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 هص امل
ىدفت الدراسة الحاليو إلي أختبار مدي فاعمية برنامج إرشادي إنتقائي في خفض الوحدة النفسية     

ستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من  لدي التالميذ ضعاف السمع ، وا 
عامًا ، ونسبة فقد  21ـ 8مجموعة ضابطة ، تراوحت أعمارىم من  5مجموعة تجريبية 5طفاًل 21

وأجريت الدراسة : بمدرسة   229ـ 89ديسيبل  ،  وتراوحت درجة الذكاء  89السمع لدييم أكثر من 
االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظة بورسعيد ، وتمثمت أدوات الدراسة في ، مقياس الوحدة النفسية: 

 ئج الدراسة :أسفرت نتا، برنامج اإلرشادي األنتقائي/ إعداد الباحثة ،  1929إعداد/ أحالم العقباوي

ال توجد فروق ذات داللو احصائيو بين متوسطي رتب المجموعو التجريبيو والمجموعو الضابطو في 
التطبيق القبمي عمى الدرجة الكمية لمقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال الصم وابعاده الفرعيو 

يو بين متوسطي رتب غير دالة إحصائيا ، توجد فروق ذات داللو احصائ (Z)حيث كانت قيم 
المجموعو التجريبيو والمجموعو الضابطو في التطبيق البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الشعور 

( Z)بالوحدة النفسية لدى األطفال الصم وابعاده الفرعيو لصالح المجموعة التجريبية ، حيث كانت قيم 

صائيو بين متوسطي رتب المجموعو (  ، ال توجد فروق ذات داللو اح9094دالة أحصائيًا عند مستوي)
التجريبيو في التطبيق البعدي والتتبعي عمى الدرجة الكمية لمقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى 

غيردالة إحصائيًا ، مما يؤكد استمرار فاعمية  ((Z األطفال الصم وأبعاده الفرعيو حيث جاءت قيم
 البرنامج وتحقيق جميع فروض الدراسة0

 الوحدة النفسية ـ التالميذ ضعاف السمع ـ برنامج اإلرشادي اإلنتقائي : احيتانكهًاث املفت
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   The study aims to find out the effectiveness of Eclectic counseling to 

reducing the psychological loneliness among hard of hearing pupils, and it 

adopted a researcher in the current study, experimental method, the search 

sample consists of 12 male and female children and their ages between 9 -12 

years old and they have loss of hearing about 91 decibel and more they have 

divided into two groups the first  experimental group and consists of 3male 

- 3female and the second group is the adjusted group and consists of 4 male 

- 2 female, the search used the following tools : the feeling of loneliness scale 

for the deaf children (prepared by/ Ahlam Al- aqbawy,2010) in addition to 

the a play program (prepared by the researcher), spss was used to analyze 

data, tables, figures and percentages were used to illustrate the result of the 

study showed that : 

-Results of the first Hypothesis: 

There statistical variations between the average of the ranks of the grades 

for the members of the experimental group and the control group in post 

applying measurements upon the whole degree using the psychological 

loneliness for the hard of hearing children, the values of (z) was statistical 

significance at the level of (0.05) and it was in favour of the experimental 

group . 

- Results of the Second Hypothesis: 

 There are no statistical variations between the average of the ranks of the 

grades for the members of the experimental group post and pursing 

measurements upon the whole degree using the psychological loneliness for 

the hard of hearing children , the value of (z) not statistical significance , 

affirmed the effectiveness of the program in reduction of psychological 

loneliness for the hard of hearing , It concluded at the importance of 

awareness raising of the families and educators in dealing with loneliness 

among hard of hearing children and the and role of )Eclectic  ( counseling 

program is one of the most important activities in the children's life, and 

help child development physically, mentally, emotionally and socially.  
 

   Key words : Loneliness – Hard of hearing - )Eclectic  ( counseling 
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 يقديـت
أن "فقدان السمع" من أكبر الفقدان الحسي الذي يتعرض لة الفرد ، ومن أكبر العوامل المعيقة      

لمطفل من ذوي الذكاء العادي في الخروج من عالم العزلة األجتماعية وكسر الحاجز الذي يحول بينة 
ي ما يمكن وفق إمكاناتة وبين عمميات التوافق من أجل إستخدام قدراتة العامة والوصول بيا إلي أقص

 (  0 112، 1929وقدراتة الطبيعية المتاحة أوالتي يمكن إستثارتيا)عبد الصبور منصور
إلي أن المعاقين سمعيًا لدييم عصابية أعمي  وانبساطية  (Knapp, 1996)وأشارت دراسة "كناب"     

العاديين  وعدم رضاىم عن اقل وميل واضح لمتفكير التشأمي ، وفقدان األمل وميل لمعزلة أكثر من 
 حياتيم الحاضرة0

( أىمية البرامج اإلرشادية لممعاق سمعيًا في أنيا تحقق إحتياجاتة 16، 2882وأوضحت سعدية بيادر)
النفسية واالجتماعية فيشعر انة محبوب من االخرين ومرغوب فية وموضع اىتماما ممن يحيطون بو ، 

مكانياتة كما يشعر بالنجاح والتقدم من خالل االنش طة التي يشارك فييا بفاعمية مستغاًل كل طاقاتة وا 
حيث جعمتة يشعر بأنة اليعيش بمفردة منعزال عن االخرين فيندمج في مجتمعة ويتعمم وسائل جديدة 
من وسائل التعامل واالتصال باالخرين فيشعر بالألمن الشخصي واإلجتماعي المذين يحققان لة مستوي 

 ويبعد قدر االمكان عن األنطواء فيجعمة مشاركًا فعااًل في المجتمع مناسبًا من األجتماعية 
وبناءًا عميو فإن المعاق سمعيًا )ضعيف السمع( في حاجة ماسة إلي المزيد من البرامج التدريبية      

واإلرشادية لزيادة تفاعمة وتوافقة مع األخرين، ومساعدتة في الدخول في عالقات إجتماعية ناجحة 
شباع حا رتفاع فية ذاتة، وحب االخرين لو وا  ستغالل لطاقاتة مما يشعر بالمساندة اإلجتماعية وا  جاتة  وا 

وتقبل واإلندماج بالمجتمع المحيط بو، من خالل برنامج إرشادي إنتقائي في خفض الوحدة النفسية 
 لدي ضعاف السمع0

ومة ذات طابع خاص ( أن اإلرشاد األنتقائي ُيعد منظ124، 1923وأشارت ىالة إسماعيل )     
متسق الفنيات اإلرشادي والعالجية ، تنتمي فييا كل فنية إلي نظرية عالجية خاصة بيا ، إال ان انتقاء 
ىذة الفنيات يتم بشكل تكاممي بحيث تسيم كل منيا في عالج جانب من جوانب اضطراب الشخصية 

 العميل لتحديد افضل الفنيات ومدي مالئمتيا لمخطة العالجية 0 
 كهت انبحثيش

في ضوء تعامل الباحثة الفعمي مع ىذة الفئة من ضعاف السمع وجدت الباحثة انيم يعانون من     
مشكالت عديدة  ، حُيث يتضح أن المشكالت التي يعاني منيا ضعاف السمع تميل إلي مشكالت نفسية 

رات اإلجتماعية مما ـ ناتجة عن قصور في العالقات اإلجتماعية نتيجة إفتقادة إلي العديد من الميا
يؤدي إلي إحساسة بالوحدة وعدم الثقة بالنفس ، وعدم تقبل اإلخرين لة ، والعديد من اآلآللم النفسية ، 

( ، 1992( ، ودراسة )مني الدىان،2888ومن الدراسات التي أشارت لذلك دراسة )عبد المنعم الدردير،
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، ودراسة كينستون ، والنسينج  (1995( ودراسة )عادل غنايم ، 1922ودراسة )رحاب عميوة،
(Kuntson , J. & Lansing , C., 1990)  ودراسة دراسة إليزابيث وأخرون ،(Charlson, 

Elisabeth et al,. 1992 )ودراسة ريتشارد تايمور ،Tyler Richard,1995) ( ، ودراسة )نجالء
( 1992حرعمار،ودراسة )س (Fellinger,etal,2009)( ، ودراسة فيمنجر وآخرون1996ميدي، 

 & Steinberg ,Annieاني سيتنبرج وآخرين )( Marphy.j .s., 1987ودراسة صمويل مارفي)

others , 1999 )0 
 وبناًء عمي ماسبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التسؤال التالي :

 ما فاعمية برنامج إرشادي إنتقائي في خفض الوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف السمع ؟
 اندراست أهداف 

 تيدف الدراسة الحالية إلي :
خفض الوحدة لنفسية لدي التالميذ ضعاف السمع من خالل برنامج إرشادي إنتقائي في ضوء عد   

 من الفنيات والخطوات المقننة 0
 أهًيت اندراست 

دراسة مرحمة ىامة من مراحل النمو لدي الطفل وىي مرحمة الطفولة المتأخرة فيي تعتبر النواة التي  20
 تبدأ فييا شخصية الطفل بالوضوح 0

دراسة الوحدة النفسية لدي فئة اإلطفال ضعاف السمع تمك الفئة التي تعتبر اإلكثر تضررًا من  10
التغيرات المتسارعة والصراعات المتعددة والضعوط المتزايدة التي تعاني منيا المجتمعات وتحمل في 

 د تتسبب بالوحدة النفسية 0طياتيا الكثير من اآلالم والمتاعب النفسية التي ق

إعداد برنامج يعتمد عمي أستخدام فنيات تتم بشكل تكاممي بحيث تسيم كل منيا في عالج جانب  20
 من جوانب اضطراب الشخصية العميل 0

 -، تضم الدراسة ثالث مصطمحات رئيسية : يصطهحاث اندراست

األرشادي  البرنامجـــ   The hard hearing pupilsـ ضعاف السمع  Lonelinessالوحدة النفسية 

 counseling program (Eclectic)األنتقائي 
 Eclectic   (counseling)اإلرشادي األنتقائي أواًل : 

( ظير ىذا النوع من اإلرشاد عمي يد العالم ثورن  Slife & Rebar , 2001,215-216ويشير )     
"Thorn رشد ومن ثم إحتياجاتة ، ثم بعد ذلك " والذي يري انو البد أن تتم دراسة شخصية المست

يختار المرشد الفنيات واالساليب المناسبة ، ويدعو اصحاب ىذا االتجاه إلي جانب التحيز النظري وذلك 
بإستخدام المنيج العممي لتمييز التقنيات والفنيات األكثر فاعمية في إرشاد الفرد ، إذ يؤكد عمي أنة البد 
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النظريات والفنيات اإلرشادية والعالجية التي يكون حتمًا إلييا لمعالجة  عمي المرشد أن يكون ممم بكافة
 المشاكل المتنوعة لالفراد 0 
( األرشاد اإلنتقائي بأنو : منظومة ذات طابع متكامل من 124، 1923وتُعرفة ىالة إسماعيل ) 

بشكل متكامل لتسيم كل الفنيات االرشادية بحيث ترجع كل فنية إلي نظرية إرشادية معينة ويتم إنتقاؤىا 
 منيا في عالج جانب من جوانب الشخصية 0

( عمي أنة " منظومة تكاممية من التخطيط Gallant & Zhao,2011,p88وعرفة جاالنت وزىاو )
الزمني المتتابع يقدم في صورة جمسات إرشادية تيدف إلي تقميل من مستوي سموك سمبي ، عرفة أنو 

ب في المجاالت المتعددة االكاديمية ، والمينية والشخصية كل ما يستطيع أن يقوم بو الطال
 واإلجتماعية 0

( أن اإلرشاد االنتقائي يقوم عمي اساس : التمييز واإلنتقاء والتجميع 158، 1999وتري إجالل سري )
راءات العالج النفسي المختمفة بما يتناسب مع ظروف كاًل من المرشد  والتوفيق بين نظريات واساليب وا 

 سترشد والمشكمة والعممية اإلرشادية بصفة عامة 0 والم
وتعرف الباحثة  إجرائيًا اإلرشاد اإلنتقائي : بأنة منظومة متكاممة من الفنيات اإلرشادية ترجع كل      

فنية إلي نظرية إرشادية معينة ويتم إنتقاؤىا بشكل متكامل لتسيم كل منيا في عالج جانب من جوانب 
 الشخصية 0
 ساسيت نرإرشاد االنتقائي  املبادئ اال

 -وأشار" جالدنج" إلي ىذة المبادئ االساسية لإلرشاد االنتقائي  في النقاط التالية :
 تركز النظرية اإلنتقائية عمي التفرد الشخصي ، ولكل مسترشد شخصية فريدة  20
 تتعدد وتتنوع الطرق والفنيات اإلرشادية ، والتوجد طريقة واحدة ىي األفضل دائمًا 0 10

 كل مشكمة مجموعة من البدائل اإلرشادية ل 20

يمكن الربط بين الفنيات واألستراتيجيات الغرشادية المتنوعة ودمجيا في منظومة جديدة متناسقة  30
 تكون ذات فاعمية وتناغم وتكامل 0

يتضمن االتجاة االنتقائي استخدام نظريتين إرشاديتين أو اكثر عمي ان يكون المرشد النفسي عمي 
 ( 460-47،  1929فاعمية واالتقان الستخداميا )عبد اهلل العطاس ، درجة من ال

 إجيابياث اننظزيت األنتقائيت  

( إلي عدة إيجابيات جعمت النظرية االنتقائية في مقدمة االتجاىات 122، 1923ويشير كمال بالن )
  -ذات المرونة في األستخدام وىي :

وعالج اضطراباتيا ألنة مبني عمي النسق يعتبر أسموب ثورن اشمل أساليب إرشاد الشخصية  20
 الطبي الذي يعتبر اضطرابات الشخصية سبييًا بالمرض الجسمي 
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تجين ثورن أي محاولة لمعرض النظري وىو شعر أن كل النظريات الموجودة محدودة غير كافية  10
 0 وليذا األسموب األنتقائي 0

لإلرشاد والعالج النفسي حيث أن  تضمنت مناقشات ثورن لمتشخيص واالرشاد كل اساليب الرئيسة 20
 ثورن عرض اشمل تصنيف وأكثرة نفصيالت 0

أن عمل ثورن محاولة جريئة في عمل النفس حيث كان ىدفيا تكامل كل المعرفة النفسية في نسق  30
 شامل 0

 Lonelinessثانيا : الوحدة النفسية 
شتقان من نفس م  Lonely ,Aloneأن كاًل المصطمحين(Rokach,2004,p29)حيث يري روكاش
إال أنيما ليسا مترادفين ، فمن الممكن ان يكون اإلنسان وحيداً "Allone" الكممة االنجميزية

،Lonely   بدون ان يكون منفردًا بنفسةAlone  ومن الممكن أن يكون منفردًا بنفسو وال يشعر ،
 بالوحدة النفسية 0

س الفرد باإللم والحزن من العزلة "بأنيا إحسا 2888في حين عرفيا باركيورست وىوبماير      
ويصاحب ذلك االحساس شعور الفرد بالحرمان من االتصال مع اإلخرين إلي رغبتة الشديدة في التقرب 

 (79، 1995منيم )دانيا الشبؤون ، 
( أن األصم في حاجة ماسة إلي الشعور بانة فرد مرغوب 49،  2884وأضاف إيياب البيالوي)     

إلقران والمجتمع يقدمون لو يد العون والمساعدة والتشجيع بل ويوجيونة نحو النجاح فية وان  والدية وا
في الحياة ويظير التفاعل عمي األخرين في أنيم يحبون التواجد معو ومشاركتو أفراحة وأحزانة وأنيم 

رتفاع فية ذاتة   0يخافون عمية ويفخر الجميع بإعمالة الحسنة مما يشعر بالمساندة اإلجتماعية وا 
إيياب ،  1995، دانيا الشبؤون ، 2881حسين الحسيني،  Rokach,2004وبالرجوع إلي )

أن اإلطفال ضعاف السمع يشعرون بالوحدة  -( تعرف الباحثة الوحدة النفسية إجرائيًا : 2884البيالوي
قودة النفسية نتيجة إفتقادىم أىم شي يقدرون أن يتواصموا بو مع االخرين وىذا الشئ ىو" المغة المف

لدي األصم وتساىم" لغة االشارة"عمي التواصل وليس الجميع لدية قدرة عمي معرفة "بمغة اإلشارة" مع 
ىذه الفئة مما يجعمة غير قادر عمي توصيل مايريدة مما يجعمة في حالة من الضيق واأللم النفسي مما 

 أدي إلي بعده واإلنزواء والعزلة والشعور بالوحدة النفسية
 ع انىحدة اننفسيت ثانيًا  أنىا

ختمف الباحثون في تصنيفيم إلشكال وأنواع الوحدة النفسية حيث ميز "يونج") ( بين ثالثة 2889وا 
  -أنواع لمشعور بالوحدة النفسية عمي أساس المدة الزمنية وىي كمايمي :

من والتي تتضمن فترات من الوحدة عمي الرغم  Transient Lonelinessـ الوحدة النفسية العابرة 
 أن حياة الفرد اإلجتماعية تتسم بالتوافق والمواءمة 0 



 فاعلية برنامج إرشادي إنتقائي في خفض الوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف السمعداليا فوزى الشربينى 

 أ/فاطمة عابدين مصطفي -د/ أشرف إبراهيم الغراز    -أ.د/  عبدالصبور منصور محمد 

 جايؼت بىرسؼيد –جمهت كهيت انرتبيت                         257                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انؼدد

وفييا يتمتع الفرد يعالقات اجتماعية طيبة  Transitional Lonlinessـ الوحدة النفسية التحولية 
في الماضي القريب ولكنيم يشعرون بالوحدة النفسية حديثًا نتيجة لبعض الظروف المستجدة كالطالق 

 ، أو وفاه شخص عزيز0

والتي قد تستمر لفترات طويمة تصل إلي حد  Chronic Lonelinessلوحدة النفسية المزمنة ـ ا
السنين ،وفييا اليشعر الفرد بأس نوع من أنواع الرضا فيما يتعمق بعالقاتة اإلجتماعية وفي الواقع ، 

وحدة فإن النوعين األولين شائعان ولكنيما ال يصالن إلي حد التطور لمدخول في نطاق  دائرة ال
 ( 2920، 2882النفسية المزمنة )مايسة النيال،

 اننظزياث املفسزة نهشؼىر بانىحدة اننفسيت
 النظرية التحميل النفسي-:أوالً 

( إلي نظرية التحميل النفسي وعمي رأسيم سيجموند فرويد 282،  1999ويشير عادل عبد اهلل )      
"Freud دة النفسية يمثل حالة من الكبت لمخبرات حيث يري أصحاب ىذة النظرية أن الشعور بالوح

المحيطة في الألشعور التي أكتسبت خالل مرحمة الطفولة المبكرة عمي أثر الفشل في الحصول عمي 
 الدفئ والعالقات الحميمية مع األخرين 0

 النظرية السموكية  -ثانيًا 
فراد الذين يعانون من ( أن أصحاب النظرية السموكية ىم اإل28،  1922 وأكد محمد المصري )     

اضطرابات نفسية لدييم سموك سمبي ال يساعدىم عمي تحقيق أىدافيم و اإلستمتاع بعالقاتيم وىذا 
سموك متعمم يكتسبة الفرد من التفاعل مع البيئة المحيطة بالفرد وأن الوحدة النفسية و التجنب 

 اإلجتماعي نتيجة لسموك متعمم من البيئة المحيطة لمفرد0
 : النظرية اإلنسانية ثانثاً 
( إتفق أصحاب ىذه النظرية أن الشعور بالوحدة 28، 1921ويوضح عالء الدين كفافي )     

النفسية  ينشأ من التنافس بين الذات الداخمية لمفرد والذات الظاىرة لإلخرين أي الذات الخارجية فيري 
نزعة فطرية لمذات ، واإلحداث عند  روجرز في نظرية العالج المتمركز حول االعميل وأن اإلنسان لدية

الفرد ال معني ليا إال المعني الذي يدركة منيا ويفيمة عنيا فالواقع في حقيقة الييم الفرد واليؤثر فس 
سموكة النو يتعامل مع الواقع كما يدركة ، فإذا كان إدراكة لمواقع ذاتية موجبة ومتمشية مع نزعتة 

الذات الموجب ، وعندما تتعارض الخبرات التي تعرض ليا الفرد  يتكون لدي الفرد الحاجة إلي التقدير
مع فكراة ومع ذاتة ودوافعة لتقدير ذاتة وقع فريسة لمصراع حيث يري ان كل خبرة التتماشي مع ذاتة 

 تعابر تيديدًا لو
إلي: الكشف عن فاعمية برنامج عالجي بالمعب في ( 1927دراسة )مفضي الحديثات ،  وىدفت    

،  يارات التواصل االجتماعي وتحسين مفيوم الذات لدي االفراد ذوي اإلعاقة السمعية في اإلردنتنمية م
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( طالبًا وطالبة ذوي اعاقة سمعية الممتحقين بمدرسة األمل لمصم ، وقد 23وتكونت عينة الدراسة من )
البة مجموعة ( طالبًا وط26( طالبًا وطالبة مجموعة تجريبية و)26) -تم وتوزيعين إلي مجموعتين :

شتممت أدوات الدراسة : تطبيق البرنامج المستند إلي المعب الذي اعده الباحث عمي أفراد  ضابطة 0 وا 
( جمسة تدريبية ، وتطبيق مقياس تنسي لمفيوم الذات والثاني مقياس 19المجموعة التجريبية بواقع )

النتائج إلي : وجود فروق ذات  ميارات التواصل االجتماعي الذي تم اعداده من قبل الباحث ، وتوصمت
داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة عمي مقياس ميارات التواصل االجتماعي البعدي 
ومقياس الذات تبعًا لمبرنامج التدريبي ، وان الفرق كان لصالح افراد المجموعة التجريبية الذين خضعوا 

سابي عن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة وىذا لمبرنامج التدريبي بدليل ارتفاع متوسطيم الح
يعني ان البرنامج التدريبي كان لو فاعمية في مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي ومقياس مفيوم 
الذات ، وأظيرت النتائج عدم وجود ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة عمي 

 س مفيوم الذات البعدي تبعًا لمجنسمقياس ميارات التواصل االجتماعي ومقيا
( إلي فاعمية برنامج قائم عمي خبرات التعميم المياشرة 1929وىدفت دراسة )مني الدىان ،      

ضطراب اإلنتباة ، الوحدة النفسية بعض المتغيرات النفسية لإلطفال  لتحسين مستوي األمن النفسي وا 
 21-8ذكور أعمارىم 6إناث ،  22طفل  19دراسة المعاقين سمعيًا إلييم والميممين وتكونت عينة ال

عامًا من المقيدين بمدرسة االمل لمتربية السمعية وتمثمت إدوات الدراسة : مقياس الوحدة النفسية ، 
إستخدام العاب المميكا والدراما والقصص واإللغاز واأللعاب التعميمية أيضًا تم إعداد صور الدراما 

( 90992لنتائج الدراسة:  إلي وجود فروق دات داللة عند مستوي )لممواقف االجتماعية  وتوصمت ا
قبل وبعد تطبيق البرانج لصالح القياس البعدي ، حيث إشارت إلي وجود تحسين في كل من مستوي 

 الوحدة واألمن النفسي وخفض إضطراب األنتباة 0
ام األلعاب إلي: الكشف عن أثر استخد Hymowitz( 1995وىدفت دراسة ىيموويتز )        

اإلرشادية العالجية عمي تنمية الميارات االجتماعية وعالج بعض المشكالت السموكية )كعدم االنتباه 
والشرود والتجنب وصعوبة حل المشكالت ( لدي المعاقين سمعيًا ، ولتحقيق ىدف الدراسة تم : إعداد 

اإلنتباة والتجنب وصعوبة حل  استبانة لمميارات اإلجتماعية وبعض المشكالت السموكية كالشرود وعدم
عداد  المشكالت وعرضيا عمي الخبراء والمحكمين  وفي ضوء ذلك تم تحديد الميارات بشكل نيائي ، وا 
بطاقة مالحظة لقياس الميارات والتأكد من صدقيا وثباتيا ، وكذلك إعداد مقياس التوافق النفسي 

رس داخل الفصل الدراسي ، واختيار عينة واإلجتماعي ، وتصميم مجموعة من األلعاب العالجية لتما
سنة ، وتم تقسيميا إلي  22-8تمميذًا من الصم ، وتتراوح بين  19من المعاقين سمعيًا تكونت من 

مجموعتين إحداىما تجريبية واالخري ضابطة ، وطبق المقياس عمييم تطبيقًا قبميًا ، واستخدام األلعاب 
ضابطة ، وبعد االنتياء من التطبيق أعيد تطبيق البطاقة العالجية مع المجموعة التجريبية دون ال

 تطبيقًا بعديًا عمي المجموعتين ، وبعد ذلك ام أستخراج النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا ، 
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إلي : بحث   Kuntson , J. & Lansing , C., 1990)وأكدت دراسة كينستون ، والنسينج      
والصعوبات النفسية لدي االفراد  Communication Problemsالعالقة بين مشكالت التواصل 

( فردًا فاقدي السمع ، وُطبق عمييم 16، وتكونت عينة دراسة من ) Hearing Lossفاقدي السمع 
مقياس التواصل لفاقدي السمع والعديد من اإلختبارات اإلخري عن الوظائف النفسية والتوافق 

ستراتيجيات التواصل وتوصمت نتائج الدر  اسة إلي : أن نقص التكيف لدي فاقدي السمع برتيط إرتباطاً وا 
والشعور بالوحدة النفسية والقمق  Social introversionمباشرًا باإلكتئاب واالنطواء االجتماعي 

 االجتماعي 0
( وىدفت الدراسة إلي : التعرف عمي مدي كفاءة مقياس 2888عبد المنعم الدردير ،  دراسة )     

بصريًا ،  –سمعيًا  –ة النفسية في تحديد الشعور بالوحدة لدي التالميذ المعوقين عقميًا الشعور بالوحد
 -سمعيًا   –مدي إختالف االطفال المعوقين في الشعور بالوحدة النفسية بإختالف نوع االعاقة العقمية 

بالوحدة النفسية  بصريًا في الشعور –سمعيًا  –البصريًا ، مدي الفروق بين التمميذات المعوقات عقميًا 
، مدي وجود عالقة إرتباطية بين درجات التالميذ المعوفين عقميًا عمي مقياس الشعور بالوحدة النفسية 
ودرجاتيم ، مدي وجود عالقة ارتباطية بين درجات التالميذ الصم عمي مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

يوم الذات ودافعية اإلنجاذ ، مدي وجود ودرجاتيم عمي المقياييس كل من الميارات االجتماعية و مف
عالقة ارتباطية بين درجات التالميذ المكفوفين عمي مقياس الشعور بالوحدة النفسية ودرجاتيم عمي 

تمميذًا وتمميذة  225المقاييس كل من الميارت اإلجتماعية ومفيوم الذات وتكونت عينة الدراسة من 
تمميذًا وتمميذة من  24تمميذًا وتمميذة من الصم و 25 تمميذًا وتمميذة من معوقين عقمياً  34منيم 

المكفوفين ، وتوصمت النتائج إلي أن: التالميذ الصم أكثر شعورًا بالوحدة النفسية من التالميذ المعوقين 
عقميًا ، أن التالميذ المكفوفين أقل شعورًا بالوحدة النفسية مقارنة بالتالميذ المعوقين عقميًا والتالميذ 

، أن التمميذات الكفيفات والمعوقات عقميًا أكثر شعورًا بالوحدة النفسية من التالميذ المكفوفين الصم 
والمعوقين عقميًا  بينما التوجد فروق بين الذكور واالناث الصم في الشعور بالوحدة النفسية ، توجد 

تماعية ومفيوم الذات عالقة إرتباطية سالبة بين الشعور بالوحدة النفسية وبين كل من الميارات االج
 والدافعية لإلنجاز لدي التالميذ المعوقين عقميًا والمكفوفين الصم 0 

 ثانثا   ظؼاف انسًغ 
   Hearing Impairment  يفهىو اإلػاقت انسًؼيت 

تعتبر حاسة السمع من اولي الحواس التي يمارس وظيفتيا في مراحا مبكرة من تكوين اإلنسان ،       
ات عمم األجنة إلي " تقدم بدء تخمق السمع عمي البصر فتجعمة في اإلسبوع الثالث وقد أشارت كتاب

لمحمل ، وان الجنين يسمع وينفعل مع االصوات الخارجية والداخمية منذ شيره السادس ولكنو ال يميزىا 
 (2290،  2876أو يعقميا " )كونجر وآخرون ، 
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لتالميذ المعاقون سمعيًا إلي فئتين فئة ( إلي تقسيم ا199، 1993وأشار) رفعت محمود ،      
، ويعرف التمميذ االصم بأنة   Haed Of Hearingوفئة التالميذ ضعاف السمع  Deafالتالميذ الصم 

ديسيبل فأكثر بدرجة تجعمة اليستطيع تعمم  69" التمميذ الذي يعتني فقدًا كميًا في السمع ، يصل إلي 
 المغة والكالم " 

لسمع فيو التمميذ الذي يشكو من ضعف في حاسة السمع يتراوح مابين أما التمميذ ضعيف ا 
ديسيبل ( ويمكنة أن يستجيب لمكالم المسموع ويفيمة بشرط أن يقع مصدر  69ديسيبل وأقل من 29)

 الصوت في حدود قدراتة السمعية0
مع األسوياء ، لذا تعتبر فئة ضعاف السمع تعاني ومازالت تعاني من الحرمان من التمتع بالحياة      

وذلك الن حاسة البصر وسيمة يتعرف بيا األنسان عمي بيئتة المادية ، أما حاسة السمع فيي وسيمة 
لمتعرف عمي بيئتة اإلجتماعية ، أي أنيم فئة تتطور حياتيا بدون التمتع اما باإلتصال أو بالتعامل 

  ( 249، 1992الكامل مع البيئة عمي أساس سمعي) إبراىيم الزىيري ، 
( أن شخصية الطفل ضعيف السمع ثثأثر باإلعاقة 238-235، 2888ويضيف )عاطف اإلقرع ،     

السمعية لما ليا من أثر مباشر عمي توافقة االجتماعي وذلك الن ضعيف السمع عمية أن يفيم ما 
ين يريده منو األخرين من تغيرات وجوىم فقط ، حُيث أنو يفتقد ما يمكن اعتبارة من أىم مصادر تكو 

العالقات االجتماعية وىو سماع صوت المتحدث، كما ان ضعيف السمع يجد صعوبة ومشقة في 
األتصال الفكري باإلخرين ألنة مضطر أن يعبر لمناس عن أفكارة بواسطة التمميح أواألشارة ومن لك 
يصبح أن عجز الطفل عن التعبير المفظي يؤدي إلي عجز في النضج األجتماعي وعجزه فى تكوين 

 القات جديدة بالمحيطين بو0ع
( أن المعوقون سمعيًا كمجموعة ىم أفراد يعانون 262، 1922ويؤكد ) عبد العزيز الشخص،      

من إضطرابات في عممية السمع ، نتيجة إنخفاض قدرتيم عمي سماع الكالم العادي ، حُيث يبمغ ما 
اع الكالم العادي وفيمو دون ديسيبل أوأكثر، وبالتالي يُصعب عمييم سم16فقدوة من حده السمع

 مساعده خاصة 0
،  2888عاطف اإلقرع  ، 1993رفعت محمود ، ، 1929وبالرجوع إلي )عبد الصبور منصور      

ىي أنحرافًا في السمع يحد من  ( تعرف الباحثة  إجرائيًا ضعاف السمع : 1922عبد العزيز الشخص، 
ل وراثية أو خمقية أو بيئية مكتسبة مما يترتب القدرة عمي التواصل مع األخرين وىي نتيجوة عوام

عمييا أثار إجتماعية أو نفسية وىذا يعني تقديم خدمات ورعاية لممعاق سمعيًا وتقديم كافة اإلمكانات 
 سواء معينات سمعية وخدمات طبية وأجيزة تساعدة لكي ينجح في المجتمع 0 
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 خصائ  انطفم ظؼيف انسًغ
 أواًل الخصائص النفسية 

خصائص الطفل ذوو اإلعاقة السمعية انو ( Wood, Judy,1994,418)ويمخص ودد وجودي      
يعاني من بعض المتغيرات النفسية السمبية مثل الخجل والعناد واألنسحاب ، ويظير الطفل المعاق 
سمعيًا قصورًا في اإلنتباة ، كما يحرك راسة حركات غير طبيعية طوال الوقت ، ويجد صعوبة بسيطة في 
إتباع التعميمات المكتوبة )التحريرية( ولكنة يجد صعوبة أكثر في إتباع التعميمات التوجييات الشفيية ، 
وايضًا يظير الطفل المعاق سمعيًا مقاومة المشاركة في االنشطة الشفيية ، وصعوبة في إستخدام المغة 

نجازة الفعمي ، ويقوم وعيوب في الكالم ، كما يوجد فرق واضح بين ماىو متوقع من الطفل وبين ا
 الطفل بافضل إنجاز لة في مجموعات صغيرة0

ستعرض كاًل من جمال الخطيب ومني الحديدي )        ( بدارسة الخصائص السيكولوجية 2885وا 
( طفاًل وطفمة ممتحقين بإحدي 225لإلطفال المعاقين سمعيًا في اإلردن ، وتكونت عينة الدراسة من )

صم في مدينة عمان ، وبإستخداميم قائمة الخصائص السيكولوجية ، توصمت مراكز التربية الخاصة لم
الدراسة إلي ان تقديرات المعممات أشارت إلي أن أكثر الخصائص السيكولوجية انتشارًا : محدودية 
العالقات االجتماعية ، الميل نحو التنافس ، وسيولة التأثير باإلخرين ، الخجل ، الميل إلي التممك ، 

االىتمامات ، وأنة ال يوجد فروق ذات داللة بين الخصائص السيكولوجية بين المعاقين  محدودية
سمعيًا تبعًا لمتغير العمر الزمني ، في حين وجدت فروق ذات داللة بين الخصائص السيكولوجية 

 ليؤالء األطفال تبعًا لمتغير شدة اإلعاقة السمعية0
والتي توصمت نتائجيا وىي لصالح الذكور وكانت  (1992وكشفت نتائج دراسة حمزة السعيد)       

أكثر الخصائص شيوعًا ىي التنافس، وىي متساوية بين الذكور واالناث والصفة الثانية سيولة التأثير 
باإلخرين وىي لدي الذكور أكثر من اإلناث ، وكانت أعمي نسبة لدي الغفراد العينة من طالب الصف 

% والصفة الثالثة ىي العنادية ، فيي لدي 2في الصف اإلول  الثاني يمييا الصف السادس وأقميا
الذكور اكثر من اإلناث ، ولدي طالب الصف األول أكثر من جميع الصفوف اإلخري ، والصفة الرابعة 
الميل إلي التممك كانت لدي اإلناث أكثر من الذكور ، وكانت أكثر شيوعًا لدي الصف الثاني 

ىي التنافس ثم السيولة لو التأثير باإلخرين ثم العناد ثم الميل إلي والخصائص التي كانت أكثر قوة 
% ىي:  29التممك ثم المزاجية ثم التعصب لمن ىم مثميم ، أما الخصائص األقل ظيورًا ما دون 

 % لدي الذكور أكثر 7إجتماعي 
فوف الثالث % لدي اإلناث أكثر من الذكور ، ولم تظير في الص5من اإلناث ، عدم النضج اإلخالقي  

% وىي لدي الذكور أكثر من اإلناث ، وتظير في الصفين األول والثاني وعديم  4العميا ، األكتئاب 
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% وىي أقل خصائص ظيورًا إال في الصف األول فقط ، بالنسبة لمفروق بين الذكور 2العواطف 
 واالناث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث 0

 ص األجتماعية ثانيًا الخصائ
 -( الخصائص األجتماعية :196،  1922ويستعرض عادل عبد اهلل )

يؤدي القصور في قدرتيم عمي التواصل األجتماعي مع اإلخرين فضاًل عن أنماط تنشئتيم  20
 اإلجتماعية عادة يؤدي بيم إلي األعتمادية وعدم النضج اإلجتماعي 

 جتماعي قياسيًا بأقرانيم السامعين يقل أداء المعوقين سمعيًا عمي مقاييس النضج األ 10
يبدون قدرًا كبيرًا من التفاعل مع أقرانيم المعوقين سمعيًا أي من نفس األعاقة وذلك بشكل يفوق ما  20

يحدث بين فئات اإلعاقة األخري وىو ما يعني التعصب من جانبيم لفئة المعوقين سمعيًا حتي 
 بقواعد السموك المناسب يحصموا عمي القبول من األخرين ، يعدون أقل معرفة

يعانون من قصور واضح في الميارات اإلجتماعية ، يعتبرون أكثر مياًل إلي العزلة قياسًا باإلفراد  30
 السامعين 

 يعدون أكثر شعورًا بالوحدة النفسية قياسًا بأقرانيم من الفئات األخري لإلعاقة   40
امعين فإنيم يعدون أقل تحقيقًا لمتوافق يعتبرون أقل تحماًل لممسئولية ،عند مقارنتيم بأفرانيم الس 50

 األجتماعي 0
( العالقات Bat – Chava & Deignan, 2001شافا وديجيينين ) –ولقد فحص بات      

( طفل أصم وضعيف السمع تم زراعة القوقعة ليم في 14اإلجتماعية والمغة الشفيية لعينة تتألف من )
نتيت نتائج الدراسة % من أباء األطفال قرروا أن التواصل  72إلي أن نسبة  مدارس التعمم العادي ، وا 

الشفيي يتحسن بعد زراعة القوقعة ألبنائيم اصبح لدييم اإلستعداد لمتفاعل مع أقرانيم عادي السمع ، 
أما الذين يتواصمون شفييًا بعد زراعة القوقعة ولم يتحسن تواصميم ، لدييم صعوبات في عالقاتيم 

ادي السمع ، كما يعيش المعاق سمعيًا في عالم من السكون فيجعمة ال اإلجتماعية مع األقران ع
يتصور وجود عالم تمثل االصوات عناصر ىامة في تكوينة وضرورية لمتعامل معو ، مما يفرض عمية 
عممية عزل إجتماعي تتضح في عدم نضج مستواة األجتماعي وفي محدودية تفاعالتة األجتماعية مع 

 ن أفراد المجتمع 0أقرانة والمحيطين بو م
  ثانثًا   اخلصائ  اإلنفؼانيت

( فقدان السمع يؤدي إلي عدم اإلتزان اإلنفعالي لدي اإلصم 118، 1991واشارت سيير كامل )      
حُيث تحمل تفسيراتة لنظرات األخرين من العاديين أبعادًا غير مألوفة ، فيي أما إيجابية بدرجة مبالغ 

لإلنطواء واإلكتئاب المتولد عن فشمة في فيم األخرين بسيولة ، وبالتالي فييا أو منخفضة جدًا نتيجة 
فإن نموىم اإلنفعالي يكون مختمفًا عن أقرانيم العادي السمع في نفس المرحمة العمرية ، حُيث يتوقف 
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نموىم األنفعالي عند مرحمة معينة ، أي يحدث تثبيت وفقًا لمفاىيم التحميل النفسي ، ومن ثم يتقوقع 
 صم حول ذاتة ويزداد شعورة باإلكتئاب والعزلو0اإل

( عمي أن األبناء الصم يعانون العديد من المشاكل سواء 16،  1992وتؤكد زينب شقير )     
النفسية أواإلجتماعية حُيث يجدون صعوبة في التعبيرعن أنفسيم وفيم األخرين ليم فضاًل عن وقوفيم 

ؤدي إلي شعورىم باليأس واإلحباط ويتولد لدييم ميل عاجزين عن فيم ما يدور حوليم وكل ذلك ي
طبيعي إلي العزلة بعيدًا عن افراد المجتمع ومن ثم يتمثل الشعور بالوحدة النفسية أحدي المشكالت 
النفسية التي يعاني منيا الكثير من األبناء الصم ، فيي ُتعد نقطة البداية لكثير من مشكالتيم النفسية 

 التي يشكو منيا0
 رابؼًا   اخلصائ  اننفسيت     

إلي أن كثيرًا من األطفال المعاقين سمعيًا يعانون من مشكالت سموكية  Wynandوتشير ويناند      
، أي صعوبة ومعاناة التواصل مع األخرين  Poor- Communicationعديدة منيا فقر التواصل 

،  Lrritabilityالطبع ، وحدة  Impulsivitوالتيور أو األندفاع  Dependonواإلعتمادية 
"وتري ويناند"  Poor – Self-Esteem، والتقدير المنخفض لمذات Lonelinessوالوحدة النفسية 

أيضًا أن العالج النفسي يعتبر من أفضل العالجات التي يمكن إستخداميا مع المعاقين سمعيًا ممن 
عمي التخمص من مشاعر يعانون من مشكالت سموكية عديدة ، حُيث أن العالج النفسي يساعدىم 

العزلة ويعيق لدييم مشاعراالمان ويساعدىم عمي اإلندماج بالتفاعل والتواصل مع 
                                                                                                                (    wynand,w,1994,4034-4035) األخرين

-4أن الصدمة النفسية تحدث في سن ما بين(Jackson, et,al 2010)سة جاكسونوأكدت درا    
% منيم يتعرضون 82سنو وأن اإلطفال الصم الذين يعانون من صدمة في العالقات البينشخصية  22

بشكل كبير إلي اإلىمال والنبذ واإلساءة بأنواعيا ، واإلحباطات مما يزيد من معدالت الضغوط النفسية 
 سموك إيذاء الذات 0لدييم ومن 

إن إتاحة الفرصة لمطفل المعوق سمعيًا لكي يعبر عن نفسة  (Judith, 2005,50) وأشار جوديث     
وعن رغباتة ومشاعرة المكبوتة وترتيب أفكارة والتعبير عن إنفعاالتة بمغة الفن ، واإلشارة وتعبيرات 

يوفر لو لغة مشتركة بينة وبين االخر وىذا  الوجة ، والتمثيل الصامت ، كما أن التعبير عن ذاتة بالمعب
 يمكنة من التخمص من الشعور باإلحباظ وعدم االمن والوحدة النفسية 0

 فزوض اندراست
في ضوء اإلطار النظري وما اسفرت عنة الدراسات السابقة من نتائج تمت صياغة فروض      

 الدراسة كالتالي : 
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اللو احصائيو بين متوسطي رتب المجموعو التجريبيو وينص عمي : توجد فروق ذات د الفرض األول
والمجموعو الضابطو في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الوحدة النفسية وابعاده الفرعيو 

 لصالح المجموعة التجريبية 0
وينص عمي : ال توجد فروق ذات داللو احصائيو بين متوسطي رتب المجموعو  الفرض الثاني

 التجريبيو في القياسين البعدي والتتبعي عمى الدرجة الكمية لمقياس بالوحدة النفسية وابعاده الفرعيو 0
 انطزيقت واالجزاءاث 

 : منيج الدراسة  أوالً 

خالل تصميم المجموعة التجريبية والمجموعة أعتمدت الدراسة الحالية عمي المنيج التجريبي من      
الضابطة ذات القياس القبمي والبعدي ، بيدف التعرف عمي فاعمية برنامج إرشادي إنتقائي لخفض 

 بالوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف السمع 0    
 -حُيث أن متغيرات الدراسة :

لنفسية ـ وسيطة:العمر الزمني، درجة اإلرشادي األنتقائي  ـ تابعة : بالوحدة ا البرنامج مستقمة :
 الفقد السمعي،المستوي األجتماعي واإلقتصادي ، )والتي سيتم ضبطيا(0

 : الحدود البشرية ثانياً 
ناثًا تتراوح أعمارىم من 21تكونت عينة الدراسة من) عامًا  ونسبة فقد  21-8( تمميذًا وتمميذة ذكورًا /وا 

ختيارعينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس والسادس ( ديسيبل فأكثر ، تم إ82السمع لدييم )
 والسابع اإلبتدائي بمرحمة التعميم اإلساسي بمدرسة األمل لمصم وضعاف السمع

 : الحدود المكانية ثانثاً 
 أجريت الدراسة بمدرسة االمل لمصم وضعاف السمع " بمحافظة بورسعيد "      
 : األدوات المستخدمة في الدراسة  رابؼًا 
 ( 1929ياس  الوحدة النفسية                                )إعداد  أحالم العقباوي مق 20
 برنامج اإلرشادي اإلنتقائي لدي التالميذ ضعاف السمع          )إعداد الباحثة (     10

 (                              1929مقياس الوحدة النفسية  : إعداد احالم العقباي )

مفردة موزعة عمي أربعة ابعاد ىي )الميارات االجتماعية ومدي إفتقادىا ،  42اس من يتكون مقي     
العزلة والرفض األجتماعي ، عدم الثقة واإلحساس بالدونية ، العالقة بين االصدقاء ومدي قصورىا( ، 

 وقامت الباحثة بحساب صدق وثبات درجات المقياس كما يمي :
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  صدق  درجاث املقياص
الصدق من أىم الشروط الواجب توافرىا في أداة القياس التي يمكن االعتماد عمي نتائجيا يعتبر      

في عممية التقييم والتشخيص ، ويقصد بالصدق : أن تكون األداة صالحة لقياس الصفة أو الخاصية 
 ( 760، 1929أو الظاىرة التي وضعت من أجميا )عبد الصبور منصور،

لداخمي لممقياس، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات الباحثة بحساب التجانس ا تقام
( 42الطالب عمى كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي إليو، لمفردات المقياس البالغ عددىا )

 مفردة0 وجاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالي: 
 كمية لمبعد(: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة ال2جدول)

 في مقياس الوحدة النفسية
 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

2 0.843** 24 0.659** 16 0.533** 39 0.780** 

1 0.732** 25 0.770** 17 0.637** 32 0.689** 

2 0.483** 26 0.702** 18 0.658** 31 0.697** 

3 0.858** 27 0.653** 29 0.794** 32 0.658** 

4 0.698** 28 0.416** 22 0.759** 33 0.525** 

5 0.726** 19 0.639** 21 0.674** 34 0.783** 

6 0.744** 12 0.793** 22 0.719** 35 0.626** 

7 0.700** 11 0.758** 23 0.203* 36 0.702** 

8 0.830** 12 0.438** 24 0.701** 37 0.620** 

29 0.759** 13 0.729** 25 0.628** 38 0.844** 

22 0.760** 14 0.890** 26 0.809** 49 0.757** 

21 0.798** 15 0.786** 27 0.740** 42 0.805** 

22 0.312**   28 0.789**   

23 0.846**       

  (9092( دالو عند مستوي)**)
 (9094ند مستوي ) ( دالو ع*)
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يتبين من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد دالة    
( ؛ مما يدل عمى أن مؤشرات الصدق جيدة، مما 9094( أو )9092عند مستوي داللة إحصائية ) 

 يجعميا مقبولة عمميًا0  
رجة الكمية لكل بعد ، والدرجة الكمية لممقياس ككل، وجاءت وكذلك حسبت معامالت االرتباط بين الد   

 النتائج كما بالجدول التالي: 
 (: قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية في مقياس1جدول )

 الشعور بالوحدة النفسية
 معامل االرتباط )ر( البعد

 **0.943 الميارات االجتماعية ومدى افتقادىا

 **0.930 رفض االجتماعيالعزلة وال

 **0.941 عدم الثقة واالحساس بالدونية

 **0.917 العالقة بين االصدقاء ومدى قصورىا

 ( 9092)**( دالو عند مستوي )                   
دالة عند مستوي  يتبين من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية 

؛ مما يدل عمى أن مؤشرات الصدق جيدة ، ومما سبق يتضح أن مؤشرات  (9092)  داللة إحصائية
 التجانس الداخمي لمقياس الوحدة النفسية جيدة ، مما يجعميا مقبولة عمميًا0 

 ثبات المقياس  
الثبات بطريقة الفا كرونباخ لممقياس ككل ، حيث ان عدد مفردات قامت الباحثة بحساب الثبات      

( كما تم حساب 0.972( لممقياس ككل ) α( مفردة ، وبمغت قيمة معامل الفا كرونباخ)42المقياس)
( لممقياس ككل بعد استبعاد درجة كل مفردة عمى حدة وجاءت النتائج αقيم معامل ثبات الفا كرونباخ)

 -كما بالجدول التالي:
 كل مفردة عمى حدة(: قيم معامالت الفا كرونباخ لممقياس ككل بعد استبعاد درجة 1جدول )   

 الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال الصم في مقياس                 
 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 (αقيمة ) م (αقيمة ) م (αقيمة ) م (αقيمة ) م

2 0.971 24 0.972 16 0.972 39 0.971 

1 0.971 25 0.971 17 0.971 32 0.971 

2 0.972 26 0.972 18 0.972 31 0.971 
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3 0.971 27 0.972 29 0.971 32 0.972 

4 0.971 28 0.972 22 0.971 33 0.972 

5 0.971 19 0.972 21 0.972 34 0.971 

6 0.971 12 0.971 22 0.971 35 0.972 

7 0.971 11 0.971 23 0.972 36 0.972 

8 0.971 12 0.972 24 0.971 37 0.972 

29 0.971 13 0.971 25 0.972 38 0.971 

22 0.971 14 0.971 26 0.971 49 0.971 

21 0.971 15 0.971 27 0.971 42 0.971 

22 0.972   28 0.971   
23 0.971       

( الكمية α( بعد حذف كل مفردة عمى حدة بقيمة الفا)αوعند مقارنة قيمة معامل الثبات الفا)     
( بعد حذف كل α( الكمية لممقياس أكبر من أو تساوي جميع قيم الفا)αلممقياس، كانت قيمة الفا)

 مفردة ؛ مما يدل عمى توافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمميا في مقياس الوحدة النفسية 0 
 البرنامج اإلرشادي اإلنتقائي لدي التالميذ ضعاف السمع         ) إعداد الباحثة (   

ج إرشادي إنتقائي معتمد عمي فنيات اإلرشاد األنتقائي في خفض قامت الباحثة بإعداد برنام     
الوحدة النفسية لدي االطفال ضعاف السمع وقد تضمن البرنامج فنيات النمذجة ، ولعب الدور ، 
والحوار والمناقشة ، باإلضافة لإلرشاد بالمعب والسيكودراما  ، والتشكيل ، والتغذية الراجعة ، اإلسترخاء 

زلي ، تدعيم السموك االيجابي ، فنية تكرارالسؤال ( وذلك بيدف خفض الوحدة النفسية ، الواجب المن
واستفادت الباحثة بعدد من البحوث والدراسات السابقة التي إجريت في  لدي التالميذ ضعاف السمع 0

 ( )نجالء2888( ،)وفاء عبد الجواد ، عزة عبد الفتاح ،1998)عبد الحميم خضر، ىذا المجال كدراسة
( ، ذلك باإلضافة لمخبرة الميدانية لدي الباحثة في مجال 1926( ، )أحمد عيسي ،1929صوفي ، 

 العمل مع االطفال الصم وضعاف السمع بمدرسة االمل لمصم وضعاف السمع  " بمحافظة ببورسعيد "

 أهًيت انربنايج 
 توضيح مفيوم الوحدة النفسية ومكوناتيا وأبعادىا 20
حالي تنمية قدرة التالميذ عمي التفاعل االجتماعي والخروج من العزلة تنبع أىمية البرنامج ال 10

 واالندماج مع االخرين من خالل فنيات اإلرشاد االنتقائي 
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خفض الوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف السمع  وتنمية القدرة عمي المشاركة اإليجابية في  20
 مواقف الحياة اليومية0

 اجلدول انشيني نهربنايج 

دقيقة وقد تم تنفيذ البرنامج خالل 29تنفيذ البرنامج عمي مدار شيرين بواقع أربع أيام وبمعدل تم     
م  بمدرسة األمل لمصم 1928/1919شيرين نوفمبر وديسمبر النصف االول من العام الدراسي 

 وضعاف السمع بمحافظة بورسعيد 
 الفنيات المستخدمة في البرنامج 

الفنيات التي يمكن إستخداميا في تطبيق ىذا البرنامج والتي تتناسب مع تستخدم الباحثة العديد من    
 طبيعة العينة والفئة العمرية ليا وفيما يمي توضيح ليذه الفنيات :

  Modellingالنمذجة 
( النمذجة بأنيا إسموب تعميمي يقوم من خاللة المعمم 185 ،1929ويعرف عبدالعزيزالشخص)     

ثم يشجع الطفل عمي محاولة أداء السموك نفسة متخذًا من السموك الذي  بأداء إسموب مرغوب فيو ،
 وضحة المعمم مثااًل يحتذي بو

  Role Playingلعب الدور  
يستخدم ىذا األسموب مع المسترشدسن الذين ىم بحاجة إلي تطوير فيم أعمق أو التغيير قي      

عمل الفرد عمي إعادة تمثيل نفسة أو يقوم أنفسيم حيث ينفذ في بيئة أمنة وخالية من المخاطر حيث ي
بدور شخص أخر أو مجموعة من الظروف المحيطة بالموقف أو يظير الفرد ردود أفعالة ويتمقي 

 (  د118، 1921التغذية الراجعة من المسترشد )أرفورد ريرادلي ، 

   Psychodramaانسيكىدرايا 
وأطمقت  وىي تعني الدراما النفسية Dramaوتعني الروح و Psycheeالسيكودراما كممة مركبة من   

تسمية سيكودراما عمي شكل من أشكال المعالجة النفسية من خالل التقنيات المسرحية كوسيمة تربوية 
الذي وضع أسس إستخدام  Morenoواول من أستخدام ىذه التسسمية ىو الطبيب النفسي مورينو 

 Michelle Sokoloff, 2007,3)   )                  0المسرح في العالج 
 احملاظزاث واملناقشاث 

( أن المناقشة ىي طريقة تقوم في جوىرىا عمي تبادل 52، 1996وأشارحسن عبد المعطي)     
الخبرات وفييا يعتمد المدرب عمي معارف التالميذ وخبراتيم السابقة ، فيوجة نشاطيم بغية فيم القضية 

ات التالميذ لتحقيق أىداف الدراسة ، ففييا إشارة لممعارف الجديدة مستخدمًا اإلسئمة المتنوعة واجاب
 السابقة وتثبيت لممعارف الجديدة والتأكد من فيم ىذا وذاك0
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  Shapingالتشكيل 
( التشكيل بأنة واحد من أساليب تعديل السموك يتضمن 391، 1929عرف عبد العزيز الشخص )     

ن السموك النيائي المراد تعميمة لمفرد، كما يتضمن التشكيل التعزيزالمتتابع النماط السموم التي تقترب م
طفاء السموك غير الرغوب 0  تعزيز السموك المرغوب وا 

  Rein forcement التعزيز
( التعزيز عمي ان االنسان يميل إلي تكرار السموك الذي يعود عمية 26، 2881ويعرف جمال الخطيب )

مبية ، وىذه حقيقة عممية أو ضحتيا البحوث االساسية بينتائج إيجابية او يخمصة من النتائج الس
والتطبيقية ، وعمي ذلك فالتعزيز ىو أي فعل يؤدي إلي زيادة في حدوث سموك معين أو تكرار حدوثة ، 
ظيار اإلىتمام ، والثناء عمي الشخص واإلثابة المادية والمعنوية )بالشكر مثاًل( عند  فكممات المديح  وا 

ين تعتبر جميعيا أمثمة لمتعزيز إذ ما تمتيا زيادة في إنتشار السموك اإليجابي ظيور سموك إيجابي مع
ستمرار السموكيات المرغوبة إجتماعيًا ، كما يتم إستخدام إزالة  ويستخدم التعزيز اإليجابي إلستحداث وا 

 التعزيز اإليجابي لخفض تكرار السموك غير المرغوب إجتماعيًا0

  Feed Backالتغذية الراجعة 
عامل ميم في السيطرة عمي  -( التغذية الراجعة بأنيا:262، 1993ويعرف لطيف حسين )     

عممية التعمم ، وذلك بإيجاد السبب بالتغير الصحيح أو تعديل السموك الذي ال ياتي إال عن طريق 
تقديم تغذية التغذية الراجعة ، ومن دونيا ال تتم عممية التعمم  فإذا اردنا حدوث التعمم لدي الطالب يجب 

 راجعة لو بعد كل محاولة 0
 عرض البرنامج المحكمين

تم عرض البرنامج في صورتة األولية عمي عدد من االستاذة في مجال الصحة النفسية والتربية 
 -الخاصة وذلك إلخذ ارائيم ومقترحاتيم حول :

 محتوي جمسات البرنامج ومدي ارتباطيا باإلبعاد المحددة  20
 ساليب المستخدمة مناسبة الفنيات واال 10

 مناسبة إجراءات الجمسات لألىداف الخاصة بيا 20

 نتائج اندراست وتفسريها
 إختبارصحة الفرض األول: 

يوجد فروق ذات داللو احصائيو بين متوسطي رتب المجموعو التجريبيو ينص الفرض األول أنـة : 
دة النفسية وابعاده الفرعيو والمجموعو الضابطو في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الوح

 لصالح المجموعة التجريبية 0
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 Mann-Whitney (U)تم استخدام اختبار والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام إختبار مان    
لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات الصغيرة المستقمة، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول 

 -التالي:
لمفروق بين متوسطي رتب المجموعتين Mann-Whitney (U) ر ( نتائج اختبا2جدول رقم )

التجريبيو والضابطو في القياس البعدي عمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال الصم 
 وابعاده الفرعيو 0

 المتوسط المجموعة البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z الداللة 

الميارات االجتماعية 
 ومدى افتقادىا

 57.00 9.50 6 ضابطو
0.00 -3.02  

دالة عند 
 21.00 3.50 6 تجريبيو 9094

العزلة والرفض 
 االجتماعي

 57.00 9.50 6 ضابطو
0.00 -3.02  

دالة عند 
 21.00 3.50 6 تجريبيو 9094

عدم الثقة واالحساس 
 بالدونية

 57.00 9.50 6 ضابطو
0.00 -2.99 

دالة عند 
 21.00 3.50 6 تجريبيو 9094

العالقة بين االصدقاء 
 ومدى قصورىا

 57.00 9.50 6 ضابطو
0.00 -2.91 

دالة عند 
 21.00 3.50 6 تجريبيو 9094

الدرجة الكمية لمشعور 
 بالوحدة النفسية

 2.89- 0.00 57.00 9.50 6 ضابطو
دالة عند 

9094 

( بين متوسطي 9094عند مستوي )( وجود فروق دالو إحصائيًا 2يتضح من الجدول السابق )      
رتب درجات افراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمي مقياس الوحدة النفسية والدرجة الكمية 
لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي اإلنتقائي في خفض الوحدة النفسي لدي 

مما يعني وجود  ؛ مج في خفض الوحدة النفسيةالتالميذ ضعاف السمع وىذا يرجع إلي فاعمية البرنا
فروق دالة احصائيًا  بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبيو والضابطو في القياس البعدي ترجع 

     لمميارات االجتماعية ومدى افتقادىا الحركي لصالح المجموعة التجريبية 0
      تفسري نتائج انفزض األول 

فرض وحود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات افراد أظيرت نتائج ىذا ال        
المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمي مقياس الوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف 

لصالح القياس  9094( كانت جميعيا دالو عند Zالسمع ، حُيث يتضح من الجدول السابق أن قيمية )
فاعمية البرنامج االرشادي اإلنتقائي في خفض أعراض الوحدة النفسية البعدي ،  وىذا يدل عمي 

 لمتالميذ ضعاف السمع لدي المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة0
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وتتفق ىذة النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة التي استخدمت برامج عالجية في متغيرات مختمفة  
(، ودراسة Fellinger , et al ,2009سات كاًل من فيمنجر واخرون)ىذا ما اكدت عميو درامثل دراسة)

 Steinberg , Annie(، وايضا دراسة أني سيتنبرج واخرين)Marphy . j . s.,1987صمويل مارفي)

& others ,1999( سحر عمار ، )وتؤكد أيضًا ( 1929ويتفق مع دراسة مني الدىان ) ( ،1996
( في أن مستخدموا أدوات السمع المزروعة Tyler Richard , 1995نتائج دراسة ريتشارد تايمور )

أقل شعورًا بالوحدة النفسية واالنعزال االجتماعي ، واالكتئاب والشك وليذا يبدو عمي أدوات السمع 
المزروعة أنيا تساىم في المظير الحسي واإلداء االجتماعي لممرضي ذوي الضعف السمعي الشديد 

 )الصم( 0
دراسة )مفضي ( ، وىذا يتفق مع دراسة Cates , M., 1994ج دراسة كاتس)وتوصمت نتائ     

( والتي توصمت النتائج إلي : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء 1927الحديثات ، 
مجموعتي الدراسة عمي مقياس ميارات التواصل االجتماعي البعدي ومقياس الذات تبعًا لمبرنامج 

رق كان لصالح افراد المجموعة التجريبية الذين خضعوا لمبرنامج التدريبي بدليل التدريبي ، وان الف
 ارتفاع متوسطيم الحسابي عن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة 0 

وىذا يعني ان البرنامج التدريبي كان لو فاعمية في مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي ومقياس مفيوم 
جود ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة عمي الذات ، وأظيرت النتائج عدم و 

 مقياس ميارات التواصل االجتماعي ومقياس مفيوم الذات البعدي تبعًا لمجنس 0 
وىذا يدل عمي إستخدام فنيات اإلرشاد اإلنتقائي في البرنامج مثل ) النمذجة ـ التعزيز ـ الواجبات     

كة التعاونية ـ الحوار والمناقشة ـ فنية تكرار السؤال ـ تدعيم السموك المنزلية ـ لعب الدور ـ المشار 
اإليجابي ـ التغذية الراجعة ـ القصص اإلجتماعية( التي أدت إلي إنخفاض الوحدة النفسية لدي افراد 
المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنام بخالف افراد المجموعة الضابطة التي لم يظير أي إنخفاض 

النفسية وذلك ألنيم لم يتعرضوا لنفس االنشطة والخبرات السموكية التي تعرض ليا اطفال الوحدة 
 المجموعة التجريبية  0

لذلك ىدف البرنامج الحالي إلي خفض الشعور بالوحدة النفسية لدي ىؤالء التالميذ مما ساعد عمي 
لذات لدييم وانخفاض الوحدة تنمية الميارات االجتماعية وزيادة التفاعل والتعاون وتحسين وتقدير ا

النفسية مما ذاد من معدالت تفاعالتيم االجتماعية مع االخرين وتحسين  قدراتيم عمي إقامة عالقات 
كسابيم بعض القيم الخاصة بالصداقة 0  إجتماعية سميمة وا 

 أختبارصحة الفرض الثاني : 
ن متوسطي رتب المجموعو ينص الفرض الثاني عمي : ال توجد فروق ذات داللو احصائيو بي     

 التجريبيو في القياسين البعدي والتتبعي عمى الدرجة الكمية لمقياس بالوحدة النفسية وابعاده الفرعيو 0

 



 فاعلية برنامج إرشادي إنتقائي في خفض الوحدة النفسية لدي التالميذ ضعاف السمعداليا فوزى الشربينى 

 أ/فاطمة عابدين مصطفي -د/ أشرف إبراهيم الغراز    -أ.د/  عبدالصبور منصور محمد 

 جايؼت بىرسؼيد –جمهت كهيت انرتبيت                         224                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انؼدد

لداللة الفروق بين  Wilcoxonولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكوكسون      
 كما يوضحيا الجدول متوسطات المجموعات الصغيرة المرتبطة ، وجاءت النتائج 

 ( التالي:                                 3رقم ) 
اشارة  المتغير

 الرتب

 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

الميارات االجتماعية ومدى 
 افتقادىا

 6.50 3.25 2 سالبو

-0.850 
 

غير دالة عند 
 14.50 3.63 4 موجبو 9094

   0 التساوي

 الرفض االجتماعيالعزلة و 

 17.50 3.50 5 سالبو

-1.633 
 

غير دالة عند 
 3.50 3.50 1 موجبو 9094

   0 التساوي

عدم الثقة واالحساس 
 بالدونية

 7.50 3.75 2 سالبو

-0.632 
 

غير دالة عند 
 13.50 3.38 4 موجبو 9094

   0 التساوي

العالقة بين االصدقاء ومدى 
 قصورىا

 9.00 3.00 3 سالبو

-0.405 
 

غير دالة عند 
 6.00 3.00 2 موجبو 9094

   1 التساوي

الدرجة الكمية لمشعور 
 بالوحدة النفسية

 2.50 2.50 1 سالبو

-1.00 

غير دالة عند 
 7.50 2.50 3 موجبو 9094

   2 التساوي

 تفسري نتائج انفزض انثاني 
روق ذات داللو احصائيو بين متوسطي رتب المجموعو أظيرت نتائج ىذا الفرض انة ال توجد ف     

التجريبيو في القياسين البعدي بعد تطبيق البرنامج والقياس التتبعي بعد شير من أنتياء التطبيق عمي 
 أبعاد مقياس الوحدة النفسية والمجموع الكمي 0

ي التالميذ ضعاف وىذا يعني فاعمية البرنامج اإلرشادي اإلنتقائي في خفض الوحدة النفسية لد   
ستمرارفاعميتة ، وأنو قد حدث تحسن دال في  السمع لدي المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج وا 

 خفض الوحدة النفسية لممجموعة التجريبية في القياس البعدي بسبب تعرضيم 
 لمبرنامج واإلستفادة م فنيات وجمسات وخبرات البرنامج ، وىذ ما أكدتة دراسة كل من: 

( ، دراسة )السيد التيامي ، 1994( ، دراسة )نجالء صوفي ، 1998اسة)عبد الحميم خضر، در 
19940 ) 
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 تىصياث اندراست 
إشراك األطفال ضعاف السمع باألنشطة الألمنيجية لمخروج بيم من حالة العزلة واالنطواء وكذلك  20

 كسر حاجز الخوف لدييم من مواجية االخرين 0
القات ناجحة تكون احد مداخل خفض الوحدة النفسية وعمي المعمم اتباع عمي المعمم بناء شبكة ع 10

األساليب التي تكسب التمميذ تمك الميارات وىي كما أشار سكنر : تعزيز السموك االجتماعي 
 االيجابي من خالل المعب أو التعمم 

بالخبرات  إعداد دورات تاىيمية لممعممين ولممرشدين في المدارس بين الحين واالخر لتزويدىم 20
 الألزمة في كيفية التعامل مع األطفال المعرضين لموحدة النفسية لدمجيم في الحياة األجتماعية 0

 بحوث مقترحة  
 فاعمية برنامج إرشادي قائم عمي االنشطة لتحفيز الطفل ضعيف السمع عمي المشاركة الفعالة  20
 لمطفل ضعيف السمع  فاعمية برنامج إرشادي في إبتكار طرق التدريس الجماعي والفردي 10

فعالية برنامج قائم عمي استراتيجية تعمم األقران لتنمية بعض السموكيات اإليجابية لدي االطفال  20
 ضعاف السمع
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 املزاجغ
أسموبًا عمي كل مرشد معرفتيا ، ) ترجمة / ىالة فاروق المسعورد(   24( 19210أرفورد ريرادلي )

 ية لمنشر والتوزيع0عمان ، األردن : دار الرا
  1( خبرة األحساس بالوحدة النفسية كمية الربية ، جامعة قطر ، العدد 2872إبراىيم زكي قشقوش )

( 0 فاعمية برنامج بإستخدام أنشطة المعب في تحسين التفاعل االجتماعي 1994السيد يس التيامي )
ة التربية ، القاىرة ، لإلطفال ضعاف السمع مع أقرانيم العاديين ، رسالة ماجستير ، كمي

 جامعة عين شمس0
( ، 2( ، العدد )2( 0 المجمة السعودية لمتربية الخاصة ، المجمد)1926أحمد نبوي عبده عيسي )

 الرياض: المممكة العربية السعودية 
العقمية ،  –البصرية  –السمعية  –( 0 سيكولوجية ذوي اإلعاقات الحركية 1929السيد فيمي عمي )

 دار الجامعة الجديدة0 اإلسكندرية :
( المعب وعالقتة بالتفاعل الصفي لدي الطفل األصم ، وزارة التعميم العالي والبحث 1925بيدي خالد )

 العممي ، جامعة زيان عاشور بالحمفة ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 التوزيع( مقدمة في التربية الخاصة ، عمات : دار الميسرة لمنشر و 1992تيسير كوافحة )

( 0أثر إعاقة الطفل عمي اإلسرة ، مجمة كمية التربية، جامعة 2885ــــــــ ، ومني صبحي الحديدي )
 120-2،  22المنصورة ، العدد 
( 0 المعب مدخل وظيفي لمتربية اإلسالمية ، دراسات تربية ، كمية 2881حسن إبراىيم عبد العال )

 0 39، الجزء  6التربية ، القاىرة ، مجمة 
( تعديل سموك اإلطفال المعوقين دليل األباء والمعممين ،عمان مكتبة : 2881مال الدين الخطيب )ج

 إشراق لمنشر والتوزيع 0
( اإلمن النفسي وعالقتة بالوحدة النفسية ، رسالة ماجستير غير منشورة  كمية 1995دانيا الشبؤون )

 التربية : جامعة دمشق 0
( 0 سيكولوجية الصم وتربيتيم 0 الرياض : دار النشر 1929سحرزيدان ، وعبد الفتاح رجب مطر)

 الدولي 0
 ( 0 رسالة ماجستير، قسم عمم النفس التربوي ، كمية التربية ، جامعة حموان19960سحر طو عمار)

( 0التواصل وعالقتة بالشعور بالوحدة النفسية لدي اإلطفال ضعاف السمع 1922سعاد عبد المنعم )
 ، جـ 0 23العدد مجمة البحث العممي ، 

( 0 فعالية اإلرشاد بالمعب في تنمية التوافق الشخصي واإلجتماعي لإلطفال 1998سري محمد رشدي )
 0 22، العدد  29الصم قي برنامج الدمج بالمدرسة العادية ، مجمة الثقافة والتنمية 
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 ( موسوعة عمم النفس ، بيروت : المؤسسة العربية لمدراسات والنشر2866سعد رزوق )
( 0 برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة) بين النظرية والتطبيق( ، القاىرة : 2882سعدية محمد بيادر )

 الصدر لمطباعة والنشر 0
 ، القاىرة : عالم الكتب 10( 0 عمم النفس العالجي 0ط1999إجالل محمد سري )

 د لمطبع والنشر ( 0 مقدمة في التربية الخاصة ، القاىرة : دار الرشا1929عادل عبد اهلل )
( 0 الشعور بالوحدة النفسية لدي األطفال المعوقين وعالقتة ببعض 2888عبد المنعم أحمد الدردير )

 0 2، الجزء  12العزامل النفسية ، مجمة ، كمية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد 

ض : دار الزىراء ( 0 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة ، الريا1929عبد الصبور منصور محمد )
 لمنشر والتوزيع 0

( 0 فاعمية برنامج إرشادي انتقائي في تحسين مستوي النضج الميني لدي 1929عبد اهلل العطاس )
-نوفمبر 18عينة من الطمبة المستجدين بجامعة ام القري : دراسة شبة تجريبية المئمر من 

 710-42ديسمبر ، المجمد ، 2
( 0 فعالية برنامج إرشادي بإستخدام العالج العقالني 1998) عبد الحميم محمد عبد العزيز خضر

واإلنفعالي والعالج بالمعب الجماعي لتخفيف حده السموك العدواني لدي األطفال الصم وزيادة 
توافقيم النفسي واإلجتماعي ، رسالة دكتوراة ، معيد الدراسات التربوية ، قسم رياض اإلطفال 

 اىرة 0والتعميم اإلبتدائي، جامعة الق
تعريفيم وخصائصيم وتعميميم ،  –( 0 ذوو اإلعاقة السمعية 1923عبد المطمب أمين القريطي )
 القاىرة : عمم الكتب 0

0 3( 0 قاموس التربية الخاصة والتأىيل لذوي اإلحتياجات الخاصة  ط1929عبد  العزيز الشخص )
 القاىرة : مكتبة الطبري 0 

كر وتنمية المفاىيم والميارات األساسية واإلطفال المعوفين سمعيًا 0 ( 0 التدخل المب 1991ــــ ، ــــ )
الندوة عممية السابقة لإلتحاد العربي لمييئات العامة في رعاية الصم 0 المجمس اإلعمي 

 إبريل  29 – 17لشئون اإلسرة الدوحة الفترة من 
، القاىرة : دار 1تيم ، ط ( 0 سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة وتربي1992عبد المطمب القريطي )
 0 الفكر العربي
 ( 0 الدراسة العممية لإلعاقة والمعاقين ، القاىرة : دار طيبة لمنشر1998عبد الرحمن العيسوي )

جتماعي لدي المراىثين الصم وضعاف ‘( 0 دراسة مقارنة لمتقبل ال2885عمي عبد النبي محمد )
 ية )بنيا( ، جامعة الزقازيق 0السمع والعاديين ، رسالة ماجستير ، كمية الترب

 ( الصحة النفسية واألرشاد النفسي ، عمان : دار الفكر والتوزيع  1921عالء الدين كفافي )
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( 0 بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة ، القاىرة ، مكتبة : زىراء 1997فيولت فؤاد إبراىيم )
 الشرق 0

المستقبل والتوافق النفسي لدي عينة من طالب ( 0 العالقة بين قمق 1922كمال بالن ، سمر الحمح )
الصف الثاني الثانوي في محافظة ريف دمشق 0 مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات 

 2510-234( ، 2) 22سوريا ،  –العممية )سمسمة االداب والعموم األنسانية ( 
 لنيضة المصرية( 0 الشخصية السوية والمضطربة ، القاىرة : مكتبة ا1999زينب محمود شقير )

الكفيف التخمف العقمي ،  –االصم  –( 0 اضطرابات المغة والتواصل " الطفل الفصامي 1991ــــــــ  ) 
 القاىرة : مكتبة النيضة المصرية 0

( 0 تاثير استخدام نوعي التغذية الراجعة  الخاصة بالغداء نتيجة في تعمم 1993لطيف حسن الغزاوي )
 جامعة بغداد  –اجستير كمية التربية بعض الميارات االساسية ، م

( 0فاعمية برنامج قائم عمي خبرات تعمم مباشرة وغيرمباشرة في تحسين 1929مني حسين الدىان )
مستوي األمن النفسي ، إضطراب اإلنتباة ، الوحدة النفسية لدي الطفل المعاق سمعيًا المساء 

 160، العدد  إلية و الميمل ، مجمة اإلرشاد النفسي ، جامعة عين شمس
( البنية العاممية لمكونات مقياس الشعور بالوحدة النفسية لدي 1922محمـد عبد المجيد المصري )

 ، القاىرة 3، العدد  28عينة جامعية ، مجمة العموم التربوية ،  مجمد 
(: برنامج إرشادى سموكى قائم عمى المساندة االجتماعية لخفض حدة 1923منى أحمد عيسى )
 دى عينة من المعاقين سمعيا، رسالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة عين شمس0العدوان ل

( ، بناء مقياس الوحدة النفسية ومدي أنتشارىا لدي مجموعة عمرية 2882مايسة أحمد النيال )
 0 14متباينة من أطفال المدارس بدولة قطر ، مجمة عمم النفس ، القاىرة ، العدد 

(0 فاعمية برنامج عالجي بالمعب في تنمية ميارات 1927يثات )مفضي سميمان ضيف اهلل الحد
التواصل األجتماعي وتحسين مفيوم الذات لدي االفراد ذوي اإلعاقة السمعية في االردن 0 

 0 512-538( ، 15مجمة أبحاث الذكاء والقدرات العقمية ، العدد )
لضغوط االكاديمية لدي طالبات ( 0 فعالية األرشاد االنتقائي في خفض ا1923ىالة خير إسماعيل )

( 1)71مصر ،  –الجامعة 0 دراسات تربوية ونفسية ) مجمة كمية التربية بالزقازيق ( 
،122-1660 

( 0 2876كونجر ، جون وموسن ، بوي وكيجان ، جيروم ، ترجمة : أحمد سالمة وجابر عبد الحميد )
 العربية 0 سيكولوجية الطفل والشخصية ، القاىرة : مكتبة : دار النيضة
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