بسم اهلل الرمحن الرحيم

خـــبِعت أفــريميباٌعبٌّيت
عّبدة اٌذراسبث اٌعٍيب ٚاٌبحث اٌعٍّي ٚإٌشر

لسُ عٍُ إٌفس

بحث نُيم درخة انًاخضتير في ػهى انُفش
بعٕٛاْ:

انحاخات اإلرشادية وػاللتها باإلتزاٌ اإلَفؼاني نذي
انصى وانبكى يٍ وخهة َظر األخصائييٍ انُفضييٍ
انؼايهيٍ بًراكز روي اإلحتياخات انخاصة ـ والية
انخرطىو

إعذاد اٌطبٌبت:
سحر أحّذ خبر هللا ِبرٚن
إشراف اٌذوتٛرة:
٘بخر ادريس يٛسف عبذ هللا
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إستٙالي
قال تعالى :

( إْ اٌسّع ٚاٌبصر ٚاٌفؤا د وً أٌٚئه وبْ عٕٗ ِسئ ًٛلً)
صذق هللا اٌعظيُ

سٛرة السراء اآليت ()63

أ

إ٘ـــــــــذاء
إليؾ يامف تدعك لي كيامف تقؼ بجانبي  ,يامصدر اليامي كقكتي بعد اهلل عز كجؿ
ٚاٌذتي اٌغبٌيت اطبي هللا بعّرن
اليؾ يامف أعانني في مسيرتي العممية  ,كىك نبراسي الذم يضي لي حياتي
ٚاٌذي اٌعسيس اطبي هللا بعّرن
اليكف يامف تدعمنني دائمان في كؿ ما اقكـ بو  ,اطاؿ اهلل في اعماركف كدمتف لي نبعا
مف الكفاء كاالخكة الجميمة
اخٛاتي ٚرفيمبتي
اليكـ اخكاني االعزاء ادامكـ اهلل مصدر لبلماف بعد اهلل عز كجؿ
صذيمبتي رفيمبث دربي ٚزِالئي العساء.
خبلتي ٚعبئٍتي اٌىريّت.
مشرفتي العزيزة دكتكرة ىاجر ادريس  ,االساتذة بكمية اآلداب قسـ عمـ النفس
ب جامعة افريقيا العالمية ككؿ مف ساعدني بكقتو كجيده اىدم لكـ ثمرة جيدم كأحمد اهلل
عز كجؿ عمي ىذه النعمة كانتـ مف نعـ اهلل الكبرل عمى.
الباحثة

ة

شىر ٚتمذير
الحمد هلل حتي يبمغ الحمد منتياه عمى أف كفقني إلنجاز ىذا البحث كاتمامو عمي
أف يككف بمثؿ ىذه الصكرة كأخص بالشكر الجزيؿ بعد اهلل عز كجؿ كمية الدراسات
العميا بجامعة افريقيا العالمية كاألساتذة بكمية اآلداب قسـ عمـ النفس كالدكتكرة الفاضمة
المشرفة د.ىاجر ادريس يكسؼ عبداهلل التي ساعدتني كثي انر بالمعمكمات كالتكجييات
كاسأؿ اهلل عز كجؿ اف يجزييا عني كؿ خير ،كاألساتذة المحكميف الذيف كاف ليـ
الفضؿ في تحكيـ استبانة البحث كما اليسعني أف أشكر مراكز ذكم االحتياجات
الخاصة متمثمة في اإلدراة كاألخصائييف النفسييف العامميف فييا  ،كايضان كؿ مف
ساعدتني بكقتو كمعمكماتو إلتماـ ىذا البحث كاتمني مف اهلل أف يعكد بالنفع كالفائدة
لمجميع.

ج

مستخمص البحث
ىدؼ ىذا البحث إلى معرفة العبلقة بيف الحاجات اإلرشادية كاإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ
كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة_ كالية
الخرطكـ ،كالتعرؼ عمى الفركؽ في الحاجات اإلرشادية مف كجية نظرىـ في ضكء بعض المتغيرات
الديمكغرافية

)النكع ،العمر،عدد سنكات الخبرة ،نكع المؤسسة التعميمية ( حككمي /خاص) ،كالمؤىؿ

األكاديمي)

الباحثة المنيج الكصفي اإلرتباطي ،تككنت عينة البحث مف ( ) 03

إستخدمت

أخصائي نفسي ( )0ذككر ك( )77أنثى ،تـ إختيارىـ بالطريقة القصدية .تمثمت أدكات البحث في
مقياسى الحاجات اإلرشادية -إعداد أبك أسعد عبدالمطيؼ كاإلتزاف اإلنفعالي لمخالدم

تعديؿ

الباحثة ،تـ تحميؿ البيانات بكاسطة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية ( ) spasحيث
استخدمت الباحثة بعض المعالجات االحصائية منيا :إختبار (ت) لمجتمع كاحد  ،إختبار (ت)
لعينتيف مستقمتيف ،معامؿ إرتباط بيرسكف ،كتحميؿ التبايف اآلحادم أنكفا ،تكصؿ البحث الى النتائج
األتية :السمة المميزة لمحاجات االرشادية التربكية كاالجتماعية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
األخصائييف النفسييف دالة إحصائيان كمرتفعة  ,بينما السمة المميزة لمحاجات االرشادية الصحية
كالنفسية دالة إحصائيان كمنخفضة،

التكجد عبلقة ارتباطية

بيف الحاجات اإلرشادية

كاإلتزاف

اإلنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة
بكالية الخرطكـ  ،التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة– كالية الخرطكـ كالمتغيرات
الديمكغرافية ( النكع  -العمر -نكع المؤسسة التعميمية – المؤىؿ األكاديمي ) تكجد فركؽ ذات داللة
في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف بمراكز ذكم
االحتياجات الخاصة – كالية الخرطكـ كعدد سنكات الخبرة لصالح ( 4-1سنكات )  ،في نياية البحث
قامت الباحثة بكضع عدد مف التكصيات لبحكث أخرل مستقبمية بناء عمى نتائج البحث مف أىميا:
تفعيؿ برامج اإلرشاد النفسي لتكجيو الصـ كالبكـ بفيـ حاجاتيـ اإلرشادية كتيئية البئية المحفزة
لتحسيف مستكم اإلتزاف اإلنفعالي لدييـ ،ختاما ليذا البحث تـ تثبيت المراجع التي إعتمدت عمييا
الباحثة في كتابة ىذا البحث.

د

ABSTRACT
This research aims to identify the Counseling Needs and its
relationship with the Emotional Stability among the deaf and dump people
from the psychologists view point in the special needs center– Khartoum
state, also to identify the differences in the Counseling Needs in light of some
demographic variables (Gender, age, years of experience, the type of
institution (governmental –privet) And the academic qualification of the
psychologist. The researcher used the descriptive correlation method. The
research sample consists of (62) psychologist (6) Male and (02) Female.
They were selected through the purposive Sample. The tool of data collection
consists of: The counseling Needs Scale- Prepared by adulate said, and the
Emotional Stability Scale by alkalidey -Modified by the researcher. The data
was analyzed by the Computer Applying The Statistical Package for Social
Sciences( SPSS) using the following Tests: (T) Test for one sample, (T) Test
for two Independent Sample, Pearson correlation Coefficient, Alpha
Coronbackh, and ANOVA Test. The important results are as follows: The
general Traits of the educational and the social needs among the deaf and
dump people from the psychologists view point in the special needs center –
Khartoum state is high. The general Traits of the psychological and healthy
needs among the deaf and dump people from the psychologists view point in
the special needs center– Khartoum state is low. There are no significant
correlation between the Counseling Needs and the emotional Stability among
the deaf and dump people from the psychologists view point in the special
needs center– Khartoum state There are no Statistical Significant differences
in the Counseling Needs among the deaf and dump people from the
psychologists view point in special needs center– Khartoum state and the
variables of gender (Male/Female) – Age- institution type (governmental –
privet) - academic qualification , There are Statistical Significant differences
in the Counseling Needs among the deaf and dump people from the
psychologists view point in the special needs center– Khartoum state and the
years of Experiences for (1-4years). Finally, recommendations such as, the
effectiveness of counseling and guidance programs among the deaf and
dump children and teachers to increase their awareness of the Counseling
Needs, also to create Stimulating Environment to develop their emotional
Stability. The researcher Suggest to study the behavioral problems and its
relationship with Parental socialization among the hearing impaired children
in Khartoum and other Countries, also references were Cited at the end of the
research.
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أسبسيبث

اٌفصً األٚي
ٚاٌذراسبث
اٌبحث

ي

اٌسببمت

الفصل الول
أساسيات البحث والدراسات السابقة
المبحث الول
أساسيات البحث
مقدمة :
تعتبر الحاجة الى اإلرشاد النفسي مف الحاجات الضركرية لئلنساف مثميا مثؿ
الحاجة الى األمف كالحب كاإلنجاز كالنجاح كأف االفراد كالجماعات يحتاجكف الى
اإلرشاد النفسي  ،فكؿ فرد خبلؿ فترات نمكه المتتالية يمر بمشكبلت عادية كفترات
حرجة كيحتاج الى إرشاد()1كيأخذ اإلرشاد في عيف اإلعتبار معادلة حاجات الفرد
كالمجتمع  ،كذلؾ بيدؼ تكجيو القكل البشرية  ،فاإلرشاد النفسي في مجممو يشمؿ
جميع فئات المجتمع بما فييـ الصـ كالبكـ كمشكبلتيـ ()7كنجد أف األصـ كاألبكـ مثؿ
()0

الشخص العادم لديو رغبات كحاجات كدكافع يسعى لتحقيقيا

كأشارت مارجريت

المذككرة في ()4أنو إذا قيؿ أف الصـ كالبكـ يتفقكف مع العادييف في أساس الشخصية
فإنيـ يحتاجكف الى خدمات اإلرشاد النفسي مثؿ رفاقيـ العادييف كاذا قيؿ أف الصـ
كالبكـ ليـ نفسيتيـ كحاجاتيـ الخاصة كيعانكف مف مشكبلت نفسية كتربكية كمينية
كزكاجية كاسرية خاصة فإنيـ يحتاجكف بإلحاح الى خدمات إرشادية خاصة عبلجيان
كتربكيان كمينيان كزكاجيان كاسريان في شكؿ برامج مرنة حتي اليحرمكا مف خدمات اإلرشاد
في خضـ اإلىتماـ بالعادييف  ،كاذا كاف األصـ كاألبكـ يمثؿ ضغط عمى اسرتو فإنو
) )1سميماف عمي ؛ عمم النفس االرشادي والعالج النفسي ،ب ت  ،مركز ابداع لمتدريب كالتطكير ،

7313ـ  ،ص.137

) )7أبك عباءة صالح –طاش عبد المجيد ؛ االرشاد النفسي واالجتماعي ،جامعة االماـ محمد بف
سعكد االسبلمي،الرياض 7333 ،ـ  ،ص74
) )0سالـ اسامة ؛ اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق  ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر ،

عماف7314،ـ  ،ص.766

)(4زىراف حامد ؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،ط ،4عالـ الكتب لمطباعةكالنشر7335،ـ ،ص.778
1

ىك كاسرتو يحتاجكف الى خدمات اإلرشاد النفسي  ،كانطبلقا مف المبدأ القائؿ اف الحياة
الطبيعية حؽ كؿ إنساف كاف أم فرد سكاء كاف عادم اك أصـ كأبكـ فإف لديو قدرات
خاصة كاستعدادات كامنة كامكانيات يستطيع إستثمارىا عمى أفضؿ كجو ممكف إذا
خضع الفرد لمرعاية التربكية كاإلجتماعية كالنفسية  ،حيث يرل عمـ النفس اإلرشادم
أف الصـ كالبكـ كأفراد يمكف إستثارة قدراتيـ الكامنة كطاقاتيـ الخبلقة ليحققكا درجة
مناسبة مف فيـ النفس كتحقيؽ الذات ككذلؾ فيـ اآلخريف في التفاعؿ معيـ ،
كاإلحساس بالمكاقؼ اإلجتماعية المختمفة  ،كما أنو مف الضركرم تحرير األفراد الصـ
كالبكـ مف المشاعر التي تعكقيـ كالشعكر بالخكؼ كالنقص كالقمؽ كالنقمة عمى
()1

المجتمع كفي نفس الكقت تنمية المظاىر السمككية اإليجابية

.

كما ذكر ()7انو اذا كاف الفرد العادم ينبغي أف تذلؿ لو الصعكبات كيعامؿ عمى أنو
فرد مف أفراد المجتمع  ،كالقائمكف عمى رعايتو مسئكلكف عف ىذا الكائف الذل خمقو
اهلل كأبدع خمقو لذا مف الخطأ الجسيـ أف نتجاىؿ ذلؾ الكائف األصـ كاألبكـ الذم
يعاني مف كطئة المشكبلت كالصعكبات الناجمة عف إعاقتو كالتي تؤثر بالسمب عمى
جميع جكانب شخصيتو كتجعمو يئف مف كطئة تمؾ المشكبلت كالصعكبات بؿ يتطمب
األمر عمى حد تعبير (شيفر كمميماف ) إكتشاؼ المشكبلت فإنيا التحؿ تمقائيان،
بسبب فقدانيـ المغة كقمة خبراتيـ المعرفية التي تسيـ في تفاعميـ اك تكاصميـ مع
اآلخريف .

مشكمة البحث :
مف خبلؿ عمؿ الباحثة كخبرتيا في مراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كجدت
أف الصـ كالبكـ بحاجة ممحة الى اإلرشاد النفسي كسائر فئات المجتمع ككجكد
أخصائييف نفسييف متخصصيف لمعمؿ مع ىذه الفئة كىذا ما تنقصو معظـ مراكز ذكم
اإلحتياجات الخاصة كىذا يتفؽ جزئيان مع ما أشار اليو سميماف عبد الرحمف في دراستو
) )1ابك اسعد عبدالمطيؼ ؛عمم النفس االرشادي  ،ط ،0دار المسيرة ،جامعة مؤتة ،عماف7317 ،ـ
 ،ص.779

) )7حنفي عبدالنبي؛ مشكالت المعاقين سمعيا كما يدركيا معممو المرحمة االبتدائية في ضوء بعض
المتغيرات ،مجمة كمية التربية  ،جامعة الزقازيؽ  ،فرع بنيا المجمد7337 ،17ـ ،ص.1
0

المذككرة في ()1أنو لسكء الحظ يشعر معظـ األخصائييف النفسييف كبشكؿ كاضح أنيـ
غير مستعديف كغير مييئيف لتكجيو كارشاد األفراد المعاقيف كمنيـ الصـ كالبكـ حتى
عندما يطمب منو أف تككف إىتماماتيـ الحالية تقديـ الخدمات اإلرشادية ليؤالء المعاقيف
بنفس الطريقة التي يقدمكف بيا خدماتيـ لؤلفراد العادييف  ،كىناؾ العديد مف الد ارسات
المسحية الحدية التي أعمنت عف أىمية إعداد األخصائييف النفسييف لمعمؿ مع المعاقيف
كمنيـ الصـ كالبكـ  ،فقد كجد كؿ مف( ليسبكؾ ديببلسيو كلكمبانا ) أف الغالبية العظمى
مف األخصائييف النفسييف لـ يتمقكا تدريب عالي في التربية الخاصة كأنيـ لـ يمضكا أكثر
مف نصؼ ساعات عمميـ الميني مع الصـ كالبكـ بسبب إفتقارىـ الى المعمكمات
فاألخصائيف النفسييف يحتاجكف الى مزيد مف الفيـ لمطبيعة العامة لمصـ كالبكـ ،
ككذلؾ يحتاجكف الى فيـ شامؿ لآلثار الناجمة عف العجز مف إشباع حاجات ىذه الفئة
كعمى إىتماماتيـ الشخصية كيحتاج األخصائييف النفسييف الى معرفة الطرؽ كاألساليب
التي تتناسب مع ذكم اإلعاقات كباألخص الصـ كالبكـ كمف ثـ يقفكف عمى الطرؽ
كاألساليب اإلرشادية كالتي تتشابو كتختمؼ في طبيعة عمميا عف مثيبلتيا المستخدمة مع
غيرىـ  ،كما يحتاج األخصائييف النفسييف الى أف يكتسبكا تدريجيان ذخيرة مف الفنيات
النافعة كاإللمامات التي يستخدمكنيا عند العمؿ معيـ

كيحتاجكف الى فيـ التاثير

المضمؿ كالتصنيؼ كاإلتجاىات السالبة التي تبلزـ الصـ كالبكـ في حياتيـ الكاقعية كالتي
قد تسبب ليـ مزيد مف الصعكبات اإلنفعالية أكثر مف اإلعاقات نفسيا.
لذا تتمخص مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي اآلتي:
تكضيح العبلقة بيف الحاجات االرشادية كاإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة – كالية
الخرطكـ؟

) )1إبراىيـ فيكليت  -بسيكني سعاد؛ بحوث ودراسات في سايكموجية االعاقو  ،مكتب زىراء

الشرؽ،القاىره 7331،ـ  ،ص.109
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ومنو تتفرع االسئمة الرئيسية التالية :
 .1ما السمة المميزة لمحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ؟
 .7ىؿ تكجد عبلقة إرتباطية بيف الحاجات اإلرشادية كاإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ
كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات
الخاصة  -كالية الخرطكـ؟
 .0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر –انثى )؟.
 .4ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير العمر؟
 .5ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيان في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير عدد سنكات الخبرة؟ .
 .6ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيان في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير نكع المؤسسة التعميمية (خاصة– حككمية)؟
 .7ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيان في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير نكع المؤىؿ األكاديمي ؟
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أىمية البحث :
 تتضح اىمية البحث في اآلتي:أوالً :االىمية النظرية:
 -1تسميط الضكء عمى الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة – كالية الخرطكـ
 -7تزكيد الباحثيف بمثؿ ىذا البحث لئلستفادة منيا في بحكث مستقبمية  ،كما يعد ىذا
البحث إضافة جديدة لمتراث السيككلكجي .
 -0إبراز أىمية دكر األخصائي النفسي في المساىمة في إشباع ىذه الحاجات التي
تحتاجيا ىذه الفئة.
 -4يتيح ىذا البحث المجاؿ لمزيد مف الدراسات في الجكانب النفسية كاإلجتماعية التي
لـ يتناكليا البحث الحالي .
 -5نتائج ىذا البحث

قد تؤدم الى تقنيف عمؿ األخصائي النفسي بمراكز ذكم

اإلحتياجات الخاصة
 -6قد يككف ىذا البحث إضافة جديدة لمبحكث النفسية التي اجريت عمى فئة الصـ
كالبكـ بكالية الخرطكـ .
ثانياً :الىمية التطبيقية :
 -1إف الحاجة الى إجراء ىذا النكع مف الدراسات حاجة كاضحة كأكيدة  ،فتحديد
الحاجات اإلرشادية مف شأنو أف يساعد في فيـ ىذه الفئة كيسيـ في كضع برامج
إرشادية مناسبة.
 -7محاكلة الكصكؿ الى مقترحات كتكصيات تساعد القائميف عمى رعاية الصـ كالبكـ
كمساعدتيـ كالتصدم لممشكبلت التي تكاجييـ ألنيا بمثابة مصدر لؤلمراض
النفسية كالعقمية
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أىداف البحث :
ييدف البحث الى التعرف عمى اآلتي :
 -1السمة المميزة لمحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة -كالية
الخرطكـ.
 -7العبلقة اإلرتباطية بيف الحاجات اإلرشادية

كاإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ

كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف النفسييف العامميف في مراكز ذكم
اإلحتياجات الخاصة.
 -0الفركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر-
انثى).
 -4الفركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير العمر.
 -5الفركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير عدد سنكات
الخبرة.
 -6الفركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير نكع المؤسسة
التعميمية (خاصة –حككمية )
 -7الفركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف
النفسييف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير نكع المؤىؿ
األكاديمي .
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فروض البحث:
يفترض ىذا البحث اآلتي:
 .1السمة العامة المميزة لمحاجات االرشادية لمصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة  -كالية
الخرطكـ تتميز باإلرتفاع.
 .7تكجد عبلقة إرتباطية بيف الحاجات اإلرشادية كاإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ
كالبكـ مف كجية نظر األخصائييف النفسييف – كالية الخرطكـ
 .0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة-
كالية الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر –انثى )
 .4تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة-
كالية الخرطكـ كمتغير العمر.
 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة-
كالية الخرطكـ كمتغير سنكات الخبرة.
 .6تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة-
كالية الخرطكـ كمتغير نكع المؤسسة التعميمية (خاصة –حككمية ).
 .7تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة-
كالية الخرطكـ كمتغير المؤىؿ األكاديمي .

مصطمحات البحث:
تكرد الباحثة تعريفان اصطبلحيان كآخر إجرائيان لممصطمحات التي كردت في
البحث كىي:
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 -1الحاجات االرشادية:
التعريف اإلصطالحي :
عرفيا ()1بأنيا الخدمات التي يقدميا ام برنامج ارشادم تربكم اك ميني
اكنفسي اكاسرم كتتضمف دراسة الحالة الفردية تقديـ الخدمات بشكؿ جماعي اك
فردم كعممية كقائية عبلجية.
التعريؼ اإلجرائي:
ىي مجمكع الدرجات التي يتحصؿ عمييا المفحكص في مقياس الحاجات
االرشادية المستخدـ في ىذا البحث.
 -2اإل تزان االنفعالي :
عرفو

()7

ىك المحكر المتصؿ الكمي اك البعد الثاني مف أبعاد الشخصية

أحد طرفيو العصابية  ،أك ىك قكة األنا كتعني القدرة عمى التكيؼ مع شركط الكاقع
كاالحتفاظ بأرجاع إنفعالية متزنة  ,كىك التكافؽ مع المطالب اإلجتماعية كالقدرة عمى
التحكـ في اإلنفعاالت .
التعريؼ اإلجرائي لئلتزاف اإلنفعالي :
ىك مجمكع الدرجات التي يتحصؿ عمييا المفحكص في مقياس اإلتزاف
اإلنفعالي المستخدـ في ىذا البحث .
 -3الصم :
ىـ األشخاص الذيف تككف حاسة السمع لدييـ غير كظيفية ألغراض
الحياة اإلعتيادية كالتي تمنعيـ مف إكتساب المعمكمات المغكية كتفسيرىا عف طريؽ
حاسة السمع سكاء إستخدمكا معينات سمعية أـ لـ يستخدمكىا.

()0

( )1الحامدم عمي ؛ اليجيف عبدالفتاح ،برامج التوجيو واالرشادالنفسي واالسري  ،دف  ،دب ،
7339ـ
( )7عبداهلل مجدم؛ عمم النفس المرضي ،دف  ،دب 7333 ،ـ ،ص74
)(0المغاكرم تامر ،االعاقة السمعية بين التاىيل والتكنموحيا  ،كمية التربية  ،االسكندرية7315 ،ـ ،

ص. 4
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-4البكم :
ىـ األشخاص العاجزكف عف التكاصؿ بالكبلـ أك التعبير المغكم كقد يككف
الفرد عاجز عف الكبلـ كالتكاصؿ مع اآلخريف إما لسبب عيب خمقي أك إصابة
مركزية في مراكز الكبلـ بالمخ اك بسبب قصكر كضعؼ اك عطب اك إصابة في
مراكز السمع كبالتالي اليتحقؽ إكتساب المغة بالمحاكاة مف قبؿ فيـ مدلكؿ األلفاظ
كمعناىا.

()1

اجرائياً  :يتـ تعريفيـ حسب المقياس الذم سيطبؽ عمى العينة كىـ الصـ كالبكـ
بكالية الخرطكـ.
-5الخصائي النفسي :
اصطالحاً :
يتخرج مف أحد أقساـ عمـ النفس بالجامعة كيختص في القياس النفسي
()7

كاجراء اإلختبارات كدراسة سمكؾ العميؿ كاتجاىو العاـ كمساعدة المعالج النفسي
إجرائياً :

يتـ تعريفيـ حسب المقياس الذم سيطبؽ عمي العينة كىـ األخصائييف النفسييف
العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة  -كالية الخرطكـ .
 -6مراكز ذوي االحتياجات الخاصة:
ىي المؤسسات التي تقدـ مجمكعة مف البرامج المتخصصة لذكم االحتياجات
الخاصة كذلؾ مف أجؿ مساعدتيـ في تنمية قدراتيـ الى اقصى حد ممكف لتحقيؽ
ذكاتيـ كمساعدتيـ عمى التكيؼ( )0كىي المراكز المكجكدة في كالية الخرطكـ

) )1العيسكم طارؽ  ،سيكموجية االصم  ،دف  ،دب7313 ،ـ  ،ص13
) (7زىراف حامد  ،الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ،4عالـ الكتب لمتكزيع 7335،ـ ،ص74

) )0االال زياد  ،عبداهلل شريفة  ،أساسيات في التربيو الخاصو ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر ،دب ،

7310ـ  ،ص0
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حدود البحث :
يتحدد ىذا البحث باآلتي :
الحدكد الزمانية :اغسطس7318ـ -نكفمبر7319ـ
الحدكد المكانية  :مراكز ذكم االحتياجات الخاصة بكالية الخرطكـ العاممة في
مجاؿ الصـ كالبكـ (مركز الندل لذكم االحتياجات الخاصة –مركز يكنس لذكم
االحتياجات الخاصة-مركز بستالكزم لذكم االحتياجات الخاصة-مركز الركاد لذكم
االحتياجات الخاصة –مركز النيؿ االزرؽ لذكم االحتياجات الخاصة –مراكز االمؿ
لمصـ(الخرطكـ –امدرماف –بحرم) –معيد السممابي لمسمع )
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الدراسات السابقة
تمييد :
يتناكؿ ىذا الجزء مف الفصؿ عرضان لمدراسات السكدانية كالعربية كاألجنبية
التي تناكلت مكضكع الحاجات اإلرشادية كقد لكحظ أف معظـ الدراسات أخذت
الحاجات اإلرشادية كفئة الطبلب فقط ككاف معظميـ مف األفراد العادييف كيرجع ذلؾ
الى ندرة البحكث في مجاؿ إرشاد المعاقيف بصكرة عامة فئة الصـ كالبكـ مكضكع
البحث بصكرة خاصة .

الدرسات السودانية :
-1دراسة ىاجر ادريس يوسف عبداهلل (2004م) بعنوان ( حاجات طالبات المرحمة
الثانوية لمتوجيو واالرشاد النفسي ) دراسة ميدانية بالمدارس الحككمية محافظة
الخرطكـ(.)1
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى المشاكؿ التي تنتشر بيف طالبات المرحمة
الثانكية كما ىدفت الي معرفة درجة شعكر ىؤالء الطالبات بكؿ مشكمة كتحديد درجة
الحاجة الى التكجيو كاالرشاد لتمؾ المشكبلت كمساعدتيف في حميا ،إستخدمت
الباحثة المنيج الكصفي  ،كتككنت عينة الدراسة مف  53طالبة مف مدارس محافظة
الخرطكـ كتكصمت الباحثة الى النتائج اآلتية :
تكثر المشكبلت االسرية بيف طالبات المرحمة الثانكية – تعاني طالبات المرحمة
الثانكية بدرجة كبيرة مف المشكبلت الجنسية –تكثر المشكبلت النفسية بيف طالبات
المرحمة الثانكية – يزداد الشعكر بالمشكبلت المالية لدل طالبات المرحمة الثانكية –
تكجد مشكبلت تتعمؽ بصحة الجسـ لدل طالبات المرحمة الثانكية – تعاني طالبات
المرحمة الثانكية مف العديد مف مشكبلت النمك االجتماعي –ىناؾ مشكبلت تتعمؽ
بتمضية اكقات الفراغ لدل طالبات المرحمة الثانكية –ىناؾ حاجات كبيرة لدل طالبات
المرحمة الثانكية لمتكجيو كاإلرشاد في المجاالت المذككرة (االسرية –الجنسية –النفسية

) )1ىاجر ادريس يكسؼ عبداهلل ,بعنكاف ( حاجات طالبات المرحمة الثانوية لمتوجيو واالرشاد
النفسي )دراسة ميدانية بالمدارس الحكومية محافظة الخرطوم ,ماجستير (7334ـ)
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–المدرسية – المالية –الصحية –النمك االجتماعي – التعميمية – اكقات الفراغ –
المشكبلت الدينية كاالخبلقية ).
-2دراسة تياني حسن سعيد 2014م بعنوان (حاجات طالبات المرحمة الثانوية
لالرشاد النفسي وعالقتيا بالتوافق الدراسي)

()1

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى حاجات طالبات المرحمة الثانكية الى االرشاد
النفسي كعبلقة ىذه الحاجات بالتكافؽ الدراسي كتككنت عينة الدراسة مف 733طالبة
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ككانت نتائج الدراسة كاآلتي  :كجكد حاجة
بدرجة كبيرة في جميع ابعاد حدكد مقياس الحاجات لطالبات المرحمة الثانكية  ,كجكد
عبلقة ارتباطية طردية بيف الحاجات االرشادية كالتكافؽ الدراسي في المقياس الكمي
كما تكجد فركؽ بيف المدارس التي يكجد بيا مرشد تربكم كذلؾ يعني اىمية المرشد
التربكم في العممية التعميمية .
-3دراسة مجذوب احمد محمد احمد قمر بعنوان ( الحاجات االرشادية النفسية
واالجتماعية لدى طالب جامعة دنقال في ضوء بعض المتغيرات 2016،م)

()7

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف الحاجات االرشادية لدل طبلب جامعة دنقبل –
السكداف في المجاالت المينية كاالكاديمية كالنفسية كاالجتماعية باالضافة الي تأثير
بعض المتغيرات ( النكع االجتماعي – المستكل الدراسي – نكع اكمية – المعدؿ
التراكمي )
كبمغت العينة 0333طالب كطالبة عف طريؽ العينة العشكائية الطبقية كالمنيج
المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي  ,كأظيرت النتائج باف ادراؾ طالبة
جامعة دنقبل ألىمية الحاجات جاء بدرجة مرتفعة ككاف المجاؿ االكاديمي االكثر
اى مية ثـ المجاؿ الميني ثـ النفسي كاالجتماعي  ,كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ
دالة احصائيا تبعا لمتغير النكع االجتماعي كنكع الكمية لصالح الذككر كالكميات
) )1تياني حسف سعيد  ,بعنكاف (حاجات طالبات المرحمة الثانوية لالرشاد النفسي وعالقتيا

بالتوافق الدراسي,ماجستير7314ـ

) )7مجذكب احمد محمد احمد قمر بعنكاف ( الحاجات االرشادية النفسية واالجتماعية لدى طالب

جامعة دنقال في ضوء بعض المتغيرات ) 7316ـ
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االدبية بينما ال تكجد فركؽ دالة احصائيا تعزل لمتغيرات المستكل الدراسي كالمعدؿ
التراكمي .

الدراسات العربية :
-1دراسة الطحان وابو عيطة 2002م دراسة حول الحاجات االرشادية لطمبة
()1

الجامعة الياشمية –االردن

كالذم اسفر عنو ترتيب الحاجات االرشادية كفؽ االكلكيات مف كجية نظر
الطالب  ,كطبقت العينة عمى  1700مف طمبة الجامعة الياشمية في االردف بغرض
التعرؼ عمى حاجاتيـ االرشاد ية كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ككانت النتائج
عمى النحك التالي جاء ترتيب الحاجات االرشادية عمى النحك (الحاجات المينية–
االكاديمية – النفسية– االجتماعية– كاخي انر االخبلقية) كالذككر اكثر مف االناث
بإستثناء الحاجات النفسية التي بدت فييا حاجات االناث اكثر مف الذككر كاف طمبة
المستكل االكؿ اكثر معاناة مف طمبة المستكيات االخرل  ,كما بينت اف ىناؾ فركؽ
دالة احصائيا في تقديرات الطمبة لحاجاتيـ االرشادية تعزل
الي كؿ مف جنس الطالب كنكع كميتو كالسنة الدراسية التي ينتمي الييا .
-2دراسة المغيري– اصيمة بنت جمعة 2003م بعنوان الحاجات االرشادية آلباء
االطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة الباطنة(عمان)
كىدفت الدراسة الى التعرؼ

()7

عمى الحاجات االرشادية آلباء االطفاؿ ذكم

االحتياجات الخاصة بمنطقة الباطنة كمعرفة ماإذا كانت االحتياجات الخاصة بمنطقة
الباطنة كمعرفة ما إذا كانت االحتياجات الخاصة تختمؼ بإختبلؼ عمر الطفؿ
كجنسو كنكع اعاقتو كاشتممت العينة عمى 033شخص مف آباء كاميات لدييـ اطفاؿ
معكقكف تتراكح اعمارىـ بيف 14-0سنة كيعانكف مف اعاقات (عقمية– سمعية –
بصرية – حركية )
) )1الطحاف كابك عيطة بعنكاف الحاجات االرشادية لطمبة الجامعة الياشمية  ,ماجستير  ,االردف

7337,ـ

( )7المغيرم– اصيمة بنت جمعة بعنوان الحاجات االرشادية آلباء االطفال ذوي االحتياجات
الخاصة بمنطقة الباطنة( ,عماف) 7330,ـ
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كتكصمت الدراسة الى :
اف الحاجات االرشادية ليذه االسر يمكف ترتيبيا عمى النحك التالي ( الحاجة المادية
–الحاجة لممعمكمات – الحاجة لممكارد المجتمعية –الحاجة لمتأىيؿ –الحاجة لمحصكؿ
عمى الدعـ –الحاجة االجتماعية كالنفسية)– كما التكجد فركؽ دالة احصائيا في
الحاجات النفسية كاالجتماعية تعزل لكؿ مف متغير (العمر– الجنس –نكع االعاقة) –
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية كبعد الحاجة لمتأىيؿ تعزل لمتغير نكع االعاقة
كالجنس– اف حاجة المعاقيف الذككر مف حاجة االباء المعاقيف االناث.
-3دراسة لطف اهلل االحزم لطف اهلل (2004م) اليمن – بعنوان الحاجات
االرشادية لدى الطمبة المتأخرين دراسيا وفق سماتيم الشخصية )

()1

ىدؼ الباحث مف خبلليا الى الكشؼ عف الحاجات االرشادية لدل عينة مف
المتأخريف دراسيا كالكشؼ عف سماتيـ الشخصية كالفركؽ في الحاجات االرشادية
بإختبلؼ الجنس كبمغت عينة الدراسة  173طالب كطالبة متأخريف دراسيان مف
المدارس الحككمية في الصؼ السابع أساس ،كاستخدـ الباحث المنيج االستكشافي
كخمصت النتائج الى كجكد فركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل المتاخريف دراسيان
بإختبلؼ جنسيـ كسماتيـ الشخصية.
-4دراسة ايمن فوزي محمد السراج بعنوان الحاجات النفسية وعالقتيا بالضغوط
لدى المراىق االصم  ،الزقازيق ( 2006م )

()7

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى نسؽ الحاجات النفسية لدل المراىؽ األصـ
كالكشؼ عف العبلقة اإلرتباطية بيف درجات المراىقيف الصـ تككنت عينة الدراسة مف
133طالب كطالبة مف ذكم الصمـ تتراكح اعمارىـ بيف 18-14سنةإستخدـ الباحث
المنيج الكصفي اإلرتباطي كتكصمت الدراسة الى أنو يمكف ترتيب الحاجات النفسية
لدل المراىؽ االصـ حسب اكثرىا احتياجان ليا كالتالي  :الحاجات االنفعالية ،يمييا
الحاجة الى التكاصؿ  ،يمييا اإلحتياجات التعميمية التأىيمية  ،ثـ الحاجات االجتماعية
))1لطؼ اهلل االحزـ ,بعنوان الحاجات االرشادية لدى الطمبة المتأخرين دراسيا وفق سماتيم
الشخصية ,اليمف 7334 ,ـ
( )0ايّٓ فٛزي ،بؼُىاٌ انحاخات انُفضية وػاللتها بانضغىط نذي انًراهك االصى  ،اٌسلبزيك ،
( ) َ0223
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يمكف ترتيب الضغكط لدل المراىؽ االصـ حسب اكثرىا تأثي انر عميو كالتالي (الضغكط
المدرسية–الضغكط االنفعالية – الضغكط المستقبمية ثـ الضغكط األسرية ) تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس الحاجات النفسية لصالح اإلناث.
-5دراسة الرواحي 2007م بعنوان الحاجات االرشادية لطمبة المالحظة االكاديمية
()1

واقرانيم العاديين في ضوء بعض المتغيرات

:

ىدفت الى الكقكؼ عمى ترتيب الحاجات االرشادية لطمبة المبلحظة االكاديمية
بجامعة السمطاف قابكس كاقرانيـ مف الطمبة العادييف في ضكء بعض المتغيرات
الديمكغرافية مف حيث شدتيا كاىميتيا لكبل المجمكعتيف مف طمبة المبلحظة كاقرانيـ
مف الطمبة العادييف كفقا لنكعيا  ,كالكشؼ عف الفركؽ المتعمقة بالحاجات االرشادية
بيف طمبة المبلحظة االكاديمية في ضكء متغيرات الجنس (ذكر/انثى) كتككنت عينة
البحث مف  438طالب كطالبة كمف اىـ النتائج اف ترتيب مجاالت الحاجة االرشادية
لمطبة كاالتي (النفسي– االكاديمي -االجتماعي – االسرم) كما اشارت النتائج الى
انو تكجد فركؽ في درجة الحاجات االرشادية في درجة الحاجات اإلرشادية في جميع
الحاجات اإلرشادية تعزل لمتغير الجنس .
 -6دراسة احمد محمد نوري (2008م) بعنوان الحاجات االرشادية لطالب جامعة
()7

الموصل

:

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الحاجات االرشادية (نفسية – اجتماعية –
دراسية) لطمبة جامعة المكصؿ كالتعرؼ عمى الفركقات ذات الداللة المعنكية فى
الحاجات االرشادية تبعا لمتغير الجنس كالمرحمة الدراسية كقد بمغت ىينة الدراسة
( )477طالب كطالبة.
كتكصمت الدراسة الى االتي :
ظيرت ( )9حاجات ارشادية ستة منيا دراسية كاثناف نفسية ككاحدة
اجتماعية – ظيرت فركؽ ذات داللة معنكية في الحاجات النفسية كاالجتماعية
) )1الركاحي بعنكاف الحاجات االرشادية لطمبة المالحظة االكاديمية واقرانيم العاديين في ضوء

بعض المتغيرات 7337 ,ـ

()7دراسة احمد محمد نكرم ؛ بعنوان الحاجات االرشادية لطالب جامعة الموصل7338 ,ـ
17

كالدراسية بيف الذككر كاالناث بشكؿ عاـ ككانت لصالح الذككر ام اف الذككر كانك
اكثر معاناة مف االناث  ,كما اظيرت النتائج فركؽ ذات داللة بيف الطمبة في
الحاجات االرشادية تبعا لمرحمتيـ الدراسية ( الثانية كالرابعة) ككانت الفركؽ في
الحاجات النفسية كاالجتماعية كالدراسية في معظميا لصالح طمبة المرحمة الرابعة كىذا
يعني اف طمبة المرحمة الرابعة ىـ اكثر معاناة مف طمبة المرحمة الثانية.
 -7دراسة ابو اسعد 2009م الحاجات االرشادية كما يقدرىا الطمبة واباءىم
()1

ىدفت الدراسة الى المقارنة بين الحاجات االرشادية كما يقدرىا الطمبة

كتألفت عينة الدراسة مف  757طالب كطالبة منيـ 115ذككر ك 107اناث كبمغ
متكسط اعمارىـ مف  10-11سنة كقد اظيرت النتائج اف مجاؿ الحاجات الجسمية
كاالسرية كاالجتماعية قد حؿ المرتبة االكلى كما قدرىا الطمبة في حيف حؿ المجاؿ
االنفعالي كاالجتماعي كالجسمي المرتبة االكلى كما قدرىا االباء ككذلؾ كجد ارتباط
في الحاجات االرشادية كما قدرىا الطمبة كآباءىـ عمى االداة ككؿ كفي بعض االبعاد
في حيف لـ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير النكع االجتماعي كذلؾ
ىناؾ فركؽ في الحاجات االرشادية تبعا لمتغير المستكل التحصيمي في معظـ
الحاالت .
-8دراسة يمينة سراي  2013بعنوان الحاجات االرشادية في االدراة الصفية
لالساتذة الجدد– اليمن (:)7
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة درجة الحاجات االرشادية في االدراة الصفية لبلساتذة
الجدد بالمرحمة المتكسطة كالثانكية كتحديد اثر كؿ مف الجنس كالتخصص كالمرحمة
التدريسية في الحاجات االرشادية لبلدارة الصفية كتككنت عينة الدراسة مف ()733
استاذ كاستاذة كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي ككانت نتائج الدراسة كاالتي
(اليكجداختبلؼ ذك داللة احصائية في الحاجات االرشادية في االدارة الصفية
لبلساتذة الجدد بإختبلؼ(الجنس – التخصص المرحمة التدريسية ) .

( )1ابك أسعد ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية كما يقدرىا الطمبة واباءىم 7339،ـ
) )7يمينة سرام ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية في االدراة الصفية لالساتذة الجدد ،اليمف7310،ـ
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-9دراسة دعاء احمد سعيد 2013م بعنوان(الحاجات االرشادية لطمبة الحمقة
الثانية بمحافظة الباطنة(عمان )

()1

اجريت دراسة عمى عينة مككنة مف ( )579طالب كطالبة استخدمت الباحثة
المنيج الكصفي كتكصمت الدراسة الى االتي:
اف ترتيب الحاجات مف حيث االكلكية جاء كاالتي ( المينية –الدراسية –
االسرية– النفسية– االجتماعية كاخي ار االقتصادية) كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
في الحاجات االرشادية كمحاكرىا تعزل لمتغير الصؼ الدراسي حيث اظيرت النتائج
اف ىناؾ فركؽ دالة احصائيا في كؿ مف المحاكر التالية ( نفسية –اجتماعية–
اقتصادية– مينية)– عدـ كجكد داللة احصائية بيف محاكر الدراسة الستة كمحاكر
الدراسة ككؿ تعزل لمتغير المستكل التعميمي لبلـ في الحاجات االجتماعية.

الدراسات االجنبية :
-1دراسة جيوفازولياس وآخرون بعنوان( تقييم حاجة طمبة الجامعات اليونانية
()7

لمحاجات االرشادية واتجاىاتيم نحوىا ) دراسة استكشافية 2010-م

ىدفت الدراسة الى تقييـ الطمبة لمحاجات االرشادية كاتجاىاتيـ نحك ىذه
الحاجات االرشادية  ،تككنت عينة الدراسة مف  017طالب مف جامعتيف يكنانيتيف
كشفت نتائج الدراسة عف اآلتي :
كجكد حاجات إرشادية ممحة لدل الطمبة حكؿ كيفية التكاصؿ مع اآلخريف كحؿ
المشاكؿ التي تكاجو الطالب الجامعي – كجكد مشكبلت نفسية لدل بعض الطمبة
أدت الى تشكيؿ إتجاىات سمبية نحك الخدمات اإلرشادية الجامعية في الجامعات
اليكنانية .

( )1دعاء احمد سعيد ؛ بعنكافالحاجات االرشادية لطمبة الحمقة الثانية بمحافظة الباطنة،عماف ،

7310ـ

) )7جيكفازكلياس كآخركف؛ بعنكاف تقييم حاجة طمبة الجامعات اليونانية لمحاجات االرشادية
واتجاىاتيم نحوىا ) دراسة استكشافية  ،اليكناف7313 ،ـ
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التعقيب عمى الدراسات السابقة :
اليدف:
دراسة ىاجر إدريس يكسؼ 7334ـ ىدفت الى التعرؼ عمى المشاكؿ التي تنتشر
بيف طالبات المرحمة الثانكية كما ىدفت الي معرفة درجة شعكر ىؤالء الطالبات بكؿ
مشكمة كتحديد درجة الحاجة الى التكجيو كاالرشاد لتمؾ المشكبلت كمساعدتيف في
حميا  ،دراسة كدراسة تياني حسف سعيد 7314ـ ىدفت الى التعرؼ عمى حاجات
طالبات المرحمة الثانكية الى االرشاد النفسي كعبلقة ىذه الحاجات بالتكافؽ الدراسي،
كدراسة مجذكب احمد محمد احمد قمر 7316ـ ىدفت الى الكشؼ عف الحاجات
االرشادية لدل طبلب جامعة دنقبل – السكداف في المجاالت المينية كاالكاديمية
كالنفسية كاالجتماعية باالضافة الي تأثير بعض المتغيرات ( النكع االجتماعي –
المستكل الدراسي – نكع الكمية – المعدؿ التراكمي ) كدراسة دراسة الطحاف كابك
عيطة 7337ـ ىدفت الى التعرؼ التعرؼ عمى حاجات الطبلب االرشادية كترتيبيا
دراسة المغيرم– اصيمة بنت جمعة 7330ـ ىدفت الى التعرؼ عمى الحاجات
االرشادية آلباء االطفاؿ ذكم اإلحتياجات الخاصة بمنطقة الباطنة كمعرفة ماإذا كانت
اإلحتياجات الخاصة بمنطقة الباطنة كمعرفة ما إذا كانت اإلحتياجات الخاصة
تختمؼ بإختبلؼ عمر الطفؿ كجنسو كنكع إعاقتو  ،دراسة لطؼ اهلل االحزـ لطؼ اهلل
(7334ـ) ىدفت الى الكشؼ عف الحاجات االرشادية لدل عينة مف المتأخريف دراسيان
كالكشؼ عف سماتيـ الشخصية كالفركؽ في الحاجات اإلرشادية بإختبلؼ الجنس
دراسة الركاحي 7337ـ ىدفت الى الكقكؼ عمى ترتيب الحاجات اإلرشادية لطمبة
المبلحظة األكاديمية بجامعة السمطاف قابكس كأقرانيـ مف الطمبة العادييف في ضكء
بعض المتغيرات الديمكغرافية مف حيث شدتيا كاىميتيا لكبل المجمكعتيف مف طمبة
المبلحظة كاقرانيـ مف الطمبة العادييف كفقا لنكعيا  ،كالكشؼ عف الفركؽ المتعمقة
بالحاجات بالحاجات اإلرشادية بيف طمبة المبلحظة األكاديمية في ضكء متغيرات
الجنس (ذكر/انثى) ،دراسة احمد محمد نكرم (7338ـ )ىدفت الدراسة الى التعرؼ
عمى الحاجات اإلرشادية (نفسية – اجتماعية – دراسية) لطمبة جامعة المكصؿ
كالتعرؼ عمى الفركقات ذات الداللة المعنكية فى الحاجات االرشادية تبعا لمتغير
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الجنس كالمرحمة الدراسية ،دراسة ابك اسعد 7339ـ ىدفت الدراسة الى المقارنة بيف
الحاجات اإلرشادية كما يقدرىا الطمبة ،دراسة يمينة سرام

7310ـ ىدفت ىذه

الدراسة الى معرفة درجة الحاجات اإلرشادية في اإلدراة الصفية لبلساتذة الجدد
بالمرحمة المتكسطة كالثانكية كتحديد أثر كؿ مف الجنس كالتخصص كالمرحمة
التدريسية في الحاجات االرشادية لئلدارة الصفية ،دراسة دعاء احمد سعيد 7310ـ
ىدفت الدراسة الى معرفة الحاجات اإلرشادية لطمبة الحمقة الثانية بمحافظة الباطنة
كمرفة ترتيب الحاجات االرشادية تبعا لمتغير الصؼ الدراسي كالمستكل التعميمي
لؤلـ .دراسة جيكفازكلياس كآخركف 7313ـ ىدفت الدراسة الى تقييـ الطمبة لمحاجات
االرشادية كاتجاىاتيـ نحك ىذه الحاجات االرشادية.
من حيث العينة :
تنكعت عينات الدراسات فيما سبؽ تبعان إلختبلؼ أىدافيا فقد كانت معظميا مف
الطبلب مثؿ دراسة ىاجر ادريس يكسؼ 7334ـ كدراسة تياني حسف سعيد7314ـ
كدراسة مجزكب احمد محمد 7316ـ كمف الدراسات العربية دراسة الطحاف ابك
عيطة 7337ـ كدراسة المغيرم – اصيمة بنت جمعة 7330ـ  -كدراسة الركاحي
7337ـ كدراسة احمد محمد نكرم 7338ـ كد ارسة ابك أسعد 7339ـ كدراسة دعاء
احمد سعيد7310ـ كدراسة جكزفازكلياس كآخركف 7313ـ (دراسة اجنبية ) دراسة
ايمف فكزم محمد السراج (7336ـ ) تككنت مف طبلب ذكم الصمـ ،دراسة لطؼ اهلل
االحزـ  7334كانت العينة مف الطبلب المتأخريف دراسيان كلكف دراسة اصيمة بنت
جمعة 7330ـ كانت العينة مف آباء االطفاؿ ذكم اإلحتياجات الخاصة كدراسة
يمينة سرام 7310ـ كانت العينة مف األساتذة .
من حيث ادوات الدراسة :
تنكعت االدكات التي استخدمت في الدراسات السابقة كذلؾ طبقان لتنكع االىداؼ
المرجكة في الدراسة  ،اال اف عددان مف الدراسات قد اتفقت في أنيا إستخدمت مقياس
الحاجات االرشادية بينما دراسة ايمف فكزم استخدـ الباحث مقياس الحاجات النفسية
لدل المراىقيف الصـ مف إعداد الباحث.
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من حيث المنيج -:
المناىج المتبعة في الدراسات السابقة متنكعة كنجد اف الدراسات التي استخدمت
المنيج الكصفي ىي

دراسة ىاجر ادريس يكسؼ 7334ـ كدراسة تياني حسف

سعيد7314ـ كدراسة مجزكب احمد محمد 7316ـ كمف الدراسات العربية دراسة
الطحاف ابك عيطة 7337ـ كدراسة المغيرم –

اصيمة بنت جمعة 7330ـ -

كدراسة الركاحي 7337ـ كدراسة احمد محمد نكرم 7338ـ كد ارسة ابك أسعد
7339ـ كدراسة دعاء احمد سعيد7310ـ كدراسة جكزفازكلياس كآخركف 7313ـ
(دراسة اجنبية ) كلكف دراسة اصيمة بنت جمعة 7330ـ كدراسة يمينة سرام
7310ـ دراسة ايمف فكزم محمد السراج ( 7336ـ ) كلكف دراسة لطؼ اهلل االحزـ
 7334استخدمت المنيج االستكشافي .
من حيث النتائج :
أيضان تباينت الدراسات السابقة في نتائجيا فدراسة ىاجر ادريس يكسؼ عبداهلل
(7334ـ) كانت النتائج أف ىناؾ حاجات كبيرة لدل طالبات المرحمة الثانكية لمتكجيو
كاالرشاد في المجاالت المذككرة (االسرية –الجنسية –النفسية –المدرسية – المالية –
الصحية –النمك االجتماعي – التعميمية – اكقات الفراغ –المشكبلت الدينية
كاالخبلقية ) ،دراسة تياني حسف سعيد 7314ـ كجكد حاجة بدرجة كبيرة في جميع
ابعاد حدكد مقياس الحاجات لطالبات المرحمة الثانكية ،دراسة لطؼ اهلل االحزـ لطؼ
اهلل (7334ـ) خمصت النتائج الى كجكد فركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل المتاخريف
دراسيان بإختبلؼ جنسيـ كسماتيـ الشخصية ،دراسة الركاحي 7337ـ تكجد فركؽ في
درجة الحاجات االرشادية في درجة الحاجات اإلرشادية في جميع الحاجات اإلرشادية
تعزل لمتغير الجنس ،دراسة احمد محمد نكرم (7338ـ) طمبة المرحمة الرابعة ىـ
اكثر معاناة مف طمبة المرحمة الثانية ،دراسة ابك اسعد 7339ـ مجاؿ الحاجات
الجسمية كاالسرية كاالجتماعية قد حؿ المرتبة االكلى كما قدرىا الطمبة في حيف حؿ
المجاؿ االنفعالي كاالجتماعي كالجسمي المرتبة االكلى كما قدرىا االباء  ،دراسة
يمينة سرام  7310ككانت نتائج الدراسة كاآلتي (ال يكجد إختبلؼ ذك داللة إحصائية
في الحاجات اإلرشادية في اإلدارة الصفية لؤلساتذة الجدد بإختبلؼ (الجنس –
02

التخصص -المرحمة التدريسية )  ،دعاء احمد سعيد 7310ـ اف ترتيب الحاجات مف
حيث األكلكية جاء كاآلتي ( المينية –الدراسية – االسرية– النفسية– االجتماعية
كاخي ار االقتصادية) دراسة ايمف فكزم محمد السراج 7336ـ تكصمت الى أنو يمكف
ترتيب الحاجات النفسية لدل المراىؽ االصـ حسب اكثرىا احتياجان ليا كالتالي :
الحاجات االنفعالية  ،يمييا الحاجة الى التكاصؿ  ،يمييا اإلحتياجات التعميمية التأىيمية
 ،ثـ الحاجات االجتماعية دراسة جيكفازكلياس 7313ـ كجكد حاجات إرشادية ممحة
لدل الطمبة .
موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة :
اكتسب ىذا البحث مكقعو المتميز مف الدراسات السابقة كذلؾ بتناكلو الحاجات
اإلرشادية كعبلقتيا باإلتزاف اإلنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة  -كالية الخرطكـ حيث التكجد
دراسات محمية حسب عمـ الباحثة تناكلت ىذا المكضكع عدا دراسة ايمف فكزم التي
تحدثت عف الحاجات النفسية لممراىقيف الصـ  ،كما يعتبر البحث الحالي تطكير
لمدراسات السابقة مف خبلؿ اف الباحثة سعت في بحثيا الحالي الى دراسة بعض
المتغيرات التي لـ تتناكليا بعض الدراسات السابقة

كايضا ىناؾ متغير االتزاف

االنفعالي الذم لـ تتناكلو الباحثة كقياس ىذه الحاجات مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف كىذا ايضا لـ تتطرؽ لو الدراسات السابقة .
مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة :
-1إستفادت مف العينة كحجميا كاألدكات المستخدمة كذلؾ مف خبلؿ معرفة الباحثة
بالمتغيرات التي درست كالتي لـ تدرس بعد كالتي تحتاج الى مزيد مف البح ثاك
الدراسة .
-7إستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إستخبلص فركض البحث الحالي .
-0في الجانب النظرم لمبحث بالرجكع لبعض المراجع الكاردة في تمؾ الدراسات كفي
إختيار المنيج المبلئـ حيث أف المنيج الكصفي اإلرتباطي ىك األكثر مناسبة
لمبحث الحالي .
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-4أدكات القياس كجمع المعمكمات إتضح لمباحثة اف اإلستبانة مف أفضؿ الكسائؿ
لجمع المعمكمات ليذا البحث .
-5الجانب اإلحصائي لمدراسات السابقة في إختيار أنسب المعالجات اإلحصائية
لمبحث الحالي .
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اٌفصً اٌثبٔي
اإلطبر إٌظري
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث االول
الحاجات اإل رشادية لدى الصم والبكم
تمييد:
تتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث مفيكـ الحاجات اإلرشادية كتعريفيا كأىميتيا
كبعض المفاىيـ التي جاءت بمعنى كممة حاجة كمف ثـ المشكبلت التي تكاجو الصـ
كالبكـ كالحاجات اإلرشادية لدل ىذه الفئة كأىمية معرفة ىذه الحاجات اإلرشادية
ككيؼ تنشأ ىذه الحاجات كالمشاكؿ الناجمة عف عدـ إشباعيا.
مفيوم الحاجة :
ىك مفيكـ فسيمكجي يشير الى ام شئ يؤدم الحرماف منو الى مرض اك
إضطراب اك خمؿ في اإلتزاف العضكم لمفرد كىي شائعة بيف جميع المخمكقات
الحية ،ككميا امكر شائعة بيف البشر يتساكل فييا الجميع  ،كال شؾ في أف مفيكـ
الحاجة بما لو مف عمكمية يؤدم الى إزالة الفكارؽ كاإلختبلفات بينيـ كيجعميا مف
األمكر المشركعة كالعادية كالمقبكلة بحيث نحتاج جميعان الى أشياء سكاء مادية أك
معنكية تعيد التكازف كىي مف األمكر التي تعكس قدرة اهلل تعالى  ،كمف البدييي
()1

ايضان تختمؼ شدة الحاجة كربما نكعيتيا مف فرد الى آخر .

الحاجة اصطالحاً :
ىي حالة مف القصكر كاإلبتعاد عف التكازف الداخمي يؤدم بالجسـ الى تصرفات
()7

خاصة لتبلفي القصكر كاعادة التكازف

) )1أشرؼ شريت  -محمد عبد الغني  ,الطفل المعاق ( سموكو –مخاوفو ) ،مؤسسة حكرس الدكلية

لمنشر كالتكزيع 7337 ،ـ  ،ص.18

) )7عدس عبدالرحمف  -قطامي نايفة ؛ مبادئ عمم النفس  ،ط ،1دار الفكر  ،االردف7333 ،ـ

 ،ص.178
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تعريف الحاجات اإلرشادية لدى الصم والبكم :
إصطالحاً :
نكع مف الخدمات المساندة أك البرامج التي تككف طبيعتيا األساسية غير تربكية
كلكنيا ضركرية لمنمك التربكم لمصـ كالبكـ( )1أك ىي الخدمات المتخصصة التي تقدـ
ليـ مف أجؿ مساعدتيـ عمى تطكير قدراتيـ الى اقصى درجة تسمح بيا امكاناتيـ
كالعمؿ عمى تنمية استقبلليتيـ ككضعيـ عمى قدـ المساكاه مع االفراد العادييف في
()7

المجتمع

اك ىي خدمات ىدفيا تدريب كدعـ االشخاص الصـ كالبكـ كاسرىـ
()0

ككذلؾ مساعدتيـ عمى التكيؼ كاستخداـ استراتيجيات التدبر الخاصة

كايضا اشار الييا ()4بأنيا مجمكعة مف الخدمات التي تيدؼ الى مساعدة االصـ
كاالبكـ عمى اف يفيـ نفسو كيفيـ مشكبلتو  ،كأف يستغؿ امكانات البيئة المحيطة بو
بما يتناسب مع االىداؼ التي يضعيا الفرد لنفسو مف ناحية كمع امكانات البيئة
كمطالبيا مف ناحية اخرل.
ايضان عرفت انيا الخدمات الرئيسية في البرنامج اإلرشادم ،كتعد عممية اإلرشاد
النفسي جكىر برنامج اإلرشاد بأسره(.)5
كعرفيا ()6بأنيا الخدمات التي يقدميا أم برنامج إرشادم تربكم ميني أك نفسي
اسرم كتتضمف دراسة الحالة الفردية كتقديـ الخدمات بشكؿ جماعي اك فردم كعممية
كقائية عبلجية ,كتتضمف دراسة الحالة الفردية كتقديـ خدمات االرشاد العبلجي
كالتربكم كالميني كغيرىا بشكؿ فردم اك جماعي في إطار نمائي ككقائي كعبلجي.
) )1عسؿ خالد ،ذوي االحتياجات الخاصو النظريو والتدخالت االرشاديو ،ط7317 ،1ـ  ،ص10
))7ككافحمة تيسير  ،عبدالعزيز فكاز ؛ مقدمة في التربية الخاصة  ،ط ، 4دار المسيرة لمطباعة

كالنشر  ،عماف7330،ـ  ،ص.11

) )0الخطيب جماؿ – الحديدم مني ؛ التربية الخاصة  ،ط ، 1دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،

عماف7339،ـ  ،ص.07

) )4الداىرم صالح ؛ مبادئ الصحو النفسيو ،ط ،1دار االكائؿ لمنشر7335 ،ـ  ،ص.11

))5الحريرم رافدة  -اإلمامي سمير ؛ االرشاد النفسي والتربوي والمؤسسات التعميمية ،ط ، 1دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع ،الرياض 7311 ،ـ  ،ص149
) )6الحامدم عمي  -اليجيف عادؿ ؛ برامج التوجيو واالرشاد النفسي واالسري ،ب ت7339 ،ـ ،

ص.75
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تعريف الباحثة لمحاجات االرشادية :
ىي العكز كالنقص الذم يعاني منو الفرد كيتطمب تدخؿ المتخصصيف النفسييف
لتقديـ الخدمات لممساعدة في سد ىذه الحاجات كالتخمص مف التكتر الناجـ عف ىذا
النقص .
بعض المفاىيم التي جاءت بمعني كممة حاجة :
نجد اف ىناؾ بعض المفاىيـ التي تعطي في مدلكليا كممة حاجة كمنيا :
الدوافع :
ذكرت ()1اف كؿ سمكؾ يصدر عف الفرد انما ىك مدفكع كغرضي كاليمكف
التعرؼ عمي مظاىره اال إذا عرفنا الدكافع التي كرائيا كلكي يفيـ االنساف غيره فيـ
صحيح فإف الشرط االساسي ىك أف يبدأ بفيـ دكافعيـ كمايرمكف اليو مف أىداؼ
فالشخص الذم يستطيع اف يفرح أك يبكي يستطيع أف يعيف السبب النفسي الذم
دعاه لمضحؾ اك البكاء كحيف ذاؾ فيك يعيف دكافعو كراء الضحؾ كالبكاء.
كىنا تشير الباحثة الى انو البد لمصـ كالبكـ فيـ اآلخريف لمتكاصؿ معيـ كأف يفيـ
اآلخريف الصـ كالبكـ لمتكاصؿ معيـ كمعرفة الدكافع كراء كؿ سمكؾ حتي يتثني ليـ
معرفتيـ عف قرب كاتاحة مساحة مف التكاصؿ .
كأشار()7الى انو يشير الى مصادر الطاقات الحيكية التي تدفع السمكؾ كالطرؽ التي
تتعدؿ بيا ىذه الطاقات كتنمك ،كما تعرؼ بأنو حالة جسمية اك نفسية داخمية (تككيف
فرضي) يؤدم الي تكجيو الكائف الحي تجاه أىداؼ معينة كمف شأنو أف يقكم
إستجابات محددة مف بيف عدة استجابات يمكف أف تقابؿ مثي انر محدد كىنا اليمكف
اخضاع الدكافع لممبلحظة مباشرة كانما نبلحظيا عف طريؽ السمكؾ الناتج عنيا
كىناؾ دكافع متعددة بقدر ماىناؾ أكجو لمنشاط أك السمكؾ البشرم كايضان مف

) )1احمد سيير ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية لمكتاب7333 ،ـ  ،ص57

) )7زىراف حامد ؛ الصحة النفسية والعالج النفسي  ،عالـ الكتب لمتكزيع  ،ط7335 4ـ ،ص04
الزغمكؿ عماد -الينداكم عمي ؛ مدخل الي عمم النفس  ،ط ، 8دار الكتاب الجامعية7314 ،ـ ،
ص790
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المفاىيـ التي تحمؿ معني الحاجة ( الحافز – الباعث – الرغبة –اإلندفاع – الميؿ
اك النزعة – الغريزة )

()1

أىمية معرفة الحاجات االرشادية لدى الصم والبكم :
كجكد حاجة معينة لبلصـ كاالبكـ تفسر لنا الميؿ المستمر نسبيان لديو كالذم يدفعو
الى السمكؾ بطريقة معينة كيستدؿ عمى كجكد ذلؾ مف سمككو كخاصة عند اعاقة
()7

ىذا السمكؾ اك مقاكمة بعض جكانب ىذا السمكؾ اك عندما يتـ إحباطو .

كأف مفيكـ الحاجات بصكرة عامة في عمـ النفس لو أىمية خاصة إكتسبيا
مف مركزية المفيكـ في الدراسات النفسية كينظر عمـ النفس الى الفرد ككائف كادح
يعمؿ عمى اشباع حاجاتو في بيئتو فالمفاىيـ الرئيسية لديو إذف ىي حاجات الفرد
كدكافعو كاحباطاتو كتكيفاتو .
()0

يرل

انو إذ لـ تشبع حاجات األصـ كاألبكـ نفسية كانت أك عضكية فإنيا تخمؽ

لديو تكتر يدفعو الى محاكلة إشباع ىذه الحاجات ككمما طالت مدة الحرماف ذاد
التكتر شدة كينتيي المكقؼ عادة اذ ما استطاع االصـ كاالبكـ إشباع ىذه الحاجات
اما اذا لـ تسمح لو الظركؼ البيئية كاالجتماعية ككانت الحكاجز بينو كبيف اشباع
حاجاتو قكة مانعة فانو يحاكؿ اف يجد ام كسيمة يشبع بيا حاجاتو كقد تككف ىذه
الكس يمة غير سكية كاليقرىا المجتمع كمف ىنا ينحرؼ االصـ كاالبكـ اك يجنح
فتختؿ بذلؾ عممية التكافؽ()4كاضاؼ()5اف الحاجات ىي عكامؿ محركة لمسمكؾ ،
كانيا شئ ضركرم الستقرار الحياة نفسيا (الحاجات الفسيمكجية) اك الحياة بإسمكب
افضؿ()6كاف االنساف يريد اف يحقؽ ذاتو كيشعر بقيمتو ككرامتو كىذه حاجة اساسية
كطبيعية في كؿ انساف كعمى المحيطيف تكفير ىذه الحاجة كاشباعيا كايضا بحاجة
) )1احمد سيير ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية لمكتاب7333 ،ـ  ،ص.51
))7الشرقاكم انكر؛ تعمم النظريات والتطبيقات ،مكتبة االنجمك7331،ـ ،ص.776

) )0فيمي مصطفى؛ الصحو النفسيو في االسره والمدرسو  ،ب ت ،مطبعة التقدـ النيره ،ص.75

( )4منصكر طمعت  -الشرقاكم انكر ؛ اسس عمم النفس العام ،االنجمك المصرية7330 ،ـ ،

ص.109

) )5ابك اسعد عبدالمطيؼ ؛ الحاجات االرشادية كما يقدرىا الطمبة وآباءىم7339 ،ـ  ,ص108
) )6زىراف حامد ؛ الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ، 4عالـ الكتب لمتكزيع7335،ـ  ،ص07
02

الى اف يمارس شخصيتو كيشبع حاجتو كاىتماماتو كليذا ينبغي ف تكفر لو فرص
التعبير()1كفيـ حاجات االصـ كاالبكـ كطرؽ اشباعيا يضيؼ الى قدرتنا عمى
(.)7

مساعدتو لمكصكؿ الى افضؿ مستكل لمنمك كالتكافؽ النفسي كالصحة النفسية
حاجات الصم والبكم :
ذكر ()0اف حاجات الصـ البكـ تنقسـ الى :
الحاجات األكلية(الفسمكجية ) :

الحاجات الثانكية (نفسية – اجتماعية – ذاتية – شخصية ) كتتمثؿ فى الصبر
كالمثابرة كاشعاره بالحب كخمؽ الجك الدافئ كالمحفز لو.
كما أشار ()4اف األصـ كاألبكـ اليحتاج في نمكه الى مجرد الحصكؿ عمى الطعاـ
كالشراب كاليكاء بؿ يحتاج الى جانب ذلؾ تييئة الجك العاطفي كاإلنفعالي السميـ
الذل يدعـ شخصيتو كاف كاف ضركريان لمشخص العادم

فإنو كاجب لمشخص

االصـ كاالبكـ كمف ىذه الحاجات:
الحاجة الى الحب :
تعتبر الحاجة الى الحب مف الحاجات الضركرية البلزمة لبناء شخصية االصـ
كاالبكـ بصكرة سكية كتتككف ىذه الحاجة مف عنصريف يصعب بتيما كىما الرغبة
في الكد مع اآلخريف ككذلؾ الرغبة في الحصكؿ عمى مساعدة كحماية كتدعيـ
شخص آخر أك جماعة أخرل كترتبط بيذه الحاجة (الحب ) حاجة االصـ كاالبكـ
الى الشعكر باألماف كبالتالي فإف ىناؾ أشياء كثيرة يمكف لبلباء كالمربيف تدعيميا
كمنيا (تقبؿ مشاعر االبف االصـ كاالبكـ – تقبؿ سمككيات ابناءىـ الصـ كالبكـ –
) )1أبك عباءة صالح -طاش عبد المجيد؛ االرشاد النفسي واالجتماعي ،جامعة االماـ محمد بف سعكد
االسبلمي ،د ف  ،الرياض 7333 ،ـ ،ص147
) )7حامد زى ارف؛ الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ، 4عالـ الكتب لمتكزيع ،د ب 7335 ،ـ ،

ص.07

) )0الدىمشي محمد عامر؛ دليل الطمبة والعاممين في التربية الخاصة  ،دار الفكر  ،عماف،

7336ـ  ،ص.195
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يجب اف يشعر األبناء الصـ كالبكـ بحب اآلخريف ليـ – يجب عدـ التكمؼ مف
مصاحبات الحب كالحناف – مراعاة الظركؼ الخاصة النفسية كاإلجتماعية لؤلصـ
كاألبكـ ) كيجب أف اليضيؼ اآلباء كالمربيف عمي ما لدل األصـ كاألبكـ الشعكر
بمزيد مف المآسي بؿ يجب معاممتو بصكرة متساكية مع ذكيو كتعكيده بقدر اإلمكاف
()1

االعتماد عمى نفسو كاالستقبلؿ التدريجي عف اآلخريف

كايضان ىناؾ الحاجة الى اإلنتماء –الحاجة الى التقبؿ اإلجتماعي – الحاجة الى
اإلنجاز – الحاجة الى الشعكر بالكفاءة .

الحاجات االرشادية لدى الصم والبكم :
مف خبلؿ التعريفات التي ذكرتيا الباحثة في بداية الفصؿ كمنيا تعريؼ
الحاجات االرشادية لمصـ كالبكـ عمى انيا خدمات االرشاد في اطار الفيـ العاـ
كالتخصص لفئة الصـ كالبكـ()7ىنا يجب التأكيد عمى جكانب الشبو كالتساكم مع
العادييف أكثر مف جكانب الضعؼ كيجب تأكيد اإلمكانات المكجبة أكثر مف تأكيد
ضركب العجز ,كما أضاؼ فى ىذا الجانب ()0اف االصـ كاالبكـ يحتاجكف الى
خدمات كرعاية أكثر مف العادييف حتي يتمكنكف مف اإلستفادة مف الفرص المتاحة
لئلندماج في الحياة كلمصـ كالبكـ عدد مف الحاجات االرشادية التي تكردىا الباحثة
فيما يمي :

) )1البلال زياد  -عبداهلل شريفة؛ اساسيات في التربيو الخاصو ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر،

7310ـ ،ص.49

( ,)7المرجع السابؽ  ،ص49
( )0زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،ط ،4عمـ الكتب لمطباعة كالنشر7335 ،ـ  ،ص481
( )4سميماف عبدالرحمف ؛ سيكموجية ذوي االحتياجات الخاصة االساليب التربوية والبرامج التعميمية

,ط ، 1مكتبة زىراء الشرؽ7331،ـ  ،ص.178
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حاجات إرشادية ووقائية وعالجية ونمائية :
حاجات إرشادية وقائية :
أشار

()1

أنيا مجمكعة مف االجراءات الطبية كالنفسية كاالجتماعية كالتربكية التي

تيدؼ الى منع االصابة باإلعاقة اك الحد منيا كاكتشافيا في كقت مبكر كالتقميؿ مف
اآلثار المترتبة عمييا.
كما اضافت

()7

في ىذا الصدد أف منظمة الصحة العالمية حددت اإلتجاه الكقائي

عمى أنو ىك تمؾ اإلج ارءات المنظمة كالمقصكدة كىدفيا األساسي ىك عدـ حدكث اك
تقميؿ مف حدكث الخمؿ اك القصكر المؤدم الى العجز في الكظائؼ الفسيمكجية اك
السمككية عند الفرد كىذا يمكف السيطرة عميو مف خبلؿ الكسائؿ التالية :
ازالة العكامؿ التي تسبب حدكث االصابة بالخمؿ – المساعدة في تقميؿ اآلثار
السمبية لئلعاقة – إستخداـ كسائؿ التشخيص الجيدة مف أجؿ الكشؼ المبكر عف
اإلعاقة كيتـ ذلؾ عف طريؽ قياـ المستشفيات بدكرىا ككذلؾ رياض األطفاؿ ككسائؿ
اإلعبلـ مف أجؿ تحقيؽ السبلمة الجسمية كالعقمية كالنفسية كاإلجتماعية ككذلؾ
الكشؼ المبكر لئلعاقة ألف الكشؼ المبكر لئلعاقة قد يساعد في عدـ ظيكرىا
أكالتقميؿ مف خطرىا كشدتيا كذلؾ عمى المجتمع أف يتدخؿ لمتخفيؼ مف كطئة
اإلعاقة عف طريؽ تقبؿ ىذه الفئة كدعميا نفسي كاجتماعيان كتكفير البرامج
المخصصة ليا لتطكير قدراتيا كامكاناتيا  ,كىنا تضيؼ الباحثة الى انو مف االىمية
بمكاف اإلشارة الى أىمية دكر االخصائي النفسي في ىذا الجانب الكقائي كأىمية
تأىيمو عمى استخداـ الكسائؿ كاالساليب المباشرة كغير المباشرة لمصـ كالبكـ كأىمية
التعاكف مع الفريؽ العامؿ .
كقد يأتي الجانب الكقائي بمعنى خدمات التدخؿ المبكر كتؤثر ىذه الخدمات
ايجابيان في حياة الصـ كالبكـ كىك كمفيكـ كاسع يصؼ الحاجة الى بدء الخدمات
)(1البلال زياد -عبداهلل شريفة ؛ اساسيات في التربيو الخاصو ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر،
7310ـ ،ص.57

( )7ككافمحو تيسير؛ عمم النفس التربوي وتطبيق مجال التربيو  ،ط ،1المسيرة لمطباعة كالنشر،
عماف7334 ،ـ
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التاىيمية في حاؿ اكتشاؼ االعاقة كتزكيد اسرتو كمف يقكمكف بالرعاية لو باإلرشاد
كالخدمات المساندة بيدؼ مساعدتيـ عمى تقبؿ كفيـ التشخيص  ,كما تساعدىـ في
()1

تحقيؽ فيـ افضؿ كاشباع حاجات اطفاليـ كحاجاتيـ الخاصة

كايضان يسمي اإلرشاد الكراثي أك الجيني ،كىك أمر يتعمؽ بإرشاد أفراد
االسرة جميعان أك مايعرؼ بشجرة العائمة كذلؾ عند اكتشاؼ حالة متكررة مف اإلعاقة
التي ترجع الى أسباب حسية أك كراثية مما يستدعي تكضيحيا ليـ بشكؿ دقيؽ اك
صريح حتى يأخذكا قرارىـ المناسب مف كجية نظرىـ سكاء باالنجاب أك عدـ
اإلنجاب كخاصة اذا ماتـ اكتشاؼ جيف متنح بيف بعض أعضاء تمؾ االسرة األكبر
اك األقارب مما قد يؤخر ظيكر تاثيره لدل بعضيـ ،كىك ما اليعني مطمقان إستبعاده
لدل بعضيـ دكف بعضيـ اآلخر كما يمكف ايضا امدادىـ بالمعمكمات عف االمراض
()7

الكراثية المنتشرة ككيفية تفادييا اك الكقاية منيا

كىنا تضيؼ الباحثة كقاية األفراد

الصـ كالبكـ مف اإلضطرابات كالمشاكؿ التي يكاجيكنيا في الحياة بصكرة عامة .
حاجات ارشادية نمائية أو إنشائية :
تيدؼ الى تنمية جكانب النمك فى شخصية االصـ كاالبكـ تحقيقا لمبدأ تنمية
االمكانات البشرية

()0

،كىنا ترل الباحثة انو جانب ميـ لفئة الصـ كالبكـ حيث

يحتاجكف الى ىذا الجانب مف الخدمات لتنمية الجكانب كالحكاس االخرل لبلعتماد
عمييا في تحقيؽ التكاصؿ كبالتالي الكصكؿ الى التكافؽ الذم نيتغيو في تقديـ ىذه
الخدمات  ,كىنا ايضان تضيؼ الباحثة اف الصـ كالبكـ مف المتكقع أنيـ يتعرضكف
الى مشكبلت قد تحتاج الى ىذا الجانب ليتخمصكا منيا بمعنى يحتاجكف الى تنمية
الجانب االيجابي في شخصيتيـ كدعميـ لمكصكؿ الى الصحة النفسية .

)(1الخطيب جماؿ -الحديدم مني ؛ التربية الخاصة  ،ط ،1دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ،عماف،
7339ـ  ،ص707

) )7عادؿ محمد ؛ مقدمة في التربية الخاصة  ،ط ، 1العربية لمطباعة كالنشر ،د ب7311 ،ـ،
ص49
) )0مجدم عبد العظيـ ؛ البرامج التنموية  ،دار أكالد الشيخ ،اليرـ 7310 ،ـ  ،ص11
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حاجات إرشادية عالجية :
تيتـ بدراسة شخصية الفرد االصـ كاالبكـ جسميان كعقميان كاجتماعيان كانفعاليان مع
التركيز عمى تأثير اإلعاقة في شخصية كدراسة كتعديؿ مفيكـ الذات لديو كالتخمص
مف تأثير حالة اإلعاقة عمى مفيكـ الذات  ،كالعمؿ عمى تقبؿ الحالة كاإلعترؼ بيا
كدراسة كعبلج المشكبلت النفسية المرتبطة باإلعاقة كالتي تعكؽ التكافؽ النفسي
بصفة عامة  ،كيجب اعداده انفعاليان حيث يكفؿ ذلؾ التعكد عمى المكاقؼ كاألحداث
()1

الجديدة كاحتماالت الصعكبات التي تؤدم الي الشعكر باإلحباط كالتغمب عمييا

كما تسمى حاجات االرشاد الشخصي كتتمثؿ في مساعدة االصـ كاالبكـ لمتكيؼ
مع العكؽ كالتعامؿ معو بشكؿ سميـ مف جميع الجكانب النفسية كاإلجتماعية
()7

كاإلقتصادية  ،كيشمؿ تأىيمو إلستخداـ الكسائؿ كاألساليب التعكيضية المبلئمة

كقد تمت اإلشارة لمحاجات اإلرشادية لمصـ كالبكـ بتصنيؼ آخر كىي عمى النحك
التالي -:
الحاجات اإل رشادية التربوية :
كتتمثؿ في تقديـ الخدمات التربكية كالتعميمية في جميع المراحؿ (ماقبؿ المدرسة ،
التعميـ العالي  ،التعميـ الفني  ،التعميـ العاـ ) بما يتناسب مع قدرات الصـ كالبكـ
كقدراتيـ كاحتياجاتيـ كتسييؿ التحاقيـ بيا مع التقكيـ المستمر لممناىج كالخدمات
المقدمة في المجاؿ()0كتربية كتعميـ الصـ كالبكـ في المدارس العادية بحيث تككف
المناىج مرنة كطرؽ التدريس تتيح فرصة االسراع اك السرعة المناسبة التي تبلئميـ
كتنمية االستفادة مف الحكاس الباقية كتنمية االعتماد عمى النفس بقدر االمكاف()4كالبد
) )1زىراف حامد ؛ التوجيو واالرشادالنفسي  ،ط ، 4عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 7335,ـ ،

ص480

) )7عسؿ خالد ؛ ذوي االحتياجات الخاصو النظريو والتدخالت االرشاديو ،ط 7317 ،1ـ ،

ص.15

) )0االال زياد -عبداهلل الزبيدم ؛أساسيات في التربية الخاصة  ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر ،ب د

7310 ،ـ  ،ص.56

) )4زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،ط ، 4عالـ الكتب لمطباعة كالنشر ،ب د 7335،ـ،

ص484

60

لمخدمات التربكية المقدمة مراعاة الفركؽ الفردية في التعامؿ مع ىذه الفئة كذلؾ مف
خبلؿ إستخداـ األساليب التعميمية المتنكعة كالكسائؿ المناسبة كالتنكع في الخبرات
لكي تتناسب مع عمرىـ الزمني كالعقمي  ،كالبد مف استخداـ فنيات الحث كالتعزيز
كالتشكيؿ كالتسمسؿ كالنمذجة مف أجؿ تعميـ فاعؿ()1كىنا ترل الباحثة انو البد مف اف
يككف األفراد الذيف يتعاممكف مع الصـ كالبكـ في المدارس عمى درجة مف
التخصصية كالتدريب كالفيـ العميؽ ليذه الفئة كطبيعتيا.
ايضان أضاؼ( )7انيـ بحاجة الى تنمية ميارات المبلحظة كاإلنتباه كاإلدراؾ كالتمييز
البصرم كتكفير خبرات كمثيرات حاسية كلمسية كحركية كبصرية كسمعية متنكعة
لتطكير مظاىر النمك المعرفي كالحاجة الى التعديبلت المبلئمة في بيئة الفصؿ
كالحاجة الى التفيـ كالتقبؿ اإلجتماعي مف اآلخريف كالحاجة الى دمجيـ مع أقرانيـ
العادييف في األنشطة التعميمية كاإلجتماعية ككسر طرؽ العزلة اإلجتماعية كالشعكر
بالكحدة النفسية  ،كالحاجة الى الصبر كالى القاء التعميمات كالتكجييات اكثر مف مرة
لتحسيف فيميا كالحاجة الى الربط بيف الجانب االكاديمي كالجانب الميني بعد مرحمة
التعميـ األساسي لتاىيميـ لمعمؿ الميني المناسب كالتكافؽ معو  ،كىنا تضيؼ الباحثة
أف األخصائي النفسي في الجانب التربكم البد لو مف الكقكؼ عمى المشكبلت التى
تكاجو االصـ كاالبكـ في المدرسة  ،اذ انو قد يكاجو العديد مف المشكبلت المرتبطة
بالدراسة كالمجتمع المدرسي كىذه البد مف الكقكؼ عمييا.
حاجات ارشادية مينية :
كتيتـ بالتعميـ كاإلختيار كالتدريب كالتأىيؿ الميني كالتشغيؿ حسب الحالة عمى
أساس اف المجتمع يجب أف يككف بو مكاف لكؿ فرد أيا كانت درجة إعاقتو في
المصالح الحككمية كالمؤسسات كالمصانع  ،كيجب إتخاذ الحمكؿ البلزمة لمتغمب
عمى مشكمة بطالة المعكقيف كالقضاء عمى كممة (عجز) التي يدمغ بيا الصـ كالبكـ
)) 1الظاىر قحطاف ؛ الفروق في الذكاء واإلنفعال بين الصم والمكفوفين ،مجمة اتحاد الجامعات

العربية لمتربية كعمـ النفس  ،مجمد 13العدد االكؿ7317 ،ـ  ،ص.49

) )7القريطي عبدالمطمب ؛ إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم ،عالـ الكتب  ،القاىرة،
7314ـ  ،ص.189
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 ,كيجب إثارة دافع العمؿ كاالنتاج الى اقصى حد ممكف بما يفيد في تدعيـ الثقة
في النفس كالقدرة عمى االنتاج كالعمؿ ككسب العيش  ،كيجب اإلىتماـ بقكاعد األمف
في العمؿ كما أف اإلىتماـ بالصـ البكـ يعد حالة كعي كتحضر كتجسيد لئلنسانية
،كتذليؿ كؿ الصعكبات التي تحكؿ بينو دكف شعكره كغيره مف أقرانو العادييف
كتحكيمو مف حالة اإلعتمادية عمي الغير الى اإلعتماد عمى الذات كما يفرزه ذلؾ
مف شعكر بالرضا فضبلن عما يعكسو ذلؾ مف تعامؿ كرؤية أفضؿ مف قبؿ اآلخريف
كمساعدتو عمى تطكير قابميتو كقدراتو العقمية كالجسمية كالحصكؿ عمي شغؿ مناسب
كيجرم تكجيو االصـ كاالبكـ إلختيار المينة التي تناسب قدراتو كرغباتو كتشمؿ
خدمات التأىيؿ كالتقييـ كاإلرشاد كالتكجيو الميني كالتييئة المينية كالتشغيؿ
()1

كالمتابعة

.

كأشار()7انو يتـ بمكجبيا مساعدة األصـ كاألبكـ لتفيـ حقيقة نفسو كقدراتو كاستغبلؿ
مكاىبو كالتعرؼ عمى األعماؿ المتاحة كاختيار أنسبيا لو كتكفير المشكرة البلزمة
بشأف اختيار العمؿ كالتدريب كالتطبيؽ في الجانب الحياتي مع ككف ىذه الخدمة
مفيدة الفراد المجتمع عامة فيي لمصـ كالبكـ اكثر اىمية كمناسبة  ،كاف أىـ
مايحتاجو ىك التكجيو الميني المناسب الذم يؤىمو الى دخكؿ معركة الحياة كيساعده
عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي كيمكف إعتبارىـ اسكياء إذا ما اتيحت ليـ فرص
()0

التكافؽ النفسي كاالجتماعي الحقيقية

.

الحاجات اإلرشادية االسرية :
تبدأ ىذه الحاجات اإلرشادية منذ مجئ الطفؿ بحيث يحدث تقبؿ الحالة كتعديؿ
نظاـ كاتجاىات افراد االسرة كخاصة الكالديف بما يحقؽ لمطفؿ االصـ كاالبكـ اقصى
امكانات النمك العادم عمى اساس نظاـ االرشاد الدكرم مدل الحياة  ,كيجب اف
) )1زىراف حامد ,التوجيو واالرشاد النفسي ،ط ،4عالـ الكتب لمطباعة كالنشر7335 ،ـ  ،ص.480

) )7عسؿ خالد ؛ ذوي االحتياجات الخاصو النظريو والتدخالت االرشاديو ، ،ط1
7317،ـ ،ص.15

) )0سميماف عبدالرحمف ؛ سيكموجية ذوي االحتياجات الخاصة – االساليب التربوية والبرامج التعميمية
 ،ط ، 1مكتبة زىراء الشرؽ ،د ب7331،ـ ،ص144
64

يتقبؿ أعضاء االسرة الحالة مف التسميـ بالكاقع كيجب اف يعمؿ االىؿ كاالصدقاء
عمى تجنب خطأ الحماية الذائدة كالشفقة الزائدة كالخكؼ الغير عادم عمى الحالة
كيجب العمؿ عمى تخميص الكالديف مف مشاعر الذنب كمشاعر األسى بخصكص
الحالة
كابكـ

()1

كما تحتاج االسرة الى بناء خطط ارشادية لمتكيؼ مع كجكد طؼ اصـ

()7

كما أشار ()0انو يشمؿ تكضيح اىمية دكر االبناء كتقبميـ لكجكد أخ أصـ كأبكـ
في المنزؿ كفي سبيؿ ذلؾ يتـ تكضيح كيفية التعامؿ مع إحتياجات االخكة كاالخكات
كالمشاكؿ التي يكاجيكنيا.
حاجات ارشادية في الجانب الزواجي :
كتيدؼ الى تيسير اإلختيار الزكاجي كتقديـ برامج تيدؼ الى اإلستقرار االسرم
كخاصة في حاالت الزكاج بيف الصـ كالبكـ مف الطرفيف أك زكاج الصـ كالبكـ مف
()4

السامعيف

حاجات إرشادية دينية :
تركز عمي تدعيـ اإليماف باهلل كالقبكؿ كالرضا بالكاقع كالقضاء كالقدر
()5كلكف البد مف تقديـ العكف الكبير لو كتمسكو بثقتو باهلل  ،كىنا البد مف إفيامو أف
ىذا لف يحدث كانو بدالن مف ذلؾ عميو أف يتمسؾ ببذؿ الجيد كأف يتخمى عف األلـ
()6

كاإلعتقاد في اهلل كفي قدرتو

.

) )1زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 7335،ـ  ،ص.480
) )7القشاعمو بديع ؛ الساس في التربية الخاصة  ،دار اليدل لمطباعو كالتكزيع ،ط ،1فمسطيف،

7317ـ  ،ص.70

) )0السيمي عبدالعزيز ؛ االرشاد في التربية الخاصة  ،طنطا بكؾ ىاكس لمنشر كالتكزيع ،د ب ،

7318ـ  ،ص73

) )4زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،عمـ الكتب لمطباعة كالنشر ،د ب7335 ،ـ ،ص480
) )5المرجع السابؽ ،ص480

) )6عبداهلل مجدم ؛ عمم النفس المرضي ،د ن  ،د ب 7333 ،ـ ،ص757
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حاجات إرشادية إجتماعيةعامة :
تيدؼ اساسان الى تقميؿ ظيكر الحالة غير العادية في المكاقؼ االجتماعية
السالبة كاالفكار الخاطئة الشائعة لدل بعض المكطنيف في المجتمع الكبير تجاه
الصـ كالبكـ كعف عجزىـ  ،كمف ىذه الحاجات البحث االجتماعي الذم يشمؿ
مسئكلية اإلشراؼ كالتكجيو كالمتابعة لمصـ كالبكـ داخؿ المؤسسة كخارجيا ككتابة
التقارير التي تساعد كثي انر في كيفية متابعتيـ متابعة عممية كمد المعمميف بمعمكمات
عف كيفية التعامؿ مع ىؤالء الصـ كالبكـ كمف خبلؿ بعض المبلحظة الدقيقة
المستمرة ك لقاء اسرىـ سكاء في بيكت الصـ كالبكـ أك إستدعاء اكلياء امكرىـ في
المركز  ،فيذه الخدمات تسعى جاىدة لمد الجسكر بيف المركز كالبيت لمكقكؼ عمى
قدرات االصـ كاالبكـ كاستعداده كاستثمارىا إستثمار سميـ  ،االمر الذم يعزز ثقتو
بنفسو كنظرتو لذاتو

()1

الحاجات اإلرشادية الصحية :
ىي خدمات كقائية كعبلجية كتأىيمية بما فييا اإلرشاد الكراثي الكقائي
كاجراء الفحكصات كالتحميبلت المختبرية المختمفة لمكشؼ المبكر عف األمراض
كاتخاذ التحصينات البلزمة  ،كتسجيؿ األطفاؿ الذيف يكلدكف كىـ أكثر عرضة
لئلصابة باالعاقة كمتابعة حاالتيـ كاببلغ ذلؾ لمجيات المختصة  ،كالعمؿ مف أجؿ
االرتقاء بالعناية الصحية لمصـ كالبكـ كاتخاذ مايمزـ لتحقيؽ ذلؾ كتدريب أسر الصـ
كالبكـ عمى كيفية العناية بيـ كرعايتيـ .
كما أف اإلعاقة تفرض عمى األصـ كاألبكـ العزلة بسبب فقدانو لغة التكاصؿ مع
المحيطيف بو كىي المغة المسمكعة كالمنطكقة كذلؾ يؤثر عمى إكتسابو أنماط السمكؾ
المختمفة كفي مقدمتيا السمككيات الصحية التي يحتاجيا لكقاية نفسو مف مخاطر
االصابة باالمراض المعدية كغير المعدية فممارسة السمككيات الخاطئة المرتبطة
بالصحة أك األمراض السمككية ىي التي تنتج مف سمككيات صحية خاطئة مثؿ
مرض االيدز  ،كيحتاج االصـ كاالبكـ الى إتاحة الفرص أمامو لتكظيؼ الحكاس
كالنكاحي الحركية كاستخداـ الكسائؿ البصرية كالممسية المختمفة كتدريبو عمى قراءة
( )1زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 7335 ،ـ  ،ص480
63

الشفاه كاأليدم كعمى تعرؼ اإلشارات المختمفة الى جانب التدريب الميني كاليدكم
كما يحتاج الى تنمية الكعي لديو بالمدركات كالمفاىيـ كمحازير المخاطر البيئية الى
غير ذلؾ مف نكاحي تتصؿ بالنمك المعرفي لديو كيمكف تثبيتيا بالتكرار كالممارسة.
حاجات إرشادية نفسية عامة :
كمنيا القياـ بالبحكث النفسية حكؿ المشكبلت الخاصة بالصـ كالبكـ كمنيا
ايضان تعديؿ اإلختبارات النفسية بما يناسب ىذه الفئة كما في تعديؿ إختبارات الذكاء
كيجب العمؿ عمى رفع الركح المعنكية كابعاد شبح اليأس كالتشاؤـ كاالكتئاب
كالتخمص مف االحساس بسكء الحظ كاالحباط كالتخمص مف السمكؾ االنسحابي اك
()1

السمكؾ العدكاني كمف الميـ إبراز القدرات اإليجابية لؤلصـ كاألبكـ

كأشار ()7انيا تشمؿ تنفيذ برامج تعديؿ السمكؾ كمعالجة المشكبلت النفسية
كاالضطرابات االنفعالية كتكظيؼ مبادئ عمـ النفس في العممية التربكية.
كتضيؼ الباحثة اف كؿ ماسبؽ ذكره مف الحاجات كالمشكبلت التي تكاجو
الصـ كالبكـ كفئة مف فئات ذكم االحتياجات الخاصة ادل الي ضركرة الحاجة الى
إرشاد ىذه الفئة.
كيف تنشا ىذه الحاجات االرشادية :
تنشأ الحاجات لدل االصـ كاالبكـ أما عف طريؽ التغييرات الداخمية التي
ترجع الى بعض العكامؿ الفسيمكجية أك نتيجة بعض المثيرات الخارجية التي تظير
في المجاؿ المحيط بو كالتي تبلحظ كثير منيا في المراحؿ المختمفة التي مر
بيا()0كأف اليدؼ األكثر غمبة كسيطرة سكؼ يحتكر كيميؿ بذاتو الى تنظيـ تعبئة
امكانات االكرجنيزيـ المختمفة كبقدر ما تتضاءؿ الحاجات الغالبة اك المسيطرة بقدر
ماتخضع حتى الى اإلغفاؿ اك اإلنكار كلكف عندما تشبع حاجة مف الحاجات إشباع

) )1زىراف حامد ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 7335 ،ـ  ،ص484
) )7الخطيب جماؿ  ،الحديدم منى؛ التربية الخاصة 7339،ـ  ,ص.07

) )0الشرقاكم انكر؛ التعمم ( نظريات وتطبيقات )  ،مكتبة االنجمك 7331،ـ  ،ص776
62

طيب تنزع الحاجة الغالبة (االرقى) التالية كبالتالي تسيطر عمى الحياة الكاعية
()1

كتعمؿ كمركز لتنظيـ السمكؾ .

كما انيا تحدث نتيجة تكتر اك عدـ إتزاف عند الكائف البشرم بفعؿ عكامؿ
داخمية اك خارجية كلديو سمكؾ معيف كتكجيو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف كىذا التكتر
نتاج نقص اك حاجة كما انيا تقكـ عمى مبدا التكازف الحيكم حيف ينزع الجسـ الى
اإلحتفاظ ببيئة داخمية ثابتة ككما يكشؼ اإلنساف عف نزعو الى التنظيـ الذاتي عبر
مدل كاسع مف الحاالت كالنقص يؤدم الى أف يتحكؿ الجسـ عف حالة التكازف ك
يؤدم ذلؾ الى ظيكر حاجة ليذه المادة مثبل كتكلد الحاجة حاف انز كينشط ىذا الحافز
السمكؾ ليعيد السمكؾ الجسـ الى حالة التكازف غالبان كيتضمف ىذا المبدأ المجاليف
()7

الفسيمكجي كالسيككلكجي .

المشكالت التي تواجو الصم والبكم :
ذكر()0اف المشكبلت التي يعاني منيا الصـ كالبكـ منيا مايرجع الى االصـ كاالبكـ
نفسو نتاج مايعانيو مف قصكر اك عجز اك لما يبلقيو مف تعنت كحرماف كمنيا ما
يرجع الى الضغكط االنفعالية الداخمية التي يعاني منيا نتيجة ما أصابو مف عجز ,
كمنيا نتيجة الظركؼ االجتماعية السيئة أك اكضاع المجتمع كنظرتو نحكه .
مشكالت االتصال :
تعتبر مشكمة اك صعكبة االتصاؿ مف اىـ المشكبلت التي يعاني منيا
األشخاص المذيف يتعاممكف مع الصـ كالبكـ نظ ار لعدـ فيميـ كىي تحد مف امكانية
()4

تقديـ المساعدة كالخدمات المختمفة ليـ  ,كأضاؼ

اف مف مشكبلت االتصاؿ التي

تكاجو الصـ كالبكـ مايمي:

) )1منصكر طمعت؛ الدعم االجتماعي والنفسي السر االشخاص ذوي االعاقة7330 ،ـ ،ص17
) )7الزغمكؿ عماد ؛ مبادئ عمم النفس التربوي ،ط ، 7منتدم سكر االزيكية لمنشر كالتكزيع ،ب د
7317 ،ـ  ،ص794
) )0أبك عباءة صالح  -طاش عبد المجيد؛ االرشاد النفسي واالجتماعي ،جامعة االماـ محمد بف

سعكد االسبلمي ،الرياض7333 ،ـ  ،ص147

) )4العيسكم طارؽ ؛ سيكموجية االصم  ،دف  ،دب 7313 ،ـ  ،ص78
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جيؿ المحيطيف مف الزمبلء بطرؽ التكاصؿ اك التفاىـ معيـ كعدـ معرفتيـ بالحالة
المزاجية المتغيرة

لدييـ كاليكجد في محيط العمؿ مف يقكـ بالترجمة الصحيحة

كالكاقعية لمطالبيـ اك تساؤالتيـ ككذلؾ حاجة المجتمع لمزيد مف المترجميف
المعتمديف في لغة االشارة خاصة عند تعرض الحالة لمشكبلت مثؿ حكادث المركر
كأماـ القضاة في المحاكـ كعند التحقيقات أماـ النيابة كعند الفحص الطبي اك اجراء
عممية جراحية  ،ايضان ترل الباحثة اف اف جيؿ المتخصصيف في المجاؿ النفسي
بطرؽ التكاصؿ ايضان يؤدم الى اف نقص في تقديـ الخدمات المتخصصة .
المشكالت اإلجتماعية :
إف إتجاىات الناس الخاطئة نحك الصـ كالبكـ كعاىاتيـ مشكبلت ىي في الكاقع
اخطر مف االعاقة نفسيا في كثير مف األحياف ,ككذلؾ مبلحظة الشفقة الذائدة تجاه ىذه
الفئة كما نجد القسكة عمى اساس االعتقاد السائد(كؿ ذم عاىة جبار) كىناؾ مشكمة
االعتماد عمى الغير مما يجعؿ اآلخريف ينظركف الى االصـ كاالبكـ كعبء كغالبا ما
يصاحب ذلؾ مشكمة عدـ اطمئناف ىذه الفئة لآلخريف

()1

كتؤدم إعاقة الصمـ كالبكـ

الى اعاقة النمك االجتماعي لمصـ كالبكـ كتجد مشاركتو كتفاعبلتو مع اآلخريف كاندماجو
في المجتمع مما يؤثر سمبان عمى مكاقفو اإلجتماعية كعمى مدل اكتسابو الميارات
اإلجتماعية الضركرية كالبلزمة في المجتمع  ،كاالصـ كاالبكـ ال يستطيع تبادؿ التفاىـ
مع غيره كفي الكقت نفسو ال يمكف اثارة الشعكر بالعطؼ نحكه ,كأف المجتمع يفرض عمى
األصـ كاألبكـ انو شخص اقؿ منيـ ليس في الناحية التي فقدىا فحسب بؿ تتعداىا الى
باقي النكاحي فتصبح نظرة عامة لمشخص بأكممو كاليرل الكثيركف مف أفراد المجتمع
مانعان مف إظيار ىذا الشعكر كبكؿ قكة بأنو شخص ناقص أك تافو  ،كايضان ترل الباحثة
اف عدـ قدرة االفراد العادييف عمى تفيـ إحتياجات ىذه الفئة مف الشعكر باألماف ك
االحساس بالمكانة االجتماعية كسطيـ كانيـ مرغكب بيـ في المجتمع .

( )1زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي ،ط ،4عالـ الكتب لمطباعة كالنشر ،ب د 7335 ،ـ ،ص
479
69

المشكالت السرية :
مكلد طفؿ اصـ كابكـ قد يصبغ جك االسرة بمكف خاص مف حيث عبلقة
الكالديف بالطفؿ االصـ كاالبكـ كنجد بعضيـ انيما يتعامبلف مع ىذا اإلبف عمى نحك
يختمؼ عما يحدث مع بقية االبناء كحالة األسى اك القمؽ كاإلنشقاؽ اك الضيؽ التي
تظير في نظرة الكالديف نحكه تخمؽ ميبلن الى التدخؿ الزائد في حياتو كتكلد الرغبة في
معرفة كؿ التفاصيؿ عف طرؽ ادائو لكظائفو كمما الشؾ فيو أف مكلد طفؿ أصـ كأبكـ
في االسرة يككف بؤرة محتممة في الشقاؽ الزكاجي اذا كاف لدييما إستعداد لمشقاؽ
كالمشاحنات الزكجية فإف مكلد طفؿ اصـ كابكـ سيككف سبب كافي إلندالع المزيد مف
الخبلفات كتكسيع شقة الخبلؼ بينيما حيث يحمؿ كؿ منيا اآلخر مسئكلية كالدة ىذا
الطفؿ كما يحاكؿ كؿ منيما التنصؿ مف المسئكلية الكبيرة كالثقيمة المتمثمة في رعاية ىذا
الطفؿ كالقائيا عمى اآلخر( ،)1كاف ىذه المشكبلت تتمثؿ في عدـ تفيـ اعضاء االسرة
لطبيعة االعاقة كآثارىا كقدرات كامكانيات الصـ كالبكـ  ،فبالرغـ مف تعمـ بعض اآلباء
لغة التكاصؿ إال اف ذلؾ لـ يشكؿ إعتراؼ ىؤالء اآلباء بحقيقة إعاقة صمـ كبكـ الطفؿ
كايضان نجد أف األخكاف كاألخكات يكتسبكف ىذه اإلتجاىات نحكه مف الكالديف ام أنيـ
يحاككف آباءىـ في تفاعميـ مع الطفؿ األصـ كاالبكـ كعمى ىذا يمكف مبلحظة أف اسر
المعاقيف سمعيان كما تعانيو مف ضغكط في أشد الحاجة الى اإلرشاد النفسي لمتكافؽ مع
اإلعاقة  ،كردكد فعؿ االخكة التختمؼ عف الكالديف كتتمثؿ في الخكؼ كالغضب كالرفض
كغيرىا كىناؾ الكثير مف التساؤالت التي قد التجد مف يتجاكب معيا مثؿ ماىك سبب
االعاقة ؟لماذا اليستطيع االخ/االخت التصرؼ بشكؿ طبيعي ؟ لماذا تيتـ امي بأخي /
اختي اكثر مني ؟ لماذا اليتـ معاقبة االخ/االخت عمى التصرفات الممنكعة ؟كيؼ اتعامؿ
مع اصدقائي عندما يعممكف باف اخي /اختي معاؽ ؟مف ييتـ بأخي /اختي في حالة كفاة
الكالديف؟( )7كانو غالبا ما يكاجو االفراد الصـ كالبكـ تحديات نكعية فيما يتعمؽ بإدارة شئكف
) )1كفافي عبلء ؛ عمم النفس االسري  ،ط  ،1دار الفكرلمنشر كالتكزيع  ،القاىرة7339 ،ـ ،

ص.776

) )7الصمادم عمي -ابكشقرة ركاف؛ الحديث في إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم ؛ دار

الحامد لمنشر كالتكزيع  ،عماف7338 ،ـ ،ص.66
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االسرة حيث تكضح االحصائيات القكمية أف حكالي ()%95تقريبا مف الراشديف الصـ
كالبكـ يختاركف ازكاجان ليـ مف الصـ كالبكـ كاف حكالي ( )%93مف ابنائيـ الذيف
ينجبكنيما يككنكف مف السامعيف كغالبا مايعمؿ ىؤالء االطفاؿ السامعيف كمترجميف لمغة
االشارة لكالدييـ كعمى الرغـ مف ذلؾ يمكف اف يجبر األصـ كاألبكـ أف يكاجو بعض
التحيزات غير السارة ايضا حيث قد يستمعكف الى بعض التعميقات التي قد الترضييـ
كذلؾ مف جانب بعض االشخاص كقد يستاء ىؤالء الصـ كالبكـ بعد ذلؾ مف حقيقة
قياميـ بالترجمة لكالدييـ يمكف اف يتعارض مع حياتيـ اإلجتماعية الى حد بعيد ،
كتضيؼ الباحثة أف بعض األسر قد ال تبحث عف برامج داعمة البناءىـ الصـ كالبكـ
كىذا ناتج مف االستسبلـ .
المشكالت التربوية :
قد تنقص المعدات كاالمكانات التي يحتاجيا الصـ كالبكـ ,كقد التتكافر االعداد
الكافية مف االخصائييف المؤىميف معيـ حسب حاالتيـ مثؿ التعميـ بطريقة لغة اإلشارة
اك الطريقةالشفيية  ،كعندما يمتحؽ الطفؿ االصـ كاالبكـ بالمدرسة تكاجيو صعكبات
كثيرة تؤذيو كتضايقو كتجعمو ينفر مف المدرسة منذ أكؿ إتصاؿ لو بيا فمعيشتو في عالـ
السككف تجعمو اليتصكر كجكد عالـ تككف بو االصكات عناصر ىامة في تككينو
كضركرية لمتعامؿ معو  ،كخكفو مف اآلخريف ألنو اليفيميـ كال يفيمكنو كعدـ التجاكب
معيـ  ،كاإلشتراؾ اإليجابي في نشاطيـ كاقتصار خبراتيـ عمى المحسكسات الجزئية
المرتبطة ببعض الحكاس

()1

كحياتو اليكمية الصامتة

تضيؼ الباحثة اف المشكبلت

التربكية أشد عمقان عند محاكلة دمج الصـ كالبكـ مع العادييف في المدارس مف حيث
عدـ تقبؿ العادييف لمصـ كالبكـ  ،كعدـ تكفر المتخصصيف لمساعدة ىذه الفئة عمى
الدمج في المجتمع المدرسي .
المشكالت المينية :
منيا نقص فرص العمؿ اماـ الصـ كالبكـ اذا ماقكرنكا باالفراد العادييف
كيقكؿ البعض انو لكال تخصيص نسبة ( )%5مف الكظائؼ الحككمية كفي القطاع
) )1القمش نكرم– المعايطو خميؿ عبدالرحمف؛سايكموجيا االطفال ذوي االحتياجات الخاصو7337 ،

ـ  ،ب ف  ،ب د  ،ص130
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العاـ ألصبحت المشكمة اكبر بكثير كتكجد كذلؾ صعكبات ايجاد العمؿ بسبب
احجاـ اصحاب العمؿ في القطاع الخاص عف تشغيؿ الصـ كالبكـ إلعتقادىـ بانيـ
أقؿ انتاجان كاكثر تعرضان لمحكادث كىناؾ مشكمة البطالة الكاممة اك المكسمية اك
المقنعة كيبلحظ االشتغاؿ بأعماؿ التسكؿ المقنع كراء العجز أك العاىة  ،كاف
صعكبة تعبير الصـ كالبكـ عف أنفسيـ ك فيميـ لآلخريف فميس مف المستغرب أف
يميمكا الى الميف التي ال تتطمب الكثير مف اإلتصاؿ اإلجتماعي كالرسـ كالخياطة
كالنجارة كالحدادة كالميف اليدكية فخيار الكظائؼ بالنسبة ليـ محدكد كمقصكر عمى
()1

تمؾ الميف التي تحتاج الي إستخداـ المغة بشكؿ كبير كأضاؼ

قد كاف ىناؾ تقميد

أعمي إستمر لفترة طكيمة يعمؿ عمي إعداد الصـ كالبكـ لكي يككف مف أصحاب
الميف اليدكية إال اف مثؿ ىذه الميف التي ال تتطمب الميارة كالتي تتطمب قد انر
محدكدان منيا قد اختفت سريعا في الكقت الراىف مف القكل العاممة كظيرت بدالن منيا
ميف تتطمب مستكل مرتفع مف الميارات كىك األمر الذم جعؿ األفراد الصـ كالبكـ
يكاجيكف عقبات كثيرة عندما يمتحقكف بسكؽ العمؿ .
المشكالت اإلنفعالية :
كفي ىذا الصدد أشار

()7

أف المشكبلت اإلنفعالية منيا الشعكر بعدـ الرضا

كالخكؼ كالشعكر باالحباط كمشاعر النقص كالعجز(الحقيقي كالمتخيؿ) كاالسى
كالحسرة كالغيرة كالعصبية كمشاعر االعتراض كالبغض لمبيئة التي تصؼ الشخص
بالعجز مغمفا بمظاىر الشفقة كيرتبط بالكثير مف الحاالت الزمات انفعالية حركية
كتضيؼ الباحثة اف ىذه البلزمات تككف ناتجة عف عدـ قدرة األصـ كاالبكـ عمى
إصدار الصكت كقمة فيـ اآلخريف المحيطيف بو لما يريده .

) )1جركاف فتحي -الخمرة حاتـ ؛ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة (مقدمة في التربية الخاصة) ،

ط ، 1عماف  ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع 7310،ـ ،ص141

) )7زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،ط ، 4عمـ الكتب لمطباعة كالنشر7335 ،ـ ،

ص483
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مشكالت الزواج :
كمنيا رغبة البعض في الزكاج مع كجكد عكائؽ في سبيؿ تحقيؽ ىذه الرغبة
كاقبلع البعض كعدـ تفكيرىـ في الزكاج لككنيـ معاقيف كالزكاج مف شريؾ حياة لو
نفس اإلعاقة  ،كالزكاج مف شريؾ حياة غير معاؽ ىي فرصة نادرة كالخكؼ مف
تأثير عامؿ الكراثة عمى األكالد كمشكبلت تربية األكالد كمشكبلت األعماؿ المنزلية
كنجد اف مشكبلت الزكاج أكثر حدة في حاالت اإلناث مف الصـ كالبكـ نسبيان
()1

عنيا مف الذككر

مشكالت الذات السالب :
يتأثر مفيكـ الذات لدل االصـ كاالبكـ بحالتو نتيجة فقدانو ىذه الحكاس ككذلؾ
تأثير اإلتجاىات اإلجتماعية التي تمكنيا الشفقة ككصؼ الحالة بالعجز عمى مفيكـ
الذات في الغالب يككف سيئ اك مشكه

()7

المشكالت السموكية :
اف المشكبلت السمككية اك اإلضطرابات السمككية الشائعة بيف الصـ كالبكـ
كيعتبر العدكاف مف اكثر ىذه المشكبلت شيكعا كانتشا انر فيما بينيـ(.)0
مشكالت تتعمق بالجانب اإليماني :
إذ أف األصـ كاألبكـ ينظر الى العالـ مف حكلو نظرة يممؤىا الحسرة كيرل
المجتمع مخطئا بؿ كقد يمقي المكـ عمى إرادة اهلل كفي ظؿ ىذا اإلطار الذىني
البائس قد يرل أنو كقع فريسة لمعجز كانو مف المستحيؿ أف يفيـ أف العالـ كالمجتمع
كاهلل لـ يتغيركا كانو ىك الذم يتغير  ،كيجب أف النستغرب انو احيانان يمقي المكـ عمى
مشيئة اهلل بالنسبة لما حدث.

) ) )1زىراف حامد؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،ط ،4عمـ الكتب لمطباعة كالنشر7335 ،ـ ،

ص483

))7حافظ بطرس؛ إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصو واسرىم ،دار العمكـ لمتحقيؽ كالطباعو كالنشر،

7337ـ  ،ص.747

) )0عادؿ عبداهلل  ,مقدمة في التربية الخاصة ،ط ، 1العربية لمطباعة كالنشر ،ب د7311 ،ـ ،
ص.738
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المشكالت الصحية :
تتمثؿ في اإلعاقة الحسية مما يؤدم الى سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي
كتدني مفيكـ الذات ,كما اف مف يتكجب عميو تحمؿ العجز الكمي يصبح في مكاقؼ
انفعالية مختمفة كيعانكف مف خمؿ في الشخصية لو آثار بعيدة المدل

()1

المشاكل الناجمة عن عدم إشباع ىذه الحاجات:
اف الحاجة شئ ضركرم إلستقرار الحياة نفسيا(حاجات فسيمكجية ) اك لمحياة
بإسمكب أفضؿ(حاجة نفسية) تجعؿ الفرد سئ التكافؽ  ،كقد ذىب ماسمك الى أف
الحرماف مف الحاجات اك عدـ اشباعيا يؤدم الى امراض اك اضطرابات()7كاف
الحاجة التي لـ تشبع تسيطر عمى الفرد كسمككو بدرجة تجعؿ نظرتو الى الحياة
مختمفة كتؤثر تأثير بالغ في إدراكو كبالتالي في سمككو()0كعدـ إشباعيا يؤدم الي
سكء التكافؽ كاف كانت إحباطات الفرد الناتجة عف االشباع غير الكامؿ لمحاجات
االساسية اك تعطيؿ الشباعيا فإنو يخبر في ىذه الحالة تيديد نفسي كيقكؿ ماسمك
في ىذه الحالة انو يمكف إرجاع كؿ األمراض النفسية جزءان مع إثتثناءات قميمة الى
تمؾ التيديدات

()4

كبالنسبة لمصـ كالبكـ فإف فشميـ في إشباع حاجاتيـ يؤدم الى
()5

مشكبلت التكافؽ مع المجتمع كتفرض عميو انكاع معينة مف ردكد االفعاؿ

كاف

إفتقر األصـ كاألبكـ لحاجات البقاء يتسبب لو بالقمؽ كالتيديد كافتقاره لمحاجات
الجسدية سكؼ يجعمو غير قادر عمى تحقيؽ الحب كحاجتو النفسية كافتقار الفرد
لحاجات الحب كالجنس سيجعمو يشعر بالضيؽ خاصة إذا لـ تكف لو عبلقات
شخصية مناسبة مع اآلخريف كاف إفتقار األصـ كاألبكـ الى الحاجات الجسدية
) )1عبداهلل مجدم ؛ عمم النفس المرضي ،د ف  ،دب 7333 ،ـ  ،ص.757
) )7اشرؼ شريت ؛ محمد عبد الغني ؛ الطفل المعاق (سموكو – مخاوفو)  ،مؤسسة حكرس الدكلية
لمنشر كالتكزيع 7337 ،ـ  ،ص18
) )0احمد سيير؛ التوجيو واإلرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية لمكتاب  ،ب د 7333 ،ـ  ،ص55
) (4منصكر طمعت ؛ الدعم اإلجتماعي والنفسي السر االشخاص ذوي االعاقة  ،ب د  ،ب ف ،
7330ـ  ،ص117
) )5الزىيرم ابراىيـ ؛ اإلعاقة السمعية  ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر  ،عماف7330 ،ـ  ،ص.157
44

كالعقمية سيرشده الى عدـ التكجو كاالحساس باليأس كالكىـ كما اف عدـ تحقيؽ
الحاجة الى الحرية كاإلستقبلؿ كاتخاذ القرار تجعؿ األصـ كاألبكـ يشعر بعدـ القيمة
()1

كعدـ التقبؿ كعدـ تحقيؽ حاجات التحدم كتجعمو يشعر بالممؿ كالفراغ
الحاجة الى إرشاد الصم والبكم :

اإلرشاد في مجاؿ الصـ كالبكـ ىك إقباؿ ذك تكجو تعميمي يككف النشاط
األساسي فيو مناقشة مع شخص أصـ كأبكـ في عبلقة كجيان لكجو حيث يككف

مقصد األخصائي النفسي أف يساعد األصـ كاالبكـ كما تشتمؿ ىذه العممية عمى
()7

الجيكد التي تساعد عمى تعديؿ البيئة بما يناسب حاجات األصـ كاألبكـ

كىك

عممية المساعدة في رعاية كتكجيو نمكىـ نفسيان كتربكيان كمينيان كزكاجيان كأسريان كحؿ

المشكبلت المرتبطة بحاالت إعاقتيـ كتفكقيـ الناتجة عف اإلتجاىات النفسية
()0

كاإلجتماعية تجاىيـ كتجاه حالتيـ بيدؼ تحقيؽ التكافؽ كالصحة النفسية

كأيضان

لتنمية مياراتيـ في التعامؿ مع مشكبلتيـ حتى يساعدىـ عمى النمك كالكصكؿ الى
()4

اقصى مدل تكىمو لو قدراتو كامكاناتو

كاف الخدمات التي تقدـ ليذه الفئة تختمؼ

في كميا كنكعيا عف تمؾ التي تقدـ لمعادييف كذلؾ لمساعدتيـ في النمك السكم

السميـ كفقان لما تسمح بو إمكاناتيـ كقدراتيـ ،فالصـ كالبكـ مف قبؿ كؿ شئ أشخاص

عاديكف لدييـ حاجات أساسية اال انو نتيجة اإلضطرابات التي يعانكف منيا فإنيـ
بحاجة خاصة اضافية ال تكجد عند اآلخريف كىـ يكاجيكف مثيرات غير تقميدية

تقكدىـ الى مكاجية مشكبلت خاصة تتعمؽ بمفيكـ الذات،التصكر الجسمي،االحباط،
الغضب ،اإلعتمادية ،الدافعية كغيرىا ،كذلؾ البد مف التدخؿ االرشادم المتخصص
ليأخذ بأيدم ىؤالء لتحقيؽ أقصى طاقات كحدكد النمك الذم تسمح بو إمكاناتيـ ،كما
اف الصـ كالبكـ يعانكف مف مشكبلت مصاحبة لفقدانيـ ىذه الحكاس في عدة جكانب

منيا مدل حاجتيـ الى تقديـ خدمات إرشادية  ،األمر الذم يؤكد عمى التركيز عمى
) )1العزة سعيد ؛ االرشاد النفسي أساليبو وفنياتو  ،ط ،1الدار العممية كالدكلية كدار الثقافة لمنشر

كالتكزيع  ،عماف7331 ،ـ ،ص.71

) )7قطامي نايفو-عرس عبدالرحمف ؛ مبادئ عمم النفس ،دار الفكر ،عماف7331 ،ـ ،ص.144
) )0زىراف حامد ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،ط ، 4عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 7335 ،ـ ،
ص07

) )4ابك أسعد عبدالمطيؼ ؛ عمم النفس اإلرشادي  ،ط ،0دار المسيرة ،جامعة مؤتة،
7317ـ ،ص779
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عماف،

الخدمات المكممة اك المساندة ليـ في حياتيـ في المدرسة اك االسرة اك

المجتمع()1كما انيـ بحاجة الى ارشاد متمركز حكليـ كحكؿ قدراتيـ كامكاناتيـ حيث
يتمكف مف تعمـ اسمكب اك اكثر لمتكاصؿ مع االخريف الحد مف االثار السمبية التي

يمكف اف تترتب عمى اعاقتو كجكانب الضعؼ التي يعاني منيا كالعمؿ عمى تدعيـ
جكانب القكة التي تميزه كتطكيرىا كليس فقط االصـ كاالبكـ بؿ كالديو كاسرتو

يحتاجكف اليو حتى يتمكنكا مف إكماؿ دكر االسرة كاحاطتو بالجك االسرم المناسب
كالقياـ بدكر فاعؿ في سبيؿ تنشئتو بشكؿ سكم يتمكف عمى اثره مف تحقيؽ االستفادة

مما يتـ تقديمو مف برامج تربكبة مختمفة ك كما يتمكنكف مف العمؿ عمى تنمية
كتطكير مياراتو سكاء كانت إجتماعية اك أكاديمية اك ميارات حياة يكمية كيساعدكنو
()7

عمى أف يحيا بشكؿ مستقؿ كيسيمكف في التغمب عمى نكاحي الضعؼ لديو .

كاف اإلرشاد النفسي ضركرم لمصـ كالبكـ في أنو يدؿ األىؿ عمى

الخيارات الطبية كالعبلجية كالتربكية كاإلجتماعية المتكفرة كيدليـ عمى كيفية الحصكؿ
عمى المعمكمات المشاركة الفعالة كفي تدعيـ صكرة ايجابية عف الصـ كالبكـ

كايفاءىـ كافة الحقكؽ التي تكفؿ ليـ حياة كريمة كمف ىذه الحقكؽ حصكليـ عمى
ميف تتناسب مع قدراتيـ كتمكنيـ مف العيش باإلستقبللية كتكفير خدمات إجتماعية

تساعد في تحقيؽ ىذه الحياة ليـ كما اليقتصر دكر االرشاد عمى تكضيح اىمية دكر
االبناء كتقبميـ لكجكد اخ اصـ كابكـ في المنزؿ بؿ يكضح كيفية التعامؿ مع

احتياجات االخكة كاالخكات كالمشكبلت التي يكاجيكنيا كالصـ كالبكـ مف أشد

المحتاجيف الى خدمات االرشاد النفسي نظ انر لممشكبلت اإلجتماعية التى يعانكف

منيا اك يتعرضكف ليا  ،فالمشكبلت التي يعانكف منيا عديدة منيا ( الميؿ الى

العزلة كاالحساس بأنو عبء عمى اآلخريف ،كمف المشكبلت ايضان سمكؾ سمبي مف
اآلخريف كاإلحجاـ عنو كالنظر اليو عمى انو إنساف عاجز  ،فبعض المكاقؼ مثؿ

التحديؽ في األصـ الذم يتحدث بمغة اإلشارة مع اسرتو تدفعو الى العزلة أك

اإلختبلط مع أشخاص محدكديف مف أقاربو ك ككما ىك معمكـ أف االصـ كاالبكـ لو
) )1منصكر طمعت؛ الدعم االجتماعي والنفسي السر االشخاص ذوي االعاقة ،ب د 7330 ،ـ،
ص45
) ) )7منصكر طمعت؛ الدعم االجتماعي والنفسي السر االشخاص ذوي االعاقة ،ب د 7330 ،ـ،
ص45
( )7المرجع السابق؛ ص46
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بناء نفسي خاص بو نتيجة لما لحؽ بو مف اعاقة كاحساسو باآلختبلؼ عف اآلخريف

ككتؤدم اإلعاقة اذا لـ نقدـ لو العكف الى إضطراب صكرتو عف ذاتو كىك حجر
الزاكية في البناء النفسي كيترتب عمى ذلؾ عدـ تحقيؽ التكافؽ مع نفسو كمع

اآلخريف  ,كلذلؾ تظير بعض المشكبلت السمككية لدييـ مثؿ العدكانية كالنشاط الزائد
كاإلنطكاء كاإلنسحاب كغيرىا مف السمكؾ غير المتكافؽ (السمكؾ المضطرب)  ،كمف

ىنا تبرز اىمية اإلرشاد النفسي لمصـ كالبكـ كالتي تيدؼ الى تقديـ المساعدة ليـ

مف أجؿ رعايتيـ نفسيان كتربيتيـ اجتماعيان كحؿ مشكبلتيـ اليكمية بما يساىـ في
تحقيؽ التكافؽ السكم ليـ عمى كافة االصعدة الجسدية كالنفسية كالسمككية

كاإلجتماعية كايضا نجد اف اإلرشاد النفسي بالنسبة لمصـ كالبكـ ىك مف أىـ قنكات
الخدمة النفسية التي يمكف أف تقدـ ليـ كالذيف يكاجيكف مشكبلت ليا صبغة إنفعالية
حادة بحيث يعجزكف عف مكاجيتيا دكف عكف أك مساعدة مف الخارج  ،ككذلؾ يمتد

الى تكفير الخدمات التي تجعميـ قادريف عمى التحكـ في إنفعاالتيـ كيصبحكف بذلؾ
أكثر إدراؾ لذاتيـ كالبيئة المحيطة بيـ كبالتالي زيادة قدراتيـ عمى السمكؾ اإليجابي
المناسب  ،كمف ىنا يمكف القكؿ بأف عممية اإلرشاد النفسي بالنسبة لمصـ كالبكـ ىي
عممية تعمـ بمعنى أف االصـ كاالبكـ الذم يمر بمرحمة إرشاد نفسي ناجحة بكؿ
تأكيد يمر بخبرة تعمـ كنمك كارتقاء نفسي في الكقت ذاتو .

كأف األصـ كاألبكـ يحتاج الى كسائؿ مساعدة في التعامؿ مع اآلخريف

فى المجتمع بطريقة سكية كمرغكبة ككذلؾ في حاجة الى التدخبلت العبلجية ,كىذا
يتـ بتقديـ العكف كالمساعدة كالرعاية التربكية كالنفسية التى تقكـ عمى دراسة
خصائصيـ كاىتماماتيـ كاالىتماـ بالجكانب اإليجابية في شخصية ىذه الفئات بدالن
مف التركيز عمى الجكانب السمبية كمظاىر العجز كاإلضطراب()1كتضيؼ الباحثة اف
الصـ كالبكـ حاجتيـ الي اإلرشاد التقؿ عف حاجة األفراد اآلخريف لو نسبة إلختبلؼ
مشاكؿ ىذه الفئة في كميا كنكعيا كطريقة التعبير عنيا لذا كجب الكقكؼ عمييا مف
جانب األخصائي النفسي لمعمؿ عمى مساعدتيـ في حؿ ىذه المشكبلت كالتغمب
عمييا .

()1عسؿ خالد ؛ ذوي االحتياجات الخاصةالنظرية والتدخالت االرشاديو  ،ط ، 1دف  ،دب ،
7317ـ  ،ص6
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بعض النظريات المفسرة لمحاجات االرشادية :
نظرية التعمم االجتماعي :
ذكر()1اف ىذه النظرية تنطمؽ مف افتراض رئيسي مفاداه اف االنساف كائف اجتماعي
يعيش ضمف ضمف مجمكعات يؤثر كيػتأثر بيا حيث يبلحظ سمككيات اآلخريف
كيتعمـ الكثير مف الخبرات كالمعارؼ كاالتجاىات كانماط السمكؾ االخرل مف خبلؿ
محاكاة ىذا السمكؾ  ,كبيذا المعنى فيي ترل اف العديد مف الدكافع االنسانية مكتسبة
مف خبلؿ عممية المبلحظة كالتقميد كفقا لمنتائج التي تتبع سمكؾ اآلخريف ,كتركز
عمى تأثير سمكؾ الفرد نتيجة كجكده ضمف الجماعة سكاء كاف ذلؾ في شكؿ تنافس
مع اآلخريف أك تعاكف معيـ اك مسايرة اك إنصياع ليـ  ,كما ترل ىذه النظرية أف
االفراد يضعكف اىداؼ معينة كيسعكف الى تحقيقيا كيضعكف عايير خاصة لمحكـ
عمى ىذه االىداؼ االمر الذم يثير لدييـ

كالدافعية كتكثيؼ الجيكد لتحقيؽ

المعايير التي يضعكنيا كىكذا فإف تحقيؽ االىداؼ يدم الى االشباع كتحقيقي حالة
مف الرضى  ،االمر الذم يدفع ىؤالء االفراد الى كضع اىداؼ جديدة كالسعي مف
أجؿ تحقيقيا ،تضيؼ الباحثة في ىذا الصدد أف الصـ كالبكـ أيضا لدييـ أىداؼ
يريدكف تحقيقيا كلكف يحتاجكف الى بعض المساعدة مف اآلخريف ,كعدـ تكفر
المساعدة يقمؿ مف دافعيتيـ كحماسيـ كالبقاء في نفس المكاف كعدـ السعي كراء
تحقيؽ اىداؼ اخرل  ,كأيضا يعتمد الصـ كالبكـ عمى حاسة البصر في تعمـ كثير
جدا مف السمككيات مف البيئة المحيطة كىذ قد ينعكس سمبان اك ايجابان.
نظرية التحميل النفسي :
ذكر()7اف فركيد فسر السمكؾ الفطرم لدل االنساف برؤيتو أف جميع دكافع
اإلنساف كرغباتو يمكف ردىا الى غريزتيف:
غريزة الحياة كغريزة المكت اك غريزة العدكاف كالتدمير .

( )7الزغمكؿ عماد  -الينداكم عمي فالح ؛ مدخل الي عمم النفس ،ط ،8دار الكتاب الجامعية ،
7314ـ  ،ص)790
( )7العيسكم عبدالرحمف ؛ عمم النفس العام  ،دار المعرفة الجامعية 7333 ،ـ ص53
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كتظير غريزة الحياة في كؿ مانقكـ بو مف اعماؿ ايجابية بناءة مف أجؿ المحافظة
عمى حياتنا كعمى استمرار كجكد الجنس البشرم اما غريزة المكت فيبدأ في سمكؾ
التخريب كفي اليدـ كالعدكاف عمى الغير كعمى النفس كالمجتمع يسعى الى تركيض
دكافع الفرد كتيذيبيا بحيث تصبح مقبكلة ,كبالنسبة لذلؾ فإف المجتمع يسعى الى
كضع الكثير مف الضكابط كالحكاجز التي تقؼ بيف الفرد كاشباع دكافعو الحيكانية
الفجة ككبت ىذه الدكافع اليعني انعداميا عمى االطبلؽ كلكف تسعى مف حيف آلخر
لكي تظير كلكي تطفك فكؽ سطح الشعكر كيحس الفرد بتأثيرىا كضغطيا عميو
.كىنا تضيؼ الباحثة اف الصـ كالبكـ قد تككف غريزة العدكاف لدييـ بصكرة كاضحة
نتيجة لمدكافع التي اليستطيعكف التعبير عنيا لآلخريف بسبب فقداف كسيمة التكاصؿ
كاالستعانة بطرؽ اخرل كفي ىذا الجانب قد يفيمو البعض كقد اليفيمو االخريف مما
يضاعؼ مف آثار عدـ التعبير عف ىذه الدكافع كعدـ اشباعيا .
النظرية االنسانية :
أشار()1اف نظرية ابراىاـ ماسمك تعتبر مف النظريات الرائدة في ميداف الدافعية
كيؤكد ماسمك أننا ينبغي اف ننظر الى الفرد ككؿ مركب فالشخص الكمي كليس جزء
منو ىك الذم يككف مدفكع فالكائف الحي الكمي ىك الذم يتحرؾ الى النشاط  ,كيقدـ
ماسمك مفيكـ التصاعد اليرمي لمغمبة اك السيطرة  ,كبيذا المفيكـ اف الحاجات ذات
المستكل االرقى ال تظير حتى يتـ اشباع حاجة اخرل اكثر غمبة كسيطرة,
كالحاجات التي تشبع التعد حاجة بعد  ،فالفرد محككـ ليس بإشباعاتو كلكف بما
يعكز كيحتاج اليو .
لذلؾ يفترض خمسة مستكيات لنظاـ الحاجات االساسية عمى النحك التالي :
المستكل االكؿ:الحاجات الجسمية (السعي الي الطعاـ كالماء كاليكاء ...الخ)
المستكل الثاني :الحاجات األمنية
المستكل الثالث:الحاجة لمحب كاالنتماء كتسمى الحاجات االجتماعية
المستكل الرابع  :الحاجة الى تقدير الذات
) )1منصكر طمعت  -الشرقاكم انكر؛ اسس عمم النفس العام  ،االنجمك المصرية 7330 ،ـ ،
ص155
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المستكل الخامس  :الحاجة الى تحقيؽ الذات
المخطط التالى يوضح ىرم ماسمو لمحاجات

تحقيؽ الذات
تقدير الذات
الحاجات االجتماعية (الحب كاالنتماء)

الحاجات االمنية
الحاجات الجسمية
الطعاـ -اليكاء –الماء .....الخ
()1

منصكر طمعت (7330ـ  ،ص)155

النظرية السموكية :
ترل النظرية بأف سمكؾ الكائف الحي ال يأتي نتيجة دكافع داخمية بؿ
منبيات فيزيقية حسية  ،فيي التسمـ بكجكد دكافع فطرية لدل الكائف الحي كانما
تفسر السمكؾ تفسير ميكانيكي  ،فالفعؿ الغريزم في نظرىا ليس إال سمسمة مف
الحركات اآللية العمياء التي تثير بعضيا البعض ،اما بالنسبة لمدكافع االخرل كدكافع
لمسمكؾ االجتماعي في االنساف مثبل فإنيـ يركف اف ىذه الدكافع مشتقة مف الحاجات
الفسيمكجسة العضكية البحتة كيتعمميا االنساف عف طريؽ التعمـ الشرطي ()7كىنا ترل
الباحثة انو قد تككف معظـ سمككيات الصـ كالبكـ ىي نتاج اتعمـ الشرطي لذا
الركابط االجتماعية لدل ىذه الفئة تعكس كيفية التعامؿ مع االخريف  ،كىذا قد يككف
تفسير إلنحياز تعامؿ ىذه الفئة مع مثيبلتيا كتجنبيا لمتعامؿ مع السامعيف نتاج
التجارب السمبية التي مرت عمييـ.

()1منصكر طمعت -الشرقاكم انكر؛ اسس عمم النفس العام  ،االنجمك المصرية 7330،ـ ،ص155
) )7العيسكم عبدالرحمف؛عمم النفس العام  ،دار المعرفة الجامعية 7333 ،,ـ  ،ص59
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ادرجت الباحثة عدد مف النظريات التي فسرت الحاجات اإلرشادية ككانت
كؿ نظرية تفسر الحاجات حسب كجية نظرىا حيث اف بعض النظريات اشتركت مع
أخرل في بعض الحاجات بالنقص أك الزيادة كنجد اختبلؼ النظريات في تفسير
الحاجات بعضيا اشترؾ مع االخرل في بعض الحاجات بالزبادة اك النقص كنجد اف
اختبلؼ النظريات في الحاجات اف دؿ فيك يدؿ عمى التنكع كاف كؿ نظرية مكممة
لبلخرل  ,كترل الباحثة اف ىذه النظريات صممت لبلفراد العادييف عمى اساس اف
جميع فئات المجتمع بحكجة الى اإلرشاد عمى السكاء كلكف عند األخذ بإحدل ىذه
النظريات عند التعامؿ مع الصـ كالبكـ يجب األخذ في عيف اإلعتبار افتقار ىذه
الفئة الى العنصر األساسي في التكاصؿ اال كىك المغة كايضان األخذ بطبيعة ىذه
الفئة كالكسائؿ كالطرؽ كاألساليب المتبعة في إرشادىـ عمى أساس أف ىذه الفئة
لدييـ إحتياجات خاصة تختمؼ كلك قميبلن عف األفراد العادييف.
تبنت الباحثة النظرية السمككية لمبلئمتيا لمبحث كمتغيراتو .
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المبحث الثاني
اإل تزان اإل نفعالي
تمييد :
تناكلت الباحثة في ىذا المبحث كؿ مف تعريؼ اإلتزاف اإلنفعالي كبعض
المصطمحات المرادفة لئلتزاف االنفعالي كعبلقتو ببعض المتغيرات كبعض النظريات
التي تناكلت ىذا المصطمح .
تعريف االتزان االنفعالي :
عرفو()1انو التعبير عف االنفعاالت بطريقة غير مضرة كايجاد الطرؽ المقبكلة
الميذبة لمقابمة االسباب التي قد تثير ىذه االنفعاالت.
()7

كذكر

انو المحكر المتصؿ الكمي أك البعد الثاني مف أبعاد الشخصية

أحد طرفيو العصابية  ،أك ىك قكة األنا كتعني القدرة عمى التكيؼ مع شركط الكاقع
كاإلحتفاظ بإرجاع إنفعالية متزنة كىك التكافؽ مع المطالب اإلجتماعية كالقدرة عمى
التحكـ في االنفعاالت كفي التعبير عنيا أيضان في مكاقؼ الغضب كالحزف كالفرح
كعند االطمئناف كالخكؼ كالخمك مف الصراعات المرضية كايضان يعني قدرة الفرد
عمى التحكـ في انفعاالتو كفي مكاجية المكاقؼ الصادمة لكي تتفؽ تمؾ االنفعاالت
كالمكاقؼ الخارجية كلذلؾ كاف االتزاف االنفعالي صفة الشخص الذم اليستجيب
بصكرة مبالغ فييا لتمؾ المكاقؼ الصادمة كما يقصد بو التفاؤؿ كعدـ التغمب
االنفعالي كالبشاشة كالشعكر بالصحة الجيدة كالتحرر مف الشعكر باالثـ  ,كما انو
مجمكعة مف الصفات الشخصية كالميارات االجتماعية كالكجدانية التي تمكف
الشخص مف تفيـ مشاعر كانفعاالت االخريف كمف ثـ يككف اكثر ترتيبا لحياتو
النفسية كاالجتماعية ام قدرة الفرد عمى التعامؿ مع نفسو كمع اآلخريف بحيث يحقؽ

) )1احمد عبد الباقي؛ عمم النفس ( اسسو – مبادئو – نظرياتو )  ،ط ، 7دار جامعة الخرطكـ

لمطباعة كالنشر7311 ،ـ ،ص.74

) )7عبداهلل مجدم؛ عمم النفس المرضي ،ب د  ،ب ف  7333،ـ  ،ص74
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أكبر قدر مف السعادة لنفسو كلآلخريف ,كىك التكازف كالكسط العدؿ البعيد عف االفراط
()1

كالتفريط

كما أشارت اليو

()7

انو كعي اإلنساف بمشاعره كقت حدكثيا كاستخداـ ىذه

المشاعر في إتخاذ القرار كالتعامؿ الجيد مع حاالت القمؽ كالضيؽ كالسيطرة كضبط
اإلنفعاالت كيتضمف ايضان القدرة عمى معرفة شعكر اآلخريف (التعاطؼ).
كما جاء بمعني قدرة الفرد عمى إدراؾ إنفعاالتو كمشاعره كادارتيا كتكجيييا مما
يؤدم الى تقدير الذات مع مركنة في الشخصية تدفع الى اإلنجاز كتحمؿ التكترات
كالضغكط مما يؤدم الى إيجابية العبلقات اإلجتماعية كالتفيـ العطكؼ مع اآلخريف
مع نظرة إيجابية لمحياة كالبحث عف مميزات اآلخريف كشجاعة في المكاجية دكف
ىركب مف المكاقؼ الصعبة مع قدرة عمى تقبؿ اآلخر كما ىك ميما كاف اإلختبلؼ
()0

في الرأم اك الثقافة

تعرفو الباحثة انو قدرة الفرد عمى إعطاء ردة فعؿ مناسبة كمتكازنة لممكاقؼ
اإلنفعالية المختمفة .
كعف اإلتزاف اإلنفعالي لمصـ كالبكـ نجد أف ىذه الفئة أكثر عرضة لمضغكط
النفسية كالقمؽ كالتكتر مف أقرانيـ العادييف مع ضركرة اإلشارة الى أف تأثير الصمـ
كالبكـ عمى الجكانب اإلنفعالية ليـ تختمؼ مف فرد الى آخر كذلؾ استنادان عمى
عكامؿ عديدة تتعمؽ بالظركؼ الخاصة الفردية  ،اال أف ذلؾ اليعني أف سكء التكافؽ
()4

اإلنفعالي نتيجة حتمية لؤلفراد الصـ كالبكـ

) )1نخبة مف المتخصصيف ؛ الذكاء الوجداني ،الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات ,القاىرة

7339 ،ـ  ،ص.7

) )7الخفاؼ إيماف عباس ؛ الذكاء االنفعالي  ،ط ،1دار المناىج لمنشر كالتكزيع7310 ،ـ ،
ص.74

) )0مكسى الرشاد ؛ الذكاء الوجداني وتنميتو في مرحمتي الطفولة والم ارىقة  ،ط ، 1عالـ الكتب

لمطباعة كالنشر ،القاىرة 7317 ،ـ  ،ص ب

) )4القمش مصطفى -المعايطو خميؿ ؛ سايكموجيا االطفال ذوي االحتياجات الخاصو2007 ،ـ ،ب
د  ،ص94
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كأيضان ىذا ماذكره()1اف الصـ كالبكـ عمى صعيد اإلنفعاالت فيـ يعانكف
مف مشكبلت إنفعالية سمككية كالقمؽ كعدـ اإلتزاف اإلنفعالي كسكء التكافؽ الشخصي
كاإلجتماعي كالشعكر بالنقص كاإلندفاعية كالسمكؾ اإلنفعالي كعدـ الثقة بالنفس
كأضاؼ()7كىكالء االشخاص يتكجب عمييـ اف يتحممك العجز الكمي يصبحكف في
مكقؼ يتفيمكف فيو تمامان األزمة اإلنفعالية كما يصيب الشخصية مف خمؿ يككف لو
آثار بعيدة المدل.
عالقة اإل تزان اإل نفعالي ببعض المتغيرات :
اإل تزان اإل نفعالي وعالقتو بالنضج:
إف الفرد عندما يكبر يعدؿ إنفعاالتو كيضبطيا كيسيطر عمييا بصكرة أكبر
مما كاف عميو في المراحؿ المبكرة مف حياتو  ،كما أف اإلتزاف اإلنفعالي ىك أنماط
سمككية مكتسبة يعمميا الفرد كما يتعمـ معظـ أنماط سمككو المختمفة كيكتسبيا عف
طريؽ التعمـ كمثاؿ لذلؾ :
التقميد والمحاكاة :
اف الطفؿ يمجأ عادة الى تقميد سمكؾ الكبار كمحاكاتيـ خصكصا المقربكف
منيـ كاالـ كاألب كاألخكاف ككذلؾ األفراد المحيطيف بيـ

()0

كتضيؼ الباحثة ايضا

اف الصـ كالبكـ يتعممكف مف المكاقؼ التي تكاجييـ كيؼ يعبركف عف إنفعبلتيـ
مستدليف بذلؾ عمي ماتعممكه مف الكبار كالمحيطيف بيـ  ،كما اف الصـ كالبكـ مف
الصعكبة بمكاف أف يتعممكا اإلتزاف اإلنفعالي عف طريؽ تقميد المحيطيف بو ألف
اإلتزاف اإلنفعالي ىك مشاعر داخمية كعمميات معرفية كثيرة تنعكس في سمككيات
الشخص فقط كقد اليككف ىناؾ أم تعبير في كجو الفرد يدؿ عمى أنو متزف انفعاليان
لذا ترل الباحثة انو مف الصعكبة بمكاف تعممو ألف االصـ كاالبكـ يعتمدكف عمي

))1القريطي عبدالمطمب ؛ ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم  ،عالـ الكتب  ،القاىرة7314 ،ـ،
ص189
) )7أبك عباءة صالح  -طاش عبد المجيد؛ اإلرشاد النفسي واالجتماعي ،جامعة االماـ محمد بف سعكد
االسبلمي ،الرياض7333 ،ـ ،ص147
()6احّذ سٙير ؛ انتىخيه واالرشاد انُفضي ِ ،روس السىٕذريت ٌٍىتبة  ،َ0222 ،ص37
74

حاسة البصر كيشاىدكف تعبيرات الكجو كيتعممكف منيا لذا مف الممكف اف يتعممك
اإلنفعاالت المختمفة ككيفية التعبير عنيا (الحزف –الفرح ...كىكذا) فقط.
عن طريق الفيم واالدراك :
اف الفرد يتعمـ الفرد بعض إنفعاالتو عف طريؽ الفيـ كاإلدراؾ كتتكقؼ ىذه الطريقة
عمى مدل عبلقة الفرد كفيمو لما قد يترتب عمى مكقؼ معيف مف نتائج كىذا الفيـ
يساعد في تككيف اإلستجابة اإلنفعالية ثـ نتيجة لفيـ كادراؾ الفرد لخطكرتيـ كىكذا
()1

يكتسب الفرد اإلتزاف اإلنفعالي نتيجة إدراؾ كفيـ النتائج كالمترتبات
عالقة اإل تزان اإلنفعالي بالدوافع :

أشار اليو()7انو كما لئلتزاف اإلنفعالي عبلقة كثيقة بالدكافع اذ يمكف
لئلنفعاالت أف تنشط السمكؾ كتكجيو كما تصؿ الدكافع األكلية كاإلجتماعية سكاء
بسكاء كيمكف أف يصاحب اإلنفعاؿ ايضان سمكؾ مدفكع أم ناتج عف دافع معيف كقد
يككف اإلنفعاؿ ىدفان .كترل الباحثة اف السمكؾ المدفكع دفعان ايضان يؤدم عند تحقيقو
الى شئ مف اإلتزاف اإلنفعالي.
عالقة اإل تزان اإل نفعالي بالشخصية :
تظير ىذه العبلقة فيما يسمي بالشخصية المتزنة انفعاليان كىذا مااكردتو
النظرية االنسانية بأف ليا القدرة عمى إدراؾ كمعرفة قدراتيا كامكاناتيا بشكؿ
مكضكعي – ليا القدرة عمى فيـ كادراؾ مايحيط بيا في البيئة – كليا القدرة عمى
ضبط الذات – كتتسـ بالتفتح كالسعي كراء إكتساب الخبرة مف خبلؿ تجاربو الذاتية
– كشعكرىا بالحرية كاف اختياراتو تنبع مف تمؾ الحرية التي يمتمكيا مف دكف
اإلعتماد عمى اآلخريف كالكصكؿ الى ىدفيا – كما أشارت النظرية الكجكدية الى

) )1الزغمكؿ عماد  -الينداكم عمي ؛ مدخل الي عمم النفس ،ط ، 8دار الكتاب الجامعية7314،ـ ،
ص464
))7عبدالخالؽ احمد ؛ اسس عمم النفس العام  ،ط ، 0دار المعرفو الجامعيو،د ب 7333 ،ـ ،

ص.473
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بعض الصفات كىي :
القدرة عمى التعبير عف اإلنفعاالت بشكؿ صحيج مبتعدة عف حاالت القمع ك
التعبير عنيا بشكؿ فكرم ك تستطيع ىذه الشخصية االختيار بيف ىذيف الحالتيف
كيرجع الى مدل شعكر الفرد بالحرية كاف الفرد يعبر عف مشاعره بحرية كصدؽ ،
فيك يضحؾ بإستمتاع شديد كما يبكي دكف حدكد في خمكتو كىناؾ مكاقؼ تحتـ
عمى الفرد أف يكبت إنفعاؿ الضحؾ أك يؤجمو الى كقت آخر كىي سمة مف سمات
()1

الشخصية المتزنة كالناضجة

.

اإل تزان اإل نفعالي والصحة النفسية :
يظير ىذا اإلرتباط في أف التخفيؼ مف حدة اإلنفعاالت التي يتعرض ليا
اإل نساف سكاء في العائمة اك العمؿ اك في المحيط بصفة عامة يعتبر مف الكسائؿ
اليامة في حفظ التكازف النفسي الجسمي لمذات مما يكسب االنساف مناعة ضد
االمراض الجسمية

()7

.

بعض المصطمحات المرادفة لالتزان االنفعالي :
ىناؾ بعض المصطمحات التي تعطي نفس المعني لكممة اتزاف انفعالي كمنيا :
الذكاء االنفعالي :
أشارت اليو()0انو االستخداـ الذكي لبلنفعاالت كاعتماد الفرد ىمى ادارة انفعاالتو
بنجاح لتساعده في تكجيو سمككو كتفكيره بطرؽ تعزز مف نتائجو ,كما انو معرفة
العكاطؼ الخاصة كالتحكـ في الميكؿ كتاجيؿ االشباع كالتغمب عمى االحباط
كالمشاركة االنفعالية كالعبلقات الجيدة مع االخريف.

) )1مجيد سكسف ؛ اضطرابات الشخصية (انماطيا وقياسيا ) ،ط ،7دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،
عماف 7315 ،ـ ،ص167
) )7عشكم مصطفي ؛ مدخل الي عمم النفس المعاصر  ،ط ، 1دار المطبكعات الجامعية،

7331ـ  ،ص.164

) )0الخفاؼ ايماف؛ الذكاء االنفعالي ،ط ، 1دار المناىج لمنشر كالتكزيع 7310 ،ـ  ،ص.77
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الذكاء العاطفي :
ذكر()1انو إتسع ليشمؿ خمسة مجاالت أساسية :
أف يعرؼ كؿ إنساف عكاطفو :كذلؾ يعني الكعي بالنفس كالتعرؼ عمى شعكر ما
كقت حدكثو .
إدارة العكاطؼ :إف التعامؿ مع المشاعر لتككف مشاعر مبلئمة كقدرة تتبني عمى
الكعي بالذات كىي القدرة عمى تيدئة النفس كالتخمص مف القمؽ الجامح كالتيجـ
كسرعة االستثارة كنتائج الفشؿ مع ىذه الميارة العاطفية االساسية ,كاف مف يفتقركف
الى ىذه المقدرة يظؿ كؿ منيـ في حالة عراؾ مستمر مع الشعكر بالكآبة اما مف
يتمتعكف بيا فيـ ينيضكف في كبكات الحياة كتقمباتيا بسرعة أكبر .
تحفيز النفس  :ام تكجيو العكاطؼ في خدمة ىدؼ ما الف التحكـ في االنفعاالت
بمعنى تأجيؿ االشباع ككقؼ الدكافع المكبكتة التي ال تقاكـ .
التعرؼ عمى عكاطؼ االخريف اك التقمص الكجداني  :كىك مقدرة اخرل تتأسس
عمى الكعي باالنفعاالت  ,كىك ميارة انسانية جكىرية بحؽ.
تكجيو العبلقات االنسانية  :فف العبلقات بيف البشر معظمو ميارة في تطكيع
عكاطؼ االخريف ,ىذه القدرات ىي التي تكمف كراء التمتع بالشعبية كالقيادة كالفعالية
كفي عقد الصبلت مع االخريف .
الذكاء الوجداني:
أشار اليو انو مفيكـ يشير الى تكافر مجمكعة مف السمات اك الصفات الشخصية
التي تتعمؽ بكجكد ميارات إجتماعية كجدانية تمكف الشخص مف تفيـ حاالتو
()7

النفسية كتفيـ إنفعاالت كمشاعر اآلخريف كمف ثـ أكثر قدرة عمى ترشيد النفس
أشار اليو أنو يتمثؿ في اآلتي

()0

:

)(1جكلماف دانياؿ ؛ الذكاء العاطفي ،ب ف  ،ب د 7333 ،ـ ،ص77

) )7إبراىيـ عبد الستار -إبراىيـ رضكل؛ عمم النفس اسسو ومعالمو ودرساتو  ،ط ،0مطابع

اليندسية  ،طيراف7330،ـ ،ص.440

))0العبيدم محمد ؛ عمم النفس االكمنيكي ،ط ،1الدار الثقافية لمنشر كالتكزيع  ،عماف7339 ،ـ ،

ص.044

72

القدرة عمي ضبط النفس في المكاقؼ التي تثير اإلنفعاالت كأف يعبر الفرد عف
إنفعاالتو بصكرة ناجحة بعيدان عف تعبيرات الطفكلة  ،كأف يككف قادر عمى تأجيؿ
لذاتو العاجمة كاحتماؿ اآلـ ذلؾ كأف يككف قادر عمى معاممة الناس عمى أساس
كاقعي ال يتأثر بمشاعره كانفعاالتو عنيـ .
بعض النظريات المفسرة لل تزان اإل نفعالي :
نظرية السمات :
()1

اشار الييا

اف السمة مفيكـ مجرد النبلحظو بطريقة مباشرة بؿ نبلحظ مؤشرات

كافعاؿ معينة تعمـ عمى اساسيا  ,فالسمة نتيجة مف المبلحظات الفعمية لمسمكؾ ,
كما اشار الي

انيا تمثؿ قكة األنا كيمثؿ ىذا العامؿ اإلتزاف اإلنفعالي مقابؿ

العصابية اك عدـ النضج اإلنفعالي كالشخص المتزف انفعاليان ىك الشخص الناضج
الثابت الكاقعي دمث األخبلؽ المتحرر مف األعراض العصابية كىك كذلؾ كاقعي
بالنسبة لبعض االمكر ليس لديو ىمكـ كال أعراض خاصة بتكىـ المرض ،ىادئ
صبكر مثابر يعتمد عميو.
النظرية اإل نسانية :
يرل ركجرز أف ىناؾ جيازيف لتنظيـ السمكؾ (الذات كالكائف الحي ) كيحدث
اإلتزاف اإلنفعالي عندما يعمؿ الجيازيف في حالة إنسجاـ كتعاكف كاف معارضة كؿ
منيما قد ينتج عنو تكتر كعدـ إتزاف  ،كاف الفرد يكلد كىك مزكد بقدرة عمى معرفة
الحقيقة كالتي تظير مف خبلؿ (مصادره الذاتية ) كما اطمؽ عمييا النزعة لممعرفة
بإعتبارىا حاجة فطرية تدفع الى تعمـ األسمكب الذم مف خبللو يمكف السيطرة عمى
البيئة كأف يتجنب الكضع اك الحاؿ الذم يجعمو مسيط انر عميو مف قبؿ قكل خارجة
()7

عف ذاتو
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نظرية التحميل النفسي :
ذكر()1اف ىذه النظرية أشارت الى اإلتزاف اإلنفعالي بقكة األنا اذ انو
العنصر الثاني مف عناصر الشخصية عند فركيد أك ىك الذات الكسطى تمؾ التي
تسير حسب مبدأ الحقيقية اك المنطؽ اك التعقؿ فالذات كالمدير الذكي الذم يسعى
الى تحقيؽ بقاء الفرد بقاء متكامؿ كذلؾ بالتكفيؽ بيف مطالب اليك كمطالب الضمير
كمطالب الذات العميا تمؾ المطالب المتناقضة ككذلؾ مطالب البيئة الكاقعية  ,فاالنا
تشبو الجياز التنفيذم في الفرد فيك الذم يتحكـ في مطالب اليك كمطالب الذات
العميا كينظـ االتصاؿ بالعالـ الخارجي كيسير االنا حسب مبدأ الكاقع كليس مبدا
المذة كما ىك الحاؿ بالنسبة لميك فاألنا تعمؿ ككسيط بيف الذات العميا المتزمتة
صاحبة المبادئ كالمثؿ االخبلقية كبيف اليك صاحبة مبدا المذة كالشيكة .
نظرية االبعاد :
تحدث عنيا()7اف كاتؿ اشار الى اإلتزاف اإلنفعالي في نظريتو في بعد العصابية

كاإلتزاف كيقابؿ ىذا البعد بيف مظاىر حسف التكافؽ كالنضج كالثبات اإلنفعالي

كبيف إختبلؿ ىذا التكافؽ كالتغمب كزيادة ردكد الفعؿ اإلنفعالية كالشككل مف

إضطرابات بدنية كغامضة  ،كالعصابية ليست ىي العصاب(اإلضطراب النفسي) بؿ

اإلستعداد لئلصابة عند تكفر شرط اإلعصاب (الضغكط كالمكاقؼ العصبية ) أم اف
العصاب =العصاب ×المكاقؼ العصبية ,كيرل ايزيؾ اف االرجاع العصبية تظير
عمى أساس مكركث كترتبط العصابية بزيادة تغير اك تقمب الجياز العصبي البلرادم

(المستقؿ( كبخاصة الفرع السمبتاكم كمف ناحية اخرل فأف االستجابة العصابية
استجابة غيرتكيفية تـ تعمميا تبعا لممبادئ المألكفة لمتدعيـ عمى اساس خبرات اشراط
حدثت في عمر مبكر اك تعمميا الفرد في عمر متاخر كتبقى ىذه االستجابة النيا

تخفض القمؽ كالتكتر كلكف في حاالت كبيرة فإف ىذه االستجابات العصابية

المشركطة تنطفئ بعد فترة مف الكقت نتيجة لنقص التدعيـ اك الخبرات مضادة
لبلشراط .

) )1مجيد سكسف ؛ اضطرابات الشخصية (انماطيا وقياسيا )  ،ط ،7دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،
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المبحث الثالث
الصم والبكم واالخصائي النفسي
اوالً  :الصم والبكم
تمييد :
تناكلت الباحثة في ىذا المبحث جزئيف الجزء االكؿ يضـ الصـ كالبكـ تناكلت فيو
تعريؼ الصـ كالبكـ كتصنيؼ الصـ كالبكـ كأسباب الصمـ كالبكـ كأنكاع الصمـ
كالبكـ كخصائص الصـ كالبكـ كطرؽ التكاصؿ معيـ  ،كيحتكم الجزء اآلخر عمى
األخصائي النفسي تناكلت الباحثة في ىذا الجزء تعريؼ لؤلخصائي النفسي كالميثاؽ
األخبلقي لؤلخصائي النفسي كالمبادئ التي يجب اف يمتزـ بيا  ،كخصائص
األخصائي النفسي كدكره مع الصـ كالبكـ .

الصم والبكم :
تعريف الصمم والبكم:
إختمفت تعريفات الصـ كالبكـ لتعدد الميتميف بيذه الفئة كلبلسباب المؤدية
ليذه االعاقة :
تعريف االصم:
التعريؼ الطبي  :يؤكد مافقده الفرد مف سمع بإختبارات السمع حيث يعرؼ االصـ
بانو مف يفقد سمعا قدره  93ديسبؿ (كحدة صكتية ) أك اكثر  ,كالطفؿ االصـ ىك
الذم اليستطيع السمع حتى كلك إستخدـ مكبرات الصكت اك المعينات الصكتية .
التعريؼ التربكم  :ىك الطفؿ الذم اليستطيع اف يكتسب المغة سكاء استخدـ
()1

معينات سمعية صكتية اك بدكنيا الف حاستو السمعية التؤدم كظيفتيا .

تعريف البكم :
ىك العاجز عف التكاصؿ بالكبلـ اك التعبير المغكم  ،كقد يككف الفرد عاجز عف
الكبلـ كالتكاصؿ مع اآلخريف بالمغة بسبب عيب خمقي اك اصابة مركزية في
مراكز الكبلـ بالمخ اك بسبب قصكر كضعؼ اك عطب اك اصابة في مراكز السمع
) )1الظاىر قحطاف ؛ مدخل لمتربة الخاصة  ،ط7338 ،7ـ  ,ب د ،ص.119
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كبالتالي ال يتحقؽ اكتساب المغة بالمحاكاة مف قبؿ فيـ مدلكؿ االلفاظ كمعناىا كقد
يككف اإلضطراب مكضعي أم يتمركز في نطاؽ االذف كالفـ كما يرتبط بيما مف
خصائص كظيفية كفسيمكجية كقد يككف الفرد االبكـ سميـ مف الناحية العضكية
كيككف البكـ في ىذه الحالة عرض نفسي حتى انو يعجز في القدرة عمى التداعي
كالتعبير المغكم كالكظيفي مثؿ الحاالت اليستيرية كالعصبية الصادمة التي تفقد
()1

القدرة عمى التعبير

تصنيف الصم والبكم :
الصمـ قبؿ المغكم  :حدكث االعاقة مبك انر في حياة الطفؿ كذلؾ قبؿ تطكر المغة
كالكبلـ لديو مما يجعمو غير قادر عمى اكتساب الكبلـ كالمغة بطريقة طبيعية .
الصمـ بعد المغة :يحدث بعد تككف الميارت المغكية كالكبلمية قد تطكرت لدل
الشخص كقد يحدث ىذا الصمـ فجاة اك تدريجيا عمى مدل فترة زمنية طكيمة
كيسمس بالصمـ المكتسب كقد يفقد الشخص جانب كبير مف كبلمو الذم يككف قد
()7

اكتسبو الحقا

أسباب الصم والبكم :
ذكر ()0اف مف اسباب الصـ كالبكـ:
اسباب (قبؿ الكالدة – اثناء الكالدة – بعد الكالدة )
تشمؿ االسباب قبؿ الكالدة كاثناء الكالدة عمى اآلتي (اصابة االـ الحامؿ بالحصبة
االلمانية اثناء الحمؿ خاصة االشير الثبلث االكلى– سكء تغذية االـ الحامؿ –
اختبلؼ العامؿ الريسي بيف االـ كالطفؿ –نقص االككسجيف الكاصؿ مف االـ الى
الجنيف خبلؿ فترة الحمؿ كاثناء الكالدة– اصابة االـ باالمراض الزىرية قبؿ كاثناء
الكالدة –عدـ الكعي الكافي لممرأة– تصمب عظيمات السمع.

) )1العيسكم طارؽ ؛ سيكموجية االصم ،دار المعرفة الجامعية  ،د ب 7313 ،ـ  ،ص17
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اسباب ما بعد الكالدة :
إصابة الطفؿ بالحصبة األلمانية – إلتياب السحايا – تعرض الطفؿ
لحكادث كاصابات في األجزاء المسئكلةعف السمع في المخ –اإلصابة بالنكاؼ –
إرتفاع درجة الح اررة –المفرقعات أك االصكات العالية المستمرة -التياب نخاع العظـ
– تككف المادة الصمغية –ثقب الطبمة – كىناؾ أسباب تتعمؽ بمكاف اإلصابة
كتشمؿ اإلعاقة الحس عصبية في األذف الداخمية .
انواع الصمم والبكم :
ذكر ( )1اف مف انكاع الصمـ:
صمـ مفاجئ  :ىك فقداف السمع الحسي العصبي الشديد كيحدث في فترة زمنية
بسيطة كىك يصيب أحد االذنيف بسبب التياب فيركس مما يؤدم الي الصمـ
المفاجئ كمف اسبابو االصابة باالمراض التالية ( النكاؼ – الحصبة – االنفمكن از
الشديدة – الجدرم المائي – كغيرىا مف االمراض.
الصمـ النفسي اليستيرم :
نكع مف الصمـ بحدث بسبب تعرض الشخص لصعكبات نفسية شديدة
كضاغطة كقد يشفي الصمـ مع زكاؿ اسباب الصعكبات كالمشكمت كيكمف ىذا
الصمـ في اف جميع االعضاء العضكية لحاسة السمع تككف طبيعية كسميمة تماما
عند الفحص الطبي.
انواع البكم :
إنيا تتمثؿ في:
البكـ االختيارم :
رفض التحدث المستمر في مكقؼ اك اكثر مف المكاقؼ االجتماعية
المختمفة كيصاب بو بعض االطفاؿ في سف المدرسة ممف لدييـ حصيمة كقدرة عمى
الكبلـ بشكؿ طبيعي كحسب ماجاء في دليؿ التشخيص لبلضطرابات العقمية انو
يجب اف يستمر الصمـ االختيارم اك البكـ االختيارم لدل الحالة مدة التقؿ عف
شير كيؤدم الى مشاكؿ دراسية تعميمية كمشكبلت في التكاصؿ االجتماعي كيجب
) )1العيسكم طارؽ؛ سيكموجية االصم ،دف ،دب 7313 ،ـ  ،ص9
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اف ال يككف ناتج الخجؿ اك الحرج مرتبط بكجكد اضطراب في النطؽ اك المغة
كالتمعثـ  ،كما يعرؼ البكـ االختيارم بكصفو اضطراب في الدافعية ليس ناتج عف
شذكذ جكىرم في إستيعاب المغة اك إنتاجيا فاألطفاؿ البكـ اختياريان يكصفكف بأنيـ
سمبيكف خجكلكف يستغمكف اآلخريف كمعارضكف كمعزكلكف إجتماعيان كيميؿ أدائيـ في
المكاقؼ اإلجتماعية الى التدني كيظير اإلضطراب عادةن كيظير قبؿ سف الخامسة
كلكنو يشخص صمت اختيارم عند دخكؿ الطفؿ المدرسة في عمر  6سنكات كىك

ظاىرة مرضية قد تكجد لدل األطفاؿ كرد فعؿ لسكء التكافؽ االجتماعي خاصة اذاء
مكاقؼ اجتماعية معينة حيث يمزـ الطفؿ السككت كالخجؿ الكبلمي الزائد الى حد
()1

يمنعو مف الحديث مع اآلخريف
الخرس اليستيرم :

خرس كامؿ كمع ذلؾ يستطيع اف يسمع كاف يكتب افكاره لآلخريف اك يقكليا
باإلشارة كيصاب المريض بشمؿ في المساف كالشفتيف كتككف الحباؿ الصكتية سميمة
كيستطيع االخرس اف يكح كيصدر صكت عند الكحة.
خصائص الصم والبكم :
ىناؾ خصائص يتميز بيا الصـ كالبكـ تذكر منيا الباحثة اآلتي :
الخصائص النفسية والسموكية :
اف الصمـ كالبكـ ليس لو التاثير ذاتو عمى جميع االشخاص حيث اليمثؿ
ىؤالء االشخاص فئة متجانسة فكؿ لو خصائص فريدة فالتأثير يختمؼ بإختبلؼ عدة
عكامؿ منيا (عمر الشخص عند حدكث االعاقة – سرعة حدكثيا – الكضع السمعي
لمكالديف –سبب االعاقة –الفئة االجتماعية كاالقتصادية ) كغير ذلؾ كميما يكف
االمر فمف المتكقع اف تؤثر االعاقة عمى الخصائص النمائية المختمفة كذلؾ ألف
()7

مظاىر النمك متداخمة كمترابطة .

()1

العيسكم طارؽ؛ سيكموجية االصم ،دف ،دب 7313 ،ـ  ،ص13
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الخصائص اإلجتماعية واالنفعالية :
اف المغة ىي الكسيمة االكلى في التكاصؿ لذلؾ يعاني الصـ كالبكـ مف
مشكبلت تكيفية في نمكىـ االجتماعي كذلؾ بسبب النقص الكاضح في قدراتيـ
المغكية كصعكبة التعبير عف انفسيـ كصعكبة فيميـ لبلخريف سكاء كاف ذلؾ في
مجاؿ االسرة اك العمؿ اك المحيط االجتماعي بشكؿ عاـ  ,لذا يبدك االصـ كاالبكـ
ككأنو يعيش في عزلة مع االفراد العادييف الذيف ال يستطيعكف فيمو  ,كىـ مجتمع
االكثرية الذم يستطيع اف يعبر بمغة االشارة اك بمغة االصابع كليذا يميؿ الصـ
كالبكـ الى تككيف النكادم كالتجمعات ذات االىميةخاصة بالنسبة ليـ بسبب تعرض
الكثير منيـ لمكاقؼ االحباط التي تترتب نتائج التفاعؿ االجتماعي بيف االفراد
الي التفاعؿ

العادييف كالصـ حيث انيـ يحاكلكف تجنب المكاقؼ التي تؤدم

االجتماعي بيف مجمكعة مف االفراد كيميمكف الى اقامة عبلقة اجتماعية مع فرد كاحد
اك اثنيف ,لذلؾ فيـ يميمكف الى العزلة ككذلؾ يعانكف مف بطء في النضج االجتماعي
مقارنة بأقرانيـ السامعيف كذلؾ بسبب مشكبلت التكاصؿ المفظي ليذه الفئة

()1

.

الخصائص المغوية :
أشارت الييا ()7اف الصمـ كالبكـ يؤثر بشكؿ كاضح عمى النمك المغكم ألنو
الييحدث تغذية راجعة مناسبة عند صدكر االصكات خاصة في مرحمة المناغاة
كاليحدث تعزيز مف قبؿ اآلخريف.
الخصائص المعرفية :
اف ذكاء االشخاص الصـ كالبكـ اليتأثر بيذه االعاقة كما التتأثر قابميتيـ لمتعمـ
()0

كالتفكير التجريدم مالـ يكف لدييـ مشاكؿ في الدماغ مرافقة ليذه االعاقة

) )7القمش مصطفى  -المعايطو خميؿ ؛ سايكموجيا االطفال ذوي االحتياجات الخاصو7337،ـ،
ص90

) )7ككافمحو تيسير؛ عمم النفس التربوي وتطبيق مجال التربيو ،ط ،1المسيره لمطباعة كالنشر،
7334ـ  ،ص136ـ
( )1النكايسة فاطمة ؛ ذوو االحتياجات الخاصة التعريف بيم وارشادىم  ،ط ، 1دار المناىج لمتكزيع
كالنشر ،عماف7310 ،ـ ،ص777
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الخصائص التربوية (التحصيل الدراسي ):
مف الطبيعي اف تتاثر الجكانب التحصيمية لبلصـ كاالبكـ كبخاصة في مجاؿ
القراءة كالكتابة كالحساب كذلؾ بسب اعتماد ىذه الجكانب التحصيمية اعتماد اساسي
عمي النمك المغكم ,كاالنخفاض في التحصيؿ االكاديمي يمكف ارجاعو الى عدـ
مبلئمة المناىج الدراسية

ليـ حيث انيا مصممة باالصؿ لبلفراد السامعيف

كانخفاض في الدافعية لمتعمـ في الغالب لدييـ نتيجة ظركفيـ النفسية الناجمة عف
الصمـ كالبكـ كعدـ مبلئمة طرائؽ التدريس (اساليب ) لحاجاتيـ فيـ بحاجة الى
()1

اساليب تدريس فعالة تناسب كظركفيـ

طرق التواصل مع الصم والبكم :
أشار الييا ()7انيا تنقسـ الى :
قراءة الكالم :
يشار الييا احيانا بقراءة الشفاه كيقصد بيا تعميـ الطفؿ عمى إستخداـ مبلحظاتو
البصرية لحركة الشفاه كمخارج االصكات
الطريقة اليدوية(لغة االشارة ):
تشير الطريقة اليدكية في االتصاؿ الى استخداـ اليديف في التعبير بدال مف
النطؽ المفظي كتنقسـ الطريقة اليدكية الى االشارة الكمية كابجدية االصابع كغالبا
مايصطمح عمى الطريقة اليدكية في االتصاؿ بمغة االشارة .
التواصل الكمي:
طريقة التكاصؿ الكمي عبارة عف استخداـ اكثر مف طريقة مف الطرؽ السابقة معا
في االتصاؿ مع الصـ فيي تساعد في التغمب عمى الثغرات التي تنجـ عف استخداـ

) )1القمش مصطفى  -المعايطو خميؿ ؛ سايكموجيا االطفال ذوي االحتياجات الخاصو ،ب د  ،ب ف
7337 ،ـ ،ص90

) )7المغاكرم تامر؛ االعاقة السمعية بين التاىيل والتكنموحيا  ،كمية التربية  ،االسكندرية7316 ،ـ
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ام منيما بشكؿ منفرد عبلكة عمى انيا تستجيب بشكؿ افضؿ لمخصائص المتميزة
لكؿ اصـ كابكـ .
كما اف درحة االعاقة كالعمر الذم حدثت فيو كمدل تكافر الخدمات المختمفة
كقكاميس لغة االشارة كالكسائؿ االخرل عكامؿ ىامة في تحديد طريقة التكاصؿ
االكثر مناسبة(. )1

الخصائي النفسي:
تعريف االخصائي النفسي :
اشار اليو

()7

أنو احد العامميف في مجاؿ الخدمة النفسية كيككف حاصؿ عمى

درجة الدبمكـ اك البكبلريكس اك الماجستير اك الدكتكراه في عمـ النفس كيعمؿ في
تخصصو.
خصائص االخصائي النفسي :
الخصائص الشخصية كالمينية :
ذكر ()0أنو البد اف يتكفر في االخصائي النفسي االتي مف الخصائص
المينية كالشخصية كمنيا (االلماـ بالمعرفة العممية كالمتخصصة في مجاؿ التربية
النفسية كخدماتو االنمائية كالكقائية كالعبلجية التي تعتمد عمى فيـ سمكؾ مقدـ
الخدمة القدرة عمى تفسيره – كايضا اف يطكر قدراتو المعرفية كالميارية في مجاؿ
التربية النفسية عف طريؽ االطبلع عمى المراجع العممية كاالشتراؾ في الدكريات
المتخصصة كحضكر المؤتمرات كالندكات في مجاؿ االختصاص كالمشاركة الفعالة
– الكفاءة الذىنية التي تمنحو القدرة عمى فيـ شخصية طالب الخدمة كحاجاتو
كمطالبو االرشادية مف خبلؿ سعة اطبلع االخصائي النفسي في مجاؿ تخصصو –
) )1المغاكرم تامر؛ االعاقة السمعية بين التاىيل والتكنموحيا  ،كمية التربية  ،االسكندرية7316 ،ـ
 ،ص13
))7حمدم عبد العظيـ ؛ ميارات التوجيو واالرشاد في المجال المدرسي  ،دار أكالد الشيخ ،اليرـ ،
7310ـ ،ص.18
) )0مجدم عبد العظيـ ؛ ميارات التوجيو واالرشاد في المجال المدرسي ،دار اكالد الشيخ  ،اليرـ،

7317ـ  ،ص.77
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اف ال يستخدـ االخصائي النفسي أدكات فنية أك أساليب مينية اليجيد تطبيقيا
كتفسير نتائجيا.
كأيضان اضافت ()1اآلتي( :التطابؽ كاالنسجاـ مف خبلؿ تعدد االدكار التي
يقكـ بيا كيجب اف يبقى طبيعيان دكف تكمؼ كدكف زيؼ كاف يتحمى بالذكاء الكجداني
كالعاطفي كاف يشعر بالطريقة التي يشعر كيفكر بيا طالب الخدمة كالرعاية االيجابية
باف ييتـ المرشد بالتركيز عمى إحتياجات طالب الخدمة أكثر مف إحتياجاتو الخاصة
كأف يتبادؿ اإلستشارات اإلرشادية مع زمبلئو المتخصصيف التي يمكف أف يحصؿ
عمييا مف طبيب العائمة أك ممف يجد منيـ الفائدة في تقديـ اإلستشارة كالعكف كأف
يككف قادر عمي تكطيد العبلقة بيف المؤسسة التي يعمؿ بيا كبيف المجتمع الخارجي
كتشجيع تبادؿ الخدمات كاآلراء فيما بينيـ  ،كالقدرة عمى التعاكف كالمشاركة مع
الزمبلء كاتخاذ الق اررات السميمة القائمة عمى اسس عممية.
كاضاؼ الييا ()7تعد خصائص االخصائي النفسي العامؿ الحاسـ في
تحقيؽ اىداؼ العممية االرشادية كمف ثـ نجاحيا اك فشميا كقد اكد العمماء كالباحثيف
اف العنصر االكثر اىمية في نجاح االممية االرشادية ليس تبني نظرية معينة اك
استخداـ اسمكب ما اك اتباع اجراءات محددة في ىذه العممية كانما ىك بناء عبلقة
ارشادية تقكـ عمى اساس كجكد اخصائي نفسي يتسـ بالمشاركة الكجدانية كالتطابؽ
كاالنسجاـ بيف اقكالو كافعالو كالصدؽ كاالصالة كاالعتبار (االحتراـ) االيجابي غير
المشركط لطالبي الخدمة النفسية كيمكف تمخيص ىذه الخصائص في اربعة جكانب:
خصائص أخالقية:
الصدؽ كاإلخبلص كالتفاني كاإليثار كالميؿ الى مساعدة اآلخريف
كمساندتيـ كالتعاكف معيـ كالصبر كالتحمؿ كتقبؿ االخريف كالرفؽ بيـ كالتسامح إزاء
) )1الحريرم رافدة  -االمامي سمير ؛7311ـ ،االرشاد النفسي والتربوي والمؤسسات التعميمية ،ط1
 ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  ،الرياض ،ص170
) )7القريطي عبدالمطمب ؛ ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم  ،عالـ الكتب  ،القاىرة 7314،ـ،
ص06
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اخطائيـ ,كالتطابؽ بيف االقكاؿ كاالفعاؿ كالمشاعر كالتصرفات كاحتراـ المسترشد
ككفالة حرية التعبير كاالمانة كالتقبؿ غير المشركط لطالب الخدمة النفسية كما ىك
بغض النظر عف ظركفو أك سمككو ,الحمـ كاالىتماـ كاحتراـ مشاعر االخريف
كااليماف بمقدرة كؿ فرد عمى النمك كالتغيير كاتخاذ افضؿ الق اررات لنفسو ,الشعكر
بالكرامة كاالعتزاز بالنفس.
خصائص مينية :
اإللتزاـ الميني كاحتراـ اخبلقيات المينة ،التعميـ المستمر عمكمان كفي
مجاؿ االرشاد النفسي خاصة ،المقدرة عمي الضبط كالتنظيـ كالقيادة ،الحفاظ عمى
سرية المعمكمات ،االكتفاء الذاتي ،الطمكح الميني ،ميارات االتصاؿ ،التخطيط
كالتقييـ  ،اتخاذ الق اررات  ،التنبكء كتحديد المآؿ ،التمكف مف الميارات البلزمة لممياـ
اإلرشادية مثؿ:
 ميارات بناء العبلقة االرشادية– ميارات تشخيص المشكبلت – ميارات كضعاألىداؼ اإلرشادية العامة كالخاصة بدقة لكؿ طالب خدمة نفسية – ميارات إنتقاء
طريقة مناسبة لبلرشاد  ،ميارات تقكيـ نتائج العممية االرشادية  ،ميارات إنياء
()1

اإلرشاد بعد تحقيؽ أىدافو

خصائص مزاجية انفعالية:
النضج كاالتزاف االنفعالي كفيـ الذات كتقبميا كضبط النفس كعدـ الغضب
كالتعاطؼ كالمشاركة الكجدانية كفيـ افكار االخريف كمشاعرىـ كالثقة بالنفس
كباالخريف كالقيـ الركحية كاالنسانية كالتركم في الحكـ كالتحرر مف مشاعر التناقض
كالنقص كالقمؽ كاالحباط كالكد كالدؼء كالحيكية كالنشاط كقكة الشخصية كالمقدرة
عمى التأثير .
خصائص عقمية معرفية:
الذكاء كالتفتح كاتساع االفؽ كاالىتمامات كالتفكير االبداعي كالمكضكعية في الحكـ
كاتخاذ الق اررات كالمركنة العقمية كعدـ الجمكد كالسماحة الفكرية كعدـ التعصب لرأم
) )1القريطي عبدالمطمب؛ إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم  ،عالـ الكتب ،القاىرة 7314 ،ـ،
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اك مبدأ اك اسمكب اك طريقة معينة ,كااللماـ باالحداث الجارية ,كالكفاءات العقمية
(المعرفة كالمقدرة عمى البحث).
الميثاق الخالقي لألخصائي النفسي:
نظ ار ألف عمؿ األخصائي النفسي متشعب كمتنكع فيجب أخذ ماكرد في ىذا
الميثاؽ ككحدة متكاممة يضاؼ بعضيا الى بعض كالبد لؤلخصائي النفسي أف يحترـ
ىذا الميثاؽ كيعمؿ بو كقد كردتيا الباحثة كاآلتي:
اف يتحمى االخصائي النفسي باالخبلؽ االسبلمية قكال كعمبل كاف يتحمى
بالصبر كاالمانة كتحمؿ المسئكلية كاف يتحمى بالمركنة في التعامؿ مع طالبى
الخدمة – اف يتميز باالخبلص كتقبؿ العمؿ في مجاؿ التربية النفسية كرسالة كليس
ككظيفة بعيدا عف الرغبات كالطمكحات الشخصية فالكظيفة تقكد االخصائي النفسي
الى اداء عمؿ ىك ممزـ بو دكف محاكلة اإلبداع كالتطكير كالرسالة ىي تبني الشخص
قضية كااليماف بانيا ميمة– اف يتجنب االخصائي النفسي اقامة عبلقة مع طالب
الخدمة النفسية

كتككف فقط عبلقة مينية– اف يبتعد االخصائي النفسي عف

التعصب كافة كااللتزاـ باخبلقيات العمؿ الميني– عند تأكد االخصائي النفسي
كاقتناعو بضركرة تحكيؿ طالب الخدمة النفسية الى جية اخرل فعميو اشعار طالب
الخدمة النفسية ككلي امره كشرح اسباب تحكيمو -اف يتكفر لديو الكفايات المينية
البلزمة لمعمؿ مع ىذه الفئة.
المبادئ التي يجب ان يمتزم بيا الخصائي النفسي :
أشارت الييا

()1

اف ىناؾ مبادئ يجب أف يمتزـ بيا األخصائي النفسي كيراعييا في

عممو كىي :
جانب الخبرة كالعمـ:
تطر في عمـ
فيجب اف يككف األخصائي النفسي عمى عمـ تاـ بالمستجدات التي أ
النفس.
))1الحريرم رافدة  -االمامي سمير؛ االرشاد النفسي والتربوي والمؤسسات التعميمية  ,ط ،1دار

المسيرة لمنشر كالتكزيع ،الرياض7311 ،ـ ،ص.171
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كما أضاؼ في ىذا الصدد

()1

أنو البد مف إعداد األخصائي النفسي اإلعداد

العممي المناسب كأف يدرس االساس العممي لعمـ النفس فيناؾ جكانب مف حياة
االنساف كسمككو مثؿ طبيعة االنساف قد التخضع بالضركرة الي الدقة الكافية.
كمف المبادئ ايضا الترخيص ك القسـ اك اليميف كالمحافظة عمى سرية المعمكمات
كمراعاة حقكؽ طالب الخدمة النفسية طالب الخدمة كعدـ اصدار احكاـ قيمية
كالحفاظ عمى كرامة طالب الخدمات النفسية كأف يتبادؿ االستشارات مع زمبلئو
المختصيف ك عدـ االستقبلؿ المادم

كاحتراـ اختصاص الزمبلء كعدـ التحيز

كاالصالة .
دور االخصائي النفسي مع الصم والبكم :
كبالنسبة لعمؿ االخصائي النفسي مع الصـ كالبكـ اذ انو يتمخص في مساعدة
االصـ كاالبكـ عمى تقدير قدراتو كمعرفة نفسو كذلؾ باالعتماد عمى اساليب القياس
النفسي لمحكـ عمى قدرات االصـ كاالبكـ كميكلو()7كما جاء في()0اف مف كظيفتو
استثارة قدراتيـ الكامنة كطاقاتيـ الخبلقة كليحققكا درجة مناسبة مف فيـ النفس
كتحقيؽ الذات ككذلؾ فيـ اآلخريف في التفاعؿ معيـ كاإلحساس بالمكاقؼ
اإلجتماعية المختمفة
كىنا تضيؼ الباحثة أف مف عمؿ االخصائي النفسي مع الصـ كالبكـ ىك
مساعدتيـ عمي التخمص مف عقدة النقص التي يشعركف بيا نتاج ىذه االعاقة
كنتاج شعكرىـ باف اآلخريف ينظركف الييـ كأشخاص مختمفيف عف غيرىـ مف
المكجكديف في المجتمع كايضان مف األشياء الميمة أف يساعد األصـ كاألبكـ عمي
اإلندماج في المجتمع بصكرة عامة عمؿ األخصائي النفسي مع ىذه الفئة ىك القياـ
باإلرشاد كالتكجيو في كافة جكانب الحياة (مينية – اسرية –شخصية – تربكية )
( )1ابك اسعد عبد المطيؼ ؛ عمم النفس االرشادي  ،ط ،0جامعة مؤتة  ،دارالمسيرة  ،عماف
7317،ـ،ص9

( )7عمي السيد سميماف ؛عمم النفس االرشادي  ،دار الجكىرة لمطباعة كالنشر ،ط ، 1القاىرة ،

مصر 7313 ،ـ ،ص17

) )0ابك اسعد عبدالمطيؼ ؛عمم النفس االرشادي ،ط  ،0جامعة مؤتة  ،دار المسيرة ،عماف7317 ،ـ
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كترل الباحثة أف ىذه الفئة تحتاج مف األخصائي النفسي جيدان اكبر مف غيره مف
األفراد اذ أف اإلعاقة تؤثر تاثي انر كبي انر عمي ىؤالء األفراد .
أضافت()1اف مف مياـ األخصائي النفسي مع الصـ كالبكـ مراعاة الخطة اإلرشادية
مف حيث إجراء مسح شامؿ لمصـ كالبكـ في المعيد اك المؤسسة التعميمية كتصنيفيـ
حسب شدة إحتياجاتيـ كنكعيا كتنفيذ

برامج االرشاد النفسي كخدماتو الكقائية

كالنمائية مف خبلؿ الكشؼ عف العكامؿ التي قد تفاقـ حالتو العبلجية مف خبلؿ
االستفادة مف ذكم االختصاص كمف خبلؿ االستفادة مف تجارب كخبرات زمبلئو
كمتابعة أكضاع الصـ كالبكـ التحصيمية اك السمككية كتقديـ الخدمات االرشادية ليـ
كمتابعة الطبلب المتفكقيف كالمكىكبيف كالمتاخريف دراسيا إلتخاذ االجرآءات الكفيمة
بتمبية احتياجات كؿ منيـ كاالتصاؿ بأسرة الطالب لمتابعة اكضاعو كتزكيدىـ
بالمعمكمات كالنشرات التي يمكف أف تساعده في التكيؼ مع االعاقة كمف ثـ دراسة
الحالة الفردية لمصـ كالبكـ الذيف تظير عمييـ بكادر انح ارؼ السمكؾ كما انو مف
الضركرم تحرير االصـ كاالبكـ مف مشاعره التي تعكؽ اداءه االجتماعي كالشعكر
بالنقص كالخكؼ كالقمؽ كالنقمة عمى المجتمع كفي نفس الكقت تنمية المظاىر
السمككية االيجابية لديو كمف ىنا تبرز اىمية االرشاد النفسي لبلفراد الصـ كالبكـ في
تنمية مياراتيـ االجتماعية لمتعامؿ مع مشكبلتيـ السمككية كأزماتيـ النفسية حتى
تساعدىـ عمى النمك كالكصكؿ الى اقصى مدل تؤىمو لو قدراتو كامكانياتو كاتاحت
الفرص اماـ االصـ كاالبكـ لتكظيؼ الحكاس كالنكاحي الحركية كتدريب اعضاء
النطؽ لديو عمى قراءة الشفاه كااليدم عمى التعرؼ عمى االشارات المختمفة ىذا الى
جانب التدريب الميني كاليدكم مستقببل كتنمية الكعي لديو بالمدركات كالمفاىيـ
كتجاكز مخاطر البيئة كغير ذلؾ مف نكاحي تتصؿ بالنمك المعرفي لديو كعميو
تثبيتيا بالتكرار كالممارسة كتشجيعيـ عمى االنخراطية في المجتمع كاالندماج مع
غيرىـ كاالخريف دكف خكؼ كتكفير جك اجتماعي مبلئـ ليـ يعالج السمككيات غير
السكية كيكسبيـ السمككيات االجتماعية المقبكلة كيعمميـ الدكر االجتماعي كما يتكقع
) )1النكايسة فاطمة عبدالرحيـ؛ ذوو االحتياجات الخاصة التعريف بيم وارشادىم ،ط، 1دار المناىج
لمتكزيع كالنشر  ،عماف 7310 ،ـ  ،ص044
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منيـ الخركج لمحياة كالعمؿ كادماجيـ في نشاطات الحياة كمجاالتيا االنتاجية التي
تناسبيا كمبلحظة االنحرافات السمككية اكال اسبابيا كعكامميا المؤدية ليا كمف ثـ
الحد منيا كتعديميا كمساعدة االصـ كاالبكـ عمى اكتساب القيـ االجتماعية السكية
كترسيخ العقائد الدينية لديو كالتي تككف لديو الكعي الديني كاالجتماعي كاالنتماء
لممجتمع كارشاده الى مختمؼ انكاع االنشطة كالمعب كالحركة كالتركيب كالتمشي في
اطار مكاعيد التدريب غير التقميدية بشرط اف تككف مف مستكاه العقمي حتي اليصاب
باالحباط كالممؿ

()1

.

كدكر اإلرشاد النفسي اليتكقؼ عمى تكفير الرعاية األكلية كالتأكد مف
حصكؿ االصـ كاالبكـ عمى الحاجات المادية بؿ يتعدل ذلؾ الى رعاية اجتماعية
يراعي فييا اف يتـ تسييؿ عممية انخراطو كالتفاعؿ معو بشكؿ يشعره بتقدير الذات
كاعزاز المجتمع لو كلمخدمات التي يقدميا  ,كما اف مف أىـ احتياجات االصـ
كاالبكـ اف يستمتع بحياة مستقمة يتمكف فييا مف خدمة نفسو كتكفير دخؿ مادم لو
يجنيو مف عمؿ يتناسب مع قدراتو ،كما اف المساجد نتيجة انتشارىا كنتيجة تأثيرىا
الكبير جدا في نفكس المسمميف فيجب اف الييمؿ دكرىا بؿ يتـ تعزيزه لخدمة الصـ
كالبكـ كتكفير حياة كريمة ليـ في المجتمعات المحيطة كنجد اف االعاقة تؤثر عمي
اسر الصـ كالبكـ كعمى بناء العبلقات كالتفاعبلت كنظ انر لمحدكدية قدرتو عمى النمك
كالتطبيع اإلجتماعي لصعكبة التفرغ الخاص مف قبؿ الكالديف أك احدىما رعايتو
كغالبان مايعجز الكالداف عف مكاجية مشكمة طفؿ اصـ كابكـ بطريقة كاقعية
كمكضكعية بعدـ معرفتيا الكافية ككعييا بإحتياجاتو كقمة الكفاءة كالميارات البلزمة
لمتفاعؿ معو مف الذم سيمزـ ضركرة تضميف رعاية الكالديف كارشادىما كمشاركاتيما
الفعالة كأىداؼ أساسية الينبغي إغفاليا في برامج .

) )1النكايسة فاطمة عبدالرحيـ ؛ ذوو االحتياجات الخاصة التعريف بيم وارشادىم  ،ط ، 1دار

المناىج لمتكزيع كالنشر  ،عماف 7310،ـ  ،ص044
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كما ذكر ()1انو عند التعامؿ مع االصـ كاالبكـ يجب اآلتي :
اف ينظر االصـ كاالبكـ الى كجو المتكمـ كيستمع اليو كتخصيص ساعة
يكميا لمعب معو كقراءة الكتب التى يحبيا الصـ كالبكـ كالتي تككف مميئة بالصكر
المفيدة كاستخداـ الحديث كجيا لكجو قدر االمكاف كتشجيع االصـ كاالبكـ عمى
القياـ باالنشطة المستقبمية كتعميمو الميارات االجتماعية .
كاشار ( )7انو عند كضع برامج لمصـ كالبكـ اليمكف اف نحقؽ ام تقدـ معو دكف اف
تككف االسرة شريكة في تمؾ البرامج حتي تستمر في تدريبو عمى ماتتضمنو مف
عناصر في المنزؿ ,كما اف االسرة ايضا في حاجة الى االرشاد الفني الكاعي النيـ
اليعرفكف كيفية مساعدة ابناءىـ الصـ كالبكـ

كالخدمات البلزمة ليـ كاليعرفكف

الفرص المتاحة ليـ كاالستفادة مف ىذه الخدمات).

) )1القمش مصطفى ،المعايطو خميؿ عبدالرحمف؛ سايكموجيا االطفال ذوي االحتياجات الخاصو،ب د،
ب ف 7337 ،ـ ،ص130
) )7عادؿ عبداهلل ؛ مقدمة في التربية الخاصة  ،ط ، 1العربية لمطباعة كالنشر ،د ب 7311 ،ـ،
ص49
26

اٌفصً اٌثبٌث
ِٕٙح اٌبحث ٚإخراءاتٗ
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الفصل الثالث
منيج البحث واجراءاتو
تمييد :
في ىذا الفصؿ ستقكـ الباحثة بعرض منيج كمجتمع البحث كاالداة
المستخدمة في البحث كطرؽ إعدادىا كالطرؽ السيككمترية لممقياس كما يتضمف
اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة في تقنيف ادكات البحث كتطبيقيا كأخي انر الصعكبات
التي كاجيت الباحثة كاالساليب اإلحصائية التي إعتمدت عمييا في تحميؿ البحث.
منيج البحث:
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي اإلرتباطي لمناسبتو ليذا البحث كعرفو ()1انو
المنيج الذم الذم يقدـ كصفان لمظكاىر كاألحداث مكضع البحث كيكشؼ العبلقة بينيما.
مجتمع البحث :
ذكر ()7اف مجتمع البحث ىك مجمكعة مف االفراد الذيف يتناكليـ البحث
بالدراسة ،تـ عمؿ مسح مف قبؿ الباحثة لمعظـ الم اركز بكالية الخرطكـ ككجدت اف
ىناؾ بعض المراكز غير متخصصة في العمؿ مع الصـ كالبكـ لذا إستبعدتيا الباحثة
لعدـ كجكد أخصائييف نفسييف تعامؿ مع ىذه الفئة  ،كالجدير بالذكر اف ىناؾ عدد مف
المراكز بيا أخصائيكف تعاممكا مع ىذه الفئة كىـ ليسكا بالتخصصية الكاممة كعدد ىؤالء
االخصائييف (53أخصائي ) كىك يمثؿ مجتمع العينة لمعظـ المراكز التي تـ عمؿ مسح
عمييا  ,كىذ المراكز ىي ( مركز يكنس لذكم االحتياجات الخاصة – مركز بستالكزم
لذكم االحتياجات الخاصة – مركز النيؿ االزرؽ لذكم االحتياجات الخاصة – معيد
السممابي لمسمع  -مراكز االمؿ لمصـ ( بحرم –الخرطكـ – امدرماف )-مركز الركاد
لمتاىيؿ كىذه المراكز بعضيا متخصص في تأىيؿ الصـ كالبكـ كالبعض اآلخر غير
( )1عثّبْ عبذاٌرحّٓ ؛ ِٕب٘ح اٌبحث اٌعٍّي ٚطرق وتببت اٌرسبئً اٌدبِعيت ،
خبِعت افريميب  ،اٌخرط ، َ1997 ، َٛص02
) )7المرجع السابؽ  ،ص93
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متخصص كجدت الباحثة اف ىناؾ اخصائييف نفسييف لـ يتعاممك مع الصـ كالبكـ
ككاف عدد االخصائييف العامميف في ىذه المراكز ( )53ككجدت اف ىناؾ اخصائييف
نفسييف لـ يتعاممك مع الصـ كالبكـ ككاف عدد الذيف تعاممك معيـ( ) 03أخصائي نفسي
كىك ماتـ التطبيؽ المقياس عمييـ .
عينة البحث :
عرفيا

()1

العينة انيا مجمكعة جزئية مف مجتمع البحث يتـ اختيارىا بغرض التكصؿ

الى نتائج لتعميميا عمى المجتمع المراد دراستو  ،كفي ىذا البحث اختارت الباحثة عدد
()03اخصائي كىـ الذيف تعاممك مع ىذه الفئة كتـ تطبيؽ المقياس عمييـ ككاف عدد
الذككر ( )0كعدد االناث ( )77كتـ اختيارىا عف طريؽ العينة القصدية كالجداكؿ
تكضح تكصيؼ عينة البحث حسب النكع – العمر – المؤىؿ االكاديمي  -نكع
المؤسسة
جدكؿ رقـ ( )1يكضح المتغيرات الديمكغرافية :
المتغير

مستويات التغير

العدد

النسبة

العمر

اقؿ مف 03

14

%47

اكثر مف 03

16

%50

المجموع

30

%100

ذكر

0

%13.3

انثى

77

%93.3

المجموع

30

%100

مف 4-1سنة

17

%57

مف 13-5سنة

7

%70

مف 13سنةفمافكؽ

6

%73

المجموع

30

%100

النوع

سنوات الخبرة

( )7ابك عبلـ رجاء ؛ مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية  ،ط ،1دار النشر

لمجامعات  ،القاىرة
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المتغير
المؤسسة التعميمية

المؤىل الكاديمي

مستويات التغير

العدد

النسبة

خاصة

73

%67

حككمية

13

%00

المجموع

30

%100

دبمكـ

6

%73

بكبلريكس

17

%57

ماجستير

7

%70

المجموع

30

%100

أدوت البحث :
يقصد بيا ادكات القياس التي يستخدميا الباحث لقياس متغيرات البحث( )1كاالدكات
المستخدمة في البحث ىي :
 -1استمارة المعمومات والبيانات االولية
تتضمف المتغيرات الديمكغرافية المتمثمة في :
أ -النكع (ذكر –انثى )
ب-العمر
ت -المؤسسة التعميمية
ث -عدد سنكات الخبرة
ج -المؤىؿ األكاديمي( بكبلريكس – ماجستير – دكتكراه )
 -2مقياس الحاجات اإلرشادية :
قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات كالبحكث التي تناكلت مكضكع صممت الباحثة
مقياس الحاجات االرشادية ألبك اسعد احمد عبدالمطيؼ بتعديؿ بعض العبارات لتبلئـ
( )1عبد الكىاب ابكحميداف يكسؼ ,مدخل الي عمم النفس –ط-1دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة7315 ,ـ  ،ص4
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عينة البحث بإضافة  4عبارات ليككف العدد الكمي لمعبارات 57عبارة كتقسيـ عبارات
البحث الى أبعاد ( بعد الحاجات االرشادية التربكية

يحتكم عمى 71عبارة –

الحاجات االرشادية النفسية كالصحية يحتكم عمى  16عبارة – الحاجات االرشادية
االجتماعية يحتكم عمى  15عبارة ) ككاف مفتاح التصحيح  6خيارات تحت بند
الحاجة الى اإلرشاد كىك كاآلتي ( بدرجة كبيرة جدا –بدرجة كبيرة – بدرجة متكسطة
– بدرجة صغيرة – ليس ىناؾ حكجة ) كتـ عرض المقياس عمى المحكميف  ،ممحؽ
( )8كبعد ذلؾ استقرت العبارات بعد التعديؿ عمى عمى 63عبارة بإضافة 8عبارات
الى المقياس كتـ فصؿ محكر الحاجات االرشادية النفسية كالصحية ليككف بعد ذلؾ
عمى النحك التالي( :الحاجات االرشادية التربكية يحتكم عمى 71عبارة كالحاجات
االرشادية النفسية 10عبارة كالحاجات االرشادية الصحية 17عبارة كالحاجات
االرشادية االجتماعية 14عبارة ) يتـ تصحيح الفقرات عمى الترتيب (،7 ،0 ،4 ،5
 )1كالعبارات السمبية تعطى درجات عمى النحك التالي (.)5،4،0،7،1
جدكؿ رقـ (  )7يكضح العبارات التتي تـ تعديميا في مقياس الحاجات اإلرشادية
العبارات التي اوصى المحكمين بتعديميا في مقياس الحاجات االرشادية بصورة عامة:

الرقم

الرقم

العبارة قبل التعديل

العبارة بعد التعديل

1

يخافكف مف االمتحاف

1

الخكؼ مف االمتحانات

7

كراىيتيـ لممذاكرة

7

كراىية المذاكرة

0

عدـ القدرة عمى تنظيـ الكقت

0

القدرة عمى تنظيـ الكقت

5

قمة كجكد كادر لمعمؿ معيـ

5

عدـ كجكد كادر مؤىؿ

لمعمؿ

معيـ
6

عدـ القدرة عمى فيـ المكضكعات

6

القدرة عمى فيـ المكضكعات الدراسية

الدراسية بسبب الصمـ
8

يكرىكف المدرسة

8

28

كراىية المعيد

الرقم
9

الرقم

العبارة قبل التعديل
بحكجة لمعرفة طرؽ االستذكار

9

العبارة بعد التعديل
الحاجة لمعرفةطرؽ االستذكارالصحيحة

الصحيحة

13

يعانكف مف قمؽ االمتحاف

13

المعاناة مف قمؽ االمتحاف

11

يخافكف مف العقاب

11

الخكؼ مف العقاب

17

ال يحترمكف المعمـ

17

احتراـ المعمـ

10

ال يعرفكف كيؼ يستغمكف اكقات

10

استغبلؿ اكقات الفراغ

فراغيـ
16

ال يفيمكف مايقراكف بسرعة

16

فيـ المكضكعات المقركءة بسرعة

19

كثي ار مايسالكف اسئمة تتعمؽ

19

االسئمة التي تتعمؽ بالجنس

بالجنس
71

عدـ معرفة اآلخريف باالساليب

71

المبلئمة إلعاقتيـ

جيؿ اآلخريف باألساليب المبلئمة
إلعاقتيـ

الحاجات االرشادية النفسية
1

يغضبكف بسرعة

1

الغضب الشديد

7

يشعركف بالقمؽ

7

الشعكر بالقمؽ

4

يسرحكف كثي ار

4

السرحاف اثناء الدرس

5

اليستطيعكف

5

اتخاذ الق اررات الميمة

اتخاذ

الق اررات

اليامة
14

لدييـ مفيكـ ذات سالب حكؿ

9

مفيكـ الذات السالب

انفسيـ
15

تنقصيـ معمكمات حكؿ المرحمة

13

التي يمركف بيا

المعمكمات حكؿ طبيعة المرحمة التي
يمركف بيا

الحاجات االرشادية الصحية
6

يشككف مف الصداع المتكرر

1

29

الصداع المتكرر

الرقم

الرقم العبارة قبل التعديل

العبارة بعد التعديل

7

يبككف البسط األسباب

7

البكاء البسط االسباب

9

يعانكف مف فقداف الشيية

0

فقداف الشيية

الحاجات االرشادية االجتماعية
1

يجدكف

في

صعكبة

تككيف

1

تككيف االصدقاء

االصدقاء
7
6

يبلحظ عمييـ الميؿ الى العزلة

ال

في

يشارككف

النشاطات

7

الميؿ الى العزلة

5

المشاركة في النشاطات االجتماعية

االجتماعية
7

التعامميـ االسر بصكرة سميمة

6

المعاممة االسرية ليـ بطريقة جيدة

8

التتيح ليـ االسرة التعبيرعف ذاتيـ

7

احتراـ االسرة خصكصياتيـ

كحاجاتيـ بالطريقة التي تكاجييـ
11

يعانكف مف الحرماف العاطفي

13

الحرماف العاطفي داخؿ االسرة

داخؿ االسرة
17

عدـ تفيـ االسرة المكاناتيـ

11

تفيـ االسرة المكاناتيـ كقدراتيـ

كقدراتيـ

التحقق من الصدق الظاىري :
اف الصدؽ لو تعريفات كثيرة منيا انو اىـ خاصية مف خكاص القياس كيشير مفيكـ
الصدؽ الى االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف درجات المقياس

مف حيث

مناسبتيا كمعناىا كفائدتيا كتحقيؽ صدؽ القياس معناه تجميع االدلة التي تؤيد مثؿ
ىذه االستدالالت

()1

كلمتأكد مف صدؽ األداة ىناؾ عدة أساليب

أيسرىا صدؽ

المحكميف  ،عمى إعتبار اف المحكـ شخص مختص في ىذا المجاؿ  ،كيمكنو اف يحكـ

( )1اب ٛعالَ رخبء ؛يُاهح انبحث في انؼهىو انُفضية وانتربىية  ،ط ،7دار إٌشر ٌٍدبِعبث
 ،َ0223،ص442
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بما اذا كانت االسئمة المكضكعة في اإلستبياف تقيس فعبلن ما كضعت لقياسو  ،كالمحكـ
اليقيس صدؽ االداة اك ثباتيا انما يقدر ذلؾ تقدير .
كلذلؾ يعتبر صدؽ المحكميف اك استطبلع آراء المحكميف الخبراء مف أكثر طرؽ
الصدؽ شيكعان كسيكلة كأشيرىا استخدامان لدل الباحثيف  ،كلكنيا ليست دقيقة كصدؽ
المحكميف ىك أف يختار الباحث عددان مف المحكميف المتخصصيف في الظاىرة اك
المشكمة مكضكع الدراسة كيطمب منيـ تصحيح الفقرات اك الحكـ عمييا بأنيا مرتبطة
بالبعد الذم يقيسو أـ غير مرتبطة.
كلضماف صدؽ اداة الدراسة كصبلحيتيا لقياس ماكضعت لقياسيا  ،قامت الباحثة
بعرضيا عمى مجمكعة مف مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس
في الجامعات الكدانية بكالية الخرطكـ كقد بمغ عددىـ  6محكميف انظر ممحؽ ()8
قائمة المحكميف .
الخصائص السايكومترية لمقياس الحاجات االرشادية لدى الصم والبكم :
لمعرفة الخصائص القياسية لمفقرات بالمقياس بمجتمع البحث الحالي ،قامت
الباحثة بتطبيؽ صكرة المقياس المعدلة بتكجييات المحكميف كالمككنة مف ( )60فقرة
عمى عينة أكلية حجميا ( )03مفحكصا تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف مجتمع
البحث الحالي ،كبعد تصحيح االستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات كادخاليا في
الحاسب األلى ،كمف ثـ تـ اآلتي:
صدق االتساق الداخمي لمفقرات :
لمعرفة صدؽ اتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس بمجتمع البحث
الحالي ،تـ حساب معامؿ إرتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مع الدرجة الكمية
لممقياس الفرعي الذم تقع تحتو الفقرة المعنية ،كالجدكؿ التالي يكضح نتائج ىذا
اإلجراء.
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جدول رقم ( )3يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية بمقياس الحاجات
االرشادية لدى الصم والبكم بمجتمع البحث الحالي (ن = )30
الحاجات االرشادية
النفسية

التربوية

االجتماعية

الصحية

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

1

.739

16

.400

1

.533

1

.570

1

.777

2

.430

17

.468

2

.677

2

.637

2

.400

3

.037

18

.687

3

.565

3

.737

3

.576

4

.594

19

.649

4

.577

4

.770

4

.086

5

.579

20

.407

5

.505

5

.685

5

.449

6

.458

21

.776

6

.664

6

.767

6

*.131

7

.679

7

.608

7

.687

7

.506

8

.091

8

.689

8

.617

8

.690

9

.586

9

.515

9

.413

9

.669

10

.493

10

.678

10

.778

10

.586

11

.578

11

.779

11

.777

11

.590

12

.059

12

.706

12

.676

12

.578

13

.047

13

.549

13

.836

13

.644

14

.519

14

.793

14

.764

15

.614

15

.609

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت ارتباطات جميع الفقرات دالة إحصائيان
عند مستكل ( ،)3.35كاف جميع الفقرات تتمتع بصدؽ إتساؽ داخمي قكم .عدا الفقرات
المشار الييا باؿ(*) كىي فقرات صفرية كسالبة االرتباط لذلؾ رام الباحث اف تحذؼ
حتي ال تؤثر في الثبات.
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معامالت الثبات لممقياس:
اف الثبات كما عرفتو

()1

ىك دقة المقياس اكاتساقو فإذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس

الدرجة ( اك درجة قريبة منيا ) في نفس االختبار ( اك مجمكعات مف االسئمة المتكافئة
اك المتماثمة ) عند تطبيقو اكثر مف مرة فإننا نصؼ اإلختبار أك المقياس في ىذه الحالة
بأنو عمى درجة عالية مف الثبات كبيذا المعنى يرتبط مفيكـ الثبات بما يسمى احصائيان
أخطاء القياس المتضمف في كؿ درجة مف درجات المقياس.
لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صكرتو النيائية المككنة مف ( )67فقرة
في مجتمع البحث الحالي ،قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة التجزئة النصفية عمى بيانات
العينة األكلية ،فبينت نتائج ىذا اإلجراء النتائج المعركضة بالجدكؿ التالى:
جدول رقم (  )4يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية بمقياس
بمجتمع البحث الحالي:
المقاييس الفرعية

عدد الفقرات الخصائص السايكومترية
(ألفا كركنباخ)

التجزئة النصفية

الحاجات التربكية

21

.771

.873

الحاجات النفسية

13

.755

.863

الحاجات الصحية

14

.795

.886

الحاجات االجتماعية

14

.610

.763

المجمكع الكمي

62

.739

.803

 -3مقياس اإلتزان االنفعالي :
بعد أف إطمعت الباحثة عمى العديد مف البحكث التي تناكلت مكضكع اإلتزاف
اإلنفعالي بالبحث اك الدراسة كالتعرؼ عمى العديد مف مقاييس االتزاف االنفعالي منيـ
مقياس اإلتزاف اإلنفعالي لمخالدم (7337ـ ) تككف المقياس في صكرتو االصمية مف
76عبارة بمفتاح تصحيح بالخيارات التالية ( دائما – غالبان – ناد انر – ابدان) كقامت
( )1اب ٛعالَ رخبء ؛ يُاهح انبحث في انؼهىو انُفضية وانتربىية  ،ط ،7دار إٌشر ٌٍدبِعبث
436،َ0223،
86

الباحثة بتعديؿ بعض العبارات لتبلئـ العينة مكضكع البحث بإضافة عبارة كاحدة
لممقياس ليصبح عدد العبارات 77عبارة كبنفس مفتاح التصحيح كتـ تقسيـ العبارات الى
ابعاد ( بعد المكاجية 14عبارة – بعد الضبط االنفعالي 11عبارة – بعد المركنة
14عبارة ) كتـ عرض المقياس عمى التحكيـ ممحؽ رقـ ( )8قائمة المحكميف ،
إلضافة اك حذؼ اك تعديؿ العيارات الغير مناسبة لمعينة ليتـ اضافة بعض العبارات
كيستقر المقياس عمى  09عبارة كتـ تعديؿ مفتاح التصحيح الي الخيارات ( يحدث-
احيانان – اليحدث ) يتـ تصحيح الفقرات عمى الترتيب ( )1 ،7 ،0كالعبارات السمبية
تعطى درجات عمى النحك التالي (.)0،7،1
جدكؿ رقـ (  )5يكضح العبارات التي تـ تعديميا بعد التعديؿ :
العبارات التي اوصى المحكمين بتعديميا في مقياس االتزان االنفعالي وابعادىا
العبارة قبل التعديل

رقم

العبارة بعد التعديل

رقم
بعد المواجية

4

يمكف أف يغضكف الطرؼ عف أخطاء

4

اآلخريف بسيكلة

يغضكف الطرؼ عف أخطاء اآلخريف
بسيكلة

5

اليمكنيـ اإلعتراؼ بالخطأ ميما كاف

10

يخسركف أصدقاءىـ بسبب إنفعالي

5

يعترفكف بالخطأ ميما كاف

 10يخسركف أصدقاءىـ بسرعة

بعد الضبط االنفعالي
1

يشعركف بالعصبية بسرعة

1

أشخاص عصبيكف

6

يغضبكف بسرعة اذا سخر منيـ احد

6

يغضبكف بسرعة مف السخرية

8

ال يستطيعكف التصرؼ بشكؿ طبيعي

8

9

يضايقيـ المكـ كالعتب حتى لك

9

يستطيعكف التصرؼ بشكؿ طبيعي
يضايقيـ المكـ حتى لك استحقكه

إستحقكه
بعد المرونة
6

أشخاص ىادئكف

6

ىادئك الطبع

8

أشخاص متزنكف

8

متزنكف في تصرفاتيـ
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الخصائص السايكومترية لمقياس االتزان االنفعالي :
لمعرفة الخصائص القياسية لمفقرات بالمقياس بمجتمع البحث الحالي ،قامت
الباحثة بتطبيؽ صكرة المقياس المعدلة بتكجييات المحكميف كالمككنة مف ( )08فقرة
عمى عينة أكلية حجميا ( )03مفحكصا تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف مجتمع
البحث الحالي ،كبعد تصحيح االستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات كادخاليا في
الحاسب األلى ،كمف ثـ تـ اآلتي:
صدق االتساق الداخمي لمفقرات :
اف الصدؽ لو تعريفات كثيرة منيا انو اىـ خاصية مف خكاص القياس كيشير مفيكـ
الصدؽ الى االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف درجات المقياس

مف حيث

مناسبتيا كمعناىا كفائدتيا كتحقيؽ صدؽ القياس معناه تجميع االدلة التي تؤيد مثؿ
ىذه االستدالالت

()1

كلمتأكد مف صدؽ األداة ىناؾ عدة أساليب

أيسرىا صدؽ

المحكميف  ،عمى إعتبار اف المحكـ شخص مختص في ىذا المجاؿ  ،كيمكنو اف يحكـ
بما اذا كانت االسئمة المكضكعة في اإلستبياف تقيس فعبلن ما كضعت لقياسو  ،كالمحكـ
اليقيس صدؽ االداة اك ثباتيا انما يقدر ذلؾ تقدير .
كلذلؾ يعتبر صدؽ المحكميف اك استطبلع آراء المحكميف الخبراء مف أكثر طرؽ
الصدؽ شيكعان كسيكلة كأشيرىا استخدامان لدل الباحثيف  ،كلكنيا ليست دقيقة كصدؽ
المحكميف ىك أف يختار الباحث عددان مف المحكميف المتخصصيف في الظاىرة اك
المشكمة مكضكع الدراسة كيطمب منيـ تصحيح الفقرات اك الحكـ عمييا بأنيا مرتبطة
بالبعد الذم يقيسو أـ غير مرتبطة.
كلضماف صدؽ اداة الدراسة كصبلحيتيا لقياس ماكضعت لقياسيا  ،قامت الباحثة
بعرضيا عمى مجمكعة مف مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس
في الجامعات الكدانية بكالية الخرطكـ كقد بمغ عددىـ  6محكميف انظر ممحؽ ()8
قائمة المحكميف .

( )1اب ٛعالَ رخبء ؛يُاهح انبحث في انؼهىو انُفضية وانتربىية  ،ط ،7دار إٌشر ٌٍدبِعبث
 ،َ0223،ص442
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لمعرفة صدؽ اتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس بمجتمع البحث
الحالي ،تـ حساب معامؿ إرتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مع الدرجة الكمية
لممقياس الفرعي الذم تقع تحتو الفقرة المعنية ،كالجدكؿ التالي يكضح نتائج ىذا
اإلجراء:
جدول رقم (  )6يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية بمقياس االتزان
االنفعالي بمجتمع البحث الحالي (ن = )30
االتزان االنفعالي
المواجية

الضبط االنفعالي

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

1

.777

1

.083

2

.038

2

.547

المرونة
اإلرتباط

البند
1
2

*-.079
*-.734

3

.070

3

*-.389

3

.094

4

*-.336

4

*.374

4

.616

5

*-.107

5

*.148

5

.497

6

.033

6

.533

6

.034

7

*.318

7

.705

7

.701

8

*.373

8

.770

8

.487

9

.011

9

.453

9

.638

10

.080

10

.698

10

.407

11

*.190

11

.055

11

.477

12

.483

12

.776

13

.733

13

.671

14

*.170
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت ارتباطات جميع الفقرات دالة إحصائيان

عند مستكل ( ،)3.35كاف جميع الفقرات تتمتع بصدؽ إتساؽ داخمي قكم .عدا الفقرات
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المشار الييا باؿ(*) كىي فقرات صفرية كسالبة االرتباط لذلؾ رام الباحث اف تحذؼ
حتي ال تؤثر في الثبات.
معامالت الثبات لمقياس اإلتزان االنفعالي :
اف الثبات كما عرفتو

()1

ىك دقة المقياس اكاتساقو فإذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس

الدرجة ( اك درجة قريبة منيا ) في نفس االختبار ( اك مجمكعات مف االسئمة المتكافئة
اك المتماثمة )عند تطبيقو اكثر مف مرة فإننا نصؼ اإلختبار أك المقياس في ىذه الحالة
بأنو عمى درجة عالية مف الثبات كبيذا المعنى يرتبط مفيكـ الثبات بما يسمى احصائيان
أخطاء القياس المتضمف في كؿ درجة مف درجات المقياس.
لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صكرتو النيائية المككنة مف ( )77فقرة
في مجتمع البحث الحالي ،قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة التجزئة النصفية عمى بيانات
العينة األكلية ،فبينت نتائج ىذا اإلجراء النتائج المعركضة بالجدكؿ التالى:
جدول رقم (  ) 7يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية بمقياس
االتزان االنفعالي لمجتمع البحث الحالي
المقاييس الفرعية

عدد الفقرات الخصائص السايكومترية
(ألفا كركنباخ)

التجزئة النصفية

المواجية

8

.587

.740

الضبط االنفعالي

8

.763

.866

المرونة

11

.681

.810

المجمكع الكمي

27

,426

,598

خطوات تطبيق المقياس :
قامت الباحثة بعمؿ حصر مبدئي لممراكز العاممة في مجاؿ الصـ كالبكـ بكالية
الخرطكـ لتحديد عينة البحث  ،كبالتكاصؿ مع ادارات المراكز تـ تكجيييا لبعض
المراكز المتخصصة كبعض المراكز التي تحتكم عمى اخصائييف نفسييف كانت ليـ فترة
عمؿ مع الصـ كالبكـ  ,كبعد الحصر كجدت الباحثة (03اخصائي نفسي ) ليـ فترة
( )1اب ٛعالَ رخبء ؛ يُاهح انبحث في انؼهىو انُفضية وانتربىية  ،ط ،7دار إٌشر ٌٍدبِعبث
،َ0223،ص436
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عمؿ مع الصـ كالبكـ مف بيف (53أخصائي ) في مراكز ذكم االحتياجات الخاصة ,
كىذ المراكز ىي ( مركز يكنس لذكم االحتياجات الخاصة – مركز بستالكزم لذكم
االحتياجات الخاصة – مركز النيؿ االزرؽ لذكم االحتياجات الخاصة – معيد
السممابي لمسمع  -مراكز االمؿ لمصـ ( بحرم –الخرطكـ – امدرماف )-مركز الركاد
لمتاىيؿ – عمما بأف معيد السممابي لمسمع كمراكز االمؿ لمصـ تعد مراكز متخصصة
لمصـ كالبكـ في كالية الخرطكـ  ,اما بقية المراكز فقد كجدت الباحثة بيا اخصائييف
نفسييف تعاممك مع الصـ كالبكـ كىـ ليسك بالتخصصية الكاممة كلكف ىذه المراكز
تستقبؿ ىذه الفئة  ,قامت الباحثة بتعريفيـ بالمقياس كالغرض منو ك استغرقت فترة
التطبيؽ شير كبعد جمع المقياس تـ تفريغ االجابات كتصحيحيا كفقا لمنمكذج المعد
لذلؾ .
الصعكبات التي كاجيت الباحثة :
 -1صعكبة الحصكؿ عمي العينة  :اذ اف معظـ االخصائييف النفسييف العامميف مع
الصـ كالبكـ لـ يتعمقكا في العمؿ النفسي المتخصص مع ىذه الفئة كىذا ماجعؿ
بعضيـ يرفض اف يمؤل استبانة البحث ك أيضا كجدت الباحثة نسبة قميمة جدان مف
األخصائييف النفسييف العامميف مع ىذه الفئة .
 -7صعكبة تطبيؽ المقياس :

كذلؾ لبعد المراكز التي يكجد فييا االخصائييف

النفسييف عف بعضيا اذ انيا تتكزع في انحاء كالية الخرطكـ المختمفة .
 -0المراجع  :كجدت الباحثة صعكبة في الحصكؿ عمى المراجع الحديثة التي تحدثت
عف ارشاد الصـ كالبكـ كفئة بعينيا.
 -4لكف بالرغـ مف كؿ ىذه الصعكبات استطاعت الباحثة كبفضؿ اهلل عز كجؿ
كبمعاكنة المشرفة د .ىاجر ادريس عمييا ليككف البحث بصكرتو النيائية .
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االساليب اإلحصائية :
استخدمت

الباحثة

بنامج

الحزمة

اإلحصائية

لمعموم

االجتماعية

((SPSSلتحميل البيانات وذلك من خالل االساليب االحصائية التالية :
 -1معامبلت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية
 -7معامبلت ارتباط الفقرات
-0معامبلت الثبات لبلبعاد الفرعية كاالدرجة الكمية
-4إ ختبار(ت)لمجتمع كاحد لمعرفة السمة المميزة
 -5اختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف في الحجـ
 -6اختبار انكفا لتحميؿ التبايف االحادم لمعرفة الفركؽ
 -7اختبار بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف متغيريف
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اٌفصً اٌرابع
عرض إٌتبئح ِٕٚبلشتٙب ٚتفسير٘ب
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا
تمييد
سيتـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج الفركض كمناقشتيا كتفسيرىا بعد اف تـ تحميميا
احصائيان .
عرض ومناقشة الفرض االول:
نص الفرض (السمة العامة لمحاجات االرشادية لمصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمركز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ
باالرتفاع
جدكؿ رقـ ( )8يكضح إختبار (ت) لمجتمع كاحد لمعرفة السمة المميزة لمحاجات
االرشادية لمصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم
االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ
انًتغيرات
الحاجات
التربكية

حدى
انؼيُة
03

انًتىصظ
انًحكي
60

انىصظ
انحضابي
73.9667

االَحراف
انًؼياري
14.06877

ليًة
(ت)
0.307

درخة
انحرية
79

انميًة
االحتًانية
.335

النفسية

دالة

الصحية
03

09

47

41.7667

44.3667

11.03665

10.47577

1.043

.843

79

79

.191

.438

االجتماعية
03

47

49.1333

13.79730

0.637

79

دالة

03

186

735.9333

47.88988

91

7.541

79

.317

احصائيان

كمنخفضة
احصائيان

كمرتفعة
دالة

المجموع

احصائيان

كمنخفضة

دالة
.331

احصائيان

كمرتفعة
دالة

03

الكمي

االصتُـتـــاج

كمرتفعة

احصائيان

مف الجدكؿ اعبله كالذم يكضح اختبار (ت) لمعرفة السمة المميزة لمحاجات االرشادية لدم
الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة
–كالية الخرطكـ.
مما يستنتج عنو اف السمة العامة لمحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجو نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ تتميز
باإلرتفاع قد تطابقت نتيجة الفرض جزئيان حيث كاف اإلرتفاع في المحكر التربكم
كاإلجتماعي فقط كلكف الجانب الصحي كالنفسي تميز باإلنخفاض  .اختمفت ىذه النتيجة
مع نتيجة دراسة ايمف فكزم السراج ( )7336في أف الحاجات النفسية االنفعالية ىي
التي يعاني منيا الصـ المراىقيف بصكرة أكبر .
كتعزل الباحثة ارتفاع الجانب التربكم يعكد الى أف ىذه الفئة تفتقر إلى
المعمميف كالى القائمبف باالرشاد التربكم حيث نجد اف حكجة المراكز مرتفعة جدان
لمعمميف كاالخصائييف التربكييف ىذا ما اكرد عمى لساف العديد مف العامميف بمراكز ذكم
االحتياجات الخاصة بكالية الخرطكـ

لمكصكؿ بيذه الفئة الى مستكل مف المعرفة

كمستكل مف االدراؾ الذم يجعميـ متكيفيف مع البيئة حكليـ كقادريف عمى العيش في
المجتمع كايضا نقص الكسائؿ المعينة في تكصيؿ المعمكمات في المؤسسة التعميمية
كىذا اتفؽ مع ما أكرده القمش مصطفى كآخركف (7337ـ  ،ص )130انو قد تنقص
المعدات كاالمكانات التي يحتاجيا الصـ كالبكـ ,كقد التتكافر االعداد الكافية مف
االخصائييف المؤىميف معيـ حسب حاالتيـ مثؿ التعميـ بطريقة لغة اإلشارة اك
الطريقةالشفيية ,كعندما يمتحؽ الطفؿ االصـ كاالبكـ بالمدرسة تكاجيو صعكبات كثيرة
تؤذيو كتضايقو كتجعمو ينفر مف المدرسة منذ أكؿ إتصاؿ لو بيا فمعيشتو في عالـ
السككف تجعمو اليتصكر كجكد عالـ تككف بو االصكات عناصر ىامة في تككينو
كضركرية لمتعامؿ معو  ،كخكفو مف اآلخريف ألنو اليفيميـ كال يفيمكنو كعدـ التجاكب
معيـ ،كاإلشتراؾ اإليجابي في نشاطيـ كاقتصار خبراتيـ عمى المحسكسات الجزئية
المرتبطة ببعض الحكاس كحياتو اليكمية الصامتة. .
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كاالرتفاع في الجانب االجتماعي لعدـ تفيـ المجتمع لطبيعة ىذه الفئة كطرؽ
التعامؿ معيا كاشعارىـ بأنيـ عاجزيف كمختمفيف مف اآلخريف كىذا يتفؽ مع إف إتجاىات
الناس الخاطئة نحك الصـ كالبكـ كعاىاتيـ مشكبلت ىي في الكاقع اخطر مف االعاقة
نفسيا في كثير مف األحياف ,ككذلؾ مبلحظة الشفقة الذائدة تجاه ىذه الفئة كما نجد
القسكة عمى اساس االعتقاد السائد(كؿ ذم عاىة جبار) كىناؾ مشكمة االعتماد عمى
الغير مما يجعؿ اآلخريف ينظركف الى االصـ كاالبكـ كعبء كغالبا ما يصاحب ذلؾ
مشكمة عدـ اطمئناف ىذه الفئة لآلخريف ز٘راْ حبِذ ( ، َ0227ص )486كتؤدم
إعاقة الصمـ كالبكـ الى اعاقة النمك االجتماعي لمصـ كالبكـ كتجد مشاركتو كتفاعبلتو
مع اآلخريف كاندماجو في المجتمع مما يؤثر سمبان عمى مكاقفو اإلجتماعية كعمى مدل
اكتسابو الميارات اإلجتماعية الضركرية كالبلزمة في المجتمع  ،كاالصـ كاالبكـ ال
يستطيع تبادؿ التفاىـ مع غيره كفي الكقت نفسو ال يمكف اثارة الشعكر بالعطؼ نحكه ،
كأف المجتمع يفرض عمى األصـ كاألبكـ انو شخص اقؿ منيـ ليس في الناحية التي
فقدىا فحسب بؿ تتعداىا الى باقي النكاحي فتصبح نظرة عامة لمشخص بأكممو كاليرل
الكثيركف مف أفراد المجتمع مانعان مف إظيار ىذا الشعكر كبكؿ قكة بأنو شخص ناقص أك
تافو  ،كأيضان ترل الباحثة اف عدـ قدرة االفراد العادييف عمى تفيـ إحتياجات ىذه الفئة مف
الشعكر باألماف ك االحساس بالمكانة االجتماعية كسطيـ كانيـ مرغكب بيـ في المجتمع
كانخفاض الحاجات االرشادية النفسية كالصحية انما ينتج عف اىتماـ االخصائييف
النفسييف كالقائميف عمى أمر ىذه الفئة بتكفير الخدمات النفسية كالصحية ليا اذ أف معرفة
ما تعاني منو ىذه الفئة مف مشاكؿ يؤدم بالتالي الى أف تنعـ ىذه الفئة بصحة نفسية
جيدة كىذا اتفؽ مع ما أكرده حبِذ ز٘راْ (اٌّرخع اٌسببك  ،ص )468أْ الحاجات
االرشادية الصحية تيتـ بدراسة شخصية الفرد االصـ كاالبكـ جسميان كعقميان كاجتماعيان
كانفعاليان مع التركيز عمى تأثير اإلعاقة في شخصية كدراسة كتعديؿ مفيكـ الذات لديو
كالتخمص مف تأثير حالة اإلعاقة عمى مفيكـ الذات  ،كالعمؿ عمى تقبؿ الحالة كاإلعترؼ
بيا كدراسة كعبلج المشكبلت النفسية المرتبطة باإلعاقة كالتي تعكؽ التكافؽ النفسي
بصفة عامة  ،كيجب اعداده انفعاليان حيث يكفؿ ذلؾ التعكد عمى المكاقؼ كاألحداث
الجديدة كاحتماالت الصعكبات التي تؤدم الى الشعكر باإلحباط كالتغمب عمييا .
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كما تسمى حاجات االرشاد الشخصي كتتمثؿ في مساعدة االصـ كاالبكـ لمتكيؼ
مع العكؽ كالتعامؿ معو بشكؿ سميـ مف جميع الجكانب النفسية كاإلجتماعية
كاإلقتصادية  ،كيشمؿ تأىيمو إلستخداـ الكسائؿ كاألساليب التعكيضية المبلئمة
كاإلرشاد في الجانب النفسي بمعرفة تاثير ىذه اإلعاقة عمى الجانب النفسي
كاستخداـ االساليب كالكسائؿ التي تساعد عمى الحد مف المشكبلت التي تعاني منيا
ىذه الفئة كىذا يتفؽ مع ما أكرده زىراف حامد (7335ـ  ،ص )484مف الحاجات
االرشادية النفسية التي تحتاجيا ىذه الفئة القياـ بالبحكث النفسية حكؿ المشكبلت
الخاصة بالصـ كالبكـ كمنيا ايضان تعديؿ اإلختبارات النفسية بما يناسب ىذه الفئة
كما في تعديؿ إختبارات الذكاء كيجب العمؿ عمى رفع الركح المعنكية كابعاد شبح
اليأس كالتشاؤـ كاالكتئاب كالتخمص مف االحساس بسكء الحظ كاالحباط كالتخمص
مف السمكؾ االنسحابي اك السمكؾ العدكاني كمف الميـ إبراز القدرات اإليجابية
لؤلصـ كاألبكـ كايضان اتفؽ مع ما أشار اليو الخطيب جماؿ كآخركف (7339ـ ،
ص)79أنيا تشمؿ تنفيذ برامج تعديؿ السمكؾ كمعالجة المشكبلت النفسية
كاالضطرابات االنفعالية كتكظيؼ مبادئ عمـ النفس في العممية التربكية.
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عرض ومناقشة الفرض الثاني:
الذم نصو (تكجد عبلقة ارتباطية بيف الحاجات االرشادية كاالتزاف االنفعالي مف جية
نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ )
جدكؿ رقـ ( )9يكضح إختبار بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل
الصـ كالبكـ كاالتزاف االنفعالي .
انًتغير

انضبظ
انًىاخهة
االَفؼاني
.050
.797

انًروَة انًدًىع
انكهي
.702 -.247

الحاجات
االرشادية
التربوية
النفسية

*.424

.049

-.260

-.026

الصحية

.092

.009

-.726

-.020

االجتماعية

*.460

.019

-.091

-.050

المجموع الكلي

.219

.047

-.246

-.051

اإلصتُتاج
التوجد عالقة ارتباطية
بين المتغيرين في جميع
االبعاد
التوجد عالقة ارتباطية بين
المتغيرين في جميع االبعاد
عدا بعد الحاجات النفسية مع
المواجهة
التوجد عالقة ارتباطية بين
المتغيرين في جميع االبعاد
التوجد عالقة ارتباطية بين
المتغيرين في جميع االبعاد
مع
االجتماعية
عدا
المواجهة
التوجد عالقة ارتباطية بين
المتغيرين في جميع االبعاد

الػ(*) تدؿ عمى اف القيمة االرتباطية دالة تحت مستكل معنكم .35.
كالػ(**) تدؿ عمى اف القيمة االرتباطية دالة احصائيا تحت مستكل معنكم .31.
كبصكرة عامة كاف االستنتاج انو التكجد عبلقة ارتباطية بيف الحاجات االرشادية
كاالتزاف االنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف
بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ
كنجد اف الفرض لـ يتحقؽ  ،لـ تتحصؿ الباحثة عمى نتيجة تتفؽ اك تختمؼ
مع الفرض كتعزل الباحثة عدـ تحقؽ الفرض الى اآلتي عدـ تفعيؿ دكر االخصائي
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النفسي كمينة أداء بالصكرة المطمكبة في مراكز ذكم االحتياجات الخاصة األمر الذم
إنعكس سمبان عمى األخصائييف النفسييف كأدل الي البعد عف إدراؾ ماتحتاجو ىذه الفئة
مف ناحية تخصصية  ،كايضا قمة معرفتيـ بمشكبلت كحاجات ىذه الفئة كبما انيا تعاني
مف مشكبلت فإنيا ستنعكس عمى جكانب شخصياتيـ كباألخص الجانب اإلنفعالي كاف
الحرماف مف الحاجات اك عدـ اشباعيا يؤدم الى امراض اك اضطرابات كىذا اتفؽ مع
ما أكرده اٌسغٍٛي عّبد (، َ0214ص )094كاف الحاجة التي لـ تشبع تسيطر عمى
االصـ كاالبكـ كسمككو بدرجة تجعؿ نظرتو الى الحياة مختمفة كتؤثر تأثير بالغ في
ادراكو كبالتالي في سمككو  ،كايضان اتفؽ مع ما اكردتو سٙير احّذ (،0222ص)72
أْ عدـ اشباع الحاجات يؤدم الي سكء التكفؽ كاف كانت احباطات الفرد الناتجة عف
االشباع غير الكامؿ لمحاجات االساسية أك تعطيؿ الشباعيا فإنو يخبر في ىذه الحالة
تيديد نفسي كيقكؿ ماسمك في ىذه الحالة انو يمكف ارجاع كؿ االمراض النفسية جزءا مع
اشتثناءات قميمة الى تمؾ التيديدات كبالنسبة لمصـ كالبكـ فإف فشيـ في اشباع حاجاتيـ
يؤدم الى مشكبلت التكافؽ مع المجتمع كتفرض عميو انكاع معينة مف ردكد االفعاؿ
كايضان اتفؽ مع ما أشار إليو ِٕصٛر طمعت (7330ـ  ،ص )117كاف افتقر االصـ
كاال بكـ لحاجات البقاء يتسبب لو بالقمؽ كالتيديد كافتقاره لمحاجات الجسدية سكؼ يجعمو
غير قادر عمى تحقيؽ الحب كحاجتو النفسية كافتقار الفرد لحاجات الحب كالجنس
سيجعمو يشعر بالضيؽ خاصة اذا لـ تكف لو عبلقات شخصية مناسبة مع االخريف كاف
افتقار االصـ كاالبكـ الى الحاجات الجسدية كالعقمية سيرشده الى عدـ التكجو كاالحساس
باليأس كالكىـ كما اف عدـ تحقيؽ الحاجة الى الحرية كاالستقبلؿ كاتخاذ القرار تجعؿ
االصـ كاالبكـ يشعر بعدـ القيمة كعدـ التقبؿ كعدـ تحقيؽ حاجات التحدم يجعؿ االصـ
كاالبكـ يشعر بالممؿ كالف ارغ كاتفؽ مع ماذكره العزة سعيد (7331ـ  ،ص )76كما اف ىذه الفئة
قبؿ كؿ شئ ىـ اشخاص عاديكف لدييـ حاجات اساسية اال انو نتيجة االضطرابات التي
يعانكف منيا فإنيـ بحاجة خاصة اضافية التكجد عند االخريف كىـ يكاجيكف مثيرات غير
تقميدية تقكدىـ الى مكاجية مشكبلت خاصة تتعمؽ بمفيكـ الذات كالتصكر الجسمي
كاالحباط كالغضب كاالعتمادية كالدافعية كغيرىا كايضان مع ماذكره الظاىرقحطاف
(7338ـ ،ص )104كما أنو نتيجة الى إفتقار ىذه الفئة الى المغة اك عدـ القدرة عمى
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سماع اآلخريف كالتي تؤدم الى كظيفة لغكية تعبيرية ذاتية مف خبلليا يستطيعكف اف
ينفسكف عف مشاعرىـ كاحاسيسيـ كانفعاالتيـ يؤدم البلتكازف في مكاجية المشكبلت اما
بالنسبة لمجانب االنفعالي لمصـ كالبكـ فقد اشارت دراسات عديدة اف نسبة كبيرة منيـ
يعانكف مف سكء التكيؼ النفسي فيـ يعانكف مف تدني الذات كعدـ اإلتزاف العاطفي كأكثر
عرضة لئلكتئاب كالقمؽ كالعدكانية كعدـ الثقة باالخريف ك ايضاَ مع ماأشارت اليو
ككافحمة تيسير كآخركف (7334ـ ،ص )18اف الصمـ كالبكـ ليست المشكمة الكحيدة
لمفرد االصـ كاالبكـ بؿ ماتنتج عنو مف اضرار اكثر شدة مف الصعكبة في االتصاؿ ,
فحيف يشعر الفرد االصـ كاالبكـ بالعجز كقمة الحيمة في المكاقؼ التي ال تشكؿ مشكمة
بالنسبة لغيره فإنو قد يشعر بالتعاسة كالخجؿ كاالحباط مما يزعزع بناءه النفسي كيدفعو
الى اصدار انماط مف السمكؾ غير التكافقي.
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عرض ومناقشة الفرض الثالث :
الذم نصو (تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ
مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة بكالية
الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر –انثى )
جدكؿ رقـ ( )13يكضح اختبار (ت) لعينيتف غير متساكيتيف في الحجـ لمعرفة الفركؽ في
الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز
ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر –انثى )
المتغيـر

الحاجات
التربوية
النفسية

مجموعتي
المقارنة
ذكور
اناث

ذكور
اناث

الصحية

ذكور
اناث

االجتماعية

ذكور
اناث

المجموع
الكلي

ذكور

حجم
العينة
2

الوسط
الحسابي
2900000

االنحراف
المعياري
04000000

72

2000240

04021467

2

4102222

9079052

72

4000220

00047072

2

5000000

1011109

72

4207962

02029469

2

5206662

9002222

72

4100410

00069040

2

7260000
0

22051919

7070555
6

47024717

قيمة
(ت)
00077

00062

.922

00421

اناث
72

00796

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

71

.206

71

71

71

71

.792

.252

.050

.705

االستنتـــــــاج
التوجد فروق في
الحاجت
االرشادية لدى
والبكم
الصم
ومتغير النوع
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير النوع
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير النوع
التوجد فروق
الحاجات
في
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير النوع
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير النوع

الجدكؿ اعبله كالذم يكضح يكضح إختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف في
الحجـ

لمعرفة الفركؽ في الحاجات االرشادية لدم الصـ كالبكـ مف كجية نظر
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االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ
كمتغير النكع (ذكر –انثي) كاف االستنتاج انو التكجد فركؽ في الحاجات اإلرشادية
لدل الصـ كالبكـ كمتغير النكع
كنجد اف الفرض لـ يتحقؽ كتعزم الباحثة عدـ تحقؽ الفرض لآلتي :
اف الذككر كاإلناث مف األخصائييف النفسييف يستخدمكف نفس الكسائؿ كاألساليب كادراؾ
الفئتيف لطبيعة ىذه الفئة ككيفية التعامؿ معيا كانت متشابية كبدكف فيـ لماتحتاجو ىذه
الفئة كىذا إختمؼ مع ما أكردتو النكايسة فاطمة (7310ـ  )044 ،انو مف مياـ االخصائي

النفسي مع الصـ كالبكـ مراعاة الخطة اإلرشادية مف حيث اجراء مسح شامؿ لمصـ
كالبكـ في المعيد اك المؤسسة التعميمية كتصنيفيـ حسب شدة إحتياجاتيـ كنكعيا كتنفيذ
برامج االرشاد النفسي كخدماتو الكقائية كالنمائية مف خبلؿ الكشؼ عف العكامؿ التي قد
تفاقـ حالتو العبلجية مف خبلؿ االستفادة مف ذكم االختصاص كمف خبلؿ االستفادة مف
تجارب كخبرات زمبلئو كمتابعة أكضاع الصـ كالبكـ التحصيمية اك السمككية كتقديـ
الخدمات االرشادية ليـ كمتابعة الطبلب المتفكقيف كالمكىكبيف كالمتاخريف دراسيان إلتخاذ
االجرآءات الكفيمة بتمبية احتياجات كؿ منيـ كاالتصاؿ باسرة الطالب لمتابعة اكضاعو
كتزكيدىـ بالمعمكمات كالنشرات التي يمكف أف تساعده في التكيؼ مع االعاقة كمف ثـ
دراسة الحالة الفردية لمصـ كالبكـ الذيف تظير عمييـ بكادر انحرافات السمكؾ كما انو مف
الضركرم تحرير االصـ كاالبكـ مف مشاعره التي تعكؽ اداءه االجتماعي كالشعكر
بالنقص كالخكؼ كالقمؽ كالنقمة عمى المجتمع

كفي نفس الكقت تنمية المظاىر

السمككية االيجابية لديو كمف ىنا تبرز اىمية االرشاد النفسي لبلفراد الصـ كالبكـ في
تنمية مياراتيـ االجتماعية لمتعامؿ مع مشكبلتيـ السمككية كأزماتيـ النفسية حتى
تساعدىـ عمى النمك كالكصكؿ الى اقصى مدل تؤىمو لو قدراتو كامكانياتو كاتاحت
الفرص اماـ االصـ كاالبكـ لتكظيؼ الحكاس كالنكاحي الحركية كتدريب اعضاء النطؽ
لديو عمى قراءة الشفاه كااليدم عمى التعرؼ عمى االشارات المختمفة ىذا الى جانب
التدريب الميني كاليدكم مستقببل كتنمية الكعي لديو بالمدركات كالمفاىيـ كتجاكز
مخاطر البيئة كغير ذلؾ مف نكاحي تتصؿ بالنمك المعرفي لديو كعميو تثبيتيا بالتكرار
كالممارسة كتشجيعيـ عمى االنخراطية في المجتمع كاالندماج مع غيرىـ كاالخريف دكف
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خكؼ كتكفير جك اجتماعي مبلئـ ليـ يعالج السمككيات غير السكية كيكسبيـ السمككيات
االجتماعية المقبكلة كيعمميـ الدكر االجتماعي كما يتكقع منيـ الخركج لمحياة كالعمؿ
كادماجيـ في نشاطات الحياة كمجاالتيا اإلنتاجية التي تناسبيا كمبلحظة اإلنحرافات
السمككية اكالن أسبابيا كعكامميا المؤدية ليا كمف ثـ الحد منيا كتعديميا  ،كمساعدة
األصـ كاألبكـ عمى إكتساب القيـ اإلجتماعية السكية كترسيخ العقائد الدينية لديو كالتي
تككف لديو الكعي الديني كاالجتماعي كاإلنتماء لممجتمع كارشاده الى مختمؼ أنكاع
االنشطة كالمعب كالحركة كالتركيب كالتمشي في إطار مكاعيد التدريب غير التقميدية
بشرط أف تككف مف مستكاه العقمي حتي ال يصاب باإلحباط كالممؿ .
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عرض ومناقشة الفرض الرابع:
الذم نصو تكجد فركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائيف النفسييف العامميف بمركز ذكم االحتياجات الخاصة – كالية الخرطكـ
كمتغير العمر.
جدكؿ رقـ ( )11يكضح إختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف في الحجـ لمعرفة
الفركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف
العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ كمتغير العمر
انًتغيـر

الحاجات
التربوية

النفسية

الصحية

االجتماعية

المجموع
الكلي

حدى
انؼيُة

انىصظ
انحضابي

االَحراف
انًؼياري

ليًة
(ت)

يدًىػتي
انًمارَة
من

04

من

06

من

04

من

06

من

04

من

06

من

04

من

06

من

04

610204
2
270922
5
400047
9
470207
5
440152
0
420225
0
420971
6
500075
0
707064
79

00064492

-.291

اكثر مف

16

738.75

اقل
20
اكثر
20
اقل
20
اكثر
20
اقل
20
اكثر
20
اقل
20
اكثر
20
اقل
20
03

درخة
انحرية
71

انميًة
االحتًان
ية
.427

06050450
07077040

-.721

71

.212

00010100
07025900

.796

71

.220

04025020
00020622

-.549

71

.512

00000010
40000112
45.50014

33

-.212

71

.204

االصتُتـــــــاج

التوجد فروق في
الحاجات
و
االرشادية
متغير العمر
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية ومتغير
العمر
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية ومتغير
العمر
التوجد فروق في
الحاجات
و
االرشادية
متغير العمر
التوجد فروق في
الحاجات
و
االرشادية
متغير العمر

نبلحظ مف الجدكؿ اعبله كالذم يكضح إختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف
في الحجـ

لمعرفة الفركؽ الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر

االخصائييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة – كالية الخرطكـ كمتغير العمر.
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ككاف اإلستنتاج انو التكجد فركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ
كمتغير العمر كالفرض لـ يتحقؽ كلـ تتحصؿ الباحثة عمى نتيجة تختمؼ اك تتفؽ مع
الفرض كترل الباحثة عدـ تحقؽ الفرض انو نسبة لتقارب حجـ العينة (أقؿ مف 03
سنة  14اخصائي ) (كاكثر مف  03سنة كانكا  16اخصائي نفسي) كأيضان نتيجة ألف
أفكارىـ عف ىذه الفئة متشابية نكعان ما كيتعاممكف معيـ بنفس اإلسمكب كنفس الكسائؿ
كترل الباحثة أف األخصائييف النفسييف يحتاجكف الى معرفة الطرؽ كاألساليب التي
تتناسب مع الصـ كالبكـ كمف ثـ يقفكف عمى الطرؽ كاألساليب اإلرشادية كالتي تتشابو
كتختمؼ في طبيعة عمميا عف مثيبلتيا المستخدمة مع غير الصـ كالبكـ كىذا اتفؽ مع
ما اكرده

اٌعسة سعيذ (، َ0220ص)01

اف األخصائييف النفسييف يحتاجكف الى أف يكتسبكا

تدريجيان ذخيرة مف الفنيات النافعة كاإللمامات التي يستخدميا عند العمؿ معيـ كما
يحتاجكف الى فيـ التأثير المضمؿ كالتصنيؼ كاإلتجاىات السالبة التي تبلزـ الصـ
كالبكـ في حياتيـ الكاقعية كالتي قد تسبب ليـ مزيد مف الصعكبات اإلنفعالية أكثر مف
اإلعاقات نفسيا.
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عرض ومناقشة الفرض الخامس :
الذم ينص عمى انو (تكجد فركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ
كمتغير سنكات الخبرة
جدكؿ رقـ ( )17يكضح إختبار ((أنكفا)) تحميؿ التبايف االحادل لمعرفة الفركؽ في
الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ ك متغيرعدد سنكات الخبرة
انًتغير

يصذر
انتبايٍ

الحاجات

بين
المربعات
داخل
المربعات

التربوية

النفسية

الصحية

يدًىع انًربؼات

درخة
انحرية

يتىصظ انًربؼات

ليًة (ف)

االحتًانية

131.7141

2

6557521

3751.

.135

46667626

2.

1.27661

المجموع

5656766.

26

في
فروق
توجد
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغيرعدد
سنوات الخبرة لصالح
من  4-1سنوات

بين
المربعات
داخل
المربعات

1516714.

2

61571.3

.111

15617221

2.

.17145

المجموع

3.1.736.

26

في
فروق
توجد
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغير
سنوات الخبرة لصالح
من  4-1سنوات

بين
المربعات

13667355

2

6657164

.116

356674.6

2.

1437314

في
فروق
توجد
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم و متغير
عدد سنوات الخبرة
لصالح من  4-1سنوات

داخل
المربعات
المجموع

5265756.

26

25..7456

2

12557.25

5137244

2.

267.51

المجموع

33517.11

26

بين
المربعات

266237356

2

داخل
المربعات

264237311

2.

المجموع

533467.11

26

بين
االجتماعية المربعات
داخل
المربعات

المجموع
الكلي

13461766
5
6.57641
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127664

475.2

43.316

137.55

انُتيدة

.111

في
فروق
توجد
الحاجات االرشادية لدى
و
والبكم
الصم
سنوات
متغيرعدد
الخبرة لصالح من 4-1
سنوات

.111

في
فروق
توجد
الحاجات االرشادية لد
الصم والبكم ومتغير
عدد سنوات الخبرة
لصالح من  4-1سنوات

مف الجدكؿ اعبله الذم يكضح إختبار ((أنكفا)) تحميؿ التبايف االحادل لمعرفة الفركؽ
في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ ك متغيرعدد سنكات الخبرة نجد أف االستنتاج
كاف انو تكجد فركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ كمتغير عدد سنكات
الخبرة لصالح 4-1سنكات
كقد اتفقت النتيجة مع ما افترضتو الباحثة
كتعزل الباحثة ذلؾ الى انو كمما اذداد عدد سنكات الخبرة ادل ذلؾ الى اذدياد
معرفة االخصائي النفسي بالفئة التي يتعامؿ معيا كىذا اتفؽ مع ما أكردتو اٌحريري
رافدة ( 7330ـ  )177 ،انو البد لبلخصائي النفسي اف يككف عمى عمـ بالمستجدات التي
تط أر في مجاؿ عمـ النفس كبالنظريات الخاصة بو كبأساليبو كادكاتو كما يجب اف يتمتع
بميارات كخبرات عالية كمتميزة ككذلؾ لكي يتمكف مف القياـ بميامو عمى اتـ كجو .
اضاؼ في ىذا الجانب اب ٛاسعذ احّذ ( )09 ، َ0210اف كؿ اخصائي نفسي البد أف يعد
اإلعداد العممي كالعممي  ،كأف يدرس األساس العممي الذم تقكـ عميو عممية اإلرشاد
النفسي فيناؾ جكانب مف حياة اإلنساف كسمككو مثؿ طبيعة اإلنساف قد التخضع بالدقة
الكافية كالثقة المطمكبة الى الدراسة العممية البحتة  ،ىناؾ بعض المشكبلت النفسية
المعقدة اليكفر العمـ كحده التفسير الكامؿ ليا  ،كأنو البد مف لبلخصائي النفسي مف
اإلستفادة مف خبرات غيره مف األخصائييف كمتابعة أكضاع الصـ كالبكـ كايضان يتفؽ
مع ماذكره ِدذي عبذ اٌعظيُ(  )06 ، َ0210أف ممارسة الخدمات النفسية ستعكد
بالنفع عمى االخصائي النفسي كستعيد شخصيتو كتعاممو مع اآلخريف كتأثره بطريقة
عممو كتجعمو يفيـ شخصية المسترشد كحاجاتو كمطالبو مف خبلؿ اطبلعو في مجاؿ
تخصصو .
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عرض ومناقشة الفرض السادس :
الذم ينص عمى انو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ
كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة
كالية الخرطكـ كمتغير نكع المؤسسة (خاصة – حككمية ).
جدكؿ رقـ ( )10يكضح إختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف في الحجـ لمعرفة
الفركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف
العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة -كالية الخرطكـ كمتغير نكع

المؤسسة

التعميمية (خاصة /حككمية)
يدًىػتي
انًمارَة

الحاجات
التربوية

خاصة
حكومية

حدى
انؼيُة
70
00

انىصظ
انحضابي
2206000
6502000

االَحراف
انًؼياري
04004729
04072649

النفسية

خاصة
حكومية

70
00

4706000
4000000

07051177
1052024

.564

الصحية

خاصة
حكومية

70
00

4209500
4402000

04029006
07005615

-.066

71

االجتماعية

خاصة
حكومية

70
00

4109000
4905000

00044226
9092590

-.040

71

.119

المجموع
الكلي

خاصة

70

حكومية

00

7090050
0
0990600
0

46072001

.567

71

.521

انًتغير

26022015
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ليًة
(ت)

انميًة
االحتًانية

االصتُتـــــــاج
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير المؤسسة
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير المؤسسة
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
الصم والبكم و
متغير المؤسسة
التوجد فروق في
الحاجات
االرشادية لدى
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مف الجدكؿ اعبله الذم يكضح يكضح إختبار (ت) لعينتيف غير متساكيتيف في الحجـ
لمعرفة الفركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة -كالية الخرطكـ كمتغير نكع
المؤسسة التعميمية (خاصة /حككمية) .
كاف اإلستنتاج انو التكجد فركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ
كمتغير نكع المؤسسة التعميمية ( حككمية – خاصة ) .
كلكف الفرض لـ يتحقؽ كترل الباحثة انو يعكد الى اف الكسائؿ كاألساليب المستخدمة
في تمؾ المراكز الخاصة ىي نفس األساليب كالكسائؿ المستخدمة في المراكز الحككمية
اك بسبب عدـ اخذ الجرعات التدريبية الكافية كاف العمؿ الذم يقكـ بو األخصائي
النفسي في معظـ المراكز ىك نفس عمؿ المعمـ كالبعد عف العمؿ المتخصص في تقديـ
الخدمات النفسية كقمة التعاكف بيف المؤسسات الحككمية كالخاصة في الكقكؼ عمى
البرامج العامة التي تقدـ ليذه الفئة مثؿ (اسبكع االصـ ) كالعمؿ عمى تطكير ىذا
المجاؿ كتبادؿ االفكار كاالراء كالخبرات لمعمؿ عمى االرتقاء بالمؤسسة التي تنعكس
ايجابا عمى الفئة التي يعممكف معيا  ،كىذا اتفؽ مع ما أكردتواٌحريري رافذة ( َ0226
 )106 ،اف عمى االخصائي النفسي تبادؿ االستشارات مع زمبلئو المتخصصيف كأف
يحصؿ عمييا مف طبيب العائمة أك ممف يجد منيـ الفائدة في تقديـ اإلستشارة كالعكف
كما أنو يجب أف يككف االخصائي النفسي قادر تكطيد العبلقة بيف المؤسسة التي يعمؿ
بيا كبيف المجتمع الخارجي كيشجع تبادؿ الخدمات كاآلراء فيما بينيـ كالقدرة عمى
التعاكف كالمشاركة مع الزمبلء كاتخاذ الق اررات السميمة القائمة عمى اسس عممية .
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ليًة (ف)

االحتًانية
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00090
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انُتيدة
ال توجد فروق في
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم و متغير
المؤهل االكاديمي

ال توجد فروق في
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغير
المؤهل االكاديمي

ال توجد فروق في
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغير
المؤهل االكاديمي

ال توجد فروق في
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغير
المؤهل االكاديمي

ال توجد فروق في
الحاجات االرشادية لدى
الصم والبكم ومتغير
المؤهل االكاديمي

جدكؿ اعبله الذم يكضح إختبار ((أنكفا)) تحميؿ التبايف االحادل لمعرفة الفركؽ في
الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف
بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية الخرطكـ ك متغير المؤىؿ االكاديمي  ،كاف
اإلستنتاج أنو التكجد فركؽ في الحاجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
األخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة كمتغير المؤىؿ
األكاديمي) لـ يتحقؽ الفرض كلـ تتحصؿ الباحثة عمى نتيجة تتفؽ أك تختمؼ مع
الفرض كتعزل الباحثة عدـ تحقؽ الفرض الى أنو يعكد الى اآلتي :
إدراؾ األخصائي النفسي ألىمية التكسع كالتطكر في المجاؿ كانشغالو بمجاالت
اخرم ىك الذم جعؿ المؤىؿ االكاديمي بالنسبة لو شيئا غير اساسي اك غير مرجعي
في التعامؿ مع ىذه الفئة ككاف المؤىؿ االكاديمي نقطة بداية لبلخصائي النفسي في
تعرفو عمي ىذه الفئة كلكف لـ تستمر دراساتو كبحثو عف التطكر في التعامؿ معيا مما
ادل الى عدـ استفادة معظـ الباحثيف مف المؤىؿ االكاديمي بالدرجة

تسمح ليـ

بالتعامؿ مع ىذه الفئة  ،كايضان قمة الباحثيف عف التطكر في ىذا المجاؿ كأخذ الدكرات
كالكرش الكافية كالمتخصصة التي تعينيـ في ىذا المجاؿ  ،كبعضيـ لـ يعممكا في ىذا
المجاؿ كرغبة بؿ كحكجة كىذا يعد عدـ إىتماـ بالميثاؽ االخبلقي لبلخصائييف النفسييف
كىذا اختمؼ مع ما أكرده حمدم عبدالعظيـ (7317ـ  ،ص )19في فقرات الميثاؽ
األخبلقي:
أف يتحمى األخصائي النفسي باألخبلؽ االسبلمية قكالن كعمبلن كأف يتحمى
بالصبر كاالمانة كتحمؿ المسئكلية ك اف يتحمى بالمركنة في التعامؿ مع طالبى
الخدمة – اف يتميز باالخبلص كتقبؿ العمؿ في مجاؿ التربية النفسية كرسالة كليس
ككظيفة بعيدان عف الرغبات كالطمكحات الشخصية فالكظيفة تقكد األخصائي النفسي الى
أداء عمؿ ىك ممزـ بو دكف محاكلة اإلبداع كالتطكير كالرسالة ىي تبني الشخص قضية
كااليماف بانيا ميمة – اف يتجنب االخصائي النفسي اقامة عبلقة مع طالب الخدمة
النفسية كتككف فقط عبلقة مينية – أف يبتعد األخصائي النفسي عف التعصب كافة
كاإللتزاـ بأخبلقيات العمؿ الميني – عند تأكد األخصائي النفسي كاقتناعو بضركرة
تحكيؿ طالب الخدمة النفسية الى جية اخرل فعميو إشعار طالب الخدمة النفسية ككلي
128

امره كشرح اسباب تحكيمو -اف يتكفر لديو الكفايات المينية كما انو البد مف االستعانة
بذكم الخبرة في المجاؿ كالدكرات التنشيطية كالمقاءات الجماعية كالفردية كالقراءة
كاالطبلع كؿ في مجاؿ عممو .
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اٌفصً اٌخبِس
اٌخبتّت
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الفصل الخامس
الخاتمة والتوصيات والمقترحات
تمييد :
في ىذا الفصؿ ستقكـ الباحثة بكضع تكصيات كمقترحات لمميتميف بفئة الصـ كالبكـ فبعد
تحميؿ البيانات تكصمت الباحثة الى النتائج اآلتية :
تمخيص النتائج :
-1السمة المميزة لمحاجات االرشادية االجتماعية كالتربكية تتميز باالرتفاع بينما الحاجات
االرشادية النفسيةكالصحية تتميز باالنخفاض كجاء االستنتاج عمي ىذا النحك
( تتميز الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ باالرتفاع )
 -7تكجد عبلقة ارتباطية بيف الحاجات االرشادية كاالتزاف االنفعالي لدل الصـ كالبكـ
م ف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية
الخرطكـ
-0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسيييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كالية
الخرطكـ كمتغير النكع (ذكر /انثى )
 -4التكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخصاصة كمتغير
العمر
-5تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ
كمتغير سنكات الخبرة
-6التكجد فركؽ ذات داللة في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ كمتغير
نكع المؤسسة التعميمية (خاصة /حككمية )
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 -7التكجد فركؽ ذات داللة في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة–كالية الخرطكـ كمتغير
المؤىؿ االكاديمي .
التوصيات:
بناء عمى نتائج البحث فإف الباحثة تكصي باالتي :
لبلخصائييف النفسييف :
 -1مساعدة االخصائي النفسي عمى مكاصمة تأىيؿ نفسو كتطكيرىا بما يضمف لو العمؿ
الجيد كالمقنف في المؤسسة التي يعمؿ بيا .
-7البد لبلخصائي النفسي مف التحمي بالخصائص الشخصية كاالجتماعية كالمينية كالتي
تجعمو يؤدم عممو بصكرة جيدة كاالىتماـ بميثاؽ العمؿ
-0البد لبلخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم اإلحتياجات الخاصة اف يفصمك
الفئات عف بعضيا عمى اف يعممكا مع كؿ فئة عمى حدة كمف ثـ العمؿ عمى اشراكيـ في
المجتمع ببرامج يتـ اعدادىا مع المؤسسات االخرل التي تعمؿ في نفس المجاؿ
-4مشاركة االخصائييف النفسييف العامميف بماكز ذكم االحتياجات الخاصة في
المؤتمرات كالبرامج التي تخص الصـ كالبكـ كتبادؿ االستشارات مع ذكم التخصص فيما
ييـ قضايا ىذه الفئة .
-5عمي العامميف عمي تدريب االخصائييف النفسييف اف يعممك عمي تزكيد االخصائي
النفسي بما يعينو في المجاؿ الذم يعمؿ بو بإشراؼ مف مدربيف متخصصيف في المجاؿ
المعني .
-6عمى مدراء مراكز ذكم االحتياجات الخاصة العمؿ عمي تكفير كؿ مايعيف االخصائي
النفسي في عممو لمقياـ بو عمى اكمؿ كجو كمتابعة عممو كالرقابة عميو لمكصكؿ بالفئات
المختمفة الى النمك السكم .
-7عمى اكلياء امكر الصـ كالبكـ االىتماـ بمعرفة طبيعة ىذه الفئة كالعمؿ عمي البحث
عف كؿ مايعينيـ في التعامؿ معيا .
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المقترحات :
مف خبلؿ النتائج التي تكصمت الييا الباحثة كالنتائج التي تضمنتيا الباحثة في البحث كمف
خبلؿ البحث عف دراسات عف ىذه الفئة تقترح الباحثة اجراء بحكث مستقبمية في اآلتي :
 -1االتزاف االنفعالي كعبلقتو بالصحة النفسية لدل الصـ كالبكـ بمراكز ذكم االحتياجات
الخاصة – كالية الخرطكـ
-7دكراالخكاف في تعزيز ثقة االصـ كاالبكـ بنفسو كعبلقتيا ببعض المتغيرات
 -0البيئة العممية كعبلقتيا باالداء الميني لبلخصائي النفسي في المؤسسات المختمفة
-4السمات الشخصية لبلخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة
كالية الخرطكـ .
-5الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ كعبلقتيا بمفيكـ الذات .
 -6الحاجات التدريبية كعبلقتيا بالتكافؽ الميني لدل العامميف بمراكز ذكم االحتياجات
الخاصة -كالية الخرطكـ
 -7االرشاد الديني كعبلقتو بتعزيز الصحة النفسية لمصـ كالبكـ بمراكز ذكم االحتياجات
الخاصة -كالية الخرطكـ
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لبئّت اٌّصبدر ٚاٌّراخع

قائمة المصادر والمراجع :
اوال :المصادر :
القراف الكريـ
السنة النبكية
ثانيا :الكتب كالمراجع العربية :
 -1ابراىيـ فيكلت فؤاد -بسيكني سعاد؛ بحوث ودراسات في سايكموجية االعاقو ،
مكتب الزىراء الشرؽ ،القاىرة 7331 ،ـ
 -7ابراىيـ الزىيرم ؛ االعاقو السمعيو  ،دار كائؿ لمطباعو كالنشر ،عماف7330،ـ
 -0ابراىيـ عبد الستار – ابراىيـ رضكل ؛ عمم النفس اسسو ومعالمو ودرساتو ،
ط ،0مطابع الدرار اليندسية  ،طيراف 7330،ـ
 -4ابك اسعد احمد عبدالمطيؼ ؛عمم النفس االرشادي  ،ط ،0جامعة مؤتة  ،دار
المسيرة  ،عماف 7317 ،ـ
 -5ابك اسعد احمد عبد المطيؼ  ،دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية ، ،
دبينك لمطباعة كالنشر ،عماف7339،ـ
 -6ابك حميداف يكسؼ ؛ مدخل الي عمم النفس ،ط، 1دار المسيرة لمطباعة كالنشر،
7315ـ
 -7أبك عباءة صالح –طاش عبد المجيد؛ االرشاد النفسي واالجتماعي  ،جامعة االماـ
محمد بف سعكد االسبلمي ،الرياض7333 ،ـ
 -8ابك عبلـ رجاء ؛ مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية  ،دار النشر
لمجامعات ،القاىرة 7336،ـ
 -9احمد سيير كامؿ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية لمكتاب7333 ،ـ
 -13احمد عبد الباقي دفع اهلل ؛عمم النفس ( اسسو –مبادئو –نظرياتو ) ،ط ، 7دار
جامعة الخرطكـ لمطباعة كالنشر7311 ،ـ
 -11اشرؼ شريت – محمد عبد الغني ؛ الطفل المعاق ( سموكو –مخاوفو ) ،
مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع 7337 ،ـ

 -17البطانيو اسامو محمد -الجراح عبدالناصرزياب ؛ عمم النفس لمطفل الغيرعادي
 ،ب ف  ،ب د 7337 ،ـ
 -10الحامدم حماد بف عمي – اليجيف عادؿ عبدالفتاح ؛ برامج التوجيو واالرشاد
النفسي واالسري  ،د ف  ،دب 7339 ،ـ
 -14الحريرم رافدة –االمامي سمير ؛ االرشاد النفسي والتربوي والمؤسسات التعميمية
 ،ط ، 1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،الرياض7311 ،ـ
 -15الحكالده فؤاد عيد ؛ االعاقو السمعيو  ،ط ،1دار الثقافو لمنشر كالتكزيع 7317،ـ
 -16الحكالده فؤاد عيد ؛ قضايا توجييات حديثة في التربيو الخاصو  ،ط،1
داراالعصار العممي لمنشر كالتكزيع ،عماف7335 ،ـ
 -17الخالدم اديب احمد؛ الصحة النفسية  ،ط ،1الدار العربية لمنشر كالتكزيع  ،ليبيا
7330،ـ
 -18الخطيب جماؿ ؛ في االعاقة السمعية  ،ط ، 7دار الفكر لطباعة كالنشر
7337ـ
 -19الخطيب جماؿ– الحديدم مني صبحي ؛ التربية الخاصة  ،ط ،1دار الفكر
لمنشر كالتكزيع  ،عماف7339 ،ـ
 -73الخفاؼ ايماف ؛ الذكاء االنفعالي ،ط ،1دار المناىج لمنشر كالتكزيع،د
ب7310،ـ
 -71الداىرم صالح ؛ مبادئ الصحو النفسيو ،ط ، 1دار االكائؿ لمنشر،دب 7335،ـ
 -77الداىرم صالح ؛ عمم النفس االرشادي نظرياتو واساليبو الحديثو ،د ف ،د ب،
7335ـ
 -70الدىمشي محمد عامر؛ دليل الطمبة والعاممين في التربية الخاصة ،دار الفكر
،عماف 7336 ،ـ
 -74الزىيرم ابراىيـ ؛ االعاقة السمعية  ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر،عماف7330 ،ـ
 -75العبيدم محمد جاسـ  ،عمم النفس االكمنيكي ،ط ،1الدار الثقافية لمنشر كالتكزيع
،عماف7339 ،ـ

 -76العزة سعيد حسني ؛ االرشاد النفسي اساليبو وفنياتو  ،ط ،1الدار العممية
كالدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف7331 ،ـ
 -77الزغمكؿ عماد عبدالرحمف ؛ مبادئ عمم النفس التربوي  ،ط ،7منتدم سكر
االزيكية لمنشر كالتكزيع 7317 ،ـ
 -78الزغمكؿ عماد عبدالرحمف –الينداكم عمي فالح ؛ مدخل الي عمم النفس  ،ط،8
دار الكتاب الجامعية 7314 ،ـ
 -79السيمي عبدالعزيز عكض؛ االرشاد في التربية الخاصة  ،طنطا بكؾ ىاكس
لمنشر كالتكزيع 7318 ،ـ
 -03الشرقاكم انكر ؛ التعمم النظريات والتطبيقات ،مكتبة االنجمك 7331 ،ـ
 -01الشرقاكم مصطفي خميؿ؛ عمم الصحة النفسية  ،دار النيضة العربية بيركت،
7317ـ
 -07الصمادم عمي  -ابكشقرة ركاف ؛ الحديث في ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة
واسرىم  ،در الحامد لمنشر كالتكزيع  ،عماف7338 ،ـ
 -00الظاىر قحطاف احمد؛ مدخل لمتربة الخاصة  ،ط ، 7ب ف  ،ب د 7338،ـ
 -04العبيدم محمد كلي جاسـ – العبيدم االء جاسـ ؛ االرشاد والتوجيو  ،ط،1
دبينك لمطباعة كالنشر7339 ،ـ
 -05العزة سعيد حسني ؛ االرشاد النفسي اساليبو وفنياتو  ،ط ،1الدار العممية
كالدكلية الثقافةكالنشر كالتكزيع  ،عماف 7331 ،ـ
 -06العيسكم عبدالرحمف ؛عمم النفس العام  ،دار المعرفة الجامعية 7333 ،ـ
 -07العيسكم طارؽ ؛ سيكموجية االصم ،د ن  ،د ب7313 ،ـ
 -08القريطي عبدالمطمب ؛ ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم  ،عالـ الكتب ،
القاىرة 7314 ،ـ
 -09القشاعمو بديع عبد العزيز ؛ االساس في التربية الخاصة  ،ط ،1دار اليدل
لمطباعو كالتكزيع ،فمسطيف7317 ،ـ
 -43القمش مصطفى نكرم  -المعايطو خميؿ عبدالرحمف؛ سايكموجيا االطفال ذوي
االحتياجات الخاصو  ،د ف  ،د ب  7337 ،ـ

 -41االال كماؿ كاخركف -عبداهلل الزبيدم شريفة ؛ أساسيات في التربيو 7310 ،ـ ،
الخاصو ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر 7310 ،ـ
 -47المغاكرم تامر؛ اإلعاقة السمعية بين التاىيل والتكنموجيا  ،كمية التربية
،االسكندرية 7315 ،ـ
 -40النكايسة فاطمة عبدالرحيـ ؛ ذوو االحتياجات الخاصة التعريف بيم وارشادىم ،
ط ، 1دار المناىج لمتكزيع كالنشر ،عماف7310 ،ـ
 -44الكقفي راضي ؛ أساسيات في التربية الخاصة  ،جيينة لمطباعة كالنشر  ،د ب
7334،ـ
 -45حافظ بطرس؛ ارشاد ذوي االحتياجات الخاصو واسرىم  ،دار العمكـ لمتحقيؽ
كالطباعو كالنشر ،د ب7337 ،ـ
 -46جكلماف دانياؿ ؛ الذكاء العاطفي  ،د ف  ،د ب7333 ،ـ
 -47جركاف فتحي -الخمرة حاتـ ؛ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة (مقدمة في
التربية الخاصة)  ،ط ،1عماف  ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع 7310 ،ـ
 -48زىراف حامد ؛ الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ، 4عالـ الكتب لمتكزيع 7335 ،ـ

 -49زىراف حامد ؛ التوجيو واالرشاد النفسي  ،ط ، 4عمـ الكتب لمطباعة كالنشر
7335،ـ
 -53سالـ اسامة ؛ اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق  ،دار المسيرة لمطباعة
كالنشر  ،عماف 7314 ،ـ
 -51سميماف عبدالرحمف ؛ سيكموجية ذوي االحتياجات الخاصة  ،االساليب التربكية
كالبرامج التعميمية  ،ط ، 1مكتبة زىراء الشرؽ 7331 ،ـ
 -57سميماف عمي ؛ عمم النفس االرشادي والعالج النفسي  ،مركز ابداع لمتدريب
كالتطكير  ،د ب 7313 ،ـ
 -50عثّبْ عبذاٌرحّٓ ؛ يُاهح انبحث انؼهًي وطرق كتابة انرصائم اندايؼية ،
خبِعت افريميب  ،اٌخرطَ1997 ، َٛ
 -54عمي السيد سميماف ؛ عمم النفس االرشادي  ،ط ، 1دار الجكىرة لمطباعة كالنشر
 ،القاىرة  ،مصر7313 ،ـ

 -55عبدالخالؽ احمد ؛ اسس عمم النفس العام  ،ط ، 0دار المعرفو الجامعيو ،
7333ـ
 -56عبداهلل مجدم ،عمم النفس المرضي  ،د ف  ،د ب 7333،ـ
 -57عبد الكىاب ابكحميداف– مدخل الي عمم النفس – ط -1دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة 7315 -ـ
 -58عدس عبدالرحمف – قطامي نايفة ؛ مبادئ عمم النفس  ،ط  ،1دار الفكر ،
االردف 7331 ،ـ
 -59عسؿ خالد ؛ ذوي االحتياجات الخاصو النظريو والتدخالت االرشاديو ،ط،1
7317ـ
 -63عشكم مصطفي ؛ مدخل الي عمم النفس المعاصر  ،ط ، 1دار المطبكعات
الجامعية 7331،ـ
 -61فيمي مصطفى ؛ الصحو النفسيو في االسره والمدرسو  ،مطبعة التقدـ النيره ،د
ف،دب،دت
 -67قطامي نايفو -عرس عبدالرحمف ؛ مبادئ عمم النفس ،دار الفكر ،عماف 7331 ،ـ
 -60كفافي عبلء ؛ عمم النفس االسري ،ط  ،1دار الفكرلمنشر كالتكزيع  ،القاىرة 7339،ـ

 -64ككافمحو تيسير؛ عمم النفس التربوي وتطبيق مجال التربيو ،ط ،1المسيره ،
7334ـ
 -65ككافحمة تيسير – عبدالعزيز عمر ؛ مقدمة في التربية الخاصة  ،ط ، 4دار
المسيرة لمطباعة كالنشر ،عماف 7330 ،ـ
 -66مراد سعد – احمد عبداهلل ؛ المدخل الى االرشاد النفسي من منظور فني وعممي
 ،ط ،1دار الفكر لمنشر كالتكزيع 7315 ،ـ
 -67عادؿ محمد ؛ مقدمة في التربية الخاصة  ،ط ، 1العربية لمطباعة كالنشر،
7311ـ
 -68مجدم عبد العظيـ ؛ البرامج التنموية  ،دار اكالد الشيخ( ،اليرـ) 7310 ،ـ
 -69مجدم عبد العظيـ ؛ ميارات التوجيو واالرشاد في المجال المدرسي  ،دار اكالد
الشيخ  ،اليرـ 7317 ،ـ

 -73مجيد سكسف ؛ اضطرابات الشخصية (انماطيا وقياسيا )  ،ط ،7دار صفاء
لمنشر كالتكزيع ،عماف 7315 ،ـ
 -71مركاف عبد المجيد ؛ اسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ،،ط،1
مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع  ،عماف 7333 ،ـ
 -77ممحـ سامي ؛ االرشاد والعالج النفسي االسس النظريو والتطبيقيو ،ط1 ،دار
المسيره لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة 7331 ،ـ
 -70منصكرطمعت ؛ الدعم االجتماعي والنفسي السر االشخاص ذوي االعاقة  ،د ف
 ،د ب 7330،ـ
 -74منصكر طمعت  ،الشرقاكم انكر؛ اسس عمم النفس العام  ،االنجمك المصرية ،
7330ـ
 -75مكسى الرشاد ؛ الذكاء الوجداني وتنميتو في مرحمتي الطفولةوالمراىقة  ،ط1
،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر  ،القاىرة 7317 ،ـ
 -76نخبة مف المتخصصيف ؛ الذكاء الوجداني  ،الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ
كالتكريدات  ،القاىرة 7339 ،ـ
 -77يكنس محمد بني ؛ مبادئ عمم النفس  ،ط ،1دار الشركؽ لمطباعة كالنشر
كالتكزيع  ،االردف 7334 ،ـ
المجالت والدوريات:
.1

احمد اسعد عبدالمطيؼ ؛الحاجات االرشادية كما يقدميا الطمبة واولياء امورىم ،
مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،مجمد -11العدد ، 7مديرية تربية لكاء البتراء
7331،ـ

.7

الظاىر قحطاف احمد ؛ الفروق في الذكاء واالنفعال بين الصم والمكفوفين ،
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس 7317 ،ـ –مجمد 13العدد
االكؿ

.0

حنفي عمي عبدالنبي ؛ مشكالت المعاقين سمعيا كما يدركيا معممو المرحمة
االبتدائية في ضوء بعض المتغيرات  ،جامعة الزقازيؽ  ،فرع بنيا 7337،ـ،
مجمة كمية التربية –المجمد17

البحوث والدراسات:
-1دراسة ابك اسعد ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية كما يقدرىا الطمبة كآباءىـ 7339-ـ
-7احمد محمد نكرم ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية لطبلب جامعة المكصؿ 7338-ـ
-0الركاحي ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية لطمبة المبلحظة االكاديمية كأقارنيـ العادييف
في ضكء بعض المتغيرات 7337-ـ
-4الطحاف كابك عيطة ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية لطمبة الجامعة الياشمية –االردف-
7337ـ
-5المغيرم –اصيمة بنت جمعة ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية آلباء االطفاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة بمنطقة الباطنة –عماف 7330-ـ
-6ايمف فكزم محمد السراج ؛ بعنكاف الحاجات النفسية كعبلقتيا بالضغكط لدل
المراىؽ االصـ –الزقازيؽ 7336-ـ
ن-7بخيت نضاؿ ؛ بعنكاف الحاجات النفسية لمطبلب المتاخريف دراسيان بالمرحمة الثانكية
–المسعكدية 7314ـ
-8تياني حسف سعيد ؛ بعنكاف حاجات طالبات المرحمة الثانكية لبلرشاد النفسي
كعبلقتيا بالتكافؽ الدراسي 7314-ـ
-9جيكفازكلياس كآخركف؛ بعنكاف تقييـ حاجة طمبة الجامعات اليكنانية لمحاجات
االرشادية كاتجاىاتيـ نحكىا 7313-ـ
-13دعاء احمد سعيد-بعنكاف الحاجات االرشادية لطمبة الحمقة الثانية بمحافظة الباطنة
–عماف 7310-ـ.
-11لطؼ اهلل االحزـ لطؼ اهلل ؛ بعنكاف الحاجات االرشادية لدل الطمبة المتأخريف
دراسيان كفؽ سماتيـ الشخصية 7334-ـ
-17محمد الحسيف عبداهلل؛ بعنكاف االتزاف اإلنفعالي كعبلقتو بسمات الشخصية لذكم
االعاقة الحركية كالية الخرطكـ 7316-ـ
-10مجزكب احمد محمد قمر؛ بعنكاف الحاجات االرشادية النفسية كاالجتماعية لدل
طبلب جامعة دنقبل في ضكء بعض المتغيرات – السكداف 7316-ـ

-14ىاجر ادريس يكسؼ عبداهلل ؛ بعنكاف حاجات طالبات المرحمة الثانكية لمتكجيو
كاالرشاد النفسي – الخرطكـ – 7334ـ
-15يمينة سرام ؛ الحاجات االرشادية في االدارة الصفية 7310-ـ

اٌّالحــــــــــك

اٌّالحك
خـــبِعت أفــريميباٌعبٌّيت
وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
لسُ عٍُ إٌفس
ممحق رقم()1

التحكيم
الدكتكر/ة................................................................المحترـ/ة
تحية طيبة
انًىضىع  :تحكيى إصتباَه انحاخات اإلرشادية نهصى وانبكى وإصتباَة اإلتزاٌ
اإلَفؼاني
باإلشارة لممكضكع أعبله تقكـ الباحثة :سحر احمد جبراهلل مبركؾ بإعداد بحث لنيؿ
درجة الماجستير في عمـ النفس بعنكاف :الحاجات اإلرشادية كعبلقتيا باإلتزاف اإلنفعالي
لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز اإلحتياجات
الخاصة –كالية الخرطكـ
اوال:مقياس الحاجات االرشادية لدم الصـ كالبكـ(مقتبس مف مقياس

الحاجات

االرشادية اعداد :احمد عبدالمطيؼ ابك اسعد )
ثانيا :مقياس االتزاف االنفعالي(مقتبس مف مقياس الخالدم 7337ـ )
اىداف البحث:
 .1التعرؼ عمى الحاجات االرشادية لدم الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة  -كالية الخرطكـ
 .7معرفة السمة المميزة لمحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر
االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ.
 .0معرفة الفركؽ في الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة كمتغيرالنكع(ذكر-انثى)-متغير
العمر-عدد سنكات الخبرة-المؤىؿ العممي –متغير المؤسسة (خاصة –حككمية).

 .4معرفة العبلقة بيف الحاجات االرشادية كاالتزاف االنفعالي لدم الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية
الخرطكـ .
فروض البحث :
 -1السمة العامة لمحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف النفسييف
العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة –كالية الخرطكـ تتميز باالرتفاع
 -7تكجد عبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكزذكم االحتياجات الخاصة-كالية الخرطكـ كمتغير النكع
 -0تكجد عبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكزذكم االحتياجات الخاصة-كالية الخرطكـ كمتغير العمر
 -4تكجد عبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكزذكم االحتياجات الخاصة-كالية الخرطكـ كمتغير سنكات الخبرة.
 -5تكجد عبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكزذكم االحتياجات الخاصة-كالية الخرطكـ كمتغير المؤىؿ العممي
 -6تكجد عبلقة بيف الحاجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ مف كجية نظر االخصائييف
النفسييف العامميف بمراكزذكم االحتياجات الخاصة-كالية الخرطكـ كمتغير نكع المؤسسة
(خاصة –حككمية )
 -7تكجد عبلقة ارتباطية بيف الحاجات االرشادية كاالتزاف االنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف
كجية نظر االخصائييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة – كالية الخرطكـ
كنظ ار لما تتمتعكف بو مف خبرة كدراية عممية عالية في مجاؿ عمـ النفس أرجك مف
سيادتكـ تحكيـ المقياس كذلؾ بتعديؿ اك حذؼ اكاضافة ماتركنو مناسبا.
وشك ار
اٌببحثت:
سحر أحّذ خبرهللا ِبرٚن
اٌّشرف:
د٘.بخر إدريس يٛسف عبذهللا

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم ()2
الصورة الصمية لمقياس الحاجات االرشادية
مقياس الحاجات اإلرشادية إعداد عبد المطيؼ أسعد (عبد المطيؼ اسعد7339 ,ـ,

ص )18فيما يمي مف العبارات التي تتضمف مشكبلت مف النكع الذم يعاني منو الطمبة
في المدارس عادة  ،اق أر ىذه العبارة ثـ بيف الي ام درجة تعاني مف المشكمة التي كردت
في العبارة بإختيارؾ إحدل االجابات التالية:

المشكمة

الرقـ

1

اتعب بسرعة

7

كزني اقؿ مف البلزـ اك اكثر مف البلزـ

0

اعاني مف مشكمة في االبصار

4

اعاني مف مشكمة سمع

5

كثي ار ما اصاب بأمراض البرد

6

كثي ار ما اعاني مف صداع

7

اعاني مف فقداف الشيية

8

ال اعرؼ كيؼ ادرس

9

كثي ار ما اعاني مف الممؿ داخؿ الصؼ

13

اعاني مف ضعؼ التركيز اثناء الدراسة

11

اخاؼ مف الفشؿ الدراسي

ال اعاني

اعاني

اعاني

اعاني

مف ىذه

بدرجة

بدرجة

بدرجة

المشكمة

بسيطة

متكسطة

شديدة

اعاني
بدرجة
شديدة
جدان

17

اعاني مف السرحاف ( احبلـ اليغظة )
المشكمة

الرقم

ال اعاني اعاني

اعاني

اعاني

اعاني

من ىذه بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة شديدة

شديدة

المشكمة

بسيطة

جداً
10

اشعر بالقمؽ دائمان

14

الافيـ ما اق أر بسيكلة

15

ال اعرؼ كيؼ اعبر عف نفسي بكضكح

16

اشعر بالكآبة كالحزف بإستمرار

17

يضايقني

انني

سريع

االضطراب

كاالرتباؾ
18

يسيطر عمي الخجؿ عندما اككف في
جماعة

19

ال اعرؼ كيؼ اتصرؼ في المناسبات
اإلجتماعية

73

يخدش إحساسي بسيكلة

71

تنقصني الثقة بالنفس

77

اعاني مف ميؿ شديد الى العزلة

70

يضايقني انني سريع الغضب

74

اعاني مف كثرة الخبلفات االسرية

75

لست عمي كفاؽ مع افراد اسرتي اك
بعضيـ

76

اعاني مف تدخؿ كالدم اك احدىـ في
شئكني الخاصة

77

اعاني مف تدخؿ كالدم اك احدىـ في

اختيار اصدقائي
الاعاني
الرقم

المشكـــــــمة

78

اعاني مف عدـ احتراـ كالدم لرأيي

79

ال استطيع اف اصارح كالدم بمشاكمي

03

ال اجد مف اصارحو بمشاكمي

01

ال اعرؼ كيؼ استغؿ كقت فراغي

07

تنقصني الميارات في االلعاب الرياضية

00

اشعر بعدـ الرغبة في الدراسة

04

اعاني مف تشتت انتباىي داخؿ الصؼ

05

اخاؼ مف االمتحانات

06

انسى كؿ اك بعض ما ادرسو بسرعة

07

اجد صعكبة في تكجيو االسئمة لممعمـ

08

ال يكجد لدم معمكمات عف فرص

اعاني

اعاني

اعاني

اعاني

من ىذه بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة شديدة

شديدة

المشكمة

بسيطة

جداً

الدراسة في المستقبؿ
09

ال اعرؼ ماذا افعؿ بعد تخرجي مف
المدرسة

43

ال اتناكؿ الغذاء الصحي المناسب

41

تقمقني التغيرات الجسمية التي تظير
عمي

47

اعاني مف عجز في تغطية مصركفي
اليكمي

40

عمي احد
الدم اك احدىما يفضؿ
ك َ
َ

اخكتي
ال
المشكمة

الرقم

اعاني

اعاني

اعاني

اعاني

اعاني من بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة شديدة

شديدة

ىذه

المشكمة

44

اجد صعكبة في التعبير عف مشاعرم
لآلخريف

45

اعاني مف صعكبة في ايجاد اصدقاء

46

اجد صعكبة في النكـ عند ذىابي الى
الفراش

47

اعاني مف مشكمة تأجيؿ ما يفترض اف
افعمو

48

اخاؼ مف التحدث اماـ الطبلب في
الصؼ

بسيطة

جداً

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم ()3
الصورة االولية لمقياس الحاجات االرشادية
اخي  /اختي الخصائي النفسي
المحترم
في الصفحة اآلتية عبارات تشكؿ مجمكعة مف اإلحتياجات اإلرشادية لدل الصـ كالبكـ
مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخصة كالية
الخرطكـ ضع عبلمة (√) اماـ االجابة التي تناسب كجية نظرؾ
النكع :ذكر ( ) انثى (

)

العمر ............................:

عدد سنكات الخبرة ........................:المؤسسة :خاصة (

).حككمية ( )

المؤىؿ االكاديمي ................... :
درخة انحاخة اني االرشاد
اٌرلُ

بذرخت
وبيرة
خذا

انحاخات االرشادية

الحاجات االرشادية التربوية
1

الخكؼ مف االمتحانات

7

كراىيتيـ لممذاكرة

0

عدـ القدرة عمي تنظيـ الكقت

4

الغياب المتكرر مف المعيد

5

عدـ كجكد الكادر المؤىؿ لمعمؿ معيـ

بذرخت
وبيرة

بذرخت
ِتٛسطت

بذرخت
صغيرة

لتٛخذ
حٛخت

درجة الحاجة الى االرشاد
الرقـ

الحاجات االرشادية

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

التوجد

كبيرة

كبيرة

متوسطة

صغيرة

حوجة

جداً
6

عدـ القدرة عمي فيـ المكضكعات الدراسية بسبب
الصمـ

7

االعتماد عمي اآلخريف في الدراسة

8

يكرىكف المدرسة

9

بحكجة لمعرفة طرؽ االستذكار الصحيحة

13

يعانكف مف قمؽ االمتحاف

11

يخافكف مف العقاب

17

يحترمكف المعمـ

10

اليعرفكف كيؼ يستغمكف اكقات فراغيـ

14

يخافكف مف الفشؿ الدراسي

15

يعانكف مف الممؿ داخؿ الفصؿ

16

اليفيمكف ما يقرأكف بسيكلة

17

يجدكف صعكبة في تكجيو االسئمة لممعمـ

18

ليس لدييـ معمكمات كافية عف فرص الدراسة
في المستقبؿ

19

كثي اَر مايسألكف أسئمة تتعمؽ بالجنس

73

قمة استخداـ الكسائؿ المناسبة مع إعاقتيـ

71

عدـ معرفة اآلخريف باألساليب المبلئمة
إلعاقتيـ
الحاجات االرشادية النفسية والصحية

1

يغضبكف بسرعة

الحاجة الى اإلرشاد
الحاجات االرشادية

الرقـ

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

التكجد

كبيرة

كبيرة

متكسطة

صغيرة

حكجة

جدان
7

يشعركف بالقمؽ

0

ينعزلكف مف زمبلئيـ اآلخريف

4

يسرحكف كثي انر اثناء الدرس

5

اليستطيعكف اتخاذ الق اررات الميمة

6

يشككف مف الصداع المتكرر

7

يبككف ألبسط األسباب

8

يعانكف مف السير

9

يعانكف مف فقداف الشيية

13

يشككف مف قمة النكـ

11

يعانكف مف عدـ القدرة عمي ضبط االنفعاالت

17

لدييـ نقص في ميارات اإلتصاؿ الفعاؿ

10

يعانكف مف الخكؼ

14

لدييـ مفيكـ ذات سالب حكؿ انفسيـ

15

مفيكـ الذات السالب

16

تنقصيـ معمكمات حكؿ طبيعة المرحمة التي
يمركف بيا

17

يعانكف مف ضعؼ في المياقة البدنية
الحاجات االرشادية االجتماعية

1

يجدكف صعكبة في تككيف االصدقاء

درجة الحاجة الى اإلرشاد
الرقـ

الحاجات اإلرشادية

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

التكجد

كبيرة

كبيرة

متكسطة

صغيرة

حكجة

جدا
7

يبلحظ عميو الميؿ الي العزلة

0

يشككف مف عدـ احتراـ الزمبلء

4

لدييـ نقص في ميارات االلعاب الرياضية

5

اليشارككف في النشاطات االجتماعية

6

التعامميـ االسر بصكرة سميمة

7

التتيح ليـ االسر التعبيرعف ذاتيـ كحاجتيـ
بالطريقة التي تبلئميـ

8

تعاني اسرىـ مف ضغكط نتيجة إلعاقتيـ

9

عدـ احتراـ االسرة خصكصياتيـ كممتمكاتيـ

13

يعانكف مف الحرماف العاطفي داخؿ االسرة

11

عدـ تفيـ االسرة المكاناتيـ كقدراتيـ

17

نقص معمكماتيـ عف اختيار شريؾ الحياة
المناسب

10

يعانكف مف ادارة شئكف الحياة

14

يعانكف مف مشكبلت في العمؿ

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم()4
الصورة النيائية لمقياس الحاجات االرشادية
اخي  /اختي االخصائي النفسي
المحترم
في الصفحة االتية عبارات تشكؿ مجمكعة مف اإلحتياجات االرشادية لدل الصـ كالبكـ
مف كجية نظر االخصائييف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخصة كالية
الخرطكـ ضع عبلمة (√) اماـ االجابة التي تناسب كجية نظرؾ
العمر (:

)سنة

النكع :ذكر ( ) انثى (

)

عدد سنكات الخبرة (:

) المؤسسة :خاصة (

).حككمية (

المؤىؿ االكاديمي :دبمكـ ( )بكبلريكس ( )ماجستير ( ) دكتكراه(

)
)

درخة انحاخة اني االرشاد
اٌرلُ
انحاخات االرشادية

بذرخت
وبيرة
خذا

الحاجات االرشادية التربوية
1

الخكؼ مف االمتحانات

7

كراىيتيـ لممذاكرة

0

عدـ القدرة عمي تنظيـ الكقت

4

الغياب المتكرر مف المعيد

5

عدـ كجكد الكادر المؤىؿ لمعمؿ معيـ

6

عدـ القدرة عمي فيـ المكضكعات الدراسية بسبب الصمـ

بذرخت
بذرخت
ِتٛس
وبيرة
طت

بذرخت
صغيرة

لتٛخذ
حٛخت

درجة الحاجة الى االرشاد
الرقم

الحاجات االرشادية

7

االعتماد عمي اآلخريف في الدراسة

8

يكرىكف المدرسة

9

بحكجة لمعرفة طرؽ االستذكار الصحيحة

13

يعانكف مف قمؽ االمتحاف

11

يخافكف مف العقاب

17

يحترمكف المعمـ

10

اليعرفكف كيؼ يستغمكف اكقات فراغيـ

14

يخافكف مف الفشؿ الدراسي

15

كبيرة

كبيرة

متكسط

جدان

ة

يعانكف مف الممؿ داخؿ الفصؿ

16

اليفيمكف ما يقرأكف بسيكلة

17

يجدكف صعكبة في تكجيو االسئمة لممعمـ

18

بدرجة

بدرجة

بدرجة

يس لدييـ معمكمات كافية عف فرص الدراسة في المستقبؿ

19

كثي اَر مايسألكف اسئمة تتعمؽ بالجنس

73

قمة استخداـ الكسائؿ المناسبة مع االعاقة

71

جيؿ االخريف باالساليب المبلئمة العاقتيـ
الحاجات االرشادية النفسية

1

الغضب الشديد

7

الشعكر بالقمؽ

0

االنعزاؿ مف الزمبلء

4

السرحاف اثناء الدرس

5

اتخاذ الق اررات الميمة

بدرجة
صغيرة

التكجد
حكجة

الحاجة الى اإلرشاد
الحاجات اإلرشادية

الرقم

6

القدرة عمي ضبط االنفعاالت

7

ميارات التكاصؿ الفعاؿ

8

الخكؼ المستمر

9

مفيكـ الذات السالب

13

المعمكمات حكؿ طبيعة المرحمة التي يمركف بيا

11

االنطكاء كالخجؿ

17

الكآبة كالحزف باستمرار

10

الخجؿ عندما يككنكف في جماعة

1

الصداع المتكرر

7

البكاء البسط االسباب

0

فقداف الشيية

4

صعكبة النكـ عند الذىاب لمفراش

5

التغذية السميمة

6

االمراض المعدية

7

مفيكـ الذات

8

الحالة الصحية الراىنة

9

تنمية عقكليـ

13

رفع مستكم الصحة االيجابي

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

التكجد

كبيرة

كبيرة

متكسط صغيرة

حكجة

جدا

ة

الحاجات االرشادية الصحية

درجة الحاجة الى االرشاد
الرقم

الحاجات االرشادية

بدرجة

بدرجة

كبيرة

كبيرة
جدان

11

المعرفة بالمشكبلت المختمفة التي تكاجييـ

17

النظافة الشخصية

1

تككيف االصدقاء

7

الميؿ الي العزلة

0

ميارات االلعاب الرياضية

4

المشاكؿ مع الزمبلء

5

المشاركة في النشاطات االجتماعية

6

المعاممة االسرية ليـ بطريقة جيدة

7

اتاحة االسرة ليـ لمتعبير عف ذاتيـ كحاجتيـ بالطريقة التي

الحاجات االرشادية االجتماعية

تبلئميـ

8

معاناة االسرة مف الضغكط نتيجة اعاقتو

9

احتراـ االسرة خصكصياتيـ

13

الحرماف العاطفي داخؿ االسرة

11

تفيـ االسرة المكاناتيـ كقدراتيـ

17

المعمكمات عف اختيار شريؾ الحياة المناسب

10

ادارة شئكف الحياة

14

مشكبلت العمؿ

بدرجة
متكسط
ة

بدرجة

التكجد

صغيرة

حكجة

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم()5
الصورة االصمية لمقياس االتزان االنفالي
م
1

دائما

العبارة
استطيع اف اسيطر عمي
انفعاالتي اماـ االخريف

2

اغضب بسيكلة كألسباب
تافية

3

اجد

صعكية

اتخاذ

في

القرار
4

اتماسؾ

عندما

اتعرض

لمكاقؼ انفعالية
5

يمكنني اف اتغاضي بسيكلة
عف اخطاء االخريف

6

اشعر بالغضب عندما اليفيـ
مشكمتي احد

7

ال

يمكنني

اف

اعترؼ

بالخطا ميما كاف
8

افضؿ الحياة ببل قيكد

9

اشعر بالغضب عندما اليفيـ
احد مشكمتي

10

انتقـ ممف يسئ لي ميما
كمفني ذلؾ

غالبا

احيانا

ناد ار

ابدا

الرقم

دائماً

العبارة

11

انا متفائؿ جدا في المستقبؿ

12

اجد راحة في الجمكس منفردا

13

ابدأبمصالحة مف يخاصمني

14

مع

استطيع

التكيؼ

المشكبلت الحياتية
15

اكاصؿ حياتي بيمة كنشاط
رغـ كجكد العقبات

16

افكر كثي ار قبؿ القدكـ عمي
عمؿ ما

17

ارفض خركج المراة لعمؿ
ميما كانت المبررات

18

يجب عمي االنساف اف ينتقـ
حتي لك بعد فترة

19

يجب عمي االنساف اف ينتقـ
كلك بعد فترة

20
21

احب الرحبلت الجماعية
تنتابني

كثي ار

حاالت

البلمباالة
22

اتناكؿ كثي ار مف العقاقير
الميدئة كالمنكمة

23

يمكنني التحدث في حشد
مف الناس

24

ال اتغاضي بسيكلة عف
االشياء التافية كالبسيطة

غالباً احياناً

ناد ارً

ابداً

الرقم
25

دائماً

العبارة
الكـ نفسي اذا عاممنا أحد ما
بجفاء

26

ارحب

بالمساعدة

في

االصبلح بيف المتخاصميف
27

اكمف بالمقكلة الرحمة فكؽ
العدؿ

غالبا

احياناً

ناد ارً

ابداً

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم()6

الصورة االولية لمقياس اإلتزان االنفعالي
في الصفحة االتية عبارات تشكؿ االتزاف االنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر االخصائيف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة– ضع عبلمة (√)
اماـ االجابة التي تناسب كجية نظرؾ
االحظ عمي شريحة الصم والبكم االتي :
العبارات

الرقم

بعد الموا جية
1

يتحكمكف في انفعاالتيـ اماـ االخريف

7

ينتقمكف ممف يسيئكف الييـ ميما كاف االمر

0

يتأثركف بالمكاقؼ الخارجية بشدة

4

يمكف اف يغضكف الطرؼ عف اخطاء االخريف بسيكلة

5

اليمكنيـ االعتراؼ بالخطا ميما كاف

6

يشعركف بالخجؿ عند التحدث اماـ االخريف

7

معظـ الناس يمدحكنيـ

8

يكاصمكف حياتيـ بنشاط رغـ كجكد العقبات

9

يشعركف اف زمبلئيـ يسخركف منيـ

13

يشعركف بالخكؼ مف المكاقؼ الجديدة

11

يحزنكف بشدة عندما يكاجيكف مكاقؼ محزنة

17

مشاكميـ الخاصة تعكؽ تكاصميـ باالخريف

10

يخسركف اصدقائيـ بسبب انفعالي

يحدث

احيانا

ال
تحدث

الرقم
14

تحدث

العبارات
قادركف عمى تحمؿ المسئكلية
بعد الضبط االنفعالي :

1

اشخاص عصبيكف

7

يشعركف بأف اآلخريف يتحدثكف عنيـ

0

يبككف في المشاىد المحزنة

4

يغضكف الطرؼ عف االشياء التافية البسيطة

5

يتماسككف عندالتعرض لمكاقؼ انفعالية

6

يغضبكف بسرعة اذا سخر منيـ أحد

7

يميمكف الي العدكانية كمما لزـ االمر

8

ال يستطيعكف التصرؼ بشكؿ طبيعي مع اناس اليعرفكنيـ

9

يضايقيـ المكـ حتي لك استحقكه

13

يفضمكف الحياة ببلقيكد

11

يتغير مزاجيـ بسرعة

1

يعجزكف عف حؿ مشكبلتيـ

7

تنتابيـ حاالت مف البلمباالة

0

حساسكف بصكرة زائدة

4

يحترمكف اراء زمبلئيـ

5

يستطيعكف التكيؼ مع المشكبلت الحياتية

6

اشخاص ىادئكف

7

قادركف عمي إنجاز مياميـ

8

اشخاص متزنكف

9

راضكف عف انفسيـ

بعد المرونة :

احياناً

التحدث

الرقم

العبارة

11

يترددكف في اتخاذ ق ارراتيـ

17

يسامحكف االشخاص الذيف سببكا ليـ المشاكؿ

10

يكسبكف ثقة مف حكليـ بسبب حبيـ ليـ

14

يفكركف كثي ار قبؿ القدكـ لعمؿ ما

يحدث

احياناً

اليحدث

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم()7
الصورة النيائية لمقياس االتزان االنفعالي
في الصفحة االتية عبارات تشكؿ االتزاف االنفعالي لدل الصـ كالبكـ مف كجية
نظر االخصائيف النفسييف العامميف بمراكز ذكم االحتياجات الخاصة– ضع عبلمة (√)
اماـ االجابة التي تناسب كجية نظرؾ
االحظ عمي شريحة الصم والبكم االتي :
العبارات

الرقم

بعد الموا جية
1

يتحكمكف في انفعاالتيـ اماـ االخريف

7

ينتقمكف ممف يسيئكف الييـ ميما كاف االمر

0

يتأثركف بالمكاقؼ الخارجية بشدة

4

يغضكف الطرؼ عف اخطاء االخريف بسيكلة

5

يعترفكف بالخطا ميما كاف

6

يشعركف بالخجؿ عند التحدث اماـ االخريف

7

معظـ الناس يمدحكنيـ

8

يكاصمكف حياتيـ بنشاط رغـ كجكد العقبات

9

يشعركف اف زمبلئيـ يسخركف منيـ

13

يشعركف بالخكؼ مف المكاقؼ الجديدة

11

يحزنكف بشدة عندما يكاجيكف مكاقؼ محزنة

17

مشاكميـ الخاصة تعكؽ تكاصميـ باالخريف

10

يخسركف اصدقائيـ بسرعة

يحدث

احيانا

ال
تحدث

الرقم
14

يحدث

العبارات
قادركف عمي تحمؿ المسئكلية
بعد الضبط االنفعالي :

1

يشعركف بالعصبية بسرعة

7

يشعركف باف االخريف يتحدثكف عنيـ

0

يبككف في المشاىد المحزنة

4

يغض الطرؼ عف االشياء التافية البسيطة

5

يتماسككف عندالتعرض لمكاقؼ انفعالية

6

يغضبكف بسرعة مف السخرية

7

يميمكف الي العدكانية كمما لزـ االمر

8

يستطيعكف التصرؼ بشكؿ طبيعي مع اناس اليعرفكنيـ

9

يضايقيـ المكـ حتي لك استحقكه

13

يفضمكف الحياة ببلقيكد

11

يتغير مزاجيـ بسرعة

1

يعجزكف عف حؿ مشكبلتيـ

7

تنتابيـ حاالت مف البلمباالة

0

حساسكف بصكرة زائدة

4

يحترمكف اراء زمبلئيـ

5

يستطيعكف التكيؼ مع المشكبلت الحياتية

6

ىادئكالطبع

7

قادركف عمي انجازمياميـ

8

متزنكف في تصرفاتيـ

بعد المرونة :

احياناً

اليحدث

الرقم

العبارات

9

راضكف عف انفسيـ

11

يترددكف في اتخاذ ق ارراتيـ

17

يسامحكف االشخاص الذيف سببكا ليـ المشاكؿ

10

يكسبكف ثقة مف حكليـ بسبب حبيـ ليـ

14

يفكركف كثي ار قبؿ القدكـ لعمؿ ما

يحدث

احيانا اليحدث

جامعة افريقيا العالمية

وٍيـــت اٌذراســبث اٌعٍيب
قسم عمم نفس
ممحق رقم()8
أسماء المحكمين لدوات البحث
اإلسم

مكان العمل

الدرجة
العممية

 -1أ .د .عبد الباقى دفع اهلل أحمد

أستاذ

جامعة الخرطكـ كمية اآلداب – قسـ عمـ نفس

 -7أ.د .كفاؽ صابر عمي

أستاذ

جامعة النيميف كمية اآلداب – قسـ عمـ نفس

 -0د .اسماء سراج الديف فتح استاذ مساعد

جامعة الخرطكـ كمية اآلداب – قسـ عمـ النفس

الرحمف
 -4د .إبراىيـ عبد الرحيـ إبراىيـ

أستاذ مساعد

 -5د .عبد اهلل عجبنا

أستاذ مساعد

 -6د .محمد صبلح عكض

أستاذ مساعد

جامعة أفريقيا العالمية كمية اآلداب – قسـ عمـ
نفس
جامعة أفريقيا العالمية كمية اآلداب – قسـ عمـ
نفس
جامعة أفريقيا العالمية كمية اآلداب – قسـ عمـ
نفس

