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  العلوم االجتماع�ةقسم:

  : علم النفس الع�اد� التخصص

  ملخص مذ�رة : ماستر

  األصم:السلوك العدواني لد� الطفل  عنوان الدراسة

  : الدراسةمش�لة -

  �عاني من سلو�ات عدوان�ة األصم�ان الطفل  إنتتمثل في معرفة     

  : أهم�ة الدراسة

مهم من مجاالت الدراسة النفس�ة هي  جانب إثراءتساهم هذه الدراسة في  أنال�احثة  تأمل   

 أنز�ادة الفهم لهذه المش�لة. �ما  إلىمما قد یؤد�  األصمالسلوك العدواني لد� الطفل 

 األخصائيالتي �عدها  إرشاد�ةالمتحصل علیها تفید في تصم�م و�ناء برامج عالج�ة  النتائج

اسة في أهم�ة الدر  تأتي�ما على تجاوز السلوك العدواني،  األصمالنفسي لتساعد الطفل 

  �ونها لم �س�قها في الموضوع ذاته وف� هذه المتغیرات .

  :أهداف الدراسة

  الصم . األطفالالكشف عن السلوك العدواني لد� -1

  . اآلخر�ناتجاه  أو�عاني من سلوك عدواني اتجاه ذاته  األصم الطفل�ان  إذامعرفة -2

  :  الدراسةتساؤل 

  سلوك عدواني األصمهل لد� الطفل       

  



 ب
 

  فرض�ة ال�حث:

ت لد� الطفل األصم .ذاتوجد عدوان�ة اتجاه ال -1  

  توجد عدوان�ة اتجاه اآلخر�ن لد� الطفل األصم . -2

  منهج ال�حث :

  المنهج المت�ع في دراستنا وهو المنهج الع�اد� بتقن�ة دراسة حالة.    

  النتائج: أهم

  األصم.لد� الطفل  اآلخر�نتوجد عدوان�ة اتجاه    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 شكر وعرفـان

ثنا هذا ولرسوله  الحمد لله والشكر لله يليق بجالله وعظيم سلطانه ، الذي وفقنا في بح

. واإليمانالكريم الذي غرس في قـلوبنا حب العلم    

  أتوجه أنع  هذا البحث المتواض  أتممتالوفـاء ، وجميل النبل بعدما    شرفانه يقودني  

صيحة والمعلومة التي  محمد الذي لم يبخل عليا بالن  الفـاضل بن خلفة  لألستاذبعظيم الشكر  

 كانت خير دليل في هذا المشوار .

لى نصائحهم  الكرام قسم علم النفس ع  األساتذةوعليا االعتراف بالفضل والشكر لكل  

 وتوجيهاتهم المفيدة .

ين وعما  كما أتقدم بالشكر واالحترام لكل عمال مدرسو الصم بأوالد جالل وكل المرب

رة  اإلدا  

 وأخير بالشكر إلى كل من ساندني من قريب أو من بعيد .

 

كريمة      



 ج
 

  مقدمة 

ر ال شك أن العدوان �عد من أقدم الظواهر االجتماع�ة على الوجه ال�س�� وهو اكب   

ان فئة مش�الت العصر و�ثرها تعقیدا  وٕاذا �ان األشخاص العادیین �مارسون العدوان ف

تعامالتهم مع الصم وضعاف السمع أكثر م�ال إلى استخدام العدوان في �ثیر من تصرفاتهم و 

لهذا فهي طین بهم ، وتلك الفئة في تزاید مستمر عاما تلو األخر ، و األش�اء وأفراد المح�

ي واجتماعي تحتاج إلى رعا�ة نفس�ة وصح�ة وتعل�مة لما تتر�ه تلك اإلعاقة من اثر نفس

خاص على شخصیتهم ، فاألصم اقل استقرار وأكثر م�ال إلى والعدوان والعزلة من األش

ة نفس�ة قبل أن  تكون اجتماع�ة   .العادیین الن اإلعاقة السمع�ة  تعد مش�ل  

ل المرت�ة و�عد السمع من الحواس الهامة التي منحها الله س�حانه وتعالى لع�اده و�حت   

االولى من حیث األهم�ة ، حیث �ر مقدما على الحواس األخر� في مواضع عدیدة من 

واألفئدة قل�ال  �صارآ�ات القران الكر�م فقال تعالى (قل هو الذ� أنشأكم وجعل لكم السمع واأل

م )وقوله س�حانه ( والله أخرج�م من �طون أمهاتك23ما تش�رون )( سورة الملك ، اآل�ة رقم 

ین ، اآل�ة رقم ال تعلمون شیئا وجعل السمع وأل�صار واألفئدة لعلكم تش�رون ) (سورة المؤمن

78(  

ع�ش بین نه �و�ع�ش الطفل المعوق سمع�ا في صمت ابد� وس� مجتمع یتحدث ، أ� ا    

جة لفهم الناس ول�س معهم ، فهو م�بوت االنفعاالت ومحبوس المشاعر فهو في أمس الحا

لد� الطفل  لهذا جاءت دراستنا لتسل� الضوء على السلوك العدواني سلو�ه وتصرفاته .

 االصم .

:ارتأینا تقس�م هذه الدراسة إلى خمس فصول والمتمثلة في حیث     

ر العام للدراسةوهو اإلطا :الفصل األول  

: و�تضمن :الجانب النظر�   



 د
 

.: الذ� نتحدث ف�ه عن اإلعاقة السمع�ة الفصل الثاني   

: وف�ه تطرقنا إلى السلوك العدواني الفصل الثالث  

المنهجي للدراسة  الذ� �شمل االجراءات المنهج�ة:الفصل الرا�ع   

. عرض ومناقشة النتائج  الخاص الفصل الخامس :  
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: إش�ال�ة الدراسة  

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو ، فالطفل ��ون في مرحلة تكو�ن وٕاعداد     

شخصیته ، فخبراته محدودة ، وقدراته غیر ناضجة ، ألنه منذ الوالدة وهو في عمل�ة تكو�ن 

عالقة في �ل حر�ة �قوم بها ینجزها و�ع�شها في إن واحد ، و�ستمد معناها من رد فعل 

أ استكشاف العالم ��ون في حر�ة دائمة ، نشطة ومرت�طة �الح�اة النفس�ة المح�� فعندما یبد

  ، و�نشا� أعضائه الحس�ة والحر��ة .

، فمن  وذلك من خالل الحواس المح��  وفي هذه المرحلة یبدأ الطفل إدراك واستكشاف   

رمان ه . وحخالل السمع �ستط�ع الفرد الهروب من عالمه المعزول و�تصل �العالم المح�� �

یجة لذلك لن الطفل من حاسة السمع �حرمه من الخبرات واألف�ار التي تنمي ثقافاتهم ، ونت

كالم وفهمه .فتحد �ستط�ع اكتساب اللغة �ش�ل طب�عي ، �حیث ال �ص�ح لد�ه القدرة على ال

ع اآلخر�ن والمختلفة مع أقرانه ، وفقدان التواصل م قدرته على ممارسة األنشطة المتنوعة 

ن مزاولة العالقات االجتماع�ة .وفقدا  

تساب اللغة فحاسة السمع لها أهم�ة في تفاعل الفرد مع اآلخر�ن ، إذ أنها وسیلة في اك    

�ن أمرا �عنصر للتواصل ، فعندما �حرم الطفل من حاسة السمع تجعل توافقه مع اآلخر 

د على الضن تما�ضطره إلى االع قد  تؤثر ف�ه وتعی� تك�فه مماقد  صع�ا للغا�ة ، مما 

فسیرات خاطئة ، ومن والتأو�ل في تفسیر سلوك والتعبیرات المح�طة �ه والتي غال�ا ما تكون ت

ثیر من ناح�ة أخر� فان المتعاملین معه من أفراد األسرة والمجتمع �صعب عللیهم في �

صم بین الطفل األ األح�ان فهم إشاراته وتعبیراته وما �قصده و�التالي صعو�ة في التواصل

هو سلوك  و�ین المجتمع تجعله دائم الضی� ومفر� في العدوان مع اآلخر�ن . فالعدوان  "

ذا العدوان یرمي إلى إیذاء الغیر أو الذات ، تعو�ضا عن الحرمان و�سبب تثب�� ، و��ون ه

)19ص  2008لفظ�ا أو رمز�ا ". (سناء محمد سل�مان ،   
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ن �قومون �أ�حاث ودراسات على الطفل األصم هذا الذ� جعل العدید من العلماء وال�احثی   

الذ� یر� إن الطفل األصم �ع�ش وس� مجتمع عاد� وهو FURT  ومن بینه " فورت" 

محروم من الوسائل التي ت�سر له االندماج مما یجعله عرضة الن �أتي �سلو�ات التي هي 

رة على مراعاة في نظر العادین دلیل على عدم النضج االنفعالي واالجتماعي أو عدم القد

المعاییر االجتماع�ة وضوا�� السلوك على الرغم من إنها الوسیلة الوحیدة لألصم للتعبیر عن 

  )33، ص  2009نفسه .(أسامة فاروق مصطفى ، 

األصم  وانطالقا مما سب� تر�ز الهدف األساسي لل�حث على التعرف إذا �ان للطفل    

ة لطرح التساؤل التالي :سلوك عدواني ، ومنه ارتأینا في هذه الدراس  

هل لد� الطفل األصم سلوك عدواني ؟      

 ومن ثمة نضع الفرض�ات التال�ة :

 الفرض�ة العامة :

 توجد سلو�ات عدواني لد� الطفل األصم ؟

 الفرض�ات الجزئ�ة : 

ت لد� الطفل األصم .ذاتوجد عدوان�ة اتجاه ال -1  

  األصم .توجد عدوان�ة اتجاه اآلخر�ن لد� الطفل  -2
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أهداف الدراسة:       -     

تهدف الدراسة إلى تحقی� األهداف التال�ة .       

الكشف عن السلوك العدواني لألطفال الصم .-1  

معرفة إذا �ان الطفل األصم �عاني سلوك عدواني اتجاه ذاته أو اآلخر�ن. -2  

أهم�ة الدراسة : -  

تكمن أهم�ة الدراسة الحال�ة من خالل .       

األهم�ة النظر�ة : -01  

ة النفس�ة تأمل ال�احثة أن تساهم هذه الدراسة في إثراء جانبي مهم من مجاالت الدراس    

مش�لة هي السلوك العدواني لد� الطفل األصم مما فد یؤد� إلى ز�ادة الفهم لهذه ال  

األهم�ة التطب�ق�ة: -02    

ي : تتمثل األهم�ة التطب�ق�ة لهذه الدراسة ف�ما یل       

لتي �عدها الج�ة إرشاد�ة االنتائج المتحصل علیها تفید في تصم�م و بناء برامج ع

النفسي لتساعد الطفل األصم في تجاوز سلوك عدواني .االخصائي ا  

ه وف� هذه �س�قها دراسات في الموضوع ذات ا لمتأتي أهم�ة هذه الدراسة في �ونه �ما

 المتغیرات.

دوافع اخت�ار الموضوع: -  

نت له لة ال�حث �موضوع الدراسة, لم یتم عن طر�� الصدفة بل �ا�اخت�ار مش     

:دوافع أهمها   

أن موضوع السلوك العدواني لد� الطفل األصم أثار انت�اهي و رغبتي في التقرب من      

هذه الشر�حة ومعرفة المز�د منها العت�ارات أن أ� مجتمع ال یخلو منها و ال�حث عن 

تنطو� علیها شخص�ة األصم و السلو�ات التي �قوم بها والد من واقع من تلك الخفا�ا التي 

السلو�ات , و محاولة تقد�م ید العون لهذه  الشر�حة , �اعت�ار أخصائیین نفسانیین وذلك عن 

  طر�� المساعدة  عن مش�التهم وٕایجاد الطرق المناس�ة لمعالجتها .
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 مصطــــلحات الدراســـة : 

  : Comportement agressifني  السلوك العدوا-

 أوالذات ، تم �حدد ش�ل  أوالغیر  إیذاء إلىیرمي �ه  األصموهو سلوك �قوم �ه الطفل   

اتجاه  أو، تجاه ذاته  م�اشرغیر  أواشار�ا ، م�اشر  أوصورة للتعبیر عنه سواء بدن�ا 

  ، وسیتم ق�اسه عن طر�� اخت�ار رسم شجرة . اآلخر�ن

  : Enfant sourd األصمالطفل -

تجعله ال  أكثرد�سیبل وما  70 إلىوهو الطفل الذ� �عاني من فقدان في السمع �صل   

  �ستط�ع فهم الكالم المنطوق .
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  الدراسات السا�قة :

"  )2001(دراسة " صادق عبد سیف    

عاف السمع برنامج إرشاد� في تخفیف السلوك العدواني لد� عینة من األطفال ضفاعل�ة    

 في الجمهور�ة ال�من�ة من خالل برنامج إرشاد� سلو�ي. 

طفال و طفلة من ضعاف السمع الذین لدیهم سلوك  40تكونت عینة من خالل        

جر��ة و أخر� عاما مقسمین  إلى مجموعتین ت 12-9عدواني و تراوحت أعمارهم ما بین 

 ضا�طة .

توصلت نتائج الدراسة إلى :         

. 0.001/ األطفال الذ�ور أكثر عدوان�ة من األطفال اإلیناث عند مستو� 01   

برامج علیها / انخفاض السلوك العدواني لد� أطفال المجموعة التجر�ب�ة �عد تطبی� ال02  

على مق�اس المستخدم . 0.01بداللة  إحصائ�ة �مستو�   

�ة و أ�ضا / وجود فروق دالة إحصائ�ا في السلوك العدواني لد� أطفال المجموعة التجر�ب30

ستو� داللة لصالح المجموعة التجر�ب�ة �عد تطبی� البرنلمج اإلرشاد� علیهم وذلك عند م

0.01 .  

البرنامج و  / أنعدام الفروق الدالة إحصائ�ا بین أطفال المجموعة التجر�ب�ة �عد تطبی�04

  ثالثة أشهر من المتا�عة .مرور 

)" :1989دراسة" راشد موسى (  

األستجا�ات العدوان�ة لد� المراهقین الصم :         

هقین الصم و وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في االستجا�ات العدوان�ة بین المرا       

السمع و )مراهقا ة مراهقة عاد� 90المراهقین عاد� السمع ة تكون عینة الدراسة من (

 تواصل إلى ما یلي : 

عدواني / وجود فروق دالة إحصائ�ة بین المراهقین الصم وعاد� السمع في السلوك ال01

 حیث وجد أن المراهقات الصم أكثر عدوان�ة من المراهقات عاد� السمع .

/ وجود فروق دالة إحصائ�ا بین عینتي الدراسة الكل�ة من الصم و عاد� السمع في 02

  )66، ص 2002عواض بن محمد عویض الحربي، (  دواني .السلوك الع
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)1985 "(  Verlaten  دراسة "فرالتین  

 وقد هدفت الدراسة إلى معرفة اإلتصال بین مجموعة من األطفال الصم و عاد�      

الحرة و �انت  السمع �ذلك مالحظة سلوك وٕاتصاالت أفراد العینة فیها بینهم , أثناء األنشطة

 عینة الدراسة من مجموعتین : 

 ) طفل أصم .15المجموعة األولى م�ونة من ( 

  طفل عاد� .15(المجموعة الثان�ة م�ونة من (  

) سنوات و توصلت الدراسة إلى ما یلي :9إلى  4تتراوح أعمارهم بین (  

�ذلك أكثر  ر�ة و التكت���ة لالتصاالتلصم األكثر استخداما للنماذج ال�ص/ األطفال ا01

 استجا�ة �ال�ماءات الرمز�ة من العادیین .

عبیر عن ر الم�اشر و الت/ األطفال الصم  �حصلون على درجات مرتفعة في العدوان غی02

ص، ص,  2009(أسامة فاروق مصطفى ، الخطر و العدوان الرمز� أكثر من العادیین .

77-80 (                                                                   
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 التعقیب على الدراسات السا�قة :

دیهم العر��ة التعقیب على الدراسات السا�قة التي تناولت الصم و السلوك العدواني ل      

 منها و األجنی�ة .

 أوال: من حیث الهدف :

� عینة نجد أن دراسة " صادق عبد السیف" تهدف إلى تخفیف السلوك العدواني لد       

. مج إرشاد� سلو�يمن األطفال ضعاف السمع في الجمهور�ة ال�من�ة من خالل برنا  

 verlaten  دراسة إلى معرفة االتصال بین مجموعة من األطفال الصم ووقد هدفت  ال 

ا بینهم , عاد� السمع �ذلك مالحظة سلوك و اتصاالت افراد العینة ف�م دراسة  "فیرالتین

 وأثناء األنشطة الحرة . 

ة بین ا�ات العدوان�في االستج فدراسة " راشد موسى " التي هدفت إلى معرفة الضر و 

 المراهقین الصم و المراهقین عاد� السمع .

 ثان�ا:من حیث المنهج: 

 من حیث المنهج المستخدم أن معظم الدراسات إستخدمت منهاجین هما :

في تخفیف  فاعل�ة برنامج إرشاد�’ المنهج التجر�بي  , المنهج الوصفي . فنجد دراسته 

� المراهقین التجر�بي و دراسة االستجا�ات العدوان�ة لدالسلوك العدواني إستخدامه المنهج 

 الصم استخدمت المنهج الوصفي.

 ثالثا:من حیث العینة:

نجد �عض ال�احثین استخدموا عدد �بیر من المفحوصین , و ال�عض األخر استخدم      

مجموعة صغیرة من المفحوصین و ذلك یرجع إلى متطل�ات ال�حث فدراسة المنهج  الوصفي 

ون العینة  �بیرة ع�س المنهج التجر�بي . مثل دراسة " رشاد موسى" تكونت العینة من تك

  ) طفال .40تكونت العینة من ( verlaten فیرالتین ) مراه� و مراهقة أما دراسة90(

 را�عا:من حیث األدوات المستخدمة:

�النس�ة لألدوات المستخدمة في الدراسات السا�قة نجد أن هناك ت�این بین �ل دراسة و     

أما من حیث طب�عة البرامج المط�قة على أفراد –فهناك من �قوم بتطبی� مق�اس  أخر� .

العینة �مختلف �ل البرامج على األخر� في الفت�ات المستخدمة و هدف البرامج حسب 

 �طب� علیها  البرنامج .متغیرات الدراسة التي 
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مهیدت  

تلعب حاسة السمع  دورا هاما في الح�اة الفرد�ة فهي تعد أساسا في إكساب اللغة من      

خالل السماح للفرد �سماع األصوات و الكلمات الصادرة من اآلخر�ن من ثمة محاكاتها و 

تقلیدها و�التالي التواصل مع العالم المح�� �ه و التكیف و التعا�ش معه . �ما تم�ن الفرد 

وأ� قصور في حاسة السمع یؤثر  ،على سالمته بتجنب مخاطر البیئة المح�طة من الحفا� 

المتمثل في توصیل األمواج الصوت�ة من العالم الخارجي للفرد  ،على األداء الوظ�في لها 

فقدان السمع  و ،عبر األذن و العصبي السمعي إلى الدماغ الذ� �قوم بتفسیرها و معالجتها 

ص�ة الفرد العقل�ة و االنفعال�ة و االجتماع�ة و األكاد�م�ة و الشخ یؤد� سلب على جوانب

  یجعله في حالة دائمة لتعلم طرق و أسالیب جدیدة .

على اإلعاقة السمع�ة تناولنا في هذا الفصل تعر�ف اإلعاقة السمع�ة  أكثروللتعرف     

 األصمطفل وأنواعها وأس�ابها وتشخ�صها وطرق الوقا�ة منها ، �ما تطرقنا إلى تعر�ف ال

  .األصمواآلثار فقدان السمع على الطفل  األصم للطفلطرق التواصل مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السمعیة اإلعاقةالفصل الثاني                                                                       
 

- 13 - 
 

I/:اإلعاقة السمع�ة 

  السمع�ة: اإلعاقةتعر�ف - 1

  السمع�ة : لإلعاقةهناك عدة تعر�فات 

اإلعاقة السمع�ة مصطلح �عني تلك الحالة التي �عاني منها الفرد نتیجة عوامل وراث�ة أو   

 ، معا االثنینأو بیئ�ة أو م�تس�ة من قصور سمعي یترتب عل�ه آثار اجتماع�ة أو  خلق�ة

التي یؤدیها الفرد  االجتماع�ةوتحول بینه و�ین تعلم و أداء �عض األعمال و األنشطة 

شدید أو  ،العاد� بدرجة �اف�ة مــــن المهارات وقـــد ��ــون القصور السمعي جزئ�ا أو �ل�ا 

متزایدا أو متناقصا أو مرحل�ا  متوسطا أو ضع�فا و قد ��ون مؤقتا أو دائما وقد ��ون 

  ) 31ص،  2001 ،(محمد فتحي عبد الحي عبد الواحد .

في السمع �حد من القدرة علــى  انحراف) أن اإلعاقة السمع�ة تعني "  Lioydتعر�ف لودر (

  ). 27, ص1999القمش  التواصــل السمعي اللفظي " . (مصطفى نور� 

والكالم  اللغـة و  اكتساب" تتمثل في عدم قدرة الفرد على )  Strak 1974)(راكستحسب 

  .  "ا استخدم المعینات السمع�ة لتكبیر الصوتمهم

" �أن اإلعاقة السمع�ة تتراوح شدتها بین  1995بینما رأ� یوسف القر�وتي و آخرون    

الدرجات المتوسطة التي �م�ن أن یوصف �أنه ضعیف السمع و الشدید و المتوس� الذ� 

  �م�ن أن یوصف �أنه أصم.

ونجد �عض المختصین قد حددو مفهوم اإلعاقة السمع�ة على أساس العجز الحسي الذ� 

                 .�غیره عن �ر�� الكالم االتصال�ه الفرد من عجز حسي �سبب عدم القدرة على �صاب 

  )28ص، 2000ر��ع عبد الرؤوف محمد ،،(طارق عبد الرؤوف 

أما التعر�ف اإلجرائي لإلعاقة السمع�ة "هي قصور في السمع �حول دون قدرة الشخص    

على سماع األصوات بوضوح مقارنة مع األشخاص اآلخر�ن في مثل سنه , أ� الشخص 

الذ� �عاني فقدان من السمع إلى درجة تجعل من المستحیل عل�ه فهم الكالم المنطوق مع 

 دونها فهو ال �ستفید من حاسة السمع ألنها معطلة لدیها .إستعمال المعینات السمعي أو ب
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  السمع�ة اإلعاقة درجات -2

)  db 40-26حیث یتراوح الفقدان السمعي بین (اإلعاقة السمع�ة ال�س�طة جدا: - 1.2

) من السمع الكلي و الفرد الذ� لد�ه إعاقة 27%فهي تمثل نس�ة مئو�ة للسمع مقدارها (

أو الكالم الصوتي  ،المستو� قد یواجه صعو�ة في سماع الكالم و الهمسسمع�ة على هذا 

  و�م�ن لهذا الفرد تعلم الكالم الصوتي �ش�ل تلقائي و طب�عي . ،من على �عد طب�عي 

)  db55-41حیث یراوح مقدار الفقدان السمعي بین (اإلعاقة السمع�ة ال�س�طة:- 2.2

وقدرة هذا الفرد على  ،) من السمع الكلي 40%(وهي تمثل نس�ة فقدان سمعي مقدارها 

وهو �ستط�ع سماع الكالم الصوتي  ،السماع الكالم الصوتي العاد� ضعیف إلى حد ما 

و لكن األصوات المنخفضة �صعب عل�ه  ،العاد� من على �عد �صل إلى خمسة أمتار 

ستط�ع تعلم اللغة وهذا الفرد �ستفید من المعینات السمع�ة و� ،سماعها إلى عن مسافة قر��ة 

ولكن تكـــون لد�ه أح�انا �عض االضطرا�ات ال�س�طة في  ،الصوت�ة �ش�ل تلقائي وطب�عي 

  نط� الكالم الصوتي .

)تعد نس�ة  db70-56حیث یتراوح مقدار الفقدان السمعي بین (المتوسطة: اإلعاقة- 3.2

وقدرة هذا الفرد على سماع الكالم  ،) من سمعه الكلي  52%فقدان سمعي مقدارها (

الصوتي صع�ة إال إذا �ان �صوت عالي و یجد صعو�ة �الغة في تعلم الكالم الصوتي 

المعینات السمع�ة ألن قدرته على السمع  استخداموهو �حتاج إلى  ،�ش�ل تلقائي طب�عي 

  �الم�ة عنــد تحــــدثه . اضطرا�اتوهو یواجه  ،ضع�فة 

 (db90-70)حیث یتراوح مقــدار الفقــدان السمعـــي بیــن السمع�ة الشدیدة:اإلعاقة  4.2

 ،الصوتي إال �صعو�ة �الغة حتى لو �ان �صوت عال جدا الكالممقدارهبنس�ة فقدان مئو�ة 

  الشرو�.ولكن تحت  �بیرةوهو ال �ستط�ع تعلم الكالم المنطوق تلقائ�ا لوجود صعو�ات 

ث یز�د فقــدان السمعي من (الحاد والعمی�) حی:الشدیدة جدااإلعاقة السمع�ة  -2.5

لذلك ال �ستط�ع الفــرد ،)على األقل من سماعه الكلي لهذه الحالة تمثل حالة الصمم  %84(

و بهذا تكون  ،المعینات السمع�ة  استخدمسماع أو تعلم الكالم الصوتي العاد� حتى لو 

ر�ة وتعتمد على التواصل غیر األذن قــد فقـــدت وض�فتها على سماع األصوات ال�ش

  ) 35، 36ص  ص،  2001،(محمد فتحي عبد الحي عبد الواحدلفظي.
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  السمع�ة اإلعاقة أنواع-3

و هي مخصصة لنقل الموجات السمع�ة ، األذن هي عضو استق�ال األصوات �السمع     

وأن أ� خلل  ،إلى حد جهاز حسي مر�ز� لن�تسب الموجات الصوت�ة معناها وتفسیرها 

والخلل الناتج عن  ،سماع  علىالفرد  قدرته�صیب الجهاز السمعي من شأنه أن �عوق 

  إصا�ة جهاز السمعي یتخذ أش�اال مختلفة وهي :

  لي:یفقدان السمع التوص -1.3

نقوم أعضاء األذن الخارج�ة و الوسطى و یتواصل الموجات الصوت�ة إلى األذن الداخل�ة    

أو غشاء الطبلة   ،أو القناة السمع�ة  ،و أن إصا�ة أحد أعضاء األذن الوسطى �الصیوان  

أو إحد� العظم�ات الثالث  (المطرقة أو السداد أو الر�اب ) �منع أو �قلل من نقل الموجات 

وعادة ��ون الفقد السمعي  ،األذن الداخل�ة التي تنقلها إلى المخ لتفسیر معناها  الصوت�ة إلى

الت الضعف السمعي التوصیلي أن أفرادها او�میز ح ،)  db60متوس� ال یتعد� (

  .�ستط�عون تمییز األصوات العال�ة نسبي و�میلون إلى التحدث �صوت منخفض

  العصبي: -فقدان السمع الحسي -  2.3

عصبي هو نتیجة وجود إصا�ة في األذن الداخل�ة أو في  الحسيأن فقدان السمعي    

فرغم وصول الموجات الصوت�ة من خالل األذن الخارج�ة و الوسطى  ،العصب السمعي 

�ش�ل طب�عي فإن دخولها إلى األذن الداخل�ة ال یتم �ش�ل طب�عي لوجود خلل في القوقعة 

أو لوجود خلل في العصب السمعي  ،التي تترجم الموجات الصوت�ة إلى ن�ضات سمع�ة 

�میز حاالت الفقدان الحسي العصبي أن ) وتصل الحالة إلى درجة الصمم و db70أكثر من (

أفرادها یتحدثون �صوت عال ل�سمعوا نفسهم , �ما یجب أب یتحدثوا اآلخر�ن �صوت عال 

  هم تماما في حاالت شدة اإلصا�ة ��ون مشوشا وقد ال �صل إلی ،فالصوت الذ� �أتي إلیهم ،

  فقدان السمع المر�ب (المختل�):-3.3

هذا فأن ، إن حدوث اإلصا�ة في األذن الخارج�ة و الوسطى �ذلك في األذن الداخل�ة     

من الفقدان السمعي �سمى �فقدان سمعي مختل� لتدخل أعراض فقدان السمـع التواصلي النوع 

وفي هذه الحالة ��ون الفقدان السمعي للفرد بین  ،عصبي –مع فقــدان السمــع الحسي 

  (ال�س�� والمتوس� و الشدید ) حسب طب�عة وشدة اإلصا�ة .
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  المر�ز�:الفقدان السمعي - 4.3 

رغم مرور الموجات الصوت�ة من األذن الخارج�ة  و الوسطى إلى األذن الداخل�ة و    

تحو�ل هذه الموجات إلى ن�ضات عصب�ة یرسلها العصب السمعي إلى المخ إلى المر�ز 

السمعي �المخ ال �ستط�ع تمییز هذه المؤثرات السمع�ة أو تفسیرها نتیجة إصا�ة الجزء 

وغال�ا ما ��ون الفقدان السمعي �صل إلى حد الصمم في  ، المسؤول عن السمع في الدماغ

  ) 32ص ،2001 (محمد فتحي عبد الحي عبد الواحد   .الكثیر من حاالته

  نوع الصمم حسب مدة اإلجا�ة:- 5.3 

 ،وقبل تطور الكالم واللغة  ،إذا حدثت اإلعاقة السمع�ة م��راصمم قبل اللغة:- 1.5.3

اللغة �طر�قة عاد�ة  اكتسابطفال هو أنهم ال �ستط�عون فالمش�ل األساسي لد� هؤالء األ

 ،فعدم القدرة على سمع الكالم تعني عدم القدرة على تقلید �الم اآلخر�ن وعلى مراق�ة �المه 

و لذلك على الطفل أن یتعلم اللغة �صر�ا أما �طر�قة الشفاه أو القراءة الم�تو�ة نتیجة لذلك 

التواصل البدن�ة (لغة اإلشارة و فاألطفال الذین �عانون من هذا الصمم �ستخدمون أسالیب 

  األصا�ع ) جد�ةأب

�ة و إذا حدث هذا الصمم �عد أن تكون المهارات الكالمصمم �عد الكالم: -2.5.3  

اللغو�ة قد تطورت فهو �عرف �الصمم �عد اللغو� وهذا النوع قد �حدث فجأة أو تدر�ج�ا على 

وقد �حدث في الطفولة �عد  ،و غال�ا ما �سمى �الصمم الم�تسب ،مد� فترة زمن�ة طو�لة 

یوجد عام فإن عدم القدرة على  ،و تعتمد تأثیرات وشخص�ة الفرد ونم� ح�اته ،تطور اللغة 

و�ولد لدیهم مشاعر اإلح�ا� و  ،م اآلخر�ن و محادثتهم �منعهم من التواصل معهم فهم �ال

إضافة إلى ذلك فإن �الم األفراد الذ� یتطور لدیهم هذا ،العزلة و �التالي القل� و التوتر 

�ذلك فإن فقدان  ،الصمم غال�ا ما یتدهور �سبب عدم قدرتهم على سماع مستو� �المهم 

(جمال  .یترك تأثیرات �بیرة على وضع الفرد في أسرته ومجتمعه  السمع في مرحلة الرشد

  ) 28، 26ص ص  ،1998خطیب. 
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  أس�اب اإلعــاقة السمع�ة:-4

تصنف العوامل المسب�ة لإلعاقة السمع�ة ت�عا ألسس مختلفة من بینها أس�اب وراث�ة أو    

الم�الد أو إثناء الم�الد أس�اب غیر وراث�ة أو ترجع األس�اب لزمن حدوث اإلصا�ة إما قبل 

أو �عد الم�الد و لم ترجع األس�اب لهذین السببین فق� بل هناك موضع اإلصا�ة نفسه إما 

  األذن الداخل�ة أو األذن الوسطى أو األذن الخارج�ة.

  أس�اب وراث�ة: - 1.4 

 .قد تكون خطأ في تر�یب الجینات أو �روموزمات 

 ر في متأخرة .�ذلك قد تكون ظاهرة عند الوالدة أو تظه 

 . غالب ما ��ون هناك أكثر من فرد مصاب في األسرة 

 . تزداد الحاالت بزواج األقارب 

  أس�اب غیر وراث�ة:- 2.4 

  وتتمثل في االحتماالت التال�ة :

  الحامل أثناء الوالدة: مإصا�ة األ-1.2.4

من أهمها إصا�ة األم ال سبب خالل شهور الثالثة األولى من الحمل أهمها الحم�ة    

رة و النز�ف و م�اشاأللمان�ة. تتسم الحمل و ارتفاع ضغ� الدم و إصا�ة الكلى إصا�ة 

 ،األدو�ة الضارة �الجنین و �ذلك التعرض للدخان ( التدخین) ، التعرض لإلشعاعات

  استمرار القيء و نقص السوائل الشدیدة لألم أثناء الحمل و خصوصا في الشهور األولى .

  أس�اب تحدث أثناء الوالدة:-2.2.4

الحبل السر� حول  التفافمثل الوالدة المتعثرة و التي تؤد� إلى نقص األكسجین للجنین (  

م اآلالت الجراح�ة ) و التوائم أو النزول �المقعدة ) إصا�ة الجنین إثناء الوالدة (استخدا ،الرق�ة

  صغر وزن الجنین .

  أس�اب �عد الوالدة :- 3.2.4

 الجدر� ،  اإلصا�ة �الحم�ات المختلفة (الحص�ة ،مثل اإلصا�ة �الصفراء �عد الوالدة   

  الغدة الن�ف�ة ) إصا�ة الرأس. ،الشو��ة  ،الحصى 
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  أمراض تصیب األذن الداخل�ة:- 4.2.4 

) أن من بین هذه األمراض : االلتها�ات السحائي  1998لقد أوضحت سام�ة محمد فهمي (  

و  ،ف�ة و الحم�ة نالغدة الك التها�اتال��تیر�ا العضو�ة و  ،ال��تیر�ا الس�ح�ة  ،الجدیر� 

األنفنونزا وهذه  الحالة یتسلل الفیروس عن طر�� الثقب السمعي الداخلي الموجود �الجمجمة 

  .ج العصبي المخيإلى نسی

  أمراض تصیب األذن الوسطى :- 5.2.4 

السحائي المخي , ففي هذه الحالة یتواجد سائل (صدید) في  االلتهابومن أهم األعراض    

وس مما یترتب عل�ه ضغ� سلبي في األذن الوسطى قناة ستاكی انسدادذن الوسطى �سبب األ

و�نتج عن ذلك إصا�ة  ،و إفراز صدید قد یجد اإل�اء على الوسادة التي ینام علیها الطفل 

نتیجة التهاب   ،ألذن الخارج�ة بثقب إما نتیجة مؤثر الخارجي مؤثر خارجي �أداة حادة 

 االلتهاب�ةالسحائي المزمن من شأنه أن تتلف األذن تماما و توجد أنواع أخر� من األمراض 

  لؤلؤ� .    لاألذن الوسطى و التي من بینها ورم األذن الوسطى ا ىتؤثر علالتي 

  العقاقیر : استخدام- 6.2.4

هناك �عض العقاقیر التي قد یترتب على استخدامها وجود  إعاقة في السمع من أهم هذه    

و�عض العقاقیر streptomycinو�ذلك فإن العقار meomycin ,kaneomycinالعقاقیر 

  إعاقة الخال�ا القوقع�ة في األذن �التلف .   قد تسببت mycinمن مجموعة 

  الحوادث و الضوضاء:- 6.2.4

تش�ل هذه المجموعة من األس�اب �عض العوامل البیئ�ة العارضة التي تؤد� إلى إصا�ة    

أجزاء الجهاز السمعي �إصا�ة طبلة األذن الخارج�ة بثقب و حدوث نز�ف في األذن نتیجة 

�حوادث الس�ارات و السقو�  ،آلة حادة أو لطمة أو صفعة شدیدة أو التعرف ل�عض الحوادث

العمل في أماكن بها ضجیج و ضوضاء ��عض الورش و المصانع أو  من أماكن مرتفعة و

  ) 22،24 ،ص ص  2009المطارات . (أسامة فاروق مصطفى 

  تشخ�ص اإلعــاقة السمعـ�ة:-5

الم��ر لحدوث إصا�ة في السمع من العوامل التي تساعد على فعال�ة  االكتشاف�عتبر    

إذ �م�ن أن �عمل العالج الطبي أو الجراحة على تخفیف هذه اإلصا�ة و تقلیلها  ،التأهیل 

الصمم عند أفراد األسرة و خاصة األم تتبین  اكتشافإلى حد المستطاع وأقرب الناس إلى 
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مد� استجا�ة الطفل لألصوات المختلفة في الشهور األولى من عمره هذا أو یتف� مع استعرا 

) من أن المالحظة هي إحد� طرق ال�حث العلمي وجمع 2001عبد المطلب القر�طي ( هف

الب�انات و من أهم المؤشرات ال��ء الواضح في نمو الكالم و اللغة و عدم مقدرة الطفل على 

التمییز بین األصوات قد یتحدث الطفل �صوت أعلى ��ثیر مما یتطلب الموقف  و�قترب 

 ،�التلفز�ون و الرادیو وجود تشوهات خلق�ة في األذن الخارج�ة  الطفل من األجهزة الصوت�ة

  ش�و� الطفل من األلم و طنین في أذن�ه  .

) أن هناك ثالثة طرق بدن�ة لق�اس السمع هما  1966ولقد أوضح مصطفى فهمي ( 

  الصوت الطب�عي . ، اخت�ار الساعة الدقاقة ، مسهاللاخت�ار 

  اخت�ار الهمس:-1.5

مجموعة من األعداد همسا و في غیر ترتیب ,و�حس أن �قف المختبر  �طب� المختبر  

أو على جان�ه و ذلك لتالقي ترجمة األصوات المهموسة بها عن طر��  ،خلف المختبر 

  و�جب أن ��ون الهمس مترجما نحو �ل أذن على حدة. ، قراءة الشفاه

  اخت�ار الساعة الدقاقة:-  2.5

الة أوال على فرد عاد� من حیث القدرة السمع�ة ثم تقاس وتجر� هذه التجر�ة في هذه الح    

المسافة التي ینتهي عندها سماع دقات الساعة تعتبر من نها�ة العاد�ة للسمع عند العادیین 

و ز�ادة الدقة �ص�ح أن تجر� التجر�ة على مجموعة من األفراد العادیین ثم یؤخذ المتوس� 

وعلى أساس هذا المق�اس نستط�ع ق�اس  ،نة الذ� �عتبر مقاس لدقة السمع في بیئة معی

  درجة حدة السمع لد� مجموعة من األفراد.

  اخت�ار الشو�ة الرنانة:-  3.5

 الشو�ة الرنانة جسم معدني �صدر عن طرقة النغمات تق�ة . -

 الشو�ة الرنانة یختلف ترددها ط�قا لطولها وثقلها . -

 هرتز. 480الشو�ة الرنانة ذات تردد -

 ألذنین عن طر�� الهواء أیهما أفضل. یتم مقارنة السمع -

 یتم مقارنة سمع المر�ض عن طر�� الهواء �سمع الذ� �قوم �الفحص . -

 یتم مقارنة سمع المر�ض عن طر�� الهواء أو عن طر�� العظم. -
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  : Renneاخت�ار ر�ن�ه-4.5

��ون السمع عن طر�� العظم لمدة أطول من طر�� الهواء في حالة الصمم التواصلي   

  (رنین سالب) .

��ون السمع عن طر�� العظم لمدة أقل من طر�� الهواء �حدث في السمع الطب�عي ,    

  وضعف السمع الحسي العصبي (رنین موجب) .

  : weberاخت�ار و�بر - 5.5 

یتم السمع لألذن الداخل�ة عن طر�� العظم في وس� الرأس و یتجه الصوت نحو األذن     

ذات الضعف التواصلي إلى الجهة الطب�ع�ة إذا �انت الجهة األخر� تعاني من ضعف حس 

  عصبي .

  اخت�ار شو�اخ :-  6.5

فاروق ین المر�ض و الذ� �قوم �االخت�ار. (أسامة یتم مقارنة السمع عن طر�� العظم ب    

)                                                                     25،26ص ص 2009مصطفى 

و�جب اإلشارة إلى أمر �الغ األهم�ة , أنه �ما �ان االكتشاف م��را لإلعاقة  السمع�ة و   

 تعل�م الطفل الخیرات و المهارات في وقت م��ر �ما حق� تقدم على المستو� النفسي و

  التعل�مي.

  الوقا�ة من اإلعاقة السمع�ة:-6

�م�ن حما�ة اإلنسان من هذه األس�اب عن طر�� تهیئة البیئة التي �ع�ش فیها �الصورة      

و العنا�ة �األذن حال شعور الفرد  ،التي ال تتسبب في حدوث الصمم أو الضعف السمعي 

والعمل على عالجها  ،�أ�ة آالم و سرعة الكشف الم��ر لمعرفة األس�اب التي أدت إلى هذا 

  المرض أو الخلل في السمع. أس�ابو إزالة 

 في الوقا�ة من اإلعاقة السمع�ة: ةدور ألسر -  1.6

�م�ن ألسرة المعوق سمع�ا أن تغني �أطفالها ذو� اإلعاقة السمع�ة منذ مراحل نموهم     

و ذلك من  ،و تقوم بدور مهم في وقا�ة أطفالها من األثار السلب�ة لإلعاقة السمع�ة  ،األولى 

  خالل ثالثة مستو�ات للوقا�ة .

ذلك من  و�تمثل في إجراءات هادفة إلى درء حدوث اإلعاقة و�تمالمستو� األول: -

و  ،والعالج من أ� أمراض قبل حدوث الحمل  ،خالل تجنب الزواج من األقارب 
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االستفادة من مراكز رعا�ة األمومة و الطفولة و الوالدة عن طر�� الطبیب المختص 

حتى ال تحدث والدات متعسرة تؤد� في �عض األح�ان إلعاقة السمع�ة للمولود �عد 

 لطفل وٕاعطائه التطع�م في المواعید المقررة .بتغذ�ة ا االهتمامذلك عالوة على 

الم��ر لبوادر اإلعاقة و اللجوء   لالكتشافتیتمثل في اإلجراءاالمستو� الثاني:  -

فعلى األسرة تقی�م قدرات الطفل ومالحظة اللغة و  ،للعالج الفور� لهذه البوادر

 لد�ه . االتصال

 االجتماعيیتمثل في اللجــوء لخدمـــات التر�یـة الخاصــة و التأهیــل المستو� الثالث: -

 نوع التر��ة الخاصة المناس�ة بإعاقة طفلهم . اخت�ارللطفل المعوق وعلى األسرة 

 : دور المدرسة في الوقا�ة من اإلعاقة السمع�ة"- 2.6 

على مستو� القدرة وتقوم المدرسة بدور ال �قل أهم�ة عن دور األسرة في الحفا�     

وذلك عن طر�� التوع�ة التعل�م�ة داخل المدرسة و االستفادة من  ، السمع�ة لد� الطل�ة

فضال على هذا الجهاز حتى ال  -األذن –المقررات العلم�ة التي ترت�� بهذا الجهاز الهام 

ى �اإلضافة إلى رعا�ة الصم�ة عن طر�� الكشف الدور� عل،  أجزائه�صی�ه الخلل في أحد 

قى الصاخ�ة و وخاصة إلى أهم خلـــو البیئة من الضجیـــج و الفـــرح و الموس� طالب 

  ) . 50ص،  2009،(ماجدة السید عبید  األصوات العال�ة .

II الطفل االصم /  

تعر�ف الطفل االصم -1  

التعر�فات التي تناولت الطفل األصم :    

) الطفل األصم هو العاجز عن الكالم لإلصا�ة 1978في موسوعة علم النفس (     

و الصمم  الكلي وهو العجز التام عن  ،�الصمم و الصمم هو العجز الجزئي أو الكلي 

سماع �ل األصوات �صرف النظر عن درجة علوها و الصمم الجزئي قد �عني الحساس�ة 

التعر�فات التي وردت في القوام�س و المعاجم  المتضائلة لكل أ�عاد الصوت و فضال عن

  فهناك �عض ال�احثین قد تناولوا تعر�ف الطفـل األصـــم منهــم : 

ذلك  <<" الطفل األصم على أنه   james Patton 1990ج�مس �اتون و آخرون    

الشخص الذ� لد�ه صعو�ة فــــي السمـــع تعرضــه على النجـاح في استخدام حاسة السمع 

  المعینـــات السمع�ة " .   استخدامــة �ستخـــدم  و بـــدون أثناء تجهیز و تناول المعلومات اللغو�
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  ) 132ص  ، 2008( إ�مان محمد رشوان 

 إدراكالطفل األصم �أنه شخص غیر قادر على "   smith (2007)و تعرف سمیث  

أو بدون استعمالها .  ،�استعمال السماعة الطب�ة األصوات في البیئة المح�طة �طر�قة مفیدة

  المعلومات ." الكتساب�ما أنه غیر قادر على استعمال حاسة السمع �حاسة أول�ة أساس�ة 

مقدار الفقدان السمعي لد�ه ) ف�عرفه " �أنه الشخص الذ�  Moovesi 2008أما مورز (  

أو بدون استعمال  �استعمالد�سیبل أو أكثر و �عی� فهم الكالم من خالل األذن وحدها  70

�البرنامج التر�و� الخاصة �اإلعاقة  هتمینمن األطفال الم  % 80السماعة الطب�ة و حوالي 

في األذن األفضل ( إبراه�م عبد الله   (db55)السمع�ة هم أطفال یز�د مقدار السمع لدیهم 

  ) 108ص،  2009، فرج الزر�قات  

ة  وهو الطفل الذ� �عاني من فقدان في السمع �صل إلى درج   اإلجرائيالتعر�ف  أما  

  د�سیبل وما أكثر . �70صل  عدم قدرة سماع الكالم المنطوق 

  الخصائص العامة لطفل األصم:-2

�عد فقدان حاسة السمع من المعوقات التي تفرض س�اجا من العزلة حول الشخص الذ�    

�ما أن فقدان الحاسة �عد مش�لة �بیرة تواجه مشتعلین بتأهیل و تر��ة المعاقین  ،�فقد سمعه 

والطفل األصم الذ� ولد فاقدا حاسة السمع أو الذ� فقد الحاسة �مجرد تعلمه للكالم  ،سمع�ا 

عل�مه و تر�یته من أصعب المحاوالت لما یتطلب ذلك من صبر و خیرة من �عتبر أمر ت

  و إعدادهم للح�اة . األقرانجانب فر�� التأهل الذ� �قع علیهم عبء العمل مع هؤالء 

ظهرت معظم نتائج الدراسات و ال�حوث السا�قة أن أهم الصفات ال�ارزة في شخص�ة  وقد أ

  الطفل األصم هي:

وذلك فهو �عتبر غیر ناضج ، ته السمع�ة إلى االنسحاب من المجتمع أنه �میل �سبب إعاق•

  بدرجة �اف�ة . اجتماع�ا

نتیجة قصوره العضو� الذ� ، العاد�  میلهأن الطفل األصم دائما �شعر �أنه أقل من ز •

  یؤد� إلى شعوره �النقص و الدون�ة.

الرغ�ة في تن�یل و الكید السرقة و  ،أن الطفل األصم لد�ه مش�الت سلو��ة منها العدوان�ة •

  وتوق�ع اإلیذاء .، �اآلخر�ن
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أ� أن مطال�ة یجب أن تش�ع  ،الطفل األصم �میل غال�ا إلى اإلش�اع الم�اشر لحاجته •

  �سرعة .

  الذ�اء ال تختلف عن االستجا�ات الطفل العاد� . الخت�ارالطفل األصم  استجا�اتأن •

وهو  ءانطوا إلىالعاطفي . و أنه �صل  االتزانوقد لوح� أن الطفل األصم �صاب �عدم   

للطفل األصم �قل  االجتماعيوأن النضج  ،�ما  أنه یتمیز �أنه عاصبي  ،أقل ح�ا للس�طرة 

  )  50ص  ، 2009،(عط�ة عط�ة محمد . %20عن الطفل العاد� بنس�ة 

  : األصمأهمهاهناك عدة طرق للتواصل مع الطفل طرق التواصل مع الطفل األصم:-3

  و�تمثل في ::اللفظيالتواصل 1.3

 التدر�ب السمعي:-1.1.3

�ستند هذا األسلوب في التواصل إلى أن معظم حاالت اإلعاقة السمع�ة لدیهم قدرات    

حتى �ستط�ع الشخص  ،مت�ق�ة من القدرة السمع�ة و هذه القدرات یجب تنمیتها و تطو�رها 

أدوات تضخم  استخداموخاصة إذا تم  ، المعاق سمع�ا التواصل مع األشخاص العادیین

ر نقاء و مستو� ثابت الصوت أو المعینات السمع�ة المناس�ة التي توفر للطفل صوت أكث

 .من شدة الصوت

 قراءة الشفاه:-2.2.3

سمع�ا على قراءة الشفاه و فهم  قالمعاهو تنم�ة مهارة  ،المقصود �قراءة الشفاه أو الكالم    

 الرموز ال�صر�ة لحر�ة الفهم و الشفاه أثناء �الم األشخاص العادیین .

  الطر�قة الیدو�ة:-2.3

الطر�قة اللفظ�ة  استخدامو تعتمد هذه الطر�قة على استخدام الیدین في التعبیر بدال من     

طفل األصم و الصم �صفة عامة و عند ال انتشاراو هي ما تعرف بلغة اإلشارة و تعتبر أكثر 

  هي ع�ارة عن نظام حسي �صر� یدو� �قوم على أساس الرا�� بین اإلشارة المعنى .

  التواصل الكلي :-3.3

من طر�قة في التواصل اللفظي و الیدو� مع اآلخر�ن الذین �عانون  أكثرو یتم استخدام     

من إعاقة سمع�ة و وتساعد هذه الطر�قة الطفل األصم في التغلب على المش�الت التي قد 

تنجم عن استخدام أ� من طرق االتصال �ش�ل منفرد و تعتبر طر�قة التواصل الكلى من 

السمع�ة في مدارس التعل�م  اإلعاقةرنامج أكثر طرق االتصال شیوعا مع الصم سواء في ب
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،   2008،( صالح حسن الداهر�   العام أو المعاهد المتخصصة لإلعاقة السمع�ة .

  ) 127ص

  التواصل الشفو�:-4.3

�مثل الكالم قناة التواصل الرئ�س�ة في التواصل الشفو� حیث یجعل األشخاص الصم      

الناجمة عن  تاإل�ماءاوذلك من خالل التلم�حات و  ،أكثر قدرة على فهم الكلمات المنطوقة 

و ذلك  المت�قيالسمع  استخدامو�ضم هذا الكالم النظام في التواصل  ،حر�ة الشفاه المتكلم 

)                                                   22ص ،  2008 إ�مان محمد رشوان  (  وقراءة الشفاه . ،من خالل التدر�ب السمعي 

  آثر فقدان السمع على الطفل :-4

  أثر فقدان السمع على خصائص و صفات شخص�ة الطفل األصم :-1.4

أن من خالل مختلف الدراسات التي تمت على األطفال الصم و المراهقین و عند رسم    

بروفیل س��ولوجي الشخص�ة األصم النفس�ة نجد أن هذا البروفیل مختلف مقارنة �األفراد 

السامعین و�رجع ذلك إلى أثر فقدان السمع �ما أن األطفال الصم خالل طفولتهم �شعرون 

 اإلحساسو  االجتماعيقة في األفراد السامعین و عدم النضج �العجز و الشك و عدم الث

في المجتمع معین و یذ�ر أن الطفل ذو الفقد السمعي الشدید  االجتماع�ة�عدم قلة خبراتهم 

�ثیر ما یوصفون �أنهم متهورون و غیر ناضجین انفعال�ا و أنهم أقل قدرة على العنا�ة 

�ما  اآلخر�نعلى  اعتماداتوج�ه الذاتي و أكثر �مطالبهم الشخص�ة و تنقصهم القدرة على ال

ر�دة تتمیز �السلب�ة نحو� الذات �ما أن نم� شخص�ة األصم الف ،تنقصهم الدافع�ة  إلنجاز 

  الطفل: اتجاهاتأثر فقدان السمع على السلوك و -2.4.

زلة و الكآ�ة و القل� أن هناك مش�الت نفس�ة متنوعة وهذه المش�الت محصورة في الع    

الحزن �اإلضافة إلى الر��ة والشك الموجود في المواقف العلم�ة �ما یوجد لدیهم و  االجتماعي

  .تحر�ض عال و لدیهم تأثیر ل�عض التغیرات في قدراتهم لتوج�ه الغیر إلیهم �سهولة

السلوك منتشرة جدا بین األطفال الصم و محصورة في الحر�ات العصب�ة  اضطرا�اتإن    

مقارنة �األطفال  االجتماعيو الحر�ات الزائدة و عدم االستقرار و اضطراب السلوك 

العادیین هناك عوامل رئ�س�ة تؤد� إلى مش�الت سلو��ة لد� األطفال الصم و هذه 

  تأثیر على سلوك الطفل األصم . اله التيهي عقدة النقص ومر�ب الدون�ة  االضطرا�ات
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  السامعین تجاه الطفل: اآلخر�نو سلوك  اتجاهاتأثر فقدان السمع على -3.4

 ،إذا أصیب فرد �صمم في أسرته فإنه �ظهر �ش�ل واضح مش�الت متعددة لألسرة     

فینتابهم شعور �الرفض و اإلن�ار وعن التصدی�  عندما ��تشفون صمم أطفالهم واآل�اء

العقلي لحدوث الحالة و إصابتهم �صدمة نتیجة التأثیر االنفعالي و الذ� �ظهر في ش�ل 

  ) 16ص ، 2008 (عط�ة عط�ة محمد .أسى و حزن و الشعور �الذنب و الغضب 

  أثر فقدان السمع على التواف� النفسي و االجتماعي للطفل :-4.4

أثبتت األ�حاث األخیرة أن ضعیف السمع أو األصم التصرفات مثل الشعور �ال�أس و     

الشعور �النقص و االنطواء و فقدان األمل في المستقبل و الخوف منه و الحساس�ة المفرطة 

 ،و الهموم  ةوالشعور �المرارة مع قوة غیر طب�ع�ة للغیر على الم�اره ،لتصرفات الناس معه 

و ال�عض قد تظهر لد�ه عالمات القوة و حب الذات و  الم�االةج و عدم وعدم حب االندما

  عدم التعاطف مع الغیر. 

وقد قسر علماء نشأة  �ل هذه الصفات نتیجة لمجهود زائد عن العادة یبذله ضعیف    

وصول األصوات إل�ه من  انقطاعو  أذن�هالسمع إضافة إلى أصوات الطنین المتواصلة في 

س��ولوج�ة أخر� لق�اس درجة االعتماد على النفس و  أ�حاثالذین �ح�طون �ه و قد أجر�ت 

و حي الس�طرة وقد أثبتت األ�حاث أن ضعاف السمع �میلون  االنطواء ،المیول العصب�ة 

عم إلى العصب�ة �عض الشيء و االنطواء و الخضوع إلى األشخاص العادیین .   (عبد المن

  ) .66ص، 2005الم�الد� 

  أثر فقدان السمع في النواحي  النفس�ة:- 5.4

رغم ت�این اإلعاقة السمع�ة من فرد ألخر إال أنه ال �م�ن إن�ار حق�قة تأثیر �ش�ل      

م�اشر أو غیر م�اشر على بناء النفسي اإلنسان فقدان االتصال هو الخسارة الوحیدة للفرد 

فحین شعر  ، المعوقون سمع�ا حیث ینتج عنه أفراد أكثر شدة من صعو�ة في االتصال

لة في مواقف ال �ش�ل مش�ال �النس�ة لغیر فإنه قد �شعر �التعاسة معوق �العجز و قلة الحی

أال دار أنما� من السلوك و الخجل و اإلح�ا� و مما یزعزع بنائه النفسي و یدفعه إلى إص

أن حصل الطفل المعوق سمع�ا على المعلومات محدودة و �ذلك فرصته على و  يتوافق

  :یلي�ماهذه الخصائص  إجمال�م�ن شخصیته و د تكون النتیجة أن تتأثر التعل�م محدودة وق
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بدرجة �اف�ة حیث ینسحب من المجتمع �سبب إعاقته  اجتماع�االطفل األصم غیر ناضج •

  السمع�ة.

و  لآلخر�نن و الرغ�ة في الكید األطفال الصم لدیهم مش�الت خاصة �السلوك مثل العدوا•

  قاع األذ� بهم .إ�

  قدرتهم على تحمل المسؤول�ة . ظهرون عجزا واضحا فياألطفال الصم �•

أن الخوف من المستقبل هو أكبر المخاوف ظهور لد� األطفال الصم. (ماجدة السید •

)                                                                                109ص،  2009عبید

  ص النقا� التال�ة:من العرض الساب� نستخل

الصمم تأثیرا سلب�ا على شخص�ة الطفل و حتى نفسیته مما یجعل لها /توثر اإلصا�ة �01

  خصائص و صفات تختلف على الطفل العاد� في �ثرة منها .

/یواجه األطفال الصم صعو�ات عدیدة في التواصل مع األفراد العادیین أ� السامعین 02

الصوتي الذ�  االستخدامحاسة السمع وعدم القدرة على  استخدامنظرا لفقد القدرة على 

  �ستخدمه األفراد السامعین 

األطفال الصم عند التواصل مع األفراد السامعین طرق و أسالیب مختلفة  �ستخدم/  03

  �ش�ل طب�عي . استخدامهاتمثل صعو�ة على األفراد السامعین في فهمها و 

 /أن معظم مواقف التواصل بین األطفال الصم و األطفال السامعین تواجه صعو�ات 04

  معظمها.عدیدة وال تحق� الهدف منها في 

/ أن مواقف التواص بین الطفل األصم واألفراد السامعین �ظهر �ش�ل واضح سواء 05

للطفل و �ظهر في ش�ل انسحاب وعدم القدرة على التحمل  االجتماعيالتواف� النفسي و 

ة الطفل تلك الضغوطات  النفس�ة أص�حت سمة واضحة في شخص� ،وفقدان التقبل لذاته 

  األصم .

  الفرق بین الطفل المعاق سمع�ا والطفل العاد�-5

عن نمو الطفل العاد� في الجانب العاطفي و التطور  یتأخرأن نمو الطفل األصم •

  . االجتماعي

االنت�اه و النط� السل�م و التعبیر السل�م لد� الطفل األصم �ع�س الطفل  القدرة علىعدم •

  العاد� الذ� �عبر �طر�قة سل�مة أو ش�ه سل�مة .
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  على النفس . االنطواءو  االنسحابو  االنعزالو  الواضحةو�ذلك الحساس�ة •

  عدم القدرة علي الق�ادة والس�طرة بوحه عام لد� األصم .•

ادیین في الذاكرة �ما ال �م�ن تذ�ر الكلمات التي یتلقونها عن طر�� إن الصم أقل من الع•

  اإلحساس.ال�صر و 

ال�صر� في حین الفهم  االستطالعأن الطفل األصم محدود القدرات في حر�ات العین و •

  على التوازن الحر�ي وتصنیف األش�اء �النس�ة ألماكنهم . �قدرةیتمتعون 

ر و توتر أعصاب العین �ع�س الطفل العاد� الذ� إن الطفل األصم �صاب �صداع مستم•

  . )18ص، 2008( عط�ة عط�ة محمد    األش�اء.�ش�و قل�ال من هذه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السمعیة اإلعاقةالفصل الثاني                                                                       
 

- 28 - 
 

  خالصة 

قد �صاب اإلنسان بها حیث �شاهد الشخص  التياإلعاقة السمع�ة من اإلعاقات الصع�ة    

 �التالياألصم العدید والعدید من المثیرات المختلفة ولكنه ال �فهم الكثیر منها، وال �ص�ح 

قادرًا على االستجا�ة لها وهو ما �م�ن أن �صی�ه �اإلح�ا�. وتعنى هذه اإلعاقة عدم قدرة 

حدتها بین الفقد الكلى لحاسة  فيح ، �ما تتراو وظ�فيالفرد على استخدام حاسة السمع �ش�ل 

تدل  التيلها وهو ما �عرف �ضعف أو ثقل السمع وهى الحالة  الجزئيالسمع و�ین الفقد 

ح�اته، و�م�ننا نحن أن نستفید  فيعلى وجود �قا�ا سمع�ة لد� الفرد �م�نه أن �ستفید منها 

االهتمام بتلك اإلعاقة منذ بدایتها، وعلى ذلك �عد  و�ن�غيتعل�مه وتدر��ه وتأهیله،  فيمنها 

تتطلبها  التيهذا المضمار. ومن األمور الضرور�ة  فياألهم�ة  فيالتدخل الم��ر أمر غا�ة 

تلك اإلعاقة ضرورة تعل�م الطفل أسالیب بدیلة للتواصل حتى تكون لد�ه قناة �ستط�ع أن 

 .هذا المجال فيسالیب التكنولوج�ة الحدیثة االهتمام �األ و�ن�غيیتصل �اآلخر�ن من خاللها، 

�ما أن األمر یتطلب أن نقوم بتدر��ه �ذلك على اإلنصات إذا �انت لد�ه �قا�ا سمع�ه إلى 

سبیل تدر��ه على التواصل مع اآلخر�ن  في السمعي الشفو� جانب استخدام األسلوب 

  .والتفاعل معهم

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث  

 السلوك العدواني
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 تمهید

إال أن هناك درجات من  �عتبر السلوك العدواني سلو�ا مألوفا في �ل المجتمعات ،    

العدوان �عضها مقبول ومرغوب �الدفاع على النفس ، و�عضها غیر مقبول و�عتبر سلو�ا 

هداما ومزعجا في �ثیر من األح�ان . فالعدوان ظاهرة عامة بین ال�شر �مارسها األفراد 

 �أسالیب مختلفة ومتنوعة و تأخذ صورا وأش�اال عدیدة . فقد یدافع الطفل عن نفسه ضد

عدوان احد اقرأنه أو �عارك اآلخر�ن �استمرار لكي �س�طر على أقرانه ، أو �قوم بتحط�م 

�عض أثاث البیت عند الغضب وال �ستط�ع الس�طرة على نفسه .�ما یتخذ أش�اال أخر� مثل 

التعبیر �الف� أو العدوان البدني وقد یتخذ العدوان اإلهمال أو الحرق أو إتالف لما �حب 

ذا الفصل تعر�ف السلوك العدواني عرف أكثر على السلوك العدواني تناولنا في هوللت ال�شر .

، والمفاه�م ذات الصلة �العدوان ، أس�اب السلوك العدواني  ، والنظر�ات المفسرة للسلوك 

  .العدواني وأخیرا السلوك العدواني لد� الطفل األصم
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  تعر�ف السلوك العدواني :-1

 إیذاءالسلوك العدواني على انه �ل سلوك ینتج عن " feshbuch"(1970)ف�ش�اخ "�عرف   

 إلىاألذىأو�الصدفة التي  األفعاللشيء ما ، �ما انه سلوك �میز بین  األخرأوٕاتالفهالشخص 

  المقصودة ". األفعالالتلف و�ین 

سلوك  إماالضرر والتخر�ب ، وهو  �أنهسلكإلحاق) "العدوان 1983و�ر� احمد بدو� (   

  بدني او سلوك لفظي م�اشر او غیر م�اشر" .

الضرر والتخر�ب  وهو  قلحاإسلوك �عنی �أنه) " العدوان traig”)1983“حیث یر� �ر�ج  

  غیر م�اشر ."أو سلوك لفظي م�اشر  إما

البدن�ة  األفعالالسلوك العدواني هو  أن) " 1989وزمالئه (  “Wzkslar“ و�ر� و�سلیر   

  "بدني . أذ�التي تجهد وتسبب 

لفظي �قصد �ه  أوسلوك بدني  �أنه) " العدوان Bqenninger”)1994“و�عرف بینیجر   

  الضرر ." األذىأوإلحاق

) "العدوان ألنه سلوك ینتج عنه إیذاء شخص أو تحط�م �banadura)1973اندورألبرتحیث یر�   

بدن�ا على ش�ل  ش�ل السخر�ة أو اإلهانة . و إما أن ��ون للممتلكات و إیذاء إما أن ��ون نفسي على 

 )12,13, ص.ص 2008ضرب" . (محمد علي عمارة 

هذه  اآلخر�نو أ�ضا نقصد �العدوان �ل المشاعر و الدوافع التي تتضمن عنصر تدمیر وسوء الن�ة ح�ال 

 .    )12ص 1959(سیبیل س�الون .المشاعر �م�ن أن �فصح األطفال عنها في شتى الصور 

أما التعرف اإلجرائي للسلوك العدواني : "وهو سلوك یهدف إلى إلحاق الضرر أو األذ� 

 عدة أش�ال بدن�ا أو رمز�ا "�أخذب�عض األشخاص اآلخر�ن أو األش�اء و 

 2-المفاه�م ذات صلة �العدوان :

صل یتكون من مت یتضح من تناول تعر�فات مختلفة للعدوان وتصن�فاته أن السلوك العدواني

.یبدأ �الغضب و�نتهي �العدوان والعنف   

 

 



الثالث                                                                     السلوك العدواني الفصل   
 

- 32 - 
 

الغضب والعدوان :- 1.2  

طرق لفض�ة فالغضب �مثل استجا�ة انفعال�ة متزایدة غال�ا ما تظهر على نحو عدواني �   

 و�دن�ة أو �صفة خاصة حینما یهدد أو یهاجم الشخص.

العدائ�ة والعدوان :- 2.2  

حو �قصد �العداء شعور داخلي �الغضب والعداوة والكراه�ة الموجهة نحو الذات أو ن  

لسلوك الشخص أو موقف ما ، فالعدائ�ة حالة انفعال�ة طو�لة المد� وتعمل �مون معرفي ل

 العدائي وتظهر �رغ�ة في إیذاء أو إ�قاع األلم �اآلخر�ن .

العنف والعدوان : - 3.2  

أن العدوان �شمل على العنف  1987العدوان یر� سعد المغر�ي فمن حیث اقتران العنف � 

ت سمة ، حیث یتضمن العدوان �وسیلة عدوان�ة ، �ما �مثل العدوان استجا�ة سلو��ة ذا

للنتائج المترت�ة  انفعال�ة مرتفعة التي تدفع صاحبها نحو العنف دون وعي وتف�یر لما �حدث

)20ص  2008(سناء محمد سل�مان ، .على هذا الفعل   

الغیرة والعدوان :- 4.2  

هد الغیرة هي شعور مؤلم ینتج عن أ� اعتراض أو محاولة إلح�ا� ما بذله الفرد من ج

النفس  �ما للحصول على شيء مرغوب ف�ه ،وهذا االنفعال �الزمه شعور �حرج ، االعتزاز �

في ك�فه أن الغیرة ال تثیر الغضب والشعور �القصور فحسب بل إنها تؤد� إلى سوء ت

 المجتمع أ�ضا .

اإلح�ا� والعدوان :- 5.2  

 أشارواو اهتم علماء النفس عامة والصحة خاصة بدراسة السلوك العدواني منذ زمن �عید ، 

�س�قه إح�ا�  �ان سلوك العدواني ناتج عن حالة إح�ا� تعرض لها الفرد ، فالسلوك العدواني



الثالث                                                                     السلوك العدواني الفصل   
 

- 33 - 
 

ة بین اإلح�ا� ، وهذا �عني العالق ، و�الع�س فان الشعور �اإلح�ا� ناتج عن السلوك العدائي

،ص  2007(أدیب محمد الخالد� ، والسلوك العدوان عالقة سبب�ة .  

)  119  122ص   

 3-تصنیف السلوك العدواني :

ٕا�عاده إلى:أما �النس�ة لتصنیف السلوك العدواني وفقا لصور التعبیر عنه وأش�اله و   

sappendield 1959ینقسم إلى : لیددتصنیف سابین- 1.3  

ه .ماد� صر�ح ، و�تضمن إلحاق الضرر �شخص أخر أو ممتلكاتعدوان بدني :-  

اعات .صر�ح مثل اللعن ،اللوم ،النفر ، السخر�ة ، الته�م ، واإلشعدوان لفظي :-  

دون أن  في إلحاق الضرر لموضوع العدوانوالصور الغیر م�اشرة للعدوان وتتمثل :-

وان�ة وراء تصرفاته .��ون الفرد على وعي �القصد أو الن�ة العد  

 :)buss)1961تصنیف �اص- 2.3

ل وهو هجوم ضد اآلخر�ن �استخدام أعضاء الجسم أو اآلالت مثعدوان بدني :  -

 الس�ینة أو السدس أو العصا .

وهو توج�ه ألفا� سیئة أو مؤذ�ة لشخص أخر .عدوان لفظي :-  

 بدن�ا أو لفظ�ا ،وهذا النوع من العدوان ��ون عدوان م�اشر أو غیر م�اشر: -

یئة في عدم والعدوان الغیر م�اشر �استخدام الحالة اللفظ�ة مثل استخدام الشائعات الس

شر هو وجود شخص ما ، و�ذلك تسبب له األذ� بتدمیر ممتلكاته ، والعدوان الم�ا

 ع�س العدوان الغیر م�اشر الموجه إلى الشخص م�اشرة.

عدواني إلى ثالثة أقسام ) السلوك ال1985وقد صنف �مال مرسي (- 3.3  

أو �ظلم  و�تمثل في األفعال المؤذ�ة التي �ظلم اإلنسان نفسه عدوان ال اجتماعي:-

 غیره ، وتؤد� إلى فساد المجتمع وهذا النوع من العدوان محرما شرعا.
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رد الظلم و�شمل األفعال المؤذ�ة التي یجب على �ل شخص الق�ام بها لعدوان إلزام :-

س وهذا النوع من العدوان (غرض عین) على �ل قادر.والدفاع عن النف  

عتد� و�شمل األفعال المؤذ�ة التي �حق� لإلنسان عمال قصاصا من ا عدوان م�اح : -

م عرود (محمد عبد السال.عل�ه ، وهذا النوع من العدوان ال �أثم فاعله و�ثاب تار�ه 

)80، ص  2008،  

) السلوك العدواني إلى:1991(وقد صنف صالح الدین عبد الغني عبود - 4.3  

ي وهو نوع من العدوان یتجه نحو الذات و�دمرها و�تمثل فعدوان نحو الذات : -

عض التقلیل من شان الذات ، والنظر إلیها نظرة دون�ة ، إضافة إلى التعصب ل�

 األف�ار الخاطئة وعدم إت�اع نصائح الغیر من الزمالء والمح�طین بهم .

قوانین و�قصد �ه العدوان الموجه نحو الغیر والخروج عن ال: العدوان نحو اآلخر�ن-

 النظم المتعارف علیها والمعمول بها في التعامل بین الناس 

 و�قصد �ه لحاق الضرر الماد� ، التدمیر ، تخر�بعدوان نحو الممتلكات :-

 ممتلكات الغیر من الزمالء والمح�طین و�ذلك الممتلكات العامة.

روج عن و�قصد �ه الخالمعایر العامة السلو��ة المتف� عل�ه: عدوان �الخروج عن -

 السلو��اتعض الق�م والعادات وخاصة الق�م األخالق�ة والروح�ة والبدن�ة وعدم االلتزام ب�

) 21   19، ص ص  2008(محمد علي عمارة ، المقبولة اجتماع�ا .  

نحو  –الذات نحو  –السلوك العدواني من حیث اتجاهاته (نحو اآلخر�ن - 5.3

 الممتلكات)

السلوك العدواني نحو اآلخر�ن و�نقسم إلى:-1.5.3  

بدني): –سلوك عدواني نحو اآلخر�ن م�اشرة  (لفظي   -  

لتهدید والوعید  قاب ، ال�قصد �ه �ل مظاهر العدوان المتمثلة في الشتائم التنابز �األ  

واعها ...الخ)الضرب ، القذف �األش�اء ، الدفع الر�ل، وحمل األسلحة �أن  

بدني ):–السلوك العدواني نحو اآلخر�ن غیر م�اشر (لفظي -  
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 هانةإلااز السلوك اللفظي �عبر عنه بنشا� لفظي غیر م�اشر یهدف إلى استفز  

لوم على تشو�ه السمعة إلقاء ال و�تمثل في الوشا�ة ، ،االنتقاص من ق�مة اآلخر�ن

ث یلجا ف�ه اآلخر�ن ...الخ أما السلوك البدني �عبر عنه بنشا� بدني غیر م�اشر حی

 الشخص إلى تحر�ض شخص أخر لالعتداء على اآلخر�ن 

بدني ):–السلوك العدواني نحو الذات  (لفظي -2.5.3  

م�اشر:-  

�مة الذات مثل ل في انتقاص من قو�قصد �ه معاق�ة الفرد لنفسه وٕا�المه لها و�تمث   

 أنا غیر ذ� ق�مة ، أنا فاشل ، ومهمل... الخ 

الشعر  أما السلوك البدني یتمثل في إلحاق الضرر واألذ� �النفس عن طر�� شد 

جسم صلب إصا�ة الجسم ، دفع وخ�� الرأس �قوة استخدام الید �الضرب �قوة على ال

 تمز�� المال�س .

بدني):–غیر م�اشر (لفظي سلوك عدواني نحو الذات -  

تقاص من ق�مة السلوك اللفظي �قصد �ه لوم الذات والشعور �النقص ، و�تمثل في ان 

انة والتو�یخ هاإلالذات وذلك �اللجوء إلى تكرار األخطاء وتماد� فیها تسبب لصاحبها 

ضرر ...الخ إما السلوك البدني غیر م�اشر الموجه نحو الذات یتمثل في إلحاق ال

ي أح�ان واألذ� �النفس بتكرار عمل األش�اء الخاطئة والتي تسبب له الضرر ، وف

لى .(محمد عأخر� �صر على استعمال األدوات الحادة �طر�قة تجعله �صاب منها

)29  28،ص ص 2008عمارة ،  

 4-ق�اس السلوك العدواني وتشخ�صه :

مهتمون تعتبر عمل�ة ق�اس السلوك العدواني من إحد� صعو�ات التي یواجهها ال  

ود بدراسة هذا السلوك ، وذلك الن هذا السلوك معقد إلى درجة �بیرة ، ولعدم وج

تعتمد على  تعر�ف إجرائي محدد له ، ت�عا لذلك ، فطرق الق�اس مختلقة وهي دون شك

واني في ضوئها النظر�ة التي یدرس ال�احث السلوك العد  
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 ومن طرق ق�اس السلوك العدواني :

المالحظة الم�اشرة •  

ق�اس السلوك من خالل نتائجه  •  

المقابلة السلو��ة•  

 •تقدیر األقران

 •اخت�ارات الشخص�ة 

)190، ص 2000(خولة احمد �حى ، تقدیر المعلمین (قوائم التقدیر) • 

 5-أس�اب السلوك العدواني :

ح�طة تعرض الغیر سو�ة والتي تكون نتیجة لمواقف م السلو��اتتصدر عن الطفل �عض   

سو�  السلو�اتلها الطفل في ح�اته غال�ا ما تكون عدوان�ة یؤذ� بها غیرة وما تلك 

 استجا�ات لإلح�ا� الذ� القاه الطفل وتعرض له .

) �التالي :2008و�م�ن تلخ�ص أس�اب السلوك العدواني حس�ما ذ�رتها �ر�وش (      

س�اب نفس�ة :أ- 1.5  

نقص لوجود من بین األس�اب التي تؤد� �الفرد للق�ام �سلو�ات عدوان�ة هو العور �ال   

 عاهات جسم�ة مثل عیوب النط� ف�عرض حرمانه �العدوان .

) أن السلو�ات العدوان�ة تكون ناتجة عن �عض 1984و�عتبر نبیل محفو� د�ا�ة (   

ف التعبیر عنه طب�عي في اإلنسان ولكن فق� یختل الحاالت االنفعال�ة �الغضب ، إذ انه میل

غ�ة �حطمون و�لفون و�عاقب آخرون ذواتهم إضافة إلى ر  اآلخرون  ماأمن شخص ألخر ، 

ور الطفل الطفل إلى جلب االنت�اه الغیر من الرفاق ف�ستعرض قوته أمامهم ، إذن فشع

 �الذنب وعدم األمان واالهانة و�جعله عدوان�ا نحو نفسه وغیره .
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أس�اب اجتماع�ة :- 2.5  

كثر ) على أن الطفل الذ� �عاقب على عدوانیته في المنزل ��ون أ1966یؤ�د �انادورا (  

العدوان �النموذج  عدوان�ة ، وتجاهل األول�اء عدوانیته أبنائهم یز�د من حدتها وقد یتعلم الطفل

عدوانیته ثر أكالمدلل  تقلید سلو�ات اآلخر�ن من اآل�اء ، المر�ین ، المدرسین �ما ان الطفل

، ص  ص  2008من غیره لتعوده على تحقی� رغ�اته وعدم حرمانه. (فت�حة �ر�وش ، 

25  35(  

أس�اب ثقاف�ة : - 3.5  

عدواني خاصة �ثیرا ما ��ون للجانب الثقافي الدور الكیر في التعل�م الطفل السلوك ال   

ل�عض من األول�اء ا السلوك ، فیلجا ا�النس�ة لألول�اء غیر المتعلمین لعدم درایتهم بخطورة هذ

ع�ة ، فنجد إلى تعل�م أبنائهم السلوك العدواني حیث ینجحوا في هذه الح�اة المتزاحمة الص

ي لكن الط�قة مثال الط�قة االجتماع�ة المتوسطة قد تقبل التعبیر عن طر�� السلوك العدوان

ا .العاملة ال تقبل السلوك العدواني بل تشجعه وتعلمه ألطفاله  

أس�اب بیولوج�ة : - 4.5  

د أثبتت إذ تلعب الوراثة دورا هاما في ظهور الفروق الفرد�ة في السلوك العدواني فق  

السلوك  الدراسات الحدیثة أن التوأمین الصنو�ة من نفس الجنس ��ونون أكثر تشابها �

�اب السلوك ن أسالعدواني من التوائم األخو�ة . وان التغیرات الهرمون�ة ونزولها وارتفاعها م

انب العدواني عند المره� �ما دلت األ�حاث إلى التنبیهات الكهر�ائ�ة ألجزاء من الج

موزومات الخارجي للمهید من المخ لها عالقة �أش�ال العدوان ،ووجود اختالل في بناء الكرو 

ظهور  عند األفراد العدوانیین والمضادین للمجتمع ، وجود هرمون الذ�ورة عامل أ�ضا في

العدواني  السلوك العدواني وخاصة عند الذ�ور ، والقوة العضل�ة تساعد على ظهور السلوك

)237  236، ص  ص 2006.(مجد� احمد محمد عبدالله ،  
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أس�اب ذات�ة :- 5.5  

حب الس�طرة والتسل� •  

معاناة الطفل من �عض األمراض النفس�ة •  

معاناة الطفل من �عض األمراض النفس�ة•   

إحساس الطفل �النقص النفسي أو الدراسي ف�عوض عن ذلك �العدوان •   

أس�اب اقتصاد�ة تتمثل ف�ما یلي: - 6.5  

تدني مستو� الدخل االقتصاد� لألسرة.•   

شعور الطفل �الجوع وعدم مقدرته على الشراء.•   

ظروف الس�ن السیئة .•   

القتصاد�ة �سبب الظروف ا عدم قدرة األسرة على توفیر المصروف الیومي البنها الطفل• 

 التي �ع�شها .

حالة الضعف والمعاناة التي �ع�شها المعلمون .•   

تأثیر وسائل اإلعالم من خالل :-6  

واعها علة تقلید السلوك العدواني لد� اآلخر�ن من خالل مشاهدة أفالم العنف والرعب �أن• 

 شاشة التلفاز والكمبیوتر .

واعتقال .هانةإ متظاهر�ن من الضرب مشاهدة الصور التي یتعرض لها ال•  

الستعمار�ة مشاهدة المجازر المروعة والحروب المدمرة التي تحدثها التكنولوج�ا والعس�ر�ة ا•

)113، ص  �2010ما �حدث في فلسطین والعراق ولبنان .(�طرس حاف� �طرس ،   
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ن فشل إضافة إلى ما سب� قد ��ون أس�اب السلوك العدواني ، هو ما �الق�ه الطفل م   

ن �راه�ة وٕاح�ا� مستمر أو �بت دائم في ح�اته المنزلي هاو المدرس�ة وما �حسه الطفل م

ت الوالدین له والمعلمین ، وان �حرم الطفل من وسائل اللعب واللهو و�واجه مش�ال

ش�ع الوالدین الحصول علیها وانتهاج منهج عدواني ، و�ذلك توصعو�ات �ثیرة وفي سبیل 

.لطفلهم في سلو�ه العدواني   

ي من بینها تناولت عدة نظر�ات تفسیر السلوك العدوانالنظر�ات المفسرة للعدوان :-6  

نظر�ة التحلیل النفسي:-61.    

ان�ة غر�زة حیث �عتقد أن اإلنسان یولد وهو مزود �غر�زتین األولى غر�زة العدوان والث   

الجنس ، ور�ز على أن العدوان من المم�ن أن ��ون م�اشر ، و�دیل لمصدر العدوان 

)140، ص  2008الرئ�سي أو الخ�الي . (ز�ن بدران ، أ�من مزاهرة ،   

ك الدوافع الغر�ز�ة األول�ة األساس�ة فالعدوان العدوان إلى تلfreud“فقد نسب فرو�د    

مظهر لغر�زة الموت في المقابل الیبیدو �مظهر لغر�زة الح�اة وقد الح� "فرو�د" العدوان 

�الیبیدو �أحد الغرائز والدوافع التي تضمنت نظام الالشعور والتي أطل� علیها "الهو" ، وفي 

بیر للخارج ،تم إدراك �عد ذلك أن العدوان البدا�ة األمر أن العدوان ��ون موجه إلى حد �

��ون موجها على نحو متزاید للداخل ، منته�ا عند أقصى مد� إلى الموت ، وقد نظر فرو�د 

إلى العدوان �اعت�اره ذا منشأ داخلي ، وضغ� مستمر یتطلب التفر�غ (التنف�س) حتى إذا لم 

لب على الضوا�� الدفاع�ة التي ح�اطات ، وهنا نجد أن الحاجة إلى التنف�س قد تتغإتوجد 

  )28، ص 2001تك�حه عادة . (حسین فاید ، 

أخذت الطور الثالث لفرو�د حرف�ا ، ف�النس�ة لها لم “MelanieKleinأما م�الني �الین   

تكن غر�زة الموت فطر�ة ولكنها �انت حق�قة ملموسة اكتشفتها في عملها ، فان مشاهدتها 
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غر�زة الموت مانت غر�زة الح�اة. فالطمع والغیرة والحسد واضحة اإلكلین���ة أقنعتها �ان 

  لكالین على غر�زة الموت

ان وتهدف إلى وهدف العدوان حسب �الین هو التدمیر والكراه�ة والرغ�ات والمرت�طة �العدو   

: 

االستحواذ على �ل خیر (الجشع)•         

أن تكون طی�ا مثل الشيء (الحسد)•        

المنافس (الغیرة) إزاحة•        

ش�اع الرغ�ة ، وفي هذه الثالثة نجد تدمیر الشيء وصفاته أو ممتلكاته �م�ن الوصول إلى إ

)55،ص  2010فإذا أح�طت الرغ�ة �ظهر وجدان الكراه�ة . (�طرس حاف� �طرس ،  

اإلح�ا� : –نظر�ة العدوان - 2.6  

ك اإلح�ا� �عد العدوان من ردود الفعل الرئ�س�ة لإلح�ا� ، ولوح� أن نو�ات العدوان تحر    

ع إن المواقف وال �ظهر الفرد استجا�ة العدوان�ة بل انه ر�ما ��تمها و�خفیها ، ومن الشائ

ذا یتأثر ل ،یهاجم الفرد م�اشرة األش�اء أو األشخاص الذین هم مصدر إح�اطه نأاالحت�اط�ة

ة م�اشرة أو غیر ن فیها في إظهار مشاعرهم العدوان�ة �صور و ال بنوع البیئة التي ینشؤ األطف

)211، ص  2009م�اشرة .     (جمال أبو دلو ،   

) �ل من جوهان دوالرد وزمالئه وقد اقترح هؤالء 1939وقد تزعم هذا االتجاه عام (    

: مجملها إلى ما یلي العلماء نظر�ة حول العالقة بین اإلح�ا� والعدوان وتشیر في  

إذا وجد إح�ا� وقع عدوان ، �معنى أن اإلح�ا� یؤد� دائما إلى العدوان (م�اشر أو  -أ

 ضمني).

إذا وقع العدوان وجد إح�ا� معنى إن العدوان دائما �س�قه إح�ا�.-ب  
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)32،ص 2001إن اإلح�ا� هو تحر�ض أو دافع لإلصا�ة �ألم.(حسین فاید ،-ج  

اعي :نظر�ة التعلم االجتم- 3.6 

دید من تر� نظر�ة التعلم االجتماعي أن المبدأ األساسي الذ� �ح�م نشأة واستمرار الع  

تقبل ، وخاصة سلو��اتنا إن �ل سلوك یتم تدع�مه في الماضي والحاضر وس�ستمر في المس

 في المواقف المتشابهة والتدع�م قد ��ون ذات�ا أو اجتماع�ا .

رت بندورا إلى أن ووفقا للمبدأ الساب� �شیر أنصار نظر�ة التعلم االجتماعي وعلى رأسهم ألب  

و�صف  السلوك العدواني سلوك اجتماعي متعلم مثل غیره من أنواع السلو��ات األخر� .

لخبرة السا�قة �اندورا العدوان �اعت�اره مد� واسع من سلوك یتم بنائه لد� اإلنسان نتیجة ا

التدع�م وتلقي  تسب فیها الشخص االستجا�ات العدوان�ة ، وتوقعه أش�ال متنوعة منالتي ��

 الم�افئات غیر ماد�ة �المر�ز االجتماعي .

ذج ذا وٕاحد� طرق تعلم العنف هي المالحظة خاصة في المواقف التي ��ون فیها نمو    

لید والتسهیل �التقمغز� للشخص أو حیث یؤد� العنف إلى النجاح . والعمل�ة �ال من التعلم 

) 28،ص 2001(حسین فاید ، االجتماعي .  

أهم�ة العوامل المعرف�ة في تنظ�م السلوك العدواني فقد banadoraوقد أوضح "�اندورا"   

�میل �عض األفراد والقائمین �العدوان إلى تبر�ر استخدامهم للعنف.�ان �قول أن الضح�ة 

اذ السلوك العدواني ومن ثمة ال �شعر القائم ضاما أساسا، أو أنها هي التي دفعت بي التخ

 �العدوان �ان مشاعر الذنب نتیجة سلو�ه �ما یجعله ال �حد من عدوانیته . 

ج من نات أوالسلوك العدواني ل�س غر�زة  إنفمن منظور النظر�ة التعلم االجتماعي ،   

. الم�افأةبل هو نموذج من السلوك المتعلم  إح�ا�  

(theodore million , Melvin , j.lerner , 2003 , p 570) 
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فرد أو عا�شه تر� النظر�ة السلو��ة إن العنف ال یورث ، فإذن هو سلوك م�تسب یتعلمه ال

ولى من خالل ح�اته وخاصة في مراحل الطفولة فان تعرض لخبرة العنف في المراحل األ

لطب�ع�ة ن�اتا اصر اح�اته فهو في الغالب س�مارسه الحقا مع غیره من الناس وحتى من العن

واله�اج  فالسلوك العدواني والعنف�انت أو حیوان و�ل �ثیرا من التعلم من خالل المحاكاة 

لفطر�ة االجتماعي �أتي من محاكاة الناس المح�طین �ه ضمن اإلطار الذ� تحدده الفروق ا

حاكاة د على مو�عتقد انه �لما �ان النموذج ذا مر�ز أو مقام أهم �لما زاد احتمال إقدام الفر 

ناء م�اراة سلو�ه فعلى سبیل المثال إن احتمال انتشار العنف الصادر من العب شهیر إث

ة وطالما لكرة القدم إلى جمهور المتفرجین اقو� مما لو صدر هذا العنف من العب اقل شهر 

ظتنا إن هذه المحاكاة تحدث �معزل عن العقو�ة .فالعنف إذن سلوك متعلم من خالل مالح

هم والتفاعل ا من الناس وتقلیدهم واالقتداء �سلو�هم ومن خالل عالقتنا المت�ادلة معلغیرن

 القائم بیننا و�ینهم.

على أن السلوك العدواني عند الفرد مح�وم �المثیرات البیئ�ة « Watsonوأكد واطسون    

وان وان وانه �لما زادت المثیرات التي تؤد� إلى االستجا�ات العدوان�ة �لما نمت صفة العد

هذا ما اسماه واطسون �مبدأ التكرار ولن یتم التكرار إال إذا قو�ل �الدعم والتعز�ز و�ذلك 

  )20، ص 2010(خالد عز الدین ، تص�ح صفة العدوان رهینة تكرار المثیرات وتدع�مها.

  

:النظر�ة الفسیولوج�ة - 5.6  

عتبر ممثلو هذا ترجع هذه النظر�ة إن سبب العدوان بیولوجي في تكو�ن الشخص�ة أساسا �  

ي الجهاز االتجاه إن السلوك العدواني �ظهر بدرجة اكبر عند األفراد الذین لدیهم تلف ف

 العصبي تلف دماغي.
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ذ�ورة ال ومن النظر�ات من اتجه إلى دراسة الهرمونات والحظت ارت�اطا بین ز�ادة هرمون   

سات انه تستسترون و�ین العدوان خاصة في حالة االغتصاب الجنسي. حیث وجدت الدرا

.�لما زادت نس�ة هذا الهرمون في الدم زادت نس�ة حدوث السلوك العدواني  

ومنها ما اتجه الى دراسة الناقالت العصب�ة ، حیث ان الناقالت   

 الكات��تالمین�ةاالمنیو�یوتر�ك

نتشار وز�ادة لوح� حدیثا إن نقص السیروتونین یرت�� �حدوث سرعة اتثب�� العدوان ، و  

)30 ، ص 2010یوان. (خالد عز الدین ، العدوان لد� الح G –A-E-A  

عالج العدوان:-7  

 هناك عدة أسالیب في عالج وتتمثل ف�ما یلي :

العالج السلو�ي :- 1.7  

رات العدوانو�قوم هذا العالج على أحداث تغییر في البیئة الفرد من خالل التح�م �مثی    

ذا البرنامج استخدام القبل�ة وال�عد�ة بتوظیف برنامج التعدیل السلو�ي المناسب ، و�م�ن في ه

 الم�اد� التال�ة:

و االمت�ازات أاستخدام إجراءات العقاب السلبي و�تمثل داك في حرمان الطفل من التعز�زات •

صاء أو حرمان من اللعب عندما �مارس السلوك العدواني واللجوء إلى إجراءات العزل واإلق

 عن طر�� نقل الطفل من البیئة المعززة إلى بیئة غیر معززة.

تماعي استخدام إجراءات التعز�ز التقاضي، وفي هذا اإلجراء یتم تعز�ز السلوك االج•

لعدواني وعدم تي تكون �اتجاه السلوك الجید وتجاهل السلوك ااالیجاب�ة ، أو االستجا�ات ال

 تعز�زه 
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التصح�ح الزائد للسلوك العدواني و�تم من خالل إجراءات مثل:•  

عن هذا  الطلب من الطفل إعادة ممتلكات اآلخر�ن عندما �أخذها منهم �القوة واالعتذار لهم•

 السلوك

تجاههم دما یتصرف �طر�قة عدوان�ة االطلب من الطفل الصفح والسماح من اآلخر�ن عن•  

التحذیر اللفظي للطفل �ضرورة عدم تر�یز مثل هذا الفعل العدواني.•  

العالج من خالل النمذجة ولعب األدوار :- 2.7  

ات عدوان�ة وفي هذا النوع یتم تعر�ض الطفل إلى نوعین من النماذج احدهما �مارس سلو�   

لك �ف اجتماع�ة وتعزز علیها ، والهدف من ذ تعاقب علیها �شدة وأخر� تمارس سلو�ات

فل وتشج�عه السلوك العدواني وتشج�ع السلوك االجتماعي لد� الطفل ، �ما �م�ن تعز�ز الط

 على لعب األدوار من اجل استجرار االستجا�ات غیر عدوان�ة .

و�ورد ول�ام جارنر برنامجا لمعالجة العدوان یتضمن عدة نقا� منها :     

ل هذه ال المنبوذین اجتماع�ا دائما إلى العدوان لجلب االهتمام ، لذلك في مثمیل األطف •

الحاجة األحوال إحاطة الطفل �الرعا�ة االجتماع�ة وٕا�المه االهتمام الالزم حتى ال �شعر �

 إلى العدوان .

ب إذا اعتد� طفل على أخر وحصل نتیجة لذلك م�سب ما یجب حرمانه من هذا الم�س •

العدوان في ذهنه بنتائج ایجاب�ه .حتى ال یرت��   

خر�ن بنتائج في حالة العدوان ین�غي اللجوء إلى العقاب حتى �قترن اعتداء الطفل على اآل• 

 سلب�ة .

خر�ن إتاحة فرص اجتماع�ة وفیرة أمام األطفال الم�الین إلى العدوان لمشاهدة أطفال آ •

 �مارسون سلو�ا ود�ا مقبوال .
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بر و�تحلوا یجب على اآل�اء وأساتذة أن یتحلوا في تعاملهم مع األطفال العدوانیین �الص• 

)106، ص  �2007الهدوء .(وج�ه الفرح ،   

د الطفل األصم :لالسلوك العدواني -8  

لوا لقد �ان هذا الموضوع مثار الجدل بین العلماء في السنوات األخیرة ، حیث حاو    

�ة هي تأثیرا على شخص�ة ذو� اإلعاقات . هل اإلعاقة السمع جاهدین معرفة أیهما أكثر

هي إلي تح�م المسؤول�ة عن السلوك العدواني ؟ أم البیئة التي �ح�� بها الفرد منذ الوالدة و 

 سلو�ه ونم� شخصیته ؟

ه ) إلى انه �ثیرا ما أسيء فهم الشخص األصم و�اعت�ار 1977یذ�ر حامد زاهر (       

ا ، وألنه ال شخص�ة ذات قدرة عضل�ة منخفضة و�التالي یتعرض لإلهمال و�ص�ح منطو�

لطفل األصم من ینت�ه فانه �عتبر غیر خ�الي وعنید وعدواني ومهمل ، وهناك صفات شائعة ل

ا الناس الذین ونه منها انه �سول عقل�ا غیر منت�ه ومن قبل أ�ضقبل المعلمین الذین یدرس

 �ع�شون حوله انه ش�اك وسوداو� وغیر صادق وعدواني .

فاإلعاقة السمع�ة لد� الطفل لها جانبین مشتر�ان وهما:        

 الجانب األول:

ب بل �س فحسنقص مفهوم الذات مما یؤثر عل�ه وقد یتسبب في انه�ار الذات لد�ه ، ول     

ى اإلعاقة إن الطفل األصم یختلف عن العادین ل�س فق� ، وٕانما یر� أنهم ال �فهمون معن

یر�ن فهو �قوم وأثرها ، لدا �قومون �مختلف السلو�ات العشوائ�ة والعدوان�ة التي تزعج الكث

الحرمان من بهذه السلو�ات من اجل لفت انت�اه اآلخر�ن إل�ه ونتیجة للنقص واإلح�ا� و 

سمع �قوم �السلوك العدواني .حاسة ال  
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 الجانب الثاني:

ما انطوائ�ا أو اختالل عالقته �أقرانه المعاقین اآلخر�ن �سبب إعاقته ف��ون سلو�ه إ     

دوان االستسالم وٕاما التحد� والعخوف من الناس أو عداء من  حوله من الناس ومن الح�اة و   

ان الطفل األصم �عاني من أمر�ن رئ�سین هما:1990و�ر� عبد الغانم         

لو�ات الصمم �حد ذاته الذ� �حجب عنه �عض جوانب العالم الخارجي مما ینتج عنه س-1

غ�ة في عدوان�ة والنتقام والعناد على الناس من حوله وانه عندما یز�د اإلح�ا� تزداد الر 

صدر لرغ�ة �عني توج�ه جزء من سلوك العدواني ضد مالسلوك العدواني وازد�اد هذه ا

ین الط�قات اإلح�ا� أ� المجتمع الذ� تغیب ف�ه العدالة االجتماع�ة في توز�ع الم�اسب ب

 المختلفة . 

یر مرغوب �ه موقف واستجا�ات البیئة التي من حوله شعوره �الرفض من مجتمعه وانه غ-2

ا وان أف�اره سخ�فة ه التي �قوم بها غیر مرغوب بهفي هذا العالم وشعوره �ان أف�اره وتصرفات

ا غر��ا وال تستح� االهتمام وفي �عض األح�ان �شعر على انه �عامل �ما لو �ان شخص

ه روح العدوان�ة و�التالي یؤد� بهم إلى فقدانهم الشعور �األمن  والنبذ والكراه�ة مما یثبت ل

 والرغ�ة في العناد واالنتقام .

غیب ف�ه مع لق�مة العمل والشعور �األمن وق�مة الحر�ة، والمجتمع الذ� ت�ما �فتقد المجت

د��تاتور�ة السلطة الضا�طة وتنتشر ف�ه مشاعر الحرمان واإلح�ا� والعجز ز�ادة انتشار ال

 والتسل� والعنف �ساعد على ظهور العدوان.

ة ما ، إعاقالمجتمع الذ� �ظهر فوارق الط�ق�ة �الغة الحدة خصوصا ان �ان �عاني من   

لعدواني .عن تحقی� ذاته �شعوره بهذه الفوارق وتكون دافعا للسلوك افتعوق الفرد   

) إن عدم الشعور �األمن الذ� ینتاب األصم یرجع إلى 1964وقد ذ�ر مختار صمرة (   

 المواقف الكثیرة التي یتعرض لها .
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مح�طین �ه ف�ثیرا من المش�الت السلو��ة لد� األصم ناتجة عن عدم تقبل اآلخر�ن ال      

)70،ص 2005في بیئته .(عواض بن محمد عو�ض الحر�ي،   

 9-أش�ال السلوك العدواني لد� الطفل الصم :

ا:لصم ومن بینهاألطفاالالسلوك العدواني التي ینتهجها  أش�الهناك العدید من    

المعتد�  �قصد �ه أ� نشا� �قوم �ه الطفلالعدوان اإلشار� الم�اشر نحو اآلخر�ن: - 1.9

.یهدف من وراءه استفزاز الخصم والسخر�ة منه واالستهزاء   

تو�ة في �قصد �ه لجوء الطفل المعتد� للطرق الملالعدوان اإلشار� غیر الم�اشر:  - 2.9

نب االحتكاك هم واالستهزاء بهم، وذلك لتجاالعتداء علي اآلخر�ن المراد إیذائهم واالنتقام من

عبر عن ذلك الم�اشر بهم خوفًا من �طشهم، ولذا �قوم �استخدام اإلشارات واإل�ماءات التي ت

.و�أخذ الصور اآلت�ة: الغمز واللمز، تشو�ه السمعة، الوشا�ة  

فسه در ن�قصد �ه ق�ام الطفل �االنتقاص من قشار� الم�اشر نحو الذات: العدوان اإل-3.9

أو  وذلك بتكرار اإلشارات واإل�ماءات التي تعبر عن ذلك أمام المدرسین أو اإلدار�ین

و�أخذ الصور  الزمالء، �ما أنه یتضمن نوعا من النقد الذاتي، وذلك بتوج�ه اللوم إلي النفس،

 اآلت�ة: تردید أنه غیر ذ� ق�مة، أنه مهمل ممن حوله، أن الأحد �ح�ه.

یب �قصد �ه لجوء الطفل إلي األسالر الم�اشر نحو الذات: العدوان اإلشار� غی- 4.9

ه التو�یخ الملتو�ة في االعتداء علي نفسه، و�أخذ الصور اآلت�ة: الق�ام �أعمال تسبب ل

أنیب له عن واإلهانة من الغیر الزمالء، والمعلمین،واإلدار�ین وذلك بتوج�ه النقد واللوم والت

 طر�� اإلشارات المعبرة عن ذلك.

استخدام  �قصد �ه لجوء الطفل المعتد� إلي العدوان البدني الم�اشر نحو اآلخر�ن:- 5.9

لیدین أو الرجلین قوته البدن�ة إل�قاع األلم واألذ� �اآلخر�ن و�ستخدم ف�ه أ� جزء من بدنه �ا

 أو الرأس أو األسنان، و�أخذ الصور اآلت�ة: الرفس، الر�ل، المس�ن العض، الدفع 
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د� األلم �قصد �ه إ�قاع الطفل المعت  غیر الم�اشر نحو اآلخر�ن : العدوان البدني- 6.9

   م قو�اً واألذ� �اآلخر�ن �طرق ملتو�ة، لتجنب الهجوم الم�اشر وذلك حینما ��ون الخص

صي آخر و�خشى المعتد� �أسه فینقل عدوانه أو انفعاله لموضوع آخر أو تحر�ض شخ

ها، التحر�ضتلكات، االستحواذ علیها، إخفائلالعتداء عل�ه و�أخذ الصور اآلت�ة: اتلف المم  

األذ� �قصد �ه إلحاق الطفل المعتد� األلم و العدوان البدني الم�اشر نحو الذات : -7.9

: شد الشعر، خ�� بنفسه �صورة م�اشرة، و�ستخدم ف�ه أ� جزء من بدنه، و�أخذ الصور اآلت�ة

 الرأس، جرح الجسم .

ذ� �قصد �ه إلحاق الطفل األلم و األ و الذات :العدوان البدني غیر الم�اشر نح - 8.9

ضرب بین بنفسه �طرق ملتو�ة، و�أخذ الصور اآلت�ة: العناد المتكرر الذ� �سبب له ل

الو� الب�ایــها�(ن هم أقو� منه.ــطأ، العراك مع مـــلمین، التماد� في الخــاإلدار�ین والمع

)1، ص2015،  
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 خالصة

المح�طة �ه  سر�ةواألالطفل الصغیر �العجین المرن �ش�ل شخصیته جم�ع العوامل البیئ�ة   

ي له �عض ��ونوا على وعي �امل �ان سلو�اتهم تؤثر على الطفل وتنم اآل�اءأن، لذا على 

ظهرت  إذا وخاصة طفلهاسلوك طار� على  �أ�تهتم  األمأنالنزاعات العن�فة ، و�جب على 

الغضب ،فحینما تكون البیئة خال�ة من المشاجرات و ان�ة والعنف الزائددو على الطفل الع

  وسرعة االنفعال والعدوان تنمو لد� الطفل عادات المسالمة والتحف� في السلوك

ا علینا االهتمام �ما یتمیز العدوان �قوة بین األطفال الذین �سعون وراء السلطة والس�طرة . لذ

لتدابیر الالزمة جواء المناس�ة للتنف�س عن غضبهم  اتخاذ ا�األطفال العدوانیین ، وتوفیر أ

.  األطفاللذلك، وه�ذا ن�ون قد قللنا من السلوك العدواني عند   
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 الفصل الرابع  

 االجراءات المنهجية
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 تمهید

عتبر مهمة نسعى من خالل هذا الفصل لتب�ان المنهج�ة المت�عة في الدراسة ، حیث ت     

�ة التي جدا لسیر ال�حث والوصول إلى النتائج المرجوة وهذا من خالل الدراسة االستطالع

الدراسة. تقمنا بها وأدوات الدراسة المتمثلة في المقابلة واالخت�ار وأ�ضا اخت�ارنا لحاال  
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الدراسة االستطالع�ة:-)1  

ة معینة ، �تعد الدراسة االستطالع�ة من المراحل األولى لكل دراسة علم�ة محددة �اش�ال     

غیرات ال�حث حیث تساعد في الكشف على المتغیرات التي �م�ن أن تكون لها عالقة �أحد مت

�احث من التأكد من أنها وسیلة تسهل للو�أكثر من متغیر بنس�ة ارت�ا� معینة، �اإلضافة إلى 

 الق�اس . ، و�ذا معرفة مد� مالئمة أدواتهج المختار للدراسة مع متغیراتهاصحة تواف� المن

)64، ص 2000(حلمي الملیجي ،                                                             

أهداف الدراسة االستطالع�ة :-1.1  

لى من خالل الق�ام بدراسة استطالع�ة حول ظاهرة موضوع ال�حث إهدفت ال�احثة     

 تحقی� جملة من األهداف نخلص منها :

 قبل یها �مرحلةتعتبر الدراسة االستطالع�ة عمل�ة لتحدید فرض�ات الدراسة تم االعتماد عل • 

 فحص الفرض�ات .

معرفة إذا �ان هناك أطفال صم �عانون من سلو�ات عدوان�ة . •  

لومات الدراسة االستطالع�ة إلى التعرف على حاالت الدراسة ولحصول على المعسعت  •

للتح�م فیها  االول�ه المیدان�ة حول المش�لة المراد دراستها والتعرف على �عض الصعو�ات

 من خالل الدراسة االستطالع�ة .

م تم ومن خالل اطالع ال�احثة لسجالت التالمیذ الذین یدرسون في مدرسة صغار الص   

 اخت�ار الحاالت التي تتناسب مع دراستي.

المجال الم�اني والزماني للدراسة :-2.1  

-04- 20إلى  2015- 02-15تم تطبی� هذه الدراسة في المدة مابین  المجال الزماني :

2015 
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.تمت الدراسة في مدرسة صغار الصم �ا أوالد جالل المجال الم�اني :   

تقد�م المؤسسة: .  

 282-08نشأت مدرسة األطفال الصم المعوقین سمع�ا �أوالد جالل �موجب مرسوم رقم     

.2008سبتمبر  6المؤرخ ف    

،  يخلتقع المدرسة �شارع سل�مان عمیرات أوالد جالل ، نظام قبولي داخلي ، نصف دا  

 16- 06تلمیذ ، شرو� القبول العمر مابین  46تلمیذ ، عدد التالمیذ  120عاب قدرة االست�

 سنة.

) المنهج المستخدم في الدراسة :-2  

یث �عرف لطب�عة موضوع دراستنا ح األنسبهذه الدراسة هو المنهج المنهج المستخدم في 

:على انه   

ابدون �عرف على انه" المنهج الذ� �ستخدم في تشخ�ص وعالج األفراد الذین ��     

خص�ة أو اضطرا�ات نفس�ة أو انحرافات جنس�ة أو خلق�ة أو �عانون مش�الت توافق�ة ، ش

)64، ص 2000(حلمي الملیجي ،  اجتماع�ة ، دراس�ة ومهن�ة ".  

د للحالة ألنها تم�ننا من الفحص الجی وقد �ان اخت�ارنا لهذا المنهج في إطار دراسة حالة

اسة الفرد�ة ، ودراسة حالة تعني " دراسة وحدة مثل أسرة أو قر�ة أو قبیلة أو مصنع در 

الوحدات ا من مفصلة للكشف عن جوانبها المتعددة والوصول إلى تعم�مات تنطب� على غیره

)190، ص  2004(بلقاسم سالطن�ة ، حسن الج�الني ،  المشابهة ".  
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:أدوات الدراسة  -3  

المقابلة الع�اد�ة :– 3.1  

ي ، غایتها " وهي محادثة تتم وجها لوجه بین العمیل واألخصائي النفساني اإلكلین��     

�تضمن ذلك و العمل على حل المش�الت التي یواجهها األول ، واإلسهام في تحقی� توافقه، 

)18ص  ، 2012(بوسنة عبد الوافي زهیر ،  التشخ�ص والعالج ."  

وللمقابلة الع�اد�ة عدة أنواع واهم نوع اعتمدت عل�ه ال�احثة وهو:     

المقابلة الع�اد�ة النصف موجهة :-3.2  

  : "المقابلة تستعمل كطریقة للمالحظة و الحكم على شخصیة الفرد وھذا ما N.sillamyتعرف حسب 

ل علیھا ".المختلفة الناتجة المتحصیجعلھا تنتمي إلى كل اإلختبارات النفسیة و تستعمل التحالیل   

         (N.Sillamy ,1996 ,p100)                                           

من  تفاعل لفظي �حاول فیها ال�احث جمع اكبر قدر مم�ن هي " وأ�ضا       

ل�احث عن المفحوص ، حیث تكون مغلقة مفتوحة لتعطي الحر�ة ل توالب�اناالمعلومات 

                             )50، ص 2000(حلمي الملیجي ، للتعبیر عن أرائه .

التال�ه: وقد صممنا في س�اق المقابلة المجرات جدول مقابلة اعتمدنا ف�ه على المحاور     

: السلوك العدواني اتجاه الذات  األولالمحور       

ذاته . اتجاه األصمالعدواني لد� الطفل  كالسلو الكشف عن  إلىیهدف هذا المحور         

اآلخر�ن.السلوك العدواني اتجاه  :الثانيالمحور   

. اآلخر�نالمتجه نحو  األصمدراسة السلوك العدواني عند الطفل  إلىیهدف        

ر�حاني زهرة األستاذةنحو� عائشة و  األستاذةوقد ح�ت المقابلة من طرف   
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شجرة:اخت�ار رسم -3.3  

للتعبیر �حر�ة  وسیلة أفضلیدعم المقابلة الع�اد�ة ، فالرسم �عتبر  إسقاطيهو اخت�ار      

ة و�ستط�ع على الم�بوتات الداخل�ة، �صعب عل�ه التعبیر عنا بواسطة الكلمات والكتا�

ل الفاحص من خالل هذا الرسم التعرف على المعاش النفسي ، وسمات شخص�ة الطف

 خاصة .

اخت�ار رسم شجرة :لمحة تار�خ�ة عن   

-Eimileجو�ر  امیل إلىتعز� ف�رة استخدام رسم شجرة �غرض تحلیل الشخص�ة           

Gueker  ) الذ� �ان �فسر الرسومات حدس�ا ، و�ان هدف ال�احث التحق� 1949سنة(

الصراع�ة  األش�المن المالحظات االمبر�ق�ة ، واقتصرت فائدة االخت�ار على تعین �عض 

  )2، ص  1999(محمد شلبي ،  عند المفحوص �طر�قة حدس�ة 

:koch   تقد�م االخت�ار حسب �وخ  

ل�ا ، قلم تقدم للمفحوص طو  27.21یتطلب التطبی� سو� ورقة ب�ضاء من حجم  ال  

ممنوع ،الوقت المسموح غیر محدد ،  أخر�  وأداةعمال الممحاة رصاص مبر� جیدا ، واست

االخت�ار ، تتمثل التعل�مة  أثناءشجرة في المجال ال�صر� للمفحوص  أ�ه�ستحسن عدم وجود 

  )66، ص 2012(بوسنة عبد الوافي زهیر ، ." ارسم شجرة مثمرة "  أوفي "ارسم شجرة " 

:حاالت الدراسة - 4 

، درجة  تفي ثالثة حاالت ذ�ر�ن و�نمن خالل الدراسة االستطالع�ة  تحددت عینة ال�حث 

راوحت ت ، د�سیبل (صمم عمی�) وهي التي توافقت مع دراستي 100السمع�ة لدیهم  اإلعاقة

) سنة 12-9أعمارهم بین (  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخامس الفصل  

النتائج ومناقشة عرض   
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 تمهید :

وصلت إل�ه من خالل هذا الفصل سیتم إلقاء الضوء �ش�ل مفصل على النتائج التي ت     

دراسات السا�قة ، الدراسة الحال�ة ، وتحلیلها وتفسیرها ، ومناقشتها على ضوء الفرض�ات وال

دواني (اتجاه و�تم عرض النتائج من خالل األدوات المستعملة وذلك للتعرف على السلوك الع

اسة على الذات أو اتجاه اآلخر�ن ) لد� الطفل األصم ، من ثمة نقوم �مناقشة وتحلیل الدر 

یها الدراسة .ضوء الفرض�ات والدراسات السا�قة ثم نناقش النتائج العامة التي توصلت إل  
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(م) األولىالحالة  

 تقد�م الحالة :

م                   الحالة :   

ذ�ر               الجنس :   

سنة  12 السن :  

سنة أولى ابتدائي     المستو� الدراسي :  

صمم عمی�نوع اإلعاقة :   

 الظروف المع�ش�ة :

روفها الحالة (ع) �س�ن في بلد�ة سطیل التا�عة لوال�ة الواد�، �ع�ش داخل أسرة ظ    

ثة في واألم ماكاالقتصاد�ة حسنة والمستو� المع�شي للحالة متوس� ، األب عامل یومي 

�ان البیت ، أما األحوال االجتماع�ة مستقرة (عاد�ة)، األب واألم أبناء عم (زواج قرا�ة ) .

الة ( ع) الحمل �الحالة مرغوب ف�ه  من طرف الوالدین ، األخت الكبر� واألخ األصغر للح

والدة في ال لدیهم إعاقة سمع�ة ، فترة حمل األم �انت طب�ع�ة ولم تكن فیها مشاكل ، �انت

�ان فیها تأخر. دالشهر التاسع  طب�ع�ة ، صرخة الم�ال  

ف�ما یخص السواب� المرض�ة لم یتعرض إال أ� مرض .     

 ملخص المقابلة مع الحالة:

حالة تمت المقابلة مع الحالة في ظروف هادئة ، حیث سارت �ش�ل جید ، وأظهرت ال    

في طرح األسئلة  تجاو�ا أثناء سیر المقابلة معه ، ورفقة المر��ة التي �ان لها الدور الرئ�سي

الل ، وترجمة اإلجا�ات ، فمنذ الوهلة األولى اتضح أن الحالة �ثیر الحر�ة وحتى من خ
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�قوم بتمثیله ، فقد �ان �ل سؤال نطرحه �قوم �اإلجا�ة عل�ه �الحر�ات بید�ه و  إ�ماءات وجهه

ن .�ما �ان �ثیر الحر�ة داخل القسم وأثناء الراحة ، یتمیز �حب الظهور أمام اآلخر�  

ى  زمالئه �القوة �النس�ة لعالقته مع أصدقائه والمح�� الخارجي فهو �فرض س�طرته عل   

مرد وعدم �طرته حتى على المر��ة على حد قولها والتوحتى الضرب بل �حب فرض س

مع من هم اكبر  الخضوع  لدرجة ال تستط�ع التح�م ف�ه ، یتشاجر �ثیرا مع أصدقائه وحتى

 منه وقو� منه و�سرق ممتلكات زمالئه فق� ل�مازحهم على حد قوله .

اجر مع أخته یتش و�نس�ة لعالقته مع األسرة ، فهو �حب والد�ه و�نفذ أوامرهم  اال انه   

 الكبر�  .

 ملخص المقابلة مع المر��ة :

 تالسلو��ا عند مقابلتي للمر��ة وطلب منها إجراء مقابلة وذلك بخصوص الطفل (م) وعن   

لو�ات التي �قوم بها ، أجابت أن الحالة شدیدة الدقة والمالحظة و�ثیر الحر�ة ولد�ه س

رة ولفت االنت�اه زمالئه في القسم �حب الس�طعدوان�ة اتجاه اآلخر�ن فهو یتشاجر �ثیرا مع 

ه الشخصي إل�ه وٕاخضاع اآلخر�ن له ، ال �میل إلحاق األذ� بنفسه ، وال یتعمد إهمال مظهر 

ة إال انه �قوم في بل �حب نفسه و�هتم �ثیرا �مظهره ، ال �قوم بتحط�م ممتلكاته الشخص�

عد� علیهم تقام منهم وحتى یت�عض األح�ان بتحط�م ممتلكات زمالئه و�سر أدواتهم لالن

�ه وعندما تقوم �الضرب ، وانه �ثیرا ما یهدد زمالئه اشار�ا  ،وعند غض�ه �صعب التح�م ف

ضل أن  تعامله المر��ة �معاقبته ال ینفع معه �الع�س یز�د من حدته وعدوانیته فهي تف

اته التي �. �ما أشارت انه مزاجي ففي �عض األوقات �حب الدراسة و��تب واج ة�اللیون

تي تقدمها له تقدمها إل�ه في الحصة وفي أوقات أخر� ال �حب الدراسة وال ��تب واج�اته ال

لجر� في المر��ة في القسم ، �ما انه غیر م�الي في معظم األوقات ومتمرد �حب اللعب وا

 الساحة المدرسة  .
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 تحلیل المقابلة مع الحالة :

عض �قوم ب�، اتضح  انه الشيء المالح� على الحالة (م) خالل فترة تواجدنا معه    

الراحة ، ولكن  السلو�ات �غرض لفت االنت�اه ، فهو �ثیر الحر�ة سواء داخل القسم أو أثناء

 أثناء المقابلة �ان متجاو�ا معي نوعا ما و�انت جم�ع إجا�اته محددة ومختصرة .

والد�ه وهذا  التي أجر�ت مع الحالة انه �ملك صورة ایجاب�ة على تبین من خالل المقابلة    

ل (إذا عاقبتك في قوله (ا�ه نحب والد�ا ) ، و�ذا استخدامه لم��انیزم اإلن�ار وذلك في السؤا

دیر والو) �تحب دیر حاجة وماتنجحش فیها )(مان المر��ة واش دیر ) (ماندیر والو) (تتقل�

یتقل�  نضر�ووما�ح�ش سیرتو في لقرا�ا ) (� تقول یتقل�لكن المر��ة اكدت الع�س حیث 

عدوان�ة ،  و�قعد یخ�� في الكرسي والطابلة)، أ� أن اإلح�ا� یدفع الحالة لسلك سلو�ات

عدوان "   استجا�ة للعدوان حیث یر� العالم جوهان دوالرد انه "إذا وجد إح�ا� وقع �فاإلح�ا

).211، ص 2009(جمال أبو دلو ،   

ك في الحالة (م) تحب مشاهدة أفالم �رتون التي �عرض فیها مشاهد عنف وذل �ما أن    

مشهد من  فیها سالح ) و�دأت الحالة (م) بتمثیل إلينحب نشوف أفالم �رتون  إ�هقوله (

األفالم ،  شاهد العنف التي سب� أن شاهدها وهو یدل على حماسه وح�ه لمشاهدة مثل هذه

ان .بین الوسائل التي تشجع على العنف والعدو وتعد أفالم الكرتون العن�فة من   

  ومن الواضح من خالل المقابلة مع الحالة (م) أن لدیها عدوان�ة متجهة نحو الخارج    

ه مع أخوته )(�ي نغضب منهم نظر�هم ) و�نس�ة لعالقت اآلخر�نوظهر في قوله (نضرب 

معاهم وال  افرجر معهم (نتعفهو �حبهم لقوله (نحبهم) لكن إذا استهزآ احد من إخوته  یتشا

ناء المواقف دراهم)وهذا راجع لكون الحالة �فقد س�طرته على انفعاالته أث أعطونينقولهم 

ا� المح�طة ، وهذا ما أكدته م�الني �الین  حیث تر� " أن العدوان�ة الناجمة عن اإلح�

خارج�ة التي ت ال�م�ن أن تتراكم  وتهدد الفرد من الداخل فیلجا إلى إسقاطها على الموضوعا
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دوان�ة تص�ح هي رموز الشعر والعدوان عندها �ص�ح اآلخرون هم المخطئون وتوجه الع

)165، ص2005ضدهم .(فضال ناد�ة ،   

 تحلیل االخت�ار رسم شجرة :

�ات الهدف من إجراء اخت�ار رسم شجرة ، هو الكشف عن الصراعات الداخل�ة واالضطرا

ها والتي تكشف عن بواسطة التوج�ه الذ� تبناه أو بواسطة النتائج التي انتهى إلی ،السلو��ة 

.العالقة القائمة بین الرسم والشخص�ة   

الرسم : أثناء السلو�ات  

ها �الطر�قة المر��ة ، اخذ الورقة ووضع وٕالحاحفي البدا�ة لكن �عد محاوالت متكررة  قاومت  

.وج فورا التوتر و�ر�د التخلص من الرسم والخر  الرسم أثناءالعرض�ة و�ان یبدو عل�ه   

لذات ا إبرازعالقة حیو�ة ، اتساع ، طموح ، رغ�ة في 

 �اتإث،جلب انت�اه الوس� ، الرغ�ة في القوة وفي 

.، ثقة �بیرة �النفس إعطاءاألوامرالذات وفي   

 مق�اس الشجرة :

شجرة �بیرة  -  

 بإعجاب، متسل� مصحوب  األبعلى  أارتكاز

تجه نحو و�تعل� بهم تجاذب وجدان�ا قل�ال و�ثیرا ، م

 المستقبل ان�سا� ، نشا� ، طاقة فرد�ة .

 موقع الشجرة في الورقة:

 على ال�مین 

 

ثب�� نمو .ت �طيءتثب�� ف�ر : صعو�ة التعلم : فهم   

 جذع :

 عر�ض على الجهتین 
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لحاجة الرغ�ة في التجر�ة المعاشة ، الشعور �الذات ا 

ي ینتمي ، ال یجد حرجا ف أن��ون ذا ق�مة ،  إلىأن

العالقات ، تعجرف ، وقاحة ، عزة نفس ، ضعف 

ثب�� ، ، ت  أالناالتر�یز ، عدم الثقة �النفس ، ضعف 

. للتأثیرقابل�ة   

اج التاج : توز�ع الكتل في الت   

التفخ�م على ال�مین    

ضعیف الط�ع ، شك ، تردد ، ال م�االة ، غ�اب  

عف ، ض راالستقرا، عدم  للتأثیرالحیو�ة ، قابل�ة 

 أحالم��ون م�تئ�ا ،  أنالحس الواقعي ، �حتمل 

حسب المزاج. إل�هالوصول  إم�ان�ةال�قظة ،   

 

 تاج مضلل 

 

ر على الذات والشعو  الرضيحساس�ة مفرطة لعدم 

 �النقص والعدوان�ة .

:  الخطو�  

مضغوطة   

  

 ملخص االخت�ار على الحالة (م)

ى الحالة (م) لدیها عدوان�ة وذلك من خالل ضغطها عل إناتضح من خالل رسم شجرة    

ي المر�ز على �ق�ة زمالئه ف وٕاعطاءاألوامرالحالة (م) تتمیز �حبها للسلطة  إنالقلم . �ما 

االرتكاز  وذلك من خالل موقع الشجرة على ال�مین والتي تدل على ذاته  إبرازوالرغ�ة في 

.الذات  برازإلرسمه للشجرة �بیرة والذ� یدل على الرغ�ة في  وأ�ضا، متسل� ،  األبعلى   
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 تحلیل العام للحالة :

ل تطب�قنا �عد تحلیلنا للمقابلة النصف الموجهة والمالحظة الم�اشرة للحالة ، ومن خال    

ی� رسم شجرة اتضح أن الحالة (م) لدیها عدوان�ة وهذا ما تجلى من خالل تطبالخت�ار 

�ة مفرطة اخت�ار رسم شجرة ومن خالل الضغ� على القلم والذ� یدل على عدوانیته ، حساس

 وعدم الرضي على الذات والشعور �النقص .

ة في �ما اتضح أن الحالة (ع) لدیها عدوان�ة متجهة نحو الخارج وهذا ما أكدته المر��   

اآلخر�ن) (  قولها إن الحالة لدیها عدوان اتجاه اآلخر�ن (�حب یتح�م و�س�طر على أصحا�ه

على  �ضرب وضر�ه عنیف) وأ�ضا اتضح ذلك من خالل رسم شجرة على ال�مین و�دل

و نزعة . وهذا ماذهب إل�ه الغاش في " إن السلوك العدواني ه ل�االرتكاز على األب ، متس

 او مجمل النزعات التي ترمي إلى إلحاق األذ� �اآلخر�ن وتدمیرهم أو إذاللهم .." 

)701، ص2005(فضال ناد�ة ،   

إح�ا�  وأوضحت المر��ة أن عدوان�ة الحالة تزداد عندما یخف� في شيء أو إن �ان هناك   

على فر�  مان " دوالر و میلر" تفسیر العدوان من خالل نظر�تهما التي قامتحیث قدم العال 

ة لإلح�ا� وفي اإلح�ا� والعدوان ، وتفترض هذه النظر�ة آن السلوك العدواني هو نتیجة حتم�

. حرض عل�ه وقت �حدث عمل عدواني �فترض آن ��ون إح�ا� واإلح�ا� هو الذ� أ�

)32، ص 2004(حسین فاید ، . 

ه .لر أن السلوك العدواني ینتج عن إح�ا� وفشل في تحقی� إش�اع حاجاتو�ر� اد   

حیث یر�  تهإجا�االحالة تحب مشاهدة وتقلید أفالم الكرتون العن�فة وهذا �ان واضح في    

یها بنادورا "أن احد طرق تعلم العدوان وهي المالحظة خاصة في المواقف التي ��ون ف

( محمد علي عمارة ، د� العنف إلى النجاح " .حیث یؤ  النموذج ذا مغز� للشخص أو

)26،ص 2007  
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استخدم الحالة  لم��انیزمات الدفاع من بینها    

ومعتقداتوعواطأراءضنهمنلما�حتأو ینتحاللمرءسب�امعقواللما�صدرعنهمنسلو�خاطئاومعی�أنهو التبر�ر 

. الحق�ق�ةاألس�ا�ستتبدومقنعةمقبولةلكنهال�أعذار حین�سالنفسه،انهتقو�مأو الغیر �سألهفحین

لمرءعننفسهومایؤذیهاو�یدافعبهااآل�ةفالتبر�ر أخالق�ةإذامش�لةزمةأو التبر�رغال�اما��ونمحاولةلحألإن

)44، ص  2006.(مروان ابو حو�ج ، سببلهاالقل�  

عاق�ه المر��ة ال في قوله (نضر�و �اش ما یز�دش�اعاود ) وم��انیزم اإلن�ار �قوله انه عندما ت 

�سلك �أنه لم �فعل شيء (نا ندیر والو)أن هذا الم��انیزم ینتج من عدم تقبل الفرد للواقع ف

دت لم  فالمر��ة أك�حدثوهو ستخدم �ثیرة في الطفولة وفي الح�اة الیوم�ة لتجنب الشعور �األ

الحالة تتمیز  ع�س ذلك واستخدامه لهذا الم��انیزم إلخفاء التوتر والقل�  . أ�ضا اتضح  أن

  ةالالم�اال والذ� یدل على لوهذا ما قد أوضحه الرسم  في رسمه للتاج المضل   ة�الالم�اال

ل "قد تكون تردد ، شك ، عدم االستقرار فقد تكون م��انیزم دفاعي فحسب جیر�سون �قو 

لى االة إحد� دفاعات المرء التي ینقذ بها ح�اته في المواقف شدیدة الوطأة عالالم�

)70، ص 2004نفسه"(حسن فاید  ،   
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 الحالة الثان�ة (ش)

 تقد�م الحالة :

(ش)              الحالة :    

أنثىالجنس :  

سنوات  10السن :  

سنة الخامسة ابتدائيالمستو� الدراسي :  

صمم عمی� نوع اإلعاقة :  

 الظروف المع�ش�ة :

سنوات ، الحالة تس�ن في  10الحالة (ش) في السنة الثالثة ابتدائي ، تبلغ من العمر     

ع�فة األب دائرة  أوالد جالل التا�عة لوال�ة �س�رة تع�ش داخل أسرة  ظروفها االقتصاد�ة ض

من إعاقة  التي تعاني ال �عمل واألم ماكثة في البیت ، تعد الحالة هي الوحیدة في األسرة

یرة سمع�ة ، �ان الحمل �الحالة مرغوب ف�ه من طرف الوالدین ، إال أن الوالدة �انت عس

 وفي الشهر السا�ع .

 ملخص المقابلة مع الحالة :

عها ، تمت القابلة مع الحالة (ش) في ظروف هادئة ، ولكن واجهتنا �عض الصعو�ات م 

ى الحالة �حجة إنها لم تفهم السؤال . �ان �ظهر علألنه لم ��ن من السهل التجاوب معها 

هة نحو النافذة ، أثناء إجراء المقابلة �ثرة الحر�ة وعدم التر�یز ، ونقص االنت�اه و أعینها متج

ناء معاق�ة عالقة الحالة (ش) مع عائلتها جیدة فهي تنفذ أوامرهم ، إال أنها تبدأ �ال��اء أث

الة ال تمیل أفالم �رتون مثل السنافر وتوم و جیر� . الح المر��ة لها ن تحب الحالة مشاهدة
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تها البنات . إلحاق األذ� بنفسها  ، إال أنها تتشاجر �ثیرا مع زمالئها األوالد أكثر من زم�ال

ستهزأ بها احد أما �النس�ة لعلقتها مع إخوتها فهي تتشاجر معهم وال تحبهم وتبدأ وعندما �

 إخوتها ترد عل�ه �الضرب.

المقابلة مع المر��ة :ملخص   

لحالة من خالل المقابلة مع المر��ة من خالل األسئلة التي طرحتها عل�ه بخصوص ا   

لم ��ن وسلو�اتها ، أجابت أن الحالة أثناء دخولها لمدرسة الصم �انت عدوان�ة ومنطو�ة و 

نت عل�ه احد من زمالئها �حب اللعب معها و�قومون �السخر�ة منها ، إال أنها  افضل مما �ا

شروذ ، و�دأت التأقلم مع زمالئها والمدرسة ، إال أن مستواها الدراسي  متدني ، �ثیرة ال

زمالئها األوالد  حر��ة تتشاجر �ثیرا مع زمالئها األوالد في القسم ، انت�اهها مر�ز دائما على

معاقبتها �ة �وماذا �فعلون وهذا الشيء یزعج زمالئها فیتشاجرون معها ، وعندما تقوم المر� 

حاق األذ� تبدأ �ال��اء والصراخ أح�انا ، �ما أن المر��ة أجابت على الحالة ال تمیل إلى إل

إخفاء ممتلكاتهم بنفسها وال تحطم ممتلكاتها الشخص�ة ، إال أنها تتشاجر مع زمالئها وتقوم ب

 لالنتقام منهم .

تحلیل المقابلة مع الحالة :   

اعدتي جهة مع الحالة (ش) التي �انت مسرورة وحاولت مسأثناء إجراء المقابلة النصف مو   

ي طرح األسئلة �الرغم انه �ان لدیها صعو�ة في فهم األسئلة إال أن المر��ة �ان لها الفضل ف

 وترجمة اإلجا�ات .

ي قولها عن والدیها هذا ف ةتبین من خالل المقابلة مع الحالة (ش) إن لدیها صورة ایجاب� 

نقعد ن��ي ) ) إال أنها تبدأ �ال��اء عندما تقوم المر��ة �معاقبتها ( أوامرهم(نحبهم) (نفذ 

ح�اطات .فال��اء تستخدمه الحالة �م��انیزم دفاعي للتخلص من اإل  
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ه حسب قولها ( الحالة تتح�م في غضبها وانفعاالتها عندما ال تنجح �فعل شيء ترغب ف�   

وف مشاهدو أفالم �رتون �قولها (نحب نشالماندیر والو ) ن �ما تضح أن الحالة تحب 

ى إیذاء نفسها  ن سنافر وتوم وجیر� ) إال أنها ال تقوم بتقلید هذه المشاهد فالحالة ال تمیل إل

لى دائما یؤد� إ�عد هذا النوع من بین احد طرق تعلم العدوان خصوصا إذا �ان العنف 

 النجاح والنتصار. 

ي ��ون عدوان وهي المالحظة خاصة في المواقف التحیث یر� بنادورا "أن احد طرق تعلم ال

ة ، ( محمد علي عمار أو حیث یؤد� العنف إلى النجاح "  فیها النموذج ذا مغز� للشخص

)26،ص 2007  

حو ومن الواضح من خالل المقابلة مع الحالة (ش) انه ال �ظهر لدیها عدوان�ة متجهة ن  

وظهر في  أن عدوانیتها متجهة نحو اآلخر�نالذات ، فهي ال تمیل إلحاق األذ� بنفسها إال 

ك .قولها ( هما ��ضر�واني انا نضر�هم ) واستخدامها لم��انیزم التبر�ر في ذل  

ورة (ما نحبهمش ) فهي ال تملك صغیر جیدة وهذا في قولها  عالقة الحالة مع إخوتها 

) نش �ضر�ونيرار معهم و�قومون �ضر�ها حسب قولها(لخطایجاب�ة علیهم فهي �ثیرة التشاج

 وعندما �ستهزؤون بها تقوم �الشجار وال��اء .

 تحلیل اخت�ار رسم شجرة .

 السلو�ات أثناء الرسم :

الورقة  بدا على الحالة السرور عندما قمنا �طلب منها رسم شجرة ولم تعترض ، فأخذت  

. األفق�ةووضعتها �الطر�قة   
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لب ، ج عالقة حیو�ة ، اتساع ، طموح ، رغ�ة في إبراز الذات

إعطاء  انت�اه الوس� ، رغ�ة في القوة وفي إث�ات الذات وفي

 األوامر ، ثقة �النفس �بیرة .

 مق�اس الشجرة :

 شجرة �بیرة

ع م منظام ، تهذیب ، الحاجة االجتماع�ة واإلحساس �االنسجا

ر ، قل� الوس� ، الرغ�ة في االندماج في الوس� واحترام المعایی

األمن العاطفي . موانعدا  

 موقع الشجرة في الورقة :

 مر�ز الورقة 

وع رمز االستقرار والصال�ة والس�ون ، أولو�ة بدائ�ة ، خض

قل للنزوات والغر�زة ، یبدع انطالقا من الالشعور ، ��ء ، ت

التكیف  ر�ود تثب�� ، عم االستقرار ، وال�حث عن السند ، عدم

الخف�ة ، ال�حث  األمور، عدوان�ة ، فضول نحو   

 جذع :

 بجذور 

�ة نفس�ة قو�ة إنتاج�ة ، موه�ة استثنائ�ة للتجر�ة المع�ش�ة ، حر�

الم�االة ، اندفاع�ة ، واث� من صواب اتجاهاته ، استقالل�ة ، ال

یر ، عدم االستقرار تر�یز ضعیف، إرادة ضع�فة  شروذ ، غ

، عنف ،  مهذب ، نقص التوج�ه تف�ك ، حیو�ة ، نشا� ، تهیج

موه�ة االرتجال  األهدافعدوان ، غ�اب   

تاج :    

 مخر�ش 

 تتجاهاواالال�قظة ، ال تمایز بین المیول  أحالمعدم التخط�� ، 

ال ، قل� ، ضعف الحس البنائي سذج ، صب�اني �ع�ش في خ�

ال او صراع اتجاه الح�اة ، نم� عاطفي ، صعو�ة في االتص

 �الغیر ، انسحاب الرغ�ة في الحما�ة الدافع�ة .

تاج :    

م�ور   

ص على الذات والشعور �النق الرضيحساس�ة مفرطة لعدم  

 والعدوان�ة .

الخطو� :   

 مضغوطة
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 ملخص الخت�ار الحالة (ش)

الل الضغ� ى من خالحالة لدیها عدوان�ة وذلك تجل إنمن خالل اخت�ار رسم شجرة فقد تبین 

تعاني  أ�ضا.رة�بیذاتها وذلك برسم شجرة براز إظهر الرسم رغ�ة الحالة في على القلم .�ما �

خالل الرسم  منتجلى السمع�ة وهذا ما  إعاقتها�سبب  اآلخر�نالحالة صعو�ة �التواصل مع 

 برسمها لتاج م�ور والذ� یدل على صعو�ة في االتصال �الغیر .

ة.�ما ان الحالة لدیها قل� فالتاج المخر�ش یدل على القل� والحر�ة واالندفاع�     

ة :ان�التحلیل العام للحالة الث  

�ار رسم شجرة �عد تحلیلنا للمقابلة النصف الموجهة للحالة (ش) ومن خالل تطب�قنا الخت   

على القلم  فقد تبین أن الحالة لدیها عدوان�ة وهذا ما تضح من الرسم وذلك من خالل الضغ�

�النقص  على الذات والشعور الرضيوالذ� یدل على عدوان�ة الحالة ، حساس�ة مفرطة وعدم 

والشعور  حیث یر� ادلر " أن العاقة تنع�س على نفس�ة صاحبها حیث یؤد� �عدم الثقة

 �النقص ولتعو�ض عدة النقص �قوم �سلو�ات عدوان�ة " .

ر�هم �ي �ما تبین أن الحالة (ش) لدیها عدوان�ة متجهة نحو الخارج وهذا في قولها (نض   

تشاجر �ثیرا مع م��انیزم التبر�ر �ما أكدت المر��ة على أن الحالة ت�ضر�وني ) واستخدامها ل

ها وهذا ما زمالئها األوالد أكثر من البنات والذ� یدا على ضعف القدرة على ض�� انفعاالت

اه الح�اة ، أظهره اخت�ار رسم شجرة برسمها تاج م�ور والذ� یدل على القل� والصراع اتج

یول رغ�ة في الحما�ة الدافع�ة ، ال تمایز بین المصعو�ة في االتصال �الغیر ، ال

 واالتجاهات.

حب نشوف الحالة تحب مشاهدة أفالم �رتون التي تعرض مشاهد العنف وهذا في قولها (ن  

وان وهذا توم جیر� ) والمعروف على هذا النوع من أفالم �رتون تعلم الطفل العنف والعد

خوتها وهذا ت عالئق�ة مع المح�� العائلي و�ین إالذ� أكده بنادورا . تبد� الحالة اضطرا�ا
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لى أن �قولها ( منحبهمش ) هذا ألنها تتشاجر �ثیرا مع إخوتها وهذا ما أكده بنادورا ع

ة  ظالما أساسا القائمین �العدوان �میلون إلى تبر�ر استخدامهم للعدوان �ان �قول أن  الضح�

لعدوان �أ�  ي ومن ثمة ال �شعر القائم �ا، وأنها هي التي دفعت بي التخاذ السلوك العدوان

هي محاولة ن  ذنب نتیجة سلو�ه �ما یجعله ال �حد من عدوانیته . وهذه السلو�ات العدوان�ة

ون�ة والحاجة الحالة إلعطاء ق�مة لذاتها واإلحساس �التكامل لط�عها المن�س� تغل�ا على الد

على الرغ�ة  ة برسمها �بیرة والتي تدلإلى األمن والحما�ة ، وهذا ما أبرزه اخت�ار رسم شجر 

انت�اه الوس� والرغ�ة في القوة . في إبراز الذات وجلب  
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  ة (ب):الحالة الثالث

 تقد�م الحالة :

 )(بالحالة :

 ذ�ر .: الجنس 

  سنة.11: السن 

  . ابتدائيالخامسة : المستو� الدراسي

  صمم عمی� ::  نوع اإلعاقة

  المع�ش�ة :وفالظر 

تقطن الحالة (ب) في أوالد جالل التا�عة لوال�ة �س�رة �ع�ش داخل أسر� ظروفها     

 االجتماع�ةمتوسطة , األب سائ� حافلة و األم ماكثة في البیت أما األحوال  االقتصاد�ة

مستقرة وفترة الحمل لم تتعرض األم إلى مشاكل و الوالدة �انت في موعدها وسهلة وفي  

  خة الم�الد المستشفى مع وجود صر 

فیها یخص السواب� المرض�ة للحالة وهو تعرضها للحمى وفي عمرها عام وهذا ما     

  جعلها تفقد سمعها .

  مع الحالة: ةالمقابل ملخص

للحالة (ب) �عد إطالعنا على �ل الحالة تعاني صم حاد بدت لنا الحالة من  اخت�ارناتم    

المالحظة األولى أنه نظیف ومرتب, أما بداخل القسم والراحة فقد تبین أنه �ثیر الحر�ة �ما 

أن الحالة (م) لدیها دقة المالحظة والتر�یز اإلندفاعي �ثیر الشرود �حب اللعب والجر� في 

  راسة وغیر مهتم بدراسته یتشاجر �ثیرا مع زمالئه في الدراسة.الساحة أكثر من الد

ولوج�ة ضع�فة �النس�ة لسنة �ما �ظهر لد� الحالة(م) رغ�ة في الحالة نتمیز بن�ة فیز�   

وتكو�ن عصا�ات وهذا ما الحظته  عل�ه �النس�ة لعالقته مع األسرة  اجتماع�ةإقامة عالقة 

  بر �حب أخذ �ل شيء له حتى ولو �القوة .فهو �حب والد�ه یتشاجر مع أخوه األك
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  ملخص المقابلة مع المر��ة:

أثناء مقابلتي للمر��ة و إجراء المقابلة معها  بخصوص الحالة (ب) وعن مجمل السلكات    

التي تقوم بها فأجابت أن الحالة هي أصغر فرد في العائلة وهي مدللة من طرف الوالدین 

وخصوصا أنه الوحید في األسرة الذ� �عاني من إعاقة سمع�ة فتجد الوالدین �عاملونه معاملة 

ظا على سلو�ات الحالة أنه عدواني و�حب أخذ األش�اء �قوة , وال �حب أن خاصة ومالح

�عاقب لدرجة أنه �ضرب المر��ة عندما تضر�ه و تقوم �معاقبته وهذا على حد قولها �ما انه 

غیر م�الي وغیر مهتم بدروسه ومستواه الدراسي متوس� لد�ه عدوان�ة متجهة نحو اآلخر�ن 

, و�قوم بتهدید زمالئه إشار�ا خاصة البناة منهم �ما أنه �ثیر فهو �ثیر الشجار مع أصدقائه

  الشرود أثناء الحصة وعنده ردة فعل قو�ة وال �ستجیب للعقاب .

  تحلیل المقابلة مع الحالة الثان�ة:

�ان الحالة �ثیرة الحر�ة و �ثیر ة الضحك حیث �ان التعامل معها صعب ففي البدا�ة      

  هذا �حجة أني ال أطیل معها الحدیث .إال أني استطعت إ�قائها و لة معي رفضت إجراء المقاب

�ظهر من خالل المقابلة أن الحالة شدیدة العصب�ة والقل� وهذا یتضح في عدم ض�طه      

  طاته .اوالحر�ة الدائمة فهو ال �ستط�ع التر�یز على نش

هذا في قوله "نحبهم " �النس�ة لعالقة الحالة مع والد�ه جیدة فهو �حبهم ومتعل� بهم و      

على الوالدین إال أنه �أخذ �ل ما یر�ده من الوالدین �غضب (الزم  ةإیجاب�فهو �ملك صورة 

لم�انیزم اإلن�ار (�ي واستخدامه�عطوني) وهذا ألنه صغیر العائلة و المدلل عند أبو�ه 

ا وفي متنجحش في الحاجة منتقلقش ) فالمر��ة أكدت الع�س �قولها (�ي تكوني مش لقرا�

  لعب برك یتقل�) .

�ما أن الحالة تحب مشاهدة أفالم الكرتون و تقلید مشاهد التي تعرض خصوصا       

بنادورا في نظر�ته التعلم أكدهمشاهد العنف (ندیر ��ما هوما ونحب ن�ون ��فهم) هذا ما 

علي  ( محمد" أن معظم السلوك العدواني متلم من خالل المالحظة والتقلید" .   االجتماعي

  . )26،ص 2007عمارة ، 

في قوله (  اآلخر�نو المالحظة على الحالة أنها تعاني من سلو�ات عدوان�ة متجهة نحو    

  إ�ه نتعافر ونضرب ) فهو یتشاجر �ثیرا مع زمالئه .
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دما یزعجه عالقة الحالة مع إخوته (نحبهم)إال أنه یتشاجر مع أخوه األكبر (�ضر�ني) وعن

و�قوم �الصراخ  عالاالنفأحد إخوته أو �ضر�ه فإنه یرد عل�ه �الشتم والضرب فالحالة سر�عة 

أثبتت وجود عدوان�ة . االستجا�ات�ما أنه عدواني في سلو�ه وجم�ع ألتفه األس�اب   

:تحلیل االخت�ار   

 السلو�ات أثناء الرسم :

خذت إال أنها بدأت �الرسم , أ االنزعاجعندما طلبنا من الحالة (ب) من الرسم بد� علیها 

 ورقة ووضعتها �الطر�قة العرض�ة .

رسم شجرة : اخت�ارتحلیل    

 نت�اهاعالقة حیو�ة , اتساع , طموح , رغ�ة في إبراز الذات , جلب  

ر , ثقة الوس� , رغ�ة في القوة وفي إث�ات الذات و في إعطاء األوام

 �بیرة .

 مقیــاس الشجــرة:

 شجـرة �بیـرة.     

ر اإلحساس انط�اع �عدم الق�مة و النقص, الشعور �الدون�ة, اإلحساس �الهج 

��, تثبتأنیب الذات  األزمات�فقدان موضوع الحب , �أس عن طر��   

الورقة:موقع الشجرة في   

 أسفـل الورقـة.

في  اختالل,  عنید , متطلب الرأ� , متشبث برأ�ه ,غیر متمایز , بلید ,مز�ف

 التكیف و القدرة على التجر�د , صعو�ة التعلم فهم �طيء .

جذع عرضي من الجهتین و 

 ذو خطو� متواز�ة

,  �الذات اهتمامشعور سو� �الذات , رز�ن , توازن , نضج , منسرح , 

 �ستط�ع أن �قاوم .

 التـاج:

 توز�ع الكتل في التاج

تــوازن    

عف , ض االتجاهاتعدم التخط�� , أحالم ال�قظة ال تمایز بین المیول و 

الح�اة  جاهات�ع�ش  في خ�ال , قل� أو فراغ  ساذج ,صب�انيالحس البنائي 

�الغیر.    االتصالنم� عاطفي , صعو�ة في   

 عـــرض التـاج : 

 تــــاج م�ــور 

یتطلع  ت�اهي �القدرات , الرغ�ة في النجاح , الحاجة إلى إظهار المزا�ا ال

فائدة  سر�عة , ی�حث عن المال و األجرة و ال نتیجةإلى المستقبل یر�د 

 انتهاز� �ال نضج .  

 الثمــــار:

ن�ة .العدواعى الذات و الشـعور �النقــــص و و لعدم إلى  مفرطـــة حساسیـــة   الخطوات مضغوطة  
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  ملخص االخت�ار للحالة (ب)

الحالة تعاني من سلو�ات عدوان�ة واتضح ذلك من خالل الضغ� على القلم والذ� یدل على 

لتاج م�ور والذییدل على صعو�ة في االتصال �الغیر �سبب  الحالة  رسم أ�ضاالعدوان�ة . 

  ة .السمع� إعاقته

قوة وهذا ما تبین من خالل رسم جذع �األش�اءمن قبل الوالدین و�حب اخذ لة الحالة مدل   

  عر�ض من الجهتین والذییدل على العناد ، متصلب الراء ، بلید ، وصعو�ة في التعلم.

  تحلیل عام للحالة الثان�ة :

 خت�ارالمن خالل المقابلة الع�اد�ة موجهة مع الحالة ومع المر��ة ومن خالل تطب�قنا      

على  من خالل تطب�قنا جال م شجرة , أتضح أن الحالة (ب) لدیها عدوان�ة و هذا ما ترس

ة مفرطة و اخت�ار رسم شجرة و من خالل الضغ� على القلم الذ� یدل على عدوانیته حساس�

 عدم الرضا على الذات و الشعور �النقص و العدوان�ة .

هذا  �ما تبین أن الحالة (ب) لدیها ردت فعل قو�ة إزاء العقاب وال �ستجیب له و     

ائع أن یرجعني الضر�ة �ي �عود مقل� " فالنظر�ة العدوان�ة و اإلح�ا� تر� أن من الش

�اطه المواقف اإلح�اط�ة أن یهاجم الفرد م�اشرة األش�اء أو األشخاص الذین هم مصدر إح

ان�ة �صورة م�اشرة ن فیها في إظهار مشاعرهم العدو ئو نوع البیئة التي ینشثر األطفال بلذا یتأ

) 211ص  2009( جمل أبو دلو    .أو غیر م�اشرة "  

لدیها  فعدوان�ة الحالة تزداد �لما تعرض لعقاب أو اإلح�ا� �ما أتضح أن الحالة (ب)     

�ه    " ال عدوان�ة متجهة نحو الخارج و هذا في (ا�ه نظر�هم) (نتعافرمعاهم) وهذا ما ذهب إل

ق�ق�ة غاش" " أن السلوك العدواني هو نزعة أو مجمل النزاعات التي تجسد من تصرفات ح

)165، ص2005(فضال ناد�ة ، إلحاق األذ� �اآلخر�ن و تدمیرهم أو إذاللهم" .ترمي إلى   

زمالئه إشار�ا  إضافة إلى سلو�ات عدوان�ة إشار�ة فقد مدحت المر��ة أنه ینتقم �ثیر من     

اك مع " أن العدوان هو الشروع في المشاجرة و التحفز للمهاجمة و العر س�یزحیث یذ�ر 

ل هذه ة فالحالة تحب مشاهدة مثفمشاهدة أفالم الكرتون العن� اآلخر�ن ".أ�ضا من خالل

القل� و �ما تتمیز الحالة � االجتماعياألفالم و تقلیدها و هذا أكد عل�ه نظر�ة التعل�م 

م�ون و  العصب�ة و أ�ضا أتضح ذلك من خالل اخت�ار رسم شجرة و ذلك برسم عرض تاج
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تجاه میوالت و االتجاهات قل� أو صداع االذ� یدل إلى عدم التخط�� , ال تمایز بین ال

 الح�اة صعو�ة في االتصال �الغیر.

هار والتي تدل على إلى إظ ثمارمن خالل رسم شجرة ومن خالل رسمها  اتضحأ�ضا      

لمر��ة أن المزا�ا یر�د نتیجة سر�عة و األجرة و الفائدة و انتهاز� وهذا الذ� أكدت عل�ه ا

و الت�اهي  ي التعز�ز و��ره العقاب و�حب إظهار نفسیتهالحالة تحب أخذ شيء �قوة �ح

 �قدرته.
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ـ�اتمناقشــة النتـائـج  علــى ضـوء الفرض  

انطالقا من فرض�ة دراستنا والدراسات السا�قة التي تناولت �عض من متغیراتموضوعنا ،   

ومن خالل إت�اعنا للمنهج الع�اد� و�استعمال المقا�الت النصف الموجهة التي قمنا بها مع 

�میل جو�ر إلرسم شجرة اخت�ار  الت السا�قةاالحاالت الثالث ، و�ذلك �عد تطب�قنا على الح

Emile –Jueker)1948 وجدنا األصم) بهدف الكشف عن السلوك العدواني لد� الطفل ،

أن األطفال الصم �شتر�ون في �عض الخصائص التي وجدت فیهم �سبب اإلعاقة السمع�ة  

و�سبب عدم قدرتهم على التواصل لغو�ا مع المح�� الخارجي ونتیجة لذلك تولد لدیهم نوع 

لذات أو نحو اآلخر�ن التي قد تكون أس�ابها شعور من العدوان�ة التي تكون موجهة نحو ا

�النقص أو اإلح�ا� . وهذا ما ثبتته الدراسات السا�قة التي استدلینا بها في �حثنا هذا ونذ�ر 

) عن " االستجا�ات العدوان�ة لد� المراهقین 1989منها الدراسة التي قام بها رشاد موسى (

لة إحصائ�ا بین المراهقین الصم أكثر عدوان�ة الصم " والتي أظهرت نتائجها وجود فروق دا

من المراهقین عاد� السمع . وهذا ما وجدناه خالل دراستنا االكلین���ة للحاالت الثالث ، 

  فتوصلنا إلى نتیجة مفادها تأكید أو نفي الفرض�ة .

 لم تتحق� مع ففرضیتنا التي تشیر إلى " وجود عدوان�ة اتجاه الذات لد� الطفل األصم :   

رسم  الت الثالث وهذا ما ظهر من خالل تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة ، واخت�اراالح

 شجرة .

ل األصم " فقد التي تشیر إلى " وجود عدوان�ة اتجاه اآلخر�ن لد� الطف للفرض�ة�النس�ة  إما

أش�اال  خذأوتح الت الثالث فعدوانیتهم تتجه نحو الخارج �ش�ل واضح وصر�اتحققت مع الح

 اشار�ة و�دن�ة ورمز�ة ، في حین أن عدوانیتهم نحو الذات غیر ظاهرة وصر�حة .

اع العدوان�ة الت لم تختلف عن األخر� وهو ارتفاونشیر في األخر إلى أن النتائج �ل الح   

. لدیهم وهذه النتائج ت�قى وف� دراستنا فق� وال تعمم على �ق�ة الحاالت  
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  التوص�ات:

 رامج دراس�ة تقوم على تسیر توافقهم مع الح�اة العاد�ة.بناء مناهج و�  

  توفیر نظم تعل�م�ة اقرب ماتكون في محتواها إلى نظم وتقالید المجتمع

للمعاقین والصم �ش�ل خاص لحث الطالب على التفاعل معها والشعور في 

  مواجهتها �ما یز�د ایجاب�ة مفهوم الذات لدیهم .

 الدراس�ة للصم �الخبرات التعل�م�ة التي  توصي الدراسة في إثراء المناهج

  تكسبهم الحصیلة الغو�ة �بیرة وتعمل على توس�ع مدر�اتهم.

  توع�ة األسرة والقائمین على لتر��ة الصم ألهم�ة مفهوم الذات التي ��ونها

الشخص عن نفسه من خالل الخبرات التي یتعرض لها المح�� االجتماعي 

  الذ� �ع�شه.

 للتنف�س والتفر�غ عن طر�قة ممارسة  نص العدوانییإتاحة الفرصة لألشخا

  األنشطة الهادفة.

  قضاء اكبر وقت مم�ن لآل�اء مع أبناء الصم للتعرف على الصراعات

  واالح�اطات التي تواجههم ومساعدتهم على مواجهتها.
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 خاتمة :

ه سلو�ات ومما سب� ونتیجة للدراسات التي قمنا بها ، توصلنا إلى أن الطفل األصم لد� 

اعت�اره عدوان�ة اتجاه اآلخر�ن ، �ما انه شدید الدقة والحساسة و�حتاج إلى معاملة خاصة �

ذو� عضو في المجتمع ، وذلك �االبتعاد عن �ل إقصاء وتهم�ش و�ضرورة االهتمام ب

ؤسسات صفة عامة والموقین سمع�ا �صفة خاصة ، من خالل إنشاء ماالحت�اجات الخاصة �

ة لألطفال الرعا�ة االجتماع�ة التي تختص برعایتهم وتقد�م الخدمات لهم ، وٕاتاحة الفرص

اء اكبر وقت الصم العدوانیین للتنف�س والتفر�غ عن طر�� ممارسة األنشطة الهادفة ، وقض

ههم ح�اطات التي تواجعلى الصراعات واإلمم�ن من آل�اء مع أبنائهم الصم للتعرف 

 ومساعدتهم على مواجهتها .
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 I                                                                                    01ملحق رقم 
 

االولى (م) المقابلة �ما وردت مع الحالة  

هل تحب والد�ك ؟ -س  

ا�ه نحبهم (هز راسه بنعم ) -ج  

هل تنفذ اوامرهم ؟ -س  

ا�ه نفذ اوامرهم . -ج  

�ي ما تعط��ش امك واش تحب واش دیر ؟ -س  

ماندیر والو . -ج  

اذا عاقبتك المر��ة واش دیر ؟ -س   

ما ندیر والو.-ج  

وماتنجحش فیها ؟ واذا تقلقت واش دیر ؟ تتقل� �تحب دیر حاجة -س  

ال منتقلقش ما ندیر والو . -ج  

واش من افالم �رتون تحب تشوفها ؟ -س  

شب�ه نفسه ا�ه نحب نشوف افالم �رتون الي تخوف والي فیها مدار�ة . (وقام بت -ج

 �الوحش وذلك من خالل اخراج عین�ه و اسنانه )

  ؟وتتكسر م �رتون �ال ماتخاف الط�حتحب تخاف تقلید مشاهد العنف في افال -س

ا�ه نحب نقلد ومنط�حش انا قو� .(ورمز بید�ه على انه قو� ) -ج  

عندك رغ�ة قو�ة �اش تضرب الشخاص الخر�ن �ال سبب ؟ -س  



    III                                                                               01ملحق رقم 
 

 المقابلة �ما وردت مع المر��ة

�یف هي سلو�ات الطفل   (م)؟ -س  

ما یخافو ا�ه االخر�ن وحتى هو �ثیر الحر�ة �حب یتح�م و�س�طر على اصح -ج

.منه  

عندما تقومین �معاقبته ماهي ردت فعله؟ -س  

ه �سیف �نعاق�ه نقوله روح اقعد واقف في الخلف وهو ما�ح�ش حتى نوضانا  -ج

 و�یروح یبدا یخ�� في �رس�ه وطابلته  .

هل �میل الى الحاق االذ� بنفسه عندما تعاقیب�ه؟ -س  

ال ما�اذ�ش نفسه �الع�س نفسه عز�زة . -ج  

هل یتعمد اهمال مظهره الشخصي؟ -س  

ن .ومظهرها و�حب �شوف روح ز� ال هو من لع�اد الي تحب تهتم بروحها -ج  

هل �غضب التفه االس�اب ؟ -س  

ا�ه �تكون هذ� االس�اب تافهة تخصه �غضب . -ج  

هل �قوم بتدمیر ممتلكاته الشخص�ة ؟ -س  

ال مش بزاف ما ��سرش حوایجه  �صح حوایج لخر�ن ��سرهم . -ج  

؟ رب وجههعندما تعاقیب�ه هل �قوم �ضرب راسه حتى �صی�ه االذ� او �ض -س  

  .ال م�اذ�ش نفسه یتقل� صح و�حب ��سر الي قدامه �صح نفسه ال -ج

 



      II                                                                                 01ملحق رقم 
 

ا�ه نضرب نلعب معاهم برك. -ج  

�ي �ق�قك واحد من صحا�ك واش دیر ؟ -س  

ماندرلو والو (حك شعره) -ج  

تتعافر مع اصحا�ك؟ -س  

ا�ه نتشاجر معاهك  -ج  

اذا دالك واحد من اصدقائك حاجتك واش دیر ؟ -س  

نلحقو ونحیهالو ونضر�و �اش مایز�دش �عاود . -ج  

هل تحب اخوتك؟ -س  

ا�ه نحبهم . -ج  

هل تتشاجر معهم ؟ -س  

ا�ه ساعات (اشارها بیده ) -ج  

اذا قلقك  واحد  من خاوتك واستهزا وع�ى �ك  واش دیر ؟ -س  

نضر�ه ونتشاجر معاه وال نقولو اعطیني دراهم . -ج  



 IV                                                                                  01ملحق رقم 
 

هل یرسم على ذراع�ه �اداة حادة رسومات بذیئة ؟ -س  

ال مایرسمش یدیر طو�ح صح في ید�ه . -ج  

هل یتعمد س�ب الحبر على مال�سه و�ت�ه ؟ -س  

ال ما �س��ش -ج  

هل �قوم �العراك اكثر من االخر�ن ؟-س  

 اكید �ل ما ��ون عراك الزم نتوقع بلي هو داخل في الوس� 

زمالئه لالنتقام منهم ؟هل �قوم �س�ب ادوات  -س  

رایو . ا�ه دایر فیهم حالة ��سرلهم ادواتهم �ضر�هم خصوصا �ي م�اخذوش -ج  

هل �قوم �سرقة ممتلكات زمالئه واخفائها ؟-س  

ا�ه دارها وحد لخطرة قتله عاله قالي نلعب برك . -ج  

هل �عتد� على زوالئه �الضرب ؟ -س  

و �یتقل� .ا�ه دایر فیهم حالة وضرب عنیف ثاني سیرت -ج  

هل �قوم �شد شعر زمالئه في القسم ؟-س  

ارفة .شعرهم طو�ل وال بنات في القسم لبرا مش ع معدنا شالالال �ما شفتي -ج  

هل �قوم بتهدید زمالئه  اشر�ا ؟ -س  

ا�ه دا�ما تهدیدات بین �عضاهم . -ج  

هل �قوم �ضرب زمالئه اثناء الحصة ؟ -س  



    V                                                                              01ملحق رقم 
 

ا�ه یدار�ولي  في لحصة -ج  

هل �ستولي على ادوات زمالئه �قوة ؟ -س  

ا�ه �ستولي ومن �عد �قعدو یتشاجرو وانا نقعد نسلك . -ج  

عندما یختلف مع زمالئه هل یتشاجر معهم اشار�ا ؟ -س  

ا�ه یتشاجر معاهم اشار�ا وحتى یهددهم . -ج  

عندما یخف� في شيء �یف تكون ردت فعله ؟ -س  

وما �ح�ش سیرتو في لقرا�ا .یتقل�  -ج  

عندما �غضب هل �قوم بتحط�م االش�اء التي حوله ؟ -س  

ا�ه �حطم . -ج  

 



 VI                                                                                  02ملحق رقم 
 

(ش) المقابلة �ما وردت مع الحالة الثان�ة  

هل تحب والد�ك ؟ -س  

ا�ه نحبهم . -ج  

هل تنفذ اوامرهم ؟ -س  

ا�ه نفذ اوامرهم . -ج  

�ي ما تعط��ش امك واش تحب واش دیر ؟ -س  

ما ندیر والو نقعد نتفرج . -ج  

اذا عاقبتك المر��ة واش دیر ؟ -س   

نقعد ن��ي . -ج  

ر ؟وماتنجح�ش فیها ؟ واذا تقلقتي واش دی تتقلقي �تحبي دیر حاجة -س  

ا�ه نتقل� �صح ما ندیر والو -ج  

واش من افالم �رتون تحبي تشوفها ؟ -س  

نحب نشوف توم وجیر�  -ج  

كسر ؟تحبي تقلید مشاهد العنف في افالم �رتون �ال ماتخاف الط�ح وتت -س  

ال ماندیرش واش یدیرو انا نقعد نضحك برك . -ج  

�اش تضرب الشخاص الخر�ن �ال سبب ؟ عندك رغ�ة قو�ة -س  

ال منضر�ش -ج  



 VII                                                                                02ملحق رقم 
 

�ي �قلقك واحد من صحا�ك واش دیر ؟ -س  

منز�دش نهدر معاه ونقولو فاش . -ج  

تتعافر� مع اصحا�ك؟ -ج  

ا�ه نتعافر معاهم ساعات . -ج  

اذا دالك واحد من اصدقائك حاجتك واش دیر� ؟ -س  

نقعد نع�� ونحیهالو . -ج  

تحبي اخوتك؟ -س  

ال ما نحبهمش  لخطرانش �ضر�وني -ج  

تتعافر� معهم ؟-س  

ا�ه لخطرانش هوما الي �ضر�وني . -ج  

اذا قلقك  واحد  من خاوتك واستهزا وع�ى �ك  واش دیر ؟ -س  

نضر�ه ونستهزا ب�ه  ونع�ي عل�ه انا تاني -ج  

 



 VIII                                                                              02ملحق رقم
 

 المقابلة �ما وردت مع المر��ة:

�یف هي سلو�ات الطفلة (ش) ؟ -س  

حر��ة ، تحب تظهر نفسها وتقول �لمتها ومتخافش . -ج  

عندما تقومین �معاقبتها ماهي ردت فعلها؟ -س  

تقعد ت��ي �نعاقبها و�غ�ضها لحال . -ج  

هل تمیل الى الحاق االذ� بنفسها عندما تعاقیبیها؟ -س  

نفسها .ال متاذ�ش  -ج  

هل تتعمد اهمال مظهرها الشخصي؟ -س  

ال متهملش مظهرها شخصي.  -ج  

هل تغضب التفه االس�اب ؟ -س  

ال غیر �تحس روحها ظلمت . -ج  

هل تقوم بتحط�م ممتلكاته الشخص�ة ؟ -س  

ال ما تحطمش ممتلكاتها الشخص�ة. -ج  

  ؟جههارب و عندما تعاقیبیها هل تقوم �ضرب راسه حتى �صی�ه االذ� او تض -س

ال متاذ�ش نفسها تقعد ت��ي وتع�� برك -ج  

هل ترسم على ذراع�ه �اداة حادة رسومات بذیئة ؟ -س  

ال ما ترسمش دیر ت���ات نتاع لعلك الي �شروهم -ج  



 XI                                                                               02ملحق رقم 
 

 

ال  -ج  

هل �قوم �العراك اكثر من االخر�ن ؟-س  

ا�ه توصل روحها وتبدا هي وزمالئها ذ�ورة یتعار�و. -ج  

هل �قوم �س�ب ادوات زمالئه لالنتقام منهم ؟ -س  

الال  -ج  

هل تقوم �سرقة ممتلكات زمالئها واخفائها ؟ -س  

الال -ج  

هل تتعد� على زمالئها �الضرب ؟ -س  

تنوض تتعافر معاهم .ال غیر ��قلقوها  -ج  

هل تقوم �شد شعرها زمالئها �الفصل  -س  

اتا�ه ساعات ینوضو یتعافرو مع �عضاهم و�شعرهم �ما تعرفي لبن -ج  

هل تقوم بتهدید زمالئها اشار�ا ؟ -س  

ا�ه تهدیدات دا�ما نشوف فیها بیناتهم . -ج  

هل تقوم �ضرب زمالئها اثناء الحصة ؟ -س  

فرلي مع زمالئها ذ�ور .ا�ه ساعات نلقاها تتعا -ج  

هل تستولي على ادوات زمالئها �القوة ؟ -س  



          X                                                                          02ملحق رقم 
 

ال  -ج  

عندما تختلف مع زمالئها هل تتشاجر معهم اشار�ا ؟ -س  

ا�ه  -ج  

عندما تخف� في شيء هل یبدو علیها االنزعاج ، -س  

ا�ه ت�ان مقلقة وزعفانة . -ج  

هل لدیها رغ�ة قو�ة �ضرب االشخاص االخر�ن دون سبب ؟ -س  

ال هي ما تظلمش تضرب الي �ضر�ها . -ج  

 



   XI                                                                              03ملحق رقم 
 

الثالثة (ب) المقابلة �ما وردت مع الحالة  

هل تحب والد�ك ؟ -س  

ا�ه نحبهم -ج  

هل تنفذ اوامرهم ؟ -س  

ا�ه نفذ اوامرهم . -ج  

�ي ما تعط��ش امك واش تحب واش دیر ؟ -س  

ال تعطیني ندیها �سیف . -ج  

اذا عاقبتك المر��ة واش دیر ؟ -س  

نقعد نع�� ون��ي ( و�دا �ضحك) -ج   

�تحب دیر حاجة وماتنجحش فیها ؟ واذا تقلقت واش دیر ؟تتقل�  -س  

ال ما نتقلقش -ج  

واش من افالم �رتون تحب تشوفها ؟ -س  

نحب نشوف الي ��ون فیها حرب وسالح  -ج  

  ؟وتتكسر تحب تخاف تقلید مشاهد العنف في افالم �رتون �ال ماتخاف الط�ح -س

ا�ه نقلد-ج  

خر�ن �ال سبب ؟عندك رغ�ة قو�ة �اش تضرب الشخاص ال -س  

ال -ج  



 XII                                                                             03ملحق رقم 
 

قك واحد من صحا�ك واش دیر ؟�قل�ي  -س  

نروح ونخل�ه-ج  

تتعافر مع اصحا�ك؟ -س  

ا�ه -ج  

اذا دالك واحد من اصدقائك حاجتك واش دیر ؟ -س  

انحیهالو �سیف . -ج  

هل تحب اخوتك؟ -س  

ا�ه نحبهم-ج  

هل تتشاجر معهم ؟ -س  

ا�ه مرات  -ج  

؟ اذا قلقك  واحد  من خاوتك واستهزا وع�ى �ك  واش دیر -س  

نقعد ن��ي ونضر�ه . -ج  



 XIII                                                                               03ملحق رقم 
 

 

 المقابلة كما وردت مع المربیة

)؟ب�یف هي سلو�ات الطفل   ( -س  

عدواني ، م�ح�ش الدراسة . -ج  

عندما تقومین �معاقبته ماهي ردت فعله؟ -س  

اقف وراء ما عندو ردت فعل قو�ة ال �ستجیب �سهولة واذا عاقبته وقتله اقعد و -ج

 �ح�ش واذا دیتو انا �سی� عل�ه �قعد حتى �ضرب ف�ا

�میل الى الحاق االذ� بنفسه عندما تعاقیب�ه؟هل  -س  

ال ما یلحقش االذ� بنفسه . -ج  

هل یتعمد اهمال مظهره الشخصي؟ -س  

ال -ج  

هل �غضب التفه االس�اب ؟ -س  

ا�ه یتقل� التفه االس�اب . -ج  

هل �قوم بتدمیر ممتلكاته الشخص�ة ؟ -س  

ا�ه �یتقل� -ج  

رب وجهه ؟�صی�ه االذ� او �ض عندما تعاقیب�ه هل �قوم �ضرب راسه حتى -س  

ال ما�ضر�ش نفسه. -ج  

هل یرسم على ذراع�ه �اداة حادة رسومات بذیئة ؟ -س  



 XIV                                                                          03ملحق رقم 
 

ال -ج  

هل یتعمد س�ب الحبر على مال�سه و�ت�ه ؟ -س  

ال -ج  

هل �قوم �العراك اكثر من االخر�ن ؟-س  

ا�ه د�ما تلقا�ه یتعارك. -ج  

ادوات زمالئه لالنتقام منهم ؟ هل �قوم ��سر -س  

ا�ه یدیرها . -ج  

هل �قوم �سرقة ممتلكات زمالئه واخفائها ؟-س  

ال ما�سرقش. -ج  

زوالئه �الضرب ؟هل �عتد� على  -س  

ا�ه �صح ��قلقوه . -ج  

هل �قوم �شد شعر زمالئه في القسم ؟-س  

في حالة اذا قلقوه زم�الته لبنات �ضر�هم. -ج  

هل �قوم بتهدید زمالئه  اشر�ا ؟ -س  

ا�ه -ج  

هل �قوم �ضرب زمالئه اثناء الحصة ؟ -س  

ا�ه یتعار�لي في الحصة -ج  



 XV                                                                               03ملحق رقم 
 

هل �ستولي على ادوات زمالئه �قوة ؟ -س  

ال مش �اسر -ج  

عندما یختلف مع زمالئه هل یتشاجر معهم اشار�ا ؟ -س  

ا�ه -ج  

عندما یخف� في شيء �یف تكون ردت فعله ؟ -س  

ندیرهالهم  في لقرا�ا ماعنده حاجة �صح في حوایج نتاع اللعب وال مسا�قة زعمة -ج

 یتقل� و�صرخ وساعات حتى ی��ي

عندما �غضب هل �قوم بتحط�م االش�اء التي حوله ؟ -س  

ا�ه ساعات . -ج  



 XIV                                                                               03ملحق رقم 
 

( الثالثة (ب المقابلة �ما وردت مع الحالة  

هل تحب والد�ك ؟ -س  

ا�ه نحبهم -ج  

هل تنفذ اوامرهم ؟ -س  

ا�ه نفذ اوامرهم . -ج  

�ي ما تعط��ش امك واش تحب واش دیر ؟ -س  

ال تعطیني ندیها �سیف . -ج  

اذا عاقبتك المر��ة واش دیر ؟ -س  

نقعد نع�� ون��ي ( و�دا �ضحك) -ج   

�تحب دیر حاجة وماتنجحش فیها ؟ واذا تقلقت واش دیر ؟تتقل�  -س  

ال ما نتقلقش -ج  

واش من افالم �رتون تحب تشوفها ؟ -س  

نحب نشوف الي ��ون فیها حرب وسالح  -ج  

  ؟وتتكسر تحب تخاف تقلید مشاهد العنف في افالم �رتون �ال ماتخاف الط�ح -س

ا�ه نقلد-ج  

الخر�ن �ال سبب ؟عندك رغ�ة قو�ة �اش تضرب الشخاص  -س  

ال -ج  



 XVII                                                                             03ملحق رقم 
 

قك واحد من صحا�ك واش دیر ؟�قل�ي  -س  

نروح ونخل�ه-ج  

تتعافر مع اصحا�ك؟ -س  

ا�ه -ج  

اذا دالك واحد من اصدقائك حاجتك واش دیر ؟ -س  

انحیهالو �سیف . -ج  

هل تحب اخوتك؟ -س  

ا�ه نحبهم-ج  

هل تتشاجر معهم ؟ -س  

ا�ه مرات  -ج  

؟ اذا قلقك  واحد  من خاوتك واستهزا وع�ى �ك  واش دیر -س  

نقعد ن��ي ونضر�ه . -ج  

 



 I                                                                                    01ملحق رقم 
 

االولى (م) المقابلة �ما وردت مع الحالة  

هل تحب والد�ك ؟ -س  

ا�ه نحبهم (هز راسه بنعم ) -ج  

هل تنفذ اوامرهم ؟ -س  

ا�ه نفذ اوامرهم . -ج  

�ي ما تعط��ش امك واش تحب واش دیر ؟ -س  

ماندیر والو . -ج  

اذا عاقبتك المر��ة واش دیر ؟ -س   

ما ندیر والو.-ج  

وماتنجحش فیها ؟ واذا تقلقت واش دیر ؟ تتقل� �تحب دیر حاجة -س  

ال منتقلقش ما ندیر والو . -ج  

واش من افالم �رتون تحب تشوفها ؟ -س  

شب�ه نفسه ا�ه نحب نشوف افالم �رتون الي تخوف والي فیها مدار�ة . (وقام بت -ج

 �الوحش وذلك من خالل اخراج عین�ه و اسنانه )

  ؟وتتكسر م �رتون �ال ماتخاف الط�حتحب تخاف تقلید مشاهد العنف في افال -س

ا�ه نحب نقلد ومنط�حش انا قو� .(ورمز بید�ه على انه قو� ) -ج  

عندك رغ�ة قو�ة �اش تضرب الشخاص الخر�ن �ال سبب ؟ -س  



      II                                                                                 01ملحق رقم 
 

ا�ه نضرب نلعب معاهم برك. -ج  

�ي �ق�قك واحد من صحا�ك واش دیر ؟ -س  

ماندرلو والو (حك شعره) -ج  

تتعافر مع اصحا�ك؟ -س  

ا�ه نتشاجر معاهك  -ج  

اذا دالك واحد من اصدقائك حاجتك واش دیر ؟ -س  

نلحقو ونحیهالو ونضر�و �اش مایز�دش �عاود . -ج  

هل تحب اخوتك؟ -س  

ا�ه نحبهم . -ج  

هل تتشاجر معهم ؟ -س  

ا�ه ساعات (اشارها بیده ) -ج  

اذا قلقك  واحد  من خاوتك واستهزا وع�ى �ك  واش دیر ؟ -س  

نضر�ه ونتشاجر معاه وال نقولو اعطیني دراهم . -ج  


