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 :مقدمة 

تعتبر عناية أي مجتمع  معا المجتمععاا بالت عاا ال العة المعيعار الع ي يمكعا الىكعم ب علع  
فلقد كانا النظرة القديمة ترى أن  ه الت عاا   أمعي يرجع  معا ورا  عا وا  ا . مدى تقدم  لك المجتم  

كععاا ةمععة أمععي ف ععو اعععيل للكايععة فلقععد كانععا هعع ه الت ععاا تعععيج علعع  هععامج الىيععاة فعع  مجتمعع  
كانوا يعيشعوا  ل لك، وشان م أو ياع م ف  مالجئ أو مؤسساا  الة ىت  تنت   أجل م  يترك م

 .ية واإلىباط ف  جو ما الشععور بالدون
أا ىاسععة السععم  هعع  التعع  تجعععي اإلنسععاا قععادرا علعع  تعلععم اللكععة وهعع  تشععكي مىععورا هامععا 

تمكععا اإلنسععاا مععا ف ععم كعع لك فععاا ىاسععة السععم  ، بالنسععبة لتطععور السععلوك ا جتمععاع  وا نتعععال  
 .بي ته ومعرفة الم اطر الموجودة في ا فتدفعه إل  تجنب ا 

 ،أا اإلعاقعععة السعععمعية تعععؤدى إلععع  ت  ععععرالطتي فععع  جوانععع  كةيعععرة ( (Moeller,2000يععع كر
وتعؤدى إلع  مشعكالا سعلوكية واجتماعيعة ونتسعية وتعليميعة ، وب الة ت  ر النمعو اللكعوي والكعععالم 

 .ظرول كي من ععم  مؤقتة أو دا مة ىس 
  ةمشكلة الدراس

فاإلنساا هوالكعا ا الوىيعد القعادر علع  ترجمعة أفكعاره  ،تعتبر اللكة ما أشد وظا ل اإلنساا 
ويعتبععر النمععو  ،م طريقععة للتوالععي ووسععيلة للتتكيععرفععالكال، ومشععاعره إلعع  كلمععاا وعبععاراا مت ومععة 

فكلمععا دادا شععدة الاعععل السععمع  كلمععا قلععا ، هر النمععو تعع ةرا باإلعاقععة السععمعيةاللكععوي أكةععر مظععا
وعلع   لعك يواجعه اإلفعراد  وو اإلعاقعة السعمعية البسعيطة ، الىليلة اللكوية التع  يكتسعب ا المععوق 

وفعع  ف ععم مواععععوعاا المىادةععاا والىععواراا  ، مشععكالا فعع  سمععععاا االععواا الم تلتععة أو البعيععدة
 (.(Jackson , L., p:1997 .الم تلتة 

ل ا المععععوق سعععمعيا يىعععاوي تجنععع  مواقعععأ( 821: 2222، العععرىما سعععليماا عبعععد )ويععع كر
 ،للععوبة التوالعي اللتظع  العالدم ل ع ا التتاععي ا جتمعاع   نظعرا  ، التتاعي ا جتماع  مع  الععادييا

 لعك  ا كةعرة اافعراد تجعلعه  ،ول لك ف و يميي إل  مواقل التتاعي الت  تتاما فرداواىدا أو فرديا 
يماءات م ونطق شتاه م ىت  يستطي  متابعة ىوارهم  يستطي  التر   .كيدم  ىركات م وا 

ىلعاءاا منظمعة اللعىة  ،وتكما مشكلة الدراسة ف  تدايد أعداد المعاقيا سمعيا   فتع  أ را 
مليععوا شع ي أي بنسععبة ( 852)العالميعة أا ععدد  وى اإلعاقععة السعمعية فعع  جميع  أنىععاء الععالم 

 (.8995، شاكر قنديي) تةما  وى اإلعاقاا الم تل%(  2،5)
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لعدي م اععل % 55وتقدر الجمعياا الدولية الم تلتة نسبة انتشار اإلعاقة السمعية ىعوال  
لععدي م لععمم وبنععاء علعع   لععك يقععدر عععددااطتاي اعععيت  السععم  فعع  العععالم العربعع  % 25سععمع  ، 

إا القععععدراا العقليععة  . (Hallahan ,D.& Kauffman,1991 )ممععا هععم فعع  سععا المدرسععة 
قععي المةيراا الىسية فع  البي عة و لك بسب  ن ،للمعععوق سمعيا تت ةر سلبا نتيجة ألابته باإلعاقة 

 .العقل  مقارنته ب قرانه العاديياممععا يؤةرف  نموه ، 
لتع  ا :(Davis;stacey, M.&Mousley ; keith 2003)وتؤكد نتا ج دراسعاا كعي معا 

أا الطتععي المعععوق سععمعيا يعععان  مععا عععععدم ا تععداا ا نتعععال   ،قيا سععمعياتناولععا ش لععية المعععو 
 .قي ىبا للسيطرةأباإلاافة إل  ميله لالنطواء و ، والعلبية

 :ومما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلين التاليين 
التلميع اا سعمة  فع  اكتسعا ( اللمم عع اعل السم  ) ا  هي تؤةر درجة فقد السم  بمستوي -8

 العنل والتمرد دا ي بي ة المدرسة ؟
التلميعع اا لم ععارة  فعع  أداء(عععع اعععل السععم  اللععمم)  ا هععي تععؤةر درجععة فقععد السععم  بمسععتوي -2

 ؟ القراءة بنوعي ا الج رية واللامته
 :أهمية الدراسة 

طتععاي تكمععا أهميععة الدراسععة الىاليععة فعع  تناول ععا لعينععة ليسععا بالقليلععة فعع  المجععاي التربويتاا -8
المعاقيا سمعيا يشكلوا ف  القرا الىادي والعشريا مشكلة تىععد لكي ما المت للعيا فع  

شباا ىاجات م   .تعليم وتربية المعوقيا والكشل عا سمات م واتجاهات م وا 
العنعععل  تكمععا أهميععة الدراسععة الىاليععة فعع  تلععميم مقيععاس نتسعع  ي ععدل لتشعع يي لعععتة -2

وهعع ا المقيععاس أداة ر يسععية مععا أدواا قيععاس . المدرسعع  للتلميعع اا اللععم واعععال السععم  
 .ش لية المعوق سمعيا 

 :تهدف الدراسة احلالية إىل  :أهداف الدراسة 

 .يم وتقنيا مقياس العنل المدرس  تلم -8
علع  إكسعا  (اللعمم ع اععل السعم )ا ي االتعرل عل  معدى تع ةير درجعة فقعد السعم  بمسعتو  -2

 .التلمي اا لتة العنل المدرس  
أداء   علعع(اللععمم ع اعععل السععم ) ا العالقععة بععيا درجععة فقععد السععم  بمسععتويالتعععرل علعع   -3

 .التلمي اا اللم واعال السم  ف  م ارة القراءة الج رية واللامتة 
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 :دبيات البحث أ

 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة 

 ديسيبي( 42عع 25) Deef:التلمي اا اللم 
أو فقعدا السمععع  بدرجعة تعععععوق اكتسعاب ا اللكعة  ،ها التلمي اا الالت  ولدا فاقدي السمععع  تمامعا 

وأياععا التلميعع اا الالتعع  فقععدا السععم  فعع  مرىلععة الطتولععةالمبكرة قبععي تعلععم اللكععة والكععالم . والكععالم 
 .بىيث تلععبح ف م اللكة بالنسبة لعع ا ما ااشياءالمتقودة 

  Hard of hearing:السم  التلمي اا اعال 
ها التلمي اا الالتع  تكعوا قعد تكونعا لعدي ا م عارة الكعالم والقعدرة علع  ف عم اللكعة ةعم تطعورا بععد 

مةي هؤ ء يكونعوا علع  وعع  باالعواا ولعدي ا اتلعاي ععادى أو قريع  ،  لك اإلعاقة ف  السم  
 .ما العادي بعالم االواا ال يا يعيشوا فيه 

 School violence :العنل المدرس  
العنل المدرس  ب  نه ىالة انتعالية تتىدد بوجعود إةعارة او إعاقعة ىسعية Novaco (2222 )يعرل 

 . وعنلر ادراك  معرف   او فيديولوجية
فيعرفععه ب نععه رد فعععي ىععاد وعالععل يعتمععد علعع  تقععدير التععرد ل طععورة اإلىععداث ( Averll( 2003إمععا

 الكاع  او ال عول: عد اسعتجابتيا ه ا اإلىساس الع  اىععوقد يؤدى  ،البي ية او اإلىساس بالنقي 
 . ة المواقل اللعبة ويعتمد  لك عل  طبيعة الىدث وقدرة الترد عل  مواج ،

 :للعنف املدرسي  اإلجرائيالتعريف 

قعد يكعوا ا  ى جسعميا كالتععدى ،  تعرفه الباىةة ب نه كي سلوك يؤد ى إلع  إلىعاق اا ى بعاي ريا
ب لتعاظ ييعر  الس رية وا ست داء ما الترد وفعر  ا راء بعالقوة أولتظيعا كعالتلتظبالار  او نتسيا ك
  .وجميع ا إشكاي م تلتة لنتس الظاهرة  ،مقبولة اجتماعيا 

 :املقصود باإلعاقة السمعية

هعو الشع ي الع ي يعؤةر قلعوره السعمع  فع  قدرتعه علع  تلقع  : بالشع ي المععوق سعمعيا  يقلد
وتتراوح ا عاقة فع  شعدت ا معا العدرجاا البسعيطة والمتوسعطة  ،عبير عن ا المعلوماا اللكوية أو الت

  .والت  ينتج عن ا اللمم  ،الت  ينتج عن ا اعل سمع  ال  الدرجة الشديدة جدا  
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 :فئات اإلعاقة السمعية 

 .ديسيبي (  42ع 25) فقد سمع   تيل   -8
، ولكنه ما المىتمعي اا يسعتتيد معا المعينعاا السعمعية  ،طتي ه ا المستوى  يسم  الكالم البعيد  

كمعايتعيا اا يكعوا إةنعاء دراسعته بعيعدا  ععا ملعادر اإلدععاج با اعافه إلع  إجعراء بعع  التععديالا 
 .اللتية كجلوسه ف  المقاعد اامامية وقد يىتاج إل   دماا ا لا   السم  والت اط  

 .ديسيبي ( 55ع  48)فقد سمع  بسيط  -2
( 5ع 3)علع  مسعافة  ويستطي  تمييد اللوا ، ا المستوى يتقد قدرا كبيرا ما الكالم والىوار طتي ه

اقدام ويىتعاج للسعماعة والتعدري  السعمع  وتلعىيح اا طعاء فع  النطعق والكعالم وأسعت دام التك يعة 
 . الرجعية والتعديد 

 .ديسيبي (  52ع 52)فقد سمع  متوسط  -3
ف  الىوار وعيو  فع  النطعق والكعالم وىلعيلته اللكويعة مىعدودة طتي ه ا المستوى يواجه لعوبة  

ويىتاج الع  مسعاعدة ا لعا   الت اطع  وتدريبعه علع  م عاراا  ،جدا ويستعمي معه التوالي الكل  
 .ا ستعداد للقراءة والكتابة وا ستماا 

 .ديسيبي (  92ع 58)فقد سمع  شديد  -4
لديععه عيععو  فعع  النطععق والكععالم واللكععة ويسععت دم  ،طتععي هعع ا المسععتوى  يسععتطي  تمييععد االععواا  

 .ويمكا الىاقة بمدارس  الة ومعلم مت لي  ،السماعاا ويىتاج ال  تدري  سمع  
 .ديسيبي ( ف كةر  98)فقد سمع  ىاد  -5

 ،يعتمععد علعع  التمييععد البلععري  ،طتععي هعع ا المسععتوى يشعععر بال بعع باا اللععوتية و يميععد االععواا 
هجعاء االععععاب  واإليمعاءاا مع  التعديعد  ،لكعة الشعتاه  ،اإلشعاراا .) يىتاج للتوالي الكل  الشامي 

 ( .ا يجاب  والتقبي والت يي 
 :طرق التواصل مع األطفال املعاقني مسعيا 

ويعتبععععر التوالععععي والتتععععرد وتجععععاود اإلعاقععععة مععععا ااهععععدال ااساسععععية للتوالععععي وتتىععععدد طععععرق  
معع   وى اإلعاقععة السععمعية بالمسععتوياا السععابقة معع  المعععاقيا سععمعيا  Communicationالتوالععي

 :ليمكا تدريب م وعالج م ما أةاراإلعاقة وما طرق التوالي المعروفة م  المعاقيا سمعيا ه  
 
 
 



 والعنف المدرسى( الجهرية والصامتة ) عالقة درجة فقد السمع بمتغيرى مهارة القراءة

- 2 - 

 Manual Communcation: التوالي اليدوي -8
علع  اسعت دام رمعود يدويعة إليلعاي المعلومعاا لو عريا وللتعبيعر ععا  يعتمد نظام التوالعي اليعدوى

 Sign ويشعععمي هععع ا النظعععام معععا التوالعععي اسعععت دام لكعععة اإلشعععارة، المتعععاهيم واافكعععار والكلمعععاا 

Language  والت ج ة باالاب Finger Spelling. 
تشعمي اسعت دام اليعد لتمةيعي الىعرول اابجديعة وفع  الععادة تسعت دم  وبالنسبة لت ج ة االاب  ف  

الت ج ة باالاب  كطريقة مساندة للكة ا شارة ا ا كاا الش ي االم  يعرل اإلشعارة المسعت دمة 
 .لكلمة ما او إ ا لم يكا هناك إشارة للكلمة 

كعي كلمعة ىرفعا ىرفعا  ت ج عة Manual Alphabetأواابجديعة اليدويعة، وتشمي الت ج عة باالعاب  
فععاا ، وبوجعععه عععام .باسععت دام ألععاب  يععد واىععععدة او اةنععيا لتمععععةيي الىععععرول اابجديععة الم تلتععة 

ااش ععاي اللعم ال يا   يمتلكوا م اراا كالمية أولكوية مناسبة هعم الع يا يميلعوا الع  ا عتمعاد 
ارة تىد ما ريبعت م فع  تعلعم قعراءة عل  لكة اإلشارة ويعتقد الم تلوا اا است دام اللم للكة اإلش

 .الكالم 
 : Lip Readingقراءة الشتاه -2

يعععععتمد علي ععا ااشعع اي المعععععوقيا سععمعيا للىلععوي علعع  المعلمععاا مععا  هعع  إىععدى الطععرق التعع 
وتست دم طريقتاا لتدري  ااش اي المععوقيا سعمعيا علع  . ااش اي السامعيا وللتوالي مع م 

 :م اراا قراءة الكالم وهما 
وتشعمي تعلعيم المععوق سعمعيا وتعريتعه بالشعكي الع ي : Analytic Method الطريقعة التىليليعة -أ

 .ي   ه كي لوا عل  الشتتيا وتدريبه عل  تىديد كي لوا 
وفي عا يعتم تعدري  التردعلع  اكبعر ععدد ممكعا معا  : Synthetic Methodالطريقعة التركيبيعة  - 

 .تعريته بالكلماا الت  لم يت م ا الكلماا المنطوقة وما ةم
 : Total Communcationالتوالي الكل  -3
. للعم واععال السعم  فع  الوقعا الىااعرما قبي معلم  ااطتاي اوه  الطريقة ااكةر است داما  

وهعع ة الطريقععة تتاععما اسععت دام انععواا متنوعععة مععا طععرق التوالععي لمسععاعدة ا لععم علعع  التعبيععر 
است دام لكعة اإلشعارة واإليمعاءاا والتعبيعراا الوج يعه والجسعمية  ،وما ه ه الطرق .واكتسا  اللكة 

 .والت ج ة باالاب  والقراءة والكتابة  ،وقراءة الكالم  ،
 : ويست دم التوالي الكل  لتىقيق هدفيا أساسييا هما 

 .توفير بديي عمل  للكالم  -2. تس يي عملية التوالي اللتظ   -8
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الع  اا التوالعي ((LOMMBARDIN Willems,& Mac Donald:2008ير بع  الباىةياعععويش
 :الكل  يىقق نتا ج ايجابية أهم ا 

التوالي الكالمع  ومعدى واعوىه  ديادة مستوى -2. فعية وديادة مستوى ا نتباه استةارة الدا -8 
 .تىسيا مستوى البراعة اليدوية  -3. 

  :خصائص املعاقني مسعيا 

 لقععد أجريععا عععدة دراسععاا للتعععرل علعع   لععا ي الطتععي المعععوق سععمعيا نتيجععة  لععابتة با عاقععة 
 :السمعية وما يترت  علي ا ما اةار ف   لا ي هؤ ء 

 :ال لا ي اللكوية المميدة للتالمي المعوقيا سمعيا : او  
اةبتععععععععععا دراسععععععععععاا  ، نظععععععععععرا  عتمععععععععععاد النمععععععععععو اللكععععععععععوى علعععععععععع  السععععععععععم  وتععععععععععاةره بععععععععععه 

Hallahan,D,P.Kauffman,J.MandHarlan,etal:2006) )  ان تععععا  اداء المعععععوقيا علععععععع
( 8912")برانعععوا"وقعععام .اء اللتظيعععة ، مقارنعععة بععع دا  م علععع  ا تبعععاراا ال كاءا دا يعععةا تبعععاراا الععع ك

بدراسعععاا لتىليعععي ا سعععتجاباا اللتظيعععة للمععععاقيا سعععمعيا فولعععي لنتيجعععة تؤكعععد اا هعععؤ ء ا طتعععاي 
اسععت دموا عععدد أقعععي مععا ظععرول الدمععاا والمكععاا وكعع لك اسععتجابات م للاععما روا فعاي المسععاعدة 

 . اطتاي العاديوا بلورة اقي ما ا
 :ااة ر سلبية لإلعاقة السمعععية عل  النمععو اللكوي

اا هنععاك ةالةععة اةع ر سععلبية لإلعاقععة السمععععية علعع  النمععععو اللكععوي (.(Moeller,M.p:2000ويع كر
 : الة لدى اإلفراد ال يا يولدوا لما ه  

 لوا  عندما يلدراى، يتلق الطتي االم اى رد فعي سمع  ما اي ريا -8
 .ما االواا  -2
 االواا   عندما يلدر اى لوا ما،   يتلق الطتي االم اى تعديد لتظ  ما اي ريا -3

وقعععام    يعععتمكا الطتعععي االعععم معععا سعععماا النمعععا ج الكالميعععة معععا قبعععي الكبعععار كععع  يقلعععدها
Moeller  بدراسععة لتىليععي ا سععتجاباا اللتظيععة للمعععاقيا سععمعيا فولععععي العع  نتيجععة اا المعععاقيا

كعععع لك ، سععععمعيا اسععععت دموا عععععدد اقععععي مععععا ظععععرول الدمععععاا والمكععععاا وااىععععواي فعععع  اسععععتجابات م 
 .است دمه ااطتاي العاديوا ف  استجابات م  الاما روا فعاي المساعدة وبلورة اقي ممععا

لععدي  وي اإلعاقععة السععمعية مىععدودة بسععب  تعع  ر مسععتواهم اللكععوي وأ طععاء  اا القععدراا التعبيريععة
النطععق لععدي م كمععا أن ععم كةيععرا    يلقععوا التشععجي  الكععاف  ليشععاركوا فعع  الىععوار، وكعع لك بعع ا بعاعع م 

 .ليسا لديه القدرة عل  نقي الرسا ي واافكار 
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اما بالنسبة للتركي  البنا   للكة المكتوبعة فقعد أظ عرا النتعا ج اا كتابعاا الععلم اقعي تركيباوتعقيعدا  
كما كانا اكةعر امعتالء با  طعاء فع  القواععد والنىعو معا كتابعاا اقعران م معا ، ما كتاباا العادييا 

 .العادييا

  :اال لا ي التعليمية المميدة للتالمي  المعاقيا سمعيا  : ةانيا 

 . لعوبة ت كرهم للكلماا والمعلوماا إ  إ ا تم تقديم ا بشكي بلري -

 . سرعة النسياا نتيجة لتقدان م ال اكرة اللكوية -

  .وجود فروق تعليمية بيا اللم أكةرما العادييا  -

 . .سرعة التعلم لدي م بطي ة -

 ..عدم قدرت م عل  التعامي معالمجرداا -
 :وا نتعالية المميدة للتالمي  المعاقيا سمعيا ال لا ي ا جتماعية :ةالةا 

إا ااطتععاي المعععاقيا سععمعيا يعععانوا بلععتة ( (Vernon,M. &Andrews :1990يععرى كععي مععا  
 ا  يميلععوا العع  اللععالبة والجتععال فعع . مطععردة مععا مشععكالا توافقيععة اكبععر مععا ااطتععاي العععادييا 

 .والت ور وتجاهي مشاعر اي ريا  ،كما يميلوا إل  التمركد ىوي ال اا وا ندفاعيععععة، تعامل م 
اةبتوا اا النععاج ا جتمعاع  للطتعي المععاق  (Harlan , G, et al :2006 )وف  دراسة أ رى أجراها

بسعب  ف م يعانوا ما مشكالا ف  نمعوهم ا جتمعاع  و لعك %  22سمعيا يقي عا العادي بنسبة 
ولععوبة ف م عم لو عريا  ،أنتسع م  ولعوبة ف  التعبيعر ععا ،النقي الوااح ف  قدرت م اللكوية 

 .سواء أكاا  لك ف  مجاي ااسرة أو المدرسة أو المىيط ا جتماع  بوجه عام 
 البحوث والدراسات السابقةــ

 .البحوث والدراسات اخلاصة بالعنف لدى التالميذ املعاقني بصفة عامة: اوال 
 Nabuzoka,D (2005)دراسة  - 
هعععدفا الدراسعععععة الععع  تشععع يي التعبيعععراا ععععا ا نتععععععععا ا لعععدى ااطتعععاي  وى لععععععوباا العععتعلم  

( 54)وتعبيععراا الوجععععه المداجيععة لععدى عينععة مكونععة مععا  Gesturesبواسععطة اإليمععاءاا، والعععادييا 
وتععم المقارنععة بععيا المجمععوعتيا فعع   ،طتالمععا العععادييا ( 89)، طتععال مععا  وى لعععوباا الععتعلم 

التع  تعم التعبيعر عن عا معا  عالي تعبيعراا (السرورعع الىعدا ع العنعل ع ال عول )مجمععوعة ا نتععا ا 
دالععة بععيا المجمعععععوعتيا فعع  انتعععععا ا فععروق الوجععه المداجيععة وقععد أظ ععرا نتععا ج الدراسععععععة وجععود 
 موعة ااطتاي  وى لعوباا التعلم ال ول وال جي والتعبير عا مشاعر العنل للالح مج

إل  معرفعة ا اعطرا   MatteK, P. And Wierzbicki, M. (2004)بينما هدفا دراسة كي ما .
. اى تجم  بيا الجعانبيا النتسع  والمعرفع  ، النتس  واللعوباا المعرفية لدى ااطتالبط ء التعلم 
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طتععال مععا  822مععن م  ،عامععا ( 82ععع1)طتععال فعع  الت ععة العمريععة ( 222)وتكونععا عينععة الدراسععة مععا
ومجمعععوعة .أو تعع  ر دراسعع  . العععادييا العع يا  يعععانوا مععا اى إعاقععاا جسععمية أوعقليةأوانتعاليععة

 "رافعا" عل  ا تبعار ( 15ع52)طتال تتراوح نسبة  كاؤهم مابيا  822وعددهم  ااطتاي بط ء التعلم
 :تكونا أدواا الدراسة ما ةالةة ا تباراا ه  ،لل كاء 
وفعد تعم  ،وه ا ا  تبار يست دم لتش يي ااطتاي بطع ء العتعلم  Ravinمقياس رافا لل كاء  -8

 .تطبيقه  نتقاء مجموعة ااطتاي بط ء التعلم 
لقيععاس الىالععة المداجيععة السععا دة لععدى ااطتععاي فعع   Mood Stateمقيععاس الىالععة المداجيععة  -2

التعع  تنطععوى علعع  عععدم الةبععاا  ويقععيس اانمعاط المتكععررة. عامععا (  82ععع 5)ااعمعار مععا بععيا 
 ،ا كت عا ، القلعق : وينقسعم ا  تبعار اى أربععة مقعاييس فرعيعة وهع   ،ا نتعال  لدى الطتي 

 .واإلج ادالنتس  ، العداوة 
ا تبععار للتقيععيم الشععامي للجانعع   وهععو: Cognitive Levelsا تبععار المسععتوياا المعرفيععة  -3

 :المعرف  عل  مستوييا هما

 المؤشر المعرف  السري  : المستوى العام  -

 ،والعععع اكرة  وهعععع  ا سععععتد ي اللتظعععع  وا سععععتد ي المجععععرد:  الجوانعععع  المعرفيععععة النوعيععععة -
 .وا ستد ي الكم  

ا نتعاليعة  وأظ را نتا ج الدراسععة وجععود فروقا دالعة إىلعععا ية بعيا المجمععوعتيا فععع  ا اعطراباا 
مع  مالىظعة ارتتعاا  ،للعالح مجموععةااطتاي بطع ء العتعلم ( واإلج اد النتس  ، العداوة ، القلق ) 

 .درجاا البناا عا البنيا 
ىلعر ا اععطراباا السععلوكية لععدى المعععوقيا بكر  فععاجريتTirosh , et al ( 2004)دراسععة أمعا 

تتعععراوح أعمعععارهم معععابيا  ،تلميععع ا معععا اللعععم واععععال السعععم   812تكونعععا العينعععة معععا  ،سعععمع 
ومععا %(49)وقععد أظ ععرا النتععا ج اا ا اععطراباا السععلوكية منتشععرة بيععن م بنسععبة  ،عععام (83ععع5)

أكةرهععا تكععرارا القلععق والنشععاط الدا ععد واانمععاط الىركيععة الةابتععة والعدوانيععععععة وعجععد ا نتبععاه وا كت ععا  
اا ( 8999)وعبعععد العععرىما سعععيد سعععليماا ( 8992)دراسعععة عبعععد المعععنعم أمعععيا القريطععع   واةبتعععا.

 :اباا السلوك لدى المعاق سمعيا يمكا ىلرها ف  ا ت  ااطر 
ااطرا  التعبير ا نتعال  للمواقل مما يعدي علع  ععدم ف معه للكعالم الموجعه إليعه أو مايعدور  -8

 .ىوله 

 ينسى  ما التلي الدراس  لعدم تجاوبه م  المعلم او اإلقراا  -2
 . تبدو علي م مشاعر القلق ومشاعر اإلىساس بالنقي والعنل والعدوانيععععة  -3
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 .اقي مرونة ما إ وان م العادييا  -4
 :البحوث والدراسات اخلاصة بالعنف لدى التالميذ املعاقني مسعيا :ثانيا 

ال لا ي النتسعية للمععوقيا سمعععيا والتي جراهعا علع  ععدد  (Moors, D .(2006)دراسة  تناولا 
 ممعا تتعراوح أعمعارهم الدمنيعة طتعالا  (8242)ير معا ااطتعاي اللعم واععال السعم  بلعم ععددهم كب

الع ي Pinter – Paterson Scale ععععاما باسعت دام مقيعععاس بنتعر ع باترسعوا(  82ع 2) معابيا 
مجموعععة مععا ال لععا ي  وقععد أسععترا الدراسععةعا ،يتكععوا مععا  مسععععة عشععر ا تبععارا فرعيععا أدا يععا 

 :المميدة للمعاقيا سمعيا ه  
  . مرونة ما ا وان م العادييا ان م اقي ناجا و  .أ 

 .  م افكارا سلبية ىوي  وات م لدي .  

 .   ا ندفاعية ف  سلوكيات م يميلوا ال .ج 

  . يظ روا اهتماما بمشاعر ا  ريا  .د 

 .يميلوا ال  اانانية والتردية ف  ىيات م  .ه 
تولععلا  أياععا  تميععد  ل لععا ي التعع العع  مجموعععة مععا ا (8995) شععاكر قنععديي دراسععةُا

التمركعععد ىعععوي الععع اا والتلعععععل  والجمعععععود وععععدم الناعععج  تمةلعععا فععع  ش لعععياا المععععاقيا سعععمعيا
كمععا أورد مجموعععة مععا العوامععي المععؤةرة علعع  النمععو ا نتعععال  للطتععي المعععوق سععمعيا  ،ا جتمععاع  

 :وه  
عع اإلىبعاط وتوقع  التشعي ىيعث اا ععدم قعدرة الطتعي االعم 2 .ع معدى تقبعي الطتعي االعم لىالتعه  8

وعععدم قدرتععه علعع  التوالععي بععاي ريا هعع  اكبععر ملععادر اإلىبععاط  علعع  التعبيععر عععا ىعععاجاته
ىيعععث ينشععع  الشععععور بعععالنقي عنعععدما تععععوق الىاجعععاا ، عععع الشععععور بعععالنقي 3.بالنسعععبة لعععه 

 .ااساسية لأللم 
الع  اا اإلفعراد  وى اإلعاقعة السعمعية ل عم  (8919)فعاروق الروسعاا  دراسعة نتعا ج يرونشع 

ف عم يميلعوا الع  العدلعة ععا ا فعراد الععادييا ، بروفيي نتس   اي يميدهم عا ييرهم ما العادييا 
سعتطي  اا يعبعر بلكعة اإلشعارة او لكعة ي وهعم مجتمع  ااكةريعة الع ى   ،يسعتطيعوا ف م عم  الع يا  
، والتجمععاا ال العة ب عم  ول  ا السب  يميعي  وى اإلعاقعة السعمعية الع  تكعويا النعوادى، ب  االا

بسععب  تعععر  الكةيععر مععن م لمواقععل اإلىبععاط الناتجععة عععا تتععاعل م ا جتمععاع  معع  ا فععراد عععادى 
تتطلعع  الكةيععر مععا ا تلعععاي  ومععععا ةععم فليععععس مععععا المسععتكر  مععيل م العع  الم ععا التعع   ، السععععم  

 .الخ ......جتماع  كالرسم وال ياطة والنجارة ا 



 والعنف المدرسى( الجهرية والصامتة ) عالقة درجة فقد السمع بمتغيرى مهارة القراءة

- 88 - 

ااطتعاي المععوقيا  إا معظم الدراساا الت  أجريعا علع ( 8912)مىمد عبد المؤما  و كر 
أكةععر علععبية مععا ااطتععاي العععادييا كمععا كشععل  لععك مقيععاس بععراوا  أن ععمتكععاد تجمعع  علعع  سععمعيا 

باسععت دام ا تبععار بقعع  الىبععر لرورشععان اةبتععا النتععا ج و Brown Personality scaleللش لععية 
 ش لية اللم باللالبة وعدم الناج العاطت   تمعععيد
 :املعاقني مسعيا  البحوث والدراسات اخلاصة بالعنف املدرسى والتحصيل الدراسى للتالميذ: ثالثا 

بع لوا اا التالميع  اللعم ي( 2222)معراد علع  عيسع   واسة وليعد السعيد  ليتعة كشتا در 
أياععا  لععي معع  ا  ععريا وف ععم اعمععق للمععواد ا كاديميععة و يبعع لوا امععا اجععي إتقععاا اللكععة للتو  اا ج ععد

ومعا ةعم فمعععت وم الع اا ا كعاديم   ،ج د معا أجعي إاعتاء المععععن  علع   وات عم ااكاديميعة أقل  
ويرجع   لعك إلع   ،لدى اقران م ما الععادييا  مقععارنته بمت وم ال اا ا كاديم بتميدا  لدى اللععم اقي

 جريتعل  التىعNuns , et al . (2004)دراسعة وأكعدا نتعا ج . لعدي مالعبطء فع  نمعو متعاهيم اللكعة 
 الععام مت وم ال اا ا كعاديم  تالمي  اللععل الساب  ا بتدا   اللم ومععقارنت م ب قران م العادييا ف 

كمععا تولععلا الدراسععة العع  ان عععتا  مت ععوم  ،العععادييا وجععود فععروق  اا د لععة إىلععا ية للععالح 
ىيعث أن عم   يلعلوا إلع  اللكعة  ،ف  الريااعياا واللكعة ا نجليديعة  ال اا ا كاديم  للتالمي  اللم

 .بنتس الطريقة الت  يلي ب ا نظرا  م العادييا 
ان تععا  تىلععيي التالميعع   تؤكععدperjures &Schnook (2002)دراسععة وجععاءا نتععا ج  

ة عامة عا اقرأن م نظرا لكون م معدولعوا اجتماعيعا فع  ىجعرة الدراسعة ومىرمعوا معا التعري بلت
لعععيس  لععك فىسععع  بعععي ربمععععا يعععؤدى اعتمععععادهم عععععل  ،  التعليععععمية باإلاعععافة الععع  التك يععة الراجععععة

وينععتج عععا  لععك إدراك  ععاطئ للقععدرة  اإلشععاراا ييععر اللتظيععة العع  تتسععيراا  اط ععة للتك يععة الرجعيععة
 .اديمية والتقدم ا كاديم  ااك

دراسعة ب عدل معرفعة اةعر اسعت دام فقعد اجريعا  Stuckcss& Birch (2002)أمعا الباجةعاا  
 442بلععم عععدد افععراد العينععة ، علعع  تطععور اللكععة لععدى المعععوقيا سععمعيا  التوالععي اليععدوى المبكععر

اليدويععة علععع  الطريقععة  بينمععا طبقععا ،متىولععا ( 228)الطريقععة الشععتاهية علعع  متىولععا طبقععا
أظ را النتا ج اا ا طتعاي الع يا تعلمعوا بواسعطة التوالعي اليعدوي منع  الطتولعة . متىولا ( 228)
واللكعة المكتوبعة  Lepreadibgوقراءة الشتاة Reading تميدواعا افراد المجموعة الةانية بالقراءة،

Written Languaga، ي اليععدوى المبكععر كمععا اظ ععرا النتععا ج انععه  يوجععد اى اةععار سععلبية للتوالعع
 .عل  التوافق الوجدان  وا جتماع  لدى ا طتاي المعوقيا سمعيا 
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 :اإلجراءات التجريبية للدراسة 

 :عينة الدراسة : أوال 

 المعاقعاا سعمعيا  بالمملكعة العربيعة السععوديةتلميع ة معا (  22) تكونا عينة الدراسعة معا  
عامعاوانىرال ( 88) عامعا بمتوسعط عمعر دمنع  قعدره (  82ع  82) يتراوح العمر الدمن  ل عا معابيا

)  منعهللع كاء " رافعا " علع  مقيعاس ( 15عع 92) ، ونسعبة  كعاء تراوىعا معابيا 8،35معياري قعدرة 
ديسععيبي (  52ع 52)تلميعع ة مععا اللععم ممععا لععدي ا درجععة فقععد سععم  ملىععوظ يتععراوح مععا بععيا ( 32

Moderate (32 )م  ممعا لعدي ا فقعد سعم   تيعلتلمي ة أ عرى معا اععال السع Slight يتعراوح
 .ديسيبي (  42ع  25)مابيا 
 :ادوات الدراسة : ثانيا 

 .لل كاء إلستبعاد التلمي اا مما لدي ا اعاقة عقلية " رافا "مقياس  -8
 إعداد الباىةة ........ .مقياس العنل المدرس   -2
اللععل ال ععامس  تلميعع اا اا القععراءة المقععررة علعع تععم ا تيععار أىععد مواععوع، أ تبععار القععراءة  -3

 . "آدا  الىديث وآدا  الطريق " اإلبتدا   بعنواا 
 خطوات إعداد املقياس 

ا طععالا علعع  كععي مععا ا طععار النظععرى ال ععاي ب عع ا المواععوا واادواا والمقععاييس السععابقة فعع   - 
 :ه ا المجاي وه  

 chrisالسلوكيةي مقياس المشكالا (  8918 ،مديىه العرب  ) مقياس السلوك العدوان   

& Hamphrey ,1988) )عععدة عععدادى ) و مقيععاس ااععطرا  السععععلوك لطتععي مععععا قبععععي المدرسععة
و ( 8993: نععادر قاسععم ، نبيععي ىععافظ )ومقيععاس عععيا شععمس إلشععكاي السععلوك العععدواا( 8992،

 ( .8994، اىمد ىافظ )بطاقة مالىظة السلوك العدوان  لطتي ما قبي المدرسة 
السعلوكية التع   تلك المقعاييس فع  لعياية عبعاراا المقيعاس وا تيعار المواقعلتم ا ستتادة ما  -

 .التلي و ارجة  يمكا اا تالىظ ا معلمة التلمي اا اللم واعال السم  دا ي
 .تم ا ستتادة ما تلك المقاييس اياا ف  اجراء عملياا الابط التجريب  للمقياس -
 :بعاد ه  ألورته التجريبية ةالةة  وقد تاما مقياس العنل المدرس  ف  -
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 :التمرد عل  الدراسة  -8
متابعععة الدراسععة وموالععلة  العع  عععدم ريبععة التلميعع اا اللععم واعععال السععم  فعع  ويشععير  

) الىععوار والمناقشععة معع  المعلمععة إةنععاء شععرح الععدرس والعععدول عععا تنتيعع  الم ععام المطلوبععة مععن ا 
تالل ممتلكاا المدرسة ( الواجباا المندلية   .وا 

 :العدواا عل  الدمالء  -2 
 ،او الشعععجار مع عععا او دفع عععا ليلعععيب ا الاعععرر  ويشعععير الععع  القيعععام باعععر  العععدميالا 

او ا سععت داء  دي علععي ا باالتععاظ ييععر المريوبععة او إتععالل ممتلكععات ا الش لععية والمدرسععيةوالتععع
 .ب ا 
ويشععيرال  اىسععاس التلميعع اا اللععم واعععال السععم  بععالنقي والتععوتر  :ااععطرا  الوجععداا  -3

لعجعدها  بالنتس والتردد بيا الىدا والتعرح وبعيا ا سعتقراروالقلق  لعك كعرد فععي اساسع  وعدم الةقة
 .عا التوالي م   واا السم  العادى 

 :صدق املقياس  

 (.لدق المىكميا ) لدق المىتوى  -8 
مودععة   عبعارة(32)ىيث تكعوا معا  ،بعد ا نت اء ما اعداد المقياس ف  لورته ا ولية  

التربيعة بالطعا ل ع قسعم  بعة معا اعاعاء هي عة التعدريس بكليعةتم عراه علع  سع، عل  ةالةة ابعاد 
وتعم  ،ارتباط كي عبارة بالبعد ال ى تقيسعه   ا ومدىالتربية ال الةع و لك للىكم عل  واوح العبارا

قعي نسعبة ف كةرو تم ى ل العبعاراا التع  ت% 12 المرتتعه  عل  التقراا  اا نسعبة ا تتاق  ا بقاء
فقععراا التىكععيم علعع   يواععح الجععدوي التععال  يواععح نسعع . دوا  لععك   اتتععاق المىكمععيا علي ععا مععا

 .لورت ا الن ا ية   ف المععقياس 
 ( 8 )جدوي رقم 

 معامالا اتتاق المىكميا عل  مقياس العنل المدرس 
 معامي ا تتاق رقم التقرة معامي ا تتاق رقم التقرة معامي ا تتاق رقم التقرة

8 13% 82 95% 23 29 % 

2 19% 83 99 % 24 92 % 

3 98% 84 13 % 25 92 % 

4 94% 85 95 % 22 11 % 

5 11 % 82 92 % 25 19 % 

2 25 % 85 11 % 21 92 % 
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 معامي ا تتاق رقم التقرة معامي ا تتاق رقم التقرة معامي ا تتاق رقم التقرة

5 12 % 81 19 % 29 15 % 

1 93 % 89 14 % 32 93% 

9 92% 22 98 % 38 92 % 

82 15% 28 93 %   

88 12% 22 15 %   

العباراا  تم ى ف اوه ،يالىظ ما الجدوي السابق وجود بع  العباراا  اا نس  اتتاق من تاة 
عبارة ( 25)وعليه ألبح المقياس ف  لورته الن ا ية يتكوا ما ( 38، 23 ،85، 2) اا أرقام 

 ( 2 )جدوي رقم .
 اللورة الن ا ية لمقياس العنل المدرس 

 نادرا اىيانا يالبا العباراا الرقم
    .التمرد عل  الدراسة: ا وي  البعد 

    .ال الة به يتعمد تمديق كتبه وكشاكيي الدراسة  8 

 يبدو عليه ا ست تار عندما تتطل  منه المعلمة القيام 2 
 (.الخ .....يومئ برأسه ، ي د كتته ) بعمي ما 

   

    .  ي تم ب داء الواجباا المندلية المطلوبة  3 

    .يير مباي بالمشاركة والىوار دا ي التلي  4 

    .الدراسة يسب  الكةير ما الاوااء دا ي ىجرة  5

    .ليس لديه استعداد لالشتراك ف  اى نشاط ي دم الدرس   2

    .كةير التىرك بيا اللتول إةناء شرح الدرس   5 

 يمدق كي مايراه ما مللقاا عل  الجدراا دا ي 1
 (.الخ ..وسا  ي تعليمية ع نشراا ) التلي و ارجه 

   

    . نتقام ا ا ما عاقبته المعلمة يلر عل  ا 9

    .العدواا عل  الدمالء : د الةان البع 

    . دمال ه بالار  او شد الشعر يتعدى عل  82

    .يستول  عل  اشياء دمال ه بالقوة  88

    .يسند أ طاؤه عل  دمال ه  82

    يداىم دمال ه ويدفع م بقوة اةناء الندوي عل  الدرج  83

    .ل ا  ي يل دمال ه باىاديث وهمية  اساس 84
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 نادرا اىيانا يالبا العباراا الرقم
    .يتلل أشياء دمال ه مةي مالبس م وىقا ب م  85

اى  يتعرك لدمال عه فرلعة التعبيعر ععا رأي عم ،يعتىكم فع  ا  عريا  82
 .بىرية 

   

    .يتعمد إفساد اللع  م  دمال ه   85

    .بالشجار وا عتداء عل  اي ريا يكوا هو البادئ  81

    . ااطرا  الوجداا: البعد الةالث  

    يبدو علية مشاعر الب جة والسرور ف  وجود دمال ه 89

    .سري  البكاء شديد الىساسية للنتد ما اي ريا  22

    .يترح ا ا ما تسب  ف  عقا  اىد ما دمال ه  28

    .سري  اإلىساس بالملي إةناء تواجده م  جماعة ما   22

    .تبدو عليه مشاعر ال ول والقلق كي لباح  23

    .ماطر  ف  مشاعره نىو دمال ه  24

    .تبدو عليه مشاعرا ىساس بالنقي  25

    .دا م الشعور بالتوتر والقلق  22

    .يت لم بشدة ا ا وجه اليه النقد ما اي ريا  25

 :اللدق المرتبط بالمىك  -2
تلميع ة معا التلميع اا  (82)تم ىسعا  معامعي ا رتبعاط بعيا درجعاا عينعة التقنعيا وععددها   

اللم واعال السم  علع  مقيعاس العنعل المدرسع  ومقععياس تقععدير المعلعم للسعلوك الععدوان  لعدى 
 . 2،52وقد بلم معامي ا رتباط (8995،إي ا  الببالوى  )التالمي   وى اإلعاقة السمعية إعداد

 : ثبات املقياس 

علع  Method test re-test تم ىسا  معامي ةباا المقياس ععا طريعق إععادة التطبيعق 
 2،58معامي الةباا وقد بلم،  مسة عشرة يوما ( 85)عينة التقنيا بتالي دمن  قدره 

 :ا تبار القراءة  -
لللعععل " آدا  الىعععديث وآدا  الطريعععق " يشعععمي اا تبعععار علععع  قطععععة قعععراءة مواعععوع ا  

 . ال امس اابتدا   
 : فتشمي العباراا ايتية ( آدا  الىديث ) أما عا 
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فعال  ،عع اتىعدث بكعالم وااعح يت معه السعام  .ع أالك  ال  ما يىدةن  ىت  أف م ما يقوي و أقاطعة 
ع أاقبعي علع  معا يتىعدث معع  . أتىدث م  دميل  ىيا يتىدث أستا ى  ع  .أرف  لوت  و  أ تاه 

 . وأتىدث بال ير أو أسكا  ،ع أست  ا قبي أا أتكلم . ي السرور ال  نتسهععوأد ، ف بتسم له 
 :فتشمي العباراا ايتية ( آدا  الطريق ) أما عا 

 .بسم اهلل توكلا عل  اهلل و ىوي و قوة إ  باهلل : عندما أ رج ما المندي أقوي  -

 ا الم لي للمشاة وأعبر الشارا ما المكا، أمش  عل  الرليل  -

 .أرد التىية عل  ما يسلم علَ  و  ،أاسلم عل  ما اقابله   -

 وأديي اا ى عنه  ،أىافظ عل  نظافة الطريق  -

 . و أجلس عل  الطريق  ،و أداىم المارة  ،أمش  ب دوء  -
 : اجراءاا تطبيق ا تبار القراءة 

" تقععوم الباىةععة بقععراءة القطعععة قععراءة ج ريععة مسععت دمة طريقععة : ب لععوي القععراءة الج ريععة  . أ
م  ىلعر  ،ةم تطل  ما كي تلمي ة قراءة القطعة بمتردها ، عل  ااقي  مرتيا" قراءة الشتاه 

وفع  ن ايعة قعراءة القطععة ،  ويىس  كي  ط  بدرجعة واىعدة، عدد اا طاء ف  نطق الكلماا 
 .درجة التلمي ة تقدير و ، يتم ىلرعدد اا طاء 

" طريقعة  مسعت دمةلعامتة تقعوم الباىةعة بقعراءة القطععة قعراءة  :ب لوي القعراءة اللعامته  .  
التعبيعر بلكعة اإلشعارة ععا كعي كلمعة  ةم تطل  ما كي تلمي ة، مرتيا عل  ااقي "  لكة اإلشارة
وفع  ن ايعة  ،ويىسع  كعي  طع  بدرجعة واىعدة  م  ىلر عدد اإلشاراا ال اط ة ،ف  القطعة 

 .درجة التلمي ة  تقديرو ، قراءة القطعة يتم ىلرعدد اا طاء 
 وتفسريهانتائج الدراسة وحتليلها  

 :ال ى يني "التر  ا وي " نتا ج -
بيا متوسطاا درجاا التلمي اا اللم والتلميع اا (2،28) توجد فروق دالة اىلا يا عند مستوى  

الععدواا علع   –التمعرد علع  المدرسعة:)اعال السم  عل  مقياس العنعل المدرسع  ب بععاده العةالث 
 (.ااطرا  الوجداا  –الدميالا 

للتىقععق مععا لععىة التععر  ا وي تععم است ععععراج المتوسععطاا الىسععابية وا نىرافععاا المعياريععة وقععيم  
 :كما مواح بالجدوي التال   للتلمي اا اللم واعال السم  عل  مقياس العنل المدرس " ا "
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 ( 3) جدوي رقم 
 اداء التلمي اا اللععم" ا " المتوسطاا وا نىرافاا المعيارية وقيم 

 السم  عل  إبعاد مقياس العنل المدرس  واعال
 الد لة "ا" قععيم السععععم  اعععال مجمععوعة اللعععم مجموعة البععععععد

   ا م ا م 

 التمرد عل 
 الدراسة

 ييردالة 2،52 8،2 3،23 8،22 4،25

العدواا عل  
 الدميالا

3،22 
 

8،25 3،44 8،25 
8،22 

 

يير 
 دالة

 ااطرا 
 الوجداا

5،52 2،82 5،82 8،23 3،89 2،28 

ييععر دالعة فيمععا ي عي البعععديا ا وي والةععان  " ا "اا قيمعة (  3) يتبعيا مععا الجعدوي رقععم  
 :ما مقياس العنل المدرس  بيا التلمي اا اللم واعال السم  وهما 

وجععود " ا"بينمععا اظ ععرا نتععا ج ا تبععار ( العععدواا علعع  الععدميالا  –التمععرد علعع  الدراسععة )  
) مععا المقيععاس  بععيا المجمععوعتيا فعع  البعععد الةعععععالث( 2،28) اىلععا با عنععد مسععتوى فععروق داي 

وتعدي تلعك النتيجعة علع  لعىة  ،وقد جاءا التروق دالة للالح التلميع اا اللعم(ااطرا  الوجداا 
 .التر  ا وي جد يا 

 :تتسير نتا ج التر  ا وي 
التلميع اا اللعععم عن عا لعدى  ويمكا تتعسير ارتتاا درجة اإلىساس بااطرا  الوجداا لعدى 

 :التلمي اا اعال السم  فيما  كرته نتا ج دراساا كي ما 
Ratrich,Dutch,Sand phillip:2004))الت  اةبتا اا نسبة ااطراباا السلوك 

ىيععععث يالىععععظ علععععي م ااععععطرا  ، مععععا ا طتععععاي اللععععم % 49 والوجععععداا منتشععععرة لععععدى 
وأىيانعا الشععوربالقلق وال عول وفع  ،و لك نتيجة عدم ف م عم للكعالم الموجعه العي م  التععبيرا نتعال 

 .ديدة تظ رعلي م مظاهر ا كت ا  الىا ا الش
: وعبععد الععرىما سععيد عةمععععاا 8992،عبععد المععنعم القريطعع )أياععا جععاءا نتععا ج دراسععاا  
العنعل ،  نتععال  المععوق سعمعيا بمشعاعر القلعق وا اعطرا  االطتعي إىسعاس  علع  دتؤكع( 8999
وقعد أيعدا نتعا ج  .بالنقي و لك لعدم ف مه الكالم الموجه اليه وما يعدور ىولعه معا ىعوار  والشعور
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اا  أظ عععععراالتععععع    Richard, C., & Barbara,k.(1994) :الدراسة الىالية نتا ج دراسة كي ما 
لع ا يتععر  المععوق ، ىاسة السم  ل ا دور كبيعر فع  تنظعيم سعلوك التعرد وتكيتعه مع  واقع  الىيعاة 

ىيععث يشععاهد الكةيععر منععالمةيراا الم تلتععة ،  سععمعيا العع  مشععكالا تععرتبط بتوافقععه النتسععيوا جتماع 
ه و  يلعععععبح قعععادرا علععع  ا سعععتجابة ل عععا وهعععععو معععا يمكعععا اا يلعععيب، ولكنعععه  يت عععم الكعععععةير من عععا 

 .باإلىباط
نظعرا للععوبة التوالعي ، اا االم يىاوي تجنع  مواقعل التتاععي ا جتمعاع  مع  الععادييا  

لع لك يميعي للعدلعة التع  تشععره بالوىعدة النتسعية فع  ايلع  ،اللتظ  الالدم ل ع ا التتاععي ا جتمعاع  
 (.2222،عبد الرىما سليماا.) ا ىياا 
مشاعر الوجدانية للتلميع اا اللعم تةبا ااطرا  الالت  أياا جاءا نتا ج الدراسة الىالية  

التع  أواعىا تميعععد ش لعية المععاق سعمعيا بعالتمركد (8995، شاكر قنديي )مؤيدة لنتا ج دراسعة 
مجموععة معا العوامعي المعؤةرة " شعاكر قنعديي "وععدم الناعج ا جتمعاعيوأورد  ،الجمعود  ،ىوي ال اا 

وره باإلىبعاط وتوقع  التشعي ع الشععور ععدم تقبلعه لىالتعه ع شعع: علع  النمعو ا نتععال  لأللعم وهع  
 .عدم قدرته عل  التوالي باي ريا  بالنقعععي ععع

 :ال ي بني عل  "التر  الةان  " نتا ج
 التلمي اا اللعم بيا متوسطاا أ طاء( 2،28)توجد فروق دالة إىلا يا عند مستوى     

 . .لكة اإلشارة وقراءة الشتاة  واعال السم  ف  ا تبار القراءة الج رية واللامتة بإست دام
 :للتىقق ما لىة ه ا التر 

ا طععاء التلميعع اا اللععم واعععال " ا"تععم اسععت راج المتوسععطاا وا نىرافععاا المعياريععة وقععيم : أو  
والجععدوي التععال  يواععح نتععا ج ( . قععراءة الشععتاة ) السععم  علعع  ا تبععار القععراءة الج ريععة بإسععت دام 

 :التر 
 ( 4 )جدوي رقم 

 ا طاء "ا"المتوسطاا الىسابية وا نىرافاا المعيارية وقيم ا تبار 
 التلمي اا اللم واعال السم  ف  ا تبار القراءة الج رية

 المجموعة
المتوسط 
 الىساب 

ا نىرال 
 المعياري

 قيمععععة
 "ا"

 مستوى الد لة الد لة

 2،28 دالة 4،23 2،8 1،25 التلمي اا اللم

    3،5 3،48 السععم التلمي اا اعال 
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ارتتععاا عععدد ا  طععاء فعع  نطععق الكلمععاا ج ريععا  بإسععت دام (  4)  يالىععظ مععا الجععدوي رقععم 
 .قراءة الشتاه لدى التلمي اا اللم عا أقران ا ما اعال السم  

ا طعاء التلميع اا اللعم واععال " ا"تعم اسعت راج المتوسعطاا وا نىرافعاا المعياريعة وقعيم : ةانيا 
والجععدوي التععال  يواععح نتععا ج ( . لكععة اإلشععارة )  باسععت دامالسععم  علعع  ا تبععار القععراءة اللععامتة 

 :التر 
 ( 5 )جدوي رقم 

 طاءا " ا"المتوسطاا الىسابية وا نىرافاا المعيارية وقيم ا تبار 
 .التلمي اا اللم واعال السم  ف  ا تبار القراءة اللامتة 

 المجموعة
المتوسط 
 الىساب 

ا نىرال 
 المعياري

 قيمععععة
 "ا"

 الد لة
مستوى 
 الد لة

 2،3 5333 التلمي اا اللم
 

 2،28 دالة

   3،4 2،2 3،25 التلمي اا اعال السععم 

فعع  ( 2،28) وجععود فععروق دالععة اىلععا يا عنععد مسععتوى  ( 5) رقععم يالىععظ مععا الجععدوي  
القراءة اللامتة بإست دام لكعة اإلشعارة لعدى التلميع اا اللعم و أقعران ا معا اععال السعم  للعالح 

 .التلمي اا اللم 
التر  الةان  علع  ارتتعاا مسعتوى أداء التلميع اا اععال السعم  فع  القعراءة  جهينتوتدي  
مما يترت  عليه رفع  ، وديادة أ طاء القراءة لدى التلمي اا اللم ( الج رية واللامتة ) بنوعي ا 

 . التر  اللترى 
علع  الرؤيعة  اعتماد التلمي اا اعال السم  فع  القعراءة نتيجة ه ا التر  ف  اوء ويمكا تتسير
قععراءة  اللععم العع يا يركععدوا فعع  لعع ا جععاءا ا طععا  ا أقععي مععا أقععران اولكععة اإلشععارة وبقايععا السععم  
 .لكة اإلشارة فقط الت  تعودا علي ا من  نعومة أظتارها  الرؤية و الكلماا عل 

عار عععععإا القلعععور الىعععادث فععع  اللكعععة لعععدى اللعععم يجععععي هنعععاك لععععوبة فععع  تععععرجمة اافك
ةعم تبعدأ  ،التعبيعر عنعهد والمشاعر إل  عباراا وكلماا مت ومة ومدركعة، فاالعم يتكعر أو  فيمعا يريع

  االععععععععععععععععاب  فعععععععععععععععع  التعبيععععععععععععععععر عععععععععععععععععا  لععععععععععععععععك مععععععععععععععععا  ععععععععععععععععالي اإلشععععععععععععععععاراا اى أا

 اافكعععععار تتعععععرجم لعععععدى الععععععادييا إلععععع  ألتعععععاظ مسعععععموعة ولعععععدى اللعععععم إلععععع  إشعععععاراا مر يعععععة-

 .وا عل  المعلوماا بواسطة اا اإا العادييا يىلل-. بالعيا وىركة ا لاب   

 ، منطوق كما أن عا   تت عم بسعرعة مةعي الكعالم إا لكة اإلشارة   يمكا أا تترجم كي ماهو
والعععيا   يمكععا أا تت ععم ،  وا يععدى   يمكععا أا تتععرجم اإلشععاراا بالسععرعة التعع  يقععوم ب ععا اللسععاا
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كمععا أا إ تععاق الطتععي االععم فعع  الكععالم فعع  السععا  ، اإلشععاراا بسععرعة اا ا عنععد سععماا اللععوا
يععد ي  هعععدام تجاوبععه وتمييععده لأللععواا، يجعلععالعععادي وعععدم قدرتععه علعع  تت ععم كععالم اي ععريا، وان

المدرسة دوا رليد لكوي ويعتمد  لعك بلعته أساسعية علع  تنبيعه ىواسعه، وتعدري  أعاعاء النطعق 
 .لديه

أا الطتععي االععم قععد يتسععم باعععل لكععة الىععديث لديععه، ومرجعع   لععك لوجععود  لععي : ويتاععح 
ر الكلمعاا التع  ل عا مقابعي فع  لكعة فالطتعي االعم يتع ك وااطرا  ف  إيقاا الكلمة وقوت عا وطبقت عا

اإلشارة كما أا لديه القدرة عل  ت كر ااشكاي أكةر ما ت كره اارقعام ، وهعو يشععر ب بع باا اللعوا 
عا طريق الجلد والعظام ما  الي مرورها ف  الج اد العلب  ، إ  أا هناك ف عاا يسعتطيعوا معا 

 كالم بالريم ما كون م ما اللم الي التدريباا والتمريا اكتسا  قدرة كبيرة عل  ال

التع   ( B arbara , S., 1996 )جعاءا نتعا ج الدراسعة الىاليعة متتقعة مع  نتعا ج دراسعة 
ومجععرد إعطععا  م شععي ا يقرؤونععه  ،أةبتععا اا معظععم ااطتععاي اللععم  يقععراوا كعع تراب م العع يا يسععمعوا

ا سعتيعا  القرا ع  بسععععب  اععل  أياعا قعد يواج عوا لععوباا فع ،  ليس امانه عل  ف م عم لعه
 .النمو اللتظ  لدي م وبسب  المشكالا المرتبطة ببناء الجمي اللىيىة 

معانععاة (Patrich, Dutch,S.and Phillip, E., 2004 )أياععا أكععدا نتععا ج دراسععاا  
 :ااطتاي اللم ما مجموعة ااطراباا لكوية أهم ا 

لكلمععة ااولع  للطتععي االععم فعع  العمععر تظ ععر ا    Language Delay:تع  ر ظ ععور اللكععة  -8
 .الطبيع  لظ ورها اى ف  السنة ااول  

يعععان  الطتععي االععم مععا ف ععم معنعع  الكلمععة او Amnesia : لعععوبة ف ععم الكلمععاا او الجمععي -2
 .وف  بع  الىا ا يكرر الكلمععة دوا ف م ا ، الجملة المسموعة 

لدارها  -3 اللكعة المنطوقعة   ستطي  الطتعي اا يت عم Aphasia: فقداا القدرة عل  ف م اللكة وا 
 .و  يستطي  التعبير عا نتسه لتظيا بطريقة مت ومة 

 . ستطي  الطتي االم اا يقرا بشكي لعىيح الكلماا المكتوبة  :Dyslexiaلعوبة القراءة  -4
  ستطي  الطتي أا يكت  بشكي لىيح المادةDysgraphia: لعوبة الكتابة  -5
 .ق  اا يكتب ا الطتي العاديت  مةي سنه والمتو ،المطلو  كتابت ا  -2

تركيع  كلمعاا  يععان  الطتعي االعم معا لععوبةLanguage Dificit:لعوبة تركيع  الجملعة  -5
 .الجملة ما ىيث قواعد اللكة ومعناها 

يجععد االععم لعععوبة فىتعع كر الكلمععة  Dysnomia / Apraxia: لعععوبة التعع كر والتعبيععر  -1
 .وما ةم التعبير عن ا ويا  اى متردة بد  من ا ، المناسبة ف  المكاا المناس  
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وممعععععا يؤكعععععد اععععععل مسعععععتوى التلميععععع اا اللعععععم فععععع  اللكعععععة العربيعععععة أياعععععا معععععا  كعععععره  
Scheper,D.R. 1997)) اا ا لمتوسععط العععام لمسععتوى القععراءة بالنسععبة للمعععاقيا سععمعيا  يتعععدى
ادسعة عشعرة لعم يتجعاودوا فع  فع  كما اا المعوقيا سمعيا الع يا بلكعوا الس، اللل الةالث ا بتدا   

 .م ارات م القرا ية أكةر ما اللل ال امس ا بتدا   
إا مسعتوى (Nunws, Terezinha& Moreno , constanza,2002)كما  كر كعي معا  

ف ععم اقعي تعع  را فعع  المواععوعاا ،الت  رالدراسع  لععدى اللععم ي تلععل بعا تالل المواععوعاا الدراسععية 
 ، يكانيكية كالىسا  والت ج ة الت  تعتمد عل  الم اراا الم

واعمعاي الع ها مةعي  بينما يدداد ت  رهم بلتة كبيرة عل  المواعوعاا التع  تتطلع  التتكيعر 
 . تناسق المعان  وتالؤم ا وترتي  الكلماا عند كتابة او قراءة فقرة ما التقراا

ومعراد علع  ، وليعد السعيد  ليتعة )وجاءا نتعا ج الدراسعة الىاليعة متتقعة مع  نتعا ج دراسعاا  
التعع  أةبتععا ان تععا  العع اا ااكاديميععة لععدى (Trybus&Karchmer:2004)و( 2222 ،عيسعع  

 .ويرج   لك إل  البطء ف  نمو متاهيم اللكة لدي م  ،التالمي  اللم بالمقارنة ب قران م العععادييا 

بادديععاد شععدة  يمكععا اا ن لعي مععا هع ا التععر  اا المشععكالا واللععوباا ااكاديميععة تعدداد :أ يعرا 
اسعتراتيجية ) ،  (االىديةعة التكنولعوج ) إا است دام الطرق التدريسية المتطعورة ، درجة فقد السم  
المعلععم المت لععي فعع  ريععا   تععوفرباإلاععافة إلعع   ،فعع  تعلععيم ااطتععاي اللععم ( الععتعلم التعععاون  

 تععععاي والمععدارس التم يديععة قبععي التىععاق م بالمععدارس بلععتة رسععمية قععد يسعععع م فعع  الت تيععل مععاااط
 .أ طاء اللكة

يجع  علع  المعلعم إتباع عا لرفع  مسعتوى تىلعيي التلميع اا اللعم  المقترىاا العمليعةبع  
 :واعال السم  ف  اللكة 

يىدث  لك بالنقر يلعوا ععاي علع  الطاولعة او و ىاوي ج   انتباه الطتي عندما تتىدث إليه  -8
اا ال ععدل مععا هعع ا ا قتععراح هععو الت كعععععد اا الطتععي االععم يعععرل ملععدر  ،تىريععك اليععديا 

 .المعلوماا البلرية او السمعية 
فعالكالم بطريقعة مبعالم في عا  ،تىدث بلوا مسموا وليس بلوا مرتتع  وبسعرعة متوسعطة   -2

 .لعبا امرأ  قد تجعي عملية قراءة الشتاه
وتجنع  التىععرك فعع   ىعاوي اا تتوالععي بالععععينيا معع  الطععععتي، انظعر العع  الطتعي وج ععا لوجععععه  -3

 .يرفة اللل بسرعة 
 و لعك ىتع  يلعبح مت ومعا اكةعر، اعد لياية التكعرة التع  تشعرى ا او السعؤاي الع ي تطرىعه  -4

 .للطتي االم 
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واافعععالم ،  لعععك الشعععتافياا  بمعععا فععع ، اسعععت دم المعينعععاا البلعععرية الععع  أقلععع  ىعععد ممكعععا  -5
 .الخ ....والشرا ح، التعليمية 

واجعععي وج ععك مواج ععا  ،اجعععي وج ععك فعع  الاععوء لتعديععد قععدرة ااطتععاي علعع  قععراءة الكععالم  -2
 .للطتي

فىتعع  يععتعلم الطتععي كلمععة ، كععا واسعع  اللععدر و  تكععوا مععتعجال وب الععة عنععد تعلععيم اللكععة 5 -5
، او لتظ ععا ، يجعع  اا يتعلععععم نطععق الكلمععة  ا  ،يجعع  اا يمععر بسلسععلة واسعععة مععا ال بععراا 

 .وقراءة الكلمة ج ريا ،ومعن  المت وم 
فعالمن ج يجع  اا ،يكعوا بي يعا بطبيعتعه  بجيعثارورة تطوير من ج اللكة للمععاقيا سعمعيا 1 -1

 . Bunch, 1987 )) يتعامي م  المظاهر البي ية للتلمي 
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 املراجع العربية 

 املراجع العربية

التععد ي المبكععر مقدمععة فعع  التربيععة ال الععة فعع  ( 2282) منعع  الىديععدي  ،جمععاي ال طيعع   -
 .دار التكر الطباعة والنشر ، عماا : ااردا . الطتولة المبكرة 

مقدمة فع  تعلعيم الطلبعة  وى (.2282)وفاروق الروساا ، وجميي اللمادى، جماي ال طي   -
 .تودي  دار التكر للنشر وال، عماا : ااردا ،  8ط.الىاجاا ال الة 

المؤتمرالععدول  الةععان  . سععيكولوجية الطتععي ا لععععم ومتطلبععاا ارشععاده ( 8995)شععاكر قنععديي  -
بىععوث ( المعععاقوا -الموهوبععوا .)لمركععد ا رشععاد النتسعع  لالطتععاي  وى الىاجععاا ال الععة 

 .جامعة عيا شمس ، المجلد ا وي  -المؤتمر 
دار الدهععراء :الريععا .عوا سععمعيا المعوقععع( 2225)اي ععا  البععبالوى ، عبععد الععرىما سععليماا  -

 .للنشر والتودي  
 سعععيكولوجية  وى الىاجعععاا ال العععة ع ال لعععا ي( 2222)عبعععد العععرىما سعععيد سعععليماا  -

 .مكتبة دهراء الشرق : القاهرة ،  3ج. والسماا 
دليععي المقيععاس وااسعع لة ) مقيععاس السععلوك التكيتعع  لالطتععاي( 8991)عبععد العديععد الشعع ي  -

 .مكتبة اللتىاا ال هبية : الريا ( .وكراسة التعليماا 
،  8ط.وتعربيت م  سعيكولوجية  وى ا ىتياجعاا ال العة( 8992)عبد المطل  أميا القريط   -

 .دار التكر العرب   ،كلية التربية : القاهرة 
وت هيعععي  ربيعععة ال العععةالتكنولوجيعععا المتطعععورة ل دمعععة بعععرامج الت(8999)عةمعععاا لبيععع  فعععراج  -

رعايعة الت عاا ال العة  با شعتراك مع  اتىعاد: مؤتمر ط  ااطتاي بجامعة القاهرة  ،المعوقيا 
 .والمعوقيا

دار التكعر  عمعاا: ا ردا .قاعايا ومشعكالا فع  التربيعة ال العة ( 2229)فاروق الروسعاا  -
 .للطباعة والنشر 

ال الععة  دييا مقدمععة فعع  التربيععةسععيكولوجية ااطتععاي ييععر العععا( 2288)فععاروق الروسععاا  -
 .مكتبة الجامعة  ،عماا : ااردا .

التربيععة  مععد ي العع )تعلععيم ااطتععاي  وى ا ىتياجععاا ال الععة ( 2222)ماجععدة السععيد عبيععد  -
 .دار لتاء للنشر والتودي   ،عماا : ا ردا .ال الة 

متطلبععات م  منععاهج تعلعيم  وى ا ىتياجعاا ال الععة فع  اعوء( 2223)مجعدي عديعد إبعراهيم  -
 .مكتبة ا نجلو الملرية : القاهرة . اإلنسانية وا جتماعية والمعرفية 
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دار : القعاهرة سيكولوجية ا طتاي يير الععادييا وتعربيت م( 8912)مىمد عبد المؤما ىسيا  -
 .التكر الجامع  

: اإلمعاراا ، 8ط، اإلعاقة السمعية وبرنعامج إععادة الت هيعي ( 2228)مىمد فتى  عبد الى   -
 .دار الكتا  الجامع  

. ا تجاهاا الىديةة ف  مجععاي التربيعة ال العة ( 2222)وليد السيد اىمد ومرادعل  عيس   -
 .دار الوفاء للنشر والتودي  :ا سكندرية 
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