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 لدراسة:أوال : مدخل إلى ا

 الدراسة مشكلة (1)

 مسليرة تعطيلل علل  تعملل وقد ، مجتمع أي في خطيرة مشكلة عام بوجه اإلعاقة ظاهرة تمثل
 األملللم توجللله حيللل  المجتمعلللا  لتقلللدم مؤشلللرا هلللو بالمعلللاقي  االهتملللام فلللا  لللل ا ، فيللله التنميلللة
 . لهم الممكنة الرعاية سبل كافة تقديم إل  التقدم نحو المتطلعة

 حيلل  ، الوطلل ة شللديد أمللر بهللا فاإلصللابة ، إيالمللا اإلعاقللا  أكثللر ملل  البصللرية اإلعاقللة وتعللد
 إلل  يلؤدي الل ي األملر ، البصلر حاسة غياب ع  الناتج القصور م  نوعا الفرد عل  تفرض
 اللل ي األمللر ، وغيرهلا ودراسللية ونفسلية اجتماعيللة متعللددة مشلكال  ملل  بصلريا المعللا  معانلاة
 (.23:  2013 ، المحمدي.) بصريا المعا  تواف  عل  النهاية في يؤثر

 أقللل ب نلله وشلعور  بيئتلله ومللع نفسله مللع توافقلله بسلو  الفللرد شللعور إلل  تللؤدي البصللرية فاإلعاقلة
 االجتماعيلة األنشلطة مل  واالنسلحاب العزللة إلل  ويميلل ، سللبيا فيصلب  غيلر  م  وقيمه ش نا
 األقلرا  ملع عالقلا  إقاملة فلي الرغبلة لديه تكو  وال مناسبة اجتماعية مهارا  يمتلك ال حي 
 زينللب(. )Shapiro, et al, 2003: 29.)عللام بشللكل التوافلل  بسللو  شللعور  ملل  يزيللد ممللا
 (.شقير
 الدراسلية المراحلل فلي المكفلوفي  فئلة تناول  التي الدراسا  م  العديد هناك أ  بال كر وجديرا

 بدراسللللا  قورنلللل  مللللا ا ا قليلللللة تعتبللللر  المكفللللوفي  تناوللللل  التللللي الدراسللللا  أ  إال ، المختلفللللة
 .الجامعية قبل المرحلة في المكفوفي 

 العزلة االجتماعية سو  مشكلة هي  المكفوفي  الطالب منها يعاني التي المشكال  أكثر وم 
 مل   العديلد نتلائج أثبتل  فقلد لل ا احتياجلاتهم إلشلبا  خاصلة رعاية إل  تحتاج فئة فالمكفوفي 
 ،( Söderström, 2016) العزللة االجتماعيلة يعلانو  مل   المكفلوفي  الطلالب ا  الدراسا 

 البيئلة فلي بهلم المحيطلي  معرفلة علدم إلل  يرجلع قلد الل ي( Paris, 2010) ،( 2015علي، )
 مرحلللة ملل  انتقللالهم علل  فضللال معهللم التعامللل وكيفيلله بمتطلبللاتهم( الجامعيللة الحيللاة) الجديللدة
 .السابقة المراحل ع  تماما ومختلفة جديدة مرحلة ال  الثانوية
 ، الكنللدري) دراسلة منهللا الدراسلا  ملل  بعلض أجريلل  فقلد العزللة االجتماعيللة موضللو  وألهميلة
وعلقتله بالمشلكال  السللوكية والعالقلا  األسلرية للد   العزلة االجتماعيلة تناول  التي( 2009
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التعلر  علل  ملد  فعاليلة برنلامج هلدف  الل   التلي( 2015 ، عللي) دراسلةو  ، المعاقي   هنيا
إرشللادي أسللري للحللد ملل  ضلليوط الوالديللة وتخفيلل  العزلللة اإلجتماعيللة لللد  أطفللالهم المعللاقي  

هللللدف  إللللل  معرفللللة مللللد  فعاليللللة برنللللامج ل رشللللاد  التللللي( 2010 ، موسلللل ) ودراسللللة ، عقلللللي
 . األسري في خفض العزلة اإلجتماعية لألطفال المتخلفي  عقليا  

 الصلداقا  بلي  العالقلة معرفلة إللي سلع  فقد( Adam ,2007) دراسة األجنبية الدراسا  أما
 عينللة عللل  طبقلل  والتللي الجامعيللة الحيللاة ملع والتوافلل  الجامعللة فللي الجللدد الطلبللة يقيمهللا التلي
 ,Reid) ودراسلة ، الكنديلة الجامعلا  فللي األولل  السلنة طلبلة مل  وطالبلة طاللب 1000 مل 

 والرضللا االجتمللاعي والللدعم النفسللية الضلليوط تلل ثير ملل  كللل دراسللة إللل  هللدف  التللي( 2008
 التلي( Maria, et al, 2009) ودراسلة ، األولل  السلنة طلبلة مل ( 115) عينلة علل  الل اتي
 ، بلوترا جامعة في األول  السنة طلبة لد  العزلة االجتماعية مستو  عل  التعر  إل  هدف 

 تشلللجع التلللي األسلللباب معرفلللة تللل ثير تناولللل  التلللي( Kennett, et al, 2013) ودراسللة ،
  .العزلة االجتماعيةب وعالقته الجامعة حضور عل  طالبال

 فللي كللانوا قللابو  السلللطا  جامعللة فللي المكفللوفي  الطللالب أ  علمنللا إ ا تعقيللدا األمللر ويللزداد
 قلللد الللل ي األملللر المكفلللوفي  غيلللر ملللع اللللدمج عللل  تماملللا بعيلللدا أي بلللالمكفوفي  خاصلللة ملللدار 
 الباحل  ال  ونظلرا. ملرة ألول العلاديي  أقلرانهم ملع لوجلودهم الجلامعي توافقهم سو  في يساهم
 بجامعة االجتماعية والعلوم اآلداب بكلية المكفوفي  الطالب جميع عل  األكاديمي المرشد هو

 مظلاهر بعلض وجلود المسلتمرة الدوريلة مقلابلتهم خلالل مل  الباح  الحظ فقد قابو  السلطا 
  .الجامعي توافقهم تحسي  محاولة إل  الباح  دفع ال ي األمر العزلة االجتماعية سو 
  ، االجتماعيةالوحدة  وبي  العزلة االجتماعية بي  خلط وجود إل  هنا اإلشارة الباح  ويود 

ملللع النلللا  الللل ي يلللدفع انخفلللاض وقللللة التفاعلللل ملللع  المعلللا العالقلللة بلللي  تفاعلللل فالعزللللة هلللي 
نللا  إلعللادة حسللاباته ملل  حللي  أ  ينعللزل فيهللا علل  ال المعللا اآلخللري ، ممللا يسللتوجب عللل  

، وتتمثلل العزللة فلي ظللر  موضلوعي يكلو  فيله األشللخاع أضلع  تفاعلل ملع النللا ، آلخلر
مشلاعر عاطفيلة أملا الوحلدة فهلي  خلري بالعزلة واالبتعاد ع  اآل المعا ر مما يؤثر عل  شعو 

ع  حياتهم االجتماعية حي  يمك  أ  المعاقي   رضاا  والشعور بعدم تتعل  بالشعور بالحرم
العديللد ملل  النللا  ولكنلله يشللعر بالوحللدة وعللدم االنتمللا  إللليهم بسللبب االخللتال   بالمعللا يحلليط 

   يها،بي  نو  العالقا  المرغوب ف
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 الفاقد لزيادة مؤشر هو إنما المنعزلي  اجتماعيا المكفوفي  الطالب عدد زيادة أ  القول ويمك 
 فللي تسللهم قيمللة  ا  طاقللة يمثلللوا أ  يمكلل  أنهللم حيلل  المجتمللع فللي واالقتصللادي االجتمللاعي

 المقدمللة والخللدما  الجهللود لتقيلليم ضللرورية الحاجللة تبللدو للل ا. األمللام إللل  التنميللة عجلللة دفللع
 عللل  ملقللاة المسللئولية وتلللك ، لهللم الممكنللة الرعايللة سللبل أفضللل إللل  وصللوال   بصللريا للمعللاقي 
  .االجتماعية الخدمة مهنة منها والتي والتخصصا  والعلوم المه  م  العديد عات 

 مسلللاعدة فلللي األخلللر  المهللل  ملللع بالتعلللاو  تسلللع  االجتماعيلللة الخدملللة مهنلللة كانللل  ولملللا
وتسللهيل االنللدماج االجتمللاعي لفئللا  المجتمللع المختلفللة )والتللي منهللا  تللوافقهم تحقيلل  عللل  األفللراد

التخفيل  مل   علل  المكفلوفي  الطلالب مسلاعدة فلي حيويلا دورا تلعلب أ  يمكل  فإنها ، المعاقي ( 
 بللرامج اسللتخدام خللالل ملل  و لللكمشللكلة العزلللة االجتماعيللة وتشلليعهم عللل  االنللدماج االجتمللاعي 

 . التوجيهي برنامجال منها والتي المهني التدخل

 المهنلللي التلللدخل بلللرامج وأكثلللر أهلللم مللل  Monitoring Program التوجيللله برنلللامج ويعلللد
 أو مشلكال  يواجهلو  اللل ي  والشلباب األطفلال لمسلاعدة المتقدملة اللدول م  كثير في المستخدمة

 ملع التكيل  علل  ومسلاعدتهم اآلخلري  ملع والصلداقا  العالقلا  لتكلوي  قليللة فلرع للديهم الل ي 
 كثير في االجتماعية الخدمة ممارسا  م  كثير عل  نفسا فرض البرنامج ه ا أ  كما ، المجتمع

 التقليلللد  اللللنمط عللل  يبتعلللد تفاعليلللا اتجاهلللا يمثلللل أنللله حيللل  ، المختلفلللة المجلللاال  فلللي اللللدول مللل 
 .(Brady& Curtin, 2012 :1433) االجتماعية للخدمة
 مختللللل  فللللي الشللللباب لهللللا يتعللللرض التللللي للمشللللكال  الحلللللول ك حللللد التوجيلللله برنللللامج ازدهللللر وقللللد

دملللا  المخلللدرا  إدملللا  مثلللل المجلللاال   قيملللة وانخفلللاض ،الجلللامعي التحصللليل نقلللع ، الكحلللول وا 
 الدراسلا  مل  الكثيلر تناولتله فقلد لل ا(. Thompson& Vance , 2001: 227)وغيرهلا الل ا 
 وأنواعله جيلد تلوجيهي برنلامج إعلداد وكيفيله البرنلامج محتو  في سوا  المهني التدخل برامج ك حد
. المجللاال  مختلل  فلي المختلفلة المشللكال  مل  التخفيل  فلي فاعليتلله ملد  وقيلا  تقييمله فلي أو
 البرنلامج اسلتخدام تقييم تناول  والتي( Slicker and Plamer, 1993) دراسة الدراسا  ه   م 

  ا  النتللللائج أشللللار  وقللللد للخطللللر المعرضللللي  العاشللللر الصلللل  طللللالب ملللل ( 68) عللللل  التللللوجيهي
 المجموعلللة مللل  أقلللل دراسلللي تسلللرب معلللدال  للللديها للبرنلللامج تعرضللل  التلللي التجريبيلللة المجموعلللة
 البرنلامج تناولل  التلي (Waller, Brown and Whittle, 1999) ودراسلة ، 232 الضلابطة
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 تناولل  التلي( Baker and MacGuire, 2005)  دراسلةو  ،المراهقلا  األمهلا  ملع التلوجيهي
 التللي( Brescia, 2006) ودراسللة ، المختلفللة الممارسللا  فللي تطبيقلله وكيفيلله البرنللامج محتللو 
 التلي( Philip & Spratt, 2007) ودراسلة ، جيلد تلوجيهي برنلامج بنلا  كيفيله تفصليال شلرح 
 ملل  التخفيلل  فللي فاعليتلله البرنللامج أثبلل  وقللد لألطفللال االجتمللاعي االنسللحاب تخفيلل  اللل  هللدف 

 توجيله تلم حيل  ، e-mentoring باسلتخدام التوجيله عل  Gentry, 2011، ودراسلة ) المشلكلة
  .المختلفة احتياجاتهم اشبا  كيفيه ال  المعاقي  شباب

 التللي األنللوا  أحللد هللو( Big Brother Big Sister) الكبللر  واألخلل  األكبللر األخ ويعتبللر
 االجتملاعي النملو لتعزيلز ويسلتخدم الداعمة المهنية العالقة نمو لتسهيل التوجيه برنامج يستخدمها
 ( Rhodes,2005 :23) لألفراد والمعرفي واالنفعالي

 لهل ا الدراسلا  مل  العديلد تناولل  فقلد ، التوجيله امجبرنل وا أنل ك حلد( BBBS) النلو  ه ا وألهمية
 Thompson) دراسة الدراسا  ه   م  ، التوجيهي  البرنامج يستخدمها التي األنوا  ك حد النو 

& Vance, 2001 )المعرضللي  للشللباب األكللاديمي االنجللاز عللل  البرنللامج تلل ثير اختبللر  التللي 
 و لللك( 13) وضللابطة( 12) مقللدارها تجريبيللة عينللة عللل  و لللك BBBS برنللامج باسللتخدام للخطللر
 المجموعللة أفللراد لصللال  معنويللا تييللرا هنللاك أ  إللل  النتللائج وأشللار  ، شللهرأ 9 ادتهملل فتللرة عللل 

 نتلائج سلجل  التلي( Tierney, et al, 2000) دراسلة ، األكلاديمي االنجلاز زيلادة فلي التجريبيلة
 كيفيله تناولل  التلي  (Dolan, 2011) ودراسلة الكحلول إدملا  اسلتخدام بتقليلل يتعلل  فيما ايجابية
 تصلميم كيفيله عل ( Peck, 2006)  ودراسلة ، BBBS الكبلر  واألخ  األكبر األخ برنامج  تقييم
  هلل   وتناولل( التطوعيللة المنظملا ) الكبللر  الوحلدا  مسلتو  عللل  ولكل   BBBS برنلامج وتنفيل 
 أفللراد لحلل  التلفزيللو  خللالل وملل  االنترنلل  مواقللع خللالل ملل  المللوجهي  اسللتقطاب كيفيلله الدراسللة
 األمريكيلة مشلرو  لجنلة بهلا قلام فقلد (Peck, 2006) دراسلة أملا. كملوجهي  التطو  عل  المجتمع
 باسلتخدام أجريل  التي األبحا  نتائج ألهم استعرض  والتي الكبر  واألخ  األكبر األخ لبرنامج
 فلللي فعلللال كلللا  BBBSال اسلللتخدام أ  النتلللائج أسلللفر  وقلللد الكبلللر  واألخللل  األكبلللر األخ برنلللامج
 الكحوليلا  اسلتخدام وا  %46 بنسلبة قل قد العقاقير إدما  أ  أوضح  حي  ، الدراسا  معظم

 مللل  الهلللروب أيضلللا انخفلللض كملللا ، %52 بنسلللبة المدرسلللة مللل  والهلللروب %27 بنسلللبة انخفلللض
 اسللتخدام علل ( Herrera, et al, 2011) ودراسللة ، وغيرهللا %37  بنسللبة الدراسللية لحصللعا
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( عشلر الثلاني الصل ) أنفسلهم الكبلار ميل التال مل  الملوجهي  كلا  حيل  ، المدرسلة في BBBSال
 معظمهلللم( سلللنة 15-9) تاسلللعال إلللل  رابلللعال صللل ال مللل  األقلللل الصلللفو  تالميللل  مللل  والمتلللوجهي 

 داخللللل) المدرسللللة أوقللللا  وبعللللد أثنللللا  يتقللللابلو  وكللللانوا . سللللاد ال إللللل  رابللللعال صلللل ال ملللل  85%
 النتلائج وأشلار .  فقلط سلاعة لملدة أسلبوعيا واحلدة مرة و لك هاخارج المقابال  م  بدال (المدرسة

 .التجريبية المجموعة لتالمي  الواجبا  أدا  وفي األكاديمي األدا  في معنوي تحس  وجود إل 

 :  الدراسة أهمية  (2)

 لم وا   الموارد م  األمة تملك ما أعز يمثلو  ألنهم الجامعي الشباب الدراسة ه   تناول  -1
 يكونلوا أ  مل  بلدال   األملة علل  عبئا   يكونوا وب لك هدم عامل إل  ينقلبوا قد الرعاية يجدوا
 التلي الدراسلة هل   لتنلاول الباحل  دفلع  الل ي األملر ، ونهضلتها تقدمها عوامل م  عامال  
 .بصريا للمعاقي  العزلة االجتماعيةب تعن 

 المشللكال  ملل  العديللد حللد  ملل  التخفيلل  فللي التللوجيهي البرنللامج حققهللا التللي النجاحللا  -2
 . المكفوفي  لد  المنتشرة المشكال  إحد  مع تجريبه إل  تدفعنا

 ملل  كثيللر فللي المسللتخدمة المهنللي التللدخل بللرامج ب حللد يتعللل  فيمللا النظريللة الكتابللا  اثللرا  -3
 أو   التلوجيهي بالبرنامج يتعل  فيما النظرية األدبيا  ندرة م  نعاني حي  ، العالم بلدا 
 .BBBS الكبر  واألخ  األكبر األخ برنامج

 الطلللالب رعايلللة علللل  القلللائمي  تسلللاعد أ  يمكللل  الدراسلللة عنهلللا ستسلللفر التلللي النتلللائج أ  -4
 أجللل ملل  ودقيقللة واضللحة اسللتراتيجية وضللع فللي قللابو  السلللطا  جامعللة فللي المكفللوفي 
 عللل  أثللر  سللينعك  واللل ي االجتمللاعي التوافلل  وملل  ثللم عللل  العزلللة االجتماعيللة تحسللي 
 .أيضا األكاديمي التواف 

 قللوة يمثلللو  انهللم حيلل  ، تجاهلهللا يمكلل  ال المجتمللع فئللا  ملل  فئللة الدراسللة هلل   تتنللاول -5
 ألعلللل  الللل  والوصللول بلللل حيللاتهم فلللي النجللا  تحقيللل  عللل  قلللادري  انهللم حيللل  ، بشللرية

مكاناتهم قدراتهم م  االستفادة تم إ ا العلمية المستويا   .وا 

 : الدراسة أهداف  (3)
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 ع  التوجيه برنامج استخدام بي  عالقة وجود مد  عل  التعر  ال  الراهنة الدراسة تهد 
 . المكفوفي  لطالبل االجتماعيةالعزلة  وتحسي  الكبر  واألخ  األكبر األخ طري 

 : الدراسة فروض  (4)

 : التالي الفرض الرئيسيتسع  الدراسة الحالية إل  اإلجابة عل  
 إلللل  الكبلللر  واألخللل  األكبلللر األخ طريللل  عللل  التوجيللله برنلللامجيلللؤد  التلللدخل المهنلللي باسلللتخدام 

 .المكفوفي  لطالبل العزلة االجتماعية التخفي  م  مشكلة
 وينبث  م  الفرض الرئيسي فرضي  فرعيي  هما :

 الكبللر  واألخلل  األكبللر األخ طريلل  علل  التوجيلله برنللامجاسللتخدام ب التللدخل المهنللي يللؤد  -أ
 .المكفوفي   الطالب لد  التخفي  م  الخو  م  اآلخري  إل 

 الكبلر  واألخل  األكبلر األخ طريل  عل  التوجيله برنلامجاسلتخدام ب التدخل المهنلييؤد   -ب    
 .المكفوفي  لطالبل المشاركة االجتماعية تحسي  إل 

 الكبللر  واألخل  األكبللر األخ طريل  علل  التوجيله برنللامجاسلتخدام ب التلدخل المهنللييلؤد   -ج    
 .المكفوفي  الطالب لد  التخفي  م  السرحا  والتشت   إل 

 الكبللر  واألخلل  األكبللر األخ طريلل  علل  التوجيلله برنللامجاسللتخدام ب التللدخل المهنللييللؤد   -د    
 .المكفوفي  الطالب لد  القلق والتوتر أثناء التعامل مع اآلخرينالتخفي  م   إل 

 إل  الكبر  واألخ  األكبر األخ طري  ع  التوجيه برنامجاستخدام ب التدخل المهنييؤد   -ه  
 .المكفوفي  الطالب لد  المكانة األسرية تحسي 

 : الدراسة مفاهيم (5)

 التوجيه برنامج -أ

 الموجلله) آخللر شللخع بمسللاعدة( الموجلله) خبللرة لديلله شللخع فبهللا يقللوم مهنيللة عالقللة هللو التوجيلله
 .ال اتي النمو عل  وتساعد  امكاناته  تحس  والتي ومعارفه مهاراته لتنمية( اليه
 الصلير ) المسلتويا  مختلل  مع تستخدم التي المهني التدخل برامج أحد فهو التوجيه برنامج أما

 الشللباب مسللاعدة إللل  البرنللامج ويهللد  ، (Brescia, 2006 : 507( )والكبللر  والمتوسللطة
 Thompson & Vance, 2001.)المسئولية تحمل يستطيعوا لكي وتوجيههم للخطر المعرضي 
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 عل  الناتجلة الضليوط مل  للتخفيل  واالنفعلالي االجتماعي الدعم تقديم ال  يهد  كما ،( 229 :
  (. ,Brown and Whittle, 1999 : 471Waller) المشكال 

 BBBS الكبرى واألخت األكبر األخ -ب

 مجموعلة بلي  أو وآخلر واحلد فلراد بلي  مهنيلة عالقلة ب نله يعلر و  ، التوجيله بلرامج أشكال أحد هو
 أفلراد أو العملر نفل  في أفراد بي  العالقة ه   تكو  وقد ،( قرابة درجة بينهم يوجد لم) األفراد م 

 عاتقله علل  يقلع ألنله خبلرة وأكثلر أكبر (الموجه) المعلم يكو  أ  يشترط ولك  العمر في مختلفي 
 .(Thompson & Vance, 2001 : 229.) .منه األصير الفرد وتعزيز تطوير

 العزلة االجتماعية -ج

تجنب النا  أو المواق  و األشيا  والتي تثير في نف  الفلرد  اب نه العزلة االجتماعية  عر ت
القلللل  والضلللي  والشلللعور باإلحبلللاط، وا  ا اضلللطر  الظلللرو  أ  يواجللله الفلللرد موقفلللا  ملللا فإنللله 
ينطوي عل  نفسه دو  أ  يستطيع التكي  مع  لك الموق ، مما يؤدي إلل  شلعور  باإلحبلاط 

ر بالخجلللل مللل  اآلخلللري  بسلللبب إعاقلللة (. كملللا أنهلللا االنسلللحاب والشلللعو 33، 2004)محملللد، 
، وعدم القيام بالزيارا  اإلجتماعية، أو الخروج في النزها ، واإلحسلا  بلالحرج واألللم المعا 

مللل  نظلللرة اآلخلللري  لالبللل ، وتفضللليل علللدم مشلللاركة اآلخلللري  لالبللل  وتفضللليل علللدم مشللللاركة 
 .)460، 2004اآلخري  في المناسبا  اإلجتماعية )محمود ، 

 فلي الكفيل  الطاللب عليها يحع الي الدرجا  مجمو  ب نه اجرائيا االجتماعية العزلة ويعر 
 (.الدراسة ه   في المستخدم االختبار) العزلة االجتماعية اختبار

 المكفوفين -د

 االجتماعية والعلوم اآلداب كلية طالب بانهم الدراسة ه   في اجرائيا في المكفو  الباح  يعر 
 .سنة24-18 بي  أعمارهم وتتراو  جزئي أو كلي سوا  بصر ك  لديهم الل ي 

 النظري للدراسة: اإلطارثانيا : 

 برنامج التوجيهأوال : 

 : التاريخية النش ة
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 يللتم لللم ولكلل  ، العشللري  القللر  بدايللة فللي األمريكيللة المتحللدة الواليللا  فللي  التوجيلله برنللامج ظهللر
 .20ال القر  م ( الثمانينيا ) األخيرة العقود في إال استخدامه وزيادة دوليا به االهتمام

 العالم دول م  العديد في يستخدم البرنامج أصب  ، المختلفة الثقافا  ليالئم البرنامج توطي  وبعد
 ازدهلر وقلد (.Brady & Curtin, 2012 : 1433) وغيرهلا وتشيك وايرلندا واستراليا روسيا مثل

 هلو فيله البرنلامج اسلتخدام تلم مجلال أول أ  إال المختلفلة للمشلكال  الحللول ك حلد التوجيه برنامج
دملا  المخلدرا  إدملا  مثلل مختلفلة مشلكال  ملع اسلتخدامه تلم حيل  ، والشباب األطفال مجال  وا 

 وتقليلل واألحلدا  الل ا  قيمة وانخفاض ،الجامعي التحصيل نقع ، المراهقة مشكال  ، الكحول
 (.Thompson & Vance, 2001 : 227)وغيرها الجريمة

 : التوجيه برنامج تعريف

 أو( إليله الموجله) آخلر فلرد تجلا ( الموجله) فلرد بلي  يقلوم مهنلي تدخل برنامج  هو التوجيه برنامج
 ويهللد  ، المهنيللة العالقللة تكللوي  عللل  البرنللامج ويقللوم ،( التوجيلله أنللوا  فللي سنوضلل  كمللا) أكثللر

 يسللتطيعوا لكللي وتللوجيههم خطللر فللي األفللراد أو للخطللر المعرضللي  األفللراد مسللاعدة إللل  البرنللامج
 اللدعم تقلديم إلل  يهلد  كملا ،( Thompson & Vance, 2001 : 229) .المسلئولية تحملل

 Waller, Brown and)  المشلكال  عل  الناتجلة الضيوط م  للتخفي  واالنفعالي االجتماعي
Whittle, 1999 : 471.) الصلير  الوحلدا  مسلتو  ، ثالثلة مسلتويا  ملع البرنلامج ويسلتخدم 

 (.Brescia, 2006 : 507) والكبيرة والمتوسطة

 مللللع يجابيللللةا نتللللائج لتحقيلللل  والمجتمعللللا  األفللللراد لمسللللاعدة التكلفللللة مللللنخفض مهنللللي تللللدخل وهللللو
 .يواجهونها التي المشكال 

 المتلي  والقلوي المخللع أي" steadfast" اليونلاني األصلل م  جا  ( mentor) الموجه كلمةو 
"enduring"  والصلدي  والموجله الحكليم للمعللم مرادفلة كلمة أنها كما (Waller, Brown and 

Whittle, 1999 : 471.)  

 تسلهيل مسلئولية لقبول االستعداد ولديه والمعرفة  الخبرة لديه مهني شخع هو Mentor الموجهو 
 وتوضلي  المخلاطر مل  يرحل والت اليامضلة المشلكال  يرفسوت لآلخري  الدعم وتقديم األفراد النمو
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 لتعلليم االسلتعداد لديله خبلرة  ا معلم انه كما ، المهنية العالقة خالل م  المتوقعة غير الصعوبا 
 (DuBois, et al, 2011 : 59) اآلخري  ودعم ومساعدة

 الللل  تفتقلللر االجتماعيلللة الخدملللة أ  إال االجتماعيلللة الخدملللة فلللي الموجللله دور أهميلللة مللل  وبلللالرغم
 االجتماعيللة الخدملة فلي التلوجيهي الملدخل أدبيللا ، حيل  ا   بالبرنلامج المتعلقلة المعرفيلة القاعلدة

 .ةشتتم

  .األفراد واحباطا  ضيوط تخفي  إل  يسعو  الفرد خدمة أخصائيي  ب نهم الموجهي  عر وي
(Waller, Brown and Whittle, 1999 : 475.) 

 ويجلب ، إليله والموجله والموجله المشلر  أطرا  ثالثة وجود م  البد التوجيه برنامج تطبي  وعند
 لديلله تكللو  أ  يشللترط كمللا األفللراد مللع العمللل فللي الخبللرة لديلله مهنللي شللخع المشللر  يكللو  أ 

 يللر  فبينمللا بشلل نهم العلمللا  اختللل  فقللد المللوجهي  أمللا. األشللرا  وفللي اآلخللري  تللدريب فللي الخبللرة
 يكلللو  أ  يمكللل  الموجللله ا  اآلخلللر اللللبعض يلللر  ، مهنلللي شلللخع يكلللو  أ  يجلللب انللله اللللبعض
 orientation البرنامج تطبي  قبل تدريب ي خ  أ  يشترط ولك  الخبرة لديه لي  متطو  شخع

of mentors ، ملا وهلو البرنلامج مميلزا  أهلم هلو األفلراد تطلو  أ  اللرأي هل ا أنصلار  كلر وقلد 
 وجلود إلل  يلؤدي التطلو  أ  كملا ، األخلر  المهنلي التدخل ببرامج قور  ما إ ا التكلفة قليل يجعله

 .ساعدةالم م  قدر اكبر إل  الوصول وبالتالي أكثر موجهي 

 الحصول:  منها الشروط بعض لديه تتوافر أ  البرنامج في المشترك لمتطو ا الموجه في ويشترط
 ، البحللل  مشلللكلة فلللي خبلللر  لديللله تكلللو  وا  ،( توصلللية خطابلللا ) مرجعيلللة خطابلللا  ثلللال  علللل 

 ( (Thompson & Vance, 2001 : 235 الشخصية المقابلة واجتياز

 (Rhodes, 2005 : 118): التوجيه برنامج تطبيق مراحل

Establishment of the Relationship  المهنية العالقة وتكوين البداية مرحلة -1

 يعلمللوا وا  وسلرية موثوقللة عالقلة هللي المهنيلة العالقلة بللا  يعللم أ  إليلله هالموجل علللي يجلب حيل 
 أيضلا ،والتصلرفا  األفعلال تقيليم إلل  يسلع  ال الموجله أ  أي تقييملي دور للي  الموجه دور با 

 .األفراد مختل  بي  ب خر أو بشكل موجودة عليهم تقتصر ال مشكالتهم با  إليهم الموجه تعري 
 : يلي ما مرعا  الموجه عل  يجب العالقة ه   ولتحقي 
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 .إليهم الموجه مع محادثاته في الدعم يقدم وا  أحكام يصدر ال أ  -
 التللي االتصللال عمليللة مل  وتوقعللاتهم واهتمامللاتهم احتياجللاتهم عل  إللليهم الموجلله يسل ل أ  -

 .بينهم تحد 
 يسللتير  قللد بللل ، بسللهولة الموجلله إللليهم الموجلله يتقبللل أ  سللهل لللي  األمللر أ  يللتفهم أ  -

 .بينهم الثقة وجود يتم حت  الوق  بعض  لك
 ونشللاهدهم نلراهم كيلل  مل  بلالقل  وتشللعر بلل مهللددة تكلو  إلليهم للموجلله الل ا  تقلدير أ  -

 " كموجهي "
 ال مشكالتهم با  ويعتقدو  فيهم مرغوب غير أشخاع ب نهم إليهم الموجه يشعر -

 . أحد مع مشاركتها يمك  وال حلها يستطيع
 

 : إل  بحاجة الموجه فا  المرحلة ه   وخالل Getting to work العمل مرحلة -2
 لمعالجللة االسللتراتيجيا  ووضللع المشللكال  تحديللدو  المهنيللة العالقللة واسللتقرار ثبللا  ملل  الت كللد
 .المشكلة ه  
 فلا  المرحللة هل   وخلالل Evaluation and follow up والمتابعةة التقةويم مرحلةة -3

 : إل  بحاجة الموجه
 الموجله قبلل مل  ومالحظتهلا اداركهلا يمكل  تحققل  التلي واالنجلازا  جهود  أ  يعر  أ  -

 .إليه
 .وعمله الموجه تجا  ومشاعرهم أفكارهم ع  للتعبير إليهم للموجه الفرع إعطا  -

 .الصعبة والمواق  المشكال  لعالج المستخدمة االستراتيجيا  فعالية تقييم -

 البرنللامج فعاليلله بشلل  " الرجعيللة التي يللة" آرائهللم علل  إللليهم الموجلله بسللؤال الموجلله يقللوم أ  -
 .مشكالتهم حل في

 Brescia, 2006: 507)):  الناجح التوجيه برنامج سمات

 Analysis of needs الدراسة عينة احتياجا  تحليل -1

 ا  مللل  الت كلللد يلللتم لكلللي و للللك:  للقيلللا  وأدوا  واضلللحة أهلللدا  هنلللاك تكلللو  ا  يجلللب -2
 .أهدافه حق  قد البرنامج
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 هنللاك ا  حيلل :  البرنللامج فللي المشللاركي  المتطللوعي  مللوجهي ال تللدريب ملل  أيضللا البللد -3
 ممللا تلدريب بلدو  بل دوارهم المتطللوعي  ملوجهي ال قيلام بإمكانيلة تعتقللد التلي البلرامج بعلض
 .النتائج فشل ال  يؤدي

 : التوجيه برنامج أشكال

 Traditional mentoring"  التقليدي التوجيه " شخصية مقابال  -1

 .E-mail االلكتروني البريد خالل م  التوجيه تبادل -2

 التليفونية المحادثا  -3

 التوجيللله أنلللوا  أحلللد  وهلللو:  e-mentoring االلكترونلللي التوجيللله أو االلكترونيلللة البيئلللة -4
 بللللرامج خللللالل ملللل  االنترنلللل  عبللللر والمتوجلللله الموجلللله بللللي  التوجيهيللللة العالقللللة تللللتم وفيلللله

 .المختلفة المحادثا 

 ( Brescia, 2006: 507( )Sword & Hill, 2003 : 14) : التوجيه برنامج أنوا 

 أ  حيل  ، االسلتخدام فلي الشلائع النلو  وهلو آخلر فلرد تجلا  واحلد فلرد بله يقوم توجيه -1
 . النو  ه ا تفضل األفراد معظم

 4 إللل  تصللل جماعللة يوجلله واحللد شللخع) Group mentoring جمللاعي توجيلله -2
 ، الوقلل  نفلل  فللي أفللراد 6-4 ملل  بتوجيلله يقللوم الموجلله بللا  الللبعض و كللر ،( أفللراد

 لتنميللللة الللللبعض بعضللللهم ويسللللاعدو  يوجهللللو  إللللليهم الموجلللله الجماعللللة مللللع فالموجلللله
 يشلترك بلل فقلط الموجله علل  تقتصر ال هنا التوجيه عملية أ  إال ومعارفهم مهاراتهم

 يناسلب بحيل  للمقلابال  المناسلب الموعلد اختيلار صلعوبة عيوبهلا وم . األقرا  فيها
 معظلللم يفضللللها والتلللي الشخصلللية للعالقلللا  يفتقلللر انللله كملللا. المشلللاركي  األفلللراد كلللل

 اسلتخدام ملع(  لفلرد فرد توجيه) األول النو  إل  المؤسسا  بعض تلج  وله ا. األفراد
 .الوق  نف  في( شهر كل) دوري بشكل الجماعي التوجيه
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 اليزيد  بحي  صييرة جماعة يوجهو  أفراد عدة) Team mentoring فريقي توجيه -3
 4:  1 ع  المتوجهي  إل  الموجه الفرد معدل

 (.كبيرة مجموعة توجه كبيرة مجموعة)  Peer mentoring األقرا  توجيه -4

 Resource-Based Mentoring المصادر عل  المبني التوجيه -5

 الموجلللله أ  فللللي الرئيسللللي االخللللتال  أ  إال السللللابقة األنللللوا  ملللل  شللللكله فللللي قريللللب وهللللو
 اسلمه إضلافة علل  يوافل  الموجله فلا   للك م  وبدال لوجه وجها يتقابلو  ال إليه والموجه

 لبللد  إليلله للموجلله متللروك فللاألمر ، إليلله الموجلله منهللا يختللار التللي المللوجهي  قائمللة إللل 
 .إليه للموجه الموجه يصل  ال فقد العيوب بعض له النو  ه ا ولك  العملية

 (Daloz,1999: 20:) التوجيه برنامج تكنيكات

 والتللللي  االلتزامللللا   بتنفيلللل ( المعلللللم) الموجلللله قيللللام أي:  Accompanying المرافلللل  الصللللدي .1
 .التعلم عملية في( المتعلم) إليه الموجه مع جنب إل  جنبا( المعلم) إليه الموجه  مشاركه تتضم 

  يكللللو  أ  قبللللل المللللتعلم إعللللداد بصللللعوبة المللللوجهي  يواجلللله مللللا وكثيللللرا Sowing" البلللل ر" اللللزر .2
 أو    مفهوما يكو  ال قد نقوله ما أ  نعلم عندما ضروري sowing الب ر فيكو  للتييير مستعدا
 يتطللب عنلدما وقيمة معن  له  يكو  ولك  ( مإليه الموجه) المتعلمي  لد  البداية في مقبوال حت 

 . لك الموق 

. التيييلر عمليلة إلل  الحاجلة تقتضلي عنلدما التحفيز بعملية الموجه يقوم: Catalyzingالتحفيز.3
 إليلله الموجلله لللد  يثيللر ممللا  التعللليم عمليللة فللي وييرقلله بللل إليلله الموجلله يشللجع( المعلللم) الموجللهف

 .تصرفاته ترتيب إعادة و التفكير في مختلفة طر 

 إلظهللللار  توضلللليحية أمثلللللة باسللللتخدام و لللللك  مفهللللوم الشلللل  جعللللل وهللللو: Showing العللللرض.4
 السلللوك خللالل ملل   لللك ويللتم عنلله يتحللد  مللا بعللرض الموجلله ويقللوم.  نشللاط أو مهللارة وتوضللي 
 . بالموجه الخاصة
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 اهل  ويسلتخدم" :  الناضلجة الثملار قطل "  علل  هنلا الموجه ويركز:   Harvesting الحصاد.5
 األساسلي فالسلؤال. االسلتنتاجا  استخالع طري  ع  تعلمه تم لما الوعي لخل   عادة األسلوب

 " لك؟ مفيدة تعلمتها التي األشيا  كان  كي " ،"  ؟ تعلم  ما ا: " هو هنا

 قدرة عل  وبنا  الموق  يقتضيه ما حسب أخر  تكنيكا  يستخدم أ  للموجه يمك  كما -
 ".إليه الموجه عقلية" االستيعاب عل  إليه الموجه

 (Herrerra, et al, 2011: 350) الرسمي؟ وغير الرسمي التوجيه بين الفرق

 (1) رقم جدول
 الرسمي وغير الرسمي التوجيه بين الفرق يوضح

 formal mentoring الرسمي التوجيه Informal mentoring الرسمي غير التوجيه

 البداية م  وواضحة محددة األهدا  محددة غير المهنية العالقة أهدا 
 قياسها يتم والنتائج المخرجا   قياسها يتم ال والنتائج المخرجا 

( إليلللللله الموجلللللله) الفللللللرد إللللللل  الوصللللللول طريقللللللة محدودة (إليه الموجه) الفرد إل  الوصول طريقة
 عليللللله تنطبللللل  شلللللخع ألي ومتاحلللللة مفتوحلللللة
 البرنامج في المشاركي  شروط

 لفتلللرة تسلللتمر قلللد إليللله والموجللله الموجللله بلللي  العالقلللة
 الحياة مد  تستمر وقد طويلة

 بفتلرة محلدودة إليله والموجه الموجه بي  العالقة
 العمل بد  من  وموضحة محددة

 التوجيلللله ويقللللدم تللللدريب أي إللللل  الموجلللله يحتللللاج ال
 عشوائي أو شخصي بشكل

 الللالزم والتللدريب بالللدعم الموجلله إمللداد ملل  البللد
  مخطط بشكل تتم ألنها التوجيه لعملية

 

  BBBS الكبرى واألخت األكبر األخ باستخدام التوجيه:  ثانيا

 واحللد فللراد بللي  مهنيللة عالقللة ب نلله BBBS الكبللر  واألخلل  األكبللر األخ باسللتخدام التوجيلله يعللر 
 أفلراد بلي  العالقلة هل   تكلو  وقلد ،( قرابلة درجلة بينهم يوجد ال) األفراد م  مجموعة بي  أو وآخر
 ألنله خبلرة وأكثلر أكبلر المعللم يكلو  أ  يشلترط ولكل  العملر فلي مختلفلي  أفلراد أو العملر نف  في
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 إمكاناتله  تحسل  والتلي ومعارفله مهاراتله وتنمية منه األصير الفرد وتعزيز تطوير عاتقه عل  يقع
 (.Thompson & Vance, 2001 : 229.) .ال اتي النمو عل  وتساعد 

 فلرد مل  توجيهيله عالقلة ب نهلا BBBS الكبلر  واألخ  األكبر األخ باستخدام التوجيه يعر  كما 
 ومسلاعدتهم معهلم كبيلرة ايجابيلة تييلرا  إلحلدا  خطلر فلي الشلباب مسلاعدة إلل  تهد  آخر إل 
 (.Peck,2005 :5) يواجهونها التي الصعوبا  عل  التيلب عل 

 العالقلللللا  تنميلللللة عللللللي يعملللللل BBBS الكبلللللر  واألخللللل  األكبلللللر األخ باسلللللتخدام التوجيللللله أيضلللللا
 الجوانلب وتعزيلز(  الصلحي  غيلر) السللبي السللوك جوانلب لتقليلل اللالزم اللدعم وتقديم االجتماعية
 هل   ، االجتماعيلة األنشطة في إليه الموجه مشاركه طري  ع  االيجابي السوي للسلوك االيجابية
 التوافلل  وبالتللالي العالقللا  تكللوي  مهللارا  وتنميللة االتصللال مهللارا  تحسللي  عللل  تعمللل األنشللطة

 (.Tierney, et al, 2000) االجتماعي

 العزلة االجتماعية:  ثالثا

عقليا  والتي  للمعاقي جتماعية ستخدامها في عالج وخفض العزلة االتعدد  األساليب التي يمك  ا
 :منها

يهد  التدريب عل  التفاعل اإلجتماعي إل  مساعدة  :التدريب عل  التفاعل االجتماعي .1
 (.257، 2003عل  تحقي  البراعة في مهام ومطالب النمو )عبد الرحم ، حس ،  المعا 

عل  التفاعل اإلجتماعي وسيلة للتيلب عل  عزلته حي  يمك  تدريبه عل   المعا ويعد تدريب 
نهائه  مهارا  مثل التركيز بالعي  أثنا  الكالم واإليما ا ، واإلرشادا  ومهارة بد  الكالم وا 

 (.239، 2001والمهارا  التوكيدية ومهارا  اإلدراك اإلجتماعي )مصطف ، 

  إشراك األطفال في أنشطة اجتماعية جماعية مع إ :إشراك األطفال في األنشطة الجماعية .2
أقرانهم العاديي  أو المعوقي  م  ش نه تنمية عالقاتهم اإلجتماعية، كما أ  اشتراكهم في 

األلعاب المباشرة تؤدي إل  تقوية قدراتهم عل  التفاعل اإلجتماعي ومهاراتهم اإلجتماعية، 
 .وم  ثم خفض بعض السلوكيا  المشكلة لديهم

نتيجة لما يعانونه م  حرما  م  التقبل  المعاقي   ا :الحرما  االجتماعي والتقبل االجتماعي .3
والقبول االجتماعي فإنهم يعكسو  أثر  لك في حاجة عالية للقبول والتقبل االجتماعي قياسا  

أنفسهم يتوقع أ  يكو  هناك تفاو   المعاقي ، وحت  داخل مجموعا  معاقي باألطفال غير 
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ا الحرما  والحاجة إليه مع كو  أولئك ال ي  لديهم احتكاكا  اجتماعية أقل مثل في ه 
 (.336، 1997المقيمي  في مؤسسا  داخلية )الشناوي، 

في ه   الحياة يحتاج دائما أل   معا كل  :الحاجة إل  تحقي  ال ا  واإلنجاز والنجا  .4
ب م  البداية فهما  مناسبا  يعمل، وأ  يحق   اته وأ  ينجز م  أجل النجا  وكل ه ا يتطل

مكانياته، وأ  كل ما يستطيع  أ  يحققه يجب أ  يعمل عل  تحقيقه حت   المعا للطفل وا 
مكاناته ويحاول تحقي   يصب  سعيدا  أي أ  يختار نو  العمل ال ي يالئمه في حدود قدراته وا 

 (.186، 1998أهدافه في ه ا المجال )كامل، 

في أشد الحاجة إل  أ  يعيشوا في كن  أسرة يشعرو   المعاقي  :الحاجة إل  األم  واألما  .5
معها باألم  واألما  والطم نينة، ويدركوا التقبل م  الراشدي  المهمي  في حياتهم ك فراد 
األسرة متمثلة في األب واألخوة، ويحتاجوا إل  أ  يتعلموا ويت صلوا مهنيا ، حت  يعولوا 

 <)29، 1989كييرهم م  اآلخري  )كاش ،  أنفسهم فيمارسوا حياتهم اإلجتماعية

 :جتماعيةفنيات خفض العزلة اال
التعليما : وتتضم  تلك التعليما  وصفا  لالستجابا  المناسبة وكيفية  -1

 )1993أدائها، ويجب أ  تكو  التعليما  محددة ودقيقة )متولي، 
النم جة: هي إتاحة نمو ج سلوكي مباشر )شخصي( أو ضمني )تخيلي(  -2

حي  يكو  الهد  هو توصيل معلوما  حول النمو ج السلوكي للمتدرب 
كسابه سلوكا  جديدا   المعروض للمتدرب بقصد إحدا  تييير ما في سلوكه وا 

 )1996)الشناوي، 

لعب الدور )األدا  التمثيلي(: المنط  الكامل خل  ه ا األسلوب يتمثل في  -3
اقع الفعلي، قد أ  قيام الفرد بتمثيل الدور ال ي يصعب القيام به في الو 

يجعله أكثر ألفة به، وم  ثم اعتياد  عليه، وأقل تهيبا  م  أدائه فيما بعد في 
مواق  طبيعية، وأكثر وعيا  ب وجه الصعوبة التي يخبرها فيها، وم  ثم يعمل 

 (235، 1998عل  تجنبها )غريب، 

الحد  )التلقي (: إ  استخدام التلقينا  يزيد م  احتمال حدو  االستجابة  -4
واكتساب السلوك اإلجتماعي، وحالما تتم االستجابة الملقنة فإنه يمك  

تدعيمها، وكلما زاد تكرار تدعيم االستجابة تم تعلمها بسرعة، ويكو  الهد  
النهائي عادة هو الحصول عل  االستجابة النهائية في غياب الملقنا  

 (342، 1996)الشناوي، 
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التشكيل: إ  التشكيل أو التقريب المتتابع هو تدعيم السلوك ال ي يقترب  -5
تدريجيا  م  السلوك المرغوب أو يقاربه في خطوا  صييرة تيسر االنتقال 

 المعا السهل م  خطوة إل  أخر ، ويبدأ التشكيل م  النقطة التي يكو  
سر مع المتدرب عندها، ثم يتدرج في خطوا  صييرة بحي  يتيير سلوكه بي

تقديم التدعيم ومعالجة األخطا  والمشكال  في مرحلة مبكرة م  الخطوا  
 (.130، 1990الصييرة )مليكة، 

اإلرشاد )التوجيه(: ويضيفها الباح  كفنية م  فنيا  خفض العزلة  -6
اإلجتماعية وتعني إرشاد العميل إل  نقاط الضع  والقوة، وقوة األدا  مع 

 .دا  المتميزتقديم المساندة اإلجتماعية لأل

الواجب المنزلي: وفيه يقوم الباح  بتكلي  المسترشد عل  إعادة بعض  -7
 .األعمال واألدوار والسلوكيا  التي تعلمها م  الجلسا  في المنزل

 المكفوفين:  رابعا

إ  الكفي  وفقا  للمنظور االجتماعي هو  لك الشخع ال ي ال يستطيع أ  يجد طريقة دو  قيادة 
أو مساعدة اليير في البيئة غير المعروفة له . كما أنه م  ناحية أخر  هو  لك الفرد ال ي 
تمنعه إعاقته البصرية م  أ  يتفاعل بصورة ناجحة مع العالم المحيط له حي  تعمل إعاقته 

ية سوا  الكلية أو الجزئية عل  الحد م  قيامه بالوظائ  السلوكية المختلفة التي يجب عل  البصر 
  (.10: 2001)الببالوي ، .ا المجتمع أ  يقوم بها بشكل فعالكل عضو ف  تلك الجماعة أو ه 

كمللللا ينظللللر إليلللله عللللل  أنلللله الشللللخع اللللل ي ال يمكنلللله أ  يللللدرك اإلشللللارا  االجتماعيللللة المختلفللللة 
والتللي تسللتخدم أساسللا  فلللي سللبيل تحقيلل  التواصللل غيلللر اللفظللي ، وبالتللالي لللم يكلللو   كاإليمللا ا 

بمقللدور  أ  يسللتخدم مثللل هلل   اإلشللارا  بصللورة جيللدة بللل إنلله يعتمللد فللي تواصللله مللع الييللر بصللفة 
 (.62: 2004 ، اهلل عبد)أساسية عل  كل م  اللية واللم 

 اآلداب بكليللة المقيللدي  قللابو  السلللطا  جامعللة طللالب بلل نهم اجرائيللا المكفللوفي  الباحلل  ويعللر 
 الخامسللة سلل  قبللل أو والدتهللم منلل  كليللا أو جزئيللا سللوا  بصللرهم فقللدوا الللل ي  االجتماعيللة والعلللوم
 "الجامعي بالسك  ويقيمو  سنة 23 ال  18 بي  أعمارهم وتتراو 
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 ثالثا : اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

 نوع الدراسة: -1

وهللي تهللتم  Quasi-Experimental Studyتعتبللر هلل   الدراسللة ملل  الدراسللا  شللبه التجريبيللة 
 العزللة االجتماعيلةبمعرفة أثر متيير مستقل  وهلو برنلامج التوجيله علل  متييلر تلابع وهلو تحسلي  

 للطالب المكفوفي .

تجريبللل  اسلللتخدم الباحللل  الملللنهج التجريبللل  وقلللد اختلللار الباحللل  التصلللميم ال مةةةنهج الدراسةةةة: -2
باسلللتخدام التجربلللة القبليلللة البعديلللة علللل  مجملللوعتي  احلللدهما ضلللابطة )ال يطبللل  عليهلللا البرنلللامج( 

 وتستخدم كمعيار للمقارنة واألخر  تجريبية .
 أدوات الدراسة: -3

 :Semi-structured Interviewالمقابةالت شبه المقننة   -أ

إجلللرا  مقلللابال  شللللبه مقننلللة ملللع عينلللة ملللل  الطلللالب المكفلللوفي  بكليلللة اآلداب والعلللللوم  تمللل 
 .العزلة االجتماعيةجامعة السلطا  قابو  للتعر  عل  أسباب سو   –االجتماعية 

 (2015،  علي) العزلة االجتماعيةمقياس  -ب

تحديللد ادا  يمكلل  ملل  نظللرا ال  الدراسللة الحاليللة ملل  الدراسللا  التجريبيللة فكللا  لزامللا عللل  الباحلل  
 للطالب المكفوفي (. العزلة االجتماعيةخاللها قيا  المتيير التابع )تحسي  

 :( خمسو  عبارة موزعة عل  خمسة أبعاد لمقيا  العزلة اإلجتماعية وهي50مقيا  )يتضم  ال

 :البعد األول: الخوف من اآلخرين

التجلاوب معهلم وعبلارا  هل ا البعلد هلي مل  اآلخلري  والبعلد علنهم وعلدم  المعا ويعبر ع  خو  
(1 ،6 ،11 ،16 ،21 ،26 ،31 ،36 ،41 ،46) 

 :البعد الثاني: عدم المشاركة اإلجتماعية

المشلاركة فلي األنشلطة واأللعلاب ملع اللزمال  واألقلرا  ولكل  يميلل  المعلا ويقصد به عدم تفضيل 
للعلللب بمفلللرد ، وهلللو ال يسلللتطيع تكلللوي  عالقلللا  صلللداقة ملللع اآلخلللري ، وللللي  لديللله رغبلللة وميلللل 

 (.47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2لمساعدة اآلخري  وعبارا  ه ا البعد هي )

 :البعد الثالث: السرحان والتشتت
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طاللة التفكيلر فلي ويقصد به ع دم االنتبا  وشرود العقل وكثرة التفكير، واالنشليال وعلدم اللتحم  وا 
 (.48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3أحالم اليقظة وعبارا  ه ا البعد )

 :البعد الرابع: القلق واالضطراب

األخطللا  ويشللعر  بللالتوتر واالضللطراب والخللو  ملل  الوقللو  فللي المعللا  ويقصللد بلله كللل مللا ينتللاب 
، 19، 14، 9، 4أثنللا  التعامللل مللع اآلخللري  والخللو  ملل  األصللوا  المرتفعللة ويشللمل العبللارا  )

24 ،29 ،34 ،39 ،44 ،49.) 
 :البعد الخامس: المكانة األسرية

بها كل ما يدركه المعا  ع  شخصيته ك حد أفراد األسرة والمتمثللة فلي مكانتله، ودور  فلي  ويقصد
، 25، 20، 15، 10، 5األسللر، والثقللة المتبادلللة بينلله وبللي  أفللراد األسللرة ويتكللو  ملل  العبللارا  ) 

30 ،35 ،40 ،45 ،50.) 

 طريقة تصحيح المقياس:

( علللل  الترتيلللب كثيلللرا ، أحيانلللا ، نلللادرا ، 1 ،2، 3( عبلللارة ت خللل  درجلللا  )50يتكلللو  المقيلللا  مللل  )
    (.50( والصير  )150وب لك تصب  الدرجة الكلية للمقيا  الكبر  )

 ، وب لك تكو  درجا  المقيا  كما يلي:

  150=  3×50الدرجة العظم  للمقيلا   =  -     
 100=  2× 50=  الدرجلة المتوسطلة للمقيا  -
  50=  1×50الدرجلة الصيلر  للمقيللا  =  -

  عينة الدراسة: -4

 قام الباح  بإجرا  الخطوا  اآلتية الختيار العينة :

إطللللار تللللم تطبيلللل  المقيللللا  عللللل  الطللللالب المكفللللوفي  بكليللللة اآلداب والعلللللوم االجتماعيللللة  -أ
تلم اختيلار  طالبلة (، ثلم 12طاللب و 14) 26المعاينة )وهم الطالب المكفلوفي ( وعلددهم 

مللل  بلللي  طلللالب(  9طالبلللة ، 11) ا( طالبللل20وعلللددهم )سلللو ا فلللي التوافللل  أكثلللر الطلللالب 
(26.) 

 8)( طلللالب 15الللل  مجملللوعتي  أحلللداها تجريبيلللة ) عشلللوائيةتلللم تقسللليم الطلللالب بطريقلللة   -ب
 .طالبا ( 9طالب و  6) ( طالب أيضا15واألخر  ضابطة )طالب(  7وطالبا  
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اآلداب والعللوم  المجتمع ال ي تم  سحب العينة منه ويتمثل فلي كليلةوهو مجتمع الدراسة :  -5
 االجتماعية بجامعة السلطا  قابو .

 توصيف برنامج التوجيه مع الطالب المكفوفين للتخفيف لتحسين التوافق الدراسي. -6

 العزللةسلو   يمكل  القلول بلا  ،العزللة االجتماعيلةسلو   مسلببا  لتفسلير الباحل  اسلتقرا  خلالل مل 
للطللالب المكفللوفي  أنمللا يرجللع إللل  وجللود العديللد ملل  العللادا  السلللوكية السلللبية التللي  االجتماعيللة

 العزللة االجتماعيلةتكون  لد  الطالب )والتي يرجع كثير منها إلل  كل  البصلر( كملا يرجلع سلو  
ويرجلع إل  عدم قدرة الطالب عل  القيام بالعمليا  العقلية والنفسية واالجتماعية عل  خير وجه ، 

 المحيللطة التفلاعال  إدراك وعلدم األمل  بعلدم ل حسلا  نتيجة لك إل  طبيعة وسما  المكفوفي  
 لهلم يسلبب العلاديي  الطلالب عل  بلاختالفهم كل لك النفسية والتوترا  الصراعا  ببعض و يشلعر ف

يشلعرو  بالقسلوة واإلهملال والنبل  وخصوصلا  مل  معامللة المكفلوفي  كملا أ  الطلالب  ، .انفسلي اقلقل
. نعلدام الشلعور بلاألم الهم ويؤدي  لك إل  عدم الشعور بالراحة و  أعضا  الهيئة التدريسيةبعض 

نسللحاب الاالنطللوا  والعزلللة وا يفضلللو  ألنهللمكمللا أنهللم يعجللزو  علل  القيللام بالعمليللا  االجتماعيللة 
عل  التفاعل االجتماعي )وخاصة إ ا علمنا  م  ، لعدم قدرتهوعدم الرغبة في الحدي  أمام اآلخري

 يقلوم برنلامج التوجيله علل  لل ا قبل (.  م  أ  عينة الدراسة م  الطالب المكفوفي  لم يتم دمجهم

شلعارهم  بل نهم مثلل العلاديي   اشعار الطالب المكفوفي  باألم  وتخليصهم  م  التوترا  النفسية وا 
للتفاعل والتعامل ملع الطلالب العلاديي  ومل  ثلم شلعورهم بعلدم وجلود  م  خالل إتاحة الفرصة لهم

اختالفللا  بيللنهم وبلللي  الطللالب العللاديي . كملللا يسللع  البرنلللامج إللل  توطيللد العالقلللة بللي  الطلللالب 
المكفوفي  وبي  الهيئة التدريسية وتوجيه الهيئة التدريسلية إلل  كيفيله التعاملل معهلم حتل  ال يشلعر 

همللال والنبلل . كمللا أ  مشللاركة الطللالب المكفللوفي  فللي األنشللطة الجامعيللة الطللالب المكفللوفي  باإل
 ويسلتخدم المل اكرة أدا  تحسلي  اسلتثارةيكسلر حلاجز االنطلوا  والعزللة  تيييلر علادا  المل اكرة و 

 الحصلاد ، العرض ، التحفيز ،" الب ر" الزر  ، المراف  الصدي  مثل متعددة تكنيكا  برنامج التوجيه

، كما قام الموجهي  باستخدام تكنيكا  أخلر  مثلل العلالج بإعطلا  تعليملا  عل  علادا  المل اكرة 
عادة األدوار ولعبالجيدة   المنزليلة والواجبلا  االيجلابي والتلدعيم السللوك وتيييلر المعرفلي البنلا  وا 
 عقليللة" االسللتيعاب عللل  إليلله الموجلله قللدرة عللل  وبنللا  الموقلل  يقتضلليه مللا حسللب و لللك وغيرهللا
 عل  جلسة ( ؛  56 ) م  البرنامج ويتكو  (22)أنظر تكنيكا  برنامج التوجيه ع  "إليه الموجه

 أسبوعيا. جلستا   بواقعتقريبا  مد  تسعة أشهر
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 :  أهداف البرنامج -أ

للطللالب المكفللوفي  ، و لللك ملل  خللالل  العزلللة االجتماعيللةيهللد  البرنللامج إللل  تحسللي  
 الخطوا  اآلتية : 

 التفلاعال  االجتماعيلة والتخفيلل  لعمليلة التيييلر المسلتهدفة للطالب.)تحسلي   التخطليط
 (م  العزلة

  تحديلللد األسلللاليب العالجيلللة لبرنلللامج التوجيللله ، التلللي يمكللل  اسلللتخدامها لتحقيللل  التيييلللر
 المستهد ، والتي تناسب مع فردية ومشكلة كل طالب كفي .

  تنفيللل  محتلللو  برنللللامج التلللدخل مللل  خلللالل المقللللابال  الفرديلللة والجماعيللللة ملللع الطلللالب
 المكفوفي .

 : المتابعة والتقييم الدوري لكل حالة م  حي 

 .العزلة االجتماعيةمستو  التيّير في متوسط الدرجا  عل  مقيا   -1

تقلدم مناقشة كل موجه "أسبوعيا" في الحاللة الخاصلة بله )الموجله إليله( لمعرفلة ال -2
 ال ي يحرز  وتحديد خطوا  العمل القادمة.

حضللور بعللض مقللابال  الحللاال  مللع بعللض المللوجهي  للت كللد ملل  تنفيلل  خطللة  -3
 العمل ومتابعة الحالة )الموجه إليه( عل  أرض الواقع.

تم تنفي  البرنامج داخل كلية اآلداب والعللوم االجتماعيلة فضلال  مكان تنفيذ البرنامج : -ب  
السللطا  قلابو  مثلل حديقلة السلك  الجلامعي  في مختل  مراف  جامعلة خارج الكليةع  

لمبنللل  المعلللاقي  ومطعلللم الطلللالب وغيرهلللا ، حيللل  ا  هللل ا البرنلللامج يبعلللد عللل  النمطيلللة 
والتقليديللة ويركللز عللل  تقللديم الجلسللا  ملل  خللالل التفللاعال  الطبيعيللة والتلقائيللة التللي تللتم 

 .في اماك  الحياة العامة

جلسللة أسللبوعيا   بمعللدل  2أشللهر ، بواقللع  سللتةنفلل  البرنللامج عللل  البرنةةامج : مةةدت تنفيةةذ  -ج
 دقيقة لكل جلسة. 30-40

  :إستراتيجيات وأساليب التدخل المهني  -د

 التحفيللزCatalyzing يقللوم الموجلله بعمليللة التحفيللز عنللدما تقتضللي الحاجللة اللل  عمليللة :
عمليلة التعلليم   علل  "الموجله اليله" بتشجيع الطالب الكفيل الموجه  ، حي  يقوم التييير

عادة ترتيب تصرفاته.  مما يثير لد  الموجه اليه طر  مختلفة في التفكير وا 
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  العرضShowing : والمعلار  التلي يقلدمها  التعليملا  حي  يجب ا  يت كد الموجه بلا
و لللللك باسللللتخدام أمثلللللة توضلللليحية  إلظهللللار  ه للموجلللله اليلللله )الطالللللب الكفيلللل (مفهوملللل

 .موجه بعرض ما يتحد  عنهرة أو نشاط . ويقوم الوتوضي  مها

  الحصلللادHarvesting   : " وتلللم : ويركلللز الموجللله هنلللا علللل  " قطللل  الثملللار الناضلللجة
 ما تم تعلمه.لللطالب الكفي  لخل  الوعي  استخدام ه ا األسلوب

  إعللادة البنللا  المعرفللي : لمسلللاعدة الطالللب الكفيلل  عللل  اكتسلللاب جوانللب معرفيللة جديلللدة
، لتحللل  العزلللة االجتماعيللة(بمشللكلته أو سلللوكه )البعللد األكثللر سللو ا فللي مقيللا  تللرتبط 

محللل األفكللار والمعللار  الخاطئللة ، حيلل  تللم التركيللز بشللكل خللاع عللل  البعللد اللل ي 
 .العزلة االجتماعيةدرجة في مقيا   أقلحصل فيه الطالب الكفي  عل  

   تييير السلوك: لتحديد مظاهر السلوك غير المرغوب )العزلة ، االنطوا  ، وعدم تكوي
صلللداقا  ملللع الطلللالب العلللاديي  ، وعلللدم المشلللاركة فلللي األنشلللطة الجامعيلللة ، وعلللادا  

فلي البعلد  العزللة االجتماعيلةاالست كار وغيرها( والنتائج المترتبة عل  االستخدام )سو  
قنللللا  الطالللللب الخللللاع بممارسللللة السلللللوك غيللللر  يجللللاد الللللدافع إليقافلللله وا  المرغللللوب( ، وا 

بالسلوك الجديد ، وتدريبه علل  ممارسلته ، واسلتخدام أسلاليب التلدعيم االيجلابي لتثبيل  
 ممارسة ه ا السلوك الجديد.

  النم جلللة : حيللل  يقلللدم الموجللله نمو جلللا للسللللوك الجديلللد وكيفيللله القيلللام بللله، مثلللل تقلللديم
مع الطالب العاديي  أو نمو جا لكيفية المشاركة فلي نمو جا ع  كيفيه تكوي  عالقا  

 األنشطة الجامعية أو نمو جا لكيفية التفاعل المناقشة في الفصل الجامعي وغيرها.

 فيهلا الطاللب السللوك المرغلوب ، فالطاللب  يلؤد  ملرة كلل التلدعيم االيجلابي : يلتم فلي
يجابيا علل  الجوانلب النفسلية وال ي يؤثر ا) والمد  )الثنا  اإليجابي التدعيم الكفي  يريد

 أخري. مرة احتمالية حدو  السلوك  لك م  للطالب الكفي  ويزيد

  لعب األدوار : يستخدم الموجه لعب األدوار بعد إعادة البنلا  المعرفلي ليوضل  للطاللب
الكفي  المعار  الجديدة التلي تعلمهلا وكيفيله تطبيقهلا ، مثلل كيفيله المل اكرة باألسلاليب 

يفيه التفاعل مع الطالب العاديي  وكيفيه تكوي  الصداقا  ملع اآلخلري  ، الجديدة ، وك
وكيفيه التعامل مع الهيئلة التدريسلية "والتلي كلانوا يشلعرو  باإلهملال والنبل  ملنهم سلابقا" 

 وغيرها.

    الواجبللا  المنزليللة : وتشللمل تطبيلل  أسللاليب االسللت كار الجديللدة أثنللا  الملل اكرة اليوميللة
كليفلللا  ، لكللل  يجلللب علللل  الموجللله الت كلللد مللل  فهلللم الطاللللب الكفيللل  أو أثنلللا  عملللل الت

 للواجب المطلوب وكيفيه تنفي  . 

 مراحل تنفيذ البرنامج: -ه
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 أوال : مرحلة ما قبل تطبيق البرنامج

 " الموجهي  اختيار معايير انظر" المشاركي  للموجهي  شروط وضع-1

 العملللل طللالب جميلللع اللل  الكترونللي بريلللد بإرسللال الباحللل  قللام حيلل :  الملللوجهي  علل  البحلل -2

 . الشروط عليهم تنطب  الل ي  االجتماعي

 وضعها تم التي للشروط وفقا الموجهي  اختيار-3

 ملل  مقابلللة كللل مللدة ، اسللبوعيا مقللابال  ثللال  ، أسللبوعي  لمللدة:  للمللوجهي  تدريبيللة دورة عقللد-4

 ،  didactic information تعليميلة معلوملا  علل  التعليمي البرنامج وشمل ،  دقيقة 50-60

 وينقلللللل المتوقعلللللة الصلللللعوبا  عللللل  المشلللللاركي  وتوقعلللللا  ، األدوار لعلللللب ، جماعيلللللة ومناقشلللللا 

 . وغيرها المشكلة حل خبرا  للمشاركي 

 عريلل الت األوللل  الجلسللة تناوللل " جلسللا " مقللابال  عللدة ملل  التدريبيللة الللدورة محتللو  تكونلل  وقللد

 مكفوفي  الطالب مع الثقة وزر  بنا  بكيفية وتعريفهم وتوضيحها الموجهي  سيلعبها التي باألدوار

 بنلللا  اسلللتراتيجيا  المشلللاركي  لتعلللليم عمليلللة تلللدريبا  الثانيلللة الجلسلللة شلللمل  ثلللم ،" إليللله الموجللله"

 ومناقشلة للملوجهي  الناجحلة وغيلر الناجحلة المهنيلة للعالقلا  علرض تشمل كما ، المهنية العالقة

عطللا  مراجعللة تناوللل  التللي الثالثللة الجلسللة ثللم .أسللبابها  ثللم ، البصللرية اإلعاقللة علل  عامللة فكللرة وا 

 التواف  سو  إل  تؤدي التي واألسباب تحقيقه وكيفيه العزلة االجتماعية  ناولوت الرابعة الجلسة

 الجلسللة أملا ، المكفللوفي  مسلاعدة اسللتراتيجيا  هي الملوج تعللليم اشلتمل  التللي الخامسلة الجلسللة ثلم

 مناقشلا  ثلم ، المشلر  ملع األسلبوعي االجتملا  فلي مناقشته يتم ما تناول  فقد واألخيرة السادسة

 .وغيرها االستفسارا  ع  واإلجابة عامة

 ثانيا : مرحلة تطبيق وتنفيذ البرنامج : وتشمل :
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  Establishment of the Relationship المهنية العالقة وتكوين البداية مرحلة (1)

 الموجه بي  المهنية العالقة تكوي  تم المرحلة ه   وفي ،  شهرا واحدااستيرق  ه   المرحلة 
 وتوضي  بل السرية العالقة طبيعة وتوضي  بينهم الثقة زر  وتم ،( الكفي  الطالب) إليه والموجه

 الطالب وتصرفا  أفعال تقييم إل  يسع  ال الموجه أ  أي تقييمي دور لي  الموجه دور أ 
 .الكفي 
 واهتماماتهم المكفوفي  الطالب احتياجا  عل  بالتعر  الموجهي  قام المرحلة ه   وفي

 .بينهم تحد  التي االتصال عملية م  وتوقعاتهم
 حرع فقد ، فيهم مرغوب غير أشخاع ب نهم" المكفوفي  الطالب" إليهم الموجه لشعور ونتيجة

" العزلة االجتماعية سو  مشكلة إل  التطر  يتم ولم البداية في والتفاهم الحب زر  عل  الموجهي 
 . المهنية العالقة نمو عل  االطمئنا  بعد إال مطلقا ب بعادها

 

  Getting to work العمل مرحلة (2)
 . المهنية العالقة واستقرار ثبا  م  الت كد بعد إال المرحلة ه   إل  الموجه ينتقل لم

هللل   المرحللللة عمليتلللي التخطللليط والتنفيللل  لبرنلللامج التلللدخل المهنلللي و للللك مللل  قبلللل  وتضلللمن 
الملوجهي  "بالتعللاو  مللع المشللر " ملل  خللالل اسللتخدام تكنيكللا  برنللامج التوجيلله المختلفللة وقللد 

  .تقريبا أشهر 4استيرق  ه   المرحلة حوالي 

 األبعللاد عللل  والتركيللز المكفللوفي  بللالطالب الخاصللة المشللكال  تحديللد تللم المرحلللة هلل   وفللي
 المتييلللرا  تحديلللد ثلللم ومللل " المقيلللا  علللل  المكفلللوفي  الطلللالب للللدرجا  طبقلللا" سلللو ا األكثلللر
 بتحديللد المللوجهي  قللام عليلله وبنللا . تيييللر اللل  تحتللاج التللي واالجتماعيللة والسلللوكية المعرفيللة
 بمناقشللة المللوجهي  قللام ، سللب  مللا تنفيلل  لبللوق . المشللكلة هلل   لمعالجللة االسللتراتيجيا  ووضللع
 ملللع األسلللبوعي االجتملللا  فلللي أسلللبوعيا" الباحللل " المشلللر  ملللع بخطلللوة خطلللوة المرحللللة هللل  

 مختلفة أنشطة في المشاركة خاللها يتم مقابال  خالل م  العمل خطة تنفي  يتمو . الموجهي 
 .المطلوب التيير لتحقي 

  Evaluation and follow up والمتابعة التقويم مرحلة (3)
وتضمن  ه   المرحلة تقييم نتائج برنلامج التلدخل وقلد اسلتيرق  شلهرا واحلدا ، والتعلّر  علل  

 عائد التدخل المهني كما يلي:
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   التحليل الكّمي للتعر  عل  نوعية الفرو  ومستو  داللتها اإلحصائية بي  نتائج القيا
 التواف  الدراسيمقيا  القبلي/ البعدي و لك بإعادة تطبي  كل م  

 عل  أ  يتم ه ا التطبي  للمقيا  بعد إنها  برنامج التدخل المهني.     

 الطالب( الرجعية التي ية) آرا  عل  التعر  المرحلة ه   في أيضا الموجهي  حرع وقد
 عنلد وضعوها التي توقعاتهم تحقي  ومد  البرنامج فاعليه حول" إليهم الموجه" المكفوفي 

 ومشلاعرهم أفكلارهم ع  للتعبير إليهم للموجه الفرع إعطا  أيضا ،  البرنامج تنفي  بداية
 .وعمله الموجه تجا 
 متابعلة يلتم ، البرنلامج خطلة تنفيل  لملد  دوريلة متابعلة وجود إل  اإلشارة الباح  يود كما
 : طريقتي  خالل م  البرنامج تنفي 

 ملل  للت كللد المكفللوفي  الطللالب مقللابال  أثنللا  المللوجهي  بعللض مللع تواجللدال -

 .البرنامج سير

 ملل  نللوعي  وهنللاك:  ومناقشللتهم لمللوجهي ا بالمشللاركي  أسللبوعيا االجتمللا   -

 الباحلل  ركللز وقللد ، لوجلله وجهللا مقابلللة أو التليفللو  طريلل  علل  االجتمللا  هلل ا

 ومشلر  منسل  بلي  المهنيلة العالقلة تقوية و لك لوجه وجها المقابلة علي أكثر

 لعالقلللللتهم تلللللوجيهي بنمللللو ج وتزويلللللدهم موجللللله كللللل وبلللللي ( الباحللللل ) الحللللاال 

 تقلديم علل   والمساعدة للحالة التقدم ومتابعة  المكفوفي  الطالب مع التوجيهيه

 فلللي والتلللدخل بلللل الحاللللة ملللع الموجللله عملللل لنجلللا  الالزملللة والتسلللهيال  اللللدعم

 المشكال  تفاقم قبل المناسب الوق 

 التدخل المهني "التوجيه":إجراءات الضبط والتحكم في اختيار الموجهين لتطبيق برنامج -و

م  أجل التحكم في نتائج التدخل المهني فقد تم وضلع مجموعلة مل  الشلروط فلي اختيلار  
 الموجهي  :

 أ  يكو  م  طالب قسم االجتما  والعمل االجتماعي.-
 أ  يكو  م  تخصع العمل االجتماعي "الخدمة االجتماعية" -
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 الثالثة أو الرابعة" ويفضل "الرابعة" لتكو  لديه خبرةأ  يكو  م  طالب الفر  النهائية " الفرقة  -
 أ  يكو  قد استكمل مقرر العمل االجتماعي مع المعاقي  -
 يفضل م  سب  له التدريب الميداني في إحد  مؤسسا  المكفوفي . -
 دور الباح  في تنفي  برنامج التوجيه : -ز

أعضللللا  هيئللللة التللللدري  القللللائمي  دور المسللللهل : حيلللل  قللللام الباحلللل  بمقللللابال  فرديللللة مللللع -
بالتللدري  للطللالب المكفللوفي  بلللهد  التركيللز عللل  الطللالب المكفللوفي  )عينللة الدراسللة( أثنللا  
عطلللائهم الفرصلللة لشلللر  بعلللض أجلللزا  المحاضلللرة للت كلللد مللل  متلللابعتهم لللللدر   المحاضلللرا  وا 

ب العلاديي  باستمرار مع استخدام أساليب التشجيع لهم إلي جانب  لك تم مقابللة بعلض الطلال
لحلللثهم علللل  تكلللوي  عالقلللا  وصلللداقا  ملللع الطلللالب المكفلللوفي  وكللل لك ملللع  بعلللض مشلللرفي 

 األنشطة الجامعية بالكلية لمشاركة الطالب المكفوفي .

دور المعلم :قام الباح  بتعليم الموجهي  وتزويدهم بالمعلوما  ع  المكفوفي  وع  اسباب  -
 التخفي  م  مشكالتهم.توافقهم دراسيا وكي  يمك  التعامل معهم و 

دور مدير الحالة : حي  يوجه الباح  الموجهي  ويت كد م  تنفي هم لخطة العمل و لك م   -
 خالل المتابعة بطرقها المختلفة.

دور القائم باالتصال : قام الباح  بإجرا  االتصال ببعض األطرا  التي يمك  ا  تساعد في  -
العاديي  ، الهيئة التدريسية للطالب المكفوفي  ، حل مشكلة الطالب المكفوفي  مثل الطالب 

 ومشرفي األنشطة الجامعية وغيرهم.

 رابعا : نتائج الدراسة:

 اختبار الفرض الرئيسي للدراسة : -1

 إللل  الكبلر  واألخلل  األكبلر األخ طريلل  عل  التوجيلله برنلامجيلؤد  التللدخل المهنلي باسللتخدام 
 .المكفوفي  لطالبل العزلة االجتماعية تحسي 

 تم التحق  م  صحة الفرض الرئيسي م  خالل ما يل  :
 : والضابطة التجريبية للمجموعة  القبلي القياس درجات متوسط بين الفروق حساب-أ

 ( 4) رقم جدول
 والضابطة التجريبية للحاالت القبلى القياس درجات بين الفروق يوضح

 1X 135 138 141 134 135 140 142 139 147 141 الضابطة الحاالت
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 2X 142 145 141 138 136 137 139 141 145 143 التجريبية الحاالت

1391 عينة لكل الحسابي المتوسط X 141
2
X 

742.3 عينة لكل المعياري االنحراف
1
S 408.4

2
S 

828.1 للعينتين المعياري االنحراف

21


 xx

S  

(t) 094.1 المحسوبة
21

/
12

 xxSXXt  

 t م  أصير المحسوبة t إحصائيا معنوي غير الفر  ، الجدول 

 2.89 الجدول t ب   علما

 

 ، التجريبيححة للمجموعححة( 139)  القبلححي القيححا  درجححات متوسححط أن الدراسححة نتححا   أوضحححت

 وقيمحة ،( 1.094) المحسحوبة (t) قيمحة وبلغحت ،( 141) الضحابطة للمجموعحة القبلحي القيا  متوسطو

(t) القيحا  درجحات متوسحطات محن كال بين معنوية فروق وجود عدم على يدل مما( 2.89) الجدولية 

 0.01 ةقدر معنوية مستوى أسا  على والضابطة التجريبية للمجموعة ليبقال

  التجريبية للحاالت والبعدى القبلي القياس درجات متوسط بين الفروق حساب -ب
 ( 5) رقم جدول

  التجريبية للحاالت والبعدي القبلى القياس درجات بين الفروق يوضح
 1X 142 145 141 138 136 137 139 141 145 143 القبلي الحاالت

 2X 127 123 127 117 114 103 115 104 109 115 البعدي الحاالت

1391 عينة لكل الحسابي المتوسط X 115
2
X 

408.4 عينة لكل المعياري االنحراف
1
S 643.4

2
S 

886.1 للعينتين المعياري االنحراف

21


 xx

S  

(t) 6.18 المحسوبة
21

/
21

 xxSXXt  

 t م  كبرأ المحسوبة t ،إحصائيا معنوي الفر  الجدول 
 2.55 الجدول t ب   علما

 القبلحي القياسحين درجحات متوسحط بحين اإلحصحا ية داللحة ذات معنويحة فحروق وجحود الجدول من يتضح

 القبلي القيا  درجات متوسط بلغت حيث ، العزلة االجتماعية مقيا  على التجريبية للحاالت والبعدى

 t وقيمحححة ،( 18.6) المحسحححوبة t قيمحححة وبلغحححت ،( 15) البعحححدى القيحححا  درجحححات ومتوسحححط ،(139)

 القبلحي القياسحين درجحات متوسحطات محن كال بين معنوية فروق وجود على يدل مما( 2.55) الجدولية

 .  0.01 قدره معنوية مستوى أسا  على التجريبية للحاالت والبعدى
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 الضابطة للمجموعة والبعدى القبلي القياس درجات متوسط بين الفروق حساب -ج

 ( 6) رقم جدول
 الضابطة للحاالت والبعدي القبلى القياس درجات بين الفروق يوضح

 1X 135 138 141 134 135 140 142 139 147 141 القبلي القيا 

 2X 137 141 133 136 136 139 138 145 142 137 البعدي القيا 

1391 عينة لكل الحسابي المتوسط X 138
2
X 

742.3 عينة لكل المعياري االنحراف
1
S 432.3

2
S 

767.1 للعينتين المعياري االنحراف

21


 xx

S  

(t) 642.1 المحسوبة
21

/
12

 xxSXXt  

 t م  أصير المحسوبة t  إحصائيا معنوي غير لفر ا ، الجدول 
 2.89 الجدول t ب   علما

 

 متوسحطو ،( 139) الضحابطة للمجموعحة القبلحي القيحا  درجحات متوسحط أن الدراسحة نتا   أشارت

( 2.89) الجدوليحة t وقيمحة ،( 1.642) المحسوبة t قيمة وبلغت ،( 138)  البعدى القيا  درجات

 والبعحدى القبلحي القياسحين درجحات متوسحطات محن كحال بحين معنوية فروق وجود عدم على يدل مما

 0.01 قدره معنوية مستوى أسا  على

 : والضابطة التجريبية للمجموعة البعدى القياس درجات متوسط بين الفروق حساب-د

 ( 7) رقم جدول
 والضابطة التجريبية للحاالت البعدي القياس درجات بين الفروق يوضح

 1X 127 123 127 117 114 103 115 104 109 115 التجريبية الحاالت

 2X 137 141 133 136 136 139 138 145 142 137 الضابطة الحاالت

1151 عينة لكل الحسابي المتوسط X 138
2
X 

643.4 عينة لكل المعياري االنحراف
1
S 432.3

2
S 

826.1 للعينتين المعياري االنحراف

21


 xx

S  

(t) 72.19 المحسوبة
21

/
12

 xxSXXt  

t م  كبرأ المحسوبة t إحصائيا معنوي الفر  ، الجدول 
 2.55 الجدول t ب   علما
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 ، التجريبيححة للمجموعححة( 129) البعححدى القيححا  درجححات متوسححط أن الدراسححة نتححا   أوضحححت

 t وقيمحة ،( 19.72) المحسحوبة t قيمحة وبلغحت ،( 165) الضابطة للمجموعة البعدى القيا  متوسطو

 البعحدى القيحا  درجحات متوسحطات من كال بين معنوية فروق وجود على يدل مما(  2.55) الجدولية

 0.01 قدره معنوية مستوى أسا  على والضابطة التجريبية للمجموعة

 اختبار الفروض الفرعية للدراسة :  -2

  الفرض الفرعي األول :
 أشار  النتائج إل  صحة الفرض الفرعي األول وتم التحق  م   لك م  خالل ما يل  :

 للبعةدمتوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبيةة والضةابطة  حساب الفروق بين-أ
 بالخوف من اآلخرينالخاص 

أوضح  النتائج عدم وجود فرو  معنوية  ا  داللة اإلحصلائية بلي  متوسلط درجلا  القيلا  
، حيللل  بليللل  الخلللاع بالعالقلللة بلللالزمال  البعلللدالقبللللي للمجموعلللة التجريبيلللة والضلللابطة علللل  

( ، ومتوسللللط درجللللا  المجموعللللة 37متوسلللط درجللللا  القيللللا  القبلللللي  للمجموعلللة التجريبيللللة )
( مملا يلدل 2.89الجدوليلة ) t( ، وقيملة 2.535المحسلوبة ) t( ، وبلي  قيملة 38الضابطة  )

علللل  علللدم وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  متوسلللطا  درجلللا  القيلللا  القبللللي للمجموعلللة 
  0.01ة عل  أسا  مستو  معنوية قدر  التجريبية والضابط

حسةةةةاب الفةةةةروق بةةةةين متوسةةةةط درجةةةةات القيةةةةاس القبلةةةةي والبعةةةةدى للمجموعةةةةة التجريبيةةةةة          -ب
 بالخوف من اآلخرينالخاص  للبعد

أوضللح  النتللائج وجللود فللرو  معنويللة  ا  داللللة اإلحصللائية بللي  متوسللط درجللا  القياسللي  
، حيللل  بليللل   الخلللاع بالعالقلللة بلللالزمال  البعلللدالقبللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة علللل  

 t( ، وبلي  قيمة 31( ، ومتوسط درجا  القيا  البعد  )37متوسط درجا  القيا  القبلي )
( ممللا يللدل عللل  وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال 2.55الجدوليللة ) tمللة ( ، وقي10.1المحسللوبة )

مللل  متوسلللطا  درجلللا  القياسلللي  القبللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة علللل  أسلللا  مسلللتو  
 0.01معنوية قدر  

 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجةات القيةاس القبلةي والبعةدى للمجموعةة الضةابطة -ج
 بالخوف من اآلخرينالخاص 

( ، ومتوسلط 38متوسط درجا  القيا  القبلي للمجموعلة الضلابطة )أشار  نتائج الدراسة أ  
( 2.89الجدوليلة ) t( ، وقيملة 2.53المحسلوبة ) t(، وبلي  قيملة 37درجا  القيا  البعد  )

مملللا يلللدل علللل  علللدم وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  متوسلللطا  درجلللا  القياسلللي  القبللللي 
 0.01  معنوية قدر  والبعد  عل  أسا  مستو 
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حسةةاب الفةةروق بةةين متوسةةط درجةةات القيةةاس البعةةدى للمجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة -د
 بالخوف من اآلخرينللمحور الخاص 

( ، 31درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة التجريبيللللة )أوضللللح  نتللللائج الدراسللللة ا  متوسللللط 
المحسلللوبة  t( ، وبليللل  قيملللة  37ومتوسلللط درجلللا  القيلللا  البعلللد  للمجموعلللة الضلللابطة ) 

( ممللللا يللللدل عللللل  وجللللود فللللرو  معنويللللة بللللي  كللللال ملللل   3.55الجدوليللللة ) t( ، وقيمللللة 10.1)
سلا  مسلتو  معنويلة متوسطا  درجا  القيا  البعد  للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أ

 0.01قدر  
 الفرض الفرعي الثاني:

 أشار  النتائج إل  صحة الفرض الفرعي الثال  وتم التحق  م   لك م  خالل ما يلي :
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبيةة والضةابطة -أ

 بعدم المشاركة االجتماعيةالخاص 
وجلللود فلللرو  معنويلللة  ا  دالللللة اإلحصلللائية بلللي  متوسلللطا  درجلللا   أوضلللح  النتلللائج علللدم

، حيللل   الخللاع بالعالقللة باألسللات ة البعللد القيللا  القبلللي والبعللد  للمجموعللة التجريبيللة علللل 
( ، ومتوسط درجا  المجموعة 27بلي  متوسط درجا  القيا  القبلي  للمجموعة التجريبية )

( ممللا يللدل 2.55الجدوليللة  ) t( ، وقيمللة 2.58المحسللوبة ) t( ، وبليلل  قيمللة 25الضللابطة )
علللل  علللدم وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  متوسلللطا  درجلللا  القيلللا  القبللللي للمجموعلللة 

 0.01التجريبية والضابطة عل  أسا  مستو  معنوية قدر  
 للبعةةد حسةةاب الفةةروق بةةين متوسةةط درجةةات القيةةاس القبلةةي والبعةةدى للمجموعةةة التجريبيةةة-ب

 المشاركة االجتماعيةبعدم الخاص 
أوضح  النتائج وجود فرو  معنويلة  ا  دالللة اإلحصلائية بلي  متوسلطا  درجلا  القياسلي  

، حيللل  بليللل   الخلللاع بالعالقلللة باألسلللات ة البعلللدالقبللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة علللل  
 ( ، وبليل  قيملة20( ، ومتوسط درجا  القيا  البعلد  )27متوسط درجا  القيا  القبلي  )

t ( وقيمللة 13.6المحسللوبة ، )t  ( ممللا يللدل عللل  وجللود فللرو  معنويللة بللي   2.55الجدوليللة )
كال م  متوسطا  درجا  القياسي  القبللي والبعلد  للمجموعلة التجريبيلة علل  أسلا  مسلتو  

 0.01معنوية قدر  
 حساب الفروق بين متوسط درجات القيةاس القبلةى والبعةدى للمجموعةة الضةابطة التجريبيةة-ج

 بعدم المشاركة االجتماعيةالخاص  للبعد
( ، ومتوسلط 25متوسط درجا  القيا  القبل  للمجموعلة الضلابطة )أشار  نتائج الدراسة ا  
 2.89الجدوليلة ) t( ، وقيملة 2.12المحسلوبة ) t( ، وبلي  قيملة 24درجا  القيا  البعد  )
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  القياسللي  القبلللي ( ممللا يللدل عللل  عللدم وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال ملل  متوسللطا  درجللا
 0.01والبعد  عل  أسا  مستو  معنوية قدر  

 حساب الفروق بين متوسط درجات القياس البعدى للمجموعة التجريبية والضابطة التجريبية-د
 :بعدم المشاركة االجتماعيةالخاص  للبعد

( ، 20متوسللللط درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة التجريبيللللة )أوضللللح  نتللللائج الدراسللللة أ  
، وبليللل  قيمللللة   المحسللللوبة  (24ومتوسلللط درجللللا  القيللللا  البعلللد  للمجموعللللة الضللللابطة )

( مملللا يلللدل علللل  وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل   2.55( ، وقيملللة   الجدوليلللة )7.79)
متوسطا  درجا  القيا  البعد  للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أسلا  مسلتو  معنويلة 

 0.01قدر  
 الفرض الفرعي الثالث :

 أشار  النتائج إل  صحة الفرض الفرعي الثال  وتم التحق  م   لك م  خالل ما يل  :
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبيةة والضةابطة -أ

 بالسرحان والتشتتالخاص 
وجلللود فلللرو  معنويلللة  ا  دالللللة اإلحصلللائية بلللي  متوسلللطا  درجلللا   أوضلللح  النتلللائج علللدم

الخلللاع بالمشلللاركة فلللي األنشلللطة  البعلللدالقيلللا  القبللللي للمجموعلللة التجريبيلللة والضلللابطة علللل  
( ، 21، حيلللل  بليلللل  متوسللللط درجللللا  القيللللا  القبلللللي  للمجموعللللة التجريبيللللة ) االجتماعيللللة

 t( ، وقيمللة 2.65المحسللوبة ) tة ( ، وبليلل  قيملل23ومتوسللط درجللا  المجموعللة الضللابطة )
( مما يلدل علل  علدم وجلود فلرو  معنويلة بلي  كلال مل  متوسلطا  درجلا   2.89الجدولية ) 

 0.01القياسي  القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أسا  مستو  معنوية قدر  
 للبعةةدحسةةاب الفةةروق بةةين متوسةةط درجةةات القيةةاس القبلةةي والبعةةدى للمجموعةةة التجريبيةةة -ب

 بالسرحان والتشتتالخاص 
أوضح  النتائج وجود فرو  معنويلة  ا  دالللة اإلحصلائية بلي  متوسلطا  درجلا  القياسلي  
القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية عل  المقيا  ، حي  بلي  متوسط درجا  القيا  القبلي  

( ، وقيملة 12.7المحسلوبة ) t( ، وبليل  قيملة 16( ، ومتوسط درجا  القيا  البعلد   )21)
t  ( مملللا يلللدل عللل  وجلللود فلللرو  معنويللة بلللي  كلللال ملل  متوسلللطا  درجلللا   2.55الجدوليللة )

 0.01القياسي  القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية عل  أسا  مستو  معنوية قدر  
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجةات القيةاس القبلةي والبعةدى للمجموعةة الضةابطة -ج

 والتشتتبالسرحان الخاص 
( ، ومتوسلط 23متوسط درجا  القيا  القبلي للمجموعلة الضلابطة )أشار  نتائج الدراسة أ  
 2.89الجدولية ) t( ، وقيمة 2.41المحسوبة ) t( ، وبلي  قيمة 26درجا  القيا  البعد   )
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( ممللا يللدل عللل  عللدم وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال ملل  متوسللطا  درجللا  القياسللي  القبلللي 
 0.01  أسا  مستو  معنوية قدر  والبعد  عل

 للبعدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس البعدى للمجموعة التجريبية والضابطة -د
 بالسرحان والتشتتالخاص 

( ، 16متوسللللط درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة التجريبيللللة )أوضللللح  نتللللائج الدراسللللة أ  
المحسللللوبة  tوبليلللل  قيمللللة  ( ،26ومتوسللللط درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة الضللللابطة )

( ممللللا يللللدل عللللل  وجللللود فللللرو  معنويللللة بللللي  كللللال ملللل  2.55الجدوليللللة ) t( ، وقيمللللة 8.94)
متوسطا  درجا  القيا  البعد  للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أسلا  مسلتو  معنويلة 

 0.01قدر  
 الفرض الفرعي الرابع :

 التحق  م   لك م  خالل ما يل  :أشار  النتائج إل  صحة الفرض الفرعي الرابع وتم 
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبيةة والضةابطة -أ

 بالقلق واالضطرابالخاص 
أوضلللح  النتلللائج علللدم وجلللود فلللرو  معنويلللة  ا  دالللللة اإلحصلللائية بلللي  متوسلللطا  درجلللا  

، الخلاع باالتجلا  نحلو ملواد الدراسلة البعلدالقيا  القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة عل  
( ، ومتوسلللط درجلللا  27حيللل  بليللل  متوسلللط درجلللا  القيلللا  القبللللي  للمجموعلللة التجريبيلللة )

 2.89الجدوليلة )  t( ، وقيملة 2.12المحسلوبة ) t( ، وبليل  قيملة 26المجموعة الضلابطة  )
  القبلللي ( ممللا يللدل عللل  عللدم وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال ملل  متوسللطا  درجللا  القياسللي

 0.01والبعد  للمجموعة التجريبية عل  أسا  مستو  معنوية قدر  
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلةي والبعةدى للمجموعةة التجريبيةة -ب

 بالقلق واالضطرابالخاص 
أوضح  النتائج وجود فرو  معنويلة  ا  دالللة اإلحصلائية بلي  متوسلطا  درجلا  القياسلي  

( ، 27، حيللل  بليللل  متوسلللط درجلللا  القيلللا  القبللللي )بللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة الق
 t( ، وقيمللللة 15.37المحسللللوبة ) t(، وبليلللل  قيمللللة 21ومتوسللللط درجللللا  القيللللا  البعللللد   )

( مملللا يلللدل علللل  وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  متوسلللطا  درجلللا   2.55الجدوليلللة ) 
 0.01تجريبية عل  أسا  مستو  معنوية قدر  القياسي  القبلي والبعد  للمجموعة ال

 للبعةد حساب الفروق بين متوسط درجةات القيةاس القبلةي والبعةدى للمجموعةة الضةابطة-ج
 بالقلق واالضطرابالخاص 

( ، ومتوسلط 26متوسط درجا  القيا  القبلي للمجموعلة الضلابطة )أشار  نتائج الدراسة أ  
 2.89الجدولية ) t( ، وقيمة 2.09المحسوبة ) t( ، وبلي  قيمة 28درجا  القيا  البعد   )
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( ممللا يللدل عللل  عللدم وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال ملل  متوسللطا  درجللا  القياسللي  القبلللي 
 0.01والبعد  عل  أسا  مستو  معنوية قدر  

 للبعدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس البعدى للمجموعة التجريبية والضابطة -د
 :بالقلق واالضطرابالخاص 

( ، 21درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة التجريبيللللة )أوضللللح  نتللللائج الدراسللللة أ  متوسللللط 
المحسللللوبة  t( ، وبليلللل  قيمللللة 28ومتوسللللط  درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة الضللللابطة )

( مملللا يللللدل عللللل  وجلللود فللللرو  معنويللللة بلللي  كللللال ملللل  2.55الجدوليللللة ) t( ، وقيملللة 11.96)
متوسطا  درجا  القيا  البعد  للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أسلا  مسلتو  معنويلة 

 .0.01قدر  
 الفرض الفرعي الخامس :

 خالل ما يل  : أشار  النتائج إل  صحة الفرض الفرعي األول وتم التحق  م   لك م 
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبيةة والضةابطة -أ

 بضعف المكانة االجتماعيةالخاص 
وجلللود فلللرو  معنويلللة  ا  دالللللة اإلحصلللائية بلللي  متوسلللطا  درجلللا   أوضلللح  النتلللائج علللدم

القيللا  القبلللي للمجموعللة التجريبيللة والضللابطة للمحللور الخللاع بتنظلليم الوقلل  ، حيلل  بليلل  
( ، ومتوسللللط درجللللا  المجموعللللة 24متوسلللط درجللللا  القيللللا  القبلللللي  للمجموعلللة التجريبيللللة )

( ممللا يللدل 2.89الجدوليللة ) tوقيمللة  ( ،1.91المحسللوبة ) t( ، وبليلل  قيمللة 23الضللابطة  )
عللل  علللدم وجللود فلللرو  معنويللة بلللي  متوسللطا  درجلللا  القيللا  القبللللي للمجموعللة التجريبيلللة 

 0.01والضابطة عل  أسا  مستو  معنوية قدر  
 للبعةدحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلةي والبعةدى للمجموعةة التجريبيةة -ب

 بضعف المكانة االجتماعيةالخاص 
أوضح  النتائج وجود فرو  معنويلة  ا  دالللة اإلحصلائية بلي  متوسلطا  درجلا  القياسلي  
القبللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة للمحلللور الخلللاع بتنظللليم الوقللل ، حيللل  بليللل  متوسلللط 

 t( ، وبليلللل  قيمللللة 18( ، ومتوسللللط درجللللا  القيللللا  البعللللد  )24درجللللا  القيللللا  القبلللللي )
( ممللا يللدل عللل  وجللود فللرو  معنويللة بللي  كللال 2.55لجدوليللة )ا t( ، وقيمللة 5.73المحسللوبة )

مللل  متوسلللطا  درجلللا  القياسلللي  القبللللي والبعلللد  للمجموعلللة التجريبيلللة علللل  أسلللا  مسلللتو  
 .0.01معنوية قدر  

 للبعةد حساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة :-ج
 بضعف المكانة االجتماعيةالخاص 
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( ، ومتوسلط 23درجا  القيا  القبل  للمجموعلة الضلابطة )أشار  نتائج الدراسة ا  متوسط 
( 2.89الجدولية ) t( ، وقيمة 2.87المحسوبة ) t( ، وبلي  قيمة 24درجا  القيا  البعد  )

مملللا يلللدل علللل  علللدم وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  متوسلللطا  درجلللا  القياسلللي  القبللللي 
 0.01و  معنوية قدر  والبعد  عل  أسا  مست

 حسةةاب الفةةروق بةةين متوسةةط  درجةةات القيةةاس البعةةدى للمجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة-د
 بضعف المكانة االجتماعيةالخاص  للبعد

( ، 18درجللللا  القيللللا  البعللللد  للمجموعللللة التجريبيللللة )متوسللللط أوضللللح  نتللللائج الدراسللللة أ  
المحسلللوبة  t( ، وبليللل  قيملللة  24درجلللا  القيلللا  البعلللد  للمجموعلللة الضلللابطة )  متوسلللطو 
( مملللا يلللدل علللل  وجلللود فلللرو  معنويلللة بلللي  كلللال مللل  2.55الجدوليلللة ) t( ، وقيملللة 12.73)

درجا  القيا  البعد  للمجموعة التجريبية والضابطة عل  أسلا  مسلتو  معنويلة متوسطا  
 0.01قدر  

 تفسير النتائج : 

 الفرعية الفروض وكذا للدراسة الرئيسي الفرض صحة عن الدراسة نتائج أسفرت

 والميل الجامعية األنشطة في والمشاركة باألساتذة والعالقة بالزمالء العالقة وهم منه المنبثقين

 فاعلية ذو كان التوجيه برنامج أن يعني وهذا ، االستذكار وعادات الوقت وتنظيم الدراسة إلى

 قائما   كان بما مقارنة يةالعزلة االجتماع تحسين حيث من وذلك المكفوفين الطالب مع واضحة

 . المهني التدخل قبل

 لحاالت المختلفة بأبعاده العزلة االجتماعية مقياس علي حدث الذي التغير تفسير ويمكن

 :إلي الخاصة التجريبية المجموعة

 التوافق تحسين على العمل في البدء بعدم( الباحث من بتعليمات) الموجهين الطالب حرص -

 حاالت مع التفاعل بداية أن حيث ، المهنية العالقة نمو من التأكد بعد إال الحالة مع الجامعي

 للموجهين فرصة وجدت وبالتالي عليهم، المؤثرة االنفعاالت من العديد وجود أوضحت الدراسة

 والتنفيس ذاتهم عن التعبير وزيادة السلبية من التخلص على المكفوفين الطالب لمساعده

 الطالب وبين الموجهين الطالب بين المتبادل واالحترام الثقة بدأت ذلك خالل ومن الوجدانى،

 .جيد بشكل تنشأ( المهنية العالقة نمو) المكفوفين

 حده من التخفيف علي ساعدهم المكفوفين للطالب الموجهين قبل من األكبر الدعم تقديم -

 الطالب شعور إلى أدي بأدوارهم الموجهين الطالب فقيام. يواجهونها التي مشكالتهم

 وذلك العاديين الطالب زمالئهم من المكفوفين للطالب أقرب فليس. بالثقة المكفوفين
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 يشعر وعندما. األسرة أفراد مع تواجدهم من أكثر طويلة لفترات بعضهم مع لتواجدهم

 بالعاديين ثقته إلي يؤدي ذلك فإن أجلهم من الموجهين الطالب يبذلها التي بالمحاوالت الكفيف

 .العاديين الزمالء مع توافقه ثم ومن

 معهم يتفاعل اللذين العاديين الطالب بعض بتوعية والباحث الموجهين الطالب قيام أن -

 المكفوفين تقبل إلي أدت المكفوفين الطالب نحو السليمة باالتجاهات المكفوفين الطالب

 علي النهاية في انعكس الذي والطمأنينة باألمن شعورهم في ساهم مما إعاقتهم عن والرضا

 .الجامعية األنشطة في ومشاركتهم بزمالئهم عالقاتهم

 األكاديمي المرشد الباحث أن باعتبار) المكفوفين الطالب أساتذة بتوعية الباحث قيام أن -

 معاملة تغير إلي أدت المكفوفين الطالب نحو السليمة باالتجاهات( المكفوفين للطالب

 وعدم بأساتذتهم المكفوفين الطالب عالقة تحسين على ساعد مما المكفوفين للطالب األساتذة

 هؤالء مع للتفوق محاولة في االستذكار عادات تغير على ذلك ساعد بل بالنبذ شعورهم

 ساعد وقد. األساتذة مع العالقة على ويحافظوا العاديين من أقل ليسوا أنهم ليثبتوا األساتذة

 بعادات يتعلق فيما والنصح التوجيه بتقديم الموجهين الطالب قيام أيضا ذلك تحقيق على

 .المذاكرة أثناء معهم والجلوس بل بمتابعتهم والقيام االستذكار

 وتحسين سلوكياتهم علي طرأت التي اإليجابية بالتغيرات المكفوفين الطالب يشعر عندما أنه -

 .األفضل إلي التغير في االستمرار على يحرصون  فإنهم الجامعي توافقهم

 ذلك ساعد ، المقابالت بعض وحضور بل( أسبوعيا) للموجهين المستمرة بالمتابعة الباحث قيام -

 قيام أن كما. الصعوبات بعض وتذليل بل يفعلوه أن يجب لما الموجهين الطالب توجيه في

 بأساتذتهم عالقتهم تحسين على ساعد المكفوفين والطالب األساتذة بين الوسيط بدور الباحث

 للحفاظ المذاكرة يستطيعون لكي أوقاتهم تنظيم وبالتالي لدراستهم ميولهم تغيير إلى أدى مما

 .األساتذة مع الجيدة العالقة على

 إرادتهم، عن الخارجة الظروف بسبب لهم اآلخرين لتقدير حاجة في المكفوفين الطالب أن -

 أخرى نواحي في قدرات من لديهم لما االستحسان كلمات إلى لالستماع متشوقين ويكونوا

 وتقدير بتقديرهم الموجهين الطالب قام حينما واضحا ذلك ظهر وقد. إعاقتهم رغم كثيرة
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 أنهم حيث ، الفور على لهم باالستجابة المكفوفين الطالب مما أدى الى قيام ، ظروفهم

 .الذات اعتبار عاطفة فيهم كثير جهود ألية ناجحة استجابة يستجيبون

 ساعد( أكثر وأحيانا أسبوعيا مرتين) باستمرار والتشجيع الدعم بتقديم الموجهين الطالب قيام -

 أسلوب تعديل في سواء ودعمها المكفوفين الطالب شخصيات في القوة نقاط اكتشاف في

 عادات تغيير وعلى قدراتهم ينمي الذي المناسب االجتماعي للنشاط بتوجيههم أو المذاكرة

 عادات وتغيير البعض لدى الجامعية األنشطة في والمشاركة ، البعض لدى االستذكار

 . دراستهم نحو ميولهم تغيير على ساعد مما آخرين لدى للمحاضرة االستماع

 الدراسات نتائج من العديد مع كبير حد إلي تتفق الدراسة عنها أسفرت التي النتائج ولعل

 األكبر األخ أداه باستخدام أو التوجيه برنامج باستخدام التدخل فاعلية أثبتت التي األجنبية

 Thompson) ودراسة( Waller & Whittle, 1999) دراسة مثل ، BBBS الكبرى واألخت

& Vance, 2001 )ودراسة (Brescia, 2006 )ودراسة (Dolan, et al, 2011 )ودراسة 

(DuBois, et al, 2011 )ودراسة (Brady & Curtin, 2012.)  
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