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:ملخص
 وبعة ا الش ة ةةية، النضس ةةية،هدفت الدراس ةةة ايالية تو يوض ةةيق العالقة بو الش ةةعور ابلويد
 ويوصةةلنا تو النتائج التالية ال يوجد،لدى أطضال ال ةةمب ردرسةةة صةةصار ال ةةمب ابملسةةيلة م وجبة ر املربو
 النضس ة ة ةةية و ة، وبو الش ة ة ةةعور ابلويد، النضس ة ة ةةية و ة اخلجل، الش ة ة ةةعور ابلويد: عالقة اريباطيه بو كل م
العدوا ية لدى أطضال ال ة ةةمب ردرسة ةةة صة ةةصار ال ة ةةمب ابملسة ةةيلة م وجبة ر املربو كما أ ه ال ختتلف درجة
 النضسية واخلجل والعدوا ية ابختالف عامل اجلنس لدى أطضال ال مب،الويد
 املربو، أطضال ال مب،ية

 ا الش، النضسية، الشعور ابلويد:كلمات مفتاحية

Abstract:
The current study aimed to clarify the relationship between feeling
psychological loneliness, and some personality traits of deaf children in the
school for deaf young people in M'sila from the point of view of educators,
and we reached the following results: There is no correlation between each
of: feeling psychological loneliness and the trait of shyness, and between
feeling lonely The psychological trait and aggressiveness of deaf children in
the school for deaf young people in M'sila from the point of view of
educators. Also, the degree of psychological unity, shame and aggressiveness
does not differ according to the sex factor of deaf children.
Keywords: psychological loneliness, personality traits, deaf children,
educators.
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 .1مقدمة:
يعد ياسة ة ة ة ة ةةة السة ة ة ة ة ةةم وايد ،م أهمب ايوايف الا يعتمد عليبا الضرد ء يضاعاليه م ا خري أ نا
مواقف اييا ،امل تلضة ،را لكوهنا جباز استقبال مضتوح على كل املثريا واخلربا اخلارجية ،الا يستطي
م خالهلا الضرد التعايش م ا خري  ،وم مث يعترب اإلعاقة السة ةةمعية م أشة ةةد وأصة ةةعت اإلعاقا ايسة ةةية
الا ي ة ة ة ةةيت اإل سة ة ة ةةا  ،تا يايت عليبا فقدا القدر ،على الكالم ،ا ت ال ة ة ة ةةممب الكل  ،في ة ة ة ةةعت على
األصة ة ة ةةمب اكتسة ة ة ةةاو اللصة والكالم أو يعلمب املبارا اييايية امل تلضةن كما أ مر التنشة ة ة ة ة ء سة ة ة ة ما قبل
املدرس ة ة ةةة يبقى ويت ص ة ة ةةل خالل اييا ،املدرس ة ة ةةية ،وم مث فإ العناية ابلتكوي النضس ة ة ة ويقبل اإلعاقة لدى
الطضل األصةةمب أصةةبق يقا م يقوقه إلاتية فرصةةة ووص ويواصةةله ويضاعله م األفراد ء املواقف العادية الا
ي قله ويساعدص على وو ش يته
وت رعاية اوي االيتياجا اخلاصة ةةة يي أصة ةةيل مسة ةةتمر كضلته الشة ةرائ السة ةةماوية ومبادئ يقوق
اإل سة ة ة ة ةةا ء املسة ة ة ة ةةاوا ،ويكافم الضرن بو أفراد ايتم كينا هلمب م ينمية ما لديبمب م اسة ة ة ة ةةتعدادا را
جيعلبمب قادري على محاية وتعالة أ ضس ة ة ة ة ةةبمب وعلى املش ة ة ة ة ةةاركة الضاعلة ء اييا ،االجتماعية ويطوير تمعا مب
(القرميط  ،1996 ،صضحة )77
واالهتمام بشة ة ة ة ة ةةيا أبنا ايتم مسة ة ة لة ابلصة األ ية ء وقتنا اياضة ة ةةر ،ل ا يرى التسة ة ةةابي بو
خمتلف دول العامل لإلسةبام ء يربية اإل سةا املطلوو ،وتعدادص هل ا الع ةر ،وقد بدأ بوادر االهتمام ا
اإل سة ةةا عرب مرايل ييايه امل تلضة ابتدا م مريلة الطضولة وا تبا رريلة الشة ةةي وخة والن كو دراسة ةةة
الشة ة ة ة ةةية هتل مكا ة هامة وكبري ،،ومما يس ة ةةاعد على هكيد ه ص املكا ة الن ر تو الشة ة ة ة ةةية على أهنا
حم ة ةةلة عد ،عوامل يعمل ء ويد ،متكاملة ،ينتج م يضاعل عد ،ا جس ة ةةمية و ضس ة ةةية هدد أس ة ةةلوو
يعامل الش ص م مكوان بي ته
وم بد ا تشةةار الدراسةةا النضسةةية ء ميدا املعاقو ويركيعها على صةةحتبمب النضسةةية مبر االهتمام
بدراسةة الشةعور ابلويد ،النضسةية ،وعليه يبىن البحث ه ص الدراسةة الا دف تو تجياد العالقة بو الشةعور
ابلويد ،النضس ةةية لدى األطضال ال ةةمب و ا مب الش ة ةةية م وجبة ر املربيو ال ي لديبمب خرب ،ء ال
ال مب واعتبارهمب أكثر النايف ايتكاكا مب
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 1.1مشكلة الدراسة:
ت الطضل عاداي كا أو اوي ايتياجا خاصةةة فإ ا ش ة ةةيته يتحدد ويت ر يسةةت فاعلية
حميطه ،وخنص ابل كر ف ة األطضال ال ة ة ة ة ة ةةمب ال ي يعدو أكثر النايف ياجة تو التمت بقدر مناس ة ة ة ة ة ةةت م
التوافي الشة ة املتمثل ء يالة م االيعا الداخل والشةعور ابلرضةا ،والثقة ابلنضس ،والقدر ،على تشةبا
ايةاجةا واالعتمةاد على النضس والتصلةت على مش ة ة ة ة ة ة ةةاعر األمل والنقص النةاجمب ع اإلعةاقةة ،والتعةايش معبةا
،والتصلةةت على ا مر السة ة ة ة ة ة ةةلبيةةة املايبةةة عليبةةا ،ي يتمكنوا م أ يكو وا أقةةدر على ت بةةا اوا مب ويلبيةةة
ياجا مب ورغبا مب في بحو ب لن فاعلو على حنو مينحبمب األم النضس والسعاد ،برغمب الضصوط النضسية
واالجتماعية الا يتعرضو هلا ء مل ما يسببه هلمب اإلعاقة م ق ور ء االي ال م العامل م يوهلمب
وت األسة ة ة ةةايف ء املشة ة ة ةةكال الا قد يريبط ابإلعاقة ليس هو اإلعاقة ء يد اا ا ،توا هو اإلطار
االجتماع واالجتاها االجتماعية واملنعلية واملدرس ة ة ةةية والقوالت س ة ة ةةابقة التجبيع الا هتأمب على املعوقو أ
يتقولبوا فيبا ،بصة الن ر ع ومال متبا أو عدم ومال متبا هلمب والا يضرض ة ة ة ة ةةبا يوقعا ايتم وي ة ة ة ة ةةورايه
الش ة ةةائعة فرض ة ةةا على املعوقو ،وم هنا يكم ص ة ةةعوبة عملية يقليص العوامل الا يعيد م مش ة ةةاعر الويد،
النضسية
وء ض ةةو أ اإليس ةةايف ابلويد ،النضس ةةية قد يعترب م أهمب املش ةةكال الا يتعريف هلا اإل س ةةا ء
ه ص األايم والا يعد قطة بداية لكثري م املش ة ةةكال النضس ة ةةية خاص ة ةةة يلن الا يوجد عند األطضال اوي
االيتياجا اخلاصةة ،وم خالل ما اإلملام به م دراسةا سةابقة فإ ه ميك صةياغة تشةكالية البحث ء
يساؤل رئيس يندرج هت العنوا ا يت:
هل توجد عالقة ارتباطية بني الشعور ابلوحدة النفسية وبعض مسات الشخصية لدى أطفال الصم من
وجهة نظر املربني؟
وا طالقا م اإلشكالية الرئيسية ميك صياغة بعة التساؤال الضرعية التالية:
• هل يوجد عالقة اا داللة تي ائية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة اخلجل لدى صصار ال مب
م وجبة ر املربو؟
• هل يوجد عالقة اا داللة تي ائية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة العدوا ية لدى صصار ال مب
م وجبة ر املربو؟
• هل يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء درجا مقيايف الشعور ابلويد ،النضسية
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يععي ملتصري اجلنس؟
• هل يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء درجا مقيايف اخلجل يععي ملتصري اجلنس؟
• هل يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء درجا مقيايف العدوا يععى ملتصري اجلنس؟

 2.1أمهية الدراسة:

يتجلى أ ية الدراسة ء أهنا يعد يلبية لدعو ،البايثو ء هديد ا الش ية الا يعيد ء خطر
ويضاقمب الشعور ابلويد ،لدى األفراد كما أ ه ص الدراسة يسعى ملعرفة العالقة بو أبعاد الش ية والشعور
ابلويد ،النضسية لضبمب السلوك اإل ساين على حنو أفضل م أجل التحكمب والتضسري مركع ،على شرحية مبمة
وء مريلة عمرية يساسة وه شرحية األطضال وما يعيدها أ ية أ همال األطضال همب األطضال اوي
ايتياجا خاصة لتوجيه أ ار البايثو تو ضرور ،تجرا املعيد م الدراسا الا يتناول الشعور ابلويد،
النضسية م متصريا جديد ،،و يعترب تائج ه ا الدراسة فرصة رسمب فاق يكضل أمثل ب وي االيتياجا
اخلاصة
 .2اجلانب النظري:

 1.2مفهوم الشعور ابلوحدة النفسية:
 1.1.2يف معاجم اللغة العربية:
يعدد املناي املست دمة ء يعريف معىن الويد ،النضسية فم وجبة ر معاجمب اللصة العربية
يق د ابلويد ،على املستوى النضس اال ضراد ،ويادد ه ا املعىن ب ور خمتلضة ء كثري م ه ص املعاجمب فريى
كل م أب من ور األزهري وحممد أب بكر الرازي أ الويد ،يعىن اال ضراد والرجل الوييد يق د به الرجل
املنضرد بنضسه او املنضرد برأيه كما اكر البستاين ،ويويد الرجل أي ا ضرد برأيه
كما يرى اإلمام أبو الضضل مجال الدي حممد اإلفريق امل ري األ اري أ الوايد مبين على
ا قطا الن ري وعو املثل والوييد بين على الويد ،واال ضراد ع األصحاو هو طريي اال قطا عنبمب
(بركا  ،2007 ،صضحة )30
وهك ا يتحدث ه ص املعاجمب ع الويد ،رعىن اال ضراد كعملية ترادية ييث حيدث ء بعة األييا
أ يعمد الضرد تو اعتعال النايف رحة تراديه واالختال بنضسه م فكر ،أو موضو ما ،وال يعاي الضرد
عندئ أي تيسايف أو شعور ابلضيي أو التوير بسبت كو ه وييدا بيد أ ه ا املعىن خيتلف عما يتضم
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م طلق اإليسايف ابلويد ،النضسية ال الويد ،النضسية يريبط ابلويشة وه ا ما أكديه معاجمب اللصة العربية
وقد ربط بعة علما اللصة بو مضبوم (الويد )،ومضبوم (الويشة)
ومل يقضوا عند يد الربط بو املضبومو فقط ،ولك أيضا ربطوا بو اإليسايف ابلويد ،واإليسايف
املودا " (من ور ،د يف)
ابلويشة أي "اال قطا ع النايف وبعد القلوو ع أ

 2.1.2يف املعاجم األجنبية:
هدد املضبوم أكثر منه ء املعاجمب العربية ييث ايضي كل م ييلسو وزمال ص و( )Larousseعلى
أ م طلق الويد ،النضسية ’’ ‘’Lonelinessيشتي م ال ضة "  "Loneو ه صضة يق د ا املنضرد
املتويد وييد م غري رفيي ،ليس عضوا متضاعال ء شلة أو مجاعة ،و ه مضاهيمب يشري ء مجلتبا تو
تيسايف الضرد بكو ه منض ال أو منععال ع أبنا جنسه ،و ه يالة يشعر فيبا الضرد ابلويد ،أي اال ض ال
أو الععلة ع ا خري و ي ايببا معاان ،الضرد لكثري م ضروو الويشة"" Lonesome
واالغااو"  "Alienationواالغتمام" "Dejectionواالكت او " "Depressionم جرا تيساسه كو ه
وييدا ،تال أ "ال رويف" ربط ء معجمه بو مضبوم الويد ،النضسية و بو تيسايف الضرد ابلتعاسة
" "Miserableم جرا اضطرار الضرد تو اعتعال النايف بسبت شعورص ابفتقاد الرفيي أو ال ديي (قشقوش،
 ،1988صضحة )5
وقد اختلضت ا را ووجبا الن ر يول مضبوم الويد ،النضسية كما هو ايال ء ابق امل طلحا
النضسية والابوية وم ييث أ الويد ،النضسية يعد خرب ،يعيشبا الضرد إليساسه أب ه وييد ولديه قص ء
العالقا فإ مل طلق الويد ،النضسية يعاريف متعدد ،فيعرفبا اساوبه و خري (":)1996على أهنا شعور
ابلعجع ء احملاف ة على استمرار التضاعل االجتماع كوايد ،م رغبا الضرد وينشا ع الععلة االجتماعية
والععلة اال ضعالية" (جعضر ،2007 ،صضحة )63
وعرفبا قشقوش أبهنا "تيسايف الضرد بوجود فجو ،ضسية يباعد بينه
واكر ء (خويطر )2010 ،أ
وبو األش ان وموضوعا اله النضس تو درجة يشعر معبا ابفتقاد التقبل والتواد وايت م جا ت
ا خري حبيث يايت على الن يرما الضرد أهلية االخنراط ء عالقا مثمر ،ومشبعة م أي م أش ان
وموضوعا الوسط ال ي يعيش فيه ومياريف دورص م خالله" (عابد ،2008 ،صضحة )44

 2.2مفهوم السمات:

هناك بعة األسس اهلامة الا جيت تدراكبا ي يتضق مضبوم السمة اما وه :
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(أ) أ كل ة ه عو لدى الش ص لالستجابة بطريقة معينة حنو و معو م املم را
(و) لدى كل ش ص عددا م السما و موعبا هو ال ي مييع الش ية
(ج) أ كل ة ينطوي على عدد م العناص ةةر أو ال ةةضا وأ اجتما ص ةةضا بينبا يرابط
عال ء أشكل وجودها هو ال ي يمكد وجود ة
وجا ء املعجمب الوسيط (وسمب) الش (يسمه) و ا ،و ه :كواص ف أر فيه بعالمة و ه رعىن كواص
وجعل لنضسه ة يعرف ا ويقال :وهو متسمب ابخلري أو الشر ،تا السمة يعين لصوايً :اخلاصية ،أو ال ضة،
أو العالمة املميع ،للضرد ،والسمة ء اللصة العربية يعين السكينة والوقار (معجمب اللصة العربية)1983 ،
ومنه يعدد يعريضا علما النضس للسمة يبعا الختالف راي مب ورؤيتبمب هلا ،ولقد اكتسبت
ا الش ية ي ا وافرا م التعريضا أل يتبا ء ايال الن ري والتطبيق فعرف جوردو ألبور السمة
أبهنا ام ضس ع يب يتميع ابلتعميمب والتمركع وخيتص ابلضرد ولديه القدر ،على قل العديد م املنببا
املتعادلة وميضيا ،وعلى اخللي والتوجيه املستمري ألشكال متعادلة م السلوك التعبريي والتوافق  ،أما يع ن
فعرف السمة أبهنا جتم ملحوظ م النععا الضردية للضعل ،وه ايساق ملحوظ ء عادا الضرد وأفكارص
املتكرر( " ،فرج ،1971 ،صضحة )49
وقد جا ء يعريف أمحد عبد اخلالي أ السمة ه اخل لة أو اخلاصية أو ال ضة اا الدوام النسيب
ميك أ خيتلف فيبا األفراد ،فتميع بعضبمب البعة ،أي أ هناك فروقا فردية فيبا وقد يكو السمة ورا ية
أو مكتسبة وميك أ يكو ك لن جسمية أو معرفية أو ا ضعالية أو متعلقة رواقف اجتماعية " (اخلالي،
 ،1992صضحة )572
والسما تما أ يتوقف على عوامل ورا ية مثل يالة اجلباز الع يب وجباز الصدد وعملية التمثيل
الص ائ  ،وال هتاج تو التعلمب أو التدريت ،وتما أ يكو السما مكتسبة متعلمة ع طريي االريباط
الشرط والتعميمب والتدعيمب والتويد والتقليد اخل (زهرا  ،1997 ،صضحة )56

 3.2التعريفات اإلجرائية:

 1.3.2الشعور ابلوحدة النفسية:
وهو م طلق يدل على شعور مممل او خرب ،اايية يريبط وجودص ابلعديد م املشكال االجتماعية،
وهو مو الدرجا الا حي ل عليبا الطضل األصمب بعد تجابة املرب على فقرا املقيايف املست دم ء
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ه ص الدراسة

 2.3.2مسات الشخصية:

ه عالما مميع ،للضرد م صضا جسمية وعقلية وا ضعالية واجتماعية ،يكو تما فطرية أو مكتسبة،
ختص الضرد بنو معو م السلوك ،و ا الش ية عديد ،ل لن استبدفت الدراسة تو ا نتو ا:
اخلجل والعدوا ية وفيما يل يعريف ه ي السمتو:
 3.3.2اخلجل:

هو قص ء التكيف وجتنت املشاركة ء املواقف االجتماعية بشكل غري مناست ،أو هو الدرجة
الا حي ل عليبا الطضل األصمب بعد تجابة املرب على فقرا املقيايف املست دم ء ه ص الدراسة
 4.3.2العدوانية:

هو يعبري ماهري ع شعور داخل ابلصضت ،وهو سلوك كام داخل الطضل األصمب تيجة ضواغط
اجتماعية قد يمدي به تو تي ا ضسه أو غريص ،أو هو الدرجة الا حي ل عليبا الطضل األصمب بعد تجابة
املرب املت ص على فقرا املقيايف املست دم ء ه ص الدراسة
 5.3.2الطفل األصم:
هو الطضل ال ي فقد ياسة السم تما ألسباو ورا ية أو فطرية أو مكتسبة سوا من الوالد ،أو
بعدها
 6.3.2املريب:
هو الش ص ال ي حيمل على عايقه مبام التعليمب والابية وتعاد ،الابية ء ضس الوقت ،وحبجمب
ساع كبري م أجل تعاد ،تدماج الطضل األصمب اجتماعيا ع طريي خلي تمكا يا التواصل معبمب ،وهو
الش ص ال ي يقوم ابإلجابة على بنود املقيايف واالستبا ة املوجه للطضل األصمب كو هايه الض ة ال يستطي
التعبري ع ضسبا ابعتبارها ف ة خاصة
 4.2حدود وجمتمع الدراسة:
اختيار املشاركو ء الدراسة م مجي املربو واملربيا العاملو ردرسة صصار ال مب بوالية املسيلة
ييث اشتملت عينة الدراسة على ( )27مرب ومربية وقد اعتمد الطالبة البايثة ء دراستبا هايه على
العينة الق دية املتوافر ،،والا سيتمب ا تقا أفرادها بشكل مق ود م قبل الطالبة البايثة را لتوفر خ ائص
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الدراسة ء أول ن األفراد دو غريهمب ،وكو يلن اخل ائص م األمور اهلامة ابلنسبة للدراسة (الواصل،
 ،1999صضحة )49

 5.2عينة الدراسة:

يشكلت عينة ه ص الدراسة م ( )20مرب ومربية ييث ت نا استبعدان ( )07منبمب إلجرا الدراسة
االستطالعية و الا أسضر تائجبا على أ املقاييس املعتمد ،صادقة و مبتة ييث بلغ معامل با
مقيايف الشعور ابلويد ،النضسية و استبا ة اخلجل واستبا ة العدوا ية على التوايل،)0 72( ،)0 97( :
(84ن )0يساو با مب بطريقة التجعئة الن ضية أما ابلنسبة يساو ال دق فقد است دمنا صدق
احملكمو وال ي بلغ عددهمب ( )07حمكمو وبلغ متوسط ست االيضاق ملقيايف الشعور ابلويد ،النضسية
واستبا ة اخلجل واستبا ة العدوا ية على التوايل )%95 71( ،)%88 28( ،)%98 57( :وه ا يدل
على أ املقيايف واالستبا تو ال ي سيتمب يطبيقبمب ء ه ص الدراسة يتمتعو بثبا وصدق مريض جدا وعليه
سيتمب يطبيقبمب ء الدراسة األساسية ،واجلدولو اال نو يوضحا عينة الدراسة االستطالعية و عينة الدراسة
األساسية:
اجلدول  :1عينة الدراسة االستطالعية
املتغري
اجلنس

الفئة

العدد

النسبة املئوية

اكر

9

%45

أ ثى

11

% 55

اجملموع

 6.2أدوات الدراسة:

20

%100

املصدر :م اعداد البايثو

 1.6.2مقياس الشعور ابلوحدة النفسية:
أعد ه ا املقيايف ء األصل راسيل  ،)1996( Russellك دا ،سيكوماية سبلة التطبيي ء
األحباث التجريبية لقيايف الشعور ابلويد ،النضسية ،وه ا املقيايف هو النس ة الثالثة املنقحة ملقيايف كاليضور يا
لويف أجنلس للشعور ابلويد ،،وقد قام (الدسوق  )1998 ،بامجة املقيايف ويطبيقه ويقنينه م خالل
يساو معامال صدقة و بايه ،ييث يتكو املقيايف م  20بند ،وأل الدراسة ايالية يسعى تو الكشف
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ع الويد ،النضسية م وجبة ر املرب يعديل املقيايف ليناست الض ة املعنية م خالل عرضه على()07
حمكمو م أساي  ،قسمب العلوم االجتماعية واإل سا ية ليتكو ء صوريه النبائية م  19بندا
أعطى لكل فقر ،مدرج ال ييث يعط الدرجا ( )1 2 3لالستجااب (دائما ،أيياان ،أبدا)
على الاييت ،وم خالل مو الدرجا الا حي ل عليبا املضحون ميك معرفة درجته الكلية
 2.6.2استبانة مسة اخلجل:
أعد ه ص االستبا ة البايث صاحل تبراهيمب حممود كباجة ( )2011لتال م موضو دراسته لنيل شباد،
املاجستري والا يسعى لدراسة ا الش ية وعالقتبا ابلتوافي النضس لدى الطضل األصمب  ،ييث يتكو
االستبا ة م ( )22بند ،لكل عبار ،ال ة أبعاد ،وبعد عريف االستبا ة على احملكمو البالغ عددهمب ()07
م أساي  ،ميدا العلوم االجتماعية واإل سا ية ي ف ( )04عبارا لعدم مال متبا موضو البحث،
ويعديل ( )04عبارا أخرى لتتماشى م البي ة ايالية ليتكو ء صوريه النبائية م ( )18عبار ،يقابلبا
ال ة أبعاد ه (دائما – أيياان – أبدا) وينقط اإلجابة و( )1 2 3للعبارا املوجبة ،وهك ا يتمب مج
ه ص الدرجا ء أبعاد مث يتمب يساو الدرجة الكلية
 3.6.2استبانة مسة العدوانية:
أعد ه ص االستبا ة البايث (كباجة )2011 ،لتالئمب موضو دراسته لنيل شباد ،املاجستري ،والا
يسعى لدراسة ا الش ية وعالقتبا ابلتوافي النضس لدى الطضل األصمب ،ييث يتكو االستبا ة م
( )22بندا ،لكل عبار ،ال ة أبعاد ،وبعد عريف االستبا ة على احملكمو البالغ عددهمب ( )07م أساي ،
ميدا العلوم االجتماعية واإل سا ية ي ف ( )05عبارا لعدم اياجة تليبا ء موضو الدراسة ويعديل
( )03عبارا أخرى لتتكو االستبا ة ء صور ا النبائية م ( )17عبار ،يقابلبا ال ة أبعاد ه  ( :دائما،
أيياان ،أبدا) وينقط اإلجابة ب ة ( )1 2 3للعبارا املوجبة و هك ا يتمب مج ه ص الدرجا ء أبعاد مث يتمب
يساو الدرجة الكلية
 4.6.2إجراءات الدراسة:

فيما يتعلي ابملربو واملربيا فقد التواصل معبمب م خالل القيام بابص مرخص م قبل مديرية
النشاط االجتماع و مدير مدرسة صصار ال مب بوالية املسيلة دام شبرا كامال اهلدف منه التعرف على عينة
الدراسة و مالي تبا اشيا م متصريا الدراسة الا يستدع املالي ة املباشر ،للعينة و را ل عوبة
التعامل م العينة و قلة املامجو امل ت و اختيار املربو و املربيا كعينة ميك أ يكو اقرو م املعلمب
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كوهنا يصط اكرب ساعا ايتكاك م العينة و يقوم بتدريببمب على املبارا االجتماعية خاصة وا العينة
اغلببا هت مسجلة ء الن ام الداخل أي أهنا يقيمب ابملدرسة و يدريف ا جنبا تو جنت م املرب واملربية
رير االستمارا عليبمب و الوقوف عليبا م
الل ا يتقم ا دور األو و األم ابلنسبة تليبمب وابلتايل
كل وايد و الن را لعددهمب ال ي ميك التحكمب فيه و شرح كل عبارا املقيايف واالستبا تو للح ول
على أرقى النتائج
 5.6.2املعاجلة االحصائية:
لقد است دمنا موعة م األساليت اإلي ائية ء هليل بياان الدراسة ،ييث االعتماد على
برانمج املعاجلة اإلي ائية املعروف ابيعم اإلي ائية للعلوم االجتماعية  SPSSتصدار 21لتحليل النتائج
و يطبيي أسلوو اإلي ا الوصض (املتوسط ايسابة واالحنةراف املعةياري لداللة الضروق بو املتوسطا )
وأسلوو اإلي ا االستداليل ملعرفة مستوى الرضا ع اييا ،م خالل يطبيي قا و (معامل االريباط
بريسو البسيط  Rpلقيايف درجة التصري ويطبيي ( )T-Testاتست للعينو املستقلتو لداللة الضروق
بو أفراد عينة الدراسة والنست امل وية ( ست االيضاق ومتوسطبا) ال ي استعملناص ء صدق احملكو
 .3عرض وحتليل وتفسري النتائج تبعا للفرضيات:

 1.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية األوىل:
ت الضرضية اجلعئية األوو على أ ه" :يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة
اخلجل لدى أطضال ال مب ردرسة صصار ال مب ابملسيلة" ،والختبار صحة ه ص الضرضية قمنا حبساو قيمة
معامل االريباط بريسو وكا ت النتائج كما ه موضحة ء اجلدول ا يت:
اجلدول  :2نتائج اختبار العالقة بني الشعور ابلوحدة النفسية ومسة اخلجل لدى صغار الصم.
ع

املتغريات

م

الشعور ابلوحدة النفسية

55ن40

45ن6

مسة اخلجل

75ن31

91ن5

قيمة Rp

مستوى الداللة

27ن0

01ن0

املصدر :م اعداد البايثو ابست دام برانمج SPSS

م خالل اجلدول أعالص رقمب ( )03اليظ أ قيمة معامل االريباط بريسو يساوي (27ن )0عند
مستوى داللة ∝ =01ن 0وعند درجة يرية  ،df=n-2=18وه ا ما يدل على أ العالقة ضعيضة جدا
أي أ ه ال يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة اخلجل وابلتايل فالضرضية مل يتحقي
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وه ا ما يتناىف م ما جا به دراسة ( )1993 ،M.Kamath and Kamekarالل ا وجدا
أ ه يوجد عالقة دالة تي ائيا بو الشعور ابلويد ،النضسية واخلجل ،ييث كا ت العالقة اريباطية تجيابية،
أي أ ه كلما زاد الشعور ابلويد ،النضسية زاد اخلجل ،ء يو وجد البحث أ ه ال يوجد عالقة ال اجيابية وال
سلبية ويبعا ملا أفرزيه تائج الدارسة م خالل هليل اجلدول السابي وال ي ينض صحة الضرضية الا ينص
على أ ه ":يوجد عالقة اا دالة تي ائية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة اخلجل لدى صصار ال مب"
جند ا ه رغمب أ كال املتصريي يمداي تو الق ور االجتماع اال أ ه ليس ابلضرور ،أ يريبط الوايد
اب خر اريباطا يتميا ،وه ا ما يشري تليه (السيد )1998 ،فيقول" :أب اخلجل هو العجع ء االخنراط ء
العالقا وهو ما ميثل البعد االجتماع للشعور ابلويد ،النضسية "فاخلجل ميك أ ميثل بعدا ولكنه ال
يستطي أ ميثل كل األبعاد الا هتويبا حماور الشعور ابلويد ،النضسية" ،ولكنه يتعاريف م ما جا به
(يجازي )1985 ،ييث يمكد على مثل هايه عالقة فتقول" :وجند ك لن أ الشعور ابخلجل م بو
املشاكل الشائعة بو الشباو والضتيا تا يدخل الضرد ء يالة م االريباك والتلعثمب وجيعله يتوقف ع
الكالم والت رف وابلتايل يندف الن الشاو او لوم ا خري ويععو تو أ ه مل جيد م يضبمه مما يدف
البعة م همال تو الشعور ابلويد ،والنقص"
وم املعروف أ الشعور هو خرب ،داخلية ،فكو الش ص يشعر أب ه وييد ليس ابلضرور ،أ يكو
خجوال ،توا الش ص اخلجول هو ال ي يتجنت مواقف التضاعل االجتماع ويلج تو اهلرو والبحث ع
مكا لالختبا كما عرفه (ايليب ،)2000 ،واالختضا ع النايف هو ما جيعل الش ص وييدا ومنععال
جصرافيا وال يايت عليبا –ابلضرور -،اإليسايف ابلويد ،النضسية ،ه ا ما خيتلف م ما يراص
) (Rokeach.A, 1988الا يقول" :أب هناك متصريا ش ية ياابط م الشعور ابلويد ،النضسية
مثل :يقدير ال ا املن ضة واخلجل والشعور ابالغااو والضجر وعدم السعاد ،واالكت او النضس "،
وال اهر أ دراسة (خوج )2002 ،يتضي م ما جا به ( )1988 ،Rokeach.Aييث أسضر تائج
دراستبا على وجود عالقة اريباطية دالة تي ائيا بو الشعور ابلويد ،النضسية واخلجل ،وبنا ا على ما
التقدم ب كرص فإ الضرضية اجلعئية األوو مل يتحقي
 2.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية الثانية:
ينص الضرضية اجلعئية الثا ية على أ ه ":يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة العدوا ية
لدى أطضال ال مب ردرسة صصار ال مب ابملسيلة "
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والختبار صحة ه ص الضرضية قمنا حبساو قيمة معامل االريباط بريسو ( )Rpوكا ت النتائج كما
ه موضحة ء اجلدول ا يت:
اجلدول  :3نتائج العالقة بني الشعور ابلوحدة النفسية ومسة العدوانية لدى صغار الصم
املؤشرات اإلحصائية

م

ع

الشعور ابلوحدة النفسية

55ن40

45ن6

مسة العدوانية

90ن26

77ن5

املتغريات

Rp
08ن0

مستوى الداللة
01ن0

املصدر :م اعداد البايثو ابست دام برانمج SPSS

م خالل اجلدول أعالص رقمب ( )04اليظ أ قيمة معامل االريباط بريسو  Rpقد بلصت (08ن)0
عند مستوى داللة 01ن α = 0وه ا ما يدل على عدم وجود عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية
و ة العدوا ية لدى أطضال ال مب ،وابلتايل فإ الضرضية الا ينص على "وجود عالقة اريباطية بو الشعور
ابلويد ،النضسية و ة العدوا ية لدى األطضال ال مب" مل يتحقي
تاا ميك القول أ ما التوصل تليه مبر بعكس ما التطرق تليه راي ،وعليه ععو الن تو أ
أفراد الدراسة وابختالف مرايلبمب العمرية والدراسية فإهنمب يعيشو ء اا البي ة االجتماعية واحمللية املشبعة
بنضس العادا والتقاليد واملعروفة ابلتحضظ وا تشار الواز الديين ال ي حيث على حماربة كل أ وا السلوكيا
اهلدامة و الالأخالقية م عنف وجرائمب واعتدا ا  ،ابإلضافة تو وو الوع الثقاء والعلم  ،كما أ أفراد
الدراسة همب أفراد جتمعبمب ضس اإلعاقة انهين ع أهنمب متقاربو م ييث العمر مما جيعلبمب متجا سو األمر
ال ي يقلل م االختالفا بو وجبا الن ر
وهنا جتدر اإلشار ،تو أ تائج الدراسة ايالية املتعلقة ا الضريف يتضي م ما جا به تائج
دراسة البايثة (بوععيع ،)2012 ،وبنا ا على ما التقدم به فإ الضرضية اجلعئية الثا ية مل يتحقي وقد يعود
الن تو طبيعة الوع واال سجام بو أفراد العينة
 3.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية الثالثة:
ينص الضرضية اجلعئية الثالثة على أ ه ":يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء مستوى
الشعور ابلويد ،النضسية يععى ملتصري اجلنس" والختبار صحة ه ص الضرضية قمنا حبساو قيمة ()T-test
وكا ت النتائج كما ه موضحة ء اجلدول التايل:
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البعد

ن

العدد

الشعور

اكور

9

88ن99 40ن6

تانث

11

27ن31 40ن6

ابلوحدة
النفسية

م

ع

Tc
20ن0

Tt
73ن1

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

18

05ن0
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يتضق م خالل تائج اجلدول أعالص أ ه ال يوجد فروق اا داللة تي ائية بو ال كور واإلانث
ء مستوى الشعور ابلويد ،النضسية ،ييث بلصت قيمة ( )Tاحملسوبة (20ن )0عند مستوى الداللة (∝
 )= 0,05ودرجة يرية Df=n1+n2-2=18ورقار تنا لقيمة ( )Tاحملسوبة م قيمة ( )Tايدولة
وبنضس درجة ايرية وعند ضس املستوى والا قدر بة73 :ن T t=1جند أ القيمة احملسوبة أقل م
القيمة ايدولة وابلتايل فب غري دالة عند ه ا املستوى
ت عدم وجود فروق بو اجلنسو ء الويد ،النضسية هو عكس ما يطرقنا تليه راي م خالل
الضرضية املطروية وعليه ضسر ه ا الطرح و رجعه تو التنش ة االجتماعية ال حية الا ال يضرق بو يربية
ال كر ع يربية األ ثى ،وابلتايل األيوال احمليطة أبفراد العينة مستقر ،تو يد ما ومل يتعريف ألي ضصوط أو
مشكال أو يصريا  ،و ه ا ما يمكدص ( )Weissويشري تليه (حمرويف )1988 ،ييث يرو أب الويد،
ال يت ل بعامل اجلنس توا يت ل بعامل الضروق الضردية أو ما يعرف رجموعة اخل ائص فالضروق الضردية قد
يم ر ء تدراك الضرد للموقف والنايف خيتلضو ء الدرجة الا يشعرو ا يينما ال يتلقو مساعد ،م أيد
فيكو و ب لن وييدي ء استجااب مب للحالة
وعليه فالنتيجة ايالية اختلضت م تيجة كال م دراسة (األ ور )2001 ،و (العايين،)1994 ،
ودراسة ) (Kenneth M.C and Kumberley, 2004ء عدم وجود فروق بو اجلنسو ء مستوى
الشعور ابلويد ،النضسية ،ييث أسضر تائجبمب على وجود مثل ه ص الضروق ويتضي النتيجة ايالية م
دراسة ) (M.Kamath and Kamekar, 1993ء عدم مبور فروق بو اجلنسو ،وبنا ا على ما
التقدم به فإ الضرضية مل يتحقي
 4.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية الرابعة:
ينص الضرضية اجلعئية الرابعة على أ ه " :يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء مستوى
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اخلجل يععى ملتصري اجلنس" ،والختبار صحة ه ص الضرضية يساو قيمة ( )T-testوكا ت النتائج كما
ه موضحة ء اجلدول ا يت:
اجلدول  :5نتائج الفروق بني صغار الصم يف مستوى اخلجل تبعا ملتغري اجلنس
مؤشرات
البعد
اخلجل

ع

م

اجلنس

ن

اكر

9

22ن90 31ن6

أ ثى

11

18ن28 32ن5

Tc

Tt

35ن73 0ن1

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

18

05ن0
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يتضق م خالل اجلدول أعالص أ ه ال يوجد فروق اا داللة تي ائية بو ال كور واإلانث ء
مستوى الداللة  ∝= 0,05ودرجة يرية  df=n1+n2-2=18ورقار تبا لقيمة ( )Tاحملسوبة م قيمة
( )Tايدولة ،وبنضس درجة ايرية وعند ضس املستوى والا قدر و 73=Ttن ،1جند أ القيمة
احملسوبة أقل م القيمة ايدولة وابلتايل فب غري دالة عند ه ا املستوى
وعليه فقد أمبر تائج الدراسة عكس ما التطرق تليه ء األدو الن ري وه ا ما يتضي م دراسة
(كباجة )2011 ،ال ي يدل تائج دراسته على عدم وجود فروق اا داللة تي ائية يععي ملتصري اجلنس
ء مستوى اخلجل وقد يرج السبت ء ه ص النتيجة تو يلق الض تو م ال كور واإلانث ضس اخلدما
م خالل يواجدهمب بنضس املمسسة ،ييث أهنمب يتلقو يعليمبمب على أيدي ضس املعلمو ه ا م جبة
وم جبة أخرى يوجد الوع ء أساليت التنش ة االجتماعية والتوجيه واإلرشاد م قبل املرب والوالدي على
يد سوا أل تائج الدراسة يريبط اريباطا و يقا بنوعية العالقا األسرية وابألساليت املتبعة أ نا التنش ة
وجتدر اإلشار ،تو أ دراسة (األشقر )2002 ،ال يتضي م النتيجة ايالية ييث أسضر تائجه على أ
ة اخلجل لدى اإلانث أكثر منبا لدى ال كور ،وبنا ا على ما التقدم به فإ الضرضية اجلعئية  4مل يتحقي
 5.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية اخلامسة:
ينص الضرضية اجلعئية اخلامسة على أ ه ":يوجد فروق اا داللة تي ائية بو أطضال ال مب ء
مستوى العدوا ية يععى ملتصري اجلنس" ،والختبار صحة الضريف القائمب قمنا حبساو ( )t-testوكا ت النتائج
كما ه موضحة ء اجلدول التايل:
250

الشعور ابلوحدة النفسية وعالقته ببعض مسات الشخصية لدى أطفال الصم من وجهة نظر املربني
اجلدول  :6يوضح نتائج الفروق بني صغار الصم يف مستوى العدوانية تبعا ملتغري اجلنس
مؤشرات
البعد
العدوا ية

العينة

ن

م

ع

اكر

9

88ن26

15ن6

أ ثى

11

90ن26

75ن5

Tc
008ن0

Tt
73ن1
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درجة

مستوى

احلرية

الداللة

18

05ن0

يتضة ة ة ة ة ة ةةق م خالل تائج اجلدول رقمب ( )07أ ه ال يوجد فروق اا داللة تي ة ة ة ة ة ة ةةائية بو ال كور
واإلانث ء مسة ة ة ة ة ة ةةتوى العةةدوا يةةة ييةةث بلصةةت قيمةةة ( )Tاحملسة ة ة ة ة ة ةةوبةةة ( )0 008عنةةد مسة ة ة ة ة ة ةةتوى الةةداللةةة
 ∝= 0,05ودرجة يرية  df=n1+n2-2=18ورقار تبا لقيمة ()Tاحملس ة ةةوبة م قيمة ( )Tايدولة
وبنضس درجة ايرية وء ضس املس ة ة ة ة ةةتوى والا قدر و 73ن Tt = 1جند أ القيمة احملس ة ة ة ة ةةوبة أقل م
القيمة ايدولة ،وابلتايل فب غري دالة عند ه ا املستوى
بعد اإلطاللة والتضحص ال ي قمنا به على مسةةتوى اسةةتبا ة العدوا ية ميك القول أ ما التوصةةل
تليةه مبر بعكس مةا التطرق تليةه ء األدو الن ري وم خالل الضرضة ة ة ة ة ة ةيةة املطرويةة  " :أ ةه يوجةد فروق
اا داللة تي ة ةةائية بو األطضال ال ة ةةمب ء درجا مس ة ةةتوى العدوا ية يععى ملتصري اجلنس ردرس ة ةةة ص ة ةةصار
ال ةمب ابملسةيلة " ،فإ ه ميك ترجا النتيجة ايالية تو االهتمام الكاء م قبل األسةر ،لكال اجلنسةو وعدم
وجود يضرقة بو الرعاية الا يناهلا الطضل األصة ة ةةمب ع الرعاية الا ه ة ة ةةل عليبا الضتا ،ال ة ة ةةما ء املدرسة ة ةةة
وه ا ما أشار تليه (ال باط ،1998 ،صضحة )126
وم جبةة أخرى جنةد أ هنةاك عوامةل أخرى قةد أد تو عةدم مبور الضروق بو اجلنسة ة ة ة ة ة ةةو ة كر
منبا وجود مواز ة ء يوزي العاملو والعامال داخل املدرسة ة ة ةةة ،ايتم األصة ة ة ةةل للعينة م ييث اجلنس،
الن أ ه بن ران لو كا ت سة ة ة ةةبة العاملو اإلانث أكثر بكثري م سة ة ة ةةبة العاملو ال كور ،ل بر العدوا ية
م قبل ال كر األصة ةةمب حنو الضتا ،ال ة ةةما وه ا ما يمكدص دراسة ةةة (كباجة ،)2011 ،وم جبة أخرى فإ
املربو همب أقرو تو فبمب سةلوك األصةمب فما حيكمب عليه عامة النايف على أ ه سةلوك عدواين ل صةمب قد يكو
استجابة طبيعية ء العامل ال امت كو ه ا األخري ء يالة افتقاد للمثريا السمعية
وجتةةدر اإلش ة ة ة ة ة ة ةةار ،هنةةا تو أ تةةائج الضريف ايةةايل مل يتضي م تيجةةة كال م (كبةةاجةةة،)2011 ،
(بوععيع)2012 ،الل ا التوصل فيبما تو الكشف ع وجود فروق بو اجلنسو ء درجة العدوا
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ول احل ال كور ،وبنا ا على ما التقدم به فإ الضرضية اجلعئية اخلامسة مل يتحقي
 6.3عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج الفرضية العامة:

ينص الضرضية العامة على أ ه ":يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية وبعة ا
الش ية (خجل ،عدوا ) لدى األطضال ال مب" ،وم خالل عريف وهليل ومناقشة ويضسري تائج
الضرضيا اجلعئية كا ت النتائج كما ه موضحة ء اجلدول التايل:
اجلدول  :7نتائج العالقة بني الشعور ابلوحدة النفسية وبعض مسات الشخصية لدى صغار الصم
مستوى الداللة

اجملاالت

م

نوع االرتباط

البعد

Tc

Tt

الشعور ابلويد،
النضسية واخلجل

27ن0

ضعيف

الشعور ابلويد،
النضسية

20ن0

73ن1

غري دال

الشعور ابلويد،
النضسية والعدوا ية

08ن0

ضعيف

ة اخلجل

35ن0

73ن1

غري دال

ة العدوا ية

008ن0

73ن1

غري دال

مستوى الداللة

01ن0
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𝟓𝟎 ∝= 𝟎,

ياليظ م خالل اجلدول أعالص أ ه ال يوجد عالقة بو الش ة ة ة ة ة ةةعور ابلويد ،النضس ة ة ة ة ة ةةية وكل م ة
اخلجل والعدوا ية لدى األطضال ال ة ة ةةمب ،وقد أش ة ة ةةار النتائج تو أ املتوس ة ة ةةط ايس ة ة ةةاب للش ة ة ةةعور ابلويد،
النضس ة ة ة ة ةةية وكل م اخلجل والعدوا ية على الاييت (27ن )0و(08ن )0وعليه فإ االريباط ض ة ة ة ة ةةعيف عند
مستوى الداللة 01نα =0
كما يتضةق م خالل اجلدول أيضةا أ ه ال يوجد فروق اا داللة تي ةائية بو ال كور واإلانث ء
مس ة ةةتوى الويد ،النضس ة ةةية وء مس ة ةةتوى اخلجل وء مس ة ةةتوى العدوا ية عند مس ة ةةتوى الداللة ∝= 0,05
ودرجةة يريةة  df=n1+n2-2=18ورقةار تنةا لقيمةة ( )Tاحملسة ة ة ة ة ة ةةوبةة ء كةل بعةد م قيمةة ( )Tايةدولةة
وبنضس درجة ايرية وعند ضس املس ةةتوى والا قدر و( )Tt=1,73جند أ القيمة احملس ةةوبة ل( )Tء
كل بعد أقل م القيمة ايدولة وابلتايل فب غري دالة عند ه ا املستوى
وعليةه فقةد أمبر تةائج الةدراس ة ة ة ة ة ة ةةة عكس مةا التطرق تليةه راي الة ي ايضقةت تةائجةه م تةائج
(بوععيع )2012 ،ء عدم وجود عالقة اريباطية بو الش ة ة ة ةةعور ابلويد ،النضس ة ة ة ةةية و ة العدوا ية ،ودراس ة ة ة ةةة
( )1993 ،M.Kamath and Kamekarء عدم مبور فروق اا داللة تي ة ةةائية يععي ملتصري
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اجلنس ء مس ةةتوى اخلجل ،رى أ العالقة بو الش ةةعور ابلويد ،النضس ةةية و ة اخلجل والعدوا ية ه عالقة
سة ة ةةبية ،فكلما زاد وع الضرد وتدراكه ل ايه قل شة ة ةةعورص ابلويد ،النضسة ة ةةية ،فإاا أدرك الضرد مثال أ ابتعادص
ع شبكة العالقا املتعدد ،الا يريبط اب خري يتمب ابختيارص ومل يتحتمب عليه بضعل أعرايف معينة فإ الن
ال يعد خجال وال يايت عليه شةعور ابلويد ،النضسةية ،وهنا ي بر الضروق الضردية ،ه ا م جبة وم جبة
أخرى فإ التنش ة ة ة االجتماعية الا يس ة ةةعى تو زر القيمب األخالقية و ش ة ةةر الواز الديين ه بي ة قلما ينتج
أفراد عدوا يو ،وابلتايل فإ الض ة املس ة ةةت ل ة ةةة ع هدم كل الس ة ةةلوكيا الالأخالقية ه ف ة مريت ا،
وابلتايل ال يوجد أي دا للش ة ة ةةعور ابلويد ،النضس ة ة ةةية وابيديث ع الضروق القائمة بو ال كور واإلانث ء
مسة ة ةةتوى الشة ة ةةعور ابلويد ،النضسة ة ةةية و ة اخلجل و ة العدوا ية فإ نا رى أ ا تشة ة ةةار الوع والثقافة وفكر،
املساوا ،بو الرجل واملرأ ،ععز كثريا أساليت الابية والعناية ،والعامل ال ي ميك أ يم ر ء النتائج ليس هو
الضروق بو اجلنسو توا هو الضروق الضردية الا يم ر ء تدراك الضرد للموقف
وهة ا مةةا خيتلف م تةةائج دراس ة ة ة ة ة ة ةةة (األ ور( ،)2001 ،العايينKenneth M.C ( ،)1994 ،
 )2004 ،and Kumberleyال ي وجدوا فروق بو اجلنسة ة ةةو ء مسة ة ةةتوى الشة ة ةةعور ابلويد ،النضسة ة ةةية،
ودراسةة (صةاحل تبراهيمب )2011ال ي وجد أيضةا فروق اا داللة تي ةائية يععى ملتصري اجلنس ء مسةتوى
اخلجل ،ودراس ة ةةة (بوععيع )2012 ،الا أس ة ةةضر تائجبا ع وجود فروق بو اجلنس ة ةةو ء درجة العدوا
ول احل ال كور ،وبنا ا على ما التقدم به فإ الضرضية العامة مل يتحقي
 .4خامتة:

م خالل املعطيا الن رية والتطبيقية للدراسةةة الوصةةضية الا قمنا ا ء ه ا البحث م أجل تجياد
العالقة القائمة بو كل م الشةةعور ابلويد ،النضسةةية وبعة ا الش ة ةةية لدى األطضال ال ةةمب ردرسةةة
املعوقو عيا ابملسة ة ةةيلة ،وابسة ة ةةت دام املنبج الوصة ة ةةض االريباط وء ضة ة ةةو املعاجلة اإلي ة ة ةةائية لضرضة ة ةةيا
الدراس ة ة ةةة والت كد م هقي الضرض ة ة ةةيا املعتمد ،ء الدراس ة ة ةةة م عدم هققبا فإ نا وبعد التحليل للجداول
ستنتج ما يل :
• ال يوجد هناك عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية وبعة ا الش
عدوا ية) لدى األطضال ال مب ردرسة املعوقو عيا ابملسيلة م وجبة ر املربو

ية (خجل،

• ال يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة اخلجل لدى األطضال ال مب م
وجبة ر املربو
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• ال يوجد عالقة اريباطية بو الشعور ابلويد ،النضسية و ة العدوا ية لدى األطضال ال مب م
وجبة ر املربو
• مل يتمب الكشف ع وجود فروق بو اجلنسو ء مستوى الشعور ابلويد ،النضسية وأيضا مل
يتمب الكشف ع وجود فروق بو اجلنسو ء كل م اخلجل والعدوا ية م وجبة ر املربو
• وعلى ضو ما يوصلنا تليه ،جتدر اإلشار ،تو أ ه أردان م خالل النتائج أ وضق وجود
الوع عند ايتمعا العربية جتاص اإلعاقة وكيضية التعامل معبا ،وكا الن واضحا م خالل زايراينا
املتكرر ،ملدرسة املعوقو عيا أ نا فا ،الابص ،والا يعىن ابل مب ويطوير العمل م هايه الض ة وتجياد طرق
بديلة يطويرية لالريقا مب وينمية مبارا مب وقدرا مب ،ييث ست لص أ همال املعاقو عيا همب بشر
يعقلو ويعلمو ما يدور يوهلمب وابلتايل همب حباجة تو رعاية أكثر ء مل ميش ف ا كثري ،م املعاقو،
والن ليس بكثر ،املمسسا العاملة معبمب ،توا وعية اخلدما الا يقدم هلمب على كافة األصعد،
استنادا تو تائج الدراسة وضعنا موعة م التوصيا وه كما يل :
• ضرور ،التدخل املبكر الكتشاف اإلعاقة ،وههيلبا مبكرا ملا له م أ ر تجياب واضق ء بنا
الثقة ابلنضس لدى الضرد املعاق
• ضرور ،االهتمام بض ة ضعاف السم  ،خاصة أهنمب ف ة بينية مبمشة ال همب صمب وال همب عاديو
• ي ة األسر ،وايتم الستقبال ويقبل تعاقته ومساعد ،املعاق على التعايش م تعاقته ويقبلبا
وعدم اخلجل منبا
• العمل على تدماج املعاقو عيا ء املداريف العادية ،ييث أ الععل ء املمسسا اخلاصة
ضار هلمب أكثر م وض اإلدماج
• يضعيل دور املرشدي واألخ ائيو النضسيو داخل املراكع وخارج املراكع الا يتعامل م
األطضال ال مب
• بث الوع م خالل أجبع ،اإلعالم لتشجي ال مب على ضرور ،استثمار وقت الضراغ ،وعريف
وااج انجحة إليقاظ ايمايف واإلراد ،لدى الطضل األصمب
• يشجي الطضل األصمب على املشاركة االجتماعية الضعالة ألقراهنمب العاديو م غري املعاقو

• العمل على ينمية وع ايتم لكيضية يقدمي املساعد ،اإلجيابية ،والبعد ع األفكار اخلاط ة
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ع الضرد األصمب ،لتعديل اجتاها ايتم بشكل يدرجي حنو ال مب
دعمب اجلبود لقنوا فضةائية خاصةة ابل ةمب يعاش مشةكال مب ويطلعبمب على العامل اخلارج  ،ويوفر هلمب
يعليما متقدما
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