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 ة:ـــــــدمـــمق

ااف إلاإلصاابة بأاا أمار ااديد الحطا  ف  يا   تعد اإلعاقة البصرية من أكثر اإلعاقاا  إيمما
ااا ماان التصااحر إلااف إكتالاااا المأااارا  ا  تماعيااة الماااتع عاان ال ياااا إلااف  تفاارض عمااف الفاارد محعا

معاماا  الكفيام مان مااكم  متعادد  ف كالمااكم  المات اة  االة البصرف الذى يؤدى بدحره إلف 
عن ال ماية الزائاد  حا عتمااد عماف ال يار حالتصاحر إلاف العمقاا  ا  تماعياةف ا مار الاذى ياؤثر 

 (.17 : 7991عمف خصائص المكفحإلين ا  تماعية حا مفعالية )كمال اليالالمف
ن عاادم التاادر  عمااف اإلبصااار تمثاال اإلعاقااة البصاارية ماااكمة إ تماعيااة خطياار    ذلاا  أح 

يترتا عميه قصحر إلف التحاصل حالتفاعل ا  تماعفف حيترتاا عمياه كاذل  الامحكيا  خاطئاة إلاف 
المحاقتاااام ا  تماعيااااة المختمفااااةف إلماااان خاااامل زيااااارا  البا ثااااة لمدرالااااة المااااحر لممكفااااحإلين ببمأااااا 

عمه يعايش إلاف  اح حمم ظتأا ح د  إن اإلعاقة البصرية تفرض عمف المراهق الكفيم قيحداا ت 
ماان العزلااة حيمياال إلااف التعاماال بالاامبية ماام المحاقاام ا  تماعيااة ممااا يفتااده التاادر  عمااف اكتالاااا 
المأارا  ا  تماعية من خمل التحاصال حمم ظاة الامحكيا  ايخارين الم يطاين باه حماااطاتأم 

مكفاحإلين ياؤدى اليحمية حتعبيرا  الح اه المختمفاة ف حهاذا الامتص إلاف المأاارا  ا  تماعياة لادى ال
إلااف قمااة إلاارص التفاعاال ا  تماااعف المتا ااة أمااامأم لمتعاماال ماام ايخاارين ممااا يااؤدى إلااف عاادم 
اعحربا الاتتملية حالراااا عاان ال يااا  حتتاادير الااذا  حقماة إلاارص ال يااا  الأادإلااة بالمالاابة لأاام حهااف 

 . من ا بعاد المأمة لاعحر المكفحإلين ب حد  ال يا  بالمالبة لأم

ةف إلاا ن مر مااة المراهتااة بمظاهرهااا المختمفااة )ال الاامية حالعتميااة حا  تماعيااة حماان ما يااة ثامياا
حا مفعالية( تفرض أح تتطما تحاإلتاا مم تم  المظاهر من ما ية حمتطمبا  الم تمام مان ما ياة أخارى 
ا مر الذى ي تاا  إلياه المراهاق إلاف إالاتخدام كاإلاة  حاالاة لت تياق هاذا التحاإلاقف إلا ذا ماا كاان المراهاق 

اف إلاا ن ذلاا  قااد يااؤدى إلااف ت ياار ال الااة المفالااية ممااا قااد يفاااف إلااف التحاإلااق المفالااف أح ااااطراا كفيفااا
 التحاإلق المفالفف حإلف ال الة ا خير  قد يؤدى إلف إمخفاض إلف مالتحى  حد  ال يا  لديه.

اااا إلاااف اكتالااااا المأاااارا  ا  تماعياااة ف  حمظاااراا  ن المعمحماااا  البصااارية تمعاااا دحراا مأما
ا طفال ذحى اإلبصار الطبيعف ف إل ن ا طفال المكفحإلين   يتعرااحن إلاف خبارا   بالمتارمة مم

بيئية كتم  المتحإلر   قرامأم من المبصارين حلاذل  إلا ن العدياد مامأم لاديأم الامحكيا  سيار مماالابة 
مثااال التااا ر ا ح ركاااا  ا يااادى سيااار المماالااابة ح ااا  العيماااين ف ح  يفأماااحن الالااامح  ا  تمااااعف 
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   يالااااااااااااااتطيعحن ال صااااااااااااااحل عمااااااااااااااف ذلاااااااااااااا  ماااااااااااااان خاااااااااااااامل التفاااااااااااااااعم   لآلخاااااااااااااارين  مأاااااااااااااام
  .(Smith, 2007:101)  الطبيعية

عمف أيه  ال إل ن الاخص الكفيم ي ا أن يكحن قادراا عمف التفاعل ب ي ابية مم بيئتة 
ا  تماعية ف حي ا أن يكحن قادراا عماف إختياار أإلاال البادائل حت تياق التحاإلاق بيماه حباين بيئتاة 

أن  كف ي تق أإلال إالت ابة بين ا  تيا ا  حالبيئة ي ا عماف الااخص الكفياماإل تماعية حل
يكتالااا أح يعماال عمااف تتحيااة اااعحره بالكفااا   ا  تماعيااة إلااف مالااتحيا  التفاااعم  ا  تماعيااة 

 (Rita, R, 2009: 76). المتعدد  

التاف  ياةالمرتبطاة ب مااطة ال ياا  اليحم حا  تماعية مه يمب ف ت الين المأارا  ال ياتيةحا  
خبااارا  حالصااا ة المفالاااية المرتبطاااة بالبصااار لت الاااين  اااحد  ال ياااا  التعتماااد عماااف البصااار حإلاااف 

حت احل دحن ا عاراض المرااية التاف تماا  عمادما   يكاحن لم ياا   حي عل لم يا  قيمة لممكفحإلين
معماااف حتممااااف اإلبااااداع حمرحمااااة التفكياااار ح اااال المااااكم  حتخفاااام  ثااااار الااااا حط المات ااااة عاااان 

  العاااحية حالمفالااية حتالااأل التتاادم حاكتالاااا المعااارم حتحالاام بااؤر  اهتمامااه حتاادإلم ا اااطرابا
 (Rohit,etal,2006: 1846). ا اخاص لزياد  أمماط الالمح  ا  تماعف

ااالبصر مأحيعد   المكفاحإلينلم اياة بالمالابة  كتالااا المأاارا  ا  تماعياة حهاذا ي عال  ما
ااهاراا المبصرين ف حلماا كاان البصار مصادأبط  إلف ممح مأاراتأم ا  تماعية متارمة ب لم صاحل  ما
 إلااااااااااااف  المكفااااااااااااحإلين لااااااااااااذا قااااااااااااد يعااااااااااااحق أح يفتتاااااااااااار فعمااااااااااااف المعمحمااااااااااااا  حالخباااااااااااارا  ال ياتيااااااااااااة

 المكفاااحإلينمماااحهم ا  تمااااعف حماااااركتأم ا  تماعياااة ف حبالتاااالف إلمااان الاااارحرى إعااااد  ت هيااال 
 م ح عااال  يااااتأم أإلاااال  ال ياااا  لاااديألت الاااين مأااااراتأم ا  تماعياااة ف حبالتاااالف ت الاااين  اااحد

(langelaan, etal ,2009:  15). 
 : ــــةـــة الدراســـــمشكـلــ

اإلتتااااد المأاااارا  ا  تماعياااة ي عااال الااااخص الكفيااام سيااار قاااادر عماااف الااادخحل إلاااف أن 
عمقا  إي ابية مم ايخرين إلف م يط م اله المفالف حا  تمااعف حالمدرالاف حالممزلاف  حمان ثام 

ن ايخاارين حالاااعحر بالح ااد  المفالااية   حماان همااا كااان  بااد ماان ا هتمااام تباادأ مااااكل ا بتعاااد عاا
بتعماايم الكفياام المأااارا  ا  تماعيااة ممااذ الاامحا   ياتااه ا حلااف ف حمظااراا لأااذا الاامتص البااادى إلااف 
المأااارا  ا  تماعيااة لممااراهتين المكفااحإلين دإلاام البا ثااة إلااف تمميااة بعااض المأااارا  ا  تماعيااة 
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ن   حذلا  لكاف ياتمكن مان ت تياق م ا اا  عماف المالاتحى ا  تمااعف حيبتكار لممراهتين المكفحإلي
 التعاحن(. –الابط ا  تماعف  –التعبير ا مفعالف  –إلف المحاقم ا  تماعية )التحكيدية 

 : حبالتالف يمكن ت ديد ماكمة الدراالة ال الية إلي التالاؤ   التالية
أاااارا  ا  تماعياااة لااادى عيماااة مااان ماااا إلاعمياااة البرماااامع اإلرااااادع إلاااي تممياااة بعاااض الم -7

 المراهتين المكفحإلين ؟
ماعياة بعاد إلتار  المتابعاة هل تالاتمر إلاعمياة البرماامع اإلرااادى إلاف تممياة المأاارا  ا  ت -2

 )اأرين(؟

 : ةـــــــــــدف الدراســـــــــــه

 :  تهدف الدراسة الحالية إلى
  الماراهتين المكفاحإلين مان لادى هاؤ  ا  تماعياة االتعراض مفأحم ح حاما بعض المأاارا  

 لدى هؤ   ا بما  من  اما  خر.  اماف حتممية بعض المأارا  ا  تماعية
 الت تق من ت ثير تممية المأارا  اإل تماعية لدى مفس م محعة الدراالة من المراهتين المكفحإلين. 

 ة:ــــــــة الدراســــــــأهمي

المأااااارا  ا  تماعيااااة لاااادى المااااراهتين أمأااااا تتماااااحل  تكماااان أهميااااة الدراالااااة ال اليااااة إلااااف
المكفاااحإلينف حهاااف مااان التااااايا التربحياااة المأماااة التاااف تاااا ل باااال العااااممين مااام ذحى ا  تيا اااا  
الخاصة حتتاديم ا مااطة التربحياة التاف مان اا مأا العمال عماف ت الاين التتبال ا  تمااعف ل إلاراد 

مأااا ماان العماصاار المأمااة التااف ت اادد المكفااحإلينف حير اام اإلهتمااام بالمأااارا  ا  تماعيااة إلااف كح 
طبيعة التفااعم  اليحمياة لمفارد مام الم يطاين باه إلاف الالاياقا  المختمفاة ف حالتاف تعاد مان ركاائز 
رتفاااع مالااتحى المأااارا  ا  تماعيااة ف  التحاإلااق المفالااف عمااف المالااتحى الاخصااف حالم تمعااف ف حا 

حكذل  أهمياة المر ماة العمرياة . بهيؤدى إلف تمكين الفرد من إقامة عمقا  حثيتة مم الم يطين 
التاااف تماحلتأاااا الدراالاااة  يااا  أمأاااا مر ماااة دقيتاااة ح ر اااة مااان مرا ااال المماااح الباااارى حهاااف مر ماااة 
المراهتاة حخاصاة عماد المكفاحإلين ف كماا أن لأاذه الفئاة خصحصاية  يا  يمثماحن مالابة   يالاتأان 

 . بأا من أبما  الم تمم
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 : ـةــــات الدراســـــــــــمصطلح

 :  Counseling Programادى ـــــخ اإلرشـــــهربُاًا -1
" برمامع مخطاط حمامظم إلاف : ( البرمامع اإلراادى ب مه999: 2772 دد  امد زهران )

اح  أالس عمميةف لتتديم الخدما  اإلراادية المباار  حسير المباار  إلردياا ح ماعيااف ل ميم مان 
لالاحى حالتياام با ختياار الاحاعف المتعتالف تامأم المؤالالةف بأادم مالااعدتأم إلاف ت تياق المماح ا

حلت تيق التحاإلق المفالف داخل المؤالالاة حخار أااف حيتاحم بتخطيطاه حتمفياذه حتتييماه ل ماة حإلرياق 
 ."من المالئحلين المؤهمين

 ّ:ـــــــة هوٌلفوفيـــــــارات االجتٌاعيـــــــاملٔ-2
ت ذية الرا عة ف حكذل  قدرته هف " قدر  المراهق الكفيم عمف أدا  مااط متعمم تدعمه ال

عمف المبادأ  بالتفاعال مام ايخارين حالتعبيار عان الماااعر الالامبية حاإلي ابياة حالتعبيار عان  را ه 
حابط امفعا ته إلف محاقم التفاعل ا  تماعف ب ختمم المحاقام حماا ي اد  إلياه مان تفااعم  

درا  الفرد بصحر  تعكس الثتة بالمفس حالت ما عمف ت ديا    اإلعاقة حالرسبة إلف إثبا  الذا ". حا 
إلااااف متياااااس  "الدر ااااة التااااف ي صاااال عميأااااا الفاااارد )المراهااااق الكفياااام( : حيعاااارم إ رائياااااا 

 . المأارا  ا  تماعية المالتخدم إلف هذه الدراالة

 :  فـــــــــق اهلفيـــــــــاملزآ -3
عاااد إلاااف العاااين ا إلاااال ب 6/67"هااام ا ااااخاص الاااذين لاااديأم إلتااادان بصااارى يزياااد عااان 

التصااا يا مماااا ي عمأااام سيااار قاااادرين عماااف تحظيااام  االاااة البصااار لمتياااام بالمأاااارا  حا مااااطة 
  (Finger& Scholl,2013:20). ال ياتية إليعتمدحن عمف ال حاس ايخرى"

حالمراهااق الكفياام إلااف هااذه الدراالااة هااح الااذى حلااد مصاا حباا بكاام البصاار أح إلتااد البصاار ماان 
 ( عاماا.79-79خبر  اإلبصار من قبل حيتراحح عمره بين )المحا  عمره ا حلف ب ي  أمه لم يمر ب

 ري:ــــــــــار النظــــــــــاالط

 ة:ـــــــــة اهبصزيــــــــــأواًل: اإلعاق
اإلعاقاااة البصااارية تاااؤثر عماااف الالااامح  ا  تمااااعي لمفاااردف حتاااؤثر إلاااي عممياااا  المماااح إن 

المزماة لت تياق ا الاتتمليةف حالااعحر  حالتفاعل بصحر  إلعالةف حإلف اكتالاا المأارا  ا  تماعية
عمااف ال ركااةف حعاادم االااتطاعتأم مم ظااة الاامح   المكفااحإلينبا كتفااا  الااذاتيف حذلاا  مظااراا لع ااز 
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ايخرين حمااطاتأم اليحميةف حرؤية تعبيراتأم الح أيةف حتتميد هذه الالامحكيا  حم اكاتأااف حالاتعمم 
الطمقاااة مفالاااأا التاااي يت ااار  بأاااا أقااارامأم مااان الالاااأحلة حالمأاااار  ح  بااامفس ممأااااف إلأااام   يت ركاااحن

  .  (292 :2777 )عبد المطما التريطف ف المبصرين
حالحم تتماحل البا ثة إلف هذا الم حر عد  متاط ممأا مفأحم اإلعاقة البصاريةف تصاميم 
اإلعاقاة البصاريةف دحر بااقف ال احاس إلاف  ياا  الكفيامف خصاائص المكفاحإلينف الاا حط المفالاية 

 . إلعاقة البصرية لدى المراهتين المكفحإلينالمات ة عن ا
 : ةــــة البصريــــوم اإلعاقــــمفه -1

يعباار عاان أح ااه التصااحر لاادى  Visual Impairmentمصااطما اإلعاقااة البصاارية إن 
الفرد من  اما معين حح حد محاطن قح  لدياه إلاف  حاماا أخارى حمان ثام ح احا تاحإلير الظارحم 

ر طاقا  هؤ   ا إلراد حالذى يااعرهم با هميتأم كباار لأام  اق الممئمة التف تالاعد عمف االتثما
 (.227 : 7999ال يا  )زيما اتير ف

 : وعرفت منظمة الصحة العالمية اإلعاقة البصرية تبًعا لتصنيفها إلى

  الاااااة يااااااؤدى الاااااااخص إليأاااااا الحظااااااائم البصاااااارية عمااااااف  : اإلعاقاااااة البصاااااارية الاااااااديد 
 . مالتحى م دحد

  الااااة ي ااااد إليأااااا اإلمالااااان صااااعحبة بال ااااة إلااااف ت ديااااة  : داا اااا اإلعاقااااة البصاااارية الاااااديد 
 . الحظائم البصرية ا الاالية

 (22 : 2777إلتدان التدرا  البصرية )خميل المعايطة ح خرحنف  : العمف. 

ذلاااا  الاااااخص الااااذى   تزيااااد  ااااد   " : كمااااا أن اإلعاقااااة البصاااارية يمكاااان تعريفأااااا ب مأااااا
إلاال بعاد إ ارا  التصا يا الامزمف أح أن م الاه قدم إلاف العاين ا  277/ 27اإلبصار لديه عن 

در ااة ف أمااا اااعيم البصاار إلأااح الاااخص الااذى  27البصاارى ااايق  ااداا ح  يزيااد اتالاااعه عاان 
قاادم إلااف العااين ا إلااال بعااد إ اارا  التصاا يا الاامزم"  17/ 27يبمااف إلتاادان البصاار لديااه مااا بااين 

(Hallahan & Kauffman,2006: 498). 
 ة:ـــــة البصريـــــف اإلعاقـــــتصني -2

 تصنيف اإلعاقة البصرية من حيث الدرجة: ( أ
 : يتم تتاليم اإلعاقة البصرية إلف اح  در ة اإلعاقة إلف م محعتين هما
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  :اإلعاقة البصرية الكمية
 حهم الذين يمكمأم التعمم باالخدام الطرق الخاصة بأم إلتط كطريتة برايل.

 : اإلعاقة البصرية الجزئية
 كماا أماه يمكان .قارا   بعاض ال ارحم المكتحباة بخاط كبيار حااااحهم الذين يالاتطيعحن 

)زيماا كماا يماف:  إلئتاين  الاا الالان الاذع  اد  إلياه اإلصاابة باالعمف إلافتتاليم كل إلئة بادحرها 
 . (229: 7999اتير 

 تصنيف اإلعاقة البصرية وفقًا لوقت حدوث اإلعاقة: ( ب
 .إلتد بصر تام ح دع أح مكتالا قبل الن الخامالة 
 (.269: 2772)عبد المطما التريطي فمكتالا بعد الن الخامالة تام  إلتد بصر  

  : دور باقي الحواس في فى تطور شخصية الكفيف -3

حبياان ذلا  أن الاتعمم عماد  .المحاإلذ التي مطال ممأاا عماف العاالم الخاار ي هفإن ال حاس 
ل إلاف إلعماف الارسم مان أن العمام قاد تحصا .المااس سيار ممكان بادحن ال احاس نالعظمف م ال البية

 .(17:7999كامل ف ا)عبد الحها .  م ال حاس الصماعية
 :حاسة الممس ( أ

تاا تف  االااة الممااس ماان ا هميااة بالمالاابة لمكفياام بعااد  االااة الالااممف حلااح أن كاال ممأمااا 
تكمل ايخرى إ  أمه يعتمد عميأا إعتمااداا كميااا عمادما تتتطام ا صاحا  أح   تتاحاإلر لدياه بالتادر 

ماف المعمحماا  المأماة حالاارحرية حهاذا   يعماف أن أيااا مان ال احاس الذى يمكمه من ال صاحل ع
ممااا ا هميااة تكاااد تكااحن ماااتركة  مااه  المتبتياة لاادى الكفياام ذا  أهميااة حايخاارى ليالاا  كااذل ف حا 
يتحم بتحظيم معظم تم  ال حاس إلف  ن حا د لتتم عممية الاربط باين العمقاا  حالحصاحل إلاف ماا 

 .(Scholl,2000:84)يريد 
 : ة السمعحاس ( ب

معمحماا  مان خامل ا تصاال المفظاي ف  عمافتمكن  االة الالامم الكفيام مان ال صاحل 
حت اإلظ عمي بتا  الفرد عماي اتصاال بالمظااهر ا  تماعياة حالمادياة إلاي البيئاة ف إ  أماه بالمالابة 
لمتصاااال بالبيئاااة المادياااة إلااا ن كفاااا   الالااامم تاااتتمص حتااامخفض إلاااي  اااد كبيااار ف إلا ااااخاص قاااد 

إلا ن  ىف حمان ما ياة أخار  إلاف الحقا  الاذى قاد   يكاحن الكفيام مادركاا لح احد ايخارينف يت دثحن 
إلااي  اين أن أاايا  أخاارع قاد تتحقام عاان إصادار ا صااحا   تاامان ا ااايا    تصادر أصاحاراا كثيا

إلاي بعااض ا  يااان ف أح قاد تصاادر الصااح  ت اا  ظارحم معيمااة ف حكاال هاذه العحاماال تالااأم إلااي 
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إلالالاامم يعطااي إلكاار  عاان بعااد  فاإلبصااار إلااي الخباار  بعااالم ا ااايا  عاال الالاامم أقاال ممئمااة ماان 
أية معمحما  عن طبيعة الائ )عبد الر من  الاين  يالمالاإلة عن الائ حات اهه ف لكمه   يعط

 .(27:2772ف 
 : حاسة الشمج( 

البيئاة الم يطاة بأام حالتفاعال مام  فإلي تعرم المكفحإلين عم مأماا رااتمعا  االة الام دح 
ا الاار  حالمالاائحلين عاان تربيااة المكفااحإلين ف الااحا  كااامحا إلااي المماازل أح  فمااا يح ااا عماامكحماتأااا م

التمييز بين ا ايا  التي يمكن إدرا  خحاصاأا عان  فف تدريبأم عم ينالمدرالة حمن بيمأم المعمم
 .(727:2771)اليد صب ي  طريق  االة الام

 ن:ـــــة للمكفوفيـــــص النفسيـــــالخصائ -4

 : يةالخصائص الحرك

الاخص الكفيم يحا ه صعحبا  إلائتة إلف ممارالة أماطة ال يا  اليحمية حتمتمته مان مكاان 
يخااار  مماااا يدإلعاااه إلاااف باااذل المزياااد مااان ال أاااد حيعرااااه لا أااااد العصااابفف حالااااعحر بعااادم ا مااان 

ا     (.296: 2772)عبد المطما التريطفف  عمحمااف حاإلرتبا  ت اه المحاقم ال ديد  خصحصا
مان خامل قيامااه  لادى الكفياام يم ا  إلاف إااباعأا لتصاحر إلاف المأاارا  ال ركياةاحمتي اة 

( حتااااامل هااااذه ا مماااااط Blindestبمااااااطا   الاااامية ممطيااااة سياااار هادإلااااة تالاااامف )العمياميااااا  
ف تمر  ف حمتكارر  ف حسيار حظيفياة ركا  إلف ا طرام أح الرأس أح إلر  العيمين حهف  ركا  مال

 .(62: 7991)ممف ال ديدىف  بيئةحت د من اما اله بمن  حله إلف ال
 :الخصائص العقمية

حذلا   يمكان أن تاؤثر عماف مماح الاذكا كما أحااا "كاحمر ح خارحن" البصرية  ن اإلعاقةإ
 : رتباط اإلعاقة البصرية ب حاما التصحر ايتية

  معدل ممح الخبرا  حتمحعأامتص . 

  التدر  عمف ال ركة حالتمتل ب رية حإلاعميةمتص . 

  لمعاااااااااق بصاااااااارياا ببيئتااااااااه حقدرتااااااااه عمااااااااف الالاااااااايطر  عميأااااااااا حالاااااااات كم عمقااااااااة ااااااااااعم
 (Connors, and etal ,2014: 95).إليه

 : الخصائص األكاديمية
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 Taina & Aro,2000 and)الدراالااااا  كدراالااااة  قااااد أكااااد  العديااااد ماااان

Drapeau,1997)  أقااال مماااه لااادى الفااارد العاااادى إذا  لمفااارد الكفيااامعماااف أن الت صااايل الدراالاااف
ا إلف العمر الزممف حالعتمف ف إ  أن هما  دراالا   خارى تمااقض هاذه المتي اة   تالاحى كل ممأم

أكثار تفحقااا إلاف الت صايل  المكفاحإلينإلف أن الماراهتين  (Beaty,1994)إلتد أاار  متائع دراالة 
الدراالف ف حقد تم تفالير هذه المتائع سير المتحقعة إلاف ااح  عحامال أخارى سيار العحامال العتمياة 

 لداإلعيااة كااداإلم اإلم اااز خاصااة حأن الت صاايل الدراالااف المرتفاام يعااد الالاابيل الح ياادمثاال العحاماال ا
 أمامأم لت ديد مالتتبمأم المأمف.

 :الخصائص المغوية
حااامطن "حدراالاة  Pijnacker, and etal (2012) "بيم كار ح خارحن"دراالاة  أااار 

د لاة باين  إلاف أماه   تح اد إلارحق ذا  Washington, & Warr-Leeper, (2013) حار"ح 
الممطحقةف إلي  ين  طريتة اكتالاا الكفيم حالفرد العادع لم ة الممطحقة إذ يالمم كل ممأما الم ة

الفرد العادع الم ة بالرمحز  تح د إلرحق ذا  د لة بين كل ممأما إلي طريتة كتابة الم ةف إذ يكتا
  .برايل الأ ائية المعرحإلةف إلي  ين يكتبأا الكفيم بطريتة

 : ماعيةالخصائص االجت
 فالعدياااد مااان المااااكم  المفالااايةف حا  تماعياااةف حالتعميمياااةياااؤدى إلاااف  البصاااركااام  أن

الااااتثمار مالااااديأم ماااان طاقااااا   المكفااااحإلين لتمميااااة قاااادرا  دااحالتااااف تتطمااااا إراااااا فحا قتصااااادية حا 
مكامياا  يةف  تتتصار عمااف إزالاة ال ااحا ز المادياة حلكاان تاامل إزالااة ال احا ز المفالاا أم ا اااتإل فحا 

 إلف مايمف:  ماالة إلف  ا ة أمف بالتالف إل مل إت اها  العاديين م حهمحتعدي
 التتدير حالتبحل من ايخرين حالتدريا عمف المأارا  ال ركية حمأارا  التح يه. 
 الاعحر بالثتة بالمفس حاإلالتتملية حا عتماد عمف المفس . 

 تدريا ال حاس لمالتخدام ا مثل إلف عمميا  التعمم حالتكيم . 

 تربحية تتمئم مم إمكاماته ال الية حالعتمية بيئة . 

 إتتان مأارا  الترا   حالكتابة بطريتة برايل . 

 ( 11-16 : 2779فإبراهيم اعير) . 

 :الخصائص االنفعالية
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 : إلف ايتف لممكفحإلينص بعض الخصائص ا مفعالية يمخيمكن ت
 امخفاض مفأحم الذا  حالح  التحاإلق الاخصف حا  تماعف . 

 اإل باط حالتحتر حالع ز حالدحميةالاعحر ب . 

 إلتدان الاعحر با من حالطم ميمة . 

 اختمل صحر  ال الم حعدم الثتة بالمفس . 

 (779: 2779)عادل عبد اهللف امتاار ا اطرابا  المفالية كثيراا بيمأم. 

 ّ:ـــــة هوٌلفوفيـــــارات االجتٌاعيـــــاملٔ ثاًُيا:
مااان التااااايا التربحياااة الأاماااة التاااف تاااا ل باااال عياااة أصااابا اإلهتماااام بالمأاااارا  ا  تما

حإليمااا يمااف تماااحل . بح ااه خاااص حالمكفااحإلينالعاااممين ماام ذحى ا  تيا ااا  الخاصااة بح ااه عااامف 
 . تعريفا  المأارا  ا  تماعية حدحر ا الر  إلف تمميتأا حالمظريا  المفالر  لأا

 ة:ــــارات االجتماعيــــات المهــــتعريف -1

معتد   ي  تتاامن عماصار المأارا  ب مأا م محعة من "ال ا  ا  تماعيةتعرم المأار 
معرإلية حح دامية مم حظة ف حسير مم حظة تالاعد عمف االتثار  االت ابا  إي ابية ف أح م ايد  ف 

 (Rusch,C,1992:415) ."حتت ما ا الت ابا  الالمبية من ايخرين

مان التادريا المتصاحد حالممارالاة ب مأاا " ماااط معاين معتاد يتطماا إلتار   عارمكما أمأاا ت
الممظمة حالخبر  المابحطة ب ي  تؤدى بطرق ممئمة ف حعاد  ماا يكاحن لأاا حظيفاة  تاف يمكان 

 (. 621: 7999)إلؤاد أبح  طا ح مال صادق ف  لمفرد أن يكتالا المأار "
 : أثر اإلعاقة البصرية على إكتساب المهارات االجتماعية للمكفوفين -2

ف   "ماااااااا  كيااااااااحزبف"Kekelis,1992كاااااااما ماااااااان )"كيكاااااااف  يااااااااز"قاااااااد أكاااااااد  دراالااااااااا  
MacCuspie,1996  حماااا   اهاااا حإلاااارن" ف"  McGaha & Farran,2001امااادال  "   

تر م إلف  المكفحإلين( أن المتص إلف المأارا  ا  تماعية لدى Jindal- snape,2004" إالماا
 : م محعة من ا الباا حالتف من أهمأا

   ا  تماعية من خمل  االة اإلبصار.صعحبة إكتالاا الالمحكيا 
 عدم التدر  عمف التعمم من خمل الممذ ة . 
 ال رمان من الت ذية الرا عة . 
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  تكحين عمقا  مم ايخرينإلتر إلرص تفاعمأم ا  تماعف إلف ال يا  اليحمية ح. 

حيح اااد العدياااد مااان العحامااال التاااي تااارتبط باإلعاقاااة البصااارية حالتاااي يمكااان أن تاااؤثر عماااف 
عان  لممكفاحإلين  مماا ي عال اخاتمم م ارى المماح ا  تمااعي  تماعيممية التطبيم ا ديمامية ع

 : حمن بين هذه العحامل ما ي تف. زممئأم من المبصرين من ا محر المتحقعة
من الحاااا أن البصار يعاد مأماا لم اياة بالمالابة  كتالااا المأاارا  ا  تماعياة ف حهاذا 

بمعمحمااا  عااان تماا  التااي يكتالاابأا المبصاار عاان طرياااق  الكفياامي عاال دحر الحالاادين إلااي تزحيااد 
 . بااصع رااالبصر دح 

 . العاديينبزممئأم أبط  إلي ممح المأارا  ا  تماعية متارمة  المكفحإلينإن 

ااا راالمااا كااان البصاار مصااد لم صااحل عمااف المعمحمااا  التفصاايمية إلماان الطبيعااي أن  مأما
إلتاد الاذع  الفاردا إلاي المماح ا  تمااعي مان الذع يتمتم بدر اة مان اإلبصاار أقال تا خر  الفرديكحن 

 .(279 : 2772)أبح الم ا عز الدين ف عمرح بدران ف  بصره كمياا
 ياا  يمااا  متي ااة لأااا  يااالاامب راااإلعاقااة البصاارية تااؤثر إلااف الالاامح  ا  تماااعف لمفاارد تاا ثيإل

رامأم مام ايخارين حخاصاة مام أقاالكثيار مان الصاعحبا  إلاف عممياا  المماح حالتفاعال ا  تمااعف 
ح  تممااح المأااارا  ا  تماعيااة لااديأم بالاابا الصااعحبا  التااف يحا أحمأااا إلااف اكتالاااا الالاامحكيا  

حعادم  هملع از راا ا  تماعية حإلف اكتالاا المأارا  ا  تماعية المزماة لت تياق ا الاتتملية ف مظا
حكااذل   االااتطاعتأم مم ظااة الاامح  ايخاارين حمااااطاتأم اليحميااة حتعبياارا  الح ااه المختمفااة لأاام ف

ف م ماااد عباااد الصااابحرمتاااص إلااارص التفاعااال ا  تمااااعف المتا اااة أماااامأم لم تكاااا  باااايخرين )
 . (Jindal-Snape,2004: 471 )( ف726: 2772

 دراالاااااااااااااة "ااااااااااااااارما ح الاااااااااااااي فحس"أكاااااااااااااد  العدياااااااااااااد مااااااااااااان الدراالاااااااااااااا  مثااااااااااااال حقاااااااااااااد 
 (Sharma & Sigafoos,2000)  تاميااا " حدراالااة "Tania,H. (2000)  ااين"حدراالااة  " 

Jean, 2001) )   يعاااامحن مااان ااااعم إلاااي المأاااارا  ا  تماعياااة ف أن الماااراهتين المكفاااحإلين
أن كمااااا  حالثتااااة الزائااااد  ف يااااةالممئمااااة حالتحكيدب الخاصااااة حباااااكل خاااااص المأااااارا  ا  تماعيااااة

اااخملأااا م محعااة ماان الااا حط حخصح  يحا أااحنيماارحن بفتاار   ر ااة  المكفااحإلين لاادى اإلمااا   صا
مخفاااض تتاادير الااذا  لااديأنإكتئااابأنف  ممااا يااؤدى إلااف ي اادحن  لمكفااحإليناا أن المااراهتين ف كمااا حا 

حكااذل  ف مفأااحم الالااعاد  المفالااية لااديأمعمقااا  ماام أصاادقائأم ممااا يااؤثرعمف صااعحبة إلااف إقامااة 
ف كماا  معاماتأم عن مفأحم الااعم حقماة التادر  حعادم ا الاتتملية المصاا بة لاعااقتأم البصارية

راا لديأم مالتحيا  ممخفاة من تتدير الذا  حأقال ااعح ح تئاا ف عراة لاكسيرهم أكثر من  أمأم
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أكثاار  ف كمااا أن المااراهتين المكفااحإلين الااذين هاامدحراا إلعااا ا إلااف الم تماام  أااملاايس ل أاامبالراااا حأم
بتااح  ت كاام ايخاارين إلااف  دااباإلكتئاااا حأكثاار إعتتاادا رااب عاقاااتأم البصاارية كااامحا أكثاار اااعح  الااااإ الا
 . ياته

المأااارا  ا  تماعيااة  تمميااة عمااف يااد ماان الدراالااا  عمااف أهميااة التاادرياأاااار  العد كمااا
Social Skills  لادى الماراهتين ذحى اإلعاقاة البصارية ف حأهمياة المالاامد  ا  تماعياة ف حالادعم

ف  Mar& Sail(1995)الح ااادامف إلاااف تحاإلاااق هاااذه الفئاااة مااان المعااااقين كدراالاااا  "مارحالاااال" 
ف إلاطمااااة المالااااتكاحى  Young(2003)ف يااااامع  Herson ,etal(1995) "هيرالاااان ح خاااارحن"
 Rita (2009) "ريتا"( فح2779( ف ح مال باظة )2771( ف أ مد عحاد حأارم اري  )2772)

 المكفااحإلين  ياا  يعااامف هااؤ   المااراهتين Zebhazy&Smith (2011)ف "زيبأااازى حالاامي " 
امت ية مم ايخرين ف حأماه مان إلف المأارا  ا  تماعية التف تعحق تحاصمأم بصحر  أكثر إي اب صا

مماا  زااأمه   يتل مكامة أح تمي المأم أن يعف المراهق ذاته عن سيره من الماراهتين المبصارين ف حا 
ي ابيااة ف حأكثاار قاادر  عمااف التحاإلااق ماام  ي ااا أن يعااف هااذا الح ااحد لمااذا  بصااحر  أكثاار تحكيديااة حا 

 . ايخرين رسم إلتدامه لأذه ال االة المأمة من  حااله
 : تعليم وتنمية المهارات االجتماعية للمراهقين المكفوفين أهمية -3

حدراالااااة "كاااايم  (Taina,2000)مثاااال دراالااااة "تايمااااا"  ماااان الدراالااااا  م محعااااةقااااد أكااااد  
( (Sacks etal ,1998حدراالاة "الااكس ححلاام"  (Kim and Thomas ,2011)حتحمااس" 
هم إلااف تمميااة المأااارا  أن همااا  عااد  عحاماال تالااا (2772الاااحاراف )أ مااد عااحاد ف إياااد حدراالااة 

 : حالتف من أهمأا لممكفحإلينا  تماعية 
  تممية الاعحر بالرااا مان المالاامد  التاف ي صال عميأاا مان الم يطاين باه الاحا  الحالادين

 . أح  ماعا  ا قران
  التدر  عمف متابمة الماس حالتعامل معأم من خمل أماطة ال يا  اليحمية بعيداا عان البيئاة

 المدرالية 

 لمراهق الكفيم عمف إظأار قدر كبير من مأارا  الدإلاع عن الذا قدر  ا . 

  المكفحإلينتممية مأارا  الكفا   حقاا  مزيد من الحق  مم ايخرين . 

 ا مخراط إلف أماطة إي ابية أكثر مم أقرامه المبصرين . 
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المأااارا  ا  تماعيااة  تمميااة عمااف أاااار  العديااد ماان الدراالااا  عمااف أهميااة التاادريا كمااا
Social Skills  لادى الماراهتين ذحى اإلعاقاة البصارية ف حأهمياة المالاامد  ا  تماعياة ف حالادعم

ف  Mar& Sail(1995)الح ااادامف إلاااف تحاإلاااق هاااذه الفئاااة مااان المعااااقين كدراالاااا  "مارحالاااال" 
ف إلاطمااااة المالااااتكاحى  Young(2003)ف يااااامع  Herson ,etal(1995) "هيرالاااان ح خاااارحن"
 Rita (2009) "ريتا"( فح2779( ف ح مال باظة )2771اري  )( ف أ مد عحاد حأارم 2772)

 المكفااحإلين  ياا  يعااامف هااؤ   المااراهتين Zebhazy&Smith (2011)ف "زيبأااازى حالاامي " 
امت إلف المأارا  ا  تماعية التف تعحق تحاصمأم بصحر  أكثر إي ابية مم ايخرين ف حأماه مان  صا

مماا  زااة أح تميأمه   يتل مكام المأم أن يعف المراهق ذاته عن سيره من الماراهتين المبصارين ف حا 
ي ابيااةي ااا أن يعااف هااذا الح ااحد لمااذا  بصااحر  أكثاار  ف حأكثاار قاادر  عمااف التحاإلااق ماام تحكيديااة حا 

 . ايخرين رسم إلتدامه لأذه ال االة المأمة من  حااله
 : النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية -4

 : كالتالف الحم تتماحل البا ثاة تم  المأارا 
 : نظرية التحميل النفسي

حيؤكاااد عماااف أهمياااة العمقاااة باااين  "اريكالاااحن"ح "الاااحليفان"ح "لفرحياااد"يمالاااا هاااذا المماااحذ  
الحالاادين حالطفاال لممااح المأااارا  ا  تماعيااة إلااف الاان مبكاار  ف حيعتمااد عمااف  ا ااة الفاارد إلاااباع 

عماف الكباار عماف إلأام  دااعتمااقاد يكحماحا أكثار ا المكفاحإلينإن حمما   اا  إلياه . الدحاإلم ا الاالية
باالتكااام البيئاة حتاحإلر لاه إلارص  لمكفيامحا الار يمب اي أن تالاما  فحتفالير العاالم ا  تمااعي 

ا الاار عمااف  مالاااعد أهميااة التاادخل المبكاار إلااي حقااد أكااد  متااائع هااذا الممااحذ  عمااف   التكااافأا.
حالمالاامد  المبكار   فلخبراتاف ت الين التفاعم  ا  تماعياة حالتعماق باين الطفال حالحالادين حالاتعمم ا

ن تاا م ا الار عماف باد  المعاا ا  تمااعي حالرسباة أمن الممكان  المكفحإلينمن المعمم لمطما 
 .(Chang,S. C., & Schaller, J., 2000: 69)إلي ا التكاام. 

  : ةــــــة السموكيــــــالنظري
لالمحكيا  ا  تماعية ن اأحتفترض  "حاطالحن"ح "االكايمر"يتحم هذا الممحذ  عمف أعمال 

اكتالاا الكثيار  لمطما المكفحإلين يمكنفح يمكن تعممأا حتعزيزها من خمل معال ة بيئة الطالا 
ف حذ  تعماايم ماامظم حمتماالااق ماالأااذا الممااحذ  لكاان  بااد أن يكااحن م تااااماان المأااارا  ا  تماعيااة حإل

هاذا المماحذ  ان يتاحم يعتمد هذا الممحذ  عمف المم ظة البصرية حمن الارحرع عمد االتخدام ح 
 عااه لفظياااة حبدمياااة  ثتثاااار  االاات ابة ممئماااة حاتباعأاااا بااااكل االحالاادين حالمعمماااين بتتاااديم ت ذياااة ر 
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 عاااة حالتعزياااز المالاااتمر يعاااد ان الت ذياااة الر أ يااا   فمبااااار بااااكل مااان أااااكال التعزياااز المرساااحا
 (Tuttle, & Tuttle,2004: 159). ارحر  لتعمم المحكيا  ا تماعية معيمة

عماااد تفالاااير عممياااة  ا الااات ابة ( –الممباااه  أحإلكااار  ) المثيااار تركاااز تمااا  المظرياااة عماااف ح 
كارحط ل دح  التعمم ف إلالطفل ي صل عمف امتبااه  حالمحاتعالتمائة ا  تماعية ف حتأتم بالدحاإلم 

 إتياانيفاامأا الحالادين حمام تكارار  أعمال أحتصرإلا   أح ب إلعالاهتمامأما عمدما يتحم  أححالديه 
عمااف تفالااير الالاامح  ف كمااا تتااحم هااذه المظريااة فاال لأااذه التصاارإلا  تصاابا  ااز اا ممااه إليمااا بعاادالط

تكارار الالامح   إلافالثاحاا حالعتااا ف إلالطفال يميال  حأالامحاا  تماعي إلي اح  قحامين التادعيم 
 .(Spence, 2003: 84).ح يكرر الالمح  سير المثاا اإلثابةالذع  صل عمف 

 : ةـــــابقىث ســـــات وبحـــــدراس

بدراالاة تا ثير التادريا عماف التحكيدياة إلاف تممياة المأاارا   (Young,2003)قام" ياحمع" 
 مااان ت تياااقالإلاااف  هااادإل  هاااذه الدراالاااةحقاااد ا  تماعياااة لااادى الماااراهتين ذحى اإلعاقاااة البصااارية. 

عيماااة  حتكحمااا ف  المكفاااحإلينإلاعمياااة لمتااادريا التحكيااادى لت الاااين المأاااارا  ا  تماعياااة لمماااراهتين 
( الااامه. حقاااد 72-72)تتاااراحح أعماااارهم باااين ن مااام مااان الماااراهتين المكفاااحإلين (26) مااانالدراالاااة 

االتخدم  الدراالة متياس مأارا  ال ياا  باالاتمارا  خاصاة لطاما الثاامحع حالحالادين حالمدرالاين 
أمه   تح اد إلارحق حقاد تحصام  الدراالاة. (فاختبار لعاا الادحر7911) داحل التحكيدية المعدل فح 

ة إ صائية بين الم محعتين الت ريبية حالاابطة إلف المت يرا  الديمح راإلية قبل تطبيق ذا  د ل
البرماااامعف حعماااف  اااين تح اااد عمقاااة ارتباطياااة مح باااة حذا  د لاااة إ صاااائية باااين التااادريا عماااف 

كمااا تح ااد إلاارحق ذا  د لااة إ صااائية إلااف را  ا  تماعيااة لاادى عيمااة الدراالااةف التحكيديااة حالمأااا
ا  ا  تماعياااة باااين الم ماااحعتين الت ريبياااة حالااااابطة حذلااا  لصاااالا الم محعاااة مالاااتحى المأاااار 

  7الت ريبية حذل  بعد تطبيق البرمامع حكذا إلف إلتر  المتابعة

ا ماطة خار  الفصل كعامل لمتدريا عمف بدراالة  (Rita ,R., 2007)كما قام "ريتا" 
دراالاة إلاف تممياة المأاارا  ا  تماعياة الهاذه حهدإل  . "المكفحإلينالمأارا  ا  تماعية لممراهتين 

محاااحع رئيالااف لمتكاماال ا  تماااعف ف حهمااا  اهتمااام با ماااطة خااار   المكفااحإلينعمااد المااراهتين 
حقاااد تكحمااا  عيماااة الفصااال كعامااال تعميماااف مأااام لمتعااارم عماااف المأاااارا  ا  تماعياااة الممتاااار  ف

اااف71 -79بااين ) ( ماان المااراهتين المكفااحإلينف مماان تتااراحح أعمااارهم79الدراالااة ماان ) حقااد  ( عاما
ف حبرمااامع اراااادى لتمميااة  المكفااحإليناالااتخدم  الدراالااة متياااس المأااارا  ا  تماعيااة لممااراهتين 
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حقااد تحصاام  هااذه الدراالااة أن المااراهتين المكفااحإلين . ا ماااطة خااار  الفصاال لممااراهتين المكفااحإلين
امااااااتأم حمياااااحلأم يااااارحن أن ا مااااااطة خاااااار  الفصااااال سيااااار حااااااا ة حمعتاااااد  ح  تتفاااااق مااااام اهتم

ح اااد أماااه أثماااا  ا مااااطة خاااار  الاااتحى المأاااارا  ا  تماعياااة لاااديأم فكماااا حا تيا ااااتأم حخاصاااة م
الفصل إل ن الطاما يفتتادحن العمقاة اإلمالاامية مام المعمام حالتاف تالامف بالتعااطم حخاصاة الثتاة 

 لطالا.لدى الطما ف إلالالمح  اإلمالامف مم المعمم يعد المة هامة لمالمح  اإلمالامف لدى ا
ماااادى إلاعميااااة برمااااامع إراااااادى بالتاااادريا ( بدراالااااة 2771كمااااا قاماااا  ااااااهمد  خمياااال )

هاذه الدراالاة قيااس مادى إلاعمياة حقاد هادإل  . التحكيدى إلف تممية المأاارا  ا  تماعياة لممكفاحإلين
برمااامع إراااادى بالتاادريا التحكيااادى إلااف تمميااة المأااارا  ا  تماعياااة لممكفااحإلينف حتكحماا  عيماااة 

( ماااان اإلمااااا  مماااان تتااااراحح 21( ماااان الااااذكحرف )62( كفياااام حكفيفااااة ماااامأم )777) الدراالااااة ماااان
اااااف حاالاااااتخدم  الدراالااااة متيااااااس المأااااارا  ا  تماعياااااة لممكفاااااحإلين 72-6أعمااااارهم باااااين ) ( عاما

ف حقاااد تحصااام  الدراالاااة إلاااف حبرماااامع التااادريا التحكيااادى لتممياااة المأاااارا  ا  تماعياااة لممكفاااحإلين
بااااين متحالااااطا  رتااااا در ااااا  الم مااااحعتين الت ريبيااااة  7.7د ح ااااحد إلاااارحق دالااااة ا صااااائياا عماااا

حالاااااابطة ماااان المااااراهتين المكفااااحإلين إلااااف المأااااارا  ا  تماعيااااة إلااااف التياااااس البعاااادى لصااااالا 
بااين متحالااطا   7.7ح ااحد إلاارحق دالااة ا صااائياا عمااد  محعااة الت ريبيااة إلااف الحااام ا إلااالف الم

ف التياالاين التبماف حالبعادى إلاف المأااارا  در اا  الم محعاة الت ريبياة مان الماراهتين المكفاحإلين إلا
  تح ااحد إلاارحق ذا  دالااة ا صااائياا ا التياااس البعاادى إلااف الحااام ا إلااال ف ح ا  تماعيااة لصااال

بااااين متحالااااطا  رتااااا در ااااا  الم محعااااة الت ريبيااااة )ماااان المااااراهتين المكفااااحإلين( إلااااف المأااااارا  
 . ا  تماعية إلف التياالين البعدى حالتتبعف

بدراالااة التاادريا عمااف اإلدرا  البصاارى لممأااارا   Duger,A., (2012)كمااا قااام د اار" 
ا  تماعياااة حأدا  ا مااااطة ل طفاااال حالماااراهتين المكفاااحإلين حااااعام البصااارف حقاااد هااادإل  هاااذه 
الدراالاااة تتيااايم تااا ثير بااارامع التااادريا عماااف اإلدرا  البصااارى لممأاااارا  ا  تماعياااة حأدا  الماااااط 

( مااان 97البصااار ف حقااد اااااتمم  عيماااة الدراالااة عماااف ) ل طفااال حالماااراهتين المكفااحإلين حااااعام
( الامه ف حقاد 76 -1ا طفال حالمراهتين المكفاحإلين حااعام البصار ممان تتاراحح أعماارهم باين )

تم تتييم المااركين قبل حبعد المعال ة باالتخدام اختبارا  اإلدرا  البصرىف حأدا  تتيايم المأاارا  
ينف حقاد تام أدا  التادريا عماف البارامع إلاف المادارس لماد  اإل تماعية ل طفال حالماراهتين المكفاحإل

ثااام  اااااأحر. حقااااد تحصاااام  الدراالاااة إلااااف أمااااه تح ااااد إلااارحق ذا  د لااااة ا صااااائية إلااااف االااااتبيان 
 . المأارا  ا  تماعية قبل حبعد تطبيق البرمامع
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 :  ةــــوث اهضابقــــات واهبرــــى اهدراصــق عوــــتعوي
ا  حالب ح  الالابتة التي تيالر لمبا ثة ال صحل عميأاا من خمل العرض الالابق لمدراال

 حا طااااامع عميأاااااا ف حالتاااااي تااااام عرااااااأا حإلتااااااا إلطاااااار عمااااال الب ااااا  حتيالااااايراا لمالاااااتفاد  ممأاااااا
إلاااي مرا ااال الب ااا  المختمفاااةف يمكااان الخااارح  بااابعض التعميتاااا  الخاصاااة بأاااذه الدراالاااا  حالااابل 

 : ا التفاد  ممأا كالتالي
مياااة بعاااض المأاااارا  ا  تماعياااة إ  أمأاااا اختمفااا  إلاااف هااادإل  معظااام الدراالاااا  عماااف تم

 (Rita,R,2007)محعية المأارا  التف تعمل عمف تمميتأاف إلعمف البيل المثال م د دراالاة "ريتاا" 
تركاز عماف اإلهتماام بتممياة ا مااطة خاار  الفصال كعامال  (Duger,A,2012)حدراالاة "دي ار" 

 تعميمف مأم لمتعرم عمف المأارا  ا  تماعية.

ااا ماان الدراالااا  قااد أخااذ  مت ياارى المأااارا  ا  تماعيااة حالالاامح  ح  م ااد أن همااا  بعاا
التحكياادى ماام بعاااه الاابعضف حقااد أعتباار كثياار ماان البااا ثين أن الالاامح  التحكياادى هااح أ ااد أهاام 

  (Young,2003)أبعاد المأارا  ا  تماعيةف حهح ما يح د إلف دراالة "كيم يحمع" 

م اد  (Young,2003)لدراالةف إلفاف دراالاة "كايم ياحمع" مم ظ التمحع إلف أعداد عيما  ا
( المهف 72-72( من المراهتين المكفحإلين ممن تتراحح أعمارهم بين )22أن عيمة الدراالة بم   )

( مان الماراهتين المكفاحإلين ممان 97بم   عيمة الدراالاة ) (Duger,A,2012)ف حدراالة "دي ر" 
 . ( عاماا76-1تتراحح أعمارهم بين )

 ,.Rita, Rالمكفحإلين كدراالا  "ريتا"بين دراالا  المأارا  ا  تماعية لدى  هما  اتفاق

عمااف ح ااحد قصااحر إلااي تمميااة المأااارا  ا  تماعيااة لاادى  Young(2010) "يااامع ح" "(2007)
مما يؤدى إلف صعحبة ا مدما  حالممح المفالي حالتآلم مم ايخرين ف كماا ركاز  هاذه  المكفحإلين

حالأادم عماف تممياة المأاارا  ا  تماعياة لماا لأاا مان تا ثير إلعاال الدراالا  مان  يا  المحااحع 
ف (حسيااار المفظاااي –مأاااارا  التحاصااال )المفظاااي  : إلاااي ت الاااين المماااح ا  تمااااعي حعماااف ا خاااص

 . حمأارا  إدار  العمقا  حالت ثير إلي ايخرين حالتعبير عن الذا  حالمأارا  ا كاديمية
 "ياااامع"   "Rita,R, (2007)ريتاااااالاااة "مثااال در حقاااد اااااتمم  م محعاااة مااان الدراالاااا  

Young(2010)  عمااف مأااارا  التحكيديااة حالتعاااحن ا  تماااعي حالااابط الااذاتي حالمااااركة إلااي
 .لممكفحإلينمن أ ل تممية المأارا  ا  تماعية  الااالعمقا  ا  تماعية يعتبر أالا

مأااارا  تمميااة الصاام  معظاام الدراالااا  التااي قاماا  عمااف أهميااة تح  : حماان  ياا  المتااائع
 . المكفحإلينا  تماعية لدى المراهتين 
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مااااان خااااامل إطاااااامع البا ثاااااة عمااااااف بعاااااض ا دحا  المالاااااتخدمة إلااااااي قيااااااس المأااااااارا  
إلي إطاار الدراالاا  حالب اح  الالاابتة ف يمكان ا الاتفاد   المكفحإلينا  تماعية ح حد  ال يا  لدى 

 . ممأا إلي بما  أدحا  التياس إلي الدراالة ال الية

 : ةـــــــــض الدراسروـــــــــف

يح اااد إلااارق دال ا صاااائياا باااين متحالاااطف رتاااا در اااا  التيااااس التبماااف حالتيااااس البعااادى 
لم محعااااة الدراالااااة عمااااف متياااااس المأااااارا  ا  تماعيااااة ب بعاااااده الفرعيااااة )التفاعاااال ا  تماااااعفف 

 المعرإلة ا  تماعيةف الابط ا  تماعفف التعاحن(ف لصالا التياس البعدى.
ح د لاااة إ صاااائية باااين متحالاااطف رتاااا در اااا  التيااااس البعااادى حقيااااس   يح اااد إلااارق ذ

 المتابعة لم محعة الدراالةف عمف متياس المأارا  ا  تماعية.

 : ةــــــــراءات الدراســـــــإج

 :  ةــــــــة اهدراصــــــــعيِ -1
تراح اا   ( ماان المااراهتين المكفااحإلين بمااف عااددهم77تكحماا  عيمااة الدراالااة ال اليااة ماان )

اااا بمتحالاااط عمااارى قااادره 79-79أعماااارهم الزممياااة باااين ) اااا حثمثاااة ااااأحر ) 76( عاما ( 76.2عاما
م رام معيااااااارى قادره ( ف مت امالاين مان  يا  الاذكا  حالعمار الزمماف حدر اة اإلعاقاةف 7.26)  حا 

 حتم ال صحل عميأم من مدارس المحر لممكفحإلين ببمأا حالزقازيق.

 :  ةــــــــــــأدوات اهدراص -2
 استخدمت الباحثة فى دراستها الحالية األدوات التالية:

 (7916إعداد/ لحيس كامل مميكة ).    ر "حكالمر بميفيح لمذكا اختبا (أ 
 إعداد/ البا ثة .      لممراهتين المكفحإلين متياس المأارا  ا  تماعية (ا 

 حإليما يمف حصم لكل أدا  قام  البا ثة باالتخدامأا:
 (7991إعداد/ لحيس مميكة ) : ر  الرابعة"التامفحرد بيميه الصح متياس ( أ

بيميااه لمااذكا  محقعاااا بااارزاا إلااي  ركااة التياااس الالاايكحلح ي  ياا   -ي تاال متياااس الااتامفحرد
أصبا المتياس م   صادق لممتااييس ا خارى لمتادر  المعرإلياة العاماة حأدا  رئيالاية إلاي الممارالاة 

)الصاحر  الرابعاة(ف  يا  إماه يعاد مان  بيمياه لماذكا  -اإلكميميكيةف حقاد تام اختياار متيااس الاتامفحرد
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أإلال المتااييس المالاتخدمة إلاي ت دياد مالابة الاذكا  إلاي  ميام المالاتحيا  العمرياة )تتماين لاحيس 
 كامل مميكه(.

( بتعرياا المتيااس ح ااحل ا  تفااظ قادر اإلمكاان بماحاد المتيااس 7999حقاد قاام مميكاه )
ا  العحاماال الثتاإليااة المختمفااة حلتااد بااين ا صاامية التااي يفتاارض أن تكااحن مت اارر  مالاابياا ماان تاا ثير 

( أن الصاحر  الرابعاة بأااذا المتيااس تتمتام بدر اة عاليااة مان الثباا  حالصادق  ياا  7991مميكاه )
(ف 7.12( هااي كااايتي )27كاماا  معااد   الثبااا  عمااد االااتخدام معادلااة كااحدر ريتاااارد الااحن )

 معامم  ثبا  مرتفعة.(  بعاد المتياس حهف  ميعاا 7.99(ف )7.92(ف )7.91(ف )7.12)
(ف 99.22(ف )97.17حتااادل معاااامم  ا رتباااااط عماااف صااادق المتياااااسف  ااااي  بم اااا  )

 (.712ف 7991( )لحيس كامل مميكةف 11.16(ف )91.29(ف )17.12(ف )92.12)
قام  البا ثة بتطبيق هذا المتياس عمف عيمة الدراالة من مدرالاة الماحر لممكفاحإلين ببمأاا 

( مراهتاا حمراهتة لتياس مالتحى الذكا  لدى أإلراد هذه العيماة بأادم عازل 67حالتف بم    حالف )
ا أثر مت ير الذكا  بين أإلراد العيمة لت تيق ارحط الت اامس ح تاف   يكاحن لأاذا المت يار أثاراا إليما

 يتعمق بالمتائع. 
  : اســــــن المقيــــــتقني ( أ

 :  اســـــــــــدق المقيـــــــــــص
قاماا  البا ثااة ب الاااا صاادق المتياااس باالااتخدام طريتااة المتارمااة الطرإليااة حذلاا  بتطبيااق 

( مراهتااا حمراهتاة بمدرالاة الماحر لممكفاحإلين ببمأاا ممان 27المتياس عمف عيمة االتطمعية بم   )
 ( عاماا.79-79رهم ما بين )تراح   أعما

ثم قاما  البا ثاة ب الااا المتحالاط ال الاابف حاإلم ارام المعياارى لمادر ا  التاف  صال 
ح الااا د لاة هاذه الفارحق  ٪21ف حأدماف مان ٪21عميأا الماراهتين المكفاحإلين اامن أعماف مان 

اس (ف مما يؤكد صدق المتي7.77عمد مالتحى د لة )22.12بين المتحالطينف إلكام  قيمة ) ( 
 حقدرته عمف التمييز بين در ا  العيمة ا التطمعية.

   :ثبــــــــــــات المقيــــــــــــاس
قاماا  البا ثااة ب الاااا معاماال ثبااا  المتياااس باالااتخدام طريتااة الت زئااة المصاافية حذلاا  

مراهتاااا حمراهتااة ماان المكفااحإلين(ف حقااد تاام  الاااا  27بتطبيااق المتياااس عمااف عيمااة التتمااين )ن  
(ف كمااااا تاااام تطبيااااق 7.19بيااااراحن حكاماااا  قيمتااااه ) –بااااا  باالااااتخدام معادلااااة الاااابيرمان معاماااال الث
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ااا تاام  الاااا معاماال 72المتياااس ماار  أخاارى عمااف مفااس عيمااة التتمااين بفاصاال زممااف قاادره ) ( يحما
( حيتاااا ماان ذلاا  أن المتياااس يتمتاام بدر ااة عاليااة ماان الثبااا  إلااف قياااس 7.11الثبااا  حكااان )

 المكفحإلين. التدر  الذكا  لدى المراهتين 

  ةاهباذج /إعداد : امللفوفني املٔارات االجتٌاعية هوٌزآقنيًقياس  :ثاًُيا
عداد متياس ببما  ح قام  البا ثة  اإلطامع عماف بعاض  مان خامل المأارا  ا  تماعيةا 

ا طر المظرية حالدراالا  حالب ح  المتعمتة بالمحاحع حاالاتمد  البا ثاة عماف التعريام اإل رائاف 
هااح مظااام متالااق ماان المااااط يتعمااق بالعمقااا  المتبادلااة بااين ا إلااراد  ا  تماعيااة حهااح:"لممأااارا  

حال ماعا  حيت ثر به المح  الفرد  تف لح كان هاذا الماااط متعمتااا بفارد أح ب ماعاة حيظأار ذلا  
 إلف المحاقم ا  تماعية المختمفة " )إعداد/ البا ثة(.

  إعاااداد المتيااااس حالصاااحر  ا حلياااة حماااا يماااف خطاااحا  بماااا  المتيااااس تتمثااال إلاااف مباااررا
لممتياااس ح الاااا الخصااائص الالاايكحمترية لممتياااس المتمثمااة إلااف الصاادق حالثبااا ف حأخيااراا إعااداد 

 : الصحر  المأائية لممتياسف حالحم تتماحل البا ثة هذه الخطحا  إليما يمف
 : للمقياس األوليةإعداد الصورة  -1

 : التالية الخطواتب إلعداد هذا المقياس مرت الباحثة
 :إعداد الصحر  ا حلية لممتياس حإلف ذل  اتبع  البا ثة الخطحا  التالية 
 حذلااا  ف الخاصاااة بالمأاااارا  ا  تماعياااة مرا عاااة اإلطاااار المظااارع حكاااذل  الدراالاااا  الالاااابتة

 .ه حت ديد التعريفا  اإل رائية ل بعادت ديد حصياسة أبعادبما  المتياس ح لاإلاد  ممأا إلي 
 حالتااي تااامم  ف بالمأااارا  ا  تماعيااةهاام المتاااييس حا ختبااارا  الخاصااة اإلطاامع عمااف أ

 : حمن هذه المتاييس ما يميف أح عبارا  تالأم باكل أح بآخر إلي بما  المتياس أبعاداا

 (2772ف ممف إلرسمف : )إعداد. متياس المأارا  ا  تماعية لممراهتا  (أ 

 (2772ف مصر الدين مدى : )إعداد. المأارا  ا  تماعية لممراهتينمتياس  (ا 

 (2777ف أ مد عمحان : إعداد). المأارا  ا  تماعية لدى طمبة ال امعةمتياس  (  

حقاااد االاااتفاد  البا ثاااة مااان م تاااحى هاااذه المتااااييس إلاااي ت دياااد أبعااااد المتيااااس حصاااياسة 
 .الب  محاقم المتياس بما يتماالا مم خصائص أإلراد 
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التعاارم مفتااححف حذلاا  بأاادم  االااتطمعية عمااف اااكل الااؤال دراالااةقاماا  البا ثااة باا  را  
إلاي مطااق ا الار   عمف بعض المأارا  ا  تماعية التف ي تا  الماراهتين المكفاحإلين إلاف تمميتأاا

حذلاا  عمااف عاادد ماان المعممااين حا خصااائيين  المراهااقحالمدرالااة حالم تماام التااي يعاايش إليأااا هااذا 
 . هحكذل  من خمل المراهق مفال المفاليين بمدارس المحر لممكفحإلين ببمأا

 : وقد تضمنت الدراسة االستطالعية السؤال المفتوح التالي
  المأارا  ا  تماعية التاف ي تاا  إلافما هي من خمل تعاممكم مم المراهتين الكفيم ف 

 ؟  تف يالتطيم ت تيق اإلمدما  إلف الم تمم حاإلعتماد عمف الذا  تمميتأا
  ااا لممراهااق الكفياام عبااار  عاان: مااا المأااارا  ا  تماعيااة التاااف كمااا تااامن الااؤا ا مفتح ا

ت تا  إلف تمميتأا  تف تالتطيم ت تيق اإلمدما  مم الم تمم الذى تعيش إليه حاإلعتماد 
 عمف الذا ؟

  تماليااة  بااااحذلاا  ت مف حقااد قاماا  البا ثااة بصااياسة عبااارا  المتياااس إلااي صااحر  محاقاام
 تماعية.لممرسحبية ا   يااحتفادف التخمين من المف حصين أثما  تطبيق المتياس

مفتااح التصا يا عماف  حكاذل ف قام  البا ثة بت ديد مظام ا الت ابة عمف بمحد المتيااس
ب ياا  أن ف لااه ثمثااة باادائل اختياريااة متدر ااة إلااي ا الاات ابة فاااا: كاال عبااار  تمثاال محقالم ااح التااالي
در اااة  (2رقااام )حا الااات ابة ف در تاااان (2رقااام )حا الااات ابة ف ثااام  در اااا  (7رقااام )ا الااات ابة 

 .27ف حالدر ة الص رى 722ف حبالتالف تعتبر الدر ة الكمية عمف المتياس  د حا
قام  البا ثة بعد ذلا  بصاياسة تعميماا  تطبياق المتيااس ب يا  يعتماد تطبياق المتيااس 

ب ياا  تتااحم البا ثااة بتاارا   المحقاام حا الاات ابا  ف عمااف المتابمااة الاخصااية الفرديااة ماام الماااار 
إلتتاحم البا ثاة ف أن يختار ا الت ابة التي يراها ص ي ة من رأياه الثمثة ثم يطما من المف حص

 .الماار الفرد اختارها التي ا الت ابة أمام (√بحام عممة )

 ماااندد عاااح قاماا  البا ثاااة بعااارض المتيااااس إلااي صاااحرته المبدئياااة عماااف الالاااد  الماااارإلين 
تعديم  التي اقتر أاا ف حقام  ب  را  ال" م كماا72حعددهم " أالاتذ  الص ة المفالية حعمم المفس

  .حالخاصة ب عاد  صياسة بعض ا بعاد حالمحاقم الالاد  الم كمين

 : لمقياس المهارات االجتماعية صدق المحكمين -2

ف حبعاااد  ا قاماا  البا ثااة بعاارض المتيااااس إلااي صااحرته المبدئيااة عماااف الالاااد  المااارإلين أح 
عاااد  صااياست أاف بعااد ذلاا  قاماا  البا ثااة بعاارض إ اارا  التعااديم  المتتر ااة تاام ترتيااا المحاقاام حا 
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 ماااااالمتياااس عمااف م محعااة ماان الالاااد  الم كمااين ماان أالاااتذ  الصاا ة المفالااية حعماام الاامفس حعدده
اااا" م ك72" ف كماااا قامااا  البا ثاااة بعااارض المتيااااس عماااف بعاااض الالااااد  المعمماااين حا خصاااائيين ما

مااان  يااا  الاااممة  عاقاااة البصااارية حذلااا  لم كااام عماااف المتيااااسإلالمفالااايين العااااممين إلاااف م اااال ا
لمتعريام اإل رائاف لمبعادف  تاااصياسة المحاقمف حمدى امتماا  كال محقام إلاف البعاد الخااص باه طب

لف المتياس ككلف مم اقتراح التعديم  المزمة  .حا 
 لمقياس المهارات االجتماعية:  الداخلىاإلتساق   -3

عامال ا رتبااط لمتياس المأارا  ا  تماعية عن طريق  الاا م تم  الاا اإلتالاق الداخمف
باااين در اااة المحقااام حالدر اااة الكمياااة لمب عاااد الفرعاااي الاااذع يمتماااي إلياااه المحقااام إلاااي  الاااة  اااذم در اااة 
المحقااام مااان الدر اااة الكمياااة لمب عاااد الفرعاااي الاااذع يمتماااي إلياااه المحقااام باعتباااار أن بتياااة محاقااام الب عاااد 

 ميام معاامم  ا رتبااط  الفرعي م كاا لممحقمف حذلا  لممحاقام التاي تام اإلبتاا  عميأا.حقاد اتااا أن
بااين در ااة كاال محقاام ماان المحاقاام حالدر ااة الكميااة لمب عااد الفرعااي الااذع يمتمااي إليااه المحقاام )إلااي  الااة 
 ااذم در ااة المحقاام ماان الدر ااة الكميااة لمب عااد الفرعااي الااذع يمتمااي إليااه( دالااة إ صااائياا عمااد مالااتحى 

 .المأارا  ا  تماعية( مما يدل عمف صدق  ميم محاقم متياس 7.72( أح مالتحى )7.77)

   اإلتضاق اهداخوى هالبعاد اهفزعية ملقياس املٔارات االجتٌاعية:
الفرعية لمتياس المأارا  ا  تماعية عان  ل بعاد تم الت تق من صدق اإلتالاق الداخمف

طريق  الاا معامم  ا رتباط بين در ة كل ب عد إلرعي حالدر ة الكمية لممتياسف إلكام  المتائع 
( مماا يادل عماف صادق 7.77معاامم  ا رتبااط مرتفعاة حدالاة إ صاائياا عماد مالاتحى )أن  ميم 

 اإلتالاق الداخمف ل ميم ا بعاد الفرعية لمتياس المأارا  ا  تماعية. 
 ثبات مقياس المهارات االجتماعيةللمراهين المكفوفين: ( ب

 تم  الاا ثبا  محاقم متياس المأارا  ا  تماعية بطريتتين هما: -7
  لا كرحمباخ ألفاAlpha-Cronbach  أن  ميم معامم  ا رتباط بين در اة كال محقام

من المحاقم حالدر ة الكمية لمب عد الفرعي الذع تمتمي إليه المحقم )إلي  الة ح حد در اة 
الااذع تمتمااي إليااه( دالااة إ صااائياا عمااد مالااتحى  المحقاام إلااي الدر ااة الكميااة لمب عااد الفرعااي

ياااادل عمااااف ا تالاااااق الااااداخمي حثبااااا   مياااام محاقاااام ( ممااااا 7.72( أح مالااااتحى )7.77)
 لممراهتين المكفحإلين. متياس المأارا  ا  تماعية
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 باراحن  -الت زئة المصفية لاا الابيرمانSpearman-Brown   ف إلح  اد أن معاامم  ثباا
ا بعاد الفرعية حالثبا  الكماي لمممتيااس باالطريتتين مرتفعاةف مماا يادل عماف الثباا  الكماي 

 الفرعية.   أبعادهلممتياس حثبا
حبماا ا عمااف إ اارا ا  الصادق حالثبااا ف أصاابا عاادد محاقام متياااس المأااارا  ا  تماعيااة 

( محقفاا محزعة عمف ا بعااد ا ربعاة لممتيااس البعاد ا حل التفاعال ا  تمااعف حيااتمل عماف 92)
ا  تماااعف  ( محاقاامف حالبعااد الثالاا  الااابط77( محقفاااا حالبعااد الثااامف المعرإلااة ا  تماعيااة )77)

 . ( محقفاا72( محاقم حالبعد الرابم التعاحن حياتمل عمف )77حياتمل عمف )
مااااان اإل ااااارا ا  الالاااااابتة ت كاااااد لمبا ثاااااة ثباااااا  حصااااادق متيااااااس المأاااااارا  ا  تماعياااااة 

 حصم يته لتياس المأارا  ا  تماعية لدى المراهتين المكفحإلين.

 داد/ اهباذجةإع : ادىــــــــخ اإلرشــــــــثاهًجا: اهربُاً
 ج:ــــداد البرنامــــة إعــــمرحل -1

ت ديااد اإلطااار العااام لمبرمااامع )أهاادام البرمامعفأهميااة البرمامعفا الااس حالمبااادى  التااف 
قااام عميأااا البرمااامعف الفميااا  التااف تتماالااا ماام ال ااا  ف مااد  البرمااامعف إلميااا  البرمااامعفالممأعف 

 ا المحا اإلراادى(.

  .عمل الم تحى لم مالا

 إعطاء الواجبات المنزلية وربطها بالسلوكيات والمهارات المطلوب تنميتها.ج( 

 ج:ــــق البرنامــــتطبي -2

 : جــــــــداف البرنامــــــــأها( 
بعااااض المأااااارا  ا  تماعيااااة لاااادى عيمااااة ماااان المااااراهتين المكفااااحإلينف حيتمثاااال الت تيااااق 

د الم محعااااة الت ريبيااااة ماااان المااااراهتين اإل رائااااف لأااااذا الأاااادمف إلااااف تمميااااة متحالااااط در ااااا  أإلاااارا
المكفااحإلينف عمااف متياااس المأااارا  ا  تماعيااةف حذلاا  بعااد تطبيااق البرمااامع اإلراااادىف عمااه قباال 
تطبيق البرماامعف حكاذل  ارتفااع متحالاط در اا  الت ريبياة عان الم محعاة الااابطةف بعاد تطبياق 

دتاه البا ثاة مان أ ال هاذا الأادم البرمامع اإلراادىف عمف متيااس المأاارا  ا  تماعياة التاف أع
 . حتم  الدراالة
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 ج:ــــــة البرنامــــــأهمي ( ب
تمثل المأارا  ا  تماعية أ دى ا الس الأامة حالارحرية لمتفاعل ا  تماعي حالم اح 
اليااحمي إلااف ال يااا  ماام ا قااران حالمدرالااين حكاإلااة ا اااخاص ايخاارين المتعاااممين بطبيعااة أدحارهاام 

التفاعل مم ايخرين در ة ممئمة من ال الاالية ا  تماعية حا مفعالياة  مم الفردف حيعكس  الن
ف كماااا تالاااأم هاااذه المأاااارا  إلاااف  ااال الكثيااار مااان المااااكم  ا  تماعياااة بصاااحر  يترهاااا حيتبمأاااا 
الم تمااام عماااف ااااح  ا عااارام ا  تماعياااةف حالممااااخ المفالاااي ا  تمااااعي الالاااائد.  يااا  تااادخل 

من مظاهر  يا  الفردف حيؤثر إلف تكيفه حالعادته إلف مرا ل المأارا  ا  تماعية إلف كل مظأر 
 ياتااهف كمااا أن قدرتااه عمااف تكااحين عمقااا  ا تماعيااة ت اادد در ااة اااعبيته بااين أقرامااه حمعمميااه 

 حالراادين المأمين إلف  ياته.
 األسس والمبادىء التى يقوم عميها البرنامج:ج( 
 بيق  ميم البرامع اإلرااادية عماد ا الس العامة حتاتمل عمف المبادى  اإلمالامية إلف تط

التعاماال ماام اإلمالااان ك مالااان لااه خصحصاايته حكيامااه حأمااه خمااق إلااف أ الاان تتااحيمف عمااف 
الاابيل المثااال )إ تاارام  ااق الفاارد إلااف اإلرااااد المفالاافف حتتباال المالترااادف حمرحمااة الالاامح  

 . اإلمالامفف حالتعزيز المالتمر(

  ا هتمااااام ب خمقيااااا  اإلرااااااد ا الااااس الفمالاااافية حتتااااامن عمااااف معرإلااااة طبيعااااة البااااار ح
 . المفالف

  ا الااس المفالااية حتتااامن ا هتمااام بالاايكحلح ية المراهااق الكفياام حأن اإلعاقااة البصاارية
تفرض عمف المكفحإلين  داراا من العزلة ا  تماعية لعادم اماتمكأم لممأاارا  ا  تماعياة 

 . االتف ت عمأم أقدر عمف التفاعل مم البيئة الم يطة بأم حأكثر امدما ا 

   ا الس ا  تماعية  ي  أن المراهتين المكفحإلين يفتتدحن التادر  عماف إكتالااا المأاارا
ا  تماعية مان خامل مم ظاة الامحكيا  ايخارينف حيعاامحن مان صاعحبا  إلاف التفاعال 
مم ايخرين بالبا الصعحبا  التف يحا أحمأاا إلاف إكتالااا الالامحكيا  ا  تماعياة التاف 

 ت تا  ل االة اإلبصار.

 : جــــــــــدة البرنامــــــــــمد( 
(  مالة بحاقم أربعة  مالا  أالبحعيااف حتالت رق مد  ال مالاة 76ااتمم  ال مالا  عمف )

 دقيتة. 67-92الحا د   حالف من 
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 ج:ــــــــات البرنامــــــفنيهـ( 
االتخدم  البا ثة عد  إلميا  هاف: لعاا الادحرف قماا الدحرفالممذ اةف المماقااة حال احارف 

 عزيزف الت ذية الرا عةف تتديم الذا ف الحا ا الممزلف.الت
 :جـــــــــــالمنهح( 

 تم االتخدام الممأع اإلمتتائف.
 :ادىـــوب اإلرشـــاألسمز( 

 اإلرااد الفردى حال ماعف.

 :رهاــــــة وتفسيــــــج الدراســــــنتائ

 زض األوي:ـــــــــاهف 

مااف أمااه: " يح ااد إلاارق دال إ صااائياا بااين لمت تااق ماان صاا ة الفاارض ا حل الااذع ياامص ع
متحالااااطف رتااااا در ااااا  التيااااااس التبمااااف حالبعاااادى لم محعااااة الدراالاااااةف عمااااف متياااااس المأاااااارا  

 –الاابط ا  تمااعف  –المعرإلاة ا  تماعياة  –اإل تماعية ب بعاده الفرعية )التفاعل ا  تماعف 
 : تم االتخدام التعاحن(ف لصالا متحالط رتا در ا  التياس البعدى".

 اختبار حيمكحكالحن إلاارا  الرتاا الادر ا  المرتبطاة Wilcoxon Signed Ranks 

Test الدر ا  المرتبطة.  ف ل الاا الفرق بين متحالطف رتا أزحا 

 ( معامال ا رتبااط الثماائي لرتاا ا زحا  المرتبطاةrprb )Matched- Pairs Rank 

biserial correlation  العمقااة بااين المت ياارين لمعرإلااة   اام تاا ثير البرمااامع )أح قااح  
 المالتتل حالتابم(.

  الااا إلاعمياة البرماامع عان طرياق  الااا مالابة الكالاا المعدلاة لاا بام  Modified 

Blake's Gain Ratio . 

   الاااااااا إلاعميااااااة البرمااااااامع عاااااان طريااااااق  الاااااااا مالاااااابة الكالااااااا المصاااااا  ة لااااااا عااااااز 
Corrected Ezzat's Gain Ratio (CEGratio) .حمتاائع هاذا الفارض محاا ة 

 بال دحلين التاليين:
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 (1دوي )ـــــــج
عِد دراصة اهفزوق بني ًتوصط رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testُتائخ اختبار ويولوكضوْ 

درجات اهقياصني اهقبوي واهبعدي هؤٌارات االجتٌاعية، وكذهم ُتائخ ًعاًى االرتباط اهجِائي هزتب األسواد 
 (10دى عيِة ًّ املزآقني امللفوفني )ْ = املزتبطة هدراصة ذحٍ تأثري اهربُاًخ ه

املٔارات 
 االجتٌاعية

 اإلشارات
 اهقبوي(-)اهبعدي

 اهعدد
ًتوصط 

 اهزتب
جمٌوع 
 اهزتب

قيٌة 
(Z) 

ًضتوى 
 اهدالهة

ذحٍ اهتأثري 
(rprb) 

 اهتفاعى االجتٌاعى
 0.0 0.0 0 اهضاهبة

2.807 0.01 1 

 55.0 5.5 10 املوجبة

 املعزفة االجتٌاعية
 0.0 0.0 0 هبةاهضا

2.807 0.01 1 

 55.0 5.5 10 املوجبة

 اهضبط االجتٌاعى
 0.0 0.0 0 اهضاهبة

2.818 0.01 1 

 55.0 5.5 10 املوجبة

 اهتعاوْ
 0.0 0.0 0 اهضاهبة

2.805 0.01 1 

 55.0 5.5 10 املوجبة

اهدرجة اهلوية 
ملقياس املٔارات 

 االجتٌاعية

 0.0 0.0 0 اهضاهبة

2.803 0.01 1 

 55.0 5.5 10 املوجبة

   عمدما يكحن: البعدع > التبمي. الالالبةاإلاار 
 حاإلاااارا  الباقيااة هااي التااي يكااحن إليأااا: البعاادع    عماادما يكااحن: البعاادع ل التبمااي. اإلاااار  المح بااة

 التبمي.

 : من الجدول السابق يتضح
در اا  التياالاين التبماف ( بين متحالط رتا 7.77ح حد إلرق دال إ صائياا )عمد مالتحع   

 –حالبعدى لم محعة الدراالة عمف  ميم أبعاد متياس المأارا  اإل تماعية )التفاعال ا  تمااعف 
التعااااحن( حإلاااي الدر اااة الكمياااة لمتيااااس المأاااارا   –الاااابط ا  تمااااعف  –المعرإلاااة ا  تماعياااة 

 . أع أن اإل تماعياااةف حذلااا  لصاااالا متحالاااط رتاااا در اااا  التيااااس البعااادى إلاااي  ميااام ال اااا 
متحالااااط رتااااا در ااااا  التيااااااس البعاااادى ل مياااام أبعاااااد متيااااااس المأااااارا  اإل تماعيااااة )التفاعااااال 

التعااااحن( حلمدر اااة الكمياااة لمتيااااس  –الاااابط ا  تمااااعف  –المعرإلاااة ا  تماعياااة  –ا  تمااااعف 
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المأاارا  اإل تماعيااة أعماف بد لااة إ صاائية ماان مظائرهاا إلااي التطبياق التبمااي لادى عيمااة الدراالااة 
 ن المراهتين المكفحإلين. م

إلف: ح حد ت ثير قحع  (rprbحتاير قيم معامل ا رتباط الثمائي لرتا ا زحا  المرتبطة )
 ااااداا لمبرمااااامع اإلراااااادع إلاااااي تمميااااة بعااااض المأااااارا  ا  تماعياااااة لاااادى عيمااااة ماااان الماااااراهتين 

( حهااي التيمااة 7المكفااحإلينف  ياا  قيمااة معاماال ا رتباااط الثمااائي لرتااا ا زحا  المرتبطااة تالاااحع )
إلي  الاة  ميام ا بعااد الفرعياة حالدر اة الكمياة لمتيااس المأاارا   التي تاير إلف   م ت ثير قحع

 ا  تماعية لدى عيمة الدراالة من المراهتين المكفحإلين.

 (2جدوي )
 ُضب اهلضب املعدهة واملصررة بني ًتوصطي درجات اهقياصني اهقبوي واهبعدي

 (10ى عيِة اهدراصة ًّ املزآقني امللفوفني )ْ = يف املٔارات االجتٌاعية هد

 املٔارات االجتٌاعية َ
 ًتوصط
اهقياس 
 اهقبوي

 ًتوصط
اهقياس 
 اهبعدي

درجة 
 اهلضب

ُضبة اهلضب 
 املعدهة هـ بالن

MGBlake 

ُضبة اهلضب 
 املصررة هـ عشت
CEGratio 

 1.5 1.1 12.8 31.3 18.5 اهتفاعى االجتٌاعى 1

 1.8 1.3 11.6 25.7 14.1 املعزفة االجتٌاعية 2

 1.9 1.4 15.6 31.7 16.1 اهضبط االجتٌاعى 3

 1.9 1.4 15.6 31.9 16.3 اهتعاوْ 4

اهدرجة اهلوية هؤٌارات 
 االجتٌاعية

65.0 120.6 55.6 1.3 1.8 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
حهااي ( 7.2أكبار ماان التيماة ) MGBlakeلااا بام   أن  ميام قايم مالااا الكالاا المعدلاة

التيمااة التااي اقتر أااا باام  لفعاليااة البرمااامعف ممااا ياااير إلااف أن )البرمااامع اإلراااادع( إلع ااال إلااي 
تممية  ميم المأارا  الفرعية حالدر ة الكمية لممأارا  ا  تماعية لادى أإلاراد الم محعاة الت ريبياة 

قيماااة مالاااا  مااان الماااراهتين المكفاااحإلينف حذلااا  باالاااتثما  مأاااار  التفاعااال ا  تمااااعفف  يااا  كامااا 
( التااااي تاااااير إلااااف أن )البرمااااامع 7حهااااي أكباااار ماااان التيمااااة ) 7.7لااااا باااام     الكالااااا المعدلااااة

 اإلراادع( متبحل الفعالية إلي تممية هذه المأار  الفرعية.
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أكبار مان أح تالااحع التيماة  CEGratioأن  ميم قيم مالا الكالاا المصا  ة لاا عاز  
لبرماامعف مماا يااير إلاف أن )البرماامع اإلرااادع( ( حهي التيمة التي اقتر أا عز  لفعالية ا7.1)

إلع ال إلي تممية  ميم المأارا  الفرعية حالدر ة الكمية لممأارا  ا  تماعياة لادى أإلاراد الم محعاة 
الت ريبية من الماراهتين المكفاحإلينف حذلا  باالاتثما  مأاار  التفاعال ا  تمااعفف  يا  كاما  قيماة 

( التاي تااير إلاف أن 7.2حهاي تالااحع التيماة ) 7.2 مالا الكالا الكالاا المصا  ة لاا عاز   
 )البرمامع اإلراادع( متبحل الفعالية إلي تممية هذه المأار  الفرعية.

 ويوضح الشكل اآلتى الرسم البيانى لهذه النتائج: 

 
 (2شلى )

 ًتوصط رتب االشارات اهضاهبة واملوجبة هوفزق بني ًتوصطي رتب درجات
 ٌوعة اهدراصة عوى ًقياس املٔارات اإلجتٌاعيةاهقياصني اهقبوى واهبعدى جمل

حمن إ مالي متائع الفرض ا حل يتااا أماه قاد ت تاقف  يا  أااار  متاائع هاذا الفارض 
إلف ح حد إلرق دال إ صائياا بين متحالط رتا در ا  التياالين التبمف حالبعدى لم محعة الدراالة 

 –المعرإلااة ا  تماعيااة  – تماااعف عمااف  مياام أبعاااد متياااس المأااارا  اإل تماعيااة )التفاعاال ا 
التعااحن( حإلاي الدر اة الكمياة لمتيااس المأاارا  اإل تماعياةف حذلا  لصاالا  –الاابط ا  تمااعف 

متحالط رتاا در اا  التيااس البعادى إلاي  ميام ال اا  . حأن قايم معامال ا رتبااط الثماائي لرتاا 
امع اإلرااادع إلاي تممياة بعاض تااير إلاف: ح احد تا ثير قاحع  اداا لمبرما (rprbا زحا  المرتبطة )

لاا بام   المأارا  ا  تماعية لدى عيمة من الماراهتين المكفاحإلينف حأن قايم مالاا الكالاا المعدلاة
MGBlake   حقيم مالا الكالا المص  ة لا عزCEGratio  تاير بح ه عاام إلاف )البرماامع

 ريبيااة ماان المااراهتين اإلراااادع( إلع ااال إلااي تمميااة المأااارا  ا  تماعيااة لاادى أإلااراد الم محعااة الت
 المكفحإلين.
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 ى:ــــــــزض اهجاُــــــــاهف
لمت تق من ص ة الفرض الثامف الذع يمص عمف أمه: "   يح د إلرق دال إ صائياا بين 
متحالطف رتاا در اا  التيااس البعادى حقيااس المتابعاة لم محعاة الدراالاة عماف متيااس المأاارا  

ل الاااا  Wilcoxo Test تخدام: اختبااار حيمكحكالااحنا  تماعيااة لممااراهتين المكفااحإلين". تاام االاا
 الفرق بين متحالطف رتا در ا  الم محعا  المرتبطة.

 (3جدوي )
عِد دراصة اهفزوق بني ًتوصط رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testُتائخ اختبار ويولوكضوْ 

 (10لفوفني )ْ = درجات اهقياصني اهبعدي واهتتبعي هؤٌارات االجتٌاعية هدى عيِة ًّ املزآقني امل

 اإلشارات املٔارات االجتٌاعية
 اهقبوي(-)اهبعدي

 اهعدد
ًتوصط 

 اهزتب
جمٌوع 
 اهزتب

قيٌة 
(Z) 

ًضتوى 
 اهدالهة

 اهتفاعى االجتٌاعى
 9.50 3.17 3 اهضاهبة

0.21 

0.83 
 11.50 3.83 3 املوجبة غري داهة

 املعزفة االجتٌاعية
 6.00 2.00 3 اهضاهبة

0.37 

0.71 
 4.00 4.00 1 املوجبة غري داهة

 اهضبط االجتٌاعى
 7.50 2.50 3 اهضاهبة

0.00 

1.00 
 7.50 3.75 2 املوجبة غري داهة

 اهتعاوْ
 21.50 4.30 5 اهضاهبة

1.28 

0.20 
 6.50 3.25 2 املوجبة غري داهة

اهدرجة اهلوية ملقياس 
 املٔارات االجتٌاعية

 18.00 4.50 4 اهضاهبة

1.59 

0.11 
 3.00 1.50 2 املوجبة هةغري دا

 عمدما يكحن: التتبعي > البعدع. اإلاار  الالالبة
  عمدما يكحن: التتبعي ل البعدع. اإلاار  المح بة

 حاإلاارا  الباقية هي التي يكحن إليأا: البعدع   التتبعي. 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
تياالاااين البعااادى حالتتبعاااي عااادم ح اااحد إلااارق دال إ صاااائياا باااين متحالاااطي رتاااا در اااا  ال

المعرإلاة  –لم محعة الدراالة عمف  ميم أبعاد متياس المأارا  اإل تماعياة )التفاعال ا  تمااعف 
التعاحن( حإلاي الدر اة الكمياة لمتيااس المأاارا  اإل تماعياة.  –الابط ا  تماعف  –ا  تماعية 
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عااي ل مياام أبعاااد متياااس أع أمااه يح ااد تتااارا بااين متحالااطي رتااا در ااا  التياالااين البعاادى حالتتب
 –الااااابط ا  تماااااعف  –المعرإلااااة ا  تماعيااااة  –المأااااارا  اإل تماعيااااة )التفاعاااال ا  تماااااعف 

التعااااااحن( حلمدر اااااة الكمياااااة لمتيااااااس المأاااااارا  اإل تماعياااااة لااااادى عيماااااة الدراالاااااة مااااان الماااااراهتين 
 تماعيااة لاادى المكفااحإلين. حهااذا ياااير إلااف االااتمرار تاا ثير )البرمااامع ا راااادع( إلااي المأااارا  اإل

 عيمة الدراالة من المراهتين المكفحإلين إلف التياس التتبعي.

 حيحاا الاكل ايتف الرالم البيامف لأذه المتائع:

 
 (2شلى )

 ًتوصط رتب االشارات اهضاهبة واملوجبة هوفزق بني ًتوصطي رتب درجات اهقياصني
 ةاهبعدى واهتتبعي جملٌوعة اهدراصة عوى ًقياس املٔارات اإلجتٌاعي

حمن إ مالي متائع الفرض الثامف يتاا أمه قاد ت تاقف  يا  أااار  متاائع هاذا الفارض 
إلف عدم ح حد إلرق دال إ صائياا بين متحالطي رتا در ا  التياالين البعدى حالتتبعي لم محعة 

المعرإلاااااة  –الدراالاااااة عماااااف  ميااااام أبعااااااد متيااااااس المأاااااارا  اإل تماعياااااة )التفاعااااال ا  تمااااااعف 
 التعاحن( حإلي الدر ة الكمية لمتياس المأارا  اإل تماعية. –ا  تماعف  الابط –ا  تماعية 

أاااار  متااائع المعال ااة اإل صااائية لمبيامااا  إلااف تاا ثير إلااف تمميااة المأااارا  ا  تماعيااة 
لدى أإلراد م محعة الدراالة من المراهتين المكفحإلين االتمرار إلاعمية البرماامع حبتاا  أثار المأاارا  

ة الدراالاةف إلاف ماا بعاد إلتار  المتابعاةف  يا  كااف  المتاائع عان عادم ح احد المتعممة لادى م محعا
إلاارق دال إ صااائياا بااين متحالااطف در ااا  التياالااين البعاادى حمااا بعااد المتابعااة لم محعااة الدراالااةف 

 إلف المأارا  ا  تماعية.
ا اااترا  ماام ايخاارين إلااي الاااعد عمااف م اااح البرمااامع تااا يم الطااما المكفااحإلين عمااف 

ف حدعاااحتأم لمماااااركة إلاااي ا مااااطة المختمفاااة ح اااثأم حماااد أم حالثماااا  عماااف التفاعااال ا   تمااااعيو
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تمبيااااة ا  تيا ااااا  حالمالاااااهمة إلااااي تااااحإلير ا دحا  حا  تيا ااااا   ف حالتعاااااحن ماااان خااااملالااامحكأم
الماديااااة حتتااااديم ا قترا ااااا  ل اااال الصااااعحبا  التااااي تحا ااااه الم محعااااا  حتزكيااااة اقتااااراح التعاااااحن 

ف ح اثأم حتاا يعأم إلاف التعبيار عان  رائأام ف   خمم  حل التحاعد المتبعاةالمتبادل إذا كان هما
حأإلكااارهم ف حمااااعرهم ب ريااة الااحا  اإلي ابيااة ممأااا حالالاامبية ف حالاادإلاع عاان ال تااحق الاخصااية ف 

الا حط ا  تماعية ف حالتصارم ب كماه حرحياة حإلتااا لمتتاايا  حمتطمباا   حالتدر  عمف محا أة
تخااذ التفاعل دحن اإلخمل ب  تاحق ايخارين حمصاال أم ف حتممياة قادراتأم إلباالتعبير عان الاذا  حا 

التاارارا  الحا بااة ف حالمماالاابة بطريتااة إي ابيااة ف ح اال الماااكم  ال ياتيااة المختمفااة بتااح  ح كمااة 
حاقتااااادار ف حمحا أاااااة المحاقااااام الصاااااعبة ف حت مااااال الاااااادائد عماااااف اخاااااتمم أمحاعأاااااا حأااااااكالأا ف 

 الصااااابر برحياااااة حامتماااااان حا لتاااااازام الكامااااال باااااال تحق حالحا بااااااا  حالتصااااادى لأاااااا بثتاااااة ف حتتباااااال 
ت اااه الااذا  حال ياار معاااا ف ممااا يترتااا عميااه إلااف المأايااة اااعحر عااام لاادى الفاارد بالتصااالا المفالااف 

بالتفاعال حالتعبيار عان  حالراا عن الذا ف حكذل  الثتة بالمفس ف حالدإلاع عن ال تحق ف حالمباادأ 
 الرأى حالمالئحلية.
ف (kim,Y,2003)تاااائع هاااذا الفااارض مااام متاااائع دراالاااا  كااال مااان "كااايم ياااحمع" حتتفاااق م
ف (Jean,2001)ف " ااااااين" (Rita,2007)ف حدراالااااااة "ريتااااااا" (Duger,2012)حدراالااااااة "دي اااااار" 

(ف حدراالاااة أ ماااد عاااحاد 2777(ف حدراالاااة ت ياااة عباااد العاااال )2777حدراالاااة عباااد اهلل المماااا ف )
(ف 2777(ف حدراالاااة أيمااان ممصاااحر )2771(ف حدراالاااة اااااهمد  خميااال )2771حأاااارم ااااري  )

حالتااااف هاااادإل  إلااااف تمميااااة المأااااارا  ا  تماعيااااةف حذلاااا  باالااااتخدام باااارامع متمحعااااة إلااااف الفميااااا  
 حا التراتي يا  حا ماطة المالتخدمة.

حقااد  تااق البرمااامع إلااف الدراالااة ال اليااة إلاعميااة إلااف تمميااة المأااارا  ا  تماعيااة التااف قااام 
فاعااال ا  تمااااعفف المعرإلاااة ا  تماعياااةف الاااابط ا  تمااااعفف عميأاااا البرماااامع حهاااف مأاااارا  الت

التعاااحنف حالتااف تاام ت دياادها عمااف أمأااا مأمااة بالمالاابة لممااراهتين المكفااحإلين إلااف الدراالااة ال اليااةف 
حذلااا  بماااا اا عماااف اإلطاااار المظااارى حالدراالاااا  الالاااابتة حاالاااتطمع أحلياااا  ا ماااحر حالعااااممين إلاااف 

ياااق متااااائع إي ابياااة بالااابا تاااااإلر م محعاااة مااان العحاماااال الم اااالف حقاااد م اااا البرماااامع إلاااف ت ت
المالأمة إلف ت تيق ذل  مثل أن المعِّزاز  المتدمة لمطما كام  م بباة لأامف حأن البرماامع حإلارو 
اة أمأام كاامحا يفتتارحن إلاف  رياة التعبيار عان الماااعرف  إلرصة لمتعبير ال ر عن المااعر حخاصا

ا  التفكير الم الببة لماعحر بالمتص حالدحمية ف كما حمن َثم هما  إلرصة لتص يا الكثير من أخط
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أن البرمامع حإلارو إلرصاة لمتادريا عماف لعاا الادحر إلاي محاقام متمحعاة لمتفاعال ا  تمااعي  يا  
الاااهم  البا ثااة إلااي تصاا يا ا خطااا  إلااي حقاا  مماالااا ح بطريتااة ممئمااةف حتاارى البا ثااة أن 

ا إلاف م ااح البرماامعف إلمام تكان اختيار م محعة المأارا  حترتيبأاا يعاد إلاف  اد ذاتاه عا امما مالاأما
المأارا  ممعزلة عن بعاأا البعض إلف أالمحا العمال  بال متداخماة ب يا  يفياد اكتالااا أ ادها 

 إلف تيالير اكتالاا المأار  التالية لأا حهكذا.

 ة:ـــــــوث ًقرتذـــــــات وحبـــــــرابًعا: توصي
س المااحر لممكفااحإلين يتاادم الخاادما  تحصااف البا ثااة ب هميااة تااحإلير مراااد مفالااف إلااف ماادار 

اإلرااااادية المفالاااية  حلياااا  أماااحر المكفاااحإلينف بااااكل دحرىف كماااا تحصاااف البا ثاااة ب همياااة تاااحإلير 
مصادر م تمعية لخدما  تربحية حص ية حترإليأية لممراهتين المكفحإلين حتتتارح البا ثاة االاتخدام 

 يااا  لااديأمف كمااا تتتاارح البا ثااة باارامع إراااادية لممااراهتين المكفااحإلين تعماال عمااف ت الااين  ااحد  ال
 االتخدام برامع إراادية مم معممف الطما المكفحإلين لت الين  حد   يا  هؤ   الطما.

 : ةــــــــىث مقترحــــــــبح

 فى ضوء نتائج الدراسة، تقترح الباحثة عدة بحوث منها:
 الماراهتين ىلاد الالامحكية ح ا مفعالية الخصائص بعض إلف تممية راادىإ برمامع إلعالية 

  المكفحإلين
   إلاعميااة برمااامع تاادريبف لمتااائمين عمااف رعايااة المكفااحإلين إلااف كيفيااة تمميااة بعااض المأااارا

 ال ياتية لديأم.
 .إلاعمية برمامع اراادى إلف ت الين مأارا  تحاصل أمأا  المراهتين المكفحإلين حأح دهم 
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 ـــعـــراجـــــــــة المــــقائم

 :ــةــــع اهعزبيــــأواًل: املزاجـ
 ( 2772أباااح الم اااا عاااز الااادين حعمااارح بااادران) .  ذحح ا  تيا اااا  الخاصاااة ف اإلعاقاااا : 

 .مكتبة اإليمان: ف التاهر  7ط. ةالذهمية حال ركية حالبصرية حالالمعي

  دليل ا الر  حالمعمماة إلاف تممياة المأاارا  ا  تماعياة . (2771) أ مد عحاد حأارم اري
 .مؤالالة  حرس الدحلية : اإلالكمدرية .ل طفال ذحى اإلعاقة البصرية

 ( 2779 ماااااال باظاااااة.)  الالااااامح  التحكيااااادى حعمقتاااااه بكفاااااا   إدار  الحقااااا  لااااادى الماااااراهتين
ف كميااة التربيااة  امعااة عااين ااامس:  62ف ع 79المكفاحإلين )دراالااة الاايكحمترية كميميكيااة(. م

 . 22-7الم مة المصرية لمدراالا  المفالية ف 

 ( 2779إبراهيم اعير.) ف م ماة رعاياة حتممياة الطفحلاةفص  1ع. لمفئا  الخاصاة التدريس
269- 212 . 

 ( 2772 امد زهران.) عالم الكتا. : ف التاهر 2التح يه حاإلرااد المفالفف ط 

 ( 2777خميااااااال المعايطاااااااة حمصاااااااطفف التماااااااش حم ماااااااد الباااااااحالير .)اإلعاقاااااااة البصااااااارية .
 . عمان: دار الفكر
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 ( 2771الاااااايد صااااااب ف.)  الااااااادار  : التاااااااهر . رعايااااااة حت هياااااال الكفيااااااام ب ااااااح  حدراالااااااا
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 ( 2772إلاطمة المالتكاحى .) إلاعمية برمامع اراادى لتممية الذكا  الح دامف لادى الماراهتين
 . ة بمأاذحى اإلعاقة البصرية ف رالالة دكتحرا  ف كمية التربية ف  امع

 ( 7991كمال اليالالم.) الادار  : ف التااهر  7ط. خصائصاأم حممااه أم : المعااقحن بصارياا
 . المصرية المبمامية
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