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 باللغة العربية ملخص الدراسةأوال 
 مقدمة:  الأواًل: 

 ،االحتياجات الخاصة يعد ضرورة اجتماعية واقتصادية ي مجتمع بفئة ذويأ اىتمام
 ،قى وتقدم ىذا المجتمع ومدى رعايتو لجميع أفرادهنستطيع من خاللو الحكم عمى مدى رُ  ومعياراً 

وقدرتو عمى توجييو سموك  ،بثرواتو البشرية موفأصبح يقاس حضارة المجتمع بمدى حسن اىتما
 .دموتسيم في تق التيأفراده الوجية البنائية 

تأثير سمبي عمى السموك االجتماعي لمفرد، حيث ينفصل الفرد عن  البصرية ولإلعاقة
البيئة الخارجية المحيطة بو مما يترتب عميو مشكالت كثيرة في عمميات النمو والتفاعل 

اليومية وتعبيراتيم الوجيية،  تو مالحظة سموك اآلخرين وأنشطتيموعدم استطاع ،االجتماعي
يم لالحتكاك باآلخرين واالتصال بالعالم مم والفرص االجتماعية المتاحة أماوكذلك نقص خبراتي

 .الخارجي المحيط بيم 
يعانون  حيثُ  ،لذلك تتميز فئة المعاقين بصريًا ببعض الخصائص االنفعالية والسموكية

 ،وقصور كبير في مياراتيم االجتماعية ونقص حاد ،من قصور واضح في الجانب االجتماعي
مما يترتب عميو العديد من المشكالت والسموكيات السمبية التى تحول بينيم  وبين أم كانية 

ما  ةكثيرًا ما يمجئون إلى االنحرافات السموكية نتيج اذإتعايشيم بشكل مقبول مع اآلخرين، 
 حباطات في الحياة  اليومية .  ايالقونو من 

ذا كا    في نطاق االجتماعيتوجو سموكيم  التي األىداف تحدد لألبناء األسرةنت وا 
الذي  ،السوي األسريتتميز بالمناخ  التي ىيالسوية  األسرةف االجتماعي العام،والثقافي  السياق

تتمكن  التيوىى  ،اإليجابيالسموك االجتماعي  األبناءيكون من العوامل األساسية في اكتساب 
 ،منذ بداية حياتو اجتماعًياتعمل عمى تنشئة الطفل  والتي ،من تأدية وظائفيا المنوطة بيا بكفاءة

وتساعده في تحويمو من شخص  المباقةفتتعيده بالتثقيف والتعميم والتمقين لمبادئ حسن المعاممة و 
ويسمك سموكيات اجتماعية  ،يشارك الجماعة حياتيا ألنشخص صالح  إلى ميول وغرائز ىذو 

 .(التعاون -)اإليثار مثل ،إيجابية
تمارس تأثيرىا عمى المراىق  التييمثل أىم القوى  ،األسرةأن الجو السائد في محيط  أي
ذا ما فشمت  ،وتتجاذبو السيئ الذي  أثرهسيكون لذلك  ،في القيام ببعض وظائفيا السابقة األسرةوا 
إذ تعوقيم عن  ؛األسرةعمى أفراد  وأن ليذه المشكالت أثرفي صورة مشكالت متنوعة،  يظير

 . األسرةتفكك  إلىمما يؤدى ، أداء وظائفيم وأدوارىم االجتماعية
 عمى التدريب إلىالحاجة أمس  المفككة في األسر المكفوفين من نفالمراىقيُ  لذا
 عاجالّ  أنيم والسيما ؛اآلخرين االجتماعي اإليجابي مع لمتفاعل تؤىميم التياإليجابية  السموكيات
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 المراىقين تدريب أىمية تبدو ىنا ومن، الحياة ويخوضون ،مدارسيم يتركون أم آجاًل سوف
 عمى مجتمعيم، والعمل في لدمجيم تؤىميم التياإليجابية  السموكيات بعض عمى المكفوفين
مكاناتيو  طاقاتيم من االستفادة  تدريبية منظمة خبرات تييئة خالل من ؛ممكن حد أقصى إلىم ا 
  .ونجاح وفاعمية ،بكفاءة حوليم من مع التفاعل عمى تساعدىم ،تعميمية

متعدد الوسائل  (Selective Counseling) اإلرشاد االنتقائي أىدافَ من إذا كان 
الصورة  وتغييرُ  مشاعر إيجابية، إلىالمشاعر  سموك إيجابي فعال، وتغييرُ  إلىالسموك  تغييرُ 

 . الخاطئة فكاروتصحيح األ ،صورة إيجابية إلىالعقمية السمبية لمذات 
السموك االجتماعي ب األسريالتفكك  عالقةالتعرف عمى  إلىسعت ىذه الدراسة  لذا
عداد و  ،لدى المراىقين المكفوفين اإليجابي  االجتماعي السموك لتحسين انتقائي إرشاديبرنامج ا 
 .لدييم اإليجابي

 :الدراسة مشكمة :ثانياً 
 : التالي الرئيسياالجابة عمى السؤال  فيوتتحدد مشكمة الدراسة 

 إرشاديفاعمية برنامج مدى وما  ؟اإليجابيبالسموك االجتماعي  األسري التفكك ما عالقة
 أسر مفككة؟ المكفوفين منلدى المراىقين  اإليجابيفي تحسين السموك االجتماعي  انتقائي

 الدراسة:: أهداف ثالثا
 لدى اإليجابي االجتماعي السموك عمىتؤثر  التي األسريالتفكك مشكالت  عمىالتعرف  -1

 الدراسة.عينة  المكفوفينالمراهقين 
 لدى اإليجابي االجتماعيالسموك  تحسين فيانتقائي  برنامج إرشاد يةمعافالتحقق من  -2

 الدراسة.عينة المكفوفين  المراىقين

 االجتماعيالسموك  تحسين فياالنتقائي  البرنامج اإلرشادي يةمعافالتحقق من استمرارية  -3
 الدراسة. عينة لدى اإليجابي

 : أهمية الدراسة:رابعا
 ( األهمية النظرية:1) 
 األسرالمكفوفين من بعض المراىقين  لدى اإليجابي االجتماعيالسموك مستوى الكشف عن  -1

مع االخرين وتقدير  االجتماعيةيؤثر بشكل مباشر عمى التفاعل والعالقات  والذي، المفككة
  .النفسيالذات وذلك لتحقيق التوافق 

 يمكن  التيالموضوعات  من بكل أشكالو يعد اإليجابي االجتماعي دراسة السموك نإ -2
وىو من الموضوعات الجديرة  ،دلمفر االجتماعيةوالصحة النفسية دعم وتحقيق من خالليا 

 بالدراسة.
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 ( األهمية التطبيقية:2)
 تعمموو، عمى المراىقين المكفووفين والقائمين لألخصائيينيمكن  انتقائي إرشادي برنامجتقديم  .1

 بخوالف المكفووفين -أيضوا–فئوات خاصوة وكيفيوو اسوتخدامو لمسواعدة الموراىقين المكفووفين و 
 .اإليجابي االجتماعيالسموك  عمى تحسين

 حدود الدراسة: :خامساً 
 عينة:ال -1

ر الكموي مون ذوي فقودان البصو مراىوق( 100تكونت عينة  الدراسوة الحاليوة عموى عينوة مون )      
العوووام  فوووي (16.6اجتمووواعي إيجوووابي مووونخفض بمتوسوووط عموووري قووودره ) أسووور مفككوووة لووودييم سوووموك

ة آخوري اسوتطالعية لمتأكود مون كفواءة المقواييس المعودسبقتيا عينة  والتي، 2012/2012الدراسي 
من الب من ط ( طالب14ينة إرشادية  تكونت من )، كما تمتيا عوالمستخدمة في الدراسة الحالية

( طالوب وطالبوة 2مجموعوة تجريبيوة وعوددىا ) :تم تقسيميا إلى مجموعتين ، وقدمدارس المكفوفين
 ( طالب وطالبة، وذلك لمتأكد من فروض الدراسة وتحقيق أىدافيا.2ومجموعة ضابطة وعددىا )

 ات:دو اال -2
                            (الباحثة إعداد:)          . المكفوفين المراىقين لدى اإليجابي مقياس السموك االجتماعي( 1
 الباحثة ( )إعداد:    .                                            األسريالتفكك  مقياس( 2
 ين.المكفوف المراىقين لدى اإليجابي االجتماعي السموك حسينلتانتقائي  برنامج إرشادي( 3

 الباحثة( إعداد:)                                                            
  الدراسة:منهج  -3ً

 التجريبي. شبو المنيج -ب                          الوصفي. المنيج - أ

 : فروض الدراسة:سادسا
ب     ين متوس      طاا درج     اا أ       راد عين      ة  إحصووووووائًياارتباطي     ب س      البة دال     ة   عالقووووووةد توج      .1

االنفص         ال، ال ج         ر( ، )الط          ق، الخم           األسوووووووووريالبح         ا عم           مقي         اس التفك         ك 
 اإليجابي االجتماعي السموكومتوسطاا درجات م عم  مقياس 

المجموعة التجريبية  أفراد درجاتمتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق جدتو .2
 بعد اإليجابي االجتماعي السموك مقياس مىالبعدي ع القياس فيالضابطة  والمجموعة

 التجريبية.المجموعة  البرنامج لصالح تطبيق
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المجموعة التجريبية  أفراد درجاتمتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق جدتو  .3
 لصالح اإليجابي االجتماعي السموك مقياس البعدي عمى والقياسالقبمي  القياس في

   .البعدي القياس
المجموعة التجريبية  أفراد درجاتمتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .4

 تطبيق بعد وذلك اإليجابي االجتماعي السموك عمى مقياس والتبعيي البعد القياس في
 .بش رينالبرنامج 

 الدراسة: نتائج
ب      ين متوس       طاا درج      اا أ        راد عين       ة  إحصوووووووائًياارتباطي      ب س       البة دال      ة   عالقوووووووةد توج       .1

االنفص          ال، ال ج          ر( ، )الط           ق، الخم            األسووووووووووريالبح          ا عم            مقي          اس التفك          ك 
عنووووود مسوووووتوى داللوووووة  اإليجوووووابي االجتمووووواعي السوووووموكومتوس     طاا درج     ات م عم       مقي     اس 

(0.01) 
فوووووووروق ذات داللوووووووة إحصوووووووائية بوووووووين متوسوووووووطي رتوووووووب درجوووووووات أفوووووووراد المجموعوووووووة  وج       دا .2

التجريبيوووووة والمجموعوووووة الضوووووابطة فوووووي القيووووواس البعووووودي عموووووى مقيووووواس السوووووموك االجتمووووواعي 
عنوووود مسووووتوى  التجريبيووووة شووووبوبعوووود تطبيووووق البرنووووامج لصووووالح المجموعووووة  أبعووووادهو اإليجووووابي
 .(.0.01داللة )

فوووووووروق ذات داللوووووووة إحصوووووووائية بوووووووين متوسوووووووطي رتوووووووب درجوووووووات أفوووووووراد المجموعوووووووة  وج       دا .3
التجريبيوووووووة فوووووووي القيووووووواس القبموووووووي والقيووووووواس البعووووووودي عموووووووى مقيووووووواس السوووووووموك االجتموووووووواعي 

 .(0.05عند مستوى داللة ) لصالح القياس البعدي أبعادهو اإليجابي
موعوووووووة فوووووووروٌق ذات داللوووووووٍة إحصوووووووائية بووووووويَن ُمتوِسوووووووط رتوووووووب درجوووووووات أفوووووووراد المجال توج       د  .4

التجريبيوووووووووة فوووووووووي القياسوووووووووين البعووووووووودي والتتبعوووووووووى عموووووووووى درجوووووووووات أبعووووووووواد مقيووووووووواس السوووووووووموك 
 ش رين .بالبرنامج  تطبيق بعد وذلك االجتماعي اإليجابي والدرجة الكمية

 
.
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Summary 

Introduction 

Every society interest in the population of individuals with special 

needs became a social and economic necessity, and a criterion through 

which we can judge this society progress and its care to all its members. 

Civilization of any society has become accounted in its interest with 

human wealth, and its ability to guide its members' behavior positively 

that may contribute to its progress. 

Visual impairment has a negative impact on the individual social 

behavior, as the individual disintegrated from the surrounding external 

environment, resulting in many problems in the processes of 

development, social interaction, unable to observe others behavior, their 

daily activities and facial expressions, as well as his lack of experience 

and social opportunities available to them to integrate with others and 

contact with his surrounding outside world. 

Therefore, visually impaired population is characterized by some 

emotional and behavioral characteristics, they may suffer from obvious 

deficiencies in social domain, severe shortage and significant deficiencies 

in their social skills, which entails many behavioral problems which 

prevents them from the possibilities of acceptable coexistence with others 

as a result of their frustrations in everyday life. 

If family determines its children objectives that guide their social 

behavior within the general cultural and social context, then the right 

family that is characterized by a normal family climate, which is the key 

factor in their children acquisition of positive social behavior, and is able 

to perform its assigned functions, and it works to socialize the child from 

the beginning of his life, it undertakes to educate, and instill the principles 

of good treatment and help them to transform from an individual with a 

tendency and instincts to a good individual to share the life of the group, 

and behaves positive social behaviors, such as (altruism - cooperation). 

This means that the prevailing atmosphere in family is the most 

important force that exert influence and attract adolescent, if family fails 

to perform some of its previous functions, this will have a bad impact, 

which appears in the form of various problems, and that these problems 

affect the family members; it hinders them Perform their functions, social 

roles, and leading to family disintegration. 

Hence, Blind adolescents from disintegrated families are in gross 

need of training in positive behaviors that enable them to interact 

positively with others, in particular, sooner or later they will leave their 

schools and go to life, hence the importance of training blind teenagers on 

some positive behaviors that enable them to integrate into their society 

and to make the most use of their potentials; through creating an 
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experienced educational training organization, help them to interact with 

those around them efficiently, and successfully. 

If the goals of selective counseling are to change behavior into 

effective positive behavior, change feelings into positive emotions, 

change the negative mental image of oneself into a positive image, and 

correct misconceptions. 

Therefore, the current study sought to identify the relationship of 

family disintegration and positive social behavior in blind adolescents, 

and to develop a selective counseling program to improve their positive 

social behavior. 

[Study Problem: 

The current study problem determined in answering the following key 

question: 

What is the relationship of family disintegration and positive social 

behavior? How effective is a selective counseling program in improving 

positive social behavior in blind adolescents from disintegrated families? 

Study Objectives: 

1. To identify the family disintegration problems that may affect the 

positive social behavior in blind adolescents. 

2. To verify the effectiveness of a selective counseling program in 

improving positive social behavior in blind adolescents. 

3. To verify the continuity effectiveness of the selective counseling 

program in improving positive social behavior in the study sample. 

Study importance: 

Theoretical significance: 

1. Identify the level of positive social behavior in some blind 

adolescents from disintegrated families, which directly affects the 

interaction and social relations with others and self-esteem to 

achieve psychological adjustment. 

2. Investigating the positive social behavior in all its forms is one of 

the topics that through which support and achieve the individual 

psychological and social health, which is worthy of study. 

practical importance: 

1. To provide a scale for positive social behavior in blind adolescents, 

and family disintegration scale that may help workers and those 

interested in the field of visual impairment. 
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2. To Provide a selective counseling program that can be learned by 

professionals and practitioners of blind adolescents, and how to use 

it to help blind adolescents and special populations as well as blind 

individuals to improve positive social behavior. 

Study limitations: 

1- Sample: 

       The current study sample consisted of (100) adolescents with total 

vision loss from disintegrated families with low positive social behavior 

with an average age of (16.6) in the academic year 2017/2018, which was 

preceded by another exploratory sample to confirm the efficiency of the 

prepared and used study scales, it was followed by an experiential sample 

consisting of (14) students from Schools for the Blind. It was divided into 

two groups: an experimental group (7) male and a control group (7) male 

and female students, to verify the study hypotheses and achieve its 

objectives. 

2-Study Tools: 

1. Positive social behavior in blind adolescent scale (by the 

researcher). 

2. Family disintegration Scale (by the researcher). 

3. Selective counseling program to improve positive social behavior 

in blind adolescents (by the researcher). 

3-Study Approach: 

 The descriptive approach. 

 The quasi-experimental approach.  

Study Hypothesis: 

1. There is a statistically negative correlation between the sample 

mean scores on family disintegration scale (Divorce - khola - 

Separation - Abandonment) and their mean scores on positive 

social behavior scale. 

2. There are significant statistically differences between the mean 

rank scores of the experimental and control groups in post 

assessment of positive social behavior scale after conducting the 

program favoring the experimental group.  
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3. There are significant statistically differences between the mean 

rank scores of the experimental group in pre and post assessment 

of positive social behavior scale favoring the post assessment.  

4. There are no significant statistically differences between the 

mean rank scores of the experimental group in post assessment 

and follow-up of positive social behavior scale after graduation 

(two months).  

Study results: 

1. There is a statistically negative correlation between the sample 

mean scores on family disintegration scale (Divorce - khola - 

Separation - Abandonment) and their mean scores on positive 

social behavior scale at (0.01).  

2. There are significant statistically differences between the mean 

rank scores of the experimental and control groups in post 

assessment of positive social behavior scale and its dimensions 

after conducting the program favoring the experimental group at 

the level of significance (0.01).  

3. There are significant statistically differences between the mean 

rank scores of the experimental group in pre and post 

assessment of positive social behavior scale and its dimensions 

favoring the post assessment at the level of significance (0.05).  

4. There are no significant statistically differences between the 

mean rank scores of the experimental group in post assessment 

and follow-up of positive social behavior scale and the total 

score after graduation (two months). 
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