية لدل التالميذ المكىكبي

حيف تتبايف الدراسة الحالية مع تمؾ الدراسات في أف تمؾ الدراسات اعتمدت عمى نظرية معينة في 
عمى دمج مجمكعة مف الفنيات اإلرشاد أما الدراسة الحالية فعممت عمى اقتراح نمكذج إرشادم قائـ 

اإلرشاد  -االنفعالي ألليس اإلرشادية التي تـ انتقائيا مف نظريات إرشادية مختمفة)اإلرشاد العقالني
اإلرشاد السمككي( في نسؽ متكامؿ ذات فاعمية لمتعامؿ مع مشكمة المجمكعة اإلرشادية،  -المعرفي

كتككف أكثر تعبيران عف خصكصية أفراد المجمكعة اإلرشادية ىذا مف جانب، كمف جانب أخر فإف تربية 
جيات عممية نحك ميارات التعايش االجتماعي كرعاية المكىكبيف الصـ مف الناحية البحثية لـ تيتـ بتك 

عمى الرغـ مف حاجة المكىكبيف الصـ لتمؾ الميارات حيث التناقض بيف قدراتيـ يكلد لدييـ صراعان 
نفسيان بيف التطمعات الكبيرة كالتكقعات الصغيرة التى ينتظرىا منيا اآلخركف، كصراع بيف رغبتيـ فى 

نتيجة إعاقتيـ، باإلضافة إلى الضغكط األسرية، كؿ ذلؾ يعزز  االستقاللية ك اعتمادىـ عمى اآلخريف
بدكره استخداـ استراتيجيات تعايش سمبية متمثمة فى )سمككيات التجنب كالتى تستمـز إنكار المكىبة، 
سمككيات االنسحاب كالعزلة مف األجكاء التى ترفض قدراتو العقمية المختمفة(؛ لذا فيـ غالبان يعانكف مف 

صبغة اجتماعية كالتى تنعكس بالسمب عمى مكىبتيـ، كالجدير بالذكر أف الدراسات التي  مشكالت ذات
 عممت عمى تنمية الميارات المرتبطة بالتعايش االجتماعي كفؽ فنيات إرشادية مختمفة مثؿ دراسات )

كرينج كآخركف  ; .Alramamneh et al   , 2020؛ الراممنح كآخركف2111عبد الرحمف،
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,2020, Warringa et al. ) تناكلت تمؾ الميارات بصكرة إجمالية في حيف أف الدراسة الحالية
مجتمع  –مجتمع الصـ  -عممت عمى الدراسة التفصيمية لتمؾ الميارات كفي نطاقات مختمفة )الذات

 السامعيف(0
 حىصُاث انذساست

 طبقان لنتائج الدراسة الحالية فإف الباحثة تستخمص التكصيات التالية:    
ماد كزارة التربية كالتعميـ حزمة اختبارات لمكشؼ عف المكاىب بيف ذكم اإلعاقة السمعية عمى اعت 10

 كجو الخصكص، كذكم اإلعاقات بشكؿ عاـ0 
اىتماـ مطكرم برامج التنمية المينية لمعممي التربية الخاصة أثناء الخدمة بتنمية الميارات النكعية  20

 اؼ كاستغالؿ القدرات المميزة لدل التالميذ الصـ 0لممعمميف  ذات العالقة بقدراتيـ عمى اكتش
تخصيص جزء مناسب مف ميزانيات األنشطة المدرسية بحيث يتـ تكجيييا لألنشطة ابتكارية،  30

 كيقترح في ىذا الصدد تفعيؿ منافسات بيف مدارس التربية الخاصة0
التعايش قة لميارات اىتماـ األبحاث الخاصة بتربية كرعاية المعاقيف سمعيان بالدراسات المتعم 40

، خاصة كأف المجاؿ البحثي في تربية المعاقيف سمعيان لـ يتـ إثرائو تطبيقيان بأبحاث عف االجتماعي
 بصكرة كاسعة0 التعايش االجتماعيميارات 

تطكير أدلة إرشادية لألخصائيف النفسيف بالمدارس األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع يمكف أف يعتمد  50
 لدل التالميذ الصـ0 التعايش االجتماعينمية ميارات عمييا األخصائي النفسي لت

 ادلقرتحاث انبحثُت
 طبقان لمضمكف الدراسة الحالية، كنتائجيا تقترح الباحثة التكجو بصكرة عامة نحك المجاالت التالية:    
 لدل  المعاقيف سمعيان0 كالصمكد النفسيكمنبيء لمكفاءة االجتماعية  التعايش االجتماعي 10
 كالتعايش االجتماعي لدل المراىقيف المكىكبيف الصـ0 التنظيـ الذاتيقات بيف نمذجة العال 20
 لدل المراىقيف الصـ0 تقدير الذات عمى  استراتيجات التعايش االجتماعيأثر اختالؼ  30
 فعالية برنامج قائـ عمى ميارات الميتا انفعالية في تنمية التعايش االجتماعي لدل التالميذ الصـ0  40
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 ادلشاخع
أسس كتطبيقات التفكير كتأثيره عمى  :السمككي االنفعالي العقالني (0 العالج2117)، ىشاـ راىيـ إب

 دار الكتاب الحديث0 القاىرة: انفعاالت الفرد كسمككو0
، القاىرة: مكتبة  االبتكارم(0 اختبارات تكرانس لمتفكير 1973) كسميماف، عبد اهللفؤاد ، ، حطب  أبك

 االنجمك المصرية0
 0العربيالفكر  الخاصة0 القاىرة: داراالحتياجات  لذكم النفسيرشاد إل (0 ا2111)سيير أميف،

(0 البركفيؿ النفسى لألطفاؿ الصـ المكىكبيف فى ضكء بعض المتغيرات0 2117)البرادعي، شيماء 
 0دمنيكركمية التربية جامعة  ماجستير، ةرسال

ة مف الطالب الصـ المكىكبيف0 المجمة (0 جكدة الحياة كمفيـك الذات لدل عين2112)تككؿ، منى 
 310 -2(،74)22، المصرية لمدراسات النفسية

 (0االضطرابات السمككية كاالنفعالية فى ضكء النظريات0الرياض:دار الزىراء21140الجالمدة، فكزبة )
مف األسرة  الن الالزمة الكتشاؼ المكىكبيف كالمتفكقيف كدكر ك (0 األساليب2112)حسف، عالء الديف 

الخامس حكؿ تربية المكىكبيف  العمميبحث مقدـ إلى المؤتمر  اكتشافيـ0 فيكالمدرسة كالمجتمع 
 15/120-14،كمية التربية :أسيكط كاإلبداع0 جامعةكالمتفكقيف المدخؿ إلى عصر التميز 

ة فعالية برنامج إرشادل لتنمية األمف النفسى كأثره عمى دافعية اإلنجاز لدل عين (21180حمادة، عمر)
 840 -46(،116)029 مجمة كمية التربية ببنيا، مف الطالب المكىكبيف ذكل اإلعاقة السمعية

(0 العمؿ مع أسر ذكل االحتياجات الخاصة: دليؿ المعمميف كالكالديف0 دسكؽ: دار 2117حنفي، عمي)
 العمـ كاإليماف0
 (0 أسس التربية الخاصة0الدماـ: مكتبة المتنبى21130)الخطيب، جماؿ  

(0فعالية برنامج لمعالج بالفف فى تنمية التدفؽ النفسى كميارات التكاصؿ لدل عينة 2116ة، مي)خميف
مف األطفاؿ المكىكبيف ذكل اإلعاقة السمعية0 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية جامعة 

 كفر الشيخ0
ت فى برنامج لمساعدة الذا-نظريتيا-طبيعتيا:الضغكط النفسية.(1999الرشيدم، ىاركف)

 عالجيا0القاىرة: مكتبة األنجمك0
الفعالية0 مجمة العمـك -المبادلء-النظرية-اإلرشاد اإلنتقائي: التعريؼ(0 2115) سباؽ، أسماء

 .311 -287، (24)25، التربكية جامعة جنكب الكادم
 (0 العممية اإلرشادية0القاىرة: دار الكتاب الحديث21140سعفاف، محمد)
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بحث  ساليب العممية العامة في الكشؼ عف المكىكبيف كالمبدعيف0(0 األ2111)سكيسي، فكزية 
كمية كالمأمكؿ0 بنيا: كرعاية المكىكبيف بيف الكاقع  اكتشاؼحكؿ  العمميمقدـ إلى المؤتمر 

 15/70-14، جامعة بنيا كمديرية التربية كالتعميـ بالقميكبية التربية
القاىرة:  كتطبيقاتو0 أسسو الحديث: السمككي (0 العالج1998)عبد الرحمف، محمد ك  الشناكم، محمد؛

 قباء0 دار
تنمية مككنات اإليجابية لدل عينة  في تكاممي انتقائي إرشادمبرنامج  (0 فاعمية2118)شند، سميرة 
 2660-214، 75، بمصرالقراءة كالمعرفة  ةالمراىقيف0 مجممف 

فنيات العالج النفسي (21110عبد العظيـ ، سيد ، عبدالصمد، فضؿ ، ك أبك النكر، محمد )
 كتطبيقاتيا0القاىرة: دار الفكر العربي0

 الرشاد0 القاىرة: دار 0اإلعاقاتالمكىكبكف ذكك  األطفاؿ(0 2114)عبد اهلل، عادؿ
 (0 مقدمة فى التربية الخاصة0القاىرة: دار الرشاد21110)عبداهلل، عادؿ 

 0العربية لمنشر كالتكزيع(0 عمـ نفس المكىبة0 القاىرة: مصر 2111)عبدالكاحد، سميماف 
(0المكىكبكف ذكك اإلعاقات:إطاللة عمى ثنائيى غير العادية فى المجتمعات 2114عبدالكاحد، سميماف)

 العربية0القاىرة: مركز الكتاب لمنشر0
خفض حدة  في سمككي معرفي إرشادمبرنامج  (0 فاعمية2113)عبكد، منى ك  ، صالح الديف؛عبكد

كتحديات  النفسيالعاشر حكؿ اإلرشاد  السنكممقدـ إلى المؤتمر  المراىقيف0 بحثالعنؼ لدل 
 15/120-13النفسى، مركز اإلرشاد عيف شمس: (0 جامعة)المشكمة السكانيةالتنمية 

دارة الضغكط النفسية0القاىرة: دار الفكر العربى21110عثماف، فاركؽ )  (0القمؽ كا 
النفسية لدل الطفؿ المعاؽ سمعيان0 مجمة  (0 المكىبة كعالقتيا ببعض المتغيرات2111) عطية، عطية

 2480 -139(،3)2،الطفكلة كالتربية بجامعة االسكندرية
 (0ضغكط المراىقيف كالشباب ككيفية مكاجيتيا0القاىرة: مكتبة األنجمك21110عطية، محمكد)

ة: (0 القاىر 2(0 المكىكبكف كالمتفكقكف:خصائصيـ كاكتشافيـ كرعايتيـ)ط2113)القريطي، عبدالمطمب 
 عالـ الكتب0

 الكتب0 القاىرة: عالـ االحتياجات الخاصة كأسرىـ0 ذكم (0 إرشاد2114)ي، عبدالمطمبالقريط
(0 سيككلكجية األطفاؿ ذكل اإلحتياجات الخاصة: مقدمة فى 2117القمش، مصطفى؛ كالمعايطة، خميؿ)

 التربية الخاصة0 عماف: دار المسيرة0
التكافؽ النفسى:دراسة عمى طالب الجامعة العائديف مف (0الضغكط النفسية ك 2117قنديؿ، إيماف )

 الخارج0القاىرة: دار الكتاب الحديث0
0 مجمة التربكل استراتيجيات مكاجية الضغكط النفسية في مرحمة المراىقة.(2117مرجاف، سعاد )

 1810-158، 11بميبيا،
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مراىقيف الصـ0 القاىرة: (0اختبار الذكاء غير المفظي لم2112مكركمي، فايزة، كعبدالفتاح، فاركؽ)
 مكتبة األنجمك0

 األنجمك0 القاىرة: مكتبة بيف النظرية كالتطبيؽ0 السمككي المعرفي (0 العالج2116)نكفؿ، فاطمة 
(0 الصالبة النفسية كعالقتيا باستراتيجيات المكاجية لدل عينة مف طالبات 2113)يكسفي، حدة  

 1470-24،117مجمة دراسات بالجزائر، .اتنةب -الجامعة: دراسة ميدانية بجامعة الحاج لخضر
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