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 اعدةالمس بتقديم تكرم من لكل والتقدير بالشكر أتقدم فاني. . .  بعد أما

 االستاذ إلى أوالً الشكر بتقديم أبدا فاني الرسالة هذه إلتمام واإلرشاد والنصح

 علمية توجيهات من قدمه ما علي العالي عبد يلي أجو عبدالكريم الدكتور الفاضل
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  :  دراسةال ملخص

 لـدي  والمدرسـي  االجتمـاعي  و النفسي التوافق مستوي معرفة إلي ةالدراس هدفت  
 السـمع  وضعاف الصم هيلأوت لتعليم البيان بمركز الملتحقين) الصم( سمعيا المعوقين االطفال

 ووجود) إناثاً_ذكوراً( النوع اثر ومعرفة لديهم الدراسي بالتحصيل وعالقته بنغازى مدينة في
) ةعداديإ ـ ابتدائية ( الطفل اهب يوجد يتال ةالدراسي رحلهالم ثيرأوت األسرة في صمأ خرأ طفل
  . والمدرسي االجتماعيو النفسي التوافق علي

 وطبقـت )إناثـاً  30_ ذكوراً 40( بينهم اصماً طفالً) 70( من الدراسة عينة وتكونت  
 التوافق مستوى لمعرفة كامل الوهاب عبد إعداد من الصم لألطفال التوافق تقدير قائمة عليهم

 علـي  موزعه فقره 50من القائمه وتكونت الصم طفالالا لدي والمدرسي االجتماعيو النفسي
 تحققـت  وقـد 12 الندرسي التوافق_16 االجتماعي التوافق_22 النفسي التوافق ةالثالث االبعاد
 مـن  مجموعـه  علـي  عرضها طريق عن المحتوي صدق باستخدام األداة صدق من الباحثه

 باسـتخدام  الثبات من التحقق تم كما الداخلي االتساق معامل ب حسا طريق عن و المختصين
 الصـم  االطفال ان إلي الدراسة توصلت وقد االختبار إعادة طريق وعن كرونباخ الفا معامل

ـ  توجـد  نهأ إلي الدراسة توصلت كما جيد ومدرسي واجتماعي نفسي بتوافق يتمتعون  ةعالق
 بلـغ  حيـث  والمدرسـي  االجتماعيو النفسي التوافق ودرجات التحصيل جاتدر بين إيجابيه
 بـين  االرتباط معامل بلغ بينما 0.25 الدراسي والتحصيل النفسي التوافق بين االرتباط معامل
 و المدرسـي  التوافق بين االرتباط معامل وبلغ 0.41 الدراسي والتحصيل االجتماعي التوافق

 فروق توجد نها إلي الدراسة توصلت كما 0.01عند داله عاًجمي وهي 0.37الدراسي التحصيل
 داللـه  عند اإلناث لصالح النفسي التوافق درجات في واإلناث الذكور بين إحصائية دالله ذات

 درجـات  فـي  واإلنـاث  الذكور بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال انه بينت كما 0.05
 األطفـال  بـين  داللة ذات فروق توجد ال هأن ةالدراس بينت كما والمدرسي االجتماعي التوافق
 حـاالت  اسرهم في توجد ال الذين واألطفال أخرى صمم حاالت اسرهم في توجد الذين الصم
 داللة ذات فروق وجود عدم بينت كما والمدرسي االجتماعيو النفسي التوافق في أخرى صمم

 االبتدائيـة  المرحلة في الذين ذالتالمي لدي والمدرسي االجتماعيو النفسي التوافق في احصائية
 ضـرورة : منهـا  والمقترحات التوصيات بعض إلى الدراسة توصلت لقد االعدادية والمرحلة

 بـين  الصلة توثيق وضرورة واالجتماعيين النفسيين واألخصائيين المعلمين من المزيد توفير
 أمـام  الفرصـة  حةوإتا الطفل لصالح المشترك للعمل بينهم االتصال لتأمين واألسرة المدرسة

  .   المختلفة األنشطة في المشاركة على تشجيعه على والعمل للحياة سمعياً المعوق الطفل
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  :مقدمة الدراسة  1.1

رتباطـا  ايرتبط  عام والتربية الخاصة بشكل خاص بحقل التربية بشكل االهتمامإن "  
 االهتماموثيقا بدرجة الوعي والتحضر ألي بلد من البلدان وكلما تطورت بشكل ما كلما أزداد 

  )15:2005الظاهر،" ( بحقل التربية بكل أشكالها

التي تراهن عليها جميع األحزاب و الجماعـات   ةوتُعد التربية من القطاعات الرئيسي
  . للبناء المستقبلي ألي دولة والمنتديات آلتها تمثل العمود الفقري 

عد أحد النقـاط التـي   ت صة يجسد درجة الوعي والتحضر إذبالتربية الخا االهتمامإن 
نحكم من خاللها علي تحضر أي دولة من دول العالم وذلك الرتباطها بدرجة الوعي والحـس  

ـ   حتينحو ذوى اال عليه فاالتجاهات.التحضري  ختالف درجـة  ااجات الخاصة قـد تختلـف ب
تسـتطيع   التحضر للبلد ولذلك تسعى الدول جميعا وبشكل خاص المتطورة منها  تقديم كل ما

ستغالل قدراتهم إلى الحد الذي يؤدى بشكل عـام  اتقديمه من خدمات للنهوض بهم وتطوير و
ن يشعروا بكينونتهم ويتحملوا أخذوا مكانهم في المجتمع الذي يعيشون فيه وأإلى االستقاللية لي

  )15: 2005المرجع السابق ،. (ويشاركوا في عملية البناء كأقرانهم اآلخرين المسئولية

حيث تعد اإلعاقة السـمعية ظـاهرة   "ومن هذه الفئات الخاصة ذوى اإلعاقة السمعية 
قديمة وحديثة موجودة في كل بقاع العالم ، فلم تكن حكرا على بلد دون األخر ، ولكن في ذات 

رة يختلف عبر الزمـان و المكـان حيـث أثبتـت األبحـاث       الوقت ، مدى انتشار هذه الظاه
شخص مـن السـكان يحتمـل     2500والدراسات التي أجريت في البالد المتقدمة أنة بين كل 

أشخاص في كل عشرة اآللف مواطن وتؤكد منظمة الصحة العالمية  4وجود شخص أي بنسبة 
ع ما بـين المتوسـط   مليون شخص فوق سن الثالثة يصابون بضعف السم 45أن  1998عام 

  ) . 119: 2001فهمي ،"( والشديد

خطر ما أالطبيعي و االتصالتؤثر اإلعاقة السمعية  سلبا في التطور اللغوي  وعملية 
يترتب على اإلعاقة السمعية هو عدم استطاعة الطفل المشاركة االيجابية في عملية اكتسـاب  

عرفي ويعوق عمليـة تعلمـه واكتسـابه    اللغة اللفظية األمر الذي يؤثر على نموه العقلي والم
الخبرات الالزمة الستثمار ما قد يتمتع به من استعدادات وقدرات عقلية ربما ال يختلف فيهـا  

  )136: 1996القريطى ، .( عن األفراد العاديين بل وقد يتفوق عليهم 

 للطفل حيث تحد من مشاركاته االجتماعي كما تؤدى اإلعاقة السمعية إلى إعاقة النمو
والشخصي  االجتماعيندماجه في المجتمع مما ينعكس على توافقه  اخرين ووتفاعالته مع اال
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ة الضرورية والالزمة لحياته في المجتمع كما تشير نتـائج  االجتماعيكتسابه للمهارات اوعلى 
  " ) . 1970"نهى الحامى ".1977"عبد الرحيم بخيت" . 1970" بحرية الجناينى(كل من 

،عن انخفاض مستوى السـلوك  )1992( راسات عبد العزيز الشخصوكشفت نتائج د  
رتفاع مستوى النشاط الزائد لدى األطفال المعوقين سمعيا بالنسبة ألقرانهم العاديين، االتكيفى و

وإن األطفال المعوقين سمعيا الذين يخضعون ألسلوب الرعاية  التعليمية الخارجية يتميـزون  
كثر من اقرأنهم الذين يخضعون ألسلوب الرعاية واإلقامة في بارتفاع مستوى سلوكهم التكيفى أ

  ) . 154: 1996المرجع السابق ، ( مؤسسات داخلية 

كما تؤثر اإلعاقة السمعية على تحصيلهم الدراسي وذلك ألن التحصيل الدراسي يعتمد 
زديـاد  إلى حد كبير على الجوانب اللفظية وبدرجة قليلة على األداء العملي ويزداد هذا  مع ا

  ) .142: 2003الزغبى ،(درجة اإلعاقة السمعية 

وهناك متغيرات أخري تؤثر في تحصيل المعاقين سمعياً من أهمها المستوى الثقـافي  
، االجتماعيةللوالدين الذي له األثر في مدي التعاون والدعم المقدم لألبناء ، الحالة االقتصادية و

  ) 136:  2005الظاهر ، ( التي حدثت فيها اإلعاقةالزمنية  القدرات العقلية للمعاق ، الفترة

  -:مشكلة الدراسة   2.1

لعالمه علي المعلومات التي يستقبلها عبر الحواس وحدوث  اإلنسانيعتمد إدراك 
عنه صعوبات كثيـرة تعيـق عمليـة     هذه الحواس ينجم من أكثر أي خلل في واحدة أو

عن القيام بـدورها ،فمثـل هـذا    هنا علي عجز حاسة السمع  االهتماموينصب .االدراك
 اإلنسانالعجز يقود إلي صعوبات عديدة ومتنوعة الن السمع يلعب دوراً رئيسياً في نمو 

قادراً علي تعلم اللغة وهي تشكل حجـر الزاويـة    اإلنسانفحاسة السمع هي التي تجعل 
يئتـة  من فهم ب اإلنسان، كذلك إن حاسة السمع تمكن  االجتماعيبالنسبة لتطور السلوك 

  ). 14: 2008الخطيب ، ( ومعرفة المخاطر الموجودة فيها فتدفعه إلي تجنبها

فالقدرة علي التعبير تعتبر من أهم المشكالت التي يواجهها الطفل في بداية 
فهو إذا كان يسمع ويشعر فعلية أن يعبر عن ذلك بالكالم لتتحدد مالمح شخصيته حياته 

فسه ومع غيره ، ويعتبر الكـالم وسـيلة مفقـودة    وليعبر عن ذاته وأدائه وليتكيف مع ن
ـ او ه فكارأعن  لألصم ولذلك يصعب علية التعبير سـتطاع أن يقـيم   اإال إذا   هنطباعات
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بينه وبين من حوله وتلك المهمـة تقـع علـي عـائق األبـوين       االتصاالتأنواعا من 
  .ومدى تقبلهم له وتفهمهم لحالته ووضعه. والمحيطين به

ومع من حوله إلي  هية تدفع باألصم في محاولته التكيف مع بيئتإن اإلعاقة السمع
أي تفاعل مع اآلخرين  اًأحد طريقين أولهما ، أن يعيش منعزالً عن أفراد المجتمع متجنب

و ثانيهما إن يقبل العيش كفرد معوق وان يواجه المجتمع والمحيطين به وهو محـروم  
لتين يواجه الطفل مواقف الشـعور بعـدم   في الحااالتصال ، ومن الوسيلة التي تيسر له 

ان فقدان حاسة السـمع  )  76:  1965فهمي ، (  .األمن عندما يحاول االختالط بغيره
وال يسـتطيع المشـاركة    خرون بشكل مباشـر اآل هيفهم ما يقول يجعل الطفل معزوال ال

فـي  اللغوي األمر الذي يؤثر علي نمـوه العقلـي والمعر   االتصاليجابية في عملية إلا
ويتضح هذا في اهتمام بعض الباحثين بدراسة خصائص المعوقين سمعياً واسـتعداداتهم  

  ) .  36:  1996القريطى ، (  .واألكاديمية ةالعقلية واللغوية والشخصية والتحصيل

أجريت العديد من الدراسات علي الطفل األصم وتكيفه وأوضـحت إن األصـم   
ء وأنه أقل طاعة من الطفل العادي ومن هذه يميل  إلي االنسحاب من المجتمع واالنطوا

علي أنهم يعانون من المشكالت السلوكية وكـذلك   1999الدراسات  دراسة الصوالحة 
علي أنهم يعـانون مـن المشـكالت السـلوكية      2005بينت دراسة الزريقات واإلمام 

ديين المعوقين سمعياً خصائص تميزهم عن غيرهم من العـا  لألطفالكما إن .واالنفعالية 
حيث أن اللغة هي الوسيلة األولـي  .والتكيف المهني االجتماعيومن بينها مدي التوافق 

اللغوي خاصة فيما يتعلق بمدي فهم اآلخرين،وكذلك القـدرة علـي    االتصالفي عملية 
مع غيرهم والذي يرجع  االجتماعيالتعبير عن حاجاتهم ولهذا يعانون من سوء التوافق 

اللغوي لديهم حيث أنه ليس لديهم القدرة اللغوية التي تمكنهم من  أساساً إلي مستوي النمو
التعبير عن ذ واتهم أو التعامل مع غيرهم لهذا نجد ان المعوقين سمعياً كثيراً ما يتسمون 

إسـماعيل ،  ( بالعزلة واالبتعاد عن الناس حتى ال يعرضوا أنفسهم لمواقـف اإلحبـاط   
2006  :32 .(  

ت التي أجريت علي عينات من األفراد الصم أو ضعاف كما أكدت نتائج الدراسا
لعـاديين فـي درجـة التوافـق العـام والتوافـق       ا أقـل مـن أقـرانهم    السمع أنهـم 

) 1968(ويوسف الشيخ  هذا ويرى عبدالسالم عبدالغفار)32:2006اسماعيل،(المدرسي
على ان االطفال الصم اكثر جمود من غيرهم من االسوياء فى بعض االعمـال كفئـة   
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 والشيخ ، عبدالغفار( واقعية  مستويات الطموح لديها غير يغلب عليهم سوء التوافق وان
167:1985   .(  

ثر بمستوي أو درجة اإلعاقة السمعية حيث أكما أتضح أيضاً ان النمو اللغوي  يت
انه كلما ازدادت اإلعاقة السمعية زادت صعوبات اكتساب اللغة ، وبناء على ارتباط نمو 

ثيرا كبيرا بمـدى  أت يتأثرلغوية بمدى القدرة العقلية ، فان مستوى القدرة العقلية القدرة ال
ثر مستوي التحصـيل الدراسـي   أيختلف عند الحديث عن ت االعاقة السمعية واألمر ال

بمدي القدرة السمعية لدي فئات المعوقين سمعياُ حيث ان التحصيل الدراسي يعتمد علي 
السمعية تأثير علي التحصيل الدراسي وذلك الن التحصـيل   فاإلعاقةالنمو اللغوي للفرد 

الدراسي يعتمد الي حد كبير على الجوانب اللفظية وبدرجة قليلة علـي األداء العملـي   
  ) .514: 2005الزغبى ،(ويزداد هذا مع ازدياد درجة اإلعاقة السمعية 

ـ   ت سـتون  وقد أكدت الدراسات التجريبية في هذا المجال والتي أجراها كل مـن راي
علي ضعف مستوي أداء التحصيل الدراسي عند المعـاقين سـمعياً عـن    ) 1963(وآخرون 

غيرهم من األفراد العاديين وان هذا االنخفاض في مستوي األداء يرجـع إلـى ان مسـتوي    
لتي تقل كثيراً عـن  اونسبة الذكاء لدي المعاقين سمعياً و. التحصيل اللغوي ودافعيتهم للتعليم 

  ) .32:2006إسماعيل،(ديين أقرانهم العا

عن المعوقين سمعياً في البيئة الليبية عامة وفي مدينـة بنغـازي خاصـة فنجـد      أما
التي تقدم لهم الخدمات قليلة ففـي مدينـة    الدراسات التي أجريت عليهم قليلة ،كما ان المراكز

دم خـدمات  هيل الصم وضعاف السمع حيث أنه يقتأمركز البيان لتعليم و يوجد إال بنغازي ال
وحسب  االجتماعيالمعاقين التابع لصندوق التضامن  شؤونهيلية وإيوائية وهو يتبع أتعليمية وت

ــام    ــه للع ــجلين ب ــة المس ــمع للطلب ــان للصــم وضــعاف الس ــز البي إحصــائية مرك
وعـدد  146طلبة القسم التعليمـي  طالب حيث يبلغ عدد188بلغ عددهم 2009\2008الدراسي

ومـن    74واإلنـاث  114وعدد الذكور  38ذين في القسم اإليوائي و ال42طلبة القسم التاهيلي
للصـم   الصم وضعاف السمع في مدينة بنغازي جمعيـة االمـل   باألطفالالجمعيات المهتمة 

الندوات والتجمعات الخاصة بالصم واإلشراف علي االنشـطة    وضعاف السمع حيث تقوم بعقد
االسباب التي دفعت الباحثة للدراسـة قلـة    ترفيهية ومن جتماعية أواالمختلفة سواً أن كانت 

بشـكل عـام ومدينـة بنغـازي بشـكل       الدراسات التي أجريت علي االطفال الصم في ليبيا
عتبارها أحد مكونات المجتمع الليبي االشخصي بهذه الفئة ب هتمام الباحثةاخاص،باإلضافة إلي 

  .الكوادر الموجودة بها ستفادة هتمام بها وتقديم الخدمات المناسبة لهم واالويجب اال



     

  6

وبناء علي ما سبق ذكره فأن مشكلة البحث تتحد في التعرف علي العالقة بين التوافق 
والمدرسي والتحصيل الدراسي لدي عينة من األطفال المعـوقين سـمعياً    االجتماعيالنفسي و

  .بمدينة بنغازي 

  -:تساؤالت الدراسة  3.1

1 م فى مركز البيـان  مدرسي لدي األطفال الصوال االجتماعيما مستوي التوافق النفسي و
 ؟لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع

2 والمدرسي والتحصيل الدراسي؟ االجتماعيبين التوافق النفسي و إيجابية هل هناك عالقة 

3  االجتمـاعي و مستوي التوافق النفسي و) انثى_ذكر (  هل هناك عالقة بين نوع الطفل 
 والمدرسي؟

4 االجتماعيوالتوافق النفسى و) يةإعداد ـ يةابتدائ( يةالدراسرحلة هل هناك عالقة بين الم 
 ؟لدي االطفال الصم في مركز البيان لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع و المدرسي

 االجتمـاعي و  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوي التوافـق النفسـي    .  5
رى وبين الذين ال توجـد فـي   والمدرسي بين الصم الذين توجد في أسرهم حاالت صم اخ

                     أسرهم حاالت مماثلة؟

   -:أھمیة الدراسة  4.1  

  :  تنحصر أهمية الدراسة في أنها

حيث تعـد وظيفـة    )الصم( تركز علي فئة معينة من فئات المجتمع وهي المعوقين سمعياً .1
مهمة بـين الحـواس    ةالسمع من الوظائف األساسية والهامة للكائن الحى فهى تحتل مكان

بالعالم الخارجي المحيط بنـا، وكـذلك    االتصالولها دورها في عملية اإلدراك و األخرى
ذكرها في القـران  ورد وألهمية هذه الحاسة فقد  االجتماعيعلي عملية النمو الشخصي و

  .كما وصف اهللا سبحانه وتعالي بها نفسه فهو السميع العليم الكريم

لفئة في البيئة الليبية كما أنها تسهم في توفير إطار نظـري  تضيف معلومات حول هذه ا  .2
  .حول اإلعاقة السمعية إضافة إلي ما قد تسهم به في المجال العلمي
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في تقديم الحلول المناسبة  لمشاكل األطفال المعوقين سمعياً والمساهمة االهتماموتوجه  هتنب .3
  .لهم

مجال علي فهم الخصـائص النفسـية   في هذا ال واألخصائيينتساعد التربويين والباحثين  .4
  . الصم بشكل أفضل لتقديم الخدمات اإلرشادية والعالجية المناسبة لهم  لألطفالوالسلوكية  

تساعد التربويين في إعداد الخطط والبرامج التعليمية حسـب حاجـات الصـم النفسـية      .5
  . ة االجتماعيو

  -:أھداف الدراسة  5.1

والمدرسي لدي األطفال الصم فى مركز البيان  اعياالجتممعرفة مستوي التوافق النفسي و .1
 . الصم وضعاف السمع فى مدينة بنغازى  تأهيللتعليم و

 . والمدرسي  االجتماعيمعرفة عالقة التحصيل الدراسي بالتوافق النفسي و .2

و  االجتماعيناث فى التوافق النفسى واإلالكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين الذكور و .3
 .المدرسى 

والتوافق النفسـى   فة اذا كانت هناك عالقة بين وجود حاالت صمم اخرى فى االسرةمعر .4
 . والمدرسى  االجتماعيو

  :       الدراسة  حدود 6.1  

تلميذ وتلميذه من مركز البيـان   70من الدراسةتكونت عينة  :حدود الدراسة البشرية   ـ 
ليم االساسي حيث كـان  لتعليم الصم وضعاف السمع في مدينة بنغازي في مرحلة التع

  .30واإلناث 40الذكور  عدد

تقتصر الدراسة الحالية على األطفال في مركز البيان لتعليم  :حدود الدراسة المكانيه   ـ 
  . الصم وضعاف السمع في مدينة بنغازي الذين في مرحلة التعليم األساسي  تأهيلو

للصـم وضـعاف    ز البيانمرك ذعلي تالمي الدراسةتقتصر  : حدود الدراسة الزمنيه  ـ 
          )2009/ 2008( السمع للعام الدراسي

 

  :مصطلحات الدراسة  7.1
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  -:التعريف النظري للتوافق النفسي .1

هو قدرة الفرد علي التوفيق بين دوافعه المتصارعة وإرضائها اإلرضاء المتزن وهذا 
من تواجدها وإنما  ال يعني ان الصحة النفسية تعني الخلو من الصراعات النفسية إذا ال بد

الصحة النفسية هي حسم هذه الصراعات والتحكم فيها بصورة مرضيه مع القـدرة علـي   
حل األزمات النفسية بصورة ايجابية بدالً مـن الهـروب منهـا فـي شـكل أعـراض       

  ) . 24-23:  2001أحمد ، (مرضية

  -:االجتماعيالتعريف النظري للتوافق  .2

ثـار  ية تتسم بالتعاون والتسامح و اإليعية مرضهو قدرة الفرد علي عقد صالت اجتما  
وعدم االكتراث بمشاعر اآلخـرين   االتكالوال يشعر بما يعكرها من العدوان والريبة أو 

  )22: 2002أحمد، (معاً وان يرتبط بعالقة دافئة مع اآلخرين

  -:التعريف النظري للتوافق المدرسي.3

المـواد   السـتيعاب التي يقوم بها الطالب هو حالة تبدو في العملية الدينامية المستمرة   
علي (الدراسية والنجاح فيها وتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة الدراسية ومكوناتها األساسية 

  ) 131:  2003وشريت ،

  -:التعريف النظري  لألصم. 4

سـواء مـن والدتـه أو    رية مكتسبة طهو الذي فقد حاسة السمع ألسباب وراثية أو ف
  ) . 121: 2003ي ،الزغب(  .بعدها

بذلك الشخص الذي ال يمكنه استخدام حاسة السمع نهائياً في حياته "كما يعرف األصم 
  ) . 89: 2000فهمى ، "(اليومية

  -:التعريف النظري لضعف السمع

هو الذي  يستطيع ان يكتسب المعاني اللغوية لوجود بقايا سمع وخاصة إذا استخدمت 
  ) .  119:  2005الظاهر ،  (المعينات الصوتية

  -:التعريف النظري للتحصيل الدراسي
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ـ  حيـث يتحقـق    ههو محصلة ما يستطيع الفرد الوصول إليه بما يتناسب مع إمكانيات
الدسـوقى ،  ( الهدف من العملية التربوية التي تسعى إلي الوصول إلي افضل مستوي ممكن 

1991  :65 (  

  -:التعریفات اإلجرائیة

 -:والمدرسي االجتماعيلنفسي والتعريف االجرائي للتوافق ا

 . الصم  لألطفالقائمة تقدير التوافق  اختبارهو الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ في 

 -:التعريف االجرائي للمعوقين سمعياً

الصم وضعاف السمع بمدينـة   تأهيلهم التالميذ الصم المسجلين بمركز البيان لتعليم و
  .اسي بنغازي الذين في مرحلة التعليم األس

 -:التعريف االجرائي لألصم

  : ديسبل أو أكثر 90هو الشخص الذي يعاني من فقدان سمعي شديد مقداره 

 -:التعريف االجرائي لضعيف السمع .1

 . ديسبل  90هو الشخص الذي يقل مقدار الفقدان السمعي لديه عن 

 -:التعريف االجرائي للتحصيل الدراسي .2

لتعليم من خبرات ومعلومات في المواد الدراسية هو محصلة ما توصل إليه التالميذ في ا
خالل العام الدراسي ، وهو عبارة عن مجموع الدرجات التي تحصل عليها في نهايـة العـام   

  . الدراسي 
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  :تمھید  1.2

المحور االول سيتم فيه عرص كل مـن  رئيسية  هذا الفصل علي ثالثة محاور حتويي
 والتوافق المدرسي االجتماعيعن مفهوم التوافق وتعريفات التوافق النفسي والتوافق نبذة عامة 

وأبعاد كل منهما كما يشمل النظريات المفسرة لمفهوم التوافق وخصائص ومعـايير التوافـق   
  أما المحور الثاني سيتم فيه عرض إال عاقة السمعية. والعوامل التي تساعد غلي التوافق

  .عن التحصيل الدراسيالثالث  المحور أما

  نبذة عن مفھوم التوافق   2.2

وهو يسـتخدم  ) البيولوجي ( ترجع األصول المبكرة لمفهوم التوافق إلي علم الحيوان
وهو المفهوم الذي كان يمثل حجر الزاوية  adoptaion) التكيف(دائماً في علم الحيوان باسم 

خـرون ،   آالسـيد و ( التطـور  نظريـة   باسمالمعروفة ) 1859) (تشارلزدارون(في نظرية 
1990 :647 . (  

والتي يري فيها ان للكائن الحي المقدرة علي التالئم مـع ظـروف بيئتـه الماديـة     
القريطـي،  (ومشكالتها وصعوباتها تالؤماً يعينه علي الحفاظ علي بقائه واالستمرار في الحياة

2003  :63(  

ين مطالبه وظروفـه ومطالـب   وتتمثل عملية التكيف في سعي الفرد الدائم للتوافق ب
يحد نفسه في بيئة ال تشبع كل مطالبه وحاجاته بل قد  وظروف البيئة المحيطه فالفرد كثيراً ما

ة مثل هذه البيئة تحتم علـي  االجتماعيتكون هذه البيئة مصدر إعاقة إلشباع حاجاته النفسية و
هه في حياته سعياً وراء الفرد ضرورة بذل الجهد المستمر لمواجهة هذه الصعوبات التي تواج

( السـوي للوصـول الـي التوافـق والتكيـف      اإلنسـان حلها وهذه تعتبر صورة من ادراك 
  ) . 29: 1985الهابط،

مجموعة ردود الفعل التي يعدل بها الفـرد بنـاءه    بأنه وبذلك يمكن ان نعرف التكيف
:  2001ي ، فـاع الر( محيطيه محدودة او خبرة جديـدة   النفسي او سلوكة ليستجيب لشروط

31 . (  

فعملية التكيف هي عملية موائمة قد تكون علي المستوي البيولوجي فتمكن الكائن الحي 
من المحافظة علي بقائه واستمراره وقد تكون علي المستوي العصبي الحسي فيتغير االحساس 

ة التي تعرض له لفترة طويلة ، وقـد تكـون علـي    بيستطيع العصب تحمل المن ىبالتنبيه حت
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  بحيث يوافق الكائن الحي بين حاجاته والمتاح فى البيئـة  )  العضوي( لمستوي الفسيولوجي ا
  ) .  409: 1995الحفني،( 

 adjustmentبـالتوافق  " تسـميته   اوقد استعار علماء النفس مفهوم التكيف وأعادو
اني وهـذا  ويمثل التوافق والتكيف معاً منظوراً وظيفياً لمالحظة وفهم السلوك البشري والحيو

المختلفة مـن الحاجـات الفزيقيـة     نواعيعني انه ينبغي ان يفهم باعتباره محاولة للتكيف لأل
  ) 647: 1990السيد ، ( توافقاُ للمتطلبات السكيولوجية ) سميةجال(

والتوافـق   adaptationكما استخدم بعض الباحثين مصطلح التكيـف أو الـتالؤم   
adjustment  فيما حاول البعض االخر التمييز بين المعاني المختلفة بالتبادل او بمعني واحد

القريطي ، ( الي التكيف في حدود مفهومة كمصطلح بيولوجي  الكال المصطلحين حيث نظرو
  ) .63: مرجع سابق

، الحيـوان ، النبـات ، إزاء    اإلنسان( فمفهوم التكيف يشمل تكيف الكائن الحي بعامة
الكائن الحي والكائن الحي لكي يتمكن من العيش في بيئـة   البيئة المادية التي يعيش فيها هذا

اما مفهوم التوافـق فهـو خـاص    ) 15: 2009العبيدي،( لهذه البيئة  هماال بد ان يكيف نفس
شـباعات واحباطـات   إم حياته وحل صراعاته ومواجهة مشكالته من ينظفي سعيه ل اإلنسانب

نسجام والتناغم مع الذات ومع االخـرين  وصوالً الي ما يسمي بالصحة النفسية او السواء واال
، وعليه فالتوافق مفهوم انسـاني لـه   اإلنسانيمات التي يتخذها ظفي االسرة والعمل وفق التن

  ) . 124: 2004عبد العزيز،(ي اإلنسانعالقة بالسلوك 

عند الكـائن  ) ةيالفسيولوج(وبذلك يختص مفهوم التكيف بالجوانب الحسية والجسمية 
ـ ثر بينما يشمل مفهوم التوافق الجوانب النفسية الحي بصورة اك ة اي مـا يخـص   االجتماعي

  ).124:  2006شريت ، (دون الحيوان  اإلنسان

مفهوم التوافق يشير الي وجود  عالقات منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة علي اشباع 
فـالتوافق  ة بناء علي ذلـك  االجتماعيوتلبية معظم مطالبه البيولوجية و اإلنسانمعظم حاجات 

يتم االشباع في اطار  حتىيتضمن كل  التباينات والتغيرات في السلوك التي تكون ضرورية 
  ).112: 2008بطرس ،( العالقات السمعية مع البيئة 

حيث يري بعض الباحثين .قوياً بمفهوم الصحة النفسية  ارتباطاًفمفهوم التوافق مرتبط 
ي التوافق فيري الكثير من الباحثين ان التوافق علي ضرورة التوحيد بين الصحة النفسية ومعن

النفسية  وسؤ  ههو عماد الصحة النفسية السليمة ومحورها فحسن توافق الفرد دليل علي صحت
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توافقه يعد مؤشراً علي اختاللها بل ذهب اخرون الي ان علم الصحة النفسية هو سـكيولوجية  
المختلفـة   واألشـكال ،  عينها او يعوقهـا دراسة علمية التوافق، ما ي" التوافق وهو عبارة عن

  .  )63: 2003القريطي،) ( 42: 1979مخيمر،( " لالضطرابات

ويعتبر مفهوم التوافق من اكثر المفاهيم شيوعاً في علم النفس ذلك انه يقيم سلوك الفرد 
 وتوافقه مع البيئة المحيطه به لذلك كانت دراسة علم النفس ال تركز علي السلوك ذاته او علي

توافقه ذاته بل تدور حول كيفية الوصول الي التوافق وتحقيق االنسجام مع البيئـة وطبيعـة   
  ) .16: 1993أحمد ، ( العمليات التي يتم بواسطتها التوافق او عدم التوافق

فالتوافق مفهوم مركزي في علم النفس بصفة عامة والصحة النفسية بصـفة خاصـة   "
به لتحقيق توافقه سواء علي المستوي الشخصي او علي فمعظم سلوك الفرد هو محاولة من جان

  ).125-2006شريت،"(  االجتماعيالمستوي 

  -:تعريف مصطلح التوافق   1.2.2

ختلف العلماء فما بينهم في تحديد معني التوافق بصفة عامـة كمـا فـي الظـواهر     ا
ر لكل باحـث  ية المختلفة التي يصعب تحديدها او تعريفها بسبب اختالف وجهات النظاإلنسان

ثة بعض التعريفات للتوافق بشكل عام قبل التطرق  للتوافـق  حلذا سوف تذكر البا. واهتماماته
  . والتوافق المدرسي االجتماعيالنفسي والتوافق 

 اتجاهاتـه المرونة التى يشكل بها الكائن الحى  بأنه فيعرف كميل يونج  التوافق العام
 طموحـة  هناك تكامل بين تعبير الكـائن علـى  لمواجهة مواقف جديدة بحيث يكون  هوسلوك

  ) 33،34:  1990 ، المنياوى( وتوقعات ومتطلبات المجتمع

يشير صالح مخيمر الى ان التوافق العام  هو الرضا بالواقع الذى يبدو مستحيال على 
يتوقف لتخطى الواقع الذى ينفتح للتغيير ماضيا به قد ما على  التغيير ولكن فى سعى دائب ال

  .  التقدم والتطور  طريق

قدرة الفرد علي التواؤم مع نفسه ومع السياق  بأنه "يل التوافق محمود ابو الن  وعرف
والمهنيـة والسياسـية واالقتصـادية     األسريةالذي يعيش فيه من مختلف نواحيه  االجتماعي
لمجتمـع  ويعرف توافق الفرد  مع نفسه بالتوافق الذاتي كما يعرف توافق الفرد مع ا" والدينية

 . )153: 1984ابو النيل،(  االجتماعيبالتوافق 
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 ةولقد أشار عالء الدين كفافي الي ان مفهوم التوافق يشير الي وجود عالقات منسـجم 
مع البيئة ، تتضمن القدرة علي اشباع حاجات الفـرد ونيلـه معظـم المطالـب البيولوجيـة      

نـات  يالتبفـالتوافق يشـمل كـل ا   ة والتي يكون الفرد مطالب بنيلها، وعلي ذلك االجتماعيو
سجمة مع نيتم االشباع في اطار العالقة الم حتىوالمتغيرات في السلوك والتي تكون ضرورية 

 ) .36:  1987، كفافي( البيئة

الذي ذكر ) 1994(شمل تعاريف التوافق التعريف الذي قدمه احمد عزت راجحأومن 
ـ  بيئتهن الفرد ونفسه وبين فيه ان التوافق هو حالة من االنسجام والتواؤم يبي  هيبدو في رغبت

ـ علي ارضاء اغلب حاجاته وتصرفه تصرفاًُ مرضياً ازاء مطالب البيئة المادية و     ةاالجتماعي
 ).578: 1994، راجح (

من خالل التعريفات السابقة تري الباحثة ان تعريف راجح يعتبر تعريف شامل فـي  
لفرد عن نفسية وقدرته علي اقامة عالقات علي رضي ا) 1984(كر محمود ابو النيل رحيث 

علي توافق الفرد في ظل ) 1987(سرية مع من حوله بينما ركز عالء الدين كفافي ااجتماعية 
 .البيئة التي محيطة به

  -:لتوافق النفسيا 2.2.2

 نتنـاول تختلف وجهات النظر حول تحديد مصطلح التوافق النفسي وتعريفاته وسوف 
  .ات للتوافق النفسي ومنهافيما يلي بعض التعريف

لتوافق النفسي وهو ان يكون الفرد راضياً عن نفسه غير كـاره لهـا او    ُيعرف فهمي
منها او ساخط عليها او غير واثق منها كما تتسم حياته النفسية بالخلو مـن التـوترات    اًنافر

  ) . 29: 2003عبد القادر،( والصدمات النفسية التي تقترن بمشاعر الذنب او القلق والضيق

ويرى شافروشوبين إلى ان التوافق يتحقق للكائن الحي عندما يقوم باشـباع دوافعـه        
ذا لم يتيسر له ذلك سوف يبحث عن أشكال جيدة لالستجابة فيلجا الي احـداث  إبأيسر الطرق ف

فق تعديل في البيئة او تعديل دوافعة نفسها وبهذا المعني تكون الحياة كلها عبارة عن عملية توا
  ). 32: 1997بكر،(مستمرة للكائن الحي 

حلمى  على انه عملية سلوكية تؤدي الي التوافق حيث ان اي شخص يسير  هكما يعرف    
نحو تحقيق التوافق يسلك سلوكاً معيناً تواجه به حاجاته الداخلية والخارجيـة وهـذه العمليـة    
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المصـدر  ( تحقق له التوافق السلوكية التي يقوم بها الشخص لمواجهة هذه الحاجات هي التي
  ).17:السابق 

ـ     ة ـويعرف وولمان ان التوافق النفسي يشير الي التـوازن بـين الوظـائف المختلف
ـ اللشخصية مما يترتب عليه ان يقوم االجهزة النفسية بوظائفها بـدون صر  ـ ـع  دةـات شدي

  . )17: 1990، كفافي(

لتغلب علي تحديات الحياة عن العملية التي يحاول الفردبها ا بأنه وعرفة كابلن ويستن
  ) 9: 2001حمودة ،(طريق استخدام االساليب واالستراتجيات المختلفة 

العملية التي يحاول الفرد بمقتضاها تحقيق عالقات متناغمة  كون بأنهريتشارد يعرفهو
روف البيئية باإلضافة الـي مراعـاة   ظمع البيئة التي يعيش فيها عن طريق تقبل ومسايرة ال

  ) . 39: 1989ابراهيم،(شاعر االخرين حاجات م

محصلة معقدة لعالقة جدلية بين الذات بكل  بأنه لتوافق النفسي وتُعرف نجية الحضري
والمعطيات الموضوعية  خبراتها السابقة وإمكاناتها العقلية والنفسية وطموحاتها وبين العناصر

دةً في المواقف اتلي يدركها علي في المواقف المختلفة ويتوافق الفرد عا اإلنسانكما يدركها .
فـراد  وداعمة لتحقيق طموحاته فمفهوم التوافق نسبي بالنسبة لأل هانها مسيرة لتوظيف امكانات
ـ  وللثقافات والمواقف المختلفة  ةللفرد الواحد في الثقافات الواحدة فالتوافق ليس حالة نفسية ثابت

قات الجدلية بين الذات والمواقـف التـي   نما هو حالة نسبية محكومة دائماً بديناميات  العالإو
  ) .25: 1987الحضري،(تكون فيها 

 ميه مستمرة يحاول فيها الفرد تعـديل مـا  اكما تًعرفة اجالل سري على انة عملية دين
 حتـى يمكن تعديله فيها،  ال ة وتقبل مااالجتماعييمكن تعديلة في سلوكه وفي بيئته الطبيعية و

فق بينه وبين بيئته ، تتضمن اشباع معظـم حاجاتـه الداخليـة    تحدث حالة من التوازن والتوا
الخارجية كما يتضمن السعادة مه النفس والثقة بها والرضي عنها  بيئتهومقابلة اغلب متطلبات 
واالستقرار والتمسك في مواجهة الصـدمات االنفعاليـة والسـلوك     ءوالشعور بقيمتها والهدو

  ).24: 1990سري،(اليةاالنفعالي الناضج وحل المشكالت االنفع

نة استشعار الشخص االمن والمان واالنتمـاء والكفـاءة   أوعرفة عبد المنعم الحفنى  ب
 لنفسهوان تكون لة عالقات مودة يحس ازاءها انه محبوب ومحل اعتزاز ومن ثم يزيد تقديره 

  ).425: 1992الحفني،. (واحترامه لها
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مستمرة تناول السلوك والبيئة  ديناميةعملية  بأنه التوافق النفسيويعرف حامد زهران 
وهذا التوازن ينهي  وبيئتهيحدث توازن بين الفرد  حتىة بالتغيير والتعديل االجتماعيالطبيعية و

 ).27: 2005زهران،( اشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة

  -:أبعاد التوافق النفسي . أ . 2.2.2 

  ي يشمل االبعاد التاليةواسماعيل ان التوافق النفس ةيوضح عكاش  

وهو  ان الفرد يميل الي القيام باالعمال دون ان يطلب منه  -:االعتماد علي النفس .1
القيام بها ودون طلب المساعدة من غيره مع قدرتـه علـي توجيـه سـلوكه دون     

  . حد غيره الخضوع فى ذلك أل

يرونه قـادراً   وهى شعور الفرد بتقدير االخرين له وانهم -:االحساس بالقيمة الذاتية .2
قادراً علي القيام بما يقوم به غيره من الناس وانه  بأنه علي تحقيق النجاح وشعوره
 .محبوب ومقبول من االخرين

فيه يقصد به ان الفرد يشعر بحب والديه وأسرته وبأنه مرغوب : ر باالنتماءالشعو .3
 .نهم يحبون رفقتهأمن زمالئه وب

قادر علي توجيه وتغيير سلوكه  بأنه ر الفردوهي ان يشع:  الشعور بالحرية الذاتية .4
 .بنفسه  وبان له قدر من الحرية يستطيع من خالله ان يخطط لحياته ومستقبله

يعني ان الفرد ال يميل الي االنطواء او البقـاء بمفـرده    :التحرر من الميل لالنفراد .5
التخيلـي ،  فمثل هذا الفرد ال يستبدل النجاح الواقعي في الحياة وليتمتع  بالنجـاح  

 .فالشخص الذي يميل الي ان يكون بمفرده يكون  حساساً وحيداُ متفرداً في نفسه

ان الفرد ال يشكو من االعراض والمظاهر التي  اي -:العصبية األعراضالخلو من  .6
الحالم المزعجـة او  تشير الي االنحراف النفسي مثل عدم القدرة علي النوم بسبب ا

ئم بالتعب والبكاء المستمر وغير ذلك من االعـراض  و الشعور الداالقلق والخوف أ
  ) .32 1993عكاشة واسماعيل،.(العصبية
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  االجتماعيالتوافق  3.2.2

اقامة الفرد لعالقة منسجمة مع البيئة التي يعيش  بأنه االجتماعييعرف وولمان التوافق 
ـ  ع البيئـة  فيها وان شرط تحقيق االنسجام الداخلي في الشخص ضروري لتحقيق االنسجام م

  ).37: 1990كفافي،( الخارجية

 ةوعرفه محمود ابو النيل ومجدة محمود علي انه قدرة الفرد علي اقامة عالقات مناسب
الجماعة التي ينتمي اليها ويحظي في نفس الوقت بتقدير وتكريم واحتـرام   ألعضاءومسايرة 
  ) .19: 1985ابوالنيل ومحمود ،(رائه واتجاهاته الجماعة آل

وااللتزام  االجتماعياجالل سري بانة يتضمن السعادة مع االخرين واالتزان  هوعرفت
والتغييـر   االجتمـاعي ة وقواعـد الضـبط   االجتماعيالمجتمع ومسايرة المعايير  بأخالقيات
السـليم والعالقـات    االجتمـاعي ساليب الثقافية السائدة في المجتمع والتفاعل واأل االجتماعي

نقدهم وسهولة االختالط معهم والسلوك العادي مع افراد الجـنس  الناجحة مع االخرين وتقبل 
ـ ممـا يـؤدي الـي تحقيـق الصـحة       االجتماعياالخر والمشاركة في النشاط  ة االجتماعي

  ) .32: 1990سري،(

علي انه السعادة مع االخـرين وااللتـزام    االجتماعيوعرف حامد زهران  التوافق 
وتقبـل   االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط جتماعياالباخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير 

السليم  والعمل لخير الجماعة والسعادة الزوجيـة ممـا    االجتماعيوتفاعل  االجتماعيالتغير 
  ) .27: 2005زهران،( ةاالجتماعييؤدي الي تحقيق الصحة و

علي انه توافق الفرد مع معـايير المجتمـع    االجتماعيويعرف عبد الرحيم  التوافق 
فعالـه  أوميولـه وأفكـاره و   هوقيمه ، بحيث تصبح ثقافة المجتمع هـي الموجهـة لسـلوك   

  )..21: 2002الخالدي،(

  -:االجتماعيأبعاد التوافق . أ  3.2.2

  :يتضمن االبعاد التالية االجتماعيان التوافق ) عكاشة واسماعيل  (يذكر 

االخـرين ومـواقفهم   اي ان الفرد يعرف حقوق : ةاالجتماعيالفرد بالمسؤولية  اعتراف .1
التى ينتمى إليها ،  تجاهه وكذلك يعرف ضرورة اخضاع بعض رغباته لحاجاته الجماعية

 . كما انه يتقبل احكامها 
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اي انهُ يظْهر مودته نحو االخرين بسهولة وان يكون : ةاالجتماعياكتساب الفرد للمهارات  .2
 .لحاجه إليها عند ا لبقا في معامالته ويراعي االخرين ويقدم لهم المساعدة

بمعني ان الفرد ال يميل الي التشاحن او العراك او :  التحرر من الميول المضادة للمجتمع .3
عصيان االوامر او تدمير ممتلكات الغير ، وهو كذلك ال يرضي رغباته علـي حسـاب   

 االخرين كما انه عادل في معامالته لغيره

عالقة طيبة بأسرته ويشعر بـأن   ويتضمن ذلك ان يكون الفرد علي: العالقات في االسرة .4
 واالحترام بين افراد اسرته  باألمناالسرة تحبه وتقدره وتعامله معامله حسنه كما يشعر 

اي ان الفرد يتوافق في البيئة المحيطة التـي يعـيش فيهـا    : العالقات في البيئة المحيطة .5
عدواني كما  ويشعر بالسعادة عندما يكون مع جيرانه ويتعامل معهم دون شعور سلبي او

 .يحترم القواعد التي تحدد العالقة بينه وبينهم

اي ان الفرد يتوافق مع مدرسته ويشعر بأن مدرسـة يحبونـه    -:العالقات في المدرسة  .6
، ويجدان العمل الدراسي في مستوي نضجه ويتفق مع ميوله واقرأنهويستمتع مع زمالئه 
ـ ( تـه وقيمـه المدرسـة   تزيد من شـعور الفـرد بأهمي   .Jوهذه العالقات الطيبة  ةعكاش

 ) .  33،34:  1993،وإسماعيل

  -:التوافق المدرسي4.2.2

تواؤم التلميذ مع الجو المدرسي بما يحتويه  بأنه عرف كمال دسوقي التوافق المدرسي
المدرسية ، فمع رفاق المدرسة  واألنشطةمن عالقات مع الرفاق والمدرسين والمواد الدراسية 

والتنافس والمناقشة والمشاركة ، كما تؤثر شخصية المعلـم فـي خلـق     يتعلم التلميذ التعاون
الرشيدة يتقبل التلميذ  هفبقيادت عالقات تملؤها الحرية والحب والتوجيه والترشيد والديمقراطية،

ـ  فالمعلم بديل لأل هالجو المدرسى ويتفاعل مع  اهج ب ومن خالله يحب التلميذ المدرسـة والمن
ة التلميذ الطيبة بزمالئه يظهر المتبادلة والرضا عن الجو المدرسي الدراسية ومن خالل عالق

  )332: 1985دسوقي،(ولحماس لتحقيق انجاز تحصلي متميز

كما عرفه عباس عوض علي انه عملية ديناميه مستمرة يقوم بها التلميـذ السـتيعاب   
ومكوناتها االساسـية  المواد الدراسية والنجاح فيها ، وتحقق التالؤم بينه وبين البيئة المدرسية 

والمواد الدراسية والوقت سواء كان في المذكرة  االجتماعيوجه النشاط أالمدرسون والزمالء و
  )247: 1987عوض،( او وقت الفراغ
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تحتويه من ادارة  الدراسية وما بيئتهان يكون الفرد متوافق مع  بينما عرفه نادر فتحي
و مع المناخ المدرسي بشكل عام وبصـفه  مدرسية ا وأنشطةومدرسين ونظم ومناهج دراسية 

متاع بالنسبة له حيث يسودها الحب ولعالقات إعامة ان تكون حياته المدرسية مصدر سعادة و
  )42: 2004حسن،( الطيبة

التوافق النفسي السوي يمكن التعرف عليه من خالل  بأنه لتوافق المدرسي وعرفت أمل حسونه
ة واالنفعالية والتي تسهم في توافق التلميذ فـي حياتـه   االجتماعيالعوامل المنزلية والصحية و

  ) .60: 1989حسونه،( المدرسية

لتوافق المدرسي علي انه قدرة الطفل علي اقامة عالقـات   كما عرفت انشراح دسوقي
 واألنشـطة وتمتعه بالقدرة علي ادارة الندوات والحفالت  واألقاربايجابية مشبعة مع الزمالء 

عنها ومواجهة المواقف التعليميـة   واإلجابةعلي طرح االسئلة في الفصل الالمنهجية والقدرة 
  ) . 67: 1991الدسوقي،( المختلفة

قيام التلميذ بسلوكيات سوية يرضي عنها  بأنه لمدرسيالتوافق  وعرف برندنت وسافين
المجتمع المدرسي مما يجعله أكثر شعبية ومحبوبيه بين اقرانه ومدرسية وهو بذلك يكون اقل 

  .رضة للمشكالت النفسية ع

كما ذكر فريمان ان التوافق المدرسي هو قدرة التلميذ علي تقبل الرفـاق والصـداقة   
قامة عالقات متميزة بينه وبين المدرسين في المدرسـة والبعـد عـن    إوالتضحية من اجلهم و

  .العزلة والرضا عن المدرسة وعدم الغياب واالنجاز االكاديمي

ان التوافق المدرسي هو تحلـي التلميـذ بالصـدق مـع      خرونآوأشار جاري الد  و
االصدقاء والمساعدة وعدم افشاء االسرار وتوسيع دائرة الصـداقة فـي المدرسـة وتجنـب     

والبعـد عـن الوحـدة وتحقيـق مسـاندة ورضـا الرفـاق وحـب          أصدقائهالعدوانية مع 
  ) . 62: 2004ابراهيم،(المدرسة

السلوك السوي للطالـب  " لمدرسي علي انه عرف التوافق ا) 1999( أما سالم عبداهللا
ومواجهة مشكالته عن طريق القيام ببعض االنماط ووصوله الى غاياته  هأهدافوالذي يحقق به 
تتعارض مع القيم والمعايير والنظام المدرسي في سبيل ايجـاد حالـة مـن     السلوكية التي ال

الذاتي الذي يسـتخدمه فـي    وبواألسلالتوازن والتوافق بينه كشخصية وبين النظام الدراسي 
ادراك نظم الحياة الدراسية ويكون هذا التوافق دال علي المستوي التحصيلي المتوقـع الـذي   

  ) . 24: 2004حسن،(يمكن التنبؤ به 
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  -:بعاد التوافق المدرسيأ. أ . 4.2.2

توافق المدرسي لبعاد اأ ةمل حسونألقد ذكر كل من محمود الزيادي ومصفي محمد  و  
  -:ساتهم وكانت كالتاليفي درا

  -:العالقة بالزمالء.1

فالطالب المتوافق هو الطالب الذي يندمج مع زمالئـه ويسـاعدهم اذا احتـاج احـد     
أما الطالب . لمساعدته ويسر لمقابلة االخرين ويهتم بمصالحهم الشخصية وهو محبوب بينهم 

ولو طلب منه ذلـك،   حتى حدهمالمنعزل الذي ال يهتم بمصالح زمالئه أو تقديم أي مساعدة أل
وهو متمركز حول ذاته ، ولذلك فهو غير محبوب وال يميل الي االشتراك معهم فـي عمـل   

  .جماعي كما ال يميل الي مقابلتهم

  -:باألساتذةالعالقة . 2

ويشعر نحوهم بالمودة واالحتـرام ولـيس    األساتذةفالطالب المتوافق هو الذي يحب 
بهم والتحدث اليهم ويري فـيهم مـثالً    االتصالعوبة في شعور الخوف والنفور ، وال يجد ص

يحتذي به، وهو محبوب بينهم، والطالب غير المتوافق هو الذي يشعر نحو استاذه بـالخوف  
ويشعر بحاجز كبير يفصل بينه وبينهم، كما انه ال يشعر نحوهم بالوالء وقد يشـعر نحـوهم   

  .بالتحدي وقد يري فيهم اشخاصاً متعسفين

  -:االجتماعيلنشاط وجه اأ. 3

فالطالب المتوافق هو الذي ينتمي الي جماعة من جماعات النشاط وقد يتولي دوراً قياديـاً  
ة بمعني انه يهتم بنشاطها ويشارك فيه ،أما االجتماعيفيها وهو فعال من ناحية هذه المشكالت 

ول المشاركة فيهـا  ة وال يحااالجتماعيالطالب غير المتوافق فهو الذي ال ينتمي  الي االنشطة 
  .ويعتبرها غير مفيدة ومضيعة للوقت

فالطالب المتوافق هو الذي يعرف أهمية المواد التي يدرسها  -:االتجاه نحو مواد الدراسة .1
ويجدها مشوقة كما أن ميوله نحوها ال يتغير بعكس الطالب غير المتوافق الـذي يـري   

ال يقتنع بأهميتها كمـا ان ميولـه   و. ودراستها مضيعة للوقت  ةالمواد التي يدرسها تافه
 .نحوها متغير بسرعة ويري فيها عباً ثقيالً عليه
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فيقسمه الي أجراء –الطالب المتوافق يستطيع تنظيم وقته والسيطرة عليه  -:تنظيم الوقت .2
خري للترفيه بناء علي خطة أساسها إدراك أهمية الوقت ، والعكس في حـال  أو ةللمذاكر

لذي ال يستطيع تنظيم وقته والسيطرة عليه فال يسـتطيع مقاومـة   الطالب غير المتوافق ا
  .أغراء الظروف الخارجية ويضيع جزاء كبيراً منه في أعمال ال فائدة منها

يماً يمكـن مـن   ظفالطالب المتوافق هو الذي يمكنه تنظيم دروسه تن -:طريقة االستنكار .3
وع بشكل يسـهل عمليـة   وضع ملخص لكل مادة  يستنبط فيه النقاط الهامة في كل موض

فـي   ةاما الطالب غير المتوافق فهو الذي غير منظم في دروسه ويجد صعوب. االسترجاع
 .التركيز والستخالص النقاط المهمة كما يجد صعوبة في الفهم واالسترجاع

اته علي تقديرات  اختبارفالطالب المتوافق متفوق دراسياً ويحصل في  -:التفوق الدراسي .4
محمود ( في مختلف المواد التي يدرسها أما الغير متوافق فهو متأخر دراسياًمرتفعة نسبياً 

 ).45 44: 2004نقالً عن حسن  1964الزيادي 

الطالب المتوافق هو الذي يحترم النظـام المدرسـي    -:توافق الطالب مع ادارة المدرسة .5
عالقاتـه  ويلتزم به ويحافظ على مرافق المدرسة ويتعاون مع االدارة المدرسية وتتسـم  

بااليجابية واالحترام مع المدير واإلداريين كما انه يعمل بجد وجهـد علـي رفـع شـأن     
 )157: 1973الصفى ،(مدرسته في البيئة التي يعيش فيها

فالتلميذ المتوافق هو الذي يشعر بأن صحته جيدة وانه قادر علي مزاولة  -:الحالة الصحية .6
 . دة الدراسية االنشطة المدرسية والمذاكرة واستيعاب الما

إن التلميذ المتوافق هو الذي تكون بينه وبين أفراد أسرته  -:العالقات المنزلية واألسرية .7
عالقات طيبة يسودها الحب واالحترام وال يكون منعزالً داخل الكيان االسري ويشعر انه 

 .شخص مهم داخل االسرة

سواء االقارب او  اآلخرينفالطالب المتوافق هو الذي يشعر نحو  -:ةاالجتماعيالعالقات  .8
الجيران او الرفاق بالحب والمودة ويتفاعل معهم ويعمل علي مساعدتهم يند  مـج معهـم   

 .وهو كثير االصدقاء غير خجول او منعزل 

وال  حيث ان التلميذ المتوافق هو المستقر انفعاليا غير شـارد الـذهن  :  الحالة االنفعالية .9
 .تحرمه من المذاكره والنوم او ممارسة حياته المدرسية يؤثر انفعاالته سلباً علي حياته وال
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ان التلميذ المتوافق هو الذي يحصل في امتحانات المدرسة علـي   -:التحصيل الدراسي .10
نقال عن حسن ،  1979، ةمل حسونأ (درجات مرتفعة نسبياً في جميع المواد التي يدرسهاً

2004 :46( 

  -:النظريات المفسرة لمفهوم التوافق5.2 

اك الكثير من النظريات التي وضعت لتفسير مفهوم التوافق لـدي االفـراد وهـي    هن
  .ياإلنسانالنظرية البيولوجية ونظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية ونظريات علم النفس 

 :  biological medical theory -:النظرية البيولوجية الطبيعية. أ.5.2

في التوافق ينتج عن امراض  تصيب أنسـجة  ويقرر مديروها أن جميع أشكال الفشل 
خاصة المخ ومثل هذه االمراض يمكن توارثها او اكتسابها خالل الحياة عن طريـق   ، الجسم

الضغط الواقع علي الفرد وترجع  او الخلل الهرموني الناتج عن ىاالصابات والجروح والعدو
   كالكـان  ، جـالتون  ، منـدل  ، االولي لوضع هذه النظرية بجهود كـل مـن دارون  اللبنات 

  ).24: 2009العبيدي،(

 psychological theory -:لنظرية النفسيةا.ب . 5.2.2

 : psycho analysis theories -:نظريات التحليل النفسي _1

اعتقد فرويد ان عملية التوافق الشخصي غالباً ما تكـون ال شـعورية اي ان    :فرويد     -أ
كثير من سلوكياتهم فالشخص المتوافق هـو الـذي   تعي االسباب الحقيقية لل االفراد ال

 .  يستطيع اشباع المتطلبات الضرورية له بوسائل مقبولة اجتماعياً

ان التوافق يتحقق عندما تكون االنا عند الفرد بمثابـة المـدبر    freud)( فيري فرويد
فيهما ويدبر علي ويتحكم  الإ لذي يسيطر علي كل من الهو واألناالمنفذ للشخصية اي ان االنا ا

حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعالً تراعي فيه مصلحة الشخصية بأسرها ومالهـا مـن   
حاجات وبأداء االناء لوظائفه بحكمة ، واتزان يسود االنسجام ويتحقق التوافق ، اما اذا تخلي 

نعـدام  إفإن ذلك يـودي الـي    األعلى نااو لأل االنا عن قدر أكبر مما ينبغي من سلطاته للهو
ال عبـارة عـن   إهي  ويري فرويد ان العصاب و الذهان ما)  76:1997النجار ، (التوافق  

شكل من اشكال سؤ التوافق ويقرر ان السمات االساسية للشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة 
  .النفسية تتمثل في ثالث مسميات هي قوة االنا، القدرة علي العمل، القدرة علي الحب
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ن في استمرار النمـو  مأعتقد يونخ ان مفتاح التوافق والصحة النفسية يك) jung(يونخ  ـ ب
الشخصي دون توقف او تعطيل كما اكد علي اهمية اكتشاف الذات الحقيقية واهميـة  

 ) .24: 2009العبيدي،( التوازن في الشخصية السوية المتوافقة 

ساً أنانية وخالل عمليـات فـأن   ية تعد أسااإلنسانن الطبيعة أأعتقد أدلر ) adler(آدلر   ـ ج
 .هتماماً اجتماعياً قوياً ينتج عنه رؤية االخرينابعض االفراد ينمون ولديهم 

مستجيبين لرغباتهم ومسيطرين علي الدافع االساسي للمناقشة دون مبرر ضد االخرين 
  ).25مرجع سابق،( طلباً للسلطة او السيطرة 

  benaviord theory -:النظرية السلوكية. ج .5.2.2

طبقاً للسلوكية فأن انماط التوافق وسوء التوافق تعتبر متعلمه او مكتسبة وذلـك مـن     
خالل الخبرات التي يتعرض لها الفرد والسلوك التوافقي يشمل علي خبرات تشير الي كيفيـة  

  .االستجابة لتحديات الحياة والتي سوف تقابل بالتعزيز او التدعيم

  -:اإلنسان نظريات علم النفس . د .5.2.2

يشير روجز الي ان االفراد الذين يعانون من سوء التوافق يعبرون عـن  ) rogers(روجز .1
 .ن ذواتهمعبعض الجوانب التي تقلقهم فيما يتعلق بسلوكياتهم غير المتسقة مع مفهومهم 

 .أكد ماسلو علي أهمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد) maslo(ماسلو .2

كد علي أهمية التنظيم او التوجيه وعلي ان يحي االفراد هنا او االن دون أ) perls(بيرلز .3
 .خوف من المستقبل الن هذا سيفقد االفراد شعورهم الفعلي بالرضاء

 sosil theory -:ة االجتماعيالنظرية . د . 5.2.2

 التوافق فلقد ثبت ان هناك اختالف يبين وأنماطقرر مديرها ان هناك عالقة بين الثقافة   
   مريكيين وااليرلنديين كيين االيطاليين واأليمربين األ العقلية لألمراضفي االعراض االكلينكة 

  ).25: 2009العبيدي،( 

  -:خصائص عملية التوافق 6.2.2

شخصـية كليـة    باعتبـاره  اإلنسانوتعني ضرورة النظر الي  -:التوافق عملية كلية  . 1
تلفة في حياة الفرد وليس علي مجال جزء وبالتالي يصدق التوافق على  المجاالت المخ
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من حياته كذلك يصد ق التوافق علي المظاهر والمسالك الخارجيـة للفـرد ولحياتـه    
الداخلية وتجاربه الشعورية من حيث الرضاء عن نفسه وعـن العـالم فـي العمـل     

  .  ية بوجه عام اإلنسانوالدراسة او الزواج والعالقات 

وهذا يعني ان نضع في اعتبارنـا حاجـات    -:ارتقائيةورية التوافق عملية نشوئية تط  . 2
 .العمرية وخصائصها ومتطلباتها هالفرد ودوافعه في كل مرحلة من مراحل

ويقصد به ان التوافق سوياً كان او مرضياً ينطوي علي وظيفة -:التوافق عملية وظيفية    . 3
ـ   ذات والموضـوع  اعادة االتزان او تحقيق التوتر الناشى من صراع القوي بـين ال

ي اإلنساننما لتحقيق الذات  وتحقيق للوجود إفالتوافق ليس مجرد عملية لحفظ التوتر و
  )12-11: 1992المغربي،( كموقف من العالم

التوافق او سوء التوافق هو المحصلة النهائية لصراع القوي -:التوافق عملية دينامية   ـ  4
هي فالتوافق عملية مسـتمرة كلمـا   ال تنت ةصراع بين الذات والموضوع سلسلة متصل

  . اوقف صراع وأزل التوتر نشا صراع جديد يتطلب القيام بعملية توافق وهكذا 

ليس هناك توافق تام فقد يكون الفرد متوافقاً في فترة معينة من  -:التوافق عملية نسيبة  ـ  5
  . وقد يكون غير متوافق  فى فترة اخرى هحيات

في  ةتوفر عملية التوافق جزء من الطاقة النفسية المستنفذ -:ة التوافق عملية اقتصادي  ـ  6
  ).26: 1997دخان،(الصراع بين القوي المختلفة

  : هناك معايير مختلفة للتوافق منها -:معايير التوافق 7.2.2

يشير الي استخدام القاعـدة االحصـائية المعروفـة بـالتوزيع      -:المعيار االحصائي .1
خذ شكل المنحني الجرسي والسـوية  أتوزيع ذي الحدين فيواالعتدال الذي يقوم علي ال

األشخاص  فى حين يشير طبقاً لهذه القاعدة هي المتوسط العام لمجموعة الخصائص و
سـوية بـذلك    الإوتعنـى   الالعادية وأ الالسويةعلى طرفى المنحنى  الى االنحراف 

 .و عن االنماط السلوكية العاديةأ عن االخرين ف سلوك الفردانحرا

وفقاً لهذا المعيار فأن السوية تعتبر نوعاً من الكمال المطلق او مـا  -:المعيار المثالي .2
يقرب من الكمال والسوية هنا حالة مثالية نموذجية وهو استثناء وليس قاعـدة اال ان  

 . يكون له وجود في واقع   الحياة  هذا المعيار قد ال
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ة واألخالقية في االجتماعية المعايير يركز هذا المعيار علي اهمي -:االجتماعيالمعيار  .3
المجتمع ويري اصحاب هذا المعيار انه من الصعب تحديد مفهوم السوية بمعزل عن 

ة اساساً للحكـم  االجتماعيومن هنا يتخذ هذا المعيار من مسايره المعايير . النظام القيم
وي هو غيـر  علي السلوك بالسوية او الالسوية فالسوي هو المتوافق اجتماعياً والالس

المتوافق اجتماعياً بمعني ان السلوك السوي هو الذي ال يخرج عن معايير الجماعـة  
 .ويلتزم بقيم الجماعة التزاماً مطلقاً

ويعتمد هذا المعيـار فـى تحديـد المفهـوم للشخصـية السـوية                       -:المعيار الذاتى  .4
فرد يتخذ من نفسـه وذاتـه   يدركه الشخص ذاته نفسه بمعني ان ال علي ان السوية ما

و الالسوية بصرف النظـر  أمرجعياً يرجع اليه في الحكم علي السلوك بالسوية  اًطارإ
 .عن المسايرة التي قد يبديها الشخص علي اساس المعايير لموجودة في المجتمع 

وهو يتخذ مفهوم السوية فـي ضـوء المعـايير او     -):المرضي(المعيار الباثولوجي .5
كية لتشخيص االعراض المرضية فالسوية تتحدد علي اساس غيـاب  االمراض االكلين

بوجود اعراض المرض او وجود اضطراب  ةاالعراض المرضية اما الالسوية متحدد
 .نفسي

يستخدم المنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف مدي اتفاق السلوك مع -:المعيار القيمي .6
ينظر للتوافق  مع وعلي هذا النحوفي المجت ةالمعايير االخالقية وقواعد السلوك السائد

علي انه مسايرة اي اتفاق السلوك مع االساليب او المعاني التي تحدد التصرف السليم 
 ) . 152-149: 2004علي وشريت.(في المجتمع

الطبيعيـة   اإلنسـان يشتق التوافق حسب هذا المعيار من حقيقـة   -:المعيار الطبيعي .7
 اإلنسـان ن يتميز بهما يمعيار بناء علي خاصيتويستخلص مفهوم التوافق طبقاً لهذا ال

علي استخدام الرمـوز   اإلنسانالخاصية االولي هي قدرة : عن غيره من المخلوقات 
مقارنة بـالحيوان والشـخص    اإلنسانوالخاصية الثانية هي طول فترة الطفولة لدي 

ان اكتساب  ة كمااالجتماعيالمتوافق طبقاً لهذا المعيار هو من لدية احساس بالمسؤلية 
 .المثل والقدرة علي ضبط الذات طبقاً لهذا المفهوم من معالم الشخصية المتوافقة

ية اإلنسانان المجتمع وثقافته يمثالن محددات رئيسية لبناء الشخصية  -:المعيار الثقافي .8
بصفة عامة انعكاساً للواقع الثقافي الذي يعيشه ووفقـاً لهـذه    اإلنسانومن هنا يعتبر 

 .أن الحكم علي الشخص المتوافق يكون في اطار الجماعة المرجعية للفرد المعيار ف
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يتحدد مفهوم التوافق في ضوء المعـايير االكلنيكيـة لتشـخيص     -:المعيار االكلنيكي .9
االعراض المرضية فالصحة النفسية تحدد علي اساس غياب االعراض والخلو مـن  

 .مظاهر المرض

عيار االكلنيكي الي تبني نظرة اكثر ايجابية في أدي تطور الم -:المعيار النمو االمثل .10
الشخصية المتوافقة يستند الي تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الصـحة   ديدتح

ة ليس االجتماعيحالة من التمكن الكامل من النواحي الحمية العقلية و"النفسية علي انها 
 .مجرد الخلو من المرض

يعتمد الي تحديد مفهوم التوافق مـن اطـار    هناك اتجاه-:المعيار للمفهوم النظري .11
مرجعي نظري يستند الي تصور خاص فنظرية التحليل النفسي تري ان الخلو دليـل  

عـن السـلوك    المسـؤول علي التوافق ولكن قد يكون نقص التعليم وليس الكبت هو 
 .  سأالمضاد او الشعور بعدم السعادة اوال ضيق والي

  -:مؤشرات التوافق 8.2.2

عض العلماء والباحثين وضع مجموعة من المؤشرات التي تصـف الشـخص   حاول ب
سوي التوافق وفي محاولة من الباحثة اعطاء صورة متكاملة لوصف الشخص السوي التوافق 

  -:فانها تعرض هذه المؤشرات كالتالي

  : يري العبيدي والطيب ان الشخص المتوافق هو الذي يتصف بالمؤشرات التالية   

 ية للحياةالنظرة الواقع - 1

 مستوي طموح الفرد - 2

 االحساس بإشباع الحاجات النفسية للفرد - 3

 :  توافر مجموعات مسمات الشخصية ومنها - 4

    .اشباع االفق  -ب     .الثبات االنفاعلي -أ

         . تقدير ذات ايجابي -د    التفكير العلمي    -ج

  .  ة والمرونهاالجتماعيالمسؤولية  -هـ 
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 ة االيجابيةاالجتماعيت توافر مجموعة من االتجاها - 5

ــيم    - 6 ــن الق ــة م ــوافر مجموع ــي (ت ــق قيم ــد) (نس ) 20: 17: 2009ي،العبي
 )31\1994:34الطيب،(

  ويري فراج ان من مؤشرات الشخصية المتوافقة

 . التمتع بدرجة مناسبة من االمن النفسي  - 1

 . تقدير الفرد لذاته  - 2

 . التمتع بدرجة مناسبة من التلقاءنية والقدرة علي المباداة  - 3

 . النظرة الواقعية للحياة  - 4

 . اقامة عالقات فعالة ومشبعة مع الغير  - 5

وراحة البال والقدرة  بالطمأنينةوالشعور  االنفعاليتكامل الشخصية ومن عالمات النضج  - 6
 ) . 117-115: 1979فراج،(علي االشباع المعقول 

رة علي ويري مخيمر بأن من مظاهر التوافق السوي القدرة علي حفظ التوترات والقد
تجاه المتطلبات الغريزيـة   ةالفرد والمرون لإلمكانياتمع فهم واقعي  وإمكانياتهاتحقيق الذات 
الجماعية مما ينتج عنه  ومتطلبات العالم الخارجي والقدرة علي المشاركة في الحياة واألخالقية

  ).28: 1979مخيمر،( والسعادة  شعور بالرضا

  -:علي التوافقالعوامل االساسية التي تساعد  9.2.2

هناك عدة عوامل ال يمكن للفرد ان يكون قادراً علي التوافق السليم بدونها ومن أهـم  
  -:هذه العوامل هي

 .اشباع الحاجات االولية والحاجات الشخصية  .1

 .اكتساب الفرد العادات والمهارات السليمة التي تساعده علي اشباع حاجاته  .2

 .لنفسه  اإلنسانمعرفة  .3

 .ذاته ل اإلنسانتقبل  .4



     

  28

 ) .المسالمة(المسايرة .5

 ) . 47-43: 1985الهابط( المرونة   .6

  -:عوامل التوافق النفسيأ 9.2.2

ذلك الي اساليب مباشره وغير مباشـره   جا لتحقيقيعمل الفرد علي تحقيق التوافق ويل  
  .ومن هذه العوامل

  : العوامل المباشرة .أ . 9.2.2

 developmental tasks -:التوافق النفسي ومطالب النمو.  1

يعتبر أهم عوامل احداث التوافق النفسي المباشره،تحقيق مطالب النمو النفسي السوي 
ومطالب النمـو هـي   " جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً"وفي جميع مراحله وبكافة مظاهرة 

تحدد  الضرورية التي المسؤولياتاالشياء التي يتطلبها النمو النفسي للفرد اي انها عبارة عن 
خطوات النمو السوي للفرد ويؤدي تحقيق مطالب النمو الي سعادة الفرد ويسهل تحقيق مطالب 

في نفس المراحله والمراحل التي قبلها ويودي عدم تحقيق مطالب النمـو الـي   خرى النمو األ
في نفس المرحلة والمراحـل التـى     األخرىشقاء الفرد وفشله وصعوبة تحقيق مطالب النمو 

لـب مرحلـة الطفولـة    مو مطالبها الخاصة بها فهناك مطاولكل مرحلة من مراحل النالتالية 
ن الباحثة أ إالواخري في المراهقة ومطالب في مرحلة الرشد ومطالب في مرحلة الشيخوخة 

  .سوف تعرض المطالب النمو في مرحلتي الطفولة والمراهقة

  -:مطالب النمو في المرحلة الطفولة

وتعلم استخدام العضالت الصغيرة وتعلم االكل وتعلم  يوتعلم المشالمحافظة علي الحياة  - 1
الكالم وتعلم ضبط االخراج وعاداته وتعلم الفروق بين الجنسين وتعلم المهارات الجسمية 

 .لوان النشاط المعتادة وتحقيق التوازن الفسيولوجيألعاب ووالحركية الالزمة لأل

ة يبة والحساب وتعلم المهارات العقلية والمعرفتعلم المهارات االساسية في القراءة والكتا - 2
 .الحياة اليومية وتعلم قواعد االمن والسالمة لشؤونالالزمة  األخرى

مع  االجتماعيتعلم ما ينبغي توقعه من االخرين وخاصة الوالدين والرفاق وتعلم التفاعل  - 3
ن الضمير وتكوي االجتماعيوالتوافق  باآلخرين االتصالرفاق السن وتكوين الصدقات و

وتعلم التمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر ومعايير االخالق والقيم والتوحد مـع  
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وتكوين المفاهيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية وتكوين اتجاهات سليمة  هفراد جنسأ
ة وتعلم المشـاركة فـي المسـؤولية    االجتماعينحو الجماعات والمؤسسات والمنظمات 

ونمو مفهوم الذات والشعور بالثقة فـي   االجتماعيالبسيطة عن الواقع  وتكوين المفاهيم
 .الذات وفي االخرين

خرين وتعلم ضبط واآل خوةتحقيق االمن االنفعالي وتعلم االستنباط االنفعالي بالوالدين واأل - 4
 .االنفعاالت وضبط النفس

  -:مطالب النمو في مرحلة المراهقة

تقبل الدور الجنسي في الحياة وتقبل التغيرات التي نمو مفهوم سوي للجسم وتقبل الجسم و - 1
 .تحدث نتيجة للنمو الجسمي والفسيولوجي والتوافق معها

 .الصالح واستكمال التعليم لإلنسانتكوين المهارات والمفاهيم العقلية الضرورية  - 2

تكوين عالقات جديدة وطيبة ناضجة مع رفاق السن من الجنسين ونمو الثقة فـي الـذات    - 3
ات الي خارج االهتمامة وامتداد االجتماعيالواضح بكيان الفرد وتقبل المسؤولية  والشعور

 .حدود الذات 

  .قالل االنفعالي عن الوالدين وعن الكبارتبلوغ االس - 4

 motives of benaviour -:التوافق النفسي ودوافع السلوك -2

ت الفرد وهذه من أهم الشروط التي تحقق التوافق النفسي اشباع  دوافع السلوك وحاجا
التوافق النفسي فالفرد يحب ان يفهم دوافع سلوكه السـوي   ألحداثمن أهم العوامل المباشرة 

فموضوع الدوافع او القوي الدافعة للسلوك وصفاته من الموضوعات الهامة ..  اًوالمنحرف مع
فاعل فيها في علم النفس الن دوافع السلوك بطبيعة الحال تفسره ويعتبر السلوك نتاج  عملية تت

ضروري لحيـاة   وإشباعها) الحشوية والحية(العوامل الحيوية ومن امثلتها الحاجات الحيوية 
) االمن  وتأكيد الذات(  ةاالجتماعية مثل الحاجات النفسية واالجتماعيالفرد والعوامل النفسية و

  .االجتماعيضروري لتحقيق التوافق النفسي و وإشباعها
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  -:مباشرة العوامل الغير.ب . 9.2.2

 -:التوافق وحيل الدفاع النفسي -1

حيل الدفاع النفسي أساليب ووسائل توافقية ال شعورية من جانب الفرد من وضـيفتها  
تشويه ومسخ الحقيقة حتى يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجـة عـن االحباطـات    

والـدفاع عنهـا    لم تحل و التى تهدد امنه النفسي وهـدفها وقايـة الـذات    اعات التىوالصر
من النفسي وتعتبر هـذه  واالحتفاظ بالثقة في النفس واحترام الذات وتحقيق الراحة النفسية واأل

  .الحيل بمثابة اسلحة دفاع نفسي تستخدمها الذات ضد االحباط والصراع والتوتر والقلق

هي االختالل و يصيبهالنفسي من ان  التوازنعلي  لإلبقاءوحيل الدفاع تعتبر محاوالت   
حيل عادية تحدث لدي كل الناس السوي والالسوي العادى  والشاذ ولكن الفرق بينهمـا هـو   

  .ثانيلاعند  ةخفاق الثاني باستمرار ووجودها بصورة معتدلة عند االول ومفرطإنجاح االول و

  -:وتعدد حيل الدفاع وتنقسم الي اقسام منها

  . واالسقاط واالحتواء مثل العدوان ) او الهجومية( حيل الدفاع العدوانية -

حيل الدفاع االنسحابية او الهروبية مثل االنسحاب والنكوص والتثبيت والتفكيـك وتحيـل    -
  .والسلبية واإللغاء واإلنكاروالتدبير 

والتعويض والتكوين والعكس  واإلعالءوالتحويل  واإلزاحةحيل الدفاع االبدالية مثل االبدال  -
  . ثالي ولتعميم والرمزية والتقدير الم

  -:وهناك تقسيم اخر لحيل الدفاع النفسي وهو

وهي غير عنيفة وتساعد الفرد في حل ازمته النفسية وتحقـق   -:حيل الدفاع السوية  ـ 
  . مثل االعالء والتعويض والتقمص واالبدال :توافقه النفسي

عيـة  الفرد عندما تخفق حيلـة الدفا  اليها وهي عنيفة ويلجأ -:حيل الدفاع الغير سوية  ـ 
مرضياً مثل االسقاط والتثبيت والعدوان والتحويـل والتفكيـك    ههر سلوكظالسوية في
  ).2005،ال زهران( والسلبية
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  :عوائق التوافق  

هناك مجموعة من العوامل التى تعيق توافق الفـرد سـوا ء  جسـميا او نفسـيا او     
  . اجتماعياً وأاقتصاديا 

اهات والتشـوهات الجسـمية ونقـص    ويقصد بها وجود بعض الع -:العوائق الجسمية - 1
فضعف القلب وضعف البنية قد يعوقا الطالب عن  وأهدافهالحواس التي تحول بين الفرد 

 .والترفيهيةمشاركة زمالئه في النشاطات الرياضية 

ويقصد به نقص الذكاء او ضعف القدرات العقلية والمهارات الـنفس   -:العوائق النفسية - 2
التي قد يعوق الشخص عن تحقيق اهدافه فقد يرغـب   حركية او خلل في نمو الشخصية

 .الشخص فى التفوق الدراسي ويمنعه ذكاءه المحدود

ومن العوامل النفسية التي تعوق الشخص من تحقيق اهدافه الصراع النفسي الذي نشـأ    
ار اي منهما في الوقت تيبينهما واخ المفاضلةعن تناقص او تعارض اهدافه وعدم قدرته علي 

  .المناسب

يعتبر  نقص االمكانات المادية عائقا يمنع الكثير من الناس -:العوائق المادية واالقتصادية - 3
 .من تحقيق اهدافهم في الحياة وقد  يسبب لهم الشعور باالحباط

ة القيود التي يفرضها المجتمـع فـي   االجتماعيويقصد بالعوائق  -:ةاالجتماعيالعوائق  - 4
سلوك وتنظيم العالقات وتعيق الشخص عن تحقيـق  عاداته او تقاليده وقوانينه لضبط ال

ديبيـاً  أبعض اهدافه ومن هذه العوائق منع الوالدين ابنائهما من اشباع بعض رغباتهم ت
 ).2004علي وشريت،(وتربوياً

  -:اإلعاقة السمعیة 3.2

 Hearing impairment -:تعريف اإلعاقة السمعية 1.3.2

ي تحول دون ان يقوم الجهاز السمعي عنـد  يقصد باإلعاقة السمعية تلك المشكالت الت
الفرد علي سماع االصوات المختلفة وتتراوح االعاقة السمعية  هالفرد بوظائفه او تقلل من قدرت

في شدتها من الدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنها ضعف سـمعي الـي الـدرجات    
  .  )127: 2008موسي ( الشديدة جداً والتي ينتج عنها صمم
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القريطي إن اإلعاقة السمعية والقصور السمعي مصطلح عام يغطي مدي واسع ويري 
من درجات فقدان السمع تتراوح بين الصمم والفقدان الشديد الذي يعوق عملية تعلـم الكـالم   

  ).299: 2005القريطي،( واللغة

  -:سبق يمكن ان نميز بين فئتين من المعوقين سمعياً هما وبناء علي ما

 ) .deaf( الصم .1

 ) .hard of hearing(عاف السمعض .2

السمعية حسب المهتمين بها كل حسب اختصاصه  لإلعاقة التعريفات المقدمة  اختلفتولقد 
 تأهيـل علي االداء التربوي واختصاصى ال تأثيرهواهتمامه فالتربوى يعرف االصم من حيث 

ة الفقـدان  علي االداء المهني والطبيب يعرفه من حيـث شـد   التأثيرمن حيث  يعرفهالمهني 
  .السمعي مقاساً بالديسبلو نوعه

  -:وفيما يلي نعرف االصم وضعيف السمع من وجهة النظر الطبية

هو ذلك الفرد الذي أصيب جهازه السمعي بتلف أو خلل عضوي منعـه   -:المعوق سمعياً  . أ
 )26: 2007يوسف،(من استخدامه في الحياة العامة بشكل طبيعي كباقي االفراد العاديين

او أكثر ) وحدة صوتية( ديسبل  90يعرف االصم علي انه من يفقد سمعاً قدرة  -:االصم  . ب
ولو استخدم مكبرات الصوت او معينات  حتىوالطفل االصم هو الذي ال يستطيع السماع 

 . صوتية 

ديسبل ويمكنه االستفادة من مكبرات الصوت  90هو من يقل سمعه عن  -:ضعيف السمع  . ت
 ).119: 2005الظاهر،( او المعينات الصوتية 

  -:وجهة النظر التربوية

هو ذلك الشخص الذي يعاني من فقدان في القدرة السمعية قد يمكنه تعويضها : ضعيف السمع
بالمعينات السمعية وارتفاع شدة الصوت ويمكنه التعلم بذات الطريقة التي يتعلم بهـا االفـراد   

  ).26:يوسف، مرجع سابق( السامعيين بعد استخدام المعينه السمعية 

فهو الطفل الذي ال يستطيع ان يكتسب اللغة سواء استخدم المعينات الصوتية او بدونها : االصم
  ).الظاهر مرجع سابق(الن حاسته السمعية ال تودي وضيفتها
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هو ذلك الشخص الذي ال يستطيع االعتماد علي حاسة السمع لتعلم اللغـة او  : المعوق سمعياً
ختلفة المقدمة للسامعين،وهو بحاجة الي أساليب تعليمية تعوضه االستفادة من برامج التعليم الم

  ).مرجع سابق(عن حاسة السمع

  -:وضعيف السمع لألصمتعريفات اخري 

   :صماأل :أوالً 

يعرف محمد عبد المومن حسين الطفل االصم علي انه الطفل الذي فقـد حاسـة السـمع    
و بعدها االمر الذي يحول بينه وبـين  وراثية او فطرية او مكتسبة سواء منذ الوالدة ا ألسباب

متابعة الدراسة وتعلم خبرات الحياة مع اقرانه العاديين بالطريقة العادية ولذا فهو في حاجـة  
 ) .  67:  1986حسين ، ( الحسى  هيتناسب وقصور تأهيلالي 

تعريف جمال الخطيب يعني ان حاسة السمع غير وضيفة االغراض الحياة اليومية االمر  .1
يحول دون القدرة علي استخدام حاسة السمع لفهم الكالم لو اكتساب اللغة وهو صمم الذي 

 )16: 1998الخطيب( postingvat deafnessصصمم بعد لغوي   prelingقبل لغوي 

هو ذلك الطفـل  ) deafchild(يعرف الطفل االصم كلياً ) 1998(تعريف فاروق الروسان .2
ثة االولي من عمره وكنتيجة لذلك فلم يسـتطيع  الذي فقد قدرته السمعية في السنوات الثال

وكنتيجة لذلك فهو ) deafmutech ild(اكتساب اللغة ويغلق علي هذا الطفل االصم االبكم
      يسمع عند درجة معينه كما ينطق اللغة وفق مستوي معين يتناسب مع قدرتـه السـمعية  

ال يمكنه اسـتخدام  هو الشخص الذي  2000(تعريف سيد فهمي) 14 1998الروسان ، ( 
 ) . 89: 2000فهمي،(السمع نهائياً في حياته اليومية

م أولئك الذين ال يمكنهم االنتفاع بحاسة السـمع  بأنه عرف االطفال الصم تعريف القريطي .3
 أعجـزتهم في اغراض الحياة العادية سواء من ولدو منهم فاقدين للسمع تماماً او بدرجة 

بالصم فـي طفـولتهم   ا صيبوألكالم وتعلم اللغة ام من عن االعتماد علي أذانهم في فهم ا
الكالم واللغة اما من اصيبو بفقدان السمع بعد تعلمهم الكالم واللغة   االمبكرة قبل ان يكتسبو

مباشرة لدرجة ان أثار هذا التعلم قد تالشت تماماً مما يترتب عليه في جميع االحوال افتقاد 
 ).299: 2005قريطي ، ال(المقدرة علي الكالم وتعلم اللغة
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انه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة وهو مـن   علي بينما يعرف موسي .4
فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكالم او من فقدها بمجرد تعلم الكالم لدرجة اثار التعلم فقدت 

 ).138: 2008موسي،(بسرعة

صوات في البيئة المحيطة به الشخص الغير قادر علي ادراك اال بأنه لصم ويعرف سمث .5
الطبية او بدون استعمالها كما انه غير قادر علي استعمال  السماعةبطريقة مفيدة باستعمال 

 .حاسة السمع كحاسة اولية اساسية الكتساب المعلومات

ديسبل  70الشخص الذي مقدار الفقدان السمعي لديه  بأنه أما مورس فيعرف الشخص االصم
 السـماعات وحدها وباستعمال  او بدون اسـتعمال   األذنلكالم من خالل او اكثر ويعيق فهم ا

  )109-108: 2009الزريقات ، (الطبية

  -:ضعيف السمع

هو الذي يعاني من نقص في حاسة السمع لدرجة تجعل من ضرورة استخدام اجهـزة  
  .  )138: 2008موسي،(وادوات مساعدة لكي يتمكن من فهم الكالم المسموع 

ديسـيل   70ديسيل وتقل عن  35درجة من فقدان السمع تزيد عن ضعف السمع هو 
تجعل الفرد يعاني من صعوبات في فهم الكالم باستخدام حاسة السمع فقط باستخدام السمعات 

  . )82: 2009القمش والمعايطة،(و بدونهاأ

ما سميث يعرف الشخص ضعيف السمع علي انه الشخص الذي لدية بقايـا سـمعيه   أ
خالل استعمال السماعة الطبية او المضخمات الصـوتية مـن فهـم حـديث     كافية يمكنه من 

  . االخرين والتواصل معهم شفوياً

ديسـيل   69-35بينما يعرفه مورس علي انه الشخص الذي يتراوح فقدان السمع لديه مابين 
 األذنوهذا المدي من الفقدان السمعي يؤدي الي صعوبة وليس اعاقة في فهم الكالم من خالل 

اً علـي معالجـة المعلومـات وفهمهـا     ا باستعمال السماعة الطبية فإنه يكـون قـادر  وحده
 ).108: 2009الزريقات،(

   :تصنيف االعاقة السمعية 2.3.2

االساس الذي يقـوم عليـه    باختالفالسمعية تختلف  لإلعاقة هناك تصنيفات مختلفة 
يه االعاقة وهنـاك مـن   التصنيف فهناك من يصنف المعوقين سمعياً وفقاً للسن الذي حدثت ف
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يصنفها وفق درجات الفقدان السمعي وهو ما يسمى بالتصنيف الفسيولوجي اومـن يصـنفها   
  .حسب طبيعة االعاقة او موقع االصابة

  -:التصنيف وفق العمر الذي حدثت فيه االعاقة السمعية -أ2.3.2

ويقسم االفراد يعتمد هذا التصنيف علي العمر الذي ضهرت فيه االصابة باالعاقة السمعية 
  لذلك الي قسمين

 -):prclingual deafness(صمم ما قبل تعلم اللغة .1

يطلق هذا التصنيف علي تلك الفئه من المعوقين سمعياً الذين فقدو قدرتهم السـمعية قبـل   
اكتساب اللغة اي ما قبل سن الثالثة ويتميز هذه الفئة بعدم قدرتها علي الكالم النها لم تسـمع  

  ) .الصم البكم(ة وتطلق عليهم اسمولم تتعلم اللغ

 ):postlingual deafness( صمم مابعد تعلم اللغة  .2

قـدرتهم السـمعية كلهـا او     اويطلق هذا التصنيف علي الفئة المعوقين سمعياً الذين فقدو
نها سـمعت وتعلمـت   بعضها بعد تعلم واكتساب اللغة ويتميز هذه الفئة بقدرتها علي الكالم أل

  )139: 2008موسي ،). (الصم فقط ( م مسمياللغة ويطلق عليه

  -:التصنيف حسب طبيعة االعاقة وموقع االصابة -ب2.3.2

يعتمد هذا التصنيف علي موقع االصابة والجزء المصاب من الجهاز السمعي ويقسـم  
  -:يلي الي ما

 ) conductive hearingless(الفقدان السمعي التوصيلي. أ

الخارجية والوسطي يحول دون نقل الموجات  األذنوينتج عن خلل او اضطراب في 
الداخلية مما يؤدي بالفرد الي صعوبة سماع االصوات التي ال تزيد عـن   األذنالصوتية الي 

ديسيل ويستطيع االفراد المصابين بهذا النوع من االعاقـة السـمعية سـماع االصـوات      60
يد في مساعدة االفراد علـي  المرتفعة وتمييزها وان استخدام السماعات في مثل هذا النوع يف

  .استعادة بعض قدراتهم السمعية
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 ): sensorineural hearing loss(الفقدان السمعي الحسي،العصبي.ب

الداخلية او العصب السمعي ولكن المشكلة في هذا النوع ان  األذنوينتج عن خلل في 
داخل القوقعة بسـبب   الداخلية ال يتم تحويلها الي شحنات كهربائية األذنموجات الصوت الي 

خلل فيها او قد ينتج عن خلل في العصب السمعي فال يتم نقل موجات الصوت الـي الـدماغ   
  .ديسيل 70وعادة درجة الفقدان السمعي في هذا النوع تزيد عن 

ضافة الـي عـدم   صوات باإلويعاني االفراد المصابون بهذا النوع من صعوبة فهم أل
نغمات الصوت وازدياد شدة الصوت بشكل غير طبيعي قدرتهم علي سماعها والي اضطراب 

عات في هذا النوع قليل ايتكلم الفرد بصوت مرتفع ليسمع نفسه كما ان استخدام السم وعادة ما
  .الفائدة

  الفقدان السمعى المختلط    ـ ج

تلط اذا كان الشخص يعانى من فقـدان سـمعى توصـيلى    خيسمى الفقدان السمعى الم
د يكـون هنـاك   فى مثل هذا النوع من الفقدان ق هى فى الوقت نفسوفقدان سمعى حسى عصب

تكون  صيل الهوائى والتوصيل العظمى للموجات الصوتية والسماعات قدفجوة كبيرة بين التو
  مفيدة لهم

  )central hearing loss(الفقدان السمعي المركزي -د

عية فـي جـذع   ينتج الفقدان السمعي المركزي في حالة وجود خلل في الممرات السم
الدماغ او المراكز السمعية يحول دون تحويل  الصوت من جذع الدماغ الي المنطقة السمعية 
في الدماغ او عند اصابة الجزء المسؤول عن السمع في الدماغ وفي هذه الحالة فأن السماعات 

 85: 2009القمـش والمعايطـة،  (تكون محدودة الفائدة لالشخاص الذين يعانون من هذا النوع
86(  

  -:االعاقة السمعية تصنف حسب شدة الفقدان السمعي الي خمس فئات هي -ج2.3.2

) 40-25(وفيها يتراوح الفقدان السمعي بـين ) shight(االعاقة السمعية البسيطة جداً  . أ
ديسبل والشخص الذي لديه اعاقة سمعية من هذا المستوي قد يواجه صعوبة في سماع 

د او تمييز بعض االصوات وعلي اي حال ال يوجة هذا الكالم الخافت او الكالم عن بع
المدرسة العادية ولكنه يحتاج الي ظروف اضاءه وجلوس في الشخص صعوبات  تذكر
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في غرف الصف وقد يستفيد من المعينات السمعية والبرامج العالجية لتصحيح  ةخاص
  .النطق

 )55-41(ي فيهـا بـين  وتتراوح شدة الفقدان السمع) mild(االعاقة السمعية البسيطة  . ب
ديسبل ويستطيع الشخص الذي لديه هذا المستوي من الفقدان السمعي ان فهم الكـالم  

امتار ولكن وجهاً لوجه وقد يفوت الطالـب حـوالي   ) 5-3(المحادثة العادية عن بعد
من المناقشة الصفية اذا كانت االصوات خافته او عن بعد وقـد يحـدث لديـه    % 50

لة هذا الشخص الي التربية الخاصـة  إحافظ او الكالم ويجب بعض االنحرافات في الل
  .قد يحتاج الي االلتحاق بصف خاص يتناسب معه ألنه

ام في االعاقة السمعية المتوسطة فان شـدة  ) moderate(االعاقة السمعية المتوسطة  . ج
ديسبل وال يستطيع هذا الشخص فهم المحادثة ) 70-56(الفقدان السمعي تتراوح مابين

اذا كانت بصوت عال ويواجه صعوبات كبيرة في المناقشة الصفية الجماعية وقـد   الإ
ن خبرتة اللفظية محـدودة  ابات كالمية ولغوية وقد تكويعاني هذا الشخص من اضطر

وان هذا الشخص يحتاج لاللتحاق بصف خاص لمساعدته فـي اكتسـاب المهـارات    
  .الكالمية واللغوية ويحتاج الي معينات سمعية

ديسـيل  ) 90-71(شدة الفقدان السمعي تتراوح بين)severe(عاقة السمعية الشديدةاال  .د
االصـوات   حتـى ويعاني الشخص من صعوبات بالغة حيث انه ال يستطيع ان يسمع 

شديدة في الكالم واللغة واذا حدث هذا الفقدان  اضطراباتالعالية ولذلك فهو يعاني من 
لطفل لن تتطور لديه القدرة اللغويـة تلقائيـاً   السمعي من السنة االولي من العمر فإن ا

وهذا الشخص يحتاج الي االلتحاق بمدرسة خاصة للمعوقين سـمعياً ليحصـل علـي    
تدريب نطقي وتدريب سمعي وتدريب علي قراءة الشفاه وكذلك فهو بحاجة الي سماعة 

  .طبية

) 90(يها يزيد عن مستوي الفقدان السمعي ف) profound(االعاقة السمعية الشديدة جداً  . هـ
ديسيل وهذا المستوي من الضعف يشكل اعاقة شديدة حيث ان الشخص قد ال يستطيع 
ان يسمع سوي بعض االصوات العالية وانه يعتمد علي حاسة البصر اكثر من حاسـة  
السمع ويكون لديه ضعف واضح في الكالم واللغة وهو قد يحتاج الي دوام كامل فـي  

مزودة بالوسائل الخاصة ويسـتخدم اسـاليب خاصـة    الصم تكون  لألشخاصمدرسة 
( لتطوير الكالم بالغـة وتوصـيف طـرق التواصـل اليـدوي ولتـدريب السـمعي       

  ).31-30: 2008الخطيب،
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  -:أسباب االعاقة السمعية  3.3.2

سس مختلفة من بينها طبيعة هذه العوامـل  السمعية أل لإلعاقة تنقسم العوامل المسببة 
وموقـع  ) بعـد المـيالد  -أثناء الميالد-قبل الميالد(حدوث االصابة وزمن) وراثية او مكتسبة(

  -:تيالداخلية وسوف يتم عرضها كاآل األذنالوسطي و األذنالخارجية و األذناالصابة في 

  )بيئية(مكتسبة وأسبابوراثية  ألسبابالتقسيم  -أ3.3.2

عـن   عد مسئولةت الي ان العوامل الوراثية الدراساتأكدت العديد من  -:االسباب الوراثية .1
يزيد علي ستين نوعاً من الفقدان  من حاالت الصمم حيث يعتقد ان هناك ما% 50حوالي 

 -:السمعي الوراثي تصنف لعوامل عدة منها

طريقة انتقال الصمم ومنها الصم المحمول علي جينات منتجة حيث تشير الدراسات الـي     -أ
وفي هذه الحالة ينتقل الصمم من  من الصمم الوراثي ينتقل كصفة منتجة% 84ان حوالي 

  .االباء ذوى سمع عادي ولكنهم يحملون جينات الصمم الي االبناء

الصمم المحمول علي جينات سائدة وفي هذه الحالة يؤدي جين واحد الي معانـاة الطفـل    .2
 %) . 14(ته بالصمم وتعتبر نسبة حدوث هذا النوع من الصمم قليلة نسبياً حواليبصاإو

ل علي الكرموسوم الجنسي هذا النوع من الصمم  يعتبر اقل انواع الصمم الصمم المحمو .3
  .ويتأثر به االطفال الذكور فقط%) 2(حدوثاً حوالي 

  العمر عند االصابة بالصم منذ الوالدة في مرحلة المراهقة في مرحلة الرشد - 2

  عصبي-حسي-نوع الفقدان السمعي التوصيلي - 3

ذبـذبات  -ذبـذبات متوسـطة  -فضـة ذبـذبات منخ  -الذبذبات الصـوتية المتـأثرة   - 4
  )4645: 2008، الخطيب53 54: 2005علي،(عالية

السمعية الوراثية تكون نتيجة انتقال بعض الحاالت المرضية من الوالدين الي  فاإلعاقة
ابنائها خالل الكروموسومات الحاملة لهذا الصفات مثل ضعف الخاليا السـمعية او الضـعف   

معية ظهوراً في حالة زواج االقارب ، فقد تبين في احـدي  السمعي وتزداد حاالت االعاقة الس
التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكية ان نسبة حدوث االعاقة السمعية لـدي   الدراسات

االطفال في احدي المجموعات السكانية التي ال تتزوج من الغرباء كانت اعلـي مـن نسـبة    
  . حدوثها بعشرة اضعاف تقريباً 
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الل تحليل المعلومات الواردة الي مركز التدخل المبكر فـي الشـارقة   كما تبين من خ
منهم قد انجبوا لوالدين تربطهم ) 50(طفل راجعوا المركز ان حوالي ) 200(يزيد من  علي ما

ومن اهم االسباب ) 132: 2003الزغبي،(عالقة قرابة من الدرجة االولي او من الدرجة الثانية
وهـو عـدم توافـق دم االم     rhعامل الرايزسي بين االم والجنين اختالف ال) الجينية(الوراثية

الحامل والجنين ويحدث عندما يكون دم الجنين خال من العامل الرايزسي ويكون لـدي االب  
هذا العامل فقد يرث الجنين في هذه الحاله العامل الرايوسي من االب مما يؤدي الي نقـل دم  

ة مما يجعل دم االم ينتج اجساماً مضادة الن دم الجنين الجنين الي دم امه وخاصة اثناء الوالد
ة ونتيجة لهذا كله فإنه يممختلف عن دمها وهذه االجسام المضادة تنتقل الي دم الطفل عبر المش

  .السمعية باإلعاقةيحدث مضاعفات متعددة منها اصابة الطفل 

قبل مرحلة  ما أيب وهي التي تحدث بعد عملية االخصا -):المكتسبة(االسباب البيئية  . 2
  -:و بعدها وأهم هذه االسباب ثناءهاأالوالدة و

وهي فيروس معد يصيب االم الحامل  -:الحصبة االلمانية التي تصاب بها االم الحامل  . أ
والجهاز العصبي المركزي  للجنـين وخاصـة فـي     األذنويتلف الخاليا في العين و

مـن االعاقـات ومنهـا االعاقـة     االشهر الثالث االولي من الحمل وهي سبب لكثير 
 .السمعية

وهو التهاب فيروسي او بكتيري يسبب زيادة إفراز للسـائل   -:الوسطي األذنالتهاب   . ب
عن االهتزاز بسبب زيادة كثافة  األذنالوسطي مما قد يعيق طبلة  األذنالهالمي داخل 

 .لزوجة هذا النقل ويحدث ضعفاً سمعياً

اب فيروسي بكتيري يصيب السحايا فيؤدي الي تلف فـي  وهو الته -:التهاب السحايا  . ج
  .الداخلية مما يؤدي الي خلل واضح في السمع األذن

 وأكالتشوهات في الطبلة او عظيمات المطرقـة  -:الوسطي األذنالعيوب الخلقية في   . د
و أالسندان والركاب وكذلك التشوهات الخلقية في القناة السمعية او تعرضها لاللتهاب 

  ماالورا

صوات مرتفعـة  نتيجة التعرض أل األذناالصابات والحوادث ومن امثلتها ثقب طبلة   .هـ 
ة مما قد يحدث نزيف في مجداً لفترات طويلة او اصابات الرأس او كسور في الجمج

  .الوسطي يسبب ضعف في السمع األذن
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ها ممـا قـد   ذن وبالتالي تصلبالتي يفرزها الغشاء الداخلي لأل -:تجمع المادة الصمغية  . و
  .يؤدي الي انسداد جزي للقناة السمعية يحول دون وصول الصوت الي الداخل

الجسمية وخاصةً فـي االشـهر    لألشعةيعرض االم الحامل -:سوء تغذية االم الحامل  . ز
والعقاقير دون مشورة الطبيـب   لألدويةالثالث االولي من الحمل تعاطي االم الحامل 

  ).85- 84-200القمش والمعايطة،(لوالدةتنقص االكسجين اثناء عملية ا

  -:السمعية حسب وقت حدوثها لإلعاقة العوامل المسببة  -ب3.3.2

 -:عوامل قبل الوالدة  .1

 والنزيف الذي يحـدث قبـل الـوالدة   pregnaneg ( taxemia of( -:تسمم الحمل  -أ
لك مراض التي تصيب االم اثناء الحمل كالتهاب الغدة النكافيـة والزهـري وكـذ   واأل

  .دات الحيوية يؤثر في سالمة حاسة السمعتناول المضا االكثار من

) دوردينزج( وتعد أكثر أثراً في تلف حاسة السمع حالة تعرف باسم-:العوامل الوراثية  -ب
مع اختالف لون قرنيه العين اليمني عن اليسري  ةوفيها يتالزم القصور السمعي الشديد

من حاالت ودالة االطفال من ذوي % 50بنسبة في اختالف لونها وتنتشر تلك الحالة 
  .الصم

  )rh(عدم توافق الزوجين في العامل الريرسي  -ج

وهي تلك التي تصاحب عملية الـوالدة مثـل الـوالدة     -:عوامل تحدث اثُناء الميالد  . 2
 الجنين بالصفراء المرضية وإصابةالمتعسرة وعدم وصول االكسجين الي مخ الجنين 

او المخ وكـذلك   األذنوتشمل تلك الحوادث التي تصيب  -:الميالد عوامل تحدث بعد  .3
 األذنالوسـطي بمـرض ورم    األذناصابة لطفل بالتهاب القناة السمعية او اصـابة  

: 2005علـي ،   (األذنالوسطي الؤلؤي اذا تواجد انسجة جلدية مكومة بداخل تلـك  
54-55( 

  -:األذنقع حدوثها بالسمعية حسب مو لإلعاقة العوامل المسببة  -:ج3.3.2

 -:الخارجية مايلي األذنالخارجية من اضطربات  األذن  .أ

  .عدم تكوين القناة السمعية الخارجية   . 1
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  .االلتهابات الجلدية للقناة السمعية الخارجية   .2

  .في افرازات المادة الشمعية  اضطرابات  .3

  .نتيجة االصوات المرتفعة او الفجائية  األذنخلل في طبلة   . 4

 . األذندخول أجسام غريبة الي   .5

 نها نادراً ماأ إالالوسطي  األذنرغم خطورة االمراض التي تصيب  -:الوسطي األذن  . ب
بيـة  دي اليه هو صعوبات فـي السـمع وغال  تؤ كثر ماأتسبب اعاقات سمعية كلية و

 .الوسطي متعلق بخلل او قصور في وظيفة العظيمات السمعية الثالث األذنمراض أ

  -:يلي  الوسطي ما األذنن امراض وم

  األذنالتهاب الطبقة الوسطي ب  . 1

  .االلتهابات الناتجة عن الحساسية   . 2

  .ي بين عظم الركاب  و الشباك البيضوي االتصالخلل   . 3

  .االصوات العالية والمفاجئة   .4

  .االورام الخبيثة   .5

  .خلل في العظيمات السمعية الثالث   .6

 .ناتجة عن عوامل والدية او خلقية بات الااالضطر  .7

الداخلية وأمراضها تؤدي الي االعاقة السمعية الكليـة   األذنبات اان اضطر -:الداخلية األذن
مما يشكل خطورة علي الفرد من الناحية التربوية والنفسية والطبية وهناك اسـباب متعـددة   

  .الداخلية الوراثية والمكتسبة منها األذنبات االضطر

مل ذات عالقة بالجينات الخلل الذي يصيب الكروموزومات في أثنـاء االنقسـام   عوا  . 1
يؤدي الي حدوث الكثير من حاالت االعاقة وكذلك يمكن ان تحصل حالـة االعاقـة   

 .السمعية نتيجة سيادة الكرموزومات تنحيها حسب قوانين الوراثة 
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ب السحايا او التهاب الدماغ مثل التها:ينتج من مضاعفات نتيجة االصابة بااللتهابات ما  .2
لمانية وارتفاع درجـة  ة األباو اضطراب الغدد وكذلك االمراض الفيروسية مثل الحص

 .كاف نو الأالحرارة 

 .الداخلية  األذنخلل في اعضاء   . 3

  .االمراض التي تصيب االم في اثناء فترة الحمل   .4

  .ث االولي من الحمل تعاطي االم المضادات الحيوية الخاصة في الشهور الثال  .5

  .نقص االكسجين وكذلك المشكالت التي تحصل في اثناء عملية الوالدة   .6

ينتج عنها من  الحوادث التي يتعرض لها الطفل مثل الحروب المدمرة والكوارث وما  .7
  .اثار سيئة 

 )143-142: 2008موسي،(اختالف العامل الريزيسى بين دم الوالدين  .8

  -:لسمعية علي النموأثر االعاقة ا  4.3.2

ثير في جوانب النمو المختلفة للشخص المعاق سمعياً ويظهر هـذا  أالسمعية ت لإلعاقة 
والجسـمي والحركـي    واالنفعـالي والمعرفي  االجتماعيالتأثير في النمو اللغوي والنفسي و

  .والتحصيل 

  -:أثر االعاقة في الجانب اللغوي

عرقلة النمو اللغوي للطفـل االمـر الـذي    تؤثر االعاقة السمعية بشكل كبير جداً في 
بينه وبين أسرته وخاصة في سنواته االولي وان هذه المشكلة  االتصالينعكس سلباً مع مظاهر 

تزداد بعد فترة اكتساب اللغة اي تبدأ من السنة الثانية ان االعاقة السمعية للطفل تفقده كثير من 
قة وثيقة بين التطـور اللغـوي والتطـور    المثيرات المهمة في التطور الذهني الن هناك عال

  .الذهني وبالتالي كلما اشتدت االعاقة السمعية ازداد تأثيرها سلباً في النمو اللغوي

اغاة وال التعزيز الن نفالطفل ال تسلم تغذية راجعة من الوالدين في مرحلة البأبأه او الم
طيع محاكاتها بشـكل طبيعـي   ات السمعية التي ال يستثيراستجابة الطفل للم يذلك يتوقف عل

  .ومثل الطفل القادر علي السمع
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فعدم اكتساب الطفل المعاق سمعياً اللغة سواء كان بشكل كامل او بشكل جزئي سيؤثر 
كما أن التطور اللغوي في حالـة  .سلباً علي شخصيته فيلجأ الي الجمود واالنسحاب والعدوان

نوع ودرجة االعاقة السمعية فكلمـا زادت   االعاقة السمعية الجزئية تعتمد علي عوامل ضمنها
المشكالت اللغوية والعكس صحيح وعمر الطفـل عنـد حـدوث     تزدادادرجة االعاقة كلما 

االعاقة فالعمر عند االصابة من العوامل الحاسمة في تحديد درجة التأثير في النمـو اللغـوي   
اب اللغة يواجهون عجزاً في السمعية منذ الوالدة ومثل اكتس باإلعاقةالذين يصابون  فاألطفال

تطور اللغة من الطفولة المبكرة رغم انهم يصدرون أصواتاً ويقيمـون بالمنازعـات كبـاقي    
  .اقرانهم من االطفال السامعين

رات التي تشـجع  ؤثروف صحية مشبعة بالمظة ئيكذلك كيفية التعامل مع الطفل وتهو
توي الـوعي والمعرفـة للوالـدين    علي تعديل واكتساب اكبر قدر من اللغة وهذا يرتبط بمس

  ).128: 2005الطاهر،.(االجتماعياالقتصادي و نبالي الحا باإلضافة

السمعية علي  لإلعاقة ثالثة أثار سلبية ) 1981hallahan(ولقد ذكر هلهان وزمالؤه 
  -:النمو للغة وهذه االثار هي

 صـم عنـدما يصـدر اي صـوت مـن     عدم وصول رد فعل من االخرين للطفل اال  . 1
  .االصوات

ليس لدي الطفل االصم امكان لسماع النماذج الكالمية من قبـل الكيـر كـي يقلـدها       . 2
  ) .181: 2006سليمان،(ويكرر

ال يتلق الطفل االصم اي تعزيز افظي من االخرين عندما يصـدر اي صـوت مـن      .3
 )91-2009القمش والمعايطة ،) (177: 2007الروسان(االصوات 

الي ان الصم يعانون من عجـز فـي مهـارات االسـتقبال      ويشير رضا عبد الفتاح 
  .والتعبير اللغوي ، وبالتالي الكفاية اللغوية كما ان نموهم اللغوي متأخراً من اقرانهم المعاقين

  .ويتصفون بالقدرة  المنخفضة علي القراءة والحصيلة اللغوية المحدودة

العوامل التي تؤثر فـي   أهم 2005عن الظاهر  في الزبيدي نقالً  recلقد لخصت ريز
  -:يلي تطور النمو اللغوي عند الطفل المعاق سمعياً وهي كما
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 -:وأهمها هالعوامل المتعلقة بالطفل نفس  . أ

  .سنة ظهور االعاقة عند الطفل   . 1

  . فترة اكتشاف االعاقة السمعية   . 2

  .نوع االعاقة السمعية أصم او ضعيف السمع   . 3

  . ضعيف شديد او متوسط او بسيط  شدة االعاقة السمعية  . 4

  . سمات وخصائص شخصية الطفل   . 5

  .قدرات الطفل العقلية   . 6

العقلية فقدان البصر الشلل المخـي الـي جانـب     كاإلعاقةتعدد االعاقات عند الطفل   . 7
  .االعاقة السمعية

  .  عينات فاعلية استخدام الم  . 8

  -:العوامل المتعلقة بالبيت وأهميتها  . ب

  االبوين والحالة االقتصادية كانسجامة االجتماعيأوضاع البيت   .1

  .  حاالت االعاقة السمعية بين افراد االسرة  . 2

  .القدرة اللغوية عند االسرة   .3

  .حجم االسرة   . 4

  .ة أفراد االسرة يقالقة بين الطفل المعاق سمعياً وبالع  . 5

  .لمختص االرشادات التربوية التي يتلقاها االسرة من ا  .6

  . مدي التزام االسرة بتنفيذ االرشادات   . 7

  .صحة االبوين   .8

 .واالتزان العاطف  االجتماعيالتوافق   .9
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  -:العوامل المتعلقة ببيئة الطفل خارج البيت وأهميتها  -ج

نوع المدرسة التي يدرس بها الطفل هل هي خاصة بالمعاقين سـمعياً ام اعتياديـة او     . 1
  . ارس العاديةفصول خاصة في المد

  .مون لتعليم االطفال المعاقين سمعياً والعلمي والتربوي للمعاقين الذين يق تأهيلال  . 2

  .عالقة الطفل بمن هم اكبر سناً منه   .3

 .وسائل االعالم المسموعة والمرئية والمقروءة   .4

فمن مد التطور اللغوي للطفل فإذا كانت ايجابية جحس او تت  إن هذه العوامل يمكن ان
  ).29-30: 2005الظاهر ، ( شأنها تنمية قدرات الطفل اللغوية والعكس صحيح

  -:واالنفعالي االجتماعيأثر االعاقة السمعية في النمو 

تعتبر اللغة الوسيلة االولي في التواصل لذلك يعاني المعاقون سمعياً مـن مشـكالت   
م اللغوية وصعوبة التعبير وذلك بسبب النقص الواضح في قدرته االجتماعية في نموهم يتكيف

سواء كان ذلك في مجال االسرة او العمـل او المحـيط    لآلخرينعن انفسهم وصعوبة فهمهم 
نه يعيش في عزلة مع االفراد العاديين الـذين ال  أفالفرد االصم يبدو ك. بشكل عام  االجتماعي

ة او بلغة االصابع الذي ال يستطيع ان يعبر بلغة االشار ةييستطيعون فهمه وهم مجتمع االكثر
ات الخاصة بهم اذا تعتبر ذات يولهذا السبب يميل المعاقون سمعياً الي تكوين النوادي  والجمع

أهمية خاصة بالنسبة لهم بسبب تعرض الكثير منهم لمواقف االحباط التي يترتب علي نتـائج  
  .التفاعل اما العاديين والصم

ة التي تـؤدي الـي   االجتماعيالمواقف  المعوقين سمعياً يحاولون تجنب فاألفرادلذلك 
مع مجموعة من االفراد ويميلون الي اقامة عالقات اجتماعية مع فرد واحد  االجتماعيالتفاعل 

مقارنة بـأقرانهم   االجتماعياو اثنين لذلك فهم يميلون الي العزلة ويعانون من بط في النضج 
:  2009القمش والمعاطه،(الفرادالسامعين وذلك بسبب مشكالت التواصل اللفظي لدي هؤالء ا

93.(  

مع االخـرين   االجتماعيالشخص المعوق سمعياً الي القدرة علي التواصل  افتقارإن 
عدة  استخدمتواالعتمادية وقد  االجتماعية قد تعود الي عدم النضج االجتماعيوانماط التنشئة 

) vineland social maturity scale(مثل مقياس االجتماعيسات مقاييس مختلفة للنضج ادر
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الخطيب ( وتبين أن أداء االشخاص المعوقين سمعياً منخفض مقارنة بأداء االشخاص العاديين
  )172 171: 2005والحديدي،

سنوات  10-9ففي دراسة له أجريت علي االطفال معوقين سمعياً تراوح أعمارهم بين 
ـ احيـة  منهم أقل نضجاً مـن الن % 10ان حوالي ) myklebast( وجد مايكلبست ة االجتماعي

الي ان المعوقين سمعياً كثيراً ما يتجاهلون ) meadow1980(شارت ميدوأمقارنة بالعاديين و
مشاعر االخرين ويسيئون فهم تصرفاتهم وأنهم يظهرون درجة عالية مـن التمركـز حـول    

  ).83: 2008الخطيب،( الذات

سـات  اارت العديد من الدرأما فيما يتعلق بالجوانب واالنفعالية للمعوقين سمعياً فقد أش
ان االفراد المعوقين سمعياً اكثر عرضة للضغوط النفسية والقلق والتوتر من اقرانهم العاديين 

االعاقة السمعية علي الجوانب االنفعالية للفرد يتحقق مـن   إلى أن تأثيرمع ضرورة االشارة 
ال ان ذلك ال يعني إرد فلوذلك استناداً علي عدة عوامل تتعلق بالظروف الخاصة با آلخرفرد 

  .فراد المعوقين سمعياً ان سوء التوافق االنفعالي نتيجة حتمية لأل

فالمعوقين سمعياً يميلون للتفاعل مع أشخاص يعانون مما يعانون منه وهم يفعلون ذلك 
اكثر من اي فئة اخري من فئات االعاقة المختلفة ربما بسبب حاجاتهم الي التفاعل اجتماعيـاً  

  ).94-93: 2005القمش والمعايطة ( بالقبول من االشخاص االخرينوالشعور 

  -:اثر االعاقة السمعية علي النمو المعرفي

لقد أشارت بحوث عديدة الي ان مستوي ذكاء االشخاص المعوقين سمعياً كمجموعة ال 
الـي ان  ) الخطيـب ( ات اخري اسيختلف عن مستوي ذكاء االشخاص العاديين وأشارت در

ولقد  لإلعاقة لم يكن لديهم تلف دماغي مرافق  ما عياً لديهم القابلية للتعلم والتفكيرالمعوقين سم
الي ان االشخاص المعوقين سمعياً هم أشخاص ال توجد لديهم ) moorss2008(أشار موروز

عيوب ذكائية فال توجد محددات لقدراتهم المعرفية كما انه توجد أدلـة يؤكـد ان تطـورهم    
المعـوقين سـمعياً يقومـون     واألشخاصو أقل من االشخاص السامعين المعرفي والذكائي ه

بالوظائف المعرفية فمن المدي الطبيعي للذكاء ويظهرون نفس التباين في امـتالك القـدرات   
العقلية كما هي موجودة لدي االشخاص السامعين كما ان الضعف النمو لدي االطفال المعاقين 

-221: 2009الزريقات ( ة واللغويةاالجتماعيت المادية وسمعياً بما يعود الي محدودية الخبرا
222(   
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  -:العوامل المؤثرة علي نمو الطفل المعاق سمعياً 5.3.2

يختلف االطفال ذو الفقدان السمعي الحلقي عـن  :السمعية باإلعاقةالعمر عند االصابة    .1
 باألطفـال ة االطفال المصابين بالصمم بعد اللغوي في مرحلة مبكرة من حياتهم مقارن

  .سمعهم بعد اصابتهم بأمراض خطيرة االذين فقدو

درجة االعاقة السمعية تحدد مقدار السمع المتبقي وتاثير ذلك  -:درجة االعاقة السمعية   .2
في نمو اللغة والكالم وتطور مهارات التواصل اللفظي أسهل مع االطفال دوي ضعف 

فال دوي الفقدان السـمعي  طة من األالسمع او االطفال دوي االعاقة السمعية المتوسط
  .الشديد او الشديد جداً 

الوعي الذاتي لدي االطفال المعوقين سمعياُ وذلك من حيث ادراكهم لفقدانهم السـمعي     .3
  .ثير السمع المتبقي في النموأواستعمالهم للسماعات الطبية وت

ي نمو الطفـل المعـاق   تؤثر ف لألسرةاالستجابات السلوكية -:واألسرانفعاالت االباء    .4
سمعياً وخصوصاً بعد التشخيص الذي يظهر االعاقة السمعية للطفل كما ان التوافـق  

الي ان اتجاهات  باإلضافةهذا  باألمنيؤثر في احساس الطفل بالشعور  لألسرةالداخلي 
  .االباء نحو اطفالهم المعاقين سمعياً تؤثر في اتجاهات الطفل نحو  ذاته 

ة تؤثر بشكل كبير االجتماعيلطبقة االقتصادية وفا لألسرةادي والتربوي الوضع االقتص   .5
  .دوات السمعية المساعدةعلي تقديم خدمات الرعاية واأل

  . مدي نوعية االثارة السمعية وتوفير بيئة لغوية عنية للشخص المعاق سمعياً    .6

ج التواصل المستخدم العمر ومستوي المدخالت اللغوية للغة االشارة في عمر مبكر ونموذ .7
  ).217-216: 2009ريقات ، لزا(في االسرة والمدرسة

  -:أثر االعاقة السمعية التحصيل االكاديمي  6.3.2

يتأثر اداء االطفال المعوقين سمعياً بشكل سلبي في مجـاالت التحصـيل االكـاديمي    
الي  باإلضافةكالقراءة والعلوم والحساب نتيجة تأخر نموهم اللغوي وتواضع مقدرتهم اللغوية 

تدني مستوي دافعيتهم وعدم مالءمة طرق التدريب الممتعة ويبرر ذلك وضحاً في االنخفاض 
الملحوظ في معدل التحصيل القرائي خاصة وتشير نتائج البحوث الي ان هذا المعدل يقل في 
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 المتوسط بأربعة أو ثالثة صفوف دراسية عن مستوي تحصيل العاديين في العمـر الزمنـي   
  . هنفس

بـاءهم تكـون درجـة    آكما كشفت نتائج بعض البحوث عن ان االطفال الصم مـن  
تحصيلهم القرائي اعلي من اقرانهم الصم من أباء عاديين وفسرت هذه النتيجة علي اساس ان 

التواصل مع ابنائهم بطرق اخري بديلة مناسبة كلغة االشارة ممـا   بإمكانهماالباء الصم يكون 
  ).320: 2005القريطى(ميساعدهم أكثر علي التعل

  -:سمات شخصية المعاق سمعياً   7.3.2

  بدرجة كبيرة اجتماعياًالميل الي االنسحاب من المجتمع فهو غير ناجح   . 1

الميل . 3. ذاء االخرينإيكالسرقة و نحاجالميل الي العدوان او بعض مظاهر السلوك ال  . 2
  .البهم بسرعة الي االشباع المباشر لحاجتهم بمعني انه يجب اشباع مط

ات ووجـه  اختبـار غير ناجح لدي االطفال الصم كمـا تقسـمها    االجتماعيالتكيف   . 4
  . االجتماعيفانيالن للنضج  اختبارللشخصية ومقياس بروان للشخصية و

  .العجز الواضح في القدرة علي تحمل المسؤولية   . 5

حوالي الي سنتين في العمر التأخير في القدرات العقلية مقارنة بالعاديين بمتوسط يصل   . 6
  . العقلي 

وبنـاء جسـور    االجتمـاعي تظهر لديه الكثير من المخاوف نظراً لصعوبة توافقهم   . 7
  .لالتصال في العمر العقلي 

صعوبة التعبير اللغوي والبطء في تعلم القواعد اللغوية وكذلك تعلم القـراءة ومـدي     . 8
  . القدرة علي الكالم 

مـنهم  % 5ن أ سنوات بيـد  6ي التحصيلي مقارنة بالعاديين بمقدار خر في المستوأالت  . 9
عـدة  بيستطيعون مواصلة الدراسة الي ما بعد مستوي الصف الخامس ويرتبط ذلـك  
  .عوامل أهمها درجة االعاقة السمعية او الدفعية وطريقة التدريس ونسبة الذكاء 

كالتجـارة والخياطـة    تمـاعي االجالميل الي المهن التي ال تحتاج نوعاً من التواصل   .10
  ) 179: 2006سليمان،.(عمال الحرة الحرفية المشابهة لهاواأل
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ومن جهة اخرى هناك بعض الدراسات تنفى وجود صفات مميزة لشخصية المعـوق  
دب المتصـل بـأثر   شمولية لأل بمراجعة)  Leane  ،1988(سمعيا ، ففى دراسة قام بها لين 

ئص لفرد االصم ولخص الخصاة لدى ااالجتماعياالنفعالية  ونب  اعلى  الجو االعاقة  السمعية
لوجية التى تدعى البحوث انها موجودة لدى االطفال الصم ن فوجد انها متناقضة مـن  السيكو

جهة وسلبية من جهة اخرى ، وأستنتج الباحث من ذلك التحليل أن االوصاف التى تطلق على 
ليدية وتعبر عن وجهـات  نبثق عن الصور التقنما تإاالفراد المعوقين سمعيا غير موضوعية و

ا تعبر عن الخصائص ت الباحثين  والعاملين فى ميدان االعاقة السمعية  اكثر ممنظر واتجاها
 )1994:10الجفال ،( سمعياًفراد المعوقين لأل السيكولوجية الحقيقية

موعـة مـن الطـالب    ام الباحث  بإجراء مقارنة بين مجق)1991(وفى دراسة كاتس 
ولقد أشارت الدراسة  26من الطالب السامعين وبلغ عددهم  26معوقين سمعيا ويبلغ عددهم ال

 . السامعين من ناحية إنفعالية  واألطفالتوجد فر وق بين االطفال المعوقين سمعيا  إلى انة ال

شخصية مميزة للمعوقين سمعيا عن غيرهم من  ومن البحوث الهامة التى تنفى وجود  
حيث قام بمراجعة الدراسات التى أجريـت  )   pringle(  ة قام  بها برنجلالسامعين ، دراس

حول ما يسمى بسـيكولوجية االطفـال ذوى   ) 1962_1926(فى الفترة الزمنية  الممتدة من 
وخلص الباحث إلى القول بعدم وجود عالقة إرتباطية بين نـوع االعاقـة   ، االعاقات الحسية 

ك إلى عدم وجود أدلة علمية كافية على أن اإلعاقـات  والخصائص  السيكولوجية ،وأشار كذل
  . إلى سوء التوافق النفسى لضرورة تقود با الحسية

 200مراجعة ما يزيد عـن  بالذى قام )  shonts(  على ذلك شونتز هولقد توافق مع  
الجفـال،  ( .دراسة مفصلة بهذا الموضوع فى السبعينات وتوصـل إلـى نفـس االسـتنتاج    

25:1994-26 . (  

  -:ة للمعوقين سمعياًاالجتماعياجات النفسية ويحتالخصائص واال8.3.2

يترتـب   ة للمعوقين سمعياً ومااالجتماعيالخصائص النفسية و الدراساتتناولت بعض 
  .والمدرسي  االجتماعيعليها من مشكالت ذات تأثير سلبي توافقهم الشخصي و

ة التي تؤثر فـي  اعياالجتممن الخصائص النفسية و ي مجموعةوقد أستعرض القريط
  -:والمدرسي للمعوق كما يلي االجتماعيتوافقهم الشخصي و

  .كبت المشاعر واالنفعاالت لعدم القدرة علي الكالم والميل لالنسحاب   . 1
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  .  االجتماعيالعجز عن التواصل اللفظي والعزلة والحيرة وتأخير النمو النفسي و  .2

  . االعتماد الشديد علي االخرين   .3

  . سرعة االستثارة العصبية واالحباط لكثر الفشل والخوف من العقاب   . 4

  . حكام الخطط والتحركاتأاالندفاع والتسرع لعدم وضوح و  . 5

  . اجات يحتصرار علي تلبية الرغبات واالالعناد واإل  .6

  .التمركز حول الذات   . 7

  .عدم القدرة علي ضبط الذات والمفهوم السلبي عنها   .8

يحـى ،  ) (خصوصاً في مرحلة االنتقال من الطفولة الي المراهقة( ك في الذاتالتشكي  . 9
2006 :120 -121.(  

  -:التوافق عند االشخاص الصم  9.3.2

من المختلفة التي تدل علي شعور الفرد ومتعته باأل االستجاباتويقصد به مجموعة من 
معرفة الفـرد للمهـارات    ة كما يتمثل فياالجتماعيوالتي تعبر عن عالقات الفرد  االجتماعي
للمجتمع والعالقات االسرية الطيبة والعالقات  المضادةة المختلفة والتحرر من الميول االجتماعي

ـ تباعه للمعايير والمسـتويات  إالجيدة في محيط البيئة المحلية وعالقته بالمدرسة و ة االجتماعي
  )     2005:44عمر،.(واكتسابه لها

  -:د االصمعوامل سوء التوافق عن 10.3.2

هناك العديد من العوامل التي تؤدي الي سوء توافق الطفل االصم ويمكـن اجمـال هـذه    
  -:العوامل في عاملين فقط اساسيين هما

 -:العامل الخارجي -1

  -:ويتمثل في الظروف البيئية بالطفل االصم والتي يتضمنها جانبان هما

الصم ومدي قابليتـه هـذه البيئـة    تلك البيئة التي يولد فيها ا -:ظروف البيئة المادية  . أ
حاجاته والتعامل مع اعاقته بصورة طبيعية وتعوضه عن النقص الذي يعانيـه   إلشباع

معه فالبيئة الحضرية قـد تـوفر    االتصالمن خالل سهولة عملية التعلم وبناء جسور 
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ـ   آو بأصم تدفعه الي التوافق بشكل فرصاً افضل لأل و أ ةخر بخـالف البيئـة المنعزل
وية تلك التي تعاني أزمات صحية او اقتصادية او نزعات سياسية او حربيـة  الصحرا

علـي   هفهذه البيئات تؤثر بال شك علي اشباع حاجات االصم وبالتالي علي حصـول 
  .الخدمات المناسبة التي تساعد علي توافق افضل مع مجتمعه

م وينمو فيه بـين  وتتمثل في المجتمع الذي يولد فيه االص -:ةاالجتماعيظروف البيئة   . ب
قارب والجيران والمدرسة بما فيها من معلمين او اداريين فراده ابتداء من االسرة واألأ

ة علي علم بطبيعة الطفل مستعدة لقبوله بينهـا  االجتماعياو عاملين فكلما كانت البيئة 
وتهيئة الفرص الكافية من اجل تعلمه واندماجـه   االتصالاساليب  ىوالتعامل معه بشت

وتفاعله معهم كان توافق االصم وصحته النفسية اذا لم يحدث ذلك ووقفـت   خرينباآل
عاقت اشـباع حاجاتـه وقـع االصـم فريسـة      أة في وجه االصم واالجتماعيالبيئة 

 .  التوافق مع ذاته ومع االخرين  ءلالضطرابات السلوكية ومن ثم يصبح سي

 -:العامل الداخلي -2

  -:ويشمل في جانبين هما

ببيئـة   االتصـال علي  هان حاسة السمع عند الفرد تساعد -:االعاقة السمعيةطبيعة     . أ
والتفاهم مع افرادها حيث يقترن الصوت بالمعني المتفق عليه بين هؤالء االفراد كمـا  
تساعده علي ان يأخذ حذره من اى تغيير مفاجئ قد يحدث في البيئة كتنبيه شخص له 

  . يضاً في تحديد مكان الصوت واتجاههاو صوت سيارة او صوت قطار كما تساعده ا

كما أنها تساعده علي إشباع حاجاته والتعبير عنها بشكل سهل يفهمه اآلخـرون ممـا   
  .يساعده علي الفاعلية والمشاركة إلفراد بيئية في حياتهم وأهدافهم وأمانيهم

فإذا فقدت هذه الحاسة فأن الفرد يصبح أصماً يعيش في عالم جاف خال من حـرارة  
فاعل والمشاركة خال من أصوات اآلخرين وأصوات الطيور والحيوانات وأنغام الموسيقي الت

ومن أي صوت يدفعه إلي الشعور واإلحساس بما يراه ويلمسه فكل شي بالنسبة إليـه سـاكن   
ولذا يشعر هذا الطفل وكأنه غريب أو أنه يعيش في عالم غريب عنه ال صلة له به كما  وبارد

لسؤال عما حوله يشعر بالخوف والتدمير والعزلة والحيرة والقلق والغض أنه غير قادر علي ا
لعدم قدرته علي فهم من حوله وعدم قدرة من حوله علي فهمه وهذا االمر يجعله في الغالـب  

السـلوكية لديـه    االضـطرابات ينسحب من المجتمع أو يعتزل عنه كما يؤدي الي العديد من 
  .وبالتالي سوء توافقه
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خارجة عنـه شخصـية    ألسبابح إن االصم قد يدفع الي سوء التوافق مما سبق يتض
اكثر من كونها نابعة منه ومن اعاقة الصم نفسها ولو قدمت له الرعاية المطلوبة لتحقـق لـه   

  .مستوي افضل من التوافق واالنسجام مع بيئته

  -:عات االصماصر  -ب

حوله يؤدي الي تعقـد  الشكل الطبيعي للتواصل بين االصم وبين من  اكتمالإن عدم   
منذ طفولته تسـتمر معـه أخـر     أ، ويتمثل ذلك في صراعات كثيرة تبد لألصمالحياة النفسية 

الصم يوضعون بصورة متكررة في انواع معينه من المواقف السيكولوجية ،  فاألطفال  .حياته
االخـرين   الناتجة عن عدم قدرتهم علي استيعاب اللغة المنطوقة مما يدفعهم الي االعتماد علي

مرحلة متقدمة من العمر وقد يقابل ذلك معاملة دالة تتسم بالتدليل او النفور او القسوة او  حتى
مما يؤثر علي مركز الطفل في االسرة وموقفه بين أخوته وبالتالي علي توافقه  الزيادةالحماية 

ظهـور  بعد دخول الطفل االصم المدرسـة و  حتىويستمر هذا التأثير  االجتماعيالشخصي و
انواع جديدة من المعايير والقيم ال يستطيع ان يجابهها مما يؤدي الي الصراع الـداخلي عنـد   

  .االصم الذي يؤثر علي شخصيته وسماته وتوافقه

  -:عات النفسية عند االصماالعوامل التي تؤدي الي الصر 11.3.2

 .فشل االصم عن اشباع حاجاته  .1

 .يطلب منهم شيئاً  شاراته عندماصم إلعدم فهم المحيطين باأل .2

 .نه انسان شاذ ومختلف أخرين يعاملونه كاحساس االصم باآل .3

 .تمثلة في القوة او التدليل او الجماعه   الزائدة الم الخاطئةاالتجاهات الوالديه  .4

 .اثارة االلم النفسي او التفرقه او عدم التقبل  .5

 .قصور المناهج التربوية عن مراعاة ميول االصم  .6

جـة  رخا ألسبابض السابق يتبين ان االصم قد يدفع الي سوء التوافق من خالل العر  
منه ومن اعاقته نفسها ولو قدمت له الرعاية المطلوبة لتحقـق لـه    نابعةعنه اكثر من كونها 

  ) .50-48: 1996عرقوب ، ( همستوي أفضل من التوافق واالنسجام مع بيئت
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  :ثرها على التوافق أاقة السمعية وإلعا 12.3.2

ثير االعاقات السمعية من شخص الي اخر اعتماداً علي الظـروف البيئيـة   أناسب تيت
المحيطة والرعاية التربوية  وعلي جميع الظروف يعاني االفراد المعوقون سمعياَ من العديـد  

مع االخرين مما يعرضهم للعديد من لمشكالت مـع   االتصالمن المشكالت المرتبطة بعمليات 
  -:راد قد يتناسب اعتماداً علي عدد من المتغيرات من أهمهافلأل االجتماعيالمحيط 

يختلف االطفال ذو الفقدان السمعي الخلقي عـن اقـرانهم    -:عاقةالعمر عند االصابة باإل .1
االمر الذي  االتصالالمصابين بالصمم خالل فترات حياتهم في القدرات اللغوية ومهارات 

 .يجعلهم اكثر تفاعالً وتكيفاً اجتماعياً 

تتراوح حدة االعاقة السمعية بين صعوبات السمع البسيطة الي الشديدة جداً  -:ة االعاقةحد .2
مـع   االتصالوهذا ما يظهر فروق بين الفئات المختلفة في القدرة علي االدراك اللغوي و

 . المحيط 

تلعب معينات ومساعدات السمع دوراً فـي   -:وجود مساعدات السمع والتدخالت العالجية .3
السمعية حيث تعوض معينات السمع جزءاً مـن   لإلعاقاتحدة االثار السلبية  التخفيف من

 .ذوي االعاقات السمعية لإلفراد االجتماعيالقدرات المفقودة مما يؤثر علي التفاعل 

ردود فعل االهل نحو االعاقة السمعية وعمر التدخل العالجي مما ال شك فيه بـأن ردود   .4
نماط سلوكية تجاه االعاقة السمعية تلعب دوراً هاماً أو فعل االهل وما يرافقها من اتجاهات

في التأثير علي االثار المترتبة علي االعاقة فردود فعل التعاطف والثقة والتشـجيع لهـا   
حيث تلعب ردود الفعل من قبل االهل فـى   لإلعاقة أهمية في التخفيف من االثار السلبية 

بين االشقاء دوراً في زيادة حدة تلك االثـار   ةاالحباط واالتجاهات السلبية والنقد والمقارن
السلبية كذلك الحال تسهم عمليات التشخيص والكشف المبكر في التقليل من حـدة االثـار   

ة للطفل المناسب مبكـراً ممـا   ل العالجيئالسمعية لدورها في تقديم البدا لإلعاقة السلبية 
 . عالجية المتاحة ه علي االفادة من العديد من الفرص التعليمية واليساعد

فراد والتي تعبر عن التفاعل المـؤدي  من أهم العمليات الحياتية لأل االتصالتعتبر عملية 
الي عملية النضج والنمو الشخصي وبسبب االثار السلبية الناتجة عن ضـعف السـمع فـإن    

-2007المطيري،(راد المعاقين ستتأثر بشكل كبير لألفة االجتماعيالقدرات التكيفية الشخصية و
9-11.(  
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وأكدت نتائج الدراسات التي أجريت علي فئات ذوي االعاقة السمعية ان احساس أفـراد هـذه   
  -:ادي الي ترك أثار نفسية علي نمط شخصياتهم ومن بين هذه االثار باإلعاقةالفئة 

لديهم حيث أشارت غالبيـة   االجتماعيأنها قد تركت اثاراً واضحة علي مدي التوافق 
  .سات الي افراد هذه الفئة أقل توافقاً في مقابل االطفال العاديينالبحوث والدرا

ومن بين االثار النفسية التي تركتها االعاقة السمعية عليهم انهم يشعرون بعدم ممارسة 
حياتهم بصورة طبيعية وبالتالي عدم القدرة علي االندماج في الكثير من انواع النشاط المختلفة 

اديين قد أدي الي زيادة معدل النشاط لديهم االمر الذي يجعلهم اكثـر  التي يمارسها اقرانهم الع
  .اندفاعية من غيرهم العاديين وأكثرهجوماً  وأكثرعدوانية 

بإعـاقتهم   اكما أشارت نتائج الدراسات الي ان االفراد ذوي االعاقة السمعية قد تأثرو
زادت درجة االعاقة السـمعية  في مدي عالقتهم بغيرهم من أفراد المجتمع العاديين فنجد كلما 
  .أدي هذا الي زيادة الهوه بينهم وبين اقرانهم من االطفال العاديين

ومع هذا فإنهم يشكلون جماعة اكثر اندماجاً وتفاعالً مع اقرانهم مـن ذوي االعاقـة   
بينهم علي اساس لغة االشارة او ايه وسيلة يتفقون  االتصالالسمعية وذلك بسبب سهولة عملية 

لالتصال بينهم وهذا االمر يجعلهم اكثر ميالً لالنسحاب والعزلة واالنطواء مما ادي الي  عليها
مـع غيـرهم مـن النـاس الن      االجتماعيعدم قدرتهم علي التكيف الشخصي وقلة التوافق 

م ليسـوا  بأنه عن طريق االستماع بالكالم جعلهم يشعرون االتصالاحساسهم بعدم القدرة علي 
  .ءكغيرهم من االسويا

 االجتمـاعي خر نضجهم النفسي وعدم التوافـق  أوقد ادي هذا االحساس بالعجز الي ت
واكتساب العديد من الخبرات الحياتية الالزمة لهذا النضج مما يشكل أهمية كبيره فـي مـدي   

  .صحتها النفسية

كما أكدت نتائج الدراسات التي اجريت علي عينات من االفـراد الصـم او ضـعاف    
من اقرانهم العاديين في  درجة التوافق العام والتوافق المدرسي وهذا راجـع  السمع انهم اقل 

الي ضعف مستوي النمو اللغوي الذي يعينهم علي الوصول الي افضل مستوي مـن التوافـق   
علي ان االطفال الصـم  ) 1968(المدرسي والعام ويؤكد عبد السالم عبد الغفار ويوسف الشيخ

فعال وان مستويات واأل األعمالم اكثر جموداً في بعض بأنه يختلفون عن غيرهم من االسوياء
الطموح غير واقعية حيث وجد ان بعض االطفال الصم تكون مستويات طموحهم علي ضوء 
ادائهم اما عالية جداً اما منخفضة للغاية وان ليس لهم القدره علي تغيير مستويات طمـوحهم  
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 لتي اجريت علي عينات من االطفال الصـم التجريبية ا الدراساتعلي ضوء ادائهم كما اكدت 
ضافة الي عدم قـدرتهم واسـتعدادهم   ’م يعانون من االعراض العصابية واالنسحابية بالبأنه

  .لتحمل المسؤولية

وزينب )1962(وتايلور) 1957(واذنا) 1938(ومن بين هذه الدراسات دراسة سبرنجي
) 1996(المطلـب أمـين  وعبـد  ) 1980(ومصطفي فهم) 1970(والجنايني) 1968(اسماعيل

) الصم ضعاف السـمع ( الي عدد من النتائج التي تبين المعاقين سمعياً ) 1999(وزينب شقير
وهي التمركز حول الذات واالنطوانية واالندفاعية والتهور وعدم القدرة علي ضـبط الـذات   

علي  وصعوبة تحقيق التوازن االنفعالي وانهم اقل اقباالً االجتماعيوانخفاض مستوي النضج 
: 2006اسـماعيل ، ( معايشه المواقف الجديدة واقل تعاوناً من نظرائهم من االطفال االسوياء

32-35.(  

  -:أعراض سوء التكيف النفسي لدي الصم 13.3.2

ثير أة والتي من شأنها التاالجتماعييواجه االفراد الصم العديد من المشكالت النفسية و
أهم هذه المشكالت الصعوبات االنفعالية ، االنسحاب علي مستويات التكيف النفسي لديهم ومن 

أكيد الذات ، عدم تلآلخرين االجتماعي، تدني مفهوم الذات الصعوبات في االدراك االجتماعي
  ).12: 2007المطيرى(

  -:شخاص الصمنظريات التوافق وتضميناتها بالنسبة لأل 14.3.2

تـتم مـن    االجتماعيية التوافق حيث تبين هذه النظرية ان عمل -:نظرية التحليل النفسي .1
والتوحد اللتان تحدثا  ىعلخالل مجموعة من العمليات النفسية علي رأسها تكوين االناء األ

فـي القوالـب    هفي بداية العمر ويفتحان  المجال أمامه لتشرب القيم الثقافية حسب سلوك
 باسموهي تعرف مزود بطاقة غريزية  ة الن الطفل عند علماء التحليل يولد وهواالجتماعي

 ) .I-D(الهي

وهي مجموعة من الدوافع الجنسية والعدوانية وتدفع الهي الطفل الي النشاط والتحرك   
 يسميه فرويـد  في اتجاه اشباع هذه الدوافع وتكون حياة الطفل منتظمة في هذه الفترة حول ما

يصـطدم   مـا  فسـرعان  ولكن الطفل ال يستطيع ان يكمل حياة علي هذا المبـدأ ) مبدأ اللذة(
ضة الكبار له في كثير من المواقف ويكتشف انه ال يستطيع ان يتصرف بحرية وتلقائية ربمعا

الكبار وتعليماتهم ولذلك يضطر الي ان يكيـف   ألوامركاملة وقد يتعرض للعقاب اذا لم يتمثل 
يتالئم سلوكه مع الكبار وعنـدما يصـل    حتىحياته حسب االوضاع المحيطه فيعدل سلوكه 
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نا تتكون مـن االحتكـاك   قد توضحت وتبلورت فاأل egoل الي هذا المستوي تكون االناءالطف
ة للطفل ممثلة في الكبار وتهدف االنا الي تنظـيم  االجتماعيالتي يحدث بين الهي وبين البيئة 

اشباع دوافع الهي بدون الصدام مع البيئة ومع بداية تكوين االنا تنتظم حياة الطفل حول مبـدأ  
مبدأ الواقع ومع تقدم العمر تنتقل السلطة من الخارج اي من االبوين الي داخل الطفل جديد هو 

معاييرها داخـل  ة بقيمها واالجتماعيوهي تكونها البيئة  superego ىعلفي صورة االنا األ
االنا هي احداث التوازن بين الهي التي تمثل الدوافع الفطرية وبين االنـا   ةالطفل وتكون مهم

عملية اخـري هـي    ىعلة وتواكب عملية االنا األاالجتماعيي تتمثل القيم الخلقية واالعلي الت
ة والي ان يخطو بثبـات  االجتماعيواستيعاب االمور الثقافية وidentification عملية التوحد 

ـ ة ومن ثم تصبح االعتبارات االجتماعيفي سبيل اعداد الحياة  ة ضـمن محـددات   االجتماعي
  .لطفولة المتأخرة الي سن المراهقةالسلوك عند الطفل في ا

ـ وهي تعتمد علي التعلم في تفسير التنشئة  -:النظرية السلوكية .2 ة فالسـلوكين ال  االجتماعي
يؤمنون بالدوافع الالشعورية مثل أصحاب التحليل النفسي ولكنهم يستندون الـي نظريـة   

حب االستطالع الي  ليس في حاجة الي ان يتعلم فقط ولكن غالباً ما يدفعه اإلنسانالتعلم ف
محاولة ان يتعلم كيف يتعلم والطفل يتعلم بناء علي قوانين التعلم وقواعد االساليب السلوكية 

ما يعزز منها يثاب  ويتدعم وما يعاقب عليها يميل الـي  ف المقبولة اجتماعياً من الوالد ين
هـو نتـاج    المطلـوب والفـرد   االجتماعيالتالشي واالنطفاء وهذا يتطبع الطفل بالطابع 

 اإلنسـان من ابعـاد بحكـم ان    culturكلمة ثقافة  هتعني الحرمان او اشباع ثقافي بكل ما
ـ وهى وحدة البيئة المادية و كبرأيولدها محايدا كوحدة بيولوجية متفاعلة وحده  ة االجتماعي

-46: 2005، عمر( الثقافية همن ثقافة ومن هنا فإن الفرد نتاج ماضية وظروف هبما تحوي
47.(  

ة االجتماعيتطرح هذه النظرية مفهومين أساسين وهما المكانه -: االجتماعيظرية الدور ن .3
ة فهي وضع في بناء او تركيب اجتماعي تحـدده  االجتماعيام المكانه  االجتماعيوالدور 

مات وواجبات يقابلها حقوق وامتيـازات امـا   االثقافة ويرتبط بهذا الوضع او المكانه التز
 .و السلوك الذي يتوقع ممن يشغل مكانه معينهفه االجتماعيالدور 

الدين ومكانه العمل  ةانكوقد يكون للفرد اكثر من مكانه مكانة السن ومكانه الحبيب وم
مجموعـة   يرتبط بكل مكانه من هذه المكاناتالذي يعمل به ومكانه الجنسية التي ينتمي اليها و

هذه المكانه والتي تمثل سـلوك الـدور   من االساليب السلوكية المتوقعة والمنتظرة فمن يشغل 
فنحن تنتظر وتتوقع من الرجل كبير السن اساليب سلوكية معينه تختلف عما يتوقع وينتظر من 
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في هذه النظرية عن طريق التوجيه المباشر والتعليم  االجتماعيالشاب ويكتسب الطفل سلوكه 
ما يتخذهم قدوة يحتـذى  بهـا   له وقد يتعلم منهم عند بالنسبةالمباشر من االشخاص المهمين 

ويقلدها وقد يتعلمه حسب قواعد التنظيم االيجابي والتدعيم السلبي الذي يعمـل علـي تثبيـت    
  .السلوك المثاب واضعاف السلوك المعاقب

يقل عن نظريـة العـادي     لألصمنالحظ أن التوافق العام من خالل العرض السابق 
ي حياة االصم مثل عملية التوحد مع والده ومـع  لتأخر تكوين بعض المفاهيم االساسية ف كوذل

ة دور هام فـي  االجتماعياقرانه من نفس الجيل وذلك بسبب اعاقته السمعية كذلك تعلب البيئة 
تكوين الشخصية ولكن سبب االعاقة السمعية فأن االصـم يتسـبب باالنعزاليـة والنكـوص     

 االجتمـاعي فسه االصم الدور والعدوان ويساهم في الوصول الي هذه االعراض وتعقبها في ن
االقل من نظيره العادي الذي يحظي بر من افراد اسرته ومن المتعلمين معهم فـي المدرسـة   

  ).48: 2005مرجع سابق ، ( ومختلف المؤسسات التي يتعامل معها 

عندما نمعن النظر في العملية التربوية وأهدافها نجدها عبارة عن -:التحصيل الدراسي  4.2
رسات وأنشطة يقودها المعلم ويوجهها من اجل تعديل سلوك الطالب نحـو  أفعال ومما

  ).معرفياً ووجدانياً ونفسحركياً(االفضل وتنمية شخصيته نمو متكامل 

يسعي اليه المعلم وأولياء االمور وجميع القائمين علي  والتحصيل الدراسي الجيد هو ما
ل وخصوصـاً المعلـم ان يدرسـها    العملية التربوية ويجب علي كل من يعمل في هذا المجا

ويفهمها ليسعى الى رسم الخطط لتحقيق مستوي التحصيل الدراسي المطلـوب فـي جميـع    
  )1997:86دخان (الوجدانية والمعرفية والنفس حركية همجاالت

للتوافق في المجتمع المعاصر مواصلة التعليم والحصول علي شهادة  تأهيلكما يطلب ال
  )45: 1987السكافى (علمية تؤهل الفرد للعمل 

  -:وللتحصيل الدراسي معاني متعددة منها-:تعريف التحصيل الدراسي 1.4.2

مدي استيعاب التالميذ لمـا   بأنه للتحصيل الدراسي) 1981(ُيعرف صالح الدين عالم
تعلموه من خبرات في المادة الدراسية المقرره ويقاس بالدرجة التي يتحصل عليها التلميذ فـي  

  .ات التحصيلية ختبارمدرسية العادية في نهاية العام الدراسي او في االات الختباراال

ان مفهوم التحصيل الدراسي يـرتبط بمفهـوم الـتعلم    ) 1983(ويري فؤاد ابو حطب
فهوم التعلم المدرسي اكثر شموالً فهو يشير الي التغيرات فـي  مال ان إالمدرسي ارتباطاً وثيقاً 
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سة في المدرسة كما تتمثـل فـي اكتسـاب المعلومـات     االداء تحت ظروف التدريب والممار
والمهارات وطرق التفكير وتغيير االتجاهات والقيم وتعديل اساليب التوافق ويشمل هذا النواتج 

اما التحصيل الدراسي فهو اكثر اتصاالً بالنواتج المرغوبة للتعلم او . المرغوبة والغير مرغوبة
  .االهداف التعليمية

أحمد الي ان التحصيل يعني حدوث عمليات التعليم المرغوب فيها ويشير عبد السالم 
وغالباً ما يقتصر علي تحصيل التالميذ واكتسـابهم لمـا تهـدف اليـه المدرسـة او نظـام       

  ) .362:1987السكافى ، (التعليم

خر خاص اما المعني العام فيعني اكتساب المعرفـة  آوللتحصيل الدراسي معني عام و
اما المعني الخاص فهو اكتساب المهارات المدرسية بطـرق  ) 11: 1978الحفني ، (والمهارة 

  )369: 1975عبد القادر،(عملية منظمة 

  -:أهمية التحصيل الدراسي 2.4.2

حقيقة إلي أن التحصيل الدراسي يجعل الطالب يتعرف علي  يشير محمد السيد الهابط
عث الثقة بالنفس ، والفشـل  قدراته وامكانياتة ووصول الطالب الي مستوي تحصيلي مناسب يب

  ).40: 1983الهابط،( في التحصيل يؤدي الي فقدان الثقة و الشعور بالنقص 

  -:العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي 3.4.2

هناك عوامل كثيرة تؤثر في المردودات التربوية الناتجة عن المهارات العلمية التربويـة  
  -:ولن يؤديها المعلم أهمها

 .العملية والمهنية كفاءة المعلم  .1

 .المناهج والمقررات الدراسية  .2

 .ولياء االمور أاالسرة والبيت و .3

 .المبني المدرسي  .4

 .توفير واستخدام تكنولوجيا التعليم  .5

 .الفرق الفردية  .6
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 .ة االجتماعيالعوامل  .7

 . مين المستمر للمعل تأهيلالتدريب وال .8

 .االخذ بحافز الثواب والعقاب  .9

 .ت اختبارنظم التقويم واال .10

دخـان مرجـع سـابق    (توجيه االنشطة التربوية المرافقة للمناهج الصفية والالصفية  .11
88:89. (  

ان التحصيل المدرسـي محصـلة تفاعـل الـذكاء و     ) 1980(ويري فؤاد ابو حطب  
  ) 537: 1980ابو حطب وصادق ،  (الشخصية والدافعية 

  -:عند الصم الدراسيالتحصيل  4.4.2

  -:عية علي التحصيل المدرسي علي العوامل االتيةيعتمد تأثير االعاقة السم

  .درجة ونوع الفقدان السمعي  .1

  .العمر عند االصابة بالفقدان السمعي  .2

  .وجود اعاقات اخري  .3

 .نوعية التعليم المدرسي المقدمة للطفل المعاق سمعياً  .4

  .الدعم المتوفر في كل من المنزل والمدرسة  .5

ان االشخاص المعاقين سمعياً  2009ات في الزربق) 2008moores(لقد اشار مورس  
كما انه ال توجد  ةهم اشخاص ال توجد لديهم عيوب ذكائية فال توجد محددات لقدراتهم المعرفي

المعاقون  فاألشخاصأدلة تؤكد ان تطورهم المعرفي ولذكائي هو اقل من االشخاص السامعين 
هرون نفس التباين فى امـتالك  سمعياً يقومون بالوظائف المعرفية ضمن الطبيعى للذكاء و يظ

  .القدرات العقلية مثل الموجودة لدى االشخاص السامعين

مشكلة لغوية ويعتمد علي القدرة علي  باألساسوالتحصيل التربوي للطلبة المعاقين هو 
التواصل مع االشخاص االخرين وعموماً فان االطفال المعاقين سمعياً من ذوي الذكاء الطبيعي 

اكاديمي شديد ناتج عن صعوبات في لفظهم والتعبيـر اللغـوي فاالعاقـة    يعانون من تخلف 
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السمعية تؤثر سلباً عن المهارات اللغوية واللفظية ويظهر ان الطلبة المعاقين سـمعياً سـوف   
الزريقـات ،  (علي النطـق  باألساسيعانون من مهارات قراءة ضعيفة بسبب ان القراءة مبنية 

2009 :222:223(  

ان التحصـيل   إالن ذكاء الطالب المعوقين سمعياً ليس منخفضـاً  وعلي الرغم من ا
يعـاني هـؤالء    العلمي عموماً منخفض بشكل ملحوظ عن تحصيل الطالب العاديين فغالباً ما

الطالب وبخاصة الصم منهم من مستويات مختلفة من التـأخير او التخلـف فـي التحصـيل     
ذلك امر واضح حيث ان االثر االكبر خاص في التحصيل القرائي و هاالكاديمي عموما وبوج

ثير سـلبياً  أالسمعية هو ذلك المتعلق بالضعف اللغوي االمر الذي يقود بدورة الي الت لإلعاقة 
كلمـا زادت المتطلبـات اللغويـة     بأنـه  علي التحصيل في القراءة وقد أفادت دراسات عديدة

صـيل اضـعف وتظهـر    ومستوي تعقيدها اصبحت قدرة الطالب المعوقين سمعياً علي التح
الدراسات في دول العالم المختلفة ان مستوي التحصيل االكاديمي لدي معظم الراشدين الصم ال 
يتعدي مستوي تحصيل الطالب العاديين في الرابع او الخامس االبتدائي ومما ينبغي التنويـه  

ويات ان االشخاص الصم ال يستطيعون تحقيـق مسـت   بالضرورةاليه هنا هو ان ذلك ال يعني 
  ).82: 2008الخطيب،( أعلي من التحصيل

كما كشفت نتائج بعض البحوث ايضاً عن االطفال الصم من اباء  صم تكون درجـة  
تعليمهم القرائي اعلي من اقرانهم الصم من اباء عاديين وفسرت هذه النتيجة علـي اساسـان   

سبة كلغة االشارة مما االباء  الصم يكون بإمكانهم التواصل مع ابنائهم بطرق اخري بديلة منا
  )320: 2005القريطي ، ( يساعدهم اكثر علي التعلم

دبيات التربيـة الخاصـة   نتاج العام الذي يخرج به المحلل ألوبعبارة اخري ان االست
المتعلقة بالتحصيل االكاديمي للطالب الصم هو ان المشكالت والصعوبات االكاديمية تزداد مع 

ثر بمتغيرات اخري غير أيت مع العلم بان التحصيل االكاديميا زدياد شدة االعاقة السمعية هذا
شدة االعاقة السمعية قبل القدرات العقلية والشخصية والدعم الذي يقدمه الوالـدين والوضـع   

  ).83الخطيب مرجع سابق (  لألسرة االجتماعياالقتصادي و

  

  

  



     

  61

  

  
  

  الفصل الثالث
  ـةراســات السابقالد

  

  

  .  تمهيد 1.3

  .  العربيةات الدراس 2.3

  .األجنبية  الدراسات 3.3

  .  مناقشة الدراسات السابقة 4.3

  

  

  

  

  

  

  
 



     

  62

  

  :  تمھید 1.3

ة االطفال الصـم فـي   التي تناولت دراس للدراسات السابقة يشمل هذا الفصل عرضا
  . ثم مناقشة هذه الدراسات  السابقة واألجنبيةالعربية البيئة 

   -:الدراسات العربیة  2.3

  : ) 1968(سة إسماعيلدرا 1.2.3

وعادى السمع من حيث  وموضوع هذه الدراسة مقارنة بين األطفال الصم كلياً وجزئياً
منهم ضعيف  30منهم أصم و 70طفل  100وتكونت عينة الدراسة من .اإلستجابة العصابية 

طفل عادى 100وكانت هذه المجموعة التجريبية وكانت المجموعة الضابطة مكونة من  سمع ،
 واختبـار  الـذكاء غيـر اللفظـى ،    اختباررسم الرجل ، و اختبارالباحثة  استخدمتع و السم

 :وتوضح نتائج الدراسة أن لألطفالالشخصية 

عـن   لديهم شعور بالنقص ، ويميلون إلـى اإلنسـحاب و اإلنـزواء    المعوقين سمعياً  .1
  .المجتمع

  . عياالجتمامن سوء  التكيف العائلى و  المعوقين سمعياً يعانون  .2

  .من القلق والخجل وثورات الغضب األطفال الصم يعانون  .3

  -):1970( دراسة الجنايني 2.2.3

طفل  100الصم وكانت العينة مكونة من  لألطفالللخصائص النفسية  تجريبيةوهي دراسة 
هنا وبينت الدراسـة أن   ةالشخصية لعطي اختبارمن الصم وضعاف السمع واستخدمت الباحثة 

  -:ردية بين المعوقين سمعياً وعادي السمع في الصفات االتيةهناك فروقا ف

 . الثبات االنفاعالي لصالح العاديين  .1

 ) .االصم اكثر عدائية من عادي السمع( العدوانية لصالح العاديين .2

 السلطة ألوامرالطاعة حيث ال يمتثل االصم  .3

 القيادة لصالح العاديين ثم ضعاف السمع ثم االصم .4
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 .كل من العاديين والمعوقين سمعياً في مستوي الطموح الطموح حيث تساوي  .5

 .في العمل  واإلبداعالمبادأة حيث يؤثر الصم علي المبادأة  .6

التعاون حيث بينت الدارسة ان الصم وضعاف السمع من البنـين أقـل تعاونـاً مـن      .7
 .العاديين أما في حالة البنات فلم تظهر فروق بينهن من حيث هذه الصفة

 -):1976(د اللطيف دراسة عب 3.2.3

هذه الدراسة عن العالقة بين التوافق لدي الصم البكم المراهقين واالتجاهات الوالديـة    
من المراهقين الصم والبكم الملتحقين بجمعية الصـم بالقـاهرة وكانـت     100وكانت العينه 

ن متشابهة من حيث درجة االعاقة والسن عند االصابة بها وكذلك المستوي التعليمي حيـث ا 
جميع افراد العينه من الحاصلين علي شهادة اتمام الدراسة االعدادية المهنية من معهد االمـل  

الشخصية للمرحلة االعداديـة   اختبارسنه واستخدام الباحث  12:19ويتراوح سن العينه من 
يل ورشدي  ماعاتجاهات الوالدية اعداد محمد عماد الدين اس اختباروالثانوية اعداد عطية هنا و

اعـداد صـالح    االجتمـاعي عداد عطية هنا واستمارة المستوي إاء غير اللفظي كالذ اختبارو
 .مخيمر وتوضح نتائج هذه الدراسة

انه ال توجد عالقة سلبية كانت او ايجابية بين جميع االتجاهات الوالدية بـين توافـق    .1
 . االبناء من المراهقين الصم 

اء وبـين التوافـق لـدي االبنـاء مـن      ان هناك عالقة ذات داللة احصائية بين السو .2
 .المراهقين

  -):1980(اللحامي دراسة 

وبعض السمات الشخصية لدي كل من الصـم   االجتماعيوكان الهدف دراسة النضج 
  -:فرداً موزعين كالتالي 155وضعاف السمع والعاديين وتكونت الدراسة من 

  :المجموعة التجريبية االولي

 ]إناث 20-ورذك 20 [" فرداً 40"مجموعة الصم 

  :المجموعة التجريبية الثانية

  ]إناث37-ذكور38 [فرداً 75"مجموعة ضعاف السمع" 
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  :المجموعة الضابطة

 ]إناث37-ذكور38[فرداً 75"مجموعة عادي السمع"

  -:وطبق عليهم االدوات التالية 

 .الذكاء غير اللفظي  اختبار -

 . لألسرةاالقتصادي  -االجتماعيدليل تقدير الوضع  -

 .الشخصية ال يزنك قائمة  -

 . االجتماعيالنضج  اختبار -

 .تفهم الموضوع  اختبار -

 .يلي  وكانت من أهم نتائج الدراسة ما -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االسوياء والصم لصالح االسوياء فـي النضـج    -
 . االجتماعي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االسوياء والصم في بعض السبل الدفاعية مثـل  -
 . لصالح الصم واإلسقاطالكبت والنكوص والتبرير 

 -):1985(دراسة  كامل  5.2.3

  وهـي ُ دراسة هو االستعداد للتعلم والتوافق النفسي لدي المعوقين سـمعيا الموضوع 
طفـال عـادي السـمع     110طفالً أسـماء   124دراسة ميدانية واشتملت عينه الدراسة علي 

س الرتـب لتقـدير   يراسكا لقياس االستعداد والتعلم ومقايني –هيكسي  اختبارواستخدام الباحث 
  :سلوك االطفال ومن أهم نتائج تلك الدراسة

ات ختبـار وجود فروق دالة احصائياً بين االسوياء والمعوقين سمعياً علي جميـع اال  .1
 تكمله الصور اختبارالسبعة الخاصة باالستعداد للتعلم ماعدا 

ات نماذج المكعبات وتكمله اختباراالداء علي  توجد معامالت ارتباط دالة بين درجات .2
 الصور وبين درجات التوافق المختلفة ماعدا التوافق الجسمي 
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 يرتبط توافق الشخصية الكلية بالعمر التعليمي للفرد .3

يحتل كل من التوافق النفسي والنزلي والمدرسي أهمية خاص بالنسبة لجوانب االعاقة  .4
 بصفة عامةاالنفعالية التي تؤثر علي االداء 

  يكشف البحث عن وجود بعض االطفال الصم المتفوقين الذين يجب العناية بهم 

  -):1990(دراسة محمد  .6.2.3

والهدف من الدراسة هو دراسة العالقة بين اتجاه االصم نحو اعاقته السمعية والتوافق 
والتوافق النفسي  النفسي لديه والعالقة بين اتجاه الوالدين ومدرسي الطفل نحو اعاقته السمعية

  .لديه

 ]إناث 27-ذكور43[مراهقاً  70وتكونت من 

  -:واستخدام الباحث االدوات االتية

 مقياس االتجاهات نحو االعاقة السمعية  -

 الشخصية اختبار -

 الذكاء غير اللفظي -

 .  للكبار  ضوعتفهم المو اختبار -

 سرة المصريةلأل االجتماعي -استمارة المستوي االقتصادي -

 :يلي دراسة الي ماوتوصلت ال -

 .االجتماعيان هناك ارتباطاً بين اتجاه االصم نحو اعاقته السمعية وتوافقه الشخص  -

نحو االعاقـة السـمعية كمـا     والمدرسينان هناك ارتباطاً بين اتجاه االصم الوالدين  -
 يدركها االصم وتوافقه الشخصي

 عاقةمستوي اال -ثر بمتغير الجنسيأان التوافق الشخصي لدي الصم يت -

 لدي الصم يتأثر بمتغير السن فقط االجتماعيان التوافق  -
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سفرت نتائج الدراسة االكلينيكية عن وجود بعض الديناميات والعوامل اللشـعورية  أو -
 -المميزة للحاالت الطرفية المنخفضة التوافق والمرتفعة التوافق من حيث صورة االم

نقـال  . ( والعالقات الجنسية –ية والمشاعر الوجدان –خرين الذات العالقة باآل -االب
 ) 135-136-2002عن رجاء شريف عواد ، 

  -):1994( دراسة الجفال 7.2.3

والهدف من الدراسة هو تقصي طبيعة المشكالت السلوكية التي تميز بـين االطفـال     
طفال السامعين الذين ينتمون الي نفس فئتهم العمرية كما هدفت الدراسـة  المعوقين سمعياً واأل

صـابة  تحديد مدي مساهمة متغيرات العمر والجنس والحالة السـمعية والعمـر عنـد اإل    الي
  . عاقة كمتغيرات مستقلة في تفسير التباين علي السلوكات غير التكيفية كمتغير تابع باإل

طالباً وطالبة بلغ عدد االفراد المعوقين سمعياً مـنهم   386وتكونت عينه الدراسة من 
التاسع تم اختيارهم  حتىمن طلبة الصف الثالث و 191فراد السامعين بينما بلغ عدد اال 195

  . بطريقة عشوائية 

استخدمت في هذه الدراسة الصورة المعرية من مقياس وولكر لالضطرابات السلوكية 
 هوالذي يتكون من خمسة ابعاد هي سلوك الموجه نحو الخارج واالنسحاب وتشـتت االنتبـا  

  .ران وعدم   النضج والعالقات المضطربة مع االق

وأشارت نتائج التحليل التمييزي ان بعدي االنسحاب والسلوك الموجه نحو الخارج هما 
ابرز ابعاد السلوك غير التكييفي او المشكالت السلوكية التي تمييز االفراد المعـوقين سـمعياً   

  .السامعين واألفراد

الجنسي كان اكثر المتغيـرات  كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ان متغير 
المستقلة اسهاماً في تفسير التباين علي الدرجة الكلية والدرجات الفرعية للمقياس في حين ان 

عاقة لم تكن مساهمتها في تفسير التباين علي متغيري الحالة السمعية والعمر عند االصابة باإل
في تفسير التباين عنـد الدرجـة    الدرجة الكلية ذات داللة احصائية اما متغير العمر فلم يسهم

  .الكلية والدرجات الفرعية للمقياس

  -):1999( صوالحة دراسة 8.2.3

ـ الهدف من الدراسة هو معرفة مدي انتشار المشـكالت النفسـية و   ة لـدي  االجتماعي
  .الملتحقين بمدرسة االمل للصم في مدينة أربد ) الصم( المعوقين



     

  67

وكانت اعمـارهم  ) إناث 58ذكوراً و  43(هممعوقاً بين 101تكونت عينه الدراسة من 
  ).سنوات 10اكثر من  52سنوات و 10اقل من  49(

ـ استخدمت في الدراسة استبانة لمعرفة مدي انتشار المشكالت النفسـية و   ة االجتماعي
فقرة تمثل كل فقرة منها مشكلة سلوكية نفسية واجتماعية موزعة علي اربعة  100تكونت من 

  .فقرة 25يتضمن كل بعد  ابعاد بالتساوي بحيث

روق الظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمدي انتشار المشكالت أظهرت النتائج ان الف
السلوكية علي االبعاد االربعة ككل ذات داللة احصائية بحيث تعزي هذه الفروق الـي اثـر   

  .الجنسين

الت السـلوكية  والعمر لصالح الذكور المعوقين سمعياً االكبر سناً باستثناء حالـة المشـك  
الشخصية التحصيلية حيث ان الفروق لم تكن ذات داللة احصائية في حين لم تكن الفروق بين 
المتوسطات الحسابية لمجموعات الدراسة ذات داللة احصائية بحيث تعز الثر التفاعـل بـين   

  .جنسي والعمر في جميع الحاالتال

  ):2004(دراسة آل موسى . 9.2.3

 االجتمـاعي رف على مستوى كل من مفهوم الذات والتوافـق  هدفت الدراسة إلى التع
و مفهوم الذات لدى طالب مراكز  االجتماعيكذلك التعرف على الفروق فى مستوى التوافق 

 22_7الرياض فى المملكة العربية السعودية،وتكونت عينة الدراسة من  الصم والبكم فى مدينة
كما صمم  هالمؤمن بعد تعديله لذات الذى طورطالب ،وقد قام الباحث باستخدام مقياس مفهوم ا

على عديد من المقاييس الخاصة بذلك، وقد أشارت  اعتماداً االجتماعيالباحث مقياس التوافق 
النتائج أن مستوى مفهوم الذات بشكل كلى لدى طالب مراكز الصم والبكم فى مدينة الرياض 

  ". متوسطاً"

صائية فى مستوى مفهـوم الـذات لـدى    كما تبين عدم وجود أى فروق ذات داللة إح
طالب مراكز الصم والبكم تعزى لمتغير شدة اإلعاقة والفئة العمرية ومستوى الدخل الشهرى 

  .لألسرة 

وأخيراً كشفت النتائج على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مستوى كـل  
فى مدينة الرياض فـى  لدى طالب مراكز الصم والبكم  االجتماعيمن مفهوم الذات والتوافق 
  .المملكة العربية السعودية
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  -):2005(دراسة الزريقات واالمام  10.2.3

السمعية  باإلعاقةوالهدف من الدراسة هو التعرف علي المشكالت الناتجة عن االصابة 
طالباً وطالبة ولتحقيـق ذلـك    130و عالقتها في بعض المتغيرات تكونت عينه الدراسة من 

 -المشكالت االسرية" ة الدراسة وهي مكونه من أربعة مجاالت رئيسه هي ن أدايطور الباحث
  "عالية والمشكالت االكاديميةواالنف -السلوكية -الت التواصليةالمشك

 وأشارت النتائج الي وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغيـر العمـر علـي المجـاالت    
فروق دالة احصائياً علي مجـال  كما وجدت " واالنفعالية -والتواصلية -األسرية المشكالت (

وفقاً لمتغير درجة الفقدان السـمعي وقـد أوصـلت الدراسـة      واالنفعاليةالمشكالت السلوكية 
سرية لتحقيـق حاجـاتهم   أوتربوية و إرشاديةبضرورة تزويد الطلبة المعاقين سمعياً بخدمات 

  الخاصة

  -):2005( دراسة حسين القاسم 11.2.3

للطلبة المعاقين سمعياً  االجتماعيتويات التكيف النفسي والهدف من الدراسة معرفة مس
العمرية وتحديد أثر بعـض المتغيـرات الشخصـية     ةمقارنه مع الطلبة العاديين من نفس الفئ

كالجنس  والعمر عند حدوث االعاقة ودرجة ضعف السمع في تفسير التباين فـي مسـتويات   
  .االجتماعيالتكيف النفسي و

سـنة   18-10طالباً وطالبة تراوحت اعمارهم بـين   240من وتكونت عينه الدراسة 
  .من الطلبة العاديين من محافظتي عمان وأربد 60من الطلبة المعاقين سمعياً و 180منهم 

واستخدم في هذه الدراسة مقياس التكيف النفسي من اعداد الباحـث بعـد اسـتخراج    
 بجزئيـه المدرسي  جتماعياالدالالت صدق وثبات له والصورة المعربة من مقياس السلوك 

وقد ظهرت النتائج وجود فروق ذات  1995ة والسلوك الالاجتماعي للزبيدي االجتماعيالكفاية 
داللة احصائية بين الطلبة المعاقين سمعياً والطلبة العاديين علي المجاالت الخمسـة لمقيـاس   

المعاقين سمعياً وعلـي  طلبة التكيف النفسي والمجاالت الثالثة للسلوك الالاجتماعي ولصالح ال
 ألنفسهمة ولصالح الطلبة العاديين حسب تقيم الطلبة االجتماعيالت الثالثة للسلوك الكفاية المجا

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مستويات .والمعلمين وأولياء االمور
العمرية  ةلعمر ولصالح الفئبين الطلبة المعاقين سمعياً تعزي الثر ا االجتماعيالتكيف النفسي 

 حسب تقييم  المعلم  وولى االمـر  االجتماعي ما دون علي بعض مجا الت السلوكسنة ف 13
ثر درجة ضعف السمع علي مجال تـدني مفهـوم   احصائية تعزي أللة وجود فروق ذات دال
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الذات ولصالح درجة ضعف السمع المتوسط حسب تقييم ولي االمر وعلي مجاالت المهارات  
  .حسب تقييم الطالب وولي االمر) الصمم( لشخصية ولصالح درجة ضعف السمع الشديد جداًا

  ):2005(دراسة القطاونة 12.2.3

ونظرائهم  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التكيف النفسى لدى التالميذ المعوقين سمعياً
تلميذ وتلميذة  120العاديين فى األردن وعالقته ببعض المتغيرات ،وتكونت عينة الدراسة من 

موزعة على مجموعتين متجانستين من حيث العدد والعمر والجنس والمستوى التعليمى،وقـد  
وقد اظهرت النتـائج ان هنـاك   . ُأستخدم فى الدراسة مقياس التكيف النفسى من إعداد الباحث

التكيف س ياونظرائهم العاديين على مق فروقاً ذات داللة إحصائية بين التالميذ المعوقين سمعياً
النفسى ،تعزى لمتغير درجة اإلعاقة لصالح التالميذ العاديين كما دلت نتائج  الدراسـة علـى   

ونظرائهم العـاديين فـى    المعوقين سمعياً ذات داللة إحصائية بين التالميذ قفرو عدم وجود
 علـى عـدم   التكيف النفسى ، تعزى لمتغير العمر والتفاعل بين اإلعاقة كذلك فقد دلت النتائج

ظرائهم السامعين فى التكيف نو  قين سمعياًاذات داللة إحصائية بين التالميذ المع فروق وجود
: 1965صطفى فهمـى ،    م (.النفسى تعزى لمتغير الجنس و التفاعل بين اإلعاقة و الجنس

77  (  

  -:الدراسات االجنبیة    3.3

  1936دراسة بنتروللي برونسشويج  1.3.3 

Pinter and lily brunschwig   

هدفت هذه الدراسة الي الكشف عن مدي توافق االجتماعي والنفسي للطفـل االصـم   
 إناث واستخدما في ذلك مقياس الشخصية لألطفال الصم 560ذكور و 770وتكونت العينه من 

The per sonallity inventory for deaf children   

الوراثي في احداث الصم وقد اهتم الباحثان في هذا المقياس بالكشف عن مدي العنصر 
من ناحية وطريقة تعليمهم من ناحية اخري وتوصلت الدراسة الي ان االطفال الصـم الـذين   
يتعلمون بطريقة الشفاه كانوا اكثر توافق اجتماعياً من اقرانهم الذين يستخدمون طريقة االشارة 

هذه االعاقة كانوا اقل كما اثبتت ان االطفال الصم الذين ال يوجد في اسرهم اطفال مماثلون في 
  .توافقاً وتكيفاً بالنسبة لنظائرهم الذين يوجد في اسرهم أطفال يعانون من تلك االعاقة
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  -:Freeman r.d malkin s.f and hastingr 1975فريمان ومالكين وهاستنجر 2.3.3

الصمم وأسرهم دراسـة مقارنـة    لألطفالوموضوع هذه الدراسة المشكالت النفسية 
طفالً وتتراوح  150نه الدراسة من مجموعتين مجموعة االطفال الصم وتتكون من وتكونت عي

طفالً ايضاً وتناولـت   150عاماً ومجموعة االطفال العاديين وتتكون من  5:15اعمارهم بين 
  .الدراسة ايضاً اسر هؤالء االطفال

فسـية  ات ناختبـار واستخدمت الدراسة استبيانا تم تطبيقه علي الوالدين والمدرسين و
ومالحظات اثناء الزيارات المنزلية ومقابالت شخصية مع االباء وفحـص تقـارير الطبيـة    

  :المتاحة وتوضح النتائج

ان مجموعة االطفال الصم يعانون من صعوبات اجتماعية ترجع بصورة مباشـرة او    . 1
 .غير مباشرة للصمم 

الت العينه من السلوك ن هناك فروقا ذات داللة بين مجموعتين من حيث النشاط ومجاأ  .2
  .والنشاط ومجاالت العينه من السلوك والنشاط الذي يسمح به الوالدان ومقدار اللعب

  :B,Gray 1980 دراسة بارباراجراي  .3.3.3

 االتصـال عن التوافق النفسي ومفهوم الذات لدي االطفال الصم الـذين يسـتخدمون   
طفالً  26لي وتكونت عينه الدراسة من الك االتصالطفال الصم الذين يستخدمون الشفوي واأل

الكلي ويتراوح العمر الزمني  االتصالطفالً يستخدمون  13باء عاديين السمع ومنهم صمما آل
سنه وكانت العينه متجانسة من حيث الذكاء والجنس والمسـتوي االقتصـادي    7:11لهم من 

  -:وأظهرت النتائج.االجتماعيو

ين درجات االطفال الصـم المسـتخدمين لطريقـة    حصائياً بإعدم وجود فروق دالة   . 1
الكلي في التوافـق   االتصالالشفوية وبين االطفال الصم المستخدمين لطريقة  االتصال

  .النفسي ومفهوم الذات

الشـفوية كانـت اكثـر     االتصالن اتجاهات االباء والمدرسين نحو استخدام طريقة إ  . 2
الشفوية تؤثر بدرجـة   االتصالطريقة  الكلي وأن االتصالايجابية من استخدام طريقة 

  .كبيرة علي ارتفاع مفهوم الذات والتوافق النفسي لدي االطفال الصم
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ن اتجاهات االباء نحو اطفالهم الصم كانت لها تأثير كبير علي مفهوم الـذات لـدي   إ  .3
 ههـذ .طفالهم وتوافقهم النفسي اكثر من تأثير اتجاهات المدرسين نحو االطفال الصمأ

-76:من 1992نقال عن حمدى شحاتة عرقوب ،  (  ستان السابقتان راسة والدالدرا
80  ( 

  :   Watson, M:  1987دراسة ماريا واطسن  4.3.3

The adjustment of deaf adolescents   

وهدفت الدراسة الي معرفة تأثير كل من درجة الصمم ودور االسرة والمستوي  االنفعالي 
لدي المراهقين الصم وتكونت عينه الدراسة مـن   االجتماعيخصي وللوالدين علي التوافق الش

سنه وعائالتهم وعينه مماثلة من   20 -10مابين  أعمارهممن المراهقين الصم وتتراوح  48
  -:الباحثة االدوات التالية واستخدمت .العاديين وعائالتهم

 االجتماعياستبانه لتقدير التوافق الشخصي و -

 كيةاستبانه المشكالت السلو -

  -:وتوصلت الدراسة الي  مايلي

ويؤدي الي ظهـور   االجتماعيان الصمم الكلي او الجزئي يضعف من مستوي النمو  .1
 .المشكالت سلوكيه لدي الصم

 . ان المشكالت السلوكية لدي المراهقين الصم ترجع معظمها الي حدة انفعال الوالدين .2

منه أو غير مباشر يقلـل مـن    ان الدور االيجابي الذي يقوم به الوالدين سواء مباشر .3
 .)  135:   2002نقال عن رجاء شريف عواد ، . ( ية لديهمكظهور المشكالت السلو

  )  1991ARNOLD AND ATKINS(دراسة آرنولد وأتكينز .5.3.3

المعوقين سمعيا وعالقتة بدور  لألطفال االجتماعيهدفت الدراسة إلى معرفة التوافق 
لتوافق ل ا السامعين وطبق عليهم دليو طفال من المعوقين46سةمنالوالدين، وتكونت عينة الدرا

  . لألطفاللبرستول واستبيان كون  االجتماعي
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يعانون من مشكالت اجتماعية أكثـر منهـا    ولقد اوضحت النتائج ان االطفال المعوقين سمعياً
ء لهمـومهم  وتفهم اآلبـا  بين توافق االطفال المعوقين سمعياً إنفعالية وأن هناك عالقة موجبة
  .وحثهم على االندماج مع االخرين

  ): Denise 1997(دراسة دينس  .6.3.3

بطريقة التواصل  التعرف على األداء الصفى للمعاقين سمعيا الذين تعلمووهى دراسة ل
وكان ) 5_15(طالبا تراوحت اعمارهم بين  19الشفاهى السمعى ، وتكونت عينة الدراسة من 

وا لبرنامج التدخل المبكر اللفظى السمعى المعد من قبـل جامعـة   جميع افراد العينة قد خضع
البرنامج التحق افراد العينة بالمدارس العادية من اجل التعـرف علـى    انتهاءاكرون ، وبعد 

البعد (شملت عينة الدراسة على خمسة أبعاد هى  أدائهم تم توزيع االستبيان على المعلمين وقد
  .والمشاركة الصفية والسلوك المدرسى والتواصل االنتباه االكاديمى ،

أداء الطلبة فى االبعاد السابقة بنسب مرتفعـة فـاألداء    ارتفاعأشارت النتائج إلى  وقد
بنسـبة  ي االكاديم واألداءتلية المشاركة الصفية %90على بعد السلوك المدرسى كان بنسبة  

  %.42إلى  هنخفضت نسبت، أما بعد التواصل فقد ا%74فقد كانت نسبتة  االنتباه أما، 84%

  ) : Vanudiketul 2004(دراسة فاند كيتل .7.3.3

المعوقين سـمعيا ، وقـد    لألطفالالمشكالت االنفعالية والسلوكية  وهى دراسة بعنوان
سـنة وقـد   )4_18(طفال اصما هولنديا تتراوح أعمارهم بين  238تكونت عينة الدراسة من 
إنفعالية وسلوكية ، وكذلك أظهرت النتائج أ ن  لديهم مشكالت%14أشارت نتائج الدراسة أن 

أظهـروا مشـكالت قلـق    )18_12( االطفال المعوقين سمعيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين
  ).11_4(اكثر من االطفال ذوى االعمار اجتماعية واكتئاب ومشكالت

  :مناقشة الدراسات السابقة    4.3

ظمهـا تناولـت أثـر بعـض     نالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أنها فى مع
 ، )1970(الصم ،مثل دراسة الجنـاينى   لألطفالالمتغيرات على الصم  والخصائص النفسية 

العاديين ،حيث تبين  واألطفالكما أن غالبية الدراسات السابقة كانت تقارن بين االطفال الصم 
 واللحامى1985(وجود فروق بين العاديين والصم لصالح االطفال العاديين  مثل دراسة كامل 

  ) .1975(وفريمان  )1980(
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كما نالحظ من عرضنا للدراسات السابقة أنها تناولت أثر بعـض المتغيـرات علـى    
التى درست العالقة بين أتجاه الصـم نحـو   )1990(التوافق النفسى مثل دراسة عطية محمد 

  .إعاقتهم و التوافق النفسى لديهم وأثر اتجاه الوالدين و المدرسين نحو الصم 

التى تناولت أثر متغيرات العمر و النوع والحالة النفسية ومن )1994( ودراسة الجفال
، ودراسـة  )1999(الدراسات التى تناولت أثر متغيرات العمر والنـوع دراسـة صـوالحة    

  ).2005(الزريقات واإلمام

علـى   اعتمـدت في حجم لعينات المختارة للدراسة فمنها من  اختلفتأنها  كما نالحظ
ودراسـة أرنولـد   ) 1997(سة دينس اودر) 1980(صغيرة مثل دراسة باربار جري عينات 

عتمدت على عينات متوسطة الحجم مثـل دراسـة إسـماعيل    اومنها من ) 1991(واتكنسيز 
ودراسة كامل ) 1978(ودراسة عبداللطيف ) 1980(واللحامي ) 1970(والجنايني ) 1968(
  )  . 2005(والزريقات ) 1942(مايكليست ودراسة ) 1999(وهذا دراسة الصولحة ) 1985(

التي تتفق مـع   ةستخدمت األداا ي إن كل دراسة رن مةالمستخد واتأما من حيث األد
) 1968(أهداف الدراسة فمنها من استخدمت اختيارات مقاييس مقننه مثل دراسـة اسـماعيل   

ـ ) 1942(ودراسة بورد وباكسيت ) 1475(نزدراسة أرنولد واتكيو د وأتكينـز  ودراسة أنورل
س من إعداد الباحثين مثـل  يياقوأخري استخدمت م) 1987(ودراسة ماريا واطسن ) 1975(

  ) . 2005(ودراسة القطاوية ) 2005(اسم قودراسة ال 2005دراسة الزريقات واألمام 

 يعهـا السابقة نالحظ أنها تتفق الدراسة الحالية في أن جم الدراساتومن خالل عرض 
وتتفق معها في بعض المتغيرات مثل ) ف السمع ضعا –الصم ( معية درست فئة اإلعاقة الس

متغير النوع وتختلف في متغيرات أخري مثل متغير المستوى الدراسة ووجود حاالت صـم  
      . المستخدمة للدراسة واألهداف  داةألاأخري في األسرة كما تختلف معها في 
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   :تمھید    1.4

التي اسـتخدمت   واألداةيشمل هذا الفصل عرضاً لإلجراءات المنهجية التي تم إتباعها 
  .اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  ساليبواأللجمع البيانات  

  -: الدراسة منھج   2.4

 الدراسة هذه لمثل المناسبة المناهج من باعتباره اإلرتباطي الوصفي المنهج استخدام تم
 وبخاصة والباحثين العلماء من ستخداماًا البحث مناهج أكثر من اإلرتباطي المنهج يعتبر حيث
 ، عـالم  أبـو .(أكثـر  أو متغيـرين  بـين  العالقة واتجاه وةق على التعرف هدفهم يكون عندما

232:2004(  

 كانـت  إذا ما معرفة بواسطته يمكن الذي البحث أساليب من النوع ذلك به يقصد كما
 ، وأبوزيـد  إبـراهيم . (العالقـة  تلك درجة معرفة ثم ومن أكثر أو متغيرين بين عالقة هناك

233:2007(  

  -: الدراسة مجتمع   3.4

 وتأهيـل  لتعلـيم  البيان بمركز الملتحقين الصم التالميذ الدراسة جميع عمجتم تضمن
 عـددهم  يبلغ حيث األساسي التعليم مرحلة في هم الذين بنغازي بمدينة السمع وضعاف الصم

طلبة القسم  بقايا سمع  وعدد14منهم في القسم التمهيدي  و23في القسم التعليمي  تلميذ) 146(
  .في القسم الداخلي23إناث و 62و ذكور 84منهم  123الخارجي 

  -: الدراسة ینةع  4.4

 الفئة في يقعون األساسي التعليم مرحلة في أصما تلميذا) 70( من الدراسة عينة تكونت
 تـم  وقد إناث 30 و ذكور 40 إلى النوع متغير حسب وينقسمون سنة) 21 – 8( من العمرية
) األطفـال  ريـاض (  التمهيدية المرحلة في التالميذ استبعاد تم حيث قصدية بطريقة هماختبار
) 23( وعددهم الداخلية المؤسسة في المقيمون التالميذ استبعاد وكذلك تلميذ، 23 عددهم ويبلغ
 اسـتبعاد  تـم  كمـا  ،)14( وعددهم سمع بقايا لديهم يوجد الذين األطفال استبعاد تم كما تلميذ،
 اسـتبعاد  تم كذلك أفراد) 6( عددهم وبلغ عنهم المعلومات بعض توفر لعدم العينة أفراد بعض

) 10( عشرة عددهم وبلغ األداة ثبات من للتأكد أخرى مرة ختباراال عليهم طبق نالتالميذ الذي
  . وتلميذة تلميذ) 70( العينة أفراد عدد يكون وبذلك أفراد
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 حاالت وجود متغير و الدراسي المستوى متغير حسب العينة أفراد توزيع       )1( رقم جدول
  .ومتغير النوع األسرة في أخرى صمم

  

 الدراسي  المستوى

 أخرى صمم حـاالت  وجود

 اإلعدادية المرحلة االبتدائية المرحلة

 إناث ذكور إناث ذكور

 3 4 6 8 يوجد

 8 17 13 11 يوجد ال

 11 21 19 19 المجموع

ل الصـم  يهأم وتيعلتان لاالطفال الصم في مركز البي نالحظ من خالل الجدول إن عدد
مـنهم فـي المرحلـه     38 ناثمن اإل 30من الذكور  40 ذهيوتلم ذاًيتلم 70 وضعاف السمع

  .اإلعداديةفي المرحله  32و االبتدائية

  -:الدراسة داةأ   5.4

  : الصم لألطفال التوافق ير تقد قائمة    1.5.4

 الـذي  األطفـال  سلوك لتقدير الرتب مقياس من القائمة باقتباس كامل بلوهاعبد ا قام
 وتتألف الصم األطفال سلوك لتقدير تصلح بحيث عباراته بتعديل قام وقد ،" كاسل راسل"  أعده

 االجتمـاعي  والتوافـق  النفسي التوافق للتوافق، أبعاد خمسة على موزعة فقرة 62 من القائمة
 كتـدرج  سداسي تدرج فقرة كل ويمثل الجسمي، والتوافق المدرسي والتوافق المنزلي والتوافق
 وإذا) نعـم ( العالمة توضع مطابقة العالمة كانت فإذا)ال( بـ وينتهي)  نعم( بـ يبدأ لالستجابة

 كمـا  الصفة وجود درجة يوضح إنه يعتقد الذي المكان في العالمة توضع مطابقة غير كانت
  )34: 30: 2007كامل،().1( رقم الملحق في يظهر
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   -: األداة صدق   2.  5.4 

باستخدام األداة صدق من قبالتحق الباحثة قامت 

 في المتخصصين األساتذة من محكمين ستة على األداة بعرض وذلك:  لمحتوىاصدق   . 1
 فـي  يظهـر  كمـا  األداة فقرات حول مالحظاتهم إلبداء واإلرشاد النفس وعلم التربية
 معرفـة  وهو جلةأل وضعت الذي الدراسة من الهدف تعطي كانت إذا) 2( رقم الملحق
 االعتبـار  بعين مالحظاتهم أخذ تم وقد.المدرسي االجتماعيو النفسي وافقالت مستوى
 وجـود  مـدى  تحـدد  اى(  يةصفو عبارات إلى) وال  نعم( من البدائل تغير تم حيث
 الفقـرات  بعـض  تعـديل  تـم  كما) أبدا – نادرا – أحيانا – غالبا – دائما)   (الصفة

 كل بداية من ودائما غالبا عبارتي حذف تم وكما واحدة، من بدل فقرتين إلى وتجزئتها
 أسـاتذة  إلـى  الرجـوع  بعـد  جاءت التعديالت هذه كل إن العلم مع.المقياس فقرات

  .والتربوي النفسي القياس في مختصين

  -: التالية األبعاد في متمثلة فقرة) 50( من تتألف األداة أصبحت وبذلك

  .فقرة 22 من ويتألف النفسي التوافق

  .فقرة 16 من يتألفو االجتماعي التوافق

  ).3( رقم الملحق في يظهر كما. فقرة 12 من ويتألف المدرسى التوافق

 أبعـاد  مـن  بعد كل مع فقرة كل ارتباط إيجاد خالل من وذلك الداخلي االتساق صدق   .2
 داللـة  ذات االرتبـاط  معدالت وجميع للمجال الكلية لدرجةاو الفقرة بين ما أي األداة

  التالي والجدول بيرسون، ارتباط معامل باستخدام 0.01 داللةال مستوى عند إحصائية
                .المجال مع الفقرات صدق يبين) 2(  رقم
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  المجال مع الفقرة صدق) 2(رقم جدول
 المدرسي التوافق االجتماعي التوافق النفسي التوافق الفقرة رقم

1  * *0.544  * *0.738  * *0.672 

2  * *0.630  * *0.672  * *0.754 

3  * *0.520  * *0.725  * *0.752 

4  * *0.370  * *0.624  * *0.521 

5  * *0.668  * *0.692  * *0.572 

6  * *0.676  * *0.674  * *0.738 

7  * *0.689  * *0.732  * *0.701 

8  * *0.279  * *0.498  * *0.695 

9  * *0.579  * *0.406 * *0.675 

10  * *0.633  * *0.382  * *0.693 

11  * *0.322  * *0.488  * *0.613 

12  * *0.349  * *0.755  * *0.747 

13  * *0.442  * *0.689  

14  * *0.543  * *0.484  

15  * *0.560  * *0.618  

16  * *0.439  * *0.636  

17  * *0.742   

18  * *0.731   

19  * *0.726   

20  * *0.746   

21  * *0.760   

22  * *0.765   

  .وموثوقيتها مصداقيتها على تدل جيدة سيكومترية بخصائص تتمتع األداة فإن وهكذا
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  -:األداة ثبات  3. 5.4

 ممن الصمم التالميذ من10 من مكونة عينة على األداة طبقت األداة ثبات من للتحقق
 10 على ختباراال إعادة وتم الدراسة عينة خارج من و الدراسة مجتمع خصائص عليهم تطبق
 مـن  الثبـات  استخراج تم كرونباخ الفا معامل باستخدام و.يوم 15 قدرة زمني بفاصل تالميذ
 لقائمة الثبات معامالت يبين الذي) 4( رقم الجدول  خالل من يتضح والذي ككل الدراسة عينة
  .واإلعادة الفا كرونباخ بطريقة الصمم لألطفال التوافق يردتق

  ختباراستخراج ثبات المقياس بطريقة كرونباخ الفا وطريقة إعادة اال) 3( جدول
  الطریقة

 األبعاد
 اإلعادة الفا نباخ كرو معادلة

 0.938 0.9164 النفـسي التــوافق

 0.922 0.8892 االجتماعي التوافق

 0.933 0.8922 المدرسي التوافق

  

  -: البیانات جمع خطوات  6.4  

 البيان مركز إلى بالتوجه الباحثة قامت المعنية الجهات من زمةالال الموافقات أخذ بعد
 المركـز  بمـدير  بااللتقـاء  قامت حيث بنغازي بمدينة السمع وضعاف الصمم تأهيلو لتعليم

 فقرات حول والنقاش الدراسة أهداف توضيح بهدف) الصم( سمعيا المعاقين التالميذ ومعلمات
 تلميـذ  لكل الدراسة بمتغيرات المتعلقة البيانات على صولالح وتم. عليها اإلجابة وكيفية األداة

 معلمة كل من طلبت البيانات على الباحثة ولحصول ومعلميهم، الشخصية ملفاتهم إلى بالرجوع
 ال التـي  الفقرات بعض على التالميذ إجابة أخذ تم كما البيانات على للحصول المساعدة صف
 البيانات جمع وتم عنها التالميذ سؤال طريق عن أي.المالحظة طريق عن عليها اإلجابة يمكن
 بجهاز الحاس في إدخالها وتم األداة فقرات كل على اإلجابة من والتأكد وتلميذة تلميذ 70 من

 للعـام  الدراسـي  تحصـيلهم  نتائج لمعرفة ملفاتهم إلى الرجوع تم كما. لتحليلها تمهيدا اآللي
)2008 – 2009.(  
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  : اإلحصائیة األسالیب   7.4

 التطبيقـي  واإلحصاء الوصفي اإلحصاء من المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام تم لقد
  : في متمثلة

  . الحسابي المتوسط .1

  . المعياري اإلنحراف .2

  .  الفروق لحساب تااختبار .3

 .  بيرسون ارتباط معامل .4
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  الخامس لـــفصال
  و تفسیرھا تائجعرض الن

  

  

  . تمهيد 1.5

  .  ةنتائج الدراس 2.5

  .تفسير النتائج  3.5

  .التوصيات  4.5

  .  المقترحات 5.5
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  :تمھید  1.5

  وتفسـيرها  تساؤالتها على اإلجابة خالل من الدراسة نتائج عرض الفصل هذا لشمي
في ضوْْْء االدبيات في اإلطار النظري والدراسات السابقة كما يشمل علـي مجموعـة مـن    

  . رحات التي تم التوصل إليهاالتوصيات والمقت

  نتائج الدراسة  2.5

  : هو األول لاؤالس

 البيـان  مركز في الصم األطفال لدى والمدرسي االجتماعي النفسي التوافق مستوى ما
 استخراج تم السؤال هذا ىولإلجابة عل ؟ بنغازي  ةالسمع بمدين وضعاف الصم تأهيلو لتعليم

 لمقارنتهـا  الدراسة لعينة المعيارية نحرافاتالوا بيةالحسا المتوسط وحسابالفرضي  المتوسط
   )4( رقم الجدول ذلك يوضح كما الفرضي بالمتوسط

  

 
 المتوسط
 الفرضي

 االنحرافات
 المعيارية

 ت  اختبار
 درجات
 الحرية

 متوسط
 العينة

 الداللة
 اإلحصائية

 84 69 9.145 17.18 66 النفسي التوافق

0.01  
 دال

 إحصائياً

 التوافق
 ماعياالجت

48 12.70 8.72 69 61 

0.01  
 دال

 إحصائياً

 التوافق
 المدرسى

36 10.17 9.091 69 47 

0.01  
 دال

 إحصائياً

 العينـة  متوسـط  بين إحصائية داللة ذات فروق هناك أن )4( رقم الجدول من نالحظ
 العينة دراجات لصالح النفسي التوافق مجال فى 0.01 إحصائية داللة عند الفرضي والمتوسط

 عنـد  الفرضي المتوسط و العينة متوسط بين إحصائية داللة ذات فروقا هناك أن نالحظ اكم
 التوافـق  أمـا  ، العينـة  متوسـط  لصالح االجتماعي التوافق مجال فى 0.01 إحصائية داللة
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 عند الفرضي والمتوسط العينة متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد انه فنجد المدرسى
 بدرجـة  يتمتعون العينة أفراد أن يعنى وهذا  . العينة درجات لصالح 0.01 إحصائية داللة

  .الفرضي بالمتوسط مقارنة والمدرسي االجتماعيو النفسي التوافق من مناسبة

  : فكان الثانى السؤال أما

  ؟ الدراسي التحصیل و والمدرسي االجتماعيو النفسي التوافق بین عالقة ھناك ھل

 هنـاك  كانـت  إذا لمعرفة بيرسون ارتباط معامل ستخداما تم السؤال هذا على لإلجابة
 يبـين )5( رقم والجدول والمدرسي االجتماعيو النفسي والتوافق التحصيل درجات بين عالقة
  . ذلك

  التوافق ودرجات التحصیل درجات بین االرتباط معامل) 5( رقم جدول
  

 االرتباط معامل التوافق مجاالت

 0.25* النفسي التوافق

 0.41** االجتماعي التوافق

 0.37** المدرسى التوافق

                        *0.05**0.01  

 بـين  إحصائية داللة ذات إيجابية إرتباطية عالقة توجد نهإ نالحظ الجدول خالل من
 نإ الجـدول  مـن  ،ونالحظ والمدرسي االجتماعي النفسي التوافق ودرجات التحصيل درجات
 إحصائية داللة ذو وهو 0.25 * بلغ الدراسي والتحصيل النفسي التوافق بين االرتباط معامل
  والتحصـيل الدراسـى   االجتمـاعي  التوافـق  بين االرتباط لـ،معام غـبل بينما 0.05 عند
 جميعـا  وهى0.37** الدراسي والتحصيل المدرسى التوافق بين االرتباط ،ومعامل0.41**

  . 0.01 عند دالة

  : كان الثالث والسؤال

 النفسي التوافق مستوى في واإلناث الذكور بين  إحصائية داللة ذات روقف هناك له
السمع  لدى االطفال الصم فى مركز البيان لتعليم وتأهيل الصم وضعاف والمدرسي االجتماعي
  ؟بنغازى
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  المعياريـة  وانحرافـات  الحسـابية  المتوسطات إستحراج تم السؤال هذا على لإلجابة
 رقم جدول يبين كما) اإلناث و الذكور( المجموعات بين الفروق لحساب) ت( اختبار واستخدام

)6(  .  

  )ت( وقيمة المعياري واالنحراف الفروق  فى متغير النوع   متوسط)6( جدول

 مجاالت
 التوافق

 النوع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت اختبار
 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التوافق
 النفسي

 16.32 80.75 ذكور

2.34 - 68 

0.05  
دال 
  17.08  90.16  إناث  إحصائياً

 التوافق
 االجتماعي

 13.88 59.87 ذكور

1.05 - 68 

0.01  
  غير

دال 
  إحصائياً

  10.91  63.10  إناث

 التوافق
 المدرسى

 10.29 43.57 ذكور

3.57 - 68 

0.01  
دال 
  إحصائياً

 
  8.04  51.70  إناث

 فـي  واإلناث الذكور بين إحصائية داللة اتذ فروق توجد أنه )6( الجدول من نالحظ
 )90.16(اإلنـاث  متوسـط  بلـغ  حيث اإلناث لصالح0.05 داللة عند النفسي التوافق درجات
  ).16.32( وللذكور) 17.08(لإلناث المعياري االنحراف)  80.75( الذكور ومتوسط

 رجـات د في واإلناث  الذكور بين ةداللة إحصائي ذات فروق توجد ال أنه نالحظ كما
  .)63.10( اإلناث ومتوسط) 59.83( الذكور متوسط بلغ حيث االجتماعي التوافق

  ) . 8.04( ولإلناث) 10.29( بلغ للذكور المعياري االنحراف أن نالحظ كما
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 فـي  واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق هناك أن الجدول من نالحظ كما
) 15.70( اإلنـاث  متوسـط  بلـغ  حيـث  ناثاإل لصالح 0.01 عند المدرسى التوافق درجات
  ) .43.57( الذكور ومتوسط

  :الرابع السؤال وكان

لدى الطفل المدرسى والتوافق االجتماعي والتوافق النفسي التوافق بين عالقة هناك هل
  األسرة؟ في أخرى صمم حاالت وجود وبين االصم

 واسـتخدام   المعياريـة  اتواالنحراف الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
  أخـرى  صـمم  حـاالت  أسـرهم  توجد الين الصم االطفالن بي الفروق لحساب)  ت( اختبار

 مسـتوى  بين عالقة هناك كانت إذا لمعرفة مشابهة حاالت أسرهم في توجد ال الذين واألطفال
  )7( رقم الجدول يبين كما.سرهاأل في أخرى صمم حاالت ووجود التوافق

  ت  قيمةو المعياري اإلنحراف اإلعاقة و الفروق فى متغير وجود متوسط )7( جدول
 مجاالت
 التوافق

 وجود
 إعاقة

 المتوسط
 الحسابي

     اإلنحراف
 المعیاري

 إحتبار
 ت

 درجة
 الحریة

 مستوى
 الداللة

 التوافق
 النفسي

 17.15 85.10 یوجد ال
0.234 68 

0.0.1  
  دال غیر

 17.65  84.04  یوجد  إحصائیًا

 التوافق
 االجتماعي

 12.53 61.67 الیوجد

0.416 68 

0.01  
  غیر دال
  13.37  60.28  یوجد إحصائیًا

 التوافق
 المدرسى

 9.81 47.22 الیوجد

0.209 68 

0.01  
  دال غیر

  11.22  46.66  یوجد إحصائیًا

 بـين  إحصائية دالله ذات فروق توجد ال أنه الجدول في الواردة البيانات  من نالحظ   
 فـي  توجد ال الذين الصم األطفال و أخرى صمم حاالت أسرهم في توجد الذين الصم لاألطفا
  . المدرسى ة و االجتماعيالنفسي و  التوافقفي  أخرى صمم حاالت أسرهم
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، ) 61.67(،) 85.01(توجد أسرهم حاالت صـمم أخـرى   حيث بلغ متوسط األطفال الذين ال
، )84,04(جد فـى أسـرهم حـاالت صـمم     ، بينما بلغ متوسط األطفال الذين نو) 47.22(
و  االجتمـاعي ، وبذلك نرى أنه ال توجد عالقة بين التوافـق النفسـي و  )46.66(،) 60,28(

  .المدرسي ووجود حاالت صمم أخرى في أألسرة 

  :أما السؤال الخامس فكان

جتماعي والمدرسـي لـدى   الحول معرفة إذا كانت هناك فروق فى التوافق النفسي وا
  والتالميذ الذين في المرحلة اإلعدادية؟ االبتدائيةذين في المرحلة التالميذ ال

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    
  )    . 8(لمجاالت الدراسة حسب المرحلة الدراسية  كما في جدول  )ت( اختبارو

  لعينة الدراسة)ت( مةالمعياري وقي واالنحرافمتوسط  الفروق )8(جدول رقم 
  

 مجاالت
 التوافق

مرحلة 
 التعليم

 المتوسط
 الحسابي

     االنحراف
 المعياري

 إحتبار
 ت

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التوافق
 النفسي

  0.341 17.01 84.15 ابتدائي
  
 

68 

0.01  
  غيردال

 17.64  85.58  اعدادي إحصائياً

 التوافق
 االجتماعي

 12.34 59.05 ابتدائي

0.164 68 

0.01  
  غير دال

 إحصائياً
  12.81  64.03  اعدادي

 التوافق
 المدرسى

 9.57 47.02 ابتدائي

0.24 - 68 

0.01  
  غير دال

 إحصائياً
  11.04  47.09  اعدادي

،عدم وجود فروق فى التوافق النفسى )8(نالحظ من البيانات الواردة فى الجدول رقم 
والتالميذ الذين فى المرحلـة   االبتدائيةذين فى المرحلة والمدرسى لدى التالميذ ال االجتماعيو

 ،) 84.15( بتدائيـة رحلة االمالصم الذين فى ال لألطفالحيث بلغ المتوسط الحسابى .اإلعدادية
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 ،) 85.58(، بينما بلغ متوسط األطفال الذين فـى المرحلـة اإلعداديـة    )47.02(،) 59.05(
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ، وبذلك ترى الباحثة أن) 47.09(،) 64.03(

  .الصم  الذين فئ المرحلة االبتدائية والتالميذ الصم الذين في المرحلة اإلعدادية 

  :تفسیر النتائج  3.5

والمدرسـي   االجتماعيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي و
 –ذكور (فت إلى تحديد مدى تأثير متغيرات النوع،كما هد)الصم(لدى األطفال المعوقين سمعياً

ووجود حاالت صمم أخـرى فـى األسـرة    ) ـ إعدادي ي بتدائا (والمستوى التعليمي ) إناث
معرفة ما إذا كانت هناك  ما هدفت إلىثيره فى  التوافق النفسي واالجتماع والمدرسي ، وكأوت

يث أشارت نتائج الدراسة أن األطفال عالقة للتوافق با لتحصيل الدراسي للطفل األصم أم ال،ح
الصم يظهرون سلوكيات انفعالية واجتماعية تكيفيه  توافقية وهذا يعنى أن اإلعاقـة السـمعية   

  . االجتماعييختلف تأثيره على شخصية األفراد الصم وعلى نموهم االنفعالي و )الصمم(

المهمـين فـي    وهذه النتيجة يمكن تفسيرها بأن أسلوب معاملة الوالدين واألشـخاص 
يعلمون كيفية التعامل معه وكيفية )األخوة و األقارب (األسرة والمدرسة في حياة الطفل األصم 

اجاته وكيفية مساعدته على االندماج في المجتمع واالعتماد على النفس مما حتيمقابلة رغباته وا
عكس على توافقه ينعكس إيجابيا  على الطفل األصم ، ويقوده إلى العيش بثقة في نفسه مما ين

  .والمدرسي  االجتماعيالنفسي و

والتـى  )  1991Liven(نيحيث تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت إلية الباحثة ليف
والعاطفي لألفراد المعوقين  االجتماعيقامت بتلخيص الدراسات السابقة حول التكيف النفسي و

أعتمـد علـى أدوات    دعدد منها ق سمعياً،ولقد وجهت انتقادات إلى كل تلك الدراسات منها إن
 االجتمـاعي قياس تتطلب توفير قدرات لغوية عالية لدى المفحوص،كما أن النمو اإلنفعـالى و 

للفرد المعوق سمعياً يتأثر إلى حد كبير باتجاهات وردود فعل األفـراد المهمـين فـى حيـاة     
  )1994:9الجفال ،(. الشخص المعوق

بأن األوصاف ) Lane،  1988( توصل إليه لين الدراسة مع ما  هكذلك تتفق نتائج هذ
التى تطلق على األفراد المعوقين سمعياً  غير موضوعية و أنها تعبر عـن وجهـات نظـر    
العاملين والباحثين فى ميدان اإلعاقة السمعية أكثر مما تعبر عن الخصـائص السـيكولوجية   

لف نتائج هذه الدراسة مـع مـا   ،وتخت) 93: 2005القاسم ،.( الحقيقية لألفراد المعوقين سمعياً
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حيـث  )  1990،وعطية محمد2005، والقاسم  1994الجفال (توصلت إلية دراسات كل من 
  .قالت بوجود سمات شخصية معينة للفرد المعوق سمعياً

والمدرسى بالتحصيل الدراسـى فقـد    االجتماعيأما بالنسبة لعالقة التوافق النفسى و
ية بين التوافق والتحصيل الدراسى  أى أنة كلمـا أزداد  أظهرت الدراسة بأن هناك عالقة طرد

التوافق أزداد التحصيل،وهذه النتيجة يمكن تفسيرها بأن راحة الطفل النفسـية مـع األهـل و    
ومجتمعه والمحيطين به ، وبذلك تتوافر لدى الطفل شـروط   هعلى تقبل ذات هاألصدقاء تساعد

ى المرتفع كهدف يسعى إليه التالميـذ يجعلهـم   فالتحصيل الدراس الدافعية للتحصيل والتعلم ،
كما أن التحصيل الدراسى  .عادة والتفاؤل والثقة بالنفس أمام أفراد العائلة الزمالءسيشعرون بال

نفعالية التى تنعكس على توافق الطفل األصم مع ذاته وأسـرته  يتأثر بمتغيرات السلوكيه و اال
  .افق يؤثر ويتأثر بالتحصيل الدراسىومجتمعه ومدرسته،وبذلك يمكن القول أن التو

 االجتماعيأما بالنسبة عن الفروق بين الذكور واإلناث فى مستوى التوافق النفسى و 
والمدرسى فقد أشارت نتائج هذه الدراسة أن هناك فروق ذات إحصائية بين الذكور و اإلناث 

ا بأن المجتمع قد يتقبل تفسيره يمكن ةفى مستوى التوافق النفسى لصالح اإلناث ، وهذه النتيج
والتى  واالنسحابأو يتساهل مع بعض األنماط السلوكية التى تقوم بها اإلناث كالحجل والعزلة 

  .طراب سلوكى وسلوك شاذ اضقام بها الذكور  تعتبر إذا

لـف مـع دراسـة    تختو )1994( وتتفق نتائج هذه الدراسـة مـع دراسـة الجفـال    
ع لم يكن ذو داللة إحصائية علـى مسـتوى التوافـق    التى ترى ان متغير النو)2005(القاسم

فقـد أظهـرت    االجتماعيلدى األطفال الصم،أما عن مستوى التوافق  والندرسى االجتماعيو
توجد فروق بين الذكور واإلناث فى مسـتوى التوافـق أى أن التوافـق     نتائج الدراسة انه ال

  .يتأثر بمتغير النوع ال االجتماعي

سة أن التوافق المدرسى يتأثر بمتغير النوع و أن هناك  فـروق  كما بينت نتائج الدرا
ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث ،أى أن اإلناث يتمتعن بتوافق مدرسى 

 تأهيلأعلى من الذكور،و يمكن تفسير ذلك بأن أكثر عناصر التدريس فى مركز البيان لتعليم و
ة من اإلناث وذلـك  االجتماعيالنفسية و اإلحصائياتك  الصم وضعاف السمع من اإلناث ،كذل

هن مشاكل ،كما أن إحدى لميذات على طلب المساعدة والبوح بمشكالتهن عندما تواجهتيساعد ال
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مادة اإلشارة هى من ذوى اإلعاقة السمعية  مما يجعلها أكثر تواصل وتفاهم معهـن  المعلمات 
  .خبرات مما جعلها أكثر تفهم لهذه الفئة ألنها من نفس الفئة ، ومرت بنفس الظروف وال

أما بالنسبة لمعرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية فـى مسـتوى التوافـق    
و المدرسى بين األطفال الصم الذين توجد فى ُأسرهم حاالت صمم أخرى  االجتماعيالنفسى و

  .توجد فى ُأسرهم حاالت صمم مشابهة واألطفال الصم الذين ال

إحصائية بينهم وهذا يعنـى  ت نتائج هذه الدراسة أنها ال توجد فروق ذات داللة فقد بين
يتأثر بذلك ،وذلك يرجع كما ذكرنا فـى   صماً فإن توافق الطفل األصم الانه سواء وجد طفالً أ

سواء  هالسابق إلى دور األسرة فى التعامل مع الطفل األصم وتنشئته له األثر األكبر فى توافق
 تلف نتيجة هذه الدراسة مع  دراسة بنتر وللى برنشـوينج ختو أو المجتمع ككل، داخل األسرة

التى قالت بأن االطفال الصم الذين توجد فى أسرهم حاالت مشابهة أكثر توافق مـن  ) 1936(
ويمكن تفسير ذلك إلـى تغيـر   .توجد فى أسرهم حاالت صمم أخرى  األطفال الصم الذين ال

بعض القنـوات   بين الصم وكذلك توفير االتصالتوفر وسائل الحياة وتطورها سواء من حيث 
له دور فى المجتمع وهو محـاط  شخص ذو أهمية و بأنه يشعر هلمترجم بلغة اإلشارة مما جعل

  .هتمام والتقديرباال

ويمكن إرجاع الفرق بين هذه الدراسة والدراسة السابقة إلى طول الفترة الزمنية ومـا  
بين نتائج هـذه   االختالفحياة المعاصرة وبذلك يمكن القول إن صاحبها من تغير وتعقد فى ال

فى أهداف الدراسة وأدوات القياس المستخدمة  االختالفالدراسة والدراسات السابقة يرجع إلى 
  .  فى كل دراسة

  :التوصیات   4.5

 بين االسرة والمدرسة لتامين االتصال بينهم للعمـل المشـترك   ةضرورة توثيق الصل   ـ 1
  .الطفللصالح 

ينفي مركز البيان للصم  ضرورة توفير المزيد من االخصائيين  النفسيين واالجتماعي  ـ 2
  .وضعاف السمع

وتشـجيعهم علـي    الفرصة أمام األطفال الصم للحياة بطريقة طبيعية ةإتاح ضرورة  ـ 3
  .المشاركة في االنشطة المختلفة
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  :المقترحات    5.5

المعوقين سمعياً لم  لألطفالية حول مشكالت أخرى إجراء المزيد من الدراسات المسح  ـ 1
  .تشير إليها الدراسة الحاليه 

لمزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة أثر متغيرات أخـرى علـى مسـتوى    ا راءجإ   ـ 2
  . التوافق لدى الطفل األصم كالعمر والمستوى االقتصادي والمستوى التعليمي للوالدين
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     ائمة المراجعق

 . 5ـ  1، سورة العلق ، اآلية  32القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اآلية  .1

العالقة بين ممارسـة بعـض األنشـطة    ) 1998. (محمد إبراهيم عبد الحميديم،إبراه .2
لدى األطفال المتخلفين عقليـا، مجلـة الثقافـة     االجتماعيوالتوافق النفسي والتوافق 

 . ، منشورات دار النهضة العربية13العدد   9مجلد النفسية،

، المخـاوف وعالقاتهـا بـالتوافق النفسـي     )2004(.إبراهيم، سهير إبراهيم محمد  .3
سنة، رسـالة دكتـوراة فـي     16-12لدى أطفال المرحلة العمرية من  االجتماعيو

    .دراسات الطفولة معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

 مهـارات البحـث التربـوي،   )2007.(عبد الرازق عبد الباقي،إبراهيم،محمدأبو زيد، .4
 .دار الفكر :عمان

دار : القـاهره  لعلـوم التربويـه،  مناهج البحث في ا)1998.(أبو عالم،رجاء محمود .5
 .الجامعات لنشر

مكتبـة النهضـة   :القاهرة2علم النفس التربوي ط ).1980(أبو حطب، فؤاد، صادق،   .6
  .المصرية

  .مكتبة الخانجي :سوماتية، القاهرةاألمراض السيكومو) 1984(محمود أبو النيل، .7

الصحة النفسية األمراض والمشكالت ) 1985(أبو النيل، محمود ومحمود، مجدة أحمد، .8
 .ة القاهرة كلية األداب جامعة عين شمساالجتماعيالنفسية و

األنجلـو   مكتبـة :، الصحة النفسية والتوافق ،القاهرة)، )1997(أحمد، سهير كامل   .9
  . المصرية

، مركـز  اإلسـكندرية ، 3ط  لألطفـال ، الصحة النفسية )2001(أحمد، سهير كامل . .10
  .للكتاب اإلسكندرية

الخاصــة،  اجــاتحتياالســيكولوجية ذوي ) 2006(إبــراهيم  ه، إســماعيل، نبيــ .11
  .مكتبة األنجلو المصرية:القاهرة
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وجزئياً وعادى السـمع   ،دراسة مقرنة بين االطفال الصم كلياً)1968(إسماعيل،زينب .12
من حيث االستجابة العصابية،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية جامعة عـين  

 .شمس

 ، ياسـمع  المعـوقين  لدى كيفيةغير  السلوكات).1994( سالمي فايزعل ، بير الجفال، .13
  االردنية الجامعة ، التربية الخاصة فى ماجستير رسالة

الصمم رسـالة   لألطفاليبية للخصائص النفسية دراسة تجر. 1970الجنايني، بحرية   .14
  ، القاهرة جامعة عين شمساآلدابماجستير غير منشورة كلية 

قياس وضبط التوافق النفسـي لـدى طلبـة الجامعـة     )1987(لحضري، نجية أحمدا .15
الحاصلين على الثانوية الفنية ونظرائهم الحاصلين على الثانويـة العامـة، الجمعيـة    

  .فسية، بحوث المؤتمر الثالث علم النفسالمصرية للدراسات الن

مكتبـة  :،القـاهرة  3،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي )1987(الحنفي عبدالمنعم، .16
  مدبولي 

  .مكتبة مدبولي:القاهرة  ،2ط،موسوعة الطب النفسي)1995(الحنفي عبدالمنعم، .17

ة للنشر الدار العربي :غريان، ،3المرجع في الصحة النفسية، ط)2002(دي،أديب،لالخا .18
 .والتوزيع

  .دار الفكر للنشر والتوزيع:مقدمة في اإلعاقة السمعية،عمان)1998(الخطيب، جمال .19

  دار حنين:عمان  المدحل الى التربية الخاصة،).2005(الخطيب، جمال،الحديدي، منى .20

  .ار الفكر للنشر والتوزيع:،عمان 3مقدمة في اإلعاقة السمعيةط)2008(الخطيب، جمال .21

  .دار النهضة العربية:علم النفس ودراسة التوافق،القاهرة)1985(الدسوقي،كمال .22

بكل مـن مفهـوم الـذات     التحصيل الدراسي وعالقتة)1991(الدسوقي،إنشراح محمد .23
والتوافق النفسي دراسة مقارنة مجلة علم النفس، العدد العشرون السنة الخامسـة ص  

  .تصدر عن المصرية للكتاب 65-75

  :دمشـق ،دراسـة فـى سـيكولوجية التكيف    لنفسـية الصحة ا)2001(الرفاعي، نعيم .24
  .منشورات جامعة دمشق
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  .دار الفكر:، عمان 3سيكولوجية األطفال غير العاديين ط)1998(الروسان، فاروق  .25

  .دار الفكر :سيكولوجية األطفال غير العاديين ، عمان)2007(الروسان، فاروق .26

عوقين وسـبل رعـايتهم   والم للموهيينالتربية الخاصة )2003(د محمد، الزغبي، أحم .27
  .دار زهران :عمان وإرشادهم،

مشكالت الطلبة المعوقين سمعيا وعالقتها ) 2005(الزريقات، إبراهيم، األمام، صالح، .28
  .الجزء الثاني 2005مايو  58العدد ببعض المتغيرات جامعة المنصورة، كلية التربية 

لسـمعى و الكالمـى   ا تأهيـل ال ئمبـاد  االعاقة السمعية) 2009(، إبراهيمالزريقات  .29
  .دار الفكر :، عمان 3والتربوى ،ط

 .مكتبة غريب:القاهرة 3علم النفس العام ط)1990(السيد، عبدالحليم محمود، .30

للمراهقة وعالقتـه   االجتماعيالتوافق الشخصي و) 1987( السكافي، نظمية عبدالفتاح .31
 .بالتحصيل، رسالة ماجستير، جامعة األردن

والمدرسي لطـالب   االجتماعيالشخصي و التوافق)1983(.محمد مصطفى،، الصفي .32
شهادة الثانوية العامة وعالقتها ببعض المتغيرات رسالة دكتوراة كلية التربية ،جامعة 

 .اإلسكندرية

 .دار وائل:مدخل إلى التربية الخاصة، عمان) 2005(،أحمد، الظاهر، قحطان .33

المعرفـة   دار: ةاإلسـكندري النفسية  الصحة مبادئ)1994(.عبدالظاهر الطيب،محمد .34
 .الجامعية    

دار  :مشكالت الصحة النفسية أمراضها وعالجها، عمـان ) 2009(العبيدي،حمد جاسم .35
 .الفكر

الخاصـة وتـربيتهم    اجـات حتياالسـيكولوجية ذوي  ) 1996( القريطي، عبدالمطلب .36
 .دار الفكر العربي:القاهرة

ار الفكر :القاهرة الخاصة  اجاتحتياال ذوي سيكولوجية)2005( القريطي،عبدالمطلب .37
 .العربي 
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ســيكولوجية األطفــال ذوي ) 2009(.بــدالرحمنع خليل،القمش،مصـطفى،المعايطة  .38
 .دار المسيرة: عمان 2الخاصة، ط  اجاتحتياال

للطلبـة   االجتمـاعي مستويات التكيف النفسى )2005( .وسف نمريالقاسم، حسين ،  .39
ة غير منشـورة ،جامعـة   ،رسالة دكتورا.المعاقين سمعيا وعالقتها ببعض النتغيرات

 عمان العربية للدراسات العليا

 .دار الفكر العربي:في الصحة النفسية القاهرة) 2003(القريطي، عبدالمطلب أمين  .40

ونظـرائهم   التكيف النفسى لدى التالميذ المعوقين سمعياً)2005(القطاونة،يحى حسين .41
فظة الكرك ،جامعة ببعض المتغيرات  من وجهة نظر المعلمات بمحا هالعاديين وعالقت

 .عمتن العربية للدراسات العليا

لـدى   االجتماعيمفهوم الذات والتوافق )2004(آل موسى ،بدر محمد عبد الرحمن،  .42
طالب مراكز الصم والبكم فى مدينة الرياض ،رسالة ماجستير فى التربية الخاصـة ،  

 .كلية الدراسات العليا الجامعة االردنية

التكيف النفسي  ر برنامج رياضي تدريبي فى تحسينأث )2007(المطيري، عبدالهادي. .43
 .لدى الطلبة الصمم في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت ،رسالة دكتوراة

حول مفهوم الصحة النفسية والتوافق، مجلة علم النفس العدد ) 1992(المغربي، سعد  .44
 .السنة الثالثة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 23

لـدى   االجتمـاعي االبتكار و التوافق الشخصى و )1990(حنان محمود بحر المنياوى .45
،رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة فـى دراسـات       خرةأاطفال المرحلة الطفولة المت

 . الطفولة،جامعة عين شمس، القاهرة

والمدرسي لدى  االجتماعيتقدير الذات والتوافق النفسي و) 1997(النجار، محمد حامد .46
 .الجامعة اإلسالمية، ماجستير رسالة  ة،زغبقطاع  سمياًة جضمعاقي االنتفا

المكتب الجامعي : اإلسكندرية 2التكيف والصحة النفسية ط)1997(الهابط، محمد السيد .47
 .الحديث

لمكتب الجـامعي  :اإلسكندرية 2التكيف والصحة النفسية ط)1983(الهابط، محمد السيد .48
 .الحديث
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لدى أبناء األمهات  االجتماعيافق النفسي والتو) 1997(بكر، سمير عبدالغفار إبراهيم .49
العامالت وغير العامالت، رسالة دكتوراة في دراسة الطفولة، جامعة عـين شـمس،   

 .معهد الدراسات العليا للطفولة

 .دار المسيرة:التكيف والصحة النفسية،عمان 1ط)2008(بطرس، حافظ بطرس .50

 .دار المعارف:اإلسكندريةأصول علم النفس ، ) 1984(راجح، أحمد عزت . .51

التوافق المدرسي لدى الطلبة الفلسطينيين العائدين من )1997(دخان، نبيل محمد كامل .52
الخارج في المرحلة اإلعدادية وعالقتها بتحصيلهم الدراسي، رسالة ماجسـتير غيـر   

  .الجامعة اإلسالمية غزة منشورة، كلية التربية

عـالم  :القاهرة 4الج النفسي طالصحة النفسية والع) 2005(زهران، حامد عبد السالم  .53
 .الكتب 

كتبة عالم :ية القاهرةاإلنسانعلم النفس العالجي، كلية الدراسات ) 1990(سري، إجالل .54
 .الكتب 

 .دار المعارف:تربية الطفل المعاق، القاهرة)2006(سليمان، صبحي .55

ة لـدى عينـة مـن    االجتماعيالمشكالت  النفسية و) 1999(صوالحة، محمد أحمد.  .56
          .العدد الثانى _15عة دمشق المجلد م،مجلة جا)الصم (المعوقين سمعيا  االطفال 

دار : اإلسكندرية الوظيفية واالضطراباتالصحة النفسية ) 2004(عبدالعزيز، مفتاح . .57
 .األندلس المصرية

مكتبـة النهضـة   :، القاهرة2دراسات علم النفس التعليمي، ط) 1975(عبدالقادر، حامد .58
 .المصرية 

بمستوى الطموح لـدى   هوعالقت االجتماعيالتوافق النفسي و)2003(لقادر،فتحيةعبدا  .59
 اآلدابالمختار، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة   ، جامعة عمراآلدابطلبة كلية 

 .المختار والتربية جامعة عمر

العالقة بين التوافق لدى الصم والبكم المراهقين ) 1997(عبدالرحمن عبداللطيف، محمد .60
 .الوالدية نحوهم رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة طنطا اهاتواالتج
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الوالدين نحو أطفالهم الصم وعالقتها  اتجاهات) 1992(عرقوب، محمد حمدي شحاتة  .61
جامعـة  ، القـاهرة بمفهوم الذات لدى هؤالء األطفال،  رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .عين شمس

لميهم وأثرة ومع الصم لألطفال ادىبرنامج إرش)  1996(عرقوب، محمد حمدي شحاتة .62
رسالة دكتوراة جامعة القاهرة معهد الدراسـات  . لهؤالء األطفال على التوافق النفسى
  ..والبحوث التربوية

مدخل الصحة النفسية، ، اإلسـكندرية  ) 1993(عكاشة، محمد ،إسماعيل، علي مهني  .63
 .لمكتب العربي للطباعة :

دار :كولوجية ذوي اإلعاقة السمعية، القـاهرة سي) 2005(علي ،محمد النوني محمد . .64
 .هالنهض

، الصحة النفسية والتوافـق  )2004(علي، صبرة محمد،شريت، أشرف عبدالغنى   . .65
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  طفال الصم في صورتها األصليةر التوافق لألقائمة تقدي
  

    قيم التقدير  : التوافق النفسي

  1  2  3  4  5  6  

  ...................................غالباً يفضل أن يكون بمفـرده  . 1
  

  ال          نعم

  .......غالباً يغضب ويكون عصبي من أتفه األسباب أو بدون سبب . 2
  

  ال          نعم

  ..................غالباً تظهر عليه عالمات الحزن وعدم السـعادة  . 3
  

  ال          نعم

  ...................................غالباً ما يسهل إيذاء مشـاعره  . 4
  

  ال          نعم

  .غالباً تظهر عليه عالمات توضح أنه غير مرغوب فيه من اآلخرين. 5
  

  ال          نعم

  ....................... غالباً يبدو أن ثقته بنفسه قليلة أو ضـعيفة . 6
  ج

  ال          نعم

الشـغب عنـدما   لجاً إلى السلوك العدواني وإثـارة  ما يتردد أو ي غالباً.7
  ....................................يعجز عن الوصول لهدف محدد 

  

  ال          نعم

  ............غالباً ما تبدو عليه عالمات الشرود وعدم تركيز االنتباه .8
  

  ال          نعم

ما يشـبه الضـحك دون أن    أو غالباً ما تبدو عليه عالمات السرور .9
  ......................................يكون هناك سـبب واضـح   

  

  ال          نعم

غالباً ما تصدر منه إشارات تدل على االعتذار لآلخـرين عنـدما   . 10
  .........................................................يخطأ 

  

  ال          نعم

  ...................ير مقبولة من اآلخـرين  معاييره االجتماعية غ. 11
  

  ال          نعم

  ...........يستخدم إشارات وسلوكيات تدل على السب واإلباحيـة  . 12
  

  ال          نعم

  .................غالباً ما يكون مظهره غير نظيف وغير مهنـدم  . 13
  

  ال          نعم

  ..........................غالباً ما يقضم أظافره ويمص أصابعه . 14
  

  ال          نعم
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    قيم التقدير  : التوافق النفسي

  1  2  3  4  5  6  

  .........غالباً ما يظهر عليه عالمات االستثارة والحركة الزائدة  . 15
  

  ال          نعم

  ...........غالباً ما تبدو عليه عالمات العصبية وسهولة النرفزة  . 16
  

  ال          نعم

  ...........غالباً ما يجد صعوبة في التحكم في تصرفاته المزاجية . 17
  

  ال          نعم

  ...................غالباً ما يكون غليظاً في معامالته ثقيل الظل . 18
  

  ال          نعم

  .................غالباً ما يكرر األفعال التي أعتذر عنها من قبل . 19
  

  ال          نعم

  .......................غالباً ما يتجه سلوكه نحو التقلب الدوري . 20
  

  ال          نعم

ــة               عدد العالمات   الدرج
ــة  الكليـ
  الموزونة

              القيم الموزونة  
  

  : االجتماعيالتوافق 

  .......................... غالباً ما يكون عدوانياً نحو اآلخرين . 21
  

    ال          نعم

  .................. غالباً يستخدم المشاجرات الجسمية مع اآلخرين. 22
  

  ال          نعم

  ............. غالباً يفهم اللعب على أنه إيذاء ومقالب في اآلخرين. 23
  

  ال          نعم

  .............................. يجد صعوبة في تكوين صـداقات . 24
  

    ال          نعم

   .........................غالباً يصعب عليه االحتفاظ بأصدقائه  . 25
  

  ال          نعم

  .ه الكفاية االجتماعية والشعور بعدم األمن مع األصدقاء غالباً تنقص. 26
  

  ال          نعم

  ...............غالباً ال يشترك في نشاط سار وممتع مع اآلخرين . 27
  

  ال          نعم

  ......................غالباً ما يلعب مع أطفال أكبر منـه سـناً   . 28
  

  ال          نعم
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  .......................غر منه سـناً  غالباً ما يلعب مع أطفال أص. 29
  

  ال          نعم

  ...........غالباً ال يستوعب التعليمات أو ما يشبه حديث اآلخرين . 30
  

  ال          نعم

  .........غالباً تظهر عليه عالمات األنانية والتمركز حول الذات  . 31
  

  ال          نعم

  ......أمام اآلخرين غالباً ما تظهر عليه عالمات الخجل والخوف . 32
  

  ال          نعم

  ......غالباً ما تظهر عليه عالمات حب الظهور ليلفت النظر إليه . 33
  

  ال          نعم

الدرجــة               عدد العالمات  
الكليــة 
  الموزونة

              القيم الموزونة  

  : التوافق املدرسي

  ...................................... غالباً ما يكره المدرسـة  . 34
  

    ال          نعم

  ................ غالباً ما يكون خامالً ومضطرب داخل المدرسة . 35
  

  ال          نعم

غالباً ما يجد صعوبة في التعبير عن ذاته باإلشـارات أو إجـراء   . 36
  .....................................................األصوات 

  

  ال          نعم

  ................................ من العمل المدرسـي غالباً يمل . 37
  

    ال          نعم

  ال          نعم     ..............................غالباً يثير الشغب داخل الفصـل   . 38

  ..................غالباً ال يقوم بالواجب المدرسي المطلوب منه . 39
  

  ال          نعم

  ...............ختلفة في المدرسـة  قليل المشاركة في األنشطة الم. 40
  

  ال          نعم

  ..................................دائماً تشكوا منه المدرسـات   . 41
  

  ال          نعم

  .............غالباً يتعرض لتأديب األبوين حول العمل المدرسي . 42
  

  ال          نعم

  ..................متقلب في أدائه للعمل المدرسي من يوم آلخر . 43
  

  ال          نعم

  ........غالباً تظهر عليه عالمات األنانية والتمركز حول الـذات   . 31
  

  ال          نعم
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  ......غالباً ما تظهر عليه عالمات الخجل والخوف أمام اآلخرين . 32
  

  ال          نعم

  ......غالباً ما تظهر عليه عالمات حب الظهور ليلفت النظر إليه . 33
  

  ال          نعم

الدرجــة               عدد العالمات  
الكليــة 
  الموزونة

              القيم الموزونة  
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  )3(ملحق رقم 

  قائمة تقدير التوافق بعد إجراء التعديالت عليها
    قيم التـــقدير      

  5  4  3  2  1    :التوافق النفسي 

  أبدًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا       ............................يفضل أن يكون بمفـرده    -1

              سبب يغضب ويكون عصبي من أتفه األسباب أو بدون  -2

  ..........................تظهر عليه عالمات الحـزن   -3
  

            

  . ............................... هيسهل إيذاء مشـاعر  -4
  

            

ً تظهر عليه عالمات توضح أنه غير مرغوب فيه مـن   -5
  .......................................... ...اآلخــرين 

  

        
  

  

  .......................ليلة أو ضعيفة يبدو أن ثقته قً  -6
  

            

  ..................أ إلى السلوك العدوانييتمرد أو يلج  -7
  

            

  ..دما يعجز عن الوصول لهدف محددويثير الشغب عن - 8
  

            

  .....نتباه تبدو عليه عالمات الشرود وعدم تركيز اال  -9
  

            

ك دون أن يكون هناك سبب عليه عالمات الضحتبدو  -10
ــح    ..............................................واض

  

        
  

  

تصدر منه إشارات تدل على االعتذار لآلخرين عندما  -11
  .................................................يحطــا

  

        
  

  

  ......ين معاييره االجتماعية غير مقبولة من اآلخـر  -12
  

            

  .....يستخدم إشارات وسلوكيات تدل على اإلباحيـة   -13
  

            

  ...........................يكون مظهره غير نظيـف  -14
  

            

  ...........................يكون مظهره غير مهنـدم  . 15
  

            

  .....................يقصم أظافره ويعض أصـابعه   -16
  

            

  .....يظهر عليه عالمات االستثارة والحركة الزائـدة   -17
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  ......العصبية وسهولة استفزازه تبدو عليه عالمات -18
  

            

  ......يجد صعوبة في التحكم في تصرفاته المزاجية  -19
  

            

  ...............يكون غليظاً في معامالته ثقيل الظـل   -20
  

            

  .............ذر عنها من قبـل  األفعال التي اعت يكرر -21
  

            

  ............يتجه سلوكه نحو التقلب عدم االسـتقرار  -22
  

            

  
  
  

ــدد  عـ
  العالمات 

      
  

  
الدرجــة 
الكليــة 
  الموزونة 

ــيم   التوافق االجتماعي القـ
  الموزونة

      
  

    

  ........................يكون عدوانياً نحو اآلخـرين   -23
  

    أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  

  .........اجرات الجسمية مع اآلخـرين  يستخدم المش -24
  

              

  .....يفهم اللعب على أنه إيذاء ومقالب في اآلخرين  -25
  

              

  ...................يجد صعوبة في تكوين صـداقات   -26
  

              

  ....................قائه يصعب عليه االحتفاظ بأصـد  -27
  

              

  ...........................تنقصه الكفاءة االجتماعية -28
  

              

  .............ينقصه الشعور بعدم إال من مع األصدقاء. 29
  

              

  .......ال يشترك في نشاط سار وممتع مع اآلخرين  -30
  

              

  .......................يلعب مع أطفال أكبر منه سناً  -31
  

              

  .....................يلعب مع أطفال أصغر منه سناً  -32
  

              

  ...ال يستوعب التعليمات أو ما يشبه حديث اآلخرين  -33
  

              

  ........................ه عالمات االنانيـة تظهر علي -34
  

              

  .............تظهر عليه عالمات التمركز حول الذات.  35
  

              

  ............تظهر عليه عالمات الخجل أمام اآلخرين -36
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  ...........تظهر عليه عالمات الخوف أمام اآلخـرين . 37
  

              

  ..ليه تظهر عليه عالمات حب الظهور ليلفت النظر إ -38
  

              

  
ــدد  عـ
  العالمات 

      
  

  
الدرجــة 
الكليــة 
  الموزونة 

ــيم    القـ
  ة الموزون

      
  

  
  

          التوافق المدرسي 

  ......................................يكره المدرسة  -39
  

    أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  

  .........................يكون خامالً داخل المدرسـة  -40
  

              

  .......................يكون مضطرب داخل المدرسة . 41
  

              

  .........جد صعوبة في التعبير عن ذاته باإلشارات ي -42
  

              

  ...يجد صعوبة في التعبير عن ذاته بأجزاء األصوات.  43
  

              

  ............................يمل من العمل المدرسي  -44
  

              

  ............................يثير الشغب داخل الفصل  -45
  

              

  ...........بالواجب المدرسي المطلوب منـه   ال يقوم -46
  

              

  ...قليل المشاركة في األنشطة المختلفة في المدرسة  -47
  

              

  ..............................تشكوا منه المدرسـات   -48
  

              

  ........يتعرض لتأنيب األبوين حول العمل المدرسي  -49
  

              

  .......لعمل المدرسي من يوم ألخر متقلب في أداءه ل -50
  

              

عدد   
        العالمات

  
  

الدرجة 
الكلية 
  الموزونة

القيم   
  الموزونة
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Abstract  
The study aims to determine the level of bsychological adjustment 

and school social when children with disabilities acoustically( deaf ) 
bresent status statement for the education and rehabilitation   of the deaf 
and hearing imbaired in city of Benghazi and its relationship aspect of 
study and knowledge of the impact type( male  female )and the presence 
of another child is deaf in thefamily ,and the impact of study level which 
has any child (Elementary preparatory )  on the psychological and social 
compatibility and school. (the study sample consistedof(70)deaf 
child,including( 40male30female and applied them list estimate 
compatibility for deaf children by Mr. Abdul wahab a full afullknowledge 
of the levle of bsychological  adjust ment social and school I have deaf 
children  and consisted list of 50 vertepra on  the three dimensionsof 
bsychologicaladjustment22,social harmony16,school 12 and achieved a 
researcher from the sincerity of the tool using sincerity content through 
presentation to a group of specialists and through coefficient internal 
consistency what has been verified consistency using coefficient alpha 
cronbach through retesting the study found that  deaf children have by 
myself and social and psychological, and teachers,good art that there are 
positive relationship between  degrees of attainment and degrees of 
psychological adjustment,social and school where the correlation 
coefficient between bsychological adjustment and academic achievement 
0. 25  whil the correlation coefficient between the social consensun when 
denote 05  0, as shown there were no significant differences between 
males and femalesin grades social consensus and school study also 
demonstrated that there are  no significant differences between deaf 
children  who are in their cases deaf other  and children who do not exist 
in the families of deaf other psychological and social compatibility and 
teacher  showed no the school obtainad 0.41,with acoefficient of 
correlation  between combliance  school and academic achievement 0.37, 
all of which function at 01  0,  the study found a significant statistical 
differences between malesand females in thedegrees of psychological ad 
just ment in favor of females significant differences in psychological at 
the primary and middle school   the study found some of the 
recommendations and proposals  including the need to provide more 
teachers  psychologists social worker ,with the need to document thelink 
between the school and the famly to secure the connection between them  
to work together for the benefit  of the child  and provide an opportunity 
for the disapled child acousticallyfor life and the encouragement to 
participate in various activities. 
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