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 أدوات الدراسة :

 تم

 . وتقويمه

 الربنامج اإلرشادى املقرتح :
ويوضح



 

 

 

 مدة الجلسة الفنيات المستخدمة أهداف الجلسة عنوان الجلسة رقم الجلسة

 جلسة التمهيديةال األولى

ه واقامة عالقة ودي التعارف وااللفة وبناء الثقة

قائمة على االحترام والتقبل والتعرف على 

 اهداف البرنامج

المحاضرة الحوار 

 والمناقشة والتعزيز

62 

 دقيقة

 الثانية
التخطيط وسير 

 العمل

أولياء األمور، تنظيم على توقعات التعرف 

سير العمل واالتفاق على طبيعة الجلسات 

والباحثة وواجبات وأدوار كل من المشاركين 

. 

المناقشة الجماعية / 

 /العصف الذهنىحوار/ ال

التعزيز / الواجب 

 المنزلي

62 

 دقيقة

 

 الثالثة

 

مهارات التمكين 

 (1النفسى )

يحدد المقصود بمهارات التمكين النفسى ان 

 ومكوناتها الفرعية 
تحديد اهمية مهارات التمكين لدى أولياء 

 االمور 

المحاضرة / الحوار / 

الجماعية /  المناقشة

 التعدية الراجعة

62 

 دقيقة

 الرابعة
مهارات التمكين 

 (2النفسى )

 ان يحدد أهدافه فى الحياة 

أن يطبق مفهوم التمكين وابعاده من خالل 

 خبراته الذاتيه

المحاضرة / الحوار / 

/ الجماعيةالمناقشة 

 التعزيز.

62 

 دقيقة

 الخامسة

مصادر الضغوط 

 (1األسرية )

 

يحدد مصادر الضغوط األسرية ان   

 أن يرتب أكثرالمصادر تأثيرا وأولوياتها

المحاضرة / الحوار / 

تنفيس النمذجة / ال

 االنفعالى /التعزيز
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 دقيقة

 السادسة

مصادر الضغوط 

(2) 

 ضيف الوقت 

يحدد أولويات الواجبات والمسئوليات ان 

 األسرية ومسئوليات رعاية الطفل

 ان يقترح بدائل ومقترحات لتوفير الوقت 

المناقشة / 
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 المشكالت
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 دقيقة

 السابعة
مهارات إدارة 
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 أن يحدد أهمية الوقت وأولويات أعماله

أن يصمم جدول ألعماله اليومية واالسبوعية 

 والشهرية

الحوار/مراقبة الذات 

/حل المشكالت / 

 التعزيز.

 

62 

 دقيقة

 الثامنة
 قلق المستقبل 

 )مفهومه وأسبابه (

 أن يحدد مفهوم القلق وأعراضه

 أن يميز سمات ذوى القلق المرتفع وأسبابه

الحوار الجماعى / القصة 

الرمزية 

االسترخاء/دحض 

 االفكار
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 دقيقة

 التاسعة 
 قلق المستقبل

 )التعامل مع القلق (

 أن يميز آلية تأثير األفكار على السلوك

 يحدد األفكار السلبية المرتبطة بالقلقان 

أن يتخلص من االفكار غير العقالنية المتسببة 

 فى القلق

االسترخاء / دحض 

االفكار /خفض التفكير 

 /التنفيس االنفعالى 

62 

 دقيقة

 عاشرةال
التعامل مع نقص 

 (1المعلومات )

أن يدرك الخصائص المميزة لالطفال ذوى 

 الصعوبات

المناقشة / الحوار / 

/ عصف الذهنى ال

 النمذجة / التعزيز

62 

 دقيقة



 

 

 

 مدة الجلسة الفنيات المستخدمة أهداف الجلسة عنوان الجلسة رقم الجلسة

مهارات رعاية 

 الطفل 

أن يميز بين ذوى صعوبات التعلم والفئات 

 االخرى

ان يعرف اماكن رعاية االطفال وتقديم 

 الخدمات المختلفة

حادية ال

 عشر

التعامل مع 

المشكالت السلوكية 

 (1للطفل )

 يحدد المقصود بالمشكالت السلوكية ان 

 ان يحدد اسباب المشكالت السلوكية للطفل 

المناقشة / الحوار / 

 عزيزت/ النمذجة ال

- 62 

 دقيقة

 الثانية عشر

التعامل مع 

المشكالت السلوكية 

 (2للطفل )

 ان يميز أساليب تعديل السلوك المختلفة 

ان يطبق احد فنيات تعديل السلوك على مشكلة 

 خاصة بطفله

المناقشة / الحوار 

السقراطى /حل 

 المشكالت 

62 

 دقيقة

 ثالثة عشرال
مهارات إدارة 

 الغضب 

 أن يحدد مفهوم انفعال الغضب واسبابه 

ان يمارس االساليب االيجابية فى التعبير عن 

 الغضب 

المناقشة / الحوار / 

 / نفيس االنفعالىالت

االسترخاء /خفض 

 التفكير 

- 62 

 دقيقة

 عشررابعةال
النظرة المجتمعية 

 للطفل

ان يعبر عن مشكالته التى يواجهها فى 

 المجتمع 

ان يقترح أساليب متنوعة لتعديل نظرة 

 .المجتمع نحو الطفل 

المناقشة / الحوار / 

 / تنفيس االنفعالىال

 حوار السقراطىال

62 

 دقيقة

 خامسةال

 عشر

تنمية الوعى 

 المجتمعى 

ان يسهم فى تنمية الوعى المجتمعى نحو 

 الطفل 

المناقشة / الحوار / 

االسترخاء / التغذية 

 الراجعة

62 

 دقيقة

 سادسةال

 عشر

المجتمع مسئول 

 وشريك

 أن يحدد أدوار وواجبات المجتمع نحو الطفل 

ان يحدد الخدمات المطلوب من المجتمع 

 تقديمها لالسرة والطفل

المناقشة / الحوار / 

 قصة الرمزيةالتعزيز / ال

 /االسترخاء

- 62 

 دقيقة

 سابعةال

 عشر

الدفاع عن حقوق 

الطفل المهارات 

 (1التوكيدية)

 أن يتقن مهارات الحوار الجيد

 أن يشارك بفاعلية فى الدفاع عن حقوق الطفل

المناقشة / الحوار / 

/  التدريب التوكيدى

 / التعزيزمراقبة الذات

- 62 

 دقيقة

 ثامنةال

 عشر

مهارات توكيدية 

(2) 

طلب الدعم 

 والمساندة 

أن يحدد أماكن ومراكز تقديم الدعم االجتماعى 

 للطفل 

أن يحدد المقصود بالمساندة المجتمعية 

 ومصادر تقديمها 

المناقشة / الحوار / 

ف وق/ التدريب التوكيدى

 االفكار التلقائية

- 62 

 دقيقة

 تاسعةال

 عشر

المهارات 

 (1التواصلية )

 المهارات التعبيرية 

 أن يحدد المقصود بمهارات التواصل 

 ان يستخدم أساليب التواصل اللفظية المناسبة 

ان يستخدم اساليب التواصل غير اللفظية 

 المناسبة

/ الجماعيةالمناقشة

 التعزيز / النمذجة 

- 62 

 دقيقة

 لعشرونا
المهارات 

 (2التواصلية )
 ان يجيد قراءة الرسائل اللفظية وغير اللفظية 

المناقشة الجماعية/ 

الحوار / التعزيز / 
- 62 



 

 

 

 مدة الجلسة الفنيات المستخدمة أهداف الجلسة عنوان الجلسة رقم الجلسة

المهارات 

 االستقبالية 

أن يحدد المقصود بلغة الجسد وقراءة 

 التعبيرات الوجهية 

 النمذجة 
 دقيقة

واحد ال

 والعشرون

مهارات التخطيط 

 للمستقبل 

 أن يضع أهداف واضحة ومحددة لحياته 

 مرونة أن يصيغ اهداف بديلة وأكثر

المناقشة / الحوار / 

 /خفض التفكيرالتعزيز 

 /االسترخاء

- 62 

 دقيقة

ثانية ال

 والعشرون

مهارات التعرف 

على القدرات 

 وحسن استغاللها

 حدد جوانب القوة والضعف لديه ان ي

 ان يميز إمكاناته والموارد المتاحة 

المناقشة / الحوار / 

 مراقبة الذات 
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 دقيقة

الثالثة 

 والعشرون
 مهارات إدارة الذات

 أن يستشعر المسئولية نحو طفله ذو الصعوبة 

 أن يتقبل الطفل 

أن يحدد الجوانب السلبية بذاته بما يساعده 

 على التخلص منها فى المستقبل

المناقشة / الحوار/ 

 / التعزيزمراقبة الذات

62 

 دقيقة

الرابع 

 والعشرون
 الختامية

المشاركون على حسن ختام البرنامج وشكر 

تعاونهم وتحديد موعد التطبيق البعدى وكذلك 

 القياس التتبعى .

المناقشة/ الحوار/  
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Special Needs 
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The study aimed to provide a proposed selective integrative counseling 

program for developing psychological Empowerment skills among parents 

of children with Special Needs ,and also to understand and interpret the roles 

of parents as a client and as an intermediatory in dealing with the child, as 

well as identifying the most important psychological and social problems, 

and to identify the priorities of counseling services and sources of social 

support and identify the skills necessary for parents to deal efficiently with 

children , the sample of the study consisted of (79) parents ,  A questionnaire 

was used (prepared by the two researchers) to identify the most important 

problems and psychological and social needs of parents, and the proposed 

program was designed in the light of the results of the questionnaire and the 

exploratory study, the program was based on the selection of a number of 

behavioral, cognitive and emotional techniques such as "problem solving - 

time management - relaxation - emotional venting - Socratic dialogue - 

reducing thinking - symbolic story and others, the descriptive analytical 

approach  was used . The study results have showed  that  the most important 

psychological problems are: the weakness of the culture of social 

responsibility, followed by concern about the future of the child, then the 

lack of social awareness, then the abundance of family burdens and stresses, 

then the negative attitudes towards the child, and finally the problem of lack 

of time. The priorities of the psychological and training needs  represented 

in: the skills of searching for children's training centers, then the skills of 

self-assertion and defending rights, followed by communication skills, then 

the need for parental training centers, then the skills of requesting social 

support, and finally obtaining information and experience in dealing with 

the child, the research also provided some recommendations that may 

benefit parents and specialists  to improve the counseling services provided 

to children . 

Key words: 

A selective integrative counseling program- psychological Empowerment 

skills- parents of children with Special Needs. 


