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دور اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع لسوق العمل 
 في مدينة جدة

 
 ربا عبد المعين زينيأ/              عمر بن صديق              د.لينا بنت

 أستاذ التربية الخاصة المشارك
 كمية الدراسات العميا التربوية -قسم التربية الخاصة

 السعودية المممكة العربية -جامعة الممك عبد العزيز
 

 الممخص.
اإلرشاد الميني في تأىيل دور ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى 

عن دور السمع لسوق العمل في مدينة جدة، وعمى مستوى رضاىن  ضعيفات
مى الفروق اإلرشاد الميني في تأىيمين لسوق العمل، كما ىدفت إلى التعرف ع

ضعيفات السمع عن خدمات اإلرشاد الميني لتأىيمين  في مستوى رضا الطالبات
التخصص الجامعي. وقد تكونت عينة العمل في مدينة جدة تبًعا لمتغير لسوق 

في جامعات جدة السمع الطالبات ضعيفات  طالبة من (82)الدراسة من
المنيج المسحي  اتبعت الباحثتانو الحكومية، وقد تّم اختيار عينة الدراسة قصدًيا، 

نتائج . وقد توصمت إعداد مقياس واقع اإلرشاد المينيب ا؛ حيث قامتالوصفي
أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى محور "واقع :الدراسة إلى

اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع لسوق العمل في مدينة جدة" ومحور 
يمين لسوق "مستوى رضا الطالبات ضعيفات السمع عن اإلرشاد الميني في تأى

العمل في مدينة جدة" كان في المستوى المتوسط، كما أظيرت النتائج فروق دالة 
احصائيًا في مستوى رضا الطالبات ضعيفات السمع عن خدمات االرشاد الميني 
 لتأىيمين لسوق العمل في مدينة جدة تبًعا لمتغير التخصص الجامعي لصالح
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دد من التوصيات أىميا رفع إلى ع قسم رسم وفنون، وقد خمصت الباحثتان
مستوى تطبيق برامج اإلرشاد الميني لضعاف السمع، وتدريب المرشدين في 

يني لمطالب ذوي اإلعاقة الجامعات عمى تقديم برامج التوجيو واإلرشاد الم
 السمعية

 سوق العمل –السمع  ضعيفات -تأىيل -اإلرشاد المينيالكممات المفتاحية: 
 

The Role of Vocational Counseling in the Rehabilitation of the 

Hearing Impaired Students to the Labor Market in Jeddah City 

Dr. Lina Omar bin Siddiq 

Ruba Abdulmoeen Zaini 
 

Abstract: 
The current study aimed to identify the role of vocational counseling in 

the rehabilitation of the hearing impaired students to the labor market in 

Jeddah, it also aimed to identify the reality of vocational counseling in 

the rehabilitation of the hearing impaired students to the labor market in 

Jeddah, identify the satisfaction of the hearing impaired students about 

the role of vocational counseling in their rehabilitation to the labor 

market, and the differences in the level of satisfaction of the hearing 

impaired students about vocational counseling services to their 

rehabilitation to the labor market in Jeddah according to the different 

academic specialization. To achieve that, the researcher used the 

descriptive survey approach, Where she prepared the vocational 

Counseling Scale. The study reached several results, the most important 

of which are: that the arithmetic average of the responses of the sample 

members on the axis of "the reality of vocational counseling in the 

rehabilitation of the hearing impaired students to the labor market in the 

city of Jeddah" ranges from the intermediate level, the results also 

showed that the arithmetic average of the responses of the sample 

members on the axis "the satisfaction of the hearing impaired students 

about the vocational counseling in their rehabilitation to the labor 

market in Jeddah" ranges from the intermediate level, while there are 

statistically significant differences in the level of satisfaction of the 

hearing impaired students about vocational counseling services to their 
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rehabilitation to the labor market in Jeddah according to the different 

academic specialization in favor of the Department of Drawing and 

Arts. The researcher has reached a number of recommendations, the 

most important of which are : to raise the level of application of 

vocational counseling programs for people with disabilities, to train 

academic advisors to provide vocational guidance and counseling 

programs for persons with disabilities, In addition to conduct many 

studies and research related to vocational counseling for persons with 

disabilities in general, and the hearing impaired persons in particular. 

 
 مقدمة 

يي ُتعبِّر عن أسموب حياة أثًرا كبيًرا في حياة األفراد؛ ف لممينة
ح تأثير مواقف العمل في تشكيل أنماط األبنية النفسية لدى أعضاء الفرد، وُتوضِّ

تماعية. فمن الناحية تحقق أغراًضا اقتصادية ونفسية واجو المجتمع، 
إذا ما ُوِضع الفرد في وظيفة مناسبة؛ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة االقتصادية،

ا إلى شعوره اإلنتاجية. ومن الناحية النفسية، يؤدي فشل الفرد في مينة م
بالنقص، والفشل، واإلحباط، واالضطراب، والتوتر. أما اجتماعًيا، فإن البطالة 

النفسي  عدم التوافقعند الفرد تؤدي إلى التعرض لكثير من مظاىر 
فضاًل عن الضغوط النفسية التي يتعرض ليا العاطمون عن العمل واالجتماعي،

 (.8١٠٢أكثر من غيرىم )الحوارنة، 

( أن نسبة البطالة بين األشخاص ذوي 8١٠٠شعيرة )ذكر أبو  وقد
( إلى أنو 8١٠٢أشار الزعمط )و ٪(. 2١اإلعاقة في الدول النامية تصل إلى )

عندما تكون ىناك صعوبات في إيجاد فرص عمل لممواطنين من األشخاص 
ذوي اإلعاقة، واألشخاص من غير ذوي اإلعاقة في بمد ما، فإن األشخاص ذوي 

من ذلك أكثر من غيرىم. فعمى صعيد الدول الصناعية في ىذه  اإلعاقة يعانون
األيام فإن نسبة البطالة ومعدَّالتيا في مجال العمالة الخاصة باألشخاص ذوي 
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صة بغير األشخاص اإلعاقة تعتبر ضعف معدل البطالة في مجال العمالة الخا
صول أما في الدول ذات االقتصاد المحدود فإن إمكانية حمن ذوي اإلعاقة.

األشخاص ذوي اإلعاقة عمى عمل مناسب ليم في سوق العمل المفتوحة تعتبر 
 فرص ضئيمة أو معدومة.

( في أن نسبة البطالة بين األشخاص 8١١٢)كما يتفق معو القريوتي
قمة و ذوي اإلعاقة تتجاوز بكثير نسبة البطالة بين أقرانيم من غير ذوي االعاقة. 
 كمامن األشخاص ذوي اإلعاقة يستفيدون من خدمات التعميم ما بعد الثانوي. 

أنو نظًرا لمصعوبات التي يواجيونيا وعوامل أخرى؛ فإن الخبرات المتاحة ليم 
  وتنوعيا أقل من تمك المتاحة ألقرانيم.

عرضة لمبطالة من اإلعاقة أكثر وىناك عدة أسباب تجعل الطالب ذوي 
ص الوعي الميني، وعدم وجود عمميات استكشاف وظيفي في غيرىم منيا: نق

الواضح وقت مبكر، ونقص التمويل لدعم خدمات التأىيل الميني، والفيم غير 
ذوي اإلعاقة إلى العمل  لمكفاءات المينية الالزمةالنتقال األشخاص

(Herbert,Trusty& Lorenz,8١٠١) 

لميمة، والتي يمكنيا ُتعتبر فئة اإلعاقة السمعية إحدى فئات المجتمع ا
المساىمة والمشاركة في عممية البناء االقتصادي واالجتماعي لمدولة إذا ُأحسن 
دمجيا والتعامل بإيجابية معيا. ولعل من أىم متطمبات ىذا االندماج وتحويل 
ىذه الفئة إلى قوة فاعمة ىو تزويدىم بخدمات التأىيل الميني الذي يركز عمى 

الشخص ذو اإلعاقة بالميارات الالزمة لالندماج في  القدرات وينمييا، ويزود
 .(8١٠٠،وآخرون)المييري  سوق العمل



5 
 

عاية خاصة تتناسب مع الصم وضعاف السمع بحاجة إلى ر  فاألشخاص 
حتى يتمكنوا من االعتماد عمى ذواتيم إلى أقصى درجة ممكنة. وتعد احتياجاتيم؛

لعممية التأىيل الشامل ليم. ونظًرا خدمات اإلرشاد الميني أحد المكونات الرئيسية 
لمصعوبات التي يواجييا األشخاص الصم وضعاف السمع بشكل خاص في 
المجال الميني؛ فإن األمر يتطمب االىتمام بخدمات اإلرشاد الميني، وتأىيميم 

 لمعمل الذي يعينيم عمى الحياة بشكل طبيعي.

ق الفردية، وتنوع اإلرشاد الميني من خالل تنوع الفرو  وتأتي الحاجة إلى
الفرص المينية أمام الفرد والتي عميو أن يختار من بينيا؛ إذ أن األفراد يختمفون 
فيما بينيم من حيث القدرات، واالستعدادات، والميول، وخصائص الشخصية. 
وعمى الطرف اآلخر توجد مين وتخصصات كثيرة ومتنوعة، األمر الذي يتطمب 

وما تستمزمو من قدرات  من الفرد التعرف عمى ىذه المين،
 (.8١٠٢واستعدادات)حسين،

عممية مساعدة، ىو  أن اإلرشاد الميني (8١١٢)Stewartستيوارت ويرى
تتضمن مجموعة من الخدمات التي تُقدَّم لمطمبة؛ لمساعدتيم في اختيار المينة 
التي تتالءم مع قدراتيم وأىدافيم وميوليم، وفي إعدادىم ليا والتوافق معيا، 

المشكالت التي تعترضيم في سبيل تحقيق ذلك؛ بيدف تحقيق الرضا  ومواجية
 الميني، والتوافق النفسي واالجتماعي، والكفاية اإلنتاجية.

كما أن إعادة التأىيل الميني المقدَّم لمطالب الصم وضعاف السمع ُيعد 
م وييدف البرنامج الميني إلى تقدية.أحد المكونات الرئيسية لعممية التأىيل الشامم
بقصد  -من توجيـو وتدريب ميني  -خدمات معرفية، وميارات مينية متنوعة 

التشغيل، والحصول عمى عمل مناسب وحقيقي يمكِّن الفرد األصم وضعيف 
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لك بعد تخرجو من المؤسسة السمع من أن يحتفظ بو، ويرتقي فيو، وذ
 (8١١٢)نيسان،

عمى دور ومن ىذا المنطمق جاءت الدراسة الحالية لُتسمِّط الضوء 
وذلك لمساعدتيم في اختيار ما يناسب قدراتيم ضعاف السمع؛لاإلرشاد الميني 

وميوليم، بالكيفية التي تحقق المواءمة بين تمك القدرات والميول ومتطمبات سوق 
 العمل.

 مشكمة الدراسة
تواجو النساء ذوات اإلعاقة صعوبات في التدريب الميني والتشغيل؛ حيث 

في  عميين يبدو أكثر وضوًحا، ولعدم تكافؤ الفرص أمامينأن تأثير اإلعاقة 
 (.8١١١الحصول عمى عمل مناسب )عبيد،

إن اتخاذ القرار الميني ُيشكِّل محوًرا أساسًيا في مستقبل الشخص ذي 
اإلعاقة، حيث أن الوظيفة ال تتوقف عمى اآلمال والتطمعات والرغبات فقط؛ بل 

 (. 8١٠٢المتاحة في المجتمع )المعيقل، رصالبد وأن تتَِّسق مع القدرات والف

فإذا كان الطالب من غير ذوي اإلعاقـة يواجو الكثير من الصعوبات، 
فمّما ال شك فيـو أن يواجو الطالب ذو اإلعاقـة صعوبات وتحديات إضافيـة، 
خاصًة في مجال النمو الميني؛ فيؤالء الطالب نادًرا ما يتمقـون الخدمـات 

 (.8١١2ة عمى الوجـو المطموب )الدحادحو،الداعمـ اإلرشاديـة المينيـة

( أن أكبر العقبات التي تواجو 8١١٢)عالوة عمى ذلك ذكرت نيسان
خدمات التأىيل الميني ىي نقص الموظَّفين الُمدرَّبين. كما أّن المؤسسات 
الخاصة بالطالب الصم وضعاف السمع تقدِّم الخدمات النفسية واالجتماعية 

مينة أو حرفة لمطالب يتم التدريب عمييا، ولكنيا ال تقدم  والمينية، وتحديد
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خدمات التشغيل، أو ُيترك التشغيل المفتوح أو المحمي من خالل ورش خاصة 
 بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة فقط.

( إلى أن األفراد الصم وضعاف 8١١٢كما أشار كوفمان وآخرون )
يم؛ بسبب المعتقدات السمع يعانون من صعوبات في إيجاد وظائف مناسبة ل

والفيم غير الصحيح من ِقَبل األفراد السامعين حول طبيعة اإلعاقة السمعية، 
والتعديالت الالزمة في أماكن العمل. ومن جية أخرى، فإن األفراد الّصم 
وضعاف السمع غير مدربين جيًدا عمى طمب التعديالت الضرورية ليم في 

ات في اختيار المين المناسبة أوضاع العمل، كما أن لدييم أيًضا صعوب
 (.8١٠٢،٢٢٢الزريقات،)ليم

إن العديد من الشباب ذوي اإلعاقة بعد التعميم الثانوي لدييم معرفة قميمة 
جًدا عن مفيوم الذات الميني، وصنع القرار الوظيفي، والكفاءة الذاتية. والشباب 

 ن العمل، والتيإليجابية عذوو اإلعاقة عمى وجو التحديد يفتقرون إلى المواقف ا
 .(Murugami& Nel,8١٠8)المدرسـة إلى العمل االنتقال من ميمة لنجاح ُتعد  

ويتَِّضح ذلك من خالل ما أشارت إليو نتائج الدراسات التي بحثت في 
فقد توصمت نتائج دراسة عبد اإلرشاد الميني، وتأىيل ضعاف السمع لمعمل. 

نظام وخدمات عديد من أوجو الضعف والقصور في ( إلى وجود ال8١٠١)القوي
التوجيو واإلرشاد الميني لطالب التعميم الثانوي التجاري في مصر، وأّن عالج 
أوجو الضعف والقصور ُيسيم بشكل كبير في زيادة رضا الطالب، وتكّيفيم مع 

 تخصصاتيم، وتنمية دوافعيم نحو التعمم، والحد من مشكمة البطالة بينيم.

( إلى أّن أىم المشكالت 8١٠٠)نتائج دراسة المييري وآخرونشارت وأ
من وجية نظر -التي يواجييا األشخاص الصم وضعاف السمع في بيئة العمل 



8 
 

صعوبة التواصل مع الزمالء، وصعوبة فيم التعميمات الشفوية  -أصحاب العمل
الموجية ليم من المشرف المباشر، ومشكالت قراءة التعميمات والبيانات 

توبة، وعدم توفر مؤىالت عممية ُعميا لدى الكثير منيم، وعدم إتقان بعض المك
 الميارات.

( إلى أن أكثر الصعوبات التي 8١٠٢)كما أشارت نتائج دراسة مغربي
تواجو األشخاص الصم وضعاف السمع أثناء اإلعداد الميني ىي الصعوبات 

، والصعوبات لتدريبيةثم الصعوبات اارية،يمييا الصعوبات التواصمية،اإلد
 بينما أقل الصعوبات في الدرجة ىي الصعوبات السموكية االنفعالية.األكاديمية،

بعاده عن االنعزالية مج الشخص ذو اإلعاقة بسوق العمل،حيث أن د وا 
واالنسحاب واالغتراب االجتماعي يؤدي إلى زيادة ثقتو بنفسو، واعتماده عمى 

دراكو لقدر  اتو الحقيقة، والتقميل من اآلثار السمبية ذاتو، وتقميل إحساسو بالعجز، وا 
الناتجة عن اإلعاقة، والتقميل من االضطرابات السموكية والنفسية لدى الشخص 
ذي اإلعاقة؛ وذلك بتيسير تكي فو مع المجتمع من خالل العمل الذي يساعده عمى 

تحقيق مبدأ التكيف الميني، وتغيير نظرة المجتمع إليو، وتأمين مصدر لرزقو، و 
 (.8١٠٢)عيسى،المساواة بين األفراد

ما  السؤال الرئيس التالي:وعمى ذلك يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في 
 دور اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع لسوق العمل في مدينة جدة؟

 ويتفرع عن السؤال السابق األسئمة الفرعية التالية:

ضعيفات السمع لسوق  الطالبات اإلرشاد الميني في تأىيل واقعما  -٠
 العمل في مدينة جدة؟
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ضعيفات السمع عن دور اإلرشاد الميني في  الطالباتما مستوى رضا  -8
 تأىيمين لسوق العمل في مدينة جدة؟ 

ىل توجد فروق دالة إحصائًيا في مستوى رضا الطالبات ضعيفات  -٢
جدة  السمع عن خدمات اإلرشاد الميني لتأىيمين لسوق العمل في مدينة

 باختالف التخصص الجامعي؟
 

 أىداف الدراسة
 الدراسة الحالية إلى التعرف عمى: ىدفت

 دور اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع لسوق العمل في مدينة جدة. -٠
مستوى رضا ضعيفات السمع عن دور اإلرشاد الميني في تأىيمين لسوق   -8

 العمل في مدينة جدة.
الطالبات ضعيفات السمع عن خدمات اإلرشاد الفروق في مستوى رضا  -٢

 الميني لتأىيمين لسوق العمل في مدينة جدة باختالف التخصص الجامعي.
 
 أىمية الدراسة 

 أىمية الدراسة في ناحيتين ىما: تتحدد
 األىمية النظرية: 

تعتبر الدراسة الحالية إضافة جديدة في مجال البحث العممي فيما يخص  - أ
في  - اف السمع؛ وذلك لما لمستو الباحثتانضع لفئة اإلرشاد الميني

 من ندرة وجود دراسات عربية في ىذا المجال. -امحد عممي
 تسميط الضوء عمى دور اإلرشاد الميني وواقعو لضعاف السمع. - ب
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فتح المجال لزيادة الدراسات العربية التي تتناول اإلرشاد الميني   - ت
اإلعاقة السمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام، واألشخاص ذوي 

  بشكل خاص.
التعرف عمى نوعية الخدمات المينية المقدَّمة لألشخاص ذوي اإلعاقة  - ث

 السمعية.
التعرف عمى أبرز المعوقات التي تواجو تقديم خدمات اإلرشاد الميني  - ج

 لمطالب ذوي اإلعاقة
 األىمية التطبيقية: 

ودورات تُأىِّل  تطوير خدمات اإلرشاد الميني من خالل تقديم برامج تدريبية، - أ
 األشخاص ضعاف السمع لسوق العمل، وتقمل نسبة البطالة بينيم.

وضع ُأسس لبرامج اإلرشاد الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام،  - ب
 واإلعاقة السمعية بشكل خاص.

إعداد مقياس الستطالع واقع اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع  - ت
 لسوق العمل.

 
 مصطمحات الدراسة 

 (:Vocational Counselingاإلرشاد الميني )-٠

ُيعّرف اإلرشاد الميني بأنو "مساعدة الفرد عمى اختيار المينة التي 
تتالءم مع قدراتو، واستعداداتو، وأىدافو، وميولو، وظروفو االجتماعية، 

ل مستوى والعمل عمى إعداده وتأىيمو ليذه المينة والترّقي فييا، وتحقيق أفض
 (.8١٠٢)حسين،ق الميني"ممكن من التواف
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ويعّرف إجرائًيا بأنو: مساعدة الفرد ضعيف السمع في اختيار مينتو، 
واالستعداد ليا، والعمل بيا، والنجاح فييا، وفًقا لقدراتو وصفاتو الشخصية، 

ن دور اإلرشاد تاوتحدد الباحث وكفاياتو المينية، ومتطمبات سوق العمل.
الطالبات ضعيفات السمع في اإلجابة الميني إجرائًيا: وىو متوسط درجات 

 عمى فقرات مقياس واقع اإلرشاد الميني.

   (Habilitation):  التأىيل-2

ُيعّرف التأىيل بأنو " تمك العممية المنظَّمة والمستمرة، والتي تيدف إلى 
إيصال الشخص ذي اإلعاقة إلى أعمى درجة ممكنة من النواحي الطبيـة، 

والتربوية، والمينية، واالقتصادية التي يستطيع  واالجتماعـية، والنفسـية،
 (.8١٠٢)الزعمط، ، حيث تتداخل خطوات ىذه العممية"الوصول إلييا

إجرائًيا بأنو: تأىيل ضعاف السمع مينًيا من خالل تقديم برامج ويعرف 
ودورات تدريبية في تطوير الذات والتطوير الميني والتطوير اإلداري، 

كسابيم ميارات جديدة  مختمفة تتناسب مع حاجة سوق العمل، وتمكِّنيم من وا 
 اإلنتاج في العمل، واالكتفاء الذاتي إلى أقصى درجة ممكنة.

 ضعاف السمع: -3
" ىم األشخاص الذين لدييم بقايا سمعية كافية تمكنيم من خالل 

يث اآلخرين استعمال السماعات الطبية أو المضخمات الصوتية من فيم حد
 (.(Smith,8١١2يا"والتواصل معيم شفو 

الطالبات ضعيفات السمع الالتي يتراوح  فين:أما التعريف اإلجرائي 
( ديسبل، والممتحقات في ٩٢–٢١مقدار الفقدان السمعي لديين ما بين )

الل العام جامعات جدة الحكومية )جامعة الممك عبدالعزيز، جامعة جدة(، خ
 م(.8١٠٢-8١٠2)الدراسي
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 حدود الدراسة 
الموضــوعية لمدراسـة فــي قيـاس واقــع اإلرشـاد المينــي لتأىيـل جميــع  تمثمـت الحـدود

الطالبـــات ضـــعيفات الســـمع لســـوق العمـــل الالتـــي يتـــراوح مقـــدار الفقـــدان الســـمعي 
م(،  8١٠٢-8١٠2( ديســبل، ، خــالل العــام الدراســي )٩٢ – ٢١لــديين مــا بــين )

تحقــات لســوق العمــل، حيــث تمثمــث الحــدود المكانيــة فــي تطبيــق الدراســة عمــى المم
في الجامعات الحكومية )جامعة الممك عبدالعزيز، جامعة جـدة( بمدينـة جـدة، فـي 
حــين تمثمــت الحــدود الزمانيــة فــي جمــع بيانــات العينــة وتطبيــق أداة الدراســة خــالل 

 (.8١٠٢-8١٠2العام الدراسي )
 لمدراسة اإلطار النظري

الفضل النفسي، ويرجع يعتبر اإلرشاد الميني من أقدم مجاالت اإلرشاد 
( في ظيوره، وقد بدأ حين ظيرت الحاجة إلى ضرورة Parsons)إلى بارسونز

(؛ حيث 8١٠٢المزاوجة أو المطابقة بين الفرد والمينة التي يعمل فييا )حسين، 
 Choosing aبدأ العمل بخدمات اإلرشاد الميني من خالل كتابو "اختيار مينة"

Vocation  ات السميمة التي يجب ، وقد رسم من خالل ىذا الكتاب الخطو
مكاناتو  اتباعيا عند اختيار مينة من المين، وىي: دراسة استعدادات الفرد وا 
وميولو، ودراسة المين المختمفة وما تحتاجو من متطمبات واستعدادات، ووضع 
الفرد المناسب في المينة المناسبة، أو ما يسمى بالموائمة بين اإلمكانات الفردية 

 (Gysbers, Happner&Johns,8١١٢)تاحة ومتطمبات المينة الم
عد ( اإلرشاد الميني بأنو: "العممية النفسية التي تسا8١٠8)ف الصياديُيعرّ 

بما يتالءم مع استعداداتو وقدراتو وميولو وعواممو الفرد عمى ُحسن اختيار مينتو،
االجتماعية ،وما ينسجم مع جنسو؛ فاإلرشاد يتضمن مساعدة الفرد في اختيار 

وفي تقرير مصيره الميني، وليس ألحد غيره أن يقرر نيابة عنو، أو أن  مينتو،
 يفرض عميو، وبذلك يتحمل مسؤولية نفسو".
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حيث ييدف اإلرشاد الميني إلى تحقيق مجموعة من األىداف، والتي تتمثل 
في مساعدة الفرد عمى اختيار المينة المناسبة وفًقا لقدراتو واستعداداتو، التغمب 

ت المينية التي تعترض طريق نجاح الفرد في عممو، ومساعدة عمى المشكال
الفرد عمى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الميني، والرضا عن مينتو؛ مما 
ينعكس إيجابيا عمى مستوى أدائو، وعمى عالقاتو االجتماعية مع زمالئو في 

لالزمة، المينة ومع رؤسائو، باإلضافة إلى تزويد الفرد بالمعمومات المينية ا
كسابو الميارات الخاصة؛ لمتابعة التقدم العممي والتكنولوجي المتعمق بيذه  وا 
المينة، والتعرف عمى المين المختمفة وما تتطمبو من ميارات وقدرات، 

 .(8١٠٢، حسين) واستعدادات؛ حتى يتمكن الفرد من اختيار المينة التي تالئمو

الميني السميم الذي يعكس  كما يؤدي اإلرشاد الميني الفعال إلى القرار
مدى قدرة الفرد عمى التخطيط، وتحديد األىداف المينية، ومواجية الصعوبات. 
وتتضح أىمية اإلرشاد الميني في تعر ف الفرد عمى استعداداتو، وميولو، وقيمو، 
واتجاىاتو، ومجاالت العمل المتنوعة التي تالئمو، ومستقبميا االقتصادي والميني 

وق ثم التوفيق بين رغباتو وِقَيمو واتجاىاتو من جانب، وحاجات سواالجتماعي، 
 (.8١٠٢العمل من جانب آخر )الحوارنة،

( في أن البرامج المينية الفّعالة 8١٠٠ويتفق معو المييري وآخرون )
التي تسير وفق منيجيات عممية مدروسة ىي التي تقود األشخاص ذوي اإلعاقة 

تطمباتو، والتطورات لكونيا تتناغم مع م الى النجاح في سوق العمل؛ نظًرا
( إلى أن عممية التأىيل 8١١٩وفي ىذا السياق أضاف دبابنة )الحاصمة فيو.

الميني ُتعد شكاًل من أشكال الضمان االجتماعي لمشخص األصم وضعيف 
السمع، وحمايـًة الستقاللو؛ مما يساعده عمى التكيف من جديد بالرغم من إعاقتو 

 .التي يعاني منيا
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ونظرا لغياب اإلرشاد الميني نجد أن ىناك الكثير من األفراد يعممون في 
مين ال تتناسب مع ما لدييم من قدرات واستعدادات ومؤىالت، وذلك يعتبر 
كارثة بالفعل؛ حيث يقضي الفرد حياتو في مينة ال تناسبو وال يرضى عنيا، وىذا 

وعمى توافقو الشخصي و ينعكس عمى عالقاتو باآلخرين ومع زمالئو في المينة،
 (. 8١٠٢االجتماعي)حسين،

فإن كان ىذا ينطبق عمى األشخاص من غير ذوي اإلعاقة فماذا عن 
األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يعانون من ندرة برامج اإلرشاد الميني الخاصة 

 بيم.
( أىداف اإلرشاد الميني لألشخاص ذوي 8١٠٢فقد حدد الزارع )
اص ذوي اإلعاقة بمعمومات كافية عن فرص التدريب، اإلعاقة، في: تزويد األشخ

وفرص العمل المتاحة والمناسبة ليم في سوق العمل، وكذلك تقديم المشورة حول 
المستقبل الميني الذي سيتيح ليم كل الفرص الممكنة لمنمو الميني، والرضا في 
العمل، عن طريق مساعتو عمى تطور العمل بمرونة كافية وخبرات تجعميم 

ًرين عمى مواجية التطورات المتسارعة في حياتيم المينية، باإلضافة إلى قاد
وضع الفرد المناسب في المكان المناسب بما يحقق التوافق الميني، ويعود بالنفع 

 والفائدة عمى الفرد ذي اإلعاقة وعمى المجتمع.
فمن الصعوبات والمعوقات التي تكتنف عممية اإلرشاد الميني 

اقة: عدم الفيم الواضح لطبيعة ومجال اإلرشاد الميني، لألشخاص ذوي اإلع
وعدم توّفر عدد من األخصائيين والخبراء والموجيين الذين يمكنيم العمل 
والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال اإلرشاد الميني، وكذلك الضغوط 

الميني والتي تعيق عممية اإلرشاد ائدة في المجتمع نحو ِمين معينة،والتقاليد الس
حول طاقات األفراد ذوي  لألشخاص ذوي اإلعاقة، ونقص المعمومات

مكانياتيم، ونقص المعمومات المينية التي يمكن االعتماد اإلعاقة، واستعداداتيم، وا 
عمييا في عممية اإلرشاد الميني مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام، ىذا 
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رشاد الميني التي تخدم باإلضافة إلى عدم توافر العدد الكافي من مراكز اإل
 (.8١١2ىذا المجال )أبو أسعد و اليواري،األشخاص ذوي اإلعاقة في 

( أن من أبرز المعوقات أيضا غياب التنسيق بين 8١١٢)ذالوأضاف الي
المؤسسات والتعميم، وأرباب التشغيل، ومراكز اإلرشاد والتأىيل الميني لألشخاص 

مجاالت اإلرشاد الميني بشكل عام،  ذوي اإلعاقة، وقمة البحوث والدراسات في
 ولألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص.
( معوقات تشغيل األشخاص من 8١١٢في حين حدد سميمان والببالوي )

 ذوي اإلعاقة بشكل عام، واألشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية في النقاط التالية:
لممقتضيات ات التأىيل والتدريب غير المتطور وغير المالئم عممي تخم ف -٠

 مع حدوث التقدم التكنموجي في األدوات والمعدات.الحديثة،
انحصار عمميات إعادة التأىيل والتدريب عمى الفرص المينية المتاحة  -8

بالمدارس والمراكز التعميمية، وعدم انفتاحيا عمى إمكانيات المجتمع 
 الحقيقية.

الحقوق عدم قبول األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية كأعضاء ليم نفس  -٢
 والتطم عات من جانب العاديين بالشكل الكافي.

إن أصحاب العمل ىم أساًسا من يحددون مدى اتساع فرص عمل  -٢
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في سوق العمل المفتوح. وبشكل عام 
قد ال يحبِّذ أصحاب العمل تطبيق نظام الحصص التي تمزميم باستخدام 

 اممة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.نسبة مئوية معينة من القوى الع
إن أكثر األفراد ذوي اإلعاقة يعيشون في مناطق ريفية بعيدة عن المدينة  -٢

 التي توجد فييا معظم فرص العمل.
ما زال الشخص ذو اإلعاقة السمعية يتقّبل دوًرا سمبًيا في عممية إعادة  -٩

ع التأىيل، ومن حق الشخص ذي اإلعاقة السمعية أن يستشار عند وض
 سياسة التأىيل الميني، واتخاذ القرارات التي تتماشى مع مستقبمو.
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موقف بعض األسر تجاه تشغيل األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، خاصة  -2
النساء المواتي يفوق عددىّن عدد الرجال ذوي اإلعاقة السمعية. ورغم أن 
عممية التصنيع األوتوماتيكية قد قممت األعمال المرىقة والشاقة، مما 
مكَّن من إيجاد فرص تشغيل لمنساء ذوات اإلعاقة السمعية والحصول 
عمى فرص عمل أكثر فأكثر، إال أنَّ بعض األسر ما تزال تعاني من 
وصمة العار لإلعاقة، والخوف الشديد من المشكالت التي تواجو تشغيل 

 األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بسبب العجز عن السمع.
شخاص ذوي اإلعاقة السمعية بطريقة شاممة، عدم معالجة إعادة دمج األ -2

من خالل نظام كامل من التدابير العالجية، والنفسية، واالجتماعية، 
 والمينية في الوقت المناسب.

ولعل كل ما سبق ذكره يشير إلى أىمية دور التأىيل الميني  في تمكين 
ة دوره الشخص من التغمب عمى اآلثار الناجمة عن العجز، واكتساب أو استعاد

في الحياة معتمًدا عمى نفسو، والوصول بو إلى أفضل مستوى وظيفي عقمي، أو 
 جسماني، أو اجتماعي.

حيث تعتبر عممية التأىيل مسئولية اجتماعية عامة، تتطمب التخطيط، 
وكذلك فإن فمسفة التأىيل تؤكد م االجتماعي عمى كافة المستويات.والعمل، والدع

االعتماد عمى اآلخرين إلى  عاقة من قبول فكرةعمى االنتقال بالشخص ذي اإل
االعتماد عمى الذات، وذلك عن طريق االستقالل الذاتي، والكفاية  ضرورة

الشخصية واالجتماعية والمينية، واستعادة الشخص ذي اإلعاقة ألقصى درجة 
من درجات القدرة الجسمية أو العقمية أو الحسية المتبقية لديو، باإلضافة إلى 

لشخص ذي اإلعاقة اجتماعًيا، والعمل عمى توفير أكبر قدر ممكن من تقبل ا
 (.8١١٢كحق من حقوقو اإلنسانية )ىالل، فرص العمل لو في البيئة االجتماعية

إن أحد أىم أنواع التأىيل في مجال العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ىو 
ة إلى التأىيل الميني، عمى اعتبار أنو الطريق إليصال الشخص ذي اإلعاق
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المجتمع الخارجي، من خالل إتاحة الفرصة لو في العمل والكسب في ضوء 
لى أقصى حد ممكن، واستثمار ما  يتوافر لديو من استعدادات قدراتو المتبقية وا 

 (.8١١2)المعايطو والقمش،وقدرات
( بأنو:"مساعدة الشخص ذي اإلعاقة لموصول 8١٠٢في حين عرفو الزارع)
بشؤونو الخاصة، ومساعدتو في الكشف عن قدراتو  إلى قرارات حاسمة تتعمق

وصفاتو الفردية التي يمكن االستعانة بيا بقدر اإلمكان في التعمم والتدريب عمى 
 أداء عمل أو مينة ما تعود عميو وعمى المجتمع بالفائدة".

 

ادلهين ومنها:  والبد من مراعاة  نظريات اإلرشاد والنمو واإلختيار ادلهين قبل البدء يف برامج اإلرشاد
نظريةةا الاةةمات واللوامةةلا نظريةةات النمةةو ادلهةةين ومنهةةا نظريةةا هوالنةةد ل ختيةةار ادلهةةينا نظريةةا  ةةوبر 
للنمةةةو ادلهةةةينا نظريةةةا التفليةةةل  النااةةة  يف النمةةةو ادلهةةةينا نظريةةةا التوا ةةة  النااةةة ا و ةةة ل  اإلهتمةةةا  

يلةةة ا مرحلةةةا اإلختيةةةار ادلبةةةد  ا مبراحةةةل نظريةةةات اإلرشةةةاد والنمةةةو ادلهةةةين ومنهةةةا مرحلةةةا اإلختيةةةار الت 
 (6102مرحلا اإلختيار الواقل ) يد ا

 مةةةةةةا  نةةةةةةي مةةةةةةن  هةةةةةةو نظريةةةةةةات نااةةةةةةل عمليةةةةةةا النمةةةةةةو ادلهةةةةةةين نظريةةةةةةا ميناةةةةةةونا يف الت يةةةةةة  ادلهةةةةةةين 
(Minnesota Theory of Work Adjustment  اليت اهتمت بتطوير نظةا  لتدةد )

للامل وبيئا اللمل.  اللامل لةي حااةات ولديةي خدمات اإلرشاد ادلهين وقد ر زت على التوا   بني ا
قدرات وبيئا اللمل ذلا متطلبات وظروف عمل ملينا. ول   يشلر اللامل بالرضا  ضروري  ن يو ر 
لةةي اللمةةل ادللةةززات والظةةروف الةةيت نلةةك حااانةةي. ول ةة  ي ةةون  داء اللامةةل مرضةةياً  ةة   ن نتوا ةة  

 (6110قدراني مع متطلبات اللمل)اخلطي ا 
 

رى الباحثةةا  ن نظريةةات اإلرشةةاد والتملهيةةل ادلهةةين نر ةةز علةةى احةةما  اإلناةةان وا ةةتثمار  اقانةةي باعتبةةار  ونةة
شري  وليس رلرد  اةلا  وبالتةاي يحةبط ق ةلط الطاقةات البشةريا هةو اذ ةاس الة ي إةدف قليةي قدارة 

 ادلوارد البشرياا وذل  لتلظيو الديما ادلضا ا من اذداء البشري
يل الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة أحد عناصر عممية التأىيل ويعتبر التأى

المنسقة والشاممة، التي تيدف إلى تمكين الشخص ذي اإلعاقة من االندماج 
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االجتماعي واالقتصادي في المجتمع، وذلك من خالل تدريبو عمى مينة مناسبو 
ده بأن لميولو واستعداداتو وقدراتو؛ وبالتالي إيجاد فرصة عمل مناسبة لو تساع

 (. 8١٠٢تًجا ومعتمًدا عمى نفسو )الزعمط،يكون شخًصا من
فمن أىداف تأىيل األشخاص ذوي اإلعاقة ىي توسيع مجاالت التدريب 

وقدرات األشخاص ذوي ادات،والتأىيل الميني بما يتناسب مع ميول، واستعد
ي، اإلعاقة. توفير فرص العمل والتشغيل في مختمف قطاعات النشاط االقتصاد

وكذلك تمكين الشخص ذي اإلعاقة من  واالجتماعي، والحكومي، والخاص
 (.8١١2)المعايطة والقمش، االندماج االجتماعي

كما أن عممية التأىيل الميني ىي سمسمة متتابعة من الخدمات، مصممة كي 
تنقل الفرد ذو اإلعاقة نحو ىدف التشغيل في مينة ذات فائدة وكسب. ويشّكل 

جزًءا أساسًيا وىامًّا من عمميـة التأىيـل الميني لألفراد ذوي التدريب الميني 
اإلعاقة، ويتضمن أي نوع من التدريب والذي يمكن أن يكون ضرورًيا لمتأىيل، 

عداد األفراد ذوي اإلعاقـة لمتشغيل المناسب والناجح )عبيد،  (.8١١١وا 
 تشمل خدمات التأىيل الميني أي خدمات ضرورية لتحقيق اليدف الميني

 لمشخص ذي اإلعاقة، وتتضمن ىذه الخدمات ما يمي:
وىو الحصول عمى صورة واضحة لما تبقى لدى الشخص ذي  التقييم: -1

مكانات بدنية وعقمية ومينية، اإلعاقة من قدرات، نوع من التدريب لمعرفة أي وا 
 (.8١٠٢أي نوع يناسبو)الزعمط،الميني يالئمو، أو 

ر إلى تقديم المعمومات المينية، والنصح ويشي التوجيو واإلرشاد الميني: -2
لمشخص ذي اإلعاقة، ومساعدتو في اتخاذ القرارات النيائية بشأن العمل أو 
المينة التي يجب أن يمتحق بيا. وتعتمد ىذه العممية عمى المعمومات التي 

التربوية، يحصل عمييا المرشد من نتائج التقييم الميني، واالختبارات النفسية و 
 (.8١١١الطبية )عبيد،والفحوص 
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وىو تدريب الشخص ذي اإلعاقة عمى  اإلعداد لمعمل والتدريب الميني: -3
مكاناتو، ونوع ودرجة إعاقتو. عن طريق  مينة تتناسب مع قدراتو، وميولو، وا 

 إعادة لياقتو لمعمل، أو تقويتو، أو تدريبو مينًيا ونظامًيا، أو إعادة تدريبو.
اإلعاقة عمى الحصول عمى عمل مناسب مساعدة الشخص ذي التشغيل: -4

مكاناتو في ضوء التدريب الذي حصل عميو.  لقدراتو، وا 
وىو توفير عمل يؤديو الشخص ذو اإلعاقة في ظل  العمل المحمي: -5

 ترتيبات خاصة.
أن تتحقق إعادة التشغيل متابعة الشخص ذي اإلعاقة إلى المتابعة: -6

 (.8١٠٢)الزعمط،
 

 الدراسات السابقة 
اإلرشاد والتأىيل الميني لدى ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت 

بشكل  واألشخاص ذوي اإلعاقة السمعيةبشكل عام، األشخاص ذوي اإلعاقة 
 سيتم استعراضيا حسب تسمسميا التاريخي وفقا لما يمي:و خاص، 

 الدراسات العربية: -1

التأىيل  ( دراسة بعنوان " تقييم برامج8١٠٠)أجرى السرطاوي وآخرون
تحدة"، واشتممت الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات العربية الم

( طالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة الجسدية والسمعية ٢2)عينة الدراسة عمى
استخدم الباحثون سنة فما فوق(.و  ٠٩مارىم من)والبصرية، والتي تتراوح أع

ىيل ة لقياس فاعمية برامج التأالمنيج الوصفي التحميمي، وقاموا ببناء استبان
وتوصمت نتائج الدراسة إلى إن أىم المشكالت الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التي يواجييا األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية في بيئة العمل تتمثل في: صعوبة 
وصعوبة في فيم التعميمات الشفوية الموجية ليم من التواصل مع زمالء العمل،
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شكالت في قراءة التعميمات والبيانات المكتوبة، وعدم توفر المشرف المباشر، وم
مؤىالت عممية عميا لدى الكثير منيم، باإلضافة إلى عدم إتقان بعض الميارات؛ 

 مثل المغة اإلنجميزية.

( دراسة تيدف إلى التعرف عمى أنواع 8١٠٢في حين أجرى مغربي )
اء التأىيل الميني بمركز الصعوبات التي تواجو الطالب ذوي اإلعاقة السمعية أثن

( 22ة مكونة من )التأىيل والتدريب بالكمية التقنية بالقصيم، وذلك عمى عين
سمع، واعتمد الباحث المن ضعاف  (٢٢و) من الصم (٢8)طالب، مقسمة إلى

ين سمعًيا أثناء المنيج الوصفي، وطبق استبانة الصعوبات التي تواجو المعاق
أن أكثر الصعوبات التي تواجو ذوي اإلعاقة  وأظيرت النتائجالتدريب الميني.

السمعية ىي: الصعوبات اإلدارية، يمييا الصعوبات التواصمية، ثم الصعوبات 
التدريبية، والصعوبات األكاديمية، بينما أقل الصعوبات في الدرجة ىي 

 الصعوبات السموكية االنفعالية.

( بدراسة تيدف إلى بناء برنامج لمتأىيل الميني 8١٠٢)قام الشاويشكما 
لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وفق الممارسات المينية الحديثة، وتقييمو من 
قبل األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والمشرفين عمييم الذين يعممون في مراكز 

من  ( منيم٢٢)( فرًدا،٢٩باألردن. وتكونت عينة الدراسة من)التربية الخاصة 
( مشرًفا في مراكز التربية الخاصة. وقام الباحث ٠2و)ذوي اإلعاقة السمعية،

بتطوير مقياس تقييم برامج التأىيل الميني لذوي اإلعاقة السمعية، كما قام ببناء 
برنامج لمتأىيل الميني لذوي اإلعاقة السمعية. وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى 

وي نظر القائمين عمى البرامج التدريبية، وذفعالية البرنامج التدريبي من وجية 
مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعمية اإلعاقة السمعية كان مرتفًعا،

البرنامج التدريبي تعزى ألثر الجنس من وجية نظر القائمين عمى البرنامج 
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التدريبي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعمية البرنامج التدريبي تعزى 
 ثر الجنس لصالح الذكور من وجية نظر ذوي اإلعاقة السمعية.أل

يدفت إلى التعرف عمى واقع ومعوقات ف (8١٠٢المعيقل ) أما دراسة
تطبيق برامج التوجيو واإلرشاد الميني في معاىد وبرامج التربية الفكرية الحكومية 

بيا، العاممين واألىمية والجمعيات الخيرية في مدينة الرياض من وجية نظر 
وطبيعة العمل، ونوعية المدرسة(، وقد اتبعت الدراسة وعالقتيا بمتغيرات)الجنس،

( مختًصا من الذكور 8٠٢)ي التحميمي، وتضمنت عينة الدراسةالمنيج الوصف
واإلناث، من المعممين، والمعممات، ومعممي التدريبات السموكية، والمرشدين 

وقد أظيرت نتائج ة في الرياض. الطالبيين العاممين في برامج التربية الفكري
انخفاض متوسط مستوى تطبيق برامج التوجيو واإلرشاد الميني الدراسة ما يمي:

في معاىد وبرامج التربية الفكرية الحكومية واألىمية والجمعيات الخيرية في مدينة 
أما فيما يخص المعوقات فقد حصل نقص اإلمكانات المكانية عمى أكثر ،الرياض

 ة من بين المعوقات.نسبة استجاب
 
 الدراسات األجنبية: -2

والتي (8١١٢)Stock et al ستوك، وديفيس، وسيكور، وويم  دراسة
إلى استخدام  التقنية في التوجيو واإلرشاد الميني؛ حيث قام الباحثون  تىدف

بتقييم فاعمية استخدام برنامج حاسوبي باستخدام الوسائط المتعددة والفيديو، 
لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية من التعبير عن اىتماماتيم الوظيفية 

مستخدمة حالًيا من قبل بشكل مستقل بالمقارنة مع أدوات التقييم الوظيفي ال
عاقة ( شخًصا من ذوي اإل8٢المعممين والمرشدين. وتكونت عينة الدراسة من )

( عاًما. وقد خمصت نتائج الدراسة إلى أن ٠2)الفكرية، ال تقل أعمارىم عن
استخدام تقنية الوسائط المتعددة القائمة عمى توفير المعمومات عن العمل، تمّكن 
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فكرية من التعبير عن األعمال التي يفضمونيا األشخاص ذوي اإلعاقة ال
باستقاللية، وتحسِّن من أنشطة المطابقة المينية. ورأى المعممون والمرشدون 
بوضوح أن البرنامج المستخدم في الدراسة كان قادًرا عمى تقديم مزيٍد من 
المعمومات حول الوظائف التي ساعدت بدورىا األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية 

 ذ قرارات أفضل.في اتخا

 Cocks, Thoresen& Lewis ولويس دراسة كوكس وثوريزنو 
والتي ىدفت إلى الكشف عن أثر االستراتيجيات الناجحة التي تم  (8١٠٠)

تنفيذىا من خالل المشاريع التي ُتعنى بالتأىيل الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة 
( موظًفا من ذوي اإلعاقة. وتحقيًقا ٠١2)تراليا. وتكونت عينة الدراسة منفي أس

جراء  مكالمات ىاتفية مع أفراد ألىداف الدراسة تم إجراء مقابالت شبو منظمة، وا 
أن المشاريع التي ُتعنى بالتأىيل الميني لمموظفين ذوي و وأظيرت النتائج العينة.

يم اإلعاقة تعمل عمى توفير الخدمات واالحتياجات التي تناسبيم؛ من أجل تمكين
عن العوامل الرئيسية لنجاح الموظفين ذوي و بالقيام بالواجبات الموكمة إلييم. 

اإلعاقة في العمل الميني وىي: مشاركة المعرفة، والتدريب المنظم، واستخدام 
 التكنموجيا في عممية التواصل.

عن أثر البرامج  (8١٠٠) Schley et alوآخرون وكشفت دراسة شيمي
ى الوضع االقتصادي لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية، وقد تّم التدريبية التأىيمية عم
( طالًبا من ذوي 8٠٩)بالطريقة القصدية والبالغ عددىا اختيار عينة الدراسة

اإلعاقة السمعية في الواليات الشرقية من أمريكا، والذين حصموا عمى برامج 
ث تّمت متابعة تأىيمية مينية متعددة. واستخدمت الدراسة المنيجية التتب عية؛ حي

( سنوات. وقد أشارت نتائج الدراسة ٠١)ة فترة استمرتالمشاركين في ىذه الدراس
إلى أن ىناك آثاًرا إيجابية لمبرنامج التدريبي التأىيمي عمى الوضع االقتصادي 



23 
 

ن المشاركة في برنامج تدريبي تأىيمي يعزز من أو ،لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية
 عمل لدى الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية.إمكانية الحصول عمى فرصة 

 (8١٠8) Jankute&baranauskieneو قام جانكيوتي وبرانيوسكيني 
بدراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر مراكز اإلرشاد الميني في المدارس عمى 
تأىيل الطمبة ذوي اإلعاقة من وجية نظر مديري المدارس. باإلضافة إلى 
 الكشف عن أىم االستشارات التي يمكن أن يقدميا المركز من أجل تأىيل ىؤالء

تي يتواجد فييا ( مديًرا من المدارس ال٢١)الطمبة. وتكونت عينة الدراسة من
( مديًرا. 8٠( مديرة و)٠٢)ي مدينة ليتوانيا في تركيا، منيممركز إرشاد ميني ف

جراء مقابمة شبو منظمة مع مدراء  وتحقيًقا ألىداف الدراسة تم بناء مقياس، وا 
المدارس؛ لمكشف عن أثر مراكز اإلرشاد الميني في المدارس عمى تأىيل الطمبة 

ج عن وجود وجية نظر إيجابية لمديري المدارس ذوي اإلعاقة. وكشفت النتائ
نحو إيجاد مراكز إرشاد ميني لتأىيل الطمبة ذوي اإلعاقة؛ لما ليا من فائدة كبيرة 

أن مديري مراكز اإلرشاد و في تقديم المشورة والدعم ليذه الفئة من أفراد المجتمع. 
ولذلك فإن الميني ىم األشخاص األكثر اىتماما بقضايا الطمبة ذوي اإلعاقة، 

ىذا ينعكس إيجاًبا لتحسين ميارات الطمبة في مختمف المجاالت، والتي يمكن 
تطبيقيا في سوق العمل وذلك من خالل ما تقدمو ىذه المراكز من مشورات 

 لمطمبة ذوي اإلعاقة. 
قىل التلةرف علةى نةملمنل جةوذر اإلرشةاد ادلهةين علةى قةةدرة  Iswari (6102)  مةا هةد ت درا ةا
الامع يف ادلرحلا الثانويا على موااها احليةاة ادلهنيةا يف ادلاةتدبلا ولدةد م نحةميو  الطلب ضلاف

 ظهةةرت ا و الربنةةامج ونطبيدةةي علةةى الطةةلب ضةةلاف الاةةمع يف ادلرحلةةا الثانويةةا يف مدينةةا بايةةا ومبو .
ا الةةيت النتةةا ج  لاليةةا جةةوذر اإلرشةةاد ادلهةةين يف ملاةةني  داء ادلشةةار ني للةةدد  بةةل مةةن ادلهةةارات ادلهنيةة

 ننا   قدراإو ومت نهو من اللمل ادلاتدل يف ادلاتدبل.
( قىل ا ت شةاف 6102) Abuzinadah, Malibari, and Krauseوهةد ت درا ةا 

مةةدى ا ةةةتلداد الطةةةلب ضةةةلاف الاةةةمع دلواعةةةلا التللةةيو اللةةةاي يف الللةةةو  التطبيديةةةا والتلةةةرف علةةةى 
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 البةةةةا مةةةةن ضةةةةلاف  72مهةةةةاراإو يف ا ةةةةت دا  احلا ةةةة  ا.ي ونطبيدانةةةةي.او اريت الدرا ةةةةا علةةةةى 
مواعةلا نللةيمهو الامع يف ادلرحلا الثانويا مبدينا ادة. و  دت النتةا ج علةى حةرل الطةلب علةى 

 اللاي ونطوير مهارات ا ت دا  احلا   ا.ي لديهو حيث  هنا نااهو يف نملهيلهو لاوط اللمل.
 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 
 الصعوبات والعقباتيتضح أن نتائج بعض الدراسات التي بحثت في 

التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في بيئة العمل قد اختمفت حيث 
أشار البعض أن أىم تمك المشكالت ىي صعوبة التواصل مع زمالء العمل 
والعمالء، في حين أشارت نتائج دراسات أخرى أن أىم تمك المشكالت تتمثل في 
الصعوبات اإلدارية، ودراسات أخرى أشارت نتائجيا إلى أن الصعوبات المكانية 

كما أشارت ية. تمثل أىم مشكالت بيئة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة السمع
فعالية برامج التدريب الميني إلى فعالية تمك  نتائج الدراسات التي بحثت في

 .  البرامج في تأىيل األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية لسوق العمل
 ما  بةرزت نلة  الدرا ةات دور التوايةي واإلرشةاد ادلهةين يف نوعيةا الطلبةا ادللةاقني بدةدراإو وميةوذلو 

الدةةدرة علةةى حةةل ادلشةة لت وااةةاذ الدةةرار ادلهةةين ادلنا ةة  لدةةدراإو وميةةوذلو  واهتمامةةاإو وا تاةةاب
ون ةةةوين اااهةةةات ق ابيةةةا خةةةو ادلهةةةن   ةةةدمات اإلرشةةةاد ادلهةةةين م ملةةةًا ومنتميةةةا لللمليةةةا التلليميةةةا 

 ن بةةرامج اإلرشةةاد ادلهةةين نلمةةل علةةى ندويةةا الللقةةا بش حةةيا ونشةة ل عنحةةراً ال يتمةةز  منهةةاا  مةةا  
 ومهاراني ادلهنياا ونتحل بادلتغلات الش حيا بالالوك  ما  هنا نؤمنر يف االداء ادلهين ذلوادللاط 

 
جراءاتيا  منيج الدراسة وا 

 منيج الدراسة: 

وصف دور ب الباحثتانتتبع الدراسة المنيج الوصفي حيث اىتمت 
اإلرشاد الميني في تأىيل ضعيفات السمع لسوق العمل في مدينة جدة، وتّم 
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المنيج المسحي لقياس مستوى رضا ضعيفات السمع عن دور اإلرشاد  استخدام
 الميني في تأىيمين لسوق العمل في مدينة جدة.

 عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من الطالبات ضعيفات السمع بالمرحمة الجامعية 
ىـ( ، ٠٢٢١-٠٢٢٢الدراسي الثاني من العام ) في مدينة جدة، خالل الفصل

)جامعة الممك عبد ( طالبة في جامعات جدة الحكومية82بـ )ويقدر عددىن 
جامعة جدة(. وقد تّم اختيار عينة الدراسة قصدًيا؛ ممثمة لمجتمع  –العزيز 

( طالبات من جامعة 2( طالبة، منيّن )82الدراسة الذي يقدر عدد طالباتو بـ )
( ٠( طالبة من جامعة جدة. ويوضح الجدول رقم )8١الممك عبد العزيز، و)
 توصيًفا ألفراد العينة.

 (1جدول )
 توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص

 (28)ن=     
 النسبة العدد الفئات المتغير

 التخصص
 %22.٩ 88 رسم وفنون
 %8٠.٢ ٩ عموم إدارية
 %٠١١ 82 المجموع

 
 الدراسة:  أداة

اإلرشاد  دورلتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد مقياس 
 لسوق العمل ضعيفات السمع لتأىيل الميني

 التعريف بالمقياس:
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عمى األدبيات المتعمقة بموضوع  بعد االطالع الباحثتان ببنائو قامت
ضوع؛ كدراسة كلٍّ من: الدراسة، والدراسات السابقة التي تناولت المو 

مغربي، ؛8١٠٢المييري وآخرون،؛8١٠١؛عبد القوي،8١١2)الدحادحو،
باإلضافة إلى االطالع عمى المقاييس ذات العالقة (،8١٠٢؛المعيقل،8١٠٢

(؛ والذي يقيس واقع خدمات 8١٠٠بمتغيرات الدراسة مثل: مقياس قنازع )
(؛ 8١٠٢اإلرشاد الميني المقدمة لمطمبة الموىوبين، ومقياس الشاويش )

 والذي يقيس فاعمية برنامج تأىيل ميني لممعاقين سمعًيا.

 بإعداد مقياس تضّمن المحاور واألبعاد التالية: الباحثتانثم قامت 

واقع خدمات اإلرشاد الميني المقدمة لمطالبات ضعيفات المحور األول: - أ
 ( أبعاد وىي:٢السمع، ويتكون من )

لبعد األول: وتقيس فقراتو طرق تزويد الطالبات ضعيفات السمع بخدمات ا -٠
  رات.( فق2)ىذا البعد مناإلرشاد الميني، ويتكون 

البعد الثاني: وتقيس فقراتو استراتيجيات اإلرشاد المتَّبعة في تقديم خدمات  -8
 ( فقرات.٩)يفات السمع، ويتكون ىذا البعد مناإلرشاد الميني لمطالبات ضع

البعد الثالث: وتقيس فقراتو دور األسرة في مجال اإلرشاد الميني لمطالبات  -٢
 ات.( فقر 2)ىذا البعد من ضعيفات السمع، ويتكون

البعد الرابع: وتقيس فقراتو الصعوبات التي تواجو تقديم خدمات اإلرشاد  -٢
 ( فقرات.٩)يفات السمع، ويتكون ىذا البعد منالميني المقدمة لمطالبات ضع

مستوى رضا ضعيفات السمع عن دور اإلرشاد الميني المحور الثاني: - ب
 فقرات.( ٩)عٍد واحد مكون منفي تأىيمين لسوق العمل، ويتمثل في بُ 

لمقياس دور اإلرشاد الميني الخصائص السيكومترية  متحقق منول
( من  8)في صورتو األولية عمى عددتّم عرضو  في الدراسة الحالية
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بية الخاصة، كما تم عرضو المحكمين من ذوي االختصاص في مجال التر 
( من أعضاء ىيئة التدريس في مجال التربية داخل الجامعة ٢)عمى عدد
متحقق من الصدق الظاىري، وفي ضوء نتائج التحكيم تّمت وخارجيا ل

جراء التعديالت لبعض الفقرات لتالئم  مراجعة المقياس في صورتو األولية، وا 
 الغرض من الدراسة.

ولالطمئنان عمى صدق وثبات األداة، والتأكد من خصائصيا 
حيث ( طالبة، 8١)قوامياالسيكومترية؛ تم تطبيقيا عمى عينة استطالعية بمغ 

قيم معامالت االرتباط بين كل تم حساب صدق البناء عن طريق حساب 
( 8كما يوضحيا جدول )فقرة، ودرجة البعد المنتمية إليو، وكانت النتائج 

 كاألتي:
 (2جدول )

 قيم معامالت االرتباط بين درجات فقرات المقياس، ودرجة البعد المنتمية إليو 
 (22)العينة االستطالعية: ن=

 
 م البعد المحور

قيم 
معامل 
 االرتباط

قيم معامل  م
 م االرتباط

قيم 
معامل 
 االرتباط

قيم معامل  م
 االرتباط

ول
 األ

حور
الم

 

البعد 
 األول
 

١ ٠.28** 8 ١.28** ١ ٢.2١ ٢ **٢.2١** 
١ ٩ **١.٢٢ ٢.2٢** 2 ١.٢٠** 2 ١.28** 

البعد 
 الثاني

١.٢ ٠٠ **١.٢٢ ٠١ **١.٢٢ ٢8** ٠8 ١.٢٢** 
١ ٠٢.22** ١.٢ ٠٢8**  

البعد 
 الثالث

٠ **١.٩٩ ٠٩ **١.٢١ ٠٢2 ١.2٠ **٢2 ١.22** 
١ ٠٢.2٢** 8١.٢٢ ١** 8١.٢١ ٠**  

البعد 
 الرابع

88 ١.2٠** 8١ ٢.28** 8١.٩٢ ٢** 8١.٢ ٢2** 
8١ ٩.2١** 82 ١.٩٢**  

 **١.٢٢ ٢٠ **١.2١ ٢١ **١.2٢ 8٢ *١.٢2 82 المحور الثاني



28 
 

 
 م البعد المحور

قيم 
معامل 
 االرتباط

قيم معامل  م
 االرتباط

 م
قيم 
معامل 
 االرتباط

قيم معامل  م
 االرتباط

٢8 ١.2١ ٢٢ **١.28**  

 2.21** دالة عند مستوى                                      2.25* دالة عند مستوى 

باط دالة إحصائًيا ( أن جميع قيم معامالت االرت8)يتضح من الجدول رقم     
ما  وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط الدالة(،١.١٠و) (،١.١٢عند المستويين)

وصالحية استخدامو لتحقيق  عمى صدق المقياسمما يدل (؛١.٢٢-١.٢٢)بين
 أغراض الدراسة.

بحساب صدق البناء عن طريق حساب قيم معامل  تانقامت الباحث كما
يوضحيا جدول االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية وجاءت النتيجة كما 

(٢:) 
 (3جدول )

 بالدرجة الكمية لمبعدقيم معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المحور األول 
 (22)العينة االستطالعية: ن=

 قيم معامل االرتباط البعد المحور

 المحور األول

**١.٢٠ البعد األول  

**١.٢٢ البعد الثاني  

**١.٩١ البعد الثالث  

**١.٢٢ البعد الرابع  
 2.21* *معامالت دالة عند 

كل ُبعد، ( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة ٢)الجدوليتضح من 
(؛ مما يدل عمى تمتع ١.١٠)لممقياس دالة إحصائيا عند مستوى والدرجة الكمية

 أداة الدراسة بدرجة مرتفعة من الصدق.
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كما تّم التحقق من الثبات من خالل إيجاد قيمة معامل ألفا كرونباخ، 
براون لفقرات المقياس.  -ومعامل التجزئة النصفية، ومعامل معادلة سبيرمان

 ( لذلك:٢ول )ويعرض جد
 (4جدول )

 قيم معامالت ثبات أبعاد المقياس
 (22)العينة االستطالعية: ن= 

 
عدد  أبعاد المقياس المحاور

 البنود

قيم معامل 
ألفا 
 كرونباخ

قيم معامل 
التجزئة 
 النصفية

قيم  معامل 
-سبيرمان
 براون

 
المحور 
 األول
 
 

 ١.٢٠ ١.٢١ ١.٢٢ 2 البعد األول
 ١.٢8 ١.٢8 ١.٢٩ ٩ البعد الثاني
 ١.2٩ ١.2٢ ١.22 2 البعد الثالث
 ١.2٢ ١.2٢ ١.28 ٩ البعد الرابع

 ١.2٢ ١.22 ١.٢٢ 82 الدرجة الكمية لممحور األول
 ١.2٠ ١.2١ ١.22 ٩ المحور الثاني

 – ١.28)ما بين( أن قيم معامالت الثبات تراوحت ٢)يتضح من الجدول
( لممقياس ككل؛ مما يدل عمى ١.٢٢ – ١.22)( لألبعاد الفرعية، وما بين١.٢٩

 تمتع المقياس بمكوناتو بدرجة جيدة من الثبات.

 مفتاح التصحيح: 

تم وضع خمس استجابات أمام كل فقرة، وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي 
ة(، وكان مفتاح )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشد

عمى  ٪( وأقل2٢االستجابة ) رتشي( بحيث 8،٠، ٢،٢، ٢التصحيح كالتالي:)
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 إلى٪( 2٢-2٩)في حين تشير الدرجات التي تتراوح ما بيندرجة منخفضة،
 درجة مرتفعة.فإنيا تشير إلى ٪( فأكثر 2٩)أما الدرجةدرجة متوسطة، 

 
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 االرشاد واقع ما":عمى ينص والذي األول الفرعي السؤال لإلجابة عمى
 "جدة؟ مدينة في العمل لسوق السمع ضعيفات تأىيل في الميني

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطاتحساب قامت الباحثة ب
وذلك بعد تحميل بيانات المقياس وحساب المدى ،؛المقياس في األول لممحور

 بالطريقة التالية:

أقل قيمة في المتوسط  –أكبر قيمة في المتوسط الحسابي= المدى
 ٢=٠-٢الحسابي:

 .١.2١=٢÷٢كما تم تحديد طول الفئة :

 لي لتحميل بيانات المقياس:وتم اتباع التقسيم التا

( تقع ضمن درجة تحقق ٢.8٠ – ٢)المتوسطات الحسابية الواقعة بين -٠
 مرتفعة جًدا.

( تقع ضمن درجة ٢.٢٠ -٢.8١)المتوسطات الحسابية الواقعة بين -8
 تحقق مرتفعة.

( تقع ضمن درجة 8.٩٠ -٢.٢١)المتوسطات الحسابية الواقعة بين -٢
 متوسطة.
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( تقع ضمن درجة ٠.2٠– 8.٩١)المتوسطات الحسابية الواقعة بين -٢
 منخفضة.

( تقع ضمن درجة منخفضة ٠– ٠.2١)المتوسطات الحسابية الواقعة بين -٢
 جًدا.

(5جدول )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمبعد األول:

بخدمات االرشاد المينيطرق تزويد الطالبات ضعيفات السمع   
(28)ن=   

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تتوفر خطة لتقديم خدمات اإلرشاد؛ الختيار  ٠
 ٠ متوسطة ٠.٢8 ٢.82 مينة المستقبل.

8 
تعمل الجامعة عمى تنفيذ الزيارات لمواقع العمل 

الميني المختمفة، والتي يمكن أن توجو االىتمام 
 لدى الطالبات.

 ٢ متوسطة 8٢.٠ ٢.١2

تقدَّم خدمات اإلرشاد الميني حول كيفية اتخاذ  ٢
 8 متوسطة ٠.٠٢ ٢.8٠ القرار الميني.

يتوفر في الجامعة إرشاد ميني يتناسب مع  ٢
 ٢ متوسطة ٠.٢٢ ٢.٠2 قدرات واحتياجات الطالبات ضعيفات السمع.

٢ 
الخبرة في تستقطب الجامعة أفراًدا من ذوي 

المين المختمفة؛ بيدف تحميل خصائص المينة 
 المالئمة لضعيفات السمع.

 2 متوسطة ٠.٢٢ 8.2٢

٩ 
تقدم المرشدة التربوية جمسات إرشادية تيدف إلى 

تعريف الطالبات بالمين التي تتناسب مع 
 ميولين واحتياجاتين.

 ٢ متوسطة ٠.٢١ ٢.١2

 2 متوسطة ٠.٢٢ 8.٢8الميني  تحرص إدارة الجامعة عمى تقديم اإلرشاد 2
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المتخصص، والذي يساعد في تحديد الميول 
 المينية لمطالبات ضعيفات السمع.

تقدم الجامعة الئحة بنوعية الوظائف التي  2
 ٩ متوسطة ٠.8١ ٢.١٢ يحتاجيا سوق العمل.

 الدرجة الكمية لمُبعد األول
  متوسطة ٠.١2 ٢.١2 

)طرق تزويد عدالحسابي لبُ يتضح من الجدول السابق أن المتوسط 
لدى عينة الدراسة الطالبات ضعيفات السمع بخدمات االرشاد الميني(

 (، وبدرجة تحقق متوسطة.٠.١2)وانحراف معياري بمقدار (،٢.١2)بمغ

بينما كانت الفقرة األولى والتي تنص عمى:)تتوفر خطة لتقديم خدمات 
بمتوسط حسابي االرشاد الختيار مينة المستقبل( ىي أكثر الفقرات شيوًعا، 

(، يمييا الفقرة الثالثة والتي تنص ٠.٢8)وانحراف معياري بمقدار (،٢.82)وقدره
قرار الميني( بمتوسط عمى: )تقدَّم خدمات االرشاد الميني حول كيفية اتخاذ ال

(، وفي المرتبة الثالثة ٠.٠٢(، وانحراف معياري بمقدار)٢.8٠حسابي وقدره )
جاءت الفقرة الرابعة والتي تنص عمى: )يتوفر في الجامعة ارشاد ميني يتناسب 
مع قدرات واحتياجات الطالبات ضعيفات السمع( بمتوسط حسابي وقدره 

، فيما كانت الفقرة الخامسة والتي (٠.٢٢)وانحراف معياري بمقدار (،٢.٠2)
تنص عمى: )تستقطب الجامعة افراًدا من ذوي الخبرة في المين المختمفة بيدف 
تحميل خصائص المينة المالئمة لضعيفات السمع( ىي أقل الفقرات شيوًعا، 

(، وبدرجة تحقق ٠.٢٢)وانحراف معياري بمقدار(، 8.2٢)بمتوسط حسابي وقدره
 .متوسطة لجميع الفقرات

(6جدول )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمبعد الثاني: 

 استراتيجيات االرشاد المتبعة في تقديم خدمات االرشاد الميني
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(28)ن=   

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب

تنفذ الجامعة جمسات ارشاد ميني جماعي من  9
زيادة الوعي عن المينة قبل المرشدة بيدف 

 لمطالبات ضعيفات السمع.
 ٢ متوسطة 82.٠ 8.2٢

تنفذ المرشدة جمسات فردية حول كيفية اختيار  01
 ٩ منخفضة ٠.٢٠ 8.٩١ مينة المستقبل لمطالبة.

يعرض في الجامعة عروض مسرحية أو فيديو  00
 ٢ متوسطة ٠.٠٩ 8.22 توضح كيفية اختيار المينة.

باالشتراك مع الطالبات انشطة لجمع تنفذ المرشدة  01
 ٢ متوسطة ٠.8٠ ٢.١٠ المعمومات حول المين المختمفة.

تنفذ المرشدة حوارات حول المين التي يمكن ان  02
تحقق فييا الطالبات نجاحًا والتي تتناسب مع 

 ميولين.
 ٠ متوسطة ٠.٠ ٢.٠١

توفر الجامعة المعمومات المينية عن متطمبات  03
بأنواعيا بما فييا المتطمبات الشخصية.المينة   8 متوسطة ٠.٠2 ٢.١2 

  متوسطة ٠.٠8 8.٢٠ الدرجة الكمية لمبعد الثاني

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لبعد )استراتيجيات 
(، 8.٢٠غ )اإلرشاد المتبعة في تقديم خدمات اإلرشاد( لدى عينة الدراسة بم

 (، وبدرجة تحقق متوسطة.٠.٠8)وانحراف معياري بمقدار

وقد كانت الفقرة الثالثة عشر والتي تنص عمى: )تنفذ المرشدة حوارات 
حول المين التي يمكن أن تحقق فييا الطالبات نجاًحا، والتي تتناسب مع 

(، وانحراف ٢.٠١ه )ميولين( ىي أكثر الفقرات شيوًعا، بمتوسط حسابي وقدر 
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ة الرابعة عشر والتي تنص عمى: )توفر الجامعة (، يمييا الفقر ٠.٠)معياري بمقدار
بات الشخصية( المعمومات المينية عن متطمبات المينة بأنواعيا، بما فييا المتطم

(، وفي المرتبة ٠.٠2)(، وانحراف معياري بمقدار٢.١2بمتوسط حسابي وقدره)
ع الثالثة جاءت الفقرة الثانية عشر والتي تنص عمى: )تنفذ المرشدة باالشتراك م

ين المختمفة( بمتوسط حسابي الطالبات أنشطة لجمع المعمومات حول الم
(، وبدرجة تحقق متوسطة لمفقرات ٠.8٠(، وانحراف معياري وقدره)٢.١٠)وقدره

الثالث، فيما كانت الفقرة العاشرة والتي تنص عمى: )تنفذ المرشدة جمسات فردية 
فقرات شيوًعا، بمتوسط حول كيفية اختيار مينة المستقبل لمطالبة( ىي أقل ال

 (، وبدرجة تحقق منخفضة.٠.٢٠)وانحراف معياري بمقدار،8.٩١دره حسابي وق

(7جدول )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمبعد الثالث:

 دور األسرة في مجال االرشاد الميني لمطالبات ضعيفات السمع
(28)ن=   

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تمارس االسرة الضغط عمى أبنائيا لمتوجو الى  ٠٢
 2 منخفضة ٠.١٢ 8.٢٩ مين محددة.

تقدم األسرة الدعم المادي والمعنوي الختيار  ٠٩
 ٢ مرتفعة ١.٢٢ ٢.2٢ التخصص الذي يناسب ميول وقدرات الطالبة.

تميل األسرة لتشجيع التحصيل الدراسي عند  ٠2
من تشجيعيا عمى اختيار القرار  الطالبة أكثر

 الميني.
 ٩ مرتفعة ٠.٠١ 2٢.٢

مرتفعة  ١.22 ٢.8٠ تحترم األسرة ميول الطالبة المينية. ٠2
 8 جداً 

 ٢ مرتفعة ١.22 ٢.٠١توفر األسرة األدوات المينية التي تتطمبيا  ٠٢
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 بعض اليوايات المفضمة.
تساعد األسرة عمى اإلنجاز الميني إذا أظيرت  8١

مرتفعة  ١.2٠ ٢.٢8 الطالبة التفوق في مجال ما.
 ٠ جدا

تقدم األسرة الدعم المادي الذي تحتاجو الطالبة  8٠
 ٢ مرتفعة ١.22 ٢.٠2 لدراسة الخيار الميني.

  مرتفعة ١.٩8 ٢.2٢ الدرجة الكمية لمبعد الثالث

)دور األسرة في السابق أن المتوسط الحسابي لبعد يتضح من الجدول
(، ٢.2٢لدى عينة الدراسة بمغ )د الميني لمطالبات ضعيفات السمع(اإلرشامجال 

 (، وبدرجة تحقق مرتفعة.١.٩8)حراف معياري بمقداروان

وقد كانت الفقرة العشرون والتي تنص عمى: )تساعد األسرة عمى اإلنجاز 
قرات شيوًعا، الميني إذا أظيرت ابنتيم التفوق في مجال ما( ىي أكثر الف

(، وبدرجة تحقق ١.2٠)وانحراف معياري بمقدار(،٢.٢8)ابي وقدرهبمتوسط حس
مرتفعة جًدا، تمييا الفقرة الثامنة عشر والتي تنص عمى: )تحترم األسرة ميول 

(، وانحراف معياري ٢.8٠)هالطالبة المينية( بمتوسط حسابي وقدر 
 (، وبدرجة تحقق مرتفعة جًدا أيًضا. وفي المرتبة الثالثة جاءت١.22)بمقدار

الفقرة الحادية والعشرون والتي تنص عمى: )تقدم األسرة الدعم المادي الذي 
(، ٢.٠2خيار الميني( بمتوسط حسابي وقدره)تحتاجو الطالبة في دراسة ال

فقرة الخامسة (، وبدرجة تحقق مرتفعة. فيما كانت ال١.22)وانحراف معياري وقدره
يا لمتوجو إلى مين )تمارس األسرة الضغط عمى أبنائعشر والتي تنص عمى:

(، وانحراف 8.٢٩قدره)محددة( ىي أقل الفقرات شيوًعا، بمتوسط حسابي و 
 (، وبدرجة تحقق منخفضة.٠.١٢)معياري بمقدار

(8جدول )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمبعد الرابع: 

ت السمعالصعوبات التي تعيق تقديم خدمات االرشاد الميني المقدمة لمطالبات ضعيفا  
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(28)ن=   

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب

يوجد وسائل نقل كافية لزيارة مواقع العمل  88
 ٢ متوسطة ٠.٢٢ 8.2٢ المختمفة.

من الصعب استقطاب خبير لتقديم االرشاد  8٢
 ٢ متوسطة ٠.٠8 ٢ الميني بسبب إمكانيات الجامعة.

الجامعة مرشدة متخصصة في ارشاد يتوفر في  8٢
 8 مرتفعة ٠.١8 ٢.28 الطالبات ضعيفات السمع.

يتوفر في مكتبة الجامعة مراجع عممية كافية عن  8٢
 ٠ مرتفعة ١.٢٢ ٢.2٢ االرشاد الميني.

يشكل األىل عائًقا في إجراءات االرشاد الميني  8٩
 ٩ منخفضة ٠.8١ 8.٢٩ بسبب تدخميم في تحديد مينة المستقبل لمطالبة.

تشكل النظرة الدونية لمفيوم التعميم الميني  82
صعوبة تحول دون تنفيذ موضوع االرشاد الميني 

 لضعيفات السمع.
 ٢ متوسطة ٠.١٩ ٢.٢٢

  متوسطة ١.2٢ ٢.8٢ الدرجة الكمية لمبعد الرابع

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لبعد )الصعوبات التي 
البات ضعيفات السمع( بمغ اإلرشاد الميني المقدمة لمط تعيق تقديم خدمات

 (، وبدرجة تحقق متوسطة.١.٢٢)معياري بمقدار وانحراف(،8٢.٢)

وقد كانت الفقرة الخامسة والعشرون والتي تنص عمى: )يتوفر في مكتبة 
قرات شيوًعا، الجامعة مراجع عممية كافية عن اإلرشاد الميني( ىي أكثر الف

(، وبدرجة تحقق ١.٢٢)وانحراف معياري بمقدار (،٢.2٢)رهبمتوسط حسابي وقد
مرتفعة. يمييا الفقرة الرابعة والعشرون والتي تنص عمى: )يتوفر في الجامعة 

السمع( بمتوسط حسابي مرشدة متخصصة في إرشاد الطالبات ضعيفات 
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(، وبدرجة تحقق مرتفعة أيًضا. وفي ٠.١8)(، وانحراف معياري٢.28)وقدره
الثة جاءت الفقرة السابعة والعشرون والتي تنص عمى: )تشكِّل النظرة المرتبة الث

الدونية لمفيوم التعميم الميني صعوبة تحول دون تنفيذ موضوع اإلرشاد الميني 
،وانحراف معياري (٢.٢٢)عيفات السمع( بمتوسط حسابي وقدرهلض

والتي  السادسة والعشرونوبدرجة تحقق متوسطة. فيما كانت الفقرة (،٠.١٩وقدره)
)يشكل األىل عائًقا في إجراءات اإلرشاد الميني بسبب تدخميم في تنص عمى:

تحديد مينة المستقبل لمطالبة( ىي أقل الفقرات شيوًعا بمتوسط حسابي 
 وبدرجة تحقق منخفضة.(،٠.8١)وانحراف معياري بمقدار(،8.٢٩ه)وقدر 

(9جدول )  
المحور األول:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد   

خدمات اإلرشاد الميني المقدمة لمطالبات ضعيفات السمع دور   
(28)ن=   

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

 ٢ متوسطة ٠.١2 ٢.١2 البعد األول ٠
 ٢ متوسطة ٠.٠8 8.٢٠ البعد الثاني 8

 ٠ مرتفعة ١.٩٢ ٢.2٢ البعد الثالث ٢
الرابعالبعد  ٢  8 متوسطة 2٢.١ 8٢.٢ 

  متوسطة ١.2٠ ٢.82 الدرجة الكمية لممحور األول

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لواقع خدمات اإلرشاد 
( ١.2٠)وانحراف معياري بمقدار (٢.82)لميني لمطالبات ضعيفات السمع بمغا

 وبدرجة تحقق متوسطة.
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ىذه النتيجة إلى أن الطالبات ضعيفات السمع ال يتمقين  الباحثتانوتعزو 
وب؛ وىذا يتفق مع دراسة خدمات اإلرشاد الميني بالشكل المطم

( التي أشارت نتائجيا الى أن فاعمية خدمات اإلرشاد الميني 8١٠٢)الشريفين
( التي أشارت 8١٠٢المقدرة من قبل الطمبة كانت متوسطة، ودراسة المعيقل )

ضعف تطبيق برامج التوجيو واإلرشاد الميني بشكل عام. وفي ىذا  نتائجيا إلى
( أن الطالب ذوي اإلعاقة نادًرا ما يتمقون 8١١2) السياق ذكر الدحادحة

 الخدمات اإلرشادية المينية الداعمة عمى الوجو المطموب.

 Murugami&Nelوىو ما أظيرتو نتائج دراسة موريجامي ونيل 
اإلعاقة  رشاد الميني في إعداد األشخاص ذويعن دور التوجيو واإل (8١٠8)

أن التوجيو واإلرشاد الميني يمقى اىتماًما ضئياًل، في لمعمل؛ حيث أوضحت 
حين أن الميارات األكاديمية واالجتماعية تمقى معظم االىتمام، وىذا الضعف 
بشكل عام قد يفسره القصور الواضح في البرامج اإلرشادية المقدمة لألشخاص 

  عاقة مقارنة بالخدمات التربوية األخرى.ذوي اإل

وقد كان بعد: )دور األسرة في مجال اإلرشاد الميني لضعيفات السمع( 
(، ودرجة تحقق ٢.2٢ىو األكثر شيوًعا بين األبعاد بمتوسط حسابي وقدره )

مرتفعة، وجاء في المرتبة الثانية ُبعد )الصعوبات التي تعيق تقديم خدمات 
( ودرجة تحقق متوسطة، وفي المرتبة ٢.8٢سابي وقدره )اإلرشاد( بمتوسط ح

الثالثة جاء بعد )طرق تزويد الطالبات ضعيفات السمع بخدمات اإلرشاد الميني( 
(، وبدرجة تحقق متوسطة، فيما كان بعد ٢.١2بمتوسط حسابي وقدره )

)استراتيجيات اإلرشاد المتبعة في تقديم خدمات اإلرشاد( ىو أقل األبعاد شيوًعا 
 (، ودرجة تحقق متوسطة أيًضا.8.٢٠بمتوسط حسابي وقدره )
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سبب حصول بعد )دور األسرة في مجال اإلرشاد  وُترجح الباحثتان
الميني لضعيفات السمع( عمى المرتبة األولى ىو الوعي لدى أسر ضعيفات 
السمع بدورىم، وأىمية المشاركة في تطور أبنائيم، وىذا يعود أيًضا إلى النمو 

الذي تشيده األسرة السعودية في مجاالت متعددة. وتشير الدراسات إلى الثقافي 
حاجة أولياء أمور ذوي اإلعاقة إلى توفير معمومات عن المين المناسبة التي 
يمكن أن يعمل بيا أبنائيم، وىذا يتفق مع دراسة جانكيوتي وبرانيوسكيني 

Jankute & baranauskiene(8١٠8)  التي أشارت نتائجيا إلى أن أىم
اإلرشادات التي يقدميا مركز اإلرشاد الميني ىي إشراك أولياء أمور الطالب 

 ذوي اإلعاقة في النشاطات المينية.

)الصعوبات التي تعيق تقديم خدمات اإلرشاد الميني( أما حصول ُبعد
يواجين  عمى المرتبة الثانية، فتفسره الباحثة بأن الطالبات ضعيفات السمع

صعوبات في اختيار مينة المستقبل، ويعود ذلك إلى قمة توفر اإلمكانات 
 المناسبة في الجامعة لتقديم خدمات اإلرشاد الميني لمطالبات ضعيفات السمع.

التي كشفت نتائجيا أن أبرز ( 8١٠٢وىذا يتفق مع دراسة غنيم) 
ة الكافية لدعم برامج معوقات األرشاد الميني تمثمت في: عدم وجود الموارد المالي

اإلرشاد، ونقص الكوادر المدرَّبة والمعدة لمقيام بيذا العمل، وعدم توفر الحوافز 
المناسبة لممرشد لمقيام بعممو، باإلضافة إلى التعقيدات البيروقراطية واإلدارية في 
المدرسة، وقمة توفر اإلمكانات المناسبة في المدراس لمقيام باألنشطة اإلرشادية، 

( التي أشارت نتائجيا إلى وجود 8١٠١)ما اتفقت معو دراسة عبد القوي ىوو 
العديد من أوجو الضعف والقصور التي تنتاب نظام وخدمات التوجيو واإلرشاد، 
وأن عالج أوجو الضعف والقصور يسيم بشكل كبير في زيادة رضا الطالب، 

شكمة البطالة وتكيفيم مع تخصصاتيم، وتنمية دوافعيم نحو التعمم، والحد من م
 بينيم.
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أما حصول ُبعد )طرق تزويد الطالبات ضعيفات السمع بخدمات اإلرشاد 
الميني( عمى المرتبة الثالثة، فتفسره الباحثة بأن الطالبات ضعيفات السمع يتمقين 
خدمات اإلرشاد الميني بطريقة ال تتناسب مع قدراتين واحتياجاتين؛ األمر الذي 

ات اإلرشاد الميني من خالل توفير برامج وأنشطة يؤكد عمى أىمية تحسين خدم
مينية تتناسب مع قدرات واىتمامات الطالبات ضعيفات السمع، وتمكنين من 

 االختيار الميني السميم. 

( أن الحاجة لإلرشاد الميني تأتي 8١٠٢وفي ىذا السياق أشار حسين )
رد والتي عميو أن من خالل تنوع الفروق الفرديـة، وتنوع الفرص المينية أمام الف

يختار من بينيا؛ إذ أن األفراد يختمفون فيما بينيم من حيث القدرات 
واالستعدادات والميـول وخصائص الشخصيــة، وعمى الطرف اآلخر توجد مين 
وتخصصات كثيــرة ومتنوعـة تتطمب من الفرد التعرف عمى ىذه المين، وما 

ليو سوبر في نظريتو؛ حيث ذكر تستمزمو من قدرات واستعدادات. وىذا ما أشار ا
بأن األفراد يتفاوتون في مستوى كفاءتيم لموظائف بناء عمى ميوليم وقدراتيم، 

 فالفرد يكون أكثر كفاءة في الوظيفة التي تطابق ميولو وقدراتو.

)استراتيجيات اإلرشاد الميني المتبعة في تقديم خدمات أما حصول ُبعد
لسمع( عمى المرتبة األخيرة، فترى الباحثة أن اإلرشاد الميني لمطالبات ضعيفات ا

السبب يعود إلى عدم مناسبة استراتيجيات اإلرشاد الميني لمطالبات ضعيفات 
السمع؛ حيث ُيالحظ من خالل اإلجابة عمى فقرات ىذا البعد عدم تمقي الطالبات 
ضعيفات السمع جمسات إرشاد ميني فردية، والتي تعتبر من أىم خدمات 

ميني؛ حيث تقوم الجمسات الفردية بتقديم معمومات مينية، وتعريف اإلرشاد ال
الطالبة بنفسيا وقدراتيا، ومساعدتيا في اختيار المينـة المناسبة ليا، والتخطيط 

 (.8١١٢ي واتخاذ القرار السميم )الخطيب،المين
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"ما مستوى رضا :ولإلجابة عمى السؤال الفرعي الثاني والذي ينص عمى
دور اإلرشاد الميني في تأىيمين لسوق العمل في مدينة  ضعيفات السمع عن

 جدة؟"

يارية باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المع قامت الباحثتان
 وكانت النتائج كما يمي:لممحور الثاني في المقياس، 

(12جدول )  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور الثاني:

السمع عن دور االرشاد المينيمستوى رضا ضعيفات   
(28)ن=   

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

٠ 
تشعرين بالرضا عن خدمات اإلرشاد الميني المقدمة 
في الجامعة، والتي توجيك نحو المين التي تالئم 

 ميولك وقدراتك.
 ٢ متوسطة ٠.٠٢ 8.22

الجامعة بزيادة فرص يساىم اإلرشاد الميني في  8
 8 مرتفعة ٠.١٢ ٢.٢٢ التقدم الميني واألكاديمي.

ان التحاقك بجمسات اإلرشاد الميني يشعرك بالرضا  ٢
 ٢ مرتفعة ١.٢٢ ٢.٢8 حول مينتك المستقبمية.

 تجدين صعوبة في اتخاذ القرار الميني المناسب ٢
 ٠ مرتفعة ١.٢2 ٢ نتيجة غياب اإلرشاد الميني المتخصص.

تشعرين بعدم الرضا نتيجة لعدم امتالك المرشدة  ٢
 ٩ مرتفعة ١.2٩ 8.١2 الوعي الكافي بقدراتك وميولك المينية.

٩ 
تشعرين بالرضا ألن االرشاد الميني في الجامعة 
يساىم في تطوير مفاىيم نفسية ومينية إيجابية 

 توجيك نحو القرار الميني المالئم.
 ٢ متوسطة ٠.٠٩ 8٠.٢
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  متوسطة ١.٢٢ ٢.٠٢ لممحور الثاني الدرجة الكمية

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لمستوى)رضا ضعيفات 
وانحراف معياري  ،)٢.٠٢(بمغ السمع عن الخدمات اإلرشاد الميني المقدمة لين(

 ، وبدرجة تحقق متوسطة.)١.٢٢(بمقدار

بينما كانت الفقرة الرابعة والتي تنص عمى:)تجدين صعوبة في اتخاذ 
القرار الميني المناسب نتيجة غياب اإلرشاد الميني المتخصص( ىي أكثر 

(، ١.٢2)وانحراف معياري بمقدار(، ٢الفقرات شيوًعا بمتوسط حسابي وقدره )
لعدم امتالك تمييا الفقرة الخامسة والتي تنص عمى: )تشعرين بعدم الرضا نتيجة 

(، ٢.٢8المرشدة الوعي الكافي بقدراتك وميولك المينية( بمتوسط حسابي وقدره )
(، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة الثانية والتي ١.2٩)اري بمقداروانحراف معي

 تنص عمى: )يساىم اإلرشاد الميني في الجامعة بزيادة فرص التقدم الميني
(، ٠.١٢)وانحراف معياري بمقدار (،٢.٢٢)واألكاديمي( بمتوسط حسابي وقدره

وبدرجة تحقق مرتفعة لمفقرات الثالث. فيما كانت الفقرة األولى والتي تنص 
عمى:)تشعرين بالرضا عن خدمات اإلرشاد الميني المقدمة في الجامعة والتي 

بمتوسط  توجيك نحو المين التي تالئم ميولك وقدراتك( ىي أقل الفقرات شيوعاً 
 (، وبدرجة تحقق متوسطة.٠.٠٢)وانحراف معياري بمقدار(،8.22)حسابي وقدره

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى عدم رضا الطالبات ضعيفات السمع عن 
خدمات اإلرشاد الميني المقدمة لين في الجامعة، ورغبتين في تمقي خدمات 
اإلرشاد الميني بصورة أفضل؛ حتى يتمكًن من اختيار المينة المناسبة لين، 

يعود ذلك إلى عدة عوامل منيا عدم وجود مرشدة متخصصة لضعيفات السمع و 
( أن أكبر العقبات التي 8١١٢في ىذا المجال. وفي ىذا اإلطار أشارت نيسان )

 تواجو خدمات التأىيل الميني ىي نقص الموظفين المدربين.
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باإلضافة الى قمة البرامج التي تقدميا الجامعة لمطالبات ضعيفات  
األمر الذي يؤكد عمى ضرورة إعداد برامج إرشاد ميني لمطالبات السمع؛ 

ضعيفات السمع في الجامعة تعمل عمى مساعدتين في اختيار المينة المناسبة، 
عدادىن وتأىيمين لمعمل بيا.  وا 

 stock etوقد أثبتت ىذه البرامج فعاليتيا كما في دراسة ستوك وآخرون 
al (8١١٢)مج حاسوبي لتمكين األشخاص ذوي ؛ حيث استخدمت الدراسة برنا

وقد اثبتت الدراسة أن ،اإلعاقة من التعبير عن اىتماماتيم الوظيفية بشكل مستقل
البرنامج المستخدم عمل عمى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التعبير عن 
األعمال التي يفضمونيا باستقاللية، وحّسنت من أنشطة المطابقة المينية، كما 

لمرشدون أن البرنامج المستخدم في الدراسة كان قادًرا عمى تقديم رأى المعممون وا
مزيد من المعمومات حول الوظائف التي بدورىا ساعدت األشخاص ذوي اإلعاقة 

 في اتخاذ قرارات أفضل.    

( بأن البرامج المينية 8١٠٠)المييري وآخرون وفي ىذا السياق أكد
ىي التي تقود األشخاص ذوي ة،تسير وفق منيجيات عممية مدروس الفعالة التي

اإلعاقة إلى النجاح في سوق العمل؛ ألنيا تتناغم مع متطمباتو والتطورات 
 الحاصمة فيو.

توجد فروق دالة ىل ":عمى ينص والذي الثالث الفرعي السؤال عمى ولإلجابة
إحصائًيا في مستوى رضا الطالبات ضعيفات السمع عن خدمات اإلرشاد الميني 

)عموم إدارية، ينة جدة، باختالف التخصص الدراسيالعمل في مد لتأىيمين لسوق
 رسم وفنون(".
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الالبارامتري  Mann-Whitenyاستخدام اختبار مان وتني ب قامت الباحثتان
لمعينات المستقمة؛ بيدف التعرف عمى داللة الفروق في درجات مقياس واقع 

 :النتائج كما يميالخدمات اإلرشادية المقدمة لضعيفات السمع، وجاءت 
 (11جدول )

 نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطات درجات المقياس بأبعاده
 تبعًا لمتغير التخصص الدراسي

 (28)ن= 

المتوسط  العدد المجموعات األبعاد
 الرتبي

مجموع 
 الرتب

قيمة 
Z مستوى الداللة 

ول
 األ

حور
الم

 

البعد 
 األول

 ٢٢١.٢ ٠٢.٢2 88 رسم وفنون
 غير دالة 88.١ 8١.٠

 ٩٢.٢ ٠١.٢8 ٩ عموم إدارية

البعد 
 الثاني

 ٢٢٩.٢ ٠٢.2٢ 88 رسم وفنون
 غير دالة ١.٠8 ٠.٢٢

 ٢٢.٢ ٢.٢8 ٩ عموم إدارية

البعد 
 الثالث

 ٢٠2 ٠٢.٢٢ 88 رسم وفنون
 غير دالة ١.٢٢ ١.١٢

 22 ٠٢.٩2 ٩ عموم إدارية

 البعد الرابع
 ٢٢2 ٠٩.٢١ 88 رسم وفنون

8.88 ١.١8 
دالة عند 
مستوى 
 ٢2 2.٢8 ٩ عموم إدارية ١.١٢

مجموع 
المحور 
 األول
 
 
 
 
 
 

 ٢٢٠ ٠٢.٢٢ 88 رسم وفنون

 غير دالة ١.١2 2٢.٠
 ٢.٠2 ٩ عموم إدارية

٢٢ 

 غير دالة ١.٢٩ ١.2٢ ٢٢8 ٠٢.١٢  88 رسم وفنون 
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المتوسط  العدد المجموعات األبعاد
 الرتبي

مجموع 
 الرتب

قيمة 
Z مستوى الداللة 

 المحور الثاني
 ٠8.٢٢ ٩ عموم إدارية

2٢ 

يوضح الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
تبًعا  واقع خدمات اإلرشاد الميني لضعيفات السمع بأبعادهمتوسطات درجات 

( أكثر Z)نة الدراسة، حيث جاءت قيمة داللةالختالف التخصص الدراسي لعي
، فيما عدا ُبعد )استراتيجيات اإلرشاد الميني المقدم لمطالبات )١.١٢(من

ضعيفات السمع( فقد وجدت داللة فروق بين المجموعتين لصالح طالبات قسم 
 الرسم والفنون.

ىذه النتيجة بأن خدمات اإلرشاد الميني المقدمة  وتفسر الباحثتان
لمطالبات ضعيفات السمع في قسم الرسم والفنون، وقسم العموم اإلدارية يتمقين 

ف في االستراتيجيات المتبعة؛ نفس خدمات اإلرشاد الميني، باستثناء االختال
حيث أثبتت النتائج أن الطالبات ضعيفات السمع في قسم رسم وفنون يتمقين 
اإلرشاد الميني من خالل استراتيجيات أفضل من تمك المقدمة لمطالبات 

عدم ، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منيا:ضعيفات السمع في قسم العموم اإلدارية
ا ما أشار إليو أبو سعد ضعيفات السمع، وىذتوفر مرشدة متخصصة لمطالبات 

 (.8١١2)واليواري
 توصيات الدراسة وبحوث مقترحة  

 التوصيات التالية:  تانصاغت الباحثبناء عمى نتائج الدراسة الحالية 
رفع مستوى تطبيق برامج اإلرشاد الميني لمطالب ذوي اإلعاقة  -٠

 واالستعانة بالمختصين في ىذا المجال

في الجامعات عمى تقديم برامج التوجيو واإلرشاد  تدريب المرشدين -8
 الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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لمطالب ذوي  والتدريب في العطالت الصيفية تنظيم زيارات ميدانية -٢
اإلعاقة إلى أماكن العمل المختمفة، والتي يمكن أن تعزز التوجيات 

 المينية لدى الطمبة.

برة في المين المختمفة؛ استقطاب الجامعة ألفراد ونماذج من ذوي الخ -٢
 بيدف إرشاد الطالب ذوي اإلعاقة الختيار المين المناسبة ليم.

إنشاء مركز لإلرشاد الميني في الجامعات متخصص في عمل برامج  -٢
 متكاممة لإلرشاد الميني لجميع الطالب في الجامعة.

 وكذلك اقترحت الباحثة عدة دراسات تتعمق بنتائج الدراسة وىي: 

مج إرشادي ميني لمطالبات ذوات اإلعاقة في جامعة الممك فعالية برنا -٠
 عبد العزيز.

معوقات برامج اإلرشاد الميني المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في  -8
 المممكة العربية السعودية.

 واقع اإلرشاد الميني في الجامعات األىمية بمدينة جدة. -٢
السمعية في  تقييم خدمات اإلرشاد الميني المقدمة لمطالبات ذوي اإلعاقة -٢

 سوق العمل السعودي.
الحاجات المينية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في بعض مدن  -٢

 المممكة العربية السعودية.

 : المراجع 
 المراجع العربية -1

 
 دار الشروق. رام اهلل: .التربوي والمينيالتوجيو (.8١١2، أحمد ؛ اليواري، لمياء)أبو أسعد
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اتجاىـــات أصـــحاب العمـــل نحـــو تشـــغيل المعـــوقين تبعـــًا لعـــدد مـــن (.8١٠٠)أبـــو شـــعيرة، محمـــد
 كمية التربية، جامعة الممك عبدالعزيز. ،المتغيرات

 
عمــان: ،2ط.التكنموجيــا-التطبيــق-النظريــة-اإلرشــاد النفســي(.8١٠٢) طــو عبــد العظــيمحســين، 

 دار الفكر.

الفعالية الذاتية المينية فاعمية برنامج توجيو ميني في تحسين  (.8١٠٢) الحوارنة، إياد نايف
. كمية الدراسات )رسالة دكتوراه(ى طالب الصف العاشرواكتساب ميارة اتخاذ القرار الميني لد

 العميا، جامعة العموم اإلسالمية العالمية.

 ا0اطالةدليل ادلوحةد دلحةطلفات اإلعاقةا والمبيةا اخلاعةا والتملهيةل(ا 6110اخلطي امجةا  زلمةد.)
 االدوحاا قطرادل ت  التناي ي؛ رللس وزراء الشؤون االاتماعيا اللرب

، تطبيقاتو" –نظرياتو  –"أسسو اإلرشاد النفسي في المدرسة"(.8١١٢) الخطيب، صالح أحمد
 العين: دار الكتاب الجامعي.،٠ط
 

 دراسة مقارنة لمحاجات المينية لدى طمبة الحاالت الخاصة (.8١١2) الدحادحو، باسم محمد
في ضوء بعض المتغيرات  نجامعة السمطان قابوس بسمطنة عما والطمبة العاديين في

 .2٠-٢٢ (،٢)٢، مجمة العموم التربوية والنفسية، األخرى

 عمان: دار الفكر.،٩ط، تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة(.8١٠٢) الزارع، نايف بن عابد

 عمان: دار الفكر.،٢ط،  التأىيل الميني لممعوقين(.8١٠٢) الزعمط، يوسف شمبي

اإلعاقة السمعية مبادئ التأىيل السمعي والكالمي (.8١٠٢) زريقات، إبراىيم عبداهللال
 عمان: دار الفكر.،٢ط، والتربوي

،الرياض: دار الزىراء ٠ط،المعاقون سمعياً (.8١١٢) سميمان، عبدالرحمن؛ الببالوي، إيياب
 لمنشر والتوزيع.
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(ا درا ا للتلرف على ا الي  ندو  برامج التملهيل ادلهين لة وى 6102 يد ا وليد  اروط حان.)
االعاقا الا ريا من واهةا نظةر  خحةا يني التةدري  ادلهةين يف ضةوء ادللةايل اللادليةا للمةودة الشةاملاا 

ا  حةةث ادللتدةةى الاةةادس عشةةر للممليةةا اخلليميةةا ل عاقةةاا بلنةةوان   نملهيةةل اذشةة ال ذوي اإلعاقةة
  بريل  06-01ادلمار ات لغد واعد  ا يف الامة من 

بناء برنامج لمتأىيل الميني لممعاقين سمعيا وفق الممارسات (.8١٠٢) الشاويش، أمجد سممان
كمية .(رسالة دكتوراه)المينية الحديثة وتقييمو من قبل المعاقين سمعيا والمشرفين عمييم

 السالمية العالمية.جامعة العموم ، الدراسات العميا 

فاعمية خدمات اإلرشاد الميني وقمق المستقبل الميني والعالقة (.8١٠٢) الشريفين، أحمد
، مجمة الدراسات التربوية والنفسية، بينيما لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية في األردن

2(٢)،٢2٢٢١-٢. 
 

ضوء حاجاتين االغتراب النفسي لدى العاطالت عن العمل في (.8١٠8) الصيادي، منى عمي
 جامعة طيبة.،كمية التربية .)رسالة ماجستير(إلى اإلرشاد الميني

 
دليل مقترح لمتوجيو واإلرشاد الميني لمطالب الممتحقين (.8١٠١) عبد القوي، أشرف بيجات

 .8٠٩-٠٩2، ٠١٢ع،مجمة القراءة والمعرفة، بالتعميم الثانوي التجاري في مصر

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. ،عمان:٠ط، مقدمة في تأىيل المعاقين (.8١١١) عبيد، ماجدة
 

(. تقويم واقع التحديات التشغيمية لذوي اإلعاقة من وجية نظر 8١٠٢) يعيسى، أحمد نبو 
 ،المركز العربي لمتعميم والتنمية، مور في المممكة العربية السعوديةالمعممين وأولياء األ

8٠(2٢)،٠٢٢-82٠. 

معوقات اإلرشاد التربوي والميني بمدارس التعميم الثانوي العام (.8١٠٢)غنيم، صالح الدين 
 .٠٠2-2٠، (٢٢) ٠٢، مجمة عالم التربية ،في مصر
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تقييم خدمات اإلرشاد الميني لمطمبة الموىوبين الممتحقين في مدارس  (.8١٠٠) قنازع، عبير
الجامعة ،كمية الدراسات العميا. )ماجستير رسالة(لمتميز في األردنجاللة الممك عبداهلل الثاني 

 األردنية.

، مؤتمر التربية الخاصة العربي الواقع والمأمول ،خدمات االنتقال(.8١١٢) القريوتي، يوسف
 األردن.عمان،

الصعوبات التي تواجو المعاقين سمعيا أثناء التأىيل الميني (.8١٠٢) مغربي، مكي محمد
-٠8٢، (٢2) 8٢ ،مجمة كمية التربية.،التقني بالقصيم في ضوء بعض المتغيراتبالتعميم 
٠٢2. 

أساسيات التأىيل الميني لذوي االحتياجات (. 8١١2) المعايطة، خميل؛ القمش، مصطفى
 ، عمان: دار الطريق.٠ط .الخاصة

 
ومعوقاتيا بمعاىد واقع برامج التوجيو واإلرشاد الميني (.8١٠٢عيقل، إبراىيم عبدالعزيز.)الم

مجمة التربية  ،وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض من وجية نظر العاممين بيا
 .8٩٠-8١2، ٠8ع،الخاصة

تقييم (.8١٠٠) يودي، محمد؛ عبدات، روحيعبدالعزيز؛ الز المييري، عوشة؛ السرطاوي، 
المؤتمر ، دولة االمارات العربية المتحدة برامج التأىيل الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة في

 القاىرة، مصر.،السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس

دار أسامة  ، عمان:٠ط، اإلعاقة السمعية من مفيوم تأىيمي(.8١١٢) ان، خالدة عامرنيس
 لمنشر.

 
 والتوزيع.المسيرة لمنشر دار ،عمان:٠ط، المعاقينتأىيل (.8١١٢) ىالل، أسماء

 
نماذج  –نظريات  –تصنيفات  –سيكولوجية التوجيو الميني "مفاىيم (. 8١١٢) اليذال، عويد

 الكويت: دار السالسل لمنشر والتوزيع.،٠ط، تطبيقية"
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