
 
 

 
           

 كمية التربية           
 قسم الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي

 
 
 

 
 

برنامج إرشادي أسري وأثره فً تفعٌل الدور الوالدي 
ذوي اإلعاقات  أبنائهملتنمٌة مهارات إدارة الذات لدى 

 العقلٌة البسٌطة
 
 

 
 رسالة مقدمة

 في التربيةالفلسفة  دكتوراهللحصول على درجة 
 وإرشاد نفسي صحة نفسيةتخصص 

 
 

 إعداد الباحثة 
  أسماء أحمد محمد صبد العال 

 
 إشراف
 

  أ.د/إبراهٌم زكً قشقوش

 أستاذ الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي
 جامعة عيف شمس -كمية التربية

  د/أحمد السٌد عبد المنعم 

 الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي  مدرس
 جامعة عيف شمس -كمية التربية

َُِٔ-ُّْٕ 
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 جامعة عيف شمس
  كمية التربية

 كاإلرشاد النفسي قسـ الصحة النفسية
 
 

برنامج إرشادم أسرم كأثره في تفعيؿ الدكر الكالدم لتنمية  : عنوان الرسالة
 .ميارات إدارة الذات لدل أبنائيـ ذكم اإلعاقات العقمية البسيطة

 
 

 . أسماء أحمد محمد عبد العاؿ :اسم الباحثة
 

 .في التربيةالفمسفة  دكتكراهالدرجة العممية: 
 

 كاإلرشاد النفسي. الصحة النفسية: القسم التابع لو
 

 . لتربيةا :اسم الكمية
 

 .عيف شمس :اسم الجامعة
 

 .ََِٕ :سنة التخرج
 

 : سنة المنح
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 جامعة عيف شمس
 كمية التربية

 قسـ الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي

 
 رسالة دكتوراه

 
 . أسماء أحمد محمد عبد العاؿالباحثة   :اسم 

برنامج إرشادم أسرم كأثره في تفعيؿ الدكر الكالدم لتنمية ميارات إدارة الذات  عنوان الرسالة :
 .لدل أبنائيـ ذكم اإلعاقات العقمية البسيطة

 

 دكتكراه الفمسفة في التربية. :اسم الدرجة
 

 لجنة اإلشراف

 .كمية التربية جامعة عيف شمس - أستاذ الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي: إبراىيم زكى قشقوش.د/ أ - 1
 .شمس كمية التربية جامعة عيف - كاإلرشاد النفسيالصحة النفسية  مدرس: أحمد السيد عبد المنعم/ د - 2
 

 لجنة المناقشة
.)رئيسرررًا و كميػػػة التربيػػة جامعػػػة عػػيف شػػػمس -أسػػتاذ الصػػػحة النفسػػية كاإلرشػػػاد النفسػػي  :أ.د/ إبررراىيم زكرررى قشرررقوش

 مشرفًا(
)عضرروًا كميػػة التربيػػة جامعػػة اإلسػػكندرية. –أسػػتاذ كرئػػيس قسػػـ عمػػـ الػػنفس التربػػكم: أ.د/ محمررود عبررد الحمرريم منسررى

 ومناقشًا( 

عضرروًا )كميػػة التربيػػة جامعػػة أسػػيكط.  -أسػػتاذ كرئػػيس قسػػـ الصػػحة النفسػػية  البحيررري: محمرردأ.د/ عبررد الرقيرر  
 ومناقشًا(

 
 

 3102/  01/ 7    تارٌخ البحث
 الدراسات العلٌا 

      3106/ 3/  01 ختم االجازة                        أجٌزت الرسالة بتارٌخ 
 
 
 

 موافقة مجلس الكلٌة                     موافقة مجلس الجامعة 
           /  /                                             /   / 
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 ص الدراسةمخستم
برنامج إرشادم أسػرم كأثػره فػي تفعيػؿ الػدكر الكالػدم لتنميػة ميػارات إدارة الػذات :  عنوان الرسالة

 لدل أبنائيـ ذكم اإلعاقات العقمية البسيطة.
تنميػة ميػارات إدارة الػذات لػدل  ترشػيد كتػدعيـ فاعميػة ممارسػة الػدكر الكالػدل فػ  : ةىدف الدراسر

 أبنائيـ ذكل االعاقات العقمية البسيطة.

 التجريبي.شبو تعتمد الدراسة الحالية عم  استخداـ المنيج : منيج الدراسة
ميػػػات األبػػػاء ك اآل( مػػػف َِف )ك تضػػػـ عينػػػة الدراسػػػة مجمكعػػػة كميػػػة قكاميػػػا عشػػػر  :عينرررة الدراسرررة
 ـمػػنخفض فػي ميػػارات إدارة الػذات كالػػذيف تتػراكح أعمػػارىالقيف عقميػػان ذكم المسػتكل اكأطفػاليـ المعػ

تقسريم العينرة إلرى مجمروعتين كمرا قرد ترم و  ( سنة.ُِ -ٔ) ةعشر  اثنتيالزمنية ما بيف ستة إل  
 يمي:

 إناث( ٓذككر،  ٓ) المعاقيف عقميان  طفاؿاأل( مف َُتضـ عشرة ) المجموعة التجريبية:
 .أميات( ٕآباء، ك  ّ)كأسرىـ  

 إناث( ٓذككر،  ٓ) المعاقيف عقميان  طفاؿاأل( مف َُتضـ عشرة ) لضابطة:المجموعة ا
 أميات(. ٕآباء، ك  ّ)كأسرىـ   

 تتطمب الدراسة الحالية االستعانة بمجمكعة مف األدكات ىي: :أدوات الدراسة
الصكرة الخامسة )إعداد/محمكد أبك النيؿ، محمد طو، عبد -مقياس بينيو لمذكاء .ُ

 .(َُُِ:المكجكد عبد السميع
مقياس المستكل االقتصادم االجتماعي لؤلسرة المصرية )إعداد/ عبد العزيز  .ِ

 (.ََِٔالشخص: 
 مقياس ميارات إدارة الذات.)إعداد/ الباحثة(. .ّ
 برنامج إرشادم أسرم.)إعداد/ الباحثة(.  .ْ

فاعميػػة البرنػػامج اإلرشػػادم األسػػرم فػػي تفعيػػؿ الػػدكر أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة إلػػ  : نتررائج الدراسررة
 .الكالدم كتحسيف ميارات إدارة الذات لدل أبنائيـ مف ذكم اإلعاقات العقمية البسيطة

 
 الكممات المفتاحية:

 Family Counseling Programبرنامج إرشادل أسرل 
   Self-management Skillsميارات إدارة الذات  

  Mild Intellectual Disabilitiesاالعاقات العقمية البسيطة 
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 وتقديرشكر 
، فالحمػػػػد   رب العػػػػالميف حمػػػػدان كثيػػػػران، كالصػػػػبلة كالسػػػػبلـ عمػػػػ  سػػػػيدنا محمػػػػد خػػػػاتـ النبيػػػػي

 كالمبعكث رحمة لمعالميف عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ..،
متنػػػاف، كالعرفػػػاف بالجميػػؿ، لؤلسػػػتاذ الػػػدكتكر/إبراىيـ يسػػعدني أف أتكجػػػو بخػػػالص الشػػكر ك اال

جامعػة عػيف شػمس. كالػذل تفضػػؿ -بكميػة التربيػةالنفسػي كاإلرشػاد قشػقكش أسػتاذ الصػحة النفسػية 
فػػػودعك لػػػو  باإلشػػػراؼ عمػػػ  ىػػػذا البحػػػث، كقػػػدـ كػػػؿ العػػػكف كالنصػػػح كالتكجيػػػو طػػػكاؿ فتػػػرة البحػػػث،

 بالصحة كالعافية، كجزاه ا  خير الجزاء.
الصػػػحة  أحمػػػد السػػيد مػػػدرسد/حتػػراـ ألسػػػتاذم الفاضػػؿ كمػػا يسػػػعدني أف أتقػػدـ بخػػػالص اإل

كالػذم شػريفت برشػرافو عمػ  بحثػي فمػو  جامعػة عػيف شػمس.-بكمية التربيػة د النفسيكاإلرشاالنفسية 
 حتراـ.كؿ التقدير كاال

كرئيس قسـ عمـ النفس أستاذ  محمكد منس / الدكتكر أتقدـ بكؿ الشكر كالتقدير لؤلستاذك 
 . كالذم يسعدني مكافقتو عم  مناقشة ىذا البحثاإلسكندريةجامعة  -بكمية التربية  التربكم

 المتكاضع جزاه ا  خير الجزاء.
 كرئيس قسـ أستاذ عبد الرقيب البحيرم/ الدكتكر أتقدـ بكؿ الشكر كالتقدير لؤلستاذكما 

. كالذم يسعدني مكافقتو عم  مناقشة ىذا البحث أسيكطجامعة  -بكمية التربية الصحة النفسية 
 المتكاضع جزاه ا  خير الجزاء.

مػع باقػػة مػف الػػكركد ألبػي كأمػػي منػارة الطريػػؽ، كالمػذاف أىػػدم ككػؿ الحػػب كالعرفػاف بالجميػػؿ، 
كمػػا  ثمػرة ىػذا البحػث ليمػا كأدعػػك ليمػا ا  بػدكاـ الصػحة كالعافيػة كجزاىمػػا ا  عنػي خيػر الجػزاء.

 أىديو إل  أخكاتي األعزاء، كالذيف كانكا يقدـ لي يد العكف كالمساعدة.
 العكف مف صديقاتي كزميبلتي العزيزات. حتراـ لكؿ مف يساعدني كقدـ لي يدككؿ الحب كاال

، أمػا مػف ألفمػتيـ مػف ليػر قصػد فيػـ أصػحاب فضػؿ ىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضػؿ
 كأكل  الناس بالشكر كاالعتزاز.

كالحمػػد   رب العػػالميف كالصػػبلة ، جػػزل ا  الجميػػع عنػػي خيػػر الجػػزاء... إنػػو سػػميع مجيػػب
كالسػػبلـ عمػػيكـ كرحمػػة ا   كعمػػ  آلػػو كصػػحبًو كسػػمـ،كالسػػبلـ عمػػ  أفضػػؿ المرسػػميف سػػيدنا محمػػد 

 كبركاتو،،،
 الباحثة
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 فيرس الموضوعات
 اتالصفح الموضوع

 ث .مستخمص الدراسة
 ج .شكر كتقدير

 ح .مكضكعاتفيرس ال
 ذ فيرس المبلحؽ.
 ر فيرس الجداكؿ.

 ُ "مدخل إلى الدراسة". الفصل األول
 ِ مقدمة.                                     

 ْ مشكمة البحث.
 ٔ                                                                                                         ىدؼ الدراسة.                                                                                                                 

 ٔ أىمية الدراسة
 ٕ األىمية النظرية. أكال:
 ٕ األىمية التطبيقية. ثانيا:

 ٕ مصطمحات الدراسة.
 َُ حدكد الدراسة.

 ُّ "اإلطار النظري"الثاني الفصل 
 ُْ مقدمة

 ُْ أواًل: اإلعاقة العقمية
 ُْ مفيـك اإلعاقة العقمية

 ُٔ تصنيؼ اإلعاقة العقمية
 ُٕ أسباب اإلعاقة العقمية

 ُٗ خصائص المعاقيف عقميا
 َِ تشخيص المعاقيف عقميان 

 ُِ ثانيًا: ميارات إدارة الذات
 ُِ مقدمة

 ُِ أ. مفيـك الذات 
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 اتالصفح الموضوع
 ِِ ب. تعريؼ إدارة الذات

 ِٔ أبعاد ميارات إدارة الذات 
 ّٕ الفرؽ بيف إدارة الذات لدل العادييف كالمعاقيف عقميان 

 ّٖ خطكات إدارة الذات 
 ُْ اإلرشاد األسريثالثًا: 

 ُْ مقدمة 
 ِْ مفيـك اإلرشاد األسرم

 ْٔ ىدؼ اإلرشاد األسرم 
 ْٖ إرشاد أسر ذكل االحتياجات الخاصة تمبررا

 ْٗ طرؽ إرشاد األسر األطفاؿ المعكقيف عقميان 
 ُٓ خطكات عممية اإلرشاد األسرل 

 ِٓ الحاجات الرئيسية ألسر األطفاؿ المعكقيف
 ِٓ مسؤكليات الكالديف نحك الطفؿ المعاؽ عقميان  
 ّٓ عممية إشراؾ اآلباء كاألميات في البرامج اإلرشادية. 

 ْٓ تعقيب
 ٕٓ الفصل الثالث "دراسات سابقة"

 ٖٓ مقدمة.
 ٗٓ أكالن: دراسات تناكلت برامج اإلرشاد األسرم لدم أبنائيـ المعاقيف عقميان 

 َٕ الذات لدم المعاقيف عقميان  ثانيان: دراسات تناكلت إدارة
 ٕٗ تعقيب عاـ عم  الدراسات السابقة:

 88   مف حيث اليدؼ.    
 ّٖ .مف حيث المنيج
 ٖٓ   مف حيث العينة.

 ٕٖ مف حيث األدكات.
 ٖٗ .مف حيث النتائج
 ِٗ .فركض الدراسة
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 اتالصفح الموضوع
جراءات الفصل الرابع  ّٗ "يا"منيج الدراسة وا 

 ْٗ مقدمة.
 ْٗ منيج الدراسة.
 ْٗ عينة الدراسة.
 َُُ أدكات الدراسة.

 ُّّ إجراءات الدراسة.
 ُّْ أساليب المعالجة اإلحصائية.

 ُّٓ "نتائج الدراسة" الفصل الخامس
 ُّٔ .مقدمة

 ُّٔ .نتائج الدراسة
 ُّٓ مناقشة النتائج.

 َُٔ تكصيات الدراسة.

 ُُٔ البحكث المقترحة.
 ُِٔ المراجع

 ُّٔ .أكالن: المراجع العربية
 ُِٕ .: المراجع األجنبٌةثانٌا  
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 فيرس المالحق 
 الصفحة العنوان رقم الممحق

 َُٖ مقياس المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة ُ

الصكرة األكلية: مقياس ميارات إدارة الذات لؤلطفاؿ ذكم  ِ
 اإلعاقة العقمية البسيطة

ُُٖ 

ّ 
بوسماء السادة المحكميف لمقياس ميارات إدارة الذات قائمة 

 ُٖٓ لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة

ْ 
نسب االتفاؽ السادة المحكميف عم  مفردات مقياس ميارات 

 ُٖٔ إدارة الذات لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة

الصكرة النيائية: مقياس ميارات إدارة الذات لؤلطفاؿ ذكم  ٓ
 اإلعاقة العقمية البسيطة

ُٖٕ 

 ُٖٗ استمارة التسجيؿ الذاتي ٔ
 ُٗٗ جمسات برنامج االرشادم األسرم ٕ
 ِّٕ خطاب الجامعة لئلدارة التعميمية ٖ

 274 ممخص الدراسة
 ِٕٓ * ممخص الدراسة بالمغة العربية.
 َِٖ * ممخص الدراسة بالمغة األجنبية.
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 فيرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

0 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للمستوى 
االقتصادي االجتماعً تبعا  لمتغٌري المعالجة 

 )ضابطة/تجرٌبٌة( والنوع )ذكور/إناث(
66 

3 
تحلٌل التباٌن الثنائً لدرجات األطفال فً الذكاء تبعا  لمتغٌري 

 / إناث( المعالجة )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور
66 

2 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للعمر الزمنى 
تبعا  لمتغٌري المعالجة )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور / 

 إناث(
67 

4 
تحلٌل التباٌن الثنائً لدرجات األطفال فً العمر الزمنى تبعا  
 لمتغٌري المعالجة )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور / إناث(

67 

5 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للذكاء تبعا  
 لمتغٌري المعالجة )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور / إناث(

61 

6 
تحلٌل التباٌن الثنائً لدرجات األطفال فً الذكاء تبعا  لمتغٌري 

 المعالجة )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور / إناث(
61 

7 
 واالنحرافات المعٌارٌة ألفراد عٌنةالمتوسطات الحسابٌة 

تبعا  لمتغٌري المعالجة  الدراسة على مقٌاس إدارة الذات
 )ضابطة / تجرٌبٌة( والنوع )ذكور/ إناث(

66 

1 
تحلٌل التباٌن الثنائً لدرجات األطفال على مقٌاس إدارة الذات  
قبل تطبٌق البرنامج طبقا لمتغٌري المعالجة )ضابطة / 

 )ذكور / إناث( تجرٌبٌة( والنوع
011 

6 
ملخص للخصائص الرئٌسٌة لالختبارات غٌر اللفظٌة واللفظٌة 
لكل عامل من عوامل مقٌاس ستانفورد بٌنه للذكاء الصورة 

 الخامسة.
014 

01 
مفردات مقٌاس إدارة الذات بالعوامل المشتقة بعد التدوٌر 

 باستخدام التحلٌل العاملً االستكشافً
002 

00 
 ومعامالت العامل األول على الدالة التشبعات ذات البنود عدد

 منها كل تشبعات
004 

03 
 ومعامالت العامل الثانى على الدالة التشبعات ذات البنود عدد

 منها كل تشبعات
005 

02 
 ومعامالت العامل الثالث على الدالة التشبعات ذات البنود عدد

 منها كل تشبعات
006 



00 
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

04 
 ومعامالت العامل الرابع على الدالة التشبعات ذات البنود عدد
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 الفصل األول
 "مدخل إلى الدراسة"

 مقدمة:
مع تقدـ المجتمعات البشرية كاضطراب نمكىا بدأت في الظيكر فمسفات 
اإلصبلح ذات الطابع اإلنساني كالتي تقـك عم  حؽ اإلنساف السكم بصفة عامة 
كاإلنساف المعكؽ بصفة خاصة في حياة كريمة انطبلقان مف ذلؾ بدأت تتككف منظمات 

ل  جنب مع قرينو لير المعاؽ عالمية ىدفيا المطالبة بحؽ المعاؽ في الحياة جنبان إ
مع األخذ في االعتبار حجـ ككـ ما يتمتع بو األخير مف إمكانيات. كما يجب توىيؿ 
األطفاؿ المعاقيف مف أجؿ إعدادىـ لمحياة كتقديـ البرامج المعتمدة عم  ميارات إدارة 
مـ الذات، ألنو عندما يتعمـ المعاؽ عقمينا كيؼ يدير سمككو ذاتيان، عندئذ سكؼ يتع

البيئات السمككيات خبلؿ عدد مف المكاقؼ ك ميارة تسيؿ عميو تعميـ بعض مف 
 (ٖٗ: َُُِ، عبد المطمب القريطي) كاألفراد.

تعتبر ظاىرة اإلعاقة العقمية مف الظكاىر االجتماعية كالنفسية كالتربكية كالطبية 
تتطمب عمي مر العصكر، يتضح أثرىا في كؿ المجتمعات، فيي تعتبر مشكمة طبية 

التدخؿ الطبي، ككذلؾ تعتبر مشكمة تربكية تتطمب التدخؿ التربكم لتحديد طرؽ 
كأساليب تربكية خاصة، ككذلؾ تعتبر مشكمة نفسية كسمككية حيث يعاني المتخمؼ 
ت عقميان مف قصكر في مجاليف أك أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية التالية: ميارا

لذاتية، الحياة المنزلية، الميارات االجتماعية، استخداـ التكاصؿ، العناية ا إدارة الذات،
المصادر المجتمعية، التكجيو الذاتي، الصحة كالسبلمة، الميارات األكاديمية الكظيفية، 

                        كقت الفراغ، كميارات العمؿ، مما يترتب عميو العديد مف المشكبلت السمككية.
أحد األساليب المفيدة في مساعدة األفراد ذكل كيعتبر مفيكـ "إدارة الذات" 

الصعكبات بشكؿ عاـ كاألفراد المعاقيف عقميان بشكؿ خاص في الكصكؿ إل  معدالت 
كمستكيات أعم  في األنشطة الكظيفية كاالجتماعية كاألكاديمية كالترفييية. كباكتساب 

دا عم  اآلخريف أك "إدارة الذات" يصبح األفراد أكثر اعتمادا عم  أنفسيـ كاقؿ اعتما
احتياجا إل  المتابعة المستمرة. كيقكـ مبدأ "إدارة الذات" عم  تعميـ األفراد سمككيات 
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عامة تتناسب مع العديد مف البيئات عم  عكس النظاـ العادم في التعميـ المبن  عم  
تعميـ سمككيات خاصة بكؿ بيئة. كما أف "إدارة الذات" ىك أسمكب ناجح في تقميؿ أك 

لة االستجابات النمطية لدل األفراد. كقد اثبت ىذا اإلجراء نجاحا ممحكظا مع األفراد إزا
األسكياء كاألفراد ذكل االضطرابات، إل  جانب إمكانية االستفادة الكبيرة منو لعدد 

 (Embregts, 2003:288 كبير مف المتعمميف.)
جابي كفعاؿ في مف المفاىيـ العصرية التي ليا دكر إيأصبح مفيـك إدارة الذات 

تنظيـ حياة الفرد بشكؿ سميـ كتعينو عمي التعامؿ مع المجتمع الذم يعيش فيو، كىذا 
المفيـك أكثر إنتاجية كييدؼ إلي تقكية النفس، مما يساعد عمي تحقيؽ النجاح 
األكاديمي كاالجتماعي. فقد أشار كينج سيرز كآخركف إلي أف الفرد القادر عمي إدارة 

خص الذم استفاد مف مكاىبو كطاقاتو ككقتو لتحقيؽ أىدافو، مع ذاتو. ىك ذلؾ الش
دارة الفرد لذاتو تساعده عمي أف يككف  استمراره في حياة اجتماعية كتعميمية متكازنة، كا 
شخصية متميزة ذات خصائص فريدة، كتساعده عمي إدراؾ إمكانياتو، كقدراتو 

 (King and Margaret,2006:97المختمفة.)
ؾ اآلباء في البرامج اإلرشادية التي تقدـ لؤلسرة التي بيا طفؿ إف عممية إشرا

معكؽ تكاد تككف ضركرية لنجاح ىذه البرامج في التخفيؼ مف آثار اإلعاقة عمي 
الطفؿ كبالتالي عمي األسرة. كقد ظير مف نتائج الدراسات كالبحكث التقكيمية التي 

لتي تكجو إلي أسرىـ "أنو مف تناكلت عمميات إشراؾ اآلباء في البرامج اإلرشادية ا
خبلؿ تعميـ الكالديف لمطرائؽ التي يعدلكف بيا مف سمككيـ كبشكؿ خاص تعديؿ 
األساليب التي يتفاعمكف مف خبلليا مع أطفاليـ تمكف كثير مف اآلباء كاألميات مف 
إحداث تغيرات ذات داللة كاضحة في بعض أشكاؿ السمكؾ لدل أبنائيـ المعاقيف. كما 

قديـ المساعدات لآلباء كاألميات بيدؼ تمكينيـ مف تعديؿ سمككيـ الذاتي ظير أف ت
كمحاكلة تعديؿ سمكؾ أبنائيـ كالمحافظة عمي ما يحققكنو مف تعديبلت في السمكؾ، 
تعتبر جميعيا مف نكع الجيكد التي قد يسيؿ الحديث عنيا، كلكف تحقيقيا ليس باألمر 

 (َْ-ّٕ: ََِّكفافي،الديف الييف".)عبلء 


