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 خفض بعض السلوكيات الالتوافقية لدى االطفال الصمل انتقائى تكاملىبرنامج إرشادى 

 

 :إعداد

 1نعمة إبراهيم عبد الغفار عبد الرحمن

 اشراف:

  2أ.د/ نبيل السيد حسن الجباس

  3ا.م. د/ ابتسام سعد أمين

 

 :مستخلص البحث

  

إنتقائى لخفض بعض السلوكيات  التعرف على فاعلية برنامج إرشادى إلىهدفت الدراسة الحالية 

( سنوات 8-5) النشاط الذائد( لدى األطفال الصم الذين تراوحت أعمارهم–العدوان ) الالتوافقية

( طفالً وطفلة، وبعد ضبط 30) والملحقين بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالمنيا، وبلغ حجم العينة

عى واإلقتصادى( ألفراد العينة تم تطبيق استمارة المستوى اإلجتما -العمرالزمنى  -الذكاء ) المتغيرات

سنوات كإحدى أدوات القياس القبلى، وتبعه تطبيق ( 8-5) تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم

(، وايتا دلت النتائج t-test) البرنامج اإلرشادى التكاملى، وباستخدام المعامالت الإلحصائية المتمثلة في

اإلرشادى اإلنتقائى التكاملى المقترح في خفض بعض السلوكيات الالتوافقية لدى  على فاعلية البرنامج

 األطفال الصم، ثم طرحت الدراسة عدد من التوصيات.

 

 

 الكلمات المفتاحية: 

 

سلوك النشاط الزائد(، األطفال  –سلوك العدوان ) برنامج إرشادي انتقائى تكاملي، السلوكيات الالتوافقية

 الصم.

                                                           
 جامعة المنيا. –أخصائي أول شئون تعليم و رئيس قسم الخريجين بكلية التربية النوعية  1
  . المنيا جامعة -قاً ساب المبكرة للطفولة التربية كلية المتفرغ وعميد الطفل نفس علم أستاذ 2
 المجتمع وخدمة البيئة لشئون الكلية ووكيل المبكرة التربية للطفولة كلية المساعد الطفل نفس علم استاذ 3

  .المنيا جامعة - سابقاً 
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Selective counseling program to reduse some of unadjusted 

behaviors among the deaf children 

 

Summary of the research: 

 

The present study aimed at identifying the effectiveness of a selective 

counseling program to reduce some inconsistent behaviors (aggression - 

hyperactivity) among deaf children whose ages ranged from (5-8) years and 

enrolled in Al-Amal School for the Deaf and Hard of Hearing in Minya, and 

the sample size reached (30) children and girl. Controlling the variables 

(intelligence - age - social and economic level) of the sample members, a form 

for estimating inconsistent behavior in deaf children (5-8) years was applied as 

one of the pre-measurement tools, followed by the application of the integrated 

counseling program, and by using the statistical parameters represented in (t-

test), The results showed the effectiveness of the proposed selective and 

complementary counseling program in reducing some inconsistent behaviors 

among deaf children. Then the study put forward a number of 

recommendations. 

 

Key words:  

 

an selective, integrative counseling program, inconsistent behaviors 

(aggressive behavior - hyperactive behavior), deaf children. 
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 مقدمة الدراسة:

تعد مرحلة الطفولة مرحلة حرجة نظراً لما يواجهه الطفل من صعوبات في التكيف مع المتغيرات  

وهذه المرحلة تكون أكثر صعوبة بالنسبة للطفل المعاق الذى يعانى من ، لية السريعةالجسمية واالنفعا

و نظراً ألن إدراك الطفل للعالم ، هذه الصعوبات باإلضافة إلى ما يعانيه من تأثير اإلعاقة المصاب بها

في واحدة فإن حدوث خلل  وبالتالي، المحيط به يعتمد على المعلومات التى يستقبلها عبر حواسه الخمس

 يؤثر سلبياً على جميع الجوانب الشخصية السلوكية.، أو اكثر من تلك الحواس الخمس

حيث تشير العديد من الدراسات أن األطفال الصم يعانون من العديد من المشكالت واالضطرابات  

ميالً فيصبحون أكثر ، النفسية والتكيفية التى تؤثر بدورها على مستوى توافقهم النفسى واالجتماعى

كما يسير النضج االجتماعى لديهم بمعدل أبطأ منه لدى السامعين وقد يرجع ، للعزلة وأقل تحمالً للمسؤلية

كما أنهم أكثر عرضة لنوبات الغضب وأكثر ميالً للعدوان ، ذلك إلى الخبرات المرتبطة باالتصال اللفظى

كما تتكون لديهم ، ن التعبير عنهاويرجع ذلك إلى احتياجاتهم المتعددة والقدرة القاصرة ع، الجسدى

، المشكالت الخاصة بالسلوك مثل العدوان والسرقة والرغبة في التنكيل والكيد باالخرين وتوقع االيذاء

، ويتكون لديهم الميل إلى االشباع المباشر والفورى لحاجاتهم بمعنى أن مطالبهم يجب أن تشبع بسرعة

اء والعزله االجتماعية وعدم الثقة بالنفس واالتجاه السلبى نحو باإلضافة إلى التمركز حول الذات واالنطو

 .وأقل إلماماً ومعرفة بقواعد السلوك المناسب، الذات

 ،(190، 2007، سهير كامل) ،(204 :203، 2004، رفعت بهجات) وهذا ما أكدته دراسة كالً من 

، رشاجمال نور الدين) (2008، دانيال هالهان وجيمس كوفمان) ،(36، 2007، رىيإبراهيم الزه)

د السي) ،(2009، غادة مصطفى) ،(2009، أسامة شعبان) ،(2009، منى الحديدى) ،(91:90، 2009

فوزية ) ،(2013 ،سميرة أبو الحسن) ،(309، 2011، عبد المطلب أمين) ،(158، 2010، فهمى

 4*() (633، 2016 ،عبدهللا

من مشكالت في السلوك التوافقى مع مجتمع  وفى ضوء ماسبق نجد أن االعاقة السمعية وما يتبعها

السامعين تفرض على المعاق سمعياً أنواعاً معينة من ردود األفعال الغير مقبولة إجتماعياً تشعرهم 

وتفقدهم الثقة بالنفس فيتولد لديهم شعوراً بأنهم أقل من أقرانهم العاديين األمر ، بفشلهم في اشباع متطلباته

من الدراسات مثل  وهذا ما أكدته العديد من الدراسات ،لوك التوافقي لديهمالس إلى ظهورالذى يؤدى 

)  ،(2012 ،العربى محمد) ،(2010، اسماء فتحى) ،(Stien, Janna, 2008 ستين جانا) دراسة

(Sardar Kadir, Tarmiz & Abdullah,2015، (2016 ،محمد السعيد). 

دية في تخيف حده اآلثار السلبية التى تتركها اإلعاقة ونظراً للدور الكبير الذى تلعبه البرامج اإلرشا 

لما لها من فعالية فى إعادة تأهيلهم من خالل تدخالت عالجية تتناسب مع ، السمعية على األطفال الصم

التي تناولت دور البرامج اإلرشادية ، وهذا ما أكدته نتائج العديد من الدراسات السابقة، أعمارهم النمائية

سهام ) ،(2000 ،جمال عطية) دراسة :ومن أمثلة هذه الدراسات ،لديهمكيات الالتوافقية في خفض السلو

، محمد النجار) ،(2005،أمين فهد) ،(2005 ،ماجدة هاشم) ،(2005 ،شيماء سند)، (2002 ،على

                                                           
 .الصفحة رقم إلى يشير الثاني والرقم النشر، سنة إلى يشير األول الرقم)*(  4
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 ،ناصح حسين) ،(2011 ،شريف محمد) ،(2010، اسماء فتحى) ،(2006 ،بديعة حبيب) ،(2005

 ،هبه إبراهيم) ،(2014 ،مروه السيد) ،(2014 ،رانيا عبد هللا) ،(2013 ،محمد حامد) ،(2012

 (.2017 ،محمود مندوه) ،(2016 ،محمد السعيد) ،(2015، & وأخرونخيرية إبراهيم) ،(2014

 وفى ضوء ماسبق ذكره ارتأت الباحثة ضرورة إعداد برنامج قائم على النظرية التكاملية االنتقائية

والسلوك الالتوافقى الذى تناولته الدراسة ) ،الالتوافقية لدى االطفال الصملخفض بعض السلوكيات 

 .(النشاط الزائد - العدوان :الحالية

  مشكلة الدراسة:

انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من استقراء الباحثة للدراسات السابقة واالدبيات التى تناولت البرامج  

على أهمية الدور الفعال للبرامج اإلرشادية التكاملية فى مساعدة والتي دلت نتائجها ،اإلرشادية التكاملية

األطفال الصم كيفية التغلب على إعاقتهم و إعادة تأهيلهم من خالل تدخالت عالجية تناسب المرحلة 

تلك البرامج على مداخل متعدده واستخدامها أكثر من إلستناد نظراً ، العمرية التى يمرون بها

ومنها ، األطفال الصم منها بما يتالئم مع طبيعة الظاهرة النفسية التى يعانى، جيةاستراتيجية فنية عال

ماجدة ) ،(2005، شيماء سند) ،(2002، سهام على) ،(2000، جمال عطية) دراسةعلى سبيل المثال:

، طه عمر) ،(2006، بديعة حبيب) ،(2005، طارق محمد) ،(2005، أمين فهد) ،(2005، هاشم

محمود ) ،(2009، عبد الحليم محمد) ،(2008، عبير محمد) ،(2008، د المنعمطارق عب) ،(2008

ناصح ) ،(2012، سحر منصور) ،(2011، شريف محمد) ،(2011، حنان مبارك) ،(2010، زايد

، منى أحمد) ،(2014، مروه السيد) ،(2014، رانيا عبد هللا) ،(2013، محمد حامد) ،(2012، حسين

، األمين) ،(2015، عاطف فوزى) ،(2015، خيرية إبراهيم) ،(2014، هبه إبراهيم) ،(2014

 (.2016، محمد السعيد) ،(2015

اآلدبيات التى من إطالع الباحثة على عدد من الدراسات وكذلك فقد انبثقت مشكلة الدراسة الحالية  -

ن أكثر والتي دلت نتائجها على ان م، السلوكيات الالتوفقية الشائعة لدى األطفال الصم، تناولت

العالقات المضطربة مع  -الخوف -القلق النفسي) :السلوكيات الالتوافقية لدى األطفال الصم ما يلى

الشك فى -جمود الشخصية وعدم مرونتها-الصالبة والجفاف فى تعامالته-التمركز حول الذات -اآلقران 

التحدى -التنافس الشديد-ملكالميل للت-العناد-سرعة الملل-عدم القدرة على القيادة أو السيطرة-اآلخرين

عدم التركيز  -االندفاع والتهور -السلوك الفوضوى -عدم االستقرار النفسي-االكتئاب-المستمر للتعليمات

-الشكوى المستمرة من علل نفسية وجسمية-النشاط الزائد -السلوك العدوانى-وسرعة تشتت االنتباه

-االنسحاب-عدم القدرة على الفهم واالستيعاب-سلوك هادف الى جذب االنتباة-انخفاض مستوى الدافعية

رجاء ) ،(2001، فالنتينا الصائغ) دراسةومن أمثلة هذه الدراسات ، السلوك المزعج(-السلوك التخريبى

 ،وحيد مصطفى) ،(2003، الحربى) ،(2002 ،على السيد) ،(2002 ،سهام على) ،(2002 ،شريف

ايدينا ) ،(Weisel ,A& Kamara, A, 2005) ويزل وكامارا) ،(2004 ،ايمان فؤاد) ،(2004

تايرون ) ،(2005، محمد النجار) ،(2005 ،أمين فهد) ،(Edina J, &Marta,E,2005، ومارتا

، احمد حسن) ،(2006، وافىليلى ) ،(Tyron Woolfe & Peter K. Smith, 2006، وبيتر
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بورنا ) ،(Lukomski,2007، لوكوموسكى) ،(Candi M.Davilon, 2007، كاندى) ،(2007

، ستين جانا) ،(Manfred Hintermair , 2008، مانفريد) ،(Poorna et al 2007، وآخرون

Stien , Janna , 2008)، (لونا سميث واخرون ،Lone Percy –Smith , per C.T.et al2008)، 

محمد ) ،(2012 ،روحي مروح عبدات وآخرون) (2011، عالء جمال الربعى) (2010، اسماء فتحى)

 .(2016، د القبانىالسعي

 كما قامت الباحثة بعدد من الزيارات االستكشافية لعدد من مدارس األمل للصم والبكم بمحافظة المنيا -

مدرسة األمل ، مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالبيهو، مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالمنيا)

 دارس األمل للصم والبكم بالمنيا وعددهمم ومعلماترأى السادة معلمي للصم والبكم بملوى( الستطالع 

سنوات  (8-5) لتحديد أنماط السلوك الالتوافقى األكثر شيوعاً لدى األطفال الصم، ومعلمة ( معلماً 115)

وأظهرت نتائج الزيارات االستكشافية أن اكثر ، كعينة استكشافية() ( طفالً وطفلة76) وبلغ عددهم

حيث بلغت  (النشاط الزائد -السلوك العدوانى ) ألطفال الصم هى:لدى االسلوكيات الالتوافقية شيوعاً 

  (%92.17 - %96.52) نسبة شيوع هذه السلوكيات الالتوافقية من

وفى ضوء ما توصلت اليه نتائج الدراسة اإلستكشافية شعرت الباحثة بوجود مشكلة بحثية تتطلب  -

قائم على النظرية التكاملية رنامج ارشادى بوهذا ما دفعها إلى التفكير فى إعداد ، ضرورة معالجتها

 .سنوات (8-5) لدي األطفال الصملخفض بعض السلوكيات الالتوافقية 

"ما فاعلية برنامج إرشادى السؤال الرئيسى اآلتى:مشكلة الدراسة فى  وفى ضوء ماسبق يمكن تحديد

 "؟لدى االطفال الصمبعض السلوكيات الالتوافقية  انتقائى تكاملى في خفض

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في القياسين القبلي والبعدي  -1

سنوات لصالح القياس البعدي ترجع الى البرنامج  (8-5) لمقياس السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم

 ؟التكاملي اإلرشادي

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم فى القياسين البعدي فروق هل توجد  -3

من خالل الوالدين ) سنوات (8-5) الستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم والتتبعي

 لصالح القياس التتبعى؟ (والمعلمين

 أهداف الدراسة:

 :تهدف الدراسة الحالية التعرف على

 .سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيخفض مستوى السلوك  فيشادية دور البرامج اإلر -2

واألدوات ، وأهدافه، وأبعاده، ومبادئه، بناءةوأسس ، فلسفتهوتحديد ، تكاملي إرشاديكيفية بناء برنامج  -3

 .وطريقة التقويم المناسبة، واالستراتيجيات والفنيات المستخدمة، أنشطتهتطبيق  فيالمستخدمة 

 ية الدراسة:أهم

ويمكن تلخيص أهمية الدراسة ، تنبع أهمية الدراسة الحالية من مشكالتها وأهدافها ومتغيراتها وعينتها

 الحالية فيما يلي:
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 أ ـ األهمية النظرية: 

 تتمثل األهمية النظرية للدراسة فيما يلى:

اإلحصائيات إلى أن مصر من الدول  حيث تشير، ـ ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى أهمية العينة التي تتناولها1

التى أكدت أن نسبة من  ،التي يزيد فيها نسبة االصابة بالصمم وذلك وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية

  .22/5/2019بتاريخ  ( مليون شخص7.5) يعانون من الصمم فى مصر بلغ

 التيفجميع الدراسات السابقة ، . ترجع أهمية الدراسة إلى كونها نقطة انطالق من حيث انتهى اآلخرون2

تناولت األطفال الصم القت بضوئها على سلوكياتهم المضطربة والالتوافقية كمحاولة لتعديل هذه السلوكيات 

 ..الالتوافقية من خالل برامج ارشادية او برامج قائمة على اللعب

لتي أوصت بها بعض البحوث ـ ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى كونها تعد استجابة لبعض التوصيات ا3 

والبرامج المقدمة إليها لتعديل ، وأكدت على ضرورة االهتمام بهذه الفئة، والتي درست فئة الصم، المختلفة

 .السلوكيات الالتوافقية

 :ب ـ األهمية التطبيقية 

 تتضح األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في اآلتي:

خفض ة من خالل اهتمامها بوضع برنامج إرشادي تكاملي يهدف إلى تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراس ـ1

 لديهم. النشاط الزائد( -السلوك العدواني ) الالتوافقيمستوى السلوك 

استمارة  ،تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها تقدم أدوات متمثلة في البرنامج اإلرشادي التكاملي ـ2

 سنوات من خالل أولياء األمور والمعلمين. (8-5) لصملدى األطفال ا الالتوافقيتقدير السلوك 

تعد الدراسة الحالية محاولة جديدة لزيادة الرصيد المعرفى من البرامج اإلرشادية التكاملية المقدمة  ـ3

 لألطفال الصم في مرحلة رياض األطفال والتي من الممكن أن يستفيد منها العاملون في مجال الصم.

ة الحالية في إثراء الباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية ورياض االطفال . تتمثل أهمية الدراس4

واالحتياجات الخاصة باألدبيات العربية واالجنبية التى تساعدهم في إعداد البرامج التدريبية والعالجية 

 واالرشادية لتحسين مستوى السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم.

 مصطلحات الدراسة:

 :نامج اإلرشادى التكاملىالبر -1

يقصد بالبرنامج اإلرشادى التكاملى إجرائياً بأنه:"هومجموعة من الفنيات اإلرشادية والعالجية المقدمة 

كل تكاملى بحيث تساهم ويتم انتقاء كل فنية منها بش، من خالل جلسات تبنى كل منها على نظرية معينة

 سنوات"  (8-5) من األطفال الصمفض السلوك الالتوافقى لدى مجموعة كل فنية في خ
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  :السلوك الالتوافقى -2

ردود االفعال والسلوكيات غير المقبولة التي تصدر عن الطفل "اجرائيا بأنه:ويقصد بالسلوك الالتوافقى  

بحيث ال تتماشى مع معايير السلوك ، سنوات بصفة متكررة أثناء تفاعله مع المحيطين (8-5) األصم

وتقدر بالدرجة التى يحصل عليها الطفل ، وتشكل خروجاً ظاهراً عن السلوك المتوقع المقبول فى بيئته

والسلوك الالتوافقى لهذه الدراسة يشمل األبعاد ،األصم بعد اجابته على جميع بنود المقياس المعد لذالك"

  .(النشاط الزائد -السلوك العدواني ) التالية

 األطفال الصم:  -3

األطفال الذين فقدوا حاسة السمع كلية منذ الميالد أو بعده بأنهم: ل الصم إجرائياً األطفاوتُعرف الباحثة 

وال يمكنهم االستفادة من المعينات ، تحول دون تعلمهم اللغة أو الكالم، ألسباب إما وراثية أو مكتسبة

 وليس لديهم أي إعاقات أخرى أو إصابات عضوية مصاحبة.، السمعية

 حدود الدراسة: 

 د الدراسة الحالية فيما يلى:تتمثل حدو

 أ ـ الحدود البشرية: 

تعتمد الدراسة الحالية على التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة حيث يتكون المجتمع األصلي لعينة 

 ( طفالً وطفلة.30) ( وبلغ عددهمسنوات 8 -5) الدراسة من األطفال الصم الذين تتراوح أعمارهم بين

 ب ـ الحدود الزمنية:

تحدد الدراسة الحالية بالفترة الزمنية التي تجرى فيها الدراسة والتي يتم فيها تطبيق برنامج حيث ت

 .م2012-2020وهى بداية الفصل الدراسى األول للعام الدراسى ، الدراسة

 ج ـ الحدود المكانية:

 تمثلت الحدود المكانية للدراسة الحالية مدرسة األمل للصم والبكم بمحافظة المنيا.

 :ار النظري للدراسةاالط

  :البرامج اإلرشادية االنتقائية التكامليةالمحور األول:

تلعب البرامج اإلرشادية دوراً هاماً في مساعدة الطفل األصم في التغلب على إعاقته وإعادة تأهيله من  

 مداخل متعددة نظراً العتمادها على، تناسب المرحلة العمرية التي يمر بها خالل تدخالت عالجية

التي يعانى منها  بما يتالءم مع طبيعة الظاهرة النفسية، واستخدامها أكثر من استراتيجية فنية عالجية

ومن هنا ارتأت الباحثة ضرورة إلقاء الضوء على بعض األدبيات التي تناولت البرامج ، العميل

 والتي يتم تناولها كما يلى:، اإلرشادية التكاملية

  :كامليتعريف االرشاد االنتقائي الت

( اإلرشاد االنتقائي التكاملي بأنه " منظومة ذات طابع متسق من 5 :2002، حسام الدين عزب) عرف

إال أن انتقاء هذه الفنيات ، تنتمى فيها كل فنية إلى نظرية عالجية خاصة بها، الفنيات اإلرشادية العالجية

ويتم ، اب شخصية العميليتم بشكل تكاملي بحيث تسهم كل منها في عالج جانب من جوانب اضطر
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انتقاء هذه الفنيات لتشكل منظومة تكاملية بالرجوع إلى تشخيص دقيق لحالة العميل لتحديد أفضل الفنيات 

 ومدى مالئمتها للخطة العالجية ولطبيعة االضطراب أو المشكلة السلوكية ".

بين عدة أساليب أو عدة " الجمع  ( االرشاد االنتقائي التكاملي بأنه127 :2002، كمال سيسالم) عرف

وذلك بدالً من االعتماد على أسلوب واحد ، نظريات في التعامل مع االضطرابات السلوكية عند األفراد

 .أو نظرية واحدة "

( أن اإلرشاد االنتقائي التكاملي يعد عملية مساعدة للمسترشدين 31 :2011، فاطمة محمد) وترى

، ت النظريات اإلرشادية المعروفة في تحليل وحل مشكالتهمباستخدام نظام مرن يجمع بين مالمح وفنيا

 والمواقف التى يتعرضون لها بحيث يشمل جميع جوانب شخصياتهم.

( اإلرشاد االنتقائي التكاملي بأنه " منظومة ذات طابع خاص متسق 215: 2014، هالة خير ) وتعرف

إال أن انتقاء هذه ، ظرية عالجية خاصة بهابحيث تنتمى فيها كل فنية إلى ن، الفنيات اإلرشادية والعالجية

، الفنيات يتم بشكل تكاملي بحيث تسهم كل منها في عالج جانب من جوانب اضطراب شخصية العميل

ويتم انتقاء هذه الفنيات لتشكل منظومة تكاملية بالرجوع إلى تشخيص دقيق لحالة العميل لتحديد أفضل 

 .الفنيات ومدى مالئمتها للخطة العالجية

 :تعقيب الباحثة

ترى الباحثة أن االرشاد االنتقائي اسلوب إرشادي حديث يتسم بالجدة واالبتكار كما انه يشجع المرشد  

النفسي على استخدام ابداعه وينمى أصالته ومرونته من خالل التوفيق بين مجموعة من الفنيات 

قمة  الي فإن االنتقائية أو التكاملية هىوبالت ،اإلرشادية ذات الفاعلية في التغلب على االضطرابات النفسية

وتراعى االختالفات والفروق والتغيرات في ، النضج اإلرشادي حيث تتكامل فيه الفنيات اإلرشادية

لها مبادئ ، وهو توجه حديث لإلرشاد النفسي يضم عدة نظريات، المواقف والمشكالت الخاصة بالعميل

أنه ال توجد نظرية إرشادية واحدة قادرة بمفردها على  جاءت مستندة على فكرة، واستراتيجيات فعالة

وهذا ، التعامل بالدرجة نفسها من الكفاءة والفعالية مع المشكالت المتعددة للمسترشدين وشخصياتهم

  يتطلب من المرشد أن يتحرى الدقة في انتقاء النظرية األنسب لطبيعة المشكلة التي يعانى منها العميل.

 :- االنتقائي –لى ظهور اإلرشاد التكاملي العوامل التي أدت إ

إلى وجود عوامل أدت إلى ضرورة اللجوء إلى اتباع  ((Gold & Stricker,2006يؤكد كل من 

 :االتجاه التكاملي االنتقائي تتمثل فيما يلى

 الزيادة المستمرة في عدد مدارس اإلرشاد النفسي. -1

 ألى مدخل من مداخل اإلرشاد النفسي بشكل منفرد.نقص الدعم العلمي الكامل للفعالية الفائقة  -2

فشل أية نظرية من نظريات اإلرشاد النفسي في التوضيح والتنبؤ بالمرض والشخصية والتغير  -3

 السلوكي بشكل كامل.

 النمو السريع في مجموعة متنوعة من أنواع اإلرشاد النفسي وأهمية اإلرشاد النفسي قصير المدى. -4

ر بين اإلكلينيكيين والدارسين والذى أدى إلى زيادة االستعداد وإتاحة الفرصة الكبرى االتصال الكبي -5

 في التجريب.
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 دعم آثار الحقائق غير الهامة لمجموعة قليلة من اإلكلينيكيين ألنواع اإلرشاد النفسي طويل المدى. -6

 بالنتيجة اإلرشادية. تحديد العوامل الشائعة في كل أنواع اإلرشاد النفسي والتي كانت مرتبطة -7

نمو المنظمات والمؤتمرات والمجالت المتخصصة والمخصصة لدراسة اإلرشاد النفسي االنتقائي  -8

 بشكل تمهيدي.

  :أهداف اإلرشاد االنتقائي التكاملي

 ( 37 ،2009 ،عبدهللا الشهرى) ،(91 ،2001، وعبد المجيد نيازى، صالح أبوعبادة) يرى كالً من

  :د االنتقائي التكاملي تتمثل فيما يلىأن أهداف اإلرشا

 تغيير السلوك السلبى إلى سلوك إيجابي. -1

 تغيير المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية. -2

 تغيير األحاسيس السلبية إلى إيجابية. -3

 تغيير الصور العقلية السلبية للذات إلى صور إيجابية. -4

 جوانب منطقية. تغيير الجوانب المعرفية غير المنطقة إلى -5

 تصحيح األفكار الخاطئة. -6

 إكساب العميل المهارة في تكوين عالقات اجتماعية طيبة. -7

التركيز على تنمية االعتماد على النفس وتحمل المسئولية لدى المسترشد من خالل جعله يتحمل  -8

 مسئولية حياته.

 وكل بحسب قدرته واستطاعته. مساعدة المسترشد للوصول إلى أعلى مستويات األداء الوظيفي -9

 مساعدة المسترشدين لتحقيق وإنجاز أهدافهم الشخصية. -10

 .مساعدة المسترشدين للتحرك من مستوى خبرتهم وأدائهم الحالي إلى مستوى أعلى منه -11

 :المبادئ واألسس التي يستند عليها اإلرشاد االنتقائي التكاملي 

( أن اإلرشاد االنتقائي التكاملي يستند على عدة 278-276 :2010، سيد عبد العظيم وآخرون) يشير 

  :مبادئ تتمثل فيما يلى

بمعنى أن لكل شخص فرديته وبالتالي يجب تنوع األساليب اإلرشادية ، التركيز على مبدأ الفردية -1

 المستخدمة في العالج.

عن مشكلة العميل والتعامل يوجد العديد من الطرق واالستراتيجيات اإلرشادية المتاحة لتكون فكرة  -2

 ومع هذا ال يمكن اعتبار طريقة بعينها هي األفضل.، معها

ولكن هناك بدائل تكون أفضل ، يوجد العديد من البدائل اإلرشادية لكل مشكلة يعانى منها العميل -3

 وأنسب للعميل من غيرها.

جديداً فعاالً قائماً على التالحم  بحيث تصبح شكالً ، الدمج بين األشكال والفنيات العالجية المختلفة -4

 والتناغم واالنسجام بينها.

 .وتمكن المعالج أو المرشد منهما، يتضمن استخدام نظريتين عالجيتين على األقل -5



 م( 2021( )ابريل 2(  ج )1( العدد )18المجلد )     كلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة المنيا         مجلة التربية وثقافة الطفل 

 2682 -4590الترقيم الدولي الموحد األلكتروني                                       2537-0251الترقيم الدولي الموحد للطباعة 

56 

 

مع  إن السلوك اإلنساني يتأثر بعوامل وراثية وبيولوجية وبيئية وتتمثل في العالقات الشخصية -6

 وفى عملية التعلم من خالل اآلخرين.، افية واالجتماعية المحيطة بهاالخرين وفى الظروف البيئية الثق

إن االضطراب النفسي أو الشخصية غير المتكيفة ترجع إلى تعلم غير مناسب وإدراك لنماذج سلوكية  -7

أو تصارع بينها تجعل ذاكرة الفرد عاجزة عن إمداده ،وإلى نقص في المعلومات او خطأ فيها، غير سوية

ويظهر االضطراب في استجابات انهزامية غير ، مل مع المواقف االجتماعية المختلفةبطرق التعا

 توافقية.

وأنه يتطلب التعامل مع كل مشكلة أو ، ان المضطربين نفسياً يعانون من مشكالت متعددة ومحددة -8

، مختلفةعرض بأساليب عالجية ثبتت فاعليتها بغض النظر عن انتماءات هذه األساليب إلى النظريات ال

بمعنى استخدام الطرق ، بمعنى استخدام الطرق الفاعلة الصادقة من كل المدارس إلى النظريات المختلفة

 الفاعلة الصادقة من كل المدارس بما يستجيب لحاجات المسترشد ويمكنه من حل مشكالته.

لشخص آخر وال تصلح ، فقد تصلح طريقة عالجية لشخص ما، إن كل مريض يعتبر فريداً من نوعه -9

 يعانى من نفس المشكلة وذلك لتفرده وتميزه في خصائص وأسباب اضطرابه.

  االستراتيجيات التي يتضمنها اإلرشاد االنتقائي التكاملي:

( أن لإلرشاد االنتقائي التكاملي استراتيجيات 278 -277، 2010، سيد عبد العظيم وآخرون) يرى

 متعددة يستخدمها المرشد تتمثل فيما يلى:

  :استراتيجيات العالقة -1

والتأكيد على بعض األهداف ، حيث تركز على تكوين العالقة اإلرشادية بين المرشد والمسترشد

وخلق مناخ ، وقبول العميل، واالحترام، والسلوكيات التي يجب تحقيقها من جانب المرشد مثل اإلنصات

 .مليء بالثقة واألمان

 استراتيجيات المقابلة: -2

ومن ، واستخدام األسئلة وغيرها، ووضوح المشكلة، لمرشد فيها تحديد اهداف اإلرشادويكون دور ا

 والرغبات المستقبلية وغيرها.، وتحديد اآلمال، جانب العميل فإنه يوضح أبعاد وأسباب المشكلة

  :استراتيجيات القياس -3

، اس حاجات العميلوقي، يقوم فيها المرشد بتحديد األهداف والسلوكيات وتشخيص وتحديد المشكلة

ويقوم العميل من خالل هذه األهداف والسلوكيات بشرح المشكلة ، وتحديد الفنيات المناسبة للعميل

 وتحديد ما لديه من اتجاهات واهتمامات وقدرات.، وتوضيحها

 استراتيجيات توليد األفكار:  - 4

الالزمة لتوليد البدائل المختلفة ومساعدة يسعى فيها المرشد لتحديد الفنيات السلوكية والمعرفية واالنفعالية 

يسعى العميل إلى اكتشاف االختيارات الواقعية المتاحة وتوليد ، العميل على تحديد االختيارات المتاحة

، وتنمية األفكار القابلة للتطبيق والتى تؤدى إلى التحسن وتغيير التفكير، البدائل المعرفية والسلوكية

 بأخرى واقعية. واستبدال األفكار المشوهة

 :استراتيجيات إدارة السلوك -5
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ومساعداً للعميل ، ومدعماً ، وموجها، ومالحظاً ، ومعلماً ، يقوم فيها المرشد بأدوار متنوعة فيكون معالجاً 

 والتعامل مع الظروف البيئية واالجتماعية والجسمية.، على تغيير تفكيره وتعديل سلوكه غير المتكيف

 واإلنهاء:  استراتيجيات التقييم -6

وإنهاء الجلسات ، وتلخيص األهداف والسلوكيات التى يحققها المرشد في تقييم فعالية اإلرشاد ونتائجه

في حين يسعى العميل إلى اكتساب الفهم الجيد لما آل إليه ، وإعداد نظام كفء وفعال للمتابعة، اإلرشادية

 .مناقشتها أثناء عملية اإلرشاد وإدراك جوانب النمو والتعليم اإليجابية التى تم، اإلرشاد

 البرامج اإلرشادية االنتقائية التكاملية:تعقيب على المحور األول:

البرامج اإلرشادية  -من خالل العرض السابق ألدبيات الدراسة الحالية التي تناولت المحور األول 

العالقة التي تنشأ بين البرامج اإلرشادية هي ذلك اإلطار العام الذى ينسق يتضح لنا أن  -التكاملية 

تختلف باختالف المشكالت ، حيث يستخدم فيها المرشد طرق وأساليب عالجية مختلفة، المرشد والعميل

على أن يكون لهذا البرنامج أهدافاً عامة تتمثل في عالج ، السلوكية واالنفعالية التي يعانى منها العميل

و يتم تحقيق هذه األهداف من ، الشخصي والنفسيمساعدته على تحقيق التوافق ، تعديل سلوكه، العميل

ويتطلب ذلك من المرشد أن يراعى مجموعة من المعايير والمبادئ لبناء برنامجه ، خالل الجلسات

  .اإلرشادي

 األطفال الصم:اني:المحور الث

 تعريف األطفال الصم:

 وفيما يلى عرض لبعض هذه التعريفات:، تعددت وتنوعت تعريفات األطفال الصم

( الطفل األصم بأنه: ذلك الطفل الذى تمنعه إعاقته السمعية من اكتساب 24: 2004،أحمد عفت ) يعرف

 المعلومات اللغوية عن طريق حاسة السمع باستخدام السماعات الطبية أو بدونها.

ويعانى من ، ( الطفل األصم بأنه: من ُحرم من حاسة السمع17: 2005،مدحت أبو النصر ) ويعرف

 مما يحول دون استخدامه لهذه الحاسة فى التواصل مع اآلخرين بشكل عادى.، لقدرة السمعيةضعف فى ا

( الطفل األصم بأنه: ذلك الطفل الذي 7: 2006،وزهره الدقاق، إبراهيم القريوتى ) ويعرف كٍل من

ديسيبل مما يحول دون تمكنه من المعالجة الناجحة  70يعانى من فقدان سمعى يصل إلى أكثر من 

لمعلومات اللغوية من خالل جهاز السمع وحده سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها و تفقد حاسة ل

 السمع لديه وظيفتها ألغراض الحياة العادية.

أو أصيب ، ( الطفل األصم بأنه: ذلك الطفل الذى ولد فاقداً لحاسة السمع150: 2010،السيد فهمى ) ويعرف

وال ، اب أو تعلم الكالم وترتب على ذلك عدم قدرته على االستفادة من السماعبالصمم في طفولته قبل اكتس

 يستطيع فهم الكالم المنطوق أو اكتساب اللغة أو التعلم بالطريقة العادية.

نجد اتفاقاً بين جميع التعريفات على أن ، من خالل العرض السابق للتعريفات التي تناولت الطفل األصم

وعلى التركيز على المراحل ،  يستفيد بحاسة السمع نهائياً في أغراض الحياةالطفل األصم هو الذى ال

حيث إن أكثر المراحل خطورة هى مرحلة ما قبل الميالد أو في ، التي يفقد عندها الطفل حاسة السمع
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ألثار واتفقت أيضاً على التأكيد على ا، السنوات األولى قبل تعلم الطفل الكالم أو بعد تعلم الكالم مباشراً 

 .المترتبة على فقدان حاسة السمع

 خصائص األطفال الصم:

، لألطفال الصم خصائص يشتركون فيها مع من هم في مثل مرحلتهم العمرية من األطفال العاديين

، واالجتماعية، وتؤثر على كافة مناحي حياتهم الشخصية، وأخرى تفرضها عليهم طبيعة إعاقتهم السمعية

وما تسببه اإلعاقة السمعية من تأثيرات على ، عرٍض ألهم خصائص األطفال الصم وفيما يلي، والتعليمية

 الجوانب المختلفة لشخصية األصم.

 ـ خصائص النمو اللغوي:1

أن من أخطر النتائج  (90.91 :2010، خليل المعايطة) ،(39: 2009، أسامة الروسان) يذكر كالً من

حيث يرتبط فهم اللغة ، اللغة اللفظية وتأخر النمو اللغويالمترتبة على اإلعاقة السمعية االفتقار إلى 

وإخراجها ووضوح الكالم بالطبع بدرجة الفقدان السمعي فالمصابون بالصمم الشديد والحاد وال سيما قبل 

 .سن الخامسة

 ـ الخصائص المرتبطة بالتحصيل األكاديمي:2

أحالم ) ،(124: 2001، عبدالرحمن سليمان) ،(13ـ12: 2001، محمد صديق) يذكر كالً من

، عبدالمطلب أمين) ،(165 :2003، وكولين اورورك، رونالد كوال روسو) ،(111: 2003، عبدالغفار

( أن اإلعاقة السمعية تترك 146: 2009، إبراهيم شعير) ،(86: 2006، أيمن مدكور) ،(320: 2005

وعدم القدرة ، والقابلية للتشتت، يزأثاراً سلبية على صاحبها تتمثل فى ضعف القدرة على االنتباه والتمي

وكذلك االنخفاض ، وضعف القدرة على استدعاء ما تعلمه الطفل األصم، على اتباع التعليمات والنسيان

وعدم القدرة على ربط ، سرعة النسيان، ومحدودية القدرة على القراءة، الملحوظ في النمو اللغوي

ن الطبيعي أن تتأثر الجوانب التحصيلية لألصم حيث أنه م الموضوعات الدراسية مع بعضها البعض

وذلك بسبب اعتماد هذه الجوانب اعتمادا أساسياً على ، وبخاصة فى مجاالت القراءة والكتابة والحساب

لذا فالبد من إتباع طرق وأساليب خاصة تتناسب مع طبيعة ، فتتدهور مهارات القراءة لديه، النمو اللغوي

مع ، غباتهم وتشبع احتياجاتهم وتؤكد على تحقيق ايجابياتهم أثناء التعليمإعاقتهم وتتفق مع ميولهم ور

واستخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة مع عرض المحتوى التعليمي بطرق متعددة ، مراعاة التكرار

 .ومتنوعة ومشوقة كاستخدام الحاسوب واستخدام طريقة مسرحة المناهج وغيرها للتغلب على النسيان

 نمو االجتماعي واالنفعالي:ـ خصائص ال3

، سرى بركات) ،(52 :2007، أحمد سعيد، عصام نمر) ،(206: 2004، عادل عبدهللا) ويشير كالً من

( أن األطفال الصم يعانون من قصور واضح فى قدراتهم على 289 :2013سهير كامل ) ،(125 :2010

مع قصور واضح جداً فى ، جانبهم نتيجة لعدم النضج االجتماعي من، التواصل االجتماعي مع اآلخرين

وتظهر المخاوف ، كما يظهرون األطفال الصم عجزاً واضحاً في تحمل المسئولية، المهارات االجتماعية

كما يميلون ، بصورة واضحة لدى البنات المعاقات سمعياً وأكثر هذه المخاوف هى الخوف من المستقبل

عانون بدرجة كبيرة من سوء التوافق الشخصي وي، األطفال الصم إلى اإلشباع المباشر لحاجاتهم
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بعدم الخضوع  ويتصفون، واالجتماعي كما يشعرون بالقلق واالضطراب في عالقتهم مع باآلخرين

 .وانخفاض مستوى الطموح لديهم، للقواعد واألوامر الصادرة من السلطة

 ـ الخصائص الجسمية والحركية:4

يختلف الطفل ذوى اإلعاقة السمعية عن الطفل  أنه ال (173، 2009، حسن حسان وآخرون) يؤكد

وذلك من حيث ، فكل منهما يمر بمراحل النمو نفسها التي يمر بها اآلخر، العادي في الخصائص الجسمية

 معدل النمو وسرعته وكذلك التغيرات الجسمية 

 ـ الخصائص العقلية والمعرفية:5

 ( أنه271 :2013، د هللا عبد الظاهرعب، على مصطفى) ،(144:145، 2009، إبراهيم شعير) يرى 

حيث يرى أصحاب وجهة ، توجد وجهتا نظر مختلفتان حول طبيعة الخصائص العقلية للمعاقين سمعياً 

بينما يرى أصحاب ، النظر األولى أن اإلعاقة السمعية تؤثر سلبياً على القدرات العقلية للفرد المعاق

وفى ، ة بين اإلعاقة السمعية والنمو العقلي المعرفي للفردوجهة النظر األخرى أنه ال توجد عالقة تالزمي

ضوء ما أظهرته الدراسات المتخصصة من نتائج تؤكد على التأثير السلبي لإلعاقة السمعية على قدرات 

وذلك نتيجة للنقص الذي تفرضه اإلعاقة السمعية على تفاعل المعاق مع ما يحيط به في ، األصم العقلية

مما يترتب عليه العديد من أوجه القصور في مدركاته ومحدودية في مجاله ، حسيةالبيئة من مثيرات 

 المعرفي مما يؤدى إلى تأخر في النمو العقلي لألصم مقارنة بأقرانه العاديين. 

في ضوء العرض السابق يتضح أن اإلعاقة السمعية تترك آثارها السلبية على جميع مجاالت النمو 

إنما يختلف ، ن الطفل األصم ال يختلف عن الطفل العادي في القدرات العقليةوأ، المختلفة للطفل األصم

حيث يفقد الطفل األصم القدرة على مشاركة اآلخرين ، عنه في النواحي النفسية واالنفعالية واالجتماعية

كما أنه كثيراً ما يُخفق فى اكتساب الخبرات ، وتكوين عالقات ناجحة معهم خاصاً العاديين السمع

نظراً لما تسببه اإلعاقة السمعية الشعوًر بالنقص والقصور والدونية ، جتماعية بصورة صحيحةاال

  .األمر الذى يؤثر على توافقه الشخصي واالجتماعي، والعجز

 :اآلتيمن خالل العرض السابق ألدبيات الدراسة الحالية التي تناولت األطفال الصم ترى الباحثة 

تعريفات التي تناولت األطفال الصم إال أنها جميعاً تتفق على أن األطفال على الرغم من تعدد وتنوع ال

الصم يعانون من العجز عن التحدث والكالم بسبب فقدهم لحاسة السمع مما يعوق حياتهم أن تسير 

 األمر الذى يعوق توافقهم االجتماعي والنفسي وينعكس ذلك على سلوكهم وتفاعالتهم ،بصورة طبيعية

 :الالتوافقيالسلوك ث:ثالالالمحور 

يجعل له بناًء نفسياً خاصاً به يختلف عن غيره من األطفال  مما الشك فيه أن افتقاد الطفل لحاسة السمع

مما يولد لديه ، ويعجز عن التوافق مع النفس واآلخرين، حيث تضطرب صورته عن ذاته، العاديين

ة عدد من السلوكيات الالتوافقية صور فيتظهر  والتيالعديد من المشكالت النفسية والسلوكية 

مما يجعله فى أشد الحاجة إلى برامج خاصة تساعده ، ويتدنى تقديره لذاته، والنشاط الزائد، كالعدوانية

وفى ضوء ما سبق يتم إلقاء الضوء ، واالجتماعي مع أفراد المجتمع الذى يعيش فيه النفسيعلى التوافق 

 السطور التالية:على المحور الرابع للدراسة الحالية في 
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 :الالتوافقيتعريف السلوك 

بأنه " هو ذلك النمط  الالتوافقي( السلوك 5: 4، 2008، بطرس حافظ، سهير كامل) يعرف كالً من 

أو قيم المجتمع ، الذى تنتهك فيه حقوق اآلخرين العدوانيوغير  العدوانيالثابت والمتكرر من السلوك 

على أن ، ووسط الرفاق وفى المجتمع أو المدرسةالبيت  فيلطفل أو قوانينه المناسبة لسن ا، األساسية

 .يكون هذا السلوك أكثر من مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزاحات األطفال والمراهقين

بأنه:  الالتوافقيالسلوك  (15. 13 :2016 ،بدر احمد جراح، محمد حسن القرا) ويعرف كالً من 

، وله مدة حدوث، وتظهر بشكل متكرر، مألوف أو متوقع مجموعة أنماط سلوكية منحرفة وشاذه عما هو

أما ، يتكرر فيها السلوك غير المرغوب فيه التيويشير التكرار إلى عدد المرات ، وطوبوغرافية، وشدة

أما الشدة فتشير إلى قوة ، يقضيها الطفل للقيام بالسلوك غير المرغوب فيه التيالمدة فتشير إلى المدة 

إذا كانت شدته متطرفة بمعنى أن يكون قوياً جداً أو  ال توافقياحيث يعتبر السلوك ، الالتوافقيالسلوك 

، الالتوافقيأما الطوبوغرافية فتشير إلى الشكل الذى يأخذه جسم الطفل عند تأديته السلوك ، ضعيفاً جداً 

مدى ، هو الموقف الذى حدث في، الالتوافقيمع األخذ بعين االعتبار عمر الطفل الذى قام بالسلوك 

  .مالءمته لثقافة مجتمعه

 : السلوكيات الالتوافقية موضوع الدراسة الحالية

 :العدوانيالسلوك  (1)

 يرجع ذلك الى، تنتشر بين مجتمع الصم التيمن أكثر السلوكيات الالتوافقية  العدوانييعتبر السلوك  

طفل األصم باآلخرين مما وما يترتب عليها من صعوبة اتصال ال، تفرضها اإلعاقة السمعية التيالقيود 

عدة  العدوانيوللسلوك ، عدوانييؤدى إلى شعوره باإلحباط والنقص الذى يظهر في صورة سلوك 

او يظهر في صورة استخفاف باآلخرين ، فقد يظهر في صورة لفظ أو فعل، وأشكال مختلفة مظاهر

لتحطيم وإلحاق األذى والسخرية منهم والتشاجر والمهاجمة والتخريب والضرب والركل والتدمير وا

وتحاول الدراسة الحالية إلقاء مزيداً من الضوء على مفهوم السلوك ، بالذات وباآلخرين والمعنوي المادي

 :اآلتيمن خالل  العدواني

  :العدوانيتعريف السلوك  

مقصود يصاحبه ، عدائي، بأنه سلوك عنيف العدواني( السلوك 35، 2003، إجالل سرى) ترى 

نحو شخص أو حيوان أو ، Aggressor (معتدى) وممارسة القوة من جانب شخص ،كراهية وغضب

وهو هجوم معاد موجه نحو شخص ما أو ، والنفسي الماديوإلحاقه باألذى والضرر ، (ضحية) شيء

وهو سلوك يخالف معايير ، بغرض إنزال عقوبة به، ما كرغبة في االعتداء على اآلخر أو إيذائه شيء

 لمتفق عليه.ا االجتماعيالسلوك 

هو سلوك متعلم أو مكتسب عبر التعلم  العدواني( ان السلوك 253، 2015، سامى محمد) ويرى

الطفل االستجابة للمواقف المختلفة  حيث يتعلم Social Learning االجتماعيوالمحاكاة نتيجة للتعلم 

 سود داخل أسرة الطفل.ت التيوهذا يعود لنوعية العالقة ، بطرق متعددة قد تكون بالعدوان أو التقبل
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يظهر على شكل اعتداء  العدواني( أن السلوك 21 :20، 2016، بدر احمد، محمد حسن) ويشير كالً من

، اللفظي باالعتداءأو ، باآلخرين الماديوإلحاق األذى  الجسديكاالعتداء ، على االخرين بأشكال مختلفة

ويحاول الطفل السيطرة على أقرانه أو ، بإظهار المخاصمة الرمزياو بالعدوان ، كالسباب والشتائم

فإن العدوان يمكن أن يوجه إلى ، وفى حاالت األطفال األكبر سناً ، إزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلط عليهم

وقد استفادة ة الباحثة من التعريفات  ،ثم يتطور ليوجه هذا العدوان إلى المجتمع، المعلم أو المدرسة

الباحثة السلوك العدوانى تعرف  حيث، العدوانيللسلوك  ئياإلجراالسابقة في وضع التعريف 

سنوات يالحظ بشدة ويتكرر  (8-5) هو كل سلوك لفظى أو غير لفظى يقوم به الطفل األصم":إجرائياً 

ويشكل خروجاً ظاهرياً عن ، بصفة مستمرة ينتج عنه الحاق الضرر بنفسه وباآلخرين واألشياء من حوله

وتقدر بالدرجة التى يحصل عليها الطفل ، والمجتمع الذى يعيش فيه، ى اليهامعايير الجماعة التي ينتم

 .األصم في األداة الُمعده لذلك

  :لدى األطفال الصم العدوانيالنظريات المفسرة للسلوك  

  :النفسينظرية التحليل  -1

غريزة ) يفترض فرويد وجود غريزتين رئيسيتين عند اإلنسان هما (82، 2009 ،اسامة فاروق) ذكر

كما يرى أن عدوان الفرد على نفسه أو على غيره تصريفاً طبيعياً ، (وغريزة العدوان، الحب والجنس

لذا فإن العدوان من وجهة نظره تدميراً للذات ، تنبهه وتلح في طلب اإلشباع التيلطاقة العدوان الداخلية 

  .اتل اآلخرينفالمرء يق، ثم يتجه إلى الخارج نحو الموضوعات البديلة، في األصل

 العدوان:–نظرية اإلحباط  -2

، أن العدوان أمراً ناجماً عن اإلحباط االتجاهأنصار هذا ( أن 84 .83، 2011، عادل يوسف) يرى 

بحيث أكدت أن اإلنسان ، ثم تعدلت فروض هذه النظرية، فطرية لإلحباط استجابةواعتبروا العدوان 

 حباط يؤدى للعدوان في وجود شرطين هما: فاإل وبالتالي، يعتدى بالعدوان دون إحباط

 العدوان يحدث إذا كان اإلحباط يحدث بطريقة متعسفة وال معنى له. :الشرط األول

، عندما يكون العدوان فعاالً في التخلص من العقبات التى تعترض طرق إشباع الحاجات :الثانيالشرط 

يعانيه الطفل األصم من اإلحباط المستمر نتيجة  حيث أنه نظراً لما، وتتبنى الباحثة هذه النظرية وتؤيدها

كمحاولة منه إلثبات ، لفشلة في تحقيق مطالبه وعجزة عن التعبير عن رغباته يلجأ إلى العدوان والعنف

  .ذاته أو التنفيس عن رغباته

 :االجتماعينظرية التعلم  -3

، (88 :87، 2011 ،سفعادل يو) ( ‘696 ،2001 ،وعبد اللطيف محمد، معتز سيد) ذكر كالً من 

كما ، يعتمد على التقليد والتعزيز، اجتماعيينتج عن تعلم  العدوانيأن السلوك  االتجاهيرى أنصار هذا 

وهذا ، يكتسبه الطفل اجتماعيسلوك  أيعن  ال يختلفيعتبر سلوكاً متعلماً مكتسباً  العدوانيأن السلوك 

، يثابون عليها التيلبعض أعمال الطفل العدوانية  النمط من أنماط السلوك يعتمد على التعزيز المباشر

حيث يكتسب الطفل سلوكاً جديداً من خالل مشاهدتهم لسلوك ، االجتماعيويعتمد أيضاً على التقليد 
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ويرى باندورا أن هناك ثالثة مصادر يتعلم منها الطفل بالمالحظة ، أشخاص آخرين في البيئة نفسها

 ذج الرمزية كالسينما والتليفزيون.وتأثير النما، وتأثير األقران، سرىوهى التأثير األ، العدوانيالسلوك 

فقد يرجع حدوثه إلى عوامل  العدوانيتفسير السلوك  فييتضح مما سبق اختالف النظريات :تعقيب

دوافع  العدوانيللسلوك  اعتبارإال أن جميعها يتفق في ، فطرية وراثية أو يرجع إلى عوامل اجتماعية

ضار بالفرد والمجتمع إال أن  العدوانيوتحدد نوعه وأنه على الرغم من كون السلوك  وبواعث تنظمه

، حدوثه جميع العوامل االجتماعية فيكما تشترك ، شكل أمر هام للصحة النفسية أي فيتنفيسه 

البيولوجية وإلى جانب اتجاهات أخرى حيث يساهم كل اتجاه من هذه االتجاهات بجانب أو ، السيكولوجية

إحداث  فيوإن تفاوتت هذه االتجاهات فيما بينها من حيث الكم والكيف  العدوانيحدوث السلوك  فير أكث

لدى المعاق  العدوانيالعدوان لتفسير السلوك  فيوسوف تتبنى هذه الدراسة نظرية اإلحباط ، هذا السلوك

لى إقامة عالقات سمعيا ألن األصم يعانى من اإلحباط لعدم قدرة من حوله على فهمه وعدم قدرته ع

 .اجتماعية

 : Hyperactivity النشاط الزائد (2)

يترتب  والتي، يعد اضطراب النشاط الزائد من السلوكيات الالتوافقية األكثر شيوعاً بين األطفال الصم

كصعوبة ضبط مستوى النشاط وصعوبة االنتباه وصعوبة التحكم في ، عليها العديد من المشكالت

يؤثر على  وبالتالي، وعالقاتهم باألقران، مما يؤثر على حياتهم اليومية ديميواألكا الوظيفي األداءين

ولمعرفة المزيد عن ماهية النشاط ، يعيشون فيها التيالمهارات األساسية الالزمة للتكيف مع البيئة 

  :من خالل السطور التالية، الزائد

  :تعريف النشاط الزائد 

ذلك الطفل الذى ( الطفل زائد النشاط بأنه "18 :2014 ،احمد ابتسام ،عبد الفتاح على) يصف كالً من 

يكون مندفعاً دائماً فيتصرف قبل التفكير ويكون مزعجاً باستمرار ألقرانه ومدرسيه ولديه صعوبة في 

، ويترك العمل بدون إكماله، ويتنقل بسرعة من نشاط إلى آخر، التركيز في المهمة لفترة من الوقت

منبوذاً من اآلخرين  ،ويبدو غير قادرين على أن يظل جالساً ، لديه مرتفعاً ويكون مستوى النشاط 

 أما في المنزل فإنه يوصف بالقصور في اتباع متطلبات الوالدين وتعليماتهم ".، ومتطفل

زيادة كمية الحركة النشاط الزائد لدى الطفل بأنه " (276 .275 :2015، احمد عبد اللطيف) ويعرف

حيث يتحرك حركات عضلية مفرطة ، ويسبب إزعاجاً لآلخرين، ما يعوق تكيفهوالنشاط لدى الطفل ب

فإن الطفل زائد النشاط يعانى من ارتفاع مستوى النشاط الزائد بصورة غير  وبالتالي، تبدو غير هادفة

وعدم القدرة على ، وعدم ضبط النفس، وعدم القدرة على تركيز االنتباه لمدة طويلة، مقبولة اجتماعياً 

 ."فهو غير مقبول اجتماعياً  وبالتالي، ووالديه، ة عالقات اجتماعية طيبة مع الزمالءإقام

الزيادة الملحوظة جداً ( أن النشاط الزائد هو تلك "73 :2016 ،بدر احمد ،محمد حسن) ويرى كالً من

وقد استفادة الباحثة من استعراض  ".الطبيعيتخرج عن حدود المعدل  الحركيفي مستوى النشاط 

ونظراً  لألطفال الصم الالتوافقيالسلوك  استمارةبنود  تعريفات السابقة للنشاط الزائد في إعداد وصياغةال
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فإن للنشاط الزائد عدة اسباب تؤدى إلى ظهوره ، لتعدد والتعريفات التى تناولت مفهوم النشاط الزائد

  :يتم تناولها كما يلى والتي

 :األسباب المؤدية الى حدوث النشاط الزائد

إلى حدوث النشاط  تؤدى التيأن اهم مسببات  (75 :2016 ،بدر احمد ،محمد حسن) ويرى كالً من

  :الزائد ما يلى

نقص ، صعوبات الوالدة، األسباب العضوية نتيجة تعرض الدماغ خالل الحمل أو عند الوالدة -1

 تناول الدوية.، إصابة األم بالمرض وقت الحمل، االكسجين

فاختالف كيماويات المخ تؤدى إلى ، للدماغ لم تعرف مسبباته الكيميائيالنشاط  حدوث اضطراب في -2

 تأثيرات على المزاج والسلوك.

 .حيث وجد لدى الوالدين او العائلة بعض األعراض المرضية والسلوكية، اسباب جينية أو وراثية -3

 تسمم الرصاص، البيئيالتلوث  :األسباب البيئية -4

 ائد لدى األطفال الصم: طرق عالج النشاط الز

من العالجات الناجحة  السلوكي( أن العالج 84 :82، 2016، بدر احمد، محمد حسن) يرى كالً من

  :ما يلىوعلى المعالج مراعاة ، والفعالة في عالج النشاط الزائد لدى األطفال

ل تدريب الطفل من خال، وتعديلها بسلوكيات مرغوبة، تحديد السلوكيات غير المرغوبة لدى الطفل -1

 عليها في مواقف جديدة.

كالتقبيل ، سواء كان تعزيزاً مادياً أو معنوياً ، مع هذا النوع من العالج اإليجابياستخدام التعزيز  -2

 ال حصروبذلك يكون المعالج استبدل التغذية السلبية التى تؤدى إلى نتائج سيئة ، وعبارات المدح والثناء

 .لها بالتغذية االيجابية

، وعلى العكس، فيدرك العواقب االيجابية ان سلك السلوك الصحيح، تعليم السلوك الصحيح للطفل -3

 فنجده يدرك العواقب السلبية ان كسر اللوائح وخالف السلوك الصحيح.

لسلوك  اإليجابيفهذا يسهم في سرعة التصحيح ، للطفل مبكراً قدر المستطاع اإليجابيمنح التعزيز  -4

مع مراعاة ادارة السلوك ، والجوائز أكثر من العقاب اإليجابيأن يكون الجزاء  كما يفضل، الطفل

 التحليويشترط على المعالج ، بعقالنية دون المزيد من التفاعل المبالغ فيه خصوصاً العقاب والنقد

 ووضعها دائماً ، وان يحرص على أن يكون تعلم الطفل بالحافز والجوائز، بالصبر عند التعامل مع الطفل

 أييقبل منه  وال، وان يمنحه الجائزة فور تمكنه من اداء العمل، فإن ذلك يذكره كلما نسى، امام الطفل

واال ، بين الجائزة والداء على الوجه المتفق عليه شرطيبمعنى أن يكون هناك ارتباط ، تقصير في األداء

لنشاط الزائد لدى األطفال الصم وقد استفادة الباحثة مما سبق ذكره من طرق وأساليب لعالج ا،فال جائزة

بمحاولة توظيف الطرق السالفة الذكر في عالج ، التكاملي اإلرشاديفي اعداد أنشطة البرنامج 

 السلوكيات النشاط الزائد الذى يعانى منه األطفال 

 :النظريتعقيب عام على اإلطار 
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البرامج اإلرشادية ) الدراسةتناولت متغيرات  التيفى ضوء ما تم عرضه من أدبيات الدراسة الحالية 

  :اآلتييتضح  (الالتوافقيالسلوك  –التكاملية األطفال الصم 

ويكون في حالة ، فيشعر بالدونية والنقص، أن إصابة الطفل بالصمم تجعله يكون مفهوماً سلبياً عن ذاته

ويميل ، تمركز حول ذاتهويلجأ إلى ال، األمر الذى يجعل تقديره لذاته يتدنى، مقارنة دائمة لنفسه مع أقرانه

ويصبح شخصية غير ناضجة اجتماعياً وانفعالياً ونجده ، التوافق فيفتتولد لديه مشكالت  العزلةإلى 

وتصبح السلوكيات الالتوافقية لدى ، مع قواعد المجتمع الذى يعيش فيه ال تتماشىيسلك عده سلوكيات 

ولعل أبرز هذه السلوكيات التي تناولتها ، لديهم األطفال الصم هي العامل المشترك األكبر واألكثر شيوعاً 

إعداد  ضرورةاألمر الذى يتطلب بالضرورة ، (سلوك النشاط الزائد –سلوك العدوان ) الدراسة الحالية

وهنا يأتي دور ، برامج إرشادية عالجية ووقائية للتغلب على اآلثار السلبية التي خلفتها اإلعاقة السمعية

على فلسفة مؤداها أن اإلنسان  الستنادهاعلى وجه التحديد نظراً  االنتقائيةكاملية البرامج اإلرشادية الت

لذا فإن المرشد الذى يعتمد على هذا المدخل ، وحدة كلية يتكون من مشاعر وأفكار ومعتقدات وسلوك

 وهذا يتطلب منه أن، كما يستخدم أكثر من فنية، نجده يعتمد على أكثر من نظرية إرشادية اإلرشادي

وليس ، تتناسب مع طبيعة المشكلة التي يعانى منها العميل التيالنظريات المناسبة  انتقاءيكون لديه مهارة 

هذا فحسب بل ينتقى الفنيات المناسبة ويوظفها خالل جلسات البرنامج بما يمكنه من تحقيق أهداف 

 .جلساته اإلرشادية

  :الدراسات السابقة

 (: 2001) دراسة صادق عبده -1

ت الدراسة إلى تخفيف السلوك العدوانى لدى عينة من األطفال ضعاف السمع فى الجمهورية اليمينة هدف

من األطفال ضعاف  ( طفل وطفلة40) الدراسة منعينة وتكونت من خالل برنامج إرشادى سلوكى.

توصلت الدراسة و مقسمين إلى مجموعتين تجريبة وضابط، ( سنة12-9) السمع تراوحت أعمارهم من

وأن األطفال ، العدوانى لدى األطفال ضعاف السمع السلوك ى فعالية البرنامج اإلرشادى فى خفضإل

( على مقياس السلوك 0.05) الذكور أكثر عدوانية من األطفال اإلناث عند مستوى داللة أقل من

  .العدوانى

  :(2001) دراسة فالنتينا الصائغ -2

من خالل ، ( سنة12-9) لعدواني لدى االطفال الصمهدفت الدراسة الى الكشف عن مظاهر السلوك ا

( طفل وطفلة صم فى مرحلة الطفولة 40) تكونت عينة الدراسة منواستخدام برنامج أنشطة فنية 

توصلت و( طفل وطفلة.20) المتأخرة تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل مجموعة

 .لمقترح فى خفض حده السلوك العدواني لدى األطفال الصمالدراسة الى فاعلية برنامج االنشطة الفنية ا

  (:2006) وافىليلى دراسة  -3

 هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة االضطرابات السلوكية بمستوى التوافق النفسي بأبعاده األربعة

الجسدى( لألطفال الصم والمكفوفين فى ضوء عدة متغيرات شملت  –االسرى –المدرسى  –الشخصى )

 الجنس ومنطقة السكن والمرحلة التعليمية ودرجة االعاقة بالنسبة للمكفوفين فقط
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وعينة ، ( طالب وطالبة من مؤسسات الصم التعليمية الخاصة بقطاع غزه135) تكونت عينة الدراسة من

( طالب وطالبة من مركز ومدرسة النور واألمل بمحافظة غزه 86) أخرى من المكفوفين تتكون من

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن الالزمات العصبية والنشاط و( سنة 16-9) مارهم منتراوحت اع

الزائد هى من ابرز االضطرابات السلوكية لدى المكفوفين بينما الالزمات العصبية والنشاط الزائد 

 كما دلت نتائج الدراسة على وجود فروق، واضطراب المسلك هى من ابرز االضطرابات لدى الصم

 –المدرسى  –االسرى  –الشخصى ) ذات داللة احصائية فى مستوى التوافق النفسى وجميع ابعاده

 .لدى االطفال الصم المضطربين سلوكياً وغير المضطربين لصالح غير المضطربين (الجسدى

 (:2007) دراسة والء عبد المنعم -4

شكيلى في خفض إضطراب النشاط هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية فنية التعبير بالفن الت

، وتعديل ومواجهة سلوكياتهم المصاحبة للنشاط الزائد، الزائد لدى األطفال الصم بالمرحلة اإلبتدائية

( طفل وطفلة 40) تكونت عينة الدراسة منوومساعدة األطفال الصم على التكيف في المجتمع األسرى.

تمثلت أدوات وبمدرسة األمل للصم بالمطرية.من األطفال الصم الملحقين بالصف األول اإلبتدائى 

، مقياس المستوى اإلجتماعى واالقتصادى لألسرة المصرية، الدراسة في " مقياس الذكاء المصور

توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية و برنامج التعبير بالفن التشكيلى، مقياس النشاط الزائد لألطفال الصم

 .إضطراب النشاط الزائد لدى األطفال الصمفنية التعبير بالفن التشكيلى في خفض 

  :(2008) دراسة عبير محمد -5

، االنطواء، العدوان) هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج لخفض حدة المشكالت السلوكية المتمثلة فى

طبقت الدراسة على عينة من األطفال ضعاف السمع بالمرحلة الثانية والملحقين بروضة مدرسة و (العناد

دلت نتائج و ( سنوات6-5) تراوحت أعمارهم، الخاصة لرعاية ضعاف السمع باإلسكندرية المستقبل

، العدوان) الدراسة على فاعلية البرنامج المقترح فى خفض حدة المشكالت السلوكية المتمثلة فى

 .(العناد، االنطواء

 :(2008) دراسة شيرين عبد الوهاب -6

ويحى مقترح في تخفيف حدة مظاهر السلوك لبعض هدفت الدراسة التعرف على تأثير برنامج تر

 قوامها طبقت الدراسة على عينة عمديةو (القلق، النشاط الحركى الزائد، العدوانية) المشكالت النفسية

( طفل وطفلة من األطفال الصم الملحقين بالقسم الداخلى بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع 22)

توصلت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج و ( سنة12-9) رهم منممن تراوحت اعما ،بمحافظة اإلسكندرية

 –النشاط الحركي الزائد  –العدوانية ) الترويحى يؤثر ايجابياً على تخفيف حدة بعض المشكالت النفسية

  .القلق(

 :(2011) دراسة عالء جمال -7

الصم وعالقتها بالتوافق  هدفت الدراسة الى التعرف على االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األطفال

ترتيب الطفل ، درجة االعاقة، والعمر، والتعرف على الفروق الجوهرية بين كل من الجنس، االسرى

، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، عدد االفراد الصم داخل االسرة فى متغيرات الدراسة، داخل االسرة
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( سنة من طلبة 14-7) تراوح اعمارهم بين( طفل ت197) تكونت عينة الدراسة منو والتوافق االسرى

توصلت نتائج الدراسة الى الحصول على الدرجة الكلية لمقياس االضطرابات وجمعية اطفالنا للصم 

 السلوكية واالنفعالية على وزن نسبى

 (:2011) دراسة هانى محمد فكرى -8

نفعالى للتخفيف من حدة بعض هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام فنيات العالج العقالنى اإل

السلوك العدوانى( لدى األطفال المعاقين  –الوسواس القهرى  –القلق ) اإلضطرابات النفسية والسلوكية

سمعياً وبصرياً والكشف عن فعالية استخدام بعض فنيات العالج العقالنى اإلنفعالى في تعديل األفكار 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال و.همالالعقالنية لدى األطفال المعاقين سمعياً وأسر

( سنة وتم إختيارهم من 12-6) تراوح أعمارهم من ( طفل12) المعاقين سمعياً وأمهاتهم وعددهم

توصلت نتائج الدراسة الى فاعلية ومدارس األمل للصم وضعاف السمع بالشرقية وسته من األمهات.

القلق ) لتخفيف من حدة بعض اإلضطرابات النفسية والسلوكيةاستخدام فنيات العالج العقالنى اإلنفعالى ل

 السلوك العدوانى( لدى األطفال المعاقين سمعياً وبصرياً  –الوسواس القهرى  –

 :(2013) دراسة ياسر إبراهيم -9

فاعلية برنامج التدخل المبكر المستخدم فى الدراسة فى تنمية بعض  هدفت الدراسة إلى التحقق من

تكونت عينة و وخفض نشاطهم الزائد فى مرحلة ما قبل المدرسة.، ساسية لألطفال الصمالمفاهيم األ

 91ممن تصل درجة الفقد السمعى لديهم ) ( طفالً وطفلة من األطفال الصم20) الدراسة من عينة قوامها

قوام وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين فى العدد إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ، ديسيبل فأكثر

توصلت نتائج الدراسة إلى و( سنوات 6-4) وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين، ( أطفال10) كل منها

مما يدل على فاعلية برنامج التدخل المبكر المستخدم فى الدراسة فى ، التحقق من صحة جميع الفروض

  قبل المدرسة.وخفض نشاطهم الزائد فى مرحلة ما ، تنمية بعض المفاهيم األساسية لألطفال الصم

 :(2015) دراسة سالى مجدى -10

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج األلعاب التعليمية فى تعديل السلوك الالتوافقى والمتمثل 

الميل إلى النشاط ، السلوك االنسحابى، سلوك غير المؤتمن، سلوك التنمر، فى العنف والسلوك العدوانى

( تلميذ 11) ( تلميذ وتلميذه وتم تقسيمهم إلى22) تكونت عينة الدراسة منوالزائد لدى التالميذ الصم.

كمجموعة ضابطة( والملحقين بالصف الثامن من ) ( تلميذ وتلميذه11) و، كمجموعة تجريبية() وتلميذة

ديسيبل( والملحقين بمدرسة األمل 90أكثر من ) التعليم األساسى من الصم ممن لديهم فقدان سمعى شديد

وتراوحت ، بالمنصورة والذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس السلوك الالتوافقى للصمللصم 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أفراد و(.96-81) ( سنة ومتوسط ذكاء15-13) أعمارهم الزمنية بين

مستخدم المجموعة التجريبية اظهروا تحسناً واضحاً فى تعديل سلوكهم الالتوافقى بعد تطبيق البرنامج ال

 فى الدراسة.

 :(2015) دراسة عبد هللا كيالنى -11
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طبقت  هدفت الدراسة إلى خفض حدة النشاط الزائد لدى األطفال الصم من خالل برنامج ترويحى.

، ( سنة12 :9) ( طفالً وطفلة ممن تراوحت أعمارهم ما بين20) الدراسة على عينة من األطفال الصم

محافظة كفر الشيخ ومدرسة األمل للصم بمركز مطبوس بنفس  من األطفال الملحقين بمركز دسوق

( ديسبل 90) ودرجة فقدان السمع، (110 :80) وتراوحت درجة الذكاء، المحافظة ويقيمون إقامة داخلية

توصلت نتائج ووتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.، (80:110) ونسبة الذكاء، فأكثر

 لترويحى في خفض حدة النشاط الزائد لدى األطفال الصم.الدراسة إلى فاعلية البرنامج ا

 (:2015) دراسة أمانى يوسف -12

اإلجهاد ) هدفت الدراسة إلى معرفة درجة االحتراق النفسى عند أمهات األطفال الصم بأبعادة الثالث

أبنائهن  وعالقته بالمشكالت السلوكية عند (نقص الشعور باإلنجاز الشخصى –تبلد المشاعر  –اإلنفعالى 

، ( سنة12-10) ( طفالً أصماً تراوحت أعمارهم الزمنية مابين40) تكونت عينة الدراسة منوالصم.

( أماً لهوالء 40) و، الملحقين بمدرسة األمل للصم والبكم اإلبتدائية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية

روق ذات داللة إحصائية بين توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فو األطفال تم إختيارهم بطريقة عمدية

متوسطات درجات أطفال األمهات مرتفعى االحتراق النفسى ومتوسطات درجات أطفال األمهات 

منخفضى اإلحتراق النفسى على مقياس المشكالت السلوكية ألبنائهن الصم لصالح أطفال األمهات 

ات درجات أطفال األمهات كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط، منخفضى اإلحتراق النفسى

مرتفعى اإلجهاد اإلنفعالى ومتوسطات درجات أطفال األمهات منخفضى اإلجهاد اإلنفعالى على مقياس 

 المشكالت السلوكية ألبنائهن الصم لصالح أطفال األمهات منخفضى اإلجهاد اإلنفعالى.

 (:2016) دراسة رحاب محمد -16

نى على أنشطة التعلم اإلبداعى لتنمية الذكاء االجتماعى هدفت الدراسة إلى بيان فاعلية برنامج مب

طبقت الدراسة على عينة من األطفال الصم و .وخفض بعض االضطرابات السلوكية لدى األطفال الصم

( سنوات من األطفال الصم الملحقين 8-6) ( طفالً أصماً تراوحت أعمارهم الزمنية20) بلغ عددهم

مقياس ) :تمثلت أدوات الدراسة فيما يلىوبمدينتى المنيا وملوى بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع 

مقياس اإلضطرابات السلوكية اإللكترونى لألطفال الصم  –الذكاء اإلجتماعى المصور لألطفال الصم 

دلت نتائج الدراسة على فاعلية برنامج والبرنامج المبنى على أنشطة التعلم اإلبداعى  –إعداد الباحثة 

ة التعلم اإلبداعى لتنمية الذكاء االجتماعى وخفض بعض االضطرابات السلوكية لدى مبنى على أنشط

 األطفال الصم.

 :(2016) دراسة والء عبد المنعم -17

وأثره فى ، هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج تدريبى لتنمية بعض المواهب الخاصة لدى األطفال الصم

( طفالً وطفلة من األطفال 20) سة على عينة قوامهاطبقت الدراوخفض بعض المشكالت السلوكية لديهم.

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات متساوية فى العدد مجموعتين ، الصم ويعانون من الصمم الكلى

 ( سنوات7-5) وتراوحت أعمارهم الزمنية، ( أطفال5) تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين قوام كل منهما
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حة جميع الفروض مما يدل على فاعلية البرنامج التدريبى توصلت نتائج الدراسة إلى التحقق من صو

 الكتشاف وتنمية بعض المواهب الخاصة لدى األطفال الصم وخفض مشكالتهم السلوكية.

 :(2017) دراسة حورية صفوت -18

من خالل ، هدفت الدراسة إلى تنمية المهارات الفنية واليدوية لدى األطفال الصم وخفض نشاطهم الزائد

 تكونت عينة الدراسة منو ومعرفة أثره فى خفض النشاط الزائد لديهم، تدريبي معد لهذا الغرضبرنامج 

( 110-90) ( طفل وطفلة من الصم من ذوى النشاط الزائد ممن تراوحت نسب ذكائهم ما بين20)

درجة فاكثر( ملحقين 71) وتصل نسبة فقدهم السمعي، ( سنوات10-8) وأعمارهم الزمنية ما بين

وقد تم تقسيمهم إلى ، األمل للصم بمغاغة التابعة إلدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا بمدرسة

دلت نتائج الدراسة عن و(.10) ( أطفال والثانية ضابطة وتضم10) مجموعتين إحداهما تجريبية تضم

ارات اليدوية فاعلية البرنامج التدريبى المستخدم مع عينة الدراسة فى تنمية بعض المهارات الفنية والمه

 لدى األطفال الصم بالمجموعة التجريبية والذى كان له أثره فى خفض نشاطهم الزائد.

 :(2018) دراسة أشرف عباس جبر رمضان -20

هدفت الدراسة إلى التاكد من فاعلية برنامج التربية الحركية المقترح ومدى إسهامه فى معالجة أو تخفيف 

( 12-9) شاط الحركى الزائد لدى عينة من التالميذ الصم مناضطراب نقص اإلنتباه المصحوب بالن

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية ويمثل مجتمع الدراسة تالميذ مدرسة األمل للصم وسنة.

( سنة والمقيدين بسجالت المدرسة للعام 12-9) بالمرحلة اإلبتدائية بمحافظة الشرقية من المرحلة السنية

( ديسبل 75) ( تلميذ أصم من فاقدى السمع المركب يبدأ من26) والبالغ عددهم 2016/2017الدراسى 

 واشتملت كل مجموعة على عدد، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، فأكثر

توصلت نتائج وبرنامج التربية الحركية ، إعداد الباحث() مقياس نقص االنتباه .( تلميذ وتلميذه13)

الدراسة إلى فاعلية برنامج التربية الحركية المقترح ومدى إسهامه فى معالجة أو تخفيف اضطراب 

 نقص اإلنتباه المصحوب بالنشاط الحركى الزائد لدى عينة من التالميذ الصم.

 :منهجية الدراسة واجراءاتها

 :منهج الدراسة

 وذلك بهدف دراسة فعالية اإلرشادى التكاملى المقترح، دت الدراسة الحالية على المنهج التجريبياعتم

كما ، عينة الدراسة (8-5) لدى األطفال الصمعلى خفض بعض السلوكيات الالتوافقية كمتغير مستقل( )

القياس القبلي على بعض األدوات حيث تم تطبيق ، اعتمد على التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة

من خالل أولياء األمور والمعلمين سنوات  (8-5) الصمإلستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال 

ثم تطبيق القياس البعدى ، ثم تطبيق البرنامج اإلرشادى التكاملى المقترح ،اعداد الباحثة() والمعلمات

( سنوات من خالل أولياء األمور والمعلمين 8-5) إلستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم

ويرجع ، وبحساب الفرق بين درجات التطبيقين يتضح أثر المتغير المستقل اعداد الباحثة(،) والمعلمات

السبب فى اختيار التصميم التجريبى إلى صعوبة الحصول على مجموعتين متماثلتين من العينة نظراً 

 سنوات(. 8ـ5) ل الصم الذين تتراوح أعمارهم منمن األطفا، لعدم توافر العدد الكافي
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 عينة الدراسة:

 أـ عينة الدراسة االستطالعية:

( طفالً وطفلة من األطفال الصم الملحقين بمدارس الصم 76) تكونت عينة الدراسة االستطالعية من

عاف ومدرسة األمل للصم وض، مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالمنيا) على مستوى المنيا وهى:

 8ـ5) ومدرسة األمل للصم وضعاف السمع بإطسا( الذين تتراوح أعمارهم من، السمع بمدينة ملوى

السلوك الالتوافقي(  إستمارة تقدير) وقد استخدمت هذه العينة لتقدير ثبات وصدق اداة الدراسة، سنوات(

 اعداد الباحثة() سنوات من خالل أولياء األمور والمعلمين والمعلمات (8-5) لدى األطفال الصم

 :االساسية عينة الدراسة -ب

( طفالً وطفلة من األطفال الصم الذين تتراوح أعمارهم 30) تكون المجتمع األصلي لعينة الدراسة من 

الصف األول  –مستوى الثاني للروضة ) الملحقين بالصفوف الدراسية التالية سنوات (8-5) بين

حقين بمدرسة األمل للصم والبكم بمحافظة المنيا وقد روعي الصف الثاني االبتدائي( المل –االبتدائي 

 :ضبط بعض المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على نتائج التجربة وتمثلت هذه المتغيرات في

تم اختيار عينة الدراسة األساسية من األطفال الصم الملحقين بمدرسة األمل للصم  :العمر الزمنى -

وكان المرجع فى ذلك هو ،سنوات( 8-5) عمارهم الزمنية ما بينوضعاف السمع بالمنيا الذين تتراوح أ

شهراً( كما استعانت الباحثة  96ـ60) وتم حساب السن بين، سجالت المدارس التي تتضمن تاريخ الميالد

أ/ ايمن فكرى( حيث كان له دوراً في فحص العينة من حيث تحديد مستوى ) بمسئول التخاطب بالمدرسة

 .أو يعنون من إعاقات مذدوجة ل الذين يعانون من صمم جزى أو صمم كلىالصمم لتحديد األطفا

اعتمدت الباحثة على اختبار رسم الرجل لجودانف هارس واختبار المصفوفات مستوى الذكاء: -

طفلين  واستبعدت (89ـ77) المتتابعة لرافن ودلت نتائج المقياسين أن نسبة ذكاء األطفال تتراوح ما بين

 .توحد وصمم() النسبة لكونهم من ذوى اإلعاقات المزدوجةمن لم يحققوا هذه 

اعتمدت الباحثة على مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي :المستوى االجتماعي واالقتصادي -

عينة ) حيث دلت نتائج المقياس على أن أسر األطفال الصم ،(2013 ،عبد العزيز الشخص) لألسرة

 ،معظم األطفال ينتمون لمستوى اجتماعي واقتصادي متوسطوبالتالي فإن ، الدراسة( متوسطي الدخل

 .إعداد الباحثة( ) كما إعتمدت الباحثة على إستمارة بيانات الطفل األصم

قامت الباحثة بالتدريس لمجموعة البحث حتى تتمكن من تسجيل ردود أفعال األطفال القائم بالتدريس: -

، رسي المدرسة نظراً لتمكنهم من إتقان لغة اإلشارةمستعينةً ببعض مد، أثناء تنفيذهم ألنشطة البرنامج

كما استعانة الباحثة ببعض طالب التربية العملية للدبلومة الخاصة الذين تصادف وجودهم بالمدرسة 

 .خالل فترة تطبيق الباحثة لتجربتها البحثية

 الدراسة: أدوات

 سنوات: (8-5) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم .1

من خالل  سنوات (8-5) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم إعدادالهدف من أ( ) 

 :والمعلمات والمعلمينأولياء األمور 
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 (8-5) لدى األطفال الصم السلوك الالتوافقىتحديد مستوى  هويتمثل الهدف من إعداد هذه اإلستمارة 

ردود "اجرائيا بأنه:ويقصد بالسلوك الالتوافقى ،لمعلماتوا والمعلمينسنوات من خالل أولياء األمور 

سنوات بصفة متكررة أثناء  (8-5) االفعال والسلوكيات غير المقبولة التي تصدر عن الطفل األصم

بحيث ال تتماشى مع معايير السلوك المقبول فى بيئته وتشكل خروجاً ظاهراً عن ، تفاعله مع المحيطين

درجة التى يحصل عليها الطفل األصم بعد اجابته على جميع بنود األداة المعده وتقدر بال، السلوك المتوقع

 .(النشاط الزائد -السلوك العدواني ) والسلوك الالتوافقى لهذه الدراسة يشمل األبعاد التالية ،لذالك"

سنوات من خالل  (8-5) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم ( خطوات إعدادب) 

 :والمعلمات والمعلمينلياء األمور أو

وجهة نظر الوالدين من سنوات  (8-5) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم -تم إعداد 

 والمعلمات في ضوء ما يلي: والمعلمين

  .لدى االطفال الصم السلوكيات الالتوافقيةقامت الباحثة باالطالع على المقاييس التي تناولت  -1

 الخصائص العقلية والنفسية واالجتماعية والجسمية لألطفال الصم.مراعاة  -2

 (8-5) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم حول استطالع رأى السادة المحكمين

والمعلمات وإعادة صياغة وتعديل وضبط عبارات  والمعلمين من وجهة نظر الوالدين منسنوات 

 .ترحاتهمفي ضوء أراءهم ومق اإلستمارة

وجهة نظر سنوات من  (8-5) مكونات استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم (ج) 

 :والمعلمات والمعلمين الوالدين

البعد األول يتناول السلوك العدوانى لدى الطفل األصم من وجهة  :ت اإلستمارة من بعدين رئيسين هماتكون

أما البعد الثانى لإلستمارة فقد تناول ، ( عبارة33) ا يتكون هذا البعد منكم، نظر الوالدين والمعلمين والمعلمات

وتكون هذا البعد المقياس  وجهة نظر الوالدين والمعلمين والمعلمات سلوك النشاط الزائد لدى الطفل األصم من

 (17) موقد أُجرى عليها التحكيم من قبل مجموعة من السادة المحكمين الذين بلغ عدده، ( عبارة33) من

تمثلت في حذف بعض ، وقد أشارت اآلراء إلى تعديالت ،محكماً من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

نسبة اتفاق السادة  (1) جدولكما يوضح ، وإضافة عبارات أخرى للمقياس، العبارات أو إعادة صياغتها

 المحكمين على أبعاد المقياس.

استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى ين على أبعاد وعبارات يوضح نسب إتفاق السادة المحكم (1) جدول

 :اعداد الباحثة() والمعلمات والمعلمينسنوات من وجهة نظر الوالدين  (8-5) األطفال الصم

 نسبة المحكمين اتفاقا الذات تقدير م

 %98 (السلوك الالتوافقى العدوان) :البعد األول 1

 %95 (قى النشاط الزائدالسلوك الالتواف) :البعد الثانى 2

 ما يلى: (1) جدولويتضح من  

-8) استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم تتراوح النسب المئوية التفاق السادة المحكمين حول

 المبدئية من افي صورته حيث تكونت اإلستمارة،والمعلمات والمعلمينسنوات من وجهة نظر الوالدين  (5
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بعدين رئيسيين هما لدى األطفال الصم من خالل  والنشاط الزائدالعدوانى  سلوكىس تقي( عبارة 69)

والمعلمات  والمعلمينلدى األطفال الصم من وجهة نظر الوالدين  البعد األول تناول السلوك العدوانى

لدى ائد سلوك النشاط الزبينما تناول البعد الثانى ، ( عبارة35) وتكون هذا البعد في صورته المبدئية من

 والمعلمات وتكون هذا البعد في صورته المبدئية من والمعلميناألطفال الصم من وجهة نظر الوالدين 

يوضح  (2) جدولو ،( عبارة69) المبدئية افي صورته اإلستمارةبلغ عدد مفردات ( عبارة وبالتالي 34)

وات من وجهة نظر الوالدين سن (8-5) اإلستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم مكونات

 والمعلمات:  والمعلمين

سنوات من  (8-5) ستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصمإيوضح مكونات  (2) جدول

 في صورتها المبدئية. والمعلمات والمعلمينوجهة نظر الوالدين 

 عدد العبارات األبعاد المكونة لإلستمارة في صورتها المبدئية م

 عبارة 35 (السلوك الالتوافقى العدوان) :عد األولالب 1

 عبارة 34 (السلوك الالتوافقى النشاط الزائد) :البعد الثانى 2

على مجموعة من السادة المحكمين من  اتم عرضه لإلستمارة للتأكد من صالحية الصورة المبدئيةو

، محكماً (17) عددهم وبلغية أعضاء هيئة التدريس في مجال تربية الطفل وعلم النفس والصحة النفس

 8-5) من حيث: مناسبة العبارة للطفل األصم ة اإلستمارة المقترحةصالحيوذلك إلبداء الرأي في مدى 

وحذف أو إضافة أو ، اتصال العبارة بالبعد الذي تقيسه، سالمة العبارة من الناحية اللغوية، سنوات(

بلغت نسبة  ثالث عباراتحذف ديالت تمثلت في وقد أشارت اآلراء إلى تع، تعديل ما يرونه مناسباً 

ضوء أراء السادة المحكمين بعد اإلستمارة في تم إعادة صياغة عبارات  و، (%69) االتفاق عليها

 وبالتالي فقد أصبح العدد الكلى النهائي، م إجراء التعديالت المشار إليهاتو، توجيهات سيادتهممراعاة 

 والمعلمينسنوات من وجهة نظر الوالدين  (8-5) لدى األطفال الصم الستمارة تقدير السلوك الالتوافقى

 :(3) جدولكما هو موضح ب ( عبارة66) والمعلمات

ستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى يوضح العدد الكلى لعبارات الصورة النهائية إل (3) جدول

 توالمعلما والمعلمينسنوات من وجهة نظر الوالدين  (8-5) األطفال الصم

 م
األبعاد المكونة لإلستمارة في صورتها 

 نهائيةال
 عدد العبارات

 عبارة 33 (السلوك الالتوافقى العدوان) :البعد األول 1

2 
السلوك الالتوافقى النشاط ) :البعد الثانى

 (الزائد
 عبارة 33

  :إلستمارةتصحيح اد( ) 

وفى ضوء ما تم االطالع عليه ، ةفي ضوء مفتاح التصحيح الذى وضعته الباحث إلستمارةتم تصحيح ا

  .من بحوث ودراسات سابقة

 :أ ـ الصدق
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 لحساب صدق المقياس استخدمت الباحثة ما يلي:

  ـ صدق المحكمين:1

حيث تم عرض االستمارة في صورتها األولية على مجموعة من الخبراء في مجال تربية الطفل وعلم 

إلبداء الرأي في مالئمتها لما وضعت من أجله سواء  ( خبيراً، وذلك17) النفس والصحة النفسية قوامها

من حيث اتصال العبارة بالبعد الذي تقيسه، أو سالمة العبارة من الناحية اللغوية، أو مناسبة العبارة 

 ( يوضح النسبة المئوية آلراء الخبراء على عبارات اإلستمارة.4) سنوات(، وجدول 8ـ5) للطفل األصم

 لمئوية آلراء الخبراء فى عبارات اإلستمارةيوضح النسبة ا (4) جدول

 السلوك الالتوافقى النشاط الزائد() البعد الثانى: السلوك الالتوافقى العدوان() البعد األول:

رقم 

 العبارة

النسبة المئوية 

 التفاق المحكمين

رقم 

 العبارة

النسبة المئوية 

 التفاق المحكمين

رقم 

 العبارة

النسبة المئوية 

 مينالتفاق المحك

رقم 

 العبارة

النسبة المئوية 

 التفاق المحكمين

1 96% 18 95% 34 96% 51 95% 

2 94% 19 89% 35 99% 52 98% 

3 99% 20 89% 36 98% 53 96% 

4 92% 21 94% 37 97% 54 90% 

5 95% 22 87% 38 98% 55 92% 

6 86% 23 91% 39 96% 56 90% 

7 91% 24 91% 40 95% 57 98% 

8 90% 25 90% 41 95% 58 93% 

9 87% 26 97% 42 96% 59 89% 

10 99% 27 89% 43 98% 60 87% 

11 87% 28 86% 44 97% 61 91% 

12 93% 29 90% 45 89% 62 96% 

13 89% 30 93% 46 97% 63 93% 

14 89% 31 87% 47 99% 64 87% 

15 88% 32 86% 48 99% 65 89% 

16 90% 33 90% 49 97% 66 94% 

17 94%   50 96%   

( أن النسبة المئوية ألراء الخبراء حول عبارات استمارة تقدير السلوك الالتوافقى 4) يتضح من جدول

: %85) ، تراوحت ما بين(من خالل الوالدين والمعلمين والمعلمات ) ( سنوات8-5) لدى األطفال الصم

 فى تحكيم اإلستمارة. ( %85) (، وقد اعتمدت الدراسة الحالية على نسبة اتفاق ال تقل عن99%

استمارة تقدير السلوك  -لحساب صدق االتساق الداخلي كمؤشر لصدق ـ صدق االتساق الداخلي: 2

( طفالً وطفلة من 76) سنوات تم تطبيقه على عينة قوامها (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقي
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ومن غير عينة الدراسة سنوات( من مجتمع البحث  8ـ5) األطفال الصم الذين تتراوح أعمارهم بين

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية  وقد تم حساب، األساسية

  وضح ذلك.ي (5) جداولو للبعد المنتمية إليه

 يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس (5) جدول

 درجة الكلية للبعد المنتمية إليهوال

 وللبعد األا

 (العدوان)

النشاط ) البعد الثاني

 حجم العينة (الزائد

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0،646** 34 0،807** 

 

طفالً وطفلة صم الذين تتراوح أعمارهم 76ن = 

 سنوات(8ـ 5) بين

2 0،718** 35 0،633** 

3 0،712** 36 0،622** 

4 0،761** 37 0،667** 

5 0،699** 38 0،642** 

6 0،572** 39 0،712** 

7 0،479** 40 0،776** 

8 0،519** 41 0،581** 

9 0،652** 42 0،677** 

10 0،521** 43 0،610** 

11 0،521** 44 0،732** 

12 0،468** 45 0،687** 

13 0،662** 46 0،673** 

14 0،624** 47 0،790** 

15 0،583** 48 0،719** 

16 0،627** 49 0،781** 

17 0،603** 50 0،744** 

18 0،724** 51 0،659** 

19 0،612** 52 0،629** 

20 0،584** 53 0،731** 

21 0،618** 44 0،620** 

22 0،520** 55 0،547** 

23 0،652** 56 0،679** 
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 وللبعد األا

 (العدوان)

النشاط ) البعد الثاني

 حجم العينة (الزائد

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

24 0،611** 57 0،680** 

25 0،728** 58 0،542** 

26 0،712** 59 0،585** 

27 0،679** 60 0،798** 

28 0،648** 61 0،756** 

29 0،701** 62 0،536** 

30 0،727** 63 0،592** 

31 0،757** 64 0،725** 

32 0،715** 65 0،600** 

33 0،629** 66 0،663** 

  (0،05) عند مستوى داللة* * 0،01دال احصائيًا عند مستوى  ** 

 :0،468) تراوحت ما بين (العدوان (لبعد األولل االرتباطمعامل  قيمأن  (5) ويتضح من الجدول

 :0،536) ما بين (النشاط الزائد) الثانيالخاصة بالبعد  االرتباطكما تراوحت قيم معامل ، (0،761

كما تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية ، (0.807

وهي معامالت ارتباط دالة إحصائياً مما يشير  (0،807: 0،468) تراوحت ما بين للبعد المنتمية إليه

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة ،إلى االتساق الداخلي للمقياس

  ( يوضح ذلك.6) الكلية له، وجداول

ستمارة والدرجة الكلية االيوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات  (6) جدول

 لالستمارة

 (النشاط الزائد) البعد الثاني (العدوان) البعد األول
 حجم العينة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0،679** 34 0،734** 

 

طفالً وطفلة صم الذين 76ن = 

ـ 5) تتراوح أعمارهم بين

 سنوات(8

2 0،718** 35 0،612** 

3 0،703** 36 0،608** 

4 0،754** 37 0،690** 

5 0،726** 38 0،710** 

6 0،601** 39 0،762** 

7 0،476** 40 0،723** 
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 (النشاط الزائد) البعد الثاني (العدوان) البعد األول
 حجم العينة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

8 0،473** 41 0،589** 

9 0،644** 42 0،705** 

10 0،552** 43 0،521** 

11 0،552** 44 0،670** 

12 0،548** 45 0،741** 

13 0،699** 46 0،587** 

14 0،635** 47 0،748** 

15 0،612** 48 0،694** 

16 0،645** 49 0،705** 

17 0،659** 50 0،654** 

18 0،657** 51 0،676** 

19 0،653** 52 0،570** 

20 0،619** 53 0،747** 

21 0،596** 44 0،656** 

22 0،459** 55 0،573** 

23 0،700** 56 0،661** 

24 0،610** 57 0،662** 

25 0،722** 58 0،507** 

26 0،757** 59 0،609** 

27 0،695** 60 0،745** 

28 0،671** 61 0،780** 

29 0،701** 62 0،498** 

30 0،770** 63 0،623** 

31 0،765** 64 0،699** 

32 0،777** 65 0،576** 

33 0،635** 66 0،644** 

 0،01دال احصائيًا عند مستوى  **

 ،(0،05) وعند مستوى داللة*، (0،01) ( ومستوى داللة**76) درجة حرية ر( الجدولية عند) قيمة

 ( 0،05) ( ومستوى داللة76) ر( الجدولية عند درجة حرية) وقيمة
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 ما بينتراوحت العدوان( ) بالبعد األول للمقياس الخاصة االرتباطقيم معامل ( أن 6) جدولويتضح من 

 النشاط الزائد( ما بين) الثانيبالبعد  الخاصة الرتباطابينما تراوحت قيم معامل  ،(0،777 :0،459)

 االستمارةكما تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات ، (0،780 :0،498)

وهى معامالت ارتباط دالة إحصائياً مما يشير إلى  (0،780 :0،459) والدرجة الكلية لها ما بين

معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية ساب كما تم ح ،لالستمارةاالتساق الداخلي 

  ( يوضح ذلك.7) للمقياس، وجداول

يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية الستمارة تقدير السلوك  (7) جدول

 سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقي

 م العينةحج معامل االرتباط أبعاد المقياس

الذين  طفالً وطفلة صم 76ن =  **0،993 البعد األول: العدوان

 **0،994 البعد الثانى: النشاط الزائد سنوات( 8ـ5) بين أعمارهمتتراوح 

 0،01دال احصائيًا عند مستوى  **

-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيصدق االتساق الداخلي الستمارة تقدير السلوك  (7) جدوليتضح من 

الستمارة تقدير  الكلية والدرجة للبعد الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت خالل وذلك من، سنوات 8

 وبعد الكلية الدرجة بين االرتباط معامل بلغ حيث ،سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك 

 الدرجة بين االرتباط معامل بلغ كما،(0،01) داللة مستوى عند داالً  يعد وهذا،(0،993) العدوان

 صدق يتحقق وبذلك،(0.01) داللة مستوى عند دالً  يعد وهذا،(0،994) الزائد النشاط وبعد الكلية

 .سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك  الداخلي االتساق

 ب ـ الثبات:

 تم استخدام ما يلي: إلستمارةلحساب ثبات 

 :ـ التجزئة النصفية1

لدى  الالتوافقيتقدير السلوك  تم تجزئة استمارةحيث  ،بطريقة التجزئة النصفية إلستمارةلحساب ثبات ا

ثم تم حساب ، متكافئين: العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية جزئيينإلى  سنوات (8-5) األطفال الصم

( طفالً وطفلة من األطفال الصم من 76) قوامها وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية، معامل االرتباط بينهما

وبعد حساب معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان وبراون ، مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األساسية

 يوضح ذلك. (8) جدوليجاد معامل الثبات وإل

 بين درجات العبارات الفردية والزوجية للمقياس يوضح معامل الثبات (8) جدول

 حجم العينة الثبات معامل أبعاد المقياس

 0،958 البعد األول: العدوان
طفالً وطفلة صم الذين تتراوح  76ن = 

 سنوات( 8ـ 5) بين أعمارهم
 0،972 البعد الثانى: النشاط الزائد

 0،987 الدرجة الكلية
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أن معامالت  (8) جدوليتضح من  (0،05) ( ومستوى داللة76) ر( الجدولية عند درجة حرية) قيمة

، وهى معامالت دالة إحصائياً مما يشير إلى ثبات المقياس، (0،987 :0،958) الثبات تراوحت ما بين

 ويسمح باستخدامه كأداة موثوق بها.

 ـ معامل الفا لكرونباخ:2

سنوات باستخدام معامل ألفا  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيتقدير السلوك  استمارةلحساب ثبات 

( طفالً وطفلة من األطفال الصم من مجتمع 76) قوامها ه على عينة استطالعيةلكرونباخ تم تطبيق

 يوضح ذلك: (9) وجدول، الدراسة ومن غير العينة األساسية

 يوضح معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (9) جدول

 حجم العينة معامل ألفا أبعاد المقياس

طفال  وطفلة من األطفالً  76ن =  0،965 البعد األول: العدوان

 بين الصم الذين تتراوح أعمارهم

 سنوات( 8ـ 5)

 0،973 البعد الثاني: النشاط الزائد

 0،984 الدرجة الكلية

 (5-8) لدى األطفال الصم الالتوافقيتقدير السلوك  أن معامالت ألفا ألبعاد استمارة (9) جدولويتضح من 

كما بلغ ، (0،965) (العدوان) بلغ معامل ألفا للبعد األول( حيث 973.0 :0،965) سنوات تراوحت ما بين

وهى  (0،984) كما بلغ معامل ألفا للدرجة الكلية للمقياس، (973.0) النشاط الزائد() معامل ألفا للبعد الثانى

 مر الذى يشير إلى ثبات المقياس.معامالت ارتباط دالة إحصائياً األ

 لخفض بعض السلوكيات الالتوافقية لدى االطفال الصم: البرنامج اإلرشادي االنتقائى التكاملى  .2

 اهداف البرنامج المقترح:

يهدف البرنامج الحالي الى خفض سلوكى العدوان والنشاط الزائد كإحدى السلوكيات الالتوافقية لدى 

سنوات من خالل برنامج إرشادى إنتقائى تكاملى، أما  (8-5) عينة من األطفال الصم تراوحت أعمارهم

 األهداف الخاصة للبرنامج اإلرشادى المقترح فقد تمثلت في: عن

 اكتشف نفسك اسم النشاط

 تدريب الطفل على رصد المشاعر واألفكار السلبية واإليجابية عن نفسه الهدف العام للنشاط

 نشاط ترفيهى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
ب المنزلى. الحوار الذاتى. المناقشة.التعزيز. العصف الذهنى.الواج

 التغذية المرتده.

 اإلرشاد باللعب.االرشاد العقالنى اإلنفعالى النظرية اإلرشادية المستخدمة

 دكانة عم شكشك اسم النشاط

 استبدال المشاعر واألفكار السلبية بمشاعر وافكار ايجابية الهدف العام للنشاط

 نشاط درامى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
حرى. لعب الدور.التعزيز.الواجب المنزلى. التغذية فنية المحل الس

 المرتده.التعاقد السلوكى وتكلفة االستجابة. السيكودراما.

 اإلرشاد باللعب. اإلرشاد المعرفى العقالنى االنفعالى. النظرية اإلرشادية المستخدمة
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 اياد ومسابقة الرسم الشهرية بالروضة اسم النشاط

 فكار السلبية عن نفسهدحض األ الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة

الحوار الذاتى. الحوار والمناقشة ـ الممارسة. لعب الدور. قلب 

الدور.التعزيز. العصف الذهنى.الواجب المنزلى. التغذية المرتده. 

 القصة الرمزية. االسترخاء.

 اليس(.) المعرفية السلوكيةالنظرية اإلرشادية  النظرية اإلرشادية المستخدمة

 العصفور الحزين اسم النشاط

 التغلب على الخوف من الفشل الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
الحوار والمناقشة ـ لعب الدور.التغذية المرتدة. لعب الدور. 

 التعزيز.القصة الرمزية. السيكودراما. الواجب المنزلى

 االرشاد باللعب. النظرية المعرفية السلوكية. اإلرشادية المستخدمة النظرية

 مسابقة أجمل فصل اسم النشاط

 التغلب على الخجل الهدف العام للنشاط

 نشاط فنى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
المناقشة ـ النمذجة.التعزيز.التغذية المرتده. الواجب المنزلى. 

 السيكودراما

 اإلرشاد باللعب. دية المستخدمةالنظرية اإلرشا

 تجميع الكرات الملونة اسم النشاط

 التغلب على الخجل الهدف العام للنشاط

 نشاط حركي. نوع النشاط

 التعزيز. الممارسة ـ التغذية المرتدة. الحوار والمناقشة. الواجب المنزلى الفنيات المستخدمة

 الجماعى.اإلرشاد باللعب  النظرية اإلرشادية المستخدمة

 يوم فى مكتبة مصر اسم النشاط

 احترام حقوق اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى. نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
الحوار والمناقشة ـ الممارسة. التعزيز. القصة الرمزية. النمذجة 

 السلوكية الواجب المنزلى.

 المعرفية السلوكية. النظرية اإلرشادية المستخدمة

 كان نفسى أكون طبيبة سم النشاطا

 احترام دور اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط عقلى نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
. الواجب فنية التعزيز. لعب الدور ..الحوار والمناقشة. التغذية المرتدة

 المنزلى.

 االرشاد باللعب. النظرية اإلرشادية المستخدمة
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 سوأ متسابقأفضل رسمه وا اسم النشاط

 احترام حقوق اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط درامى. نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
المناقشة والحوارـ لعب الدور. قلب الدور. التعزيز. العصف الذهنى. 

 التغذية المرتدة. النمذجة السلوكية. الواجب المنزلى.

 االرشاد باللعب.المعرفية السلوكية،  النظرية اإلرشادية المستخدمة

 رحلة إلى شاطئ عجيبة اسم النشاط

 احترام حرية اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى. نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
المناقشة والحوارـ الممارسة. التعزيز. التغذية المرتده. العصف الذهنى. 

 لعب الدور. الواجب المنزلى.

 معرفية السلوكية.ال النظرية اإلرشادية المستخدمة

 أروى إبنه متعاونه اسم النشاط

 مساعدة اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى. نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
لعب الدور.الحوار والمناقشة ـ التعزيز. القصة الرمزية. نمذجة سلوكية. 

 الواجب المنزلى.

 المعرفية السلوكية. النظرية اإلرشادية المستخدمة

 عم حسونه والكرة الطائرة اسم النشاط

 مساعدة اآلخرين الهدف العام للنشاط

 نشاط قصصى. نوع النشاط

 الفنيات المستخدمة
لعب الدور. الحوار والمناقشة ـ التعزيز. قلب الدور. العصف الذهنى. 

 القصة الرمزية.النمذجة السلوكية. الواجب المنزلى.

 عرفية السلوكية.الم النظرية اإلرشادية المستخدمة

 الكأس الممتلئ والدلو الفارغ اسم النشاط

 مساعدة الزمالء الهدف العام للنشاط

 نشاط حركى نوع النشاط

 النمذجة. الحوار والمناقشة ـ التعزيز. الواجب المنزلى. الفنيات المستخدمة

 اإلرشاد باللعب الجماعى. النظرية اإلرشادية المستخدمة

 

 ربة الدراسة األساسية:إجراءات تطبيق تج 

بواسطة الباحثة  26/12/2020إلى الفترة  1/11/2020 برنامج الدراسة في الفترة منتم تطبيق  

وقد روعي فيهم أن يكون قد سبق لهم التعامل مع األطفال عينة ، ومعاونة بعض المعلمين والمعلمات

تعانت الباحثة ببعض طالب التربية كما اس، الدراسة فترة كافيه حتى يتمكنوا من تقييم سلوك األطفال

العملية بالدبلومة الخاصة الذين تصادف وجودهم فى المدرسة خالل فترة التطبيق حيث تم تطبيق ادوات 
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 5أيام( بواقع  6) فترة وبالتالي استغرق تطبيق أدوات الضبط القبلية، الضبط بشكل فردى على كل طفل

دقيقة( وأحياناً أقل من ذلك أو أكثر حسب  30ـ25) رةحيث استغرق الطفل الواحد فت، أطفال يومياً 

وتم ، وقد تم تصحيح المقياسين وفقاً لمفتاح التصحيح الخاص بكل منهما ،،الفروق الفردية بين األطفال

لدى  الالتوافقيالتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء واستمارة تقدير السلوك 

  (والمعلمات من خالل الوالدين والمعلمين) واتسن (8-5) األطفال الصم

 

 يوضح المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء للعينة (10) جدول

 (30ن = ) قيد الدراسة فى المقاييس قيد الدراسة

واستمارة تقدير السلوك الالتوافقى 

 سنوات (8-5) لدى األطفال الصم

 (مينمن خالل الوالدين والمعل)

 0.016 3.767 91 91.07 العدوان

 0.068- 4.116 90 90.47 النشاط الزائد

 0.351- 6.263 181 181.5 الدرجة الكلية

أن معامالت االلتواء للعينة قيد الدراسة انحصرت في واستمارة تقدير السلوك  (10) جدوليتضح من 

ومقياس تقدير الذات  (ين والمعلمينمن خالل الوالد) سنوات (5-8) لدى األطفال الصم الالتوافقي

وبذلك ، ( مما يشير إلى أنها تقع داخل المنحنى االعتدالي3+، 3-) سنوات ما بين (5-8) لألطفال الصم

 .اعتدالياتكون العينة موزعة توزيعاً 

 المعالجة اإلحصائية:

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

 ين المجموعات المترابطة.لحساب داللة الفروق ب T-testاختبار  -1

 (.2إيتا) معامل حجم التأثير -2

 معامل االرتباط لبيرسون. -3

 

 :نتائج الدراسة

 :االولـ نتائج الفرض 2

 فيينص هذا الفرض على "وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم 

من خالل ) سنوات (8-5) طفال الصملدى األ الالتوافقيالقياسين القبلي والبعدي الستمارة تقدير السلوك 

وللتحقق من ، التكاملي اإلرشاديترجع الى البرنامج لصالح القياس البعدي  (والمعلمات الوالدين والمعلمين

لحساب داللة الفروق  T-Testصحة هذا الفرض إحصائياً أُجريت المعالجة اإلحصائية باستخدام اختبار 

لدى  الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك  والبعديياسين القبلي الق فيدرجات األطفال الصم  متوسطيبين 

 .يوضح ذلك (11) جدولسنوات و (8-5) األطفال الصم
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 داللة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةيوضح  (11) جدول

 سنوات (8-5) الستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم

سلوك الالتوافقى أبعاد تقدير ال

 لدى األطفال الصم

 قيمة التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 ت

 قيمة

 2ايتا

عدد أفراد 

 2ع 2م 1ع 1م العينة

طفالً  30 0.987 **46.21- 3.77 54.13 3.37 91.07 أ( العدوان) 

 وطفله

 أصم

 0.991 **56.37- 4.12 51.4 2.69 90.47 ب( النشاط الزائد) 

 0.992 **61.15- 6.26 105.5 4.56 181.5 الدرجة الكلية

  (0،05) داللة دال احصائيًا عند مستوى * 0،01 داللة دال احصائيًا عند مستوى ** 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في  (11) جدولويتضح من 

سنوات لصالح  (8-5) دى األطفال الصمل الالتوافقيالتطبيقين القبلي والبعدي الستمارة تقدير السلوك 

 العدوانيالعدوان( حيث انخفض مستوى السلوك ) التطبيق البعدي بالنسبة للبعد األول الخاص بسلوك

، القبليناقص  البعدينتيجة حاصل طرح المتوسطين  والبعدي القبليبين المتوسطين  (67.45) بفرق

ومتوسط درجات أفراد ، (91.07) يق البرنامجكما بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة قبل تطب

 المعياريكما بلغت قيمة االنحراف ، (54.13) يساوى التكاملي اإلرشاديالعينة بعد تطبيق البرنامج 

فى التطبيق  (3.77) ( إلى2ع) المعياريفي التطبيق القبلي لتصل قيمة االنحراف  (3.37) (1ع)

 البعديوهذا الفرق لصالح التطبيق  0.00ستوى داللة عند م( 46.21-) ت() كما بلغت قيمة، البعدي

أما بالنسبة للبعد الثاني الستمارة تقدير  ،كمتغير سلبى العدوانيفقد انخفض مستوى السلوك  وبالتالي

سنوات فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك 

نتيجة  (39.07) وذلك بفرق البعديتطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق درجات األطفال الصم في ال

حيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة قبل تطبيق ، القبليناقص  البعديحاصل طرح المتوسطين 

كما بلغت قيمة ، (51.4) ومتوسط درجات أفراد العينة بعد تطبيق البرنامج، (90.47) البرنامج

 ( إلى2ع) المعياريلتصل قيمة االنحراف  القبليالتطبيق  في (2.69) (1ع) ريالمعيااالنحراف 

وهذا الفرق  0.00( عند مستوى داللة 56.37-) ت() كما بلغت قيمة، البعديالتطبيق  في (4.12)

وعليه ، لدى األطفال الصم الالتوافقيوهذا يشير إلى انخفاض مستوى السلوك ، البعديلصالح التطبيق 

 فيدرجات األطفال الصم  متوسطيحيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين  األولفرض تم قبول ال

والرسم ، سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك  والبعدي القبليالقياسين 

 البياني التالي يوضح هذه الفروق:
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الستمارة تقدير  لبعدي للمجموعة التجريبيةرسم بياني يوضح الفروق بين التطبيقين القبلي وا (1) شكل

 سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك 

 ( ما يلى:1) ويتضح من الشكل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في التطبيقين القبلي والبعدي 

سنوات لصالح التطبيق البعدي بالنسبة للبعد  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك 

 حيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة قبل تطبيق البرنامج، سلوك العدوان() األول

 .(54.13) ومتوسط درجات أفراد العينة بعد تطبيق البرنامج يساوى،(91.07)

قين القبلي والبعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في التطبي

سنوات لصالح التطبيق البعدي بالنسبة للبعد  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك 

، (90.47) حيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة قبل تطبيق البرنامج، النشاط الزائد() الثاني

مما يدل على انخفاض مستوى السلوك ، (51.4) ومتوسط درجات أفراد العينة بعد تطبيق البرنامج

 اإلرشاديالنشاط الزائد( لدى عينة الدراسة األساسية نتيجة تطبيق البرنامج  –العدوان ) الالتوافقي

 المقترح.

أى أنه يشير إلى مدى الثقة فى وجود الفرق بين ، اختبار داللة للفروق T-Testونظراً لكون اختبار 

رف النظر عن حجم هذا الفرق فإنه تم استخدام مقياس حجم التأثير للتعرف بص، والبعديالقياسين القبلي 

البرنامج ) للتأكد من أنه فرق حقيقي يرجع لتأثير المتغير المستقل، (2إيتا) على حجم هذا التأثير

( لكل بعد من 2إيتا) كما تم حساب حجم التأثير، ( دون غيره من المتغيرات الدخيلةالتكاملي اإلرشادي

للبعد  حيث بلغ حجم التأثير، سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقياستمارة تقدير السلوك  أبعاد

وبذالك يالحظ أن ، (0.991) لسلوك النشاط الزائد الثانيوللبعد ، (0.987) العدوان() األول لسلوك

خفض  فيالمقترح  يالتكامل اإلرشاديحجم التأثير للمتغير المستقل كبير مما يدل على فعالية البرنامج 

بعض السلوكيات الالتوافقية لدى عينة البحث وبناًء على النتائج السابقة يكون قد تحققت صحة الفرض 
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يوضح نسبة التحسن المئوية للمجموعة التجريبية الستمارة تقدير السلوك  (12) جدولو، األول

 سنوات. (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقي

تحسن المئوية للمجموعة التجريبية الستمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى يوضح نسبة ال (12) جدول

 سنوات (8-5) األطفال الصم

دى لتقدير السلوك الالتوافقى  استمارة

 سنوات. (8-5) األطفال الصم

 توسط التطبيقم
 دد أفراد العينةع % نسبة التحسن

 البعدى القبلي

 40.56 54.13 91.07 العدوان
طفالً وطفلة  30

 أصم
 43.19 51.4 90.47 النشاط الزائد

 41.87 105.5 181.5 الدرجة الكلية

 الالتوافقيأن نسبة التحسن المئوية للمجموعة التجريبية الستمارة تقدير السلوك  (12) جدولويتضح من 

ا يدل على مم، (2.63) %( بفرق 43.19 :40.56) سنوات تراوحت ما بين (8-5) لدى األطفال الصم

 ،المقترح خفض بعض السلوكيات الالتوافقية لدى عينة الدراسة التكاملي اإلرشادي إيجابية البرنامج

هانى  ) (،2001 ،صادق عبده ) كدراسةوتتماشى هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة 

طارق  ) (،2005،أمين فهد) (،2005،ماجدة هاشم ) (،2000،جمال عطية) (،2011،محمد فكرى

عبد الحليم ) (،2008،عبير محمد) (،2008،طارق عبد المنعم ) (،2008 ،طه عمر ) (،2005،محمد

خيرية  ) (،2016،محمد السعيد ) (،2011،حنان مبارك) ،(2010،محمود زايد ) (،2009 ،محمد

 (.2014 ،منى أحمد ) ،(2015 ،محمد األمين ) (،2015،عاطف فوزى ) ،(2015 ،إبراهيم

 :الثانينتائج الفرض ـ 2

ينص هذا الفرض على " عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم فى 

من خالل ) سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك  والتبعيالقياسين البعدي 

هذا الفرض إحصائياً أُجريت المعالجة  وللتحقق من صحة، لصالح القياس التتبعى (الوالدين والمعلمين

درجات األطفال الصم فى  متوسطيلحساب داللة الفروق بين  T-Testاإلحصائية باستخدام اختبار 

 جدولسنوات و (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك  والتتبع البعديالقياسين 

 .يوضح ذلك (13)

بين التطبيقين البعدى والتتبعى للمجموعة التجريبيةالستمارة تقدير داللة الفروق يوضح  (13) جدول

 سنوات (8-5) السلوك الالتوافقى لدى األطفال الصم

استمارة تقدير السلوك الالتوافقى لدى 

 سنوات (5-8) األطفال الصم

 قيمة التتبعيالتطبيق  التطبيق البعدي

 ت

 مستوي

 الداللة

وع ن

 الداللة

عدد أفراد 

 2ع 2م 1ع 1م العينة

 0.838 0.21 4.60 54.03 3.77 54.13 العدوان أ() :الالتوافقيالسلوك 
ل غير دا

 إحصائيًا

طفالً  30

 وطفله

 أصم

 0.807 0.25 3.94 51.2 4.12 51.4 ب( النشاط الزائد) :الالتوافقيالسلوك 

 0.195 1.33 6.33 104.8 6.26 105.5 الدرجة الكلية

 ( 0،05) داللة دال احصائيًا عند مستوى * 0،01 داللة دال احصائيًا عند مستوى ** 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في  عدم (13) جدولويتضح من 

سنوات بالنسبة  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيوالتتبعى الستمارة تقدير السلوك  البعديالتطبيقين 

حيث بلغت ،بين المتوسطين(0.1) العدوان( بفرق) للتطبيق التتبعى حيث البعد األول الخاص بسلوك

ومتوسط درجات أفراد ،(54.13) لالستمارة البعديقيمة متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للتطبيق 

 المعياريا بلغت قيمة االنحراف كم، (54.03) يساوى االستمارةالعينة بالنسبة للتطبيق التتبعى لتطبيق 

 في( 4.60) ( إلى2ع) المعياريلتصل قيمة االنحراف  لالستمارة البعديفي التطبيق  (3.77) (1ع)

(هذا الفرق لصالح التطبيق 0.838و) ( عند مستوى داللة0.21) ت() كما بلغت قيمة، التطبيق التتبعى

سنوات فقد  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك أما بالنسبة للبعد الثاني الستمارة تقدير ، التتبعى

والتتبعى  البعديوجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في التطبيقين 

حيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للتطبيق ،(0.2) لصالح التطبيق التتبعى وذلك بفرق

كما بلغت ،(51.2) لالستمارةمتوسط درجات أفراد العينة للتطبيق التتبعى و،(51.4) لالستمارة البعدي

 ( إلى2ع) المعياريلتصل قيمة االنحراف  البعديالتطبيق  في(4.12) (1ع) المعياريقيمة االنحراف 

( وهذا 0.807) ( عند مستوى داللة0.25) ت() كما بلغت قيمة، لالستمارةالتطبيق التتبعى  في (3.94)

، لدى األطفال الصم الالتوافقيوهذا يشير إلى انخفاض مستوى السلوك ، لح التطبيق التتبعىالفرق لصا

 متوسطيفروق ذات داللة إحصائية بين  حيث دلت النتائج على عدم الثانىوعليه تم قبول الفرض 

فال لدى األط الالتوافقيوالتتبعى الستمارة تقدير السلوك  البعديالقياسين  فيدرجات األطفال الصم 

 والرسم البياني التالي يوضح هذه الفروق:، سنوات (8-5) الصم

 

الستمارة تقدير  رسم بياني يوضح الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (2) شكل

 سنوات (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك 

 ( ما يلى:2) ويتضح من الشكل

ة بين متوسطي درجات األطفال الصم في التطبيقين القبلي والبعدي وجود فروق ذات داللة إحصائي

سنوات لصالح التطبيق البعدي بالنسبة للبعد  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك 

، (54.13) االستمارةحيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة قبل تطبيق ، سلوك العدوان() األول

 .(54.03) يساوى لالستمارةجات أفراد العينة بالنسبة للتطبيق التتبعى ومتوسط در
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الصم في التطبيقين البعدى والتتبعى 

سنوات لصالح التطبيق التتبعى بالنسبة  (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك 

 لالستمارة البعديحيث بلغت قيمة متوسط درجات أفراد العينة فى التطبيق ، النشاط الزائد() يالثانللبعد 

.مما يدل على ثبات (51.2) لالستمارةومتوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للتطبيق التتبعى ، (51.4)

ة األساسية النشاط الزائد( لدى عينة الدراس –العدوان ) مستوى انخفاض مستوى السلوك الالتوافقى

 نتيجة تطبيق البرنامج المقترح.

 :يوضح ذلك (14) جدولو، كما تم حساب نسبة التحسن بعد إجراء التطبيق التتبعى على نفس العينة

بين التطبيقين البعدي والتبعي للمجموعة التجريبية الستمارة  يوضح النسبة المئوية للتغير (14) جدول

 سنوات (8-5) ل الصملدى األطفا الالتوافقيتقدير السلوك 

استمارة تقدير السلوك الالتوافقي 

 ( سنوات.5-8) لدى األطفال الصم

 نسبة التغير متوسط التطبيق

% 
 عدد أفراد العينة

 التتبعى البعدي

 0.18- 54.03 54.13 العدوان
 طفالً وطفلة 30

 أصم
 0.19 - 51.3 51.4 النشاط الزائد

 0.66 - 104.8 105.5 الدرجة الكلية

للمجموعة التجريبية  والتتبعىأن نسبة التحسن المئوية بين التطبيقين البعدي  (14) جدولويتضح من 

 :0.18) سنوات. تراوحت ما بين (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالستمارة تقدير السلوك 

جموعة لدى الم التتبعىمما يدل على عدم حدوث تأثر كبير في التطبيق ، (0.01) %( بفرق0.19

الذي ينص على عدم وجود فروق ذات  لثانىوبهذا تكون الدراسة دلت على صحة الفرض ا، التجريبية

تقدير  الستمارةوالتتبعى لدى األطفال الصم  البعديداللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيقين 

 سنوات لصالح التطبيق التتبعى. (8-5) لدى األطفال الصم الالتوافقيالسلوك 

 ت البحث:توصيا

 : نوصي بـفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج 

وضع برامج إرشادية عالجية قائمة على النظرية التكاملية لخفض أنواع أخرى من السلوكيات  -1

 المضطربة لدى األطفال الصم.

دى تدريب معلمى ومعلمات األطفال الصم بمدارس األمل للصم والبكم على استخدام المدخل اإلرشا -2

 التكاملى في تعديل بعض السلوكيات المضطربة الشائعة لدى األطفال الصم.

إعداد برامج موجهه للوالدين والمربيين للكشف المبكرعن السلوكيات الالتوافقية التي تسببها اإلعاقة  -3

 .ومحاولة تعديلها في سن مبكر السمعية

لى كيفية التعامل مع السلوكيات إعداد برامج ودورات تدريبية للوالدين والمعلمات لتدريبهم ع -4

 المضطربة وعالجها.

عقد ندوات تثقيفية للوالدين والقائمين على تربية األطفال الصم لتوعيتهم بخطورة برامج التليفزيون  -4

 الموجهه لألطفال على تكوين السلوك العدوانى لديهم.
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فسى لمساعدتهم على طرق إعداد برامج تدريبية عملية للوالدين والمعلمات وأخصائيين اإلرشاد الن -5

 وأساليب تمكنهم من خفض النشاط الزائد لدى الطفل األصم.

 



 م( 2021( )ابريل 2(  ج )1( العدد )18المجلد )     كلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة المنيا         مجلة التربية وثقافة الطفل 

 2682 -4590الترقيم الدولي الموحد األلكتروني                                       2537-0251الترقيم الدولي الموحد للطباعة 

87 

 

 المراجع العربية::أوالا 

دليل الوالدين فى التعامل مع ذوى اإلعاقة (: 2006) إبراهيم أمين القريوتى وزهره على الدقاق .1

 .شر والتوزيعالسمعية، الطبعة األولى، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، دار مكين للن
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 مركزي الكتاب للنشر.

المفاهيم ـ النظريات ـ ) االضطرابات السلوكية لدى الصم(: 2009) أسامة فاروق مصطفى .5
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 والتوزيع.
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االضطرابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسى لدى األطفال  :(2006) ليلى احمد وافى. 69

 .فلسطين ،غزة ،الجامعة االسالمية ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الصم المكفوفين

فعالية اإلرشاد االنتقائى في خفض الضغوط األكاديمية لدى (: 215، 2014) هالة خير اسماعيل. 70

 طالبات الجامعة، دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق، مصر.

(: فاعلية برنامج إرشادى لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى 2014) هبه إبراهيم عبد المعطى. 71

 ، ابرايل، مصر.150من األطفال الصم، مجلة القراءة والمعرفة، العددعينة 

" فعالية فنية التعبير بالفن التشكيلى في خفض إضطراب النشاط الزائد ( 2007) والء عبد المنعم. 72

لدى األطفال الصم بالمرحلة األولى من التعليم األساسى، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين 

 شمس.

(: عالقة تقدير الذات بالقلق اإلجتماعى لدى األطفال ضعاف السمع، 2004) وحيد مصطفى كامل. 73

 .68-31( ص14، مج1ع ) دراسات نفسية، رابطة األخصائيين النفسين

فاعلية برنامج تدريبى الكتشاف وتنمية بعض المواهب الخاصة (: 2016) والء عبد المنعم شفيق. 74

 تهم السلوكية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس.لدى األطفال الصم وخفض مشكال

فاعلية برنامج تدخل مبكر فى تنمية بعض المفاهيم األساسية (: 2013) ياسر إبراهيم محمد السيد. 75

 لدى األطفال الصم وخفض نشاطهم الزائد، كلية التربية، جامعة عين شمس.
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