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ملخص البحث :
مـن م المشـتركت الحدیثـه التـي تنـال االهتمـامـن الموضـوعا ةالخاصـ ةیعـد موضـوع التربیـ

تشــمل  ةوان مظلــة التربیــة الخاصــبــویین و بشــكل علمــي خاصــةســؤولین و البــاحثین و التر المقبــل 

 ةت اللغویراباطالتعلم وذوي االضبین وبطیئمثل الموهو االعتیادیینل غیر الطفاعددا من فئات ا

یستهان بها فـي الفئات نسبة الالمعاقین عقلیا وبصریا وسمعیا وحركیا حیث تشكل هذه ةاالنفعالی

% .١٠-٣أي مجتمع حیث تتراوح نسبتهم ما بین 

اســتخرج الصــدق ،فقــرة  ٢٤بلــغ عــدد فقــرات االســتبیان تــم اعــداد اســتبیان خــاص بالبحــث 

امـا ثبـات االسـتبیان ،مختصـین فـي علـم الـنفس الظاهري لالسـتبیان بعرضـه علـى لجنـة محكمـین

طفـــل معـــاق  ٥٠بلـــغ عـــددها امـــا عینـــة البحـــث ف) ٠.٨٤(عـــادة االختبـــار وبلـــغ إفاســـتخرج بطریقـــة 

ـــبكم فـــي مدینـــة الموصـــل  وتـــم تطبیـــق االســـتبیان مـــن خـــالل ،ســـمعیا فـــي معهـــد االمـــل للصـــم وال

للعام  و صف دراسي من المعاقین سمعیا عنمسئولة المعلمات داخل المعهد حیث ان كل معلمة 

م . ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي 

عامـــل ارتبـــاط بیرســـون واهـــم الوســـائل االحصـــائیة التـــي اســـتخدمت فـــي البحـــث فهـــي : م

، درجــة الحـــدة والـــوزن المئــوي لقیـــاس مـــدى قــوة الفقـــرات وحـــدتها ، الســتخراج معامـــل ثبـــات االداة 

فــي المشــكالت الســلوكیة بــین ذكــور االحصــائیة ةالیجــاد الفــروق ذات الداللــمربــع كــاي اختبــار و 

المعاقین سمعیا.واناث

منهـــا حـــادة عدیـــدةســـلوكیةومـــن اهـــم نتـــائج البحـــث فـــي الهـــدف االول ظهـــرت مشـــكالت 

اثـارة ،لمعلمة ، محاولـة الغـش فـي االجابـةالحركة الزائدة وعدم االستقرار، عدم االلتزام بتوجیهات ا

، وتقع هذه المشكالت في مجال المحافظة على النظام واالنضباط الصـفيالضجیج داخل الصف

ضـب فهـي: یغـار مـن تفـوق الغالسلوكیة الحادة التي ظهرت في مجال الغیرة و اما ابرز المشكالت

.، االنانیة في سلوكهوالغضب السریع ةزمالئه، االثار التشاجر معاالخرین علیه،

امـــا فیمـــا یخـــص الهـــدف الثـــاني فلـــم تظهـــر نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي فـــروق ذات داللـــه 

وخلص البحـث الـى ال المعاقین سمعیا .فبین ذكور واناث االط ةفي المشكالت السلوكی ةاحصائی

عدد من التوصیات والمقترحات اهمها :
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المــــدارس أو  بتــــوفیر عـــدد كــــاف مـــن المعاهــــد ةاالهتمـــام باالطفــــال ذوي االحتیاجـــات الخاصــــ. ١

   .الخ … حركیاأو  بصریاأو  سواءا المعاقین سمعیا ةالتي تراعي كافة الفئات الخاص ةالخاص

 ةمعالجـة المشـكالت المختلفـل ةالمـدارس الخاصـأو  ضرورة توفیر اخصائي نفسـي فـي المعاهـد .٢

التكیـف النفسـي واالجتمـاعي لالطفـال في ثیر كبیر أل خاص لما لها من تكبش ةومنها السلوكی

االطفـــال فئـــاتبـــین ةفـــي المشـــكالت الســـلوكی ةمقارنـــ ةواقتـــرح البحـــث اجـــراء دراســـالمعـــاقین.

المختلفة .المعاقین

Behavioral Problems of Auditory Traded Children

Assistant Lecturer Ayad Mohammed Yehya
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

Special Education is one of the modern subjects receiving interest

from oHicials researchers and educators specially the term special science

infolds various Categorles of unusual children talented slow learners

linguistic and emotional dis tur bances visually auditory physically

emotio nally and mentally retarded These categorles inturn constitutea

notable ratio of any soclety reachiny 3-10y The current research deals

with animportant category of special education ie auditory retarded

children and thir behavioural .problems mony studies and literatures

documented the eHects of such problenis on personal and social features

of auditory re tar ded children This research aims at revealing the

beharioural problems of auditory etarded childre and the ehect of sex

variables (males females) on these problems To achieve the aim of the

research asurvey dealing with behavioural problems in threeaspects

1. Problems of keepiny order and discipline

2. Problems of playing with some body parts

3. Problems of jealous and arger

Items reached (24) The External validity was verified bya speciali

Zed refence committee of psycho loyy Stability on the other hand
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extractedusing posttest stateyy reachiny (0-84 ) the sarple 50 deaf rhildren

of AL-amal deafand mute ins titute in Ninevah city the survey was

applied by teachers of the institute each teacher is responsible on an one

academic stage in the ) nstitute for the year 2005-2006 the statistical

means used were ; Pearson conjunction coefficient to find the stability

degree of difficulty and perceatage to assess the difficulty of items k

squire to find significant differencsin behavioural problem for males and

femules

Regardiing the first aspect the results showed many sharp

beharioural problems like hyperactivity unstability disobey teachers

instruction cheating making noisein classroom .

The sharp behaioural problems regarding anger and jealousy were

jealous of distinguished academical students fight with his colleagues

irritation quick temper selfishness.

As for the second object no statistically significant differences

were found regarding male and female auditory retarded pupils.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ : 
یتزاید في السنوات االخیرة باالطفـال المعـاقین سـواءا مـن ناحیـة الدراسـاتلقد بدأ أالهتمام 

الرعایة االجتماعیة ، ویرجع هـذا االهتمـام المتزایـد فـي المجتمعـات المختلفـة بـأن هـؤالء أو  العلمیة

التمتــع بــا لصــحة العامــة والنمــو المجتمــع لهــم الحــق فــي العــیش و االطفــال هــم كغیــرهم مــن افــراد

فــان اهتمــام تلــك المجتمعــات  ىقــدراتهم هــذا مــن ناحیــة و مــن ناحیــة اخــر نهم منــهمــا تمكــ ىقصــبأ

ـــارهم عالـــة علـــ ـــرتبط بتغیـــر النظـــرة االجتماعیـــة الـــیهم و التحـــول مـــن اعتب ـــال المعـــاقین ی  ىباالطف

نظــرة الــیهم كجــزء مــن الثــروة البشــریة ممــا یســتوجب تنمیــة هــذه الثــروة و االســتفادة ى اللمجتمــع الــا

ن سـمعیا حیـث بـدأ و ن هـم المعـاقیومـن فئـات االطفـال المعـاق ).١٣: ص٩الحـدود (ابعـد  ىمنها ال

تكـیفهم و تـوافقهم مـع فـي  بغیة التخفیف من اثـر تلـك االعاقـةاالهتمام بهم ورعایتهم واالخذ بیدهم

ایجـــاد افضـــل الوســـائل ا لمســـاعدة والكفیلـــة  ىلمتخصصـــون الـــوا االخـــرین ، وقـــد اعتمـــد البـــاحثون
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 وان ال االعتیـــادییناالصـــحاء و  ىمســـتو  ىحـــد مـــا الوصـــول الـــى كـــي یتمكنـــوا الـــبتحســـین حـــالتهم ل

  ).١٧١: ص١٠( یحرموا من أي فرص في التعلم

مـــا لالســـرة والمؤسســـات  ىان دور التربیـــة المبكـــرة فـــي تاهیـــل الطفـــل المعـــاق ســـمعیا ومـــد

سـر مـنتخطي المضاعفات التي قد یكون تـداركها اع ىلیة في مساعدته علو االجتماعیة من مسؤ 

االعاقــة نفســها، ا ن خلــق محــیط طبیعي(اســري واجتمــاعي) بمحادثــة الطفــل المعــاق ســمعیا دائمــا 

وتنمیة الوظائف الحسیة واالدراكیة المتبقیة لدیه ومساعدته علئ اكتشاف االصوات واستعمال كـل

ـــدال والمـــدلول حتـــئ تنمـــو تصـــوراته الســـمعیة  ـــر بـــین الرمـــز والشـــیئ ال ـــربط تواصـــل اكث الوســـائل ل

)١٩٠: ص٣ته ا للغویة (ءوالبصریة وكذلك كفا

ــــة لهــــا حاجــــات ضــــروریة ابرزهــــا الحاجــــات النفســــیة  ــــة الطفول وممــــا الشــــك فیــــه ان مرحل

كاحساس الطفل بالحب و االمن والتقبل و الحاجات ذات الطابع االجتماعي كالرغبة في االنتمـاء

التكیـــف الســـلیم  ىالطفـــل علـــمـــع االخـــرین وان اشـــباع هـــذه الحاجـــات یســـاعدوالتوافـــق االجتمـــاعي

وبخالفه فالنتیجة هي سوء التكیف وبروز مشكالت جدیدة قد تؤثر في سلوك الطفل وتعیق عملیة 

ولیمسون ودارلي ان اهم مشكالت االطفال في  ى) ویر ١٠: ص١٢توافقه واندماجه في المجتمع (

و ضــعف فــي لمـدارس تنحصــر فـي مجــال المشـكالت الشخصــیة والســلوكیة مثـل صــعوبة التكیـفا

علیهـــا عملیــة التربیـــة یجـــب ان تتركــزالــنظم االجتماعیـــة والتــي ىالعالقــات االســـریة والخــروج علـــ

  ).٢٢٨: ص٢( النفسيواالرشاد

ان الكثیــر مــن المشــكالت الســلوكیة االعتیادیــة تنشــا مــن خــالل متطلبــات الحیــاة الیومیــة 

، والحمایـــة الزائـــدة، نمطـــي الجامـــدالطفـــل فالتقییـــد الصـــارم، والنظـــام ال ىالتـــي تفرضـــها االســـرة علـــ

من  دفي اختیار اصدقائه و العابه و مالبسه وغیرها،تع ىالطفل وحتسلوكیاتوالتدخل في معظم

ما یریده الكبار كما ان طبیعـة  ىالعوامل المهمة التي تدفع بالطفل الئ التمرد ومحاولة الخروج عل

الســـلوك المشـــكل مثـــل عـــدم االســـتقرار  ىلـــالمؤدیـــة ا ىمـــن العوامـــل االخـــر  دالعالقـــات االســـریة تعـــ

التضارب في أو  النفسي لالبویین ووجود خالفات قویة بینهما والتفكك االسري كغیاب احد االبوین

  ).١٨٦:ص٦سلوك الطفل (ىاسلوب التربیة كلها امور تنعكس اثارها سلبا عل

بسـبب تیـادییناالعطفـال طفال المعـاقین اكبـر مـن األاألفي ان تاثیر المشكالت السلوكیة 

تــاثیر  ىالدراســات الــعــدد مــن ارتشــأ وقــداعــاقتهم التــي تشــكل لــدیهم شــعورا بــالنقص والعجــز ، 

الحركیة وما یتبعه من فقدان كبیـر فـي القـدرة اللغویـة خاصـة عنـد أو  البصریةأو  االعاقة السمعیة

العاقــة دون هم الســلوكیة اذ تحــول تلــك ار كثیــر مــن مظــاه ىیــنعكس ســلبا علــبمــا المعــاقین ســمعیا

  ).١٩٦: ص١٣النمو اللغوي و العقلي والنفسي واالجتماعي السلیم (

یسـطیع واالساسـیة فـي عملیـة االتصـال االجتمـاعي اذ ال ىولاللغة الوسیلة األتعدوحیث

المحـیط أو  العمـلأو  المدرسـةأو  الطفل االصم التعبیر عـن نفسـه وعـن حاجاتـه سـواءا فـي االسـرة
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و انخفــاض فــي سینســحب بشــكل كبیــر علــى وضــعه الدراســيتــاثیر ذلــك االجتمــاعي االكبــر وان 

مســـتوى تحصـــیله العلمـــي ممـــا یشـــكل فاقـــدا فـــي الطاقـــة البشـــریة یثیـــر اهتمـــام معظـــم المســـؤلین و 

)١٨٠-١٧٦:ص٤(المربین على حد سواء 

ویظهر االطفال المعاقین سمعیا خصائص شخصیة تعكـس مزاجـاتهم الفردیـة وان التوافـق 

فــل واالهــل مرغوبــا بــه امــا عنــدما یكــون التوافــق ضــعیفا فقــد یحتــاج االهــل للمســاعدة مــا بــین الط

لتصــحیح دورهــم، ان تطــور الكــالم واللغــة بــین االطفــال المعــاقین ســمعیا یعتمــد فــي اكثــر االحیــان 

ـــ ـــد االصـــابة بالفقـــدان ودرجـــة هـــذا الفقـــدان ومـــد ىعل ـــة  ىالعمـــر عن الـــدعم مـــن قبـــل االهـــل ونوعی

، وقد یدخل الطفل االصم ثقافة رض لها وٕاثراء اللغة التي یتلقاها الطفلیتعالتياالستثارة السمعیة

فــي البیئــه المحیطــه قــد یكــون الطفــل االعتیــادیینبــالرغم مــن العزلــه عــن االطفــال  ىاالصــم وحتــ

وقد یرفض وعائلته االندماج مع االطفال السامعین ومـع ,االصم مشتركا مع نشاطات نادي الصم

یتـداخل أو  قد یتفاعـلالمعهد الخاص فان االحباط الذي یواجههأو  المدرسهالصمدخول االطفال 

تلبیه الحاجـات  ىالمعهد الخاص علأو  عملت المدرسهمع تطور العالقات الشخصیة وخاصه اذا

تطـویر نظـام  ىاالجتماعیه واالكادیمیه واللغویـة للطفـل المعـاق سـمعیا فـان ذلـك سیسـاعد كثیـرا علـ

  ) .  ٢٧٤ - ٢٧٣ص  : ٥تواصل جید ( 

ان االطفال الصم هم اكثر عرضه للمشكالت السلوكیه وسوء التوافق مـن اقـرانهم العـادین

وجـــود مشـــاعر الـــنقص وســـوء التكیـــف االجتمـــاعي  ىهـــرت النتـــائج الـــظا لبروتشـــویج، ففــي دراســـة

حاب من االنس ىال ان االطفال الصم یمیلون ىدراسه جریجور فتشیر في نتائجه الواالسري ، اما

ان االطفـال  ىالـ ىتحمل المسئولیة وقد اشـارت دراسـة اخـر  ىالمشاركه االجتماعیه وعدم القدرة عل

:  ١٦(  االعتیــادیینالصــم اكثــر تعرضــا لنوبــات الغضــب والقلــق وتــدني مفهــوم الــذات مــن اقــرانهم 

  ) .  ٤٠ص 

اشـارت كمـاتقدم یتبین ان االطفال المعاقین سـمعیا لـدیهم مشـكالت سـلوكیه من خالل ما

تــــوافقهم النفســـــي  ىتــــاثیر تلــــك المشــــكالت علــــى مــــدىتلــــك االدبیــــات والدراســــات والــــ ذلــــك ىالــــ

واالجتماعي والدراسي . 

تبحــث فــي  ىوخاصــه ان الدراســات التــمــن هنــا تبــرز اهمیــة البحــث الحــالي والحاجــة الیــه

البحــث الحــالي ، وان هــذاحــد علــم الباحــث ىقلیلــه جــدا علــالمشــكالت الســلوكیه للمعــاقین ســمعیا

جـات الخاصـه مـن االطفـال بغیـة تحقیـق ایندرج ایضا ضـمن االهتمـام المتزایـد بالفئـات ذوي االحتی

نوع من التربیة الخاصة النظامیة والتي یقصد منها : 

ومـــن مـــوادمـــنهج تعلیمـــي خـــاصضـــمن ةالفردیـــة المنظمـــ ةجملـــة مـــن االســـالیب التعلیمیـــ

فــي تحقیــق مســاعدتهم ىالــ واجرائــات عالجیــه تهــدفومعــدات ووســائل تدریســیه وتربویــه خاصــه 

ان الهــدف االساســي ىــ، علاقــص حــد ممكــن مــن الكفــا یــة الذاتیــة والشخصــیه والنجــاح االكــادیمي
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أو  طــرق تعلیمیـــة خاصـــةأو  المــراد تحقیقـــه مــن التربیـــه الخاصــه ال یقتصـــر تـــوفیر منهــاج خـــاص

ه ان كـل فـرد یسـتطیع المشـاركة اعداد معلم خاص ولكن الهدف االساسي هـو ایضـاح حقیقـه مهمـ

لالحتـرام والتقـدیر وان في التفاعل ( التاثر والتاثیر ) فـي مجتمعـه الكبیـر وان كـل االفـراد هـم اهـال

ــــــتعلم  ــــــه فــــــرص النمــــــو وال ــــــه الحــــــق فــــــي ان تتــــــوافر ل كــــــل انســــــان مهمــــــا كانــــــت درجــــــة عوقــــــه ل

   .) ١٨:ص١٠الجیدین(

فا البحث :ھد
ما یلي :ى إلالتعرف  ىبهدف البحث الحالي ال

االطفال المعاقین سمعیا  ىالمشكالت السلوكیة لد.١

المشكالت السلوكیة لالطفال المعـاقین سـمعیا تبعـا لمتغیـر الفروق ذات الداللة االحصائیة في.٢

الجنس ( ذ كور ، اناث ).

:حدود البحث
االطفـال المعـاقین سـمعیا و المسـجلین فعلیـا فـي معهـد ىیقتصر اجـراء البحـث الحـالي علـ

مدیریــة الرعایــة االجتماعیـة فــي نینــوئ ، و  ىو الـبكم فــي مدینــة الموصـل و التــابع الـاالمـل للصــم

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥وللعام الدراسـي االساسيالصف السابع ىیضم مراحل تعلیم من الصف االول ال

  م . 

تحدید المصطلحات : 
:فیما یلي تعریف للمصطلحات الوارده في عنوان البحث 

التحــدي ســواءا كــان موقفــا  ى"أي موقــف مــبهم ومعقــد وباعــث علــفهــا كــود بانهــاعر  المشــكله:. ١

  ) .٤٣٨:ص٢٠طبیعا ام موقفا مصطنعا یتطلب حله امعانا في التفكیر " (

 ىهي ذلك النوع من السلوك الفردي الذي یفشل فیه الفـرد مـن الوصـول الـالمشكله السلوكیه :-

  ) .١٨٥:ص٦من المعاییر اجتماعیا ( ىالحد االدن

مجموعــة مــن المظــاهر الســلوكیة غیــر المرغــوب بانــه:التعریــف االجرائــي للمشــكالت الســلوكیة -

ـــا والتـــي یمكـــن الوصـــول الـــ حقیقتهـــا عـــن طریـــق مالحظـــة الســـلوك الظـــاهري  ىفیهـــا اجتماعی

معرفة المشاعر الداخلیة الكامنة ورائها والتـي یمكـن تحدیـدها مـن خـالل  ىلالطفال بما یقود ال

فقـرات االســتبیان المعـد لهــذا الغـرض والــذي حـدد بــثالث مجــاالت  ىافــراد العینـة علــاسـتجابات 

  فقط هي :

النظام واالنضباط الصفي  ىمجال المشكالت الخاصة بالمحافظة عل*

مجال المشكالت الخاصة با للعب ببعض اعضاء الجسد *
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مجال المشكالت الخاصة بالغیرة و الغضب .*

اربـع مسـتویات  ىدرجـة مـن الفقـدان السـمعي والتـي تصـنف الـأو  ي نـوعهـ . االعاقة السمعیة :٢

قیــاس اللغــة  ىالشــدید جــدا ویعتمــد فــي تشخیصــه علــمــن البســیط الــئ المتوســط ثــم الشــدید ثــم

  ) .٥٦: ص  ٥( النطق والكالم ىاالستقبالیة والتعبیریة ومستو 

ــاقین ســمعیا : - ــي للمع وي االحتیاجــات الخاصــة هــم تلــك الفئــة مــن االطفــال ذالتعریــف االجرائ

الشــدیدة ویــتم تشــخیص درجــة عــوقهم  ىاللــذین لــدیهم اعاقــات ســمعیة متفاوتــة مــن البســیطة الــ

  .ىالسمعي من قبل لجنة طبیة متخصصة تابعة لدائرة صحة نینو 

:الدراسات السابقة
لالطفـــال المعـــاقین ان الدراســـات الســـابقة التـــي بحثـــت فـــي موضـــوع المشـــكالت الســـلوكیة

فئة  ىعل ىخل القطر محدودة حسب اطالع الباحث وان معظم تلك الدراسات كانت تجر سمعیا دا

بطئي التعلم وفي ما یلي عرض لعدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث الحالي

والتي استفاد منھا الباحث :
:)١٩٩٠(دراسة الكیال وزید بھلول .١

تعلم"لا بطیئيل"مشكالت التكیف السلوكي 

عـن الفـروق ذات  تعن المشـكالت السـلوكیة للتالمیـذ بطیئـي الـتعلم وكشـف تسة كشفالدرا

 ٦٣فــي مشــكالت التكیــف الســلوكي وبلغــت عینــة البحــث االعتیــادیینالداللــة بــین بطیئــي الــتعلم و 

مــن  ىمدرســة ابتدائیــة فــي بغــداد وتــم اختیــار عینــة اخــر  ١٥تلمیــذة موجــودین ضــمن  ٥٢تلمیــذا و

، امـا ت العینتان من حیـث العمـر والجـنس والمرحلـه الدراسـیةأرس وقد تكافالتالمیذ من نفس المدا

الصــــوره االردنیــــه المعربــــه للنســــخه (اداة البحــــث المســــتخدمه فكــــا نــــت مقیــــاس التكیــــف الســــلوكي 

فقــرة واهــم مجــاالت  ٩٥مجــاال و یضــم 21 ىكیــه ) واشــتمل المقیــاس علــیاالصــلیة للجمعیــه االمر 

السلوك االنسحابي ، العادات الشخصیة غیر الطبیعیة ، ، التمرد ،السلوك العدوانيالمقیاس هي

العینــه مــن قبــل معلمــات التربیــه  ىالنشــاط الحركــي ، الثقــة بــالنفس ،وتــم تطبیــق المقیــاس علــىمستو 

الخاصـــه وتـــم معالجـــة البیانـــات احصـــائیا باســـتخدام معادلـــة بیرســـون الســـتخراج الثبـــات واالختبـــار 

فـي  االعتیـادیینالـتعلم و  يالیجـاد الفـروق ذات الداللـه بـین مجموعـة بطیئـالتائي لعینتین مسـتقلتین 

س البعـدي وان اهـم نتـائج الدراسـة كانـت تشـیر االتكیف السلوكي حیث طبق علـیهم المقیـمشكالت

ان مظاهر االضطراب في الشخصیة ، و السلوك وسوء التكیف االجتماعي ، و ضعف الثقة  ىال
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كــــــة الزائــــــدة ، والعــــــادات الصــــــوتیة المزعجــــــة ، والســــــلوك المرضــــــي بــــــالنفس ، والعدوانیــــــة ، والحر 

:االعتیادیینواالنسحابي هي اكثر من ما عند اقرانهم 

هــم التوصــیات التــي خرجــت بهــا الدراســة: ضــرورة االهتمــام بالصــحة النفســیة والجســمیة ا

العا قة السـمعیة للتالمیذ بطیئي التعلم وتوفیر الرعایة الطبیة الالزمة لهم ومعالجة بعض حاالت ا

  . )١٠: ص١٢اوالبصریة (

:)١٩٩٦. دراسة وریكات وملك الشحروري (٢
"المشكالت السلوكیة للطلبة المعاقین بصریا في مراكز التربیة الخاصة"

المشــكالت  علــىالتعــرف إلــى الدراســة  تهــدفوقــد  اجریــت هــذه الدراســة فــي مدینــة عمــان

ة الخاصــة ومراكزهــا وایجــاد الفــروق ذات الداللــة فــي فــي مــدارس التربیــللمعــاقین بصــریاالســلوكیة

تبعا لمتغیري الجنس والعمر . المشكالت السلوكیة

) انــاث اســتخدمت ٦٠) مــنهم ذكــور (٨٩وطالبــة (اً ) طالبــ١٤٩عینــة الدراســة مــن (تالفــت

كاداة للبحث ، ویتكون من ثالث عشرة مشكلة سلوكیة وقد تـم الدراسة مقیاس المشكالت السلوكیة

ابــرز المشــكالت الســلوكیة الحــادة ىنتــائج الدراســة الــســتخراج الصــدق والثبــات لــالداة ، واشــارتا

، والشـعور ك الشـرود الـذهني ، وسـلوك التشـكیكوسـلو ، والسـلوك االتكـالي ،الحساسـیة الزائـدة :هي

ــــالقلق ، والســــلوك المتخــــاذل ، واالنســــحاب مــــن المشــــاركة االجتماعیــــة ــــل ب ــــائج التحلی واشــــارت نت

بــین الجنســین ولصــالح وجــود فــروق ذات داللــة ىالــ باســتخدام تحلیــل التبــاین المتعــددحصــائياال

االبعاد االتیة :  ىالذكور عل

وسلوك الحركة الزائدة ، وسلوك التمرد ، والسـلوك المخـادع ، والسـلوك المتخـاذل العدوانیه

والحساســـیة الزائـــدة فـــي بعـــدي الشـــعور بـــالقلق االنـــاث فظهـــرت، امـــا الفـــروق التـــئ كانـــت لصـــالح

االبعـاد ىسـنة) عل ١٣- ١٠ووجدت فروق ذات داللة في متغیر العمر لصالح الفئة العمریة مـن ( 

: ص  ١٤سلوك الحركة الزائدة و السلوك المتخاذل والشرود والتشـكیك والحساسـیة الزائـدة (:االتیة

٧٦ . (  
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:١٩٩٩. دراسة یحیى ٣
یا و عقلیا و حركیا في مراكز التربیة الخاصة "ن سمعو"المشكالت التي یواجهها المعاق

ــ أو  ةســمعیاالعاقــة ســواء اكانــت عــن ت الناتجــةالمشــكال ىاســتهدفت الدراســة التعــرف عل

 ٩٠مـنحركیة ودراسة اثر متغیرات الجنس والعمـر و نـوع االعاقـة وتالفـت عینـة الدراسـة أو  ةعقلی

تربیــة الخاصــة وتوزعــت العینــة بالتســاوي اســرة فــي مدینــة عمــان ممــن یلتحــق احــد ابنائهــا بمراكــز ال

اسرة لكل فئة السـمعیة والعقلیـة والحركیـة ونصـف افـراد العینـة ذكـور  ٣٠الفئات الثالثة بواقع  ىعل

اداة الدراســـة كانـــت قائمـــة مشـــكالت صـــیغة شـــوائیة،والنصـــف االخـــر انـــاث ، اختیـــروا بالطریقـــة الع

المشـــكالت االنفعالیـــة ، المشـــكالت :ثــالث مجـــاالت هـــي ىشـــكل اســـئلة ووزعـــت علـــ ىفقراتهــا علـــ

القتصادیة .ااالجتماعیة ، المشكالت 

فقـــرة جـــاءت مـــن خـــالل  ٧٤امـــا عـــدد فقـــرات القائمـــة فـــي المجـــاالت الثالثـــة فكـــان عـــددها 

اسرة مشمولین بالدراسة و تم اسـتخراج الصـدق الظـاهري  ٣٠عینة عددها  ىدراسة استطالعیة عل

اســرة  ٣٠عینــة مكونــة مــن  ىداة بطریقــة اعــادة االختبــار علــلــالداة ، واســتخرج معامــل الثبــات لــال

، اما اهم الوسائل االحصائیة التي استخدمت فـي الدراسـة هـي : الـوزن المئـوي ٠،٨٦معاق وبلغ 

، وتحلیل التباین الثالثي .

اما اهـم نتـائج الدراسـة فـاظهرت فـي هـدفها االول ان مجـال المشـكالت النفسـیة حـاز علـئ 

ثـم مجـال المشـكالت االجتماعیـة جـاء بالترتیـب الثـاني ، امـا معالجـة الهـدف الثـاني الترتیـب االول 

نــوع االعاقــة ولــم  لــىا ىتعــز فاســتخدم تحلیــل التبــاین وجــدت فــروق فــي المشــكال ت النفســیة فقــط ،

، وایضــا لــم تظهــر نتــائج التحلیــل التبــاین فــروق تبعــا  ىتكــون هنــاك فــروق فــي المشــكالت االخــر 

  ) .٩٢: ص ١٥افراد العینة ( ىلعمر لدلمتغیري الجنس وا

اجراءات البحث :
مجتمع البحث والعینة : .١

لف مجتمع البحث من جمیع االطفال المعاقین سمعیا في معهد االمل للصـم والـبكم فـي أت

لوجــود اعاقــة مزدوجــة لــدیهم غیــر  ٢١معــاق ، اســتبعد مــنهم  ٧١مدینــة الموصــل و البــالغ عــددهم 

مــن افــراد المجتمـع بعــد ان اصــبح  ىكونـت العینــة القصــدیه مـن جمیــع مــا تبقـالسـمعیة وبــذلك فقــد ت

 ىسبع صفوف دراسـیة مـن االول الـ ىاناث ، وموزعین عل ٢٢منهم ذكور  ٢٨معاقا  ٥٠عددهم 

االساسي .السابع 
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اداة البحث : .٢
لمعـاقین لالمشكالت السـلوكیة  ىمن اجل تحقیق الهدف االول من البحث وهو التعرف عل

بالمراحــل  هاالسـتبیان كـاداة مناســبة لتحقیـق هـذا الهــدف وقـد مراعـداد ىمعیا ، اعتمـد الباحـث علــسـ

االتیة :

االدبیــات والدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع المشــكالت  ى: االطــالع علــى المرحلــة االولــ-

  ).٢١٣: ص٨(السلوكیة لالطفال المعاقین سمعیا واالطفال بشكل عام 

المرحلــة الثانیــة : قــام الباحــث بــاجراء مقــابالت خاصــة مــع ادارة ومعلمــات معهــد االمــل للصــم -

اهم المشكالت السلوكیة لالطفال المعاقین سمعیا  ىوالبكم للتعرف عل

لجنـة مـن المحكمـین* المختصـین  ىتم عرض االستبیان فـي شـكله االولـي علـالمرحلة الثالثة :-

بیــان ارائهــم حـول فقــرات االســتبیان وفــي ضـوء ذلــك تــم تعــدیل فـي التربیــة و علــم الـنفس لغــرض

ـــ صـــالحیة الفقـــرات  ىوحـــذف واضـــافة عـــدد مـــن الفقـــرات امـــا نســـبة االتفـــاق بـــین المحكمـــین عل

  % . ١٠٠-٨٠تراوحت ما بین 

: حدد تدرج رباعي لكل فقرة من فقـرات االسـتبیان حیـث اعطـي االختیـار االول  ةالمرحله الرابع-

نـادرا درجـه ،واالختیـار الثالـث ٢درجات واالختیار الثـاني ( احیانـا )  ٣زن وهو و  ى(دائما) اعل

واحد درجة واالختیار الرابع و االخیر (التوجد ) اعطـي صـفر ، وبلـغ عـددفقرات االسـتبیان فـي 

:على ثالث مجاالت هيفقرة موزعة ٢٤شكله النهائي 

تسلسلهاضمن فقرة  ١١باط ضنظام واالنال ىمجال المشكالت السلوكیة الخاصة بالمحافظة عل .١

  ) . ١١ -١فقرات االستبیان یبدا من (

مجــال المشـــكالت الســـلوكیة الخاصــة بممارســـة بعـــض العـــادات الســلوكیة غیـــر المرغـــوب فیهـــا  .٢

  )١٨ -١٢(بیان یبدا منتسلسلها ضمن فقرات االستفقرات  ٧الجسد عضاءكاللعب ببعض ا

تسلســـــلها ضـــــمن فقـــــرات فقــــرات  ٦قــــة بـــــالغیرة و الغضـــــب مجــــال المشـــــكالت الســـــلوكیة المتعل. ٣

یوضح ذلك .  -٢-) الجدول ٢٤ -١٩االستبیان یبدا من (

صدق االداة :
بالصـدق  ىاحد انواع الصدق وهو مایسمى عل الستبیاناصدق اعتمد الباحث في حساب

 ىد عرضـه علــبعـالصـفة المـراد قیاســهاالظـاهري ویقصـد بـه ان المقیــاس یقـیس مـا وضـع الجلــه ویقـیس

  .)٧: ص٣٩(الصدق الظاهري للمقیاس ىمختصین لقیاس مد)*(محكمینمنلجنة

لجنة المحكمین :)*(

استاذ مساعد / كلیة التربیة االساسیة/د . خشمان حسن محمد  .١

استاذ مساعد / = = =/د . ثابت محمد خضیر  .٢

استاذ مساعد / = = =/د. احمد محمد نوري  .٣

مدرس / = = = /د . ذكرى یوسف جمیل  .٤

مدرس / = = =/د . انور علي صالح  .٥
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ثبات االداة :
نفس االفراد  ىاالستبیان نفس النتائج اذا ما اعید تطبیقه علأو  ویعني ان یعطي االختبار

معامل الثبات من خالل حساب معامل االرتباط في االداء بین و بنفس الظروف ویمكن استخراج

  ) .٥٦١: ص ١١التطبیقین االول والثاني ( 

عینــة  ىاداة البحــث وفقــا لهــذه الطریقــة ( اعــادة االختبــار علــمعامــل ثبــاتوقــد تــم حســاب

  ) .٠ ،٨٤ (، وبلغ معامل االرتباط بمعادلة بیرسون ١٠بلغ عدد افرادها 

تطبیق االستبیان : 
ث من خالل المعلمات الال تي افراد عینة البحلى قام الباحث بنفسه بتطبیق االستبیان ع

التالمیذ المعاقین سمعیا والمشمولین في هذا البحث في معهد االمل للصم والبكم . ىیشرفن عل

تصحیح االستبیان :
معادلة فشر لحساب الوسط المرجح و حدة  ىاعتمد الباحث في تصحیح االستبیان عل

 ٦خالل قسمة مجموع االوزان وهو جاء من ) درجة ١.٥( االداةالفقرات حیث بلغ متوسط حدة 

واعتبر هذا كمعیار لحساب الفقرات الحادة التي تتجاوز هذا بدائل ٤درجات على عددها وهو 

تعتبر حادة .المتوسط وما دونه من الفقرات ال

الوسائل االحصائیة المستخدمة في البحث : 
) .٨٥: ص  ١٧معامل ارتباط بیرسون الستخراج معامل ثبات االداة (. ١

  ) .٣٢٧: ص ١٨(حدة الفقرات أو  الستخراج قوةالوسط الحسابي المرجح وفقا لمعادلة فیشر .٢

. )٤٠٠: ص١٩( الستخراج االوزان المئویة للفقراتالوزن المئوي  .٣

.)٣١٥:ص ١(للمقارنة بین عینة الذكور وعینة االناث في المشكالت السلوكیة ٢معادلة مربع كا .٤

  :االنتائج وتفسیرھ
فـي مــا یخــص الهــدف األول المتضــمن الكشـف عــن المشــكالت الســلوكیة للمعــاقین ســمعیا 

%  ٥٠درجـــة ووزنهـــا المئـــوي أكثـــر مـــن  ١.٥مشـــكالت حـــادة یتجـــاوز متوســـط حـــدتها  ٩ظهـــرت 

) یوضح ذلك:١( الجدول
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  )١الجدول (

لمئویة مرتبة ا واألوزانفقرات االستبیان حسب درجات الحدة  علىالعینة  أفرادیوضح استجابات 

ترتیبا تنازلیا

  ت
الفقرة ضمن 

االستبیان

الفقرة ضمن 

المجال
  الفقرات

درجة 

الحدة

الوزن 

المئوي

%١.٨٨٦٢.٦٦الحركة الزائدة وعدم االستقرار١٣٣

%١.٨٠٦٠.٠٠علیهاآلخرینیغار من تفوق ٢٢٣٥

%١.٧٦٥٨.٦٦التشاجر مع زمالئه٣١٩١

%١.٧٤٥٨.٠٠المعلمةوجیهاتبتعدم االلتزام ٤١١

%١.٧٠٥٦.٦٦اإلجابةمحاولة الغش في ٥١١١١

%١.٦٦٥٥.٣٣الضجیج داخل الصفإثارة٦٦٦

%١.٦٤٥٤.٦٦والغضب السریعاإلثارة٧٢٠٢

%١.٥٦٥٢.٠٠في سلوكهاألنانیة٨٢١٣

%١.٥٢٥٠.٦٦الغیاب عن حضور الدرس٩٩٩

%١.٢٠٤٠.٠٠ة والخداعالمیل للمراوغ١٠١٠١٠

%١.٠٦٣٦.٦٦اآلخرینمحاولة االعتداء على ١١٥٥

%١٣٣.٣٣ال یرغب باللعب مع زمالئه١٢٢٢٤

%٠.٩٠٣٠.٠٠وتخریبهاباألشیاءالمیل للعبث ١٣٢٢

%٠.٨٦٢٨.٦٦بالفماألظافرقضم ١٤١٣٢

%٠.٨٠٢٦.٦٦یحاول الصراخ والبكاء١٥٢٤٦

%٠.٧٦٢٥.٣٣یش العین المتكررترم١٦١٤٣

%٠.٧٢٢٤.٠٠المیل للعناد ومشاكسة المعلمة١٧٤٤

%٠.٦٨٢٢.٦٦اآلخرینسرقة حاجات ١٨٧٧

%٠.٦٦٢٢.٠٠الدرسأثناءالنوم ١٩٨٨

%٠.٦٠٢٠.٠٠باتجاه معینالرأسهز ٢٠١٥٤

%٠.٥٤١٨.٠٠عض الشفاه ومص اللسان٢١١٧٦

%٠.٥٠١٦.٦٦يلالإراداالتبول ٢٢١٨٧

%٠.٤٦١٥.٣٣باألنفاللعب ٢٣١٦٥

%٠.٤٠١٣.٣٣الیدأصابعمص ٢٤١٢١
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ومن هذا التحلیل االحصائي وبالرغم من ان المشكالت السلوكیة الحاده بلغت تسع فقرات 

ا فقره كان مستوى حـدته ١٥الفقرات المتبقیه البالغ عددها فأن  فقط تجاوزت درجة حدتها المتوسط

دون المتوسط ، ورغم ذلك نالحظ ان هذه الفقرات حصلت على اوزان مئویه لیست منخفضـه جـدا 

وزانهـــــــــــــــــــــا المئویـــــــــــــــــــــه تتـــــــــــــــــــــراوح مـــــــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــــــت ا ١٣-١٠خاصـــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــــــن 

% ، وهـذا ممـا یـدلل ٢٦ -٢٠كانت اوزانها المئویه تتراوح من  ٢٠-١٥ألفقرات من ،%٤٠-٣٠

فال المعاقین سمعیا .على وجود مثل هذه المشكالت السلوكیه لالط

فـــال المعـــاقین ط) ان اهـــم المشـــكالت الســـلوكیة الحـــادة لال١یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول( 

التشـــاجر مـــع ، مـــن تفـــوق االخـــرین علیـــه یغـــار، وعـــدم االســـتقرار  ةالزائـــد ةلحركـــا( :ســـمعیا هـــي 

داخـــل اثـــاره الضـــجیج ،  ةمحاولـــه الغـــش فـــي االجابـــ،  ةعـــدم االلتـــزام بتوجیهـــات المعلمـــ،  هزمالئـــ

الغیـاب عـن حضـور الـدرس واذا ارجعنـا ، فـي سـلوكه  ةاالنانیـ، والغضب السریع  ةاالثار ، الصف 

 ةمجـال المشـكالت السـلوكی:هذه المشكالت حسب مجاالتها نالحظ انها تنحصر في مجـالین همـا

ا ترتیبــا تنازلیــمرتبــة ةوتمثلهــا الفقــرات االتیــ يالنظــام واالنضــباط الصــف ىعلــ ةبالمحافظــ ةالخاصــ

   : )١(انظر الجدول والوزن المئوي ةه الحدجحسب در 

وعدم االستقرار ةالزائد ةالحرك .١

   ةعدم االلتزام بتوجیهات المعلم .٢

   ةمحاولة الغش في االجاب .٣

اثارة الضجیج داخل الصف .٤

الغیاب عن حضور الدرس .٥

ان  فـي ١٩٩٠د بهلـول كدراسة الكیال وزیـ ةمع بعض الدراسات السابق ةاتفقت هذه النتیج

فـي عملیـة التعلـیم وان  ةباط للتالمیذ داخل الصف هو من االعتبارات المهمـضتحقیق النظام واالن

ومـا یتبعهـا مـن اثـار  ةظهور المشكالت السلوكیة في هذا المجال قـد یكـون بسـبب االعاقـة السـمعی

للـذین لــدیهم مشــكالت ان التالمیــذ ا ىســریة اخـر اومشـكالت اجتماعیــه و  ةنفسـیه ونقــص فـي الدافعیــ

فــــي الــــتعلم یعتبــــرون عرضــــه لمشــــكالت النظــــام واالنضــــباط الصــــفي وان المعــــاق حــــین یتعــــرض 

التمرد وعدم االلتزام  ىقد یدفعه ذلك الاالعتیادیة  ةالتعلم في المدرس ىلالحباط النه غیر قادر عل

لمین . من قبل االداره والمعفیه بالنظام التعلیمي الخاص ویمارس سلوك غیر مرغوب

وهـي اربـع فقـرات كمــا الفقـرات الخاصـة بمجـال المشـكالت السـلوكیة المتعلقــة بـالغیرة والغضـب.١

مرتبــة االن تـرتیبن تنازلیـا حسـب درجـة الحـدة والــوزن  ١ظهـرت فـي النتـائج المبینـة فـي جـدول 

المئوي ضمن مجالها : 
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  الفقرات 

یغار من تفوق االخرین علیه .١

التشاجر مع زمال ئه .٢

االثارة والغضب السریع .٣

االنانیة في سلوكة. ٤

عـام یظهـرون مسـتوى في ان االطفال بشكل ١٩٩٩ ىواتفقت هذه النتیجه مع دراسة یحی

عـــال مـــن الغیـــره والغضـــب والعنـــاد ، ان شـــعور الطفـــل المعـــاق بـــالغیره یفـــوق الطفـــل العـــادي كمـــا 

ض المعلمـات بالتـدلیل الزائـد والرعایـة ذلك وعللتـه بعـىـبعـض االدبیـات والدراسـات السـابقه ال تاشار 

الخـوف أو  الخاصة من ذوي الطفل المعاق . وان الغیرة احیانا هي استجابة طبیعیة لفقـدان الحـب

المواقـــف مصـــدر ثـــاني للغیـــرة خـــارج البیـــت فـــي وهـــي مركـــب مـــن الغضـــب والخـــوف . وان هنـــاك

غیـرهم واحیانـا  ىعض التالمیـذ علـیثیره حب التنافس بین التالمیذ وتفضیل المعلـم لـبوما المدرسیة

الحسـد نتیجـة شـعوره بـالنقص وخاصـة عنـدما یقـارن نفسـه  ویكون دافع الغیرة عنـد طفـل المعـاق هـ

.) ١٩٦-١٩٥: ص ٦مع الطفل العادي (

وان وجود العاهة عند الطفل المعاق تعرضـه احیانـا كثیـرة للسـخریة مـن قبـل االخـرین ممـا 

ق والتمركـــز حـــول الـــذات وقـــد یكـــون ذلـــك ســـببا ایضـــا یدفعـــه یثیـــر لدیـــه نوبـــات مـــن الغضـــب والقلـــ

للتشاجر مع االخرین .

االنطـــواء واالنـــزواء  ىان احاطـــة الطفـــل المعـــاق برعایـــة مفرطـــة مـــن اهلـــه قـــد یشـــجعه علـــ

اكبـر االهمیـة فـي احـداث كثیـر مـن االضـطرابات  فلـهلوحده ، امااالتجاه السلبي للطفل نحو علتـه 

  ) .  ١٨٧: ص ١٠(  من االخرینل الغیرة والغضبالسلوكیة التي تتعلق بمجا

وفي ما یخص الهدف الثاني من البحث وهو الكشف عن الفروق ذات الداللـة االحصـائیة فـي . ٢

المشـــكالت الســـلوكیة للمعـــاقین ســـمعیا تبعـــا لمتغیـــر الجـــنس ( ذكـــور ، انـــاث) فـــاظهرت نتـــائج 

:مــا یلــي) ٣ودرجــة حریـة( ٠,٠٥نــد مسـتوى داللــة مربـع كــاي عالتحلیـل االحصــائي باســتخدام 

بـــین ذكـــور وانـــاث بشـــكل عـــامالمشـــكالت الســـلوكیةالتوجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي

) یوضح ذلك:٢االطفال المعاقین سمعیا والجدول (
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  )٢الجدول (

نادرااحیانادائماالجنسالفقرات ضمن االستبیانت
ال 

توجد
المجموع

 ٢كا

المحسوبة

ةوجیهات المعلمعدم االلتزام بت١

١٢٧٦٣٢٨ذكور

٧٣٤٨٢٢اناث  ٣,٠٨٠

١٩١٠١٠١١٥٠المجموع

المیل للعبث باالشیاء وتخریبها  ٢

٧٢١١٨٢٨ذكور

٥١٢١٤٢٢اناث  ٠,٧٦٦

١٢٣٣٣٢٥٠المجموع

الحركه الزائده وعدم االستقرار  ٣

١٠٤٤١٠٢٨ذكور

١٣٦١٢٢٢اناث  ٧,٣٠٥

٢٣١٠٥١٢٥٠المجموع

المیل للعناد ومشاكسة المعلمه  ٤

٥٢٢١٩٢٨ذكور

٤١١١٦٢٢اناث  ٠,٣١٥

٩٣٣٣٥٥٠المجموع

محاولة االعتداء على االخرین  ٥

٨٣٢١٥٢٨ذكور

٥٢٢١٣٢٢اناث  ٠,٣١٦

١٣٥٤٢٨٥٠المجموع

الصفاثارة الضجیج داخل   ٦

١٢٣٨٥٢٨ذكور

٨٢٥٧٢٢اناث  ١,٣٢٢

٢٠٥١٣١٢٥٠المجموع

سرقة حاجات الخرین  ٧

٣١٢٢٢٢٨ذكور

٥٢٢١٣٢٢اناث  ٢,٤٥٩

٨٣٤٣٥٥٠المجموع

النوم اثناء الدرس  ٨

٣٢٢٢١٢٨ذكور

٥١١١٥٢٢انات  ٠,٩٠٣

٨٣٣٣٦٥٠المجموع

لغیاب عن حضور الدرسا  ٩

٩٤١٢٣٢٨ذكور

٦,288 ٦٢٥٩٢٢اناث

١٥٦١٧١٢٥٠المجموع

المیل للمراوغه والخداع  ١٠

٥٢٢١٩٢٨ذكور

٩٥٢٦٢٢اناث  ٧,٧٦٩

١٤٧٤2٥٥٠المجموع

محاولة الغش في االجابه١١

١٢٤٣٩٢٨ذكور

١٠٣٢٧٢٢اناث  ٠,٠٥٤

٢٢٧٥١٦٥٠المجموع
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نادرااحیانادائماالجنسالفقرات ضمن االستبیانت
ال 

توجد
المجموع

 ٢كا

المحسوبة

مص اصابع الید  ١٢

٢١٣٢٢٢٨ذكور

٢١١١٨٢٢اناث  ٠,٦٨٦

٤٢٤٤٠٥٠المجموع

قضم االظافر بالفم  ١٣

٦٢١١٩٢٨ذكور

٥٢١١٤٢٢اناث  ٠,١٢٦

١١٤٢٣٣٥٠المجموع

ترمیش العیون المتكرر  ١٤

٤٢١٢١٢٨ذكور

٥٢٢١٣٢٢اناث  ١,٦٢٦

٩٤٣٣٤٥٠المجموع

هز الراس باتجاه معین  ١٥

٤٢٢٢٠٢٨ذكور

٣١١١٧٢٢اناث  ٠,٣٣٣

٧٣٣٣٧٥٠المجموع

اللعب باالنف  ١٦

٢١٢٢٣٢٨ذكور

٣١٢١٦٢٢اناث  ٠,٧٧٥

٥٢٤٣٩٥٠المجموع

عض الشفاه ومص اللسان١٧

٣١١٢٣٢٨ذكور

٤١١١٦٢٢اناث  ٠,٦٨٤

٧٢٢٣٩٥٠المجموع

التبول االارادي  ١٨

٢١١٢٤٢٨ذكور

٤١٢١٥٢٢اناث  ٢,١٩٤

٦٢٣٣٩٥٠المجموع

التشاجر مع زمالئه  ١٩

١٢٥٥٦٢٨ذكور

٩٣٤٦٢٢اناث  ٠,٣٨٦

٢١٨٩١٢٥٠المجموع

االثاره والغضب السریع  ٢٠

١٠٤٨٦٢٨ذكور

٨٣٧٤٢٢اناث  ٠,١١١

١٨٧١٥١٠٥٠المجموع

االنانیه في سلوكه  ٢١

١٠٦٤٨٢٨ذكور

٧٤٣٨٢٢اناث  ٠,٣٥٣

١٧١٠٧١٦٥٠المجموع

الیرغب باللعب مع زمالئه  ٢٢

٦٢٥١٥٢٨ذكور

٥٢٤١١٢٢اناث  ٠,٠٩٥

١١٤٩٢٦٥٠المجموع

یغار من تفوق االخرین علیه  ٢٣

٨٦٦٨٢٨ذكور

١٢٣٦١٢٢اناث  ٥,٠٥١

٢٠٩١٢٩٥٠المجموع

یحاول الصراخ والبكاء الي سبب  ٢٤

٦٢٢١٨٢٨ذكور

٤١٢١٥٢٢اناث  ٠,٢٩١

١٠٣٤٣٣٥٠المجموع

٧,٨١٥=الجدولیة٢كا
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في عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في  ١٩٩٩النتیجة مع دراسة یحیى هذه اتفقت 

المشكالت التي تواجة ذوي المعاقین تبعا لمتغیر الجنس والعمر .

النتیجة بعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في المشكالت السـلوكیة هذه ویمكن تفسیر 

اقـل مـن لكـل الفقـراتذكور واناث المعاقین سمعیا( حیث كانت كل قـیم مربـع كـاي المحسـوبةبین

بــان االعاقــة الســمعیة قــد ،) وهــي غیــر دالــة احصــائیا٧,٨١٥(قــیم مربــع كــاي الجدولیــة البالغــة 

تظهر نوعا من التوحد في المشكالت بین الذكور واالناث وان ما ینجم عن االعاقة مـن مشـكالت 

موحــد هـي واحــدة عنــد المعــاقین وذویهــم ویمكــن ان یعـزى ایضــا الــى االســلوب التربــوي والتعلیمــي ال

قبـل المعلمـین والمعلمـات داخـل المتبع فـي التعامـل مـع ذكـور وانـاث االطفـال المعـاقین سـمعیا مـن

المعهد .

التوصیات :
فــــي ضــــوء نتــــائج هــــذا البحــــث ومــــن خــــالل اطــــالع ولقــــاء الباحــــث مــــع مجتمــــع البحــــث 

والمسؤولین یمكن للباحث ان یوصي بما یلي : 

و المعـاقین ســمعیا مـنهم بشــكل خـاص وذلــك ل عـاماالهتمـام بـذوي االحتیاجــات الخاصـة بشــك.١

المتخصصـــة لرعـــایتهم وتـــربیتهم وتعلـــیمهم ، حیـــث ان عـــدد هـــذه المراكـــزأو  بتـــوفیر المعاهـــد

المعاهد في مدینة الموصل محدود جدا.

الجوانب  ىاالهتمام بالمشكالت السلوكیة لالطفال المعاقین سمعیا لما لها من تاثیر واضح عل.٢

للطفل المعاق والمعرفیة واالجتماعیةالنفسیة والصحیة

التخفیف من المعانات النفسیة و االجتماعیة  ىان یعمل المربین والمسؤلین واولیاء االمور عل.٣

لالطفال المعاقین سمعیا وذلك من خالل تقبلهم واشعارهم بالحب والتفاعل والتواصل المسـتمر 

السس .تفعیل هذه ا ىمعهم ، ووضع برنامج تربوي خاص یعمل عل

تحقیـــق قـــدر مـــن الشعورباالســـتقاللیة والثقـــة بـــالنفس  ىان تعمـــل معلمـــات التربیـــة الخاصـــة علـــ.٤

 ىممــا یســاعد علــللطفــل المعــاق ســمعیا وذلــك مــن خــالل اشــعاره بــااالمن واالطئمنــان النفســي

تخفیف الكثیر من المشكالت السلوكیة التي قد تظهر لدیه .

د رعایة المعوقین للمساهمة في عالج الكثیر من ضرورة توفیر اخصائي نفسي في كافه معاه.٥

البصـریةأو  المشكالت النفسیة والسلوكیة لالطفال المعاقین بمختلف انـواع االعاقـات السـمعیة

الحركیة .......... الخ .أو 

 ىاالهتمــام بــذوي االحتیاجــات الخاصــة فــي محافظــة نینــو  ىحــث وســائل االعــالم المختلفــة علــ.٦

 ىامج اعالمیــه تربویــة خاصــة تعــرف افــراد المجتمــع والمســؤلین علــوذلــك مــن خــالل انشــاء بــر 

ان هــذه الفئــات الخاصــة مــن االطفــال وتطــویر مهــاراتهم وتعلــیمهم بمــا ضــضــرورة رعایــة واحت

.االعتیادیینیكفل تحقیق النجاح لهم في حیاتهم اسوة باالطفال 
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:المقترحات 
یقترح الباحث اجراء الدراسات االتیة : 

.االعتیادیینرنة بالمشكالت السلوكیة بین االطفال المعاقین سمعیا واالطفال دراسة مقا.١

، لسـمعیةا انـواع االعاقـاتبمختلـفبالمشـكالت السـلوكیة بـین االطفـال المعـاقیندراسة مقارنة.٢

.البصریة ، الحركیة

التكیف النفسي واالجتماعي . ىدراسة اثر المشكالت السلوكیة للطفل المعاق عل.٣

ول اتجاهات ذوي المعاقین سمعیا نحو عوق ابنائهم.دراسة ح.٤

:المصادر و المراجع
  م.١٩٨٩، قطر،  ١احمد ،شكري سید ، اسس ومبادئ االحصاء ، جامعه قطر ،ج.١

  م.١٩٧٥جالل ، سعد ،التوجیه النفسي والتربوي والمهني ، دار المعارف ،القاهره ، .٢

وقین فـــي الـــبالد العربیـــة ، المنظمـــةحـــول تربیـــة المعـــالراجحـــي ، وعبـــد الـــرزاق عمـــار دراســـة.٣

١٩٨٢للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس ، العربیة

 ١االطفـــال الغیـــر العـــادین ، دا رالفكـــر للطباعـــة والنشـــر ، طالروســـان ، فـــاروق ،ســـیكولوجیة.٤

  م ٢٠٠١عمان 

٢٠٠٣الزریقات ، ابراهیم عبد اهللا فرج، االعاقة السمعیة ، دار وائل للنشر ، ط، عمان ، .٥

، ١واخــرون ، علــم نفــس الطفــل ، مطبعــة ، وزارة التربیــة ، طعبــد الجلیــل ابــراهیمالزوبعــي ،.٦

  م١٩٨٨ اربیل

النفســیة ، دار الكتــب للطباعــة ، االختبــارات والمقــایسابــراهیم واخــرونعبــد الجلیــل،الزوبعــي .٧

  م  ١٩٨١والنشر ، جامعة الموصل ، 

رغوبــه لــدى اطفــال الروضــه ومقترحــات تعــد بتــول غــزال ، المظــاهر الســلوكیه غیــر الم،ســعید .٨

   م.١٩٩٨،  ٢١العدد یلها مجله التربیه والعلم ، كلیه التربیه ،جامعه الموصل ،

ــم للنشــر ، ط.٩  ١عبــد الــرحیم ، فتحــي الســید ، ســیكولوجیه االعاقــه ورعایــه المعــوقین ، دار القل

م ١٩٨٣الكویت ، 

الخاصـه ، دار صـفاء للنشـر والتوزیـع ، عبید ، ماجده السید ، تعلیم االطفـال ذوي الحـا جـات.١٠

  م ٢٠٠٠، عمان  ١ط

ـــة االنجلـــو المصـــریة ،القـــاهره ، .١١ ـــاس النفســـي والتربـــوي ، مكتب ـــة ، التقـــویم والقی الغریـــب ، رمزی

  م ١٩٧٧

الكیال ، دحام وزید بهلول ، مشكالت التكیف السلوكي لالطفال البطیئ الـتعلم ، مجلـه العلـوم .١٢

  م ١٩٩٠، ٥لعلوم التربویه والنفسیه بغداد العدد التربویه والنفسیه ، جمعیه ا



المشكالت السلوكیة لألطفال المعاقین سمعیا

١٤٥

مركــز البحــوث التربویــه والنفســیه ، جامعــه الملــك عبــد العزیــز، التخلــف الدرســي فــي المرحلــه .١٣

االبتدائیـــه ، دراســـه مســـحیه فـــي البیئـــه الســـعودیه ، المجلـــه العربیـــه للبحـــوث التربویه،المنظمـــه 

  م ١٩٨٢تونس ، ١العربیه للتربیه والثقافه والعلوم ، العدد 

وریكــات ، خولــه یحیــى وملــك الشــحروري ، المشــكالت الســلوكیه للطلبــه المكفــوفین فــي مراكــز .١٤

  م  ١٩٩٦، عمان ،٢٣، مجله  ١التربیه الخاصه ، مجله دراسات العدد 

یحیــــى ، خولــــه ،المشــــكالت التــــي یواجههــــا ذوي المعــــاقین عقلیــــا وســــمعیا وحركیــــا الملتحقــــین .١٥

م ، ١٩٩٩،عمان ، ٢٦،مجله  ١اسات ،العدد بالمراكز الخاصه ،مجله در 

،عمـــان  ١یوســـف ،عصـــام نمـــر ،دلیـــل العمـــل مـــع االصـــم ،دار المســـیره للنشـــر والتوزیـــع ،ط.١٦

  م ٢٠٠٠،
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