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 . أمي وثانويتعليمهماألبناء آلباء مستوى 

 بني الصم يف مفهوم الذات والسلوك العدواين حسب مستوى تعليم فروق توجد ال )٥
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Thesis problem :  
 
The problem lies in recognizing the relationship between the self-
concept and aggressive behave in the deaf student in the preparatory 
stage and in Alamal programs in the preparatory stage in Riyadh.  
 
Thesis Importance :  
 
Recognizing the relationship between the self-concept and the aggressive behave in 
the deaf students in the Alamal institute and programs which is supplementary to the 
preparatory stage in Riyadh city in order to help such people to adopt them 
psychologically , socially and educationally  
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Thesis objectives: 
١. to recognize it there is a difference between the self-concept among the 

students according to the educational environment .  
٢. to recognize the range of aggressive behave in the deaf students in the 

preparatory stage in Alamal institute and programs in Riyadh.  
٣. To recognize if there is a difference between the aggressive behave in the 

deaf students according to educational environment .  
٤. Obtaining some recommendations from results of the thesis.  

Thesis Inquires:  
١. Is there any relationship between self-concept and the aggressive behave in 

deaf students in the preparatory stage.  
٢. Is there a difference between Alamal institute and programs which is 

supplementary to deaf students and self-concept.  
٣. Is there a difference between students of Alamal Institute and programs 

supplementary to deaf and the aggressive behave.  
٤. Is there difference between deaf students and self-concept and the aggressive 

behave according to the father educational level.  
٥. Is there difference between deaf students and self-concept and the aggressive 

behave according to the mother educational level.  
٦. Is there difference between deaf students and self-concept and the aggressive 

behave according to the economic level.  

Thesis methods:  
The writer used the descriptive method for it is appropriate for recognizing the 
relationship between self-concept and aggressive behave in the deaf students.  
The most important results : 

١. There is a negative relationship indicating the level ( ٠٫٠٠١) between  
self –concept the deaf student in the preparatory stage in Riyadh. 

٢. There are no difference between deaf students in self –concept , 
according to educational environment in Alamal Institute and 
programs. 

٣. There are no difference between deaf students in self –concept and 
aggressive behave  according to educational environment in Alamal 
Institute and programs on the level (٠،٠٥) 

٤. there is difference between the deaf student in the self – concept 
according to father educational level for the benefit of father and 
children. 

٥. there is no difference between the deaf student in the self –concept and 
the aggressive behave according to mother’s educational level and the 
economic level . 

 



 ABSTRACT)( الدراسةمستخلص
 عواض بن حممد بن عويض احلريب: الباحث اسم 
ك العدواين لدى الطالب الصم باملرحلة املتوسـطة         بني مفهوم الذات والسلو    العالقة: الرسالة عنوان 

 . األمل للصمياجمن مقارنه بني معهد وبردراسة
/ قسم العلوم االجتماعيـة   / بأكادميية نايف العربية للعلوم األمنية     العلياكلية الدراسات   :  الدراسة جهة

 . نفسيةصحة ورعاية 
 الطـالب  لدى العدواين لسلوكوا الذات مفهوم بني العالقة على التعرف الدراسة إىل    هتدف

 طالب ٨١ من الدراسة عينة توتكون. الرياض مبدينة األمل ياجمنوبر مبعهد املتوسطة املرحلة يف الصم
 بـني  أعمـارهم  تتـراوح .الريـاض  مبدينـة  املتوسطة املرحلة يف للصم األمل ياجمنوبر مبعهد أصم
 من إعداد الباحث، مقياس     الذاتم   مفهو مقياس -:التالية األدوات الدراسة واستخدمت. عام١٣/١٩

بعـد إجـراء    )  ومعتـز عبـد اهللا       عباهصاحل أبو   (وترمجه وقننه كل من     ) بص(السلوك العدواين ل  
 الطالب الصم، اسـتمارة معلومـات       على عليه من قبل الباحث ليتناسب تطبيقه        الالزمةالتعديالت  

 .اقتصادية واجتماعية من إعداد الباحث
  -:ة نتائج  إىل عدالدراسة وتوصلت

بني مفهوم الذات والسلوك    )٠, ٠٠١( مستوى   عند عالقة ارتباطيه سالبة داله      توجد )٦
 .  الرياضمبدينةالعدواين لدى الطالب الصم يف املرحلة املتوسطة 

 -معهد[ توجد فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات تبعا للبيئة التربويةال )٧
  ]انلحقاألمل امل ياجمنبر
 -معهد[الطالب الصم يف السلوك العدواين تبعا للبيئة التربوية فروق بني توجد )٨

 ). ٠،٠٥( طالب الربامج امللحقة عند مستوى لصاحل ]انلحقاألمل امل ياجمنبر
 فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات تبعا ملستوى تعليم األب لصاحل توجد )٩

 .باء مستوى تعليمهم أمي وثانوي آلاألبناء
 والسلوك العدواين حسب الذاتلصم يف مفهوم  توجد فروق بني اال )١٠

 . الدخلستوى ممستوى تعليم األم و
 

 



 فهرس احملتويات
      رقم الصفحة       املوضوع

 

  مدخل الدراسة  األولالفصل
 ٢        مقدمه-١
 ٤       الدراسة مشكلة-٢
 ٥       تساؤالت الدراسة-٣
 ٦       الدراسة  هدف-٤
 ٦       الدراسة أمهية--٥
  ٨     الدراسة ومصطلحات مفاهيم-٦

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الثاين الفصل
 ١١     اإلطار النظري: املبحث األول

 ٣٨-١٢       مفهوم الذات: أوال
  ١٢      الذات ومفهوم الذات تعريف-١
 ١٥     الذات مفهوم تكوين يف املؤثرة العوامل-٢
 ٢٢      الذات مفهوم أبعاد-٣
 ٢٣      الذات مفهوم أنواع -٤
 ٢٥     الذات ملفهوم املفسرة النظريات-٥
 ٣٦    لذواهتم احملققني لألشخاص املميزة اخلصائص-٦
 ٣٧      الصم لدي الذات مفهوم-٧
 ٦٢-٣٩      العدواين السلوك:ثانياً
 ٤٠       .العدواين السلوك تعريف-١
 ٤٣       .العدواين السلوك أنواع-٢
   ٤٤       مستويات العدوان-٣
 ٤٥       .العدواين السلوك أسباب-٤
 ٥١     .العدواين للسلوك املفسرة النظريات-٥
 ٦١        .العدوان وظيفة-٦
 ٦٢      .لدى الصم العدوان-٧

 )أ(       



 تابع فهرس احملتويات
 

      رقم الصفحة       املوضوع
 
 ٨٥-٦٤       الصمم: ثالثاً
 ٦٥       .الصم تعريف-١
 ٦٧     .العصور عرب الصم عن تارخيية نبذه-٢
 ٧٠      .السمع فقد درجات-٣
 ٧١      .السمع فقد أسباب-٤
 ٧٢      .السمع فقد أنواع-٥
 ٧٤      .السمع قياس طرق-٦
 ٧٧       .السمع نظريات-٧

 ٧٨     أساليب التواصل مع األصم -٨
 ٨١     للصم السيكولوجية اخلصائص-٩

 
 ٩٦-٨٦      السعودية العربية باململكة الصم:رابعاً
 ٨٧    .السعودية املشكلة باململكة العربية حجم-١
  ٨٧    العربية السعوديةباململكة عن تطور تعليم الصم نبذة-٢
 ٨٨   السعودية العربية اململكة يف الصم تعليم أهداف-٣
 ٨٩  :بتدائيةاال املرحلة للصم والربامج باملعاهد القبول شروط-٤
 ٨٩      للصم التعليمي السلم-٥
   ٩٢   التعليم العام مدارس يف للصم امللحقة الفصول برامج-٦
 ٩٢       الدمج مفهوم-٧ 
 ٩٣       الدمج أهداف-٨
 ٩٥      الدمج تنفيذ أشكال-٩
 ٩٥       الدمج حنو عامة اجتاهات١٠ 

 ٩٦   الصم لدى اإلشارة لغة إثراء يف الدمج أمهية-١١
 )ب(      



 تابع فهرس احملتويات
      رقم الصفحة       املوضوع

 ١١٥-٩٧     السابقة الدراسات: املبحث الثاين
 ٩٨   الصم لدى الذات مبفهوم اخلاصة السابقة الدراسات:أوالً
 ١٠٦   الصم عند الذات ملفهوم السابقة الدراسات على التعليق: ثانياً
  ١٠٨   الصم لدى العدواين سلوكبال اخلاصة الدراسات:ثالثاً
 ١١٢   العدواين للسلوك السابقة الدراسات على التعليق: رابعاً
  ١١٤    السابقة الدراسات من الدراسة استفادة: خامساً

 إجراءات الدراسة الثالث:لالفص
 ١١٧       دراسةال منهج
 ١١٧        الدراسة عينة

 ١١٩       الدراسة أدوات
 ١٣٤      الدراسة اتأدو تطبيق طريقة
 ١٣٤      املستخدمة اإلحصائي التحليل أساليب

 

 لرابع حتليل ومناقشة النتائجا الفصل
 ١٣٧        متهيد

 ١٣٧      عرض ومناقشة النتائج
 ١٣٨      أال جابه على التساؤل األول 
 ١٤٠      أال جابه على التساؤل الثاين 
 ١٤٠      أال جابه على التساؤل الثالث
 ١٤٢      أال جابه على التساؤل الرابع 

 ١٤٤     أال جابه على التساؤل اخلامس 
 )ج(      



 تابع فهرس احملتويات
      رقم الصفحة       املوضوع

 
 ١٤٥     أال جابه على التساؤل السادس 
 ١٤٥      أال جابه على التساؤل السابع 
 ١٤٦      أال جابه على التساؤل الثامن 

 ١٤٧      به على التساؤل التاسعأال جا
 ١٤٨       النتائج مناقشة

 

 امس اخلالصةاخل  :الفصل
 ١٥٥       ملخص الدراسة:أوالً

 ١٥٧       توصيات الدراسة:ثانياً

 ١٥٨       حبوث مقرتحه:ثالثاً

 ١٥٨    املشكلة اليت واجهت الباحث:     رابعاً
  ١٧٠-١٥٩       املراجع العربية
 ١٧٢-١٧٠       هال جنبي املراجع أ
 ١٨٨ـ١٧٣        املالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس اجلداول
 رقم الصفحة حمتوى اجلدول رقم اجلدول

 ٤٤ العدواين السلوك ألنواع بص تصنيف ١

 ٧١ Mirk١٩٩٣ لـ السمع فقد درجات ٢

 ١١٧ توزيع العينة تبعاً للبيئة التربوية ٣

 ١١٨ يم الوالدين توزيع العينة حسب تعل ٤

 ١١٨ توزيع العينة تبعاً للمستوى االقتصادي ٥

 ملفهومنسبة االتفاق بني احملكمني على مدى قياس العبارة  يوضح ٦
 الذات

١٢٠ 

 لغويانسبة االتفاق بني احملكمني على مدى وضوح العبارة  يوضح ٧
 ملقياس مفهوم الذات

١٢١ 

 العبارةدى مناسبة  نسبة االتفاق بني احملكمني على ميوضح ٨
 للتطبيق على الصم عن طريق الترمجة

١٢٢ 

 ١٢٣ يوضح أرقام العبارات اليت ال ميكن ترمجتها بلغة اإلشارة ٩

 ملفهوم الكلية والدرجة العبارة بني بريسون ارتباط معامل يوضح ١٠
 الذات

١٢٤ 

 لـسامرزD الثبات عن طريق حساب معاملقيمةيوضح  ١١
)Somers,d (هوم الذاتملقياس مف 

١٢٦ 

 ١٢٧ الذات مفهوم ملقياس الدرجات توزيع يوضح ١٢

 يوضح العبارات اليت يكون تصحيحها بطريقة عكسية ١٣
 

١٢٧ 

 عكسية بطريقة تصحح اليت للعبارات الدرجات توزيع يوضح ١٤
 الذات مفهوم ملقياس

١٢٧ 

 )هـ( 
 



 تابع فهرس اجلداول
 رقم الصفحة حمتوى اجلدول رقم اجلدول
 ١٢٨ يوضح توزيع عبارات مقياس السلوك العدواين على األبعاد  ١٥

 لـسامرزDيوضح قيمة الثبات عن طريق حساب معامل ١٦
)Somers,d  (العدواين السلوك ملقياس  

١٣٠ 

 ١٣١ العدواين السلوك مقياس بنود على احملكمني اتفاق نسبة يوضح ١٧
 ملقياس الكلية جةوالدر العبارة بني بريسون ارتباط معامل يوضح ١٨

 العدواين السلوك
١٣٢ 

 ١٣٣  العدواين السلوك مقياس على الدرجات توزيع يوضح ١٩
 الطالب مستوى مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى يوضح ٢٠

 الصم
١٣٧ 

 ١٣٨ يوضح متوسطات أبعاد السلوك العدواين ٢١
 والسلوك معامل ارتباط بريسون بني مفهوم الذات يوضح ٢٢

 اينالعدو
١٣٩ 

 ١٣٩ يوضح العالقة بني مفهوم الذات وأبعاد السلوك العدواين ٢٣
يوضح فروق املتوسطات بني طالب معهد وطـالب الـربامج           ٢٤

  الذاتمفهومامللحقة يف 
 

١٤٠ 

 طالب املعهد وطـالب الـربامج       بني فروق املتوسطات    يوضح ٢٥
 امللحقة يف السلوك العدواين

 

١٤١ 

ت بني طالب املعهد وطـالب الـربامج        يوضح فروق املتوسطا   ٢٦
 ين السلوك العدواأبعادامللحقة يف 

 

١٤٢ 

 
 )و(      



 
 
 
 

 تابع فهرس اجلداول
 

 رقم الصفحة حمتوى اجلدول رقم اجلدول

 الذات حسب   مفهوميوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف         ٢٧
 املستوى التعليمي لألب

١٤٣ 

 الصم يف مفهوم الذات تبعاً يوضح مصادر الفروق بني الطالب ٢٨
 التعليمي املستوىالختالف 

١٤٣ 

 العدواين مقدار التباين بني الطالب الصم يف السلوك يوضح ٢٩
 حسب مستوى تعليم االب

١٤٤ 

 حسب الذات مقدار التباين بني الطالب الصم يف مفهوم يوضح ٣٠
 مستوى تعليم االم

١٤٥ 

 العدواين يف السلوك  مقدار التباين بني الطالب الصميوضح ٣١
 حسب مستوى تعليم االم

١٤٦ 

 حسب الذات مقدار التباين بني الطالب الصم يف مفهوم يوضح ٣٢
 املستوىاالقتصادي

١٤٦ 

 العدوان مقدار التباين بني الطالب الصم يف السلوك يوضح ٣٣
 حسب املستوى االقتصادي

١٤٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )ز(      
 
 

 فهرس املالحق
 

 الصفحة م امللحقاس رقم امللحق
 ١٧٣ مقياس مفهوم الذات بصورته األولية أ
 ١٧٦ مقياس مفهوم الذات بصورته النهائية ب
 ١٧٩ مقياس السلوك العدواين بصورته األولية ج
 ١٨٢ مقياس السلوك العدواين بصورته النهائية د
 ١٨٥ معلومات أولية عن الطالب هـ
 ١٨٧  التعليميةن للشئوخطاب مدير عام التعليم املساعد و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ح(      
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 :مقدمة

ـ    الصحة تاج فوق رؤوس األ    "لعل املثل القائل      إالمـن   هصـحاء ال يعرف
يدفعنا مجيعاً الن نعمل على تتويج رؤوس من نستطيع بتاج الصـحة            " يفتقدها  

فهذا الطفـل   . بعون اهللا وقوته ومن هنا جاء اهتمام الباحث بتقدمي هذا البحث          
الذي حرم نعمة السمع هل استطاع أن يتكيف مع اجملتمع من حولـه لتحقيـق               

نه وبني ذاته أوالً مث بينه وبني احمليطني بـه مـن            التوافق االنفعايل واالجتماعي بي   
العاديني وغري العاديني وهل استطاع هذا األصم حتقيق التكيف املطلوب مع البيئة            

وهـل  .اً ملحقاً اليت ينتمي إليها تعليمياً وسوى كانت هذه البيئة معهد أو برناجم          
 .للبيئة دور يف شخصية هذا األصم

 باالضـطرابات راً مهّمـاً يف إصـابته       عن ذاته دو  األصم   مفهوم   يلعبو
  العدواين بصفة خاصةوالسلوك عامة، بصفة السلوكية

وإن مشاعر األصم جتاه ذاته هي انعكاس ملشاعر احمليطني به جتاهه وجتـاه             
إعاقته واليت تلعب دوراً مباشراً عنده يف تكوين صورة ذهنية عن نفسـه وهـذه               

شر يف بناء شخصيته بل حىت سـلوكه        الصورة املختزنة يف أعماقه تؤثر بشكل مبا      
 .وردود فعله يف خمتلف املواقف االجتماعية بشكل إجيايب أو سليب إىل ابعد احلدود

 شعور بالنقص نتيجة إلعاقته، وانه أقل مـن         األصموعندما يسيطر على    
اآلخرين ليس يف الناحية اليت يفتقدها فحسب وإمنا أيضاء يف بـاقي اجلوانـب              



ندها يرتكب سلوكيات يبتغي من ورائها الـدفاع عـن          األخرى من شخصيته ع   
 .وكل هذا حيدث نتيجة لإلحباطات اليت يتعرض هلا ممن حوله. ذاته

وعند العودة إىل مكتبتنا العربية للبحث عن املراجع واألحباث اليت كتبـت        
 من مشكالت جند ولألسف جدبا يف هذا امليدان وأن هـذا            ايف الصم وما يرافقه   

ىل مزيد من الدراسات العلمية والنظرية لتبقى مرجعا هاما لكـل           اجلانب حباجة إ  
 .من يتصدى للتعامل مع هذه الفئة سواء كان أسرةً أو معلماً أو باحثاً أو مطلعاً

كل هذه العوامل جمتمعة دفعتين للتصدي إىل البحث والتنقيـب امليـداين            
جتماعي بني  للوصول إىل دليل نظري ميكن أن يكون مرجعا هاماً يف التكيف اال           

 .األصم والبيئة اليت ينتمي إليها
 على دراسة على العالقة بني مفهوم الذات والسلوك ثومن هنا ركز الباح 

العدواين لدى الصم كدراسة مقارنه بني طالب املعهد وبرناجمي الدمج امللحقان           
مبدارس التعليم العام ذلك التوجه العاملي لدمج ذوي الفئات اخلاصة مع الطالب            

 .عاديني مع توفري اإلمكانيات الالزمةال
 

 :  الدراسةمشكلة
 فئة من فئات اجملتمع هلم متطلباهتم اخلاصـة مثـل           الصم الطالب يشكل

 صعوبة للطالب يف تفاعل الفـرد مـع         الصمم مشكلة وتعدالعاديني،  أقراهنم من   
 مما يؤثر على الصورة اليت يكوهنا الفرد عن نفسـه مـن             فيهاجملتمع الذي يعيش    

 .اآلخرينالل عالقات متبادلة مع خ
 انعكاسا ملشاعر احمليطني بـه      تعترب أن مشاعر الطفل األصم جتاه ذاته        ومبا

هلـذه  يكـون    عن نفسه، و   ذهنيةون صورة   ن األصم يكِّ  إف.. عاقتهإجتاهه وجتاه   
 و ذاتـه    عنون مفهومه   الصورة أمهية كربى يف بناء شخصيته، وعلى أساسها يكِّ        

ىل أبعد احلدود، ويف حالة حدوث شعور بالنقص لدى الفـرد           يتأثر سلوكه هبا إ   



 إلعاقته، واليت توحي للفرد بأنه أقل من اآلخرين ليس يف الناحيـة الـيت               نتيجة
 وهـذا حيـدث نتيجـة        فحسب وإمنا أيضا يف باقي اجلوانب األخرى       يفتقدها

  .ألساليب املعاملة اليت حيظى هبا من قبل احمليطني به
د دراسات حبثية تناول بعضها مفهوم الذات والبعض        وعلى الرغم من وجو   

اآلخر السلوك العدواين لدى الصم إال أن الباحث يف حدود علمه مل جيد دراسة              
تناولت العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصم بناء على            

راسـة يف    هنا تربز مشـكلة الد     نالبيئات التعليمية اليت يتلقون فيها تعليمهم، وم      
حماولة التعرف على العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطـالب            

 .الصم يف معاهد وبرامج األمل للصم وفق بعض املتغريات الدميوغرافية
مفهـوم  العالقة بني   يف التعرف على    احلالية   الدراسةمشكلة  وبالتايل ميكن صياغة    

ـ وبرمبعهد  املرحلة املتوسطة   بالذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصم        ي اجمن
  . مبدينة الرياض امللحقاناألمل

 
 :تساؤالت الدراسة

 :حتاول هذه الدراسة أن جتيب على عدد من التساؤالت التالية
 توجد عالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب          هل )٧

 .  مبدينة الرياضاملتوسطةالصم يف املرحلة 
للصم يف امللحقان  اناجمنربالعهد واملب  بني طالفروقهل توجد  )٨

 . مفهوم الذات
للصم يف  عهد والربناجمان ملحقانامل فروق بني طالب توجدهل  )٩

 .السلوك العدواين
هل توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات باختالف  )١٠

 . مستوى تعليم األب



هل توجد فروق بني الصم يف السلوك العدواين باختالف  )١١
 .مستوى تعليم األب

هل توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات باختالف  )١٢
 . مستوى تعليم األم

هل توجد فروق بني الصم يف السلوك العدواين باختالف  )١٣
 .مستوى تعليم األم

هل توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات باختالف  )١٤
 .مستوى الدخل

هل توجد فروق بني الصم يف السلوك العدواين باختالف  )١٥
 .مستوى الدخل



 :لدراسةا هدف
 :التايل الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيسي هذه هتدف 
 مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصم يف         بني على العالقة    التعرف

 مبدينـة    امللحقان مبدارس التعلـيم العـام       األمل ياجمنوبراملرحلة املتوسطة مبعهد    
 . الرياض
 : جياز أهم أهداف الدراسة مبا يليا وميكن
 .الصم لدى  مفهوم الذاتشف عنالك .١
 الطالب تبعا للبيئة    بني على ما إذا كان هناك فرق مبفهوم الذات           التعرف .٢

 .) برناجمان ملحقان-معهد(التربوية
 الطالب الصـم    لدى على مدى انتشار مشكلة السلوك العدواين        التعرف .٣

 . األمل مبدينة الرياضياجمنباملرحلة املتوسطة مبعهد وبر
 بني الطالب تبعا للبيئة     العدواينذا كان هناك فروق بالسلوك       إ فيما التعرف .٤

 .) برناجمان ملحقان-معهد (التربوية
 . هلذه الدراسةالصم فئة على ملفهوم الذات ميكن تطبيقه   مقياٍسإعداد .٥
 . هلذه الدراسةالصم على فئة تطبيقهلسلوك العدواين ميكن ل  مقياٍسإعداد .٦
 . هلذا املوضوعالدراسة نتائج  إىل بعض التوصيات من خاللالتوصل .٧

 : الدراسةأمهية
 العربية بوجه عام والبيئة السعودية بوجه خاص تفتقـر إىل           التربوية البيئة

 . لتقومي العديد من اجلوانب التربوية والنفسيةالالزمةوجود أدوات القياس 
 بعض اخلصائص النفسـية     من كوهنا هتتم بدراسة    هذه الدراسة    أمهية وتنبع

 بالدراسات النفسية يف التعـرف علـى        واملهتمنيملساعدة الباحثني   ك  وذل للصم
 تلك الفئة   على والقائمني   املعلمنيبعض جوانب الشخصية لدى األصم ملساعدة       

 .يف كيفية التعامل مع احلاالت الفردية



من هذا املفهوم   يعد  لدى الطالب الصم و    الذات مفهوم   تتناولحيث إهنا   
 تقـدمي   يفملاله مـن أمهيـة       ر يف بناء الشخصية، و     اليت تؤث  النفسيةاملفاهيم  

رشادهم حنو حتقيـق مفهـوم ذايت       إاخلدمات النفسية هلذه الفئة ملساعدهتم و     
 .إجيايب
 والسلوك العدواين لـدى     الذات مت اختيار دراسة العالقة بني مفهوم        ولقد 

لـة   امللحقان مبدارس التعلـيم العـام باملرح        األمل ياجمنالطالب الصم مبعهد وبر   
 مثل هؤالء األفراد يف تكـيفهم النفسـي       مساعدة مبدينة الرياض هبدف     املتوسطة

 .واالجتماعي والتربوي
ويرى الباحث أن أدبيات البحث يف جمال التربية اخلاصة للصم خيلو مـن             

 دراسـات تناولـت هـذا       ددراسة هذا اجلانب موضوع الدراسة حيث ال توج       
 ستسفر عنه   ما، وبالتايل فان    ) اآلن على حد علم الباحث حىت    (.املوضوع من قبل  

 واالجتمـاعي من نتائج يعترب إضافة جديده إىل اجملال العلمي يف امليدان النفسي            
 .والتربوي

 
 



 : الدراسةومصطلحات مفاهيم
 الصورة الكاملة اليت يكوهنا الطالـب عـن         بأنه "  مفهوم الذات  الباحث يعرف

 " وحاجاته وخرباته  وإمكانياته وقدراتهاخلاصنفسه كشخص له كيانه 
 جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب وفقـا         بأنه" اإلجرائية   الناحية منو

 “ مقياس مفهوم الذات املستخدم يف هذه الدراسة علىإلجاباته 
 السلوك غري السوي الذي يسلكه الطالب       بأنه " السلوك العدواين  الباحث يعرف

أو بأيـة     أو لفظيـا   أو إشاريا يا   جسد ومبمتلكاهتمبقصد إيقاع األذى باآلخرين     
 "وسيلة أخرى

جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب      مستوى   فانه" اإلجرائية   الناحية منو
 ".  العدواين املستخدم يف هذه الدراسة السلوكوفقا ملقياس 

كثـر، حبيـث ال     أديسبل أو   ) ٧٠(هو الشخص الذي يبلغ درجة مسعه       :األصم
عادي حىت لو استخدم املعينات السمعية، ويعتـرب         احلديث بشكل    مساعيستطيع  

كرب العوامل  أفهي من   . وذات التأثري العميق على الفرد     املعيقةالصمم من العوامل    
 )القواعد التنظيمية للتربية اخلاصة( . يف مجيع اجملاالتاألفراداليت تؤثر يف منو 

. ةديسبل عاد ) ٧٠( الذي يتعدى    السمعفقدان  (نه  أ الصمم على    ويعرف 
) املسـاعدة ( املعينة   استخدامأو عدم القدرة على التعرف على األصوات يف حالة          

. بـاآلخرين وبدون اللجـوء إىل اسـتخدام احلـواس األخـرى لالتصـال             
)Scheiner:١٩٨٠       (        
 مـن    الذي يعاين فقـداناً    الشخص بأنه"يعرف األصم  اإلجرائية   الناحية منو 

 مـع اسـتعماله     املنطوقتحيل عليه فهم الكالم     السمع إىل درجة جتعل من املس     
 . معطلة لديهألهنااملعينات السمعية أو بدوهنا، فهو ال يستفيد من حاسة السمع 

ذوي االحتياجـات   تقوم على تقدمي خدمة التربية والتعليم ل      هو مدرسة   : املعهد
 )القواعد التنظيمية للتربية اخلاصة( . . اخلاصة فقطالتربوية



اململكـة  التعليمية املقدمة للصم يف      األمل من أقدم أمناط اخلدمات    تعترب معاهد   و
كما تعتـرب األقـل     العام، التعليم   نمتاما ع  مستقلة   وتعترب هـ ١٣٨٤ العام   منذ

انتشاراً مقارنة بربامج الفصول امللحقة وأقل منواً، و يتوفر يف بعض هذه املعاهـد              
  خمصصة للطـالب الـذين       الدراسي أقسام داخلية  أماكن لإلقامة طوال الفصل      

و توفر هـذه     حكومية للصم  يقطنون يف أماكن ال يتوفر هبا أي خدمات تعليمية        
التحضريية  مرحلة ما قبـل   املعاهد التعليم املتخصص للطالب الصم من املرحلة

 )م١٩٩٩املوسى،  (. حىت املرحلة الثانوية الفنية-درسة ملا
 املـدارس  غري العاديني وتعلـيمهم يف       لتالميذاهو تربية وتعليم    :امللحقة ربامجال

 املؤهلنيدمج األطفال غري العاديني     ب. العادية مع تزويدهم خبدمات التربية اخلاصة     
 تعليميـة مع أقراهنم دجما زمنيا وتعليميا واجتماعيا حسب خطة وبرنامج وطريقة           

 )اخلاصة للتربية التنظيمية القواعد. .( مستمرة حسب حاجة كل طفل على حدة      
العام  رب برامج فصول األمل امللحقة باملدراس العادية جزء من مدارس التعليمتعتو

 الذين يسـتعينون    الصم وتدار من قبل معلمني متخصصني يف تعليم         ,املوجودة هبا 
انتشاراً من  مبقررات دراسية خمصصة للطالب الصم ، وتعترب هذه الربامج األكثر

 منـواً ،  األكثراململكة و   يفالصملطالب بني األمناط التعليمية املختلفة املقدمة ل
 هـ ، وبالرغم من     ١٤١٠العام   بالرغم من حداثة تطبيقها نسبياً  يف اململكة من        

هبم ضمن املدرسـة   أن الطالب الصم عرب هذا النمط يدرسون يف فصول خاصة
العديـد مـن     العادية وهلم مقرراهتم وخططهم الدراسية اخلاصة هبم إال أن هناك         

الرياضي و  ت املشتركة مع أقراهنم العاديني وخصوصاً يف جماالت النشاط        املشاركا
النمط عن  وال ختتلف املقررات الدراسية املقدمة هلم عرب هذا الفين و االجتماعي

هـذا   املقررات الدراسية املقدمة هلم عرب منط املعاهد كما يتوفر للطالب الصم يف
  من التحضريي حىت مرحلة الثانويـة      النمط التعليم املتخصص عرب املراحل األربع     

 )م١٩٩٩املوسى، (الفنية



 وفيها تـدرس    السعوديةإحدى مراحل التعليم باململكة العربية      :  املتوسطة املرحلة
 مبا يتفق مع    معدلةمقررات ثقافية وعلمية مناسبة مستمدة من مناهج التعليم العام          

 )خلاصةا للتربية التنظيمية القواعد .( .إمكانياهتم وقدرا هتم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري:املبحث األول

سوف يتناول الباحث يف هذا املبحث اإلطار النظري للدراسـة مـن خـالل              
 :استعراض احملاور التالية

 مفهوم الذات : اوالً
 السلوك العدواين:ثانياً
 الصمم:ثالثاً
 . باململكة العربية السعوديةتعليم الصم:رابعاً

ويف هذا اجلزء من هذا املبحث سوف نستعرض مفهوم الذات بالنقـاط التاليـة              
 :بالشرح واملناقشة

 الذات ومفهوم الذات تعريف-١
  الذات مفهوم تكوين يف املؤثرة العوامل-٢
 تالذا مفهوم أبعاد-٣
 الذات مفهوم أنواع-٤
 الذات مفهوم أنواع-٥
  الذات ملفهوم رةاملفس النظريات-٦
 لذواهتم احملققني لألشخاص املميزة اخلصائص-٧
 الصم ىلد الذات مفهوم-٨



 
 
 
 
 
 
 



 ملفهوم الذات :اوالً
 :  الذاتومفهوم الذات تعريف-١

  : الذات
أن لكلمة الذات يف علـم      ) م١٩٧١( ولندزي   هول Holl&lindzey يقول
 :النفس معنيان

 اجتاهـات الشـخص     يعـني ه   أن حيث كموضوعالذات   : املعىن األول  
 هـي   الذاتوهبذا املعىن تكون    .. ومشاعره ومدركاته وتقييمه لنفسه كموضوع      

 .فكرة الشخص عن نفسه 
 أهنا تتكون مـن     مبعىنالذات كعملية أي الذات هي فاعل        : واملعىن الثاين  

 . جمموعة نشيطة من العمليات كالتفكري والتذكر واإلدراك
.                       مفهوم الذات بأنه تقييم الفرد لنفسه)م١٩٧٣ (وملانWolman ويعرف
أن مفهوم الذات هو جمموع إدراكـات       ) م١٩٧٦( فهمي   ىمصطف ويذكر

 وانفعالية تتركز حول الفـرد      إدراكية خربات   منويتكون  , مه هلا يالفرد لنفسه وتقي  
 . باعتباره مصدر اخلربة والسلوك

ـ      ) م١٩٧٧( ان   زهر حامد ويذكر  ةأن الذات هي الشعور والوعي بكينون
 عن اجملال اإلدراكي ، وتتكون بنيتـها نتيجـة          تدرجيياًالفرد ، وهي تنمو وتنفصل      

 . للتفاعل مع البيئة 
الذات بأهنا هي الشخص على النحـو الـذي         ) م١٩٧٩(  دسوقي   كمال ويعرف

  .بنفسهحيس ويدرك ويفكر 
أن مفهـوم   ) م١٩٨٦(هسنسـتاب    و   وارن Hanstab&warren ويذكر 

 . ووضعه االجتماعي ,الشخصية واجتاهاتهتقييم الفرد خلصائصه (الذات يعين 
 يدرك الفرد هبـا     اليتمفهوم الذات بأنه الطريقة     ) م١٩٨٧( عادل األشول    ويعرف 

 .                                             نفسه



( وحممد حمروس الشناوي  ) م  ١٩٨٧( كهاما شي  Hamacheck كال من    فرق وقد
 الذات وأن كالً منهما ميثل جزءاً مـن         ومفهومبني مصطلحي الذات ،     ) م١٩٩٥

 الذي نعيه عن أنفسنا يف املستوى       اجلانبشخصية الفرد الكلية ، فالذات هي ذلك        
 اجملموعة اخلاصة مـن األفكـار       تلكالشعوري ، أما مفهوم الذات فإنه يشري إىل         

 حلظه من الزمن ، أو هـو        أيون لدينا حول وعينا بأنفسنا يف       واالجتاهات اليت تتك  
 ومن الوعي بأنفسنا تنمو     ،ذلك البناء املعريف املنظم الذي ينشأ من خربتنا بأنفسنا          

عبـدالرمحن  .(أفكارنا أو مفاهيمنا عن نوع الشخص الـذي جنـده يف أنفسـنا              
 ) ٦,م١٩٩٨سليمان،

 املرتبطـة   واألفكاروعي بالذات    خيتلف كل شخص عن غريه من حيث ال        وبالتايل 
 . هبا

 تنظيم إدراكي يتضـمن مجيـع       بأهنا"الذات  ) م  ١٩٨٧(  عبد العظيم    طه ويعرف
 لدى الفرد، واليت تعرب عن تصـوره خلصائصـه          والرتوعياتاألفكار والوجدانيات   

 ".     املختلفة سلوكهالبدنية والعقلية ولكل أمناط 
 الطفـل لنفسه ، وهـذه      إدراك كيفية : هبأن )م١٩٩٢ (حعبد الفتا  هيعرفبينما  

 خربتـه يف البيئـة ، وتتـأثر علـى وجـه             خالل تشكيلها من    يتم اإلدراكات
 )م٢٠٠٠عبدالنيب،.( حياتهيفاخلصـوص بتدعيمـات البيئة واآلخريـن املهمني 

 إىل يشـري  فرضي مفهوم الذات أن إىل ) م١٩٩٣ ( جربيل موسى ويذهب
  .للفرد املميزة والنفسية سديةاجل العمليات من معقدة منظومة
 مفهوم الذات تصـور كلـي متنـاغم         نَّأإىل  ) م١٩٩٣( وآخرون   سوبر ويذهب

يف خمتلف جوانـب    ,  وعالقاته مع اآلخرين   الفرديتشكل من إدراكات وخصائص     
وبصـفة  .. ويعين بذلك عمليه متغرية ومرنة    , دراكاتإلا هلذه   دةوالقيم احملد , احلياة
والـذات  ,  اليت يتشكل منها مفهوم الـذات      اخلامذات املادة   تعترب خربات ال  , عامة

 .  التحلي هباالفردالواقعية هي مفهوم الذات اليت يأمل 



مفهوم الذات بأنه الطريقة اليت يري      ) م١٩٩٦(سذرالند   Sutherland يعرف كما
 . نفسههبا الفرد  
م ومتعلم   معريف منظ  تكوين" إىل أن مفهوم الذات     ) م١٩٩٧(  زهران   حامد ويشري

 والتقييمات اخلاصة بالذات يبلوره الفرد، ويعتربه       والتصوراتللمدركات الشعورية   
 مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية املنسقة احملـددة          ويتكونتعريفاً نفسياً لذاته ،     
 لكينونته الداخلية أو اخلارجية ، وتشمل هذه العناصـر  املختلفةاألبعاد عن العناصر   

 حتدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائياً يف وصـف          اليتصورات  املدركات والت 
 والتصورات اليت   واملدركات"  الذات املدرك    مفهوم" الفرد لذاته كما يتصورها هو      

 أن اآلخرين يف اجملتمع يتصوروهنا عنه واليت يتمثلها الفـرد           يعتقدحتدد الصورة اليت    
ات االجتمـاعي ،     الـذ  مفهـوم "  مع اآلخـرين     االجتماعيمن خالل التفاعل    

"  الصورة املثالية للشخص الذي يود أن يكـون          حتددواملدركات والتصورات اليت    
 ". الذات املثايل مفهوم

بعداً جديداً للذات وهو مفهوم الذات      ) م١٩٩٧( حامد زهران  أضاف وقد
 جداً  الشخصي"أي اجلزء الشعوري السري     . اخلاصة   بالذاتاخلاص والذي خيتص    

 لـذا تنشـط     هبا، خيجل الفرد منها وال يستطيع البوح        واليت  خربات الذات،  من" 
ويؤكد حامد زهران على أن خربة مهـددة يف          .. حمتوياتهالذات متاماً دون خروج     

 وتكشف للمعاجل النفسي وتناقش ويوضع خطـة        تظهرمفهوم الذات اخلاص إذا مل      
  ." مستدميةنفسية عاهة"لعالجها تكون مبثابة 

 اخلاصة مبفهوم الذات ميكن تعريف مفهوم الـذات بأنـه           التعريفات وباستعراض
 اليت يعتقد الفرد أنه يتصف هبا وتتشـكل مـن           والسلبيةجمموعة الصفات اإلجيابية    
 ). اخلربة (  به ةوالبيئة احمليطخالل التفاعل بني الفرد 

 



 :  تكوين مفهوم الذاتيف املؤثرة العوامل-٢
 األوىل يف حياته، حيث يبدأ      ظاتاللح مفهوم الذات لدى الفرد منذ       يتكون 

 هذا الصدد يذكر عادل     ويف.. يف جتميع املعلومات عن نفسه واآلخرين احمليطني به       
 هـذا املفهـوم     أنأن اإلنسان ال يولد ولديه مفهوم لذاته، بل          ) ١٩٨٤( األشول  

 هـي   ذاته،ينمو ويتطور نتيجة خرباته فالعناصر اجلوهرية لتكوين مفهوم الفرد عن           
 .                        خلربات املختلفة اليت يتعرض هلا الفردنتاج ا

نشأة أصـول إدراك الـذات      ) م١٩٩٨( كيل  Kall هذا السياق تناول     ويف 
 مـن   األوىل ولتوضيح مراحل النمو يف مفهوم الذات منذ الشـهور           الطفل،لدى  
 قيـام  يتمثل يف    الطفل، استخدم كيل مدخالً غري مباشر للتعرف على وعي          حياته،

 مث توضع .ذلكاألم بوضع عالمة محراء على أنف الطفل ـ دون أن يدرك الطفل  
 :يلي وجهه وتوضح هذه التغريات كما أماممرآة 
ة أو يلوح جتاهه، ولكن     آ يبتسم الطفل للوجه الذي يراه يف املر       شهور،) ٩( عمر   يف

 الوجـه    بل هو يوضح وكأن    املرآة، الطفل يعين ذاته يف      أنهذا السلوك ال يوضح     
  .سارالذي يراه يف املرآة باعث 

 يلمس الطفل العالمة احلمراء يف املرآة مما يوضح أنه يالحـظ            شهراً،) ١٢( عمر   يف
  .املرآة الوجه يف علىالعالمة 

شهراً حيدث تغري مهم وواضح حني يرى الطفل العالمة احلمـراء يف  ) ١٥( عمر  يف
. .أنفـه اه العالمة احلمراء اليت على       إىل وجهة ويضع يده أو يلوح جت       يتوجه املرآة،
 وهـذه أوىل عالمـات إدراك       املرآة، بداية تعرف الطفل على ذاته يف        يعتربوهذا  
  .الذات
 باإلضافة إىل أنه عندما يرى العالمـة        سبق، يفعل الطفل ما     شهراً،) ٢٤( عمر   يف

إىل نفسـه    ويشري   شخصياً، أنفه   و يف املرآة ه   ذي يدرك أن أنفه ال    املرآة،احلمراء يف   



 التغريات توضح   هوجنسه، هذ  وأحياناً يعرف عمره     ،)أنا   ( بالضمريإما باالسم أو    
 .  يف العام الثاين عند معظم األطفاليتأصلأن الوعي بالذات 

 إال أنه ال يريد االعتماد عليها كليـة         املرآة، مهمة   )كيل( استخدام   من الرغم   وعلى
 )  م٢٠٠٠،  النيبعبد( .للطفل بالذاتيف التعرف على الوعي 

 النمو والتعلم اإلنساين أمجعت     نظريات أن) " م١٩٨٣(  سعدية هبادر    وترى 
 اإلنسان، األوىل من حياة     الستعلى أن مفهوم الذات يتكون عادة خالل السنوات         
 االجتاهـات اإلجيابيـة     تكوينمن جتميع املعلومات واخلربات احلياتية املختلفة ومن        

 حنو ذاتـه    لإلنسانري واليت تتحدد نتيجة هلا صورة خاصة        والسلبية حنو النفس والغ   
 ".  تربز فيها أهم مالحمه ومقوماته الشخصية 

  انتـهت إىل أنَّ    الذاتأن نظريات   ) م١٩٩٣(  يذكر أمحد إمساعيل     أيضاً، 
 حمـددات   ضوءمفهوم الذات يتشكل منذ الطفولة وعرب مراحل النمو املختلفة على           

 نتاج وبصورة تدرجيية فكرته عن نفسه، وأن الذات هي          معينة يكتسب الفرد خالهلا   
 .التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين

 خرباته اليت مير هبا خالل      حيولإىل أن الفرد    ) م١٩٩٧(  حامد زهران    ويشري 
 ويف ضوء املعايري    الذات،مواقفه احلياتية إىل رموز يدركها ويقيمها يف ضوء مفهوم          

أو ينكرها أو يشوهها     ) الذاتى أهنا ال عالقة هلا ببنية       عل( االجتماعية أو يتجاهلها    
 بني تقييمه وتقيـيم     صراعاًأو إذا وجد    ) إذا كانت غري متطابقة مع بنية الذات        ( 

   ليطابق إدراك   هويغري سلوك ي بتقييمه وينكر أو يشوه خربته       اآلخرين، فإنه قد يضح
 إىل القلق واللجوء إىل     يؤدي وتقييم اآلخرين، وهذا اإلنكار والتشويه خلربات الفرد      

 . التوافق النفسييف حيل دفاعية وسوء 
 صورة واضحة للفرد عن     تتبلور خالل التفاعل بني الفرد والبيئة احمليطة        ومن 

 لتظهر أمام الفـرد     اليوميةذاته تدرجيياً، وتتضح مالحمها لآلخرين بازدياد اخلربات        
ميع جب إليها   والتطلعلنظر فيها   كما لو كانت لوحة شفافة واضحة يدرك من خالل ا         



 لبعضها  يلتصدل نفسه   أعماقاملواقف واألحداث اليت تترك تأثرياً إجيابياً أو سلبياً يف          
 والـذي   منها، اآلخرإلعاقتها عن النفاذ إىل داخل نفسه، والسماح مبرور البعض          

 هبـادر،   سـعدية  ( .ذاتـه  وبالتايل يتكون مفهوم الفرد عن       به،يتفق مع احمليطني    
  ) ٣٧: م١٩٨٣
 عالقاهتا مبفهـوم    يفروجز فإن الفرد يقدر كل خربة       Rogers لنظرية   وتبعاً 

 وخرباهتم  ذواهتمالذات لديه، إن الناس يريدون أن يتصرفوا بطرق تتسق مع صورة            
 وقدومشاعرهم، وتتسبب اخلربات واملشاعر غري املتسقة هتديدا بالنسبة للشخص،          

ا زادت جماالت اخلربة اليت يتعني علـى الفـرد          وكم..  هبا فالشعور االعترا ينكر  
 نتيجة لعدم اتساقها مع مفهوم الذات لديه، اتساع اهلـوة بـني الـذات               إنكارها

فالشخص الذي ال تتسق صورته عن ذاته       ..  احتمال حدوث القلق   يزيدوالواقع، مما   
قة  جيب أن يدافع عن نفسه ضد احلقيقة، ألن هذه احلقي          وخرباتهمع مشاعره الذاتية    

 عدم االتساق كبرياً جداً فإن الدفاعات ميكن أن تنهار          أصبحسينتج عنها قلق، وإذا     
وعلـى  ..  غريه من أشكال االضـطرابات النفسـية       أووينتج عن ذلك قلق شديد      

 لديه مفهوم ذات متسقة مـع       يكونالعكس من ذلك، فإن الشخص حسن التوافق        
 وميكن أن تـتغري     متصلبةغري  أفكاره وخرباته وسلوكه ، وتكون الذات لديه مرنة         

  )٤٧٠: م١٩٩٣محد عبد اخلالق أ. (كلما استوعبت خربات وأفكار جديدة
 أن مفهوم الذات يتكون لدى الفرد يف مراحل حياته املختلفة حيث            يتضح وبذلك

 نفسه وعن اآلخرين احمليطني به يف البيئة وعن البيئة اليت           عنيبدأ يف جتميع املعلومات     
 .  كلما تكونت خربات وأفكار جديدة لدى الفردتتغري أن كنمييعيش فيها و

 : ميكن حتديد بعض العوامل املؤثرة يف تكوين مفهوم الذاتذلك وعلى
  -:عوامل ذاتية-١

 اخل )... الذكاء (والقدرة العقلية ,  اخلصائص اجلسميةيف وتتمثل
 : اجلسميةاخلصائص 



الـوزن،  , الطـول ث   هبا صورة اجلسم وما تتضمنه من خصائص من حي         ويقصد
 املعـايري اخللو من املالمح املعيبة يف نظر الفرد مـن خـالل    , الشكل العام , احلجم
. فض من تقدير الفرد لذاته    خن تُ أحيث أن اخلصائص املعيبة للجسم ميكن       , الثقافية

 اخلاصـة يتأثر مفهوم الفرد عن ذاته بنظرته       , وبالتايل) ٧٠: م١٩٨٢إجالل سري   (
 يف واملمثلـة ونه من اجتاهات سلبية أو إجيابية حنو ذاته اجلسـمية        وما كَّ , جتاه نفسه 

سـعدية هبـادر    (له واليت تعكس كيانه املدرك لآلخـرين       الصورة املرئية واحملددة  
 )٣٧: م١٩٨٣
 الذات لدى الفرد، إذ أن      مفهوم أشار البعض إىل أمهية صورة اجلسم يف تكوين          وقد

 وحتول دون حتقيـق     النقصنمية مشاعر   العيوب والعاهات اجلسدية قد تؤدي إىل ت      
 تـأثره باإلعاقـة     منالنمو السوي، فالفرد يتأثر بنظرة اآلخرين حنو اإلعاقة أكثر          

 ) ٢١١ص:م١٩٩٣سعيد دبيس،. (نفسها
 ى مفهوم الذات لد   على يتضح أن صورة اجلسم تلعب دورا بالغا يف التأثري           وبذلك

 إن الطفل   حيث,  الطفل املعاق  ىلدويزداد هذا التأثري    , الطفل عاديا كان أم معاقا    
 دائما يضـع    األصمفالطفل  .كثر حساسية وإدراكا الجتاهات اآلخرين حنوه     أاملعاق  

 وقـد ,  انتباه اآلخرين  ىنفسه يف موضع املقارنة بالطفل العادي الذي يستحوذ عل        
 . مفهوم الذات لديهى التأثري بالسلب علىيسمح الشعور باالختالف عل

 ):الذكاء( امة العالعقلية القدرة
 على إدراك الفرد لذاته وإدراكه الجتاهات اآلخرين حنـوه، والفـرص            الذكاء يؤثر

  ) ٢٦٠: م١٩٧٧حامد زهران، .  (  العوائق اليت تواجههأواملتاحة أمامه 
 األكادميية ومبدى ما حققـه      لذاته تتأثر نظرة الفرد لذاته مبا كونه من مفهوم          أيضاً،

 جتاه احلياة املدرسية ويف     أفعالاعات وتفاعالت وردود    من جناح أو فشل، ومن انطب     
. (  الدراسي ككل  ومستقبلهحتصيله الدراسي مما يؤثر يف مستوى طموحه وتطلعاته         

  ) ٣٨-٣٧:م ١٩٨٣سعدية هبادر، 



 ى بتأثري متغري الذكاء كعامل من العوامل املؤثرة يف مفهوم الذات لـد            يتعلق وفيما
 الصمم تأثري   ى اخلاصة إىل أن هناك تضارب حول مد        التربية أدبياتتشري  , األطفال

 ىفقد أشارت دراسات عديـدة إىل أن مسـتو        ,  بصفة عامة  العقلية القدرات   ىعل
محد أ( ذكاء األطفال العاديني   ى كمجموعة ال خيتلف عن مستو     الصمذكاء األطفال   

  ) ١٢٠:م١٩٩١يونس، مصري حنورة ، 
 السـمعية تـأثرياً     إلعاقةل حني أن هناك دراسات أخرى أكدت على أن          يف

 ) ٢:م١٩٩٥ :قنديلشاكر (سلبيا على القدرات العقلية عامة، والذكاء بصفة خاصة
 العوامل الذاتية   تلعبهعلى أمهية الدور الذي     ) م  ١٩٩٨(  وليم فيتس    يؤكدو

 غـري يف مفهوم الذات ويوضح أمهية هذا الدور من خالل عرضة لنظرية العـالج              
 : إىل اجلوانب التالية املوجه لرميي ، حيث يشري 

 ذاته ـ من حيث هي نظام إدراكي مكتسـب ختضـع    عن فكرة املرء نإ •
 .  املوضوعات املدركةيفملبادئ التنظيم اإلدراكي الذي يتحكم 

 ذاته تنظم سلوكه فاملعرفة بوجود ذات أخرى خمتلفـة يف           عن فكرة املرء    نإ •
 .  تغري يف السلوكإحداثعملية التوجيه تؤدي إىل 

 ذاته ترتبط بالواقع اخلارجي برباط ضـعيف يف حـاالت    عنرة املرء    فك نإ •
 . املرض العقلي

ي ح عن ذاته تقديراً أكرب مما تلقاه ذاته اجلسمية فقد يض          املرء تلقى فكرة    قد •
تضمنها ت يف سبيل القيم األخالقية واملثل العليا اليت         بنفسهاجلندي يف امليدان    
 . فكرته عن ذاته

ي لفكرة املرء عن ذاته كيف يدرك املرء املثريات اخلارجية وهـل             الكل اإلطار حيدد
وعندما يطرأ تغري على هذا اإلطار الكلي لفكرة املـرء          . .ينساها أم   املثرياتيتذكر  

 حنو ما حيدث يف العالج، حيدث هذا التغيري تعديالً يف نظرته إىل العامل              علىعن ذاته   
 ).٢١  ـ٢٠: م ١٩٩٨وليم فيتس ، مترجم ، (اخلارجي



  : االجتماعية ـ العوامل ٢
الوسط ب واالجتاهات االجتماعية اليت يتأثر هبا الفرد        املؤثرات هبا تلك    يقصد

على أن مفهوم الفرد عن     ) م  ١٩٨٣(  سعدية هبادر    تؤكدلذلك  .. الذي يعيش فيه    
 ومبا حتمله هذه النظرة من تقدير واحترام أو العكس          ،ذاته يتأثر بنظرة اآلخرين إليه      

 أثر كبري على دور الفرد يف اجملتمع ومكانته    ذلكرفض وإمهال وعدم تقبل ، ويترك       ب
 عليه مواجهة الفـرد بالعديـد مـن         يترتباالجتماعية ووضعه االجتماعي الذي     

 . املشكالت النفسية أو تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين 
 : ثر على مفهوم الذات ما يلي أ االجتماعية اليت هلا العوامل أهم منو

 : األسرة
 هي املؤسسة التربوية األوىل اليت تزود الطفل بالقيم واملعـايري           األسرة تعترب

 اليت تالزمه طيلة حياته واليت فيهـا تبـدأ عمليـة            واالجتماعيةاألخالقية والدينية   
يتكيف مع  و بواسطته يؤثر ويتأثر ، ويتفاعل مع اآلخرين         واليتالتكوين االجتماعي   
  . جمتمعه تكيفاً سليماً

 على النمـو النفسـي      تشرفأن األسرة   ) م  ١٩٩٧(  حامد زهران    ويقرر 
 طفولتـه   منـذ للطفل وتؤثر يف تكوين شخصيته وظيفياً ودينامياً وتوجه سـلوكه           

 دوراًالباكرة، وتلعب العالقات بني الوالدين، والعالقات بينهما وبني الطفل وأخوته           
) السـوية   ( فالعالقات الفعالة   هاماً يف تكوين شخصيته وأسلوب حياته وتوافقه،        

 .  يف أن ينمو طفل ذو شخصية سوية تساعدبينهما 
 يف أشـد    األصـم  الطفل   أنعلى  ) م  ١٩٩٤(  يؤكد رمضان القذايف     لذا 

 اخللط بينهما وبـني     دوناحلاجة إىل الشعور باحلب واأللفة والصداقة من الوالدين         
 للطفل  عوناًيث إن هذا يكون     الشعور بالشفقة عليه أو العطف واحلماية الزائدة ح       

 مـع  على أخذ مكانه بني أفراد أسرته وعلى تقييمه لقدراته بشكل واقعـي              األصم
 .الشعور باالستقاللية وعدم التبعية



  : املدرسة
 الرمسية اليت تقـوم     املؤسسة املدرسة هي    انَّ) م  ١٩٩٧(  حامد زهران    يرى

 وتتأثر شخصية الطفل    للطفل،فسي  بوظيفة التربية وتوفري الظروف املناسبة للنمو الن      
 علماً وثقافة وينمو جسمياً     يزدادباملنهج الدراسي مبعناه الواسع ، حيث       ) التلميذ  ( 

 معلميـه تقليـدا     بشخصـيات واجتماعياً وانفعالياً ، كذلك تتأثر شخصية الطفل        
 . وتوحداً وبالتايل ينعكس ذلك على مفهومه لذاته

 يف  االجتمـاعي  أن مصدر التكيـف       يذهب كثري من الباحثني إىل     ولذلك 
 عمليـة   التعلـيم املدرسة هو املعلم ، فهو باحترامه لتالميذه وتقبلهم له ، جيعل من             

 مؤداها  حبقيقةإنسانية غنية تضفي على احلياة عمقاً وقيمة ،وجيدر باملعلمني الوعي           
 حراً ملـا    تقبالًإنه من الضروري بالنسبة هلم أن يستمعوا باألذن الثالثة ، وهذا يعين             

  ) ١٨٢: م ١٩٩٤عبد اهللا اجلسماين ، . ( يقوم به التالميذ ومبا يقولونه بلغتهم 
يف تأثريها على شخصية الطفـل       )اناملعهد والربناجم ( دور املدرسة    ويتضح 

 .  بيئة أخرىأياألصم مبا توفره من فرص للتفاعل مع أقراهنم أكثر من 
 :  األقران مجاعة

ور هام يف تكوين شخصية الفرد، حيـث تسـاعد           األقران بد  مجاعة تقوم
األنشـطة  مبمارسـة    عن طريق إتاحة الفـرص       للطفلاجلماعة يف النمو اجلسمي     

 ، والنمو االجتماعي عن طريق      اهلواياتالرياضية، والنمو العقلي عن طريق ممارسة       
 يف مواقف ال تتـاح يف    االنفعايلالنشاط االجتماعي ، وتكوين الصداقات ، والنمو        

 تأثريها إجيابياً على    كانها من اجلماعات، وكلما كانت مجاعة األقران رشيدة         غري
 ) ٧٨: م ١٩٩٧ ، زهرانحامد . ( الفرد، وإذا كانت منحرفة كان تأثريها سالباً 

 من املعاقني مسعياً ، فضالً      بأقرانه على االندماج    األصم جيب تشجيع    وبالتايل 
 ، وال حيرم من تبادل الزيارات       العاديني عن تشجيعه على تكوين صداقات مع أقرانه      



فوزيـة  . (  غريه من احمليطني بـه       معمع والديه ، والظهور يف اجملتمع حىت يندمج         
  ) ٦٠: م ١٩٩٣األخضر ، 

 اجتماعية أخرى ال تقل أمهية عن العوامل اليت مت إيرادها واليت            عوامل وهناك
واليت هلا  ...)  املسجد، النوادي  عالم بكافة أشكاهلا وأنواعها،    اإل وسائل( تتمثل يف   
 . أم عادياأصماً كان اء الذات لدى الفرد سومفهومتأثري يف 

 
 : الذاتمفهوم أبعاد-٣

 : حول األطر النظرية ألبعاد مفهوم الذات وهي كالتايلنظر وجهيت هناك
 الذات أحادي البعد، حيث القت وجهة النظر هـذه          مفهوم نظر تقول إن     وجهة

وقد قامت  .  والدارسني مثل رونربج وسيمونز      الباحثنيمن عدد من    القبول والتأييد   
 الذات منهم بريس وهاريس ، وفيلر       ملفهومعدة دراسات تضمنت قياس بعد واحد       

 ).م١٩٩٥(وجريبونز وآخرون ) م١٩٩٥(خرون آو
        على أنه متعدد األبعاد مثـل دراسـة حامـد زهـران            اآلخر تناوله البعض    بينما

ودراسـة عـادل    ) م١٩٨٢( بشـاي    وحليم طلعت منصور    ودراسة) م١٩٧٧(
         ، ودراسـة إبـراهيم يعقـوب      )م١٩٨٧( األشول، ودراسة إبراهيم أبـو زيـد      

 ).م١٩٩٣(
 يتناول االجتاه األول وهو أن مفهـوم الـذات أحـادي            سوف والباحث

ولضعف احلصيلة اللغوية لـدى الصـم        الذات   ملفهومواعتباره البعد الشامل    .البعد
 .ع الدراسةمبجتم

 
 
 
 



      
 : الذاتمفهوم أنواع -٤

 ـ :  نوعني ملفهوم الذاتهناك
 : للذاتاإلجيايباملفهوم -١

 زهران عن الصـحة     حامد مفهوم الذات اإلجيايب الذي يعرب كما يشري         إن 
 جوهريـاً موجبـاً   ارتباطاًالنفسية والتوافق النفسي، ويذكر بأن تقبل الذات يرتبط    

 يف عمليـة التوافـق      رئيسـياً تقبل الذات وفهمها يعترب بعداً      بتقبل اآلخرين، وأن    
  ) ٧٢: ١٩٩٧حامد زهران، .( الشخصي

 الطفل، يعتمد على تلقي     لدى روجرز أن منو مفهوم الذات املوجب        ويعتقد 
 للطفل بغض النظـر     التقبلالطفل التقدير املوجب غري املشروط والذي يعين إظهار         

 مل حيصل علـى     إذاون احلب والتقدير للطفل حىت      عن سلوكه ، فاآلباء الذين يظهر     
 ،  مشـروط درجات عالية يف الدراسة ، فإهنم بذلك يظهرون اعتباراً موجباً غـري             

 يفعلوهذا الطفل سينمو لديه مفهوم موجب للذات ويشعر بتقبله لذاته حىت عندما             
ـ     الفرد و )١٩٩٣،٤٥١,Plotnik.(مال اآلخرين   آلأشياء خميبة    وم  الذي يتمتـع مبفه

 وعاطفيـا   جسـميا موجب لذاته، مييل عرب الصورة الذاتية اليت يكوهنا عن نفسه           
 أن يسعى   إىلواجتماعيا وعقليا، وعرب إدراكه السليم لطموحاته ، وإجنازاته وقدراته          

 التوصلوهذا الشيء ال يتم     .له تلك الذات من إمكانيات       لتحقيق أقصى ما تتيحه   
 )   م١٩٨٧ حممود،حممد .(إليه بسهولة ويسر

 ـ :  للذات السليباملفهوم  -٢
 يتضح لدى الفرد من خالل أسلوب حديثـه أو تصـرفاته اخلاصـة              املفهوم وهذا

 مشاعره جتاه نفسه وجتاه اآلخرين، مما جيعلنا نصفه بعدم          عنوتعامالته أو من تعبريه     
ة سعدي. (  عن اللياقة يف التعامل أو عدم تقدير الذات        اخلروجالذكاء االجتماعي أو    

  ) ٣٤: ١٩٨٣هبادر، 



 من مشـاعر عـدم الثقـة        يعاين إن مفهوم الذات السليب جيعل الفرد        كما 
قل تكيفـا مـن     أ يكونن  أمما يؤدي بالفرد ب   . بالنفس، ونقص الكفاءة ،والدونية     

 )م ١٩٨٩:العارضة.(الناحية النفسية
 الطفل، يعتمـد    لدىروجرز أن منو مفهوم الذات السالب       Rogers ويعتقد 
 وفقـاً   للطفـل العتبار املوجب املشروط والذي يعين إظهار تقبل الوالـدين          على ا 

 إذا  للطفـل لسلوكيات معينة يسلكها الطفل، فقد يعطي الوالدان املساندة والتعزيز          
 موجبـاً كان يسري بشكل مرضي يف دراسته، يف هذه احلالة يتلقى الطفل تقـديراً              

قاً لذلك، ينخفض مفهوم الـذات       على أداء أكادميي جيد فقط، ووف      اًمشروطاً قائم 
 م١٩٩٣:٤٥١. ( بل ويشعر باالحتقار عندما يفعل أشياء خميبة آلمال اآلخرينلديه

Plotnik, ( 
هنم أفراد يفتقدون   بأ سلبيا   أنفسهم مسيث أن األفراد الذين يقدرون       ويصف 

 العادية، حبيـث مييلـون إىل       غريالثقة بأنفسهم، وخيشون دائما التعبري عن األفكار        
 مشاركني ويفضلون   كوهنمكثر من   أاحلياة يف ظل اجلماعات االجتماعية مستمعني       

 وعالقاتمما يقلل فرصهم يف تكوين صداقات       .نسحاب على املشاركة    العزلة واإل 
 ) م١٩٩٤:رمضان . (مع اآلخرين

 املفهـوم السـالب     ذويأن األطفال   ) م  ١٩٩٣(  موسى جربيل    ويذكر، 
 وعدم" السلبية"ب للذات، وعدم الرضا عن ذواهتم،       للذات يتميزون باإلدراك السال   

 أنفسهم دائمـاً يف     يضعونالقدرة على حتمل املسئولية والتشاؤم، باإلضافة إىل أهنم         
 إخفـاقهم ممـا     بسببمواقف ال يستطيعون اإلجناز فيها، ويلومون أنفسهم أحياناً         

 .   يسئ بالصحة النفسية لديهم
 موجبة وقد تكـون سـالبة       تكون قد    على ما سبق، يتضح أن الذات      وبناء 

 كانـت   وكلمافكلما كانت الذات موجبة، أدى ذلك بالفرد إىل التوافق النفسي،           
 .الذات سالبة، أصبح الفرد عرضة للقلق واالضطراب وبالتايل سوء التوافق النفسي



 : ملفهوم الذاتاملفسرة النظريات-٥
 :  التحليل النفسينظرية -١

 أساسـية عـن الطبيعـة       مسلماتفسي على ثالث     نظرية التحليل الن   تقوم 
 هي أمهها وأكثرها تأثرياً     الفرداإلنسانية أوهلا ، أن السنوات اخلمس األوىل من حياة          

ثانيها أن  .  سوياً أو شاذاً     سلوكهيف سلوكه يف املراحل التالية من حياته سواء كان          
وثالثهمـا أن   .  لسـلوكه    أساسـية الدفاعات الغريزية اجلنسية للفرد هي حمددات       

 أن الفرويديني اجلدد     إالاجلانب األكرب من سلوك الفرد حتكمه حمددات ال شعورية          
 اإلنساين نظرة توازن بني اجلوانـب البيولوجيـة واالجتماعيـة           السلوك إىل   نظروا

  ) ١٦٥– ١٤٦م ،١٩٨١ وآخرون ، القاضييوسف (واحلضارية 
ـ   يونج jung ،فرويد   Ferud/  التحليل النفسي    نظريات رواد   ومن  ، ادلـر  Adler ـ

Horny كرين هورين ، Sullivaسوليفان . 

   :Ferud : فرويد نظرية
 الشخصـية ويـرى     لبناء فرويد لألنا مكانة بارزة يف نظريته        Ferud أعطى 

 إضافة إىل أهنا    الشخصيةفرويد إىل حد ما أن األنا تقوم بدور وظيفي وتنفيذي جتاه            
 إشباعها كما تقوم    كيفيةوحتدد أيضا إىل جانب ذلك      حتدد الغرائز لتقوم بإشباعها     

 وتقوم باالحتفـاظ  لتفريغهااألنا أيضا مبنع تفريغ الشحنة حىت حيني الوقت املناسب         
ـ  الدوافع الطبيع  وبنيبالدوافع النفسية بني متطلبات الصراع األخالقي للشخصية         ة ي

 بالتوافق بني الدوافع     حىت إهنا متتلك القدرة على االحتفاظ      فعال بدوروتقوم األنا     
 ) م١٩٩٩الشهري،. ( والضمري

 أن الذات واليت تقع يف موضع وسـط بـني الشـعور              يونج jung ويرى
 أعلى مسـتوى    نَّإ للشخصية كلها و   التوازنوالالشعوري تكون قادرة على إعطاء      

 الوحدة للنفس ويساعد على     بالذاتلتفاعل داخل النفس هو الذات وحيقق الوعي        ل
  ) ٥٣٢،م١٩٧٥سيد غنيم (ن الشعور والالشعوريتكامل كل م



أمهية الذات كجهاز مركزي للشخصية يضـفي         يونج jung أضاف وكما
م ،  ١٩٨٠حامد زهران ،    .(تنظم السلوك و حترك   وإهناعليها وحدهتا وتوازهنا وثباهتا     

١١٢( 
 هـو لنفسـه     يهبني آدلر أن الفرد يقوده هدف مستقبلي        Adler يرى بينما

حممـد الشـناوي    . (  الـذات املثاليـة    اسـم ه وقد أطلق عليه     ويتحرك لتحقيق 
 )٤٠٨م،١٩٩٤
 املبتكـرة   والذات آدلر عن مفهوم الذات ومفهوم اآلخرين        Adler وتكلم 

 تنتـهي وهي العنصر الدينامي النشط يف حياة الشخص وتبحث عن اخلربات اليت            
رد الواقعيـة   بتحديد أسلوب حياة الشخص وإذا مل تتوافر هذه اخلربات يف حياة الف           

 )٦٥, ١٩٧٨حامد زهران، .( الذات املبتكرة حتاول ابتكارها وابتداعهافإن
 أسلوب احلياة ميثـل  عنإىل أن مفهوم آدلر   ) م١٩٧٥( أشار سيد غنيم     وقد  

 وأسلوب احلياة   وتفردهانظريته إىل الشخصية اإلنسانية من حيث تنظيمها واتساقها         
 أمهية كبرية   آدلروقوى خارجية ، ويعطي     يف نظره هو نتاج ذات داخلية موجهة ،         

 اسـتجابتني للذات الداخلية فاحلادثة الواحدة قد يستجيب هلا شخصان خمتلفـان           
 . خمتلفتني

 متثل نظاماَ شخصياً وذاتياً يفسر خربات اإلنسـان ويعطيهـا           عنده فالذات
  ) ١٦١ –م ١٩٧١لندزي ، .وج.هول . ك. ( معناها

لدينامي وهي تعتقد أن الشخص يناضـل        هورين مفهوم الذات ا    قدمت وقد
 الـذات املثاليـة     :للذات ذاته وحتدثت عن مفهوماً ثالثياً       حتقيقجل  أيف احلياة من    

 يف التوافق النفسي أو االضطراب النفسي تسـعى إىل          هامكمفهوم رئيسي وعامل    
 وإذا كانت الذات املثالية غري واقعيـة ال ميكـن           واالستقاللحتقيق االكتفاء الذايت    

 خـربات   جمموعأما الذات الواقعية فتشري إىل      . داخلية   صراعاتقيقها يؤدي إىل      حت
ة على أهنا القـوى     يوقدرات الفرد وحاجات وأمناط سلوكه وتعرف الذات احلقيق       



وهي مصدر النمو للطاقـة وامليـول والقـدرات         ,  املركزية اليت متيز الفرد    الداخلية
دما يبعد الشخص عن ذاته احلقيقية       أن العصاب ينشأ عن    )هورين( وترى   .واملشاعر
  )٦٦– ٦٥م ، ١٩٧٨حامد زهران ، . (  صورة مثالية غري واقعيةوراءويسعى 
 االجتماعية واعتقد أن    العالقات سوليفان أكد على أمهية      Sulliva أن   ويذكر 

 بني الوالدين خـالل     التفاعالتكالً من السلوك املقبول أو املنحرف يتشكل نتيجة         
 دور اآلخرين يف منو فكرة      أمهية االجتماعية يف الطفولة وقد أكد على        عملية التنشئة 

 متولدة أو ناشـئة     إمكانيات ليس انبثاق    هالذات وبذلك فإن مفهوم الذات يف نظر      
: كمال دسوقي   ( هلابقدر ما هو عملية تشكيل خارجي نتيجة اخلربات اليت تعرض           

 ) ٣٠٠م، ١٩٧٩
كبرية ملفهوم األنا ودوره املـؤثر يف        التحليل النفسي أعطت أمهية      نظرية نإ

 فرويد على هذا املفهوم واعتربه جزءاً من أجـزاء الشخصـية            ركزالشخصية فقد   
 ويوجهها وقد أكد فرويد على أمهيـة الغرائـز يف           طاقاتهيسيطر على أهلو ويضبط     

 الظاهراتية والذين ال يرون فيها أمهية       النظرياتحتديد السلوك على عكس أصحاب      
 إىل حد ما مع ما ذهـب إليـه فرويـد يف             )يونج( سلوك األفراد ويتفق     يف حتديد 

 بالتوازن بني الدوافع والضمري وإهنـا  االحتفاظاالعتقاد بأن األنا متتلك القدرة على     
 ملفهوم الذات أمهيته كجهاز مركزي   يونجتعمل على تنظيم السلوك وكذلك أعطى       

مع يونج يف هذا املعىن حيـث        آدلرللشخصية وأمهيتها يف حتديد السلوك وخيتلف       
 . االجتماعية احلوافزفترض أن حيدد السلوك هي يرى األول أن الذي ُي

 النظرية التحليلية لبعض االنتقادات من أنصار نظريات التحليل         تعرضت وقد
 آدلر وهورين وسوليفان حيث أكدوا على أمهيـة املواقـف           أمثالالنفسي احلديث   

 مع اآلخرين يف تطور الذات واليت تعترب من وجهـة           ةاملتبادلاالجتماعية والعالقات   
 .االجتماعيةنظرهم مكتسبة من البيئة 

 



   :phenomenological:  الظاهراتية النظريات -٢
 النظريات يف دراستها للشخصية على اخلربة الذاتية للفرد ورؤيته          هذه وتركز

ظريات تؤكـد    هذه الن  غلبأ اخلاصة كما أن     هوإدراكات للحياة ولنفسه الشخصية  
هتمامهـا  إ إضـافة إىل     ذاته حتقيق   على الكفاح اإلجيايب للفرد وميله إىل النمو واىل       

 فاالهتمام بالنواحي   حولهجبانب املعرفة الذي بواسطته يعرف الفرد ويفهم العامل من          
 فـإن هـذه   وباختصـار  العقليـة  أواملعرفية يتضمن االهتمام بالعمليات الداخلية   

م، ١٩٨٣مصـطفى الشـرقاوي ،      . (  الفرد كما يدركها هو    النظريات هتتم خبربة  
١١١ ، ١١٠ (  
  Vernin فليب فرنـون  ،  Rogersكارول روجرز :  التنظريي االجتاه هذا وميثل
 .Sarbin وساربني ،  Snygg and Combs وكومبس سينج
   :Rogers كارل روجز – عند الذات نظرية

ان تلك النظرة الـيت تفتـرض        روجرزعلى النظرة لطبيعة اإلنس    نظرية وتقوم
لـويس مليكـه ،     .( زعة إىل حتقيق الذات   ـ هي الن  اإلنسانوجود قوة دافعة لدى     

  ) ١٥٠م ،١٩٩٠
 نظرية الذات لروجرز عندما بدأ اإلرشاد النفسي املمركز حـول           تاريخ بدأ

 من أهم النظريات اليت اهتمت بدراسة الذات الرتباطها         النظريةالعميل وتعترب هذه    
 ) ٨١ –م ١٩٨٠حامد زهران ، . (  غري املباشروالعالج اإلرشاد بطريقة

 هذه النظرية فإن الذي حيدد السلوك ليس هـو اجملـال الطبيعـي              ضوء يف
 الظاهري الذي يدركه الفرد نفسه ومن أهم مفاهيم نظرية          اجملالاملوضوعي ولكن   

 : روجرز يف الذات ما يلي 
فرد ككل والذي يتميز يف ضوء      وهو ال :  أو الكائن البشري     اإلنسان مفهوم .١

جل إشـباع   أ ككل منظم للمجال الظاهري من       يستجيبهذه النظرية بأنه    



 هي دافع اإلنسان األساسي     وحفظهاحاجاته املختلفة كما أن حتقيق الذات       
  ) ١١٧م ، ١٩٦٧مصطفى فهمي ، . ( 

 .وهو مجيع اخلربات اليت مير هبا الفرد :  الظاهري اجملال مفهوم .٢
 مفهوم هذه النظرية ونواهتا واحملور الرئيسي للخربة اليت حتـدد           هوو : الذات .٣

ذاته هي الـيت حتـدد نـوع        الفرد فيها    اليت يدرك    فالطريقةشخصية الفرد   
  )١٠٤ ، ١٩٥٩ ، وآخرونلويس مليكه . ( شخصيته وكيفية إدراكها

 تنمـو   أهنـا :  روجرز أن الذات هلا خصائص عديدة منها         Rogers ويرى 
تساق ويسلك الكائن   زع الذات إىل اإل   ـ وتن البيئة الكائن البشري مع     لتفاعنتيجة    

 تتسق مع الذات تدرك  ال اليت     اخلرباتالبشري سلوكيات تتسق مع الذات كما أن        
ليندزي ،  . هول و . ك.(  هتديدات وقد تتغري الذات نتيجة للنضج والتعليم       بوصفها
  ) ٦١٣م ، ١٩٧١
عمل على وحدة ومتاسـك اجلوانـب        أن وظيفة الذات هو ال     أيضاً ويرى 

 متميزاً كما يقوم مفهوم الذات بتنظيم اخلربات        طابعاًاملختلفة للشخصية وإكساهبا    
  ) ١٥٤م ، ١٩٩٣إبراهيم ، يعقوب ، .( متكاملاليت يكتسبها الفرد يف إطار 

 الذات روجرز تسعة عشر قضية موضحاً هبا خصائص         Rogers وضع   وقد
 : وك واإلدراك ومن أهم هذه القضايا ما يلي لها وتأثريها على السلموع
 اجلزء من اجملال الظاهري يأخذ تدرجيياً يف التميز عن بقيـة            ذلك هي   الذات .١

 الفرد بوجوده ووظيفته ويتكون هذا اجلزء من اجملال مـن           شعوراجملال باعتباره   
م ،  ١٩٧١لنـدزي ،    . هول  . ك. (  وتقييمه هلا  لنفسهجمموعة إدراكات الفرد    

٦١٨ (  
 من خالل التفاعل املستمر بني الكائن البشري وبني بيئته          الذات بنية   تتكون .٢

 مصدر إشباع أو إحباط     هنمأ فيها وخاصة احمليطني بالفرد على اعتبار        اليت يعيش 
  ) ٥٤٧م ، ١٩٩٠ احلميد،جابر عبد . ( له



 السلوك اليت يقوم هبا الكائن البشري مع مفهومه لذاتـه           طرائق معظم   تتسق .٣
 لتعديل السلوك هي البدء بتغيري مفهوم الفرد عـن          طريقةلك أن افضل    ويعين ذ 

  ) ٥٤٨ السابق،املرجع . ( ذاته لتعديل ذلك السلوك
 النفسي عندما يصبح مفهوم الذات يف وضع يسـمح لكـل            التوافق يتوافر .٤

 احلي بأن تصبح متمثلة يف مسـتوى رمـزي          للكائناخلربات احلسية والعضوية    
 أي أن الكائن احلي قد يرفض بعض        الذاتتسقة مع مفهوم    وعلى عالقة ثابتة وم   

 كما أن الـذات لـديها       شعورية،اخلربات اليت ال تتسق مع الذات بأن تصبح         
 ٦٣ م،١٩٨٥ مرسي،سيد  . (القدرة على اختيار اخلربات اليت تتسق مع بنائها       

 ( 
 للجانـب   جتاهلـها  تعرضت نظرية روجرز لبعض االنتقادات حول        ولقد

 ى وعل الشخصيةاعتمادها على التقارير الذاتية لدراسة بعض جوانب        الالشعوري و 
 ساعدت ألهناالرغم من وجود مثل هذا النقد هلذه النظرية إال انه ال يقلل من قيمتها          

 يف سهمأعلى توضيح جانب من جوانب الطبيعة اإلنسانية كان غامضاً من قبل فقد            
 ودعـاة   السـلوكية تأثريها بني القوتني    تنمية القوة الثالثة يف علم النفس اليت يتزايد         

 علـى   تؤكـد  بعلم النفس اإلنساين ألهنا      ىالتحليل النفسي وهذه القوة الثالثة تسم     
 ) ٥٧٢م ، ١٩٩٠ ،جابر عبد احلميد .( الطبيعة اإلنسانية اخلرية

 من خـالل    وذلك فليب فرنون إطاراً تطورياً لنظرية الذات        Vernin وقدم
 يعرضها  اليتذات ومن هذه املستويات الذات االجتماعية       حتديده مستويات خمتلفة لل   

 هبـا   ويشـعر الفرد لآلخرين والذات اخلاصة اليت يدركها الفرد عادة ويعرب لفظياً           
 يـتم وهذه يكشفها الفرد عادة للمقربني فقط والذات العميقة أو املكبوتـة الـيت              

 )٨٦ ، م١٩٨٠حامد زهران ، (التوصل إىل صورهتا عن طريق التحليل النفسي



 على أمهية القوى الدافعة الداخلية واحلافز لتحقيـق          فرنون Vernin ويؤكد  
      .جل تأكيد الذات وحتقيق الـذات     أ من   ي شكل سع  يفالذات الذي يعرب عن نفسه      

 ) ١٥٩م، ١٩٧٧حامد زهران ، ( 
 :Combs  Snygg and:  وكومبس سينج نظرية

د ووثيق الصـلة باجملـال       وكومبس أن السلوك بال استثناء حمد      سينج يرى
 البشري الذي يقوم بسلوكه أي أن الكيفية اليت يتصرف هبا           للكائناخلاص بالظواهر   

 إدراكه للموقف وإدراكه لنفسه يف اللحظة اليت يقوم فيها          نتيجةالشخص ما هي إال     
 .)م١٩٩٩الشهري، ( بفعل معني 
 . الظاهري عند سينج وكومبس إىل قسمني فرعيني اجملال وينقسم

وتشتمل على أجزاء اجملال الظاهري الذي خيربه املرء كجزء          : الظاهرية الذات.١
 . مميزة لنفسه مسةأو  

 تتميز عن طريق الفـرد      الظاهريويتكون من أجزاء للمجال      : مفهوم الذات . ٢ 
  )م١٩٦٧مصطفى فهمي ، . (  وثابتة لذاتهحمددةكخصائص  
دد السلوك ومنه حتدد الذات      فإن اجملال الظاهري هو الذي حي      ذلك ضوء   ويف

نه اجلانب األكثر حتديداً للمجـال      أ مفهوم الذات على     يتميزالنهاية   الظاهرية ويف 
 . حتديد الكيفية اليت يتصرف هبا الفرد يفالظاهري وللذات الظاهرية 

 فيعترب الذات بناء معرفياً يتكون من أفكار الفرد عن خمتلـف            )ساربني( أما
وعن أعضـاء   ) الذات البدنية   (. الفرد مفاهيم عن جسده    ونيكِّ فقد   هنواحي وجود 

الـذات   (  وعن سلوكه االجتماعي  ) الذات املستقبلية   ( احلس لديه وبنائه العقلي     
 تعترب أبنية حتتية للبناء املعريف الكلي مـن         اليتوتكتسب هذه الذوات    ) االجتماعية  

ذوات جتريبية وهو    الذوات بوصفها    هذه عن   )ساربني(خالل خربات الفرد وحتدث     
 ويف النهاية الـذات االجتماعيـة       أوالًيعتقد أن هذه الذوات مرتبة فالذات البدنية        



: ج لنـدزي  .و. هـول .( مصـطلحي ذات وأنـا بالتبـادل       )ساربني(ويستخدم  
  ) ٦٠٤م،١٩٧١

 النظريات الظاهراتية جند أهنا تؤكد على مسئولية الفرد عن          على وباالطالع
 للمواقف هي نتيجة لتصوراته وتفسرياته كمـا        استجاباتهو فسلوكه   هإدراكه لواقع 

جوهر نظريته عن الشخصية فالـذي      هي   روجرزالذات عند   فإنّ  يدركها وعموماً   
 يكون اكثر توافقـاً     فالفرد السلوك يف نظره هو اجملال الظاهري أو عامل اخلربة           حيدد

ما حيـدث    عنـد  ينشأعندما يتفق سلوكه مع مفهومه عن ذاته وأن املرض النفسي           
 عـن   الفردالعكس، والعالج يف مثل هذه احلالة يف نظر روجرز هو تعديل مفهوم             

 باجملـال  املتعلقـة    هوبذلك تعكس نظرية روجرز الكثري من اجلوانب الرئيسي       . ذاته  
الظاهري يف دراسة الشخصية كما أهنا تركز على الواقع كما يدركه الفرد وعلـى              

 .ق ذاته كما خيربها الفرد الذاتية وعلى سعيه حنو حتقيخرباته
 حنـو الـذات فقـد       وكومبس ختتلف نظرية روجرز عن نظرية سينج        وال 

 هنـاك مثـة     أناستخدموا مفهوم اجملال الظاهري ودوره يف حتديد السـلوك، إال           
 علىاختالف بني النظريتني من حيث فهم الشخصية اإلنسانية، حيث ركز روجرز            

ة يف حني يستبعد سينج وكـومبس تلـك         العوامل االستبطانية يف دراسة الشخصي    
 )٣٩م،١٩٩٢،دويدارعبد الفتاح .(  اجملال الظاهري للفرديفالعوامل 

 :السلوكية النظرية -٣
 من حيث تعلمـه وكيفيـة       السلوكية السلوك احملور الرئيسي للنظرية      يعترب 

 فتصرفات الفـرد    البيئةتعديله، ويرى السلوكيني أن سلوك الفرد خاضع لظروف         
 والشخصيةانت سوية أم شاذة فهي من وجهة نظرهم سلوكيات متعلمة،           سواء ك 

 حنددمن وجهة نظر املدرسة السلوكية هي األمناط املتسقة من السلوك أي أننا لكي              
شخصية فرد ما فإن علينا أن حندد ما يفعله وما يقوم به من تصرفات هلـا صـفة                  

  ) ٥٣م، ١٩٩٤حممد حمروس الشناوي، .  ( االستقرار



 خيضع للمالحظة وميكـن     الذي سكنر على دراسة السلوك اإلنساين       كدويؤ 
 بـالكثري مـن     وقـت قياسه والتحكم فيه فهو يرى أن سلوك الفرد حمكوم يف أي            

 مـن   الكثريال يتوقع الناس إدراك     أالظروف املستقلة يف جوهرها وعلى ذلك جيب        
ن يهـتم   كما يرى أن علم النفس جيـب أ       . تساق السلوكي من وقت إىل آخر       إلا

 املالحظ ويهمل ما سواه فال جمال لدراسة الذات فالذات يف رأية ما هـي               بالسلوك
 – ٦٠٤م ،   ١٩٨٠لندا دافيـدوف ،   . (  عن خيال أو وهم يف جوهرها      عبارةإال  
جابر .( الذات يف نظره ليس أمراً أساسياً يف حتليل السلوك         مفهومألنه يعترب    ).٣٧٤

  ) ٣٧٤ ،م ١٩٩٠عبد احلميد ، 
 نظاماً من العمليات وأن الذات منهاكثر  أني يرى ميد أن الذات للوعي        ح يف 

 اتصاالت اجتماعية كما    توجدال ميكن هلا أن تنشأ إال يف ظروف اجتماعية وحيث           
 مستقلة بدرجة   االستجاباتأنه ميكن أن تنشأ عدة ذوات متثل كل منها جمموعة من            
 والـذات   العائليةمثل الذات   أو بأخرى ومكتسبة من خمتلف اجلماعات االجتماعية        

 ) ٦٠٨ –٦٠٧م ـ١٩٧١لندزي،.هول وج(ة وذوات أخرى كثريةياملدرس
 منذ الوالدة ولكنها    الفرد هبذا يؤكد على أن الذات غري موجودة لدى          وميد  

 يطورون مفاهيم   فاألفرادجتماعي  جتماعية والنشاط اإل  تظهر من خالل التجربة اإل    
  ) Kane& , Rawlsم١٩٧٠.( مسار حياهتمذاتية بناًء على ما حيدث هلم يف

 ُم حيث وظيفة مفهوم الذات فريى ميد أهنا تقوم بوظيفة تنظيمـه إذ تـنظِّ              من أما
 )م١٩٩٩الشهري،( ودور األفعال يف اإلنسان نفسهاالستجاباتغريها من 

 األفراد متعلم ومكتسب مـن      سلوك فان النظرية السلوكية ترى أن       عموماً 
 السلوك من حيث تعلمـه     بدراسةاملفهوم فإن السلوكيني يهتمون     البيئة ونتيجة هلذا    

 فإنه يتطلب حتديد    ماوكيفية تعديله من وجهة نظرهم فإنه عند حتديد شخصية فرد           
 األفـراد   سلوكما يقوم به هذا الفرد من سلوك وتصرفات فهم هبذا املعىن خيضعون             
 وإمهال املالحظ   للمالحظة كما يقول سكنر الذي يرى ضرورة االهتمام بالسلوك        



ما سواه فالذات يف نظره ليس هلا أمهية عند دراسة الشخصية حبكم أنـه يصـعب                
ن أ إال أن ميد أشار إىل أمهية البيئة االجتماعية يف تطور مفهوم الـذات و              مالحظتها
 تنمو وتظهر من خالل االتصاالت االجتماعية ومن هذا املبدأ جند أن ميـد              الذات
ب النظريات النفسية االجتماعية الذين يعطـون أمهيـة          حد ما مع أصحا    إىليتفق  

 . يف منو الذاتاالجتماعيةللعالقات 
 : السمات والعواملنظرية -٤

 النظرية على اكتشاف السمات اليت تؤلف بنية الشخصية مث قياس           هذه تقوم
 لدى خمتلف األفراد مبعىن أن أصحاب هـذه النظريـة           السماتدرجة وجود هذه    
 ولكنهم يروهنا كخصائص للشخص بدالً من       للشخصية البناءةح  يبحثون عن املالم  

 ) ٦١٦م،١٩٩٠،احلميدجابرعبد .(اعتبارها خربة شعورية
 جوهر هذه النظرية يكون عادة يف شكل جمموعة من املـتغريات أو             أن كما

ر إليها على أهنا املسئولة عن ذلـك الكـم اهلائـل            ظَْن واليت يُ  بدقةالعوامل احملددة   
 أن  هـو "  النظريـة    ه أن أحد االفتراضات الرئيسة هلذ     وجند السلوك   املتشابك من 

 وقياسه على تدرجات مـن السـمات أو العوامـل           ترتيبهالسلوك اإلنساين ميكن    
  ) ١٨٢م ، ١٩٩٤حممد حمروس الشناوي ، .( احملدودة
  .Cattel  وكاتل  All portالبورت .  النظريةهذه رواد ومن
 :All port البورت نظرية

   . دراسـة الشخصـية    يف البورت أن مفهوم الذات مفهوم أساسـي         ىوير 
نا أو الذات تدور حول      مناقشات البورت لأل   معظم نّأو)م١٩٨٠حامد زهران ،    (

 املظاهر اجملتمعة لشخصية فرد ما ، واليت        كل على   ياجلوهر املميز للفرد الذي حيتو    
األفراد وحتقق له وحدة ذاتيـة       خمتلفاً عن بقية     فرداًتعترب فريدة ومميزة له فتجعل منه       

 اجلسمي والتفكري املنطقي والكفاح اجلوهري      اإلحساسوهذا اجلوهر املميز يشمل     



م، ١٩٧٥سـيد غنـيم،     . (  وتقدير الذات  الذاتومفاهيم صورة الذات وامتداد     
٦٦٧ ( 

 يؤكد البورت على أن الذات تؤدي وظيفتها بشكل يشتمل على           املعىن وهبذا
 . على الوحدة الداخلية وإعطاء الفرد شخصية متميزةتعمل جوانب الشخصية اليت

 :Cattel كاتل عند الذات
 وحتدث عن عاطفة الـذات      نسقه كاتل ملفهوم الذات مكانة هامة يف        أعطى 

 عالية من التنظيم    درجةاليت تضفي استقراراً على مسات املصدر، كما تضفي عليها          
 من  املشاركة يتطلب قدراً من     وعلى ذلك فإن قيام أي مسة مصدرية بعملها سوف        

 تعينعاطفة الذات واليت    : وقد حتدث عن ثالث جوانب للذات هي        .عاطفة الذات 
جابر عبـد احلميـد،     .( اهتمام الفرد بذاته املتطورة والذات الواقعية والذات املثالية       

  ) ٣٠٣ – ٣٠٢م، ١٩٩٠
 املهـتمني بالسـمات     ضـمن  ميكن القول أن البورت وكاتل من        وبذلك 

 املميزة  السماتلعوامل وأمهيتها يف تكوين الشخصية حيث انصب اهتمامهم على          وا
للشخصية حيث أكد البورت على أن اصطالح األنا والنفس جيب اسـتخدامهما            

هنما صفات وصفية تدل على الوظائف املناسبة للشخصية وقد أعطـى    أ اعتبار   على
لبورت وكاتل يف أمهيـة      أمهية ملفهوم الذات عند دراسة الشخصية ويتفق ا        البورت
 دراسة الشخصية حيث أشار األول إىل عاطفة الذات والذات الواقعيـة            يفالذات  

 للذات كما يتفق مع البورت يف أن السمات هي وحدة           كمستوياتوالذات املثالية   
 . أمهية للتحليل العاملي يف دراسة الشخصيةكاتلبناء الشخصية حيث أعطى 

 
 
 
 
 



 :خاص احملققني لذواهتماخلصائص املميزة لألش-٦
 األشخاص وراثي تظهر يف     أو خاص   وما ه هناك خصائص منها ما هو عام ومنها        

 .احملققني لذواهتم
  اىل  رغباهتم الشخصية وميالون   مال تعميه فهم  : السليم للعامل الواقعي   اإلدراكـ  ١ 
 .ملوضوعيةا
احي لديهم فكرة واضحة عـن نـو      : والعامل بوجه عام   واآلخرينـ قبول الذات    ٢

 . ولكن قبوهلم هلا حيادياآلخرين ويف أنفسهمالقوة والضعف يف 
 من التعبري عـن     نوال خيافو  بصراحة وأمانة    أنفسهمهنم يعربون عن    إ:ـ التلقائية ٣

 . املستقلةوأحكامهمآرائهم 
بدالً من انشـغاهلم     فهم   :ز باملشاكل بدالً من االهتمام بالذات     ـ االهتمام املركَّ  ٤

 . يف البيئة احمليطةإجناز إىل اليت حتتاج األشياءهم يركزون على مبركزهم الشخصي ف
كثر مـع   أ ظروفهم تتطلب ختصيص وقت      إن:ـ احلاجة للخصوصية واالستقالل   ٥

 .كثر مما يستدعي احلال بالنسبة للناس العادينيأ أنفسهم
 القـدرة علـى      النـاس  يفقد معظـم  : حقها األشياء إلعطاءـ احلماس املتجدد    ٦

األشخاص ولكن هؤالء   .  يف احلياة اليومية   هم البسيطة اليت متر علي    ياءاألشاستحسان  
 .قدرها األشياءيوفون هذه 

 : لديهم خربات ساميةإنـ ٧
 واالنتمـاء   اآلخـرين لديهم شعور قوي بضرورة مشاركة      :ـ امليل االجتماعي  ٨

 .إليهم
يـة  يرتبط حمققو ذاهتم بصداقات قليلة ولكنها قو      :ـ العالقات الشخصية حمدودة   ٩

 . ممن يتصفون بتحقيق الذاتآخرينوعميقة وهي يف املعتاد مع 
 يف  األخطـاء  من ارتكـاب     نوال خيافو  واإلبداع باألصالةيتصفون  :اإلبداعـ  ١٠

 .املواقف اجلديدة



 أحلقـة يتصفون باالنفتاح الكبري والصراحة     : الدميقراطي األسلوبـ اخللق أو    ١١
 .اآلخرينر للتفوق يف تعاملهم مع ثأ وال اآلخرينوالتلقائية يف عالقاهتم مع 

 : الصمى لدالذات مفهوم-٧
 ىيتضح أن تكوين مفهوم الذات يعتمد إىل حد كبري عل         ,  ما سبق  خالل من

– كان أم عاديـا      أصماً– شخص يدركها اآلخرون حنو ال    اليتاملشاعر واالجتاهات   
 & Michaelولقد توصلت دراسات كل من      .. تهحياوخاصة الذين ميثلون أمهية يف      

Pauline  م١٩٩٥(بولني وميشيل ( &kappy  كـايب)  مفهـوم   نّأإىل  ) م١٩٩٧ 
,  السـمع  منخفض يف الغالب باملقارنة بأقرانـه عـادي        األصمالذات لدى لطفل    

 للذات يشكل عقبة رئيسة يف التوافـق والصـحة          السالبوبالتايل إذا كان املفهوم     
كثر أفان املشكلة تبدو    ,  السمع  عليهم عادى  نطلقالنفسية للكثري من األفراد الذين      

 نّأإىل  ) م١٩٩٠،غامن  العبد اهللا   (وىف هذا الصدد يذهب      بالصموضوحا فيما يتعلق    
 :أساسنيمرين أالطفل ذو اإلعاقة يعاىن من 

 . عنه بعض جوانب العامل اخلارجيحتجباإلعاقة حبد ذاهتا اليت : أوهلما
هنا تناصبه العداء   أ يدركها هو على     اكمموقف واستجابة البيئة االجتماعية     : ثانيهما

 قد تتسم بالشـفقة الزائـدة أو        خاصةوال توفر له اجلو املناسب أو تعامله معاملة         
 الـيت يبـديها     واملواقـف وغري ذلك من أشكال ردود الفعـل        , القسوة الشديدة 

عبـد اهللا   (اجملتمـع املخالطون يف البيئة االجتماعية سـواء يف إطـار األسـرة أو             
 ) ٥:م١٩٩٠الغامن،

م من أن مفهوم الذات لدى املعـاق        ١٩٨٠ ، زهران حامد   هوهذا ما يؤكد  
 طرفاً أو قدرة، أو نتيجة لوجـود تشـوه يف           أويتأثر حبالته ونتيجة لفقدانه حاسة      

 مفهوم الذات وكذلك تأثري االجتاهات      أبعادمفهوم اجلسم الذي يعد بعداً هاماً من        
 تأثري سيئ أو مشوه على مفهوم       غالباًكون هلا    ي واليتاالجتماعية اليت تلوهنا الشفقة،   

 . الذات



، قـد   األصم ميكن القول أن اخنفاض مفهوم الذات لدى الطفل          ذلك على
 .أم الن باملعاق وإعاقته وم احمليطِه فًَءا سو. املترتبة عليهاواآلثاريرجع إىل اإلعاقة 

ـ       )م  ١٩٩٤( القذايف رمضان ويرى ق أن مفهوم الذات لدى املعاق ينمو وف
 ، فعندما يشعر املعاق بالرفض وعدم تقبل اآلخرين         اآلخرينتلقاها من   ياملعاملة اليت   

 حريته وحترمه من فرص التعبري عن مشاعره أو حتـول           تقيدله ، أو عندما مير خبربة       
 فإنه يشعر يف هذه احلالة بأن العامل بأمجعـه ضـده            البيئةبينه وبني مقابلة متطلبات     
 يفقد الرغبة يف صحبة اآلخرين أو االختالط هبم         جيعله مما   وبأنه يعمل على اضطهاده   

 . حىت ولو كانوا من أفراد أسرته 
 نستطيع  النظريات والدراسات املتعلقة مبفهوم الذات لدى الصم           ضوء ويف
ـ يتأثر مبـدى     يهمأن مفهوم الذات لد    إىلأن خنلص     إلعاقتـه، والبيئـة     مإدراكه

  كـبرياٌ   دوراٌ من إليها الفرد    ينتمية االجتماعية اليت    لبيئل ملا،  ماالجتماعية احمليطة هب  
 مفهوم الـذات لـدى      بأن) م١٩٩٤،  القذايف(وعلى حد تعبري    . باملقارنة باإلعاقة 

 كعضو يف   الشخصاملعاق ال ينطلق من فراغ وإمنا يتحقق كنتيجة نابعة من وجود            
 عليه ،   يصدروهناليت  اجملتمع تتأثر عالقاته باألفراد احمليطني به وبآرائهم وأحكامهم ا        

 يصـبح وبسلوكهم جتاهه ، وأنه بدون هذا الوسط االجتماعي فإن مفهوم الذات            
 .حمدوداً بقدر عزله الشخص نفسه

وما يتصف به من خصائص      األصم ميكن اعتبار أن شخصية الطفل       وبذلك
 للتفاعل بني ذاته ككائن ذي إعاقة والبيئة االجتماعية اليت ينتمـي            حمصلةما هو إال    

 .   من أن هذا الكائن ال يعيش مبعزل عن اآلخرين وانطالقاًإليها 

 
 
 
 



  العدواينالسلوك:ثانياً
 

  
 بالنقاطسوف يتناول الباحث يف هذا اجلزء من اإلطار النظري السلوك العدواين            

  - :التالية
 . السلوك العدواين تعريف-١
 . السلوك العدواين أنواع-٢
  .مستويات العدوان-٣
 . املفسرة للسلوك العدواين اتالنظري-٤
 . السلوك العدواين أسباب-٥
 . العدوان وظيفة-٦
 . العدوان لدى الصم -٧

 



 : العدواين السلوك تعريف-١
 -: السلوك العدواين يف قواميس اللغة العربية تعريف
 بأنه التهجم على اآلخـرين      السلوك العدواين )م  ١٩٨٤ (العربية جممع اللغة    يعرف

 . الشعور بالظلم أو حنو ذلك نتيجةرة عليهم أو رغبة يف السيط
  -: املعجم الوجيز – الوسيط املعجم تعريف
 .ظلمة وجتاوز احلد معه :  كلمة عدوان أصل
 تقسيمها حسـب اجتاهـات وآراء       ميكن تعريفات عديدة للسلوك العدواين      وهناك

  -:العلماء إىل مايلي
 .حباط الذي يقابله الفرد اليت أرجعت السلوك العدواين إىل اإلالتعريفات
السلوك العدواين بأنه يرمز إىل إيذاء الغري أو الذات أو مـا            ) م١٩٧٧(بدوي يعرف

ويعترب السلوك اإلعتدائي تعويضاً عن احلرمان الذي يشعر به         . الرموز   منحيل حملها   
 .املعتديالشخص 

ء  استجابة يرد هبا املـر     بأنه) م١٩٧٩( مرزوق مبوسوعة علم النفس      ويعرفه 
 . أو بديالً عنهاخليبةعلى اخليبة واإلحباط واحلرمان وذلك بأن يهاجم مصدر 

 اإلحباط ويراد هبا إحلـاق األذى       تعقب الفعل اليت    ةبأنه رد )م١٩٨٠( السيد ويعرفه
 .خر أو حىت الفرد نفسهآبفرد 

بأنه استجابة انفعاليـة    )م١٩٨٦(النفس حجازي بدائرة معارف علم      ويعرفه
 الفـرد نفسـه نتيجـة       جتاهلوك تدمريي موجه ضد الفرد أو       مشوشة ينتج عنها س   

 .األشياءاالحباطات أو بدافع من ثورة وكره شديد حنو الذات أو 
 . اليت اجتهت إىل أن السلوك العدواين مدفوع بالغضب والكراهيةالتعريفات

للسلوك العدواين  . )م١٩٩٣( احلميد وعالء الدين كفايف      عبد جابر   تعريف
 سـلوك مـدفوع     بأنـه ": "  األول   اجلزء" نفس والطب النفسي    يف معجم علم ال   



 ويتجه إىل اإليـذاء أو التخريـب أو هزميـة           الزائدةبالغضب والكراهية واملنافسة    
 ".الذاتاآلخرين ويف بعض احلاالت يتجه إىل 

بأنه الشعور الداخلي بالغضب واالستياء والعـداوة       )م١٩٨٤(سالمة وعرفه
عل أو سلوك يقصد به األذى وإحلاق الضرر أو شـئ            ف صورةيعرب عنها ظاهريا يف     

 يف شكل عدوان لفظي أو بـدين كمـا          ويظهروأحياناً إىل اإليذاء    . من هذا القبيل  
 .يتخذ صورة التدمري أو اإلتالف لألشياء

 جند أن التعريفات السابقة قد أرجعت السلوك العدواين إىل الغضب           بذلك و
 .إيذاء الذات واآلخرين اجتاهات السلوك إىل وحددتوالكراهية 
 اليت حددت اجتاه السلوك العدواين سواء حنو الذات أو حنو اآلخرين            التعريفات

 . املمتلكاتتدمريأو 
بأنه توقيع العقاب على الغري أو عقاب الذات        )م١٩٧٧( عوض   عرفه حيث

 أو غري مباشر باجلسم أو باللفظ بالكيد أو بالتشـهري،           مباشربالعدوان، وقد يكون    
 .  وخمالفة العرف والتقليد أو اخلروج عليهابالعصياند، بالتهديد، بالنق

 بـه اإلسـاءة واألذى      يقصدبأنه سلوك   )م١٩٨٥( عرفه كوفمان    وكذلك 
 الكرامة  وحطمثل خفض   ( لألشخاص وتدمري املمتلكات وقد يكون األذى نفسي        

 ). مثل الضرب( وقد يكون جسمي ) 
 أو املالحظ الـذي     الظاهرسلوك  بأنه هو ال  ) م١٩٨٥(  أبو هني  أضاف   كما 

 ماديـا أو    مباشـر، يهدف إىل إحلاق األذى باآلخرين سواء بشكل مباشر أو غري           
 يهدف  السلوكمعنويا، وهو الذي ينتج عن الغضب والكراهية من اآلخرين، وهذا           

 .إىل التوافق مع الواقع
 إحلاق(  إىل إيذاء اآلخرين     يهدفبأنه أي فعل عدائي     ) م١٩٨٦( مطر وعرفه 

 والعـدوان البـدين     اللفظيأو إيذاء الذات ويظهر يف صورة العدوان        ) الضرر هبم   
 .والعدوان على املمتلكات والعدوان حنو الذات



 يلحقه الطفل بنفسه أو     مقصودإىل أنه أذى    )م١٩٨٧( تعريف حسني    ويشري 
 مباشـر، صـرحيا أو      غرياآلخرين سواء كان هذا األذى بدنيا أو معنويا مباشر أو           

 أي تعد على    أيضاا، وسيليا أو غاية يف ذاته كما يدخل يف نطاق هذا السلوك             ضمني
 للفرد  ملكاًاألشياء أو املقتنيات الشخصية بشكل مقصود سواء كانت هذه األشياء           

 .أو الغري
 الفرد لفظيا أو بـدنيا      يصدرهبأنه سلوك   ) م١٩٨٩( يعرفه الفخراين     أخرياً و 

ترتـب  ي، و اً غري وسيلي  أو  وسيلياً اً أو غري مباشر   اً مباشر  أو ضمنياً  أو ماديا، صرحياً  
 .على هذا السلوك إحلاق أذى بدين أو مادي أو نفسي لآلخرين

 .  خر بدينآ السابقة جند أهنا حددت أن هناك عدوان لفظي والتعريفات وباستعراض
 التعريفات أو ضحت أن هناك عدوان صريح وضمين وهناك          بعض وكذلك  

 .ذاتهة يف حد عدوان وسيلي أو غاي
 جنـد أن هنـاك      العدواينالتعريفات العديدة اخلاصة بالسلوك      إىللنظر  وبا 

 العلـوم   مجيعصعوبة بالوصول إىل تعريف شامل وجامع للعدوان وهذا واضح يف           
 . اإلنسانية

 بأنه يرمز إىل إيـذاء      "للسلوك العدواين   ) بدوي(والباحث مييل إىل تعريف     
ويعترب السلوك اإلعتدائي تعويضاً عـن      . الرموز   منلها  الغري أو الذات أو ما حيل حم      

 أنواعباعتباره تعريفاً حيتوي على اغلب      " املعتدياحلرمان الذي يشعر به الشخص      
السلوك العدواين الذي ميكن أن حيدث من قبل األشخاص الصم وفق الطرق الـيت              

وقعـة مـن    ميكن أن يتصرفون فيها الرتكاب السلوك العدواين وكذلك الفائدة املت         
 .وقوعه



  -: العدواين السلوك أنواع-٢
 : يلي الكثري من العلماء تصنيف السلوك العدواين إىل أنواع حمددة وفق ما حاول

 . له العدواناملوجهاملوضوع 
 . ووضوح العدوانمباشرةمدى 

 .  يعرب هبا عن السلوك العدوايناليتالطريقة 
  -: له العدواناملوجهاملوضوع 
ـ  ١٩٨٥، وكوفمان ١٩٨١منصورمدحيه   (باحثني مثل ال بعض   ذهب حيث  د، امح
  -: إىلالعدوانالسلوك العدواين على أساس املوضوع املوجه له ..)١٩٨٦مطر

 . حنو الذاتالعدوان
 . املوجه حنو اآلخرينالعدوان
 . على املمتلكات أو األشياء اخلاصة باآلخرينالعدوان
 :  ووضوح العدوانمباشرةمدى 

 حسـني   عـزة ،  ١٩٧٧محـد بـدوي   أ:( حثني مثل البا بعض   ذهب حيث 
 -:السلوك العدواين على أساس مدى مباشرة ووضوح العدوان إىل.. )١٩٨٩زكي
 ).بدين أو لفظي (  مباشر سواء حنو الذات أو اآلخرين عدوان
 ).بدين أو لفظي (  غري مباشر حنو الذات أو حنو اآلخرين عدوان

  -:  يعرب هبا عن العدواناليتالطريقة 
 )م١٩٨٧شـعبان  ىم، جنـو ١٩٨٧سعد املغريب   (:الباحثني مثل  بعض   ذهب ثحي

  -: اليت يعرب هبا عن العدوان إىلالطريقةالسلوك العدواين على أساس 
 . لفظيعدوان
 . بدينعدوان
 . سليبعدوان

  .عدوان إجيايب



 . والبدين حنو الذات أو حنو اآلخريناللفظي كان العدوان سواء
 -:لعدواين إىل نوعني االسلوك قسم فرويد كما

 :  املزاح العدوان
 السـلوك   يفخر غـري املسـبب      آ به صرف العدوان حنو شخص       ويقصد 
 .العدواين
 : املرتد العدوان
 لالعتقـاد أن    العـدوان  العدوان حنو نفسه لعدم قدرته على تصريف         توجيه 

 راجـح ،    عـزة أمحـد   . (  بينه وبني تصريف العدوان    الَمث أو خطيئة ح   إالعدوان  
  )٥٧م ، ص ١٩٨٥

مبحاولة لتحديد العدوان فقد صنف العدوان على أسـاس  Buss كما صنف بص 
وميكـن  )  لفظي –بدين  ) ( غري مباشر    –مباشر  ) ( سليب -إجيايب(ثالثة حماور هي    

 ):١(متثيل ذلك باجلدول رقم 
 يوضح تصنيف بص ألنواع السلوك العدواين )١( جدول رقم 

نوع العدوان سليب إجيايب
 مباشرغري  مباشر غري مباشر مباشر



ضرب شخص  بدين
 ةأو لكم

املداعبة العملية 
 السخيفة

اجللوس والوقوف 
 إلعاقة املرور

رفض أداء عمل 
 هام

الغيبة والنميمة  إهانة شخص لفظي
 املاكرة 

رفض املوافقة  رفض الكالم 
 ةنطقا أو كتاب

  
 -:مستويات العدوان-٣

( رائح درجة العدوان لدى الطـالب           يقصد الباحث مبستويات العدوان ش     
 ). منخفض–مرتفع
 .هو الذي حيصل على درجة مرتفعة على مقياس السلوك العدواين: املرتفع

هو الذي حيصل على درجة منخفضة على مقياس السلوك العدواين ويرى           :املنخفضة
 شخص عدواين وآخر غري عدواين فكل طفل يولد ولديه نزعة           دالباحث أنه ال يوج   

 ختتلف من   ثحي) شدهتا(نية فطرية ولكن االختالف يكون يف درجة العدوانية         عدوا
 . سلوكهىفرد آلخر تبعا للظروف البيئية احمليطة به واملتغريات اليت تؤثر عل

  -:العدواين السلوك أسباب-٤
 إىل ظهـور السـلوك      ي بعض العوامل واألسباب اليت ميكن أن تؤد       هناك  

 -:يلي هذه األسباب ماومنالعدواين 
 : جتماعيةال ااألسباب: أوال

  -: وهيبالفرد األسباب االجتماعية إىل البيئة احمليطة ترجع 
 : األسرة-١

 فيما خيص السـلوك     وخاصة األسرة هلا أكرب األثر على شخصية األبناء         نإ 
 السلوك العـدواين    إىلالعدواين فقد وجد أن أسلوب معاملة الوالدين لألبناء تؤدي          

 ) ١٢٧م، ص ١٩٩٣أمحد السيد إمساعيل، .( العكسلدى األبناء و
 االقتصادي واالجتمـاعي،    للمستوى أسلوب معاملة الوالدين تبعا      وخيتلف 

 وضـبط السـلوك     منعحيث وجد أن األسلوب الذي تستخدمه الطبقة الدنيا يف          



 النصـح   أسـلوب  خدمالعدواين لألبناء هو العقاب البدين أما الطبقة الوسطى فتست        
حممـد عمـاد إمساعيـل      (لفظي يف ضبط السلوك العـدواين لألبنـاء       واإلرشاد ال 

 .)١٤٠،م١٩٧
إىل أنه توجد فروق يف مستوى السلوك       ) م١٩٨٦امحد مطر،   (وقد وجدت دراسة  

العدواين بني األبناء ذوي املستويات االجتماعية واالقتصادية املرتفعة وبني األبنـاء           
ـ   .لصاحل املنخفضة ذوي املستويات االجتماعية االقتصادية املنخفضة        دبينما ال توج

فروق يف السلوك العدواين بني أبناء املستوى االجتماعي االقتصـادي املـنخفض            
 . واملتوسط

 : األسرة يف تربية أبناءها وهي كما يلياوهناك عدة أساليب تنتهجه
 ةأساليب املعاملة الو الدي

بل الوالدين وذلك   ويتمثل هذا األسلوب يف شعور األبناء بالقبول من ق        :  التقبل -١
بتفهمهم ملشاكله ومهومه، والعمل معه فيما يسره من أشياء، بإعطائه نصـيبا مـن     

ويعترب من األساليب السوية الـيت ينتـهجها        . الرعاية واالهتمام والفخر مبا يعمله    
 شعورهم بأهنم مقبولون مـن والـديهم مث إىل          إىلالوالدين مع أبنائهم، مما يؤدي      

ستقرار، وزيادة الثقة بالنفس لديهم مما يقلل مـن ارتكـاهبم           الشعور باألمان واال  
 .للسلوك العدواين

ومتثل يف التساهل مع األبناء وعدم تقييدهم بقواعد معينة يتصرفون          :  التسامح -٢
إن هذا األسلوب من التنشـئة      .  بقواعد معينة يف كل املواقف     مبضوئها ، دون التزا   

بط معقولة على أبنائهم يف إطار التوجيـه،        يتمثل يف اآلباء القادرين على فرض ضوا      
فضال عن تنمية السمات اإلجيابية لديهم مثل االستقاللية والتفاعل اإلجيـايب مـع             
اآلخرين، وهبذا األسلوب حياول الوالدين تشجيع أبنائهم علـى اختـاذ قـراراهتم             

 معهم، وهو هبذا األسلوب حياول جتنب التعسف معهـم          ر بالتشاو كبأنفسهم، وذل 
 . طيهم قدرا من الثقة بالنفس، وتنمية االستقاللية واالعتماد على الذاتويع



كما أنّ من شأن اتباع هذا األسلوب أن يقلص لدى األبنـاء كـثري مـن                
الظواهر السيكولوجية غري السوية مثل التوتر والقلق واإلحباط مبعانيـه املتطرفـة،            

 )م١٩٨٧حمي الدين أمحد حسني . (وبذلك يتقلص السلوك العدواين
ويتمثل يف شعور األبناء بأن الوالدين يعطياهنم شيئا من احلرية يف           :  االستقاللية -٣

وهـذا  . اخل...التصرف واخلروج من املرتل مع أصدقائهم ومع من خيتارون منـهم          
األسلوب يساعدهم على التعبري عن أنفسهم بوضوح مما يزيد من قدرهتم على اختاذ             

قادرون على حتمل املسئولية واالعتماد على أنفسهم        املختلفة، وبذلك فهم     تالقرارا
يف إجناز األعمال املختلفة، وشخصيتهم تكون مستقلة قادرة على مواجهة املشاكل           

 .والتوترات املختلفة مما يقلل من سلوكهم العدواين
ويتمثل هذا البعد بشعور األبناء بان والـديهم جيعالهنـم          :  املبالغة يف الرعاية   -٤

وألن هـذا   . اهتمام من قبلهما وال يتركاهنم يتصـرفون بأنفسـهم        مركز عناية و  
األسلوب يقوم على الرعاية واالهتمام من قبل الوالدين، فيحاول األبناء إثبات أهنم            

 .جديرون هبذا االهتمام وبالتايل حياولون التقليل من السلوك العدواين
الـدين، وذلـك    ويتمثل يف شعور االبن بأنه غري مقبول من قبل الو         :  الرفض -٥

بشعوره بأن أفكاره وتصرفاته اليت يقوم هبا ال تعجبهما، أو يتجنبان التعامل معه أو              
اإلسراع إىل عقابه عند الغضب منه ويكثران من الشكوى من كـل مـا يعملـه                

 االهتمام ويف بعض األحيان يشعر بأنـه        قويعتقدان بأن أفكاره سخيفة وال تستح     
 إن اختاذ هذا األسلوب من قبل الوالدين يف تنشئة          .يعامل كما لوكان شخصاً غريباً    

األبناء يؤدي بالتايل لديهم إىل فقدان الشعور باألمن والنبذ والكراهية مما يبث فيـه              
 ) م١٩٧٩فوزية دياب ،.  (روح العدوانية والرغبة يف االنتقام واحلقد والعناد

ة األبناء   أن هذا األسلوب يعترب حامسا يف منو وتكوين شخصي         رويفترض رون 
 .ومنوهم العقلي واالنفعايل كما يؤثر على األداء الوظيفي لشخصية األبناء



وهناك مجلة من صفات متيز األبناء املرفوضني هي االعتماديه، والعدوانيـة،           
 السليب للذات، وعدم التجاوب االنفعايل، وعدم الثبات االنفعايل، والنظرة          روالتقدي

 . )م١٩٨٧ممدوحة سالمة، .(السلبية للحياة
ويتمثل يف شعور اإلبن بتشدد الوالدين ومتسكهم بـأن يتصـرف           :  التشديد -٦

 عنها، واالعتقاد بأمهية التقيد هبا وعقابه عند عدم القيام هبا،           جبطريقة معينة ال خير   
 .ويهتم بأن يطيعهما عند ما يقوالن شيئا معينا

لثقافة العربية تتسم   أن التنشئة يف ا   ) م١٩٨٦حممد عماد الدين إمساعيل     (حيث يرى   
بالتسلط والقمع الذي ميارسه األب الواقع هو نفسه حتت نري التسلط والديكتاتورية            
اليت متتد إىل أبعد من األسرة لتشمل احلياة االجتماعية مبختلف جوانبها، ويكـون             
منط هذه التسلطية واحدا يف مجيع األقطار العربية بالرغم من اخـتالف ثقافتـها              

االجتاه يؤثر يف التنشئة حيث أنه يعيق النمو النفسي ـ االجتمـاعي   الفردية وهذا 
 .للطفل بصورة سوية

أن التشدد يفضي إىل ا تسام سلوك األبنـاء بالعـدوان،           ) رجاردن(ويرى  
زكريـا طلعـت    .(  من التوتر املفرط لديهم نتيجة التضييق الشديد عليهم        صللتخل
 )م١٩٨٩مينا،
 به مـن    من بأن والديه يتحكمان يف كل ما يقو       ويتمثل يف شعور االب   :  التبعية -٧

أي ال يتركانـه    . أعمال وذلك بتحديد طريقة العمل اليت ال حيق له اخلروج عنـها           
 .يقرر األمور بنفسه

وجند أن األبناء الذين يشعرون بالتبعية والتحكم من قبل الوالدين حياولون التخلص            
ن إىل العدوان للتعبري عن الرفض      منها والشعور باحلرية واالستقالل و بالتايل يتجهو      

 .لألسلوب الذي تتبعه األسرة معهم
ويتمثل يف شعور االبن بان األب ال يهتم مبعرفة أخبـاره وأحوالـه             :  اإلمهال -٨

وال يهتم به، وينظر إليه على أنه جمـرد شـخص           .  منه من أشياء   هوينسى ما يطلب  



لألبناء شعور بالنبذ مـن     وهذا اإلمهال يسبب    . يسكن معه ، وال يعريه أي اهتمام        
قبل الوالدين، وعدم الرغبة فيهم ومن مث يؤدي ذلك إىل ظهور أنواع خمتلفة مـن               
السلوك املضطرب، كأن يقوم بسلوك عدواين يدل على كراهيته وحقده للمجتمع           

 يدل على عدم رضاه عن األوضاع الـيت حتـيط بـه             اوالسلطة بوجه خاص، كم   
 العناد والثورة واملقاومة األمر الذي يصعب معه        وسخطه عليها كما تزداد لديه حدة     

إخضاعه للسلطة أو تطبيعه اجتماعيا، وذلك عن طريق االنطواء، وعدم االكتراث،           
  )م١٩٨٦ حسني، نحممد عبد املؤم.( مبجريات األمور من حولهةوالالمباال

وأساليب اآلباء يف التنشئة االجتماعية ختتلف باختالف إطـارهم املرجعـي    
لذا فان األبناء يتأثرون مبا     . ثل يف اخلربات السابقة اليت اكتسبوها خالل حياهتم       واملتم

يطبق عليهم من أساليب حتدد مسارهم يف اجملتمع الذي ينتمون إليه، لذا تقتضـي              
احلياة أن تكون األساليب اليت ينتهجها الوالدين يف تنشئة األبنـاء تنفـذ بتقـدير               

لك يتوقف على مدى إدراك الوالدين ألمهية       وموضوعية للمواقف املختلفة، وكل ذ    
الدور الذي ينبغي اتباعه يف تنشئة األبناء، وذلك باختيار األسـاليب اإلجيابيـة يف              

 .  عملية التنشئة وعدم اللجوء إىل األساليب السلبية
 :عالماإل وسائل -٢

 وتعزيزه لـدى األبنـاء      العدوان، اإلعالم املصدر اآلخر لتغذية روح       يشكل 
 إىل العدوان والتنبيه    اإلثارةن مصادر اإلعالم احلديثة أصبحت أقوى مصادر        حيث أ 
شخص يطعن صديقه بعد    (وكل ذلك نراه واضحا يف احلوادث اليت تقع مثل          . إليه

 مشـاهدة   وأيضا) ونتيجة املباريات الرياضية    -مناقشة حادة حول موضوع معني      
 السـلوك   لظهورعا من اإلثارة    فمثل هذه األحداث يف حد ذاهتا نو      . األفالم العنيفة 

 أفالموبذلك ال ميكن أن ننكر دور وسائل اإلعالم يف أي جمتمع وخاصة             . العدواين
العنف والرياضات العنيفة اليت يشاهدها الشباب مع عدم ممارسة كثري من الشباب            

 نوع من أنواع الرياضة بطريقة صحيحة كل ذلك يساعد على ظهور السـلوك              أي



 التقليد ملا يشاهده أو إلفراغ الطاقة املوجودة عنده على هيئـة            منالعدواين كنوع   
 املختلفة تكسب األبنـاء السـلوك       عالماإل فوسائل ) عدواين( سلوك غري سوي    

 . عن طريق التقليد للمشهدالتطبيقالعدواين عن طريق االنتباه واالحتفاظ ومن مث 
 
 
 



 :اجملتمع -٣
 اجملتمع الذي يعيش    العدواينلسلوك   األسباب اهلامة اليت أدت إىل ظهور ا       من 

 .فيه الفرد ملا له من تأثري على شخصية الفرد
 -: اجملتمعات تساعد على ظهور العدوان منهابعض أن هناك فنجد

 بني الطبقـات  املكاسب الذي تغيب فيه العدالة االجتماعية يف توزيع    اجملتمع •
 املختلفة، 

 احلريـة، واجملتمـع     وقيمةمن  اجملتمع الذي يفتقد لقيمة العمل والشعور باأل       •
 والعجز  واإلحباطالذي تغيب فيه السلطة الضابطة وتنتشر فيه مشاعر احلرمان          

م، ص  ١٩٨٧سعد املغـريب،    .( مبا يؤدي إىل ظهور السلوك العدواين يف اجملتمع       
٣٥ (  

 والتسلطقل فيه ممارسة الدميقراطية وزيادة انتشار الديكتاتورية        ت الذي   اجملتمع •
اعد على ظهور العدوان من اإلحباط الذي يقابله الشخص داخـل           والعنف يس 

 . اجملتمع
 ذاتـه   حتقيـق  الذي يظهر فوارق طبقية بالغة احلدة تعوق الفرد عن           اجملتمع •

سـيد عبـد العـال،      . ( بشعوره هبذه الفوارق وتكون دافعا للسلوك العدواين      
  ) ١٣٩ص . م١٩٨٨

 .أسباب بيولوجية: ثانيا
  -: العدواين منهاالسلوكوجية تؤدي إىل ظهور  عدة أسباب بيولهناك

 اختالل يف بناء الكرموسومات عند األفراد العـدوانيني واملضـادين           وجود •
 .للمجتمع

 هرمون الذكورة عامل يف ظهور السلوك العدواين وخاصـة عنـد            وجود •
 .الذكور



 اخلـارجي  األحباث إىل أن التنبيهات الكهربائية ألجزاء من اجلانـب           دلت •
 .يف املخ هلا عالقة بأشكال العدوان ) Hypothalamus(للمهيد

 . العضلية تساعد على ظهور السلوك العدواينالقوة •
 . نفسيةأسباب : ثالثا

جيمعون على أن   ) م١٩٧٦،فهميمصطفى  ( أن الكثري من العلماء ومنهم       جند 
 : العدواين منهاالسلوكهناك بعض األسباب والعوامل النفسية اليت تؤدي إىل ظهور 

 مينحه األبوين للطفل حيث أن احلب غذاء ضروري يف منـو            الذي نقص احلب    -١
عدم إشباع حاجات الطفـل     .  عن الغذاء اجلسدي   أمهيةالطفل وهذا الغذاء ال يقل      

 واإلحباط مما يساعد على منو الشعور       األمناألولية ينمي لدى الطفل الشعور بعدم       
 مرضية مثل االنسحاب عن     اتاستجاباملضاد للعامل من حوله ويف رشده يستجيب        

 . العامل والسلبية والعنف والعدوان
 للشخصيات العدوانية حيث خيضع ملبدأ اللذة متجاهال        النفسي اضطراب البناء    -٢

على تعديل الظروف الواقعية بشـكل      و ترويض أنفسهم    علىمبدأ الواقع فلم يعتاد     
فيق بني إشباع مطالب اهلو      وفشلهم يف التو   لديهم " األنا" إجيايب نتيجة لعدم كفاءة     

  ) ١٦ص . م١٩٩٣ كامل،سهري . ( واألنا األعلى
 لألم من تأثري على البناء النفسي لشخصية الطفل       ملا اضطراب عالقة الطفل بأمه      -٣

 اليت ميكن أن يظهر معها السلوك       النفسيةحيث يؤدي ذلك إىل بعض االضطرابات       
 .العدواين

 :ن  للسلوك العدوااملفسرة النظريات-٥
 بالدراسة والتفسري   العدواين العديد من النظريات اليت تناولت السلوك        هناك 

وفيما يلي سنقوم بعرض    .والبيولوجيةمن مجيع جوانبه املختلفة النفسية واالجتماعية       
  :النظرياتهذه 
 :الغرائزـ نظرية ١



  تناولت السلوك العدواين واليت    اليت نظريات الغرائز من أهم النظريات       تعترب 
 .ه عدواين بطبعاإلنسان نَّأَحاولت تفسري العدوان كونه غريزة فطرية و

 العدوان غريزة املقاتلة حيث يكـون الغضـب هـو           أن "ماكدوجل "يرى حيث
 هي استعداد فطري    "ماكدوجل" عند   الغريزةو الغريزةاالنفعال الذي تعرب عنه هذه      

 بأمناط معينة من األشياء      االلتفات واالهتمام  تتطلبمشترك بني أفراد النوع الواحد      
 هلا وتتطلب الشعور بانفعال خـاص إزاء هـذه          املعريفواملواقف وهذا هو اجلانب     

 تستدعي العمل على إزالتها بطريقة خاصة       وهياألشياء وهذا هو اجلانب االنفعايل      
 .زوعيـوهذا هو اجلانب الن

 : نظريات الغرائز إىل نوعنيتقسيم وميكن
 :سينظرية التحليل النف) أ (

 غريـزة املـوت يف      فرويد هذه النظرية جبذور العدوان، فقد استخدم        هتتم        
 يقاتـل   فالشـخص تفسريه للرتعة العدوانية لإلنسان فالعدوانية هي تدمري للذات         

 وهـو   احلياةعاقتها قوى غرائز    أاآلخرين ويرتع إىل التدمري ألن رغبته يف املوت قد          
 تنشأ داخل الفرد   اليتصريف الطاقة العدوانية    يرى أن العدوان سلوك غريزي هدفه ت      

 ) .Lindsey& Hall G.  م١٩٨٧( 
احلب ( بني غريزة احلياة ودوافعها      كفاح احلياة   أن  فرويد Ferudيرى    كما 
 غريـزة املـوت ودافعهـا       وبنيجل احلفاظ على الفرد     أ واليت تعمل من     )واجلنس

 إفناء اإلنسان وتقوم    جلأ من   العدوان والتدمري واالنتحار وهي غريزة حتارب دائماً      
 يستطيع العـدوان أن     ملاً حنو تدمري اآلخرين، وإذا      يبتوجيه العدوان املباشر خارج   

 .(د ضد الكائن نفسه بدافع تدمري الـذات تينفذ حنو موضوع خارجي سوف ير

١٩٦١،١٨٤  Buss, ArnoId ( 
انية  أصحاب نظرية الغرائز من علماء التحليل النفسي أن العدو         يرى وبذلك

 كبرياً من العدوانية ال ميكن تفسريه على أساس أعمال          جانباًن  أصفة سائدة وعامة و   



 بعض الظواهر مثل السادية تـدل علـى         نّأ ، و  وحدهاالقتل واالنتحار أو االنتقام     
 العدوانية شيء فطري    نّأ وإيذاء الذات و   اآلخرينوجود االستمتاع الفطري بإيذاء     

 ) ١٩٦السابق،املرجع .(أو غريزة أصلية يف اإلنسان
شهر القـائلني بنظريـة   أ فرويد وهو من Ferud إىل أن  هامبلنHamblin ويشري

 النفسي الذي يرى أن العدوانية هي الـدافع         التحليلالغرائز يف العدوانية من علماء      
 مثل بقية الدوافع الفسيولوجية األخـرى       مثلهااألساسي واحملرك الرئيسي لإلنسان     

  )  ٩٦ .١٩٧١. Hamblin Robert , etal (املأوىوكل واملشرب أكامل
 النظرية الفريويدية للعدوانية حيث مل تعد غريزة املوت نتيجـة           تطورت وقد

 ومن مث فالعدوانية ال تستأصـل مـن         بإشباعهحرمان داخلي طفلي يزول العدوان      
 التطور جانب كبري من األمهية حيث جعلنا فرويـد          هلذاالنفس اإلنسانية ولذا كان     

 بطريقة مباشرة إال أننا نستطيع أن نبدل مـن          العدوانيةدرك أنه من العبث مقاومة      ن
 . Kauffman , james. (كثر منها للموتأ للحياةر أهدافها وأشكاهلا حبيث تسخَّ

٢٢٢ ١٩٨١ (  
 أول من تناول اجلوانـب الفسـيولوجية للعدوانيـة           فرويد Ferud ويعترب

ي تعترب عنده تفريغاً للطاقات اجلنسـية الـيت          فه مثوالدوافع اليت تكمن ورائه ومن      
 عن طريق توجيه هذه الطاقة حنـو        منها كما أنه ميكن االستفادة       الفرد توجد لدي 

  )  ١٤ . ١٩٧٢ Kauffman Herry.( عمل ابتكاري
  :يفيما يل النفسيني اجلدد عن العدوان فيمكن أن تتحدد احملللني وجهة نظر أما

 على مشـاعر   للتغلبعدوان والقوة وسيلتني     أدلر أن ال   Adler يرىحيث   
 الفشل وإذا مل يتم التغلب على هذه املشاعر عندئـذ           منالقصور والنقص واخلوف    

, ١٩٦١ Buss.(  تعويضية عن هذه املشاعراستجابةيصبح العدوان والسلوك العنيف 

Arnold  ( 



 أن هناك قوة دافعيه مستقلة يطلق عليهـا العـدوان   Adler يرى وكذلك 
 وحيدث ذلك إذا ما تواجد فردان أو اكثـر          السلوكجد يف الالشعوري وتوجه     وتو

 . Kaffman james.( عـن فرويـد  كثرياًيف موقف عدائي وهو بذلك مل خيتلف 

١٩٢ . ١٩٨١  (  
 يونج وحد بني غريزة املوت وغريزة احلياة حتت اسم  jung النفسي   احمللل أما

 احلب والكراهية فعندما ال يولـد        واحد ذو وجهني متناقضني    شكلالليبيدو ليصبح   
 يظهر الوجه اآلخر السليب وهو الكراهية والتدمري حيـث          اإلجيايباحلب وهو الوجه    

 على اإلدماج الداخلي والالشعوري ليس فقط ملوضـوع         تقومأن سيكولوجية األنا    
نا  يستمر مكبوتا ويشكل هتديداً كامناً لأل      والذياحلب بل أيضا ملوضوع الكراهية      

 يف شكل سلوك عدواين عند مواجهـة أي         للخارجناً ما ينفجر هذا التهديد      وأحيا
 . عملية دفاعيةالعدواينوأحياناً يكون هذا السلوك . إحباط 

 األنا األعلى هلا فاعليتها يف كف العدوان فأي اضطراب أو نقص يف             أن كما
 )١٧١،م١٩٨٠:أمحد عكاشة( كبتها هلذه الرتعات العدوانيةمناألنا األعلى سيقلل 

كالين أن العدوان يعمل داخل الطفل منذ بدايـة احليـاة           Klein ترىبينما  
 حيث أن الطفل مير خبربات من القلق الشديد تـدور           جداًويكون هذا الدافع عنيفاً     

انتـوين ،   ,سـتور .( حول دماره هو نفسه    كذلكحول أولئك املعتنون به ويدور      
٢٦ ، ١٩٧٥(  
 أساسـاً   للقلق هو استجابة الفرد      العدوان أن   هورين Horny كذلك   ترىو

حترك حنو ، حترك    :( فالشعور بالعجز يف عامل عدائي خيلق إحدى استجابات ثالثة          
والشخص العدواين هو الشخص الذي يتحرك ضد       ) اآلخرينضد، حترك بعيد عن     

 هو طبيعة العامل وجيب أن يتصدى له بالقتـال          العداءاآلخرين ألنه يسلم جدالً بأن      
 وتـرى أن    اآلخر احلياة جيب أن يضرب الواحد       غابةيسوا حمل ثقة ويف     وأن الناس ل  

 , ١٩٦١ , Buss Arnold( الرفض والنبذ يفالعداوة والعدوانية ميل تكمن جذورها 
١٩٣ ( 



 العدوان جانب إجيايب حيث تشري أن هناك أشكاال         أن مونروMonro وترى
 العدوان بأنـه اسـتجابة      كما أهنا تفسر  .للفردللعدوان توجد يف األنشطة املألوفة      

 غري املقبول ومن مث يصبح العدوان       اجلنسانفعالية للخطر أو اإلحباط أو الغضب أو        
املرجـع  . (  داخل الكائن احلي   منكثر من كونه توتر نشأ      أاستجابة ملثري خارجي    

  )١٩٥السابق
  :األخالقيةالنظرية _ ب

يـزة القتـال يف      حدد العدوان بأنـه غر     بأن هذه النظرية    لورنزLrenz ميثل
 لورنز Lrenzيرىحيث  . أو حماولة إلضرار إنسان آخر     ضرراإلنسان اليت تدفعه إىل     

 عنمستقلة  ) فطرية  (أن العدوان نظام غريزي يعرب عن طاقة داخلية ولد هبا اإلنسان          
خر أن تفرغ أو يعرب عنها      املثريات اخلارجية وهذه الطاقة العدوانية جيب من حني آل        

يبيدو لدى فرويد من    لوالعدوان لدى لورنز ميثل ال    .رجية مناسبة    مثريات خا  بواسطة
 قوة احلياة وهو يقسم العدوان يف نظريته إىل عدوان خلدمة احلياة وعدوان             أنهحيث  
 ١٩٧٣،٣١,Erich. ( لكن كالمها يرى أنه يندرج حتت كلمة عـدوان         مدمرخمرب  

Fromm ( 
ديولوجية اجملتمـع بوصـفه      األخالق االجتماعي احلديث على أمهية أي      علم ويؤكد

على السلوك العدواين للفرد حيث أوضحت الدراسات التتبعية          أويلمجاعة هلا تأثري    
أن االستبصـار بـدور      ) ١٩٨٠ – ١٩٧٦( ستر ير من سنة           Strayerللعامل  
 له تأثري هـام علـى ضـبط العـدوان أو تأييـده بـني األطفـال أو                   اجلماعة
 )Mussen paul١٩٨٣،٥٥١.(املراهقني

  :السلوكيةـ النظرية ٢
 تناولت السـلوك العـدواين      اليتتعترب النظرية السلوكية من أهم النظريات        

 السـلوك حيـث يـرى       حتديدوحتتل البيئة املكانة األوىل يف      ،بالدراسة والتحليل   
 مـن   وأهنـا أصحاب هذه النظرية أن العدوانية متغري من مـتغريات الشخصـية            



 يف  كـبرياً وفقاً هلذا االجتاه السلوكي تلعـب دوراً        االستجابات املنتجة والسائدة و   
هذه النظريـة وفـق أربعـة       ضوء   العدوانية يف    االستجابة قوة   تتحدد،والعدوانية  

– والتسهيل االجتمـاعي     – العدوان   وتاريخ –مسببات العدوان   ( متغريات هي   
  )  ١٩٨ . ١٩٦١ . Buss , Arnold( والطبع أو املزاج 
 – إىل نظريتني كيةالسلووتتفرع النظرية 

والثانيـة هـي    ) م١٩٣٩(  العدوان لدولر وميلر   – اإلحباط " نظرية ومتثل   األوىل
 ) .م١٩٧٣( لبندورا االجتماعينظرية التعلم 

 : العدوان – نظرية اإلحباط -أ
ن إ حتمية لإلحباط و   تعترب تقوم هذه النظرية على أساس أن العدوانية         حيث 

 يتكون لدى   العدواينقول االفتراض بان السلوك     نه ليس من املع   أكان البعض يرى    
 العدوانية أشكالالفرد من اإلحباط بل ميكن القول أن اإلحباط يتولد عنه شكل من           
 . وذلك ألن اإلحباط قد ينتج عنه قبول املوقف الذي يوجد فيه الفرد

 يف ضوء نظرية املثري واالسـتجابة        نظرية اإلحباط العدواين   دولر تناول   ولقد
 غريزي داخلي ولكن ال يتحرك بواسطة غريـزة بـل           دافعرى أن العدوان    حيث ي 

 وفقاً هلذه النظرية إىل حدوث السلوك       دوالربتحريض من مثريات خارجية لذا يشري       
عزة . (  دائماً يؤدي إىل العدوان    اإلحباطيفترض وجود اإلحباط و   والعدواين دائما   

  )٢٩م ، ١٩٨٦عبد الغين ، حجازي ، 
 الغفار أنه عندما يزيد اإلحبـاط تـزداد الرغبـة يف            عبدم   عبد السال  ويرى

 توجيه جزء من الطاقة النفسية لدى الفرد         يعين الرغبةالسلوك العدواين وازدياد هذه     
 )١١٥ ،م١٩٨٣عبد السالم،عبدالغفار.(اإلحباطحنو السلوك العدواين ضد مصدر 

 دافعاً على    دولر وزمالؤه على أن لإلحباط دوراً حمرضاً       أحباث اتفقت   ولقد
 وأن العدوان دائماً ناتج عن اإلحباط ولكن ميلـر أعـاد            العدوانيةاختاذ االستجابة   

 أدرك أن هناك استجابات أخرى لإلحباط إضـافة إىل          حيثتصحيح هذه النظرية    



 واالكتئاب إال أنه استمر يف اعتقاده بـأن         واالنسحابحدوث العدوان كاالنطواء    
 . ١٩٨٣ . Mussen paul.( من اإلحباط وحتريضفع االستجابة العدوانية حتدث بدا

٥٢   ( 
 األخصـائيني والعديـد مـن     ) م١٩٦٢(زكويتريبBerkowitz  يشري وهنا 

 مـن  فقط العدوان إىل أن هناك أنواع معينة والنفسيني يف تعديلهم لنظرية اإلحباط     
ا قـد   االحباطات اليت تؤدي إىل االستجابة العدوانية كالتهديد ومهامجة الذات بينم         

 )٦٧ .١٩٧٣,٦٦.FrommErich( إىل استجابات أخرىاحلرمانحيتمل أن يؤدي 

 :االجتماعي نظرية التعلم -ب
 السـلوك  تقل أمهية عن غريها من النظريات اليت تناولت          النظرية ال إن هذه    

العدواين بالدراسة والبحث ويعترببندورا هو املؤسس احلقيقـي لنظريـة الـتعلم            
 :  أبعاد رئيسة ةحيث تقوم هذه النظرية على ثالث يف العدوان االجتماعي

 .والتقليد بأسلوب التعلم واملالحظة العدوان جذور نشأة .١
 .العدوان على احملرض اخلارجي الدافع .٢
 .العدوان تعزيز .٣

 أن معظم السلوك العدواين مـتعلم       على)م١٩٦١( وهوستون   بندورا ويؤكد
علم منها الطفل باملالحظة هـذا       يت مصادرمن خالل املالحظة والتقليد وهناك ثالثة       

 وتأثري األقران وتأثري النماذج الرمزية كـالتلفزيون        ياألسر التأثري: " السلوك وهي   
 ) ٤٢، م٢٠٠٠ ،فتياين حجازي ".(

 يكتسبون مناذج   األطفال نإىل أ  ) ١٩٦١( كال من هوستون وبندورا    ويشري 
 مبعـىن أن  العدوانيـة  السلوك اليت تتسم بالعدوان من خالل مالحظة أعمال الكبار      

( .              راألطفال يتعلمون األعمال العدوانية عن طريق تقليد سلوك الكبـا         
Berkowitz Leonard,١٩٦٢ ( 



 عـن   يتم اجلماعة على اكتساب السلوك العدواين       تأثريإنّ   البعض   ويضيف
 أو عن طريـق تعزيـز السـلوك         فيقلدوهناطريق تقدمي النماذج العدوانية لألطفال      

 )١٩٦١،٢٠٠:Buss,Arnold. ( العدواين مبجرد حدوثه
 العدواين ال يتشـكل فقـط       السلوك نظرية التعلم االجتماعي أن      وتفترض 

 تعلم العدوان عملية يغلب     وأنلتقليد واملالحظة ولكن أيضاً بوجود التعزيز       ابواسطة  
لعـدوان   االسـتجابة با   اختيـار عليها اجلزاء أو املكافأة اليت تلعب دوراً هاماً يف          

 .اإلحباطغلب مواقف أوتعزيزها حىت تصبح عادة يلجأ إليها الفرد يف 
 حمبط أو مكافأة    لدافع يكون التعزيز خارجي مادي مثل إشباع العدوان         وقد 

 علـى   آخـرون حمسوسة أو إزالة مثري كريه أو تعزيز معنوي مثل مالحظة مكافأة            
 ) ١٠٠ . ١٩٨١ Kauffmman lames.( عدواهنم على تقدير الذات

 العدوان بأنه السلوك الذي حيدث نتيجة ألذى شـخص أو           بندورا ويعرف
ن إ وقد يكون نفسي أو جسمي ويقول بنـدورا          الشخصيةضرر يف البناء العام يف      

 : طبقا لالعتبارات التاليةعدواناًمسة سلوك معني ممكن أن يعترب 
  . السلوك ذاتهمسات .١
حيث االرتفاع أو االخنفـاض      واالستجابات السلوكية من     املمتلكاتتدمري   .٢

. (  بصوت مرتفع أو عادي وبطريقة غري عدوانية       اآلخرينمثل التحدث مع    
  )  ٤١ ، م٢٠٠٠فتياين حجازي ، 

 سنة تكـون    ١٩ ،   ١٨أن العدوانية يف سن     ) م١٩٨٥ (عدس عبد الرمحن    ويضيف
 أن رؤية الطفل ملوقـف      أمجعت وقدفضل إنذار لتأثري مشاهدة العنف بالتلفزيون       أ

 لعدة شهور مث يزداد     العدواينبطويل عنيف يف التلفزيون عدة دقائق يؤثر يف سلوكه          
 العنف بـالتلفزيون    مشاهدة أن هناك عالقة قوية بني       دِجتأثرياً يف املراهقة حيث وُ    

 ٢٥،م١٩٨٥ عدس، الرمحنعبد  .(مبكراً وبني السلوك العدواين يف سنوات املراهقة      
 ( 
 



  :البيولوجيةـ النظرية ٣ 
 الكائن احلي كالصبغيات واجلينات     يف هذه النظرية بالعوامل البيولوجية      تمهت 

 الصـماء   والغـدد اجلنسية واهلرمونات واجلهاز العصيب املركـزي والالمركـزي         
 ظهور السلوك   علىوالتأثريات البيوكيمائية واألنشطة الكهربائية يف املخ اليت تساعد         

 .العدواين
ميكانيزم فسـيولوجي وينمـو هـذا        لدى اإلنسان واحليوان     يوجد حيث

 بالغضب وهو يؤدي إىل حدوث بعض التغريات        الشعورامليكانيزم عندما يتأثر لديه     
 دقات القلب وزيادة ضغط الدم، وزيادة       سرعةالفسيولوجية اليت تؤثر بدورها على      

 الفرد وانكماش عضالت أطرافه ممـا       تنفس ازدياد معدل    نسبة اجللوكوز فيه، واىل   
 سرعة الدورة الدموية وخاصة     تزدادوترها لتقاوم التعب واإلرهاق كما      يؤدي إىل ت  

 إرادية ويقل إدراكه احلسي     ال الفرد أنيابه وتصدر عنه أصوات       يف األطراف، ويعضُّ  
 ، ١٩٨١ السـيد ،  البـهى فؤاد .( حىت إنه قد ال يشعر باألمل يف معركته مع غرميه     

١٧٤ (  
إىل أن هنـاك    )م  ١٩٧٧(و مـاير    )م١٩٧٠( دراسات مارك    أشارت فقد

 واجلهاز الطريف مسئولة عن ظهور السلوك       اجلبهيمناطق يف أنظمة املخ هي الفص       
 ذلك إجراء جراحات استئصال بعـض       علىالعدوان لدى اإلنسان ولقد أمكن بناء       

 اإلنسان من حالة العنـف إىل       لتحويلالتوصيالت العصبية يف هذه املنطقة من املخ        
 ) ٣٣م،١٩٨٩: عزه حسني.( اهلدوء

 العالقة بني اهلرمونات والعدوانية فقد اتضح أن عدوانية الذكور هلا           عن أما
 مث أشـار    ومـن  Testosterone هبرمون جنس الـذكورة      مرتبطمكون بيولوجي   

 اإلناث وذلك للدور    من يةكثر عدوان أإىل أن الذكور بوجه عام      ) م١٩٧١(جاكلني
 إىل حقيقـة    أيضاًلعدوان كما توصل    اهلام الذي يلعبه هرمون الذكورة يف عالقته با       



 تعديل  بواسطةكثر عدواناً من الذكور     أهامة مؤداها أن اإلناث تستطيع أن تكون        
 )  ٤١،م٢٠٠٠فتياين حجازي،(اهلرمون الذكري لديهم يف فترة البلوغ

) الصبغيات( التشرحيي وعدد الكرموسومات     التركيب بناء   اختالفوكذلك  
) xxy(ويصبح متييزها اجلنسي    ) ٤٦( من   بدالً) ٤٧(حيث يزيد عدد الصبغيات إىل      

 يكثر لديهم   حيث بعض األشخاص العدوانيني واملضادين للمجتمع       لدى)  xyy(أو
 )٢١ص , ١٩٩٣, حممود محودة) ( xyy(النوع 

 الفرد الذي يقل عنده هرمون الذكورة هو فـرد مـن            أن مما سبق    ويتضح
 املعتدى عليه ويظهر تأثري هرمـون        الفرد هو  هذاالصعب إثارته، وغالباً ما يكون      

 يزيد من درجة اإلثـارة لـدى        الذكرياجلنس على العدوانية حيث جند اهلرمون       
 لدى اإلناث وينتج عن ذلك      اإلثارةالذكور بينما اهلرمون األنثوي يقلل من درجة        
 Scoot  ٧٦-١٩٥٨،٧٢ :John paul, (اخنفاض العدوانية لدى اإلناث عنها لدى الذكور

( 
 العدواين حيث   السلوك تشكل القوة العضلية عامل بيولوجي هام يف ظهور          اكم   

 .تساهم يف العدوان اجلسمي أو البدين
 اليت تناولت السلوك العدواين بالدراسـة والتفسـري ميكـن           النظريات وباستعراض

 يف تفسري السلوك العدواين حيـث تـدعو هـذه           احلديثةاإلشارة إىل االجتاهات    
 املختلفة الفسـيولوجية والسـيكولوجية      النظركامل بني وجهات    االجتاهات إىل الت  

 السلوك  بعضهم إرجاع  حيث يؤيد    الباحثني بني    وبالرغم االختالف .واالجتماعية  
 اآلخر إرجاع السـلوك     البعضالعدواين إىل عوامل تكوينية بيولوجية يف حني يؤيد         

 .العدواين إىل احملددات النفسية واالجتماعية للفرد 
 واألرجح يؤيد أن هذا السلوك العدواين عامل مشترك         األمشل التفسري    أن إال

ن اختلف كم وكيف هذه احملـددات  إ النفسية و  واحملدداتبني احملددات البيولوجية    



ــرد إىل   ــن فــ ــهما مــ ــل منــ ــة كــ ــروأمهيــ                   .آخــ
)MarshallAmald,١٩٨٢،٩١ ( 

ملي يف تفسري السلوك العـدواين يعتـرب         أن االجتاه التكا   القول ميكن   وبذلك
يف تفسري السلوك   دون أخرى   أو نظرية    عوامل   علىه ال يعتمد    ّنأاألفضل من حيث    

  .العدواين 
  -: العدوان وظيفة -٦

أن العدوان ضروري لإلنسان عندما يكـون       ) م  ١٩٨٧سعد املغريب    ( يرى
واحلرية والتقدم وهـو     على الذات وحتقيق الوجود      واحلفاظمن أجل احلياة والبقاء     

 إىل سالح يعمل لصاحل املوت أو       يعا حس غري و   أو ي حتول عن وع   اعكس ذلك إذ  
 .السواءاخلراب بالنسبة لإلنسان والبيئة على 

 باجلذور األساسية للتقدم البشري ولقد حقق       اً مباشر  اتصاالً يتصل فالعدوان
اين ولوال هذا السلوك ملا     عن طريق سلوكه العدو   به   احمليطةاإلنسان مكانته يف البيئة     

هبا مـن   ا   اليت يعيش عليها مسيطرا على م      ألرضاأصبح اإلنسان هو حبق سيد هذه       
نقـرض   ولوال ذلك العـدوان ال     ورغباتهماله  أقوى حىت أخضعها إلرادته وحتقيق      

 ) ١٧٥ص م١٩٨٠فؤاد البهي السيد.(النوع اإلنساين من عهد سحيق
  -:ان يف عدد من النقاطوظائف العدو)م١٩٨٧( حدد املغريب وقد

 مرضـيا   أم العدوان سويا كـان       التوتر والقلق الناشئني عن الرتوع إىلَ      خفض. ١
 .بالطرق البناءة أو بالطرق اهلدامة

 . وقيمته كإنسانذاته ضد األخطار والتهديدات املادية واملعنوية اليت هتدد الدفاع. ٢
 اإلنسـان  إشباع حاجات     على مصادر األمل واإلحباط اليت حتول دون       اهلجوم. ٣

 .املختلفة
 وجوده  صميم من اخلارج على اإلشباع حلاجات اإلنسان املشتقة من          احلصول. ٤

 .كإنسان كحاجته إىل احلب واحلرية واالنتماء
 



 



  : العدوان لدى الصم-٧
 األصم الشخص فهم أسيء ما كثرياً أنه إىل) م١٩٧٧ (زهران حامد يذكر
 ويصـبح  لإلمهال يتعرض وبالتايل منخفضة، ليةعق قدرة ذات شخصية وباعتباره
 وهنـاك  ومهمـل،  وعدواين وعنيد خيايل غري يعترب فإنه ينتبه ال ألنه و منطويا،
 وغري عقليا كسول أنه منها يدرسونه الذين املعلمني قبل من لألصم شائعة صفات
 .وعدواين صادق وغري وسوداوي وشكاك منتبه

 :مشتركان جانبان هلا فاإلعاقة
 الذات اهنيار يف يتسبب وقد عليه، يؤثر مما الذات مفهوم يف نقص: األول انباجل
 يـرى  إمنا فقط،و العاديني عن خيتلف ال األصم إن بل فحسب هذا وليس ، لديه
 .أثرها و اإلعاقة معىن يفهمون ال أهنم

 فيكـون  إعاقتـه  بسـبب  اآلخرين املعاقني بأقرانه عالقته اختالل: الثاين اجلانب
 التحدي إما و االستسالم، و احلياة ومن الناس من اخلوف أو االنطواء ماإ سلوكه
 .والعدوان
 :م أن الطفل األصم يعاين من أمرين أساسيني مها١٩٩٠ اهللا الغامن عبد ويرى
 . حبد ذاته الذي حيجب عنه بعض جوانب العامل اخلارجيالصمم -١
 ناصـبه ت واستجابات البيئة من حوله كما يدركها هو على إهنـا            موقف -٢

العداء وال توفر له الظروف املالئمة أو تعامله معاملة خاصة من شفقة أو             
 .  إمهالأوقسوة 
 العدواين وازدياد هـذه     السلوك عندما يزيد اإلحباط تزداد الرغبة يف        وأنه

 السلوك العدواين ضـد     حنوالرغبة يعىن توجيه جزء من الطاقة النفسية لدى الفرد          
 ).١٩٨٣، عبد الغفار عبد السالم ( مصدر اإلحباط

 الذي ينتاب األصـم     باألمنأن عدم الشعور    ) م١٩٦٤( ذكر خمتار محزة     وقد
 .يرجع إىل املواقف الكثرية اليت يتعرض هلا



 تقبـل اآلخـرين     عدم من املشكالت السلوكية لدى األصم ناجتة عن         فكثريا
 ) م١٩٨٧الدماطي،. ( احمليطني به يف بيئته

 أن نوضح انه ليس     ألبدوك العدواين لدى الصم      هناية احلديث عن السل    ويف  
كل الصم عدوانيني ي بل هم أشخاص عاديني وعلى ذلك فهم معرضـون             

 . املشكالت اليت يتعرض هلا العادينيلنفس
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 الصمم:ثالثاً

  
-:التاليـة  بالنقاط الصممسوف يتناول الباحث يف هذا اجلزء من اإلطار النظري          

 .الصم فتعري-١



 .العصور تارخيية عن الصم عرب ةنبذ-٢  
 .السمع فقد درجات-٣ 
 .السمع فقد أسباب-٤
 .السمع فقد أنواع-٥
 .السمع قياس طرق-٦
 .السمع نظريات-٧
 .أساليب التواصل مع األصم-٨
 . للصمالسيكولوجية اخلصائص-٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -:الصم تعريف-١
 -: خاللمنضها  تعريفات عديدة للصم سوف نستعرهناك 
 . اللغة العربيةقواميس تعريف
 . قواميس وموسوعات علم النفس والعلوم االجتماعيةيف الصم تعريف
 . واملتخصصني للصمالعلماء بعض تعريف

 : اللغة العربية للصمقواميستعريف 
  )) مسعهذهب (( صمماً -:املعجم الوجيز, الوسيطاملعجم  ب لغوياًالصم يعرف

 -:النفسية واالجتماعية والطبية للصمتعريف املوسوعات 
 مسعــية   بعاهـات بأنه إصابة الـشخص    )م١٩٧٧( أمحد زكي بدوي     يعـرفه

 أو اكثر وال ينتفع الصـم       ٪٥٠حبـيث تصل نسبة فـقـد السمع إىل حـوايل        
 . مسعهم ألغراض احلياة العاديةحباسة
ـ    تعويقبأنه نقص أو    )م١٩٨٧( عادل األشول الصم     ويعرف ورة  حاسة السمع بص

 أن حاسة السمع ال     جندملحوظة لدرجة أهنا متنع أو تعوق الوظيفة السمعية وبالتايل          
 .تكون الوسيلة األساسية يف تعلم الكالم واللغة

 قدرة حمـدودة علـى مسـاع     هوبأنه  ) م١٩٨٨(  كمال د سوقي الصمم      ويعرف
قـط   العالية ف  للذبذباتفإذا كان مثة صمم     , األصوات خالل املدى العادي للسمع    

  ".High frequency deafnessيف الكالم العادي نكون بازاء صمم التردد املرتفع 
 بأنـه الغيـاب     مالصم) م١٩٩٣(  عبد احلميد وعالء الدين كفايف       جابر ويعرف

 . الكامل حلاسة السمعالفقداناجلزئي أو الكلي أو 
 -:تعريف بعض العلماء واملتخصصني للصم

 بأنه ذلك الطفل الـذي  الطبية الناحية من) م ١٩٦٥( مصطفى فهمي    يعرفه 
 قبـل تعلـم     السمعيةأو هو الذي فقد القدرة      , حرم من حاسة السمع منذ والدته       



 فقـدت   الـتعلم ثار  آالكالم أو هو الذي فقدها مبجرد أن تعلم الكالم لدرجة أن            
 .بسرعة

بأهنم هم هؤالء األطفـال الفاقـدون       دون الصم    Dun )م١٩٧٣ (ويعرف
قبل سـن   (  اللغة   تعلم ويف مرحلة تعلم أو قبل       مديدة منذ والدهت  للسمع بدرجة ش  

. ( اللغـوي وهذا يعوقهم عن النمو التلقائي للحـديث        ) سنتني أو ثالث سنوات   
 )٢٦ص . م١٩٨٥, عواطف حسانني 
 األطفال الـذين    بأهنملألطفال الصم   قولقر   Gollagher )م١٩٧٩(وتعريف

ــى أداء   ــادرة عل ــري ق ــمع غ ــة الس ــديهم حاس ــهاوظل ــة يف يفت  العادي
  ) ٣٠٨.p,١٩٩٣,Krik(احلياة

للطفـل األصـم مـن الناحيـة        باكر   Baker) م١٩٨٠ (تعريفوكذلك  
 السمع يغري من أمناط سلوكه ويقلـل  يفالبيولوجية هو الطفل الذي يعاين من عجز       

 )م١٩٩٢,نبيلة رشاد (العاديةمن مستوى خرباته إذا ما قورنت خبربات الطفل 
لألصم بأنـه   ) م١٩٨٣( سيد فهمي و غريب سيد أمحد      حممد تعريفبينما  

 . حاسة السمع هنائياً يف حياته اليوميةاستخدامذلك الشخص الذي ال ميكنه 
الطفل األصم هو ذلك الطفل الـذي       ) م١٩٨٥(  حسانني عواطف تعريف

(  أداء وظيفتها منذ امليالد أو يف بداية تعلم اللغة           علىلديه حاسة السمع غري قادرة      
 القدرة على السمع لدرجة تعوق قدرته على فهم         لديهأو ضعفت   )  سنتني قبل سن 

.                              أو بدون استعمال وسيلة مسعيةباستعمال, احلديث من خالل أذن واحدة
بأنه الطفل الذي فقـد حاسـة       ) م١٩٨٦(  عبد املؤمن حسني   حممد ويعرفه

األمر الذي  , سبة سواء منذ الوالدة أو بعدها      أو مكت  فطريةالسمع ألسباب وراثية أو     
 وتعلم خربات احلياة مع أقرانه العاديني وبالطريقـة         الدراسةحيول بينه وبني متابعة     

 . ماسة إىل تأهيل يناسب قصوره احلسيحاجةالعادية ولذا فهو يف 



 الشخص األصم   فيعرفان BrillandNewman, )م١٩٨٦( ونيومان   بريل أما
 السمعية عجز يف قدرتـه      اإلعاقةيمية هو الشخص الذي تسبب له       من الناحية التعل  

  .Hearing aidاللغوية باستعمال أو بدون استعمال مساعة األذن 
 يعرفـان ,Hallahan and Kauffman)م ١٩٩١(  هاهلان كوفمان إن كما

 هو الشخص الذي ال يستطيع السمع عند مستوى          بأنه  من الناحية اجلسمية   األصم
  .ديسبيل٩٠  ي ال يستطيع السمع عند أ . Intensity levelصويت معني 

بأنه الطفل الذي فقد حاسة     ويؤيد الباحث تعريف حممد عبد املؤمن لألصم        
األمر الذي  ,  أو مكتسبة سواء منذ الوالدة أو بعدها       فطريةالسمع ألسباب وراثية أو     

عاديني وبالطريقـة    وتعلم خربات احلياة مع أقرانه ال      الدراسةحيول بينه وبني متابعة     
 ويرجـع هـذا     . ماسة إىل تأهيل يناسب قصوره احلسي      حاجةالعادية ولذا فهو يف     

 . التأييد لكون هذا التعريف يوضح األصم بصفاته و أسبابه وطريقة التعامل معه 
 :  عن الصم عرب العصور تارخيية نبذة-٢

عات مثل   األصم مر عرب العصور بإمهال كبري يف بعض اجملتم         الطفل أنيذكر 
أسوة بغريهم مـن ذوي      الصم كانوا ينادون بالتخلص من      فقداإلغريقية والرومانية   

) الصـم   (  بلهاء وعالة على اجملتمع وأكد ذلك أر سطو بأن           بأهنمالعاهات اعتقادا   
 وذلك لعدم قدرهتم على الكالم أو فهم ما يـدور حـوهلم             التعلمغري قادرين على    

الصم ( صرياً وقد وصف القانون الروماين القدمي بأن         ب املعوقنيقل مرتبة من    اهنم  او
يف الشرق األدىن    الصم عالة على اجملتمع كما كان حظ        وأهنمهم فئة من البلهاء     ) 

 حظهم يف اجملتمعات األوربية حيث دعت الطقوس املوسـومية          منفضل  اواألوسط  
بـإرادة اهللا   ألن إعاقتهم حدثت     الصم إىل حترمي لعن     امليالديف القرن السادس قبل     

) البـوذا   ( أبناء   الصم الديانة البوذية يف اهلند والصني إىل جعل         منكما نادت كل    
 ١٩٧٢&(Oeiser  ".بـوذا "بـيهم  أل تقدمي العون هلم ومساعدهتم تقرباً وأوجبت

Ojaszi ( 



 للصـم  بركات أنه يف عصر النهضة قد تبددت املعاملة السيئة           يذكر حيثو
) بيترو كاستردا   ( قام الطبيب اإليطايل    ) م١٥٤٠( ام   أنه يف ع   التاريخحيث يذكر   

( ونشر  .  اليدوية واإلشارات اخلاصة بالصم      واألجبديةالكتابة والنطق    الصمبتعليم  
. بطريقة الشفاه واألجبدية اليدوية      الصم تعليم   أسسدراسات متنوعة عن    ) كاردينو

ثر كبري يف   أ هلا   كانليت  األسباين وا ) لبيد روبونس     ( احملاوالتوهناك أيضاً بعض    
 الكـالم باللغـة الالتينيـة       منهموقد استخدم طريقة الشفاه حىت أتقن كثري         الصم

 بدأ إنشاء أول مؤسسة     والتاسعويف القرنني الثامن    . ك  لواإلغريقية واحلساب والف  
 انتشـرت هـذه     ذلـك تعليمية للمعوقني مسعياً وكان مقرها مدينة باريس وبعد         

 املتحـدة   والواليـات  يف كل من أملانيا وإجنلترا       اخلاصة بالصم  املؤسسات التعليمية 
 إنشـأ والذي  )  ليبية   دورى(  إىل   للصماألمريكية ويرجع يف إعطاء فرصة التعليم       

 للمعوقني مسعيـاً ويف  األولأول مؤسسة تعليمية للصم  يف باريس وهبذا يعترب املريب  
 يف أملانيـا ويف     صـم للأول مؤسسة تعليميـة     ) صمويل  ( أسس  ) م١٧٧٨( عام  

 للمعوقني  تعليميةوأسرته أول مؤسسة    ) برير وودز   (أسس  ) م١٧٦٠(بريطانيا عام   
تكونت يف أحناء خمتلفـة مـن       ) م١٨٧٠( مسعياً وكانت يف مدينة أدنربة ويف عام          

لطفـي  .(  بلغت ستة عشر مؤسسـة     للصم لرعايةبريطانيا عدة مؤسسات خريية     
  ) ٢٢٣ – ٢٢١م ، ١٩٨١: بركات 

 يف الواليـات املتحـدة      للصمأنشئت أول مؤسسة تعليمية     ) م١٨١٧ ( عام يفو
حيـث  ) Gallaudetجالديت (إىل ويرجع الفضل يف إنشاء هذه املؤسسة        األمريكية

م حيث اعتمدت   ١٨٣٦كانت تستخدم لغة اإلشارة واألجبدية اليدوية حىت عام         
 هذا القـرن    شهدويف مطلع القرن العشرين     )م١٩٩٤الدباس ، ( الطريقة الشفهية   

ت هلا مجيع سبل    ئ وهي بالصم وأنشئت املعاهد اخلاصة       الصماً يف رعاية    ريتقدماً كب 
   . هذه الفئة وتربيةالنجاح للوصول إىل افضل الطرق والوسائل يف تعليم 



 اإلسالمي ينظر إىل املعوق نظرة عطف ورمحـة         الدين ذلك جند أن     وقبل
 االهتمام بشؤوهنم وأحواهلم ورعايتهم ،       يف ذلك متمثالً   واحترام،وشفقة وعدالة   

 رضى – اجلليل عبد اهللا بن مكتوم للصحايبوتوفري سبل التعليم هلم ، كما حصل   
) " هــ  ١٤١٨هـ ، ط    ٧٧٤ ت(  حيث ذكر ابن كثري يف تفسريه        –اهللا عنه   

 ، وقد طمع    قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خياطب أحد عظماء            أن
 وسـلم   عليهعليه وسلم يف إسالمه ، وبينما الرسول صلى اهللا          الرسول صلى اهللا    

 مكتوبحياول إقناعه بالدخول يف اإلسالم وهدايته ، إذ اقبل عليه عبد اهللا بن أم               
، وكان آنذاك مسلماً ، فجعل يسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عـن شـيء                

عنه وعبس يف    لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا األثناء اعرض            عليهويلح  
{  القرشي طمعاً يف إسالمه وهدايته ، فأنزل اهللا عـز وجـل              إىلوجهه ، وأجته    

 أو   )٣( وما يدريك لعله يزكـى        )٢( جاءه األعمى    أن  )١(ّ  عبس وتويل 
خماطباً نبيه صلى اهللا عليـه    . ٤-١ عبس من    سورة } )٤(يذكر فتنفعه الذكرى    

يه بني الشريف والضعيف والصغري      بأن ال خيص باإلنذار أحدا بل يساوي ف        وسلم
مث اهللا يهدي من يشـاء إىل صـراط         .  والعبيد والرجال والنساء     والسادةوالكبري  

 : ٨هــ ج  ١٤١٨ابن كـثري ،     .(  البالغة واحلجة الدامغة     احلكمةمستقيم وله   
٣١٩ (  

 
 



 : السمعفقد درجات -٣
 :التقسيمات تقسيمات لفقد السمع ومن هذه هناك 
 قسم فقد السمع إىل أربـع       حيث) م١٩٧٣(, Bowieyتقسيم  : األول التقسيم

 :مستويات هي مايلي
حيث تقع عتبة السمع بـني      : MildHearingloss السمعي البسيط  انالفقد -١

 Hard of السـمع  يفنه ضعيف أ ديسبل ويوصف الشخص على ٣٠:١٥

Hearing فيه نوع من التداخل أو التشويش يف النمو اللغوي لـدى            وحيدث 
 .لالطف

حيث تقع عتبة السـمع  : Partial Loss) اجلزئي (  املتوسطان السمعيالفقد -٢
 العاديـة وجيـد     احملادثـات ديسبل ويؤدي إىل صعوبة يف مساع       ٦٠:٣٠بني  

 الواضـح أصحابه صعوبة يف فهم الكالم الصادر من مسافات بعيدة أو غري            
 .وضوحا تاما

 ٩٥:٦٠عتبة السمع بني حيث تقع : Severe Loss الشديد ان السمعيالفقد -٣
صحاب هذا املستوى ال يستطيعون مسـاع احملادثـات أو الكـالم          أديسبل و 

 . املدى السمعي وال يستطيعون فهم ما يسمعونانغالقويعانون من 
كثـر مـن   أ تقع عتبة السمع حيث: Profound Loss احلادالسمعي  الفقد -٤

بدأ مبكـرا قـدر      على شرط أن ي    املرتلديسبل ويتطلب تدريبا مكثفا يف      ٩٥
 و الصـوت أ   مكـرب  وميكن أن حيققوا قدرا من السماع من خالل          اإلمكان

 )٦٣ص , م١٩٩٢, محدي شحاته. (املعينات الصوتية
 
 
 
 



 :)٢(رقم وميكن توضيح درجات فقد السمع باجلدول :الثاين التقسيم

 Mirk١٩٩٣ درجات فقد السمع لـ  ) ٢   (  جدول
א א א

٥:٢٦ 

א – ٢٧:٤٠ 
א ٤١:٥٥ 

א ٥٦:٧٠ 
א ٧١:٩٠ 

٩٠

 
 : السمعفقد أسباب -٤

 ومنها ما قبل امليالد ومـا       واملكتسبة الوراثية    عوامل عديدة لفقد السمع منها     هناك
 .بعد امليالد

 :قبل امليالدفقد السمع  أسباب -١
 الوراثي الذي يتضمن فقدان السمع بدرجة       الصممأسباب وراثية تؤدي إىل      - أ

نـتج عنـها    ي اجلينية اليت قد     العوامل، ومن بني    .حادة ويكون قابل للعالج   
فتحي . ( وزمالة أعراض وارنربج   تشرتري ما يطلق عليها زملة أعراض       الصمم

 )٥٢٥ -٥٢٤م، ص ١٩٨٥عبد الرحيم، حليم بشاي 
 األم احلامل ببعض الفريوسات أثناء احلمل مثـل احلصـبة األملانيـة             إصابة - ب

حممد عبد  . ( والتهاب أغشية الدماغ للطفل داخل الرحم      بالزهريواإلصابة  
 )٦٨م، ص ١٩٨٦املؤمن، 

ترتب على استخدامها وجـود إعاقـة يف         قد ي  اليتاستخدام بعض العقاقري     - ت
 -Streptomycin ومنـها  اسـتخدام هـذه العقـاقري    اءالسمع من جـر 

Kanomycin- Neomycin األخرى من جمموعـة  العقاقري وبعض Mgcin 
 علـى   تؤثرصابه خاليا القوقعة يف األذن بالتلف وهذه العقاقري         إ تسبب   قد



 الطفـل حـديث الـوالدة       تؤثر أيضا على  و, اجلنني أثناء احلمل عند األم      
م، ص  ١٩٨٥فتحي عبد الرحيم، حليم بشـاى       ( الراشد   الشخصوكذلك  
٥٢٦( 

م، الوالدة قبل امليعاد     أسباب حتدث أثناء الوالدة منها إمهال الطبيب لأل        هناك - ث
 مخ الطفل برتيف أثناء الوالدة، نقص األكسجني يف الدم          إصابة ) املبسترة( 

م، ص  ١٩٨٦حممد عبد املـؤمن،     .(يا املخ  يؤدي إىل تلف خبال    الوالدةأثناء  
٦٨( 

 :بعد الوالدةفقد السمع  أسباب -٢
 العصـب السـمعي     تصـيب إصابة الطفل باحلصبة أو احلمى الشوكية اليت         -أ

 ،صم  ١٩٩١محد يونس،مصري حنور،  أ.(بااللتهاب والضمور فيفقد السمع   
٢٣( 
 : وتؤدي إىل الصمماألذن تصيب أمراض -ب
 املرض مزمن ومعروف ويظهر ببطء فيظهر عادة        هذايعترب   العظيمات و   تيّبس -ت

.  بوضوح يف منتصف العمـر     يظهرعلى شكل ضعف يف السمع ويتزايد حىت        
 )٦٨م، ص ١٩٨٦حممد عبد املؤمن،(
 الوسطى فيؤدي إىل ثقب األذن وخيرج من خلفها         باألذنااللتهاب الصديدي    - ج

بـة وتلتـهب     األذن وتبقـى مثقو    طبلةالصديد ومع تكرار املرض تتآكل      
 وضوحها نتيجة   من كبريا   اًوبذلك تفقد املوجات الصوتية جزء    ,العظيمات  

 )٢٣م، ص ١٩٩١امحد يونس، مصري حنور، ( اختفاء اجلهاز املوصل هلا
 : فقد السمعأنواع -٥

 -: تقسيم أنواع فقد السمع إىل قسمني مهاميكن
 -: السمعبفقد تقسيم أنواع فقد السمع على أساس عمر اإلصابة -١



 أساس العمر الـذي فقـد       على اهتم بعض العلماء بتقسيم أنواع فقد السمع         لقد
 فكلمـا  Language delayالسمع فيه وذلك الرتباط فقد السمع بالتأخر اللغوي 

 ذلـك مت  علـى وبناء .كانت اإلصابة مبكرة ازدادت صعوبة التطور اللغوي للطفل     
 -:تقسيم أنواع فقد السمع إىل ما يلي

 .وهم األطفال املولودين صم) Congenitally deaf (  خلقيصمم -
وهم األشخاص الـذين أصـاهبم    ) Adventitiously deaf   ( صمم عارض -

 . الصمم بعد وقت من والدهتم
وهم األشـخاص الـذين   )  Trilingual deafness( قبل التطور اللغوي صمم -

بـل التطـور     أعمارهم ق  منحيدث هلم هذا الصمم مع والدهتم أو مرحلة مبكرة          
 .عندهم) احملادثة ( اللغوي 

ث دوهو الصمم الذي حي    ) Postingualdeafness ( صمم بعد التطور اللغوي    -
 Hallahanand( الشـخص لدىيف أي مرحلة عمريه بعد حدوث التطور اللغوي 

Kauffman, ١٩٩١, P.٢٦٦( 

 -: فقد السمع على أساس اخللل الذي يصيب اجلهاز السمعيأنواعتقسيم -٢
 الفـرد علـى     قدرةق  ينه أن يع  أ أي خلل يصيب اجلهاز السمعي من ش       نإ

 يف  اإلصابةالتواصل، واخللل الذي يصيب اجلهاز السمعي يتخذ أشكاال خمتلفة من           
 -:السمع وهي كما يلي

 النـوع وحيدث هذا ) :  Conduction Hearing loss ( السمع التوصيليفقد -
ء املوصلة للسمع كالطبلـة، املطرقـة،       من فقد السمع عندما تشمل اإلصابة األجزا      

ويف مثل هذه احلالة التصل املوجات الصوتية إىل األذن الداخلية          .  الركاب السندان،
 . املخ مث التصل إىلومن

وحيدث  : )Sensor- Ineurel Hearing loss (  العصيب-فقد السمع احلسي -
 أو يف العصب    اخليةالد العصيب نتيجة عيب أو إصابة يف األذن         –فقد السمع احلسي    



.  الصوتيةاملوجاتويترتب على هذه اإلصابة عدم وصول    , السمعي املوصل إىل املخ   
 مسعية  – عصبيةومن مث ال تترجم إىل نبضات       ,مهما بلغ ارتفاعها إىل األذن الداخلية     

 .وبالتايل ال يتم تفسريها بواسطة املركز العصيب السمعي يف املخ 
ويف هذا النوع من االضطراب  ): Mixed Hearing loss ( فقد السمع املركب -

 –فقد السمع احلسـي     – التوصيلي   السمعالسمعي حيدث تداخل بني أعراض فقد       
 . السابقنيالنوعني بني عبارة عن خليط ة هيالعصيب، وبذلك تتكون حال

 هـذا ويف ): Control Auditory Disorder ( االضطراب السمعي املركزي -
 السمع يكون الطفل قادرا علـى االسـتجابة لكـثري مـن             النوع من اإلصابة يف   

 السمعية، إال أن املركز السمعي يف املخ ال يتمكن مـن متييـز هـذه                االختبارات
م، ص  ١٩٨٨فتحي عبد الرحيم، حليم بشـاي         . ( أو تفسريها    السمعيةاملؤثرات  
٥١٥-٥١٤( 
 . قياس السمعطرق -٦

 -: ثالثة أنواع خمتلفة لقياس السمع هيهناك
 . السمع نقي النغمةختبارا

 . الكالميالسمع اختبار
 . باألطفال الصغاراخلاصة االختبارات

) Hallakan and Kaufman, ١٩٩١,P.٢٦٩ ( 
 )  Pure- tone eudiometry(  نقي النغمة السمع اختبار
 مستوى السمع باستخدام ترددات صـوتية       لتحديد االختبار خصص    وهذا 

 باستخدام ذبذبات صوتية خالل وحدة      وذلك Hz(Hertz(خمتلفة وهو يقاس باهلرتز   
 الذي يستطيع الفرد حتديد الصوت وشدة هـذا         املستوىزمنية حمددة حيث حتدد     

وهذا االختبار يعطي نغمات    ). dB ( ديسبلالصوت وتقاس شدة الصوت بوحدة      
 إجراء هذا االختبار بسيطة حيث ختترب       وطريقةبقوة خمتلفة وبالتايل خمتلفة التردد ،       



بالنسـبة  ). dB(١١٠: صـفر  منكل أذن على حدة حيث يتم االختبار يف حدود          
 يسـتطيع   حـىت  هرتز   ٨٠٠٠: ١٢٥لشدة الصوت وأيضا من تردد يتراوح بني        

املرجـع السـابق    . ( الشخص حتديد النغمة لصوته عند شدة معينة وتردد معـني         
  )٢٦٩ص

  )Speech Audiometry(  السمع الكالمياختبار
حيـث  .  قدرة اإلنسان على حتديد وفهم األحاديـث       يقيس  االختبار وهذا 

 يستطيع الشخص حتديد احلديث بـدون       اليتقل شدة صوتية بالديسبل     أيعرف بأنه   
 اليت يستطيع عندها الشخص     الصوتيةفهمها، أيضا من املهم معرفة مستوى الشدة        

 طرق قيـاس بدايـة      وإحدىفهم احلديث وهذا ما يسمى بداية استقبال احلديث،         
 ويـتم   املقطعـني مساع الشخص لقائمة من اجلمل ذات       إوذلك ب ,ستقبال احلديث   ا

 عنده الشخص   يستطيعالذي   ) dB(  الشدة   ومستوىاالختبار لكل أذن على حدة      
 )٢٦٩املرجع السابق ص(             مساع وفهم هذه اجلملة هو املستوى احملسوب

 . باألطفال الصغاراخلاصة االختبارات
له   على استجابة الشخص، ومدى فهمه ملا حيدث       السابقةارات   االختب تعتمد 
أما األطفـال الصـغار     .  توضح ذلك  إشارةنه عندما يسمع الصوت يعطي      أحيث  

لذلك هناك عـدة    .  ملا حيدث  فهمهمفهذه االختبارات غري مالئمة هلم نظرا لعدم        
 :طرق لعمل هذه االختبارات مع األطفال منها

 Play Audiometry. للعباختبار السمع عن طريق ا -أ
 تعتمد على حث األطفال علـى االسـتجابة حيـث يقـوم                 الطريقة هذه 

 حبيـث   السـابقني  كلعبة مستخدما اختبار من االختبارين       املخترببتحضرياالختبار
 النشـاط يدرب األطفال على عمل نشاط معني حني يسمع اإلشارة الصوتية وهذا            

 ..مثل فتح كتاب أو التقاط مكعب.يكون مصمما حبيث يكون شيقا لألطفال
 Reflex Audiometry. اختبار السمع عن طريق رد الفعل -ب



 أن األطفال يعطون رد فعل لألصوات العالية وهذا التصـرف           املعروف من 
 وهذه االستجابة حتدث لألطفال من سـن املـيالد          االختبار هذا   بىنعلى أساسه ي  

ه أو اجلسم أو األذرع أو األقدام  تعرف بتحريك الوجواليت More Reflexوتسمى 
، وهناك استجابة أخرى تسمى استجابة اجتاهيه حيث يتجه الطفل          .العنيأو رموش   

 . منها الصوت صدرإىل اجلهة اليت 
  Evoked- Response Audiometry اختبار السمع االستجايب املثار -ج

ام جهاز   التغريات اليت حتدث يف نشاط املوجات املخية باستخد        يقيس وهذا 
 أن كل صوت يسمعه الطفل ميثل إشارة        حيث Electroencephalographيسمى  

 عن طريق كمبيوتر خمصص لذلك يبني قدرة الطفل         اإلشارةيف املخ ويتم حتليل هذه      
كن إجراء االختبار والطفل نائم وهو      مي دقيقة و  الطريقةعلى مساع األصوات، وهذه     

املرجـع السـابق،    . ( ختبار حيدث له   هناك ا  أنيف حالة سكون أي أنه ال يدرك        
 )٢٧٠ص

  -: أخرى لقياس السمع ومنهاطرق وهناك
 مدى مساع الطفل دقاهتا وعلى أي بعد أو         ملعرفة Watch-Test  الساعة طريقة -أ

 . الساعةدقاتمسافة يستطيع مساع 
ن تقيس هبا حدة     أ الطريقة اليت ميكن     وهي Whispering-Test   اهلمس طريقة -ب

 األطفال عن طريق اهلمس أو الكالم بصوت خافت أمـام الطفـل أو               لدى السمع
 .خلفه
 قصور السمع يف    لتحديد Audiometer ) اجلماعي   –الفردي  (  يومتر األود -ج

 السمعي لكل ذبذبة من     القصوركل أذن على حدة واليت عن طريقها ميكن حتديد          
ـ  بركـات لطفي  . (  ديسبل ٨٠الذبذبات يف الثانية من صفر إىل        م، ١٩٨٠د   امح

 )١١٤؛ ١١٠ص
 السمع نظريات -٧



 :  للسمع هينظريات ثالث هناك
 :املكانـ نظرية ١

 املوجود بني القناة الغشائية     القاعدي هذه النظرية على أن ألياف الغشاء        تقوم 
أمـا يف   .  مبا يشبه أوتار البيـانو       اخلارجيةوالقناة القوقعية يف األذن هتتز للتوترات       

 منطقة من مناطق الغشاء القاعدي      كل نَّ النظرية تفترض أَ   شكلها احلاضر فإن هذه   
 هذا فإنه يفتـرض أن      وعلىتكون متناغمة بصورة خاصة مع تواتر اهتزازي معني،         

 معني بـالرغم    لتواترمنطقة معينة ضيقة من الغشاء القاعدي تستجيب بشكل كبري          
 من الغشاء   جلزءاوتتوقف خربتنا باحلدة على     . من أن األجزاء األخرى تستثار أيضاً     

 بصورة  يظنالقاعدي الذي يعطي االستجابة العظمى لتواتر اهتزازي ومع ذلك فإنه           
 املنـاطق عامة أن اإلثارات يف املناطق املختلفة من الغشاء القاعـدي تـذهب إىل              

 املنطقـة وهكذا فـإن    . املختلفة من الساحة السمعية املوجودة يف القشرة الدماغية       
.  املعنية احلدةدماغية تكون عادة املنطقة األكثر مناسبة خلربة        املستثارة من القشرة ال   

 احلدة  وتتوقفوتتوقف الشدة وفقاً هلذه النظرية على مقدار إثارة الغشاء القاعدي           
 .بالتايل على املكان الذي أثري إىل حده األقصى

 :التواترـ نظرية ٢
إن تـواتراً    مساعة اهلاتف ف   تعمل هذه النظرية أن األذن تعمل كما        وتفترض 

 آالف إثـارة يف     عشـرة قدره عشرة آالف دورة يف الثانية حيمل العصب السمعي          
 اإلثارات العصبية   تواترالثانية لينقلها إىل الدماغ وعلى هذا تكون احلدة متوقفة على           

 . املستثارةالعصبيةاليت تصل إىل الدماغ أما الشدة فتتوقف على عدد األلياف 
 

  اِلفرقـ نظرية ٣
أي أن ِفرقاً خمتلفـة يف      .  يف ِفرق  تعملذه النظرية أن األلياف العصبية       ه ترى 

وهكذا فإن فريقاً معيناً    . اخلارجيةالشدة تعمل حبسب الظروف استجابة للمثريات       
كثر من غريه ووفقاً    أ لالستثارة   قابليتهمن األلياف يعمل يف شدة معنية وفريقاً آخر         



 الِفرق من األلياف ولـيس      فاعليةدد مرات   هلذه النظرية تكون احلدة متوقفة على ع      
 بافتراض أنه بازدياد عمق     فتعللأما الشدة   . على عدد مرات فاعلية األلياف الفردية     

 زيادة يف شـدة اإلثـارة       أنإذ  . اإلثارة فإن مزيداً من اإلثارة حيدث يف كل دفعة        
 يف   إىل تـواتر   تقـود كما أهنـا    . تسبب استجابة عدد متزايد من األلياف العصبية      

 قد يثري   متزايدةوعلى هذا فإن تكاثفاً ذا سعة       .االستجابة متزايد حيدث يف كل ليف     
 الثانيـة  يفمائة ليف بدالً من مخسني، واأللياف اليت كانت تستجيب مخسمائة مرة      

 – ١٥٠،  ١٩٨١أغا كـاظم،    . ( ميكن أن تستجيب اآلن سبعمائة مرة يف الثانية       
١٥١ (  

 أن عامل الِفرق يلعب الدور      القولبقة ميكن    خالل نظريات السمع السا    ومن 
 أمـا العصـب السـمعي       دورةاألهم يف نقل التوترات اليت تزيد عن مخسة آالف          

 العصبية  األلياففيحمل اإلثارات إىل الدماغ، أما شدة الصوت فتتوقف على عدد           
 .املستثارة

 : أساليب التواصل مع األصم-٨
 املواقف التعليمية وميكن إبرازها كمـا       تتعدد أساليب التواصل مع األصم باختالف     

 :يلي
وهو تعليم الصم وتدريبهم دون استخدام لغة اإلشارة أو         :  األسلوب الشفوي  -١

 .فال يستخدم لالتصال الشفوي سوى القراءة والكتابة. التهجئه باألصابع
وهي أشكال عفوية مـن حتريـك     : اإلشارات اليدوية املساعدة لتعليم النطق     -٢

ف إىل املساعدة يف تلقني األصم اللغة املنطوقة ومتثل بوضع اليدين على            اليدين وهتد 
الفم أو األنف أو احلنجرة أو الصدر، للتعبري عن طريقة خمرج حرف معـني مـن                

 .اجلهاز الصويت
 شـخص مبراقبـة حركـة       هوتعتمد على االنتباه وفهم ما يقول     : قراءة الشفاه  -٣

 . النطقءواحللق، أثنا احلروف من الفم واللسان جالشفاه، وخمار



وهي وسيلة يدوية لدعم اللغة املنطوقة، ويستخدم املتحدث فيها          : لغة التلميح  -٤
 هجمموعة من حركات اليد وتنَّفذ قرب الفم مع كـل أصـوات النطـق، وهـذ               

 للقارئ لغة الشفاه واملعلومات اليت توضح ما يلتبس عليه يف هذه            مالتلميحات تقد 
 .وتية غري الواضحة، مرئيةالقراءة وجعل الوحدات الص

وهـي تقنيـة االتصـال      :  أجبدية األصابع اإلشارية أو التهجئة باألصـابع       -٥
 احلروف يف أصابع اليد حرفا من احلروف األجبديـة،          لوالتخاطب وتعتمد على متثي   

وتستخدم غالبا يف أمساء األعالم أو الكلمات واملعاين اليت ليس هلا إشـارة متفـق               
 .عليها
أسسها غوبرينا اليوغساليف وتعتمد على مجلة من املبادئ        : لفظ املنغم  طريقة ال  -٦

 يف خروج األصوات بطريقة جمردة بل إن الكالم تعـبري           رأمهها أن الكالم ال ينحص    
شامل تتدخل فيه كل حركات اجلسم كاإلمياء ومالمح الوجه واإليقـاع والنـربة             

 هذه الطريقـة علـى   دعتمواإلشارات، فاملتكلم يستخدم كل إمكانيات التعبري، وت  
 .  استعمال البقايا السمعية واستغالهلا عن طريق أجهزة خاصة معينه

 ويعين ذلك استعمال كافة الوسـائل املمكنـة         ):الكلي(  االتصال الشامل    -٧
واملتاحة ودمج كافة أنظمة االتصال والتخاطب السـمعية واليدويـة والشـفوية            

ألصابع والشـفاه والقـراءة والكتابـة       واإلمياءات واإلشارات وحركات اليدين وا    
 .لتسهيل االتصال وتيسريه

وتعتمد على اإلشارات واإلمياءات وحركات اجلسم التعبرييـة        :  لغة اإلشارة  -٨
واليت توضح هبا األفكار كحركات الكتفني وبعض تعبريات الوجه وجندها كـثرية            

تخدمها الصم  االستخدام يف طريقة اللعب والتعامل الشخصي، واإلشارات اليت يس        
 . وإشارات غري وصفية.يف ختاطبهم ممثلة يف إشارات وصفية يدوية تلقائية



وهناك توصيات لالحتاد العاملي عن أمهية لغة اإلشارة حيث اقترحت جلنـة            
اإلشارة املنبثقة عن القسم العلمي يف االحتاد العاملي للصم واليت أقرها املؤمتر احلادي             

 :م وهي مايلي١٩٩١ طوكيو عشر العاملي للصم املنعقد يف
 اإلشارة كلغة رمسية للصم شاهنا شأن اللغة األم وحق  استخدامها يف             ة إقرار لغ  -١

 .مجيع أحناء العامل ودعوة مجيع احلكومات لتنفيذها
 إقرار حق األطفال الصم بالتعليم املبكر للغة اإلشارة، ومن مث تعلم اللغة الثانية              -٢

 .رةللقراءة والكتابة بلغة اإلشا
 . تلقي األصم العلوم املدرسية األكادميية بلغة اإلشارة األم-٣

ضرورة إعداد برامج تعليمية لتعليم لغة اإلشارة إىل أهايل الصم، والناس احمليطني هبم             
 .وتأهيل املعلمني تأهيال عاليا إلتقاهنا

 إعداد أحباث ودراسات عن لغة اإلشارة يف اجلامعـات ومراكـز البحـوث              -٤
 . التعليمية يف كل بلد ونشرها وتوزيعهاواملعاهد

 تشجيع الصم حلضور االجتماعات احمللية والدولية اليت هتـتم مبوضـوع لغـة              -٥
 .اإلشارة وضرورة االطالع على كل جديد يف هذا اجملال

 زيادة تأهيل مترمجني من اللغات األم إىل لغة اإلشارة وإعداد برامج تدريبيـة              -٦
 الترمجة وأجهزهتا السمعية وذلك لتوطيـد العالقـات         مناسبة هلم وتطوير تقنيات   

واالتصاالت بني الصم وجمتمعهم ومتكني الصم من تلقي املعلومات واألخبار مـن            
صالح الدين  .(حوهلم ومن هنا ضرورة إدخال لغة اإلشارة يف كافة وسائل األعالم          

 )م١٩٩٥مرسي ،
 
 



 للصم اجلسمية والعقلية واملعرفية واحلاجات اخلصائص -٩
 بطريقة عادية، أما منـوه احلسـي فيتـأثر          وحركياً منواً عضوياً    األصم ينمو 

 أن     ١٩٧١,William دراسـة    نتـائج بدرجة كفاءة حاسة السمع لديه وأظهرت       
 . سنواتثالث يتأخر عن حتصيل العاديني تأخراً مدته الصمحتصيل 
نمـو  هناك اتفاق يف نتائج العديد من الدراسات يف أن متوسط تـأخر ال            و 
 لغـة  سنوات نتيجة صعوبة تعلـيمهم       ٤:٣ عن العاديني يتراوح بني      للصم املعريف
 ) ٨٣-٨٢، ١٩٧٩محزة، . ( التفاهم
 قادرين علـى    الصم أظهرت أن    اليت) Rosenstein( دراسة   نتائج حنورة   وعرض

حنـورة،  .( كـرب أ خلربات لغويـة     تعريضهماالخنراط يف السلوك املعريف إذا ما مت        
٤٤، ١٩٨٢( 
 : للصم واحلاجات التعليمية املعرفية اخلصائص ومن
هنم حباجـة إىل    أ وصعوبة احتفاظهم باملعلومات والتوجيهات و     نسياهنم سرعة -١

 . وحتديد للتوجيهات واختصارهاوتكرارهاتركيز املعلومات 
صـعوبة يف إدراك وتعلـم املـثريات        الطأ و اخل ونقص التركيز و   االنتباه تشتت -٢

 فهم حباجة إىل تقدمي مثريات حسية جذابة يسهل إدراكهـا           رمزيةوالاللفظية اجملردة   
 .النشطةمن خالل حواسهم 

 تعليمهم ومن مث حاجتهم إىل تفريد التعلم أو تعلـيمهم يف            سرعة وتباين   بطء -٣
 . عملية التعليمسرعةجمموعات صغرية وختفيض 

 حباجة إىل   هم ملواصلة التعلم خالل فترات طويلة وهم      ت ودافعي مقدرهتم اخنفاض -٤
 األنشطة القصرية اليت تناسب قدراهتم وميوهلم واليت يشعرون         وتنويعالتعزيز املستمر   
 , Gearheart & Weishahn( .بأنفسهم مما يزيد من ثقتهم ممارستهابالنجاح أثناء 

٥٩-٥٨, ١٩٩٤( 



 للصـم بعض اخلصائص العقليـة واملعرفيـة       ) ٨٠،  ١٩٨٤ مرسي، ( ذكر كما
  :وهية واحتياجاته التربوي

 اللغوية وحاجته إىل ربط الكلمات اليت يتعلمهـا مبـدلوالهتا           حصيلته ةيحمدود -١
 . تعليمية بصرية تعويضيةوسائطاحلسية باستخدام 

 على تركيز االنتباه وكثرة نسيانه وحاجتـه لتنويـع اخلـربات            قدرته اخنفاض -٢
وقت أطول  جته ل حا وممارسة األنشطة البيئية الشيقة و     اجلذابةالتعليمية القصرية   

 . ذاكرتهيفلتكرار تعلم املفاهيم وتثبيتها 
صابته وظروفه  إ تبعاً لنسبة ذكائه وعتبة السمع لديه وتاريخ         تعلمه سرعة   تباين -٣

 ولذا فهو حباجة إىل تفريد الـتعلم والتعزيـز          واالجتماعيةالصحية والنفسية   
 . قدراتهلتالئماملستمر وتعديل األنشطة 

نمو العقلي بنسبة تقدر بنحـو ثـالث        ال الدراسي لتأخر    لهحتصي مستوى   تدين -٤
 الذي مياثله يف العمر الزمين لذا فهو حباجة         العاديسنوات عن مستوى نظريه     

 . إىل منهج يناسب عمره العقلي
 يكون نتيجة حملدود يه     األصم التحصيل وبطء سرعة تعلم      مستوى اخنفاض   نإ

 )٦٤،م١٩٧٨،أمحد.( نسيانهوسرعةذاكرته اللغوية 
)  ١٥٠م،  ١٩٩٤اخلطيب واحلديدي، (و) ١٩٨٨،٢٢٩عبد الرحيم، (ويرى

معـاين  :  عندما تكون املثريات لغوية مثل     الدراسي يظهر قدراً من التأخر      األصم أن
 يظهر عندما تكون املثريات غري لفظية مثل        التأخرقل قدر من    أالفقرات واجلمل وأن    

 .ئة تعلمه باخلربات احلسية املتنوعة  إثراء بيإىلجراء العمليات ومن مث فهو حباجة إ
بعض االحتياجات التربوية اليت جيب     أن هناك   ) ٨٠،  ١٩٩١صاحل،   ( وذكر

 :  مثلالصم عند تعليم مراعاهتا
 مع احلواس النشطة لديهم فيتم التركيز على الصور واألشياء          بالتعامل االهتمام -١

 . من التركيز على الكلماتكثرأعند تعليمهم 



 نظراً لقصر فتـرة      طويالً اًستغرق ممارستها وقت  ت القصرية اليت ال     األنشطة انتقاء -٢
 .تركيزهم

 األنشطة العلمية اليت ختدم املوقف التعليمي الواحد ملراعاة الفروق          بدائل تنويع -٣
 .بينهمالفردية 

 . التعلم الذايتبأنشطة االهتمام -٤
 . بالبيئةالتعلم أنشطة ربط -٥
 . العملية واستخدام الوسائل البصرية والرحالت التعليميةباألنشطة االهتمام -٦

 النفسية واالجتماعيـة    اخلصائص تناولت بعض الدراسات والبحوث      لقدو 
 تـوافقهم النفسـي     علـى  وما يترتب عليها من مشكالت ذات تأثري سليب          للصم

إىل بعـض اخلصـائص النفسـية       ) ٨٠،  ١٩٨٤مرسـي،   (واالجتماعي فأشار   
 :  منهاللصمجات واالجتماعية واحلا

 فهو حباجـة    ولذا أحياناً   والعدوانيةNeuroticism والعصابية   نطواءاإل إىل   ميله -١
 اآلخـرين إىل مزيد من التشجيع والتعزيز والتشويق لكي يتفاعل بإجيابية مع           

 .ويندمج يف اجملتمع
 على النفس وقد يتجنب التفاعل مع اآلخرين لنقص يف          االعتماد بنقص   شعوره -٢

 وتأخر نضجه االجتماعي ومن مث فهو حباجـة إىل مواقـف تنمـي              لالتواص
 . االجتماعي لديهوالتفاعلمهارات التعاون 

 من اخلصائص النفسية واالجتماعيـة      جمموعة) م١٩٨٨خبيت،   (أستعرضكذلك  و
 :  أمهها ما يلي للصماليت تؤثر على التوافق النفسي واالجتماعي 

 .اللسان وامليل إىل االنسحاب واالنفعاالت النعقاد املشاعر كبت -١
 .لنفسي واالجتماعيا اللفظي والعزلة واحلرية وتأخر النمو التواصل عن العجز -٢
 . الشديدة على اآلخرينواإلعتمادية التبعية -٣
 . العصبية واإلحباط لكثرة الفشل واخلوف من العقابالستثارةا سرعة -٤



 .لتحركات وضوح وأحكام اخلطط والعدم والتسرع االندفاع -٥
 . على تلبية رغباته وحاجاتهواإلصرار العناد -٦
 واالجتماعي املصاحب لتكرار الفشل يف خربات التواصل مع         النفسي االنتكاس -٧

 .اآلخرين
 . خاصة أثناء املراحل االنتقالية من الطفولة إىل املراهقةالذات يف التشكك -٨
 . والتمركز حول الذاتواجلمود التصلب -٩
 . وعدم القدرة على ضبط النفسيالذاتم السليب عن املفهو -١٠

عـدداً مـن     ) ٥٠،  ١٩٨٩جمموعة من املتخصصني يف التربية اخلاصة،        ( وعرض
لـك  ت وتطويرها وتتمثـل أهـم       للصمناهج الدراسية   امل ببناءالتوجيهات اخلاصة   

 : التوجيهات يف
نظـيم خرباهتـا     مناهجهم وبراجمهم لتيسري توافقهم مع احلياة العاديـة وت         بناء -أ

ة اليت يعيشوهنا وميكن أن يتحقـق       ي نطاق قريب من احلياة الواقع     يفوتنفيذها  
 أقراهنم العاديني يف حجرات دراسة واحـدة حبيـث          معذلك يف إطار دجمهم     

 ملحقة بالفصل الدراسي حسب     حجرةيتلقون معونة خاصة بصورة فردية يف       
 وبذلك ميكن تـوفري     اعدةاملسجدول زمين ثابت ومبعاونة األجهزة والتقنيات       

 إىل  والتعليمـي نظم تعليمية أقرب ما تكون يف حمتواها وجوهرها االجتماعي          
 .قيم اجملتمع ونظمه وتقاليده

 برامج اإلقامة الدائمة يف املؤسسات الداخلية واالبتعاد عن عزل املعوقني           تقليل -ب
 .اجملتمععن 

وتنويـع اخلـدمات التربويـة     والدهتم االهتمام بربامج تربيتهم وتعليمهم منذ      -ج
 .املقدمة هلم

نه قد توصلت كالً مـن دراسـة بركينـدرج          أ) م١٩٧٧( زهران   حامد ويذكر
اعتباره شخصية ذات قدرة    بفهم الشخص األصم و   أسيئ   ما اًنه كثري أوفينست إىل   



 يعترب  هنإ منطويا، و ألنه ال ينتبه ف      ويصبحعقلية منخفضة، وبالتايل يتعرض لإلمهال      
 شائعة لألصم من قبل املعلمـني       صفات وعنيد وعدواين ومهمل، وهناك      غري خيايل 

 وسوداوي وغري صـادق     وشكاكنه كسول عقليا وغري منتبه      أالذين يدرسونه منها    
 .وعدواين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الصم باململكة العربية السعودية :رابعاً

 
طار النظري الصم باململكة العربية السعودية سوف نتناول يف هذا اجلزء من اإل

 : بالنقاط التالية
 .حجم املشكلة باململكة العربية السعودية-١
 نبذة عن تطور تعليم الصم باململكة العربية السعودية-٢
 السعودية العربية اململكة يف الصم تعليم أهداف-٣
 :االبتدائية املرحلة للصم والربامج باملعاهد القبول شروط-٤
 للصم التعليمي السلم-٥
 العام التعليم مدارس يف للصم امللحقة الفصول برامج-٦
 الدمج مفهوم-٧
 الدمج أهداف-٨
 الدمج تنفيذ أشكال-٩
 الدمج  حنو عامة اجتاهات-١٠
 الصم لدى اإلشارة لغة إثراء يف الدمج أمهية-١١

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 -: باململكة العربية السعوديةاملشكلة حجم-١

 الوطين ألحباث اإلعاقة والتأهيل وإعادة التأهيـل        املشروع أجراها   يف دراسة 

 مـن   ٪٦,٦هـ كانت نسبة اإلعاقة السـمعية       ١٤١٧داخل اجملتمع السعودي يف     
 يف هذا    أجريت حديثةدراسة    يف   و ، مشلت العينة مجيع األعمار      حيثجممل العينة   

للعلـوم و التقنيـة      زعبد العزي م عن طريق مدينة امللك      ١٩٩٨ عام   يف كانتاجملال  

 ٪١٣ باإلعاقة السمعية وكانت نسبة اإلعاقة السمعية        املهتمنيوفريق من الباحثني    
 لديهم إعاقة مسعية    ٪٢,٦ الدوائي أو اجلراحي،     للعالجحاالت قابلة   ٪١٠,٤منهم  

.(  من اخلفيف إىل املتوسط إىل الشديد      يتدرجدائمة أي ضعف مسعي حسي عصيب       
 )  م٢٠٠٠,  الرياض–عاقة والتأهيل املؤمتر الدويل الثاين لإل

   : تعليم الصم يف اململكة العربية السعودية تطور عن نبذة-٢
ة عن   كفل اإلسالم للمعوق حقه يف التعليم وغريه من احلقوق دون تفرق           قدل
 للمملكة العربية السعودية اهتمام كبري يف هـذا اجملـال           كان ومن هذا املنطق     غريه

 .والبنات للبنني والربامج متمثالً يف فتح املعاهد
 ينهـ أنشـئ أول معهـد     ١٣٨٤أنه يف عام    ) هـ١٤٠٦( املعارف   وزارة وتشري

  وكـان  الرياض، يف منطقة    تواآلخر للبنا  للبنني   االبتدائيللصم وهو معهد األمل     
 طالباً يعمل به سبعة من      ٢٧ طالهبا بلغ عدد    فصول، يضم آنذاك أربعة     معهد البنني 

 التحضـريية يف النمـو      املرحلةإلداريني وأخذت فصول هذه     امن  املعلمني ومخسة   
ـ ١٣٨٦ التايل   العاميف  والتدرجيي فصارت مخس فصول للبنني        مث ظهـرت    .هـ



 تلـك املعاهـد     لقيـام الفصول االبتدائية مبعاهـد األمـل يف العـام الثالـث            
 جبدة،هـ أنشئ معهد األمل االبتدائي للبنني       ١٣٩١هـ ويف عام    ١٣٨٦/١٣٨٧

 إىل أن   واملدينة تواصل افتتاح املعاهد يف كل من مكة واألحساء وتبوك           مث بعد ذلك  
 .اململكةمشل مجيع أحناء 
 معهداً وبرناجماً يف عـام      ٢٢ أن عدد معاهد األمل ارتفع من        ذكره وجدير

و يبلـغ    والنطق، وبرناجماً للصم وضعاف السمع      معهدا١٤١ً إىل   ١٤١٥/١٤١٦
وذلـك يف   طالب،  ) ٤٠٩٠(الربامج حوايل   عدد الطالب الدارسني هبذه املعاهد و     

إحصائية األمانة العامة للتربية     أوردته   ماحسب  هـ  ١٤٢٤-١٤٢٣العام الدراسي   
 .هـ١٤٢٣/١٤٢٤للعام وزارة املعارف اخلاصة ب

 سبق يتضح تزايد اهتمام الدولة  رعاهـا اهللا علـى مـدى              ما خالل   ومن
 من أبناء اجملتمع للتعليم     ةئة العزيز  وفتح اجملال هلذه الف    الصمالسنوات املاضية بتعليم    

 . اإلميان العميق بدورهم يف خدمة دينهم ووطنهممنوالتدريب انطالقاً 
 : الصم يف اململكة العربية السعوديةتعليم أهداف-٣

 ورعاية املعـوقني مـع املبـادئ        وتعليم أهداف برامج الدولة لتربية      تتوافق 
وخـالل  .  الشريعة اإلسالمية  تضمنتها  والتوصيات واحلقوق الطبيعية للمعوقني اليت    

 هبذه الفئة وذلك من     االهتمامعلى زيادة   السعودية  هذا العقد عملت اململكة العربية      
 لتمكن املعوق   باملعوقنيخالل تكثيف برامج الرعاية وتوفري مجيع اخلدمات اخلاصة         

م الصـم    أهداف تعلي  يليوفيما  . من االندماج يف اجملتمع وليصبح عضواً فعاالً فيه       
 : باآليت
 .تناسب مع قدراهتم واستعداداهتمت وتعليم الصم باستخدام وسائل تربية -١
 الستثمارها يف اكتسـاب اخلـربات       الصم احلواس املتبقية لدى     وتدريب تنمية -٢

 .واملعارف



فضل اخلدمات  أ املناسب من املعرفة واملهارات املناسبة وتقدمي        بالقدر تزويدهم -٣
واالجتماعية املناسبة لكي يتكيفوا مع اجملتمع الذي يعيشـون          والنفسيةالصحية  

 .فيه 
 ومشـاركتهم يف نشـاطات      الصم والعقبات اليت قد حتول دون       املوانع إزالة -٤

 .املختلفةاجملتمع 
 الكتساب مهارات مهنية تتناسب مع ظروفه وإمكاناته لتساعده         الطالب تأهيل -٥

ـ      يكـون على كسب عيشه حىت       املعـارف، وزارة  ( ه   معتمـداً علـى نفس
  ) ١٢ :هـ١٤١٢

 األهداف ميكن القول بأن اململكة العربية السعودية ممثلـة بـوزارة            هذه ضوء   ويف
 ت العامة للتربية اخلاصة قد عملت على االهتمام هبذه الفئة وترمج          األمانة/ املعارف

 إىل واقع ملموس بالتخطيط والتنظيم واإلشراف على تنفيـذ تلـك            األهدافهذه  
 .بالصم املتعلقةامج الرب
 :االبتدائيةاملرحلة ب القبول باملعاهد والربامج للصم شروط-٤

 بالقواعد التنظيمية ملعاهـد     ذُِكرت كما باملعاهد والربامج للصم     القبولشروط  إن  
 :يلي وبرامج التربية اخلاصة هي كما

   ديسبل فأكثر يف أفضـل األذنـني مـع          ٧٠ فقد السمع من     درجة تكون   أن -١
 . تقرير من جهة خمتصة معتمدةمبوجبخدام املعينات السمعية است
 . صحياالئقا يكون أن -٢
 .درجة٧٥قل ذكاءه عن ي ال أن -٣
 . عوق آخر حيول دون االستفادة من الربنامج التعليميلدية ال يكون أن -٤
 :السلم التعليمي للصم-٥

 املرحلة النهارية
 :التحضريية ملرحلةا



 إىل هتيئة الطفل األصم للدراسة يف ةلة التحضريياملرحهتدف الدراسة يف 
 و تدريب قدراته لديه، اللغوية ةتنمية الثرواملرحلة االبتدائية من خالل 
 و اإلمكان، عيوب النطق قدر جالتعليمية، وعالالسمعية و توظيفها يف العملية 

 )م١٩٩٩املوسى، (  .للتعلم األساسية بعض املهارات إكسابه
 
 
 



 :تدائيةاملرحلة االب
املرحلة  منهج نمنهجا مستمدا ميدرس الطالب يف هذه املرحلة 

 الطالب تمع متطلبا بعد تعديله ليكون منسجماً العام، بالتعليم ةاالبتدائي
 ببالصم مثل، تدري إىل تدريس بعض املقررات اخلاصة باإلضافة الصم،
 و ليمية،التع لديه يف العملية االستفادة من البقايا السمعية على الطالب
 و الفردية، و استخدام املعينات السمعية الشفاه، وقراءة قعلى النطالتدريب 

املوسى، (  .  و األرقام اإلشارية العربية املوحدةاألجبدية اإلشاريةاستخدام 
 )م١٩٩٩

 :املرحلة املتوسطة
 ويتلقى الطالب فيها  ثالث سنوات،ةباملرحلة املتوسط الدراسة مدة

(  .بعض اجملاالت املهنية  إضافة إىلالعام،يرة ملناهج التعليم مقررات ثقافية مسا
 )م١٩٩٩املوسى،

 :املرحلة الثانوية
 ومتتد الصم،استكماالً للسلم التعليمي للطالب تعترب هذه املرحلة 

  : مهاإىل قسمني ملدة ثالث سنوات وتنقسم املناهج الدراسة هبا
 الثقايف  القسم:أوالً
 الثقافة العامة و املعرفة نسم قدرا مناسباً ميدرس الطالب يف هذا الق

 مواد يتلقى الطالب حيث مبالتعليم العااملستمدة من مناهج املرحلة الثانوية 
 االجتماعيات، الرياضيات، ،ةاللغة اإلجنليزي العربية، اللغة اإلسالمية،التربية 

  )م١٩٩٩املوسى، (  .التربية البدنية
 
 
 
 
 
 



 القسم الفين :ثانياً
 أحدهااجملاالت املهنية يتخصص الطالب يف  عددا منهذا القسم يضم  حيث
 التمديدات الضوئي، التصوير اآليل، بالكاتبة، احلاس اآللة  السكرتارية،وهي

 )م١٩٩٩املوسى، (  .الزخرفة  الديكور والكهربائية،
 التعليم املسائي للصم 

التعليم يف السن  البالغني الذين فاتتهم فرصة الصم إىلمتتد برامج تعليم 
 املسائي، عرب برنامج حمو األمية مثل زمالئهم،املدرسية ويرغبون يف التعلم 

يف مرحليت املتوسطة و الثانوية   بالدراسة وكذلك ملن ال تسمح هلم ظروفهم
 برامج مسائية يف دراستهم يفكمال الفنية النهارية حيث تتاح هلم الفرصة إل

 عن فصول ةالربامج عبار وهذه املسائية،فنية املرحلة املتوسطة و الثانوية ال
  )م١٩٩٩املوسى، .( ملحقة مبعاهد األمل أو مبدارس التعليم العام

 :األمية مرحلة حمو
 معاهد وبرامج األمل االبتدائية  هذه املرحلة مناهج أثناءيتلقى الطالب

 ومنهج السنة األوىل،درس الدارس منهج الصفني األول و الثاين يف  يولكن
 و منهج الصفني اخلامس والسادس الثانية، يف السنة الرابعلصفني الثالث و ا

  )م١٩٩٩املوسى،.( يف السنة الثالثة
 :املسائية مرحلة املتوسطة

 الفرصة للطالب خرجيي برامج حمو إتاحة وألمهية ةحمو األميامتدادا ملرحلة     
 يتلقى  سنوات،ثالث الدراسة يف هذه الربامج راملسائية، حيث تستماألمية 

  )م١٩٩٩املوسى،.( معاهد وبرامج األمل املتوسطة الدارس أثناءها مناهج
 
 



 
 
 :املسائية مرحلة الثانوية

فيها  ةتستقبل هذه املرحلة طالب خرجيي املرحلة املتوسطة وتستمر الدراس
الثانوية  سنوات يتلقى الدارس أثناءها مناهج معاهد وبرامج األمل ثثال

   )م١٩٩٩ى،املوس.( الفنية
 :برامج الفصول امللحقة للصم يف مدارس التعليم العام-٦

بدأت األمانة العامة للتربية اخلاصة ومتشيا مع االجتاهات التربوية احلديثة حنو            
 مع أقراهنم يف التعليم العام يف تطبيق هذا االجتاه يف جمال الصـم  الصمدمج الطالب  

 العادية مبنطقة اجلوف مث بعد ذلك       هـ ففتحت فصوالً ملحقة باملدرسة    ١٤١١عام  
بدأَ انتشار هذا االجتاه يف مناطق وحمافظات أخرى باململكة العربية السعودية إىل أن             

برناجما ، ويتلقى الطالب الصم يف تلك        ) ٩٥(  هـ     ١٤٢٤ /١٤٢٣بلغت عام     
  .الفصول مقررات ثقافية مسايرة ملناهج التعليم العام ، على يد معلمني متخصصني 

 :مفهوم الدمج-٧
       الدمج ُيقصد به يف التربية اخلاصة بأنه تعليم التالميـذ ذوي االحتياجـات             
اخلاصة يف صفوف املدارس العامة بالتعليم حبيث يتم تزويدهم ببيئة طبيعية حيـث             

 )م١٩٨٤وائل مسعود (يتلقى هؤالء التالميذ التعليم مع أقراهنم العاديني
لعل من أبرزها تعريف كوفمـان وزمالئـه        وقد ظهرت تعريفات عديدة     

على الرغم من قدمه إال أنه يعترب أكثر التعريفات مشولية وشيوعا فهـم             ) م١٩٧٥(
هو دمج الطالب غري العاديني املؤهلني مع أقراهنم دجما         " يرون أنَّ املقصود بالدمج     

قـر  زمنيا ، تعليميا ، واجتماعيا ، حسب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة ت            
حسب حاجة كل طفل على حدة ويشترط فيها وضوح تام ومسئولية لدى اجلهاز             

 )م٢٠٠٠املوسى،.(اإلداري والتعليمي والفين يف التعليم العام والتربية اخلاصة



الدمج بأنه التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفـال       Tretpel       ويعرف تريتبل   
اسية العادية جلزء من اليوم الدراسـي       املعوقني واألطفال العاديني يف الصفوف الدر     

 )م١٩٩٦اخلطيب،.(على األقل
وجند أن هناك من يعرف الدمج على أنه تزويد األطفال ذوي االحتياجات            
اخلاصة بالربامج التعليمية اليت تقابل احتياجاهتم التعليمية يف املدارس العامة بأشكاهلا           

دامه لضـمان مشـاركة      اسـتخ  ن تشمل أيضا استخدام أقصى ما ميك      واملختلفة،  
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلياة االجتماعية، والتعليمية بشكل عام يف           

 .املدارس العامة
 :أهداف الدمج-٨

 :لتطبيق عملية الدمج هناك أهداف البد من حتقيقها وهي كما يلي
 . التقليل من الفوارق االجتماعية والنفسية بني األطفال أنفسهم-١
طفل وأسرته من الوصمة اليت ميكن أن خيلقها وجـوده يف املـدارس              ختليص ال  -٢

 .اخلاصة
 فرصة أفضل ومناخ أكثر تناسبا لينمـو منـوا أكادمييـا            األصم إعطاء الطفل    -٣

 .واجتماعيا ونفسيا سليما
 وزيادة دافعيته حنو التعليم وحنو تكوين عالقات        األصم حتقيق الذات عند الطفل      -٤

 .رياجتماعية سليمة مع الغ
 من كوهنا اجتاهات سلبية إىل  األصم تعديل اجتاهات الناس وتوقعاهتم حنو الطفل        -٥

 .اجتاهات أكثر إجيابية
 من كوهنا   األصم تعديل اجتاهات األسر وتوقعاهتم وكذلك املعلمني حنو الطفل          -٦ 

 .اجتاهات سلبية إىل اجتاهات أكثر إجيابية
 ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس       من الناحية االقتصادية فإن دمج األطفال      -٧

العامة يكون أقل تكلفة مما لو وضعوا يف مدارس خاصة ملـا حتتاجـه تلـك                



املدارس من أبنية ذات مواصفات خاصة وأجهزة متخصصة مـن العـاملني            
 .باإلضافة إىل اخلدمات األخرى

ـ          الصم أن دمج األطفال     -٨ ة  مع العاديني يساعد هوالء يف التعرف على هذه الفئ
من األطفال عن قرب وكذلك تقدير احتياجاهتم اخلاصة وبالتـايل تعـديل            

 ) ٢٠، م١٩٨٤وائل مسعود، ( اجتاهاهتم 
 



 :أشكال تنفيذ الدمج-٩
هناك أشكال عديدة لتنفيذ عملية الدمج للصم يف املدارس العادية يف اململكة العربية             

 :السعودية، وقد حددها املختصني باألشكال التالية
 يف املدارس العادية طوال اليوم الدراسـي        الصمحيث يتعلم الطلبة    : لكاملالدمج ا 

لتعليمهم مع األطفال العاديني يف الصف الدراسي ويقوم مبساعدهتم عن طريق املعلم            
املتجول، أو برنامج غرفة املصادر أو برنامج املعلم املستشار أو برامج املتابعـة يف              

 )م٢٠٠٠املوسى، . ( التربية اخلاصة
 هذه من خالل استحداث برامج فصول خاصـة ملحقـة        قوتتحق: لدمج اجلزئي ا

 بفصل خاص هبم باملدرسة يتلقون الرعاية       الصمباملدارس العادية حيث يتعلم الطلبة      
التربوية والتعليمية اخلاصة يف إطار جمموعات خاصة يقوم بتعليمهم متخصصون يف           

 .التربية اخلاصة
يف ) م١٩٧٤(ث للهيئات العاملة يف جمال رعاية الصم        وقد أوصى املؤمتر العريب الثال    

من توصياته، بافتتاح شعب خاصة باألطفـال الصـم         ) ثانيا(من البند   ) ٣(الفقرة  
 ).فصول ملحقة( وضعاف السمع، ُتضم للمدارس العادية
 مع العاديني يف املـدارس رغـم مـا          الصموقد تباينت االجتاهات العامة حنو دمج       

مني تربوية ونفسية واجتماعية خمتلفة وقـد بـرزت ثـالث            عليه من مضا   يينطو
 : اجتاهات حنو عملية الدمج

 :اجتاهات عامة حنو الدمج هي-١٠
 اجتاه يعارض بشدة ذلك املبدأ ويرى أن تعليم األطفـال ذوي االحتياجـات              -١

 .اخلاصة يف املدارس اخلاصة هبم حيقق أكرب فائدة من الربامج املدجمة
 الدمج وتطبيقه ملاله من اثر يف تعديل اجتاهات اجملتمع والتخلص            اجتاه يؤيد مبدأ   -٢

 .من العزلة للمعاقني



 اجتاه حمايد يرى أصحابه أن هناك فئات ليس من السهل دجمها و إمنا يتم تقدمي                -٣
لذا فـإهنم يؤيـدون دمـج ذوي        . اخلدمات هلم من خالل مؤسسات خاصة     

فوزية .      ( عاقات الشديدة اإلعاقات البسيطة بينما يعارضون دمج ذوي اإل      
 ).١٦-١٥م،١٩٩٧أخضر،

 :أمهية الدمج يف إثراء اللغة لدى الصم -١١
يتمثل اهلدف الرئيسي من الدمج تعليم الطالب الصم حبيث تتاح هلم فرص            

لذا كان من املفاهيم الرئيسة للعمل مع مجيـع         . املشاركة االجتماعية لسائر الناس   
ولكن جيـب أن نضـع يف       . خاص مفهوم الدمج   املعاقني بشكل عام والصم بشكل    

 على الدمج من عواقب يف جمال االتصال فقد يتعرضون خلطـر            باالعتبار ما يترت  
العزل إن هم أُدِمجوا مع أشخاص يسمعون دون أن تتاح هلـم فـرص االتصـال               

 لألشخاص الصم أن ميارسوا حياهتم ويشاركوا املشاركة   نبغريهم من الصم وال ميك    
لذلك جيب أن تتاح إمكانية     . نتجة إال إذا توافرت الشروط اليت تناسبهم      الفعالة وامل 

االلتقاء بغريهم من الصم والعاديني والذين يكون مفهوم الذات لديهم إجيـايب مبـا       
يعطي هؤالء فرص اختاذ القرارات اليت تنظم حياهتم مما يكسبهم الثقـة بـالنفس              

 .بشكل افضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املبحث الثاين
 السابقةالدراسات 

 
 :سوف يتناول الباحث يف هذا املبحث النقاط التالية

 

  السابقة اخلاصة مبفهوم الذات لدى الصمالدراسات:أوالً
  الصم عند الذات ملفهوم السابقة الدراسات على التعليق: ثانياً

    الصم لدى العدواين بالسلوك اخلاصة الدراسات:ثالثاً
 العدواين للسلوك قةالساب الدراسات على التعليق: رابعاً
 يلي فيما السابقة الدراسات من الدراسة استفادة: خامساً

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 : السابقة اخلاصة مبفهوم الذات لدى الصمالدراسات:أوالً
 م١٩٧٨:دراسة رشاد موسى -١
 " الدية وعالقتها مبفهوم الذات لدى املراهقني الصم الو االجتاهات"

 ثر اإلقامة داخـل وخـارج املؤسسـات       أراسة إىل الكشف عن      الد هذه توهدف
 لالجتاهات الوالد يه وعالقتها بتقبـل الـذات         الصم على إدراك املراهقني     الداخلية

مـا   أصـم ممـن تتـراوح أعمـارهم          مراهقـا )٧٨(لديهم وتكونت العينة من     
 : ، وتوصلت الدراسة إىل ما يليةسن) ٢٠ـ١٥(بني

 املراهقـون   عليهاالدرجات اليت حصل     توجد عالقة ارتباطيه بني      ال .١
بـاء كمـا    الصم املقيمون بالقسم الداخلي باملدرسة يف اجتاهات اآل       

 األبناء ودرجاهتم يف بعد تقبل الذات، كما تبني عدم وجود           يدركها
 اليت حصل عليها املراهقـون الصـم        الدرجاتعالقة ارتباطيه بني    

ا يدركها األبناء    كم األمهاتاملقيمون بالقسم الداخلي يف اجتاهات      
 اجتـاه   بنيت عالقة دالة    دِجودرجاهتم يف عد م تقبل الذات، بينما وُ       

احلماية الزائدة وتقبل الذات، وعالقة داله سالبة بني اجتاه اإلمهـال           
 . الذات لدى املراهقني الصم املقيمني إقامة داخليةوتقبل

قـون   املراه عليها توجد عالقة ارتباطيه بني الدرجات اليت حصل         ال .٢
الصم املقيمون مع أسرهم يف اجتاهات اآلباء كما يـدركها األبنـاء           

 يف بعد تقبل الذات، يف حني وجدت عالقة دالة سالبة بني            ودرجاهتم
 الذات، وال توجد عالقة بني الـدرجات الـيت          وتقبلاجتاه اإلمهال   



 أسـرهم يف اجتاهـات      مـع حصل عليها املراهقون الصم املقيمون      
 األبناء ودرجاهتم يف بعد تقبل الذات، بينمـا         األمهات كما يدركها  

 عالقة سالبة بني اجتاه التدليل وتقبل الذات لدى املـراهقني           وجدت
 .  أسرهمالصم املقيمون مع 

 م١٩٨٠:Graryدراسة جراري  -٢
 " الصم ذوي اآلباء العاديني األطفال النفسي لدى التوافق"
نفسي لدى األطفال الصم الذين      الدراسة إىل الكشف عن التوافق ال      هذه تهدفقد  و

وتكونت .وأقراهنم الذين يستخدمون التواصل الكلي    , الشفهييستخدمون التواصل   
طفـل يسـتخدمون    ) ١٣( عادي السمع منهم       باءآلطفال أصما   ) ٢٦(العينة من   
طفل يستخدمون التواصل الكلي وتتراوح أعمارهم ما بني        ) ١٣(و,  الكلي التواصل

 :راسة إىل ما يلي الدسنه،وتوصلت) ١١ـ٧(
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات األطفـال الصـم            ال .١

 يستخدمون طريقة التواصـل الشـفهي وأقـراهنم الـذين           الذين
 . النفسي ومفهوم الذاتالتوافقيستخدمون التواصل الكلي يف 

 الشفهي اجتاهات اآلباء واملدرسني حنو استخدام طريقة التواصل         إن .٢
ن لطريقة  إمن استخدام طريقة التواصل الكلي، و     كانت أكثر إجيابية    

 كبريا يف ارتفاع مستوى التوافـق النفسـي         اً تأثري الشفهيالتواصل  
 .الصمومفهوم الذات لدى األطفال 

 على توافق أطفاهلم    كبري اجتاهات اآلباء حنو أطفاهلم كان هلا تأثري         إن .٣
 .النفسي أكثر من تأثريات املدرسني حنو أطفاهلم الصم

 م١٩٨٥:Michaelميشيلاسة در -٣
 " الصم وأبعاد تواصلهم األسري للطلبة بني تقدير الذات العالقة"



 الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني تقدير الذات لدى الطـالب            هذه تهدفقد  و
طالب أصم مت تقسـيمهم إىل      ) ٤٠( وتكونت العينة من     األسريالصم والتواصل   

 :جمموعتني
 . أصم آلباء صمطالبا) ٢٠ (األوىل اجملموعة
 : وتوصلت الدراسة إىل ما يلي، السمعيطالبا أصم آلباء عاد) ٢٠ (الثانية اجملموعة
 باملقارنـة  األطفال الصم آلباء صم لديهم تقدير عال لـذواهتم           إن .١

 . السمعباء عاديبأقراهنم الصم آل
 األطفال الصـم    لدى عالقة ارتباطيه موجبة بني تقدير الذات        توجد .٢

 .فعالية مع أسرهموتواصلهم ب
 م Warren&Hasenst١٩٨٦دراسة وارن وهسنستاب -٤
 "تتراوح اإلعاقة من الشدة إىل العمق (األصم الذات للطفل مفهوم" 
 الدراسة إىل حتديد املتغريات األكثر تنبؤا مبفهوم الذات لدى الطفل           هذه تهدفقد  و

 : إىل ما يليالدراسة وتوصلت ، ومدى تأثريها عليهالصم
 لـدى   الذاتروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات مفهوم          ف توجد .١

الطلبة الصم والعاديني على مقياس الذات األخالقية والسلوك لصاحل الطلبـة    
 .الصم

 لدى  الذات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات مفهوم           ال .٢
 ،البدنيـة  الـذات "الطلبة الصم والعاديني على املقاييس الفرعية األخـرى         

أيضـا  .واالجتماعية، واألسرية، والشخصية، ورضا الذات اإلجيابية الكليـة       
 صمم اآلباء   أن" وتؤكد النتيجة القائلة     ها أن نتائج الدراسة تتفق مع     إىليشري  

ليس هو العائق أو املانع لتقدير الذات       ) مضايق  (سار  عائق غري  ميثلالذين قد   
 .لدى أطفاهلم

 م١٩٩٢:دراسة محدي شحا ته -٥



 حنو أطفاهلما الصم وعالقتها مبفهوم الذات لدى هؤالء األطفال          الوالدين اهاتاجت"
" 
 طبيعة االجتاهات الو الدية جتاه األطفال       لىع  الدراسة إىل التعرف   هذه تهدفقد  و

وتكونت العينة من   .الء األطفال ؤلدى ه ات   االجتاهات مبفهوم الذ   هذهالصم وعالقة   
عاما، ومت جمانسـة عينـة      )١٣ـ٩( ما بني     تتراوح أعمارهم  ممنطفال أصم   ) ٥١(

 واإلقامة مع أسرهم ،وأن يكونوا من تالميـذ         الذكاء،الدراسة من حيث مستوى     
باء وأمهات هـؤالء األطفـال      آ وكذلكمدارس األمل للصم وضعاف السمع ،       

 : الدراسة إىل ما يلي  ،وتوصلتالصم
التسلط، احلماية،   ( عالقة ارتباطيه سالبه بني اجتاهات الوالدين السالبة       توجد .١

 الـذات   مفهوموبني  ) الزائدة، اإلمهال، القسوة، التذبذب، التفرقة، التدليل     
 .لدى األطفال الصم

) لوا لدية االسوية  ( عالقة ارتباطيه موجبة بني اجتاهات الوالدين املوجبة         توجد .٢
 .ومفهوم الذات لدى األطفال الصم

 هي احلماية الزائدة، القسوة،     الصملوا لدية شيوعا عند آباء      ا االجتاهات   أكثر .٣
 .اإلمهال، التسلط

 م١٩٩٣ Mootilal دراسة موتيالل -٦
 " أشكال التوافق االجتماعي لدى املراهقني الصم يف مواقف تعليمية متنوعة"

هذه الدراسة إىل التعرف على التوافق االجتماعي لـدى          تهدفقد  و
، الـدمج،   بيئـة العـزل   (املراهقني الصم يف بيئـات تعليميـة متنوعـة          

 وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني ).لالتكام
 :مراهقا أصما مت توزيعهم على البيئات التالية) ٧١(اجملموعة األوىل وتضم 

 .مراهقا أصما) ٣٩(مواقف العزل وتضم  .١
 .مراهقا أصما) ١٥(مواقف التكامل وتضم  .٢



 .مراهقا أصما) ١٧(مواقف الدمج وتضم  .٣
 .راهقا عادي السمعم) ٥٢(اجملموعة الثانية وتضم 

 :يلي الدراسة إىل ما وتوصلت
إن املراهقني الصم يف مواقف التكامل قد حققوا توافقا اجتماعيا أفضل من            

 حقق املراهقون الصم ذوو مواقـف التكامـل         اأقراهنم الصم ذوى بيئة العزل، كم     
 .والدمج معا مستوى من التوافق االجتماعي مشابه ألقراهنم عادي السمع

ص الدراسة أن مواقف التكامل توفر اخلربة االجتماعيـة املتكاملـة      وتستخل
وتوصي الدراسة باالستراتيجيات اليت من شأهنا زيـادة التفاعـل          .. للطالب الصم 

 .االجتماعي بني املراهقني الصم وعادي السمع
 م١٩٩٤ Hairston دراسة هريستون -٧
ـ     حتليل مقارن ملفهوم الذات لدى الطلبة الصم من خالل        "  ة الساللة، اجلـنس، البيئ

 " التعليمية 
ـ     هدفقد  و  يف ضـوء  مت الدراسة إىل املقارنة بني مفهوم الذات لدى الطلبـة الص

طالبـا مـن    ) ٦٤٠(وتكونت عينة الدراسة من     .ةمتغريات الساللة، اجلنس، اإلقام   
من طالب  )١٣٧(من طالب الصم البيض ،    ) ٥٣٠(الصم وضعاف السمع ،منهم     

 :ي الدراسة إىل ما يلوتوصلت.الصم السود 
 اختالفات ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات لدى الطلبة الصم           دال يوج  .١

 .تبعا للساللة
 اختالفات ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات لدى الطلبة الصم           دال يوج  .٢

 .تبعا لإلقامة
الطلبة الصم السود من الذكور يف املدارس املركزية لـديهم مفهـوم ذات              .٣

 .رنة بأقراهنم الصم السود من الذكور يف املدارس احملليةموجب باملقا



اإلقامة عامل ذو داللة إحصائية لصاحل السود من الذكور وليس لصاحل الصم             .٤
 .السود من اإلناث أو لصاحل الصم البيض بوجه عام

 م ١٩٩٥ Paulinne  دراسة بولني -٨
 )" خلقيا أو مكتسبا (الصمحتديد مفهوم الذات لألفراد "

ت الدراسة إىل التعرف على مستوى مفهوم الذات لدى األفـراد           هدفقد  و
.  للتحقق من االفتراض القائل أن مفهوم الذات لدى الصم أقل من العـاديني             الصم

عادي السمع ممـن    )٢٥(أصما وضعيف مسع، و     ) ٢٨(وتكونت عينة الدراسة من     
فهـوم  أن م : عاما وتوصلت الدراسـة إىل    )٦٠ـ٢٠( تتراوح أعمارهم ما بني         
 . السمع أقل من أقراهنم عادي السمعفالذات لدى الصم أو ضعا

 م١٩٩٧  Kappy  دراسة كايب -٩
 "العالقة بني إدراكات الوصمة ومفهوم الذات لدى املراهقني الصم "
الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني إدراكات الوصم ومفهوم الـذات        تهدفقد  و

ن املراهقون الصم حيظون بالتوافق مثـل       للمراهقني الصم وذلك لتحديد ما إذا كا      
مت .طالبا من املراهقني  )١٨٥(وتكونت عينة الدراسة من     .أقراهنم عادي السمع أم ال    

 :يتقسيمهم على ما يل
 .مراهقا أصم) ٥٠(جمموعة املراهقني الصم ذوو التواصل الشفهي وعددهم  - أ
 .صممراهقا أ) ٥٣(جمموعة املراهقني الصم ذوي التواصل الكلي وعددهم  - ب
 .مراهقا) ٨٢( جمموعة املراهقني عادي السمع وعددهم - ج

 :يوتوصلت الدراسة إىل ما يل
على أنه عجز أكثر من     ) الصمم(إدراك الطالب الصم ذوو التواصل الشفهي      .١

 .الطالب الصم ذوو التواصل الكلي
حصل الطالب الصم ذوو التواصل الشفهي على مستوى عاٍل ملفهوم الذات            .٢

 . باملقارنة بأقراهنم ذوو التواصل الكلياملتعلق بسلوكهم



مفهوم الذات لدى الطلبة عادي السمع أعلى بصفة عامة باملقارنة بـأقراهنم             .٣
 .الصم ذوو التواصل الشفهي، والكلي

توجد فروق ذات داللة يف اجتاهات الطلبة عادي السمع والصم حنو الصـم              .٤
 إدراكهم   الصم ذوو التواصـل الشـفهي لـدي        بوالصمم كإعاقة، فالطال  

 .موجب للصمم كإعاقة باملقارنة بأقراهنم عادي السمع
 



 م Van Gurp١٩٩٨ دراسة فان جرب -١٠
 "اخلارجي للطالب الصم يف بيئات تعليمية خمتلفة /مفهوم الذات والتوجه الداخلي "
إىل التعرف على آثار البيئات التعليمية املختلفة علة مفهـوم الـذات             تهدفقد  و

طالبا من  ) ٩١(وتكونت عينة الدراسة من     .اخلارجي للطلبة الصم  /والتوجه الداخلي 
وتوصلت الدراسة إىل   ) الدمج  /العزل  (الصم من بيئات تعليمية خمتلفة تتمثل يف بيئة         

 :يما يل
إن الطلبة الصم الذين اندجموا مع العاديني يتمتعون بتوجه داخلي و إدراكات             .١

 .ذات أحسن يف القدرة على القراءة
وق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الصم آلبائهم أو آلباء عادي            فر دال توج  .٢

السمع أو بني الطلبة الصم الذين يستخدمون معينات مسعية أو لغة اإلشـارة       
ـ                هيف تواصلهم مع اآلخرين يف أي بعد من أبعاد مفهوم الـذات أو التوج

 .اخلارجي/الداخلي
 م ١٩٩٩.John,e al  دراسة جون وآخرون -١١

 "جتديدا ت مفهوم الذات للطفل األصم وضعيف السمع "        
 االجتماعيـة،   ةالدراسة إىل مناقشة تأثريات النمو اللغوي املبكر، التنشئ        تهدفقد  و

 البيئة التعليمية على منـو مفهـوم الـذات للطفـل األصـم وضـعيف                جومناذ
 -:وتكونت العينة من جمموعتني من األطفال.السمع

 .م أطفال صم وضعاف آلباء ص-
 . أطفال صم وضعاف آلباء عاديني-

 :وتوصلت الدراسة إىل ما يلي
ـ            .١  ةاألطفال الصم وضعاف السمع ذوو اآلباء الصم لديهم ذات عال باملقارن

 .بأقراهنم األطفال الصم وضعاف السمع ذوو اآلباء العاديني



األطفال الصم وضعاف السمع يف املدارس الداخلية لديهم مفهوم ذات عال            .٢
بأقراهنم األطفال الصم وضعاف السمع يف فصول املدارس العامـة          باملقارنة  
 .النظامية

من أهم املشكالت اليت واجهت الدراسة بناء مقياس ملفهوم الذات لضعف احلصيلة            
 .اللغوية لدى تلك الفئة

 م٢٠٠٠:دراسة علي عبدا لنيب -١٢
إلعاقـة   العالج األسري يف حتسني مفهوم الذات لدى األطفال ذوي ا          فاعلية مدى"

 "السمعية
 الذات لدى   مفهوم هذه الدراسة إىل تبيني مدى إمكانية حتسني         تهدفقد  و 

 الطفولة  مرحلةيف  ) الصم، ضعاف السمع    (عينة من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية       
 فاعليـة املتأخرة، وذلك باستخدام برنامج العالج األسرى، وتتبع مدى استمرارية          

 طفـال ) ٣٢(وتكونت العينة من  .سن يف فترة املتابعة   هذا الربنامج فيما أحدثه من حت     
ـ ٩(من الصم وضعاف السمع الذكور ممن تتراوح أعمارهم ما بـني           سـنه  )١٢ـ

 : ما يليإىل الدراسة جمموعتني عشوائيتني، وتوصلت إىل العينة تقسم
 الصـم  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات جمموعـة            توجد .١

عة الصم الضابطة يف مفهوم الذات بعـد        التجريبية، ومتوسط درجات جممو   
 . لصاحل جمموعة الصم التجريبيةالربنامجتطبيق 

 ضـعاف  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات جمموعـة           توجد .٢
السمع التجريبية، ومتوسط درجات جمموعة الصم الضابطة يف مفهوم الذات          

 . لصاحل جمموعة ضعاف السمع التجريبيةالربنامجبعد تطبيق 
 الصـم  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات جمموعـة            جدتو .٣

التجريبية، ومتوسط درجات جمموعة الصم الضابطة يف مفهوم الذات بعـد           
 . لصاحل جمموعة الصم التجريبيةاملتابعةفترة 



  -:التعليق على الدراسات السابقة ملفهوم الذات عند الصم: ثانياً
 :                         خالل عدة نقاط هيسوف يتم مناقشة الدراسات السابقة من

 :األهداف
ـ           ومفهـوم   هاهتمت بعض الدراسات بالكشف عن العالقة بني االجتاهات الوالدي

 -Michael١٩٨٥ -١٩٧٨رشـاد موسـى  :الذات لدى الصم مثـل دراسـة  
Warren&Hasensta١٩٩٢محدي شحاته-١٩٨٦. 

ليمية تـأثريا يف التوافـق      بعض الدراسات اهتمت بالتعرف على أكثر البيئات التع       
 Hairston -١٩٩٣ Mootilal : االجتماعي لدى املراهقني الصم مثـل دراسـة  

١٩٩٤- Van Gurp١٩٩٨- John١٩٩٩. 
وبعض هذه الدراسات اهتم مبعرفة تأثري نوع وسيلة االتصال اليت يستخدمها الصم            

 .١٩٨٠Grary – Paulinne١٩٩٥: على مفهوم الذات مثل دراسة
: ر اهتم مبعرفة إمكانية حتسني مفهوم الذات لدى الصم مثل دراسـة           وبعضها اآلخ 
 .٢٠٠٠ عبد النيب
 من حيث:العينة
 : احلجم

 .١٠٣ -٢٦يتراوح حجم العينة من 
 .Hairston١٩٩٤ : مثل دراسةاوبعضها اآلخر كان عدد أفراد العينة كبري

 :اجملموعات
: دراسـة بعضها يقسم العينـة إىل جممـوعتني يف بعـض الدراسـات ومثـل               

Grary١٩٨٠- Michael١٩٨٥- Paulinne١٩٩٥- John١٩٩٩- 
 .٢٠٠٠عبدالنيب

مثـل  ) عاديني  –ضعاف مسع   –صم  (وبعضها مت تقسيم العينة إىل ثالث جمموعات      
  . Kappy١٩٩٧-Paulinne١٩٩٥-Mootilal١٩٩٣ :دراسة



 :املرحلة العمرية
 .معظم الدراسات السابقة اهتمت بدراسة مرحلة الطفولة

 -١٩٧٨رشـاد موسـى     : راسات اهتمت مبرحلة املراهقة مثل دراسـة      بعض الد 
Mootilal١٩٩٣- Kappy١٩٩٧. 

 عاما مثل   ٦٠-٢٠وبعض الدراسات قام بدراسة عينة طولية تتراوح أعمارها بني          
 .Paulinne١٩٩٥ :دراسة

 : اإلحصـائية اآلتيـة    تاستخدمت الدراسات السابقة املعاجلا   : املعاجلة اإلحصائية 
 حتليل  – املتوسطات   بني للفروقT-Test – االحنراف املعياري    – ايباحلس املتوسط
 .التباين
 :توصلت الدراسات السابقة إىل النتائج اآلتية: النتائج
مفهوم الذات لدى الطالب الصم أو ضعاف السمع أقل من أقراهنم عـادي              )١

 .Paulinne١٩٩٥ -١٩٧٨رشاد موسى :السمع مثل دراسة
م أقل من أقراهنم ضعاف السمع مثل دراسة        مفهوم الذات لدى الطالب الص     )٢

 .٢٠٠٠عبدالنيب،
مفهوم الذات لدى الطالب الصم وضعاف السمع يف املدارس الداخلية عايل            )٣

 :مقارنة بالصم وضعاف السمع يف املدارس العادية النظامية مثـل دراسـة  
Hairston١٩٩٤- John١٩٩٩. 

ا توافقا اجتماعيا   مفهوم الذات لدى املراهقني الصم ذوي بيئة الدمج حققو         )٤
 .Mootilal١٩٩٣: أفضل من أقراهنم ذوي بيئة العزل مثل دراسة

 
 
 
 



   : العدواين لدى الصمبالسلوك اخلاصة الدراسات:ثالثاً
 م١٩٦٨إمساعيل، زينب   دراسة-١
وعـادي السـمع مـن حيـث        )كليا وجزئيا ( بني األطفال الصم     مقارنه دراسة"

 "العصابيةاالستجابة 
وعـادي  ) كليا وجزئيا  (الصمالدراسة إىل مقارنة األطفال      هذه   تهدفقد  و 

طفل من البنني   ١٠٠ وكان عدد أفراد العينة      ةوالعصابيالسمع من حيث االستجابة     
. السـمع طفل من البنني والبنات عـادي       ١٠٠والبنات الصم وضعاف السمع، و    

 راستهادمن بني قائمة املشكالت اليت متت       ) العدوان  (نه قد كان    أوكانت النتائج   
وارتفاع نسبة العـدوان    .وعادي السمع ) كليا أو جزئيا  (يف كل من األطفال الصم      

 .عن األطفال العاديني) كليا وجزئيا( الصم عند
 م١٩٨٠احلامي فهمي  دراسة  -٢
 "  االجتماعي وعوامل الشخصية لدى الصم وضعاف السمع النضج دراسة"

 املصابني بالصـمم    طفالاأل هذه الدراسة إىل معرفة الفرق بني        تهدفقد  و 
 ومقارنتـهم   لديهمالكلي واألطفال ضعاف السمع والعاديني يف مسات الشخصية         

 ثـالث طفال وطفلة مقسـمني إىل      ١٥٥وكانت على عينة من     .باألطفال العاديني 
ن هناك فروقـا  أ تشريوكانت النتائج ) صم ـ ضعاف مسع ـ عاديني   (جمموعات 

 الالشعورية جملموعة الصم وضعاف السـمع يف         املئوية لالستجابات  النسبدالة بني   
احلاجة لألمن ـ تقبل الوالدين ـ احلب والعطف ـ األمتالك ـ     :التاليةاحلاجات 

النجاح وكذلك وجود فروقا دالة إحصـائيا  _  ـ املرض  الشفاءتكوين أسرة ـ  
العـدوان  : يف القلق واحلياة االنفعالية مثـل      الصمبني الصم وضعاف السمع لصاحل      

 .لألمان ـ الفشل ـ النكوص ـ احلاجة البدين
 
 



 م ١٩٨٥ Verlaeten دراسة فريالتني-٣
ت الدراسة إىل معرفة االتصال بني جمموعة من األطفـال الصـم            هدفقد  و     

وعادي السمع كذلك مالحظة سلوك واتصاالت أفراد العينة فيما بينـهم أثنـاء             
 :وكانت عينة الدراسة من جمموعتني.األنشطة احلرة

 .طفل أصم)١٥(موعة األوىل مكونة من اجمل •
 .طفال عادي السمع)١٥(اجملموعة الثانية مكونة من  •

 :سنوات وتوصلت الدراسة إيل ما يلي) ٦:٢(تتراوح أعمارهم بني 
األطفال الصم أكثر اسـتخداما للنمـاذج البصـرية والتكتيكيـة            .١

 .لالتصاالت كذلك أكثر استجابةً لإلمياءات الرمزية من العاديني
األطفال الصم حيصلون على درجات مرتفعة يف العدوان غري املباشر           .٢

 .والتعبري عن اخلطر والعدوان الرمزي أكثر من األطفال العاديني
 م١٩٨٩ دراسة رشاد موسى -٤

 "االستجابات العدوانية لدى املراهقني الصم       "
 ت الدراسة إىل معرفة الفروق يف االسـتجابات العدوانيـة بـني           هدفقد  و 

مراهقـا  ) ٩٥(املراهقني الصم واملراهقني عادي السمع وتكونت عينة الدراسة من          
 : ما يليإىلومراهقة عادي السمع وتوصلت 

وجود فروق دالة إحصائية بني املراهقات الصم وعادي السمع يف السـلوك             .١
العدواين حيث ُوِجد أن املراهقات الصم أكثر عدوانية من املراهقـات عـادي    

 .السمع
جود فروق دالة إحصائية بني عينيت الدراسة الكلية من صم وعادي السمع            و .٢

 .يف السلوك العدواين
 
 



 
 م١٩٩١,.Maxon,et al دراسة ماكسون وآخرون -٥

ت الدراسة إىل معرفة تأثري كل من اجلنس والعمـر علـى اإلدراك             هدفقد  و       
-٧(ارهم بـني  أصما تتراوح أعم  )٤١(االجتماعي لدى الصم وتكونت العينة من       

 :وتوصلت الدراسة إىل ما يلي. سنة) ١٩
: األشخاص الصم خيتلفون عن األشخاص العادي السمع يف عدة نواحي مثل      .١

 . و العدوان البدين و التفاعل االجتماعيلالعنف واالنفعا
 .وجد أن السن يؤثر على هذه املتغريات .٢
 مCuthbert,et al١٩٩٣ دراسة كوسبريت وآخرون -٦

ت هذه الدراسة إىل املقارنة بني عناصر سلوكية خمتارة ألطفال صم           دفهقد  و       
)  االحنراف - العدوان   -التعاون  ( مبقارنة سلوكيات    موآخرين عادي السمع، وهتت   

 :وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني يف نفس العمر
  طفال أصم ١٢
  طفال عادي السمع ١٢

 :وتوصلت الدراسة إىل ما يلي
 – العدوان   – األطفال الصم وعادي السمع يف التعاون         فروق بني  دال يوج  .١

 .االحنراف
 .خيتلف األطفال الصم عن األطفال العادي السمع يف السلوكيات واألنشطة .٢
 م١٩٩٣رجب علي  دراسة -٧

 إكلينيكية لبعض مسات الشخصية لدى ضعاف السـمع يف صـعيد            دراسة"       
 "مصر



 السـمع،   ضـعاف الشخصية لـدى     إىل دراسة بعض مسات      تهدفقد  و         
 تلميذا وتلميذة   ٨٤عادي السمع،   ١٠٠ وتلميذة   اً تلميذ ١٨٤وكانت عينة البحث    

 : ضعاف السمع وقد توصلت إىل النتائج التاليةمن
 السمع وعادي السمع    ضعاف فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات        توجد .١

 )  القلقطواء،االنالعدوان، عدم استقالل الذات، عدم الثقة بالنفس، (يف 
 من ضـعاف السـمع      البنني فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات        توجد .٢

 لصـاحل ومتوسطات البنات من ضعيفات السمع يف العدوان، االنطواء، القلق          
 .البنني

 الشخصية يف كل من ضعاف      ومسات عالقة دينامية بني الدوافع الكامنة       وجود. ٣
 اليت أجريـت    اإلكلينيكيةت الدراسة   السمع وعادي السمع من اجلنسني، وقد بين      

 مشكالت  االنسحاب،على احلاالت أن ضعاف السمع يعانون من العدوان، القلق،          
 .يةجنسية مكبوتة، ومسات اكتئاب

 م ١٩٩٤ دراسة نوال مرسي -٨
ت الدراسة إىل ممارسة العالج األسري لتعديل السلوك العدواين لدى          هدفقد  و      

طفال ضـعيفي السـمع     )١٩( عينة الدراسة من     توناألطفال ضعاف السمع، وتك   
 :سنة وتوصلت الدراسة إىل ما يلي)١٥-١٣(تتراوح أعمارهم بني 

وجود فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والقياس البعدي حلـاالت اجملموعـة             
التجريبية نتيجة ممارسة العالج األسري لتعديل السلوك العدواين املوجه حنو الذات           

 . و اآلخرينواملوجه حن
 م ١٩٩٥  دراسة أيهاب عبد الباقي، -٩

 والسلوك العدواين لدى ذوي اإلعاقـة       ةالعالقة بني أساليب املعاملة الو الدي            "
 "السمعية 



ت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أساليب معاملة الوالـدين           هدفقد  و       
ك العدواين لدى هؤالء األبنـاء      كما يدركها األبناء ذوي اإلعاقة السمعية والسلو      

سـنة مـن ذوي   ) ١٢:٩(طالبا تتراوح أعمارهم بني)٧٥٩(وكانت عينة الدراسة   
 :اإلعاقة السمعية وتوصلت الدراسة إىل ما يلي

وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بني كل من أسـلوب القسـوة              .١
م واألب  والتدليل وإثارة الشعور بالنقص والتفرقة والـرفض مـن جانـب األ           

 .والسلوك العدواين لدى األبناء ذوي اإلعاقة السمعية
وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بني أسـلوب احلمايـة الزائـدة              .٢

وأسلوب السواء من جانب األم واألب والسلوك العدواين لدى األبنـاء ذوي            
 .اإلعاقة السمعية

يف بعض مظـاهر    وجود فروق بني الذكور واإلناث ذوى اإلعاقة السمعية          .٣
 .السلوك العدواين لصاحل الذكور

 م١٩٩٧، عمرو علي دراسة -١٠
 الصـحة   جوانب فاعلية برنامج عالجي إرشادي يف حتسني بعض         دراسة"         

 " لنفسية لدى الطالب الصم يف املرحلة الثانويةا
 معرفة مدى فاعلية برنامج عالجي إرشادي يف حتسني         إىل هذه الدراسة    تهدفقد  و
 الصم يف املرحلة الثانوية وكان عـدد        الطالبض جوانب الصحة النفسية لدى      بع

 طالب جمموعة   ٣٠ جمموعة ضابطة و   أصم طالب   ٣٠ من املراهقني الصم     ٦٠العينة  
 بني اجملمـوعتني يف     إحصائيةجتريبية وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة         
لصـاحل اجملموعـة    . النفعايلاكال من التوافق االجتماعي، صورة الذات، التوافق        

 .التجريبية
 -:التعليق على الدراسات السابقة للسلوك العدواين: رابعاً

  :سوف يتم مناقشة الدراسات السابقة من خالل عدة نقاط هي



 :األهداف
اهتمت بعض الدراسات بعمل مقارنة بني األطفال بنني وبنات بالسـلوك            

رشـاد  -١٩٨٠احلـامي -١٩٦٨العدواين عند الصم مثـل دراسـة إمساعيـل          
 .١٩٩٣رجب-١٩٨٩موسى
وبعضها اهتم بدراسة مسات الشخصية لدى ضعاف السمع مثـل دراسـة             .١

 .١٩٩٣رجب
وبعضها اهتم مبمارسة العالج لتعديل السلوك العدواين ألطفـال ضـعاف            .٢

 .١٩٩٤السمع مثل دراسة نوال مرسي
  -: احلجم
ـ       .١  -١٩٦٨ل كانت العينة كبرية يف معظم الدراسات مثـل دراسـة إمساعي

ــامي  ــى-١٩٨٠احل ــاد موس ــاب -١٩٩٣رجــب-١٩٨٩ رش  إيه
  .١٩٩٧ عمرو -١٩٩٥عبدالباقي

 .كانت بعض الدراسات تعتمد على عينة صغرية .٢
 :املرحلة العمرية

ـ           - إمساعيـل  :ن معظم الدراسات اهتمت مبرحلة الطفولة مثل دراسة كـال م
ــامي-١٩٦٨  -١٩٩١ Maxon -Verlaeten١٩٨٥ -١٩٨٠احلــ

Cuthbert ٠١٩٩٥يهاب عبدالباقي أ-١٩٩٣ 
 لقد تناولت مرحلة املراهقة . ١٩٨٩رشاد موسى: أما دراسة-

 : طبيعة العينة
 .مجيع الدراسات تضم أفراد صم وضعاف مسع

 بعض الدراسات اهتمت مبقارنة السلوك العدواين بني الصم وأفراد عاديني مثـل             -
 -١٩٩٣ رجـب    -١٩٨٩ رشاد موسى  -١٩٨٠ احلامي -١٩٦٨دراسة إمساعيل   

Maxon ١٩٩١- Cuthbert١٩٩٣. 



 :املعاجلة اإلحصائية
 –املتوسط احلسـايب    : ( استخدمت الدراسات السابقة املعاجلات اإلحصائية اآلتية     

 ) حتليل التباين –للفروق بني املتوسطات T-Test –االحنراف املعياري 
 
 

 : النتائج
 :اآلتيةتوصلت الدراسات السابقة إىل النتائج 

ات اخلاصة بالسلوك العدواين عند الصـم أن الصـم          توصلت مجيع الدراس   •
 .مرتفعي السلوك العدواين) مراهقني –أطفال (

أمهية وسيلة االتصال بني الشخص األصم واألشخاص العاديني هلا تأثري علي            •
 .السلوك العدواين

عامل اجلنس يؤثر على السلوك العدواين فالذكور أكثر عدوانية من اإلناث            •
 Maxon -١٩٨٩رشـاد موسـى     : لعمريه مثل دراسة  يف خمتلف املراحل ا   

 .١٩٩٥ ي أيهاب عبد الباق-١٩٩١
 :ياستفادة الدراسة من الدراسات السابقة فيما يل: خامساً

          من خالل النظرة الكلية على الدراسات السابقة ملفهوم الذات والسـلوك           
ن هذه الدراسات   العدواين لدى الصم ميكن حتديد أوجه استفادة الدراسة احلالية م         

 :يف النقاط التالية
 :اهلدف

         من خالل االطالع على الدراسات السابقة وجد الباحـث اخـتالف يف            
النتائج اليت توصلت هلا الدراسات السابقة اليت تناولت متغري البيئة التعليمية بالتناقض            

ق النفسـي   فيما بينها فمنها ما أكدت على إن بيئة الدمج ذات تأثري موجب للتواف            
على ) م١٩٩٨فان جروب   (يف حني أكدت دراسة     ) م١٩٩٣موتيالل  (مثل دراسة   

جـون ورفاقـه    (أن بيئة العزل أكثر فائدة من بيئة الدمج وكذلك توصلت دراسة            



 أن الصم وضعاف السمع يف املدارس الداخلية لديهم مفهوم موجب           إىل) م١٩٩٩
ة النظامية ومن هذا التناقض برزت      لذواهتم أعلى من أقراهنم يف فصول املدارس العام       

أمهية البحث يف دراسة العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطـالب             
الصم يف معاهد وبرامج األمل، حيث مل تتوفر أي دراسة عربية أو أجنبية تناولـت               

 مقارنة الطالب يف    كهذا املوضوع،وهذا يعترب اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة وكذل       
 .د والربناجمان ملحقان يف مفهوم الذات والسلوك العدوايناملعه
 :العينة

         استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف عينة الدراسة حيث مل           
توجد أي دراسة تقوم بدراسة العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين مبجتمع            

 ).لحقانةبرناجمان م/معهد (الصم يف بيئات تربوية خمتلفة
 :األدوات

         وجد الباحث ندرة يف األدوات اليت تقيس مفهوم الذات والسلوك العدواين           
 .عند الصم
 :املنهج

       استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد منهج الدراسة وهو           
      .املنهج الوصفي الذي يالئم طبيعة الدراسة

      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 صل الثالثالف
 إجراءات الدراسة

 سوف يتناول الباحث يف هذا الفصل إجراءات الدراسة النقاط التالية
 الدراسة منهج-١
 الدراسة عينة-٢
 الدراسة أدوات-٣
 الدراسة أدوات تطبيق طريقة-٤
  املستخدمة اإلحصائي التحليل أساليب-٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 :منهج الدراسة-١
ليت يستخدمها الباحث لتناول الظـاهرة مـن حيـث          املنهج هو الوسيلة ا    

 . على فهمها وتفسريهادمالحظتها والتحدث عنها مبا يساع
ونظرا لتعدد املناهج يف إجراء البحوث يف العلوم اإلنسـانية، فـان طبيعـة             

وموضوع الدراسة واهلدف منه هو الذي حيدد نوع البيانات املراد مجعها وطبيعـة             
اء الدراسة، حيث اقتضت طبيعة هذه الدراسة االسـتعانة         املنهج املستخدم يف إجر   

باملنهج الوصفي ملناسبته يف التعرف على العالقة بني مفهـوم الـذات والسـلوك              
 .العدواين لدى الطالب الصم

 : عينة الدراسة-٢
    :وصف العينة 

مجيع الطالب الصم بالصف الثاين والثالث متوسط مبعهد األمل  وبرناجمي           
) ٢١-١٣( قان مبدارس التعليم العام الذين تتراوح أعمـارهم بـني           األمل امللح 

 .طالب ) ٨١(مجيعهم باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، ويبلغ عددهم .سنه
 :توزيع العينة وفق متغريات الدراسة

 توزيع العينة تبعا للبيئة التربوية ) ٣( جدول رقم
 النسبة العدد البيئة التربوية

١,٧٤ ٦٠ ملحقانبرناجمان 
٩,٢٥ ٢١ معهد



٪٨١١٠٠ اجملموع
 من أفراد العينة طـالب بالربنـاجمني        ١،٧٤يتضح من اجلدول السابق إن      

امللحقان حيث يوجد مبدينة الرياض برناجمان ملحقان بينما يوجد معهد واحـد            
وهذا دليل على توجه التعلـيم      .  طالب ٢١للمرحلة املتوسطة فقط وعدد طالبه      

السعودية لعملية الدمج الطالب ذو الفئات اخلاصة مبدارس التعليم         باململكة العربية   
 .العام 

 يوضح توزيع العينة حسب املستوى تعليم األب ) ٤( جدول رقم 
 تعليم األم تعليم األب 

 النسبة العدد النسبة العدد مستوى التعليم
٧,٤٠ ٨,١٤٣٣ ١٢ أمي
٨,١٩ ٧,٢٤١٦ ٢٠ ابتدائي
٨,١٩ ١,٣٢١٦ ٢٦ ط متوس
٤,٧ ٣,١٢٦ ١٠ ثانوي
٩,٩ ٦,١٣٨ ١١ جامعي
٥,٢ ٢٥,٢٢ أخرى
 ٪٨١١٠٠٪٨١١٠٠ اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى تعليم أولياء األمور جملتمع الدراسـة            

وكذلك .حيث إن مستوى تعليمهم املتوسطة أو اقل      ٪٦،٧١منخفض حيث أن    

حيث إن مسـتوى    ٪٣،٨٠ثر من   تعليم األمهات فانه يعد منخفضا حيث أن اك       
  .تعليمهم املتوسطة أو اقل

 يوضح مستوى الدخل لالسرة) ٥(جدول رقم
 النسبة العدد مستوى الدخل

 ٤٥,٧ ٣٧ ٣٠٠٠-٢٠٠٠من
 ١٢,٣ ١٠ ٤٠٠٠-٣٠٠١من 
 ٨,٦ ٧ ٥٠٠٠-٤٠٠١من 
 ١٦,٠ ١٣ ٦٠٠٠-٥٠٠١من

 ١١,١ ٩ ٦٠٠١أكثر من



 ٦,٢ ٥ أخرى
 ٪١٠٠ ٨١ اجملموع

 من أفراد الدراسة مستوى الدخل لـديهم        ٦،٦٦دول السابق أن    يتضح من اجل  
 منهم مستوى الدخل لـديهم      ,٤٥حيث أن   . ريال   ٥٠٠٠-٢٠٠٠يتراوح بني   

 . ريال٣٠٠٠-٢٠٠٠بني 
 : أدوات الدراسة-٣

 :مقياس مفهوم الذات
كان اهلدف من تصميم مقياس مفهوم الذات هو التوصل إىل أداة لقيـاس              

ب الصم باملرحلة املتوسطة ومبا يتناسـب مـع طبيعـة           مفهوم الذات لدى الطال   
وخصائص الصم يف هذه املرحلة وبعبارات بسيطة ميكن ترمجتها للطـالب بلغـة             

 . اإلشارة الوصفية ليتم فهمها ومن قبل املفحوص مث االستجابة هلا
 :وإلعداد هذا املقياس اتبع الباحث اخلطوات التالية

 .النظرية اخلاصة مبفهوم الذاتاإلطالع على الدراسات والكتابات  .١
( االطالع على بعض املقاييس اخلاصة مبفهوم الذات للعـاديني ودراسـتها           .٢

 ومقياس بريسون املتـرجم     –ومقياس تنسي املترجم     – Learyمقياس لريي 
 .)وبرنامج من أنا لسعدية هبادر_ 

ن مت االستعانة ببعض فقرات هذه املقاييس وصياغة بنود هذا املقياس حبيـث تكـو             
 .سهلة يستطيع الطالب األصم فهمها بصورة صحيحة بدون غموض

 : املقياستصياغة عبارا
بعد االستعانة بالكتابات والدراسات النظرية واملقاييس اخلاصة مبفهوم الذات          

 ) ملحق أ(عبارة بسيطة احتواها املقياس يف صورته األولية) ٤٥(مت وضع 
 :صدق احملكمني

ولية على جمموعة من احملكمني من أساتذة علم        مت عرض املقياس بصورته األ     
النفس ملعرفة مدى قياس هذه األداة ملفهوم الذات، وقد اتفق مجيع احملكمني بـان              



العبارات تقيس ما وضعت ألجله، حيث بلغت نسبة االتفاق بني احملكمني بصالحية        
وكـذلك مت عرضـه    ) ٣(حسب اجلدول رقم    ٪١٠٠-٧٠العبارات تتراوح بني      

فس احملكمني ملعرفة مدى وضوح العبارات لغويا وكانت نسبت االتفاق بني           على ن 
حسـب اجلـدول    .٪١٠٠-٧٠احملكمني على وضوح بنود املقياس تتراوح بـني         

 ).٦(رقم
 يوضح نسبة االتفاق بني احملكمني على مدى قياس العبارة ملفهوم الذات) ٦(       جدول رقم 

 العبارة تقيس ما وضعت هل 
 لقياسه

لعبارة تقيس ما وضعت  اهل 
 لقياسه

 العبارة تقيس ما وضعت هل 
 لقياسه
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١ ٢ ٣ ٥ ٠ ١ ٩ ١ ١ ٨ 

٪ ١٠ ١٠ ٨٠ 

١٦ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

٣١ 

٪ ٢٠ ٣٠ ٥٠ 
٢ ٣ ١ ٦ ٠ ٠ ١٠ ٢ ٢ ٦ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

١٧ 

٪ ٠ ٠ ١٠٠ 

٣٢ 

٪ ٣٠ ١٠ ٦٠ 

٣ ١ ٢ ٧ ١ ١ ٨ ٠ ١ ٩ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

١٨ 

٪ ١٠ ١٠ ٨٠ 

٣٣ 

٪ ١٠ ٢٠ ٧٠ 

٤ ٠ ١ ٩ ٠ ١ ٩ ١ ١ ٨ 

٪ ١٠ ١٠ ٨٠ 

١٩ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

٣٤ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

٥ ١ ١ ٨ ٠ ١ ٩ ١ ١ ٨ 

٪ ١٠ ١٠ ٨٠ 

٢٠ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

٣٥ 

٪ ١٠ ١٠ ٨٠ 

٦ ١ ٢ ٧ ٠ ٢ ٨ ١ ١ ٨ 
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٢١ 

٪ ٠ ٢ ٨٠ 

٣٦ 
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٢٢ 
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٣٧ 
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٢٧ 
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٤٢ 
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٢٨ 

٪ ٢٠ ٣٠ ٥٠ 

٤٣ 

٪ ٣٠ ٢٠ ٥٠ 

٠ ٢ ٨ ٤٤ ٣ ٣ ٤ ٢٩ ١ ٢ ٧ ١٤ 



 ٪ ٠ ٢٠ ٨٠ ٪  ٣٠ ٣٠ ٤٠ ٪  ١٠ ٢ ٧٠ 

١٥ ٠ ١ ٩ ١ ٢ ٧ ٢ ١ ٧ 

٪ ٢٠ ١٠ ٧٠ 

٣٠ 

٪ ١٠ ٢٠ ٧٠ 

٤٥ 

٪ ٠ ١٠ ٩٠ 

 
 
 
 
 

 احملكمني على مدى وضوح العبارة لغويا بنييوضح نسبة االتفاق  ) ٧(   رقم جدول

 ملقياس مفهوم الذات

  تتسم بالوضوح لغوياالعبارة هل   تتسم بالوضوح لغوياالعبارة هل   تتسم بالوضوح لغوياالعبارة هل 
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لغـة  وبعد ذلك مت عرض املقياس على جمموعة من املتخصصـني بترمجـة             
بنـد حسـب    ) ٣٣(اإلشارة الوصفية، واتفق مجيع احملكمني على إمكانية ترمجة         

بند من بنود املقياس ومت اسـتبعادها       ) ١٢(وعدم إمكانية ترمجة    ) ٧(اجلدول رقم   
 ).٨(وهي العبارات اليت حتمل األرقام يف اجلدول رقم

 على الصم عن للتطبيقعبارة يوضح نسبة االتفاق بني احملكمني على مدى مناسبة ال) ٨(  رقم جدول

 طريق الترمجة

 

 العبارة مناسبة للتطبيق هل
على الصم عن طريق الترمجة 

 اإلشارةبلغة 

 العبارة مناسبة للتطبيق هل 
على الصم عن طريق الترمجة 

 اإلشارةبلغة 
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١٧ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٣٢ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٣ ٥ ٠ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠ ٠ ٥ 

٪ ٠ ٠ ١٠٠ 

١٨ 

٪ ٤٠ ٠ ٦٠ 

٣٣ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٤ ٢ ١ ٢ ٠ ١ ٤ ١ ١ ٣ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

١٩ 

٪ ٠ ٢٠ ٨٠ 

٣٤ 

٪ ٤٠ ٢٠ ٤٠ 

٥ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٣ ٠ ٠ ٥ 

٪ ٠ ٠ ١٠٠ 

٢٠ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٣٥ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٤٠ 

٦ ٥ ٠ ٠ ١ ٠ ٤ ١ ١ ٣ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٢١ 

٪ ٢٠ ٠ ٨٠ 

٣٦ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٧ ٢ ٠ ٣ ١ ١ ٣ ١ ٠ ٤ 

٪ ٢٠ ٠ ٨٠ 

٢٢ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٣٧ 

٪ ٤٠ ٠ ٦٠ 

٥ ٠ ٠ ٣٨ ١ ١ ٣ ٢٣ ٠ ٠ ٥ ٨ 



 ٪ ١٠٠ ٠ ٠ ٪  ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٪  ٠ ٠ ١٠٠ 

٩ ١ ١ ٣ ١ ١ ٣ ٠ ٠ ٥ 

٪ ٠ ٠ ١٠٠ 

٢٤ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٣٩ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

١٠ ١ ١ ٣ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٣ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٢٥ 

٪ ٤٠ ٢٠ ٤٠ 

٤٠ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

١١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ٣ ٥ ٠ ٠ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٢٦ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

٤١ 

٪ ٢٠ ٤٠ ٤٠ 

١٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٥ ٠ ٠ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٢٧ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٤٠ 

٤٢ 

٪ ٤٠ ٢٠ ٤٠ 

١٣ ٥ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٢ ١ ٢ 

٪ ٤٠ ٢٠ ٤٠ 

٢٨ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٤٣ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

١٤ ١ ١ ٣ ٥ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٢٩ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٤٤ 

٪ ٢٠ ٢٠ ٦٠ 

١٥ ١ ٠ ٤ ٢ ١ ٢ ٥ ٠ ٠ 

٪ ١٠٠ ٠ ٠ 

٣٠ 

٪ ٤٠ ٢٠ ٤٠ 

٤٥ 

٪ ٢٠ ٠ ٨٠ 

 
وقد مت استبعاد جمموعة من العبارات اليت امجع احملكمني بعد إمكانية ترمجتها بلغـة              

 )٩(اإلشارة للصم وقد مت حذفها كما يتضح جبدول رقم 
  العبارات اليت ال ميكن ترمجتها بلغة اإلشارة للطالب ومت حذفهايبني أرقام ) ٩( جدول رقم 

 

א ٤٣،٣٨،٣٦،٣٣،٣٢،٣١،٢٩،٢٨،١٥،١٤،١٢،١١א

 
ولقد كان لزاماً على الباحث الستخدام هذه األداة إجراء عملية تقنني له حىت ميكن              

 .حتديد مدى صالحيته وقد قام الباحث بإجراء عملية التقنني 
علـى عينـة   )ب( مقياس مفهوم الذات بصورته النهائية بـامللحق     مت تطبيق 

.  طالب يف الصف األول ثانوي حملدودية جمتمع الدراسة        ٣٠استطالعية مكونة من    
وقد توصل الباحـث    .وذلك لتحديد مدى صالحية ووضوح الفقرات والتعليمات      

 :من خالل هذه الدراسة إىل مايلي
دى، يقع بعيدا عن املثريات     يستحسن تطبيق هذا املقياس يف مكان ها       -١

 .اليت قد تسبب تشتيت انتباه الطالب أثناء التطبيق
يفضل تطبيق املقياس من قبل شخص واحد ملم بترمجة لغة اإلشارة            -٢

 .الوصفية، وحىت تكون التعليمات موحدة جلميع الطالب



يؤكد للطالب بان هذه جمموعة من الصفات وال توجد إجابة صح            -٣
أن تكون له إجابة خمتلفة عن اآلخر، إمنا جييـب          أو خطأ وكل شخص ميكن      

 ).فكرته عن نفسه( حسبما يشعر به بالنسبة له شخصياً 
تكون غرفة الصف هي املكان املناسب لعدم توفر أمـاكن غريهـا             -٤

 . طالب٧-٦مالئمة، على أن يكون عدد الطالب يتراوح بني 
 .  دقيقة٣٥-٢٥يستغرق مدة التطبيق مدة تتراوح بني  -٥

 :  مت حساب الصدق والثبات ملقياس مفهوم الذات وتوصل إىل مايليبعد ذلك
 
 

 : االتساق الداخلي صدق
مقياس ( معامل ارتباط كل عبارة من عبارات املقياس حساب مت حيث 

ومجيع العبارات تتميز باالتساق الداخلي بني  الكليةبالدرجة  ) مفهوم الذات
  ) ١٠( ويوضح اجلدول رقم العبارات 

 يوضح معامل ارتباط بريسون بني العبارة والدرجة الكلية ملفهوم الذات ) ١٠( م جدول رق
الداللة مستوىمعامل االرتباط العبارةالداللة مستوىمعامل االرتباط العبارة
٠٠٠ ٥٦٢،٠ ١٨ **,٠٠٠ ٨٢٩،٠ ١,** 

٠٢٧ ٢٤٥،٠ ١٩ **,٠٠٤ ٧٥٦،٠ ٢,* 

٠٠٠ ٥٠٩،٠ ٢٠ **,٠٠٦ ٣١٥،٠ ٣,** 

٠٠٠ ٦٣٣،٠ ٢١ **,٠٠٠ ٤٢٣،٠ ٤,** 

٠٠٩ ٢٩٠،٠ ٢٢ **,٠٠٠ ٣٨٠،٠ ٥,** 

٠٠٠ ٤٣٩،٠ ٢٣ **,٠٠٠ ٣٧٨،٠ ٦,** 

٠٠٠ ٥١٨،٠ ٢٤ *,٠٢٤ ٢٥١،٠ ٧,** 

٠٠٠ ٤١٣،٠ ٢٥ **,٠٠٠ ٥٨٩،٠ ٨,** 

٠٠٠ ٥٥٧،٠ ٢٦ **,٠١٠ ٢٨٤،٠ ٩,** 

٠٠٠ ٥٩٠،٠ ٢٧ **,٠٠٠ ٥٠٩،٠ ١٠,** 

٠٥٠ ٢١٩،٠ ٢٨ **,٠٠٠ ٥١٢،٠ ١١,* 

٠٠٧ ٢٩٧،٠ ٢٩ **,٠٠٢ ٣٣٧،٠ ١٢,** 



٠٠٧ ٣٠٠،٠ ٣٠ **,٠٠٦ ٣٠٠،٠ ١٣,** 

٠٠٠ ٤٣٦،٠ ٣١ **,٠٠٠ ٥٧٩،٠ ١٤,** 

٠٠٠ ٤٧٩،٠ ٣٢ **,٠٠٠ ٤٩٠،٠ ١٥,** 

٠٢٩ ٢٤٣،٠ ٣٣ **,٠٠٠ ٥٠٤،٠ ١٦,* 

٠٠٠ ٥٢٣،٠ ١٧,**  

 ٠١،٠ يأقل مستوى أو تساو pداله عندما تكون قيمة **
 ٠٥،٠ يأقل مستوى أو تساو pداله عندما تكون قيمة *



 :ثبات املقياس
  طريقة إعادة االختبار-أ

 :مت حساب ثبا ت املقياس بطريقة إعادة االختبار
وللتعرف على مدى ثبات إجابات الطالب على املقياس مت استخدام معامل            

D تغريات الرتبيه   لسامرز للم)Ordinal (      ومعامل الثبات التطابقي جلميع العبـارات
بغض النظر عن املستوى الذي مت استخدامه يف قياسها والذي حيسب من خـالل              
قسمة عدد املبحوثني الذين طابقت إجاباهتم األوىل الثانية على جمموع املبحـوثني            

تطـابق بصـورة    حيث سنركز هنا على قيمة معامـل ال       . لكل عبارة على حده     
لسامرز يعكس بصورة مدى ثبات أداة البحث املسـتخدمة         Dإذ أن معامل    .خاصة

وحيث طبق االختبار بصـورته     ). ٣٤١-٣٠٢م،ص  ١٩٨٨الصياد ، ( بصورة أدق 
 مث أعيد تطبيقه    نطالب، وم ) ٣٠(النهائية على جمموعة من الطالب الصم وعددهم        

ن معامل الثبـات للمقيـاس      مرة أخرى بعد مضي أسبوعني على نفس العينة، وكا        
 )  ٠،٠١( عند مستوىلويعترب دا) ,٨٥٣( يساوي
 : حساب نسبة االتفاق لكل بند على حده-ب

مت حساب نسبة االتفاق بني التطبيق األول والتطبيق الثاين لكل عبارة من عبـارات              
 لسامرز معامل الثبات التطبيقي وبلغ نسبة االستقرار بني         Dاملقياس حسب معامل    

 Dيق األول والتطبيق الثاين لكل عبارة من عبارات املقياس حسـب معامـل              التطب
 ).١١( يتضح باجلدول رقم  السامرز كم

 
 
 
 
 

 
 



 ملقياس) Somers,d(   سامرزلـDمعامليوضح قيمة الثبات عن طريق حساب ) ١١( رقم جدول
 مفهوم الذات

 رقم

 السؤال

 معمل

 التطابق

 D معامل

  مسرزلـ

 رقم

 السؤال

 عملم

 التطابق

 D معامل

 لـ

 سامرز

 رقم

 السؤال

 معمل

 التطابق

 D معامل

 لـ

 سامرز

٥٥٣ ,٧٣٣ ٢٣ ,٨١٧ ,٩ ١٢ ,٩٠٥ ,٩٦٦ ١, 

٦٢٢ ,٨ ٢٤ ,٧٣٥ ,٨٣٣ ١٣ ,٧٨١ ,٩ ٢, 

٨٦١ ,٩٦٦ ٢٥ ,٦١٣ ,٨ ١٤ ,٧٤١ ,٨٦٦ ٣, 

٨٢٥ ,٩٣٣ ٢٦ ,٩٣٥ ,٩٦٦ ١٥ ,٦٣٠ ,٨٣٣ ٤, 

٦٠٩ ,٨٣٣ ٢٧ ,٧٩١ ,٩ ١٦ ,٦٠٥ ,٨٦٦ ٥, 

٧٦٤ ,٨٦٦ ٢٨ ,٩٣٢ ٩٦٦ ١٧ ,٧٥٦ ,٨٦٦ ٦, 

٧٤٢ ,٨٣٣ ٢٩ ,٤٩١ ,٩٣٣ ١٨ ,٨١٥ ,٨٣٣ ٧, 

٨٤٤ ,٩٣٣ ٣٠ ,٦٥٤ ,٨٦٦ ١٩ ,٨٤٠ ,٩٣٣ ٨, 

٦٥٢ ,٨٣٣ ٣١ ,٧٦٠ ,٨٦٦ ٢٠ ,٦٤٤ ,٨٣٣ ٩, 

٩٢٠ ,٩٣٣ ٣٢ ,٦٧٤ ,٨٣٣ ٢١ ,٨١٣ ,٩ ١٠, 

٨٩٦ ,٩٣٣ ٣٣ ,٧٤٦ ,٩ ٢٢ ,٧٠٣ ,٨٣٣ ١١, 

ويعترب دال عنـد مسـتوى       ) ,٨٥٣( لذات باستخدام إعادة التطبيق      ملقياس مفهوم ا   الثبات معامل   قيمة
٠،٠١ 

 : الثبات بطريقة ألفا كرونباخ-ج 
مت التحقق من االتساق الداخلي لبنود مقياس مفهـوم الـذات بواسـطة              

 ) ٠ ,٨٤(استخراج معامل ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات 
 
 



 
  :طريقة التصحيح

إعطاء الدرجة تبعا لالستجابة الـيت اختارهـا        مت تصحيح البنود عن طريق      
 ) ١٢( املفحوص على كل بند وتعرب عن مفهومه لذاته وفق اجلدول رقم

 
 يوضح توزيع الدرجات ملقياس مفهوم الذات) ١٢(جدول رقم 

 الدرجة االستجابة
 ٣ نعم

 ٢ أحيانا

 ١ ال

 
فإهنـا سـلبية     ) ١٣( ما عدى العبارات اليت حتمل األرقام املوضحة باجلدول رقم          

وتعطى الدرجة حسب االستجابة اليت اختارها املفحـوص        .تصحح بطريقة عكسية  
 ).١٤(حسب اجلدول رقم 

 

 يوضح العبارات السلبية اليت تصحح بطريقة عكسية ) ١٣( جدول رقم
 



 ٢٩ ، ٢٣ ، ١٣، ٧ ، ٢ أرقام العبارات

 
 

 تصحح بطريقة عكسية ملقياس مفهوم يوضح توزيع الدرجات للعبارات السلبية اليت) ١٤(جدول رقم 
 الذات

 الدرجة االستجابة
 ١ نعم

 ٢ أحيانا

 ٣ ال

 
 :مقياس السلوك العدواين

م ١٩٩٢ )Buss(اعتمدت هذه الدراسة مقياس السلوك العدواين الذي أعده بص          
وقد مت إجـراء    ) ج(م ملحق   ١٩٩٥ وصاحل أبو عباه     وعربه كل من معتز عبد اهللا     

 عليه ليتالءم تطبيقه على الطالب الصم لكي تكون االسـتجابة           التعديالت الالزمة 
نظراً لعدم  توفر مقياس مالئم تطبيقه على الطـالب          . على املقياس من قبل املعلمني    

الصم وكذلك عدم استطاعتهم قراءة فقرا ت املقياس ، وكانت التعديالت اليت مت             
 :إجراءها على املقياس تتمثل مبايلي

ـ      إعادة صياغة العبار   -١  قبـل املعلـم     نات حبيث تكون االستجابة عليها م
املتواجد مع الطالب دون تغيري حماور املقياس الذي يتكون من أربعة حماور أو             

 .تسلسل الفقرات
 . استبدال العبارات اللفظية باإلشارية-٢

بند موزعة عل أربعة حماور هي العدوان البدين ، العدوان      ) ٣٠(ويتكون املقياس من    
  ).١٥(  موضح باجلدول رقم واري، الغضب، العداوة حسب ما هاللفظي اإلش

 



 توزيع عبارات مقياس السلوك العدواين على األبعاد األربعة )١٥( جدول رقم 
 أرقام العبارات للبعد البعد

 ٢٨-٢٥-٢٣-٢٢-٢٠-١٦-٩-٤-٣ البعد البدين

 ١٩-١٤-١٢-٦-٥ البعد اللفظي اإلشاري

 ٢٩-٢٧-٢٤-١٨-١٣-٨-٧ الغضب

 ٢٦-٢١-١٧-١٥-١١-١٠-٢-١ العداوة

 

يتضح أن اغلب عبارات املقياس متثل العدوان البدين وأقلها متثل العدوان اللفظي و             
 .أبعاده غري متساوية العبارات

عـن طريـق إعـادة    ٨٠،٠) Buss(وبلغ ثبات املقياس عند إعداده من قبل بص         
 .االختبار بعد تسعة أسابيع 

ستخدام هذه األداة إجراء عملية تقنني لـه حـىت           ولقد كان لزاماً على الباحث ال     
 .ميكن حتديد مدى صالحيته وقد قام الباحث بإجراء عملية التقنني 
طالب يف  ) ٥(نمت تطبيق مقياس السلوك العدواين على عينة استطالعية مكونة م         

معلـم  وقد قام بعمليـة التقيـيم       . الصف األول ثانوي حملدودية جمتمع الدراسة       
وقد توصل  .لتحديد مدى صالحية ووضوح الفقرات والتعليمات     وذلك  . الصف

 :الباحث من خالل هذه الدراسة إىل مايلي
يفضل تطبيق املقياس من قبل معلم الصف الذي يكون على دراية بسلوك الطالب       

بعد ذلك مت حساب الصدق والثبات ملقيـاس        .وتصرفاهتم خالل اليوم الدراسي   
 .السلوك العدواين
 :ثبات املقياس

  طريقة إعادة االختبار-أ
 :     مت حساب ثبا ت املقياس بطريقة إعادة االختبار

وللتعرف على مدى ثبات االستجابات على املقياس مت اسـتخدام معامـل             
D    لسامرز للمتغريات الرتبيه)Ordinal (      ومعامل الثبات التطابقي جلميع العبـارات



ا والذي حيسب من خـالل      بغض النظر عن املستوى الذي مت استخدامه يف قياسه        
قسمة عدد املبحوثني الذين طابقت إجاباهتم األوىل الثانية على جمموع املبحـوثني            

حيث سنركز هنا على قيمة معامـل التطـابق بصـورة           . لكل عبارة على حده     
لسامرز يعكس بصورة مدى ثبات أداة البحث املسـتخدمة         Dإذ أن معامل    .خاصة

وحيث طبق االختبار بصـورته     ). ٣٤١-٣٠٢م،ص  ١٩٨٨الصياد ، ( بصورة أدق 
) ٥(النهائية على جمموعة من الطالب الصم عن طريق تقييم املعلمـني وعـددهم              

 مث أعيد تطبيقه مرة أخرى بعد مضي أسبوعني على نفـس العينـة،              نطالب، وم 
 عنـد مسـتوى     لويعتـرب دا  )  ٠ ,٩٩٩( وكان معامل الثبات للمقياس يساوي    

)٠,٠٠١.( 
 :اق لكل بند على حده حساب نسبة االتف-ب

مت حساب نسبة االتفاق بني التطبيق األول والتطبيق الثاين لكل عبارة من عبـارات              
 لسامرز معامل الثبات التطبيقي كما يتضح باجلدول رقم         Dاملقياس حسب معامل    

 )١٦.(  
 
 
 



 ملقياس)  Somers,d(سامرز لـDمعامليوضح قيمة الثبات عن طريق حساب  ) ١٦(  رقم جدول
  بإعادة التطبيقلسلوك العدواينا
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D

א אא
D

٩٤١ ,٨ ٢١ ,٨٧٥ ,٨ ١١ ١ ١ ١, 
١ ١ ٢٢ ١ ١ ١٢ ١ ١ ٢ 
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١ ١ ٢٧ ,٥ ,٦ ١٧ ١ ١ ٧ 
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١ ١ ٢٩ ١ ١ ١٩ ١ ١ ٩ 
١ ١ ٣٠ ,٨٨٩ ,٨ ٢٠ ١ ١ ١٠ 

العدواين  ملقياس السلوك الثبات معامل قيمةومن اجلدول السابق يتضح أن 
 ٠و٠٠١ل عند مستوى ويعترب دا ) ,٩٩٩( تساوي التطبيق إعادة باستخدام

 : الثبات بطريقة ألفا كرونباخ-ج 
      مت التحقق من ثبات مقياس السلوك العدواين بواسطة استخراج معامل ألفا 

 )  ٠ ,٩٤(كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات 
قام الباحث بإجراء بعض التعديالت الالزمة على املقياس ليتالءم :صدق احملكمني

والتقدير عليه من قبل املعلمني ومن ذلك مت عرضه على تطبيقه وتتم االستجابة 
جمموعة من احملكمني ملعرفة مدى مناسبته للتطبيق على الطالب الصم وتكون 

( انظر اجلدول رقم. وقد اتفق احملكمني على مناسبته. االستجابة من قبل املعلمني
١٧.(  

 



   
 س السلوك العدواينيوضح نسبة اتفاق احملكمني على بنود مقيا) ١٧( جدول رقم 

אאא א

٨٪

א

٨٪

א

٨٪
١٠٠ ٨ ٢١ ٪٧٥ ٦ ١١ ٪٧٥ ٦ ١٪ 
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٨٧,٥ ٧ ٢٣ ٪٧٥ ٦ ١٣ ٪١٠٠ ٨ ٣٪ 

٨٧,٥ ٧ ٢٤ ٪٨٧,٥ ٧ ١٤ ٪٧٥ ٦ ٤٪ 
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 :صدق االتساق الداخلي 

مقياس (حيث مت حساب معامل ارتباط كل عبارة من عبارات املقياس  
  ) ١٨(ة ويوضح اجلدول رقم بالدرجة الكلي) السلوك العدواين 

وقد وجد أن مجيع العبارات تتصف باالتساق الداخلي ما عدى العبارة رقم   
وبذلك يصبح عدد بنود مقياس مفهوم السلوك العدواين يف . واليت مت حذفها) ٥(

 ). د(عبارة ملحق) ٢٩(صورته النهائي يتكون من
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ن بني العبارة والدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواينيوضح معامل ارتباط بريسو ) ١٨( جدول رقم 
אאאאא א
٠٠٠ .٧٠٦ ١٦ ,٠٠٠ .٥٢٩ ١, 

٠٠٠ .٨٠٧ ١٧ ,٠٠٠ .٧٥٦ ٢, 

٠٠٠ .٦٧٢ ١٨ ,٠٠٠ .٥٩٩ ٣, 

٠٠٠ .٥٤٠ ١٩ ,٠٠٠ .٤٠٩ ٤, 

٠٠١ .٣٥٩ ٢٠  .٠٠٠ ٥, 

٠٠٠ .٧٤٦ ٢١ ,٠٠١ .٣٦٠ ٦, 

٠٠٠ .٦٩٢ ٢٢ ,٠٠٠ .٦٩٢ ٧, 

٠٠٠ ٦٩٧ ٢٣ ,٠٠٠ .٦١٨ ٨, 

٠٠٠ .٦٧٦ ٢٤ ,٠٠٠ .٤٠٧ ٩, 

٠٠٠ .٧٢٧ ٢٥ ,٠٠٠ .٦٦٤ ١٠, 

٠٠٠ .٧١٦ ٢٦ ,٠٠١ .٣٧٤ ١١, 

٠٠٠ .٧٣٣ ٢٧ ,٠٠٠ .٦٧٩ ١٢, 

٠٠٠ .٧٦٣ ٢٨ ,٠٠٠ .٦١٧ ١٣, 

٠٠٠ .٧٥٨ ٢٩ ,٠٠٠ .٧٦٩ ١٤, 

٠٠٠ .٧١١ ٣٠ ,٠٠٠ .١٥٧٢٣, 

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية 
مما يشري إىل صدق عايل لعبارات املقياس ما ) ٠١،٠(للمقياس داللة عند مستوى 

 ..فأهنا غري داله لذلك مت حذفها) ٥(عدى العبارة اليت حتمل الرقم 
 :طريقة االستجابة

مخس إجابات متدرجة خيتار املعلـم       يوجد أمام كل بند من بنود املقياس        
 .               أحد هذه اإلجابات مبا ينطبق على الطالب من وجهة نظر املعلم

 :طريقة التصحيح
  )١٩(يتم تصحيح البنود وفق توزيع الدرجات للمقياس يف اجلدول رقم

 



 يوضح توزيع الدرجات على مقياس السلوك العدواين ) ١٩( جدول رقم 
 الدرجات لتقديرسلم ا
 ١ أبدا

 ٢ نادرا

 ٣ أحيانا

 ٤ غالبا

 ٥ دائما

 

 
 :استمارة البيانات األولية

 :تشمل البيانات التالية للطالب
 )برنامج ملحق مبدرسه  (   )       معهد(  :نوع املدرسة

 ويتدرج إىل مخـس مسـتويات وتنحصـر         ):ويل األمر ( مستوى تعليم األب    * 
درجات متدرجـة   ) ٥ -١(وص يف هذا البند من      الدرجات اليت حيصل عليها املفح    

 .من األدىن إىل األعلى
ويتدرج إىل مخس مستويات وتنحصر الدرجات اليت حيصل        : مستوى تعليم األم  * 

 .درجات متدرجة من األدىن إىل األعلى) ٥ -١(عليها املفحوص يف هذا البند من 
يات  ويتـدرج إىل مخـس مسـتو       ):الدخل الشهري لألسرة  (مستوى الدخل   *

درجـات  ) ٥ -١(وتنحصر الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص يف هذا البند من         
 ).هـ(متدرجة من األدىن إىل األعلى ملحق

 



 : طريقة تطبيق أدوات الدراسة-٤
قام الباحث بإجراء مسح أويل على معهد وبرامج األمل امللحقة مبدارس التعليم            -١

 : العام املتوسطة اخلاصة بالصم وهي كالتايل
 .معهد األمل املتوسط للصم 
 .برنامج األمل للصم امللحق مبدرسة بشر بن الرباء املتوسطة 
 .برنامج األمل للصم امللحق مبدرسة عمر بن اخلطاب املتوسطة 

 مت حتديد الطالب املستهدفني يف هذه الدراسة وهم مجيع طالب الصف الثـاين              -٢
 .والثالث متوسط يف كل من املعهد والربامج

صول على موافقة إدارة التعليم مبنطقة الرياض علـى تطبيـق الدراسـة              مت احل  -٣
 مبوجب خطاب 

 . مت توزيع استمارة للحصول على املعلومات اخلاصة بأولياء امور الطالب-٤
 الطالب  س مت توزيع مقياس السلوك العدواين على املعلمني القائمني على تدري          -٥

 .لطالب املستهدفنيبغرض تقدير مدى تطابق فقرات املقياس على ا
 مت االستعانة مبترجم متخصص لترمجة مقياس مفهوم الذات جلميـع الطـالب             -٦

 .الصم من أجل توحيد الطريقة يف اإليضاح لدى الطالب
 :  أساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة-٥

استخدم الباحث يف حتليل بيانـات الدراسـة جمموعـة مـن األسـاليب              
 تناسب كل تساؤل من أسئلة الدراسة وذلـك علـى           واالختبارات اإلحصائية اليت  

          : النحو التايل
 . التكرارات والنسب املئوية-١
 معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق، ومعامل الثبات بطريقـة ألفـا             -٢

 .كرونباخ



 )  ٢كـا ( التكرارات والنسب املئوية واملتوسط واالحنراف املعياري واختبـار            -٣
 .رة من عبارات أداة الدراسةلكل عبا

 . املتوسط واالحنراف املعياري ملقياس مفهوم الذات ومقياس السلوك العدواين-٤
ملعرفة داللة الفروق بني الطالب الصم باملعهد والربناجمان امللحقان         ) ت( اختبار   -٥

 .مبدارس التعليم يف كل من مفهوم الذات والسلوك العدواين
 ملعرفة داللة الفروق بني الطالب الصم One way ANOVAي  حتليل التباين األحاد-٦

باملعهد والربناجمان امللحقان مبدارس التعليم يف كل من مفهوم الذات والسلوك           
_ مستوى تعلـيم األب     ( العدواين تبعا للخصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة       

  ). مستوى الدخل لألسرة–مستوى تعليم األم 
 مصادر الفروق يف حالة وجود فروق ذات داللة إحصائية           لتحديد LSD اختبار   -٧

 ).ف(ناجتة من إجراء اختبار 
          
  

 



 الفصل الرابع
 حتليل النتائج

 :سوف يتناول الباحث يف هذا الفصل نتائج الدراسة اليت مت التوصل أليها
 :متهيد
  عرض النتائج-١
   على التساؤل األوله أال جاب-٢
 الثاين  ساؤلالت على ه أال جاب-٣
 الثالث التساؤل على ه أال جاب-٤
 الرابع  التساؤل على ه أال جاب-٥
 اخلامس  التساؤل على ه أال جاب-٦
 السادس  التساؤل على ه أال جاب-٧
 السابع  التساؤل على ه أال جاب-٨
 الثامن  التساؤل على ه أال جاب-٩
 التاسع التساؤل على ه أال جاب-١٠
  مناقشة النتائج-١١

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 حتليل النتائج
  -:متهيد

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج اليت أسفرت عنها الدراسة اليت تسعى إىل             
الكشف عن العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصـم يف             
املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض دراسة مقارنة بني طالب املعهد وطالب الـربامج            

وسيتم عرض النتائج من خالل اإلجابـة علـى         .  باملرحلة املتوسطة  امللحقة للصم 
 :التساؤالت اليت قامت عليها الدراسة يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة

وقبل اإلجابة عن هذه التساؤالت جيدر بنا التعرف على مستوى مفهوم الـذات             
 . والسلوك العدواين لدى أفراد العينة

 .مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصميوضح مستوى )٢٠(جدول 
 املتوسط املدى العينة 

 ٢,٥٥ ٣ -١ ٨١ مفهوم الذات

 ٢,٣٨  ٥ -١ ٨١السلوك العدواين

 
نستنتج من اجلدول السابق البيانات اخلاصة بكل من مفهوم الـذات والسـلوك             

باملعهد لدى الطالب الصم    أن متوسط مستوى مفهوم الذات      العدواين ومنه يتضح    
ويعد هذا املستوى مرتفعاً مقارنة بالنسبة املئويـة        ) ٢,٥٥( بلغ   والربناجمان امللحقان 

وبذلك ميكن القول بأن مستوى مفهـوم الـذات         )٪٨٥(للمتوسط الذي يساوي  
 .مرتفع بشكل عام لدى عينة الدراسة



  متوسط مستوى السلوك العدواين لدى الطالب الصم مبعهد وبـرامج          غبينما بل 
 املئويـة  بالنسـبة ويعد هذا املستوى منخفض مقارنـة  ) ٢,٣٨(امللحقة األمل 

 و يعترب مستوى السلوك العـدواين مـنخفض         )٪٦،٤٧(للمتوسط الذي يساوي  
ورغبة يف مزيد من التفاصيل على مسـتوى السـلوك          .نسبياً لدى عينة الدراسة   

الدراسة العدواين جيدر بنا التعرف على مستوى أبعاد السلوك العدواين لدى عينة            
 .باجلدول التايل الذي يوضح متوسطات أبعاد السلوك العدواين لدى عينة الدراسة

 يوضح متوسطات أبعاد السلوك العدواين)٢١(جدول رقم 
 االحنراف املعياري املتوسط العدد أبعاد السلوك العدواين

 ,٧١٢ ٥٧،٢ ٨١ عدوان بدين
 ,٣٩٨ ٤٠،٢ ٨١ عدوان لفظي إشاري

 ,٧٩٧ ٤٩،٢ ٨١ ضبالغ
 ,٨١٤ ٣٣،٢ ٨١ العداوة

ويتبني لنا من اجلدول السابق أن متوسطات أبعاد السلوك العدواين لدى الطالب            
وجند أن العدوان البدين اكثر وضوحا من أي بعد         .الصم متفاوتة حلد ما فيما بينها     

آخر من أبعاد السلوك العدواين األخرى ويليه بعد ذلك بعد الغضب حيـث أن              
 للعدوان البدين   ن له لفظيا لذلك يلجؤو    ن التعبري عما يتعرضو   نالصم ال يستطيعو  

 .أكثر من أي بعد آخر
وبعد التعرف على مستوى مفهوم الذات والسلوك العدواين ميكن اإلجابة علـى            

 :تساؤالت الدراسة على النحو التايل
هل توجد عالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لـدى            :التساؤل األول 
 .م باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياضالطالب الص

م استخدام                             ين الطالب الصم  ت دواني ب ذات والسلوك الع وم ال ين مفه ة ب ى العالق  -:و للتعرف عل
.معامل ارتباط بيرسون  



 .يوضح معامل ارتباط بريسون بني مفهوم الذات والسلوك العدواين) ٢٢(جدول رقم 

 
 السلوك العدواين

 
 

  مستوى الداللة مل االرتباطقيمة معا
 

مفهوم 
 الذات

**- ٠,٥٧٨ 
٠٠٠،٠ 

 

 
ومن اجلدول السابق تبني لنا أنه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة سالبة بني              

مفهوم الذات والسلوك العدواين لـدى الطـالب الصـم باملعهـد والربناجمـان              
 ).٠١،٠(عند مستوى )٥٧٨،٠-(حيث بلغت قيمة معامل االرتباط .امللحقان
لص إىل أن العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى عينة           وبذلك خن  

الدراسة عالقة عكسية أي أنه كلما ارتفع مستوى مفهوم الذات اخنفض مسـتوى             
 .السلوك العدواين والعكس

ورغبة يف مزيد من التفصيل عن العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لـدى              
ى العالقة بني مفهوم الذات وكل بعد من أبعـاد       الطالب الصم جيدر بنا التعرف عل     

 .السلوك العدواين كما هو باجلدول التايل
 يوضح العالقة بني مفهوم الذات و أبعاد السلوك العدواين) ٢٣(جدول رقم 

  مفهوم الذات
 قيمة معامل االرتباط أبعاد السلوك العدواين

 ٠,٥١٦ -** عدوان بدين
 ٠,٦٧١**  )إشاري(عدوان لفظي 

 ٠,٥٥٠ -** الغضب
 ٠,٥٥٣ -** العداوة

 ٠١،٠ يأقل من أو تساو داله عندما يكون مستوى الداللة**



وبدراسة  اجلدول السابق يتبني لنا أن هناك عالقة سلبية بني مفهوم الذات وأبعاد              
وبـتفحص  . فان العالقة إجيابية  ) اإلشاري(السلوك العدواين عدا العدوان اللفظي      

مبقياس السلوك العـدواين    ) اإلشاري( على البعد العدوان اللفظي   العبارات الدالة   
تعرب يف مضموهنا عن توكيد الذات أكثر       ) ١٩(وجد أن العبارة اليت حتمل الرقم       

ويعترب توكيد الذات لدى الفرد     . مما تستعمل للتعبري عن السلوك العدواين اللفظي      
لك بالتعبري عن رأية بكل     دليل واضح على الصحة النفسية اليت يتمتع هبا الفرد وذ         

 وال يفهم منها التعبري عن العدوانية جتاه اآلخرين . صراحة
يف  هل توجد فروقاً بني الطالب الصم باملعهد والربناجمان امللحقان        : التساؤل الثاين 
  .مفهوم الذات

 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام
 .لصم حسب البيئة التعليمية بني الطالب املعرفة الفروقT.test )ت( اختبار -
 

 
 يوضح فروق املتوسطات بني طالب معهد وطالب الربامج امللحقة يف مفهوم الذات) ٢٤(جدول 

البيئة 
 التعليمية

 املتوسط ن
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 احلرية

قيمة 
p الداللة 

برناجمان 
 ملحقان

٥٥٨,٧٩ ,٢٧٦ ٢,٥٦ ٦٠ 

   ,٢٥٠ ٢,٥٢ ٢١ معهد األمل
 غري دال,٥٧٨

 
ين الطالب      فروقًايتضح من الجدول السابق أنه ال توجد        ذات ب وم ال  ذات داللة إحصائية في مفه

ان     –معهد  (تبعا للبيئة التربوية     دى طالب البرنامجان           )برنامجي األمل الملحق حيث أن المتوسط ل
٥٦(الملحقان   , د األمل          )٢  ة ت      ) ٢٫٥٢( ومتوسط طالب معه ٥٥٨(وبلغت قيم , ذه      وت )  ر ه عتب

.القيمة غير دالة  

  بني الطالب الصم باملعهد وطالب الربناجمـان       فروقاًهل توجد   : التساؤل الثالث 
 .يف السلوك العدواينامللحقان 

 : ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام



الربناجمان  ملعرفة الفروق بني الطالب الصم باملعهد وطالب         T.test) ت(اختبار  -
 .ك العدواينامللحقان يف السلو

 بني طالب املعهد وطالب الربناجمان امللحقان يف السلوك العدواينيوضح فروق املتوسطات ) ٢٥(جدول 
البيئة 
 التعليمية

 قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط ن
قيمة 

p 

برناجمان 
 ملحقان

٦٥٢ ٢,٢٨ ٦٠, 

 ,٧٦٦ ٢,٦٨ ٢١ معهد األمل
- ٠٢١*٣٥،٢, 

 ٠٥،٠ يأقل مستوى أو تساو pداله عندما تكون قيمة *

 بني الطـالب الصـم      فروقاًوبالنظر إىل اجلدول السابق نستطيع القول انه توجد         
حيث بلغ متوسـط مسـتوى      .باملعهد والربناجمان امللحقان يف السلوك العدواين     

بينما بلغ متوسط   ) ٢٨،٢( برناجمي األمل امللحقان   العدواين لدي طالب     السلوك
ممـا  ) ٠٥،٠(وتعترب قيمة ت دالة عند مستوى       ) ٢,٦٨( املعهد   بمستوى طال 

  .امللحقان األمل برناجمي طالب املعهد أكثر عدوانية من طالب أنيدل 
وإلضافة شيء من التفصيل على مدى وجود فروق بني الطالب الصم يف السلوك             

نورد الفروق بـني  ) امللحقان األمل  برناجمي–معهد (العدواين تبعا للبيئة التربوية 
 :طالب الصم يف أبعاد السلوك العدواين تبعا للبيئة التربوية يف اجلدول التايلال
 



 ينيوضح فروق املتوسطات بني طالب املعهد وطالب الربامج امللحقة يف أبعاد السلوك العدوا) ٢٦(جدول 

أبعاد السلوك 

 العدوان
 املتوسط ن  التعليميةالبيئة

االحنراف 
 املعياري

 pقيمة  قيمة ت

 انبرناجم
 انملحق

٦٧٨ ٢,٤٧ ٦٠, 
 عدوان بدين

 ,٧٣٠ ٢,٨٨ ٢١  األملمعهد
- ٠٢٠* ٣٨،٢, 

 انبرناجم
 انملحق

عدوان لفظي  ,٣٥٦ ٢,٥ ٦٠
 ,٣٩٦ ٢,١٣ ٢١  األملمعهد )إشاري(

٠٠٠** ٩٤،٣, 

 انبرناجم
 انملحق

٦٩٨ ٢,٣٦ ٦٠, 
 الغضب

 ,٩٥٥ ٢,٨٦ ٢١  األملمعهد
- ٠١٢* ٥٦،٢, 

 انبرناجم
 انملحق

٧٩١ ٢,٢٢ ٦٠, 
 العداوة

 ,٨١٩ ٢,٦٤ ٢١  األملمعهد
- ٠٤١* ٠٧،٢, 

 ٠١،٠ يأقل مستوى أو تساو pداله عندما تكون قيمة **
 ٠٥،٠ يأقل مستوى أو تساو pداله عندما تكون قيمة *
 

ونستنتج من اجلدول أعاله أن متوسطات أبعاد السلوك العدواين متفاوتة حلد ما            
ينة الدراسة يف أبعاد السلوك العدواين تبعـا للبيئـة          وهناك فروق بني الطالب ع    

لصاحل الربناجمان عدا بعد العدوان اللفظـي       )  برناجمان ملحقان  –معهد  (التربوية  
  .   اإلشاري فإن الفرق يصب يف صاحل طالب املعهد

هل توجد فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الـذات حسـب            : التساؤل الرابع 
 .مستوى تعليم األب

 -:جابة على هذا التساؤل مت استخدامولإل
لتحليل التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب مستوى          ) ف( اختبار   -

 .تعليم األب
 . ملعرفة داللة الفروقOne way ANOVA حتليل التباين األحادي -



 ألبيوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب املستوى التعليمي ل) ٢٧(جدول 
قيمة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية مج املربعات مقدار التباين

p 
 ,١٧٧ ٤ ,٧٠٧ )مج(بني  
 ,٠٦٦ ٧٤ ٨٧٣،٤ )مج(داخل 

  ٧٨ ٥٨٠،٥ اجملموع
٠٣٨* ٢,٦٨٣, 

 ٠٥،٠ يأقل مت أو تساو pداله عندما تكون قيمة *

مفهوم الـذات   يتضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داله إحصائية يف            
وملزيد من التعرف علـى      .بني الطالب الصم ترجع إىل املستوى التعليمي لألب       

 اختبارداللة الفروق بني الطالب الصم تبعاً الختالف املستوى التعليمي مت تطبيق            
LSD الفروق مصادر لتحديد 

ف املستوى التعليمي يوضح مصادر الفروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات تبعاً الختال )٢٨( جدول رقم 
 لألب

مستوى 
 التعليم

 الفروق بني املتوسط ن
 

فروق 
 املتوسطات

 ٢٢٨،٠*         أمي         ابتدائي ١٢٦٤،٢ أمي
 ٢٧٨،٠* ثانوي       ابتدائي ٢٠٤١،٢ ابتدائي
 ٢٦٥٥،٢ متوسط
 ١٠٦٩،٢ ثانوي
 ١١٥٤،٢ جامعي

 

 ٠٥،٠ يأقل من أو تساو pداله عندما تكون قيمة *

حيث تشري النتائج باجلدول السابق أن هناك فروقا يف مفهوم الذات لدى الطالب             
لصاحل األبناء الصم آلبـاء أمـيني       )  ابتدائي –أمي  ( الصم تبعا لتعليم األب بني      

 بينما بلغ املتوسط لدى األبناء الذين حيمل آبـاءهم          )٢ ,٦٤(حيث بلغ املتوسط    
 وتعترب قيمة ب داله عند      )٠ ,٢٢٨(توسطاتبفارق بني امل  )٢ ,٤١(مؤهل ابتدائي 

 أميني نتيجـة    آلباء حيث أن مفهوم الذات يرتفع لدى األبناء         ).٠ ,٠٥(مستوى
 مينحون األبناء حرية أكرب يف التصرف       م ملتطلبات األبناء مما جيعله    آلباءعدم فهم ا  

حيال مواجهة الدراسة بأنفسهم وبالتايل جيعل منهم أشخاص معتمـدين علـى            



وكذلك هناك فروق جوهرية يف مفهوم الذات لدى الصم تبعاً لتعلـيم             .أنفسهم
لصاحل األبناء الصم ألباء حيملون املؤهل الثـانوي        )  ابتدائي   –ثانوي  ( األب بني 

بينما بلغ املتوسط لدى األبناء الذين حيملون والديهم        )٢ ,٦٩(حيث بلغ املتوسط  
 هذه القيمة دالـه عنـد       وتعترب) ٢٧٨،٠( بني املتوسطات  قبفار)٢ ,٤١(ابتدائي
حيث أن ارتفاع مستوى التعليم له دور يف ارتفـاع مفهـوم            ) ٠٥،٠( مستوى

الذات لدى األبناء لشعور اآلباء بأمهية التعليم وتوفري األجواء املالئمة لتحصـيل            
 .  أثره على مفهوم الذات لدى األبناءساألبناء مما ينعك

الصم يف السلوك العدواين حسب     هل توجد فروق بني الطالب      : التساؤل اخلامس 
 .مستوى تعليم األب

 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام
لتحليل التباين بني الطالب الصم يف السـلوك العـدواين حسـب    ) ف( اختبار  -

 ).٢٣(مستوى تعليم األب باجلدول رقم 
 . ملعرفة داللة الفروقOne way ANOVA حتليل التباين األحادي -
 
 
 
 

 يوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف السلوك العدواين حسب املستوى التعليمي لألب) ٢٩(جدول 
 الداللة pقيمة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية مج املربعات مقدار التباين

 ,٨٤١ ٤ ٣٦٣،٣ )مج(بني  
 ,٤٦٩ ٧٤ ٧٠٦،٣٤ )مج(داخل 

  ٧٨ ٠٧٠،٣٨ اجملموع
غري دال ,١٣٩ ١,٧٩٣

 
روق             ي ين الطالب الصم في      تبين من الجدول السابق عدم وجود ف ة إحصائية ب  السلوك  ذات دالل

ان الطالب الصم            . وتعتبر قيمة ف غير دالة    .العدواني حسب مستوى تعليم األب     ول ب ذا يمكن الق ل
ول                        ذلك يمكن الق يم األب، وب ا لتعل دواني تبع في مجتمع الدراسة متقاربين في مستوى السلوك الع

.عليم األب ليس له تأثير على السلوك العدواني لدى األبناءبأن ت  



هل توجد فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب          : التساؤل السادس 
 . مستوى تعليم األم

 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام
لتحليل التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب مستوى          ) ف( اختبار   -

 ).٢٤( باجلدول رقم تعليم األم
 .الفروق داللة ملعرفة One way ANOVA األحادي التباين حتليل -
 

 يوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب املستوى التعليمي لالم ) ٣٠(جدول 
 الداللة pقيمة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية مج املربعات مقدار التباين

 ,٠٦٥ ٤ ,٢٦١ )مج(بني  
 ,٠٧١ ٧٤ ٥ ,٢٣٧ )مج(داخل 

  ٧٨ ٤٩٨،٥ اجملموع
غري دال ,٤٥٥ ,٩٢٤

 
من اجلدول السابق يتبني أنه ال توجد فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات              

الطالب   ميكن القول بأن   الذ.و تعترب قيمة ف غري دالة       .حسب مستوى تعليم األم   
 وعدم تـأثر مفهـوم      األمتعليم  وى  مست يف مفهوم الذات حسب      متقاربنيالصم  

 .الذات لدى عينة الدراسة مبستوى تعليم األم
 

هل توجد فروق بني الطالب الصم يف السلوك العدواين حسب          : التساؤل السابع 
 . مستوى تعليم األم

 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام
 حسب مستوى   لتحليل التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات       ) ف( اختبار   -

 ).٢٥(تعليم األم باجلدول رقم 
 .الفروق داللة ملعرفة One way ANOVA األحادي التباين حتليل -

 يوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف السلوك العدواين حسب املستوى التعليمي لالم) ٣١(جدول 
 الداللة pقيمة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية مج املربعات تباينمقدار ال



 ,٧٤٤ ٤ ٩٧٥،٢ )مج(بني  
 ,٤٧٧ ٧٤ ٢٦٩،٣٥ )مج(داخل 

  ٧٨ ٢٤٤،٣٨ اجملموع
غري دال ,١٩٤ ١,٥٦٠

 
ويتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق بني الطالب الصـم يف السـلوك               

لـذلك ميكـن    .حيث أن قيمة ف غري داله       .العدواين حسب مستوى تعليم األم    
تعلـيم  مسـتوى    حسب   السلوك العدواين يف  تقاربني  مالطالب الصم    القول بأن 

 .،وليس لتعليم األم تأثري على ارتكاب األبناء للسلوك العدوايناألم
 

هل توجد فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسـب           : التساؤل الثامن 
 . مستوى الدخل لألسرة

 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام
ين بني الطالب يف مفهوم الـذات حسـب مسـتوى           لتحليل التبا ) ف( اختبار   -

 ).٢٦(مستوى الدخل لألسرة باجلدول رقم 
 .الفروق داللة ملعرفة One way ANOVA األحادي التباين حتليل -
 

 يوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف مفهوم الذات حسب مستوى الدخل لألسرة) ٣٢(جدول 
قيمة  قيمة ف متوسط املربعات جة احلريةدر مج املربعات مقدار التباين

p الداللة 
 ,٠٤٤ ٤ ,١٧٥ )مج(بني  
 ,٠٧٢ ٧١ ٥ ,١٣٤ )مج(داخل 

  ٧٥ ٣٠٩،٥ اجملموع
غري دال ,٦٦١ ,٦٠٤

 
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق بني طـالب املعهـد والربناجمـان              

 ف  حيث تعترب قيمـة   . امللحقان يف مفهوم الذات حسب مستوى الدخل لألسرة       
حسـب  متقاربني  الطالب الصم يف مفهوم الذات        ميكن القول بأن   ا لذ .غري داله 



مستوى الدخل لألسرة وال يوجد بينهم فروق واجلوانب االقتصادية ليس هلا تأثري            
 . على مفهوم الذات لدى عينة الدراسة

 
هل توجد فروق بني الطالب الصم يف السلوك العدواين حسب          : التساؤل التاسع 

 . لدخل لألسرةمستوى ا
 -:ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام

i.   لتحليل التباين بني الطالب يف مفهوم الذات حسب        ) ف(اختبار
 ).٢٧(مستوى مستوى الدخل لألسرة باجلدول رقم 

 .الفروق داللة ملعرفة One way ANOVA األحادي التباين حتليل -
السلوك العدواين حسب مستوى الدخل يوضح مقدار التباين بني الطالب الصم يف ) ٣٣(جدول 

 لألسرة

قيمة  قيمة  ف متوسط املربعات درجة احلرية مج املربعات مقدار التباين
p الداللة 

 ,٥٥٣ ٤ ٢١٣،٢ )مج(بني  
 ,٤٧٨ ٧١ ٩٤٤،٣٣ )مج(داخل 

  ٧٥ ١٥٧،٣٦ اجملموع
غري دال ,٣٣٧ ١,١٥٦

ب املعهد والربناجمـان    نستخلص من اجلدول السابق عدم وجود فروق بني طال        
حيث تعترب قيمـة    . امللحقان يف السلوك العدواين حسب مستوى الدخل لألسرة       

 العـدواين متقـاربني     كالسلوالطالب الصم يف      ميكن القول بأن   و .ف غري داله  
مستوى الدخل لألسرة وال يوجد بينهم فروق، واجلوانب االقتصادية ليس       حسب  

 . ينة الدراسةهلا تأثري على مفهوم الذات لدى ع
 
 
 

 
 



 
 
 

 :مناقشة النتائج
لقد أظهرت هذه الدراسة أن هناك عالقة بني مفهـوم الـذات والسـلوك              
العدواين لدى الطالب الصم مبعهد وبرناجمي األمل امللحقـان مبـدارس التعلـيم             

حيث أن مستوى مفهوم الذات الذي مت التوصل إليه لدى الصم مرتفعاً حلـد              .العام
 إىل أن مستوى السلوك العدواين لدى الصم كان منخفضا نسبياً           ما و توصلت أيضاً   

وعلى ذلك يتضح أن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة سالبه بني مفهـوم الـذات               
والسلوك العدواين لدى الطالب الصـم ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي               

وهذا ما يشري إىل الصحة النفسية اليت يتمتع هبا الطـالب الصـم عينـة               ).٠١،٠(
 .الدراسة

وهذا يؤيد ما ذهبت إليه النظريات الظاهراتية من تأكيدها على مسـئولية            
الفرد عن إدراكه لواقعه فسلوكه واستجاباته للمواقف هـي نتيجـة لتصـوراته             
وتفسرياته كما يدركها فالذي حيدد السلوك يف ضوء هذه النظريـة هـو اجملـال               

 عندما يتفق سلوكه مع مفهومـه       فالفرد يكون أكثر توافقاً   .الظاهري أو عامل اخلربة   
 . عن ذاته

فاألشخاص الذين يتمتعون مبفهوم ذات عاٍل تنخفض لديهم السلوكيات العدوانية          
 .نظرا التزاهنم االنفعايل وثقتهم بأنفسهم واتفاقهم مع اجملتمع الذي ينتمون إليه

وهذا يؤيد رأي احمللل النفسي يونج بأن األنا األعلى هلا فاعليتها يف كـف              
 حيدث ملفهوم الذات سـيزيد مـن الصـراعات          صالعدوان فأي اضطراب أو نق    
حيث أعطى مفهـوم الـذات      ) م١٩٨٠أمحد عكاشه (والرتاعات املسببة للعدوانية    

والسلوك العدواين اهلدام الذي يرتكبـه      ).االستجابة(أمهية كربى يف حتديد السلوك      



وهذا يتفق مـع    الشخص يدل على اخنفاض واضح يف مستوى مفهوم الذات لديه           
أدبيات الصحة النفسية بان الشخص املتزن انفعاليا يكون أكثر توافقا وحمبة من قبل             
اآلخرين، وكذلك لديه خربة سامية يف التعامل واملشاركة االجتماعيـة للمجتمـع      

 .  واالنفتاحية والصراحة
وكذلك جند أن الفرد الذي يتصف مبفهوم ذات سليب يكون سريع االستثارة            

ية واالندفاع والتسرع والتصلب والتمركز حول الذات وعدم القدرة علـى           والعصب
ضبط النفس لعدم وجود استراتيجية واضحة يتبعها يف التغلب على املشاكل الـيت             

 .تواجهه
فالشخص الذي لديه مفهوم ذات سالب يشعر أن زمالءه أفضل منـه ممـا              

من مث كراهيته هلم مما يثري      يفقده الثقة يف نفسه ويشعره بالنقص والغرية من زمالئه و         
غضبه فيوجه عدوانه جتاههم حيث يأخذ عدة مظاهر منها العدوان البـدين مثـل              

 .الضرب والعض واالعتداء على ممتلكاهتم الشخصية وغريها
 إال استجابة حتدث للفرد بوجود القلق،       وو ترى هورين أن العدوان ما ه      

 عرضـة   همما جيعل )إمكانياته( ته  والقلق حيدث نتيجة لعدم قدرة الفرد على فهم ذا        
لإلصابة بالقلق والتوتر واإلحباط مبعناه املتطرف مما حيدث بعد ذلـك اسـتجابة             

 .عدوانية نتيجة لعدم الشعور باألمن واالستقرار النفسي
و يؤدي شعورهم باألمان واالستقرار إىل زيادة الثقة بأنفسهم وإمكاناهتم          

 .يةمما يقلل من ارتكاهبم سلوكيات عدوان
ويذكر روجرز أن الفرد يكون أكثر توافقا عندما يتفق سلوكه مع مفهومه            

ـ    .عن ذاته و إن املرض النفسي ينشأ عندما حيدث العكس           قفالشخص الذي ال تتس
صورته عن ذاته مع مشاعره الذاتية وخرباته سينتج عنها القلق ،وإذا أصبح عـدم              

نتج بعد ذلك قلق شديد أو غريه      االتساق كبري جداً فإن الدفاعات ميكن أن تنهار وي        



وعلى العكس من ذلك فإن الشخص حسـن التوافـق          . من االضطرابات النفسية  
 .يكون لديه مفهوم ذات متسقة مع أفكاره وخرباته وسلوكه

أما فيما خيص العالقة بني مفهوم الذات و أبعاد السلوك العـدواين لـدى              
ية بني مفهوم الذات و أبعـاد       الطالب الصم بعينة الدراسة جند أن هناك عالقة سلب        

السلوك العدواين عدا ُبعد العدوان اللفظي اإلشاري فإن العالقة إجيابية ويرجع ذلك            
وتوكيد .إىل وجود عبارة تعرب عن السلوك التوكيدي أكثر من تعبريها عن العدوان           

الذات هي أن يكون لدى الفرد القدرة على فتح مشاعره لآلخرين وهي هبذا املعىن              
وهلذا جتد من السـهل علـى       . عدم اخلوف من اطالع اآلخرين على مشاعره      تعين  

الشخص الذي يتصف بتوكيد ذاته  القدرة على تنمية عالقة اجتماعية دائمة ودافئة             
باآلخرين بسبب ما ختلقه من طمأنينة متبادلة، وعدم اخلوف من كشف ذاته وميثل             

ب املهمة يف مفهوم الذات ومن مث       هذا النوع من العالقات اإلجيابية جانباً من اجلوان       
بينما يفسر البعض من الناس أسلوب توكيد الـذات تفسـرياً           . إىل الصحة النفسية  

 .    خاطئاً بأنه اجتاه عدواين ضد اآلخرين
 فروق بني الطالب الصم يف مفهـوم        دكما توصلت الدراسة إىل عدم وجو     

 أن يعزى عدم وجود     ن وميك ،) برناجمان ملحقان  -معهد(الذات تبعاً للبيئة التربوية     
فروق بينهم للتجانس بني الطالب واخنفاض الطلبة باملعهد مقارنة بفصول الـدمج            

 لدى األوساط التربوية يف مجيع أحناء العامل ألسلوب دمـج الفئـات             هنظراً للتوج 
اخلاصة يف املدارس العادية وعدم وجود فوارق اجتماعية ونفسية بـني الطـالب             

 توجـد راسة من خالل اإلجابة على التساؤل الثالث أنـه          كما توصلت الد  .الصم
 وهـذا   العدواينلحقان يف السلوك    املفروق بني الطالب الصم باملعهد والربناجمان       

سلوك العدواين  المتوسط مستوى   أن  حيث  .الفرق لصاحل طالب الربامج امللحقة    
) ٢,٦٨( املعهد   بمستوى طال  متوسط   و) ٢،٢٨( طالب الربامج امللحقة     ىلد

حيث أن طالب املعهد    و التربوية، هناك فروق بني الطالب تبعا للبيئة        أنمما يثبت   



 على اعتبار أن طالب املعهد اقل تعامال        .أكثر عدوانية من طالب الربامج امللحقة     
 بمع األشخاص العاديني ألن مجيع الطالب داخل املعهد صـم خبـالف طـال             

 السائد  ه الدمج الذي يعترب التوج     وهي الربامج امللحقة الذين ينتمون إىل بيئة طبيعية      
 وبذلك خنلص إىل أن برامج الدمج امللحقة توفر اخلربة االجتماعية املتكاملة            .عاملياً

لتكوين عالقات اجتماعية سليمة بتوفري أفضل مناخ يكون أكثـر تناسـباً مـع              
 .الطالب الصم

ت على  ومن خالل نتائج الدراسة يتضح أهنا تتفق مع نتائج دراسات أجري            
اليت هدفت إىل التعـرف     ) م١٩٩٣(الصم ومن تلك الدراسات دراسة موتيالل       

على التوافق االجتماعي لدى املراهقني الصم يف بيئات تعليمية متنوعة وتوصلت           
فضل مـن  أالصم يف مواقف التكامل قد حققوا توافقا اجتماعيا  املراهقني نّأإىل 

اهقون الصم ذو مواقـف التكامـل       بيئة العزل، كما حقق املر     ذوأقراهنم الصم   
وكـذلك   ..مشابه ألقراهنم عادي السـمع     اجتماعيوالدمج معا مستوى توافق     

نه ال توجد اختالفات بني مفهوم الذات       أاليت تقول   ) م١٩٩٤ ( هريستون دراسة
  لإلقامةلدى الطلبة تبعا 

 فريالتـني  دراسـة غري أنه توجد دراسات مل تتفق مع نتائج هـذه الدراسـة ك            
 الصم األطفال من جمموعة بني االتصال معرفة إىل هتدفاليت كانت ) م١٩٨٥(

 أثنـاء  بينهم فيما العينة أفراد واتصاالت سلوك مالحظة كذلك السمع وعادي
ن األطفال الصم حيصلون على درجات مرتفعة يف  وتوصلت إىل أاحلرة األنشطة

 وآخـرون  تكوسـبري  دراسة، وكذلك  من العادينيكثرأالعدوان غري املباشر 
 وعـادي  الصم األطفال بني فروق يوجد ال فقد كان من نتائجها أنه       )م١٩٩٣(

 .االحنراف – العدوان – التعاون يف السمع
 األطفـال الصـم     اليت توصلت إىل أن   ) م١٩٩٩( جون   دراسةوكذلك  

 بـأقراهنم   باملقارنةوضعاف السمع يف املدارس الداخلية لديهم مفهوم ذات عال          



ويعـزو الباحـث     ،عاف السمع يف فصول املدارس العامـة      األطفال الصم وض  
 -: مايليإىلاالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة 

 االجتماعية والبيئية وأيضا اجلوانب النفسية اليت طبقت فيها         الظروف طبيعة )١
 بينها وبني الدراسـات      اجملال املكاين والزماين   الختالف باإلضافةالدراسة  
 .األخرى

نظرا خمتلفة  غلبها مقاييس مفهوم الذات     أ السابقة استخدمت يف     دراساتال  )٢
 .حملدودية احلصيلة اللغوية لدى تلك الفئة

وكذلك وجدت الدراسة فروق بني الطالب الصم يف مفهوم الذات تبعاً للمستوى             
حيث يرتفـع    .التعليمي لألب بني األمي واالبتدائي وكذلك بني ثانوي وابتدائي        

 لدى األبناء آلباء أميني نظراً لعدم معرفتهم مبناهج وطرق التدريس           مفهوم الذات 
 باألبناء إىل االعتماد    ي بضغوط على األبناء مما يؤد     نلتعليم األبناء لذلك ال يقومو    

 بالثقـة بأنفسـهم فيمـا       معلى أنفسهم يف عملية التحصيل الدراسي ملا يشعره       
 غري قادرين على تدريسـهم      وكذلك جند أن األبناء الصم آلباء عاديني      . هيبذلون

 قدرهتم على إيصال املعلومة لألبناء الصم لذلك جتدهم يتركوهنم          مألميتهم أو عد  
 .يتعلمون عن طريق اجلهة اليت ينتسب إليها األبناء دون ضغوط من قبل اآلباء

أما األبناء آلباء حيملون مؤهل ابتدائي يشعرون بأمهية التعلـيم لـذلك جتـدهم              
كثر مما يلزم على األبناء مما جيعل األبناء حتت ضغوط نفسـية            يقومون بالضغط أ  

 .تؤثر على مفهومهم لذواهتم
 أما من كان آباءهم قد بلغؤ يف تعليمهم املرحلة الثانوية فقد تبني أن التعليم لـه                
اثر على ارتفاع مفهوم الذات لدى األبناء لشعور األباء واطالعهـم بأسـاليب             

 فيما بعد إىل ارتفاع مفهوم الـذات لـدى          يمما يؤد املعاملة الوالدية الصحيحة    
 .  األبناء وشعورهم باألمن واالستقرار النفسي الذي مينحه اآلباء هلم

 



 
 :وميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل إليها يف النقاط التالية

 مفهـوم الـذات     بـني )٠ ,٠١(ارتباطيه سالبه داله عند مستوى      توجد عالقة    )١
 مبدينـة   املتوسـطة ى الطـالب الصـم يف املرحلـة         والسلوك العدواين لـد   

وكذلك توجد عالقة بني مفهوم الذات و أبعاد السلوك العدواين عـدا            .الرياض
فان العالقة إجيابية لوجود عبارة من عبارات       ) اإلشاري  ( بعد العدوان اللفظي    

البعد تعرب عن توكيد الذات وطبيعة العالقة بني مفهوم الذات وتوكيد الـذات             
 .أن توكيد الذات يعرب عن الصحة النفسية لدى الفردحيث 

 التربوية       ة تبعا للبيئالذات مفهومالصم يف طالب ال بني فروق دال توج )٢
 .]  برناجمان ملحقان-معهد[
 التربوية     ة تبعا للبيئالعدواين والسلوكيف الصم طالب ال بني فروق دتوج )٣

مج امللحقة عند مستوى داللة     لصاحل طالب الربا]  برناجمان ملحقان-معهد[
)٠ ,٠٥.( 
توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات حسب مستوى تعليم األب عند  )٤

 لصاحل الطالب آلباء أميني وكذلك الطالب آلباء ).٠ ,٠٥(مستوى داللة 
 .باملقارنة مبن كان تعليم والديهم ابتدائي. حيملون مؤهل الثانوية

 . وك العدواين حسب مستوى تعليم األبال توجد فروق بني الصم يف السل )٥
ال توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات والسلوك العدواين حسب مستوى  )٦

 . تعليم األم
ال توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات والسلوك العدواين حسب   ) ٧

 .مستوى الدخل
 
 
 



 
 الفصل اخلامس
 اخلالصة والتوصيات

 :لنقاط التاليةوسوف يتناول الباحث يف هذا الفصل ا
 

 ملخص الدراسة:أوالً
 توصيات الدراسة: ثانياً
 حبوث مقترحه: ثالثاً
 املشكلة اليت واجهت الباحث: رابعاً

 
 



 ملخص الدراسة: أوال
 الطـالب  لدى العدواين والسلوك الذات مفهوم بني العالقة على  التعرف :هدف الدراسة 

 . الرياض دينةمب األمل ياجمنوبر مبعهد املتوسطة املرحلة يف الصم
 مفهوم بني العالقة على التعرف يف الدراسةهذه   مشكلة صياغة  ميكن -:مشكلة الدراسة 

  .الرياض مبدينة األمل وبرامج مبعهد الصم الطالب لدى العدواين والسلوك الذات
 -:املنهج واإلجراءات

 -:عينة الدراسة
عام ١٣/٢١ني  طالب أصم ذكور تتراوح أعمارهم ب٨١تتكون عينة الدراسة من 

 . 
  -:أدوات الدراسة

 . مقياس مفهوم الذات إعداد الباحث -١
صاحل أبو عباه   (وترمجه وقننه كل من     ) بص(مقياس السلوك العدواين لـ      -٢

بعد إجراء التعديالت الالزمة عليه من قبل الباحث ليتناسب تطبيقه           ) ومعتز عبد اهللا  
 .على الصم

 .استمارة معلومات إعداد الباحث -٣
 -: اإلحصائيةاألساليب

 .العينة أفراد خصائص لوصف املئوية والنسب التكرارات -١
 .كرونباخ ألفا بطريقة الثبات ومعامل التطبيق، إعادة طريقة باستخدام الثبات معامل -٢
 من عبارة لكل ٢واختبار كا  املعياري واالحنراف واملتوسط املئوية والنسب التكرارات -٣

 .الدراسة أداة عبارات
 .العدواين السلوك ومقياس الذات مفهوم ملقياس املعياري واالحنراف وسطاملت -٤
 لحقـان املوالربناجمـان    باملعهد الصم الطالب بني الفروق داللة ملعرفة) ت (اختبار -٥

 .العدواين والسلوك الذات مفهوم من كل يف التعليم مبدارس
 الصم الطالب بني قالفرو داللة ملعرفة One way ANOVA األحادي التباين حتليل -٦

 العدواين والسلوك الذات مفهوم من كل يف التعليم مبدارس انامللحق اناجمنوالرب باملعهد



 األم تعليم مستوى _ األب تعليم مستوى( الدراسة لعينة الدميوغرافية للخصائص تبعا
  ).لألسرة مستوى الدخل –
 ناجتة إحصائية داللة ذات فروق وجود حالة يف الفروق مصادر لتحديد LSD اختبار -٧

 ).ف (اختبار إجراء من
 : النتائج

 :التالية تلخيص النتائج اليت مت التوصل إليها يف النقاط وميكن
 مفهوم الـذات    بني)٠ ,٠٠١( داله عند مستوى     هارتباطيه سالب توجد عالقة    )١

 .  مبدينة الرياضاملتوسطةوالسلوك العدواين لدى الطالب الصم يف املرحلة 
 التربوية         ة تبعا للبيئالذات مفهومالصم يف طالب ال بني وقفر دال توج )٢

 .]  برناجمان ملحقان-معهد[
 التربوية       ة تبعا للبيئالعدواين والسلوكيف الصم طالب ال بني فروق دتوج )٣

لصاحل طالب الربامج امللحقة عند مستوى داللة      ]  برناجمان ملحقان-معهد[
)٠٥،٠(. 
الصم يف مفهوم الذات حسب مستوى تعليم األب عند توجد فروق بني  )٤

لصاحل األبناء آلباء أميني وكذلك األبناء آلباء حيملون ) ٠٥،٠(مستوى داللة 
  .مؤهل ثانوي مقارنة مبن حيمل والديهم مؤهل ابتدائي

 . ال توجد فروق بني الصم يف السلوك العدواين حسب مستوى تعليم األب )٥
مفهوم الذات والسلوك العدواين حسب مستوى ال توجد فروق بني الصم يف  )٦

 . تعليم األم
ال توجد فروق بني الصم يف مفهوم الذات والسلوك العدواين حسب مستوى  )٧

 .الدخل
 



 التوصيات :ثانياً
بناء مناهج وبرامج دراسية تقوم على تيسري تـوافقهم مـع احليـاة              .١

 .العادية
ظم وتقاليد اجملتمع    ن إىل يف حمتواها    ن توفري نظم تعليمية أقرب ما تكو      .٢

للمعاقني والصم بشكل خاص حلث الطالب على التفاعل معها والشـعور يف            
 .مواجهتها مبا يزيد من إجيابية مفهوم الذات لديهم

توصي الدراسة يف إثراء املناهج الدراسية للصم باخلربات التعليمية اليت           .٣
 .تكسبهم حصيلة لغوية كبرية وتعمل على توسيع مداركهم

 بأمهية مفهوم الـذات الـيت       الصمسر والقائمني على تربية     توعية األ  .٤
يكوهنا الشخص عن نفسه من خالل اخلربات الـيت يتعـرض هلـا يف احملـيط                

 .االجتماعي الذي يعيش فيه
إتاحة الفرصة لألشخاص العدوانيني للتنفيس والتفريغ عـن طريـق           .٥

 ). هوايات– فنية -الرياضية(ممارسة األنشطة اهلادفة
 .  كل شخص وفق ميوله وإمكانياتهبشطة الختيار ما يناستنويع األن .٦
تعرف واطالع اآلباء على املشكالت السلوكية اليت حتـدث مـن            .٧

 . أبنائهم خالل وجودهم باملدرسة ومساعدهتم على حلها
قضاء اكرب وقت ممكن لآلباء مع األبنـاء الصـم للتعـرف علـى               .٨

 .واجهتهاالصراعات واإلحباطات اليت تواجههم ومساعدهتم على م
التواصل مع املختصني يف كل ما يتم مالحظته علـى األبنـاء مـن               .٩

 .سلوكيات للتغلب عليها والطريقة الصحيحة يف مواجهتها

تدريب الكوادر الفنية واإلدارية يف املعاهد والربامج على إتقان لغـة            .١٠
 . شعورهمحللتمكن من التعامل مع الصم حىت ال جنر) لغة اإلشارة (التواصل 

١١.                    



 
 البحوث املقترحة                    :ثالثاً
 .دراسة مقارنه بني الصم والعاديني مبفهوم الذات يف البيئة السعودية .١
 .دراسة مقارنه بني الصم والعاديني بالسلوك العدواين يف البيئة السعودية .٢
 .عوديةدراسة العالقة بني الصحة النفسية والعدوانية لدى الصم يف البيئة الس .٣
 والسلوك العدواين لدى الصم يف      ةدراسة العالقة بني أساليب التنشئة الو الدي       .٤

 .البيئة السعودية
دراسة العالقة بني القبول والرفض الوالدي والسلوك العدواين لدى الصـم            .٥

 .يف البيئة السعودية
 .دراسة مقارنة للسلوك العدواين بني الصم من اجلنسني يف البيئة السعودية .٦

 املشكلة اليت واجهت الباحث: رابعاً
 :الدراسة هي  واجهت اليت ةاملشكل
 .الطالب الصم لدى اللغوية احلصيلة ضعف -١
  عدم وجود مقاييس ميكن تطبيقها على الصم -٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 العربية املراجع
سـيكولوجية الـذات والتوافـق،      ): م١٩٨٧ (إبـراهيم  زيـد    أبو -١

 .اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية
العدوان لدى األطفال الفلسطينيني يف     ) :م١٩٨٥( خالد فضل هني،   بوا -٢

 منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة        غريرسالة ماجستري   . منطقة غزة 
 .عني مشس

التفوق النفسي لدى املدرسات املتزوجات     ): م١٩٨٢( سرى   إجالل، -٣
ة التربية، جامعة    رسالة دكتوراه، كلي   الشخصية،واملطلقات وعالقته ببعض مظاهر     

 .عني مشس
مشكالت الطفل السلوكية، وأسـاليب     ): م١٩٩٣ ( امحد إمساعيل، -٤

 . اإلسكندريةاجلامعي،معاملة الوالدين، دار الفكر 
دراسة مقارنة للشخصية بني    ): م١٩٦٨( علي حممود    زينب إمساعيل، -٥

 . رسالة ماجستري، جامعة عني مشسالسمع،األطفال الصم والبكم وعادي 
 للكبار،  الذات مفهوم   اختبار):  م١٩٦٣( عماد الدين    حممد ل،إمساعي -٦

 .مكتبة النهضة املصرية، القاهرة
األطفال مرآة اجملتمع، النمـو     ):م١٩٨٦( عماد الدين    حممد إمساعيل، -٧

 التكوينية، سلسلة عامل املعرفـة، اجمللـس        سنواتهالنفسي واالجتماعي للطفل يف     
 .، الكويت)٩٩(دالعدالوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

مقياس مفهوم الذات لألطفال، مكتبـة أال       ): م١٩٨٤(عادل األشول، -٨
 .جنلو املصرية، القاهرة

موسوعة التربية اخلاصة، مكتبة أال جنلـو       ): م١٩٨٧(عادل األشول، -٩
 .املصرية، القاهرة



علم النفس الفسيولوجي، دار اآلفاق اجلديدة،      ): م١٩٨١(أغا، كاظم    -١٠
 .بريوت

العدوان البشري ترمجة ،حممد امحد غـايل       ) : م١٩٧٥( ستور، أنتوين، -١١
 . ،اإلسكندريةللكتاب،اهلام عفيفي، النهضة املصرية العامة 

السلوك اإلنساين بني احلب والعدوان،     ): م١٩٩٣( سهري كامل    امحد، -١٢
 .، القاهرة)٢٧( للكتاب، العددالعامةجملة علم النفس، اهليئة املصرية 

عاقني مع األطفال األسوياء ، اجمللة       امل ،دمج) : م١٩٩٧( ،فوزية اخضر -١٣
 الرياض) ٧(العربية ،العدد

 الصم وضـعاف السـمع يف       الطالبدمج  ): م١٩٩٣( فوزية   اخضر -١٤
 . التوبة، الرياضمكتبةاملدارس العادية، الطبعة الثانية،    

تفضيل الشـكل كأسـلوب فـارق       ): م١٩٨٨(الرحيم عبد   خبيت، -١٥
 اإلرشاد باللعب يف خفض     ستخدامالشخصية األطفال الصم وضعاف السمع واثر       

القاهرة، ) ٢( اجمللد   املصري،االستجابات والعصابية، املؤمتر السنوي األول للطفل       
 .مركز دراسات الطفولة جبامعة عني مشس

معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،    ): م١٩٧٧( امحد زكي    بدوي، -١٦
 .مكتبة لبنان، بريوت

ني يف الوطن العريب ، دار      تربية املعوق ) :م١٩٨١( امحد لطفي    بركات، -١٧
 .املريخ ، الرياض

الفكر التربوي يف رعايـة الصـم،       ): م١٩٨٧(لطفي امحد   بركات، -١٨
 .املتحدة للنشر والتوزيع، القاهرة

 آنا، مؤسسة الكويت للتقدم العلمـي،       من،  )م١٩٨٣( سعدية   هبادر -١٩
 .الكويت

نظريات الشخصية، دار النهضة،    ): م١٩٩٠(جابر عبد احلميد    جابر، -٢٠
 .هرةالقا



 الذات لدى الطلبة املتفوقني وغـري       تقدير): م١٩٩٣(  موسى جربيل، -٢١
 ).٢(العدد) ٢( اجمللد اإلنسانية،املتفوقني دراسيا، جملة دراسات العلوم 

سـيكولوجية الطفولـة واملراهقـة      ): م١٩٩٤( عبد اهللا    اجلسماين، -٢٢
 . للعلوم، بريوتالعربيةوخصائصها األساسية، الطبعة األوىل، الدار 

، األصم مىت يتكلم ،اجلمعيـة      )م١٩٩٥( صالح الدين مرسي     ،حافظ -٢٣
 .القطرية لرعاية املعاقني ، الدوحة

 وعوامـل  النضـج االجتمـاعي      دراسة ) :م١٩٨٠.( فهمي احلامي، -٢٤
 .الشخصية لدى الصم وضعاف السمع،رسالة ماجستري، جامعة األزهر

 املصرية اجلماعي، اجلمعية    العنف):  م١٩٨٦(الغين عزة عبد    حجازي، -٢٥
 .للدراسات النفسية، الكتاب السنوي يف علم النفس، اجمللد اخلامس

مدى فاعلية برنامج إرشـادي     ) :م٢٠٠٠(حجازي ،فتياين ابو املكارم    -٢٦
يف ختفيف السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، رسالة ماجستري غـري            

 .منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني مشس
اخلصـائص السـيكولوجية    ):م١٩٨٥(عواطـف حممـد      حسانني، -٢٧

رسالة دكتوراه غري   .  مسعيا املعوقنيالفسيولوجية يف عالقتها باالستعداد للتعلم لدى       
 .منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط

سـيكولوجية غـري العـاديني      ): م١٩٨٦( حممد عبد املؤمن     حسني، -٢٨
 .وتربيتهم، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية

 الطفل النفسـية، دار     مشكالت): م١٩٨٦(مد عبد املؤمن   حم حسني، -٢٩
 .الفكر اجلامعي، اإلسكندرية

التنشئة األسرية واألبناء الصـغار،     ):م١٩٨٧( حمي الدين امحد     حسني، -٣٠
 . املصرية للكتاب، القاهرةاهليئة، )٥٠(، العدد)الثاين(سلسلة األلف كتاب 

ألبناء الصغار،  التنشئة األسرية وا  ): م١٩٦٥( حمي الدين، أمحد     حسني، -٣١
 .اهليئة العامة للكتاب، القاهرة



سيكولوجية املرضى وذوي العاهـات، دار      ) : م١٩٦٤(محزه ، خمتار   -٣٢
 .املعارف ، القاهرة

، دار  ٤ ذوي العاهات واملرض، ط    سيكولوجية): م١٩٧٩( خمتار   محزة -٣٣
 اجملمع العلمي، جده 

 عنـد  السلوك اإلبداعي    تنمية):  م١٩٨٢(احلميد مصري عبد    حنور، -٣٤
 العامـة األطفال املعوقني خالل املادة املقروءة، ندوة الطفل املعوق، اهليئة املصرية           

 .للكتاب، القاهرة
فاعلية األنشطة الفنية يف ختفـيض حـدة        ): م١٩٩٩( تربه خصيفان، -٣٥

رسالة ماجستري،  . األطفال الصم يف مرحلة الطفولة املتأخرة      لدىالسلوك العدواين   
 .جامعة أم القرى

 وتأهيل املعوقني مسعيا، األمانة العامة      تربية): م١٩٩٦( مجال   اخلطيب -٣٦
 االجتماعية يف التـدريب االجتمـاعي،       الدراساتجلامعة الدول العربية، سلسلة     

 .القاهرة
مناهج وأساليب التـدريس    ): م١٩٩٤ (احلديدي مجال ومىن    اخلطيب -٣٧

 .اإلماراتيف التربية اخلاصة، مطبعة املعارف، 
 يف  اخلاصـة دمج ذوي احلاجـات     : )م١٩٩٦(حممد مجال   اخلطيب، -٣٨

ندوة حول دور األخصائيني االجتمـاعيني      ورقة عمل مقدمة يف     رياض األطفال   
 .والتربويني يف ، املركز الثقايف امللكي، عمان

ترمجة سـيد التـواب     ,  علم النفس  مدخل): م١٩٨٠( لندا دافيدوف، -٣٩
 .وآخرون، املكتبة األكادميية، القاهرة

ليم اللغة لالطفال الصم وضعاف السمع،      تع) : م١٩٩٦(الدباس، ناصر  -٤٠
 .مطابع الكاتب،الرياض

دراسة لبعض العوامـل املرتبطـة      ): م١٩٩٣( سعيد عبد اهللا     دبيس، -٤١
رابطة األخصائيني النفسيني املصرية،    .نفسيةدراسات  .مبفهوم الذات لدى املشلولني   

 ).٢(العدد



  التربوي للطفل واملراهق دروس يف     النمو): م١٩٧٩( كمال   دسوقي، -٤٢
 .القاهرةعلم النفس االرتقائي، دار النهضة العربية، 

اخلصـائص الفكريـة والنفسـية      ): م١٩٨٧(الدماطي، عبـدالغفار   -٤٣
واالجتماعية للصم ، ندوة املعوقني بني الواقع وتطلعات املستقبل ، جامعة امللـك             

 . سعود ، الرياض 
سيكولوجية العالقة بني مفهوم الذات     ): م١٩٩٢(الفتاح عبد   دويدار، -٤٤

 . بريوتالعربية،واالجتاهات، دار النهضة 
 الطفل وتنشـئته بـني األسـرة ودور         منو): م١٩٧٩( فوزية   دياب، -٤٥

 .، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة)٣(احلضانة، ط
أصول علم النفس االجتماعي، مكتبـة      ): م١٩٨٥( امحد عزة    راجح، -٤٦

 .النهضة، القاهرة
واين يف مرحلـة    دراسة عامليه للسلوك العد   ):م١٩٨٧(رضوان ،جنوى  -٤٧

 .الطفولة املتأخرة،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية التربية جامعة الزقازيق
 مشـكلة   ملواجهـة  إرشـادي    برنامج): م١٩٨٩( عزة حسني  زكي، -٤٨

 معهد الدراسـات    منشورة،العدوانية لدى املراهقني اجلاحنني، رسالة ماجستري غري        
 .العليا لطفولة جامعة عني مشس

  مفهوم الذات، عامل الكتب، القاهرةاختبار: )م١٩٧٧( حامد زهران -٤٩
 النفسي، عامل الكتـب،     واإلرشادالتوجيه  ): م١٩٨٠( حامد   زهران -٥٠

 ، القاهرة٢ط
 عـامل " واملراهقـة  الطفولة"علم نفس النمو    ):م١٩٩٠( حامد   زهران -٥١

 .، القاهرة٥الكتب، ط
 والعالج النفسـي، عـامل      النفسيةالصحة  ): م١٩٩٧( حامد   زهران -٥٢

 .قاهرة، ال٣الكتب، ط



أسـاليب التنشـئة وعالقتـها      ): م١٩٨٤( ممدوحة حممـد     سالمة، -٥٣
 دكتوراه غـري منشـورة،      رسالةباملشكالت النفسية يف مرحلة الطفولة الوسطى،       
 .معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس

 التنمية االجتماعية والعلوم املتصلة هبا      مصطلحات): م١٩٨٣ (سالمة، -٥٤
 .االجتماعي العمل ،األمانة العامة، دار

 دوى احلاجات اخلاصة    سيكولوجية):  م١٩٩٨( عبد الرمحن    سليمان، -٥٥
 .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة) ١(ج"  والفئات املفهوم" 

قياسـها  .سيكولوجية الشخصية حمدداهتا  ): م١٩٧٥( جممد غنيم    سيد -٥٦
 .القاهرةنظرياهتا، دار النهضة العربية، .

النفس االجتماعي، الطبعة الثانيـة،      علم): م١٩٨٠( فؤاد البهي  السيد، -٥٧
 .دار الفكر العريب، القاهرة

اجلدولة اإلحصائية لعلم النفس والعلوم     ): م١٩٧٨(  فؤاد العريب  السيد، -٥٨
 . القاهرةالعريب،دار الفكر . اإلنسانية األخرى

اجتاهات الوالدين حنو أطفاهلمـا الصـم       ):م١٩٩٢( ته محدي    شحا -٥٩
 ماجستري، معهد الدراسـات     رسالة األطفال،   وعالقتها مبفهوم الذات لدى هؤالء    
 .العليا للطفولة، جامعة عني مشس

 مشكلة النشاط الزائـد     حلجمدراسة  ):م١٩٨٥( عبد العزيز    الشخص -٦٠
 التربية، جامعة عـني  كليةوبعض املتغريات املرتبطة به، جملة    ١٤بني األطفال الصم    
 . مشس، العدد التاسع

الصـحة النفسـية، دار     علم  ): م١٩٨٣( مصطفى خليل    الشرقاوي، -٦١
 .النهضة العربية، بريوت

نظريـات اإلرشـاد والعـالج      ): م١٩٩٤(  حممد حمروس  الشناوي، -٦٢
 .القاهرةالنفسي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 



الفروق يف أبعاد مفهوم الـذات يف       ): م١٩٩٩(الشهري، على سعيد   -٦٣
فوفني بالريـاض ،    ضوء املستوى الدراسي لدى املعوقني بصريا مبعهد النور للمك        

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك فيصل 
 النهضة الذكاء املصور، مكتبة     اختبار):  م١٩٧٤(  امحد زكي  صاحل، -٦٤

 .املصرية، القاهرة
حنو بناء مؤشر إحصائي جديـد      ): م١٩٨٨(امحد عبدالعاطي   الصياد، -٦٥

وث املؤمتر الرابع لعلم    ألداة القياس، حب   التطبيقلتقدير الثبات بطريقة التطبيق وإعادة      
 . النفسيةللدراساتالنفس يف مصر، اجلمعية املصرية 

أثر التنشئة األسرية والتفاعل بني املعلم ) : م١٩٨٩(العارضة،إميان فضل -٦٦
والطالب على مفهوم الذات عند الطلبة رسالة ماجستري غري منشـورة ، اجلامعـة       

 .األردنية
 برنامج الكشف املبكر عن     )م٢٠٠٠ (دالعبد اجلواد، خرييه عبد اجلوا     -٦٧

اإلعاقة السمعية، امللخصات العلمية للمؤمتر الثاين لإلعاقة والتأهيل يف الفترة مـن            
أكتوبر، الرياض، مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة ومجعية األطفال         / ٢٦-٢٣

 . املعوقني
العالقة بني أساليب معاملة    ): م١٩٩٥( الباقي، أيهاب عبد العزيز      عبد -٦٨

رسالة ماجستري ،جامعـة    . السلوك العدواين لدى ذوي اإلعاقة السمعية      ون  الوالدي
 .الزقازيق

 النفس علم   معجم):  م١٩٩٣(  الدين كفايف  عالء احلميد، جابر،    عبد -٦٩
 .دار النهضة العربية، القاهرة) ٦(والطب النفسي ج

أسس علم النفس، دار املعرفة اجلامعية،      ): م١٩٩٣(  اخلالق، امحد    عبد -٧٠
 .اإلسكندرية

 سـيكولوجية ):  م١٩٨٨(  و حليم بشاي     السيد الرحيم، فتحي    عبد -٧١
، مكتبـة دار القلـم،      )٢( غري العاديني واستراتيجيات التربية اخلاصة، ط      األطفال
 .الكويت



العالقة بني مفهوم الذات واإلجيابية لدى      ): م١٩٨٧(  العظيم، طه  عبد -٧٢
التربيـة، جامعـة     غري منشورة، كليـة      ماجستريطالب املرحلة اجلامعية، رسالة     

 .الزقازيق
الطفل األصم تعليمه وطرق    ): م١٩٨٦ (مصطفى الفتاح، حسني    عبد -٧٣

 .  التربية والتعليم، القاهرةبوزارةالتخاطب معه، اإلدارة العامة للتربية اخلاصة 
اإلعاقة واإلرشاد مـن منظـور مفهـوم     ): م١٩٨٤(  اهللا، امحد    عبد -٧٤

 بدولة الكويت من أجـل التنميـة        والتربويالذات، حبوث ندوة اإلرشاد النفسي      
 . العلميللتقدمم، مؤسسة الكويت ١٩٨٤ مارس ١٢-١١للفترة 

أبعاد السلوك العدواين   ):م١٩٩٥( أبو عباه  وصاحل اهللا، معتز سيد     عبد -٧٥
 ) .٥( العدد الثالث، جملد،دراسة عامليه مقارنة، دراسات نفسية .

ي لـدى    مقارنه للتقبل االجتمـاع    دراسة) م١٩٩٦( النيب علي    عبد -٧٦
 كلية التربية، جامعـة     ماجستري،املراهقني الصم، ضعاف السمع، العاديني، رسالة       

 .الزقازيق، فرع بنها
 فاعلية العالج األسـري يف حتسـني        مدى) م٢٠٠٠( النيب علي    عبد -٧٧

 دكتوراه، كلية التربية،    رسالةمفهوم الذات لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية،        
 .جامعة الزقازيق، فرع بنها

نظريات علم النفس واملداخل األساسـية      ): م١٩٨٨(سيد لعال،   بداع -٧٨
 .، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة)٢ (طلدراسة السلوك اإلنساين، 

 يف الصـحة النفسـية،      مقدمة):  م١٩٨٣( الغفار، عبد السالم     عبد -٧٩
 . املصرية، القاهرةالنهضةمكتبة 

للنشـر  ، مكتبة أهتديان    ١ السمعية ط  اإلعاقة): م١٩٩٢( ماجدة   عبيد -٨٠
 .والتوزيع، الرياض

أثر نتائج السلوك العدواين التلفزيوين     ): م١٩٨٥(  عبد الرمحن    عدس، -٨١
اجمللـد  .  املاجستري يف التربيـة    رسائلعلى سلوك األطفال العدوانيني، ملخصات      

 .الثاين



اجتاهات الوالدين حنو أطفـاهلم     ): م١٩٩٢( محدي شحاته    عرقوب، -٨٢
 ماجستري غري منشورة، معهد     رسالةطفال،  الصم و عالقتها مبفهوم الذات لدى األ      

 .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس
تعليم العلوم للمعوقني يف مصر     ): م١٩٨٧(  محدي أبو الفتوح     عطية، -٨٣

) ٤(اجلزء  ) ٨( كلية التربية، العدد   جملةواقعة ومشكالته ومقترحاته لزيادة فعاليته،      
 .كلية التربية جبامعة املنصورة

 النفس الفسيولوجي، الطبعة اخلامسة     علم) : م١٩٨٠(محد   ،ا عكاشة -٨٤
 .،دار املعارف ، القاهرة

دراسة امربيقية كلينكيـة لـبعض مسـات        ): م١٩٩٣( رجب علي، -٨٥
كلية التربية جامعة   .رسالة دكتوراه . صعيد مصر  يفالشخصية لدى ضعاف السمع     

 .أسيوط
 يف حتسـني بعـض      إرشادي برنامج   فاعلية):  م١٩٩٧( عمرو   علي، -٨٦

 دكتـوراه، انب الصحة النفسية لدى الطالب الصم يف املرحلة الثانوية، رسالة           جو
 .جامعة عني مشس

املـوجز يف الصـحة النفسـية       ): م١٩٧٧( عباس حممـود     عوض، -٨٧
 .اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  )١(    اإلسكندرية، ط

 ميدانية، الـدار    نفسية دراسات):  م١٩٨٢( عبد الرمحن    العيسوي، -٨٨
 .ةاجلامعي

االجتاهات العامة إزاء األطفـال املعـوقني       ):م١٩٩٠ (الغامن،عبد اهللا  -٨٩
 . ، اهليئة العامة لالستعالمات٤وتغريها يف العامل العريب ، جملة النيل ، العدد 

 عنـد  السلوك العـدواين     تطور):  م١٩٨٩ (إبراهيم خالد   الفخراين، -٩٠
 رسالة ماجستري غـري     األطفال وعالقته بالتذوق اجلمايل وبعض املتغريات النفسية،      

 . كلية اآلداب، جامعة طنطامنشورة،
السلوك االجتماعي  ): م١٩٨٣( امحد   سيد حممد سيد وغريب     فهمي، -٩١

 .للمعوقني، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية



 مكتبـة  الكالم، الطبعة الرابعة،     أمراض):  م١٩٧٦(  مصطفى   فهمي، -٩٢
 .مصر، القاهرة

 األطفال غري العاديني، مكتبة     سيكولوجية): م١٩٦٥( مصطفى   فهمي، -٩٣
 .مصر، القاهرة

 النفس اإلكلينيكي، مكتبـة مصـر،       علم): م١٩٦٧( مصطفى فهمي، -٩٤
 .القاهرة

 صفوت تنسي ملفهوم الذات، ترمجة      مقياس):  م١٩٩٨( وليم   فيتس، -٩٥
 .فرج، وسهري كامل، مركز اإلسكندرية للكتاب، األزاريطة

اإلرشـاد  : )م١٩٨١( وحممود عطـا     فطيم، يوسف، لطفي    القاضي -٩٦
 .الرياض، دار املريخ، ١النفسي والتوجيه التربوي، ط

سيكولوجية اإلعاقة، اجلامعة املفتوحـة،     ): م١٩٩٤( رمضان   القذايف -٩٧
 طرابلس

ســيكولوجية ذوى ): م١٩٩٦ (أمــني عبــد اللطيــف القريطــي، -٩٨
 .القاهرةاالحتياجات اخلاصة وتربيتهم، دار الفكر العريب، 

 الطفـل األصـم ومتطلبـات       يةسيكولوج): م١٩٩٥( شاكر   قنديل -٩٩
 النفسي لألطفال ذوي  اإلرشاد "النفسيإرشاده، املؤمتر الدويل الثاين ملركز اإلرشاد       

 . عني مشسجامعة"االحتياجات اخلاصة 
سيكولوجية األطفال غري العاديني،    ): م١٩٩٧( مصطفى حممد    قنديل -١٠٠

 .مكتبة مصر، القاهرة
ـ ١٤٢٢(خلاصة  القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية ا      -١٠١ وزارة ) هـ

 .املعارف
برنامج ومناهج  ): م١٩٨٩( التربية اخلاصة    يف من املتخصصني    جمموعة -١٠٢

 . القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطراللجنة، )٨٩(جملة التربية، العدد . متميزة
 حنو اإلعاقة السـمعية والتوافـق       االجتاهات): م١٩٩٠( عطيه   حممد -١٠٣

 . التربية، جامعة الزقازيقكليةلة ماجستري، النفسي لدى الطفل األصم، رسا



 واإلرشاد النفسي لألطفـال غـري       التوجيه): م١٩٨٧(  حممد حممود، -١٠٤
 . احلولية الثامنة، جامعة الكويتالتربية،العاديني، دراسة حتليلية حوليات كلية 

، املؤسسة العربية   )٢ط(موسوعة علم النفس،  )م١٩٧٩(مرزوق ،سعد  -١٠٥
 .للدراسات والنشر، القاهرة

 السـوية، سلسـلة     الشخصية):  م١٩٨٥( سيد عبد احلميد   مرسي، -١٠٦
 . وهبة، ليبيامكتبةدراسات نفسية إسالمية، 

ممارسة العـالج األسـرى لتعـديل       ) : م١٩٩٤.( نوال امحد  مرسى، -١٠٧
 .جامعة حلوان.رسالة ماجستري. األطفال ضعاف السمعلدىالسلوك العدواين 

بـوزارة املعـارف    مركز املعلومات اإلحصائية والتوثيـق التربـوي         -١٠٨
فصول يف تاريخ التعليم باململكة العربية السعودية، التعليم اخلـاص          ) هـ١٤٠٦(

 .عرض وثائقي إحصائي، الرياض
مركز املعلومات اإلحصائية والتوثيـق التربـوي بـوزارة املعـارف            -١٠٩

هــ عـرض    ١٤١٢منجزات التعليم اخلاص منذ إنشائه حىت عام        ) هـ١٤١٣(
 .إحصائي، الرياض

 عن أمهية دمج األطفال املعـوقني يف        ورقة): م١٩٨٤(ئل   وا مسعود، -١١٠
 الدراسية لواقع ومستقبل مؤسسـات      احللقةاملدارس العامة يف األردن، مقدمة إىل       

 للعمـل االجتمـاعي التطـوعي       عاليةرعاية املعوقني يف األردن، صندوق امللكة       
 .األردين، عمان

العوامل البيئة  العالقة بني العدوان وبعض     ): م١٩٨٦( امحد حممد    مطر، -١١١
سنة دراسة مقارن، رسالة ماجسـتري      ) ١٢-٩(و عالقتها بالنضج االجتماعي من      

 . عني مشسجامعةغري منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، 
 . الشباب، تونسدار): م١٩٩٢( الوجيز معجم -١١٢
) ١(اجلـزء ) ٢(جممع اللغـة العربيـة ط     ): م١٩٨٥( الوسيط   املعجم -١١٣

 .القاهرة



 العدوان والعنف، جملـة علـم       سيكولوجية :)م١٩٨٧ ( سعد املغريب، -١١٤
 . القاهرةللكتاب،، اهليئة املصرية العامة )١(النفس العدد

التحليل النفسي واملنهج اإلنساين يف ): م١٩٩٠( لويس كامل مليكه، -١١٥
 .القاهرةالعالج النفسي، النهضة املصرية، 

ة الشخصية وقياسها، النهض  ): م١٩٥٩ (وآخرون لويس كامل    مليكه، -١١٦
 .القاهرةاملصرية،  

دليل مقياس مفهوم الـذات     ):م١٩٨٢(منصور،طلعت،وحليم بشاي  -١١٧
 .لألطفال يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة ، كلية اآلداب ، جامعة الكويت

دراسة بعض أسـاليب املعاملـة الوالديـة        ):م١٩٨٠(منصور ،مدحيه  -١١٨
لدراسات االنسـانية   رسالة ماجستري غري منشورة،كلية ا    .وعالقتها بعدوان األبناء    

 .،جامعة األزهر
االجتاهات الو الدية كما يدركها     ): م١٩٧٨(يز رشاد عبد العز   موسى، -١١٩

رسالة ماجسـتري، جامعـة     . مبفهوم الذات لدى املراهقني الصم     عالقتهااألبناء و   
 .األزهر

االستخبارات العدوانيـة عنـد     ): م١٩٨٩( رشاد عبد العزيز   موسى، -١٢٠
املؤمتر السنوي الثاين للطفـل املصـري، مركـز         . السمع وعادياملراهقني الصم   

 .دراسات الطفولة، جامعة عني مشس
مسرية التربية اخلاصة بـوزارة املعـارف يف        ):م١٩٩٩(ناصر  ,املوسى -١٢١

ظالل الذكرى املئوية لتاسيس اململكة العربية السعودية، مؤسسة املمتاز للطباعـة           
 .والنشر، الرياض

ملعـارف باململكـة العربيـة       وزارة ا  جتربة): م٢٠٠٠( ناصر املوسى، -١٢٢
 اخلاصة يف املـدارس العاديـة،       االحتياجاتالسعودية يف جمال دمج األطفال ذوى       
هــ،  ١٤٢١/رجـب /٢٩-٢٦ من   للفترةاملؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل      

 .الرياض



كيف يفهم اآلباء واملعلمون سـلوك      ):م١٩٨٩( زكريا طلعت    مينا، -١٢٣
 .األبناء، مكتبة احملبة، القاهرة

البحث التربوي أصوله ومناهجـه، دار      ): م١٩٨٣( حممد   النجيحي، -١٢٤
 .املريخ، مصر

ترمجة فـرج أمحـد     .  الشخصية نظريات): م١٩٧١( و لند زي   هول -١٢٥
 .دار الفكر العريب.وآخرون

ترمجـة صـفوت    (مقياس تنس ملفهوم الذات ،    )م١٩٩٨(وليم فيتس    -١٢٦
 .مركز اإلسكندرية للكتاب، األزاريطة) فرج، وسهري كامل

عالقة أبعاد مفهوم الـذات بالتحصـيل       ): م١٩٩٣(إبراهيم وب،يعق -١٢٧
 جملة دراسات تربوية، رابطة التربية احلديثة،       الثانوية،الدراسي لدى تالميذ املرحلة     

 ).٥٤(اجلزء)٨(اجمللد 
رعاية الطفل املعوق صـحيا     ): م١٩٩١(حنورة أمحد ومصري    يونس، -١٢٨

 .القاهرةونفسيا واجتماعيا، دار الفكر العريب، 
 األجنبية: املراجع
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 مقياس مفهوم الذات بصورته األولية

 بيم اهلل الرمحن الرحيم

 . إجابة صح أو خطأ، وآل شخص يمكن أن تكون له إجابة مختلفة عن اآلخردفي هذه القائمة ال توج

وتعطي أمام اإلجابة التي تصف نفسك (      ) فكر جيدا وضع عالمة . اجب عن هذه حسبما تشعر به بالنسبة لك

 :إجابة صادقه

 أبدانادرا أحياناغالبادائما العبـــــــــــــــارة م

      أنا أمين ١

      أنا أناني ٢

      أنا أنيق ٣

      أنا بشوش ٤

      أنا جيد ٥

      أنا حذر ٦

      أنا خجول ٧

      أنا سعيد ٨

      عأنا شجا ٩

      أنا صادق ١٠

      مستقيم/لح أنا صا ١١

      أنا ظريف  ١٢

      أنا عادل  ١٣

      أنا غيور ١٤



      أنا فخور ١٥

      أنا آريم ١٦

      أنا آسول ١٧

      أنا لطيف ١٨

      أنا متأدب ١٩

      أنا متسامح ٢٠

      أنا متعاون  ٢١

      أنا مجتهد ٢٢

      أنا محبوب ٢٣



 
 أبدانادرا ياناأحغالبادائما العبـــــــــــــــارة م

      أنا مخلص ٢٤

      أنا مراع لحقوق اآلخرين ٢٥

      أنا مرح ٢٦

      أنا مزعج ٢٧

      أنا مساعد ٢٨

      أنا مشهور ٢٩

      أنا مطيع ٣٠

      أنا مفكر ٣١

      أنا مفيد ٣٢

      أنا موثوق ٣٣

      أنا نظيف ٣٤

      أنا ودود ٣٥

      أنا وفي ٣٦

      )منظم(أنا مرتب ٣٧

      أنا حسن ٣٨

      أنا قوي ٣٩

      أنا ضعيف ٤٠

      أنا جري ٤١



      أنا صبور ٤٢

      أنا مرن  ٤٣

      أنا نشيط ٤٤

      أنا رياضي ٤٥
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 م الذات بصورته النهائيةمقياس مفهو

 بيم اهلل الرمحن الرحيم
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 ال أحيانا نعم  العبـــــــــــــــارة م

    أنا أمين ١

    أنا أناني ٢

    أنا أنيق ٣

    أنا بشوش ٤

    أنا جيد ٥

    أنا حذر ٦



    أنا خجول ٧

    أنا سعيد ٨

    عأنا شجا ٩

    أنا صادق١٠

     عادل أنا١١

    أنا آريم١٢

    أنا آسول١٣

    أنا لطيف١٤

    أنا مؤدب١٥

    أنا متسامح١٦

    أنا متعاون ١٧



 
 ال أحيانا نعم  العبـــــــــــــــارة م

    أنا مجتهد١٨

    أنا محبوب١٩

    أنا مخلص٢٠

    أنا احترم اآلخرين٢١

    أنا مرح٢٢

    أنا مزعج٢٣

    أنا مطيع٢٤

    أنا نظيف٢٥

    أنا ودود٢٦

    )منظم(أنا مرتب٢٧

    أنا قوي٢٨

    أنا ضعيف٢٩

    أنا جري٣٠

    أنا صبور٣١

    أنا نشيط٣٢

    أنا رياضي٣٣
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 مقياس السلوك العدوا�ي بصورته األولية

 مقياس السلوك العدواني
 

 دائما غالبا أحيانانادرا أبدا العبارة م

       بان الغيرة تقتله ايشعر أحيان ١

      يعامل اآلخرين معاملة قاسية  ٢

      أآثر من اآلخرين)المضاربة(يشترك في العراك  ٣



       شخصا آخر بدون سبب مقنعبال يضر ٤

دما يختلف مع أصدقائه ف    ٥ رهم   عن ه يخب اريا ان بكل ً إش

 صراحة

     

ذين      ٦ رين ال ع اآلخ اش م ي نق دخول ف ه ال يصعب علي

 يختلفون معه في الرأي

      

رين   ٧ خاص اآلخ ب األش وم بس اريًايق بب إش  دون س

 معقول 

     

      يغضب بسرعة ويرضى بسرعة  ٨

      عندما يخفق في شي ما يبدو عليه االنزعاج بوضوح ٩

ه ر١٠ دون   لدي رين ب خاص اآلخ ة لضرب األش ة قوي غب

 سبب 

     

      يقتنص الفرص المتاحة له من اآلخرين ١١

      يشك في األشخاص الغرباء الذين يظهرون لطفا زائدا١٢

      يختلف غالبا مع اآلخرين حول موضوع ما١٣

      سريع االنفجار في بعض األحيان ١٤

      والخالف مع أصدقائهيعتبر شخصا مثيرا للجدل ١٥



 
 دائما غالبا أحيانانادرا أبدا العبارة م

      ينزعج عندما يتعرض اآلخرين لألشياء التي تخصه١٦

      عندما يغضب فانه ربما يضرب شخصا آخر١٧

     يتساءل عندما يظهر األشخاص اآلخرين لطفا واضحا ١٨

      )هادى الطباع(انه شخص معتدل المزاج ١٩

رهم     ٢٠ ه يخب رون فان ه اآلخ دما يزعج ارياً عن ل  إش  بك

 صراحة

     

      يلجا إلى العنف لحفظ حقوقه إذا تطلب األمر ذلك٢١

      يشعر بان اصدقاه يتحدثون عنه في غيبته ٢٢

      عندما يغضب فانه يحطم آل ما حوله٢٣

      إذا قام شخصا بضربه فانه البد أن يقوم بضربه٢٤

      انه يعتبر شخصا متهورا بين أصدقائه٢٥

      ينزعج من اآلخرين حيث يصل اآلمر إلى حد الشجار٢٦

      يشعر أن اآلخرين يضحكون عليه في غيبته٢٧

      يخرج أحيانا عن طوره بدون سبب معقول ٢٨

      يقوم بتهديد األشخاص الذين يعرفهم بالضرب ٢٩

      التحكم في انفعاالته عال يستطي٣٠
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 مقياس السلوك العدوا�ي بصورته النهائية

 مقياس السلوك العدواني
 

 دائما غالبا أحيانانادرا أبدا العبارة م

       بان الغيرة تقتله ايشعر أحيان ١

      يعامل اآلخرين معاملة قاسية  ٢

      أآثر من اآلخرين)المضاربة(ك في العراك يشتر ٣



       شخصا آخر بدون سبب مقنعبال يضر ٤

ذين            ٥ اش مع اآلخرين ال دخول في نق يصعب عليه ال

 يختلفون معه في الرأي

      

رين   ٦ وم بسب األشخاص اآلخ اريًايق بب إش  دون س

 معقول 

     

      يغضب بسرعة ويرضى بسرعة  ٧

ق  ٨ دما يخف اج   عن ه االنزع دو علي ا يب ي م ي ش ف

 بوضوح

     

دون         ٩ لديه رغبة قوية لضرب األشخاص اآلخرين ب

 سبب 

     

      يقتنص الفرص المتاحة له من اآلخرين  ١٠

ا   ١١ رون لطف ذين يظه اء ال ي األشخاص الغرب يشك ف

 زائدا

     

      يختلف غالبا مع اآلخرين حول موضوع ما ١٢

      ي بعض األحيان سريع االنفجار ف ١٣

      يعتبر شخصا مثيرا للجدل والخالف مع أصدقائه ١٤

ي      ١٥ ياء الت رين لألش رض اآلخ دما يتع زعج عن ين

 تخصه

     

 دائما غالبا أحيانانادرا أبدا العبارة م

      عندما يغضب فانه ربما يضرب شخصا آخر ١٦

ا    ١٧ رين لطف خاص اآلخ ر األش دما يظه اءل عن يتس

 ا واضح

     

      )هادى الطباع(انه شخص معتدل المزاج  ١٨

رهم  ١٩ ه يخب ه اآلخرون فان دما يزعج اريًاعن ل إش       بك



 صراحة

      يلجا إلى العنف لحفظ حقوقه إذا تطلب األمر ذلك ٢٠

      يشعر بان اصدقاه يتحدثون عنه في غيبته  ٢١

      عندما يغضب فانه يحطم آل ما حوله ٢٢

      إذا قام شخصا بضربه فانه البد أن يقوم بضربه ٢٣

      انه يعتبر شخصا متهورا بين أصدقائه ٢٤

د        ٢٥ ى ح ر إل ل اآلم ث يص رين حي ن اآلخ زعج م ين

 الشجار

     

      يشعر أن اآلخرين يضحكون عليه في غيبته ٢٦

      يخرج أحيانا عن طوره بدون سبب معقول  ٢٧

      شخاص الذين يعرفهم بالضرب يقوم بتهديد األ ٢٨

       التحكم في انفعاالتهعال يستطي ٢٩
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