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فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض سلوك االستقواء لدى التالميذ العاديين نحو أقرانهم  
 ضعاف السمع المدمجين في مدارس التعليم العام وأثره على القلق االجتماعي لديهم

  عسرانكريم                                                                  
 ملخصال

استهدف البحث التحقق من فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض سللوك االسلتقواء للدى  
التالميللذ العللاديين والتعللرف علللى أثللره فللي خفللض شللعور التالميللذ ضللعاف السللمع المللدمجين 

تلميلذاا مملن لصللوا (  42)  ملن  البحلث  عينلة  تكونل لعام بالقلق االجتملاعي   بمدارس التعليم ا
( اثنا عشر تلميلذاا ضلفيس سلمع 12على األرباعي األعلى على مقياس سلوك االستقواء، و )

يعللانون مللن القلللق االجتمللاعي، وتللم تقسلليم عينللة الدراسللة عشللوائياا إلللى مجمللوعتين  تجري يللة 
( تالميذ 6( تلميذاا عادياا و)20ذ من ضعاف السمع، وضابطة )( تالمي6( تلميذاا عادياا و)22)

من ضعاف السمع، وتم التحقق من تكافؤ مجملوعتي الدراسلة ق لط تط يلق ال رنلامج ايرشلادي 
وجللود فللروت دا  داللللة إلصللائية بللين عللن   البحللثنتللائج  علللى التالميللذ العللاديين  وأسللفر 

لضللابطة علللى مقيللاس سلللوك االسللتقواء متوسللطي درجللا  المجموعللة التجري يللة والمجموعللة ا
، وجلللود فلللروت دا  دالللللة إلصلللائية بلللين متوسلللطي درجلللا  لصلللالل المجموعلللة التجري يلللة

المجموعللة التجري يللة فللي القياسللين الق لللي والبعللدي علللى مقيللاس سلللوك االسللتقواء لصللالل 
القيللاس البعللدي، عللدم وجللود فللروت دا  داللللة إلصللائية بللين متوسللطي درجللا  المجموعللة 

جري يلللة فلللي القياسلللين البعلللدي والتتلللابعي عللللى أبعلللاد مقيلللاس سللللوك االسلللتقواء علللدا بعلللد الت
درجلا  المجموعلة االستقواء االجتماعي، وجود فروت دا  داللة إلصائية بين متوسطي رتب  

التجري يللة والمجموعللة الضللابطة فللي القيللاس البعللدي علللى مقيللاس القلللق االجتمللاعي لصللالل 
فللروت دا  داللللة إلصللائية بللين  لعزلللة االجتماةيللة، وجللودد ابعلل المجموعللة التجري يللة عللدا

متوسطي رتب درجا  القياسين الق لي والبعدي لدى المجموعة التجري يلة عللى مقيلاس القللق 
  عدا بعد العزلة االجتماةيةاالجتماعي لصالل القياس البعدي 
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ضاعا   -ق االجتمااييقلال -سلوك االستقواء -البرنامج اإلرشادي االنتقائي  المفتالية  الكلما 
 الدمج في مدارس التعليم العام.  -السمع

 مقدمة  
تعتبر اإلياقة السمعية من أشد اإلياقات الحسية التي تصيب اإلنسان ألنها إن بدأت 
اإلياقة،   درجة  حسب  الكالم  يلى  القدرة  ضعف  أو  فقدان  يليها  يترتب  المبكرة  الطفولة  في 

يدة   أسباب  ين  تنتج  السمعية  تلك فاإلياقة  وتحدث  البيئية،  والعوامل  الوراثية  العوامل  منها 
 (. 17:  2013البيئية قبل وأثناء وبعد الوالدة )يبد الرحمن يبيد،  العوامل

لديهم   األخرى_  الحسية  اإلياقات  ذوي  من  بغيرهم  قورنوا  ما  _إذا  سمعًيا  والمعاقون 
نعزلون اجتماعًيا نسبًيا  يالقات اجتماعية أقل مع أفراد أسرهم ومع األشخاص األخرين، فهم م

 ,Lehrer)وليهرر    (Hoff, 2012: 717)ويرى هو     ويجدون صعوبة في التكيف االجتمايي.

المواقف   (2 :2013 من  وانسحاًبا  نضًجا  أقل  أنه:  سمعًيا  المعاق  به  يتسم  ما  أهم  من  أن 
ال، وأكثر االجتماعية، وأقل مرونة من أقرانه العاديين وسلبي ومكتئب ومندفع في معظم األحو 

ين سمعًيا من الصم وضعا  السمع فئة لها  أنانية وفردية في حياتهم، ولذلك تعتبر فئة المعاق
 خصوصيتها مقارنة بمن سواهم. 

مع  التخاطب  وسيلة  فيها  تعوزه  الحياة  في  المواقف  من  العديد  السمع  ويواجه ضعيف 
ين، ويبدأ شعوره باإلحباط، وقد أفراد المجتمع، فيقف ياجًزا ين التواصل السوي مع أقرانه العادي

نتيجة   اإلحباط  هذا  يزداد شعوره يتولد ين  مما  األخرين،  مع  االجتماعية  التفايالت  في  فشله 
بالضحية، خاصة أن هناك يدم تكافؤ القوى بين المستقوي والضحية نفسًيا واجتماعًيا، ويؤثر  

اال  النمو  وتحقيق  بأقرانه  المعاق سمعًيا  السوي )يبد ذلك سلًبا يلى يالقة  واالجتمايي  نفعالي 
 .(  Olweus, 2013: 29؛106: 2001الرحمن سليمان، 

( دراسة سيد يجاج  نتائج  يعيشها 2002ودلت  التي  السارة  الطفولة غير  أحداث  أن   )
المعاق سمعًيا والتي تتضمن الرفض واإلنكار يؤديان إلى شعور بعدم األمن, وتوقع الخطر, مما 

يلى  المستمر وانخفاض في قيم الذات؛ مما يجعل الفرد ينظر للعالم  يؤدى إلى حالة من القلق  
تلك   لمصادر  وإدراكه  تقديره  في  يؤثر  وهذا  والمخاطر,  الشر  منه  ويتوقع  آمن,  غير  مكان  أنه 
باإلحساس   يليه  ينعكس  وهذا  األحداث  تلك  مواجهة  في  قدراته  من  ويقلل  الضاغطة  األحداث 

 بالقلق االجتمايي. 
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  مشكلة البحث

طفل المعاق ( أن ال67:  2010( وزينب شقير ) 173:  2007أحمد يبد الغني )   يريش
سمعًيا خاصة ضعيف السمع يعاني من مشكالت تكيفية، حيث يجد صعوبة في أن يعبر ين 
العزلة ين   إلى  ميل  لديه  ويتولد  باإلحباط  إلى شعوره  يؤدي  فهم األخرين؛ مما  نفسه وصعوبة 

جز واضح ين تحمل المسئولية وضعف الثقة بالنفس، ومن  المجتمع ورفضه، كما يظهر إليه ي
الشعو  يلجأ ثم  والتعليمات، وقد  للقوايد  باألخرين، ويدم خضويه  بالقلق والتشكك في يالقته  ر 

 المعاق سمعًيا إلى التعويض ين المواقف االحباطية بالعدوان أو يكون فريسة لعدوان األخرين. 

نتيجة الحواجز والعوائق ن مشكالت سلوكية  وتبين أن األطفال ضعا  السمع يعانون م
يئة والتعامل معها، ومن المشكالت السلوكية التي يعاني منها ضعا  السمع أمامهم الكتشا  الب

االجتماعية،   بالعزلة  يشعرون  فهم  ولذا  العاديين،  أقرانهم  مع  اجتماعية  يالقات  إقامة  صعوبة 
 إلى التكتل في تجمعات شبه معزولة حتى  ويَكونون فيما بينهم جمايات خاصة، فهم أكثر مياًل 

ياديين؛ ومن ثم يجد الباحث سلوكياتهم تتسم باالنسحاب واالنطواء والعجز  وإن كانوا مع أفراد  
 . ( Fellem & Uman, 2005: 2)ين تحمل المسئولية ويدم االتزان االنفعالي 

وأخر  القريوتي  يوسف  كدراسة  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  ) وتشير  (، 1999ين 
( إلى أن  2006المطلب القريطي )   (، يبد 2005(، فيصل يبد الوهاب )2002محمد حالوة )

التكيف   وقصور  واالنسحاب  بالنقص  والشعور  الزائدة  الحساسية  من  يعانون  سمعًيا  المعاقين 
والتصلب  االجتماعية  المهارات  اكتساب  في  وانخفاض  األخرين  مشاركة  ويدم  االجتمايي 

ويدم باإلضاف  والجمود  واالجتمايي،  الشخصي  التوافق  وسوء  االنفعالي  التمركز  الثبات  إلى  ة 
 حول الذات وأظهروا قصور في التفايالت االجتماعية السوية مع األخرين. 

( إلى أن اإلرشاد النفسي االنتقائي يملية يتم فيها  259:  2007ويشير محمد نجاتي )
حيث يحاول المرشد أن يصحح أفكار المسترشد    تعديل وتغيير األفكار واالتجاهات والسلوكيات،

نفسه وإلى األخرين وإلى مشكالته نظرة واقعية سوية. وهذا التغيير في نظرة  ويجعله ينظر إلى  
المسترشد إلى نفسه يمده بالقدرة يلى مواجهة مشكالته وحلها فيتخلص من الصراع النفسي، وهذا  

 لرئيس التالي:اتحدد مشكلتها في السؤال ما تهد  إليه الدراسة الحالية التي يمكن أن ت
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برنامج فعالية  نحو    خفض  في  انتقائي  شاديإر   ما  العاديين  التالميذ  لدى  االستقواء  سلوك 
؟  أقرانهم ضعاف السمع المدمجين في مدارس التعليم العام وأثره على القلق االجتماعي لديهم 

 اآلتية  ساؤال تويتفرع منه ال

تختلف .1 أف  ات متوسط   هل  المجمدرجات  البعدي راد  القياس  والضابطة في  التجريبية  ويتين 
 سلوك االستقواء لدى التالميذ العاديين؟ ياس يلى مق 

التجريبية  درجات   متوسطات   تختلف  هل .2 المجموية  لدى  والبعدي  القبلي    يلى   القياسين 
 سلوك االستقواء لدى التالميذ العاديين؟  مقياس

درجات تختلف    هل .3 لدى  البعدي  القياسين   متوسطات    يلى   التجريبية   المجموية  والتتابعي 
 لدى التالميذ العاديين؟  سلوك االستقواء مقياس

المجمويتينمتوسطات    تختلفهل   .4 أفراد  البعدي   درجات  القياس  والضابطة في  التجريبية 
 ؟ القلق االجتمايي لدى التالميذ ضعا  السمعيلى مقياس 

لمتوسطات    تختلفهل   .5 والبعدي  القبلي  القياسين  التجريبية  درجات  المجموية  من  دى 
 ؟ قلق االجتمايياليلى مقياس   التالميذ ضعا  السمع

 يهد  البحث الحالي إلى ما يأتي:  أهداف البحث 

التالميذ   (1 لدى  االستقواء  سلوك  خفض  في  الحالي  الدراسة  برنامج  فعالية  من  التحقق 
 العاديين تجاه أقرانهم ضعا  السمع المدمجين في مدارس التعليم العام. 

وا (2 االستقواء  سلوك  من  التخلص  يلى  العاديين  التالميذ  توافق مسايدة  يعوق  بشأنه  لذي 
 أقرانهم ضعا  السمع الشخصي واالجتمايي.

  وتتمثل أهمية البحث في: أهمية البحث 

أهمية الموضوع الذي يتصدى إليه البحث الحالي، وهي مشكلة ضعف السمع وما يترتب   (أ
اعية لدى ضعا  السمع وأقرانهم العاديين المدمجين في  يليها من مشكالت انفعالية واجتم

 التعليم العام. مدارس 
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تعديل اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم ضعا  السمع الذين يعانون من مشكالت  (ب 
 انفعالية واجتماعية تتفاقم حدتها مع سوء اتجاهات العاديين نحوهم. 

 المفاهيم ايجرائية للبحث  

إجرائًيا  يعرفه الباحث   Selective Counseling Programدي االنتقائي ال رنامج ايرشا -1
بشكل بأنه:   انتقائها  يتم  متنوية  إرشادية  وفنيات  خدمات  يتضمن  متسق  منظم  برنامج 

اإلرشاد   وأسس  مبادئ  طريق  ين  وذلك  البحثي،  التصميم  إليه  يسعى  ما  لتحقيق  تكاملي 
تغي في  المتمثلة  التكاملي  االنتقائي  إيجابية النفسي  صور  إلى  السلبية  العقلية  الصور  ير 

الجوانب   الخاطئةوتغيير  األفكار  وتصحيح  منطقية،  جوانب  إلى  المنطقية  غير   المعرفية 
السمع  ضعا   أقرانه  مع  طيبة  اجتماعية  يالقات  تكوين  في  المهارة  المسترشد  وإكساب 

 اإليجابية وتنمية المسئولية لديه. واالنفعاالت   المشاير  وديم 

بBullying Behavior  االستقواءلوك  س  -2 إجرائًيا  الباحث  يعرفه  أشكال :  من  شكل  أنه: 
الضحية  تجاه  العاديون(  )التالميذ  المستقوي  يسلكها  التي  واالجتماعية  العاطفية  اإلساءة 
والنبذ  التخويف  سلوكيات  ممارسة  شكل  في  يظهر  والذي  السمع(،  ضعا   )التالميذ 

باأل  والتهديد  والكيد  وإيذاء  والسخرية  ترهيب  االستقواء  ويستهد   واللفظي،  الجسدي  ذى 
وُيقاس سلوك   الضحية  المستقوي ضحيته من األقران األضعف منه.  مراًرا وتكراًرا ويختار 

االستقواء من خالل األبعاد األربعة التالية: االستقواء الجسدي، االستقواء اللفظي، االستقواء 
 االجتمايي، االستقواء يلى الممتلكات.

االجتماعي   -3 إجرائًيا      Social Anxiety  القلق  الباحث  من يعرفه  الخو   استجابة  بأنه: 
االجتماعية  والتفايالت  المواقف  تجنب  إلى  يؤدي  مما  األخرين؛  مالحظة  محل  الوقوع 
ويادة يعاني القلق اجتماعًيا من مشكالت انفعالية كتقييم ذاتي منخفض وخو  من النقد، 

يظهر يلى شكل شكوى   أو ريشة وقد  الوجه  كاحتقان  لديه  السيكوسوماتية  من األيراض 
األبعاد بالي  خالل  من  االجتمايي  القلق  وُيقاس  التبول.  في  شديدة  رغبة  أو  غثيان  أو  د 

األيراض  المخاو ،  الوالدين،  ين  االنفصال  قلق  االجتماعية،  العزلة  التالية:  األربعة 
 السيكوسوماتية المصاحبة.

السمع  -4 سمعية Hard of Hearing  ضعاف  بقايا  لديهم  الذين  التالميذ  أولئك  هم   :
بمرحلة ويعان  األولى  الثالثة  بالصفو   وملتحقين  السمع،  حاسة  في  جزئي  يجز  من  ون 
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األساس  بين ) ي التعليم  ما  لديهم  السمعي  الفقد  ويتراوح  يعوقهم 69  -35،  والذي  ديسيبل   )
الكالم والتواصل مع األخرين يبر األذن إال باس تخدام معين سمعي كالسمايات ين فهم 

بقايا سمعية ومسايدتهم يلى الحفاظ يلى قدرتهم يلى الطبية للحفاظ يلى ما لديهم من  
 ( سنوات. 10  -8الكالم، ويتراوح أيمارهم الزمنية ما بين )

 سابقة الدراسا   ال نظري و ال طار  اي 

 :Hard Hearing & Social Anxietyضعاف السمع والقلق االجتماعي  أوالا  

حيث شعوره شخصية األصم وضعيف السمع من     يلى  سمع ال  فقدان  تأثير  من  بالرغم 
باإلياقة والعجز، إال أن ال يفقد األمل في تعليمه وتطوره النفسي واالجتمايي؛ فالمعاق سمعًيا 
يمتلك قدرات وإمكانات أخرى تؤهله ألن يتحدى إياقته ويتعلم جنًبا إلى جنب العادي ويصل 

 (. 15: 2014قة بالمجتمع )يلى حنفي، إلى مكانة مرمو 
 العجز أنواع  أكثر  من  السمعية اإلياقة أن  إلى  ( 242:  2009)  فراج  يثمان    ويشير 

 األطفال أن  كما واالجتمايي،   والنفسي  الجسمي النمو جوانب  جميع يلى  وتؤثر   المزمن، 
 تعلم  تعيق  تالي ال وب،  التواصل  تعيق  حالة  ألنها  نظًرا ؛  معاناة  اتئالف  أكثر   من  سمعًيا   المعوقين 

 رغم  اإلنتاج  يلى  قادر  غير  الفرد ويصبح  عليم، الت  يملية إتمام  و  اآلخرين،   مع   والتفايل  اللغة، 
 .سمعًيا  العادي  الطفل  ين يختلف  ال  لعقلية ا   قدراته  حيث من  أنه 

 الذي  الطفل  هو  السمع  ضعيف الطفل  أن  ( Moores, 1997:281)  مورس يذكر و  
 اكتساب من  تمكنه وظيفة  لديه  المتبقية  السمعية  درة الق  أن  إال  سمعي   ضعف   من   يعاني 

 أو  الطبية السمايات  باستخدام وذلك  السمع،   حاسة من تبقي  ما  طريق   ين   غوية الل المعلومات
 األفراد ك ئ أول هم  السمع  ضعا  ن أ  (214:  1990)   الرحيم  يبدفتحي   ويضيف    . بدونها 
 في اإلياقة ذلك   بعد لديهم تطورت ثم  ،اللغة  فهم   يلى والقدرة   الكالم  مهارة لديهم تكونت  الذين

 العادي  من  قريب أو  يادي  اتصال  ولديهم   باألصوات ويي   لىي  يكونون  هؤالء  مثل  السمع، 
 .فيه  يعيشون  الذي  األصوات بعالم 

( صوالحة  محمد  دراسة  المشكالت  1999وهدفت  انتشار  مدى  ين  الكشف  إلى   )
ألمل للصم وضعا  السمع في مدينة اربد  النفسية واالجتماعية لدى المعاقين سمعًيا بمدرسة ا 

 -7( تلميًذا وتلميذة من المعاقين سمعًيا تراوحت أيمارهم بين ) 101باألردن. شملت يينتها )
النتائج ين وجود فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين واألطفال األقل يمًرا 14 ( سنة. أسفرت 
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( السلوكي10من  المشكالت  انتشار  واألكثر منه في  المعاقين ( سنوات  الذكور  ة ككل لصالح 
ا  المشكالت  يدا  سًنا  األكبر  الفروق سمعًيا  تكن  ولم  التحصيلية،  بالجوانب  المرتبطة  لسلوكية 

 دالة تبًعا ألثر التفايل بين الجنس والعمر في مدى انتشارها. 
( الرحمن سليمان  دراسة يبد  نتائج  يعيشها 2006ودلت  أن كل مرحلة يمرية  إلى   )

ومرحلة ميز بردود أفعال وجدانية واجتماعية مميزة، فمرحلة دخول المدرسة  ضعيف السمع تت 
ذاتها تشكل مصدًرا من مصادر الضغوط  السمع بحد  بها ضعيف  يمر  المراهقة كلها مراحل 
والقلق  والعناد  والسرقة  كالمخاو   النفسية  واالضطرابات  السلوكية  والمشكالت  النفسية 

كن ليست بدرجة واحدة في التأثير، فمنها البسيط والمتوسط االجتمايي والعزلة االجتماعية، ول 
 .  والشديد

الفئة ووجود اتجاه سلبي تجاههم ووجودهم  بالتعامل مع هذه  ومع يدم الويي الكافي 
في مكان واحد غير مؤهل مادًيا من حيث اإلمكانيات ومجتمعًيا من حيث ردود أفعال العاديين 

شعور الفئة المدمجة بالعجز والنقص والدونية وتزداد لديهم ضدهم وأفكارهم السلبية ينهم يزداد  
االجتمايي، االضطر  والرهاب  المرضية  كالمخاو   واالجتماعية  االنفعالية  والمشكالت  ابات 

خاصة إذا تم إلحاق الضرر أو األذى بهم من قبل المحيطين بهم لفًظا أو بدنًيا أو بأي شكل 
 ه في المحور التالي.من أشكال االستقواء الذي سو  يتم تناول 

 : Bullying Behaviorسلوك االستقواء  ثانيًا: 

ت  أشار  فقد التعليمية،  اتئالبي  في انتشارا  السلوكيات أكثر  من  االستقواء  سلوك يعد
دراسة    يتعرض مدرسة  كل  في  دقيقتين  كل  في  أنه  إلى    (Sarazen, 2002) زن ا سار نتائج 

لتالميذ  ا ن  م (  % 31نسبة )  أن  إلى  (Spade, 2007) سبيد تتوصل  كما جسدي،   اليتداء  طالب
توافقهم   األسبوع  في  راتم لعدة  لالستقواء  تعرضوا ي  سوء  أو  بأنفسهم  ثقتهم  ضعف  بسبب 

أوربيناز  ويوضح  ما.  اضطراب  أو  قصور  من  معاناتهم  أو  التحصيلي  فشلهم  أو  الشخصي 
 في  ا رواجً  فالعن  أشكال  أكثر  من   االستقواء سلوك    أن   ( Orpinas & Home, 2013: 12)وهوم  

و العالمي  المستوى  يلى المدارس   األذى إلحاق  إلى  تؤدي  ددة متع  سلوكيات في  يظهر، 
 .كالضرب  اجسديً  أو  والشتم،  كاإلهانة   ا نفسيً  كان  سواء  باآلخرين

المفاهيم  هذه  ومن  الباحثين،  نظر  وجهات  بتعدد  االستقواء  سلوك  مفاهيم  وتتعدد 
التلميذ )المستقوي( بسلوكيات سلبية   ( Sullivan, et al.,2003: 4) تعريف سوليفان   بأنه قيام 
كرر خالل فترة من الوقت ضد تلميذ أخر )الضحية( أضعف منه أو أصغر بشكل متعمد ومت 
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منه أو أقل منه شعوًرا باألمن من خالل الضرب أو الضغط يليه للقيام بأيمال رغم إرادته أو 
 رفضه وإبعاده ين المجموية. 

يطية دراسة  نتائج  )   وتشير  شريت  وأشر   صعوبات 2005محمد  بفعل  أن  إلى   )
الض  اللفظي  يحاولون االتصال  السمع  ضعا   أن  يالحظ  اجتماعية،  يالقات  إلقامة  رورية 

تجنب مواقف التفايل االجتمايي في مجموية، ويميلون إلى مواقف التفايل التي تتضمن فرًدا 
عًيا يامة يميلون إلى العزلة ويدم واحًدا أو فردين؛ ومن ثم يجد الباحث األطفال المعاقين سم

 وك االستقواء ضدهم.االنتماء، مما يسهل ممارسة سل 

  :Selective Counseling Programال رنامج ايرشادي االنتقائي  ثالثاا  

 لمواجهة واجتماعية  إنسانية  ضرورة  المدارس في المتنوية   اإلرشادية المعالجات تعد
 االنتقائي  لإلرشاد الباحث وينظر .  ا وكيفً  ا كمً   المدرسي  ن م األ تهدد ظاهرة  أصبح  الذي ء  االستقوا 

 يلى يعمل  الذي  والمهني  المعرفي  النضج  ين  تعبر  متخصصة  إرشادية  ممارسة   نه أ يلى 
 الكفيلة  اإلرشادية  والقوة والمشكالت والحاالت المواقف  في  للتغيرات والشاملة  الواعية   المواجهة 
 .االستقواء   ظاهرة   بمواجهة 

البا  كاويتبنى  تعريف  حيث   ( Cappuzi, 2004: 46) بوزي  حث  االنتقائي،  لإلرشاد 
إرشادية ير  نظرية  كل  في  شيء  أفضل  ينتقي  النفسي  والعالج  اإلرشاد  في  اتجاه  بأنه  فه 

ويالجية، وهذا يتطلب من المرشد معرفة دقيقة بالنظريات اإلرشادية ومصدر قوة وضعف كل 
 نظرية ويناصر بناء نظرية فعالة.

 متسق  طابع  ذات  منظومة ة  االنتقائي  أن إلى  (36:  2007)  يزب لدين  م ا حسا ويشير 
 أن  إال  بها،  خاصة إرشادية نظرية  إلى  فنية  كل   فيها  تنتمي  والعالجية، اإلرشادية   الفنيات  من 

 جوانب  من  جانب يالج  في  منها  كل  تسهم  حيث ، تكاملي  شكل   يتم   الفنيات  هذه  انتقاء 
 إلى بالرجوع تكاملية منظومة لتشكيل  الفنيات  هذه   انتقاء  ويتم  العميل،   شخصية  اضطراب 
 العالجية،  للخطة  مالئمتها  ومدى   الفنيات،   أفضل  لتحديد؛  العميل  لحالة  دقيق  تشخيص
 .السلوكية  المشكلة  أو  االضطراب ولطبيعة 

وهايس  ويص  جيلسو   كأسلوب االنتقائية   ( Gelso & Hayes, 2008: 31-32)ف 
 اإلرشاد أساليب أشمل    رعتب ي و   "، الخياري  اإلرشادم " سا  ، ويطلق يليها كنظرية   وليس   إرشادي 
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 االنتقائية ، ف النظريات بين  تنسق  أو  تحاول  فإنها  نظرية  ليست  االنتقائية   أن  ما وب   ، الشخصية 
 وأن الطرق  كل يعر   أن للمرشد والبد لمختلفة،ا   اإلرشاد طرق   بين  توفيقية  خيارية طريقة 
 .بينها  والتوفيق استخدامها   يلى  ا قادرً  يكون 

)  يرى و  التواب  يبد   أشكال  ن م شكل ي  االنتقائ  اإلرشاد أن  ( 252:  2010محمد 
 تحديد يلى  يقوم  ا نظامً  يعد والذي  االنتقائي،  النفسي   العالج  نظرية  لى ي   قائم   النفسي   اإلرشاد
 تلك  خاصة األخرى   النفسية  العالجات في  الفعالة  األساسية   واالستراتيجيات  ئ المباد

 .العميل  حاجات وتالئم  المشكالت،   يالج  في  اليتها ع ف  ثبت التي  االستراتيجيات

 :يلي  فيما االنتقائي  لإلرشاد الرئيسة لخطوات  ويحدد الباحث ا 

التالميذ   اإليجابية  اإلرشادية  العالقة تكوين  مرحلة  وهي  ة: المشكل اكتشا   مرحلة  (1 مع 
 .المستقويين في مدارس التعليم العام التي تطبق سياسة دمج أقرانهم ضعا  السمع 

ا مشكلة  تحديد يلى  االتفاق  يتم  فيهاو  ة:المشكل  تعريف  مرحلة  (2 ضد سلوك  الستقواء 
 .المتعددة  جوانبها  وتحديدالتالميذ ضعا  السمع  

ومحاولة   ا مناسبً  يراه  ما  اختيار  في  المسترشد مسايدة  مرحلة  وهي : البدائل  تحديد مرحلة  (3
 .ذ العاديين تغيير االتجاهات والسلوكيات غير السوية التي يسلكها التالمي 

 .للتنفيذ قابلة ال  اإلرشادية  الخطة  إيداد يتم  وفيها  : التخطيط  مرحلة  (4
 ويلعب  اإلرشادية  للخطوات الواقعي  بالتنفيذ المسترشد يلتزم  وفيها  : وااللتزام  العمل  مرحلة  (5

 .فعالة  إرشادية فنيات خالل  من  وترابطها  بأهميتها  وإقنايه  تشجيعه  في  ا همً م  ا دورً   المرشد
 أثناء  أهدا   من  تحقق  لما  والتقييم  المراجعة  تتم  وفيها   : الراجعة  والتغذية  يم التقي  مرحلة  (6

 .به  قام  ما  يلى  بناء  طرأ  الذي  للتقدم  المسترشد  وتلخيص  إلرشادية ا    العملية 
من خالل ما سبق نستخلص أن اإلرشاد االنتقائي يعد من أنسب المداخل اإلرشادية 

ل  السلوكية  والمشكالت  االضطرابات  يالج  التالميذ في  وهي  المستهدفة  الدراسة  يينة  دى 
لمدخل اإلرشادي فنيات وأساليب إرشادية متعددة تتحدد في إجراءات العاديين، ويتطلب هذا ا 

البنية  تعديالت  في  تسهم  شأنها  من  االنتقائي  اإلرشاد  وأساليب  فنيات  أن  حيث  الدراسة، 
أقران  تجاه  السلبية  العاديين  التالميذ  واتجاهات  العالقات المعرفية  وتنمية  السمع،  ضعا   هم 

اظ يلى سوية العالقات بين التالميذ في مدارس الدمج بصفة االجتماعية والتي من شأنها الحف
 خاصة والمجتمع بصفة يامة.  
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 فروض البحث  
نظري   ا بناءً  إطار  من  إليه  اإلشارة  سبق  ما  صياغة  يلى  يمكن  سابقة،   ودراسات 
 :  يلى النحو التالي الفروض  

التفروق  توجد   .1 المجمويتين  أفراد  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  جريبية ذات 
االستقواء   البعدي يلى مقياس سلوك  القياس  التجريبية والضابطة في  المجموية   لصالح 

 . التالميذ العاديين   من 

لدى  .2 والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
التجريب  االستقواء  المجموية  سلوك  مقياس  يلى  البعديية  القياس  التالميذ   من  لصالح 

 . لعاديينا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتابعي لدى ال   .3
 . المجموية التجريبية يلى مقياس سلوك االستقواء لدى التالميذ العاديين

ر  .4 متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  التجريبية  توجد  المجمويتين  أفراد  درجات  تب 
البعديوالض القياس  االجتمايي    ابطة في  القلق  التجريبية يلى مقياس  المجموية    لصالح 
 .التالميذ ضعا  السمع من

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لدى   .5
التجريبية   السمع    منالمجموية  ضعا   االجتالتالميذ  القلق  مقياس  لصالح  مايي  يلى 

 القياس البعدي. 

 إجراءا  البحث  
عينأوالا  الدراسة    السيكومترية    تي  اإلجراءات  من  للتحقق  التقنين  يينة  بتحديد  الباحث  قام 

 ألدوات الدراسة والعينة األساسية يلى النحو التالي: 

 عينة التقنين   -

التقنين من )  تلميًذا وتلميذة  36تكونت يينة  بالصفو  الثالثة األخيرة بمرحلة التعليم  ( 
  -10الخامس والسادس االبتدائي(، وتراوحت أيمارهم الزمنية ما بين )اسي )الصف الرابع و األس
 (. 0.735( وانحرا  معياري )10.85( سنة، بمتوسط حسابي )12
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 العينة األساسية  

يلى يلى مقياس  ( تلميًذا من العاديين ممن حصلوا يلى األربايي األ42حدد الباحث )
و) االستقواء،  مم 12سلوك  السمع  تلميًذا من ضعا   األيلى يلى  (  األربايي  يلى  ن حصلوا 

مقياس القلق االجتمايي. وقام الباحث بتقسيم يينة الدراسة من التالميذ العاديين بشكل يشوائي  
( التجريبية  المجموية  تضم  تجريبية وضابطة،  منهم )22إلى مجمويتين:  تلميًذا  تلميًذا    (15( 

( تلميذات 9( تلميًذا و)11ا منهم )( تلميذً 20( تلميذات، وتتكون المجموية الضابطة من )7و)
( بين  الزمنية  أيمارهم  ويتراوح  االبتدائي،  والسادس  والخامس  الرابع  سنة  12  -10بالصفو    )

( حسابي  ) 11.29بمتوسط  معياري  وانحرا   و 0.673(  تكافؤ  (،  من  التحقق  مجمويتي  تم 
 من خالل الجدول التالي: ةالدراس

 ين من العاديين في العمر الزمني وسلوك االستقواء (: داللة الفروق بين المجموعت1جدول ) 

 لمتغيرا 
عو المجم
 ة 

  )ن( 
متوسط ال 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة  
 ت

 ى مستو
 الداللة

العمر 
 الزمني

 0‚ 700 11‚  24 20 ضابطة
 غير دالة  0‚ 454

 0‚ 658 11‚  33 22 تجريبية

سلوك 
 االستقواء

 1‚ 797 33  ‚ 14 20 ضابطة
 لة غير دا 1‚ 015

 2‚ 143 33‚  76 22 تجريبية

التالميذ   من  الدراسة  يينة  بتقسيم  الباحث  السمعقام  إلى   ضعا   يشوائي  بشكل 
ن  ا ت( تلميذ 2ميذ و) ( تال4بواقع )  ذ مي( تال6مجمويتين: تجريبية وضابطة، تضم كل مجموية )

( سنة بمتوسط  10  -8االبتدائي، ويتراوح أيمارهم الزمنية بين )  والثاني والثالث ول  األبالصفو   
، يلى أن يشارك هؤالء تالميذ المجموية التجريبية  (0.225( وانحرا  معياري ) 8.67حسابي ) 

تم  (، و 23،  21،  19،  18،  15،  14،  8في أنشطة وجلسات البرنامج اإلرشادي كالجلسات )
 من خالل الجدول التالي: دراسةتي المجموي التحقق من تكافؤ 

المجموعتين من التالميذ ضعاف السمع في العمر الزمني ومقياس القلق (: داللة الفروق بين 2جدول )
 االجتماعي

 لمتغيرا 
عو المجم
 ة 

  )ن( 
متوسط 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

قيمة 
U 

 Zقيمة   
 ى مستو
 الداللة

 العمر الزمني
‚ 00 37‚ 00 6‚  17 6 ضابطة

16 
 ر دالة يغ 0‚ 341

 41‚ 00 6‚  83 6 تجريبية

القلق 
 االجتماعي

‚ 00 45‚ 00 7  ‚ 50 6 ضابطة
12 

 غير دالة  0‚ 983
 33‚ 00 5‚  50 6 تجريبية
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البحث  أدوا   الباحث    ثانياا   متغيرات    ثالث استخدم  لقياس  العينة،   البحث أدوات  أفراد  لدى 
 وهي: 

    (2مقياس سلوك االستقواء )إعداد البالث( )ملحق  (1)

وذلك بعد إطالع  مفردة،  (  32) مقياس سلوك االستقواء لدى التالميذ العاديين منيتكون  
بالمقياس المستخدم:  الباحث يلى  ,Dubin)  بعض االختبارات والمقاييس النفسية ذات الصلة 

2007)  ، (Bid, 2007) ( 2009(، يلي يبد هللا )2008، يلي سليمان  ،)(Harris, 2011)  ،
( نجاح  )،  ( Burkhart, 2012)،  (2012مسعد  جرايسي  ،  (Beanie, 2013)(،  2012عيسى 

(Field, 2014)  ،( 2014ميسر فهد  ،)(Kipper, 2015)  ،(Konishi, 2015) وفاء الدويري ،
  درجة   وتتراوح  نادًرا، أحياًنا،  غالًبا،:  ثالثة بدائل بين  من  واحد   بديل  المفحوص   يختار(. و 2017)

 ( درجة.96  -32)المقياس ككل ما بين  يلى المفحوص 
 ايجراءا  السيكومترية للمقياس 

حسااب و  ،سالوك االساتقواءلمقيااس الاداخلي  االتسااققام الباحاث بحسااب    االتسات الداخلي .1
للبعد، وتراوحت قيم معامالت االرتباط باين والدرجة الكلية  المفردة  بين درجة    االرتباطمعامل  

الدرجاة االرتباط بين درجة كال بعاد ب  والجدول التالي يوضح معامالت (.  720( و )0.418)
 ء.الكلية لمقياس سلوك االستقوا

 سلوك االستقواء الدرجة الكلية لمقياس  ب معامالت االرتباط بين درجة البعد  (:  3) جدول  

 البعد 
معامل 
 االرتباط  

مستوى  
 الداللة

 0.01 0.602 االستقواء الجسدي 

 0.01 0.716 االستقواء اللفظي 

االستقواء 
 ي االجتماع

0.814 0.01 

االستقواء على  
 الممتلكات 

0.749 0.01 

 ( تمتع المقياس بدرجة يالية وقوية من االتساق الداخلي.3ل )يتضح من جدو 
  بأكثر من طريقة:االستقواء تم التحقق من صدق مقياس  صدت المقياس   2
الال  -أ يلي    ظاهري صدت  المقياس  يرض  الصحة 10)تم  في  المتخصصين  من  أساتذة   )

  -80النهائية بين )  ات المفرد   يلى  المحكمين  اتفاق  لنفسية والتربية الخاصة، وتراوحت نسب ا
100%  .) 
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 ( يلااى مقيااااس36)ن=التقنااين  تاام حساااب االرتباااط بااين درجااات يينااة  الصللدت التاليمللي  -ب
ساالوك التنماار  مقياااسو  (درجااة كليااةد و اعااب)أالمسااتخدم فااي البحااث الحااالي ساالوك االسااتقواء 

 درجااات والجاادول اآلتااي يوضااح معااامالت االرتباااط بااين ، (2012يسااي: جرا عيسااى إيااداد:)
 المحك. الحالي ومقياسالمقياس العينة يلى أبعاد 

 ومقياس المحك   المقياس المستخدمأبعاد  درجات  بين  رتباط  االمعامالت  (:  4جدول ) 

مقياس                
 المحك      الخارجي

 
 مقياس البحث الحالي

سلوك 
تنمري 
 جسمي 

سلوك 
تنمري 
 لفظي 

سلوك 
تنمري 
 اجتماعي 

سلوك 
تنمري ضد 
 الممتلكات 

لدرجة ا
 الكلية

 __  __  __  __  ** 0.647 االستقواء الجسدي 

 __  __  __  ** 0.520 __  االستقواء اللفظي 

 __  __  ** 0.739 __  __  االستقواء االجتماعي 

 __  * 0.403 __  __  __  االستقواء على الممتلكات 

 ** 0.534 __  __  __  __  الدرجة الكلية
                               (0.05) عند دال *             (0.01) عند دال **

تاام التحقااق ماان ثبااات المقياااس بحساااب معاماال ألفااا كرونبااا ، وباسااتخدام  ثبللا  المقيللاس  .2
 طريقة إيادة التطبيق يلى يينة التقنين، وجاءت النتائج كما بالجدول اآلتي: 

 ثبات مقياس سلوك االستقواء   معامالت (:  5) جدول  

 البعد 
 ألفا كرونباخ 

 

معامل 
 االرتباط 

 بإعادة التطبيق 

 0.678 0.816 االستقواء الجسدي 

 0.542 0.638 االستقواء اللفظي 

االستقواء 
 االجتماعي 

0.820 0.673 

االستقواء على  
 الممتلكات 

0.676 0.506 

 0.716 0.795 الدرجة الكلية

 تمتع بدرجة مقبولة من الثبات.قياس سلوك االستقواء ي( أن م5يتضح من جدول )
 (   3لقلق االجتماعي لدى ضعاف السمع )إعداد البالث( )ملحق ( مقياس ا2)

بعد إطالع   ، وذلكمفردة(  36)  مقياس القلق االجتمايي لدى ضعا  السمع من يتكون  
يبد الرقيب   مستخدم:بعض االختبارات والمقاييس النفسية ذات الصلة بالمقياس الالباحث يلى  

( )1982البحيري  الكافوري  صبحي  سيد  1999(،   ،)(  ,.Clark, et al)(،  2002يجاج 
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2004)  ،(Epkins, 2007 )  ،(Leary & Schlenker, 2009)( حسين  نهى  هبة  2010،   ،)
( ) 2011غريب  وأخرين  الدق  أميرة   ،)2011  ،)(Gullone, 2013)( موسى  يلي   ،2014  ،)

(King, et al., 2014 )  ، (Bensink, 2016 ) القلق االجتمايي لدى   أبعاد   بتحديد   الباحث   قام. و  
)العزلة االجتماعية، قلق االنفصال ين الوالدين، المخاو ،  :  هي  أبعاد   أربعة  ضعا  السمع في

  غالًبا، :  ثالثة بدائل  بين  من  واحد   بديل  المفحوص   األيراض السيكوسوماتية المصاحبة(. ويختار
 (. 108  -36ما بين ) المقياس ككل يلى المفحوص  درجة حوتتراو  نادًرا، أحياًنا،

 سيكومترية للمقياس ايجراءا  ال
، وذلااك ساالوك االسااتقواءلمقياااس الااداخلي  االتساااققااام الباحااث بحساااب االتسللات الللداخلي   .1

والدرجااة المفااردة بااين درجااة  االرتباااطحساااب معاماال ، و بتطبيااق المقياااس يلااى يينااة التقنااين
رتبااط للمقياس، وتراوحت قيم معاامالت اال والدرجة الكليةالبعد جة در بين للبعد، كذلك الكلية  
والجااادول التاااالي يوضاااح معاااامالت االرتبااااط باااين درجاااة كااال بعاااد (. 747( و )0.537باااين )

 بالدرجة الكلية لمقياس القلق االجتمايي.
 
 

 جتماعي القلق اال الدرجة الكلية لمقياس  ب معامالت االرتباط بين درجة البعد  (:  6) جدول  

 البعد 
معامل 
 االرتباط  

مستوى  
 الداللة

 0.01 0.792 العزلة االجتماعية 

 0.01 0.740 قلق االنفصال عن الوالدين 

 0.01 0.509 المخاوف 

األعراض السيكوسوماتية 
 المصاحبة 

0.639 0.01 

 ( تمتع المقياس بدرجة يالية وقوية من االتساق الداخلي.6يتضح من جدول )
  بأكثر من طريقة:القلق االجتمايي تم التحقق من صدق مقياس     صدت المقياس2
( أسااااتذة مااان المتخصصاااين فاااي الصاااحة 10)تااام يااارض المقيااااس يلاااي  الظلللاهري صلللدت ال -أ

 -80النهائية بين ) المفردات  يلى المحكمين النفسية والتربية الخاصة، وتراوحت نسب اتفاق
100% .) 

القلااااق  يلااااى مقياااااسالتقنااااين  بااااين درجااااات يينااااةتاااام حساااااب االرتباااااط   الصللللدت التاليمللللي  -ب
الرهاااب االجتمااايي  مقياااسو  (درجااة كليااةد و اعااب)أالبحااث الحااالي المسااتخدم فااي االجتمااايي 



 

 كريم  

 عسران
فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض سلوك االستقواء لدى التالميذ 

قرانهم ضعاف السمع المدمجين في مدارس التعليم العام وأثره  العاديين نحو أ
 على القلق االجتماعي لديهم

                                                                
 

 

964 

 

والجادول اآلتاي يوضااح ، (2010نهااى حساين:  إياداد:)لألطفاال ذوي االضاطرابات الكالمياة 
 المحك. اسالحالي ومقيالمقياس درجات العينة يلى أبعاد معامالت االرتباط بين 

 ومقياس المحك   المستخدمالمقياس  أبعاد  درجات  بين  رتباط  االمعامالت  (:  7جدول ) 

مقياس  المحك                            
 الخارجي 

 
 مقياس البحث الحالي

الضغوط  
 االجتماعية 

الخوف من  
االنفصال 
 عن الوالدين 

األعراض   المخاوف 
النفسجسمية  
المصاحبة  
 للرهاب 

الدرجة 
 الكلية

 __  __  __  __  ** 0.507 العزلة االجتماعية 

قلق االنفصال عن  
 ين الوالد 

 __ 0.571 **  __  __  __ 

 __  __  ** 0.421 __  __  المخاوف 

األعراض السيكوسوماتية 
 المصاحبة 

 __  __  __ 0.471 *  __ 

 ** 0.604 __  __  __  __  الدرجة الكلية
                               (0.05) عند دال *             (0.01) عند دال **

حساب معامل ألفا كرونبا  وباستخدام طريقة تم التحقق من ثبات المقياس ب ثبا  المقياس  .3
 إيادة التطبيق يلى يينة التقنين، وجاءت النتائج كما بالجدول اآلتي: 

 ثبات مقياس القلق االجتماعي   معامالت (:  8) جدول  

 البعد 
 ألفا كرونباخ 

 

معامل 
 االرتباط 
بإعادة 

 تطبيق ال

 0.513 0.586 العزلة االجتماعية 

 0.517 0.675 ن قلق االنفصال عن الوالدي 

 0.546 0.696 المخاوف 

األعراض السيكوسوماتية 
 المصاحبة 

0.688 0.601 

 0.672 0.790 الدرجة الكلية

 ( أن مقياس القلق االجتمايي يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.8يتضح من جدول )
 ( 4ملحق ) )إعداد البالث( رشادي االنتقائي( ال رنامج اي 3)

األطااار النظرياااة والدراساااات  يلاااى الحاااالي اإلرشاااادي البرناااامج د إيااادا فاااي الباحاااث  ايتماااد 
الساااابقة المرتبطاااة بالماااداخل اإلرشاااادية المتعاااددة خاصاااة المساااهمة فاااي خفاااض القلاااق االجتماااايي 

، صاابحي الكااافوري (Shapiro, 1998)والرهاااب االجتمااايي لاادى يينااات مختلفااة ماان الطااالب: 
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(1999 ،)(Carr, 2011)، (Clark, et al., 2008)( 2011، أميارة الادق وأخارين ،)(Steele, 

2013) ،(Anderson, et al., 2014) ،(Harris, et al., 2014)( 2014، ميساار فهااد ،)
(Burklund, 2015)  ،(Hofmann, 2016)( 2016، زياد بدوي ،)(Rosser, et al., 2017.) 

 ايرشادي االنتقائي  ل رنامجأهداف ا
ض ساالوكيات اإليااذاء وإلحاااق الضاارر بااأقرانهم ضااعا  مسااايدة التالميااذ المسااتقويين  فااي خفاا ▪

 السمع.
 زيادة ويي التلميذ المستقوي بسلوكه وتقييمه ليستطيع مراجعة سلوكياته الخاطئة وتصحيحها. ▪
 دى يينة الدراسة المستهدفة.تعديل األفكار والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بسلوك االستقواء ل ▪
جتماعية السوية كالحب والتعاون والتساامح لادى التالمياذ إكساب التالميذ المستقويين القيم اال ▪

 المستقويين تجاه زمالئهم ضعا  السمع.
 ضوابط ال رنامج ايرشادي االنتقائي 

التالميااذ  حاااول الباحااث العماال يلااى التحقااق ماان التكااافؤ بااين أفااراد المجمويااة التجريبيااة ماان ▪
 العاديين.

مياااذ احاااث باااالتحقق مااان اإلجاااراءات السااايكومترية لمقيااااس سااالوك االساااتقواء لااادى التالقاااام الب ▪
 العاديين ومقياس القلق االجتمايي لدى التالميذ ضعا  السمع.

( جلسااة بواقااع ثااالث جلسااات أساابوعًيا يلااى 24فتاارة البرنااامج مناساابة ماان حيااث ماادتها وهااي ) ▪
ا فااي  مااارس إلااى منتصااف شااهر مااايو  الفتاارة الزمنيااة ماان منتصااف شااهرماادار شااهرين تقريبااً

 م. 2019/ 2018الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
( تالميااذ فااي بعااض 6مشاااركة تالميااذ المجمويااة التجريبيااة ماان ضااعا  الساامع البااال  ياادهم ) ▪

 جلسااات البرنااامج اإلرشااادي للتحقااق ماان بعااض أهاادا  الجلسااات التااي تضاامن تفاياال أقاارانهم
 العاديين معهم.

فنياة المحاضارة، فنياة لعاب األدوار، فنياة السايكودراما، فنياة    ايرشادي االنتقائي  امجال رن  فنيا 
الجماعية، فنية التنفيس االنفعالي، فنية االسترخاء، فنية تعديل االتجاهات فنية   والمناقشة  الحوار

فنياة سالبي، فنياة التعزياز الز اإليجاابي، فنياة التعزيا اإلرشاد الديني، فنية النمذجة، فنياة االنادماج،
 القصة الرمزية، فنية ضبط الذات.
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 مخطط لجلسا  ال رنامج ايرشادي االنتقائي 
 (: مخطط لجلسات البرنامج اإلرشادي االنتقائي9جدول )

 المستخدمةالفنيات  األهداف اإلجرائية  عنوان الجلسة الجلسة
 مدة

 الجلسة

 تعارف وتهيئة  األولى

مقبولدر  تحقيق - بين  جة  األلفة  من  رشد  المة 
وبين    والمسترشدين ناحية  المسترشدين من 

 البعض من ناحية أخرى. مبعضهو

اإلرشادي  - البرنامج  لقواعد  ميثاق    وضع 
 .االنتقائي

حوار  محاضرة، الال
التعزيز   ،االندماج

 اإليجابي. 
 

 ق  50

 الثانية
االستقواء  

 صواب أم خطأ؟ 

 على مفهوم االستقواء.  تعرف المسترشدين -

المسترشدين على - االستقواء   مساعدة  على  الحكم 
 بالسواء أو الال سواء.

 على أشكال االستقواء.  تعرف المسترشدين -

الحوار والمناقشة  
الجماعية، اإلرشاد  

 الديني.
 ق  60

 الثالثة 
لماذا تستقوي  
على زميلك 
 ضعيف السمع؟

 على أسباب االستقواء.  تعرف المسترشدين -

تجاه    تحديد - االستقواء  على  المترتبة  األثار 
 م ضعاف السمع.  زمالئه

المحاضرة،  
االسترخاء، القصة  
 الرمزية، االندماج.

 ق  50

 اعرف نفسك الرابعة 

 على ذاته. المسترشديتعرف  -

 على مفهوم الوعى بالذات.  المسترشديتعرف  -

الخاطئة    المسترشديصدر   - سلوكياته  على  حكًما 
 تجاه زميله ضعيف السمع. 

لحوار، ضبط  ا
الذات،  

السيكودراما، 
 لبي.التعزيز الس

 ق  50

 قيم ذاتك الخامسة 

لد  يحدت - في  المسترشد  والضعف  القوة  نقاط 
 شخصيته.

لف  يوظت - على المسترشد  التغلب  في  القوة  نقاط 
 ه مع زمالئه ضعاف السمع.مشكالت

مواجهة المسترشد  ستفيد  ي - في  الفرص  من 
 .مع زمالئه ضعاف السمع مشكالتال

  اقشة الجماعية،المن
  التنفيس االنفعالي،

ضبط  النمذجة،
الذات، التعزيز  
 .اإليجابي والسلبي

 ق  60 

 السادسة 
موقف الدين من  
 االستقواء  

تجنب  - على  تحث  التي  الدينية  القيم  ترسيخ 
 االستقواء لدى المسترشدين.

باألخالق  - التحلي  على  المسترشدين  مساعدة 
 القويمة مع زمالئهم ضعاف السمع. 

محاضرة، الحوار،  ال
تعديل االتجاهات،  

 . ضبط الذات
 ق  60 

 السابعة
االستقواء  
ضعف وليس 

سلوكه  - من  التخلص  على  المسترشد  مساعدة 
المحاضرة، تعديل 
االتجاهات، ضبط  

 ق  50
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 المستخدمةالفنيات  األهداف اإلجرائية  عنوان الجلسة الجلسة
 مدة

 الجلسة

 الخاطئ تجاه زميله ضعيف السمع. قوة

إلحاق   - عند  الضحية  بإحساس  المسترشد  شعور 
 األذى به.

 الذات، لعب الدور. 

 نةالثام
تسامح تتخلص  
من سلوكك  
   الخاطئ

المس - والتسامح إكساب  التواد  صفات  ترشد 
 . والعفو

كالرسل  - المثلى  بالنماذج  المسترشد  اقتداء 
 . والصحابة

الحوار، لعب 
الدور، تعديل 

تجاهات،  اال
النمذجة، التعزيز 

 اإليجابي. 

 ق  75 

 التاسعة
أضرار سلوكك  

 الخاطئ 

 ئة عليه. أثار سلوكياته الخاط المسترشد تحديد -

ال - تغيير  ممساعدة  على  نحو اتهتجااسترشد  ه 
 زميله ضعيف السمع.

   المحاضرة،
التنفيس االنفعالي،  
االسترخاء، اإلرشاد 

 باللعب. 

 ق  75

 العاشرة
حدد أفكارك  
وسلوكياتك  
 الخاطئة  

تجاه   - الخاطئ  سلوكه  على  المسترشد  تَعرف 
 زميله ضعيف السمع.

ا - وأفكاره  لسلوكياته  المسترشد  نحو تقييم  لخاطئة 
 زميله ضعيف السمع.

  المحاضرة،
القصة   ناقشة،الم

  الرمزية،
 االسترخاء. 

 ق  60

الحادية  
 عشر

حاول تغيير  
 سلوكك الخاطئ

غير  - سلوكياته  تعديل  على  المسترشد  مساعدة 
 السوية تجاه زميله ضعيف السمع.

 إكساب المسترشد طرق خفض االستقواء.   -

 ل.تدريب المسترشد على االسترخاء والتأم -

المناقشة، لعب 
الدور، االسترخاء، 

اإليجابي ،   التعزيز
 . تعديل االتجاهات

 ق  70

 الثانية عشر
حاول حل  
 مشكلتك 

 .إكساب المسترشد مهارة حل المشكلة -

أولى   - كخطوة  مشكلته  ألسباب  المسترشد  تحديد 
 .لحلها

المسترشد  - بين  والتعاون  الحوار  لغة  تفعيل 
 .وزمالئه ضعاف السمع

 ندماج،اال ،المناقشة
عزيز اإليجابي،  الت

 القصة الرمزية. 
 

 ق  60

 الثالثة عشر 
تحكم في 
انفعاالتك  
 وعواطفك

 فهم المسترشد عواطف ومشاعر األخرين. -

والتعرف   - الغيظ  كظم  صفة  المسترشد  إكساب 
 على فضلها.

مساعدة المسترشد على التعامل السوي مع زميله  -
 ضعيف السمع.

المناقشة،  
السيكودراما، 

نفعالي،   التنفيس اال 
 ضبط الذات. 

 ق  65
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 المستخدمةالفنيات  األهداف اإلجرائية  عنوان الجلسة الجلسة
 مدة

 الجلسة

الرابعة  
 عشر

ل سلوكك اجع
نحو   إيجابي

 زمالئك 

 . على ما هيه السلوك اإليجابي المسترشدتَعرف  -

والمشاركة  - التعاون  قيم  المسترشد  إكساب 
 . وااللتزام تجاه زمالئه

  ،المحاضرة
 االندماج، ،المناقشة

القصة   ضبط الذات،
 الرمزية. 

 ق  75

الخامسة  
 عشر

ضل  االنتماء أف
   من االستقواء 

بيات االستقواء تجاه  تحديد المسترشد أضرار وسل -
 .زمالئه

ضعيف   - زميله  تقبل  على  المسترشد  مساعدة 
 السمع. 

المحاضرة،  
اإلرشاد  المناقشة، 

 الديني، االندماج. 
 

 ق  60 

السادسة  
 عشر

فرغ انفعاالتك  
 وضغوطاتك 

من  - االنفعالي  التفريغ  على  المسترشد  مساعدة 
 .خالل اللعب

على   - تساعده  الجلسة  فنيات  المسترشد  إكساب 
 .ضغوطاته خفض

تنفيس ، الالمناقشة
االنفعالي، ضبط  

 الذات. 
 ق  50

السابعة 
 عشر

 قيم ذاتك

لد  يحدت - في  المسترشد  والضعف  القوة  نقاط 
 .بعد الجلسات السابقة شخصيته

لف  يوظت - على المسترشد  التغلب  في  القوة  نقاط 
 ه مع زمالئه ضعاف السمع.مشكالت

 

  المناقشة الجماعية،
ضبط  النمذجة،
عزيز  الذات، الت

 .اإليجابي والسلبي

 ق  45

الثامنة 
 عشر

التزم بالقواعد  
كي تكون  
   إيجابيًا

 مساعدة المسترشد على تقبل التعليمات والقواعد. -

مسئولية   - تحمل  على  المسترشد  مساعدة 
 . سلوكياته

  ،المحاضرة
القصة   النمذجة،
التعزيز   الرمزية،

 . اإليجابي

 ق  60

التاسعة 
 عشر

تقبل زميلك..  
فضل  أنت ليس أ
 منه

ضعاف   - زميله  تقبل  على  المسترشد  مساعدة 
 السمع.

إدراك المسترشد أن اإلعاقة ليست نقطة ضعف   -
 أو عجز. 

 

المناقشة، لعب 
الدور، االندماج، 
 تعديل االتجاهات، 

 التعزيز اإليجابي.  

 ق  65

 العشرون
سلوكيات خاطئة 
 قد ال تعي بها 

االعتداء    تعرف - تجنب  إيجابيات  على  المسترشد 
 . الفظيً 

تنفير المسترشد من سلوك الغيبة لزمالئه ضعاف  -
 .السمع

المحاضرة،  
اإلرشاد  المناقشة، 
التعزيز  ، الديني

 السلبي. 

 ق  75

الحادية  
 والعشرون

 صادق زمالئك

إيجابية   - صداقات  تكوين  على  المسترشد  مساعدة 
 مع زمالئه العادين وضعاف السمع.

مع م - الصداقات  استمرار  على  المسترشد  ساعدة 

المناقشة، لعب 
الدور، القصة  
 الرمزية 

 ق  60
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 المستخدمةالفنيات  األهداف اإلجرائية  عنوان الجلسة الجلسة
 مدة

 الجلسة

 مالءالز

الثانية 
 والعشرون

مشاركة أولياء 
األمور  
 والمعلمين 

المستخدمة   - والفنيات  االستراتيجيات  أهم  توضيح 
 في خفض سلوك االستقواء لدى أبنائهم.

زام  إكساب المسترشدين قيم الحب واالنتماء وااللت -
 . والتعاطف والتسامح مع األخر

  ،مناقشةالحوار وال
لعب  ،المحاضرة

  األدوار، النمذجة،
 اإلرشاد الديني.

 ق  60

الثالثة  
 والعشرون

بيئة مدرسية  
خالية من 
االستقواء  
 والعداء

إيجابية  - عالقات  خلق  على  المسترشد  مساعدة 
 .فعالة مع زمالئه

لدى  - إيجابية  وسلوكيات  ومفاهيم  قيم  بناء 
 . مسترشد تجاه زمالئهال

الحوار،  
السيكودراما، 

، لنمذجة، االندماجا
 زيز اإليجابي. عتال

 ق  60

الرابعة  
 والعشرون 

 ختام الجلسات

عام ي   - بشكل  البرنامج  جلسات  الباحث  لخص 
 .للمسترشدين

 مع المسترشدين. ضع الباحث آلية للتواصل ي -

طبق الباحث القياس البعدي للبرنامج على أفراد  ي   -
 ة التجريبية.المجموع

واستي   - الباحث على تساؤالت  أفراد  جيب  فسارات 
 المجموعة التجريبية.

، تعديل المناقشة
  االتجاهات، 

زيز اإليجابي،  عتال
 التعزيز السلبي،

 ق  45

 نتائج البحث وتفسيرها 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   توجد ينص يلى أنه: " نتائج الفرض األول   

لصالح لى مقياس سلوك االستقواء  يتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي يأفراد المجمو 
-Tللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"    ."التالميذ العاديين  من   المجموية التجريبية

Testc  :لعينتين مستقلتين، وتتضح داللة الفروق بين المجمويتين من خالل الجدول التالي 
 

مجموعتي الدراسة على مقياس سلوك   اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات  (: نتائج10جدول ) 
 االستقواء

المتوسط  ن  المجموية البعد 
 الحسابي 

االنحرا  
 المعياري 

قيمة  
 )ت( 

مستوى  
 الداللة

 2.231 18.35 20 ضابطة  0.05 2.579 2.060 16.64 22 تجريبية  االستقواء الجسدي
 0.01 7.840 2.395 15.73 22 يبية تجر  االستقواء اللفظي 
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  2.414 21.55 20 ضابطة 
االستقواء  
 االجتمايي 

 1.954 17.15 20 ضابطة  0.05 2.107 2.414 15.73 22 تجريبية 
االستقواء يلى  

 الممتلكات 
 1.933 19.50 20 ضابطة  0.01 4.608 2.283 16.50 22 تجريبية 

 4.249 76.55 20 ضابطة  0.01 7.444 6.076 64.59 22 تجريبية  الدرجة الكلية
)يت جدول  من  درجات  10ضح  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )

المجموية  لصالح  االستقواء  سلوك  مقياس  يلى  الضابطة  والمجموية  التجريبية  المجموية 
ايي كانت ( )أبعاد ودرجة كلية( يدا بعد االستقواء االجتم 0.01التجريبية يند مستوى داللة ) 

 ( داللة  مستوى  يند  تت 0.05الفروق  سليمان، (.  )يلى  دراسة  مع  النتيجة  هذه  فق 
في فعالية وقدرة البرامج اإلرشادي المستخدمة   Beanie, 2013)؛   Burkhart, 2012؛ 2008

باستراتيجية   أو  السلوكي  المعرفي  باإلرشاد  النفسي   ( ACT) سواء  األمن  تحسين  يلى  القائمة 
 تقواء لدى يينات الدراسة.في خفض سلوك االس

م  في  البرنامج  من خالل  نجح  بداية  االستقواء  سلوك  تغيير  في  الدراسة  يينة  سايدة 
السلبي من وجهة نظر يينة  السلوك  الحكم يلى هذا  التي تضمنت أهدافها  البرنامج  جلسات 

رشد الدراسة، ويرض سلوكياتهم بأشكالها السلبية تجاه ضحاياهم، كذلك جلسات تقييم كل مست 
وتحديد   القوة  لذاته  بهد  شخصي  في والضعف  نقاط  مشكالت  ته  يلى  زمالئه التغلب  مع  ه 

ولعب  والسيكودراما  السلبي  والتعزيز  اإليجابي  التعزيز  فنيات  باستخدام  وذلك  السمع،  ضعا  
األدوار التي جعلت الشخص المستقوي يلعب دور الضحية والعكس ليشعر المسترشد بشعور 

 وك االستقواء.من ُيمارس يليه سل 

الثاني  الفرض  يلى  نتائج  ينص  "توجد  :  متوسطات أنه:  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
درجات القياسين القبلي والبعدي لدى المجموية التجريبية يلى مقياس سلوك االستقواء لصالح 

العاديين  التالميذ  من  البعدي  "ت"  القياس  اختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  من  للتحقق   ."T-

Test   المجمويتين من خالل الجدول التالي:  لعينتين مرتبطتين، وتتضح داللة الفروق بين 
(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 11جدول ) 
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 القياسين القبلي والبعدي على مقياس سلوك االستقواء 

 ن  التطبيق  البعد 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوى  
 الداللة

االستقواء 
 الجسدي

 1.807 21.14 22 القبلي 
7.729 0.01 

 1.622 17.18 22 البعدي

االستقواء 
 اللفظي

 5.450 2.093 19.00 22 القبلي 
 

0.01 
 1.773 16.00 22 البعدي

االستقواء 
 االجتماعي 

 1.555 17.68 22 القبلي 
2.581 0.05 

 1.736 16.41 22 البعدي

االستقواء على  
 الممتلكات 

 1.612 18.14 22 القبلي 
2.284 0.05 

 2.364 16.59 22 البعدي

 الدرجة الكلية
 4.146 75.95 22 القبلي 

7.474 0.01 
 3.972 66.18 22 البعدي

( جدول  من  درجات  11يتضح  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )
الح القياس القبلي والبعدي يلى مقياس سلوك االستقواء لصالمجموية التجريبية في القياسين  

( بدير  إشراق  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  حدة 2007البعدي.  تخفيف  إلى  هدفت  التي   )
السلوك العدواني لدى يينة من األطفال الصم من خالل برنامج إرشادي قائم يلى القصص 

 الديني.

مس في  االنتقائي  اإلرشادي  البرنامج  يلى استطاع  التجريبية  المجموية  أفراد  ايدة 
م بالضرب التخلص  الضحايا  وإلحاق  الجسدي  االستقواء  في  المتمثلة  االستقواء  أشكال  ن 

أو  التفايل  يمكنهم  أو ضعيفون ال  الضحايا ياجزون  أن هؤالء  ايتقادهم  بسبب  والمشاجرات 
قليلة غريب  فئة  أنهم  أو  العاديين،  بزمالئهم  مقارنة  بشكل جيد  يعتادوا التواصل  لم  ة مستهجنة 

كل  بينهم.  تواجدهم  ومن خالل   يلى  البرنامج،  جلسات  أثناء  الباحث  وجدها  قد  أسباب  ذلك 
جلسات أخرى تم مسايدة المسترشدين يلى إدراك أن االستقواء ضعف وليس قوة من خالل 

 فنيات ضبط الذات والتعزيز اإليجابي ولعب الدور.

العا  التالميذ  استقواء  الباحث  طبيعة ويعزي  بسبب  السمع  ضعا   أقرانهم  يلى  ديين 
ياقة، حيث أن فئة ضعا  السمع قد يكون لديهم بقايا سمعية، لكن ال تؤهلهم من التعامل اإل

السوي مع العاديين، وقد يكون ذلك سبًبا في إطالق التالميذ مسميات وألقاب غير الئقة يليهم 
يُ  ما  وهذا  بهم،  الشتائم  إلصاق  أو  بسبهم  القيام  استطاع أو  الذي  اللفظي  باالستقواء  عر  

وتفري    البرنامج  االنفعالي  التنفيس  فنية  خالل  من  الدراسة  يينة  لدى  خفضه  اإلرشادي 
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يلى  المسترشد  وتدريب  االسترخاء  فنية  كذلك  إيجابية،  بأشكال  االنفعالية  النفسية  الشحنات 
وال التوتر  إزالة  بهد   التدريبات  ببعض  القيام  مع  يضالته  يعاني استرخاء  لتي  ضغوطات 

 منها.

الثالث  الفرض  أنه:   : نتائج  يلى  متوسطات "  ينص  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
درجات القياسين البعدي والتتابعي لدى المجموية التجريبية يلى مقياس سلوك االستقواء لدى 

العاديين "ت"  ".  التالميذ  اختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  من  نتين لعي   T-Testللتحقق 
 مويتين من خالل الجدول التالي:مرتبطتين، وتتضح داللة الفروق بين المج 

(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 12جدول ) 
 القياسين البعدي والتتابعي على مقياس سلوك االستقواء 

 ن  التطبيق  البعد 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مة قي
 )ت(

مستوى  
 الداللة

 االستقواء الجسدي 
 1.622 17.18 22 عدي الب

 غير دال 0.680
 1.492 17.32 22 التتابعي 

 االستقواء اللفظي 
 3.052 1.773 16.00 22 البعدي 

 
 غير دال

 1.563 16.41 22 التتابعي 

االستقواء 
 االجتماعي 

 1.736 16.41 22 البعدي 
2.409 0.05 

 1.943 16.82 22 التتابعي 

االستقواء على  
 الممتلكات 

 2.364 16.59 22 بعدي ال
 غير دال 2.309

 2.180 16.91 22 التتابعي 

 الدرجة الكلية
 3.972 66.18 22 البعدي 

 غير دال 2.210
 4.068 67.45 22 التتابعي 

( يدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  12يتضح من جدول ) 
عي يلى أبعاد مقياس سلوك االستقواء. ويمكن جموية التجريبية في القياسين البعدي والتتاب الم 

سلوك  خفض  في  ساهم  كبير  حد  إلى  االنتقائي  اإلرشادي  البرنامج  بأن  النتيجة  ذلك  تفسير 
انقضاء  بعد  تم  الذي  التتابعي  القياس  إجراء  بعد  التجريبية  المجموية  أفراد  لدى  االستقواء 

الد درجا برنامج  متوسطات  كانت  وإن  تقريًبا.  بشهرين  مقياس راسة  أبعاد  يلى  العينة  أفراد  ت 
كانت  أن  إال  البعدي،  القياس  أيلى من متوسطات درجاتهم في  التتابعي  القياس  الدراسة في 
خفض  في  اإلرشادي  البرنامج  فعالية  يلى  فيدل  دل  إن  وهذ  إحصائًيا.  دالة  غير  الفروق 

 لعينة التجريبية.السلوك المشكل لدى أفراد ا 
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ى إكساب أفراد المجموية التجريبية صفات إيجابية قويمة وهد  البرنامج اإلرشادي إل
كالتواد والعفو والتسامح ومراياة مشاير األخر، خاصة أن األخر في أمس الحاجة إلى مثل 
لها  يسعى  التي  الدمج  لنجاح سياسة  فقط  ليس  به،  المحيطين  واالتجاهات من  المشاير  هذه 

المعاال  لمسايدة  وإنما  الحديثة،  التعليمية  في نظم  والنجاح  االستقاللية  تحقيق  يلى  نفسه  ق 
فاليوم تعتبر  الخاصة،  المعاقين ونحو ذوي االحتياجات  المجتمع نحو  مجتمعه، وتغيير نظرة 
مجتمعات أوروبا والدول المتقدمة هي الرائدة في التعامل السوي مع المعاقين لهم كافة الحقوق 

عاقين وتضمن لهم كافة الفرص والحقوق هذه المجتمعات الواجبات التي تؤهل هؤالء الم ويلى  
 التعليمية واالجتماعية والمهنية واالقتصادية.

الفرض   "   الرابعنتائج  أنه:  يلى  رتب  ينص  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
يلى مقياس القلق االجتمايي    درجات أفراد المجمويتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي

الفرض تم استخدام   ." التجريبية من التالميذ ضعا  السمعلصالح المجموية   للتحقق من هذا 
لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات   Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني  

الل الجدول  أفراد المجموية التجريبية والضابطة، وتتضح داللة الفروق بين المجمويتين من خ
 التالي:

لة الفروق بين متوسطي رتب درجات مجموعتي الدراسة بعد تطبيق  لدال  ( U)   (: قيم13)   جدول 
 البرنامج على مقياس القلق االجتماعي

 ألبعاد ا
ع والمجم
 ة

 ن 
متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

 Zقيمة   Uقيمة 
مستوي  
 الداللة

العزلة 
 االجتماعية 

 50.50 8‚ 42 6 ضابطة 
  دالغير  2.585 6.500

 27.50 4‚ 58 6 تجريبية 

نفصال  قلق اال
 عن الوالدين 

 54.00 9‚ 00 6 ضابطة 
3.000 2.428 

  دال
 24.00 4‚ 00 6 تجريبية  ( 0.05)

 المخاوف 
 52.00 8‚ 67 6 ضابطة 

5.000 2.108 
  دال

 26.00 4‚ 33 6 تجريبية  ( 0.05)

األعراض  
السيكوسوماتي 
 ة المصاحبة 

 52.50 8‚ 75 6 ضابطة 
4.500 2.181 

  دال
 25.50 4‚ 25 6 تجريبية  ( 0.05)

 الدرجة الكلية
 56.00 9‚ 33 6 ضابطة 

1.000 2.727 
  دال

 22.00 3‚ 67 6 تجريبية  ( 0.01)

( وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطي رتاب درجاات  13يتضح من جدول ) 
لااى مقياااس القلااق االجتمااايي  المجمويااة التجريبيااة والمجمويااة الضااابطة فااي القياااس البعاادي ي 
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( يااادا بعاااد العزلاااة االجتماعياااة كانااات  0.05تجريبياااة يناااد مساااتوى داللاااة ) لصاااالح المجموياااة ال 
الفااااروق غياااار دالااااة. ويرجااااع ذلااااك التحساااان وخفااااض شااااعور التالميااااذ ضااااعا  الساااامع بااااالقلق  

يين  االجتمااايي إلااى قاادرة البرنااامج وفعاليتااه المباشاارة فااي خفااض االسااتقواء لاادى التالميااذ العاااد
بشااكل غياار مباشاار يلااى خفااض القلااق االجتمااايي    المسااتقويين تجاااههم، وماان ثاام أثاار البرنااامج 

الضاارورية إلقامااة يالقااات    اللفظااي بساابب صااعوبات االتصااال  و لاادى التالميااذ ضااعا  الساامع.  
يحاااولون    يامااة وضااعا  الساامع يلااى وجااه الخصااوص  ا اجتماعيااة يالحااظ أن المعاااقين ساامعيً 

ا  التي تتضمن فردً في مجموية، ويميلون إلى مواقف التفايل    مايي االجت تجنب مواقف التفايل  
 .( 197:  2013)صالح يبد الغني،    ا أو فردين واحدً 

يميلون إلى العزلة نتيجة إلحساسهم   ضعا  السمع بشكل يام يمكن القول أن األطفال  
لعااااب  بعااادم المشااااركة أو االنتمااااء إلاااى األطفاااال اآلخااارين، وحتاااى فاااي ألعاااابهم يميلاااون إلاااى األ 

ن التالميااذ، ويمكاان أن تسااهم هااذه الخصااائص فااي  الفرديااة التااي ال تتطلااب مشاااركة مجمويااة ماا
في مختلف المجتمعات في تجميع أنفسهم في    المعاقين سمعًيا تقديم تفسير جزئي لظاهرة نجاح  

مجموياااات وأندياااة خاصاااة بهااام، وياااالوة يلاااى الميااال إلاااى العزلاااة فاااإن الدراساااات تشاااير إلاااى أن  
، وبالتاالي  أ منه لدى السامعين يسير بمعدل أبط   المعاقين سمعًيا لألشخاص    ايي االجتم النضج  

 كانت الفروق بين المجمويتين التجريبية والضابطة يلى بعد العزلة االجتماعية غير دالة. 
بقلق  السمع  ضعا   التالميذ  شعور  خفض  في  االنتقائي  اإلرشادي  البرنامج  ساهم 

با  والتحاقهم  الوالدين  ين  بالمدر انفصالهم  التحق  إذا  السمع  ضعيف  فالطفل  سة لمدرسة، 
التخو  الزائد وغير الحقيقي من االنفصال وانفصل ين الوالدين خاصة األم فينتابه الشعور ب

توتر وخو  وانزياج غير طبيعي لتوقعه االبتعاد  ؛ ومن ثم يشعر ب ين األشخاص المتعلق بهم
. ويزداد األمر سوء إذا كان بمدرسة ريايته واالنفصال ين أحد والديه أو كليهما أو من يقوم ب 

معقل به  المدرسة  فتكون  أذى،  به  يلحقون  أو  منه  يسخرون  أو  يليه  يعتدون  وأقران  زمالء  ا 
و   الخبرات لديه.  االندماج مالسيئة  يلى  تركزت  التي  اإلرشادي  البرنامج  فنيات  خالل  ن 

اديين نحو زمالئهم ضعا  والتفايل السوي بين العاديين وضعا  السمع وتعديل اتجاهات الع 
 ين األسرة. النفصال اضطهدين بقلق  مكبير شعور هؤالء التالميذ ال السمع انخفض إلى حد  

توجد فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطي رتاب  ينص يلى أنه: "    الخامس نتائج الفرض  
لااى  درجااات القياسااين القبلااي والبعاادي لاادى المجمويااة التجريبيااة ماان التالميااذ ضااعا  الساامع ي 

للتحقق مان هاذا الفارض تام اساتخدام اختباار    . " دي مقياس القلق االجتمايي لصالح القياس البع 
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لحساااب داللااة الفااروق بااين    Wilcoxon Signed Ranks Testويلكوكسااون إلشااارات الرتااب  
متوسااطي رتااب درجااات أفااراد المجمويااة التجريبيااة فااي القياسااين القبلااي والبعاادي يلااي مقياااس  

 لي النحو اآلتي: ( وذلك ي 18تتضح داللة الفروق من خالل جدول ) ، و القلق االجتمايي 
 

رتب درجات    متوسطي كسون إلشارات الرتب للفرق بين  و الختبار ويلك (  z)   قيمة (:  14جدول ) 
 القلق االجتماعيلمقياس    والبعدي   القبلي التطبيقين    في المجموعة التجريبية  

 العدد الرتب  األبعاد 
متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

 Z مةقي
مستوى  
 الداللة

العزلة 
 االجتماعية 

 10‚ 00 2.50 4 لبة السا

 غير دال 1.841
 0.00 0.00 0 الموجبة 
 - - 2 المتعادلة
 - - 6 المجموع 

قلق االنفصال  
 عن الوالدين 

 21‚ 00 3.50 6 السالبة 

2.226 0.05 
 0.00 0.00 0 الموجبة 
 - - 0 المتعادلة
 - - 6 المجموع 

 مخاوف ال

 15‚ 00 3.00 5 السالبة 

2.070 0.05 
 0.00 0.00 0 الموجبة 
 - - 1 المتعادلة
 - - 6 المجموع 

األعراض  
السيكوسوماتية  
 المصاحبة 

 21‚ 00 3.50 6 السالبة 

2.226 0.05 
 0.00 0.00 0 الموجبة 
 - - 0 المتعادلة
 - - 6 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 21‚ 00 3.50 6 السالبة 

2.201 0.05 
 0.00 0.00 0 الموجبة 
 - - 0 المتعادلة
 - - 6 المجموع 

( أناه ال توجاد هنااك أي حااالت موجباة بعاد الترتياب فاي  14يتضاح مان خاالل جادول ) 
مقاباال حاااالت ساات سااالبة فااي جميااع أبعاااد مقياااس القلااق االجتمااايي والدرجااة الكليااة للمقياااس،  

ادلااة يلااى الترتيااب،  يااة والمخاااو ، فكانااا هناااك حااالتين وأخاارى متع اع ياادا بعاادي العزلااة االجتم 
وهذا بدوره يدل يلي وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموية التجريبية  
فااي القياسااين القبلااي والبعاادي فااي كاال أبعاااد القلااق االجتمااايي وذلااك لصااالح القياااس البعاادي،  
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جتماعياة  (، يادا بعاد العزلاة اال 0.05ناد مساتوي داللاة ) ي   ا " دالة إحصائيً Z"   وجاءت جميع قيم 
 غير دال إحصائًيا؛ مما يشير إلي تحقق الفرض الخامس جزئًيا. 

التااي هاادفت إلااى دراسااة   ( Mootilal, 2013)   دراسااة مااوتيالل تتفااق هااذه النتيجااة مااع  
–ل بيئاااة العاااز )   مواقاااف تعليمياااة متنوياااة   فاااي لااادى الماااراهقين الصااام    االجتماااايي أشاااكال التوافاااق  

مواقااف    فااي المااراهقين الصاام    أن نتائجهااا إلااى    فااي وتوصاالت الدراسااة  .  االتجاااه السااائد(  –الاادمج  
ا أفضل من أقرانهم الصم ذوى بيئة العزل، كما حقق المراهقون  ا اجتماعيً التكامل قد حققوا توافقً 

  ا ألقارانهم ياادى الساامع، مشااابهً   ي ا مسااتوى توافاق اجتمااي الصام ذو مواقاف التكاماال والادمج معاً 
وهااذا شااريطة أن يكااون    لمتكاملااة للطااالب الصاام. ن مواقااف التكاماال تااوفر الخباارة االجتماعيااة ا إ 

 المجتمع بمؤسساته وأفراده مؤهلين لتطبيق سياسة دمج ذوي اإلياقات مع العاديين. 
ويفساار الباحااث هااذه النتيجااة بفايليااة البرنااامج اإلرشااادي االنتقااائي غياار المباشاارة فااي  

م البرناااامج  حياااث ساااه   ، جتمااايي لااادى التالميااذ ضاااعا  الساامع اال خفااض معظااام جوانااب القلاااق  
اإلرشاادي بشااكل كبيار فااي خفاض الساالوك المشااكل )االساتقواء( لاادى التالمياذ العاااديين، وترتااب  

 يلااى ذك خفااض شااعور أقاارانهم ضااعا  الساامع الماادمجين بااالقلق االجتمااايي، حيااث سااايد

 التفكيار  فاي   ي ب اإليجاا  التغييار  نحاو  يبية جر الت  المجموية  أفراد  قدرات تنمية  في اإلرشادي    البرنامج 

 مراقباة  إلاى  والتهاور  االنادفاع  حالاة  مان  بهام  واالنتقاال   العقلياة  مهااراتهم  تنمياة  خاالل  مان  سالوك وال 

:  2000)   الروسااان فاااروق   ويعتباار ، وذلااك ماان خااالل فنيااة ضاابط الااذات.  الااذات وتقااويم  الااذات
 الاذي  الوقات ففي  ، ردالف   تعلمها  التي   ك السلو  تعديل  ألساليب ا تتويجً  الذاتي  الضبط  أسلوب(  136

 فيما  أصبح  خارجي،  أو  ذاتي  يقاب أو  داخلية،  أو  خارجية  بمعززات ا محكومً  الفرد سلوك  ه في   كان 

 ة. داخلي  ومعززات ودوافع  بأساليب ا منضبطً   بعد
 :الدراسة توصيا 

 :التالية التوصيات  يقدم الباحث  فإن الحالية الدراسة نتائج ينه أسفرت  ما ضوء في
ى ما يعر  باالتجاهات المجتمعية بغية توجيه الهتمام ببرامج التدخل المبكر المرتكزة يلا  ✓

بوجه  والمعاق  خاصة  بصفة  السمع  ضعيف  الطفل  مع  السوي  التعامل  إلى  المجتمع 
 العموم في إطار تفهم طبيعة اإلياقة وخصائص الطفل المعاق.

اليب تعليم األطفال المعاقين أس تضمين إجراءات ومضامين المنا  الملطف في إجراءات و  ✓
لما   لهؤالء سمعًيا،  متقباًل  إنسانًيا  مناًخا  توفر  إيجابية  ومبادئ  افتراضات  من  يليه  يقوم 

 األطفال؛ مما يدفعهم باتجاه تقبل األخرين واالندماج في التفايل اإليجابي معهم.
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 ".+Connect" و" Connectالعاديين بمدارسنا ب" 
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The effectiveness of a selective counseling program in reducing the 
bullying behavior of ordinary students towards their hearing hard 
peers mainstreamed in general education schools and its impact on 

their social anxiety 
By: Kareem Asran*. 

. 

Abstract :This study aims to test the effectiveness of a selective 

counseling program to reduce the bullying behavior of ordinary 

students and to identify its effect in reducing the social anxiety sense 

among hard hearing students. The study sample consists of (42) 

students who received the highest quartile on the scale of bullying 

behavior, and (12) hard hearing students with social anxiety. The study 

sample is divided into two groups: experimental (22) ordinary students, 

(6) hard hearing ones and control (20) ordinary students and (6) hard 

hearing ones, and the equivalence of the study groups is verified before 

the application of the counseling program. The research results are: 
There're statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group and the control group on the scale of the 

bullying behavior for the experimental group, There're statistically 

significant differences between the mean scores of the experimental 

group in the pre-test and the post test on the scale of the bullying 

behavior for the pre-test, There're statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group in the post-test and 

follow-up test on dimensions of the scale of bullying behavior except 

the social bullying, There're statistically significant differences 

between the mean ranks of the experimental group and the control 

group in the post-test on the social anxiety scale for the experimental 

group except the social isolation, There're statistically significant 

differences between the mean ranks of the experimental group in the 

post-test and follow-up test on the social anxiety scale for the post test, 

except social isolation. 

Keywords: Selective Counseling Program– Bullying Behavior– Social 

Anxiety– Hard Hearing– Mainstreaming. 
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