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  ملخص الدراسة 
الثانويـة  واالجتاهات الوالدية يف التنشئة  كما يدركها الطالب الصم  باملرحلة املتوسـطة  ((  :عنوان الرسالة

  )) وعالقتها مبفهوم الذاتبالعاصمة املقدسة 
  . تقوم الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي:  منهج الدراسة

الباحث بتطبيق دراسته على مجيع أفراد جمتمع الدراسـة باملرحلـة املتوسـطة والثانويـة     قام  :راسةعينة الد
  .موزعني على أربعة برامج) طالبا ٨٣( املتواجدين وقت التطبيق ووصل عددهم 

  :أدوات الدراسة
  م٢٠٠٣مقياس مفهوم الذات من إعداد احلريب  -١
 .م١٩٨٧م ماإمقياس التنشئة الوالدية املدركة من إعداد  -٢

  : نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

 ،كمـا  ٠.٤٨٠= ارتباطا إجيابيا مبفهوم الذات ر ارتباط أسلوب التنشئة التقبل املدرك الجتاه األم -  ١
  ٠.٣٥٦-= ارتبطت التفرقة املدركة سلبيا مع مفهوم الذات ر

، كما   ٠.٣٩٣= تباطا إجيابيا مبفهوم الذات رار  بارتباط أسلوب التنشئة التقبل املدرك الجتاه األ -  ٢
أي أن مفهوم الـذات يصـبح   ،  ٠.٢٥٣ -= ارتبطت التفرقة املدركة سلبيا مع مفهوم الذات ر
 .حنو صمم ابنه بفرقة يف املعاملة متثل اجتاه األأكثر سلبية كلما أدرك الطفل األصم أن هناك ت

  . وإدراك األب، داخل العينة متيز بني إدراك األم  هناك فروق -  ٣
 –التفرقـة  املدركـة و  )األم(املساواة  –بني التفرقة  أن هناك تفاعال مؤثرا توصلت نتائج الدراسة -  ٤

أي أن ذلك ميثل التأثري القوي إلدراك الطفل السوي  املدركة يف منو مفهوم الذات )األب(املساواة 
  .صماألالتفاق األبوين يف االجتاه حنو أسلوب التنشئة الوالدية للطفل 

أن طـالب  أي ؛ الصفوف الدراسـية   ىلبني اموعات املنتمية إإحصائية توجد  فروق ذات داللة  -  ٥
 ،األب حنو أسلوب االسـتقالل  الجتاهوالصف الثاين املتوسط  أكثر إدراكا ، الصف الثاين الثانوي 

  .م حنو نفس األسلوب يف التنشئة ومل تظهر نفس الفروق يف إدراك اجتاه األ
األم متيل لصاحل الصفوف العليا، كـال الصـفني    تقبليف إدراك وق ذات داللة إحصائية توجد فر -  ٦

وقد صدقت هـذه   ،ذلك دال للنضج املعريف واالجتماعي للعينة الثاين والثالث الثانوي وقد يكون
وية فقد جاءت الفروق لصاحل املرحلة الثان) ثانوية/ متوسطة (وفقا ملتغري املرحلة  عند حتليلها هالنتيج

الفروق يف إدراك التقبل جاءت لصاحل اموعـة   أناألم املدرك، كما يؤكد فرضية النضج  تقبليف 
 . فأكثر  اًعام١٨العمرية  

  :التوصيات 
  . تهمإقامة دورات إرشادية لآلباء الذين لديهم أبناء صم لزيادة إدراكهم ملتطلبات تربي -  ١
ية واالبتعاد عن أساليب التنشئة السلبية  ملا هلا مـن  ألساليب التنشئة اإلجياب اآلباء وإرشادهم توجيه -  ٢

  .أثر يف مفهوم الذات
  .جيابية ملا هلا من أثر يف مفهوم الذات يف أساليب التنشئة اإل)  األم،  األب(  اآلباءأمهية اتفاق  -  ٣
حيث وجد تباين يف ذلـك مـن خـالل    ،االهتمام بالربامج التربوية املقدمة للطالب  يف املدارس  -  ٤

  .جالربام
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Abstract 
Title: " Parental Trends in Bringing up as been Realized by Intermediate and Secondary 
Stages Deaf Students in Holy Makkah and Their Relation to Self Concept".  
Methodology: The study is based on descriptive linking methodology.  
The study sample: The graduator has applied his study for all study community in both 
intermediate and secondary stages that were found at that time (n =83), distributed in four 
programs.  
The study tools:  
1- Self concept measure presented by Al Harby in 2003AD.  
2- Recognized parental bringing up measure presented by Emmam in 1987AD.  

The Results:  
1- There is a positive correlation between the mother realized acceptance bringing up 

style and self concept ( r= 0.480), but realized discrimination was negatively 
correlated with self concept ( r= -0.356 ).  

2-  There is a positive correlation between the father realized acceptance bringing up 
style and self concept ( r= 0.393), but realized discrimination was negatively 
correlated with self concept ( r= -0.253 ),the more father discrepancy in treatment 
with deaf son, the more negative self concept the child would become.  

3- There are inner differences between father and mother realization. 
4- There is an effective reaction between discrepancy- equity, realized mother and 

discrepancy- equity realized father in self concept development, it means that it acts 
as the most effect of normal child realization of parents agreement toward the deaf 
child bringing up. 

5- There are statistically significant differences between the groups belong to grades, the 
second intermediate and secondary students have more realization of father trend  
toward independency, the same differences weren’t realized in mother trend toward 
the same style of bringing up. 

6- There are statistically significant differences in mother acceptance realization for the 
interest of higher grades( second and third secondary), it may indicate the cognitive 
and social maturity of the sample, this result was valid when tested according to  
intermediate\ secondary) variable, the differences were for secondary stage interest in 
mother realized acceptance, the maturity hypothesis assured that the differences in 
realization acceptance were for the interest of the group aged( 18) years old or over.  
Recommendations:  

1- To prepare directing   courses for fathers who have deaf children to increase their 
realization toward these children requirements. 

2 - Fathers direction toward positive bringing up and keeping away from negative one as 
it has a bad effect on self concept. 

3- The importance of parents( father, mother) agreement in positive bringing up styles 
as they have good effects on self concept.  

4- To care about the educational programs for school students as there were differences 
through programs. 
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  داءـــــــــإه

  

اهدي هذا اجلهد إىل من كان له الفضل علي بعد ا إىل مصدر 
يف جهدهم  الفخر واالعتزاز والدي اللذان كانا يعمالن كل ما

ــرزقين برمهــا وحســن      ــي أســأل ا أن ميــد يف عمرمهــا وأن ي مــن أجل
ىل زوجيت وأبنائي الذين ضـحوا  إكما أهدي هذا اجلهد . رعايتهم 

إىل كـل هـؤالء أهـدي    . وني عناء البحث والتحصـيل  من أجلي وقامس
 .هذا العمل املتواضع حبا وعرفانا 
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  شكر وتقدير
احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على رسـول ا وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني ومـن سـار علـى         

  :هنجه إىل يوم الدين وبعد 
وهبين من صرب وطاقة وهدى وتوفيق ختطيت أشكر ا سبحانه وتعاىل على توفيقه وعونه على ما 

  .به الصعاب الجناز هذا العمل 
: ثم أتفضل بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل سـعادة األسـتاذ الـدكتور    

إهلامي عبد العزيز إمام  على تفضله باإلشراف على الرسالة ودعمه ورعايته وجهده الدؤوب منذ بدء العمل 
كــان لتوجيهاتــه وأرائـه الســديدة بـالغ األثــر يف إثــراء العمـل والتغلــب علـى كــثري مــن      حتـى النهايــة ولقـد   

كمــا أتقــدم جبزيــل الشــكر وعظــيم  .املصــاعب الــيت واجهــت الباحــث فجــزاه ا عــين خــري اجلــزاء   
هشام خميمـر   : حممد أملري وسعادة الدكتور :سعادة األستاذ الدكتور: االمتنان لألستاذين الفاضلني 

فضال مبناقشة خطة حبث الرسالة وتقديم التوجيـه واإلرشـاد ليخـرج هـذا العمـل علـى أحسـن وجـه         اللذين ت
 كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذين الكرميني اللذان تفضال مبناقشة هذه الرسالة األستاذ .بإذن ا

راجيـاً  هشام خميمـر ،  / عبد املنان معمور مال بار  رئيس قسم علم النفس والدكتور / الدكتور 
كما أتقـدم خبـالص الشـكر والعرفـان جلامعـة أم القـرى مبكـة        ،    احسن ظنهم عندمن ا أن أكون 

املكرمة اليت منحتين هذه الفرصة إلكمال مسريتي العلمية كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل عميد 
ه هـ ار علـى توجي رئيس قسم علم النفس األستاذ الدكتور عبد املنان معمور مـال بـ  اىل كلية الرتبية و

وحسن متابعته واهتمامه بطالب العلم نسأل ا أن جيعل ذلك يف موازين حسناته كما أشكر أعضـاء  
هيئة التدريس بقسم علم النفس لدعمهم وجهودهم املتواصلة معنا وتفانيهم وعطـائهم املسـتمر يف   

لعامـة للرتبيـة والتعلـيم    نشر العلم واملعرفة فجزاهم ا خري اجلزاء كمـا أتقـدم بالشـكر لـإلدارة ا    
مبنطقة مكة املكرمة ممثلة مبـديرها العـام ومنسـوبيها ومـدراء بـرامج األمـل امللحقـة باملرحلـة املتوسـطة          

انات وكان هلم جهد خاص وهم األستاذ لذين سامهوا معي يف توزيع االستبوالثانوية واألخوة الزمالء ا
الثقفي  وكل الزمالء املعلمـني يف   براهيمإ:  ستاذ حيي اللهييب واأل: حممد نور تركستاني واألستاذ : 

الطالب  الربامج امللحقة لتعاوهنم وجهدهم يف إظهار العمل بالشكل املطلوب والشكر موصول لكل
كما أشكر كل من كان له جهد يف هذه الرسالة ومل يرد ذكره .انات الذين أجابوا على االستب

 أسال أن جيعل عملنا خالص لوجهه وأن جيعل يف عملنا هذا خري وا. وليعلم أن مكانته يف القلب حمفوظة 
  على نبينا حممد صـلى ا رب العاملني وسالم على املرسلني وصلى ا  لديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن احلمد

  .         عليه وسلم 
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 قائمة احملتويات
 الصفحة املوضــــــــــــوع

  ملخص الدراسة
  للغة االجنليزيةملخص الدراسة با

  اإلهداء
  شكر وتقدير

  قائمة احملتويات
  قائمة اجلداول
 قائمة املالحق

  أ
  ب
  ج
  د
  هـ
  ط
 ل

  مدخل إىل الدراسة: الفصل األول 
  مقدمة   −
  مشكلة وتساؤالت الدراسة  −
  أهداف الدراسة −
  أمهية الدراسة −
  حدود الدراسة −
  مصطلحات الدراسة −

٢  
٥  
٧  
٨  
٩  
١٠  

  ري والدراسات السابقة اإلطار النظ: الفصل الثاني 
  :اإلطار النظري : أوال
  :الوالدية يف التنشئة مفهوم االجتاهات  - ١

  مراحل تكوين االجتاه  −
  مكونات االجتاه  −
  تغري االجتاهات  −
  التنشئة االجتماعية  −

١٣  
١٣  
١٤  
١٥  
١٥  
١٦  



 و 
 

 الصفحة املوضــــــــــــوع

  أهداف التنشئة  −
  األسرة ودورها يف التنشئة  −
  السلوك األسري وأثرها على شخصية املعوق  اتدينامي −
  باء يف عملية التنشئةدور اآل −
  العالقة األسرية وأثرها يف التنشئة −
  العالقة بني الوالدين والطفل  −
  أساليب املعاملة الوالدية للمعوقني −
  نظريات التنشئة االجتماعية −

  :مفهوم الذات   - ٢
  منو مفهوم الذات  −
  الطبيعة االجتماعية للذات  −
  املؤثرات االجتماعية يف مفهوم الذات  −
  ذات قياس مفهوم ال −
  نظريات مفهوم الذات −
  مفاهيم الذات االجيابية والسلبية −
  األسباب اليت تؤدي إىل تكوين مفهوم الذات −

  :اإلعاقة السمعية  - ٣
  اإلطار التارخيي لرعاية ذوي اإلعاقة السمعية  −
  مفهوم اإلعاقة السمعية −
  أنواع اإلعاقة السمعية  −
  تصنيف اإلعاقة السمعية حسب شدة الفقدان السمعي −
  ف اإلعاقة السمعية حسب العمر عند اإلصابة  تصني −

١٩  
١٩  
٢٠  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٣٠  
٣٣  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٣  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٧  
٥٠  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
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 الصفحة املوضــــــــــــوع

  الفحص والتشخيص املبكر  −
  العوامل املسببة لإلعاقة السمعية  −
  الوقاية من اإلعاقة السمعية  −
  قياس السمع  −
  طرق التواصل مع األصم  −
  أجزاء األذن  −
  وضعف السمعالفروق الفردية بني الصم  −
  الطرق املختلفة الختبار السمع −
  أنواع معينات السمع  −

  : الدراسات السابقة:  ثانياً
  فروض الدراسة : ثالثاً 

٥٤  
٥٥  
٥٨  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦١  
٦٢  
٦٥  
٧٨  

  إجراءات الدراسة امليدانيةمنهج و: الفصل الثالث
  منهج الدراسة  −
  جمتمع الدراسة  −
  سةعينة الدرا −
  أدوات الدراسة −
  اإلحصائية املستخدمة يف البحث  األساليب −

٨٠  
٨٠  
٨٠  
٨٥  
٩٥  

  وتفسريها ومناقشتهاالدراسة نتائج : الفصل الرابع 
 :نتائج الفروض : أوالً 

 .نتائج الفرض األول  −
 .نتائج الفرض الثاين  −
 .نتائج الفرض الثالث −

٩٧  
٩٧  
٩٧  
٩٨  
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 الصفحة املوضــــــــــــوع

 .نتائج الفرض الرابع  −
 .نتائج الفرض اخلامس  −
 .رض السادس نتائج الف −

  .تفسري النتائج : ثانياً 

٩٩  
١٠١  
١٠٣  
١١٩  

  ملخص الدراسة: الفصل اخلامس 
 . ملخص النتائج  −
 . التوصيات  −
  .البحوث املقترحة  −

١٢٧  
١٢٨  
١٢٩  

  قائمة املصادر واملراجع
  املراجع العربية  −
 املراجع األجنبية −

  

١٣٠  
١٣٨  
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  قائمة اجلداول
  الصفحة  دول ــــــــــــــــنوان اجلـــــــــــع  الرقم
  ٨١  لصف الدراسي الذي ينتمي إليه الطالبصائص عينة الدراسة وفقاً لخ  ١
  ٨١  اليمىن  باألذن توزيع العينة وفقا للربنامج شدة السمع  ٢
  ٨٣  اليسرى باألذنتوزيع العينة وفقا للربنامج شدة السمع   ٣
  ٨٥   توزيع العينة وفقا للمرحلة الدراسية  ٤
  ٨٩  معامالت االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية ملقياس التنشئة الوالدية   ٥
  ٩٠  معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية املكونة ملقياس التنشئة   ٦
  ٩١  حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس التنشئة الوالدية   ٧
  ٩٣  معامل االتساق الداخلي ملقياس مفهوم الذات   ٨
  ٩٤  قياس مفهوم الذات حساب ثبات التجزئة النصفية مل  ٩
  ٩٤  تصحيح العبارات تبعاً إلجابة املفحوص ملقياس مفهوم الذات   ١٠
  ٩٥  تصحيح العبارات السلبية ملقياس مفهوم الذات   ١١
  ٩٧  كما يدركها الصم ومفهوم الذات) األم ( معامالت االرتباط بني أساليب التنشئة   ١٢
  ٩٨  كما يدركها الصم ومفهوم الذات) األب(ت االرتباط بني أساليب التنشئة معامال  ١٣
) ت(لدى الطالب الصم باستخدام اختبار  ) أب/ أم  (الفروق بني أساليب التنشئة  ١٤

  للقيم املرتبطة 
٩٨  

  ١٠٠  مفهوم الذات يفكما يدركها الصم وتأثريه ) األم / األب (أسلوب التنشئة املدركة تفاعل   ١٥
الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف مفهوم الذات وفقاً   ١٦

  ملتغري الصف الدراسي  
١٠١  

يف مفهوم الذات وفقاً ملتغري العمر ) ت(الفروق بني اموعات باستخدام اختبار   ١٧
  الزمين 

١٠١  

الذات وفقاً  الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف مفهوم  ١٨
  ملتغري نوع الربنامج 

١٠٢  

اختبار الفروق بني اموعتني يف مفهوم الذات لدى الطالب الصم وفقاً ملتغري   ١٩
  املرحلة الدراسية 

١٠٢  

اختبار الفروق ملفهوم الذات لدى الطالب الصم وفقاً ملتغري شدة إعاقة األذن اليمىن   ٢٠
  .للقيم املستقلة ) ت( باستخدام اختبار 

١٠٣  
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  الصفحة  دول ــــــــــــــــنوان اجلـــــــــــع  الرقم
اختبار الفروق يف مفهوم  الذات لدى الطالب الصم وفقاً ملتغري شدة إعاقة األذن   ٢١

  للقيم املستقلة ) ت ( اليسرى باستخدام اختبار 
١٠٣  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كورسكال واالس يف إدراك التبعية   ٢٢
  االستقالل صورة األم وفق متغري الصف الدراسي 

١٠٤  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كورسكال واالس يف إدراك التبعية   ٢٣
  االستقالل صورة األب وفق متغري الصف الدراسي 

١٠٤  

الفروق بني اموعات باستخدام كورسكال واالس يف إدراك التذبذب االتساق   ٢٤
  صورة األم وفق الصف الدراسي 

١٠٥  

كورسكال واالس يف إدراك التذبذب االتساق  الفروق بني اموعات باستخدام  ٢٥
  صورة األب وفق متغري الصف الدراسي

١٠٥  

رفض التقبل لالفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك ا  ٢٦
  وفق متغري الصف الدراسي  صورة األم

١٠٥  

) لتقبلكال واالس يف إدراك الرفض االفروق بني اموعات باستخدام كروس  ٢٧
  وفق متغري الصف الدراسيصورة األب 

١٠٦  

س يف إدراك التفرقة عات باستخدام اختبار كروسكال واالالفروق بني امو  ٢٨
  وفق متغري الصف الدراسي املساواة صورة األم

١٠٦  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التفرقة   ٢٩
  متغري الصف الدراسي وفقاملساواة صورة األب 

١٠٧  

اختبار الفروق بني اموعات يف اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية على   ٣٠
  وفق متغري الصف الدراسيمقياس التنشئة صورة األم 

١٠٧  

الس يف الدرجة الكلية على ام اختبار كروسكال واالفروق بني اموعات  باستخد  ٣١
  ق متغري الصف الدراسيوفمقياس التنشئة صورة األب  

١٠٧  

لدى الطالب الصم وفقا ملتغري ) أم ( لفروق الفروق بني أساليب التنشئة ار اختبا   ٣٢
   املرحلة الدراسية

١٠٨  

لدى الطالب الصم وفقا ملتغري املرحلة ) األب ( اختبار الفروق بني أساليب التنشئة   ٣٣
  الدراسية 

١٠٩  

  ١١٠  األم وفق متغري العمر الزمين للمفحوصني الفروق يف أساليب التنشئة صورة  ٣٤
  ١١١  الفروق يف أساليب التنشئة صورة األب وفق متغري العمر الزمين للمفحوصني  ٣٥
  ١١٢الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التبعية   ٣٦
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  الصفحة  دول ــــــــــــــــنوان اجلـــــــــــع  الرقم
  االستقالل صورة األم وفق متغري نوع الربنامج 

٣٧  موعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التبعية الفروق بني ا
  االستقالل صورة األب وفق متغري نوع الربنامج

١١٢  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب   ٣٨
  واالتساق صورة األم وفق متغري نوع الربنامج

١١٢  

تبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب الفروق بني اموعات باستخدام اخ  ٣٩
  واالتساق صورة األب وفق متغري نوع الربنامج

١١٣  

 –الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك الرفض   ٤٠
  التقبل صورة األم وفق متغري نوع الربنامج

١١٣  

 –إدراك الرفض الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف   ٤١
  التقبل صورة األب وفق متغري نوع الربنامج

١١٤  

 –الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التفرقة   ٤٢
  املساواة صورة األم وفق متغري نوع الربنامج

١١٤  

 –الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التفرقة   ٤٣
  اواة صورة األب وفق متغري نوع الربنامجاملس

١١٥  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية على   ٤٤
  مقياس التنشئة صورة األم وفق متغري نوع الربنامج

١١٥  

الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية على   ٤٥
  ئة صورة األب وفق متغري نوع الربنامجمقياس التنش

١١٥  

لدى الطالب الصم وفقاً ملتغري ) صورة األم (اختبار الفروق بني أساليب التنشئة   ٤٦
  للقيم املستقلة ) ت(شدة إعاقة األذن اليمىن باستخدام اختبار 

١١٦  

تغري لدى الطالب الصم وفقاً مل) صورة األب (اختبار الفروق بني أساليب التنشئة   ٤٧
  للقيم املستقلة) ت(شدة إعاقة األذن اليمىن باستخدام اختبار 

١١٧  

اختبار الفروق بني أساليب التنشئة صورة أم لدى الطالب الصم وفقاً ملتغري شدة   ٤٨
  للقيم املستقلة ) ت(إعاقة األذن اليسرى باستخدام اختبار 

١١٨  

الب الصم وفقاً ملتغري شدة اختبار الفروق بني أساليب التنشئة صورة أب لدى الط  ٤٩
  للقيم املستقلة ) ت(إعاقة األذن اليسرى باستخدام اختبار 

١١٨  
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  املالحققائمة 
  

  الصفحة   عنـــــــــــــــــوان امللحق  الرقم

  ١٤٠  االستبانة يف صورا األولية   ١

  ١٤٥  قائمة بأمساء احملكمني   ٢

  ١٤٧  االستبانة يف صورا النهائية   ٣

  ١٥٧  ب عميد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي خطا  ٤

التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحث بتطبيق  مديرخطاب عميد كلية التربية إىل   ٥

  االستبانة

١٥٩  

  ١٦١  خطاب مدير التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحث يف تطبيق  االستبانة  ٦
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  مدخـــل إىل الدراســـة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخـــل إىل الدراســـة

 الفصل األول

  

  : ویشتمل على النقاط التالیة

  .مقدمة  −

 .مشكلة الدراسة −

 . أھداف الدراسة −

  . الدراسة أھمیة −

 . حدود الدراسة −

 .صطلحات الدراسةم −
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  :مقدمة 
ولوال هذه اإلعاقة ما كان  ، الطفل األصم طفل عادي ال ينقصه إالّ حاسة السمع

بينه وبني الطفل العادي أي فارق عقلي ونفسي ، ولكن هذه الفكرة مل تصل هلا البشرية 
فكانت  ،أن يكون إنساناًإالّ يف وقت متأخر فكانت اتمعات القدمية تنكر على األصم 

وقـد اتضـحت   . بالء من السماء نزل عليه فأفقده عقله ونطقـه   أنهتنظر إليه على 
اجتاهات العامل القدمي حنو اإلعاقة السمعية يف كتابات  هيبوقراط وأرسطو وبلني  الـذين  
ن كتبوا عن األصم كأنه كائن غري إنساين وإنه أقرب إىل احليوان واألنعام وأحط قدراً م

وتغري هذا االجتاه عام . وظلت هذه النظرة سائدة حىت أواخر القرن الثامن عشر. العبيد 
م حيث ظهرت أول مدرسة موضوعية دف إىل تربية األصم واألبكم والسعي ١٧٧٩

أفضل النتائج ألا مل تقـم   ميكن من إنسانيتهم ولكنها مل تعطإىل االرتقاء م وإنقاذ ما 
قامت دراسات ألقـت   والعشرونالتاسع عشر  نيو يف القرن. ةعلى  أسس علمية رصين

وساعدتنا على فهـم  ،  من الظلمات االضوء على حقائق كثرية حول الصم بددت كثري
  )  م١٩٨٢،  السبيعي. ( الكثري من اخلصائص النفسية والعقلية واالجتماعية لألصم

على العامل احمليط به تعترب حاسة السمع الوسيلة اليت من خالهلا يتعرف اإلنسان  و
قدرات  يفومن هنا فإن فقد السمع أو نقصه يؤثر . من أشخاص وأصوات ويتفاعل معها
  ) . هـ١٤١١،  شحرور.  ( الطفل ومنوه النفسي واالجتماعي

                                    ې   ې  ې  ې  چ  : تعـاىل  اهللا قال

  ).٧٨: النحل( چ

Schein and Delkويذكر  شني و ديلك يف    من أصل عشـرة   ةأن تسع 1974,
وتشـري هـذه   . ن الصممها من يعاين مئليس من بني أعضا أسرأطفال صم يولدون من 

 يف كنف أبوين غري مهيئني للتعامل مع مثل هـذه  نشأن الطفل األصم قد يأاحلقيقة إىل 
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ة حيويـة ـم   خربام اخلاصة يف اختاذ قرارات تربوي ىن علافقد يعتمد الوالد. اإلعاقة
الطفل األصم، وقد ال ميتلكان من العاطفة الطبيعية ما قد يهـديهم إىل االسـتجابات   

 virginia in:P. Prado ,1995, p:11)( .  الصحيحة

واألسرة هي املصدر الطبيعي للتفاعل والتنشئة االجتماعية للطفل، لذا فالعالقـة  
علماء الـنفس علـى اخـتالف     لذا جند أن. جدا يف منو مفهوم الذات مهمةالوالدية 

مواقفهم النظرية يتفقون على أمهية العالقة بني الوالدين واألبنـاء يف مراحـل العمـر    
و من ذوي االحتياجات أوا أصحاء املختلفة بالنسبة لتوافقهم ومنو شخصيام سواء كان

د اخلاصة،  وذلك من خالل ممارسات الوالدين وأساليبهما يف معاملة األبناء مما يسـاع 
، حسـني  ( دام ما يغايرهااهتمامات وانع على تنمية قدرات معينة وكف أخرى وتولد

  ) م١٩٨١

تكوين الطالب النفسي  علىيف التأثري  اًههموجند أن أساليب التنشئة تلعب دورا 
فقـد   ، واالجتماعي وجند أن هناك تنشئة اجتماعية سليمة وتنشئة اجتماعية غري سليمة

إىل تكوين أمناط سلوكية غري مرغوب فيها والذي نعنيه هنا حتدث بعض األخطاء تؤدي 
املتبعة  األساليببأساليب التنشئة االجتماعية هو استمرارية أسلوب معني أو جمموعة من 

  ) . م٢٠٠٢،  أمحد. ( يف التربية والتنشئة يكون هلا األثر يف تشكيل الشخصية 

إعاقته وتلعب دورا كبريا يف وإذا كان املعاق مسعيا يعيش يف عامل خاص به حتدده 
 ، حيتاج إىل نوع خاص من العون والرعايـة  هحياته وخرباته وتفاعالته مع اآلخرين فإن

نه يعاين أكون مستقال مثل األسوياء  والشك يتعلم كيف ي ألنويف نفس الوقت حيتاج 
ـ   اكثري اة من املشكالت السلوكية واالنفعالية نتيجة للصعوبات اليت يواجههـا يف احلي

الدية لألبناء الصم اليت يسودها أساليب املعاملة الو أنوالشك  . كانعكاس هلذه اإلعاقة
عن نفسه مـن   ااجيابي ماًون مفهوق التقبل والرضى جتعله يكّالتشجيع والعمل على حتقي
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خالل ما يدركه عن ذاته ومن خالل نظرة اآلخرين له مثل الوالدين مما جيعله يتحـرك  
لب علـى املشـكالت الـيت    لتحسني أوضاعه واالعتماد على نفسه والتغ اًاجيابي اًحترك

  ) . م١٩٨٥،  املسلماين. (تواجهه 

أن اجتاهات التنشئة  Warren and Hasenstab (1986)تاب ينويؤكد وورن و هاز
 االعاقـة األطفـال ذوي   ىضل املنبئات بنمو مفهوم الذات لـد الوالدية للطفل من أف

طريقـة   يفالصـمم   تؤثر االجتاهات الوالدية حول معـىن و. ةوالعميق ةاحلاد ةالسمعي
النمو النفسي االجتماعي للطفل خاصة ما يتعلق  يفمعاملتهم للطفل األصم وبالتايل تؤثر 

كما أن اجتاه األسرة حنو الطفل وإدراكه لذلك االجتاه وما . personalityبنمو الشخصية 
د حيدد شكل سـلوكياته وتفاعالتـه   قد ينتج عن هذا اإلدراك من مشاعر جتاه ذاته ق

 ,bi er 1987وتدعم كـثري مـن الدراسـات    . االجتماعية البينشخصية يف املستقبل

Hasenstab 1982  ن يقبـل  أيه، ينتج عن ذلك نه مقبول من والدأأنه حني يدرك الطفل
 لويب وسارجياين  كما يشري. القبول يف كل من حييطهن يشيع هذا أ مالًأذاته ويتطلع 

Loeb and Sarigiani 1986  ًحامساً أن القبول الوالدي إلعاقة طفلهم السمعية يعد عامال 
  (Virginia in: P.Prado  ,1995, p: 11)  يف تكوين مفهوم الذات لطفلهم ومنو شخصيته

اإلعاقة السمعية الشـديدة   يمناه املرء يدركه، فقبول الطفل ذوليس كل ما يت
فقد الحظ نيمـان وشـني   .وهبها اهللا مثل ذلك الطفلعملية صعبة تواجه األسر اليت 

١٩٨٧ Neiman and Schein  الوالدين جتاه الصعوبات  ىأن االستجابات السائدة لد
كمـا الحـظ   . اليت يواجهها طفلهم هي األسف واحلزن واإلحباط والشعور بالـذنب 

ثـل  دي اىل اجتاهات والديـه م ان تلك االستجابات قد تؤ Greenberg 1980جرينربج 
  disciplinarian، التدخل املفرط ، أو احلماية الزائدة ، أو اجتاه انضباطي صارم النبذ

(Virginia in: P. Prado, 1995, p: 11) 



٥ 
 

رتباك من أن شعور األبوين باخلجل واال)  meadow ١٩٧٦ميدو (كما وضح 
ك يقـوم  نتيجة لذل. معه مساعدته أو حىت التواصل عاطفياً ميكنهما منابنهم األصم لن 

من  الطفل األصم باستدماج  مشاعر وانفعاالت والديه املتوجهة لذاته حيث تصبح جزءاً
ذين ينكران إعاقة طفلهم السمعية، لويف حالة الوالدين ال صورة الذات أو مفهوم الذات

راته  مما قد يعـوق قـدرة   الطفل حول قد ىلإفقد يرسالن رسائل غامضة وال شعورية 
هذا اإلنكار يعكس االجتاهات الوالدية اليت قد . ع إعاقته السمعيةالتواؤم م ىالطفل عل

 .املرتبطة بإعاقته السـمعية  negative identityتدفع الطفل جتاه مشاعر اهلوية السلبية 

(Virginia in:P. Prado ,1995, p: 2)  

 قاًامع  سواء كان ، وعلى الرغم من أمهية السلوك الواقعي لألب واألم مع االبن
فإن االبن ميكن أن يتلقاه ويدركه بطريقة خمتلفة ، ولذلك فإن طريقـة   ، قاري معأو غ

إدراك االبن لسلوك األب واألم هو العامل احلاسم الذي يرتبط بتوافقه ومفهومه لذاتـه  
الديـة يف  عرفة العالقة بني االجتاهـات الو والدراسة احلالية حماولة مل. ويؤثر يف سلوكه 

لطالب الصم باملرحلة املتوسطة والثانويـة بالعاصـمة املقدسـة    التنشئة كما يدركها  ا
  . وعالقتها مبفهوم الذات 

  :مشكلة الدراسة
 كبرياً يتفق علماء النفس االجتماعي أن لالجتاهات أمهية كبرية ألا تلعب دوراً

يف توجيه السلوك االجتماعي للفرد يف كثري من مواقف احليـاة االجتماعيـة ومتـدنا    
عن كوا من النواتج املهمة لعملية  فضالً ، دقة عن سلوكه يف تلك املواقفبتنبؤات صا

  ) م٢٠٠١،  وحيد.   ( التنشئة االجتماعية 

خاصـة مـا يتعلـق بنمـو      ، تعترب نتائج البحوث يف ميدان اإلعاقة السمعيةو
الطفل األصم، وعالقة ذلك بإدراك الطفل الجتاهـات   ىصية ومفهوم الذات لدالشخ
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وحنن ال زلنا حباجة إىل . غري حامسة يف توضيح هذه العالقة  ، لوالدية احمليطة بهالتنشئة ا
الكثري من الدراسات لكي نعرف هذه الفئة ونتوصل إىل الطرق والوسائل اليت تأخـذ  

فمفهوم الـذات  . بأيديهم لكي يعيشوا يف توافق نفسي مع أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم
ن حياة األصم والذي يعاين من صعوبات يف السمع جوانب كثرية م يفاملنخفض قد يؤثر 

من  ىخراملدرسة ، األسرة واملظاهر األأدائه لدوره االجتماعي يف العمل ،  يفمثل التأثري 
ن لذا فتوجيه البحث العلمي لدراسة هذه الفئة من اتمع ستكو. العالقات البينشخصية

ي، ويف إطار من تعميق فهمنا للعالقة رشاد النفسي والتربوبعاد تطبيقية يف جماالت اإلأله 
 بني مفهوم الذات واجتاهات التنشئة الوالدية حنو الصم وضعاف السمع ميكـن تعزيـز  

ستراتيجيات تدخل عالجية سلوكية وأسرية مناسـبة  إوتقوية مفهوم الذات عرب ابتكار 
  .ه الفئةذهل

  :ؤالت التالية اجابة عن التسوميكن حتديد مشكلة الدراسة يف اإل

يف التنشئة كما يدركها الطالب الصم باملرحلة   األم هل توجد عالقة بني اجتاهات - ١
 املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات ؟ 

هل توجد عالقة بني اجتاهات األب يف التنشئة كما يـدركها الطـالب الصـم     - ٢
 باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات ؟  

يف  يف درجة إدراك الطالب الصم باملرحلة املتوسـطة والثانويـة   توجد فروق هل - ٣
 ؟ اجتاهات كل من اآلباء واألمهات يف التنشئة

وإدراكه ) األم(بني إدراك الطالب األصم الجتاهات  دال للتفاعل هل يوجد تأثري - ٤
  مفهوم الذات لديه؟ يفيف التنشئة )  األب(الجتاهات 

عمر ، املرحلة ال الصف، ( ملتغريات وفقاً فهوم الذاتهل توجد فروق يف متغري م - ٥
  ؟) عاقة السمعية ، نوع الربنامج الدراسية ، شدة اإل
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 ترجـع  التنشئة االجتماعيـة  ساليبيف إدراك الطالب الصم ألهل توجد فروق  - ٦
، نـوع  ، شدة اإلعاقة السـمعية  العمر ، املرحلة الدراسية الصف ، (ملتغريات 
 .)الربنامج

  :راسةأهداف الد
من األهداف اليت سنسعى  اًتساؤالت الدراسة سوف حندد عدد عنلكي جنيب  

مبا يشتمل عليه من إجراءات  املقارن رتباطيبواسطة املنهج العلمي الوصفي اال لتحقيقها
  : وأدوات وهي كالتايل

اجتاهات األم يف التنشئة كما يدركها الطـالب الصـم   بني عالقة ال التعرف على - ١
  . توسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات باملرحلة امل

اجتاهات األب يف التنشئة كما يدركها الطالب الصـم   بني عالقةالتعرف على ال - ٢
  .  باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات 

 )اآلباء واألمهات(كل من الجتاهات  التعرف على الفروق يف درجة إدراك األبناء - ٣
 .التنشئة يف

وإدراكـه  ) األم(تفاعل بني إدراك الطالب األصم الجتاهات الالكشف عن تأثري  - ٤
  .مفهوم الذات لديه يفيف التنشئة )  باأل(الجتاهات 

العمر، املرحلة  الصف ، ( يف ضوء كل من مفهوم الذات يفالكشف عن الفروق  - ٥
  .ة الدراسةلدى أفراد عين )الدراسية، شدة اإلعاقة السمعية، ونوع الربنامج

 وفقـاً ليب التنشئة االجتماعية سايف إدراك الطالب الصم ألالكشف عن الفروق  - ٦
نوع ،، شـدة اإلعاقـة السـمعية   املرحلة الدراسية العمر، الصف ،  (ات ملتغري

 ). الربنامج
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  :  همية الدراسةأ
   : يف جانبيها النظري والتطبيقي كما يلي هذه الدراسة  أمهية توضيح كمنوي

  :النظریة  یةاألھمـ ١

وعالقتها مبفهـوم الـذات   ألبنائهم الصم  اآلباءالتعرف على أساليب تنشئة  أمهية ـ أ
 هلا دور  التنشئةسرة وما يدور فيها من عالقات وأساليب خمتلفة يفألحيث تعترب ا

مثـل دراسـة    مـن الدراسـات   اًما أكدته عـدد  ابناء  وهذيف حياة األ فعال
فاألسـرة هـي اجلماعـة    )  م٢٠٠٧، نصر( ودراسة ) م ٢٠٠٣محن، رعبدال(

اعي الذي يطلق ملكاتـه  وىل يف اتمع اليت متد الطفل بالتراث االجتمالتربوية األ
شبع فيه حاجات الطفل اجلسمية والنفسية وعليهـا  ا اال الذي توقواه كما إ

 بناء فنوع العالقة اليت تنشأ بني الوالـدين توقع نضج الشخصية االجتماعية لألي
مفهوم الذات يساهم يف منو  مهموالطفل وطريقة معاملة الوالدين لطفلهما عامل 

هناك فروق بني شخصية طفل نشأ يف حيدث خالف ذلك ف وأ للطفل املعاق مسعياً
م واالعتدال وشخصية طفل نشأ سرة قابلة راضية تتبع أساليب تعتمد على التفاهأ

مفهـوم   يفثـر  ا أهل ه األساليبافضة للطفل تعامله بقسوة وهذسرة نابذة ريف أ
  .جياب و اإلالذات للطفل األصم سواء بالسلب أ

ـ   عـن   األصمالتعرف على مفهوم الذات لدى األصم من خالل ما يدركه  أمهية ب 
 أبو(   ولقد ذكر)األب ـ األم  ( تنشئة  بأساليبومدى تأثر مفهوم الذات نفسه 
كل جتارب الفرد العديـدة  ن الذات هي نتاج عمليات طويلة فأ) م١٩٨٧ ، زيد

ىل تطور الذات شياء واألشخاص واجلماعات والقيم مجيعها ترجع إيف عالقته باأل
لف مـن ثقافـة إىل   ختت أامن االجتاهات كما  وهي تشكيل متطور حيوي عدداً

  .منا هي تنمو مبضي الزمن وإ والذات ليست فطرية دائماً ، أخرى
الصـف،العمر، املرحلـة   ( ر املـتغريات  دوية الدراسـة يف معرفـة   مهتكمن أج ـ  

  ) ة السمع،نوع الربنامج شدالدراسية،
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  :التطبیقیة  األھمیةـ ٢

يف  األمثـل  األسلوبحنو  اآلباءتوجيه الدراسة من خالل  هذهنتائج ن ماالستفادة ا ـ  
منـو   إىلالتربوية اجليدة اليت تؤدي  واألساليبتقدمي التوجيهات و األبناءمعاملة 

يت تؤدي إىل مفهوم ذات سليب السلبية ال األساليبجيايب ومعاجلة ت اإلمفهوم الذا
خص يف هذه املرحلة العمرية اليت هلا خصائصها املتعددة وهي تعتـرب فتـرة   وباأل

األصم ويكون التواصل معه بلغـة  املراهقة حيث تظهر بوضوح سلوكيات الطفل 
  .ين خرشاريا مع اآلويستطيع أن يتواصل إ ااإلشارة أكثر وضوح

تـثري  الـيت   األمورمن  حيث تعترب توصيات ومقترحات الدراسة ستفادة مناإلب ـ  
والتنشئة والتربية والتعليم وتسـاعدهم   األسرةاحثني واملهتمني بقضايا بهتمام الإ

والتربوية واألنشطة املوجهة لألسرة واليت  على تفعيل الربامج التوجيهية والتعليمية
     .سري يسوده التوافق والوئام أات يف جو تساعد على تنمية مفهوم الذ

  :حدود الدراسة
الديـة يف  االجتاهـات الو  "وهو  باملوضوع الذي تبحث فيه هذه الدراسة تتحدد

 ، لطالب الصم باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصـمة املقدسـة  ا كما يدركها، التنشئة
الب الصـم  وعات الطوكذلك الكشف عن الفروق بني جمم " وعالقتها مبفهوم الذات

، نوع الصف ، العمر الزمين ، املرحلة الدراسية ، شدة اإلعاقة السمعية (ملتغريات  وفقاً
  . )الربنامج 

كما تتحدد الدراسة حبدود مكانية ، وهي برامج الـدمج باملرحلـة املتوسـطة    
  .والثانوية بالعاصمة املقدسة 

ـ   ١٤٢٨الدراسـي  لعـام  وحدود زمانية وهي الفصل الدراسي الثاين مـن ا 
    . ـ اليت مت فيه التطبيق ه١٤٢٩
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  :مصطلحات الدراسة
  " ًـ مستمدة مـن    هو استعداد نفسي أو حالة عقلية ـ ثابت نسبيا

،  وحيـد "  ( ملوقـف معـني    أو رفضاً البيئة يستدل عليها من استجابة الفرد قبوالً
  ) .٤٠ ص :م ٢٠٠١

 
مواقف اآلباء  ":بأا  االجتاهات الوالدية  )  ٥٢ص :م ١٩٨٧، إمام (يعرف 

واألمهات جتاه أبنائهم واألسلوب املتبع يف التنشئة خالل مواقـف احليـاة املختلفـة    
وميكن أن نتعرف عليه من خالل إدراك األبناء وميكن قياسه ، جتماعية البيولوجية واال

يف مقابل الرفض واملساواة يف مقابل التفرقة التقبل :ااألساليب الفرعية التالية  من خالل
واالتساق يف مقابل التذبذب واالستقالل يف مقابل التبعية ، وميكن قياسها من خـالل  

   ".الوالدين أو من خالل األبناء 

–– 

يقصد به ما يظهره الوالدان حنو أبنائهم من احلب واحلنان والدفء العاطفي من 
ما حنوه يف خمتلف املواقف اليومية يف مقابل إشعار االبن بأنه غري مقبـول  خالل تصرفا

  .من والديه وأن أفكاره وتصرفاته ال تعجبهما واعتقاده بأن أفكاره سخيفة 

–– 

يقصد به املساواة بني األبناء مجيعاً يف مقابل التفضيل بينهما بناًء على املراكز أو 
  .لسن أو أي سبب عرضي آخر اجلنس أو ا

– 

مـن  يقصد به االستقرار واالتساق يف معاملة األبناء يف مقابل عدم االسـتقرار  
  .حيث استخدام أساليب الثواب والعقاب 
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–– 

يتمثل يف شعور االبن أو عدم شعوره بأن والديه يسمحان له بنوع مـن عـدم   
ل الذي يتمثل يف حرية اختيار األصدقاء أو العمل أو القراءة وحريـة إبـداء   االستقال

  .الرأي أو قضاء أوقات الفراغ 

 
الصورة الكاملـة   بأنه" مفهوم الذات )  ٢٣ ص : م٢٠٠٣،  احلريب( يعرف 

اته وقدرتـه وحاجاتـه   نفسه كشخص له كيانه اخلاص وإمكاناليت يكوا الطالب عن 
  . "ه وخربات

 
جممـوع   " بأنـه   إجرائياً مفهوم الذات)  ٢٣ص:م ٢٠٠٣احلريب ،( ويعرف 

إلجاباته على مقياس مفهوم الذات املسـتخدم   الدرجات اليت حيصل عليها الطالب وفقاً
  " .يف هذه الدراسة 

 
تلـك  " أـا  اإلعاقة السمعية على )  ٦ ص :م٢٠٠٢،  آل عمران( يعرف  

أو تقلل من قدرة املشكالت اليت حتول دون أن يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظيفته 
و تشتمل اإلعاقة السمعية على كل من " ألصوات البسيطة واملتوسطة االفرد على مساع 

  :األصم وثقيل السمع 

حـىت  ، هو الذي ال يستطيع أن يستخدم حاسة السمع لفهم الكالم  " :األصم 
) ٩٠(وتقدر درجة فقدان السـمع بتسـعني    ، استخدام أجهزة وأدوات مساعدة مع

  ) ٣٠٩ ص:  ١٩٩١،  السرطاوي(  " ديسبل فما فوق
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  والدراسات السابقةاإلطار النظري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثانيالفصل ال

  :  اإلطار النظري: أوًال 

  :  لوالدیة في التنشئةمفھوم االتجاھات ا - ١

 :مفھوم الذات   - ٢

 :اإلعاقة السمعیة    - ٣

  .الدراسات السابقة  : ثانیًا 

 .فروض الدراسة : ثالثًا 
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 ً   اإلطار النظري: أوال
  :االجتاهات الوالدية يف التنشئة – ١

غري العاديني من املوضـوعات اهلامـة يف    يعترب موضوع االجتاهات حنو األطفال
ميدان التربية اخلاصة وذلك ألسباب أمهها العوامل اليت أدت إىل ظهور تلك االجتاهات 
سواء كانت اجتاهات سلبية أم اجيابية ، مث النتائج واآلثار  املترتبة على تلك االجتاهـات  

واألجوبة املختلفة حنـو  موضوع االجتاهات يثري كثري من األسئلة  أصبحبنوعيها ولذلك 
فئات األطفال غري العاديني على مر العصور املختلفة ومن قبل األفراد واملؤسسـات أو  
اجلهات الرمسية وغري الرمسية وقد ظهر جمموعة من التعاريف لالجتاه كتعريـف سـارتن   

سلبية أو أنه نزعة الفرد أو ميله لالستجابة بطريقة "  م والذي يعرف االجتاه على١٩٦٧
بأنه استعداد الفرد ونزعته لالستجابة " يف حني يعرفه البورت . "اجيابية حنو موضوع ما 

ما يأخـذ االجتـاه    كما ميثل االجتاه توجها حنو موضوع أو ضده ، وغالباً. "بطريقة ما 
  . شكل الثبات يف السلوك اإلنساين 

مـا   جلماعة فغالباًيتأثر االجتاه بعدد من العوامل واخلربات اليت مير ا الفرد أو ا
 ،الروسان. ( تؤثر العوامل اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية يف تكوين االجتاه 

  ) م ١٩٩٨

ـ " االجتاه ) ٥٣ ص :م ١٩٩٢ (حلارثي ايعرف   عقلـي   يءبأنه استعداد أو
وعصيب خفي ، متعلم ، منظم حول اخلربة لالستجابة بانتظام بطريقة حمببة أو غري حمببة 

  "فيما يتعلق مبوضوع االجتاه

االجتاه بأنه عبارة عن استجابة عامـة ،  )  ١٦٨ ص :م ٢٠٠٣ (ويعرف عمر 
عقلية ونفسية ، عند الفرد حنو مثريات حمددة مرتبطة مبوضوع معني يف البيئة اليت يعيش 
فيها ، تنظمها وتوجهها خرباته السابقة فيها ، مبا يكفل تقوميها وتعميمها على سلوكياته 
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، مما جيعله يتصف بأنه اجتاه تشاة املرتبطة مبوضوع االجتاهالكلية يف املواقف والظروف امل
  .اجيايب أو اجتاه سليب  

استعداد مكتسب ثابـت  " االجتاه بأنه )  ١٤١ص: م ٢٠٠٤ويل، ( ويعرف  
أو األفكار أو األشخاص نسبيا لدى األفراد حيدد استجابات الفرد حيال بعض األشياء 

أن لكـل  . منا لديه اجتاه حنو اآلخرين واجتاه حنو ذاته فقد حيترم نفسه أو يذهلا  الوأن ك
االجتاه الشخصي هو جمموعة . شخص اجتاهني األول خاص بالشخص والثاين اجتاه عام 

واجتاهات عامة أو اجتماعية وتضم اجتاهات حنو . اجتاهات حنو أحداث حياته وظروفها 
  .املوضوعات واألحداث العامة 

إن أدق وأمشل تعريف لالجتاه النفسـي  )  ٩ ص:م  ٢٠٠٧الغرباوي ، ( ذكر 
إحدى حاالت التهيؤ والتأهـب  "هو تعريف جوردون ألبورت الذي يصف االجتاه بأنه  

  .العقلي العصيب اليت تنظمها اخلربة  

  :مراحل تكوين االجتاه 
  : التاليةمير االجتاه أثناء تكوينه باملراحل 

ويتصرف مبوجبها فيكتسـب   البئييةكية وفيها يدرك الفرد املثريات املرحلة اإلدرا - ١
  .خربات ومعلومات تكون مبثابة اإلطار املعريف 

وفيها يتفاعل الفرد مع املثريات وفق اإلطار املعريف الذي كونه : املرحلة التقوميية  - ٢
  .عنها 

ذه املـثريات   لفرد القرار اخلاص بنوعية عالقتهوفيها يصدر ا: املرحلة التقديرية  - ٣
ـ  افإذا كان القرار موجبا فإن الفرد كون اجتاه. وعناصرها  حنـو ذلـك    اموجب

 وحيد،. (كون اجتاه سالبا حنو املوضوع املوضوع وإذا كان القرار سالبا فيعين أنه 
  ) . م٢٠٠١
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  :مكونات االجتاه 
بعد  كان ينظر لالجتاه بأنه ذو بعد واحد إال أن هذا االعتقاد تغري لدى الباحثني

الدراسات الكثرية اليت أجريت حول االجتاه واليت أكدت أن االجتاه ذو اجتاه مركب من 
  :وهذه املكونات  قة ثالثة عناصر وأن هذه العناصر جيب أن تكون متس

ويتكون من جمموعة األفكار واملعتقدات والعمليات اإلدراكيـة  : املكون املعريف  - ١
  .أساسها يتحدد موقفه واختاذ رأيه حنوه اليت تتعلق مبوضوع االجتاه واليت على 

ويتعلق بدرجة ميـل الفـرد علـى    : املكون االنفعايل أو الوجداين أو الشعوري  - ٢
  .اإلقبال أو اإلحجام والتحبيذ والنفور ملوضوع االجتاه 

وهو االستجابة العلية حنو موضوع االجتاه حسب معتقداتـه  : املكون السلوكي  - ٣
  ) . م٢٠٠١وحيد ، .( ابية جتاهه سواء كانت سلبية أو اجي

  :  االجتاهات ريتغي
  : االجتاهات النفسية االجتماعية منها  ريهناك عدة طرق لتغي

للجماعة دور كبري يف تغري اجتاهات الفرد حيث وجد أنه كلمـا  : دور اجلماعة  - ١
ولـذلك البـد أن    كان الفرد أكثر توحد باجلماعة فإن تغيري اجتاهه يكون صعباً

  .جتاه إبعاد الفرد من اجلماعة يسبق تغري اال
اليت يعيش فيها الفرد  ةالبيئمن  اًمكتسب ايعترب االجتاه متعلم: تغري اإلطار املرجعي  - ٢

فهي اإلطار املرجعي للفرد واملتضمنة املعايري االجتماعيـة والقـيم واملـدركات    
  .وإلحداث تغري يف اجتاهات الفرد البد من تغيري إطاره املرجعي 

وجد أن املعلومات اجلديدة حول االجتاه تعد أداة هامـة يف  : ديدة املعلومات اجل - ٣
  االجتاه  تغيري

يعد التغري االجتماعي ظاهرة مسـتمرة تتميـز ـا احليـاة     : التغري االجتماعي  - ٤
االجتماعية فضال عما حتدثه التغريات السريعة يف اتمع كالكوارث واحلـروب  

  .فراد واجتاهام ري قيم األياليت تؤدي إىل تغ... واهلجرة
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حيدث تغري يف موضوع االجتاه لـدى الفـرد   : االتصال املباشر مبوضوع االجتاه  - ٥
ن ذلك سيتيح للفرد التعـرف  إإذ . اال مباشرا مبوضوع االجتاه عندما يتصل اتص

  .على جوانب عديدة مما يؤدي إىل تغري اجتاه الفرد حنوه 

فإن اجتاهه سوف يتغري فنجد أن  فإذا تغري موقف الفرد: تغري املوقف االجتماعي  - ٦
  . اجتاهات الشباب أو الشابات تتغري بعد الزواج 

تتغري االجتاهات للفرد نتيجة تعرضه لضغوط شـديدة عصـيبة   : تأثري الضغوط  - ٧
  كاالعتقال واألسر 

وسائل اإلعـالم   بسببأصبح العامل يشبه القرية الصغرية وذلك : وسائل اإلعالم  - ٨
سرعة تغري اجتاه الفرد  أثر يف واملعلومات مما سيكون هلا اليت تنقل مجيع األحداث 
  .سواء باإلجياب أو السلب 

  . التناقض بني االجتاه والسلوك فإن اجتاهات الفرد ميكن أن تتغري تبعا ألفعاله  - ٩

  ) .  ٥١ـ  ٤٨ ص. ص:م ٢٠٠١،  وحيد( 

  :التنشئة االجتماعية 
له اجتماعيا وحتولـه إىل كـائن   إن البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد تشك

ا يسـمى بالتفاعـل   مماجتماعي مميز ، ويكتسب الفرد أمناط سلوكه ومسات شخصيته 
ـ إن عمليـة التن . ة االجتماعيـة  ئمع غريه من الناس من خالل التنش االجتماعي ة ئش

 ومراهقـاً  طفالً( االجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية ودف إىل اكتساب الفرد 
ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من  تايسلوك)  وشيخاً اًوراشد

مسايرة اجلماعة والتوافق االجتماعي مع اآلخرين ويتحول الطفل من كائن بيولـوجي  
يعتمد على غريه متمركزا حول ذاته ال يهدف يف حياته إال إشباع حاجاته الفيزلوجيـة  

ية االجتماعية يعرف معىن الفردية واالستقالل ويضبط إىل فرد ناضج مدرك معىن املسئول
  ) م١٩٨٩، العنيزي. (ا يتفق واملعايري االجتماعيةانفعاالته ويتحكم يف إشباع حاجاته مب
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بأا عملية تعلم " التنشئة االجتماعية ) ٢٠١ص:م ١٩٧٤زهران ، ( ويعرف 
طفـال  ( اب الفـرد  وتعليم وتربية ، تقوم على التفاعل االجتماعي ، ودف إىل إكس

سلوكا ومعايري واجتاهات مناسبة الدوار اجتماعيـة معينـة ،   ) فمراهقا فراشدا فشيخا 
متكنه من مسايرة مجاعته والتوافق االجتماعي معها ، وتكسبه الطـابع االجتمـاعي ،   

  "وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية 

الوالدية ما يراه اآلباء أن االجتاهات يرى )  ٢٤ص: م ١٩٧٤،إمساعيل ( وجند 
  . ة األبناء يف مواقف حيام املختلفة به من أساليب يف معامل ويتمسكون

أن التنشئة هلا أمهية كربى يف يرى )   ٢٠٣ص:  م١٩٧٤،  زهران( وجند أن 
حتديد معامل شخصية الفرد وأن هذا ال يعين أن ننسى العوامل األخرى غري االجتماعيـة  

ة والغـدد الصـماء والغـذاء    يشخصية وهي العوامل الوراثية والبيئاليت تؤثر يف منو ال
والنضج والتعلم وعدد من العوامل األخرى مثل أعمار الوالدين واملـرض واحلـوادث   

  . واالنفعاالت احلادة والوالدة املبسترة وعوامل املناخ والطقس 

نشئة التنشئة الوالدية جزء من الت ترى ان )٨٣ص :م ١٩٨٣حنني ، ( وجند أن 
االجتماعية ألا تعرب عن أساليب التعامل مع األبناء وأمناط الرعاية الوالدية يف تنشئتهم 

  .كما تعترب املوجه لسلوك اآلباء واألمهات يف تعاملهم مع أبنائهم 

 األساليبة االجتماعية بأا ئالتنش) "  ٦٩ ص:م ١٩٨٩،  العنيزي( ويعرف 
  "ىل غرسها يف سلوك أبنائهم واألمناط اليت يهدف أولياء األمور إ

عبارة عن تلك العمليـات  "أن التنشئة هي )  ٤٤ص:م١٩٩٧عوض ،(ويرى 
االجتماعية اليت يقوم ا الشخص واليت تأيت بدورها بالناتج االجتمـاعي الـذي يـتم    
اكتسابه ، واملتمثل يف جمموعة االجتاهات والقيم والسلوك املقبول يف ظل نظام اجتماعي 

ل نتيجة التفاعل املستمر مع الوالدين يقوم بعدة سـلوكيات اجتماعيـة   فالطف" معني 
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هـذه  مكتسبة ومتعلمة مثل أداب املائدة وغريها وباطراد النمو تتطـور معـه نتـائج    
واليت تكون هامة إلعداده ليكون  العمليات اليت تتخذ شكل أمناط سلوكية أكثر تركيباً

ية التنشئة ذات جانبني ، كفي وتشـجيعي  وعمل. يف اسرته ، ويف اتمع  عضوا فعاالً
فهي تقوم على ضبط وكف الطفل عن فعل كثريا مما يشتهي ، فإا يف الوقت ذاته تفيده 

وعلى هذا النحو جتعـل التنشـئة يف   .مما يريد  وتشجعه على أن يتعلم كيف حيقق كثرياً
التدرج مع نفس الطفل بذور سلطة داخلية هي الضمري الذي يأخذ يف النمو ، ويقوى ب

    .منو الطفل ونضوجه خالل مراحل منوه 

التنشئة االجتماعية بأا عملية تفاعل ) "  ٤٤ ص:م ٢٠٠٠الكتاين ، ( وتعرف 
الفرد مبا لديه من استعدادات وراثية مع البيئة اليت يعيش فيها ، ومن خالهلا يتم تكـون  

  "  .هة أخرى ندماجه يف اجلماعة من جإرجيي لشخصيته الفريدة من جهة ، وتد

أن التنشئة االجتماعية تكتسب مساـا  )   ١١٢ ص:م ٢٠٠٣عمر ، ( يرى و
من صفات وراثية ومن ظروف بيئية حيث ال خيرج مفهومها عن كوا عمليـات منـو   
وارتقاء اجتماعي يتطور خالهلا األداء السلوكي للفرد من سلبية جمردة إىل اجيابية موجهة 

باينة اليت مير ا منذ طفولته إىل الشـيخوخة ، لـذلك تعتـرب    يف املواقع االجتماعية املت
التنشئة االجتماعية من العوامل الرئيسة اليت تسهم إىل حد كبري يف تشكيل شخصـية  

  . اإلنسان وتوجيه سلوكه 

وتتكون عمليات التنشئة االجتماعية وتتطور خالل تعليم اإلنسان وتدريبه على 
ن أقرب الناس إليه يف حميط األسرة مني به ، واملخالطني له مع احمليطسبل التفاهم االجيايب 

ومن رفقاء سنه ، ونتيجة خلرباته معهم ، وبناء على ما يكتسبه من أطر مرجعية مستمدة 
  .  العبادة والتربية ووسائل اإلعالم املنتشرة والسائدة يف اتمع مساجد من الثقافة 
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  :ة ئأهداف التنش
ة وتكوين ذات الطفل عن طريق إشباع حاجاته األولية تكوين الشخصية اإلنساني - ١

من التوافق والتآلف مع اآلخرين من جهة ومع مطالب  حبيث يستطيع أن جيد نوعاً
 .اتمع والثقافة اليت يعيش فيها 

أن يستطيع الفرد االعتماد على نفسه وتكون له رؤيته اخلاصة ويعود نفسه على  - ٢
 .دين يف البداية حل مشكالته بنفسه مع إشراف الوال

  ) ٦٩ ص:م ١٩٨٩العنيزي ، . ( حتقيق اآلمن النفسي والصحي لألفراد  - ٣

  :األسرة ودورها يف التنشئة 
يستقي الطفل من األسرة القيم والعادات واالجتاهات االجتماعيـة ويكتسـب   
بعض أمناط السلوك ويتعلم فكرة الصواب واخلطأ ويتعلم ماله وما عليه من واجبـات  

قوق وما لآلخرين ومجيع هذه األمناط يكتسبها الطفل يف مراحـل تكوينـه   وماله من ح
األوىل يف السنوات اليت تسبق دخوله املدرسة وحتدد أساليبه السـلوكية يف املسـتقبل   
واألسرة هي املسئولة عن مسات الشخصية لدى أألطفال وتتكون السمات على ضـوء  

  ) م١٩٨٩العنيزي ، ( . العالقات داخل األسرة 

أن األسرة تعترب من أهم عوامـل التنشـئة   )  ٢١٠ص: م ١٩٧٤،  زهران( يرى   
يف سلوك الفرد وتتميز األسرة بعدة خصـائص   االجتماعية ومن أقوى اجلماعات تأثرياً

  :تتبلور أمهيتها يف عملية التنشئة االجتماعية وهذه اخلصائص هي 

الطفل وهـي املسـئولة   أن األسرة هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها  - ١
  . األوىل عن التنشئة اجتماعياً

أن األسرة تعترب النموذج األمثل للجماعة األولية اليت يتفاعل الطفل مع أعضائها  - ٢
  . منوذجياً لوجه ويتوحد مع أعضائها ويعترب سلوكهم سلوكاً وجهاً
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بأا جمموعـة مـن األفـراد    " األسرة ) ٤٨ص:م ٢٠٠٠الكتاين ، ( تعرف و
لني ، الذين يقيمون يف بيئة شكلية خاصة م وتربطهم معا عالقـات بيولوجيـة   املتكاف

  "  .ونفسية وعاطفية واجتماعية واقتصادية وشرعية وقانونية 
من أب وأم وأوالد وتسمى يف هذه احلالة األسرة الذريـة   وتتكون األسرة حالياً

  .سمى األسرة املمتدة أما األسرة قدميا فقد كانت تضم اجلد واألعمام وأوالد العم وت
أن األسرة أول مؤسسة اجتماعية تعمل )  ٧١ص: م ٢٠٠٠الكتاين ، ( وترى 

ألن الطفـل  . الديـة  جتاهـات الو وال يتم ذلك إال من خالل اإل،  على تنشئة الطفل
 جتاهـات إا جمتمعه مـن خـالل   يكتسب املعرفة االجتماعية وأمناط السلوك اليت يقبله

التربوية اليت يستخدمها اآلباء  األساليبلدية يستدل عليها من اجتاهات الوواإل. والديه
مع أبنائهم يف املواقف اليومية اليت جتمعهم لذا فهي تتصف باالختيارية والذاتية ، حيث 
إن منط شخصية اآلباء ومستواهم التعليمي واالجتماعي ونظرم للطفولـة ، وثقافـة   

  . يف اجتاهام التربوية اتمع الذي تنتمي له األسرة كل ذلك يؤثر 
أن األسرة تعترب احملضن األول للطفل ، يف كنفها ) ٩:م ٢٠٠٦جنيد ، ( ويرى 
جتاهاته ، وهلا أثـر بـالغ يف رسـم    إرع وتتكون شخصيته وتتشكل ميوله وينمو ويترع

ريب يف أن والدة طفل معوق يف األسرة تعتـرب   حاضره ومستقبله التربوي واملهين وال
ما يتولد عنها  فرادها حيث تتعرض األسرة إىل ضغوط نفسية هائلة كثرياًصدمة قوية أل

يار األسرة لعدم قدرا على تقبل إة ، قد تؤدي يف بعض األحيان إىل ردود فعل متباين
هلذا التقبل مما يفـوت   حالة هذا الطفل الربيء ويف أحسن األحوال تستغرق وقتا طويالً

  .من فرص التدخل املبكر 
  :السلوك األسري وأثرها على شخصية الطفل املعوق تفاعالت

يف منو شخصية الطفل املعـوق   هاماً تلعب الديناميات السلوكية يف األسرة دوراً
يف إظهار اسـتجابات   الستجابات األسى واحلزن يبدأ الوالدان سريعاً نظراً. وتطورها 

سرة يواجهون مشكالت أخرى جتاه طفلهما املعوق فإذا مل يوجه الوالدان فإن الطفل واأل
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يف حميط األسرة واالسـتجابات   يف التوافق وتظهر العالقات السلبية اليت ميكن أن تنمو
الدية اليت تترتب عليها والتأثريات احملتملة هلذه االستجابات على شخصـية الطفـل   الو

  :املعاق على النحو التايل 
الدية باالهتمام بالطفـل  الورتباك جند أن االستجابة واإل العالقة اليت تتميز باخللط - ١

ولكنهم ال يعرفون التعامل مع مشكالت الطفل ويشعرون باإلحباط والشـعور  
بالفشل ومشاعر الذنب وجند أن ذلك يؤثر على شخصية الطفل من خالل قلـق  

 . الطفل إىل حد بعيد وينعكس ارتباك الوالدين وإحباطهما على مفهوم الذات 

لدان أساليب ووسائل لضبط سلوك الطفل قـد  يستخدم الوا :عالقة غري متسقة  - ٢
وهذا يـؤثر علـى   . ينقل الوالدان إىل الطفل رسالتني متناقضتني يف وقت واحد 

شخصية الطفل فيجعله يعاين من االرتباك ويلجأ إىل االنسحاب مـن املواقـف   
 .ويعرب عن ذلك بالتمرد والعصيان  االجتماعية ويصبح الطفل قلقاً

جيعل الوالدان يقلالن من مشكالت الطفل وقد ال يقبالا ،  وهذا :عالقة اإلنكار  - ٣
ويشـعر باإلحبـاط    ويؤثر ذلك على شخصية الطفل حيث يكون الطفل مرتبكاً

 .للتناقض بني الواقع الذي يعيشه وبني إنكار الوالدين هلذا الواقع  نظراً

قـة تعكـس   العالقة التكافلية يبدأ الوالدان يف أن يهبا حياما للطفل هذه العال - ٤
املشكالت االنفعالية املتأصلة عند الوالدين ويؤثر ذلك على شخصية الطفل مـن  
خالل نقص روح االستقاللية وتظهر االستجابات التطفلية واخلوف من االنفصال 

 . عن الوالدين 

احلماية الزائدة حياول الوالدان محاية الطفل من املصـاعب العاديـة يف احليـاة     - ٥
شؤون الطفل ال تنتهي ويعكس الوالدان مشـاعر الـذنب   واهتمامات الوالدان ب

وجند أن هذا يشعر الطفل باخلوف وتنخفض درجة الثقة بـالنفس لديـه ويقـل    
 .  فيها وال تتناسب مع الواقع  اًتقديره لذاته وتصبح اإلعاقة مبالغ
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املدى العادي  اإلفراط يف التسامح يسمح للطفل مبدى من السلوك يتجاوز كثرياً - ٦
ل الطفل املعوق يشعر حبرية زائدة نتيجة ملفاهيم الوالدين اخلاطئة ونتيجـة  مما جيع

 .لسلوك الشفقة 

سلوك التشدد واجلمود ،يضع الوالدان مستويات عالية للسلوك من جانب الطفل  - ٧
يقوم الوالدان بتنظيم حياة الطفل وميارسان التسلط أحيانـا ويطبـق الوالـدان    

قعات أعلى من قـدرات الطفـل   وتكون التو املستويات العالية للسلوك والنظام
 وجند أن ن نتيجة اإلعاقةوهذا جيعل الطفل يشعر خبيبة أمل جتاه الوالدي.اته وإمكان
لطفـل  جل الوصول للكمال املتوقع من الوالدين ويظهـر ا أيصارع من الطفل 

جيايب أو سليب ويلجأ الطفـل إىل االنسـحاب   إسلوك التمرد والعصيان بشكل 
 . والنكوص 

يف اإلحساس باملسؤولية جتاه الطفل وختلـق   يظهر الوالدان نقصاً.عالقة اإلمهال  - ٨
يشعر الطفل بأنه شخص غري مرغوب . إعاقة الطفل مشاعر سلبية لدى الوالدين 

 .  يضع الطفل التركيز واللوم على اإلعاقة كسبب لذلك وفيه ، وغري حمبوب 

وجند أن الطفل  علق بالطفل صراحة وأي شيء يتيرفض الوالدان الطفل . الرفض  - ٩
يشعر بأنه غري حمبوب وغري مرغوب فيه يلقي الطفل باللوم على اإلعاقة للشعور 

 .عن ذاته، ويشعر باخلوف جتاه اآلخرين  سلبياً ون الطفل مفهوماًبالرفض ويكّ

  ) .م١٩٨٠عبد الرحيم ، ( 

  :دور اآلباء يف عملية التنشئة 
ن اآلباء أيضا أل على تمد على األبناء فقط بلإن عملية التطبيع االجتماعي ال تع

مفهوم الضبط االجتماعي ال حيدث إال إذا كان اآلباء يعززون سلوك الطفل أو يكافئونه 
ت فإن عملية التطبيع االجتمـاعي  أء بدور تقدمي التعزيزات واملكافعليه فإذا مل يقم اآلبا
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ـ   سوف تتأخر وتعاق ويتحقق تعزيز سلوك الطفل عن طريق عنا مه ـيـة اآلبـاء جبس
ـ    ذيته ـوبتدفئته ومأكله ومشربه على شرط أن يتم ذلك بطريقة رقيقـة يف أثنـاء تغ

يل الطفـل أو  وتنظيفه واستحمامه وتغري مالبسه ووضعه يف الفراش بطريقة يصحبها تقب
  .التودد إليه

وتبدأ عملية الضبط االجتماعي والتكيف والتالؤم مع تفاعل الطفل مع اآلباء مث 
ني وينبغي على األسرة لتحقيق التطبيع مع زمالء اللعب واألقارب واملدرسرته مث مع أس

  ) .املكافأة ، التسامح ، القبول ، العقاب ( من األيت  اًاالجتماعي أن تقدم منط

ولقد اتضح أن منهج احلب أكثر فاعلية من الناحية االجتماعية حبيث يتجنـب  
  :نوعني من التعزيز يف معاملة اآلباء للطفل  زيالطفل اخلطأ يف غيبة الكبار وميكن متي

 .تعزيز اجيايب مثل ماما حتبك ألنك عملت كذا  - ١

ماما لن حتبك إذا عملت كذا وكذا أو ماما ستضـربك إذا  ( تعزيز سليب مثل  - ٢
 . ) عملت كذا

  .جيايب مينح املكافآت أما التعزيز السليب فيعطي العقاب وواضح أن التعزيز اإل

  .أكثر فاعلية يف تعلم الطفل الثواب أم العقاب وهنا تسأل أيهما 

 هناك أدلة جتريبية مؤداها أن الطفل يتعلم أسرع إذا تلقى كـال مـن الثـواب   
جيايب يعلمه ما ينبغي تعلمه والسليب يعلمه مـاال ينبغـي   والعقاب يف التعزيز فالتعزيز اإل

  ) . م٢٠٠٥العيسوي ، . (عمله 

  :ة العالقة األسرية وأثرها يف التنشئ
كلما كانت العالقة بني الوالدين منسجمة ومتزنـة أدت  : العالقة بني الوالدين 

إىل مناخ اسري يسوده احلب واحلنان واالتفاق خالف األسرة اليت يسود العالقة بـني  
  ) م١٩٨٩،  العنيزي. ( الوالدين اخلالفات واملشاحنات والذي يؤدي إىل التفكك 
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ن العالقة بني الوالدين هلا أثر كبري يف أ)   ٢١٢ص: م ١٩٧٤زهران ، ( يرى 
  :التنشئة جنملها فيما يلي  

السعادة الزوجية تؤدي إىل متاسك األسرة مما خيلق جوا يساعد منو الطفل إىل منـو   $
 .شخصية متكاملة ومتزنة 

الوفاق والعالقات السوية بني الوالدين يؤدي إىل إشباع حاجة الطفـل إىل األمـن    $
 .االجتماعي النفسي واىل توافقه 

غري  التعاسة الزوجية تؤدي إىل تفكك األسرة مما خيلق جوا يؤدي إىل منو الطفل منواً $
 .سليم 

يشيع يف جو األسرة مما يؤدي إىل أمناط السـلوك   اخلالفات بني الوالدين ختلق توتراً $
 .املضطرب لدى الطفل كالغرية واألنانية واخلوف والشجار وعدم االتزان االنفعايل 

  :)االجتاهات الو الدية حنو الطفل(قة بني الوالدين والطفل العال
أن العالقة اليت تنشأ بني الوالـدين وطريقـة معاملـة    ) ت.د(  ،سالمة يرى 

الوالدين لطفلهما عامل هام يدخل يف تشكيل شخصية الطفل ، فهنـاك فـرق بـني    
ية فرد آخر شخصية فرد نشأ يف ظل من التدليل والعطف الزائد واحلنان املفرط وشخص

هناك فرق بني . نشأ يف جو من الصرامة والنظام الدقيق الذي يتصف بشي من القسوة 
هذين الفردين يف سلوكهما ومساما الشخصية وهذا الفرق مرده إىل حد كبري إىل نوع 

فإذا ما نشأ الطفل يف .الدية حنو الطفل  االجتاهات الوالعالقة بني الوالدين والطفل أو إىل
باحلب والثقة حتول عند منوه إىل شخص يستطيع أن حيب ألنه أحب وتعلـم   جو أشبع

كيف حيب ، سينمو إىل شخص يستطيع أن يثق يف غريه ألنه عاش يف جو من الثقة مع 
والديه ، أما الطفل الذي نشأ يف جو يزخر باحلرمان من احلب وشعر بـرفض والديـه   

ولقـد  .يستطيع  أن ينتمي إىل غريه سينمو إىل فرد أناين وعدواين ال يعرف احلب وال 
من البحوث والدراسات تناولت العالقة بني الوالـدين   شهدت السنوات األخرية عدداً
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والطفل وأظهرت ألفاظ ، كالعناية الزائدة والرفض واإلمهال والتدليل ومجيـع هـذه   
جتـاه  اه األطفال أو ما يسمى بااللوالدي جتاترمي إىل أنواع معينة من السلوك األلفاظ 

  .لوالدي حنو الطفل ا

  :وفيما يلي مناذج من هذه االجتاهات وأثرها على سلوك الطفل بصفة عامة 
 آثارها على منو شخصية الطفل الظروف غري املناسبة

  الرفض

                                           

لبية عدم الشعور باألمن والشعور بالوحدة وحماولة جذب انتباه اآلخرين ـ الس 
 .ـ الشعور العدائي وعدم القدرة على تبادل العواطف 

األنانية وعدم القدرة على حتمل اإلحباط ورفض السـلطة ـ عـدم الشـعور      ) التدليل(احلماية الزائدة 
 . باملسئولية ـ اإلفراط يف احلاجة إىل انتباه اآلخرين 

امليـل إىل االعتمـاد   ( ـ نقص يف املبادأة   االستسالم ـ عدم الشعور بالكفاة  )التسلط ( احلماية الزائدة 
 )الكلي السليب على اآلخرين

املغاالة يف املستويات اخللقيـة  
 املطلوبة 

اجلمود ـ أنواع قاسية من الصراع النفسي ـ اإلحساس باإلمث ـ اام الذات    
  .ـ امتهان الذات 

 .االة يف احلاجة إىل تقبل اآلخريناملغاالة يف اام الذات مع املغ

 ـ السلبية ـ السلوك العدائي فرض النظم اجلامدة 

عدم متاسك قيم الطفل أو تضارا ـ امليل حنو عدم الثبات والتـردد يف اختـاذ     التضارب يف النظم املتبعة 
 .القرارات يف املواقف املختلفة 

 العامل كمكان خطر القلق ـ التوتر ـ عدم الشعور باألمن ـ امليل حنو النظر إىل    اخلالفات بني الوالدين 
 .وغري آمن 

وبأسـاليبهم  عدم الشعور باألمن ـ العزلة ـ عدم وجود من يتمثل الطفل م    الطالق
 السلوكية

 .العداء ـ عدم الشعور باألمن ـ عدم الثقة بالنفس ـ النكوص أو التراجع  الغرية من األخوة

ألمن واستخدام احليل العصـابية  الـيت   ميل الطفل إىل اخلوف وعدم الشعور با بيان الوالدان العصا
  .يستخدمها الوالدان 

ــاع مســتوى  ــة وارتف املثالي
 الطموح

متثل الطفل للمستويات العالية املطلوبة منه ـ اإلحباط والشعور باإلمث وامتـهان   
 الذات نتيجة ملا نتوقعه من فشل الطفل يف الوصول إىل هذه املستويات
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حباث اليت اهتمت باملمارسات الدراسات واألأن )  م٢٠٠٠الكتاين ، ( ترى و
الدية يف عالقتها بأي مظهر من مظاهر الشخصية سـواء النفسـية أو العقليـة أو    الو

عترب سـويا وأن  جيايب واإاه يؤدي إىل منو يف اجت والدياً االجتماعية بينت أن هناك اجتاهاً
  .يب واعتربت سلبية الدية تؤدي إىل منو يف اجتاه سلجتاهات الوهناك جمموعة من اإل

  :ـ االجتاهات الو الدية السلبية  ١

الدية السلبية فيما بينها فقد يندمج اجتاه التسلط مـع  قد تتداخل االجتاهات الو
القسوة أو احلماية الشديدة مع التساهل والتذبذب أثناء املمارسة التربوية إال أننا سوف 

  :نتناول كل اجتاه على حده 

 

اليت يتبعها اآلباء لضبط سلوك الطفل غري  األساليبجمموعة من عن وهو عبارة 
املرغوب فيه بالنسبة لآلباء ويتضمن العقاب اجلسمي كالصفع والضرب أي كـل مـا   
يؤدي إىل إثارة األمل اجلسمي ، وقد يكون مصحوبا بالتهديد اللفظي أو احلرمان ، وقـد  

وجند أن هذا األسلوب جيعـل  .الطفل وإيذائه  تصل شدة العقاب لدرجة إساءة معاملة 
الطفل يتعلم السلوك العدواين فاآلباء هنا ميثلون منوذجا عدوانيا يقلده الطفل ، فيلجـأ  
الستخدام أساليب القسوة حلل الصراع يف تعامله مع األصدقاء واآلخرين ، إضـافة إىل  

أقـل   ا يعطي اآلباء فرصاًأن الطفل قد يتجنب التعامل مع اآلباء الذين يعاقبونه ، وهذ
  .لتطبيع أطفاهلم 

 

وهو جتنب اآلباء التفاعل مع الطفل فيترك دون تشجيع على السلوك املرغوب 
فيه ، ودون حماسبة على السلوك غري املرغوب فيه ودون توجيه إىل ما جيب أن يقوم به 

م للطفل يف مرحلة الرضاعة يـؤدي  فنجد أن إمهال اآل.أو إىل ما ينبغي عليه أن يتجنبه 
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منو يف اجتاه سليب قد يصل يف حالة اإلمهال الشديد إىل االضطراب العقلي واالجتماعي 
واالنفعايل ، ومن أسباب إمهال األم غياا الفعلي والعاطفي وقد تكون موجدة جسـديا  

  .لزوجية ب نقص الوعي األمومي أو عدم النضج أو اخلالفات ابلكنها غائبة عاطفيا بس

 

ويقصد به عدم التوازن يف السلطة بني األبوين ، فالسلوك الذي قد يثاب مـن  
الدية سـلبية  ا االجتاه من أكثر االجتاهات الوويعترب هذ... احدمها قد يرفض من اآلخر 

  . وقد يؤدي به إىل االحنراف وسوء التوافق 

 
هما نيابـة عـن الطفـل بالواجبـات أو     يحد الوالدين أوكالأقيام ويقصد به 

املسؤوليات اليت ميكنه القيام ا واليت جيب تدريبه عليها إذا أردنا له أن يكون شخصية 
وبذلك تؤدي احلماية الشديدة إىل قلة املواقف املناسبة لتنمية ثقـة الطفـل   . مستقلة 

يثقان به ولذلك تولـد احلمايـة الشـديدة     بقدراته ، وقد يفهم الطفل أن الوالدين ال
  .الشعور باهلشاشة والضعف عند مواجهة أي موقف جديد 

 
التربوية اليت تعمل على تشجيع الطفل ليحقـق رغباتـه    األساليبويقصد به 

بالشكل الذي حيلو له ، واالستجابة املستمرة ملطالبه ، وعدم احلزم يف تطبيق منظومـة  
  .اب والعقاب الثو

جيايب فاآلباء املتساهلون إللنمو يف اجتاه  أساسياً إن ضبط سلوك الطفل يعد شرطاً
عف يعرقلون إحساس الطفل باألمان الن الرضوخ املستمر ملطالب الطفل قد يعكس ض

لوالدي ضروري للتنشئة السوية فأي مبالغة يف السيطرة ااآلباء ودرجة معينة من احلزم 
  .منو يف اجتاه سليب  اىل أو التساهل يؤدي
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ويقصد به املبالغة يف الشدة دون اهتمام حباجات ورغبات الطفـل ، وفـرض   
الطاعة املعتمدة على أساليب قسرية كالتهديد والعقاب اجلسمي ، أكثر مـن أسـاليب   

الذايت الشرح والتفسري ، لتنظيم سلوك الطفل ، أن من أهم أهداف التربية تنمية الضبط 
لدى الطفل وتنمية الضمري فالضمري هو السلطة الداخلية اليت حتدد الصواب من اخلطـأ  
من منظور التنشئة اليت يتلقاها الطفل ، والتسلط قد يؤدي إىل منو ضمري تعسفي جيعـل  

. الطفل يشعر بالذنب بسبب أفكار وتصرفات قد ال تكون خاطئة مـن منظـور مـا    
  . من أن يرتكب خطأ يالم عليه  راته خوفاًيف اختاذ قرا ويصبح متردداً

 
السوية من نظر احلقائق التربوية ، وعـدم ممارسـة    األساليبويقصد مبمارسة 

  .املعربة عن االجتاهات السلبية  األساليب
فل ووالديه ارتبـاط  لقد بينت مجيع الدراسات اخلاصة مبوضوع العالقة بني الط

ا بالثقة بالنفس والقدرة على حتمل املسؤولية واإلبداع والعالقة اجليدة جيابيإاجتاه السواء 
باآلخرين وضبط الذات واالرتباط اآلمن ومن جهة أخرى ارتبط بنضج اآلباء واتزام 

  .االنفعايل وتصورام العلمية ملفهوم الطفولة وحاجام 
ـ أن االجتاهات الو)  م ١٩٧٤، زهران( ويرى  ا اثـر يف  الدية حنو األطفال هل
  :التنشئة كما يلي

العالقات واالجتاهات املشبعة باحلب والقبول والثقة ، تساعد الطفل يف أن ينمو إىل  - ١
 .شخص حيب غريه ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم 

العالقات واالجتاهات السيئة والظروف غرب املناسبة مثل احلماية الزائدة أو اإلمهال  - ٢
. اخل...األصغر  أو العكس أو الطفل األكرب أووالتسلط وتفضيل الذكر على األنثى 

 .لى الصحة النفسية للطفلعلى النمو النفسي وع سيئاً تؤثر تأثرياً
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وة اخلالية من تفضيل طفـل علـى   العالقة املنسجمة بني اإلخ :العالقة بني اإلخوة  - ٣
 . ، اخلالية من التنافس تؤدي إىل النمو النفسي السليم للطفل طفل

لية التنشئة االجتماعية اليت تؤدي إىل النمو النفسي السـوي  وهكذا جند أن عم
 :والصحة النفسية تتطلب أن يتسم اجلو األسري مبا يلي 

 .إشباع احلاجات النفسية خاصة احلاجة إىل االنتماء واألمن واحلب  - ١

 .تنمية القدرات عن طريق اللعب واخلربات البناءة واملمارسة املوجهة  - ٢

 .ي واحترام حقوق اآلخرين والتعاون واإليثار تعليم التفاعل االجتماع - ٣

 .تعليم التوافق الشخصي واالجتماعي  - ٤

 .تكوين االجتاهات السليمة حنو الوالدين واإلخوة واآلخرين  - ٥

 .اخل ..تكوين العادات السليمة اخلاصة بالتغذية والكالم والنوم  - ٦

 .تكوين األفكار واملعتقدات السليمة  - ٧

وب التنشئة خيتلف باختالف األسـر علـى   إن أسل ) م١٩٩٤حيدر ، ( ويرى
 قائمـاً  الصعيد الثقايف واالجتماعي واالقتصادي ، فاألسر اليت تعتمد مع الطفل منهجاً

على احلوار املتبادل وأخذ مشاعره وآرائه بعني االعتبار ، واإلصغاء إليه حيث يـتمكن  
التربوي القـائم   من التعبري عن ذاته حبرية ، لقد دلت األحباث والتجارب أن األسلوب

على الدميقراطية والتسامح بني األهل واألوالد يعترب من السبل األساسية إلقامة عالقات 
فيها ، مما ميكنه مـن   فاعالً أسرية صحيحة متماسكة ، مما يسمح للطفل أن يكون طرفاً

النمو والنضج والتفتح ، وتنمية قدراته االستقاللية والـتخلص مـن التبعيـة لألهـل     
  .ماد على الذات وتعزيز الثقة بالنفس واالعت

يقوم على االستبداد والتسلط ويستند إىل القمع  تربوياً أما األسر اليت تتبع جاً
إىل رغبات األهل وقبوله مبا يفرض عليـه مـن    والقسوة ، حيث أن الطفل يبدو منقاداً

ـ  تقاللية عنـد  مناذج األوامر والنواهي فإن ذلك يؤدي إما إىل قتل روح املبادرة واالس
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الطفل ، أو جعل الطفل يعيش يف حالة من التمرد والرفض ملا يفرض عليه ومعارضـته  
املستمرة لألهل ، هذا األسلوب جيعل الطفل يعيش يف حالة يغلب عليها طـابع القلـق   

يته  فإنه يؤدي إىل ترك أثار سلبية على شخصـية  توتر واالنفعال ويف حالة استمراروال
  . الالحقة وعلى صحته النفسية والفكرية والبيولوجية واالجتماعية الطفل يف املراحل 

  :أساليب املعاملة الو الدية للمعوقني  
  .أن هناك اجتاهني سائدين حول املعاقني )  م٢٠٠٤عبد املعطي ، ( يذكر  

 
ة أساليب املعاملة من وجهة نظر اآلباء الذين لديهم أبناء معاقني واستشهد بدراس

تناولت اهتمامات اآلباء املتعلقة بأبنائهم الطالب اجلامعيني املعـوقني  ) م١٩٦٧(جست 
بالتقبـل الـذي جيـب أن     من اآلباء أم أكثر اهتماماً) ٢٩(وفد أظهرت استجابات 

يستشعره أبناؤهم يف األنشطة التربوية واالجتماعية واملهنية واالهتمـام بالتعـديالت   
القدرات اجلسمية ألبنائهم ، وتنمية فرص العمل املتكافئة غري  املعمارية اليت تتناسب مع

ويف مسح أجرته منظمـة الصـحة   . املستقلة اليت تنتظر املستقبل املهين هلؤالء األبناء 
للتعرف على اجتاهام حنو تنشئة أبنائهم املعوقني أوضحت ) م١٩٧٦(النفسية بالفلبني 

أكثر مـن أي   معاملة األطفال املعاقني جسمياً يف النتائج أن التقبل ألوالدي كان سائداً
ن مقبولون لـديهم أمـل وثقـة    فيئه أخرى ونظر اآلباء إىل أبنائهم باعتبارهم مفضلو

الدية املتبعة يف األسرة الو األساليبوأن اإلعاقة ميكن التغلب عليها من خالل . بالذات
  .واملدرسة واتمع 

الدية من وجهة نظر األبنـاء  يب املعاملة الوفهو يتناول أسال :أما االجتاه الثاين  
عن مشكلة التفاعل بني الطفـل املعـاق   ) م١٩٨٦(وذكر من ذلك دراسة كاشياب 

ووالديه وتوصل إىل أن توقعات اآلباء بالنسبة ألطفاهلم املعوقني قـد تـأثرت بـالتلف    
عاقة الطفل قد هددت إحساسـهم بتجنـب   إ أن وشعر اآلباء. اجلسمي الذي يعانونه 
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ـ الضرر وأدت إىل مشاعر القلق واحلزن والفجيعة فيما يتعلق مبستقبل أبنـائهم   ث حي
وأشار كثري من ... يشعر كثري منهم بأن ليس لديهم أي توقعات بالنسبة ملستقبل الطفل 

  اآلباء إىل أن الطفل املعوق له تأثري سليب على األسرة وأشار األطفال املعوقني جسـمياً 
ما يضعون مستويات منخفضة مـن   يسيئون فهم حاجام ، وغالباًما  ائهم غالباًآبأن 

ما يهملون حاجام ويتجاهلوـا أو   االجناز يستطيعون أن يتخطوا بسهولة ، وكثرياً
  .  سلبياً يقيموا تقييماً

فقد استخدم املقارنة بني عينـة مـن املعـاقني    ) م ١٩٨٤( أما دراسة هاربر 
لوالـدي  السـلوك  باستخدام تقرير األطفـال عـن ا  وجمموعة ضابطة من األسوياء و

ن السـلوك  أوتوصلت النتائج إىل لعاملي الستجابات كال العينتني اواستخدام التحليل 
الضبط ، ثالثة هي التقبل يف مقابل الرفض مومي اخلاص بتربية الطفل يتضمن عواملاأل

كون وقد ي.. اهل ، والضبط الصارم يف مقابل الضبط املتسيف مقابل االستقالل النفسي
  .ة أباء املراهقني غري املعوقني مع معاملة أباء املعوقني هلم  ـعاملمهناك تشابه يف 

أن ردود الفعل النفسية اليت )  ١٤ـ   ١٣ ص.ص :م ٢٠٠٤فضة ، ( وترى 
حيد من قدراما على تربية الطفـل املعـاق    ما تشكل حاجزاً قد حتدث للوالدين غالباً

أن معظم األسر يتولد لـديها ردود   من أسرة إىل أخرى إالّ اًك تباينورعايته وجند أن هنا
  :فعل متشاة وفيما يلي عرض موجز لردود الفعل 

وهي تعين عدم التصديق ألولياء األمور للحقائق واآلبـاء واألمهـات   : الصدمة  - ١
 .حباجة إىل التفهم والدعم 

ون اإلعاقة بسيطة وغـري  بنهم عندما تكينكر أولياء األمور اإلعاقة إل:  النكران - ٢
ني يف تنمية النكران وذلك من خالل طمأنة األسرة يخصائوقد يسهم األواضحة 

 .جيابية فهم ينتقلون به من أخصائي ألخر لآلراء اإل فاألسرة ال تستمع إال

فهم يلقون باللوم على أنفسهم أو على بعضهم أو على األطباء : الندم والغضب  - ٣



٣٢ 
 

افق هذه العملية شعور بالغضب يعرب عنه أولياء األمـور  فعل ويرعل أومل يلشيء فُ
 .بأشكال خمتلفة 

بتحسن حالة الطفل والبكاء على احللم اجلميـل   وهو فقدان األمل ائياً: اليأس  - ٤
 .الطفل العادي 

مهـات وترقبـهم   دث ذلك نتيجة توقعات أآلبـاء واال قد حي: اخلجل واخلوف  - ٥
وقد يتجنب اآلباء واألمهـات خمالطـة   جتاهات اآلخرين وخاصة املهمني منهم إل

 .الناس والتفاعل معهم 

مـن   قد يتبىن بعض أولياء األمور مواقف سلبية جداً: الرفض أو احلماية الزائدة  - ٦
. طفلهم املعاق مما قد يعرض الطفل لإلمهال وإساءة املعاملة اجلسمية والنفسـية  

ون كل شيء نيابة عنه ومن وباملقابل يلجأ البعض إىل احلماية املفرطة لطفلهم فيعمل
حرم الطفل مـن فـرص النمـو    يمن الرفض واحلماية الزائدة  الواضح إن كالً

 .والتعلم

عتراف باحلقيقة فأولياء األمور ومتثل ردة الفعل يف األخري اإل: التكييف والقبول  - ٧
أن لدى الطفل حالة عجز مـزمن ويبحثـون عـن     أو آجالً سيدركون عاجالً
 . تلبية حاجاته اخلدمات املناسبة ل

ن حنو طفلهما املصـاب بفقـدان   أن اجتاه الوالدي)  م١٩٨٥الشيخ ، ( ويرى 
 ما يوصف بأنه قليل االنتباه ويرغب اآلباء يف معرفة مشكلة طفلهم لسمعه غالباً بسيط
هلم فرص اإلرشاد النفسي يف مراكز اخلدمة النفسية  أتيحتفإذا . صيب بالصمم وملاذا أُ

  . من حالة عدم اليأس إزاء تلك العلة إىل تقبلها  ون تدرجيياًفإم سوف يتغري

أن أهداف تربية األطفال ضعاف السمع والصم تشابه بوجه عام أهداف يرى و
ال يكون اهلدف هو تنشئة أطفـال يقلـدون   أنه ينبغي أغري . طفال األسوياء تربية األ

صيات متكاملة سعيدة يف األطفال العاديني يف مسعهم بل جيب أن يكون هدفنا تنشئة شخ
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وقد يستطيع بعض األطفال الصم أن يتعلمـوا  . عالقاا األسرية واالجتماعية واملهنية 
ويف احلاالت اليت ال يتم تعلم قـراءة  . الكالم بدقة وسهولة بينما يعجز البعض األخر 

  .الشفاة ينبغي استعمال أساليب أخرى للتعبري 

خيتلف عن حاجات الطفل السوي ، فله وللطفل ضعيف السمع حاجاته اليت ال 
احلق يف أن يشب يف بيئة يستطيع أن ينمي فيها قدراته من غري إحباط ، بل ينميها مـع  
إحساس باالنتماء واألمن الذي ينبعث من مشاركة فعالة ناجحة يف خمتلف ألوان النشاط 

  . الفردية واجلمعية 

  : نظريات التنشئة االجتماعية
لفة وسوف نتحـدث بشـكل   ع التنشئة من جوانب خمتوتعاجل النظريات موض

  :اليت تناولت التنشئة االجتماعية نظريات ال موجز عن أهم

 

. نا ، واألنا األعلى هلو ، واألاأن هناك ثالثة أبنية للشخصية هي ب فرويد يرىو
حيد للشخصية عند الوالدة هلو مستودع الرغبات الغريزية للفرد وهو اجلانب الواوميثل 

ويسعى لإلشباع الفوري للرغبات واحلاجات ويقوم الوالدان يف البداية بدور الضـبط  
ويف . الذي ال ميلكه الوليد بعد ومع ظهور األنا تنمو لدى الطفل وسائل الضبط الذايت 

 هلو ومطالب الوالدين ومنـاذج السـلطة ،  اعامل األنا مع الصراع بني مطالب البداية يت
هلو ويف نفس الوقت عدم اخلروج عن نواهي الوالـدين  ارضاء فيحاول إجياد احللول إل
هلو إىل أن ميكـن إرضـائها   اكرتمات الدفاعية اليت تضبط مجوح ويستعني يف ذلك باملي

وميثل البنيان الثالث األنا األعلى القيم والنواهي اخللقية فيقرب . بطرق مقبولة اجتماعيا 
علـى دور  تؤكد وجند أن نظريات التحليل النفسي احلديثة اليوم . من مفهوم الضمري 

جتماعي يف التنشئة ويف منو الشخصية أكثر مما تؤكد على اجلنسـية  االالصراع النفسي 
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ومن أصحاب هذه النظرية اريك اركسون ويفترض فرويد املراحـل التاليـة يف هـذا    
  :االرتقاء 

متركز احلاجات حـول اإلشـباع   ) من صفر إىل حوايل سنة : (  املرحلة الفمية  )١(
 . لفمي ، وتقييم الناس طبقا لقدرم على توفري هذا اإلشباع ا

الـتحكم اإلرادي يف الوظـائف   ) سـنوات   ٣إىل  ١من : ( املرحلة الشرجية  )٢(
 . التدريب على العمليات اإلخراجية الشرجية يصبح مصدر لذة وإحباط حني يبدأ

الصراع االوديـيب أي  ) سنوات ٦وات إىل سن ٣من حوايل : (املرحلة القضيبية  )٣(
حب الوالد من اجلنس اآلخر وتوجيه الغضب حنو الوالد من نفس اجلنس ، قلـق  

 .الدية ومنو األنا األعلى يؤدي إىل توحد مع القيم الو

البواعـث اجلنسـية   ) . سنة  ١٢سنوات إىل  ٦من حوايل : ( مرحلة الكمون  )٤(
 .العمل املدرسي واللعب العنيف  للطفل دأ نسبيا ، وتوجه الطاقة إىل

التحرك حنـو العالقـات   ) سنه  ١٧سنة إىل  ١٢من حوايل : ( املرحلة اجلنسية  )٥(
 ،مليكة. ( اجلنسية الناضجة ، وإعادة استثارة الكثري من أنواع الصراع السابقة 

 ) . ٣٠ـ  ٢٩ص.ص :م ١٩٨٩

مـن   أن مفهوم التنشئة االجتماعيـة ) ١٢م ، ص١٩٩١،عبد اهلادي (ويرى 
منظور هذه املدرسة على أا عمليات يتعلم الطفل كبح دوافعه غري االجتماعية وهـذا  

وأخـذ دوره   الطفل ومتكنه بالتايل من التواؤم يتطلب ميكانزمات متنوعة جتري داخل
  . داخل اتمع 

أن التنشئة االجتماعية من منظور هذه ) ١٨٨م ، ص١٩٨٥،العيسوي (ويرى 
يات حتويل الطفل بواسطة والديه من كائن بيولوجي فطـري ذي  املدرسة على أا عمل

هو ، ( طبيعة غرائزية إىل راشد اجتماعي عرب مراحل من التحويل حددها فرويد بالـ 
وهي أيضاً عمليات حتويل الرقابة على سلوك الطفـل  ) واألنا ، واألنا العليا أو الضمري 
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وطرفا التنشئة ) األنا العليا(طة الضمري من رقابة خارجية بواسطة والدية إىل داخلية بواس
  . ن بشكل أساسي وكالمها موجب وفعال امها الطفل والوالد

 
يذهب اريك اريكسون إىل القول بأن عملية التطبيع االجتماعي متـر بثمـان   

  :مراحل وأطوار هي 

 .تعلم الثقة يف مقابل عدم الثقة  - ١

 .ستقاللية يف مقابل الشعور بالعار تعلم الذاتية أو اال - ٢

 .تعلم املبادأة يف مقابل الشعور بالذنب  - ٣

 .تعلم االجتهاد يف مقابل الشعور بالنقص  - ٤

 .تعلم اهلوية يف مقابل اضطرابات اهلوية  - ٥

 .تعلم الصداقة احلميمة مقابل العزلة  - ٦

 .تعلم اإلنتاجية يف مقابل االستغراق يف الذات  - ٧

 ) . م ١٩٩٧ ، عوض. ( يأس تعلم التكامل يف مقابل ال - ٨

وتشمل املرحلة األوىل العام األول أو الثاين وهي متاثل املرحلة الفميـة لـدى   
فرويد وتشمل املرحلة الثانية السنوات من الثانية حىت الرابعة من حياة الطفل أما املرحلة 

حلـة  الثالثة فهي حتوي السنتني ما قبل املدرسة يف حني تشمل املرحلة الرابعة علـى مر 
سنوات املدرسة االبتدائية وقد متتد أحيانا إىل املرحلة اإلعدادية أما املرحلة اخلامسة فهي 

سنة وتشترك معها يف ذلك املرحلة السادسة )  ٢٠ـ   ١٣( حتوي سنوات املراهقة من 
أما املرحلة السابعة فتشمل مرحلة الشباب املبكر ، يف حني تشمل املرحلة الثامنة مرحلة 

ن املهم هو حتديـد  راحل وصفا لكيفية منو الشخصية ألناضج ، وتعترب هذه املالشباب ال
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 ، عـوض . ( الظروف البيئة اليت تساعد الطفل على منو هذه الصفات اإلجيابية وغريها 
  ) . م ١٩٩٧

أن التنشئة االجتماعية كما يعرفها اركسون ) ٣٨م ، ص١٩٨٦،عثمان (ويرى 
البشري من حالة الطفولة والرضـاعة مـن حالـة    هي عملية يتم خالهلا حتويل الكائن 

الضعف واألنانية إىل حالة الراشد املثايل الذي يدين باالمتثال املعقول مع وجود مسـات  
  .االستقاللية واالبتكار واإلبداع 

 

بياجيـه   أن هذه النظرية نشأة نتيجة أعمال جـان )  م ١٩٨٩مليكة ، (  يرى
املنصبة  أساسا على طرق االستدالل اليت يستخدمها األطفال يف حل املشكالت املنطقية 
وقد أدت به حبوثه إىل االعتقاد بأن عمليات التفكري لدى الطفل متر يف ارتقائها بتغريات 

ل املشكلة من الطفـل  حلقدر أليس فقط  اًفالطفل األكرب سن. نوعية ميكن التنبؤ عنها 
 ، ولكنه حيصل على املعلومات وينظمها ويعاجلها بصورة خمتلفة ، ولكن ال ناًاألصغر س

ميكن جتاوز مرحلة منها وهكذا فإن االرتقاء يتقدم إىل األمام ويتوقف تـأثري خـربات   
  . التنشئة على الطريقة اليت يدرك الطفل ا هذه اخلربة املعينة ويفسرها 

ترح أربع مراحل للنمو املعـريف  أن جان بياجيه  يق)  م١٩٩٧عوض ، ( ويرى 
  :تتم من خالهلا التنشئة االجتماعية وهي 

 ) .شهرا ١٨( وهي متتد من امليالد حىت سن : املرحلة احلس حركية  - ١

سـبع  ٧شـهر  ـ    ١٨( وهي متتد من سن : مرحلة ما قبل التفكري اإلجرائي  - ٢
 ) .سنوات 

 .)إحدى عشرة سنة سبع سنوات  ـ  ( مرحلة التفكري العياين وهي متتد من سن  - ٣
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إحدى عشرة سـنة ـ مرحلـة    ( مرحلة العمليات التصورية وهي متتد من سن  - ٤
 ) .الشباب 

ويقر بياجيه أن ترتيب السنوات بالشكل السابق ليس باألمر الفصـل ولكـن   
  .  ترتيب املراحل هو األكثر ثباتاً

  :ويرى بياجيه بأن العملية التكيفية مع البيئة هلا جانبني مها 

  . التأقلم  – ٢      . تمثل ال – ١

فاجلانب األول يشري إىل تعديل البيئة واحمليطني بالطفل لتحقيق تكيفه أما اجلانب 
، كـرم الـدين   (افق مع البيئة املعريف ليتو ري إىل تعديل الطفل لسلوكه وبنائهالثاين فيش
  ) .  م١٩٧٦

 
  :عملية التنشئة االجتماعية وهي  تقترح روبرت سريز ثالث مراحل تتم من خالهلا

اليت ترتكز علـى احلاجـات البيولوجيـة    ) الفطري ( مرحلة السلوك البدائي  - ١
 .شمل الشهور األوىل من حياة الطفلاألولية، والتعلم يف طور الطفولة املبكرة وت

مرحلة النظم الدافعية الثانوية اليت ترتكز على التعلم الذي يرتكز يف األسـرة ،   - ٢
 .الطفولة املبكرة وحىت سن املدرسةظم تأثري التنشئة االجتماعية على وتشمل مع

بعد من األسـرة وهـي   أالثانوية اليت ترتكز على التعلم فعية امرحلة النظم الد - ٣
  ) .م  ١٩٩٧ ، عوض. ( مسائل النمو بعد الطفولة املبكرة  على حتتوي

 

تماعية وهو يرى أن سلوك الكائن احلي وهي تعد العمود الفقري يف التنشئة االج
  .ينقسم إىل نوعني 
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انفعايل أو فسيولوجي واستجاباته ختضع لسيطرة اجلهاز العصـيب املسـتقل   ((  
مل الذي قد يتعرض لـه الكـائن   دف إىل جتنب األ( وهذه االستجابات وقائية انفعالية 

  . ))احلي

 

السـيطرة علـى   " لواضحة أو األدائية واليت ـدف إىل  خاص باالستجابات ا
ة اجلهـاز  املوقف الذي يوجد فيه وضبط الظروف احملددة له وهو بالتايل خيضع لسيطر

عـن سـيكولوجية    تلف جوهرياًن سيكولوجية االنفعال ختإالعصيب املركزي وعنده ف
  ) . م١٩٩٧عوض ، " . ( األداء

 

ه النظرية إيفان بافلوف وجون واطسون وادوارد ثورنديك وجسـتلي  وميثل هذ
هل وسكنر وباندورا ، ويرى أصحاب هـذه النظريـة أن اإلنسـان يولـد مـزوداً      
باستعدادات أولية متثل املادة اخلام لشخصيته وتقوم األسرة بدور كبري يف تشكيل تلك 

  ) .  م١٩٩٧مسلم ، ( االستعدادات 

ألربت باندورا أن كثريا من السلوك مكتسب مـن  )  م١٩٨٩مليكة ، (  يرى 
ألفعال النموذج وتتضـمن   التعلم عن طريق املالحظة وأن ما يتعلمه املالحظ هو متثيالً

عملية التعلم عن طريقة املالحظة أربع عمليات مترابطة فاملالحظ لكي يتعلم ينتبـه إىل  
ت احلركيـة وكيـف   سلوك النموذج وكذلك يستخدم عملية التذكر فيتذكر العمليا

يف عملية التعلم ويتوقـف السـلوك    كبرياً يؤدي السلوك ويلعب اجلانب الدافعي دوراً
على القيام بذلك السلوك فنحن نتعلم السلوك عن  أو عقاباً على ما إذا كنا نتوقع ثواباً

  .طريق املالحظة واالنتباه والدافع هلذا السلوك والنتائج املترتبة عليه
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من خالل عملية التنشئة االجتماعية ، عن طريق التفاعـل االجتمـاعي مـع    

ومن خـالل  خلربة يف تكوين فكرة عن ذاته عن طريق ااآلخرين اهلامني حبياة الطفل يبدأ 
تراكم اخلربة  يبدأ يف تكوين فكرة اآلخرين عنه من حيث مظهره وسلوكه وهذا ينمـي  

كيف يشبه يف بعض اخلصائص اآلخرين وكيف خيتلف عنهم  لدى الطفل فكرة عن ذاته
يف خصائص أخرى أي يصبح مدركاً لذاته باعتباره شخصاً مستقالً له شخصيته املستقلة 

  ) .  م١٩٩٣، السيد(ي كما يتوقعه منه اآلخرون ويبدأ يف تعلم دوره االجتماع

ور ويرى أصحاب هذه النظرية أن هناك مفهـومني رئيسـيني يف نظريـة الـد    
االجتماعي مفهوم املكانة االجتماعية ومفهوم الدور االجتماعي واملكانة االجتماعية هي 
وضع الفرد يف بناء أو تركيب اجتماعي يتحدد اجتماعياً يلتزم بواجبات ويقابله حقوق 
وامتيازات ويرتبط بكل مكان منط من السلوك املتوقع وهو ما نسميه بالدور االجتماعي 

  . )  م١٩٩٤نصري ، (

ويرى أصحاب نظرية الدور االجتماعي أن لآلباء والكبار واحملـيطني بالطفـل   
عن طريـق  دوراً يف اكتساب الطفل للدور االجتماعي فيحدد ما ينبغي ، وما ال ينبغي 

  ) . م١٩٨٠نسي ، ( التعلم املباشر 

  :مفهوم الذات - ٢
ود إىل الفكـر  لعل نظرية الذات من أهم النظرات يف علم النفس وأقدمها إذ تع

اليوناين عند أفالطون وسقراط وأرسطو كما أا حديثة إذ جدد مفهومها ودعا إليهـا  
كارل روجرز يف القرن العشرين واستقطبت عدة دراسات حـىت ظهـر مـا يسـمى     

تكـوين ذهـين مـنظم    " ومفهوم الذات يف اال النفسي هو . بسيكولوجية الذات 
اهلـامشي ،  " . ( لتصورات املتصلة بالـذات  ومكتسب متعلم للمدركات الشعورية وا

  )  ٤٦ ص :م ١٩٨٦
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مفهوم الذات بأنه ذلك املفهوم الـذي  ) ٣٠ص: م١٩٦١،  إمساعيل(  يعرف 
يكونه الفرد عن نفسه باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا أي مصـدرا للتـأثري والتـأثر    

تضـمن  نفعايل الذي يبالنسبة لآلخرين أو بعبارة سلوكية هو ذلك التنظيم اإلدراكي اال
  . استجابات الفرد حنو نفسه 

بأنه تكوين معريف منظم " مفهوم الذات )  ٢٤٤ص: م ١٩٧٤ ،زهران( يعرف 
موحد ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتعميمات اخلاصة بالذات ، يبلوره 

  " . الفرد ويعتربه تعريفا لذاته 

نـه جمموعـة مـن    أ" لذات مفهوم ا ) ١٢ ص :م ٢٠٠٥العمرية ، ( عرف ت
  . "الشعور والعمليات التأملية اليت يستدل عليها بواسطة سلوك ملحوظ أو ظاهرة 

وذا التعريف الشكلي يكون مفهوم الذات مبثابة تقييم الشخص لنفسه ككـل  
من حيث مظهره وخلفيته وأصوله وكذلك قدراته ووسائله واجتاهاته وشعوره حىت يبلغ 

  ) . ١٢:نفس املرجع السابق . ( بح قوة موجهة لسلوكه كل ذلك ذروته حيث تص

  :منو مفهوم الذات 
أن الوليد ال يستطيع أن مييز بني نفسه والبيئة مـن  )  م١٩٨٦يونس ، (  ترى 

ويدرك أصواته واسـتجاباته  . حوله فهو يدرك بيئته يف أول األمر ككل ضئيل التمايز 
ولكن مدرسة التحليـل   من مكونات البيئةاحلركية ال على أا صادرة منه بل على أا 

يقدر أن مييز مكونات بيئته يستطيع أن حيـس بـاألمل    ن الوليد مع انه الأالنفسي ترى 
هـذه   واللذة النابعة من إشباع حاجاته البيولوجية واإلحساس باألمل ينشأ من إحبـاط 

ع إىل حتقيـق  ىل تأثري فسيولوجي ولذلك فإن الوليد مدفوإاحلاجات اليت يؤدي بالتايل 
األم ذه العملية فهي اليت تعمل على إشـباع حاجاتـه    يامعن األمل وقاللذة واالبتعاد 

  .البيولوجية ، كما حتاول جاهدة إبعاد كل ما يؤمله 



٤١ 
 

ن اسم الطفل من أهم العوامل اليت تعمـل علـى   أ)  م١٩٨٩ادر ، ( وترى 
وعندما يصبح الطفـل   متميزا بصفته جوهرا مستقال ووجودا تقوية معرفة الطفل بذاته 

فإنه يستطيع أن يدرك معىن االجتاهات الو الدية حنو ما  بصفته شيئا مستقال عارفا بذاته 
وعموما فإن الطفل يف السنة األوىل من حياته يبدأ يف تكوين فكرة عن ذاته . يصدر منه 

  .ويكتشف معاين جسده عن طريق تناوله لألجزاء املختلفة من جسده 

قول بأن مفهوم الذات ينمو كنتـاج للتفاعـل   ي)  م١٩٨٩،  كفايف(  وجند أن
االجتماعي جنبا إىل جنبا مع الدافع الداخلي لتأكيد الذات وبني أن مفهوم الـذات يف  
سن املدرسة مرحلة الطفولة املتأخرة يتحول املفهوم العياين  للذات بالتدرج إىل مفهـوم  

فطفل املدرسة يصف . وينه املقارنة باآلخرين أكثر جتريدا وأكثر تعميما ، ويدخل يف تك
ويتجه مفهوم الذات يف هذه . نفسه بأنه أكثر أناقة من اآلخرين أو من زمالئه يف الصف 

السن إىل أن يصبح أكثر تركيزا على اخلصائص اخلارجية وأكثر  توجها على الصفات 
خـرين أيضـا   ن يرى خصائصه الشخصية خبصـائص اآل ألية ويبدأ يف الثابتة أو الداخ

  .      كصفات ثابتة نسبيا  وألول مرة ينمي إحساسا كليا باستحقاق الذات 

  :الطبيعة االجتماعية للذات 
ينظر للذات على أا نتاج للتفاعل االجتماعي وذلك من خالل التركيز علـى  
إدراك الفرد لكيفية رؤية األفراد اآلخرين له ومن خالل التركيز على أألسلوب الـذي  

ن الفرد به أفكاره عن نفسه باألمناط االجتماعية املوجودة مع التوقعات اليت يعتقد يقار
ية كـربى  ويرى أن عملية التوحد والتقمص ذات أمه. أا تكون لدى األفراد اآلخرين 

ن الفرد يقوم بعملية اختيار شخص آخر كمثل أعلى يتم مـن  أيف فهم منو الذات فنجد 
على ذلك فإن حـب الوالـدين وعطفهمـا للطفـل     خالله تقليد سلوكه ومشاعره و

واجتاهام حنوه أثناء مراحل منوه تكون على درجة كبرية من األمهية يف تكوين الـذات  
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باإلضافة إىل األفراد اآلخرين خارج نطاق األسرة يلعبون دورا مهما يف تكـوين  . لديه 
 ،زهران.(اخل ....اء فقاء اللعب واألصدقالذات ومفهوم الذات مثل املربني والزمالء ور

  ) . م١٩٧٤

  : املؤثرات االجتماعية يف مفهوم الذات 
بأن هناك  مؤثرات أخرى تؤثر على مفهوم الذات )  م١٩٧٤،  زهران (  يرى

ومنها صورة اجلسم والقدرات العقلية إذا كانت تعتمد على معايري اجتماعية مثل نظرة 
ا تكون مبثابة خصائص اجتماعية وجند أن اآلخرين إليه والتقييم بني احلسن والرديء فإ

الدور االجتماعي يؤثر يف مفهوم الذات من خالل التفاعل االجتماعي من خالل وضع 
الفرد يف سلسلة من األدوار االجتماعية ويف أثناء حترك الفرد يف إطار البناء االجتماعي 

ميزات األسـرية  وعلى العموم فإن مفهوم الذات يتأثر باخلصائص وامل. الذي يعيش فيه 
يف الطفل الذي ينشأ يف أسرة حتيط بالعناية والتقبل يرفع ذلك من قدراته واهتماماتـه  
ومهاراته ويف نفس الوقت ميكن أن يتسبب الوالدان يف أن يدرك الطفل نفسه كشخص 
غيب أو مشاكس أو غري موثوق به وذلك إذ اتبعا أساليب خاطئة يف تنشئته االجتماعية 

  . داخل األسرة 

أن فقدان السمع يؤثر على السـلوك االجتمـاعي   )  م٢٠٠٤ ، فضة ( وترى
للفرد ألنه يشكل عائقا حيول دون دجمه يف البيئة احمليطة به فهوا قد يشعر بعدم الكفايـة  
من جراء صعوبات التواصل مع اآلخرين فهوا حباجة إىل دعم مفهوم الذات لديه وحباجة 

اهات حنو اجلسم غالبا ما تكون نتيجة العالقات إىل تطوير تصور جسمي مناسب فاالجت
مع اآلخرين فالفرد حباجة إىل تقبل السماعة الطبية على أذنه باعتبارها جزءا منه وهـو  
كذلك حباجة إىل أن يتعرض للمواقف االجتماعية مثل إشراكه يف احلفالت الترفيهيـة  

 يتعززأ من اتمع وبالتايل واملهرجانات الرمسية حىت يشعر بأن له قيمة وأنه جزء اليتجز



٤٣ 
 

مفهومه لذاته ولذالك فإن اإلعاقة السمعية تنعكس سلبا على اخلصـائص االنفعاليـة   
حباجـة إىل   اق مسعيا من الناحية النفسية فهـو وبالتايل يتوجب علينا تلبية حاجات املع

اد طرق الشعور باألمن والكفاية واىل املساعدة للتعبري عن مكنونات نفسه وحباجة إىل إجي
  .لتصريف الغضب الذي يتولد لديه وحباجة إىل تطوير النضج االجتماعي 

  :قياس مفهوم الذات 
ولكن ميكننا أن ) مفهوم الذات ( إن احلقيقة تقول إن النفس ال ميكن مالحظتها 

نالحظ السلوك وعلى العموم حنن حنصل على معظم معرفتنا عن الناس ـذه الطريقـة   
قام العلماء املعنيون بقياس سـرعة العمليـات   . مات أكثر دقة ولكي تكون هذه املعلو

العقلية ودقتها بتطوير جمموعة متنوعة من االختبارات وذلك لتحديد نوع السلوك وقد 
أجريت معظم هذه االختبارات على أساس أن يطلب من الشخص أن يديل مبعلومـات  

ولكي يكون هذا اقرب عن نفسه وقد تكون نتيجة هذه االختبارات صحيحة إىل حد ما 
إىل حتقيق املرجو من االختبارات تسأل الفرد عن ما يستحسنه وماال يستحسنه وكذلك 

إن الوسيلة املثلى لفهم السـلوك  ( عن اجتاهاته واهتماماته ويذكر روجرز يف هذا اال 
  )م ٢٠٠٥ ، العمرية(.ميكن التعرف عليها من خالل اإلطار املرجعي للفرد نفسه 

  :فهوم الذات نظريات م
على النظرية السيكولوجية اليت ) أدلر وهورين وفروم وسوليفان ( يؤكد العلماء 

دلـر هـي   ايت ترتكز عليه نظرية واملبدأ الرئيسي ال .ترتكز على العمليات االجتماعية
دلر أن اإلنسـان  إويؤكد . االستجابة اليت يتسم ا الفرد أو أسلوبه يف احلياة جتاه بيئته 

يته من الوراثة واخلربة فالوراثة متده بقدرات معينة والبيئة متده بتأثريات معينة يبين شخص
 وبذا فإن اجتاهه إزاء احليـاة هـو   فهذه القدرات وتلك التأثريات وطريقته يف ممارستها

  .  ) م٢٠٠٥ ، العمرية(الذي حيدد عالقاته بالعامل اخلارجي 



٤٤ 
 

وجه الفرد والـذي يتمثـل يف   أما نظرية فروم فهي تدور حول اتمع الذي سي
احتياجاته األساسية انه اتمع الذي يسود فيه األلفة واحملبة وبذلك أن اإلنسان يـدرك  
قدراته الذاتية عن طريق الظروف االجتماعية اليت يعيش فيها وبذلك تتكون الشخصية 

لـدى  أما نظرية هورين فهي ترى أن أول مفهوم يتكون . وفقا لفرص اتمع ومتطلباته 
األمان جتاه والديه وال يرى أن الصراع دفني  هو قلقه األساسي الذي يعكر صفو الطفل

يف النفس اإلنسانية وإمنا ينشأ من خالل املواقف االجتماعية وترى هورين إن الشخص 
الذي قد يكون عصابيا هو الشخص الذي يرى صعوبات معينة تتصل بثقافته وغالبا ما 

  :طفولة ويرى أن الناس يتكيفون مع عوامل ثالثة  هي ينشأ ذلك نتيجة خربات ال

 ) .بالشكوى هلم أو احلب هلم ( االجتاه حنو الناس  - ١

 .العمل ضد الناس عن طريق العدوان   - ٢

 )م ٢٠٠٥ ، العمرية ( .القوة أو البعد عن الناس سواء باالنفصال أو االستقالل  - ٣

ته هـو منـط   ويرى سوليفان أن الشخصية شيء افتراضي والذي ميكن دراس
العمليات الذي مييز التفاعل الشخصي يف املواقف املتكررة اخلاصة يف ااالت اليت م 
الشخص املالحظ ويرى أن الشخصية عامل ثابت نسبيا يف املواقف الشخصية املتبادلة 

  ) . ٢١ ص :م ٢٠٠٥العمرية ، .( املتكررة اليت متيز حياة اإلنسان 

 
أن الذات عند روجرز هي ذلك اجلزء من ) ٢٩ص : م ١٩٨٩،  يفكفا(يرى 

والذي يكون مصدرا للخـربة   دراكات والقيمجمموعة من اإلالكائن الذي يتكون من 
  .والسلوك ، ومفهوم الذات عند روجرز يقابل إىل حد كبري مفهوم األنا عند فرويد 

كيفيـة  أن مفهوم الذات هو احملـدد ل ) ١١٥ص: ١٩٩٥،  الشرقاوي(ويرى 
استجابة الفرد فيما يواجهه من مواقف ويتضمن الصورة اليت يدرك ا ذاته من خـالل  
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استجابات اآلخرين الذين يتعامل معهم ، وينظر روجرز إىل مفهوم الـذات كمفهـوم   
متطور من التفاعل مع الكائن احلي من البيئة ولذلك يكتشف الفرد نفسه من خـالل  

والذات األخرى يف نظرية روجرز هي الذات املثاليـة  . خرباته مع األشياء واألشخاص 
فلدى كل منا فكرة عن نوع الشخص الذي نتمىن أن نكونه ، وكلما اقتربت الـذات  

والسلوك يف رأي روجـرز  . املثالية من الذات الواقعية أصبح الشخص منجزا وسعيدا 
كما ميارسها  م هو أساسا حماولة الكائن احلي السعي حنو اهلدف إلشباع حاجاته ١٩٥١

دراكـات الفـرد كمحـددات    اوالتركيز هنا يكون على . يدركه  هو ويف اال كما
 فالكيفية اليت يرى ا األحداث ويفسرها حتدد الطريقة الـيت يسـتجيب ـا   . ألفعاله
  . إزاءها

   
 

جيب مسـاعدة األطفـال   هو مطلب منائي لألطفال و إن بناء مفهوم ذات إجيايب
جيابية ألنفسهم ، ذلك أن تكوين مفهوم سوي للذات يف الطفولة ميهـد  إعلى منو صور 

ففكرة الطفـل  . السبيل للنمو الصحي هلذا املفهوم يف املراحل التالية على أسس سليمة 
خصيته وإكسـاا  عن ذاته إذا ما كانت سوية تعمل على اتساق اجلوانب املختلفة لش

  ) . م١٩٩٨قاسم ، . ( طابعا متميزا 
أن اجتاهات الفرد حنو ذاته تلعب دورا مهمـا يف  )  م١٩٩٤الديب ، ( ويرى 

توجيه سلوكه أي أن الفكرة اجليدة عن الذات تعزز الشعور باألمن النفسـي وتعمـل   
ة إىل احترام باإلضاف.أيضا كقوة ضاغطة على الفرد إذ تدفعه إىل مزيد من حتقيق الذات 

مكانة الذات االجتماعية والتوافق العام وحتمل الفرد املسئولية واالعتماد عليه والتفهم 
بأن هناك عوامل تساعد على تكوين مفهوم الذات اإلجيايب  ىوير. والتفاؤل جتاه احلياة 

  :منها 
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 .معرفة الفرد قدراته وإمكاناته  - ١

 .فكرة الفرد عن نفسه وتقديره لذاته  - ٢

 

أن مفهوم الذات السليب يـرتبط بـبعض مظـاهر    )  م١٩٨٣ادر ، ( ترى 
واليت تصدر . ع أساليب احلياة العادية لألفراداالحنرافات السلوكية واألمناط املتناقضة م

عنهم سوء التكيف االجتماعي أو النفسي ، ويعاين هؤالء األفراد من أنواع من السلبية 
  : مثل 

فراد دائما عن التوافق مع العامل اخلارجي فهم حمملون باملشاكل واهلمـوم  عجز األ - ١
 .ويشعرون بعدم االستقرار النفسي 

 .العجز عن النجاح أو التفوق على اآلخرين أو الدخول يف مناقشة معهم  - ٢

 .شعور بعض األفراد بالكراهية من اآلخرين وعدم الشعور بقيمته وعدم أمهيته  - ٣

أن املفهوم السليب يتضح من خـالل تصـرفات   )  م١٩٩٦سامي ، ( ويرى 
وتعامالت أو تعبري الشخص عن مشاعره جتاه نفسه أو اآلخرين ممـا جيعلـه يتصـف    
بالعدوان أو عدم الذكاء االجتماعي أو اخلروج عن اللياقة يف التعامل ويشمل مفهـوم  

  :الذات السليب عددا من اخلصائص السلوكية السلبية منها 

  .القلق وبعض مظاهر االضطراب النفسي األخرى التباعد واليأس و

  :األسباب التي تؤدي إىل تكوين مفهوم الذات السلبي 

أن األسباب اليت تؤدي إىل تكوين املفهوم )  ٣٥ص: م  ١٩٨٣ادر ، ( ترى 
  :السليب للذات هي 

 .احلماية الزائدة من القائمني على تربية األطفال ورعايتهم والعناية م  - ١

 .لتامة على الطفل السيطرة ا - ٢
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اإلمهال وعدم االهتمام بالطفل وما يترتب على ذلك من مشاعر داخل أعمـاق   - ٣
 .الطفل 

  .اخلربات غري السارة  - ٤

  :اإلعاقة السمعية - ٣
 

من الزمن أم رمز لغضب اهللا وأطلق عليهم قـدميا   ةاعترب املعاقون لفترة طويل
وسادت ، وكان التعامل معهم يتمثل يف اضطهادهم واستغالهلم والسخرية م  ، واذالش

ففي اتمعات اإلغريقية واليونانية القدمية ظهـرت فكـرة أن   ، نظرية البقاء لألقوى 
املعاقني مسعيا هم عبء ثقيل على اتمع فهم من وجهت نظرهم أم بلهاء عالـة وال  

ون مـن خـالل   الل التخلص منهم ويرون أن التقدم يكال من خإي سبيل للتقدم والرق
ـم  إالـتعلم حيـث    ،رسطو أن الصم فئة غري قادرة علىأويرى .  حسباألسوياء ف

م أقل قدرة مـن  ن عن فهم ما يدور حوهلم وليس لديهم القدرة على الكالم فهوعاجز
  ) .م ١٩٨١ ، امحد( .املعوقني بصريا 

امل مع األصم أفضل من سابقيه حيـث  ويف الشرق األدىن واألقصى كان التع
دعت الطقوس إىل حترمي لعنة املعاقني مسعيا ،  مثَّومن اعتربوا اإلعاقة هي إرادة من اهللا ، 

ونادت الديانة البوذية باهلند والصني إىل جعل املعوقني أبناء بوذا وأيدت أمهيـة تقـدمي   
  .العون واملساعدة هلم 

جرت حماوالت عدة لتعليم املعاقني مسعيـا   ويف مصر القدمية واليونان والرومان
ولقد شهد القـرن الثـامن عشـر    . لكنها كانت حماوالت فردية مل يكتب هلا النجاح 

والتاسع عشر بداية إنشاء أول مؤسسة تعليمية للمعوقني مسعيا ، وكانـت يف بـاريس   
ـ  ) دى ليسيه ( ويرجع الفضل فيها إىل  م وهي حاليا تعرف باسم املعهد القـومي للص

  ) . م ١٩٨١ ،امحد .( بباريس 
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بإقامـة أول مدرسـة    ) صموئيل هانيك( ويف منتصف القرن التاسع عشر بدأ 
بأول عمل يف بريطانيـا لالهتمـام   ) توماس بر الوود ( لألطفال الصم يف أملانيا مث تبعه 
  .بإنشاء مراكز رعاية خاصة م 

بإنشاء مدارس داخليـة   ويف الواليات املتحدة األمريكية ظهر االهتمام بالصم 
ومع ظهور القرن العشرين حدث تغيري  )وفرجينيا(  ) هارنفود ( لرعاية الصم يف والييت

اقني وخباصة الصم تتمثل فيمـا  ات املعئ أساليب التعامل والرعاية مع فجذري وهام يف
  :يلي

 االهتمام باملعلمني والعاملني يف حقل التربية اخلاصة وباألخص الصم حىت يستطيع §
 .أن يؤدي كل دوره على الوجه األكمل 

 .ظهور طرق تربوية حديثة مثل دراسة علم األصوات ومناذج احلروف  §

 ) . م١٩٨٢، قناوي. (املعاقني مسعياظهور طرق تربوية ونفسية وطبية للتعامل مع  §

وبعد هذا احلديث عن املراحل التارخيية اليت مر ا املعوقون كانت اإلشارة إىل  
نساين االجيايب للعقيدة اإلسالمية ورعايتها للمعاقني فنجد أن الدين اإلسالمي املوقف اإل

ودعا إىل الرفق باملرضى  ، وحث على مساعدة العاجزين، احلنيف أرسى قواعد العدالة 
واملعوقني واالهتمام بشئوم ورعايتهم وحسن معاملتهم ونشر العلم بني مجيع طبقـات  

أكد  لظلم الذي كانت تعاين منه بعض فئات اتمع فقداتمع دون تفرقة وقضى على ا
على ضرورة االهتمام بالفئات احملتاجة وتقدمي العون هلـا مبـا حيفـظ     الدين اإلسالمي

وأكد أن لألفراد حقوقا جيب أن تراعى وحتترم بصـرف   ، كرامتها ويقيها من اإلمهال
لقـد  . و ما شابه ذلك النظر عن أي عامل نسيب كتركيب اللون أو الطول أو القصر أ

ـ  ) صلى اهللا عليه وسلم( عين نبينا حممد   ىواخللفاء من بعده واحلكام املسلمون باملرض
واملعوقني وقد بلغ من اهتمام اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف هذا اال انه حـث علـى   
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إحصاء املعوقني وخصص مرافقا لكل كفيف وخادما لكل مقعد ال يقوى على القيـام  
  .)  م٢٠٠٠،عبيد (  .فعل الوليد بن عبد امللك وكذلك 

ولقد كرم اهللا سبحانه وتعاىل اململكة العربية السـعودية باحتضـان احلـرمني    
ه من بعـده  ءأبنا ) طيب اهللا ثراه( الشريفني فنجد أن القائد املؤسس امللك عبد العزيز 

ها التعليم كحـق  حيملون أمانة الدعوة ويكرسون تعاليم الدين احلنيف يف كل جمال ومن
ولقد كانت بداية التعليم اخلاص باململكة . لكل مسلم ومسلمة حسب قدراته وإمكاناته

من خالل اجلهود الفردية مع بداية العقد السابع من القرن الرابع عشر اهلجري فقـد  
بذلوا جهودا  حتمس بعض أبناء هذا الوطن من املكفوفني لتعلم طريقة برايل فأتقنوها مث

ن صحيفة البالد السعودية أفردت حتقيقا صحفيا حول إمكانات إنشرها حىت مشكورة ل
القراءة والكتابة باخلط النافر وبعد ذلك مت تبين طريقة برايل حيث وافقـت املعاهـد   
العلمية والكليات على فتح فصول مسائية ملحقة بكلية اللغة العربية بشـارع سـالم   

اسة ا حىت فتحت وزارة التربية والتعليم بالرياض والتحق ا مكفوفون ومبصرون للدر
مدرسة جربة يف الفترة املسائية كمقر لتعليم املكفوفني وتدريبهم على طريقـة برايـل   

هـ وقد مت إحداث أول معهد لتعلـيم املكفـوفني بالعاصـمة     ١٣٧٨وذلك يف عام 
هـ ١٣٨٢هـ مث بدأ تأسيس إدارة التعليم اخلاص عام ١٣٨٠/ ١٣٧٩الرياض عام 

املكفوفون والصـم  هنية واالجتماعية لفئات ثالث هي ة تقدمي اخلدمات التعليمية واملبغي
ول معهـد للصـم يف الريـاض عـام     واملتخلفون عقليا وعلى ضوء ذلك مت افتتاح أ

هـ مث تواىل بعد ذلك افتتاح املعاهد لذوي االحتياجات اخلاصة يف مجيع مناطق ١٣٨٤
ها معهد األمل االبتدائي واملتوسـط والثـانوي   اململكة العربية السعودية كان من ضمن

  )   م١٩٩٩املوسى ، ( بالعاصمة املقدسة   

ونظرا ملا توليه القيادة الرشيدة هلذا البلد املبارك وعنايتها بذوي االحتياجـات  
اخلاصة وتقدمي كل جديد خيدم هذه الفئة كانت برامج الدمج واليت تسـعى إلخـراج   
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جمهم يف اتمع فقد مت دمج الطـالب الصـم بالعاصـمة    هؤالء األطفال من العزلة ود
برنامج األمل مبدرسـة ابـن ماجـة    : املقدسة يف عدد من املدارس على النحو التايل 

االبتدائية وبرنامج األمل مبدرسة حممد بن عبد الوهاب وبرنامج األمل مبدرسة اهلجـرة  
ألمل بثانوية عني جـالوت  املتوسطة وبرنامج األمل مبدرس القعقاع املتوسطة وبرنامج ا

  .   دومة اجلندلوبرنامج األمل بثانوية 

 

هـم الـذين ال   ) الصم ( اإلعاقة السمعية )  ٧١: م ١٩٧٩،  محزة( يعرف 
  ."ينتفعون حباسة مسعهم ألغراض احلياة العادية 

  :تنقسم إىل فئتني مها ) الصم ( ويرى أن هذه الفئة 

 .أي الذين ولدوا وهم صم : الصمم اخللقي  - ١

الذين ولدوا حباسة مسع عادية ولكنهم أصيبوا يف إحدى مراحل : الصمم العارض  - ٢
 .حيام نتيجة ملرض أو حادث 

يقصد باإلعاقة السمعية تلك املشكالت اليت حتول دون أن يقوم اجلهاز السـمعي  و
وتتراوح  .ختلفة لفرد على مساع األصوات املعند الفرد بوظائفه أو تقلل من قدرة ا

ملتوسطة اليت ينتج عنها ضـعف  اإلعاقة السمعية يف شدا من الدرجات البسيطة وا
  . ، إىل الدرجات الشديدة جدا واليت ينتج عنها صمم مسعي

وختتلف التسميات واملصطلحات اليت تستخدم للداللة على األشـخاص الـذين   
اإلعاقة السـمعية وتشـمل   يعانون من إعاقة مسعية وأكثر هذه املصطلحات شيوعا 

  ) . ١٣٨ص: م ١٩٩٥وآخرون ،  براهيم، إالقريويت( . ضعف السمع والصمم 

" أننا نقصد باإلعاقة السمعية  ) ٦ص  :م ٢٠٠٢،  عبداهللا ،آل عمران( ويرى 
تلك املشكالت اليت حتول دون أن يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظيفته أو تقلل من 
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  " .ألصوات البسيطة واملتوسطة قدرة الفرد على مساع ا

حرمان الطفل مـن حاسـة   " ويذكر كذلك بصورة أخرى أن اإلعاقة السمعية 
السمع إىل الدرجة اليت جتعل الكالم املنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام املعينات 

  " .  السمعية 
األصم بأنه الشخص الذي فقـد  ) ٣٧-٣٦ص : م٢٠٠٣ ، حنفي( يعرف و

ية منذ امليالد أو قبل تعلم الكالم أو حىت بعد تعلم الكـالم ، بدرجـة ال   احلاسة السمع
تسمح له باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية يف البيئـة السـمعية إال   

، هجـاء األصـابع ،    لغة اإلشارة ، قراءة الشفاة( باستخدام طرق التواصل املعروفة 
ضعيف السمع بأنه الشخص الذي يعاين عجزا أو :"هه أيضاً بأنويعرف ).التواصل الكلي

نقصا يف حاسة السمع بدرجة ال تسمح له باالستجابة الطبيعية لألغـراض التعليميـة   
  . " واالجتماعية ، إال باستخدام وسائل معينة

ن احلاسـة السـمعية   أيف حنفي لألصم وضعيف السمع يتضح ومن خالل تعر
ا ويعتمد على حاسة اإلبصار لترمجـة ردود األفعـال   فيد منهال ي مثََّومن لألصم معطلة 

لكـالم  مـع ا  ن ضعيف السمع لديه بقايا مسعية يستطيع أن يتجاوبألآلخرين يف حني 
املسموع استجابة تدل على إدراكه ولو بشكل جزئي بشرط أن يقع الصوت يف حدود 

 .  قدرته السمعية مع االستفادة باملعينات السمعية 

اإلعاقة السمعية بأا حالة حرمـان  ) ٧١ص :م ٢٠٠٥،  أبو النصر(يعرف و
اإلنسان من حاسة السمع أو ضعف القدرة السمعية لديه ، مما حيول دون اسـتخدامه  

  .هذه احلاسة يف التواصل مع اآلخرين بشكل عادي 
اإلعاقة السمعية بأـا احنـراف يف   ) "  ٧ص: م ٢٠٠٦،  القريويت( يعرف و

يقلل من قدرته على مسـاع   السمعي عند الفرد بوظائفه أو السمع حيد من قيام اجلهاز
  " .األصوات مما جيعل الكالم املنطوق غري مفهوم لديه 
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 كل درجات وأنواع فقدان السـمع  رى أن اإلعاقة السمعية مصطلح يشمل يو
وهذا يشري إىل وجود عجز يف القـدرة  . يشمل كل من املعوقني مسعيا وضعاف السمع 

د مشكلة يف اجلهاز السمعي فقد تكون املشكلة يف األذن اخلارجية السمعية بسبب وجو
الوسطى أو الداخلية أو يف العصب السمعي املوصل إىل املخ وقد يتراوح من احلالـة   أو

  . ق عليها اإلعاقة السمعية الشديدةاملعتدلة إىل أقصى حالة من العمق واليت يطل

  

  :ن اإلعاقة السمعية مها ميكن حتديد نوعني م

 ٧٠فقدان مسعـي  ( ويعين فقد القدرة على السمع بشكل كبري وواضح : الصم  - ١
مما حيول دون اعتماد األصم على حاسة السمع يف فهم الكـالم  ) ديسبل فأكثر 

 )٧٣ ص :م ٢٠٠٥، أبو النصر. (واء باستخدام السماعات أو بدواس

أن  )  ١٦٥ - ١٦٤ص.ص : م٢٠٠٤ -م ٢٠٠٣،  عبد ايد( ويرى 
 األطفال الصم هم الذين ال تؤدي حاسة السمع لديهم وظائفها لإلغراض العادية

  .يف احلياة 

لفرد من فقدان مسعي يتـراوح بـني   هو احلالة اليت يعاين فيها ا: ضعف السمع   - ٢
ديسبل جتعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم باالعتماد علـى حاسـة    )٦٩-٣٠(

 :م ٢٠٠٥،  أبو النصـر (  .سواء باستخدام السماعات أو بدواالسمع فقط ، 
 ) . ٧٣ ص

أن ضعاف السـمع   ) ١٦٥ ص :م ٢٠٠٤م ـ  ٢٠٠٣عبد ايد ، ( ويرى 
هم األطفال الذين تكون حاسة السمع لديهم رغم أا قاصرة إال أا تؤدي وظائفهـا  

 .باستخدام املعينات السمعية أو بدون استخدام هذه املعينات 

تصنيف اإلعاقة السمعية بناء على حتديد اجلزء املصاب من اجلهـاز السـمعي   
  :لإلعاقة السمعية وميكن حتديدها كما يلي 
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وهو الذي يشري إىل اإلعاقة السمعية الناجتة عن خلل : الفقدان السمعي التوصيلي  - ١
يف األذن اخلارجية والوسطى على حنو حيول دون وصول املوجات الصـوتية إىل  

  الداخلية األذن 

ويشري إىل اإلعاقة السمعية الناجتة عن خلل يف  :الفقدان السمعي احلسي العصيب  - ٢
  .األذن الداخلية أو العصب السمعي 

املسـببة للفقـدان السـمعي    وجيمع بني العوامـل  : الفقدان السمعي املختلط  - ٣
  .، واحلسي عصيب التوصيلي

ـ  : الفقدان السمعي املركزي  - ٤ ول دون حتويـل  وحيدث يف حالة وجود خلـل حي
الصوت من جذع الدماغ إىل املنطقة السمعية فيه أو عندما يصاب اجلزء املسئول 

ويعود سبب اإلصابة إىل األورام واجللطات أو إىل عوامل . عن السمع يف الدماغ 
  ) .  ٧٤ـ  ٧٣ ص.ص : ٢٠٠٥أبو النصر ، .( والدية أو مكتسبة 

 

تصنف اإلعاقة السمعية حسب شدة ) ١٠٤ص :م ٢٠٠٤الببالوي ، (  يرى 
  :الفقدان السمعي إىل ما يلي 

) ٤٠-٢٥(وتتراوح الفقـدان السـمعي بـني   : جدا  احملدودةاإلعاقة السمعية  - ١
 .ديسبل

 .ديسبل  )٥٥-٤١(ان السمع بني دتراوح فقيو:  الضعيفةاإلعاقة السمعية  - ٢

 .ديسبل ) ٧٠-٥٦(وتتراوح فقدان السمع  بني : ة اإلعاقة السمعية املتوسط - ٣

 .ديسبل) ٩٠-٧١(لفقدان السمعي بني وتتراوح يف ا: اإلعاقة السمعية الشديدة  - ٤

 .ديسبل ) ٩٠(وتزيد فيها اإلعاقة السمعية عن  : اإلعاقة السمعية الشديدة جدا - ٥
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اإلعاقة السمعية تبعا للعمـر عنـد   ) ١٠٤ص :م ٢٠٠٤الببالوي ، ( يصنف 
  :اإلصابة إىل ما يلي 

ويكون الصمم والديا أو مكتسـبا وهـؤالء األطفـال ال    : الصمم قبل اللغوي  - ١
يستطيعون اكتساب الكالم واللغة بطريقة طبيعية إمنا يتواصلون مع اآلخرين عن 

  .طريق لغة اإلشارة وأجبدية األصابع 

هو حيدث بشكل مفاجئ أو تدرجيي بعد أن يكون الفـرد  و: الصمم بعد اللغوي  - ٢
قد تطورت لديه املهارات اللغوية والكالمية يف أي مرحلة من مراحـل العمـر   
وختتلف حسب سن الطفل عند حدوث اإلعاقة ، وشدة اإلعاقـة واخلصـائص   

  . الشخصية للفرد  

  

ة يف وقت مبكر قدر اإلمكان حـىت  من الضروري أن تعرف حالة الطفل احلقيقي
وكذلك ما يترتـب   ، يتمكن الطبيب وكذلك األسرة من حتديد اجلوانب الطبية الالزمة

على األسرة جتاه االبن األصم مثل التشجيع على الكالم والتحدث يف إذنه والصرب على 
أنه يفهـم  ليه على إألا غري جمدية التحدث  ؛ أصواته املختلفة، جتنب األصوات املرتفعة

ـ وعلى الرغم .  الكالم ويسمعه وعدم احملاولة يف استخدام اإلشارات معه  ا يقدمـه  مم
يفيده نظرتك ونظرة الطفل  ن ماإجل تغيري عجز الطفل السمعي فأالتشخيص املبكر من 

نفسه إىل وضعه ويف معاملته وتربيته وإعادته ما أمكن إىل احلياة السوية وكـل هـذه   
حنو اهلدف األهم وهو أن يصبح طفلك مسامها يف احليـاة هانئـا   األمور جيب أن تتجه 

  ). م١٩٨٢سبيعي ، ال. ( سعيدا 
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إن فئة الصم فئة غري متجانسة خيتلف أفرادها كـثريا  )  م١٩٧٩محزة ، ( يرى 

عن بعض كما هوا احلال بني األفراد الذين يسمعون ورمبا تكون درجة الفـروق بـني   
  :صم أعلى وجند أن الفروق بني الصم يرجع لألسباب التالية ال
 .السن عند حدوث الصمم ومدى اخلربات السماعية له  - ١

 .مدى فقدان السمع  - ٢

 .السن عند بدء االلتحاق باملدرسة  - ٣

 .أنواع املدارس اليت التحق ا األصم ووسائل التعليم املستخدمة ا  - ٤

دريب املهين الـذي حصـل عليـه    تمدى املواظبة على الدراسة ومدى ونوع ال - ٥
 .األصم

أنواع وسائل التفاهم اليت استخدمت مع اآلخرين من الصم وكذلك مـع مـن    - ٦
 .يسمعون 

  .وجود أفراد آخرين مصابني بالصمم يف أسرته  - ٧
 .نوع وعدد الفرص االجتماعية املوجودة  - ٨

 . ذلك على األصم  عور األسرة العاطفي حنو األصم وأثرش - ٩

 
تتنوع أسباب اإلعاقة السمعية وتتباين فثمة حاالت والدية ومثة حاالت أخـرى  
مكتسبة واحلاالت املكتسبة قد حتدث فجأة وقد حتدث تدرجييا وهناك أيضـا حـاالت   

  .ضعف مسعي

ال يعرف هلا سبب وقد تكون بالنسبة للحاالت الوالدية أسباب وراثية وقـد   
ناتج لعوامل أخرى من أكثرها شيوعا احلصبة األملانية وقد يكون التكون وراثية ويكون 

أما بالنسبة لإلعاقة .معاجلته  يتعذرالنقص السمعي الناتج من عوامل وراثية شديدا جدا 
السمعية املكتسبة فهي تعود جلملة من األسباب من أمهها التهاب السـحايا واخلـداج   
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الوسطى وتناول العقاقري الطبية وإصابات وعدم توافق العامل الريزيسي والتهاب األذن 
 ،اخلطيـب . (الرأس املباشرة والنكاف واحلصبة وغري ذلك من األسباب األقل شيوعا 

  ) . م ٢٠٠٥

ن أسـهل وسـيلة   أ)  ١٨٤ـ   ٨٣ا ص.ص:م ٢٠٠٢اليوزبكي ، ( ويرى 
  : لتقسيم وتصنيف أسباب اإلعاقة السمعية يف 

 

  . اثية هلا عالقة باجلينات ور -أ 
  :مثل غري وراثية  -ب 

حلصـبة واألمـراض الفريوسـية    األمراض اليت تصيب األم خالل احلمل مثل ا - ١
 .األخرى

 . يداء السكر - ٢

 .تسمم احلمل  - ٣

 .التهابات الكلية  - ٤

 كباترموالسترتبومايسني ، (  : األدوية املستعملة خالل احلمل من قبل األم مثل - ٥
ــليت  ــربين(السلس ــتقاته  األس ــالو ،)ومش ــدك ــات الثالي ،  نني ومركب

 .الكارامايسنيودوماي

 

 .عدم إكمال مدة احلمل  - ١

 .، وتضارب جماميع الدم لدى األم واألب ) صفار  بوأ( أمراض حتلل الدم  - ٢

الشدة اخلارجية على الطفل خالل الوالدة وبصورة خاصة الرأس ، مـن نتيجـة    - ٣
 .دة أو استعمال اآلالت أو مالقط خاصة لسحب الطفل العسر بالوال
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قلة األكسجني الواصلة إىل الطفل خالل الوالدة لسبب التفاف حبل السر علـى   - ٤
ية من الرحم خالل الـوالدة أو أي  الرقبة أو اختناق الطفل بسوائل األم اخلارج

 .نسداد بااري التنفسية مينع وصول األكسجني ويسبب ازرقاق الطفل إ

 

 

فقدان السمع العصيب العائلي وهو مرض وراثي يصيب أفراد العائلة بعـد   - ١
  .الوالدة بسبب ضمور متوارث بالعصب السمعي 

  .تكلس عظام السمع  - ٢

 

  . األمراض املعدية مثل احلصبة  - ١

  .النكاف  -أ 

  .السحايا   -ب 

  .ة الدماغية تدرن األغشي -ج 

  .اخل ....السقوط من علو ، احلوادث ، الضرب على الرأس / الشدة اخلارجية  - ٢

  .لتهابات األخرى اليت تصيب األذن لتهاب األذن القيحية واإلإ - ٣

السترتبوماسن ، النيوميسـن ،  : استعمال األدوية املسممة للعصب السمعي مثل  - ٤
  .الكانا مايسسن ،الكراما يسني 

 

  .وهي األسباب اليت ال تقع ضمن ما تقدم أعاله 
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  : الوقاية من اإلعاقة السمعية 
إن منع أو التقليل من احتماالت حدوث أو تفاقم الضعف السـمعي يتطلـب   
معرفة العالمات التحذيرية هلذا الضعف وإتباع منحى سليم يف الصحة السمعية وتوفري 

الظروف والعوامل اخلطرة اليت دد حاسـة السـمع    االستشارة الطبية الالزمة وجتنب
وسواء كان التحدث عن الوقاية من اإلعاقة السمعية أو اإلعاقات األخـرى علينـا أن   
نتذكر أن الوقاية ثالث مستويات وإا مسؤوليات جهات عدة وليس اتمـع الطـيب   

  : وهذه املستويات الثالث هي 

 

ت اليت دف إىل احليلولة دون حدوث نقـص يف السـمع   وهي مجلة اإلجراءا
  .وذلك من خالل حتسني مستوى الرعاية الصحية األولية 

 

وهي مجلة اإلجراءات اليت تسعى ملنع تطور حالة الضعف إىل حالة عجز وذلك 
  .من خالل الكشف املبكر والتدخل العالجي املبكر 

 

اإلجراءات اليت دف إىل منع تفاقم حالة العجز وتطورها إىل حالـة   وهي مجلة
إعاقة وذلك من خالل تعزيز القدرات املتبقية لدى الفرد واحلد من التأثريات السـلبية  

  . ) ٥٤ص:م ٢٠٠٥اخلطيب ،(  .للعجز لديه 

  :قياس السمع 
لعقلي ولـو  ال شك أن قياس السمع مبكراً له أثر كبري يف النمو اللغوي والنمو ا

مت ذلك للطفل األصم من سن مبكر ملا وجه تسميته بالغباء والبالهة على هذه الفئة وقد 
م أعطى للطفل من سن سـنتني  ١٩٤٤ففي عام ، أدرك القانون يف بريطانيا أمهية ذلك 
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حق الكشف الطيب على السمع جماناً ومد ضعيف السمع مبقويات السمع الفردية بعـد  
  ) . م ٢٠٠٥،  اخلطيب( ها باان التأكد من حاجته إلي

  :طرق التواصل مع األصم 
أن هناك طرق للتواصل مع األصم وإخراجـه مـن   )  م ١٩٨٩فهمي ،( يرى 
  :العزلة منها 

     وتعرف باسم طريقة اإلشارة وتعتمد علـى اإلشـارات واإلميـاءات
لطريقـة يف  وحركات اجلسم اليت يعرب ا عن األفكار ، وختتلف هذه ا

  .تعبرياا باختالف البيئات والثقافات 
   وتعرف باسم الطريقة الشفوية وتقوم على قدرة الطفل األصم علـى

اخل   وترمجة هذه .....مالحظة حركات الفم والشفاة واللسان واحللق 
وهذه الطريقة حتتاج إىل خربة ) حروف ( احلركات إىل أشكال صوتية 

. م ليمارسها بكفاءة ، واىل خربة تقابلها من املتعلم ليفهمهـا  من املعل
وهناك من يرى بأن يتعلم الطفل الطريقتني معا أو على األقل يعمـل  

  .بالطريقة األوىل ويتقن الطريقة الثانية 
  :أن للتواصل مع الصم طريقتني مها )  ١١٢ ص :م ١٩٩٢شطناوي، ( ويرى 

١ - يدوية التلقائية اليت تصف فكرة معينة مثل وهي اإلشارات ال
رفع اليد للتعبري عن الطول أو فتح الذراعني للتعبري عن كثرة أو تضييق املسـافة  

  .وهكذا
٢ -  إشـارات خاصـة هلـا     اوهي اإلشارات الغري وصفية ولكنه

على  دالالا اخلاصة وتكون مبثابة لغة خاصة متداولة بينهم مثل اإلشارة إىل أعلى
احلسن واإلشارة إىل أسفل على الشيء السيئ وهذه قاصرة على الصـم بينمـا   

  .األوىل تكون بني الصم وكذلك األسوياء 
  البأن يعرفها ادوارد نيتسي أحد املدرسني القادة يف هذا ا 
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:  ١٩٨١، بركات  " (فن معرفة أفكار املتكلم مبالحظة حركات فمه :" قراءة الشفاة 
  ).٤٩ ص

أن طرق التواصل مع األصم وتعليمهم يتم )   م١٩٨٨عبد الرحيم ، ( ويرى 
  : التالية  األساليبمن خالل 

 
وهي ما يسمى بلغة الشفاه وهي تكون من خالل نطق املعلم ومتابعـة املـتعلم   

  . حلركة الشفتني مع استخدام املعنيات الصوتية

 
وهي استخدام لغة اإلشارة وهي نظام من الرموز اليدوية اخلاصة متثـل بعـض   
الكلمات والعبارات واملفاهيم وتعترب سهلة بالنسبة لألطفال الصغار لقدرم على رؤيتها 

  .وسهولتها ولكنها حتتاج إىل توافق عضلي 

 
إلشارة وكل ما يوصل املعلومة ويؤدي إىل النمـو  وفيها  تستخدم لغة الشفاة وا

  .املعريف لألصم 

  :أجزاء األذن 
تعد وظيفة السمع اليت تقوم ا األذن من الوظائف الرئيسة للكـائن احلـي ،   
وتتمثل آلية السمع من خالل انتقال موجات الصوت من األذن اخلارجية إىل الوسطى 

يف األذن مث تنتقل تأثريات العصب إىل املخ  لعصب السمعيفاومن مث إىل األذن الداخلية 
الذي يعطي املعىن والداللة للمثريات السمعية ، وهنا وجب القول الشيء يف العقل إال 
إذا مر باحلس أوال إذ إننا ال نسمع بأذاننا ولكن نسمع بعقولنا وبدون أذاننا ال نسـمع  

  : شيئا وتتكون األذن من ثالثة أجزاء هي 
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وهو يتكون من جزء مفلطح يعرف بالصيوان وهو أكثر األجزاء : األذن اخلارجية  - ١
وضوحاً وأمهيته قليلة نسبياً بالنسبة للجـزئيني األخـريني ووظيفتـه يسـتقبل     
التموجات الصوتية ونقلها إىل الصماخ وهي قناة صغري تنتهي بطبلة األذن وهـي  

  .غشاء رقيق 
مات مسعيـة وهـي   وهي جتويف عظمى حتتوى على ثالث عظي: األذن الوسطى  - ٢

 ضها اتصاالً خفيفاً وتتصل األذن الوسطىعطرقة والركاب والسندان وتتصل ببامل
وق استاكيوس ووظيفتها إجيـاد التعـادل بـني    ببالبلعوم بواسطة قناة مسعية هي 

الضغط اخلارجي والضغط الداخلي وتتضح أمهية األذن الوسطى يف نقل املثريات 
  ) .األذن الداخلية الصوتية من األذن اخلارجية إىل 

وتتكون من ثالثة أجزاء وهي القنوات اهلاللية والدهليز الـذي  : األذن الداخلية  - ٣
يشكل اجلزء العلوي لألذن الداخلية ويعمل على حفظ توازن الفـرد واجلـزء   
األخري هو القوقعة واليت تعمل على حتويل الذبذبات الصوتية القادمة مـن األذن  

. طة العصب السـمعي إىل الـدماغ   ية تنتقل بواسالوسطى إىل إشارات كهربائ
  )   . ت . د ،حممود (

  :ف السمع ام وضعمالفروق بني الص
أن األصم ذلك الشخص الذي يتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل على فهم 
الكالم بينما الشخص ضعيف السمع يستطيع أن يستجيب للكالم املسموع اسـتجابة  

. لصوت يف حدود مقدرته السـمعية  بشرط أن يقع ا هتدل على إدراكه ملا يدول حول
  ) ٧٧ص:  ١٩٨٠ ،فهمي(

  :الطرق املختلفة الختبار السمع 
  :هناك عدة طرق لقياس السمع منها 

وهي أن يقوم املخترب مبجموعة من األعداد مهساً ويكون خلـف  : اختبار اهلمس  - ١
  .فاة املخترب أو جنبه حىت ال يتم ترمجة األصوات عن طريق قراءة الش
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وتقاس أوال على شخص عادي وحتـدد درجـة مسـاع    : اختبار الساعة الدقاقة  - ٢
الشخص لألصوات مث يؤخذ الشخص الذي يراد معرفة مسعه مث جنعله على مقربة 
من الساعة وهو مغلق عيناه مثل مسافة اإلنسان العادي فإذا مل يسمع ذلك يقرب 

  .له حىت يسمعها ويعترب شخص ضعيف السمع 
وتكون  The spoken voice Testويطلق عليه اختبار : طبيعي لإلنسان الصوت ال - ٣

بأن تسد إحدى األذنني مبطاط أو قطن ويقف الفرد وجبانبه شخص آخر يف جهة 
قدم وتكون املسافة بينـها مقسـمة إىل    ٢٠من احلجرة تبعد عن املخترب حبوايل 

مس للشخص ااور وحدات مث يوجه املخترب إىل املخترب سؤال فإذا عرفه فإنه يه
له باإلجابة وإذا مل يعرفه فإنه يتقدم املخترب ويعيد السؤال حىت جياوبه مث حتسـب  
املسافة اليت مسع فيها الصوت وتكون على النحو التايل إذ مسع شخص الصـوت  

  . ٨/٢٠أقدام فتكون على النحو التايل  ٨على بعد 
  :القياس عن طريق األجهزة السمعية وهي نوعان  - ٤

نستطيع أن حنصل على رسم بياين لكل أذن علـى حـدة مث   : هاز األول اجل -أ
  .نقارنه باملستوى املتفق عليه للفرد العادي 

وقت واحـد  وبه ميكن اختبار السمع لعدد من األطفال يف : اجلهاز الثاين  -ب
  )  ١٩٨٠فهمي ، ( بواسطته 

  :أنواع معينات السمع 
منط اجلسم أو منط اجليب وتعترب من اكرب املعينات ضخامة نسبيا مقارنة مع غريه  - ١

وهو يستخدم يف العادة ألشـد فقـدان السـمع    .من املعينات السمعية األخرى 
فمعينات اجلسم أكثر استخداما بالنسبة لفقدانات السمع احلادة والعميقة وتتكون 

رجي ويف بعض األحيـان قـد   من كابل صغري معزول شديد املرونة ومستقبل خا
يكون هناك مستقبلني خارجيني مستقبل واحد لكل أذن ويتصل املستقبالن معـا  
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يف اجلزء الرئيسـي مـن معـني     بالكابل الذي يعرف باسم الكابل واية الكابل
 .السمع

 :معينات مستوى األذن أو معينات خلف األذن  - ٢

ا وتنوعا حىت بالنسبة للصغار وهذا النمط يعترب من أكثر املعينات السمعية انتشار
واحلـادة   بينيـة وهي ضخمة إىل حد ما وميكن أن تستخدم للفقدان السمعي ال

وذلك بفعالية واضحة وامليزة هلذا النمط هو وضع امليكرفون الذي يسمح بالتقاط 
صوت متوجه حنو الرأس فهو يزود بصوت أكثر وضوح وهو يستخدم على كل 

  . لكال اإلذنني  أذن على حدة وميكن أن يستخدم

منط العدسة ميكن القول أا تشبه إىل حد كبري منط مستوى األذن مـن حيـث    - ٣
الكفاءة واجلودة والنوعية وهو يشبه للطفل الذي يلبس نظارة لتصحيح إبصـاره  
ولكن بعاب عليها بأا أكثر مساكة وأثقل وزنا وهي قابلة للمالحظة وهذا ميكـن  

  .أن يكون عيبا مجاليا 

من املعينات األقل تعرض للسقوط مـن املعـني    ويعترب: ع داخل األذن منط يوض - ٤
الذي يوضع على أعلى األذن اخلارجية ولكن ال ينصح باسـتخدامه لألطفـال   
الصغار ويستثىن من هذا األطفال الكبار الذين ال يعانون من فقدان مسعي كـبري  

  .وعيبه صغر حجم أداة التحكم يف الصوت وضبطه 

ال يعمل كاملعينات السابقة إذ يستخدم بالنسـبة لفقـدانات    وهو: منط كروس  - ٥
السمع أحادية اجلانب مبعىن أن هناك أذن سليمة وأخرى معيبة متاما ولذلك جنـد  
أن ليس كل أمناط فقدان السمع ميكن أن يتالءم مع أي معني مسعـي أن املعـني   

املقابل السمعي من نوع كروس حيمل الصوت من سيئة السمع إىل اجلانب األخر 
أي إىل األذن السليمة وميكن تقسيم هذا املعني إىل جزئيني  يكون جهاز أول أي 
امليكرفون فوق األذن الرديئة السمع وان هناك جهاز ثان مستقبل الصوت فـوق  
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األذن السليمة وبذلك تسمع األذن السليمة األصوات والكلمات بصورة عادية 
وذا تسمع .قف األذن األخرى عن العمل ألا يف هذه احلالة ال تكون متأثرة بتو

  .األذن السليمة كافة األصوات من كل االجتاهات 

وهو يشبه منط كروس أحادي االجتاه إال أن منط كـروس  : منط كروس الثنائي  - ٦
ثنائي االجتاه يتميز مبيزة إضافية عن سابقه يف انه يستخدم لكال األذنني اليت تعاين 

بأنه يزود كل أذن مبضـخم ومكـرب للصـوت     من فقدان مسعي متفاوت بينهما
منفصل يف حني يلتقط امليكرفون األصوات والكالم لألذن األضـعف فيسـمع   

 ،سليمان. ( تبعة يف املعني السمعي من منط كروس الطفل تقريبا بنفس الطريقة امل
  ) .    م٢٠٠٣
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 ً   الدراسات السابقة: ثانيا
أن ارسني والباحثني واليت أوضحت الدم باهتمام الكثري من محظي موضوع الص

 ، األصم شخص عادي له كرامته وله حقوقه وواجباته ، كما يكون للشخص العـادي 
الدية يف التنشئة كما راسات اليت تناولت االجتاهات الوولكن الباحث وجد ندرة يف الد

 يدركه الطالب الصم وعالقتها مبفهوم الذات  يف اململكة العربية السعودية على حسب
معرفة الباحث فقد عمد الباحث إىل اختيار دراسات هلا عالقة باملوضوع تقريباً وهـي  

  .دراسات قليلة جداً 

  :ومن هذه الدراسات 

  (Neuhaus,M,1969)دراسة نيوهوس   - ١

وهدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر االجتاهات الوالدية حنو الطفل األصـم  
  .على التوافق العاطفي لديه

طفالً من ذوي اإلعاقة السمعية مت ) ٨٤(لدراسة على عينة قوامهاوأجريت هذه ا
) سنة١٢: ٨(ومن ) سنة٧: ٣(تقسيمهم إىل ثالث جمموعات حسب الفئة العمرية من 

  ).سنة ١٩-١٣(ومن 

وحتقيقاً هلذه الدراسة مت استبعاد احلاالت اليت لديها إعاقات أخرى، وأن يكون 
  .الوالدين على قيد احلياة الطفل مقيماً مع والديه وأن يكون كال

  :والختبار صحة الفرضيات مت تطبيق األدوات النفسية التالية

و لذكاء املراهقني واألطفال، واختبار االجتاهات الوالدية فبيل –مقياس وكسلر 
يـوكر  / إعداد) أ(كما يدركه الوالدان، ومقياس االجتاه حنو األشخاص املعوقني صورة 

لقياس االجتاهات الوالدية حنو اإلعاقة السمعية، ومقيـاس  وهو  Yuker, et alوآخرون 
  .لتقسيم السلوك العاطفي Wickmanويكمان / لتصنيف السلوك إعداد 
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  :وقد بينت النتائج ما يلي

وجود عالقة دالة إحصائياً بني االجتاهات الوالدية وتوافق أطفـاهلم ذوي اإلعاقـة    −
  .السمعية

ايب جاءت نتائجهم أفضل يف عالقتها بالتوافق أن األطفال الصم آلباء ذوي اجتاه إجي −
العاطفي عند هؤالء الصم الذين تتسم اجتاهات آبائهم بالسلبية وجد أم أفضل يف 

  .توافقهم العاطفي من الذين تتسم اجتاهات أمهام بالسلبية وآبائهم باإلجيابية

  ):م١٩٧٦(ـ دراسة اجلاحد  ٢

بـني اجتاهـات الوالـدين والتوافـق     إىل حتديد العالقة  هذه الدراسة هدفت  
  .الشخصي واالجتماعي لدى املراهقني من الصم والبكم

مراهـق أصـم تتـراوح    ) ١٠٠(وقد أجريت الدراسة على عينة تتكون من 
  .عاماً من املوجودين باجلمعية املصرية للصم مبصر اجلديدة) ١٩-١٤(أعمارهم ما بني 

للمرحلة اإلعدادية والثانوية والختبار صحة فروضه استخدم اختبار الشخصية 
إعداد عماد الدين فام ) كما يدركها اآلباء(اختبار االجتاهات الوالدية . إعداد عطية هنا

واستمارة املستوى االجتماعي االقتصادي إعداد خميمر واالختبارين اآلخرين استخدمها 
ـ  (TA.T)الباحث لضبط العينة واستخدام اختبار تفهم املوضوع  وري، إعداد هنري م

  .وترمجة جنايت وجدي

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

عدم و جود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الدرجات اليت حصل عليهـا   −
أفراد العينة من املراهقني الصم يف مقياس االجتاهات الوالدية على مجيع أبعاد املقياس 

  .توافق واجتاه السواء فقطعدا بعد السواء حيث اتضح وجود عالقة بني ال
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وجود تشابه بني ديناميات الشخصية لكل من األقل واألكثر توافقاً من املراهقني من  −
كمـا  . حيث اإلنكار لإلعاقة السمعية والكبت والنقص واستخدام احليل الدفاعية

أظهرت وجود فروق يف اجتاهات ديناميات الشخصية بني األفـراد ذوي التوافـق   
  .ض من حيث التوافق النفسي والتكيف البيئاملرتفع واملنخف

  )م ١٩٧٨( موسى  ـ دراسة ٣

الدية وعالقتها مبفهوم الذات لدى املراهقني الصم  وهي ـدف  واالجتاهات ال
اهقني الصم ودراسـة  للكشف عن اثر اإلقامة داخل وخارج املؤسسات على إدراك املر

 .اهقني الصم  الدية وعالقتها مبفهوم الذات لدى املراالجتاهات الو

-١٥( مراهقا أصم ممن تتراوح أعمارهم مـن  )  ٧٨( العينة من وقد تكونت 
مراهقا )  ٥٠( سنة ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني األوىل تقيم إقامة داخلية وعددهم  )٢٠

 :وتوصلت الدراسة إىل ما يلي . مراهقا )  ٣٧( والثانية تقيم مع أسرهم وعددهم 

طيه بني الدرجات اليت حصل عليها املراهقون الصم املقيمون توجد عالقة ارتبا ال  -أ 
بالقسم الداخلي باملدرسة يف اجتاهات اآلباء كما يدركها األبناء ودرجام يف بعد 
تقبل الذات ، كما يتبني عدم وجود عالقة ارتباطيه بني الدرجات الـيت حصـل   

اجتاهات األمهـات   عليها املراهقون الصم املقيمون بالقسم الداخلي باملدرسة يف
كما يدركها األبناء ودرجام يف عدم تقبل الذات ، بينما وجدت عالقة دالة بني 
اجتاه احلماية الزائدة وتقبل الذات ، وعالقة دالة سالبة بني اجتاه اإلمهال وتقبـل  

 .الذات لدى املراهقني الصم املقيمني إقامة داخلية 

ت اليت حصل عليها املراهقون الصم املقيمون توجد عالقة ارتباطيه بني الدرجا ال  -ب 
مع أسرهم يف اجتاهات اآلباء كما يدركها األبناء ودرجام يف بعد تقبل الذات يف 
حني وجدة عالقة دالة سالبة بني اجتاه اإلمهال وتقبل الذات وال توجد عالقة بني 
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ـ   ات الدرجات اليت حصل عليها املراهقون الصم املقيمون مع أسـرهم يف اجتاه
األمهات كما يدركها األبناء ودرجام يف بعد تقبل الذات  ، بينما وجدة عالقة 

 . لدى املراهقني الصم املقيمون مع أسرهم ، سالبة بني اجتاه التدليل وتقبل الذات 

  Corliss, p (1981) كورلسـ دراسة  ٤

ن هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني أمناط االتصال بني األمهـات وأطفـاهل  
  .أماً وأطفاهلن املعوقني مسعياً) ٣٢(وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها. الصم

جـون  / ومت قياس االجتاهات من خالل الدراسة اإلكلينيكية الذي قام بإعدادها
Johntracy كما مت مالحظـة سـلوك األمهـات    . ويتم ذلك أثناء اللعب احلر لألطفال

  .لرفض الوالديوتسجيل املقابالت وقياس القبول وا
  :وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عما يلي

  .وجود عالقة بني القبول والرفض من األم وسلوك أطفاهلن الصم داخل املدرسة −
وجود عالقة بني اجتاهات األمهات حنو أطفاهلن واملشكالت السـلوكية والسـلبية    −

 .وعدم الثقة بالنفس

  (Kirkham, P.A 1983)كريكهام  ـ دراسة ٥

حنو أطفاهلم الصم وتأثري ذلك علـيهم   ناجتاهات الوالدي معرفة هدفتوقد است
وعالقة عمر الطفل بتلك العوامل ومدى تأثري املواقف اإلجيابيـة لكـل مـن اآلبـاء     

أباً من آباء  )٢٩(و) أما٤٤ً(واألمهات على األطفال الصم وتكونت عينة الدراسة من 
  .األطفال الصم

  .ني حسب الفئة العمريةوقد مت تقسيم العينة إىل جمموعت
  ).سنة١٢-٣(أباء وأمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني : اموعة األوىل −
-١٣(آباء وأمهات األطفال الذين تتراوح أعمـارهم مـا بـني    : اموعة الثانية −

 ).سنة١٧
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كما يدركها (واستخدام استبيان خاص باالجتاهات الوالدية حنو األطفال الصم 
ومقارنة ذلك باجتاهـات  . صمو أطفاهلم اللك للتعرف على شعور الوالدين حنوذ) اآلباء

  .اآلخرين من عادي السمع أبنائهماآلباء حنو 
  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي 

  .ال توجد فروق ذات داللة بني اجتاهات اآلباء واألمهات حنو طفلهم األصم −
 .ر أطفاهلم الصمال ختتلف اجتاهات اآلباء واألمهات باختالف أعما −

 .ختتلف اجتاهات الوالدين حنو طفلهم األصم عن اجتاهاما حنو أخوته اآلخرين −

سنة أكثـر  )١٢-٣(عمره ما بني  جتاهات الوالدين حنو طفلهم األصم ممن يتراوحا −
 .) ١٧ـ  ١٣( تتراوح أعمارهم بني  جيابية من االجتاهات حنو أطفاهلم الذينإ

  d.y.Michael   )م ١٩٨٥( ـ دراسة ميشيل  ٦

هدفت الدراسة اىل الكشف عن العالقة بني تقدير الذات للطلبة الصم وأبعـاد  
طالباً أصم مبرحلة املراهقة املتأخرة مت )  ٤٠( تواصلهم األسري وقد تكونت العينة من 

  :تقسيمهم اىل جمموعتني 
  .طالباً أصم ألباء صم )  ٢٠:  ( اموعة األوىل 
  .طالباً أصم ألباء عادي السمع ) ٢٠: ( اموعة الثانية 

قياس تقدير الذات وذلك باستكمال االستبيان وصف الذات الثالـث  مت وقد 
Self-Description Questionnaire III (Marsh and O'Neill, 1982, 1984)  .  كما أكمـل

. أيضا اآلباء واألمهات لألطفال نفس االستبيان لالفصاح عن تصورام حول الطفـل 
الطفـل ، األم ،  (تسفر عن ثالث جمموعات من البيانات املتوازيـة   اتاإلجراء ه وهذ
، باإلضافة إىل تقدير الذات ، قيست املدركات عن فعالية وأمهية االتصال داخل )األب

  .األسرة فيما بني األطفال واآلباء

  :وأظهرت النتائج أن 
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جات احترام أعطى أعلى در) ص ص(األطفال الصم من اآلباء واألمهات الصم  - ١
بعاد أ، وذلك يف )ص س( ألمهات السميعنيالذات من األطفال الصم من اآلباء وا

و الدرجة ) تقدير الذات من نفس اجلنس واجلنس اآلخر(معينة من تقدير الذات 
  .الكلية لتقدير الذات

ألربعة مـن  ) ص س(التباين يف تقدير الطفل والوالدين للطفل أكرب يف اموعة  - ٢
الطفل، والثنني من أصل سبعة جمـاالت   -االت تقدير الذات لألم أصل سبعة جم

 .الطفل -تقدير الذات األب

ية املدركة لالتصـال حـول   مل تثبت فرضية أنه هناك تأثري قوي للتفاعل بني األمه - ٣
وهناك أدلة على ارتفـاع  . دير الذات ذات الصلة باملوضوعـ، وتقموضوع ما

بفعالية التواصـل مـع اآلبـاء تتعلـق      تقدير الذات لدى األطفال الصم ترتبط
 .بسلوكهم أثناء التواصل

أشارت النتائج إىل أن األطفال الذين يدركون فعالية عالية لالتصال داخل إطـار   - ٤
 .األسرة تظهر عليهم دالالت تقدير الذات املرتفع

 ).ص س(و ) ص ص (ميزت الفروق يف إدراك فعالية التواصل بني اموعتني  - ٥

 .يف االستجابات اخلاصة باألم واخلاصة باألبكما ظهرت فروق  - ٦

  Kashyap, L (1987) كاشياب  دراسة  ـ ٨ 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة اليت تربط بني األصم والوالـدين  
  .واألخوة وحتديد املشكالت اليت يواجهها كل منهم

ما بـني  تلميذاً من الصم تتراوح أعمارهم ) ١٠٠(وتكونت عينة الدراسة من 
  .أباً) ٥٩(أم و) ٤١(سنة و كذلك ) ١٤-٥(
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على املصادر األولية للمعلومات من األم واألب وتوقعـام   ةواعتمدت الباحث
  .حنو إعاقة طفلهم  واستخدمت الباحث فنيات املقابلة مع أمهات وآباء األطفال الصم

ـ   :وقد أوضحت املقابلة ما يلي م كانت ردود أفعال األسرة سلبية لوجـود أص
بينهم بينما حاولت اثنتان فقط من األمهات الصدمة إىل اجتاهات إجيابية، وأمجع أفـراد  

أن صدمة مـيالد   )ءأبا ٤أماً و ١٦(طفل األصم أدركت األسرة على االهتمام العام بال
ن كان بعض اآلباء قد شعروا أا صدمة حمايدة وأم مل يسـتطيعوا  إطفل معوق سلبية و

  .وهذا قد أثر بدوره على العالقة بينهم وبني الطفلالتماسك ملدة طويلة 
  Waston, M(1987)ـ دراسة واطسن  ٩ 

هذه الدراسة إىل معرفة تأثري كل من درجة الصمم والقدرات املعرفيـة   وهدفت
ودور األسرة واملركز العاطفي األبوي على التوافق الشخصي واالجتماعي واملشكالت 

  .السلوكية لدى املراهقني الصم
كونت عينة الدراسة من جمموعة من املراهقني الصم وقد مت استخدام استبيان وت

خاص لتقدير التوافق الشخصي واالجتماعي ومقياس لتحديد املشـكالت السـلوكية   
  .لديهم

  :وأسفرت نتائج الدراسة عن
وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني املشكالت السلوكية للمراهقني الصـم وحـدة    −

  .انفعال الوالدين

جود عالقة ارتباطيه سالبة بني الدور اإلجيايب للوالدين جتاه أبنـائهم واملشـكالت   و −
  .السلوكية لديهم

  ):م ١٩٩٠( عطيهـ دراسة  ١٠ 

اهتمت بدراسة العالقة بني اجتاه الوالدين حنو اإلعاقة السمعية للطفل والتوافـق  
ذكـور  ) ٤٣(مراهقاً أصم من بينهم ) ٧٠(النفسي لديه، وتكونت عينة الدراسة من 
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عاماً ومتت جمانسة العينة من حيث ) ١٩-١٢(إناث وتراوحت أعمارهم ما بني) ٢٧(و
واسـتخدم الباحـث اختبـار    ) . املستوى االجتماعي االقتصادي –الذكاء  –السن (

إعداد واختبار الذكاء غري اللفظي هنا ، / إعدادالشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية 
جتمـاعي لألسـر   ومقياس املستوى اال (T.A.T)ملوضوع للكبار واختبار تفهم اهنا ، / 

  .الدسوقي وخليلاملصرية إعداد 

  :وتوصلت النتائج إىل 

يتأثر التوافق الشخصي لألصم مبتغري السن والتفاعل بني اجلنس والسـن ودرجـة    −
  .اإلعاقة

س يتأثر اجتاه الوالدين حنو اإلعاقة السمعية كما يدركه األصم مبتغري السن واجلـن  −
 .والتفاعل بينها

وجود بعض الديناميات والعوامل الالشعورية املميزة للحاالت الطرفية منخفضـي   −
 .التوافق ومرتفع التوافق

  Arnold & Atkins (1991)واتكنز  ،ـ دراسة أرنولد ١١ 

وكانت دف للكشف عن التكيف االجتماعي والعاطفي لدى األطفال الصـم  
  .من خالل التفاعل الوالدي

  :ت عينة الدراسة من جمموعتنيوتكون

  .إناث) ١٤( –ذكور ) ٩(من األطفال الصم ) ٢٣(مكونة من : األوىل

  .إناث) ١٤(ذكور ) ٩(من األطفال عادي السمع ) ٢٣(مكونة من : الثانية

وتكونت أدوات الدراسـة   .سنوات) ١٠-٦(وتراوحت أعمار اموعتني بني 
/ إعـداد .  Ruther's children's behavior questionnaire/ من استبانة سلوك األطفال
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  .رونر، دليل التوافق االجتماعي إعداد برستول

  :وتوصلت نتائج الدراسة إىل 

وجود عالقة موجبة بني التوافق االجتماعي لدى األطفال الصم وتفهم اآلباء    −
  .ألطفاهلم الصم وحثهم على االندماج اجتماعياً مع اآلخرين

م أكثرها اجتماعية نتيجة لعدم التفاهم بينهم وبـني  أن مشكالت األطفال الص  −
  .اآلباء

 )م ١٩٩٢(  محديـ دراسة  ١٢

مبفهـوم الـذات لـدى هـؤالء      اجتاهات الوالدين حنو أبنائهم الصم وعالقتها
  . األطفال

الدية جتاه األطفال الصـم  التعرف على طبيعة االجتاهات الو دف الدراسة إىل
)  ٥١( الذات لدى هؤالء األطفال وتكونت العينة من  وعالقة هذه االجتاهات مبفهوم

عاما ومت جمانسة عينة الدراسة مـن  )  ١٣ـ   ٩( طفال أصم ممن تتراوح أعمارهم بني 
حيث مستوى الذكاء واإلقامة مع أسرهم ، وأن يكونوا من تالميذ مدارس األمل للصم 

لت الدراسة إىل وضعاف السمع ، وكذلك أباء وأمهات هؤالء األطفال الصم ، وتوص
 :ما يلي 

التسـلط ، احلمايـة   ( توجد عالقة إرتباطية سالبة بني اجتاهات الوالدين السالبة   -أ 
الزائدة ، اإلمهال ، القسوة ، التذبذب ، التفرقة ، التدليل وبني مفهوم الـذات  

 .لدى األطفال الصم 

) الديـة  السوية الو (ت الوالدين املوجبة توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني اجتاها -ب 
 .ومفهوم الذات لدى األطفال الصم 
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احلماية الزائدة ،القسوة ، ( أكثر االجتاهات الو الدية شيوعا عند أباء الصم هي    -ج 
 ) اإلمهال ، التسلط 

  van Gurp, 1997  قروب  ،دراسة فان - ١٣

على مفهوم ) الدمج  –العزل (يئات التعليمية هدفت الدراسة إىل معرفة آثار الب
  . لدى طالب املدارس الثانوية الصم ) اخلارجي / التوجه الداخلي(الذات 

من خالل الدراسة متعددة األبعاد ملفهوم الذات استخدام االستبيان الوصـفي  
 (Harter,1980)والضبط الداخلي مقابل اخلارجي يف الفصول ) م١٩٨٦مارش، (الذايت 
عديله لغوياً وإعداد أشرطة الفيديو بلغة اإلشارة ألولئك الذين يسـتخدمون لغـة   مت ت

الـدمج ،  / طالباً من فصول برامج العزل ٩٠اإلشارة ، وقد طبقت هذه الدراسة على 
  :وقد أظهرت دراسة أبعاد مفهوم الذات مايلي. واملتنقلني 

ورمبا يرجع ذلك العديد من طالب برنامج الدمج   ىأن اخنفاض تقدير الذات لد - ١
إىل حقيقة أن الطالب تعاين من اآلثار السلبية للتغيري من مدرسة صغرية لفصـل  

  .واحد كبري حيث شعروا أم أقلية

ثـر مـيال للضـبط    الطالب الصم الذين اندجموا مع الطالب العاديني كانوا أك - ٢
 . القراءة ىالداخلي حنو إدراك أفضل للقدرة عل

أباء صـم  ( ة للمجموعات الفرعية للطالب الصم مل تظهر التحليالت اإلحصائي - ٣
حصائية يف مفهوم الذات أو مصدر الضبط إفروقا ذات داللة ) ل آباء عادينيمقاب

 .بغض النظر عن أساليب التواصل

ثـار السـلبية   ضرورة استمرار البحث لتحديد هل تلك اآل يشري الباحث إىل
  .الدمج النقل من العزل إىل ىللدمج تترتب فقط عل
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 ها يف الدراسة احلاليةمناالستفادة  ىالدراسات السابقة ومد ىلتعليق علا

تبني من استعراض الدراسات السابقة قلة الدراسات اليت ربطت بني مـتغريات  
 -الـرفض، التبعيـة    –التقبـل  (إدراك التنشئة الوالدية كما تقيسها أدوات الدراسة 

وكما يقيسها مقيـاس مفهـوم   ) اةاملساو -االتساق، والتفرقة -االستقالل، التذبذب 
الذات ويف إطار تأثري متغريات دميغرافية هي متثل حدود الدراسة مثل متغري العمر الزمين 

وان كان هنـاك   الدراسي ىعية ومتغري نوع الربنامج واملستوومتغري شدة اإلعاقة السم
مبفهوم الـذات   تشابه يف عنوان رسالتني تناولة االجتاهات الوالدية يف التنشئة وعالقتها
م ١٩٨٧ رشـاد  االاا ختتلف يف املتغريات اليت تناولتها تلك الدراستني فنجد دراسة 

دف اىل الكشف عن أثر االقامة داخل وخارج املؤسسات على إدراك املراهقني الصم 
وعالقتها مبفهوم الذات وجند ان الدراسة احلالية متقاربة مع هذه الدراسة يف حجم العينة 

ة يف العمر الزمين فالرسالتني يف مرحلة املراهقة وختتلف يف االدوات املسـتخدمة  ومتقار
االجتاهات الوالدين حنو ابنائهم الصم وعالقتها مبفهوم ) م ١٩٩٢(  محديوجند رسالة 

مرحلـة   تتتناول ،محديالذات اال أا ختتلف مع الدراسة احلالية حيث دراسة شحاته
اول مرحلة املراهقة اختالف الدراسة احلالية مـع دراسـة   الطفولة والدراسة احلالية تتن

ة سها الدراسة احلالية وجند ان نتائج الدراسة احلالييدوات املستخدمة كما تقمحدي يف األ
ن االجتاهات الوالدية االجيابية هلا عالقة ج الدراستني السابقتني حيث بينت أتفق مع نتائت

لبية بني االجتاهات الوالدية السـلبية ومفهـوم   وأن هناك عالقة س مبفهوم الذات اجيابية
  .الذات 

بدراسة املراهقني من الصـم مـن    االخرى اهتمت الدراسات السابقة وجند أن
منـو   ، بالتوافق العاطفي ، االجتمـاعي   يف التنشئة وعالقتها االجتاهات الوالديةناحية 

اقـة السـمعية مـع    الشخصية ، مفهوم الذات ،  إدراك العامل خاصة إذا تفاعلت اإلع
  .متغريات أخرى مثل النضج ، التنشئة الوالدية، املستوي األكادميي ، ونوع الربنامج
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لذلك، امتدت الدراسات السابقة الختبار تأثري تلك املتغريات على منو األصم االنفعايل 
  :واملعريف واالجتماعي وميكن مناقشة الدراسات السابقة وفقا هلذا املنطلق

يف توضيح ) العزل مقابل الدمج( اليت اختربت تأثري نوع الربنامج سامهت البحوث  - ١
أن نوع الربنامج يؤثر على إدراك التنشئة الوالدية فطالب مـدارس العـزل مـن    
املراهقني كانت أكثر االجتاهات تأثريا عليهم هي احلماية الزائدة واإلمهـال، بينمـا   

  .الكان املقيمني مع أسرهم أكثر إدراكا للتدليل واإلمه
اتضح من الدراسات أن االجتاهات الوالدية السلبية تؤدي يف معظم األحـوال إىل   - ٢

مفهوم الذات السليب، بينما تؤثر السوية الوالدية اجيابيا على مفهوم الذات وتلـك  
النتيجة قد ال توضح فروقا واضحة بني الصم والعاديني مـن حيـث اسـتجابتهم    

  .لالجتاهات املدركة للتنشئة الوالدية
تضحت أن أكثر االجتاهات شيوعا يف إطار مدركات األصم هي احلماية الزائـدة،  ا - ٣

القسوة، اإلمهال، والتسلط وتلك االجتاهات قد يلجأ إليها الوالدين نتيجـة لفقـد   
 .التواصل مع االبن وتأثري صدمة اإلعاقة اليت خيتربها الوالدين

األصم االنفعايل والشخصـي  أن االجتاهات املدركة للتنشئة األكثر تأثريا  على منو  - ٤
على وجه التخصيص منو مفهوم الذات هي اجتاهات األم يف التنشئة خاصـة بعـد   

 .الرفض الوالدي -القبول

 :بالنسبة ملنهجية البحث على الصم نالحظ

اهتمت الدراسات مبرحلة املراهقة والقليل توجه لدراسة مرحلة الطفولة وقد يكون  - ١
  .يف املراحل السنية املبكرة ذلك لصعوبة التواصل مع األطفال

استخدام االستبيانات واالختبارات الورقية وترمجتها اىل لغة اإلشارة على اعتبار أن  - ٢
املراهق األصم ميتلك مهارات القراءة والفهم ، وقد تكون البطاريـات االعتياديـة   
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 لقياس الشخصية ومفهوم الذات مناسبة للعاديني أما مالءمتها للصم فهذا حيتاج اىل
  .مزيد من البحوث

استخدمت بعض البحوث املقابلة الشخصية وتعترب هذه الطريقة أقرب الطـرق اىل   - ٣
مجع معلومات صادقة من األصم عدا أا سوف تستغرق وقتا طويال وتدريبا خاصا 

 .على تسجيل وتقدير استجابات األصم

  : استفادة الباحث من الدراسات السابقة 

قة وذلك يف اختيار العينة واألدوات املسـتخدمة  االستفادة من الدراسات الساب
  .  ويف صياغة فروض دراسته احلاليةواألساليب اإلحصائية 

  : أوجه االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

  . أن الدراسة احلالية تنتمي إىل الدراسات الوصفية االرتباطية املقارنه  – ١

) م١٩٧٨(الرسالة مع دراسة كالً مـن رشـاد    قد يكون هناك تشابه يف عنوان – ٢
إال أا ختتلف يف األهداف وفـروض الدراسـة واألدوات   ) م١٩٩٢(ومحدي 

األخرى بأا تتناول االجتاهـات الولديـة يف    اتوالعينة وختتلف مع بقية الدراس
التنشئة كما يدركها الطالب الصم باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة 

  . تها مبفهوم الذات وعالق

األداة املستخدمة فقد استخدم الباحث مقياس أساليب التنشئة الوالديـة إمـام    – ٣
وذلك ملناسـبتهما مـع   ) م٢٠٠٣(ومقياس مفهوم الذات للحريب ) م١٩٨٧(

  . أهداف الدراسة وفروضها 

 حتويل املقياسني إىل لغة اإلشارة األجبدية العربية املوحدة على مسـتوى الـوطن   – ٤
  . العريب
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 ً   : فروض الدراسة : ثالثا
  : هدافها قام الباحث بصياغة الفروض التالية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ويف إطار أ

بني اجتاهات األم يف التنشئة كمـا يـدركها    إحصائياً دالة ارتباطية توجد عالقة - ١
  . ات الطالب الصم باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذ

بني اجتاهات األب يف التنشئة كمـا يـدركها    حصائياارتباطية دالة إ توجد عالقة - ٢
 .  الطالب الصم باملرحلة املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات 

الصـم   الطـالب توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة إدراك  - ٣
  .الجتاهات كل من اآلباء واألمهات يف التنشئة

وإدراكـه  ) األم(هـات  بني إدراك الطالب األصم الجتا دال للتفاعليوجد تأثري  - ٤
  .مفهوم الذات لديه ىيف التنشئة عل) باأل(الجتاهات 

 الصف،( تلف درجة مفهوم الذات لدى الطالب الصم عينة الدراسة باختالفخت - ٥
 ).العمر، املرحلة الدراسية، شدة اإلعاقة السمعية، ونوع الربنامج

 االجتاهات الوالدية يف التنشئة لدى الطالب الصم عينة الدراسة باختالفتلف خت - ٦
  ).العمر، املرحلة الدراسية، شدة اإلعاقة السمعية، ونوع الربنامج الصف،(
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  منهج واجراءات الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالفصل ال

  .ـ منھج الدراسة  ١

  . ـ مجتمع الدراسة  ٢

  عینة الدراسةـ  ٣

  .ـ أدوات  الدراسة  ٤

ـ األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في  ٥
  البحث
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  منهج وإجراءات الدراسة
  :ة امليدانية وتشملسوف يتم يف هذا الفصل عرض خطوات وإجراءات الدراس

استخدمت جلمـع  اليت  واتاألد وصف جمتمع وعينة الدراسة ، منهج الدراسة ،
  .اإلحصائية املستخدمة يف حتليل املعلومات األساليباملعلومات  ، 

 ً   :منهج الدراسة :  أوال

وذلك ملناسبته مـع   املقارن الرتباطياالية على املنهج الوصفي تقوم الدراسة احل
 اسة وحيقق اإلجابة على افتراضاا ويساعد على التحقق مـن الفـروض  أهداف الدر

الدية يف التنشئة كما يدركها الطالب الصم باملرحلـة  تحديد العالقة بني االجتاهات الول
املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة وعالقتها مبفهوم الذات وتسعى  هذه الدراسة  إىل 

  .هو كائن تفسرياً كمياً وكيفياًالكشف عن الوضع احلاضر وتفسري ما 

 ً   :جمتمع الدراسة : ثانيا

 سـطة  مجيع الطالب الصـم باملرحلـة املتو   من تمع األصلي للدراسةيتكون ا
ـ ١٤٢٩(يف الفصل الدراسي األول للعـام  والثانوية بالعاصمة املقدسة  وقـد مت   )هـ

مبركـز   ئيتعرف على جمتمع الدراسة وأعداد الطالب من خالل الـدليل االحصـا  لا
لإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمـة للعـام    احلاسب اآليل واملعلومات

  . هـ١٤٣٠ـ  ١٤٢٩الدراسي 

 ً   : عينة الدراسة :ثالثا

 وهي أربعة بـرامج  مجيع أفراد جمتمع الدراسةالباحث بتطبيق دراسته على قام 
ووصـل   واتهواجدين وقت تطبيق أداملت باملرحلة املتوسطة والثانويةلصم للطالب ا دمج

( ىل جمموعـات وفقـا ملـتغريات الدراسـة     لعينـة إ توزيع اومت  طالبا) ٨٣(عددهم 
وذلـك   )الربنامجنوع  ،املرحلة الدراسية ،اإلعاقة السمعية شدة الصف،العمر الزمين ،

  :على النحو التايل



٨١ 
 

  ) ١(جدول 
  تمي إليه الطالبلصف الدراسي الذي ينلا عينة الدراسة وفق توزيع: وال أ

العمر  الصف الدراسي
 الزمين

شدة اإلعاقة  
 باألذن اليمين

شدة اإلعاقة  باألذن 
 اليسري

املتوسط ولالصف األ  
١٥= ن  

 81.0000 83.6667 14.6000 املتوسط
 16.38815 11.09483 1.91982 االحنراف املعياري

 الصف الثاين املتوسط
١٠= ن  

 87.0000 90.0000 15.1000 املتوسط

 16.86548 11.30388 99443. االحنراف املعياري

 الصف الثالث املتوسط
٢٦= ن  

 82.1154 80.3846 16.7308 املتوسط

 17.09813 17.94007 1.51149 االحنراف املعياري

ول الثانوي الصف األ  
٨=ن  

 57.8750 57.2500 17.3750 املتوسط

 16.87295 24.44674 1.06066 االحنراف املعياري

 الصف الثاين الثانوي
١٠=ن  

 60.9000 61.3000 18.8000 املتوسط

 22.82031 25.82441 1.98886 االحنراف املعياري

 الصف الثالث الثانوي
١٤=ن  

 65.0000 64.2857 19.7143 املتوسط

 17.43118 17.08093 1.93862 االحنراف املعياري

 العينة الكلية
٨٣=ن  

 74.7229 74.8916 16.9639 املتوسط

 20.14660 20.66930 2.39637 االحنراف املعياري

  )٢(جدول
  والعمر الزمين شدة السمع باألذن اليمىن/ نامج توزيع العينة وفقا للرب: ثانيا 

/ املدرسة 
 الربنامج

عاقة تصنيف شدة اإل
 ذن اليمينباأل

 العمر الزمين 
شدة السمع 

 ذن اليمينباأل
ة السمع شد
 سرىذن اليباأل

متوسطة 
هلجرةا  

معتدل: خفيف   

 6 6 6 العدد
 71.6667 64.1667 17.5000 املتوسط

املعياري االحنراف  1.97484 8.01041 6.05530 

عميق: شديد   

 24 24 24 العدد
 90.4167 91.2500 15.7917 املتوسط

 13.50657 9.11878 1.79320 االحنراف املعياري

 اموع
 30 30 30 العدد
 86.6667 85.8333 16.1333 املتوسط

 14.46359 14.08615 1.92503 االحنراف املعياري
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/ املدرسة 
 الربنامج

عاقة تصنيف شدة اإل
 ذن اليمينباأل

 العمر الزمين 
شدة السمع 

 ذن اليمينباأل
ة السمع شد
 سرىذن اليباأل

متوسطة 
 القعقاع

معتدل: خفيف   
 4 4 4 العدد
 60.0000 58.7500 16.5000 املتوسط

 20.41241 22.50000 1.73205 االحنراف املعياري

عميق: شديد   
 17 17 17 العدد
 81.1765 84.4118 15.0000 املتوسط

 15.76482 10.28992 1.45774 االحنراف املعياري

 اموع
 21 21 21 العدد
 77.1429 79.5238 15.2857 املتوسط

 18.27371 16.34815 1.58565 االحنراف املعياري

ثانوية عني 
 جالوت

معتدل: خفيف   
 12 12 12 العدد
 51.6667 49.5833 18.2500 املتوسط
رياالحنراف املعيا  1.60255 15.29384 13.20009 

عميق: شديد   
 4 4 4 العدد
 78.5000 84.5000 20.0000 املتوسط

 20.00833 17.25302 2.70801 االحنراف املعياري

 اموع
 16 16 16 العدد
 58.3750 58.3125 18.6875 املتوسط

 18.75767 21.79210 1.99060 االحنراف املعياري

 ثانوية دومة
 اجلندل

معتدل: خفيف   
 9 9 9 العدد
 56.1111 51.1111 19.4444 املتوسط

 17.09857 18.16208 1.87824 االحنراف املعياري

عميق: شديد   
 7 7 7 العدد
 77.5714 82.5714 18.4286 املتوسط

 13.33988 6.16055 2.14920 االحنراف املعياري

 اموع
 16 16 16 العدد
طاملتوس  19.0000 64.8750 65.5000 

 18.65476 21.23480 2.00000 االحنراف املعياري

العينة 
 الكلية

معتدل: خفيف   
 31 31 31 العدد
 57.9032 54.0323 18.2258 املتوسط

 15.64045 16.40220 1.94439 االحنراف املعياري

عميق: شديد   
 52 52 52 العدد
 84.7500 87.3269 16.2115 املتوسط

 15.30459 10.31983 2.33756 االحنراف املعياري

 اموع
 83 83 83 العدد
 74.7229 74.8916 16.9639 املتوسط

 20.14660 20.66930 2.39637 االحنراف املعياري
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  )  ٣( جدول 
   والعمر الزمين ىشدة السمع باألذن اليسر/  لنوع الربنامجتوزيع العينة وفقا : ثالثا 

/ درسة امل
 الربنامج

تصنيف شدة اإلعاقة 
ذن اليسرىباأل  

شدة السمع  العمر الزمين 
ذن اليمينباأل  

شدة السمع 
ذن اليسرىباأل  

متوسطة 
 اهلجرة

معتدل: خفيف   

 7 7 7 العدد

 66.4286 74.2857 16.4286 املتوسط

 3.77964 17.18249 1.81265 االحنراف املعياري

عميق: شديد   

 23 23 23 العدد

 92.8261 89.3478 16.0435 املتوسط

 10.09344 11.21123 1.98811 االحنراف املعياري

 اموع
 30 30 30 العدد

 86.6667 85.8333 16.1333 املتوسط

 14.46359 14.08615 1.92503 االحنراف املعياري

متوسطة 
 القعقاع

معتدل: خفيف   

 8 8 8 العدد

 60.0000 67.5000 15.1250 املتوسط

 13.36306 17.32051 1.35620 االحنراف املعياري

عميق: شديد   

 13 13 13 العدد

 87.6923 86.9231 15.3846 املتوسط

 11.65751 10.71184 1.75777 االحنراف املعياري

 اموع
 21 21 21 العدد

 77.1429 79.5238 15.2857 املتوسط

 18.27371 16.34815 1.58565 االحنراف املعياري

ثانوية عني 
 جالوت

معتدل: خفيف   

 13 13 13 العدد

 52.1538 51.3846 18.3077 املتوسط

 12.75961 16.01842 1.54837 االحنراف املعياري

عميق: شديد   

 3 3 3 العدد

 85.3333 88.3333 20.3333 املتوسط

 17.89786 18.92969 3.21455 االحنراف املعياري
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/ درسة امل
 الربنامج

تصنيف شدة اإلعاقة 
ذن اليسرىباأل  

شدة السمع  العمر الزمين 
ذن اليمينباأل  

شدة السمع 
ذن اليسرىباأل  

 اموع
 16 16 16 العدد

 58.3750 58.3125 18.6875 املتوسط

 18.75767 21.79210 1.99060 االحنراف املعياري

ثانوية دومة 
 اجلندل

معتدل: خفيف   

 9 9 9 العدد

 52.5556 52.5556 18.7778 املتوسط

 13.83032 20.06309 2.16667 االحنراف املعياري

عميق: شديد   

 7 7 7 العدد

 82.1429 80.7143 19.2857 املتوسط

 6.36209 8.38082 1.88982 االحنراف املعياري

 اموع
 16 16 16 العدد

 65.5000 64.8750 19.0000 املتوسط

 18.65476 21.23480 2.00000 االحنراف املعياري

 العينة الكلية

معتدل: خفيف   

 37 37 37 العدد

 56.6486 59.4865 17.3784 املتوسط

 12.90180 19.36724 2.20292 االحنراف املعياري

عميق: شديد   

 46 46 46 العدد

 89.2609 87.2826 16.6304 املتوسط

 11.03617 11.24013 2.51536 االحنراف املعياري

 اموع
 83 83 83 العدد

 74.7229 74.8916 16.9639 املتوسط

 20.14660 20.66930 2.39637 االحنراف املعياري
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  )  ٤( جدول 
  توزيع العينة وفقا للمرحلة الدراسية  :رابعا 

 ذن اليسرىشدة السمع باأل ذن اليمينشدة السمع باأل العمر الزمين  الدراسية املرحلة

ة لاملرح
 املتوسطة

 51 51 51 العدد

 82.7451 83.2353 15.7843 املتوسط

 16.65274 15.22575 1.82553 االحنراف املعياري

 املرحلة الثانوية
 32 32 32 العدد

 61.9375 61.5938 18.8438 املتوسط

 18.75468 21.42633 1.96927 االحنراف املعياري

 العينة الكلية
 83 83 83 العدد

 74.7229 74.8916 16.9639 املتوسط

 20.14660 20.66930 2.39637 االحنراف املعياري

 ً   :وات الدراسة أد: رابعا

الدية يف التنشئة حدمها لقياس االجتاهات الوأني استخدم الباحث يف دراسته مقياس
 عـن والثاين لقياس مفهوم الذات وذلك دف التحقق من فروض الدراسة واإلجابـة  

  :ن مها اواملقياس.تساؤالت الدراسة 

 

لتنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء الصورة مقياس أساليب ا الباحث ماستخد
  : يف الدراسة احلالية لألسباب التالية ) م١٩٨٧امام ، ( إعداد ) أ ( 

  .سهولة عباراته وإمكانية فهمه لدى عينة الدراسة  §

  .سهولة تطبيقه بطريقة مجعية تتناسب مع أفراد العينة  §

  . شئةالتنحيتوي املقياس على أبعاد تعرب بصدق عن أساليب  §

كما يـدركهاالطالب   يهدف املقياس إىل التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية §
حيتوي املقياس على صورتني متكـافئتني  وهو ما يتناسب مع اهداف الدراسة حيث 
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( الصورة . مقياس ألساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء ) أ ( الصورة 
وقد اكتفى الباحـث  . عية كما يراها اآلباء مقياس ألساليب التنشئة االجتما) ب 

. اخلاص بإدراك أساليب املعاملة كما يدركها األبناء يف هذه الدراسة ) أ ( بالصورة 
فقرة مقسمة بالتساوي إىل أربعة مقاييس فرعيـة  )  ٤٠(وهذه الصورة تتكون من 

ـ  ة وعلى ذلك تستخرج درجة لكل مقياس فرعي باإلضافة إىل الدرجة الكلية جلمل
التعرف على الفروق يف درجـة   وميكن من خالل املقياس املقاييس الفرعية األربعة
 .  االباء واالمهات ادراك االبناء ألساليب

 

 

االستقالل  تشري الدرجة املرتفعة إىل االستقالل حيث يسمح الوالدان بنوع من
هـا االبـن   ؤعمل وحرية اختيار الكتب اليت يقريتمثل يف حرية االختيار األصدقاء أو ال

جة املنخفضة فتشري إىل عكس ذلـك  وحرية إبداء الرأي وقضاء وقت الفراغ أما الدر
  .)٣٧، ٣٣، ٢٩، ٢٥، ٢١، ١٣،١٧، ٩، ٥، ١(وأرقام عبارات املقياس ) التبعية (

 

تشري الدرجة املرتفعة إىل االتساق أي استقرار الوالدين يف استخدام أسـاليب  
أي عـدم االسـتقرار   ) التذبذب ( الثواب والعقاب أما الدرجة املنخفضة فتشري إىل 

  ) . ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ١٨، ١٤، ١٠، ٦، ٢( وأرقام عبارات املقياس 

 

 التقبل واحلب واحلنان والدفء العاطفي لألبناء مـن  تشري الدرجة املرتفعة إىل
) الرفض ( خالل تصرفاته معهم يف خمتلف املواقف اليومية أما الدرجة املنخفضة فتعين 

  .وعدم تقبل الطفل وإشعاره بأن أفكاره وتصرفاته سخيفة وأرقام عبارات املقياس 
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 )٣٩، ٣٥، ٣١، ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٥، ١١، ٧، ٣ . (  
 

تشري الدرجة املرتفعة إىل املساواة بني األبناء مجيعا أما الدرجة املنخفضة فتشـري  
إىل التفرقة بينهم بناء على مركز أو جنس سن أو أي سبب عرضي آخر وأرقام عبارات 

  ) .  ٤٠، ٣٦، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٢، ٨، ٤( املقياس هي 
 

إىل السـواء العـام يف   )  األب ـ األم  ( كلية املرتفعة إىل ميل تشري الدرجة ال
 األسـاليب إىل ) األب ـ األم  ( أسلوب التنشئة أما الدرجة املنخفضة فتشري إىل ميل 

فرد لكل وتطبق هذه الصورة على األبناء ويستجيب ال. البعيدة عن السواء يف التنشئة 
م يف ورقـة  ب  واألخرى ألسلوب األعن إدراكه ألسلوب أألعبارة مرتني أحدهم تعرب 

  ) . ٨٣ـ  ٨٢ ص.ص :م ١٩٨٧،  إمام(  .اإلجابة اخلاصة بذلك 
 

  قياس فرعي يتم من خالل إعطاء قام معد املقياس بتصميم مفتاح تصحيح لكل م
إذا دلـت  ) وصـفر  (  إذا دلت اإلجابة على أسلوب السواء يف التنشئة ) درجتني ( 

  . يف حالة التردد ) و درجة واحدة (لى عدم السواء  اإلجابة ع
يتم مجع درجات عبارات كل مقياس فرعي للحصول على الدرجة الكلية للمقياس  §

 . الفرعي 

 .يتم مجع درجات املقاييس الفرعية للحصول على الدرجة الكلية للمقاييس  §

 ) .عشرين : صفر ( تتراوح درجات املقياس الفرعي من  §

 ) .مثانني : صفر ( ملقياس الكلي من تتراوح درجة ا §

ولتحديد درجة إدراك األبناء لالختالفات بني أساليب األب واألم يف التنشئة قـام   §
 :الدية يف التنشئة من خالل د املقياس بتحديد االختالفات الومع
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حساب درجة األب على كل أسلوب من أساليب التنشئة االجتماعيـة والدرجـة    §
 .الكلية للمقياس

درجة األم على كل أسلوب من أساليب التنشئة االجتماعيـة والدرجـة   حساب  §
 الكلية للمقياس 

 .)فروق ال اجتاهبغض النظر عن ( طرح درجة أسلوب األب من درجة أسلوب أألم  §

أما اختالفاما فيتضح ) يف حالة اخنفاض الفروق ( ناتج الطرح يبني اتفاق الوالدين  §
  ) ٨٤ ص :م ١٩٨٧،  إمام. ( تنشئة يف أسلوب ال) زيادة الفروق ( من 

 

  :استخدم مصمم املقياس أنواع الصدق اآلتية 
  

قام مصمم املقياس بعرض الفقرات على أربعة من احملكمني ومت اإلبقاء على الفقرات 
  .اليت اتفق عليها ثالثة من احملكمني عل األقل

  

مصمم املقياس بإجراء التحليل العاملي على مقيـاس أسـاليب التنشـئة     قام
يف مقياس أساليب التنشئة االجتماعيـة كمـا    فرد ٣٠٦االجتماعية على عينة قوامها 

فردا يف مقياس أساليب التنشئة االجتماعية )  ٥٠( يدركها األبناء، وعلى عينة قوامها 
وذا ميكن القول بأن املقياس يتمتع بقـدر  . كما يراها اآلباء وحتقق من صدق املقياس 

  ،إمـام .  ( مناسب من الصدق والثبات مما يربر إمكانية استخدامه يف الدراسة احلاليـة 
  ). ٨٧ ص :م١٩٨٧

 

يـاس أسـاليب التنشـئة    لتحقيق أهداف الدراسة احلالية متت ترمجة بنـود مق 
ـ  األجبدية العربية اإلشارةلغة ىل االجتماعية إ ترمجتـه بلغـة    ىحبيث اشتمل كل بند عل
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ن قراءة البند وما قـد  املالئمة حبيث تستطيع عينة الدراسة االستفادة م األجبدية اإلشارة
  .من تفسري بلغة اإلشارة املصورة يدعم املعىن

 

  :للتأكد من )٢(رقم  ملحق عدد من اخلرباء يف لغة اإلشارة ىمت عرض املقياس عل

v دالالت اإلشارات ومطابقتها للمقصود من عبارات املقياس.  

v وضوح التعليمات وطريقة االستجابة ومالئمته لعينة الدراسة. 

  .حبيث ال ختل ببناء املقياسة األداة وفقا ملالحظات اخلرباء ترمج       

  صالحية املقياس للتطبيق على عينة الدراسة من الطالب      

 

من الطـالب   الدراسةعينة  ىبيق املقياس يف صورته األخرية علقام الباحث بتط
  .الصم وقد جاءت مؤشرات االتساق الداخلي كالتايل

  )     ٥( جدول 
  ٨٣=ن    االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية ملقياس التنشئة الوالديةمعامالت 

 ألفا كرونباخ  املقياس الفرعي
االستقالل –التبعية   .623 

االتساق –التذبذب   .528 

التقبل -الرفض  .603 

 518. التفرقة املساواة

ةالدرجة الكلي  .814 

مت قياس  معامل االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية واملقيـاس الكلـي ملقيـاس     -١
 ث يشري االتسـاق الكلـي للمقيـاس إىل   أساليب التنشئة الوالدية املدركة حي

مما يدعم صالحية املقيـاس   ٠.٨١٤تجانس اجليد بني بنود املقياس حيث بلغ ال
  .لالستخدام يف الدراسة احلالية
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وتلك  ٠.٦٢٣ إىل ٠.٥١٨فقد تراوح من  الفرعية أما االتساق الداخلي لألبعاد -٢
  .املقبول ىتقع يف املداملعامالت 

 
  
  ) ٦( جدول  

 معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية املكونة ملقياس التنشئة

 الدرجة الكليه املقاييس الفرعية للتنشئة الوالدية املدركة

 (**)771. االستقالل –التبعية  -  ١

 (**)729. االتساق –التذبذب  -  ٢

 (**)788. التقبل -الرفض -  ٣

 (**)786. التفرقة املساواة -  ٤

ياس وبالدرجة يتضح من اجلدول ارتفاع معامل االرتباط بني األبعاد الفرعية للمق
  مته ألغراض الدراسةءصدق تكوين االختبار ومال الكلية مما يشري إىل

 

) فرديا وزوجيا ( حسب مصمم املقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
اعى متثيلهم لعينة الدراسـة الرئيسـية ، ومت حسـاب    على عينة قوامها مخسني فردا ر

االرتباط بطريقة بريسون من القيم اخلاصة املباشرة وتراوحت معامالت الثبـات بـني   
بالنسـبة  ) ٠و٩٥،  ٠و ٥٢(  ألساليب معاملـة األب وبـني   ) ٠و ٨٦،  ٠و٥٧(

ا على أن مما يعد مؤشر) و  ٠١( ألساليب األم ومجيع هذه املعامالت موجبة ودالة عند 
  .)٨٦-٨٥ص.ص :م١٩٨٧، اهلامي إمام. ( ملقياس على قدر  مناسب من الثباتا
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  )٧(جدول 

  حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس التنشئة الوالدية

 معامل ثبات التجزئة النصفية  معامل االرتباط بني النصفني

.644 .783 

لثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس التنشئة الوالدية وقد تبني أن مت حساب ا
وهو معامل ثبات مرتفع بالنسبة لطبيعة  ٠.٧٨٣معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس 

استقرار  وهذا املعامل يشري إىل.طول االختبار  قاسة وطبيعة العينة باإلضافة إىلالسمة امل
  .راض البحث احلايلمته ألغءاالختبار النسيب ومال

 
يف إعداد مقياس مفهوم الـذات للطـالب الصـم    ) م ٢٠٠٣ ، احلريب ( اتبع

  :اخلطوات التالية 

 -مت اختيار بعض فقرات املقاييس اخلاصة مبفهوم الذات للعاديني وهي مقياس لريي  -
  .ادر  عديةلسبرنامج من أنا  -مقياس بريسون املترجم   -مقياس تنس املترجم

مت االستعانة ببعض فقرات هذه املقاييس وصياغتها حبيث تكـون سـهلة يسـتطيع     -
 .الطالب األصم فهمها بصورة صحيحة بدون غموض 

 .عبارة بسيطة احتواها املقياس يف صورته األولية )  ٤٥( مت وضع  -

 
النفس ملعرفة مدى عرض املقياس بصورته األولية على جمموعة من أساتذة علم 

وضـعت   بأن العبارات تقيس مـا  ونقياس هذه األداة ملفهوم الذات وقد اتفق احملكم
- ٧١بني احملكمني بصالحية العبارات تتراوح بـني   اقفألجله حيث بلغت نسبة اإلن
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وكذلك مت عرضه على نفس احملكمني ملعرفة مدى وضوح العبارات وكانت % . ١٠٠
وبعد %  ١٠٠ - ٧٠ على وضوح بنود املقياس تتراوح بني نسبة االتفاق بني احملكمني

تفق اني بترمجة لغة اإلشارة الوصفية وذلك مت عرض املقياس على جمموعة من املتخصص
بند من بنود )  ١٢( بند وعدم إمكانية ترمجة )  ٣٣(  مجيع احملكمني على إمكانية ترمجة

  .املقياس ومت استبعادها 

 
طالبا يف )  ٣٠( مقياس مفهوم الذات على عينة استطالعية مكونة من مت تطبيق 

الصف األول ثانوي حملدودية جمتمع الدراسة وذلك لتحديد مدى صـالحية ووضـوح   
  :الفقرات والتعليمات وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل مايلي 

ات الـيت قـد   عن املثري يقع بعيداًهادئ ن تطبيق هذا املقياس يف مكان يستحس - ١
 تسبب تشتت انتباه الطالب 

يفضل تطبيق املقياس من قبل شخص واحد ملم بترمجة لغة اإلشارة الوصفية وحىت  - ٢
 .تكون التعليمات موحدة جلميع الطالب 

يؤكد للطالب بأن هذه جمموعة من الصفات وال يوجد صـح أو خطـأ وكـل     - ٣
حسبما يشـعر بـه    خر ، إمنا جييبن أن يكون له إجابة خمتلفة عن االشخص ميك

 ) .فكرته عن نفسه ( بالنسبة له شخصيا 

املكان املناسب لعدم توفر أماكن مالئمة على أن يكـون   يتكون غرفة الصف ه - ٤
 .طالب  ٧ـ  ٦عدد الطالب يتراوح بني  

 .دقيقة  ٣٥ـ  ٢٥بني ماستغرق مدة التطبيق ت - ٥

 
دراسة احلالية متت ترمجة بنود مقياس مفهوم الذات إىل لغـة  لتحقيق أهداف ال

األجبديـة  (اإلشارة األجبدية العربية حبيث اشتملت كل كلمة يف ترمجتها بلغة اإلشـارة  
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املالئمة حبيث تستطيع عينة الدراسة االستفادة من قراءة البند وما قـد يـدعم   ) العربية
  .املعىن من التفسري بلغة اإلشارة املصورة 

– 

  : مت عرض املقياس على جمموعة من اخلرباء يف لغة اإلشارة للتأكد من 

  . داللة اإلشارات ومطابقتها للمقصود من عبارات املقياس  –أ 

  . متها لعينة الدراسة يقة االستجابة ومالءوضوح التعليمات وطر –ب 

  . ببناء املقياس وقد ترمجت األداء وفقاً ملالحظة اخلرباء حبيث ال ختل 

 

  )  ٨( جدول 
  .معامل االتساق الداخلي ملقياس مفهوم الذات 

 ألفا كرونباخمعامل  عدد البنود

٣٣ .748 

 
مرز السـا  rطريقة إعادة االختبار للتأكد من إجابات الطـالب مث اسـتخدام    -أ 

للمتغريات الرتبة ومعامل الثبات التطابق جلمع العبارات بغض النظر عن املستوى 
الذي مت استخدامه يف مقياسه والذي حيسب خالل قسمة عدد املبحوثني الـذين  
طابقت إجابام األوىل والثانية على جمموع املبحوثني لكل عبارة على حدة حيث 

السامرز يعكـس   rإذ أن معامل.  ركز على قيمة معامل التطابق بصورة خاصة
  .أداة البحث املستخدمة بصورة أدقصورة مدى ثبات 

وحيث طبق االختبار بصورته النهائية على جمموعة من الطـالب الصـم   
طالبا ومن مث أعيد تطبيقه مرة أخرى بعد مضي أسبوعني علـى  )  ٣٠( عددهم 
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يعترب دال عنـد  و)  ٠و٨٥٣( نفس العينة وكان معامل الثبات للمقياس يساوي 
  ) . ٠و ٠١( مستوى 

 
مت حساب الثبات بطريقة التجزئية النصفية ملقياس مفهوم الثبات وقـد تـبني أن     -أ 

وهو معامل ثبات مرتفع بالنسبة لطبيعة السمة املقاسـة  ) ٠.٧٨٠(معامل الثبات 
  .وطبيعة العينة 

  )  ٩( جدول 
  ة النصفية ملقياس مفهوم الذاتحساب ثبات التجزئ

 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل االرتباط بني النصفني

.641 0.780 

 
مت تصحيح البنود عن طريق إعطاء الدرجة تبعـا لالسـتجابة الـيت اختارهـا     

  :املفحوص على كل بند وتعرب عن مفهومه لذاته وفق اجلدول التايل 
  

  )  ١٠( جدول 
  .ح العبارات تبعا إلجابة املفحوص ملقياس مفهوم الذات تصحي

 الدرجة االستجابة

 ٣ نعم

 ٢ أحيانا
 ١ ال

تصحح  ، فإا سلبية ٢٩،  ٢٣،  ١٣،  ٧،  ٣العبارات اليت حتمل األرقام  تربوأع
  :كالتايل  بطريقة عكسية

  
  



٩٥ 
 

  )  ١١( جدول 
  .تصحيح العبارات السلبية ملقياس مفهوم الذات 

 الدرجة بةاالستجا

 ١ نعم
 ٢ احيانا
 ٣ ال

 ً   :اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة  األساليب: خامسا
  حصائيبالتحليل اإل SPSSام الربنامج احلاسويب دباستخقام الباحث 

حساب  معامل االرتباط لبريسون لتحديد العالقة بني متغريات الدراسـة مـن    - ١
  .ناحية ومفهوم الذات والتنشئة الوالدية املدركة

  ANOVA حساب الفروق بني اموعات وفقا لتحليل التباين يف اجتاه واحد - ٢
متغريات الدراسة باستخدام حتليل التباين   ىحساب تأثري التفاعل املؤثر عل - ٣

 MANOVAمتعدد املتغريات 

  . اختبار كروسكال واالس للفروق بني اموعات - ٤
 t-testاختبار ت للفروق بني متوسطي جمموعتني  - ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٦ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  وتفسريها ومناقشتهاالدراسة نتائج 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرابعالفصل 

  : ویشتمل على النقاط التالیة

  عرض النتائج: أوال 

  تفسیر النتائج ومناقشتھا:ثانیا 

 



٩٧ 
 

   نتائج الدراسة: أوال 
  :نتائج الفرض األول

توجد عالقة بني اجتاهات األم يف التنشئة كما يدركها الطالب الصم باملرحلة املتوسـطة  
 . والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات 

املرتبطة بأساليب األم  ومن املتوقع أن دور األول يتعلق بادراك التنشئة  ىاملستو
ما كاألم وسبل تنشئتها تتميز بالدف واحلنان والتقبل لذا نالحظ يف معامالت االرتباط 

  ) ١٢( هو موضح باجلدول رقم 
   )١٢(جدول رقم 

   فهوم الذاتكما يدركها الصم وم) األم(معامالت االرتباط بني أساليب التنشئة 

 مفهوم الذات لدية كما يدركها الطفل األصمأساليب التنشئة الوا
 معامل االرتباط املقياس الفرعي

)مأ(مقياس التبعية ـ االستقالل   -.076 

)مأ(مقياس التذبذب ـ االتساق   -.189 

)مأ(مقياس الرفض ـ التقبل   .480(**) 

)مأ(مقياس التفرقة ـ املساواة   -.356(**) 

)مأ(الدرجة الكلية  -.065 

  ما يلي : دول السابقيوضح اجل
صورة (بالنسبة الرتباط أساليب التنشئة :  ارتباط مفهوم الذات بأساليب التنشئة

كما ارتـبط  .  ٠.٤٨٠= التقبل  ر –فقد ارتبط مفهوم الذات بأسلوب الرفض ) األم
ومل تظهر ارتباطـات ذات   ٠.٣٥٦ -= املساواة  ر - مفهوم الذات  بأسلوب التفرقة

  .وأبعاد أساليب التنشئةلذات داللة بني مفهوم ا
  :نتائج الفرض الثاني

توجد عالقة بني اجتاهات األب يف التنشئة كما يدركها الطالب الصم باملرحلـة  
 .  املتوسطة والثانوية بالعاصمة املقدسة ومفهوم الذات 
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  ) ١٣(جدول رقم 
  ات فهوم الذكما يدركها الصم وم) األب(معامالت االرتباط بني أساليب التنشئة 

 مفهوم الذات أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها الطفل األصم
  معامل االرتباط  املقياس الفرعي

 106.  )أب(مقياس التبعية ـ االستقالل 
 137.- )أب(مقياس التذبذب ـ االتساق 

 (**)393. )أب(مقياس الرفض ـ التقبل 
 (*)253.- )أب(مقياس التفرقة ـ املساواة 

 003. )أب(ةالدرجة الكلي

  ما يلي : يوضح اجلدول السابق
فهـوم الـذات   كما يدركها الصم مب أساليب التنشئة اجتاهات األب يف ارتباط 

فقد ارتبط مفهوم الـذات بأسـلوب   ) صورة األب(بالنسبة الرتباط أساليب التنشئة 
كما ارتبط مفهوم الذات  بأسلوب التفرقة املسـاواة   .  ٠.٣٩٣= التقبل  ر –الرفض 

وأبعـاد أسـاليب   ومل تظهر ارتباطات ذات داللة بني مفهوم الذات .  ٠.٢٥٣-=  ر
  . )صورة األم(االرتباط مع التنشئة الوالدية  لكـويتسق ذلك مع مس. التنشئة

  :نتائج الفرض الثالث
بنـاء لالجتاهـات   إدراك األ متوسط توجد فروق ذات داللة احصائية على درجة 

  .مهات باء واألالتنشئة بني اآل الوالدية يف
وذلك للتحقق من ) ت(باستخدام اختبار قام الباحث  لإلجابة عن هذا التساؤل

  . صحة الفرض
  ) ١٤ (جدول رقم 

  للقيم املرتبطة  )  ت (  الطالب الصم باستخدام اختبار ىأب لد/ الفروق بني أساليب التنشئة أم   
 مستوي الداللة ح. د  قيمة ت  ف املعيارياالحنرا املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

 2.37333 9.6024 83 إدراك األب 338. 82 963. 2.24033 9.9277 83  إدراك األم
مقياس التذبذب ـ 

 االتساق
 3.79809 7.9639 83 إدراك األب 000. 82 3.632 3.80126 9.6506 83  إدراك األم

 مقياس الرفض ـ
 التقبل

 2.88785 14.3133 83 إدراك األب 268. 82 1.115- 3.68699 13.9398 83  إدراك األم
مقياس التفرقة ـ 

 املساواة
 3.33826 6.0482 83 إدراك األب 008. 82 2.721 3.71699 7.1928 83  إدراك األم

 6.96469 37.9277 83 ك األبإدرا 000. 82 3.785 6.97660 40.7590 83  إدراك األم الدرجة الكلية



٩٩ 
 

  .الدالة وغري الدالة ) ت(وصف اجلدول عن قيم 
/ صورة األم(ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي  مقياس التبعية ـ االستقالل   -١

  )صورة األب
 ىبني متوسطي الدرجة عل ٠.٠٠١ ىعند مستوتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -٢

  .لصاحل األم  )صورة األب/ ة األمصور(مقياس التذبذب ـ االتساق
/ صـورة األم (   ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي مقياس الرفض ـ التقبل  -٣

  . )صورة األب
 ىبني متوسطي الدرجة عل ٠. ٠١ ىعند مستوتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -٤

  .لصاحل األم  )صورة األب/ صورة األم(مقياس التفرقة ـ املساواة 
بني متوسـطي الدرجـة    ٠.٠٠١ ىعند مستوروق ذات داللة إحصائية توجد ف -٥

  .لصاحل األم  )صورة األب/ صورة األم(الكلية 
  :نتائج الفرض الرابع 

وإدراكـه  ) األم(تفاعل بني إدراك الطالب األصـم الجتاهـات   دال لليوجد تأثري 
 .يف التنشئة على مفهوم الذات لديه)  األب(الجتاهات 

كمتغريين مسـتقلني  ) األب / األم  ( اثر تفاعل متغري تنشئة مت استخدام حتليل
فقد استخدم الباحث منـوذج يف التحليـل   الطالب الصم ،  ىمفهوم الذات لد ىعل

  االحصائي يتعامل مع كل مقياس فرعي على حده 
 سـاليب أالنوعيـة  مـن    األساليببني تباين  تفصيلية لذلك مت عمل مقارنات

كشف حتليل تأثري التفاعل عن فروق يومل )  صورة األب/ األم صورة( ة التنشئة الوالدي
 أبعاد تأثري التفاعل بنيونعرض يف اجلدول التايل  . ملساواةيف بعد التفرقة ا ذات داللة إالَّ

  .االبن األصم  ىالتنشئة الوالدية ومفهوم الذات لد
  



١٠٠ 
 

  ) ١٥(جدول رقم 
  مفهوم الذات ىه علكما يدركها الصم وتأثري) األم/األب( أسلوب تفاعل 

جمموع  املتغري املستقل
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
مستوي  ف املربعات

  الداللة

 222. 1.393 84.678 10 846.776  )أم(مقياس التبعية ـ االستقالل 

 064. 1.922 116.816 12 1401.797 )أب(مقياس التبعية ـ االستقالل 

 077. 1.683 102.297 23 2352.827 األب* تفاعل األم

   60.777 37 2248.733  تباين اخلطأ

    83 772732.000 الدرجة الكلية

 437. 1.074 73.702 15 1105.534 )أم(مقياس التذبذب ـ االتساق

 069. 2.086 143.085 15 2146.275 )أب(مقياس التذبذب ـ االتساق

 430. 1.095 75.150 33 2479.966 األب* تفاعل األم

   68.604 18 1234.867  تباين اخلطأ

    83 772732.000  الدرجة الكلية

جمموع  املتغري املستقل
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
مستوي  ف املربعات

  الداللة
 557. 906. 63.348 13 823.526 )أم(مقياس الرفض ـ التقبل

 616. 835. 58.389 12 700.668 )أب(مقياس الرفض ـ التقبل

 496. 1.001 69.987 27 1889.655 االب* تفاعل االم

   69.919 30 2097.583 تباين اخلطأ

    83 772732.000  الدرجة الكلية

جمموع   املتغري املستقل
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
مستوي  ف  املربعات

  الداللة
 *039. 2.189 83.915 15 1258.720  املساواة االم/ التفرقة

 *046. 2.162 82.861 13 1077.191  املساواة االب/ التفرقة

 *019. 2.281 87.444 27 2360.993  االب* تفاعل االم

     38.335 26 996.700  تباين اخلطأ

       83 772732.000  الدرجة الكلية 



١٠١ 
 

  ٠.٠٥ الفروق دالة عند مستوى* 
لتباين إدراك الطالب األصم لـنمط   دال كشف اجلدول السابق عن عدم وجود تأثري) أ

بعية ـ االستقالل ، قياس التذبذب ـ االتساق، مقيـاس الـرفض ـ      مقياس الت
  م الذات فقد كان التأثري غري دالمفهو ىالتقبل، عل

 .التفرقـة ( لبعدتباين إدراك الطالب األصم دال لكشف اجلدول السابق عن تأثري )ب
  ٠.٠٥ ىمفهوم الذات فقد كان التأثري دال عند مستو ىعل )املساواة

  :امسنتائج الفرض اخل
الصـف  ( توجد فروق بني جمموعات الطالب الصم يف متغري مفهوم الذات وفقـا  

  ).العمر،نوع الربنامج ،املرحلة الدراسية، شدة اإلعاقة السمعية 
 

  ) ١٦(جدول رقم 
  وفقاً ملتغري الصفالفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف مفهوم الذات 

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد صفال 

 مفهوم الذات

 

 

 

 

 

 36.70 15  متوسط اوىل

12.276 5 .031 

 23.80 10  متوسط ثاين

 42.21 26 ثالث متوسط

 39.25 8  ثانوي اوىل

 51.20 10 ثاين ثانوي

 55.29 14  ثالث ثانوي

 
  ) ١٧(جدول رقم 

 ملتغري العمر الزمين الفروق بني اموعات باستخدام اختبار ت يف مفهوم الذات

. د  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط العدد املتغري املستقل املتغري التابع
 ح

 ىمستو
 الداللة

مفهوم 
 الذات

 ≤  ١٧  49 93.4082 8.52428 
-3.443 81 .001 

    ١٨≥ 34 99.9118 8.37517 



١٠٢ 
 

العمـر الـزمين    ف اجلدول السابق عن فـروق ذات داللـة ترجـع إىل   كش
 وهي فـروق قويـة ترجـع إىل    ٠.٠٠١مفهوم الذات عند  ىللمفحوصني يف مستو

  . ١٨اموعة اليت عمرها أكرب من او يساوي 
 

 وفقا ملتغري نوع الربنامج  يف مفهوم الذات حتليل الفروق بني اموعات
  ) ١٨(ول رقم جد

 وفقاً ملتغري الربنامج الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف مفهوم الذات

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

 مقياس مفهوم الذات

 29.53 30  متوسطة اهلجرة

12.781 3 .005 
 47.62 21  متوسطة القعقاع

 51.00 16 وتثانوية عني جال

 49.00 16  ثانوية دومة اجلندل

وقد يرجع ملتغري العمر ( تأثري نوع الربنامج  ىويعترب برهانا قويا عل ، يتضح جليا
 على مفهوم الذات تأثري متغري الربنامج ، )حيث أن طلبة املرحلة الثانوية هم األكرب سنا
نـوع الربنـامج    عود إىلقد ت ٠.٠١ ىحيث كشفت عن فروق ذات داللة عند مستو

ثانوية عني جالوت مث ثانوية دومة اجلندل، وتقع متوسطة اهلجرة أسفل  ومتيل الفروق اىل
ترتيب متوسط الرتب وهو مؤشر قد تكرر بالنسبة لربنامج متوسطة اهلجرة وقد يعـود  

 طـالب أو أن يكـون  اً اموعات كان يكونوا األقل سنمتغريات أثرت بني  ذلك إىل
  ىمن الربامج األخر األقل واملعريفجتماعي واالقتصادي الا ىستوامل ذوي من املدرسة
 

  ) ١٩( جدول رقم 
   الطالب الصم وفقا ملتغري املرحلة الدراسية ىلد بني اموعتني يف مفهوم الذات الفروق اختبار

 ح. د  قيمة ت  عيارياالحنراف امل املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
 ىمستو
 الداللة

مقياس مفهوم 
 الذات

 9.64784 94.1961 51  املتوسطة
-2.469 81 .016 

 7.02960 99.0625 32  الثانوية



١٠٣ 
 

حصائية بني متوسطي مفهوم الذات تبعا ملتغري املرحلة إتوجد فروق ذات داللة 
  ٠.٠٥ ىالدراسية عند مستو

 
  
  ) ٢٠(جدول رقم 

  الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن اليمىن ىالفروق يف مفهوم الذات  لد يوضح  اختبار
  للقيم املستقلة  )ت(باستخدام اختبار 

 ح. د  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
 ىمستو
 الداللة

مقياس مفهوم 
  الذات

 N98.1613 7.48375 31  متوسط :خفيف 
1.649 81 .103 

 9.65629 94.8269 52  عميق:شديد

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات نرجع ملتغري شدة اإلعاقـة  
 .السمعية

  ) ٢١( جدول رقم 
ى  الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن اليسر ىالفروق يف مفهوم الذات  لد يوضح  اختبار

  للقيم املستقلة  )ت(باستخدام اختبار 

 ح. د  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
 ىمستو
 الداللة

مقياس مفهوم 
  الذات

 6.98271 95.7297 37  متوسط: خفيف 
-.309 81 .758 

 10.42266 96.3478 46  عميق:شديد

ئية يف مفهوم الذات ترجع ملتغري شدة اإلعاقـة  حصاإد فروق ذات داللة ال توج
  . السمعية

  :نتائج الفرض السادس
ليب التنشئة االجتماعيـة  أسا على ادراكموعات الطالب الصم توجد فروق بني جم

العمر، نوع الربنـامج ،   املرحلة الدراسية،لصف الدراسي، ا( لكل من وفقااملدركة 
  ).شدة اإلعاقة السمعية 



١٠٤ 
 

 
  )  ٢٢(جدول رقم 

وفقاً  )األم(يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التبعية االستقالل صورة 
  ملتغري الصف الدراسي 

  الداللةى مستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 مقياس التبعية ـ االستقالل

 

 

 

 

 

 46.63 15  متوسط أوىل

7.551 5 .183 

 52.95 10  متوسط ثاين

 43.75 26 ثالث متوسط

 25.56 8  ثانوي أوىل

 35.10 10 ثاين ثانوي

 40.29 14  ثالث ثانوي

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني اموعـات  ) ١٦(يتضح من اجلدول 
  )رة األمصو(مقياس التبعية االستقالل ى ترجع ملتغري الصف الدراسي عل

  ) ٢٣(جدول رقم 
وفقاً  )األب(يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التبعية االستقالل صورة 

  ملتغري الصف الدراسي 

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 مقياس التبعية ـ االستقالل

 

 

 

 

 

 38.93 15  متوسط أوىل

19.443 5 .002 

 67.20 10  متوسط ثاين

 31.48 26 ثالث متوسط

 43.19 8  ثانوي اوىل

 53.55 10 ثاين ثانوي

 37.89 14  ثالث ثانوي

حصائية بني اموعـات  إلة وجود فروق ذات دال) ١٧(يتضح من اجلدول 
وهنا  ٠.٠١ ىعند مستو مقياس التبعية ـ االستقالل  ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل
كما . إدراكا لالستقالل ىعلأثاين املتوسط مث الثاين الثانوي يأيت إدراك طالب الصف ال

  .من متوسط رتب اموعة يتضح
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  ) ٢٤(جدول رقم 
وفقاً  )األم(يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب االتساق صورة 

  ملتغري الصف الدراسي
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

  مقياس التذبذب ـ االتساق

 44.77 15  متوسط اوىل

1.191 5 .946 

 36.75 10  متوسط ثاين
 42.79 26 ثالث متوسط

 45.81 8  ثانوي اوىل
 42.70 10 ثانوي ثاين

 38.64 14  ثالث ثانوي

حصائية بني اموعـات  إوجود فروق ذات داللة عدم ) ١٨(يتضح من اجلدول 
  )صورة األم( مقياس التذبذب ـ االتساقترجع ملتغري الصف الدراسي علي 

  ) ٢٥(جدول رقم 
وفقاً  )األب(يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب االتساق صورة 

  ملتغري الصف الدراسي

مربع  سط الرتبمتو العدد  الصف 
  الداللة ىمستو  ح.د كا

 مقياس التذبذب ـ االتساق

 40.40 15 متوسط وىلأ

3.356 5 .645 

 37.85 10  متوسط ثاين
 41.85 26 ثالث متوسط

 32.06 8  ثانوي اوىل
 47.45 10 ثانوي ثاين

 48.75 14  ثالث ثانوي

داللة احصائية بني اموعات عدم وجود فروق ذات ) ١٩(يتضح من اجلدول 
   مقياس التذبذب ـ االتساق ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل

  )  ٢٦(جدول رقم 
 )األم(التقبل صورة  -الرفض  يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  وفقاً ملتغري الصف الدراسي
  ي الداللةمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 مقياس الرفض ـ التقبل

 46.83 15  متوسط أوىل

12.355 5 .030* 

 22.45 10  متوسط ثاين
 38.92 26 ثالث متوسط

 37.56 8  ثانوي اوىل
 49.05 10 ثانوي ثاين

 54.00 14  ثالث ثانوي

  ٠.٠٥ الفروق دالة عند مستوى* 
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 ٠.٠٥ ىحصائية عند مستوإاللة وجود فروق ذات د) ٢٠(يتضح من اجلدول 
) صورة األم( مقياس الرفض ـ التقبل  ىبني اموعات ترجع ملتغري الصف الدراسي عل

ومتيل تلك الفروق لصاحل الصفوف العليا حيث بلغ متوسط الرتب للصـف الثالـث   
تلك الفئة، وتليها الصف  ىاملرتفع للتقبل لد ىويعرب ذلك عن املستو ٥٤.٠٠الثانوي 
  .الثانوي يف الترتيب الثاين

  ) ٢٧(جدول رقم 
وفقاً  )األب(التقبل صورة  -الرفض  يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  ملتغري الصف الدراسي
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 مقياس الرفض ـ التقبل

 49.57 15  متوسط اوىل

9.880 5 .079 

 21.60 10  متوسط ثاين

 42.48 26 ثالث متوسط

 49.06 8  ثانوي اوىل

 39.45 10 ثانوي ثاين

 45.36 14  ثالث ثانوي

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني اموعات ) ٢١(يتضح من اجلدول 
   مقياس الرفض ـ التقبل ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل

  ) ٢٨( جدول رقم 
وفقاً  )األم(املساواة صورة  -التفرقة   يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  ملتغري الصف الدراسي
  الداللة مستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

 41.63 15  متوسط وىلأ

1.820 5 .873 

 47.65 10  متوسط ثاين
 37.90 26 ثالث متوسط

 42.69 8  ثانوي وىلأ
 47.35 10 ثانوي ثاين

 41.75 14 ثالث ثانوي

حصائية بني اموعات إعدم وجود فروق ذات داللة ) ٢٢( يتضح من اجلدول 
  )صورة األم( مقياس التفرقة ـ املساواة ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل
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  )  ٢٩(ل رقم جدو
 )األب(املساواة صورة  -التفرقة   يوضح الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  وفقاً ملتغري الصف الدراسي
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

 41.43 15  متوسط وىلأ

3.361 5 .644 

 45.90 10  متوسط ثاين
 39.33 26 ثالث متوسط

 53.88 8  ثانوي وىلأ
 44.05 10 ثانوي ثاين

 36.54 14  ثالث ثانوي

حصائية بني اموعـات  إعدم وجود فروق ذات داللة ) ٢٣(يتضح من اجلدول 
  . مقياس التفرقة ـ املساواة ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل

  )٣٠( جدول رقم 
مقياس التنشئة ،  ىموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية عليوضح الفروق بني ا

  وفقاً ملتغري الصف الدراسي )األم(صورة 
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 الدرجة الكلية

 45.67 15  متوسط اوىل

2.256 5 .813 

 36.40 10  متوسط ثاين
 40.06 26 ثالث متوسط

 36.06 8  ثانوي اوىل
 46.55 10 ثانوي ثاين

 45.82 14  ثالث ثانوي

حصائية بني اموعات إعدم وجود فروق ذات داللة )  ٢٤(يتضح من اجلدول 
  )صورة األم( الدرجة الكلية ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل

  ) ٣١( جدول رقم 
مقياس التنشئة ،  ىبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية عليوضح الفروق بني اموعات باستخدام اخت

  وفقاً ملتغري الصف الدراسي )األب(صورة 
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الصف 

 الدرجة الكلية

 40.73 15  متوسط اوىل

1.306 5 .934 

 41.15 10  متوسط ثاين
 39.96 26 ثالث متوسط

 44.75 8  ثانوي اوىل
 49.35 10 ثان ثانوي
 40.93 14  ثالث ثانوي

حصائية بني اموعـات  إعدم وجود فروق ذات داللة ) ٢٥(يتضح من اجلدول 
  للمقياس  الدرجة الكلية ىترجع ملتغري الصف الدراسي عل



١٠٨ 
 

 
  ) ٣٢(جدول رقم 

  الطالب الصم وفقا ملتغري املرحلة الدراسية ىلتنشئة أم  لديوضح  اختبار الفروق بني أساليب ا

 املتغري التابع
املتغري 
  املستقل

 املتوسط العدد
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

. د
 ح

ى مستو
 الداللة

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

 2.26343 10.2745 51  املتوسطة
1.805 81 .075 

 2.12132 9.3750 32  الثانوية

ذبذب ـ مقياس الت
 االتساق

 3.87339 9.7255 51  املتوسطة
.225 81 .822 

 3.74152 9.5313 32  الثانوية

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

 4.09313 13.2549 51  املتوسطة
-2.185 81 .032 

 2.63334 15.0313 32  الثانوية

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

 3.59248 7.1176 51  املتوسطة
-.231 81 .818 

 3.96303 7.3125 32  ثانويةال

 الدرجة الكلية
 6.75371 40.4510 51  املتوسطة

-.506 81 .615 
 7.40096 41.2500 32  الثانوية

  :كشف التحليل عن النتائج التالية
صـورة  (/ ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي  مقياس التبعية ـ االستقالل   - ١

  . )األم
مقياس التذبـذب   ىمتوسطي الدرجة عل بني يةتوجد فروق ذات داللة إحصائ ال - ٢

  . )صورة األم(/ ـ االتساق
بني متوسطي مقيـاس الـرفض ـ     ٠.٠٥ ىلة عند مستوتوجد فروق ذات دال - ٣

  . )صورة األم(/    التقبل
مقياس التفرقة ـ   ىعل  بني متوسطي الدرجةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال - ٤

  . )صورة األم(/ املساواة 
  .)صورة األم(/ ذات داللة إحصائية  بني متوسطي الدرجة الكلية  وجد فروقتال  - ٥
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  )  ٣٣(جدول رقم 
  الطالب الصم وفقا ملتغري املرحلة الدراسية ىاختبارا الفروق بني أساليب التنشئة أب   لد

 املتغري التابع
املتغري 
  املستقل

 املتوسط العدد
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

. د
 ح

 ىمستو
 الداللة

س التبعية ـ مقيا
  االستقالل

 2.51692 9.4902 51  املتوسطة
-.541 81 .590 

 2.15128 9.7813 32  الثانوية

مقياس التذبذب ـ 
 االتساق

 3.74480 7.7647 51  املتوسطة
-.601 81 .550 

 3.92045 8.2813 32  الثانوية

 مقياس الرفض ـ التقبل
 2.95310 14.1961 51  املتوسطة

-.464 81 .644 
 2.81700 14.5000 32  الثانوية

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

 3.01967 5.9608 51  املتوسطة
-.299 81 .765 

 3.83900 6.1875 32  الثانوية

 الدرجة الكلية
 6.10959 37.4118 51  املتوسطة

-.851 81 .398 
 8.18338 38.7500 32  الثانوية

  :كشف التحليل عن النتائج التالية
صـورة  (/ ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي  مقياس التبعية ـ االستقالل   - ١

  . )األب
مقياس التذبذب  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بني متوسطي الدرجة عل ال - ٢

  .)صورة األب(/ االتساق
صـورة  (/ ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي مقياس الرفض ـ التقبل      - ٣

  . )األب
صـورة  (/ مقياس التفرقة ـ املساواة   ىت داللة إحصائية   علتوجد فروق ذا ال - ٤

  . )األب
صـورة  (/ بني متوسطي الدرجـة الكليـة    لة إحصائيةال توجد فروق ذات دال - ٥

  .)األب



١١٠ 
 

 
العمـر   أساليب التنشئة الوالدية لألم وفقا ملتغري كالفروق بني اموعات يف إدرا

 :الزمين
  ) ٣٤(جدول رقم 

  وفقاً ملتغري العمر الزمين للطالب الصم )األم(صورة  يف أساليب التنشئة الفروق بني اموعات 

 املتغري التابع
املتغري 
 املستقل

 املتوسط العدد
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

. د
 ح

 ىمستو
 الداللة

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

≤  ١٧  49 10.0816 2.34376 
.749 81 .456 ١٨≥ 34 9.7059 2.09660 

مقياس التذبذب ـ 
 االتساق

≤  ١٧  49 10.1633 4.05353 
1.486 81 .141 ١٨≥ 34 8.9118 3.32454 

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

≤  ١٧  49 13.2245 3.95951 
-2.169 81 .033 ١٨≥ 34 14.9706 3.01999 

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

≤  ١٧  49 7.4286 3.57654 
.692 81 .491 ١٨≥ 34 6.8529 3.93995 

 الدرجة الكلية
≤  ١٧  49 40.9796 6.97463 

.344 81 .732 ١٨≥ 34 40.4412 7.07189 

ـ إتوجد فروق ذات داللة ال  - ١ التبعيـة ـ   أسـلوب   ىحصائية بني اموعات عل
أن تشعر  عام متيل إىل ١٧كرب من أاالستقالل ويبد من املتوسطات أن تلك الفئة 

  أكثر إدراكا لالستقالل يف املعاملة من ناحية األمبأا 
ي أسـلوب التذبـذب ـ    حصائية بني اموعات علإتوجد فروق ذات داللة ال  - ٢

أن تشـعر   عام متيل إىل ١٧من املتوسطات أن تلك الفئة اكرب من  االتساق ويبد
  بأا أكثر اتساقا يف املعاملة من ناحية األم

التقبـل   –أسلوب الرفض  ىعلبني اموعات حصائية إتوجد فروق ذات داللة  - ٣
من املتوسطات أن تلك الفئة تشعر بأا أكثر  عام ويبد ١٨ ≤   لصاحل اموعة 

  تقبال من ناحية األم



١١١ 
 

أسـلوب التفرقـة ـ      ىحصائية بني اموعات علإال توجد فروق ذات داللة  - ٤
أن تشـعر   ىلل إعام متي ١٧من املتوسطات أن تلك الفئة اكرب من  املساواة ويبد

  بأا أكثر اتساقا يف املعاملة من ناحية األم
 .الدرجة الكلية  ىحصائية بني اموعات علإ توجد فروق ذات داللة ال - ٥

  )٣٥( جدول رقم 
  وفقاً ملتغري العمر الزمين للطالب الصم )باأل(صورة  يف أساليب التنشئة الفروق بني اموعات 

املتغري  املتغري التابع
االحنراف  املتوسط العدد قلاملست

  املعياري
قيمة 
 ىمستو ح. د  ت

 الداللة

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

≤  ١٧  49  9.8163 2.47212 
.986 81 .327 ١٨≥ 34 9.2941 2.22288 

مقياس التذبذب ـ 
 االتساق

≤  ١٧  49 8.1224 3.69477 
.454 81 .651 ١٨≥ 34 7.7353 3.98717 

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

≤  ١٧  49 14.2653 2.94940 
-.181 81 .857 ١٨≥ 34 14.3824 2.83928 

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

≤  ١٧  49 6.2857 3.06186 
.776 81 .440 ١٨≥ 34 5.7059 3.72159 

 الدرجة الكلية
≤  ١٧  49 38.4898 5.65731 

.881 81 .381 ١٨≥ 34 37.1176 8.53430 

ـ إوق ذات داللة توجد فرال  - ١  -التبعيـة  أسـلوب   ىحصائية بني اموعات عل
  .االستقالل 

 -أسـلوب التذبـذب    ىحصائية بني اموعات علإتوجد فروق ذات داللة ال  - ٢
  .االتساق

  التقبل  -أسلوب الرفض  ىعلحصائية بني اموعات إال توجد فروق ذات داللة  - ٣
ـ  حصائية بني اموعاتإال توجد فروق ذات داللة  - ٤  -أسـلوب التفرقـة   ىعل

  .املساواة
ـ إال توجد فروق ذات داللة  - ٥  -أسـلوب التفرقـة    ىحصائية بني اموعات عل

  املساواة
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  ) ٣٦(جدول رقم 

وفقاً ملتغري  )األم(الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس  يف إدراك التبعية االستقالل صورة 
  الربنامج نوع 

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

 46.43 30  متوسطة اهلجرة

4.578 3 .205 
 46.36 21  متوسطة القعقاع
 35.97 16 ثانوية عني جالوت
 34.00 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   ذات داللـة ترجـع إىل  كشف اجلدول السابق عن عدم وجود فروق 
  )مصورة األ( مقياس التبعية ـ االستقالل ىالربنامج عل

  )  ٣٧( جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األب(الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التبعية االستقالل صورة 

  نوع الربنامج
  اللةالد ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس التبعية 
 ـ االستقالل

 37.95 30  متوسطة اهلجرة

2.875 3 .411 
 44.57 21  متوسطة القعقاع

 49.25 16 ثانوية عني جالوت
 38.97 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   كشف اجلدول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  
  .لمقياس التبعية ـ االستقال ىالربنامج عل

  )  ٣٨(جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األم(الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب االتساق صورة 

  نوع الربنامج
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس التذبذب 
 ـ االتساق

 38.97 30  متوسطة اهلجرة

8.221 3 .042 
 46.79 21  ة القعقاعمتوسط

 52.84 16 ثانوية عني جالوت
 30.56 16  ثانوية دومة اجلندل

عن فروق ذات داللة ) سكال واالس كرو(كشفت نتائج التحليل الالبارامتري  
االتساق ، ويتضح من متوسـط   –يف مقياس التذبذب  ٠.٠٥ ىحصائية عند مستوإ
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رنامج ثانوية عني جالوت مث متوسطة القعقاع  مث تأيت الرتب اجتاه الفروق اليت متيل حنو ب
دومة اجلندل أقل رتباّ وقد يكون ناجتا عن طبيعـة املدرسـة    ةمتوسطة اهلجرة مث ثانوي

  . ومناخها ومستواها األكادميي واإلداري
  

  )  ٣٩(جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األب(اق صورة الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك التذبذب االتس

  نوع الربنامج
  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس التذبذب 
 ـ االتساق

 37.43 30  متوسطة اهلجرة

5.627 3 .131 
 45.21 21  متوسطة القعقاع
 52.56 16 ثانوية عني جالوت

 35.78 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   دول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  كشف اجل
  .مقياس التذبذب ـ االتساق ىالربنامج عل

  ) ٤٠(جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األم(التقبل صورة  -الرفض   الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  نوع الربنامج

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

 28.17 30  متوسطة اهلجرة

16.025 3 .001 
 52.10 21  متوسطة القعقاع

 49.25 16 ثانوية عني جالوت

 47.44 16  ثانوية دومة اجلندل

عن فروق ذات داللة ) سكال واالس كرو(كشفت نتائج التحليل الالبارامتري  
التقبل ، ويتضح مـن متوسـط    –يف مقياس الرفض  ٠.٠٠١ ىحصائية عند مستوإ

الرتب اجتاه الفروق اليت متيل حنو برنامج متوسطة القعقاع مث  ثانوية عـني جـالوت مث   
دومة اجلندل  مث متوسطة اهلجرة  وقد يكون ناجتا عن طبيعة املدرسة ومسـتواها  ثانوية 

  . داري واألكادميياإل
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  ) ٤١(جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األب(التقبل صورة  -الرفض  موعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراكالفروق بني ا

  نوع الربنامج

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

 30.82 30  متوسطة اهلجرة

12.436 3 .006 
 54.26 21  متوسطة القعقاع

 43.88 16 وتثانوية عني جال

 45.00 16  ثانوية دومة اجلندل

عن فروق ذات داللة ) سكال واالس كرو(كشفت نتائج التحليل الالبارامتري  
التقبل ، ويتضح من متوسط الرتب  –يف مقياس الرفض  ٠.٠١ ىحصائية عند مستوإ

ثانويـة   ندل مثثانوية دومة اجل   اجتاه الفروق اليت متيل حنو برنامج متوسطة القعقاع مث
داري ومسـتواها اإل وقد يكون ناجتا عن طبيعة الربنامج  عني جالوت مث متوسطة اهلجرة

  .كادمييواأل
  ) ٤٢(جدول رقم 

وفقاً ملتغري  )األم(املساواة صورة  - التفرقة  الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

  نوع الربنامج

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا الرتب متوسط العدد  الربنامج 

مقياس التفرقة ـ 

 املساواة

 44.10 30  متوسطة اهلجرة

1.619 3 .655 
 36.36 21  متوسطة القعقاع

 44.78 16 ثانوية عني جالوت

 42.69 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   كشف اجلدول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  
  .)مصورة األ( ةمقياس التفرقة ـ املساوا ىعلالربنامج 
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  )  ٤٣( جدول رقم 
وفقاً ملتغري  )األب(املساواة صورة  -التفرقة   الفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف إدراك

 نوع الربنامج

  الداللة وىمست  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

مقياس التفرقة ـ 
 املساواة

 45.02 30  متوسطة اهلجرة

3.465 3 .325 
 35.83 21  متوسطة القعقاع
 48.44 16 ثانوية عني جالوت
 38.00 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   كشف اجلدول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  
  مقياس التذبذب ـ االتساق ىالربنامج عل

  ) ٤٤(جدول رقم 
مقياس التنشئة ، صورة  ىموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية علالفروق بني ا

  وفقاً ملتغري نوع الربنامج )األم(

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

 الدرجة الكلية

 35.50 30  متوسطة اهلجرة

6.193 3 .103 
 48.83 21  متوسطة القعقاع

 49.88 16  جالوتثانوية عني
 37.34 16  ثانوية دومة اجلندل

نـوع   كشف اجلدول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  
  )صورة األم( مقياسلل ةالدرجة الكلي ىالربنامج عل

  ) ٤٥(جدول رقم 
 شئة ، صورةمقياس التن ىالفروق بني اموعات باستخدام اختبار كروسكال واالس يف الدرجة الكلية عل

 وفقاً ملتغري نوع الربنامج )األب(

  الداللة ىمستو  ح.د مربع كا متوسط الرتب العدد  الربنامج 

  الدرجة الكلية

 35.23 30  متوسطة اهلجرة

6.898 3 .075 
 47.83 21  متوسطة القعقاع

 51.81 16 ثانوية عني جالوت

 37.22 16  ثانوية دومة اجلندل
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نـوع   سابق عن عدم وجود فروق ذات داللـة ترجـع إىل  كشف اجلدول ال
  الدرجة الكلية للمقياس ىالربنامج عل
 

  ) ٤٦(جدول رقم 
  الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن اليمىن ىلد)  م األصورة (الفروق بني أساليب التنشئة  اختبارا

  لة للقيم املستق) ت  (باستخدام اختبار

 املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

. د
 ح

 ىمستو
 الداللة

مقياس التبعية 
  ـ االستقالل

 2.23125 9.6129 31  متوسط: خفيف 
 2.24616 10.1154 52  عميق:شديد 326. 81 988.-

مقياس التذبذب 
  ـ االتساق

 3.70062 10.1935 31  متوسط: خفيف 
 3.85889 9.3269 52  عميق:شديد 318. 81 1.005

مقياس الرفض 
 ـ التقبل

 2.77314 14.9032 31  متوسط: خفيف 
 4.05370 13.3654 52  عميق:شديد 066. 81 1.866

مقياس التفرقة 
 ـ املساواة

 3.67614 7.2258 31  متوسط: خفيف 
 3.77671 7.1731 52  عميق:شديد 951. 81 062.

 رجة الكليةالد
 6.73763 41.9355 31  متوسط: خفيف 

 7.08606 40.0577 52  عميق:شديد 238. 81 1.189

  :كشف التحليل عن النتائج التالية
صـورة  (التبعية ـ االسـتقالل    ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي  مقياس -١

  .)األم
  )صورة األم(تساقياس التذبذب ـ االال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي مق -٢
  ./)صورة األم(   ال توجد فروق ذات داللة مقياس الرفض ـ التقبل -٣
صـورة  (س التفرقة ـ املسـاواة   مقيا ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية   عل -٤

  .)األم
  .)مصورة األ(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   الدرجة الكلية  -٥
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  )٤٧(جدول رقم 
 الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن اليمىن ىلد) صورة أب (أساليب التنشئة اختبارا الفروق بني  

  باستخدام اختبار ت للقيم املستقلة

 املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

. د
 ح

 ىمستو
 الداللة

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

 2.31916 9.3871 31  متوسط: خفيف 
 2.41819 9.7308 52  عميق:شديد 527. 81 636.-

مقياس التذبذب 
 ـ االتساق

 3.96273 9.3548 31  متوسط: خفيف 
 3.47557 7.1346 52  عميق:شديد 009. 81 2.671

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

 3.05927 14.6774 31  متوسط: خفيف 
 2.78835 14.0962 52  عميق:شديد 378. 81 886.

اس التفرقة ـ مقي
 املساواة

 3.72466 6.8387 31  متوسط: خفيف 
 3.02503 5.5769 52  عميق:شديد 096. 81 1.684

 الدرجة الكلية
 7.67666 40.2581 31  متوسط: خفيف 

 6.16906 36.5385 52 عميق:شديد 018. 81 2.422

  :كشف التحليل عن النتائج التالية
صـورة   (طي  مقياس التبعية ـ االسـتقالل    متوسال توجد فروق ذات داللة بني -١

  .)األب
 ىبني متوسطي الدرجة عل ٠.٠١ ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية   عند مستو -٢

  .)صورة األب (مقياس التذبذب ـ االتساق
صـورة   (   ال توجد فروق ذات داللة بني متوسطي مقياس الـرفض ـ التقبـل    -٣

  .)األب
صـورة   (مقياس التفرقة ـ املسـاواة    ىإحصائية   عل توجد فروق ذات داللة ال -٤

  ،)األب
بني متوسـطي الدرجـة    ٠.٠٥ ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية   عند مستو -٥

  .)صورة األب (الكلية 
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  ) ٤٨( جدول رقم 
الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن  ىلد)  م األصورة (اختبارا الفروق بني أساليب التنشئة   

  للقيم املستقلة  )ت(رى  باستخدام اختبار اليس

االحنراف  املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
  املعياري

قيمة 
مستوي  ح. د  ت

 الداللة

مقياس التبعية 
  ـ االستقالل

 2.10284 9.5405 37  متوسط: خفيف 
 2.32077 10.2391 46  عميق:شديد 159. 81 1.421-

مقياس التذبذب 
 تساقـ اال

 4.11363 10.4595 37  متوسط: خفيف 
 3.43835 9.0000 46  عميق:شديد 082. 81 1.761

مقياس الرفض 
 ـ التقبل

 3.48398 14.0270 37  متوسط: خفيف 
 3.87934 13.8696 46  عميق:شديد 848. 81 192.

مقياس التفرقة 
 ـ املساواة

 3.74467 7.7568 37  متوسط: خفيف 
 3.67233 6.7391 46  عميق:شديد 217. 81 1.244

 6.36449 39.9348 46 عميق:شديد 232. 81 1.203 7.63448 41.7838 37  متوسط: خفيف  الدرجة الكلية

رجع ملتغري شدة ت التنشئة املدركة أساليبال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
  اإلعاقة السمعية

  ) ٤٩(جدول رقم 
الطالب الصم وفقا ملتغري شدة إعاقة األذن  ىلد)  األبصورة (ب التنشئة الفروق بني أسالي اختبار

  للقيم املستقلة ) ت  (اليسرى باستخدام اختبار

االحنراف  املتوسط العدد  املتغري املستقل املتغري التابع
  املعياري

قيمة 
 ىمستو ح. د  ت

 الداللة

مقياس التبعية ـ 
  االستقالل

 2.43723 9.5652 46  عميق:شديد 875. 81 158. 2.32398 9.6486 37  متوسط: خفيف 
مقياس التذبذب 
 ـ االتساق

 4.03346 8.1892 37  متوسط: خفيف 
 3.63265 7.7826 46  عميق:شديد 631. 81 482.

مقياس الرفض ـ 
 التقبل

 2.75937 14.6757 37  متوسط: خفيف 
 2.98507 14.0217 46  عميق:شديد 308. 81 1.026

اس التفرقة ـ مقي
 املساواة

 3.26046 6.3784 37  متوسط: خفيف 
 3.41183 5.7826 46  عميق:شديد 422. 81 806.

 الدرجة الكلية
 7.58575 38.8919 37  متوسط: خفيف 

 6.40128 37.1522 46  عميق:شديد 261. 81 1.133

ملتغري شدة  املدركة نرجعال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب التنشئة 
  . اإلعاقة السمعية
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 ً   وتفسريها مناقشة النتائج:ثانيا
  :نتائج الفرض األول تفسريمناقشةو

  :يليما نستخلص من عرضنا السابق للفرض األول أكثر النتائج بروزا 
= ارتباطا إجيابيا مبفهوم الـذات ر  تنشئة التقبل املدرك الجتاه األمارتباط أسلوب ال - ١

أي  ٠.٣٥٦-= تفرقة املدركة سلبيا مع مفهوم الذات رارتبطت ال كما ، ٠.٤٨٠
أن مفهوم الذات يصبح أكثر سلبية كلما أدرك الطفل األصـم أن هنـاك تفرقـة    

 .واضحة يف املعاملة متثل اجتاه األم حنو صمم ابنها

مل تكشف باقي أبعاد التنشئة الوالدية املدركة ارتباطا ذا داللة مبفهوم الذات  وهذا  - ٢
رورة عدم تدخل تلك االجتاهات يف منو مفهوم الذات بل قد يعين أنه يف ال يعين بالض

 ـاالسـتقالل    ( مثل اًحدود عينة الدراسة العمرية والثقافية واالجتماعية فإن أبعاد
ة، ومن املتوقع انه قد يكون هلا ال تفهم أو متيز اجتاهاا ومدلوالا بسهول )واالتساق

حلة الرشد مما يستدعي املزيـد مـن الدراسـة    ثر واضح يف مرحلة الحقة مثل مرأ
 .والبحث

  :مناقشة وتفسري نتائج الفرض الثاني
= ارتباط أسلوب التنشئة التقبل املدرك الجتاه األب  ارتباطا إجيابيا مبفهوم الذات ر - ١

 ٠.٢٥٣ -= ، كما  ارتبطت التفرقة املدركة سلبيا مع مفهوم الذات ر ٠.٣٩٣
سلبية كلما أدرك الطفل األصم أن هناك تفرقة يف  أي أن مفهوم الذات يصبح أكثر

 .املعاملة متثل اجتاه األب حنو صمم ابنه

أيضا مل تكشف باقي أبعاد التنشئة الوالدية املدركة ارتباطا ذا داللة مبفهوم الـذات    - ٢
 على بناًءووهذا ال يعين بالضرورة عدم تدخل تلك االجتاهات يف منو مفهوم الذات 

 األول والثاين أن تنشئة األم املدركة وتنشئة األب املدركة مها ما سبق من الفرضني
مكونان متمايزان نسبيا يسهمان يف منو مفهوم الذات إال أما يتقاطعان يف ما يتعلق 
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وجند . التقبل  –بأسلوب هام ومؤثر يف تكوين مفهوم الذات وهو أسلوب الرفض 
مـع موسـى    فق هذه النتيجـة تأن نتائج الفرض األول والثاين يف هذه الدراسة ت

حيث أشار انه التوجد عالقة ارتباطيه بني الدرجات اليت حصل عليها ) م ١٩٧٨(
املراهقون الصم املقيمون بالقسم الداخلي باملدرسة يف اجتاهات اآلباء كما يـدركها  

باألقسام الداخلية ال يوجـد  ني بعد تقبل الذات حيث أن املقيم األبناء ودرجام يف
كما هو متوفر مع الصم املقيمني يف كنـف   اًا اسريٍأو قرب بني آبائهم تفاعالًو همبين

كما أشار يف املقابل أن الصم املقيمني مع أسرهم ال توجد لـديهم عالقـة   . أسرهم
ارتباطيه بني درجات اجتاهات اآلباء كما يدركها األبناء ودرجام يف بعـد تقبـل   

وال .بني اجتاه اإلمهال وتقبـل الـذات    يف حني وجدت عالقة دالة سالبة، الذات 
ن مع أسرهم يف حصل عليها املراهقون الصم املقيمتوجد عالقة بني الدرجات اليت 

اجتاهات األمهات كما يدركها األبناء ودرجام يف بعد تقبل الذات، بينما وجـد  
ملراهقني الصـم املقيمـون مـع    عالقة سالبة بني اجتاه التدليل وتقبل الذات لدى ا

  . سرهمأ
رتباطيـة  االيت كشفت عن عالقـة  ) م ١٩٩٢( ة كما اتفقت مع دراسة شحات
التسلط ، احلماية الزائدة ، اإلمهال ، القسـوة ،  ( سالبة بني اجتاهات الوالدين السالبة 

كمـا  . التذبذب ، التفرقة ، التدليل وبني مفهوم الذات املنخفض لدى األطفال الصم 
ومفهوم ) الدية السوية الو( ت الوالدين املوجبة بني اجتاهاأظهرت عالقة ارتباطيه موجبة 

  الذات االجيابية لدى األطفال الصم 
وجد عالقة دالة إحصائياً (Neuhaus,M,1969) ومن ناحية أخرى فإن نيوهوس 

كما أن األطفال الصـم  . بني االجتاهات الوالدية وتوافق أطفاهلم ذوي اإلعاقة السمعية
يب جاءت نتائجهم أفضل يف عالقتها بالتوافق العاطفي عند هـؤالء  آلباء ذوي اجتاه إجيا

الصم الذين تتسم اجتاهات آبائهم بالسلبية وجد أم أفضل يف توافقهم العاطفي مـن  
) ١٩٧٦(كما وجد اجلاحـد  . الذين تتسم اجتاهات أمهام بالسلبية وآبائهم باإلجيابية
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الوالدية لدى املراهقني الصم وتأكيدا ملا سبق عالقة بني التوافق واجتاه السواء يف التنشئة 
لتؤكد وجود عالقة بني القبول والـرفض   Corliss, p (1981)فقد جائت نتائج كورلس 

ووجود عالقة بني اجتاهات األمهات حنو . من األم وسلوك أطفاهلن الصم داخل املدرسة
  .أطفاهلن واملشكالت السلوكية والسلبية وعدم الثقة بالنفس

سـاليب التنشـئة   بأ) اآلباء ، األمهات ( لنتائج تؤكد على أمهية اهتمام وهذه ا
هلا من اثر يف منو مفهوم الذات واالبتعاد عن أساليب التنشئة السلبية  السليمة السوية ملا

  . واليت ستؤدي إىل مفهوم ذات سليب 
  :مناقشة وتفسري نتائج الفرض الثالث

  ما يتعلق بإدراك األم وإدراك األب أن هناك فروقا داخل العينة متيز بني) ١
فقد أدركت العينة أن اآلباء أكثر ميال للتذبـذب  ) ١٤(وقد ظهر ذلك من جدول  -أ

ختالف املسؤوليات بني األب واألم  وجند أن الفروق قد تكون ناتج إل من األمهات
قد تكون ناجتة لشعور اآلباء بان إعاقة ابنهم قد هـددت أحاسيسـهم وأدت إىل   و

القلق واحلزن والفجيعة فيما يتعلق مبستقبل أبنائهم وان هذا االبن سـوف   مشاعر
ص .م ، ص٢٠٠٤عبد املعطـي ،  ( يكون له اثر سليب على األسرة وهذا ما أكده 

ومن خالل النتائج جنـد أن  ) . م ١٩٨٦( يف دراسة كاشياب )   ١٩٨ـ   ١٩٤
تخدام أساليب الثـواب  اآلباء أكثر ميال للتذبذب مبعىن عدم استقرار اآلباء يف اس

والعقاب وهذا األسلوب جيعل الطفل اليستطيع أن يتوقع رد فعل والديه فالطفـل  
املعاق مسعيا يكون يف حرية من أمره ودائم القلق وغري مستقر وتصبح شخصيته غري 

كثريا ما يلجـأ الطفـل إىل االنطـواء    فمتزنة وغري قادر على التوافق مع اآلخرين 
  .والعزلة عن الناس 

مبعـىن أن اآلبـاء    .كما أدركت العينة أن اآلباء أكثر ميال للتفرقة من األمهـات  -ب
يفرقون بني الطفل املعاق مسعيا وأخوته وتبدو التفرقة من خالل االهتمـام بأحـد   
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األبناء ومنحه احلب واحلنان وقد يكون ناتج إىل انقطاع االتصال بني اآلباء واألبناء 
اإلشارة اليت جييدها أطفاهلم فإن ذلك يشعر الطفـل   بسبب عدم إتقان اآلباء للغة

 دراسة من إخوته وهذا ما أكده لكرهاألصم بأنه غريب بني أهله ويتملكه احلقد وا
  )  ٩٨م ، ص١٩٩٣إمساعيل ، (

كان تقدير العينة لألمهات مرتفعا فيما يتعلق بالدرجة الكلية للتنشـئة الوالديـة    -ج
  .املدركة

تتميز بالدفء واحلنان والعطف والتقبل أكثر من األب يف  ن األمأوهذا يشري إىل 
  . أسلوب التنشئة 

  :مناقشة وتفسري نتائج الفرض الرابع 
 –بـني التفرقـة     من ناحية أخرى كشفت مناقشة النتائج أن هناك تفاعال مـؤثراً  - ١

املدركة يف منـو مفهـوم   ) األب( املساواة  –املدركة و التفرقة ) األم (  املساواة 
ات أي أن ذلك ميثل التأثري القوي إلدراك الطفل السوي التفـاق األبـوين يف   الذ

  . صماالجتاه حنو أسلوب التنشئة الوالدية للطفل األ
 .مل تكشف التحليالت عن تفاعالت مماثلة بني أساليب التنشئة املدركة - ٢

ومن خالل نتيجة الفرض الرابع جند أن العالقة اليت تنشا بني الوالـدين وطريقـة   
 ومنو مفهـوم الـذات    عاملة الوالدين البنهم عامل هام يف تشكيل شخصية الطفلم

Michael) ميشيلوهذا ما تؤكده دراسة  ن األطفال الذين يدركون فعالية إ .(1985,
عالية لالتصال داخل إطار األسرة تظهر عليهم دالالت تقدير الذات املرتفع كمـا  

ق يف شخصية وهناك فر ان ، وجندظهرت فروق لالستجابات اخلاصة باألم واألب 
يف  ئد واحلنان وشخصية الطفل الذي نشأيف ظل من التدليل والعطف الزا شأطفل ن

جو من الصرامة والنظام الدقيق الذي يتصف بشي من القسوة وهذا الفرق مـرده  
حنـو   إىل حد كبري إىل نوع العالقة بني الوالدين والطفل أو إىل االجتاهات الوالديـة 
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ومـن  ) ١٠٥-١٠٤ص ص "ت.د" وعبد الغفـار سالمة ( ذا ما أكده الطفل وه
  اتفاق األبوين يف التنشئة السوية له أثر كبري يف مفهوم الذاتخالل ذلك 

وجند أن وجود طفل معاق يف األسرة يؤثر على عالقة الوالدين باألبناء اآلخرين فقد 
ال اآلخرين أو قد  احتياجات األطفاء يف مشاكل الطفل املعاق متجاهلنيينغمس اآلب

  .حيدث العكس مما يؤدي إىل اضطراب العالقات بني األخوة داخل األسرة 
هلا أثـر يف مفهـوم    والشك إن أتباع األساليب الصحيحة يف تنشئة الطفل املعاق

ستخدام أسلوب املساواة بني األبناء بصرف النظر عن اجلـنس  إومن انسبها  الذات
  )     ٢٥م ، ص ٢٠٠٣( ه دراسة عبد الرمحن أو اإلعاقة أو السن وهذا ما أكدت

  : مناقشة وتفسري نتائج الفرض اخلامس 
جاءت النتائج حتت هذا الفرض لتدعم األدلة السابقة حنو منو مفهوم الذات إجيابيا 

للنضج املعريف واألكادميي، فقد ظهـرت الفـروق    دراسي كدالبالتقدم يف الربنامج ال
لة الثانوية خاصة الصف الثاين والثالـث الثـانوي   لصاحل املفحوصني من طالب املرح

وبصورة متسقة جاءت الفروق يف نفس االجتاه عند حتليل املـتغريات العمـر الـزمين    
  .عام ١٨ ≤واملرحلة الدراسية فقد جاءت الفروق لصاحل املرحلة الثانوية وللمفحوصني 

أن  Cowan,1981وكـوان   Larsen, 1984وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الرسن 
التحصيل األكادميي وشدة اإلعاقة السمعية مها املتغريان الوحيدان اللـذان يرتبطـان   

أن  brout,1981بصورة دالة مع مفهوم الذات لدى الطالب الصم وكذلك جند بروت 
  . إدراك األطفال الصم وفهمهم لذوام يرتبط بقوة مع متغري العمر 

سية املقدمة للطالب املعاقني مسعيا حيـث  وهذا يؤكد أمهية االهتمام باملناهج الدرا
عـن   وجد انه كلما تقدم الطالب يف الصف الدراسي كلما كان مفهوم الذات مرتفـع 

ءت النتائج مؤكدة لذالك يف متغري املرحلـة فنجـد أن   الصف الذي قبله وكذلك جا
صـم  املرحلة الثانوية أعلى من املرحلة املتوسطة وكذلك أمهية التدخل املبكر للطفل األ
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وهـذا مـا أكـده    ١٨أو يساوي ) ١٨( من حيث وجد أن الفروق متيل لصاحل اكرب
بأن مفهوم الذات ينمو نتيجة للتفاعـل  )  ٣٧٣ـ   ٣٧٢ص .م ، ص١٩٨٩، كفايف(

أن مفهوم الذات يف سن املدرسة مرحلة الطفولة املتأخرة يتحول املفهوم  اًاالجتماعي مبين
  . أو أكثر تعميماً ر جتريداًالعياين للذات بالتدرج  إىل مفهوم أكث

  : السادسقشة وتفسري نتائج الفرض منا
ـ     - ١ إىل  ةكشف التحليل اإلحصائي عن فروق ذات داللـة بـني اموعـات املنتمي

الصفوف الدراسية أن طالب الصف الثاين الثانوي والصف الثاين املتوسط  أكثـر  
روق يف إدراك اجتـاه  الجتاه األب حنو أسلوب االستقالل ومل تظهر نفس الف إدراكاً

  .األم حنو نفس األسلوب يف التنشئة 
فلم تكن هنـاك أي  ) االتساق –التذبذب ( أما يف االجتاه املدرك للتنشئة الوالدية  - ٢

 .فروق ذات داللة

متيل لصاحل الصـفوف  )  األم( توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك التقبل   - ٣
للنضـج املعـريف    ، وقد يكون ذلك دال )الصفني الثاين والثالث الثانوي (العليا 

ملتغري املرحلـة   البعد وفقاًقد صدقت هذه النتيجة عند حتليلها واالجتماعي للعينة و
) األم ( فقد جاءت الفروق لصاحل املرحلة الثانويـة يف التقبـل   ) ثانوية/ متوسطة (

املدرك، كما يؤكد فرضية النضج أن الفروق يف إدراك التقبـل جـاءت لصـاحل    
عام١٨ ≤موعة العمرية ا. 

فلم تكن هناك أي فـروق  ) التفرقة املساواة( أما يف االجتاه املدرك للتنشئة الوالدية  - ٤
 .ذات داللة تعود ملتغري الصف الدراسي

ة وفقا للربنـامج  أو تقسيم العين األخر عند فحص تأثري نوع الربنامج على اجلانب - ٥
مما يدعونا إىل وضع )  (٠.٠١( وجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

االقتصادي االجتماعي  فية يف االعتبار من ناحية املستوىخصائص املدرسة الدميغرا
فقد كان ) والتسهيالت واألنشطة الصفية و الالصفية اليت تقدمها للمنتسبني لرباجمها
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املنتسبني لثانوية عني جالوت أعلى إدراكـا ألسـلوب األم املـدرك يف التنشـئة     
بينما جاءت متوسطة القعقاع أعلـى  . ٠.٠٥بصورة دالة عند مستوى )  تساقاال(

ثانوية دومة اجلندل مث ثانوية مث التقبل ) األب/األم(إدراكا ألسلوب التنشئة الوالدية 
عة الربنامج ومسـتواه اإلداري  يعني جالوت مث متوسطة اهلجرة  وهذا قد يرجع لطب

 .واألكادميي 

Michael) ميشـيل ت مع دراسة ويف هذا السياق فقط اتفق ودراسـة   (1985 ,
ثرة علـى مفهـوم   ؤاليت حددت بعض املتغريات امل cutrb, and ann 1997كروب وآن 

الذات ونوع الربنامج فأوضحت أن اخنفاض تقدير الذات لدى العديد مـن طـالب   
من اآلثار السلبية للتغري مـن مدرسـة    معانات الطالب برنامج الدمج رمبا يرجع إىل 

غرية لفصل كبري حيث شعروا أم أقلية ويشري الباحث هنا إىل ضـرورة اسـتمرار   ص
لتحديد هل تلك اآلثار السلبية للدمج تترتب فقط على النقل مـن العـزل إىل   البحث 
  .الدمج 
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 اخلامسالفصل 

  : ویشتمل على النقاط التالیة

  . ملخص نتائج الدراسة ـ  ١

  . التوصیات  – ٢

  . الدراسات والبحوث المقترحة  – ٣
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 ً   :النتائج ملخص : أوال
ئة  كما يدركها الطالب الصم  باملرحلة االجتاهات الوالدية يف التنش((  :عنوان الرسالة

  )) وعالقتها مبفهوم الذاتبالعاصمة املقدسة الثانوية واملتوسطة 
  .تقوم الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي  :منهج الدراسة 
قام الباحث بتطبيق دراسته على مجيع أفراد جمتمع الدراسـة باملرحلـة    :عينة الدراسة

موزعني علـى  ) طالبا ٨٣( واجدين وقت التطبيق ووصل عددهم املتوسطة والثانوية املت
  .أربعة برامج

  :أدوات الدراسة

  م٢٠٠٣مقياس مفهوم الذات من إعداد احلريب سنة  )١(
 .م ١٩٨٧مام سنةإمقياس التنشئة الوالدية املدركة من إعداد  )٢(

  : نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
= ارتباطا إجيابيا مبفهوم الذات ر تقبل املدرك الجتاه األمارتباط أسلوب التنشئة ال )١(

  ٠.٣٥٦-= ارتبطت التفرقة املدركة سلبيا مع مفهوم الذات ر ،كما ٠.٤٨٠

ارتباطا إجيابيا مبفهوم الـذات    بارتباط أسلوب التنشئة التقبل املدرك الجتاه األ )٢(
 -= ات ر، كما  ارتبطت التفرقة املدركة سلبيا مع مفهـوم الـذ   ٠.٣٩٣= ر

أي أن مفهوم الذات يصبح أكثر سلبية كلما أدرك الطفل األصم أن ،  ٠.٢٥٣
 .حنو صمم ابنه بهناك تفرقة يف املعاملة متثل اجتاه األ

  . وإدراك األب، هناك فروق داخل العينة متيز بني إدراك األم  )٣(
 )األم(املسـاواة   –أن هناك تفاعال مؤثرا بـني التفرقـة    توصلت نتائج الدراسة )٤(

أي أن ذلـك   املدركة يف منو مفهوم الذات )األب(املساواة  –املدركة والتفرقة 
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ميثل التأثري القوي إلدراك الطفل السوي التفاق األبوين يف االجتاه حنو أسـلوب  
  .األصمالتنشئة الوالدية للطفل 

؛ الصفوف الدراسية  ىلبني اموعات املنتمية إإحصائية توجد  فروق ذات داللة  )٥(
 الجتاهوالصف الثاين املتوسط  أكثر إدراكا ، طالب الصف الثاين الثانوي  أنأي 

م حنـو  ومل تظهر نفس الفروق يف إدراك اجتـاه األ  ،األب حنو أسلوب االستقالل
  .نفس األسلوب يف التنشئة 

األم متيل لصاحل الصفوف العليا،  تقبليف إدراك توجد فروق ذات داللة إحصائية  )٦(
ذلـك دال للنضـج املعـريف     والثالث الثانوي وقد يكـون كال الصفني الثاين 
عند حتليلها وفقا ملـتغري املرحلـة    هوقد صدقت هذه النتيج ،واالجتماعي للعينة

األم  تقبـل فقد جاءت الفروق لصاحل املرحلـة الثانويـة يف   ) ثانوية/ متوسطة (
الفروق يف إدراك التقبل جـاءت لصـاحل    أناملدرك، كما يؤكد فرضية النضج 

 . اً فأكثر عام١٨موعة العمرية  ا

 ً   :التوصيات : ثانيا
إقامة دورات إرشادية لآلباء الذين لديهم أبناء صم لزيادة إدراكهـم ملتطلبـات    )١(

  . تهمتربي
توجيه اآلباء وإرشادهم ألساليب التنشئة اإلجيابية واالبتعاد عن أساليب التنشـئة   )٢(

  .السلبية  ملا هلا من أثر يف مفهوم الذات
جيابية ملا هلا من أثـر يف  يف أساليب التنشئة اإل)  األم،  األب(  اآلباءة اتفاق أمهي )٣(

  .مفهوم الذات 
حيث وجد تباين يف ذلك ،االهتمام بالربامج التربوية املقدمة للطالب  يف املدارس  )٤(

  .من خالل الربامج
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  : البحوث املقرتحة ـثالثا 
 :نها يقترح الباحث عدداً من البحوث والدراسات واليت م

  .تأثري إدراك األبناء للتقبل والتفرقة الوالدية وعالقته مبفهوم الذات  - ١
ـ  - ٢ نخفض واملرتفـع باملرحلـة   دراسة حالة لعينة من الصم ذوي مفهوم الذات امل

  .الثانوية
يدركها الطالب الصـم باملرحلـة اجلامعيـة     اماالجتاهات الوالدية يف التنشئة ك - ٣

 . وعالقتها مبفهوم الذات

 ) .الرفض ـ التقبل ( ض الوظيفي لألصم بإدراكه لالجتاهات الوالدية عالقة الرف - ٤

 .عالقة الرفض الوظيفي لدى األصم مبفهوم الذات  - ٥

 )دراسة مقارنة بني ابناء الصم والعاديني ( التنشئة الوالدية كما يدركها الصم  - ٦

 .سطةطالب املرحلة املتو مفهوم الذات لدى يفتأثري برنامج مقترح لإلثراء املعريف  - ٧

 .عالقة النمو املعريف مبفهوم الذات لدى الطالب الصم  - ٨

 . ت الوالدية هاتأثري نوع املدرسة وبراجمها يف عالقتها باالجتا - ٩
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  املراجــــــــــــع
 :املراجع العربية 

املفهـوم واألنـواع   " ( اإلعاقة احلسـية   )  "م ٢٠٠٥( أبو النصر ، مدحت  - ١
  .القاهرة لنيل العربية ،الناشر جمموعة ا) وبرامج الرعاية 

دار " سيكولوجية الـذات والتوافـق   ) " م ١٩٨٧( براهيم امحد بو زيد ، إأ - ٢
  .املعرفة اجلامعية ، القاهرة 

تنشـئة الطفـل   ) . " م ٢٠٠٢( محد ، سهري كامل و حممد ، شحاته سليمان أ - ٣
 .مركز اإلسكندرية للكتاب " . وحاجاته بني النظرية والتطبيق 

تربية املعوقني يف الوطن العريب مبناسبة العـام  ) م ١٩٨١(كات امحد ،لطفي بر - ٤
  .الدويل للمعوقني ، دار البيان ، الرياض 

" اختبار مفهوم الـذات للكبـار  ) "م ١٩٦١( ، حممد عماد الدين   إمساعيل  - ٥
 .مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة 

ـ ) : " م ١٩٩٣(إمساعيل ، أمحد السيد  - ٦ اليب مشكالت الطفل السلوكية وأس
 . ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية " معاملة الوالدين 

دار  ،.  ٣ط. كيف نريب أطفالنا ) . م ١٩٧٤.( إمساعيل ، حممد عماد الدين  - ٧
 . القاهرة ، النهضة العربية

املدخل إىل اإلعاقة السمعية ) " م ٢٠٠٢( آل عمران ، عبد اهللا بن محد  - ٨
 . النشر غري مبني" 

االنتماء لألسرة وعالقتـه بأسـاليب   ) " م ١٩٨٧( د العزيز إهلامي عبمام ، إ - ٩
جامعة عني   :كلية االداب . غري منشورة  هرسالة دكتورا" .نشئة االجتماعية الت

 .مشس 

الفئات ـ األسباب  ( توعية اتمع باإلعاقة  ) " م ٢٠٠٤( الببالوي ، إيهاب  - ١٠
  .، الرياض الرشدمكتبة ) ـ الوقاية 

الربنامج التربوي النفسي خلربة " من أنا ) م ١٩٨٣( د علي ادر ، سعدية حمم - ١١
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بني النظرية والتجريب ، مؤسسـة الكويـت للتقـدم    " من أنا املوجهة للطفل 
 .العلمي ، الكويت 

الطبعة الثانيـة ، دار  "علم نفس النمو )  "م ١٩٨٩( ادر ، سعدية حممد علي  - ١٢
 .البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت 

املستوى التعليمي للوالدين وعالقته ) : " م١٩٨٠(، فاطمة عبد القادر  نسي - ١٣
 ، كلية التربية غري منشورة، رسالة ماجستري" بتربية الطفل يف املرحلة االبتدائية 

 .  جامعة االسكندرية:

دراسة العالقة بني التوافق لدى الصم ) " م ١٩٧٦(  ناجلاحد ، أمحد عبد الرمح - ١٤
رسالة ماجستري غري منشـورة  " . الجتاهات الو الدية حنوهم والبكم املراهقني وا

 . كلية التربية ، جامعة طنطا 

" الطبعة األوىل  ) م ٢٠٠٦( جنيد ، جنيد فخر الدين والالل ، صائب كامل  - ١٥
دار الزمـان للنشـر والتوزيـع ،    " إرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم 

  . هـ ١٤٢٦الرياض 
" س االجتاهـات   بناء االستفتاءات وقيا) " م ١٩٩٢(احلارثي ، زايد بن عجري  - ١٦

  . دار الفنون للطباعة والنشر ، جدة وىل ،الطبعة األ
العالقة بني مفهوم الذات والسلوك ) : م٢٠٠٣(احلريب ، عواض حممد عويض  - ١٧

  .جامعة األمري نايف ، الرياض  :غري منشورةالعدواين ، رسالة ماجستري 
دار "  . القيم اخلاصة لدى املبـدعني  ) " م ١٩٨١( ي الدين أمحد يحسني ، حم - ١٨

 . القاهرة . املعارف 

األمراض  ) "م ١٩٧٩(  " سيكولوجية ذوي العاهات واملرضى " محزة ، خمتار  - ١٩
الطبعة الرابعـة ،  .   "اجلسمية والنفسية واجلسمية النفسية واألمراض العقلية 

 الناشر دار امع العلمي جبدة 



١٣٢ 
 

" مدخل إىل اإلعاقـة السـمعية   " ) م ٢٠٠٣(  حممد  حنفي ، علي عبد النيب - ٢٠
  .الرياض . مكتبة امللك فهد للنسر .الطبعة األوىل 

دار الفكر " علم النفس االجتماعي " الطبعة األوىل  ) م ١٩٩٤( حيدر ، فؤاد  - ٢١
 .العريب للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان  

دار . الطبعة الثانية . " مقدمة يف اإلعاقة السمعية ) "م٢٠٠٥(اخلطيب ، مجال  - ٢٢
  .الفكر ، عمان 

" منو مفهوم الذات لدى األطفال واملراهقني ) " م ١٩٩٤( الديب ، علي حممد  - ٢٣
حبوث يف علم النفس على عينات سعودية ـ عمانية ، اجلـزء األول ، اهليئـة    

  القاهرة.للكتاب العامة املصرية

 ".بيـة اخلاصـة   قضايا ومشكالت يف التر) " م ١٩٩٨( الروسان ، فاروق   - ٢٤
  .عمان . الطبعة األوىل ، دار الفكر للطباعة والنشر

الطبعـة   "علم النفس االجتمـاعي  )  "م  ١٩٧٤(حامد عبدا لسالم . زهران  - ٢٥
  .القاهرة ، الناشر ، عامل الكتب ، الثالثة

" الطفولة واملراهقة" ، علم نفس النمو ، ) م١٩٨٢(زهران ، حامد عبد السالم  - ٢٦
  .القاهرة  الناشر ،عامل الكتب ، .الطبعة الرابعة 

أثر برنامج إرشادي على تعديل اجتاهات ) " م ١٩٩٦( سامي ، مصطفى أمحد  - ٢٧
 غري منشورة رسالة دكتوراه" . األحداث اجلاحنني حنو مفهوم الذات واآلخرين 

 .جامعة عني مشس  :، معهد الدراسات العليا للطفولة 

الشركة املتحـدة  ، ض واملعاقني سيكولوجية املر) ١٩٨٢( السبيعي ، عدنان  - ٢٨
  دمشق .للطباعة والنشر 

ثر اإلعاقة السمعية للطفل على الوالـدين  أ) ١٩٩١(طاوي ، زيدان أمحد السر - ٢٩
وعالقة ذلك ببعض املتغريات ، جملة جامعة امللك سعود ، الد الثالث ، العلوم 

  .الرياض .التربوية
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علم لـنفس  ) " ت  .د (سالم لا الغفار ، عبد زيز وعبدلعا سالمة ، أمحد عبد - ٣٠
 .القاهرة . ة العربية الناشر دار النهض" االجتماعي 

دليل لآلبـاء  "  ( اإلعاقة السمعية ) " م ٢٠٠٣( سليمان ، عبد الرمحن سيد  - ٣١
  . القاهرة . الناشر مكتبة زهراء الشرق . الطبعة األوىل )  واألمهات 

، الطبعـة األوىل ،  " تربية علم اجتماع ال) : " م ١٩٩٣(السيد ، مسرية أمحد   - ٣٢
 . دار الفكر العريب ، القاهرة 

اجتاهات الوالدين حنـو أطفاهلمـا الصـم    ) : م١٩٩٢( حممد محدي ،شحاته - ٣٣
،  غري منشـورة وعالقتهما مبفهوم الذات لدى هؤالء األطفال ، رسالة ماجستري

  .معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس
الة العربية ، : صم عند األطفال خطر ولكن ال) هـ١٤١١(شحرور، غسان  - ٣٤

  .سوريا. ١٠٢العدد 
دار النهضـة   "علم الصحة النفسية) " م ١٩٩٥( الشرقاوي ، مصطفى خليل  - ٣٥

  . العربية ،بريوت   
مركز : الطبعة األوىل . تطور لغة الطفل ) ١٩٩٢(شطناوي ، عبد الكرمي حممد  - ٣٦

  .ياض الر.امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
) . " م ١٩٨٥( الشيخ ، يوسف حممود و عبـد الغفـار ، عبـد السـالم      - ٣٧

. الناشر دار النهضة العربية " .سيكولوجية الطفل غري العادي والتربية اخلاصة 
  .القاهرة 

الرفض الوالدي / القبول ) : " م ٢٠٠٣(عبد الرمحن ، حممد عبد العزيز حممد  - ٣٨
، رسـالة  " ا باملشكالت النفسـية  كما يدركه ذوي اإلعاقة السمعية وعالقته

 . ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس  غري منشورةماجستري

سيكولوجية األطفال غري العـاديني  ) : م١٩٨٨(عبد الرحيم ، فتحي السيد ،   - ٣٩
  .الكويت . دار القلم للنشر والتوزيع )  ٣(واستراتيجيات التربية اخلاصة، ط
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سيكولوجية ) " م ١٩٨٠( لسيد و بشاي ، حليم السعيد عبد الرحيم ، فتحي ا - ٤٠
اجلـزء  .الطبعـة األوىل  "  األطفال غري العاديني واستراتيجيات التربية اخلاصة 

 .الكويت . دار القلم .األول 

التنشئة االجتماعية لألبناء وعالقتها ) : " م ١٩٨٠(عبد ايد ، فايزة يوسف  - ٤١
، رسال دكتوراه ، كلية اآلداب، " يميةالق وأنساقهمببعض مسات م الشخصية 

 . جامعة عني مشس 

 ،املناخ األسري وشخصية األبنـاء  ) م ٢٠٠٤( عبد املعطي ،حسن مصطفى  - ٤٢
 .الطبعة األوىل ، الناشر دار القاهرة 

التنشـئة االجتماعيـة لألبنـاء    ) : " م ١٩٩١(عبد اهلادي ، مصطفى حممود  - ٤٣
وراه ، معهد الدراسات العليا للطفولة، ، رسالة دكت" القيمية  بأنسقهموعالقتها 

 . جامعة عني مشس 

دار " التربية اخلاصـة  ) " م ٢٠٠٤م ـ  ٢٠٠٣( عبدايد ، عبد الفتاح صابر - ٤٤
 .القاهرة . الكتب املصرية

،الطبعـة  ) اإلعاقة السـمعية  ( السامعون بأعينهم ) م ٢٠٠٠(عبيد ، ماجدة  - ٤٥
  . عمان . دار صفاء للنشر والتوزيع . األوىل 

، األجنلـو املصـرية ،   " اإلثراء النفسـي  ) : " م ١٩٨٦(عثمان ، سيد أمحد   - ٤٦
 . القاهرة

دار " ماعيـة  سيكولوجية العالقـات االجت ) " م  ٢٠٠٣(عمر ، ماهر حممود  - ٤٧
 .االسكندرية  .املعرفة اجلامعية 

الطبعـة األوىل ،  "  مفهـوم الـذات   ) " م ٢٠٠٤( العمرية ، صالح الدين  - ٤٨
٢٠٠٥تمع العريب للنشر ،  عمان م ، مكتبة ا .  

الطبعـة األوىل ،  " علم النفس الشخصية ) " م ١٩٨٩( العنيزي ، فريح عويد  - ٤٩
  .الكويت . الفالح للنشر والتوزيع مكتبة 
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علـم الـنفس   ) م ١٩٩٧(عوض ، عباس حممود ودمنهوري ، رشاد صـاحل   - ٥٠
 .رية دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكند) نظرياته وتطبيقاته ( االجتماعي 

، دار " سيكولوجية التنشئة االجتماعية ) : " م ١٩٨٥(العيسوي ، عبد الرمحن  - ٥١
 . الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية 

مشكالت الطفولة واملراهقة أسسـها  ) : " م ١٩٩٣(العيسوي ، عبد الرمحن   - ٥٢
 .، الطبعة األوىل ، دار العلوم للطباعة والنشر ، بريوت" الفسيولوجية والنفسية 

سـيكولوجية التنشـئة   " علـم نفـس   )م ٢٠٠٥( لرمحن ا ، عبد العيسوي - ٥٣
 .  دار الفكر العريب مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر ، بريوت لبنان " االجتماعية 

الطبعـة  " جتاهـات النفسـية   اال)  " م ٢٠٠٧( لعزيز ا الغرباوي ، حممد عبد - ٥٤
 . ر والتوزيع اجنادين للنش تمع العريب للنشر والتوزيع ، دارمكتبة ا ،األوىل

مكتبـة  " األطفال ذوي احلاجات اخلاصـة  ) " م ٢٠٠٤( فضة ، وفاء منذر  - ٥٥
  .اتمع العريب للنشر ، عمان 

دراسـة يف  " السلوك االجتماعي للمعوقني ) " م ١٩٨٩( فهمي ، حممد سيد  - ٥٦
  .، اإلسكندرية ماعية ، املكتب اجلامعي احلديث اخلدمة االجت

سيكولوجية األطفال غـري  " ت علم النفس جماال) م ١٩٨٠( فهمي ، مصطفى  - ٥٧
 .، القاعرةالناشر مكتبة مصر " . العاديني 

مركـز   ،الطبعـة األوىل  " رأطفال بال أس) "  م١٩٩٨( قاسم ، أنسي حممد  - ٥٨
  .، الطبعة األوىل اإلسكندرية للكتاب

) م ١٩٩٥(القريويت ، يوسف والسر طاوي ، عبد العزيز والصمادي ،مجيـل   - ٥٩
دار القلـم للنشـر والتوزيـع ،    " املدخل إىل التربية اخلاصة " الطبعة األوىل 

 .املتحدة اإلمارات العربية

الكتابة للطفل األصم ، ندوة الطفل املعاق ،  ) م  ١٩٨٢( قناوي ، هدى حممد  - ٦٠
  . القاهرة ،اهليئة العامة للكتاب 
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تماعية االجتاهات الو الدية يف التنشئة االج" م ٢٠٠٠الكتاين ، فاطمة املنتصر ،  - ٦١
الطبعة األوىل ، دار الشروق للنشـر  " وعالقتها مبخاوف الذات لدى األطفال 

 .والتوزيع ، عمان دار الشروق 

، رسـالة  " تطور فكرة العلية عند الطفل ) : " م ١٩٧٦(كرم الدين ، ليلى   - ٦٢
 . ، جامعة عني مشس غري منشورة، كلية االدابماجستري 

" تنشئة الو الدية واألمـراض النفسـية   ال) " م ١٩٨٩( كفايف ، عالء الدين  - ٦٣
 .، القاهرة هجر للطباعة والنشر . الطبعة األوىل . دراسة أمربيقية إكلينيكية 

االجتاهات الو الدية حنو اإلعاقـة السـمعية   ) " م ١٩٩٠( عطية عطية . حممد  - ٦٤
رسالة ماجستري غري منشورة ، كليـة  " . والتوافق النفسي لدى األطفال الصم 

  امعة الزقازيق التربية ج
معايري النمو ، "  (مقدمة يف التربية اخلاصة ) "  ت .د (  حممود ، محدي شاكر  - ٦٥

خلرجيي للنشر االناشر دار ) اد ، برامج التعلم أدوات التشخيص ، فنيات اإلرش
 .والتوزيع 

املـؤمتر  " ياة العامة دور األسرة يف احل) " م ١٩٨٥( املسلماين ، مصطفى علي  - ٦٦
إدماج املعوقني يف احلياة ( اد النوعي لرعاية الفئات اخلاصة واملعوقني حتالثالث لال

 .القاهرة ) . العامة 

املعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلجناز ) " م ١٩٨٧(مسلم ، آمال سيد عبده  - ٦٧
، رسالة ماجستري ) " ١٧-١٤(لدى األبناء من اجلنسني يف املرحلة العمرية من 

 .للطفولة ، جامعة عني مشس معهد الدراسات العليا 

سـيكولوجية اجلماعـات   " اجلـزء األول  ) م ١٩٨٩( مليكه ، لويس كامل  - ٦٨
  .،القاهرةاهليئة املصرية العامة للكتاب " والقيادة 

االجتاهات الو الدية كما يدركها األبناء ) : م١٩٧٨(موسى ، رشاد عبد العزيز - ٦٩
: كلية التربيـة  ماجستري ، وعالقتها مبفهوم الذات لدى املراهقني الصم ،رسالة 

     .جامعة األزهر
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" مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف ) " م ١٩٩٩( املوسى ، ناصر بن علي  - ٧٠
  . الرياض . مكتبة امللك فهد 

املعاملة الوالدية كما يـدركها  أساليب ) م ٢٠٠٧( نصر ، شيماء ماهر متويل  - ٧١
يف املرحلة العمريـة مـن   ( ية بناء وعالقتها بالقيم لدى طالب الرحلة الثانواأل
رسالة ماجستري ،معهد الدراسات العليا للطفولة ، قسم الدراسات  )١٧-١٥

  .النفسية ، جامعة عني مشس 
املعاملة الوالدية والعالقتـها بالتحصـيل   ) : " م ١٩٩٤(نصري ، فتحية أمحد   - ٧٢

 لـدى  ، دراسة مقارنة بني املتفوقني واملتأخرين دراسياً من اجلنسني" الدراسي 
طالب وطالبات املرحلة الثانوية ، رسالة ماجستري ، معهد الدراسـات العليـا   

 . للطفولة ، جامعة عني مشس 

الصـحة  ( التوجيه واإلرشاد النفسي ) م ١٩٨٦( اهلامشي ، عبد احلميد حممد  - ٧٣
  . جدة .الطبعة األوىل دار الشروق ) . النفسية الوقائية 

دار املسرية " علم النفس االجتماعي " ) م ٢٠٠١( وحيد، امحد عبد اللطيف  - ٧٤
  . والتوزيع والطباعة  ، عمان للنشر 

املدخل إىل علم النفس " ا) م ٢٠٠٤( ويل ، باسم حممد و حممد ، حممد جاسم  - ٧٥
 .الطبعة األوىل ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان "االجتماعي 

"  . يا والتكنولوجيا العاملية املعوقني مسع) . " م ٢٠٠٢(  اليوزبكي ، عبد الغين  - ٧٦
  .العني ـ اإلمارات .دار الكتاب اجلامعي 

 .القاهرة دار املعارف ، " السلوك اإلنساين ) " م ١٩٨٦( نتصار ايونس ،  - ٧٧
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  قائمة بأمساء احملكمني  يف لغة اإلشارة

 . محمد نور تركستاني   -١

 . إبراھیم عجیر الثقفي   -٢

 . اللھیبي یحیى سلیمان   -٣

 . عبد الرحمن إسحاق عطار   -٤

 . محمد علي باجحالن   -٥

 . رشاد أسلم الزھیري   -٦

 . عبد الرزاق عمر الزایدي  -٧

 . صالح حمود النفیعي   -٨

 . عبد العزیز الرفاعي   -٩

  .محمد مصطفى مالك   -١٠
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خطاب عمید معھد البحوث 
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