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فعالية برنامج إرشادي مقترح لتنمية (: فعالية 2007.)محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة
النضج االنفعالي في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى عينة من األطفال الصم الُمساء 

علم  " من قسـمالصحة النفسيةدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص ، معاملتهم انفعاليا
 .جامعة اإلسكندرية دمنهورب، كلية التربية النفس

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

نتائج  لعديدااي ااد لعيتلإائ  نعاأل فد لالذاائي لعاندد ددائنمد اااد لعهاا  انان م يت اا   تشـير
دظ تمد لنحتلًفئ فكبت في لعنام ل نذدئعي عاد فمعجاا لعاندد دهائبمد بئعهاا  بداي فتاتن ااد لعناام  
مغئعًبئ ائ دمها  لالذائي لعها  بهاذم عئاام باتن   ات امتمد مغدات نئعالدد لنذدئعًدائ مفن ا  ف اي 

لعدنئدم بالئعب   لعشخهدم متنقه   لعقيتن علأل ف   لعنل  مدته  إلمك   بئعديملندام  يتن علأل 
ملعتشكا معي  ل إتقتلت لعدئلذي، مدقتتد كي نعا بدي  لعقايتن علاأل لعاتحك  فاي لعانل  مل ند لعدام 

 مل نلملء ملعخلي ملعتاتك  حمي لعنل  ملعلامي مل نيفئعدم  
اشاااكا  لعنذإاااادم ملعإااالمكدم ع لذاااائي لعهااا  ن  فن اااائ م اااي تداااايي  لعتذإااادتل  لعنظتداااام عل

تتاتك  بهذم عئام حمي فد لفتقئت لعشخص لعادمق إادًدئ نعأل لعقيتن علأل لعتملهاي ل لتاائعي 
ااااآل ليخاااتدد مكااانعا فناااائل لعتنشاااجم ل لتائعدااام لاإاااتدم غدااات لعإااامدم ملعتاااي تتاحااامت حااامي ناااائ 

ائ لإلهائي لع لجي في إدئق انئخ فإتي  ئج  علأل لعت يداي مل عال ئي تكااد متلء  لعحائدم لع لجين مل 
هاانا لعاشااكا   كااائ فد لالذاائي لعهاا  دتملهاالمد فدااائ بداان   بلااتق غئعًباائ ااائ   دذ ا اائ عاائيددد 
لعإاآل  اائ دلدي معددم لعلذي لاه  في عئع  لعإئاددد معددم اختلذم تيفآل ليخاتدد بئتلائا 

تشاادت نعدااب فيبداائ  لعالاائي فإاائعدس فم هااد  نإاائءن  تادداا ه  ملعتحداا  لعإاالبي عاايه  ماائتإاام ااائ
 لعادئالم خئهم لإلإئءن ل نذدئعدم  

مددااا   لإاااتاتلت ا اااي هااانا لعاائتإااائ  فم لاإااائعدس لعك دااات ااااد ل عتقااائيل  مل تلئهااائ  
ل لتائعداام لعإاالبدم لعنالداام نحاام لإلعئ اام ملعاداام دد بهااذم عئااام ملعاداام دد إااادًدئ ااان   بهااذم 
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د بلمتت اائ بشااكي اتكاا  حاامي اقمعاام فئإااين اعااامًنئ ملإااتي ً  مهااي    كااي ني خئهاام ملعتااي داكاا
عئهاام لباائت  ملعتقاائي ليخاات   عاائيي لعإاااآل  بهااحم هاانا لعاقمعاام فم علااأل لا ااي تقبلااب ع اائ ديفدااب 
بئتلئهدد ل ندد  نائ لعحنت لعشيدي ملعتلنس علتذئعي ل لتائعي ااآل لعادام دد نتدلام تم داب عا ن  

ااائ لعاباائيتن هكاانل تلقئجًداائ نعااأل ل ناايفئ  بئإلتداائد فم لعشاات ااان  ،  مهناائ ن ااتلًتل عاباايف   ند اائت لعإااا  ، مل 
بتهاتفئ  فم ففدائي مف املي يفئعدام عاي خلات مهااي اتم اآل ااد ل ام لعادام دد  مهنائ ن اتلًتل عاباايف 

 آخت    لع لم  خدت مإدلم عليفئ  فم يعب دشدت بئعدل  حتأل   دتلبت   
ل تلاائهدد ااائ دهاات تإااادتب بلئناام ميدنئاداائ  كااي فشااكئي هااد   مفااي لعمل ااآل دلإااي كااا

نإئءن لعادئالم لعتي دتدتض ع ئ لالذئي لعادم دد  بي داكاد تذإادت لعك دات ااد فإائعدس لعادئالام 
لعإلبدم لعتي دتدتض ع ئ لعادم دد لنلاً ئ اد ا ي هنل لعتملب  مببإئلم شيدين عام فمادادا لعتذكدات 

ا لعحاانت ملعتلنااس متاا  لعتم اا  عنااي ي  تااب ااكااد لعقاامي فنااب داايفآل بئتلاائا فااي ل تلاائا لامي  لتلاائ
فك ت فشكئي لإلإائءن ل نذدئعدام خلامتن مهام لعدا ي ملعت اادج ملعتلئهاي معاي  لعتلائمس ل نذدائعي، 
فاااي حااادد داااايفآل ل تلااائا لع اااائني ليخاااتدد نحاااام هاااد  فخااات  اااااد هاااد  لإلإاااائءن ل نذدئعدااام ا ااااي 

 عتيلء لعلذظي ل إت  لء ملعإختدم مل 
مفدااائ دتدلااق بتاات دتل  تدااتض لالذاائي لعهاا  علااأل نحاام خاائص عهااد  لإلإاائءن ل نذدئعداام 
تذدااي لعديدااي اااد لعتحلاادا  لعنظتداام متقاائتدت نتاائج  لعيتلإاائ  لإلابدتدقداام نعااأل فد فك اات لملنااس فم 

ت فاي لعمل اآل فبدئي لعنام لعنذإي تعتًتل هم لئنس لعنام ل نذدئعي ملئنس لعنام ل لتائعي  مدتدن
 لعذهي بدد لعلئنبدد فدئين ائ دقتتد لعقهمت في لئنس بقهمت امل ي في لعلئنس ليخت  

مغئعًبئ ائ دإتييم علأل لحتائ   فد دكمد لذا ائ  ي تدتض نعاأل لإلإائءن ل نذدئعدام ااد 
لإام لعاظئهت لعإلمكدم لعيلعم علأل بلء فم تتخت فم تدمق ناما ل نذدئعي فم ائ تا  معادب فاي لعيت 

لعحئعدم تح  اظلم اهاللت   عاي  لعنعا  ل نذدائعي ، نعائفم نعاأل لعااشاتل  لعإالمكدم لعاتتبلام 
 بتيني فم لنخذئض تقيدت لعنل  متيني ملنخذئض لعكذئءن ل لتائعدم  
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مفي نلئت ا ي هنل لعتذإدت لفتتع  لعيتلإم لعحئعدم فد لالذئي لعادام دد بهاذم عئاام  
هاام فك اات تدتًعاائ عهااد  نإاائءن لعادئالاام بهاامتن عئااام ملإلإاائءن ملالذاائي لعهاا  ااان   بهااذم خئ

ل نذدئعدام بشااكي احايي فااي لعك دات اااد امل ا  مإاادئ ئ  بدجائ  لعتذئعااي ل لتاائعي لعتااي تحتاامد   
اقئتناااام بئالذاااائي  م ااااي  باااا  اااااد اتللداااام فيبداااائ  الاااائي نإاااائءن لعادئالاااام ملعاشااااكا  لعنذإاااادم 

ي هانل ل فتاتلض، كاائ تبادد فد فمعات اظائهت لعقهامت ملعإلمكدم عي  لالذئي لعها  انلقدام ا ا
عي  لالذئي لعه  عحئدئ لعتدتض عإلإئءن ل نذدئعدم دتا ي في عي  لعنع  ل نذدائعي،مفد عاي  
لعنعاا  ل نذداائعي داايفآل هااا ء لالذاائي لعهاا  بئتلاائا لعإاالما ل لتااائعي لعاختااي مظدذًداائ مبئعتاائعي 

م عايد   ملعااني ددا   بايمتا لإااتاتلت ملتإائ  يلجاتن لعتدااتض تايني لعاإاتم  لعدائ  علكذاائءن ل لتائعدا
 علا دي اد لإلإئءن ل نذدئعدم  

 مشكلة الدراسة: 
بنااائء علاااأل اااائ تقاااي  لااائء  فكاااتن لعيتلإااام لعحئعدااام عاحئمعااام لإللئبااام عاااد لعإاااالي لعتجدإاااي 
لعتااائعي  هاااي داااايي تنادااام لعنعااا  ل نذدااائعي عاااي  لالذااائي لعهااا  عاااحئدئ لإلإااائءن ل نذدئعدااام نعاااأل 
تحإاادد لعكذاائءن ل لتائعداام عاايد  ً متتإدًإاائ علااأل هاانل لعإااالي معااآل تهاامًتل عئًااائ عإللئباام عنااب 

 د عين لفتتلعئ   لنلاً ئ ا
فمعاااأل اتللبااائ  تحإااادد لعحئعااام لعإااالمكدم لعدئاااام ع لذااائي لاهااا  عاااحئدئ فد  االفتـــراأل األول:

لعتدااتض نعااأل لإلإاائءن ل نذدئعداام عااائد عدااي  تدتعاا   علا دااي اااد فإاائعدس فم هااد  هاانا 
لإلإئءن ماد هنئ كئد ااد بادد احائمت لعتايخي لإلتشائيي فاي لعيتلإام لعحئعدام نعايلي يعداي 

يي عتبهااااتن آباااائء مادلاااااي لالذاااائي لعهاااا  بتشااااكئي ماعاااائادد متاااات دتل  لإلإاااائءن نتشاااائ
 ل نذدئعدم 
فد تدلااد  فم نكإاائس لالذاائي لعهاا  عااحئدئ لإلإاائءن ل نذدئعداام لعا اائتل  لعتااي  االفتــراأل الثــاني:

تااايفد   بئتلااائا لعإااالما ل لتاااائعي لإلدلااائبي ملعاااني تتعاااانب اظلااام فمإاااآل هاااي لعكذااائءن 
 دايي نعأل نتدلتدد فإئإدتددل لتائعدم تبائ 
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تباائ دايفآل نتدائد لالذائي لعها  بئعإالما ل لتاائعي لإلدلائبي ليخاتمد   النتيجة األولى
)لناائن لإلإاائءن ل نذدئعدااما بئتلاائا تقاابل   ملعتذئعااي لإلدلاائبي اد اا  مبئعتاائعي كإاات 

 يلجتن لإلإئءن ل نذدئعدم  
ئعإاالما ل لتااائعي لإلدلاائبي ف ناائء تبااائ دااايي نتداائد لالذاائي لعهاا  ب النتيجــة الثانيــة:

لعتذئعاااي ااااآل ليخاااتدد نعاااأل تلقاااد   تااايعدائ  للتائعدااام ندلئبدااام ت داااي ااااد تقااابل   
 عنلت   مبئعتئعي تتحإد لعحئعم لعإلمكدم لعدئام عيد     

مفااي نلاائت نعااا فاكااد هاادئغم اشااكلم لعيتلإاام لعحئعداام فااي لعتإاائاي لعتاائعي  نعااأل في حااي  
نتشئيي عتنادم لعنع  ل نذدئعي في تحإدد لعكذئءن ل لتائعدم عي  داكد فد دإ   معآل بتنئا  

 عدنم اد لالذئي لعه  عحئدئ لعتدتض عإلإئءن ل نذدئعدمً  
 ولإلجابة عن هذا التساؤل صيغت مجموعة من األسئلة الفرعية على النحو التالي:

هي دته  لعبتنئا  لإلتشائيي بئعذدئعدام فاي تنادام لعنعا  ل نذدائعي عاي  لالذائي لعها    1
 عحئدئ لعتدتض عإلإئءن ل نذدئعدمً 

هااي دتهاا  لعبتناائا  لإلتشاائيي بئعذدئعداام فااي تحإاادد لعكذاائءن ل لتائعداام عااي  لالذاائي   2
 لعه  عحئدئ لعتدتض عإلإئءن ل نذدئعدمً

  ل نذدائعي مفبدائي لعكذائءن ل لتائعدام نامنًلائ دمعات هي تكمد لعدا ام بادد فبدائي لعنعا  3
لتلئهائ  علدا ائ  فباائ بادد لعنعا  ل نذدائعي ملعكذائءن ل لتائعدام ااد ل ام مبادد فبداائي 

 لعنع  ل نذدئعي مفبدئي لعكذئءن ل لتائعدم اد ل م فخت ً   
 : وتم اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل االختبار اإلحصائي للفروأل التالية

تملاااااي فاااااتمق يلعااااام نحهااااائجًدئ بااااادد اتمإااااالي يتلااااائ  لعالامعااااام لعتلتدبدااااام ملعالامعااااام  ا1)
لععاائبلم فااي لعقداائك لعاتكااتت لع ناائجي )لعقبلااي ا لعبداايي ا لعتتبداايا علااأل اقداائك لعنعاا  

 ل نذدئعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم  

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

م تملاااااي فاااااتمق يلعااااام نحهااااائجًدئ بااااادد اتمإااااالي يتلااااائ  لعالامعااااام لعتلتدبدااااام ملعالامعااااا ا2)
لععاائبلم فااي لعقداائك لعاتكااتت )لعقبلااي ا لعبداايي ا لعتتبداايا علااأل بلئ اام ااحظاام لعإاالما 

 ل نذدئعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم 
تملاااااي فاااااتمق يلعااااام نحهااااائجًدئ بااااادد اتمإااااالي يتلااااائ  لعالامعااااام لعتلتدبدااااام ملعالامعااااام  ا3)

ك لعكذاائءن لععاائبلم فااي لعقداائك لعاتكااتت لع ناائجي )لعقبلااي ا لعبداايي ا لعتتبداايا علااأل اقداائ
 ل لتائعدم ع لذئي لعه  عهئعت فلذئي لعالامعم لعتلتدبدم  

تملاااااي فاااااتمق يلعااااام نحهااااائجًدئ بااااادد اتمإااااالي يتلااااائ  لعالامعااااام لعتلتدبدااااام ملعالامعااااام  ا4)
لععاائبلم فااي لعقداائك لعاتكااتت )لعقبلااي ا لعبداايي ا لعتتبداايا علااأل بلئ اام ااحظاام لعإاالما 

 ل لتائعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم 
تكامد ل تتبئلاائ  بادد لعنعاا  ل نذداائعي ملعكذائءن ل لتائعداام اااد ل ام مل تتبئلاائ  باادد  ا5)

فبدئي لعنع  ل نذدئعي مفبدئي لعكذئءن ل لتائعدام نامنًلائ دمعات ل تلئهائ  لعدئاام ع انا 
 لعدا ئ   
 أهداف الدراسة: 

لعيتلإاام هااي  عاائ  فإئإااي هاام لعتحقااق اااد كذاائءن مفدئعداام لعبتناائا  لإلتشاائيي لعااني  لهــذه 
إددي في تحإدد لعكذئءن ل لتائعدم عيي لالذئي لعه  لعامإئء ادئالت   لنذدئعدئ، مدتذت  اد هنل 

 لع ي  لاهيل  لإللتلجدم  لعتئعدم 
لعاإااائء ادااائالت   لنذدئعداااًئ  نعااايلي بتنااائا  نتشااائيي عتنادااام لعنعااا  ل نذدااائعي ع لذااائي لعهااا  -1

 ملعتحقق اد فدئعدتب في تحإدد لعكذئءن ل لتائعدم عيد   
 اقدئك عإلإئءن ل نذدئعدم ع لذئي لعه  هدئغم  -2
 بنئء اقدئك علنع  ل نذدئعي عي  لالذئي لعه   -3
 تهاد  اقدئك علكذئءن ل لتائعدم ع لذئي لعه   -4

 المفهومات الرئيسية للدراسة: 
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هم لعلذي لعني   دإتلدآل لعإاآل انان م يتاب، فم لعاني   دإاتلدآل، لعنلاق فم   طفل األصم:ال  1
  تدل  لعلغم عد لتدق لعاحئكئن إلهئبتب لعإاددم في لعلذمعم لعابكتن

هام لعلذاي لعاني   دإاتلدآل لعإااآل انان م يتاب، فم    :الطفل األصم المساء معاملتـ  انفعالياـا  2
تدلااا  لعلغااام عاااد لتداااق لعاحئكااائن إلهااائبتب لعإااااددم فاااي لعلذمعااام لعاااني   دإاااتلدآل لعنلاااق فم 

لعابكااتن، معاائدج خبااتل  تذئعااي للتااائعي اااآل لعاحدلاادد بااب خئهاام ليباائء ملعادلااادد ملعكباائت 
نمي لاهادم بئعنإبم عب لعندد دهيت عن   بشكي يلج  ماإاتات إالمكدئ  يلعام علاي لعاتفض، 

عتلئهااي، لعداا ي، لعتنباانس معااي  ل تإاائق، ننكاائت مل حتقاائت مل ات اائد، ملعتخمداا  ملعتتمدااآل، ل
 لعحإئإدم ل نذدئعدم مل إتغاي 

هئنتاب  اإلساءة االنفعالية:  3 لعإلما لعظئهت نحم لعلذاي لاها  ملعاني دشادتا بعادذب معدمباب مل 
مبتنااب غداات اتغاامس فدااب معاادك عااب  دااام مهاام إاالما د اايي فاااد لعلذااي مدتتكااب فتدإاام لعشاادمت 

حائ   اختلذام ااد هامت لإلدانلء لعنذإاي لعاني  ي لإلإئءن ل نذدئعدمبئعحتائد ملعخم ، متلإ
دظ ااات فاااي فشاااكئي اتنمعااام ان ااائ ل  يتلء، لعتخمدااا ، لعدااا ي، نهاااائي تيمي لافدااائي لعدئلذدااام 

  عللذي 
 لإلحإئك بئنذدئي فم لعخبتن بئ نذدئي، لإاتقبئي، دتعادتملهي لنذدئعي "  النضج االنفعالي:  4

تإئي ل نذدئ     ملعاشئعت اإقل علدب فحكئ  لعقدام ملعتي تتا ي في مل 
 لإلدلئبدم كائ تتلإي في خهئجص اددنم هي لعهتلحم، لعمعمح، لعابئيتن  -
 لعذدئعدم بادنأل دتتتس علدب عملحق ندلئبدم تتا ي في  حئعم ل تتدئح، متحقدق لاهيل   -
نذدئعي لعاقبمعم في ل نعبئل بادنأل ل عت ل  بقملعي لعتدبدت فم لعدتض فم لإلظ ئت ل  -

متيمت لعااشتل  لعإلمكدم علنع  ل نذدئعي  مإل لعتذئعي ل لتائعي لعني دت  فدب 
حمي لابدئي لعتئعدم  لعحإئإدم ل نذدئعدم، لععبل ل نذدئعي، ف   لعمظدذم ل لتائعدم 

 عانذدئ  ، ملعتدبدت ل نذدئعي  
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لعلذي لاه  ب ئ في امل   لعتذئعي    بتن ئ إلمكدئ  دذعي نتدئد الكفاءة االجتماعية:  5
ل لتائعي نعي  دئين لحتائ   تلقدب تد د  للتائعي ندلئبي يلج ، متقلدي لحتائ   حهمعب 
علي عقئس فم نتئج  للتائعدم إلبدم عإلمكب متحقدق لعلذي لاه  اهيلفب ل لتائعدم في 

اقبمعم اائ دذعي نعي نملت  إدئ ئ  للتائعدم اددنم بئإتخيل  لعلتق ملعمإئجي لعانئإبم لع
لعا ئتل   مداكد تم دآل لعااشتل  لعإلمكدم لعتئعدم علد ئ علأل لابدئي لعتئعدم  لتتقئجدم ندلئبدم 

 ل لتائعدم، لعمعي ل لتائعي، حي اشكا  لعدا ئ  ل لتائعدم لعاتبئيعم اآل ليختدد 
   حدود الدراسة:
ا لذًا ملذلم اد تاادن ايتإم لااي عله  معدئ  52عدنم لعيتلإم اد ) تكونت

ا إنم اد نمي لإل ئام لعخئتلدم 14-12لعإاآل بايدنم يان مت ااد تتتلمح فعائته  بدد )
ملعيلخلدم، ت  لختدئته  بنئء علأل شتلدد فإئإددد  لعشتل لامي فد دكمنمل اد نمي حئ   

يدإدبي فتك تا مت  نعا اد خاي فحص الذئت    70ادي لعها  لعشيدي )نإبم لعذقي لعإ
بئعايتإم فملي فد لعمه  لعدئ  علحئعم لعإاددم عيد     فقي إادي شيدي بئاننددا  لعشتل 
لع ئني  فد دتلئم ل نقلم لعقلآل في اقدئك لإلإئءن ل نذدئعدم ع لذئي لعه  ملعتي لعتاي  في 

ل لعغتض مفد تنلبق علد   ااشتل  لعتدتض عإلإئءن اقدئك عإلإئءن ل نذدئعدم لعني فعي ع ن
ل نذدئعدم كائ ديتك ئ لعادلامد مفق  ئجام ااحظم فعي  ع نل لعغتض، نعئفم نعأل فحص 
إلا  هنا لعحئ   عي  لاخهئجي لعنذإي مل لتائعي بئعايتإم  بدي نعا ت  تقإد  عدنم 

ا لذًا ملذلم 27ذلم، معئبلم  ملا ئ )ا لذًا مل25لعيتلإم نعأل الامعتدد  تلتدبدم  ملا ئ )
تمعأل تحقدق لعتلئنك فدائ بدن ئ في لعاتغدتل  لعاحتاي فد تا ت علأل فيلج   علأل اقئددك 
لعيتلإم لاإئإدم مهنا لعاتغدتل   لعنكئء، لعدات لع اني، لعاإتم  ل لتائعي ل  تهئيي، 

عتدد في اقئددك لعيتلإم بنئء نعئفم نعأل لعتحقق اد عي  ملمي فتمق يلعم بدد فلذئي لعالام 
علأل اتغدتي لعنم  )نكت/فن ألا منم  لإل ئام )يلخلي/خئتليا مبئعتئعي ع  دت  تعادد لعتحلدا  
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لإلحهئجدم عبدئنئ  تلبدق فيمل  لعيتلإم في لعقدئإئ  لعبديدم ملعتتبددم اقئتنئ  بنئء علأل 
 اتغدتي لعنم  منم  لإل ئام  

   أدوات الدراسة:
 م لعنع  ل نذدئعي ع لذئي لعه  عحئدئ لإلإئءن ل نذدئعدم  )نعيلي لعبئحثا  بتنئا  تناد ا1)
 يعدي نتشئي آبئء مادلاي لالذئي لعه   )نعيلي لعبئحثا   ا2)
 اقدئك لإلإئءن ل نذدئعدم ع لذئي لعه   )نعيلي لعبئحثا   ا3)
 اقدئك لعنع  ل نذدئعي ع لذئي لعه   )نعيلي لعبئحثا  ا4)
 ئعدم ع لذئي لعه   )نعيلي لعبئحثا  اقدئك لعكذئءن ل لتا ا5)
 ا 2004) لختبئت لعنكئء غدت لعلذظي عله   نعيلي فئد ن اكتماأل لعإدي بكت ا6)
 ا 1997اقدئك لعاإتمي ل لتائعي ل  تهئيي  نعيلي عئيي لعإددي لعبنئ ) ا7)
نعيلي   ئجام ااشتل  تدتض لعلذي لاه  عإمء لعادئالم ل نذدئعدم كائ ديتك ئ لعادلامد  ا8)

 تتلام متقندد لعبئحث   ا2002إمد تمت )كتم 
 ا 1996 ئجام ااحظم لعإلما ل نذدئعي، نعيلي إ دت احاي احاي تمفدق ) ا9)
  1993 فئنيتبدل   نعيلي  بلئ م ااحظم لعإلما ل لتائعي ع لذئي ف نئء لعلدس  ا10)

 التحليالت اإلحصائية لبيانات الدراسة: 
لعيتلإم فإئعدس نحهئجدم اتنمعم في تحلدي بدئنئ  لعيتلإم لعحئعدم تم ع   استخدمت 

 علأل  اث اإئتل  
  فإااااائعدس نحهااااائجدم لإاااااتخيا  فاااااي تقنااااادد فيمل  لعيتلإااااام متعاااااان  ادااااائاا  ل تتبااااائل األول

 )ل تإئق لعيلخلي، مادئاي فعذئ، مبدتإمدا  
بدد عدنم لعالامعام لعتلتدبدام معدنام فإئعدس نحهئجدم لإتخيا  في لعتحقق اد لعتلئنك  الثاني

 لعالامعم لععئبلم متعان  لختبئت ) ا  
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فإااائعدس نحهااائجدم لإاااتخيا  فاااي لعتحقاااق ااااد فاااتمض لعيتلإااام متعاااان  تحلداااي لعتبااائدد  الثالـــ 
علقدئإاائ  لعاتكاااتتن لع نااائجي ملاحااائيي، ادئااااي اتبااآل فمادلااائ، لختبااائتل  ي عااام لعذاااتمق بااادد 

 ي ل نحيلت ملعاإئت منامنج لعادئيعم لعبنئجدم    لعاتمإلئ  مفق اي  يند، تحلد
 نتائج الدراسة. 

فاكد لعتحقق اد خاي لعتحلدا  لإلحهئجدم لعاشئت نعد ئ اد هحم فتمض لعيتلإم مبئعتئعي 
 تيعد  ل فتتلعئ  لاإئإدم لعتي لنللق  ان ئ لعيتلإم، مفقي كشذ  لعنتئج  عد لعنقئل لعتئعدم  

ًدئ بدد اتمإلي يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم ملعالامعم ملمي فتمق يلعم نحهئج ا1)
ا في لعقدئك لعاتكتت لع نئجي )لعقبلي ا لعبديي ا 01 0لععئبلم عني اإتم  ادنمدم )

 لعتتبديا علأل اقدئك لعنع  ل نذدئعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم  
عم ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلي يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم ملعالام  ا2)

ا  في لعقدئك لعاتكتت )لعقبلي ا لعبديي ا لعتتبديا 01 0لععئبلم عني اإتم  ادنمدم )
 علأل بلئ م ااحظم لعإلما ل نذدئعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم 

ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلئ  يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم عني اإتم   ا3)
لعبديي ا لعتتبديا علأل اقدئك لعنع  ا  في لعقدئك لعاتكتت )لعقبلي ا 01 0ادنمدم )

 ل نذدئعي عهئعت لعقدئك )لعبديي ا لعتتبديا  
ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلئ  يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم عني اإتم   ا4)

ا  في لعقدئك لعاتكتت )لعقبلي ا لعبديي ا لعتتبديا علأل بلئ م ااحظم 01 0ادنمدم )
 )لعبديي ا لعتتبديا   لعإلما ل نذدئعي عهئعت لعقدئك

ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلي يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم ملعالامعم  ا5)
ا  في لعقدئك لعاتكتت لع نئجي )لعقبلي ا لعبديي ا 01 0لععئبلم عني اإتم  ادنمدم )

لعتتبديا علأل اقدئك لعكذئءن ل لتائعدم ع لذئي لعه  عهئعت فلذئي لعالامعم 
  لعتلتدبدم 
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ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلي يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم ملعالامعم  ا6)
ا  في لعقدئك لعاتكتت لع نئجي )لعقبلي ا لعبديي ا 01 0لععئبلم عني اإتم  ادنمدم )

 لعتتبديا علأل بلئ م ااحظم لعإلما ل لتائعي عهئعت لعالامعم لعتلتدبدم 
ئ  لعالامعم لعتلتدبدم عني اإتم  ملمي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلئ  يتل ا7)

ا  في لعقدئك لعاتكتت لاحئيي )لعقبلي ا لعبديي ا لعتتبديا علأل اقدئك 01 0ادنمدم )
 لعكذئءن ل لتائعدم عهئعت لعقدئك )لعبديي ا لعتتبديا  

تملي فتمق يلعم نحهئجًدئ بدد اتمإلئ  يتلئ  لعالامعم لعتلتدبدم عني اإتم  ادنمدم  ا8)
ئك لعاتكتت لاحئيي )لعقبلي ا لعبديي ا لعتتبديا علأل بلئ م ااحظم في لعقد ا01 0)

 لعإلما ل لتائعي عهئعت لعقدئك )لعبديي ا لعتتبديا  
تكمد لعدا م بدد فبدئي لعنع  ل نذدئعي مفبدئي لعكذئءن ل لتائعدم نامنًلئ دمعت  ا9)

ع  ل نذدئعي ملعكذئءن لتلئهئ  لعتت دت ملعتت دت فدائ بدن ئ دمْظ تم شكي لعدا م بدد لعن
نن د ب  تحلدي ل نحيلت متحلدي لعاإئت فد لتلئهئ  لاإ   نل  لتلئا  ل لتائعدم 

ملحي اد فبدئي لعنع  ل نذدئعي لاتبدم نعأل لعكذئءن ل لتائعدم لعكلدم مفبدئيهئ لعذتعدم 
نذدئعي لع ا م اائ  ي دذتتض ادب علأل لا ي تهمتًدئ ملمي عا م إببدم بدد لعنع  ل 

متلمتلتب في  1934ملعكذئءن ل لتائعدم حإس نامنج تحلدي لعاإئت لعني لبتكتا تلد  
 نامنج لعادئيعم لعتتكدبدم فم لعبنئجدم  
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The Effectiveness of a counseling Program for Developing 
Emotional Maturity in Improving Social Competence for Emotionally 

Abused Deaf Children 
Doctoral Dissertation  
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Mohamed El Sayed Abdel Gawad Abou Halawa 

Assistant Lecturer in Department of Educational Psychology 
Summary of The Study 

Introduction: 

Many results of Studies Indicate that Deaf Children Suffer from Drastic 

Deviation in Emotional development in Comparison of hearing Peers. Deaf 

Children Often, described that they are Impulsive, Emotionally Immature, 

Unable to make their personal needs met, Lack the ability to understand their 

selves, more Aggressive than their hearing peers, more skepticism in others, and 

Emotionally Unstable. These characteristics often concurrent with lack of the 

ability to Control their selves, Social isolation, introversion, Shyness, Self – 

Centered, Rigidity, and delaying in Emotional and Social development. 

There are numerous theoretical explanations for Such characteristics, but 

it seems that most of them attribute it to Social Communication difficulties deaf 

Children encounter during Social interactions with others in most of Social 

Situations they entered and negative Parenting Styles in Context of Socialization 

in Their Families which focus on: over protection, Severe neglect in Familial 

Climate based on: rejection, Hostility, Persecution, and so on.   

The daily Life experiences reveal that deaf Children communicate with 

others in ways that most of hearing People can't understand them, this critical 

situation put deaf children in a position Which makes them more vulnerable 

than their hearing peers to different patterns of child abuse and neglect, 

specially, Emotional abuse.  

This Vulnerability, often Stabilized due to numerous negative 

stereotyping beliefs and Social attitudes towards handicap and handicapped 

Children. These negative stereotyping beliefs and Social attitudes concurrent 

with a faulty folk proverb saying that:  "Every handicapped are Toughness".  
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If, normally Hearing People take for granted of this previous proverb, 

they rush towards two negative directions, either avoid Social interaction with 

deaf Children because most normally people believe that interacting with Deaf 

Child, may Cause harm for them, or, being aggressive toward deaf Children.  

In Fact, such two direction represent the underline determinants of all 

forms of Child abuse and neglect which children with special needs expose to. If 

we pause a little and think deeply on the negative significances of the first 

direction specifically, one may say, that it represent the unseen motivation of the 

most sever forms of Emotional abuse deaf children expose to: Isolation, 

Rejection ,Ignorance, denying emotional sensitivity, and emotional 

unresponsiveness; Whereas, we may say that the second direction lead to other 

forms of emotional abuse, such as: Verbal Assaults ,Minimizing, Terrorizing, 

Threats, INTIMIDATION, and spurning.           

Many theoretical analysis and reports of empirical Studies reveal that 

deaf children whom emotionally abused suffering from sever negative symptoms, 

which may include: impair their social and emotional development, emotional 

immaturity, low self-esteem, and social competence deficits.  

However, we may infer that a certain Child exposed to emotional abuse 

from some behavioral indicators, relating to his total emotional profile signifying 

that he is emotionally immature accompanying with disruption of his self-

concept and marked deficits in his social competence. 

On bases of such view, the current study assumed that children with 

special needs in general, and deaf children specially as a minority group expose 

to most forms of emotional abuse higher than their normally hearing peers in 

many of Social contexts they live in.   

In Fact, there are so many evidences support the previous assumption. 

moreover, the psychological literatures of emotional abuse indicate that the most 

sever negative consequences is Emotional immaturity, which in turn lead to 

dysfunctional Social behavior make the vicious Cycle of emotional abuse. 

The problem of the Study:  
the problem of the current study can be formulated in the following 

questioning: " To what extend the proposed Counseling program for developing 

emotional maturity can contribute improving social competence for a sample of 

Emotionally abused deaf children?".  

The hypotheses of the Study:  
1. There are statistically Significant differences between the mean scores of 

Experimental group deaf children and control group deaf children in the 
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repeated measurement (pre-test, post-test, and follow up test) on the 

Emotional Maturity scale in favor of the Experimental group deaf children.  

2. There are statistically Significant differences between the mean scores of 

Experimental group deaf children and control group deaf children in the 

repeated measurement (pre-test, post-test, and follow up test) on the 

Emotional Behavior Checklist in favor of the Experimental group deaf 

children.  

3. There are statistically Significant differences between the mean scores of 

Experimental group deaf children and control group deaf children in the 

repeated measurement (pre-test, post-test, and follow up test) on the Social 

Competence scale in favor of the Experimental group deaf children.  

4. There are statistically Significant differences between the mean scores of 

Experimental group deaf children and control group deaf children in the 

repeated measurement (pre-test, post-test, and follow up test) on Social 

Behavior Checklist in favor of the Experimental group deaf children.  

5. The Correlations between Emotional maturity and Social Competence in one 

hand, and the Correlations between the dimensions of Emotional maturity 

and the dimensions of Social competence in the other, constitute a model 

show the general directions of such correlations.  

The Sample of the Study:  
The sample of the Study consist of (52) male and female emotionally 

abused deaf children, selected from the Students of damanhour primary School 

for deaf Education. Their ages ranges from 12014 years. The sample is divided 

into two groups: 

1. Experimental group: 25 (12 females, 13 male). 

2. Control group: 27 (13 females, 14 male).  

The sample also included the parents of the experimental group children. 

The purposes of the study: 
1. Setting up a program for developing emotional maturity among a sample 

of Emotionally abused deaf children.  

2. Designing some standardized tools to evaluate the effectiveness of the 

counseling program for developing emotional maturity in improving 

social competence for a sample of Emotionally abused deaf children.  

3. Designing a guide for the parents who committed emotional abuse toward 

their deaf children. 

The tools of the Study:  
1. Counseling Program.                                (designed by the researcher).  
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2. Parents' guide.                                         (designed by the researcher). 

3. Deaf child emotional abuse scale.            (designed by the researcher). 

4. Emotional maturity scale for deaf children. (designed by the researcher). 

5. Social competence scale for deaf children. (designed by the researcher). 

6. Non-verbal intelligence scale for deaf children. (translated and 

standardized by fayza Al- said Bakr (2004). 

7. Socio-economic and Cultural standard scale. (designed by Adel El- 

Banna,1997).  

8. 8. child emotional abuse indicators Checklist.    (designed by Tower 

c,2002, translated and standardized by the researcher).  

9. Emotional behavior observation Index.     (designed by sohair 

twfek,1996). 

10. Social behavior observation checklist.     (designed by Vanderbilt, 1993).  

Statistical methods: 
1. T-test.   2. Repeated measurement ANOVA.  3. W2 for effect size. 4. 

Dunn test.  

The results of the studies: 
The current Study reveal that: 

1. There are statistically significant differences at the level of (0,01) between 

the mean scores of experimental group deaf children and control deaf 

children on the scale of Emotional maturity in the repeated measurement 

(pre-post-follow) in favor of Experimental deaf group children. 

2. There are statistically significant differences at the level of (0,01) between 

the mean scores of experimental group deaf children and control deaf 

children on the Index of Emotional behavior observation in the repeated 

measurement (pre-post-follow) in favor of Experimental deaf group 

children. 

3. There are statistically significant differences at the level of (0,01) between 

the mean scores of experimental group deaf children and control deaf 

children on the scale of Social competence in the repeated measurement 

(pre-post-follow) in favor of Experimental deaf group children. 

4. There are statistically significant differences at the level of (0,01) between 

the mean scores of experimental group deaf children and control deaf 

children on the Checklist of Social behavior in the repeated measurement 

(pre-post-follow) in favor of Experimental deaf group children. 

5. There are a general positive correlation between Emotional maturity and 

Social competence.  
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