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ذبناتكلوةذالرتبوةذللذ–جامعةذاألنبارذ

ذ

ذادلدتخلص

تعد حاسة السمع مف اىـ الحواس التي يعتمد عمييا الفرد في تفاعبلتو مع اآلخريف 
ووظيفة السمع ىي مف الوظائؼ الميمة لئلنساف وفقداف حاسة السمع يؤدي إلى تأخر نمو 

واجتماعية تؤدي إلى عدـ  والى مواجيتيـ لمشاكؿ تعميمية وسموكية عّدةاألطفاؿ في مجاالت 
لوضع األسس اسة الخصائص النفسية لممعوقيف سمعيًا ميمة جدا وذلؾ ، ولذا فاف در التوافؽ

 .الصحيحة لمتعامؿ معيـ
 :لقد ىدؼ البحث الحالي إلى

 معرفة الخصائص النفسية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا. -3
 .الخصائص النفسية ليؤالء األطفاؿ معرفة أثر الجنس عمى -2
 يـ.معرفة أثر المرحمة الدراسية عمى الخصائص النفسية ل -1

وتحقيقا ألىداؼ ىذا البحث فقد قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس لقياس الخصائص 
ؿ ( طفبل معوؽ سمعيًا مف كبل الجنسيف موزعيف عمى أربع مراح83النفسية عمى عينة بمغت )

. وبعد جمع البيانات ومعالجتيا إحصائيا باستعماؿ ( طفبل32دراسية تألفت كؿ مرحمة مف )
 :وصمت الباحثة إلى النتائج اآلتيةبار التائي تالنسبة المئوية واالخت

 %( مف أفراد العينة تنطبؽ عمييـ الخصائص النفسية التي يتضمنيا المقياس05إف ) -3
 .داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنسعدـ وجود فروؽ ذات  -2
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير المرحمة الدراسية. -1

 
Psychological characteristics of children with disabilities acoustically 

Abstract 
The hearing of the most important senses that depends upon the 

individual interactions with others And function of hearing is one of the important 
functions of the human being, and hearing loss leads to growth retardation of 
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children in many areas and to confront the problems of educational and 
behavioral and social lead to incompatibilities, and so the study of the 
psychological characteristics of persons with disabilities acoustically very important 
so as to lay the foundations right to deal with them. 

We have the goal of current research to: 
1 - Know the psychological characteristics of children with hearing disabilities.     
2 - know the effect of sex on the psychological characteristics of these children. 
3 - know the effect of phase study on the psychological characteristics of them.  
In order to achieve the objectives of this research was the researcher applying a 
scale to measure psychological characteristics On a sample of (48) a child with a 
disability hearing of both sexes spread over four phases of study every phase 
consisted of 12 children. After collecting and processing data statistically using 
the percentage and testing Altaúa the researcher reached the following results: 
1- (50%) of respondents apply to them the psychological characteristics 

contained in the measure. 
2- The lack of statistically significant differences depending on the sex variable. 
3- The lack of statistically significant differences depending on the school stage 

variable. 
 

ذالفصلذاالول

ذمشـكلةذالبحث

ذاهموةذالبحث

ذهدفذالبحث

ذحدودذالبحث

ذدذادلصطلحاتحتدو

ذمشكلةذالبحث

حاسة السمع واحدة مف أىـ الحواس التي يعتمد عمييا الفرد في تفاعبلتو مع  تعد
أثناء مواقؼ الحياة المختمفة نظرا لكونيا أداة االستقباؿ المفتوح لكؿ المثيرات في اآلخريف 
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ع ىي مف والخبرات الخارجية ومف خبلليا يستطيع الفرد التعايش مع اآلخريف ووظيفة السم
االنساف بقيمة ىذه الوظيفة حيف تتعطؿ قدرتو عمى  ، ويشعرسافالوظائؼ الرئيسة والميمة لئلن

التفاىـ مع الناس السمع لسبب ما فعف طريؽ السمع يتعمـ الكبلـ وتبادؿ الحديث مع اآلخريف و 
دوف  ، ويميز الكثير مف أحداث الحياة، ويحدد أماكف األشياء مف حيث بعدىاويستطيع التعمـ

عمى تعمـ المغة التي تشكؿ حجر  الحاجة لمرؤية فحاسة السمع ىي التي تجعؿ اإلنساف قادراً 
ف حاسة السمع تمكف اإلنساف مف فيـ إاألساس بالنسبة لتطور السموؾ االجتماعي، كذلؾ ف

 .الموجودة فييا فتدفعو إلى تجنبيابيئتو ومعرفة المخاطر 
نو ال يمكف إنكار حقيقة تأثيرىا أفرد آلخر إال  ورغـ تبايف تأثير اإلعاقة السمعية مف

بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى البناء السيكولوجي الكمي لئلنساف ففقداف السمع ليس 
الخسارة الوحيدة لمفرد المعوؽ سمعيًا بؿ إف شعوره بالعجز وقمة الحيمة في مواقؼ كثيرة فضبًل 

النفسي ويدفعو إلى إصدار أنماط مف  عف شعوره بالخجؿ والتعاسة واإلحباط يزعزع بناءه
شد اإلعاقات الحسية التي تصيب أاإلعاقة السمعية مف  تعدالسموؾ البلتوافقي ومف ثـ 

، ولذا يصعب رة عمى الكبلـ بجانب الصمـ الكمي، إذ يترتب عمييا فقد القديااإلنساف وأصعب
تمفة كما أف آثار التنشئة في عمى األصـ اكتساب المغة والكبلـ في تعمـ الميارات الحياتية المخ

 (32ص  ،2550) الخطيب ،  ى وتتأصؿ خبلؿ الحياة المدرسية.سف ما قبؿ المدرسة تبق
عمى الطفؿ األصـ  فقداف السمع يؤدي إلى اضطرابات اشد وقعاً  ويرى المختصوف أفّ 

عف  تأثيره يؤدي إلى تأخير المصابيف بو مف األطفاؿو مف كثير مف اإلعاقات الحسية األخرى 
النمو في مجاالت كثيرة، والى مواجيتيـ لمشاكؿ تعميمية وسموكية واجتماعية تؤدي إلى عدـ 

ذا استمر عدـ التوافؽ ىذا فقد يشكؿ ضغوطاً  نفسية تؤدي إلى أنحراؼ شخصية  التوافؽ وا 
الفرد ومعاناتو مف الضغوط النفسية والشعور بالنقص وفقداف الثقة بالنفس قد تؤدي إلى 

في أبحاثو في الطب العقمي، ومف ثـ  (كيرت ركنزالموت وىذا ما أكد عميو العالـ )االكتئاب و 
ف العناية بالتكويف النفسي وتقبؿ اإلعاقة لدى الطفؿ األصـ مع إتاحة الفرصة لو لمنمو إف

. ية تصقمو وتساعده عمى نمو شخصيتووالتواصؿ والتفاعؿ مع أفراد أسرتو فمواقؼ عاد
 .(220 ، ص2558، معوض)
ذ

ذ
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ذأهموةذالبحثذواحلاجةذإلوهذ

الصمـ مف اكبر العوامؿ المعيقة لؤلطفاؿ مف ذوي الذكاء االعتيادي في الخروج  يعد
مف عالـ العزلة االجتماعية وكسر الحاجز الذي يحوؿ بينيـ وبيف عمميات التوافؽ مف اجؿ 

وفؽ إمكاناتيـ عمى استعماؿ قدراتيـ العامة والوصوؿ بيا إلى أقصى ما يمكف الوصوؿ إليو 
( مف المواليد بينما 38: 3الطبيعية واستعداداتيـ وتحدث اإلصابة بالصمـ بنسبة تصؿ إلى )

 يوجد أضعاؼ ىذا العدد مف بيف المصابيف في فئات القصور الخفيفة والمعتدلة. 
في المجاليف ويؤثر الصمـ بشكؿ أعمؽ مف تأثير اإلعاقات األخرى وبخاصة 

ؽ ائنو يؤدي إلى إعاقة نمو األطفاؿ في المجاالت األخرى بطر إكما ، التعميمي واالجتماعي
. ويبمغ عدد المصابيف بالصمـ بشكؿ عاـ أكثر مف عدد مرضى القمب والسرطاف مختمفة

، ص 3448 ،القذافيوالسؿ واألمراض الجنسية ومرضى الكمى وتصمب الشراييف مجتمعة )
310).  

ر السمعي عمى أنماط التكيؼ عند الصـ وتشير الدراسات إلى أف ىناؾ تأثير لمقصو 
، وعدـ القدرة عمى التواصؿ مع مثؿ سوء التكيؼ العاطفي ةوظيور أنماط سموكية غير تكيفي

، طيعوف فيمو وال حتى التعامؿ معواآلخريف والعزلة عف األفراد االعتيادييف الذيف ال يست
أف يرفعوا مب مف المتحدثيف ف اضطراب السمع لدى البالغيف عادة ما يبدأ عندما يطأويبلحظ 
، كما يعمؿ باستمرار عف متابعة الحوار بيف المتحدثيف لكي يسمعيـ بسبب عجزه أصواتيـ

عمى التركيز بشدة حتى يتمكف مف سماع حديث غيره وعندما يشعر باإلعياء يحاوؿ االبتعاد 
دراسة . لذا فاف ور بالضيؽ والقمؽ واضطراب المزاجعف مقابمة اآلخريف ويبدأ بالشع

الخصائص النفسية واالجتماعية ليذه الفئة مف المعاقيف ميمة جدا لمكشؼ عف ىذه 
الخصائص ومحاولة وضع العبلج المبلئـ ليؤالء موضع األساس الصحيح لمتعامؿ معيـ 

 (.381، ص المصدر السابؽ)
ذذأهدافذالبحث:ذ

 :ييدؼ ىذا البحث إلى معرفة
المعاقيف سمعيًا التي تقدميا أدبيات التربية مدى انطباؽ الخصائص النفسية لؤلطفاؿ  -3

 .يد األمؿ لمصـ والبكـ في الرماديالخاصة عمى األطفاؿ  الصـ والبكـ في مع
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د األمؿ ما أثر الجنس عمى الخصائص النفسية لدى األطفاؿ المعاقيف سمعيًا في معي -2
 .لمصـ والبكـ  في الرمادي

ائص النفسية التي تقدميا أدبيات التربية ما أثر المرحمة الدراسية عمى مدى انطباؽ الخص -1
 الخاصة عمى األطفاؿ المعوقيف سمعيًا.

ذحدودذالبحث:

 :يتحدد البحث الحالي بػ
 فئة األطفاؿ المعاقيف سمعيًا. -أ 
  .معيد األمؿ في مدينة الرمادي / مركز محافظة االنبار -ب 
 .2531عاـ  -ج 

ذ:حتدودذادلصطلحات

 :لسمعيالعوق ا -أوال
بأنو عجز حاسة السمع عف القياـ بدورىا لفيـ الكبلـ : 3432عرفو مورس عاـ 

 .(moors, 2001, p79)واكتساب المغة 
بأنو عدـ قدرة حاسة السمع عمى أداء وظيفتيا ألغراض : 3443غساف عاـ  وعرفو

الحياة اليومية األمر الذي يحوؿ دوف قدرة المعوؽ سمعيًا عمى فيـ الكبلـ واكتساب المغة 
 .(03 ، ص3443)غساف، 

بأنو تمؼ او فقداف او تدىور السمع في المراحؿ األولى : 3441وعرفو اإلماـ عاـ 
مف حياة الطفؿ بحيث تؤثر في قدراتو عمى النطؽ واالتصاؿ لفظيا مع اآلخريف بشكؿ 

  .(212ص  ،3441اعتيادي )اإلماـ، 
بأنو قصور في السمع بصفة دائمة أو غير : 3440وعرفو يسميديؾ والجوزيف عاـ 

  .(13 ، ص2551قرة الذي يؤثر بشكؿ سمبي عمى األداء التعميمي لمطفؿ )ممكاوي، مست
بانو يعني حرماف الطفؿ مف حاسة السمع إلى درجة : 2555وعرفتو ماجدة عاـ 

 ص ،2555 دوف أو باستعماؿ المعينات السمعية مستحيبل )عبيد،مف تجعؿ الكبلـ المنطوؽ 
11).  

بأنو الحالة التي يعاني منيا الفرد نتيجة عوامؿ وراثية : 2553وعرفو عبد الحي عاـ 
أو بيئية مكتسبة مف قصور سمعي يترتب عميو آثار اجتماعية أو نفسية أو االثنيف معا وتحوؿ 
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رجة كافية مف بيف تعمـ وأداء بعض األعماؿ االجتماعية التي يؤدييا الفرد االعتيادي بد
 .(13 ص ،2553 ،الميارات )عبد الحي

 سمعيا  األطفال المعاقون  -ثانيا
بأنيـ أولئؾ الذيف ال يمكنيـ االنتفاع بحاسة السمع في : 2553يعرفيـ القريطي عاـ 

أو بدرجة أعجزتيـ عف  ولد منيـ فاقدا لمسمع تماما، ة سواء مفأغراض الحياة االعتيادي
بالصمـ في طفولتيـ المبكرة  ا، أو مف اصيبو آذانيـ في فيـ الكبلـ تعمـ المغةاالعتماد عمى 

مف أصيبوا بفقداف السمع بعد تعمميـ الكبلـ والمغة مباشرة  قبؿ أف يكتسبوا الكبلـ والمغة. أو
 .(132، ص 2553ف آثار ىذا التعمـ قد تبلشت تماما )القريطي، ألدرجة 

التعريؼ اإلجرائي: ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا األطفاؿ المعاقيف سمعيًا عمى 
 .اف المقدـ مف قبؿ الباحثةبياالست

ذاإلطارذالنظريذوالدراساتذالدابقة:ذالفصلذالثاني

 تصنيفات اإلعاقة السمعية :
 لمعمر عند اإلصابة  عمى وفقالتصنيف  –أوال 
والذيف فقدوا قدراتيـ السمعية قبؿ اكتساب  صمـ ما قبؿ تعمـ المغة وىـ مف ولدوا صماً  -3

 .المغة أي ما قبؿ سف الثالثة وتتميز ىذه الفئة بعدـ قدرتيا عمى الكبلـ لعدـ سماعيا المغة
، ثـ أصبحت ىذه يف متمتعيف بحاسة السمعاعتياديصمـ ما بعد تعمـ المغة وىـ مف ولدوا  -2

، نتيجة لمرض أو حادث ية العمميةفقدت قيمتيا مف الناح إذالحاسة فيما بعد غير وظيفية 
 . القصور السمعي الطارئ أو المكتسبويعرؼ ىذا النوع مف اإلعاقة السمعية ب

 شدة فقدان السمع  عمى وفقالتصنيف  –ثانيا 
 كما يمي : 3442صنؼ كاتز اإلعاقة السمعية عاـ  -3

 ديسبؿ ضعيؼ السمع  28 - 5مف  
 ديسبؿ شديد الفقداف 14 - 20مف 
 في فقداف السمع ديسبؿ شديد جداً  08  - 85مف 
   ولديو في فيـ الكبلـ  ديسبؿ شديد جداً  14 - 00مف 
 ديسبؿ فقداف سمعي حاد 34 - 25مف 
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مع منظمة الصحة العالمية كما باالتفاؽ  3443اإلعاقة  السمعية عاـ  صنؼ جارني -2
 :يمي

 ضعؼ سمعي خفيؼ ( 00 -83درجة ) 
 ي معتدؿ( ضعؼ سمع14  - 01درجة )
 ( ضعؼ سمعي شديد43 -  25درجة )
 (20، ص 3442)الخطيب   ( فقداف تاـ لمسمع355 -45درجة )

 التصنيف تبعا لنوع الفقدان السمعي ) التصنيف الطبي ( –ثالثا 
: يشير ىذا الفقداف إلى اإلعاقة الناتجة عف خمؿ في اإلذف الفقداف السمعي التوصيمي -3

الخارجية أو اإلذف الوسطى عمى نحو يحوؿ دوف وصوؿ الموجات الصوتية بشكؿ 
طبيعي إلى اإلذف الداخمية فالمصاب يجد صعوبة في سماع األصوات المنخفضة بينما 

قداف السمعي الناتج ، وبوجو عاـ فاف الفالمرتفعةيواجو صعوبة اقؿ في سماع األصوات 
 ( ديسبؿ .15ال يتجاوز )

اإلذف الداخمية أو  : يشير إلى اإلعاقة الناجمة عف خمؿ فيالفقداف السمعي الحس عصبي -2
ف أ، فعمى الرغـ مف أف موجات الصوت تصؿ إلى اإلذف الداخمية إال العصب السمعي

ـ وىنا تتجاوز ىذه تحويميا إلى شحنات كيربائية داخؿ القوقعة قد ال يتـ عمى نحو مبلئ
مف سماعات الصوت أو  ( ديسبؿ وفي ىذه الحالة ال يستفيد المصاب25الحالة درجة )
 .تكبير الصوت

ة وبيف اإلعاقة الحس : وىذا الفقداف يجمع بيف اإلعاقة التوصيميالفقداف السمعي المختمط -1
عود ىذه الحالة عندما يصاب الجزء المسؤوؿ عف السمع في الدماغ وت عصبية وتحدث

ص ، 2553، الدماغية أو األوراـ .)القريوتي وآخروفأسباب ىذه اإلصابة إلى الجمطات 
332.) 

 أسباب العوق السمعي 
 األسباب الخمقية  -1

السمعي الخمقي الموروث مف أبويف ذوي  نوع مف القصور 255ىناؾ أكثر مف 
صور السمعي قصور سمعي أو مف أبويف غير مصابيف بقصور سمعي وأحيانا ال يظير الق

عند الوالدة فبل يعاني الطفؿ أي قصور سمعي إال بعد أشير أو سنوات قميمة وذلؾ لسبب 
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خمقي وراثي وقد تترافؽ حاالت القصور السمعي الخمقي مع حاالت أخرى مثؿ متبلزمة داووف 
(Roizen,1997 , p ,228). 

 األسباب المكتسبة    -2
األسباب التي تكتسبيا األـ قبؿ الوالدة  قد تتعرض األـ إلى بعض األمراض مثؿ الحصبة  -أ 

 األلمانية وداء الببلزميات السمية 
( ات )مثؿ نقص األكسجيف في أنسجتوخبلؿ الوالدة  قد يتعرض الطفؿ إلى بعض التعقيد -ب 

 مما يسب قصورا سمعيًا.
مثؿ مرض السحايا ( اوالى التقاط : يتعرض الطفؿ إلى أمراض عديدة ) بعد الوالدة -ج 

. إلذف ، مما قد يؤثر في حاسة سمعوفيروس او الى التيابات أو أوراـ في ا جرثومة أو
اف التموث السمعي مثؿ العرض المتكرر ألصوات مرتفعة وطمقات رصاص يسبب قصورا 

 .(Hallahan,2003,p,90)سمعيًا متدرجا
 صائص الطفل األصم خ
 :الخصائص المغوية -1

إف األطفاؿ االعتيادييف يحصموف عمى المعمومات بواسطة اإلذف أما الطفؿ البلصـ 
ف تترجـ كؿ ما ىو أف لغة اإلشارة ال يمكف إ. مومات مف بواسطة العيففيحصؿ فعمى المع
، واأليدي ال يمكف اف تترجـ اإلشارات ا ال تفيـ بسرعة مثؿ سماع الكبلـمنطوؽ كما إني

ارات بسرعة اإلذف عند سماع المساف والعيف ال يمكف أف تفيـ اإلشبالسرعة التي يقوـ بيا 
، كما إف إخفاؽ الطفؿ األصـ في الكبلـ في السف االعتيادي، وعدـ قدرتو عمى تفيـ الصوت

، يجعؿ ىذا الطفؿ يدخؿ المدرسة دوف رصيد وانعداـ تجاوبو وتمييزه لؤلصوات كبلـ اآلخريف ،
ف إ، ولذا فتنبيو حواسو، وتدريب أعضاء النطؽ لديو ذلؾ بصفة أساسية عمىلغوي ويعتمد 

مف القدرة  فقداف الصوت يؤثر ليس فقط عمى القدرة المفظية ألصوات الكبلـ بؿ يغير ايضاً 
عمى  ياعمى تعمـ إيقاع الكبلـ وىو التعبير الشفوي عف المغة ويتوقؼ نمو عناصر المغة كم

لطبيعي اذا لـ يسمع شخص ما المغة ، واف مف ارات النمو لمجياز العصبي المركزيتغي
دراؾالمنطوقة االعتيادية فانو ال يستطيع اف يتكمـ بفيـ  ويشوب كبلمو ضجيج بدائي تميزه  ،وا 

نغمات مشحونة باالنفعاالت ومف ثـ فاف طبيعة المغة لدى األطفاؿ الصـ تعتمد عمى تحميؿ 
تابتيـ المغة المحصمة وحيث إف أثناء كفي ، وعددىا خطاء التي يرتكبيا ىؤالء األطفاؿنوع األ
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المغة وسيمة لتفاعؿ اإلنساف مع بيئتو التي يعبر مف خبلليا عف أفكاره ورغباتو وميولو فاف 
، ومعانات معنى ىو نتاج العقؿ وليس الخياؿ السمع ىو حالة وسيطة لمكممة والتي تعبر عف

عمى فيـ الكبلـ المسموع الصـ مف استقباؿ المعاني والتصورات الكمية يؤدي إلى عدـ القدرة 
وتبقى مفردات  .ردات جديدةوصعوبة في التعبير عف أفكاره فضبًل عف الحرماف مف تعمـ مف

ذي القصور السمعي قميمة اذ انو يكتسب المفردات الحسية أكثر مف المفردات المجردة وقد 
غة ، ويكتسب الطفؿ األصـ لمعي بعض الصعوبات في تركيب الجمؿيواجو ذو القصور الس

اإلشارة في الوقت نفسو الذي يكتسب فيو الولد االعتيادي خاصة اذا كاف أىمو يعانوف قصورا 
 .(Lane, 1996,p,83سمعيًا ألنو يقمدىـ ويتواصؿ معيـ باستمرار )

 :الخصائص العقمية واألكاديمية -2
، ويعني ذلؾ تدني أداؤىـ القدرة العقمية بالقدرة المغوية يشير عمماء النفس إلى ارتباط

مف الناحية المغوية، لذا فميس مف المستغرب مبلحظة تدني أداء المعاقيف سمعيًا عمى 
. اما االختبارات األخرى تمؾ االختبارات بالناحية المفظيةاختبارات الذكاء وذلؾ بسبب تشبع 

في الدماغ  ف اإلعاقة السمعية تؤثر عمى الذكاء خاصة إذا لـ يكف ىناؾ تمؼأفبل يبدو 
 مصاحب لمعوؽ السمعي ويواجو معظـ ذوي القصور السمعي صعوبات أكاديمية في القراءة

Kuntz, 1998, p,65) ) 
ف الصـ يصموف إلى نتائج مقبولة ويتفوؽ قسما منيـ في إاما في المواد األخرى ف

ى قدراتيـ المراحؿ الثانوية وىـ مف أولئؾ الذيف ييتـ بيـ أىميـ ويشجعونيـ لموصوؿ إلى أقص
وقد أكدت الدراسات إف النتائج األكاديمية تتحسف عند األوالد الذيف يعاني أىميـ قصورا سمعيًا 

السمعي ىـ  أكثر مف األوالد الذيف ال يعاني أىميـ مف ىذا القصور الف األىؿ ذوي القصور
ـّ ، و أكثر تواصبل مع ولدىـ ي يعطونو إياىا لممعمومات الت ىـ أكثر إفياما لو وأكثر تفسيراً مف ث

 ,Hallahan& Kauffman, 2003) ف معو بمغة اإلشارة بطريقة عفويةألنيـ يتواصمو 
p,239). 

 الخصائص االجتماعية  -3
عمى المغة ويعتمد النضج االجتماعي عمى  اً كبير   يعتمد النمو االجتماعي اعتماداً 

أنماط التنشئة األسرية التي تتسـ باالىتماـ الزائد وعدـ تعميـ الطفؿ عمى االعتماد عمى نفسو 
( الذي فنيبلندوقد استعممت دراسات عديدة مقاييس مختمفة لمنضج االجتماعي مثؿ مقياس )
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موازنة باالعتيادييف بسبب عدـ لدى المعوقيف سمعيًا منخفض  ف النضج االجتماعيأأوضح 
 ـالعمؿ أ ـفي مجاؿ األسرة أأقدرتيـ عمى التعبير عف أنفسيـ وصعوبة فيـ اآلخريف سواء 

عف اإلفراد االعتيادييف الذيف ال يستطيعوف فيمو  ولذا يبدو الطفؿ األصـ منعزالً  ؛المحيط العاـ
واجتماعي وتشير دراسات وتشير الدراسات إلى أف األطفاؿ الصـ لدييـ سوء تكيؼ عاطفي 

وذكرت الباحثة ليفيف   .دي إلى ظيور إعراض سموكية مضطربةأخرى إلى أف فقداف السمع يؤ 
( إف البنات الصـ في سف عشر سنوات متمركزات حوؿ الذات ومضطربات 3421)

كثيرا ما يتجاىموف مشاعر ( إلى أف المعوقيف سمعيًا 3435. كما أشارت )ميدو تومترددا
، ويسيئوف فيـ تصرفاتيـ ولدييـ درجة عالية مف التمركز حوؿ الذات ويتصفوف بعدـ اآلخريف

الخصائص المذكورة ىي متساوية لدى جميع المعوقيف و الدقة ويبالغوف في نظرتيـ إلى أنفسيـ 
 (.13ص ،3432ي، سمعيًا )لطف

 دراسات سابقة 
عية والمعرفية أجريت دراسات عديدة ىدفت إلى معرفة الخصائص النفسية واالجتما

 :، مف ىذه الدراساتلممعاقيف سمعياً 
 1981دراسة مصطفى فهمي عام  -1

أجريت ىذه الدراسة في مصر  في مؤسسة األمؿ لرعاية األطفاؿ الصـ في المنيا، 
ىدفت إلى معرفة الخصائص الشخصية والنضج والتكيؼ االجتماعي عند األطفاؿ الصـ 

 البحث مف مجموعتيف األولى يتعمموف افرادىا بالطريقة الشفوية )استعماؿ وتكونت عيينة
( والمجموعة األخرى يتعمموف افرادىا بطريقة اإلشارة واستعمؿ الباحث احد مقاييس الشفاه

 الشخصية والتكيؼ االجتماعي وتوصؿ إلى أف المجموعة التي تتعمـ بطريقة الشفاه أكثر توافقاً 
 ( 22ص  ،2551 ،ممكاويمموف بطريقة اإلشارة )مف اقرانيـ الذيف يتع

 moors  1982دراسة مورس -2
إحدى مؤسسات أجريت ىذه الدراسة في ألمانيا عمى عينة مف األطفاؿ الصـ في 

، ىدفت إلى الكشؼ عف الخصائص النفسية واالنفعالية بل( طف05رعاية الصـ بمغت )
لؤلطفاؿ الصـ الذيف تراوحت أعمارىـ بيف الثامنة والعاشرة مف العمر، وبعد تطبيؽ مقياس 

ف نسبة كبيرة مف ىؤالء األطفاؿ أالنضج االجتماعي ومقياس السمات النفسية وجد الباحث 
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نيـ يخضيعانوف مف عدـ االستقرار العاطفي نيـ أكثر اكتئابا وقمقا وتيوراً لآلخريفعوف ، وا   ، وا 
 ( 31، ص 2553 ،الطفولةلمذات ) واقؿ توكيداً 

   Lane 1988دراسة لين  -3
عمى األطفاؿ الصـ في سنتياجو في أمريكا الجنوبية وىي دراسة  أجريت ىذه الدراسة

ليف بجمع كؿ األبحاث المتعمقة بالخصائص النفسية لممعوقيف سمعيًا فوجد  مسحية قاـ الباحث
ف اغمب المعوقيف سمعيًا يعانوف مف العزلة ومف عدـ اعتمادىـ عمى أنفسيـ في قضاء أ

 (Lane, 2001, p,14) حاجاتيـ وشعورىـ باإلىماؿ وعدـ التكيؼ مع اآلخريف
  1997دراسة الخطيب والحديدي  -4

راسة في األردف الحديدي وىدفت إلى معرفة خصائص المعوقيف أجريت ىذه الد
اعد الباحثاف مقياسا ليذا الغرض وطبؽ عمى عينة مكونة مف األطفاؿ المعاقيف  سمعيًا،
% مف األطفاؿ المعوقيف سمعيًا تنطبؽ عمييـ الخصائص  05وجد الباحثاف إف  سمعيًا،
إلى التممؾ والمزاجية والتعصب ألقرانيـ ممف  : الميؿ إلى التنافس والخجؿ والعزلة والميؿاآلتية

 (12 ص ،3442يعانوف مف نفس العوؽ )الخطيب، 
 2111دراسة وحيد مصطفى كامل عام  -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الخصائص النفسية واالنفعالية لؤلطفاؿ الصـ في 
ة بيف األسر التي ، أجرى الباحث موازنصـ في مدينة بنيا في مصر العربيةمراكز رعاية ال

شممت الدراسة  ادييف،تيعالدييا أطفاؿ صـ فقط وبيف األسر التي لدييا أطفاؿ صـ وأطفاؿ 
يشوف مع اسر فييا أطفاؿ صـ ( ممف يع15و) ( منيـ يعيشوف مع أسرىـ15طفبل ) (15)

. توصمت  ىذه الدراسة إلى أف األطفاؿ الصـ الذيف يعيشوف مع إخواف ليـ صـ أيضا آخريف
يتسموف بالجمود وعدـ الثبات االنفعالي والتمركز حوؿ الذات وضعؼ النشاط العقمي والشعور 

، 2551، ممكاويادييف )تيعابالنقص أكثر مف األطفاؿ الذيف يعيشوف في اسر مع إخوة ليـ 
 (311ص 

ذوإجراءاتهمنهجوةذالبحثذ:ذثالفصلذالثال

 مجتمع البحث  -أوال
يقصد بمجتمع البحث ىو مفردات الظاىرة كميا التي يروـ الباحث دراستيا وتعميـ 

 ( 23ص  ،3430)توفيؽ،  نتائج دراستو عمييا
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تكوف مجتمع البحث الحالي مف جميع أطفاؿ معيد األمؿ لمصـ في الرمادي مركز 
سنة موزعيف 32 -3( طفبل وطفمة تتراوح أعمارىـ بيف 38عددىـ )محافظة االنبار، والبالغ 

عمى أربع مراحؿ تمثؿ صفوؼ دراسية مف الصؼ األوؿ االبتدائي إلى الصؼ الرابع االبتدائي 
ربية وىذه الصفوؼ تدرس فييا مواد تربويو منيجية وعممية معدة مف قبؿ متخصصيف في الت

 ( يوضح ذلؾ 3جدوؿ رقـ ) .الخاصة وتعميـ األطفاؿ الصـ
 أفراد المجتمع األصمي موزعيف عمى المراحؿ األربعة (3جدوؿ رقـ )

 المجموع اإلناث الذكور المرحمة الدراسية
 22 35 32 المرحمة األولى
 22 31 33 المرحمة الثانية
 34 2 32 المرحمة الثالثة
 31 2 4 المرحمة الرابعة

 38 85 88 المجموع
 

 عينة البحث  –ثانيا
بتحديد عينة البحث ىي اختيار عدد مف االفراد  لدراسة ما بحيث تمثؿ مفردات  يقصد

العينة تمؾ المجموعة األكبر التي اختيرت منيا وىي مجتمع البحث التي ال يمكف دراستيا 
 (. 318 ، ص2558بسبب كبر حجميا )غنايـ، 

بواقع ( طفبل مف أطفاؿ مجتمع البحث 83وفي ىذا البحث تكونت عينة البحث مف )
( طفبل وطفمة مف كؿ مرحمة دراسية تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي، وذلؾ بطريقة سحب 32)

األسماء مف القوائـ الرئيسة بأخذ األسماء الفردية وترؾ األسماء الزوجية مف كؿ مرحمة بحيث 
( مف اإلناث أي العدد متساوي لضماف التمثيؿ المناسب في العينة  1( مف الذكور و)1يكوف )
 ( يبيف ذلؾ2وؿ رقـ )والجد
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 أفراد عينة البحث موزعيف عمى أربع مراحؿ دراسية (2جدوؿ رقـ )
 المجموع اإلناث الذكور  المرحمة الدراسية
 32 1 1 المرحمة األولى
 32 1 1 المرحمة الثانية
 32 1 1 المرحمة الثالثة
 32 1 1 المرحمة الرابعة

 83 32 32 المجموع
 

 أداة البحث  -ثالثا
( سمة تقيس الخصائص النفسية لؤلطفاؿ 23استعممت الباحثة مقياسا مكونا مف )

ألردف في عاـ ف جماؿ الخطيب والباحثة منى الحديدي في ايالمعوقيف سمعيًا أعدت مف الباحث
، وقد قامت الباحثة باستخراج صدؽ المقياس وذلؾ بعرضو عمى لجنة (3ممحؽ رقـ ) 2550
)*ـ النفسلخبراء في التربية وعممف ا

أ

وقد حصمت موافقة معظـ أعضاء لجنة الخبراء عمى  (
( معمـ ومعممة 31المقياس عمى ) (، وقامت الباحثة بتطبيؽ2فقرات المقياس ممحؽ رقـ )

الذيف يعمموف في معيد الصـ في مدينة الرمادي لئلجابة عمى فقراتو عمى وفؽ لممعمومات 
( طفؿ معوؽ 83التي يعرفونيا عف األطفاؿ الصـ الموجوديف في المعيد البالغ عددىـ )

ف المعوقيف أىو  ف االستبياف قدـ إلى المعمميف والمعمماتأسمعيًا )عينة البحث( والسبب في 
، وقد وضعت الباحثة لكؿ طفؿ مف أطفاؿ طيعوف اإلجابة عمى فقرات المقياسسمعيًا ال يست

استمارة يكتب عمييا اسمو والمرحمة التي يدرس فييا لغرض تدويف  ،(83العينة البالغ عددىـ )
ة . وقد استخرجت ثبات المقياس بطريقة التجزئصو النفسية مف المعمـ أو المعممةخصائ

                                                 

 :أعضاء لجنة الخبراء )*(أ
 كمية التربية لمعمـو اإلنسانية / جامعة االنبار طارؽ عبد احمداألستاذ الدكتور  -3
 األستاذ الدكتور عبد الواحد الكبيسي مركز طرائؽ التدريس / جامعة االنبار -2
 األستاذ  المساعد الدكتور مضر طو كمية التربية لمعمـو الصرفة / جامعة االنبار -1
 عمـو اإلنسانية / جامعة االنباراألستاذ المساعد الدكتور حسف الفبلحي كمية التربية لم -8
 النبارالمدرس الدكتور سعد سالـ عبد اهلل كمية التربية لمبنات / جامعة ا -0
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وىي درجة ثبات يمكف ( 5721)ياس إلى جزأيف وكانت درجة الثبات، قسـ المق إذالنصفية 
 االعتماد عمييا.      

لتعميمات باف يؤشر ووضعت الباحثة تعميمات اإلجابة عمى استمارة المقياس وكانت ا
 (.1. ممحؽ رقـ )(تنطبؽ ال( و)المعمـ )تنطبؽ

 الوسائل اإلحصائية  –رابعا 
 :ةالباحثة الوسائؿ اآلتياستعممت 

عينة البحث والفروؽ بيف  النسبة المئوية لئلشارة إلى درجة االنطباؽ لمسمات عمى -3
 . الجنسيف

  :معامؿ ارتباط بيرسوف لمعرفة -2
أثر الجنس عمى الخصائص التي نظمنيا مقياس الخصائص الذي طبؽ عمى عينة 

 معيًا.البحث وأثر مستوى الصؼ غمى الخصائص النفسية لممعاقيف س
 :نتائج البحث

بعد تطبيؽ المقياس عمى افراد العينة قامت الباحثة بتحميؿ نتائج اإلجابات عمى 
الفقرات مف قبؿ المعمميف والمعممات باستخراج النسبة المئوية لئلشارة إلى درجة االنطباؽ 

استمارات لمصفات وقامت الباحثة بفرز اإلجابات عمى استمارات الذكور عف اإلجابات عمى 
جراء مقارنات بيف المراحؿ األربعة التي اجري عمييا البحث بينيـ اإلناث لغرض الموازنة ، وا 

اللة إحصائية وبعد تحميؿ لغرض معرفة فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف ذات د
 :ة، حصمت الباحثة عمى النتائج اآلتيالنتائج

%( مف  05ؽ عمى أكثر مف )( فقط مف الخصائص الثمانية والعشريف تنطب3إف )
عنيد، مياؿ إلى التممؾ، مزاجي، متعصب  ،باآلخريف ، سيؿ التأثرافراد العينة. وىي  تنافسي

 .لمف ىـ مثمو، اعتمادي، مفرط الحساسية
%( مف افراد العينة، وىي متقمب  85( مف الخصائص شائعة بيف )31واف )

، غير واضح التعميؿ محدودة قدرتو عمى ،مؿ المسؤوليةحيت ، الخجوؿ ،األطوار، سريع التييج
، ير، محدود االىتمامات، سموكو غير واضح، عديـ المغة، شخصيتو غير ناضجةكالتف

 .عنيؼ، محدود التفكير متمركز حوؿ ذاتو،
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لذاتو  ، وىي وعيو%( مف افراد العينة 25( مف الخصائص شائعة بيف )2واف )
، عديـ القمؽ ، متيور،ادأة، سريع اإلحباطمحدود، غير ناضج اجتماعيا، يفتقر لروح المب

 ( يبف ذلؾ1متمرد. والجدوؿ رقـ )
لنسب المئوية إلى أف اوبالنسبة لمفروؽ بيف الجنسيف فقد أشارت النتائج عمى وفؽ 

 .باؽ الخصائص التي تظمنيا المقياسالذكور يتفوقوف عمى اإلناث في مدى انط
 :نتائج كما يميمة الدراسية فاف الأما بالنسبة لمتغير المرح

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في مقياس الخصائص النفسية في  -3
 تعزى لمستوى الصؼ. .المرحمة االولى والمرحمة الثانية

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في مقياس الخصائص النفسية في  -2
 .لمستوى الصؼتعزى  .المرحمة الثالث والمرحمة الرابعة

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في مقياس الخصائص النفسية في  -1
عزى لمستوى المرحمتيف االولى والثانية مجتمعة وبيف المرحمتيف الثالثة والرابعة مجتمعتيف ت

 . ( يبف ذلؾ1الصؼ. والجدوؿ رقـ )
ذ:مناقشةذالنتائج

ة غير قميمة مف المعوقيف سمعيًا لدييـ ف نسبأيتضح مف نتائج البحث الحالي 
 :ةخصائص وصفات نفسية تشير إلى المؤشرات اآلتي

 .ـ قدرتيـ عمى االتصاؿ مع اآلخريفف خبراتيـ قميمة ومحدودة نتيجة لعدأ -3
 ف اىتماماتيـ محدودة وتفكيرىـ محدود.أ -2
 .تحمموف إي مسؤوليةيتميزوف باالعتماد عمى اآلخريف وال ي -1
عالية وال يعرفوف التضحية واإليثار وال تظير عمييـ عواطؼ المحبة  أنيـ حساسوف بدرجة -8

حيحة التي تجاه اآلخريف وىذا يدؿ عمى إف األسر التي نشئوا فييا تفتقر إلى التنشئة الص
 .تناسب طبيعة ىذه الفئة

 ويمكف استنتاج 
األطفاؿ ف الخصائص النفسية التي تشير إلييا أدبيات التربية الخاصة تنطبؽ عمى إ -أ 

 وىذه النتيجة تحقؽ اليدؼ األوؿ ليذا البحث. %(. 05المعوقيف سمعيًا بنسبة أكثر مف )
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 النسب المئوية لمدى انطباؽ الخصائص عمى أفراد العينة (1جدوؿ رقـ )
 اإلناثنسبة  الذكورنسبة  النسبة الكمية الصفة النفسية ت
 39 41  79 تنافسي 1
 33 33 66 سهل التأثر باآلخرين 2
 25 37 62 عنيد 3
 31 27 58 ميال إلى التممك 4
 27 29 56 مزاجي 5
 22 32 54 متعصب لمن هم حوله 6
 29 23 52 اعتمادي 7
 24 26 51 مفرط الحساسية 8
 18 22 41 متقمب األطوار 9

 18 19 37 سريع التهيج 11
 17 21 37 خجول 11
 16 19 35 اليتحمل المسؤولية 12
 16 19 35 التعميل محدودةقدرته عمى  13
 15 18 33 غير واضح التفكير 14
 14 19 33 محدود االهتمامات 15
 15 18 33 سموكه غير واضح 16
 15 17 32 عديم المغة 17
 15 17 32 شخصيته غير ناضجة 18
 16 16 32 متمركز حول ذاته 19
 15 17 31 عنيف 21
 15 16 31 محدود التفكير 21
 12 15 27 محدودوعيه لذاته  22
 12 14 26 غير ناضج اجتماعيا 23
 11 15 26 يفتقر لروح المبادرة 24
 11 14 25 سريع اإلحباط 25
 11 14 25 متهور 26
 12 12 24 عديم القمق 27
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 11 13 24 متمرد 28
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الخصائص النفسية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا تبعا  -ب 

 الجنس.لمتغير 
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الخصائص النفسية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا تبعاً  -ج 

 لمتغير المرحمة الدراسية. 
ذ:التوصوات

 :ػفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  توصي الباحثة ب
رشاد أولياء األمور بطرؽ التعامؿ الصحيح والتربية الصحيحة التي يجب  -3 ضرورة تثقيؼ وا 

 أف يتمقاىا أبنائيـ المعوقيف سمعيًا.
معوقيف وخاصة مف النواحي الجيات الحكومية بدعـ مؤسسات الرعاية االجتماعية لم -2

 .المالية
ضرورة قياـ وسائؿ األعبلـ إلى توجيو برامج توعية لممجتمع تغير النظرة السمبية عف  -1

حقوقيـ كباقي الناس المعوقيف وتؤكد عمى إنسانيتيـ والنظر إلييـ عمى أنيـ بشر ليـ 
ال ينظر إلييـ عمى  ف  أاالعتيادييف في إشباع حاجاتيـ النفسية واالجتماعية والتعميمية و 

 . وجودىـ عار عمى أسرىـ فّ أعمى المجتمع  ءأنيـ عالة أو عب
مف العزلة وزيادة ثقتيـ  لمتخمص اعتيادييفضرورة دمج المعوقيف سمعيًا مع أفراد  -8

 .بأنفسيـ
 
 
 

ذادلصادر:

 .دمشؽ ،مطبعة االتحاد ،التربية الخاصة لؤلطفاؿ المعوقيف، 3443، و الفخر، غسافاب -3
ة السمعية وبرنامج اعادة التاىيؿ، الكتاب الجامعي، ، االعاق2553 ،محمود فتحي ،عبد الحي -2

 .االمارات
 ، عماف.سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، دار يافا لمنشر 2553، عبيد، ماجدة -1
الدار العالمية لمنشر ، 3 ، طاىج البحث في التربية وعمـ النفس، من2558 ،محمد يـ، مينىغنا -8

 .، مصر، شارع الممؾ فيصؿوالتوزيع
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كر التربوي في رعاية الطفؿ االصـ، الشركة العربية لمنشر والتوزيع، ، الف3432 ،، احمدلطفي -0
 .القاىرة، مصر

 .عماف ،مؼ، الولد المخت2558معوض، ريـ نشابة،  -1
فاعمية برنامج تدريبي ألميات المعاقيف سمعيًا ما قبؿ المدرسة رسالة  ،2551محمود،  ،ممكاوي -2

 دكتوراه غير منشورة لجامعة عماف لمدراسات العميا.
رة التعميـ العالي والبحث وزا ،عمـ نفس الخواص ،3441 ،، حسيف، والياسرياالماـ، محمود حسف -3

 .العممي، جامعة بغداد، كمية التربية، العراؽ
، 2ائي في البحوث التربوية والنفسية، ط، التحميؿ االحص3430 ،لبياتي، عبد الجبار توفيؽا -4

 الكويت.
الفبلح، االمارات  ، مكتبةة الخاصة، المدخؿ الى التربي3442الخطيب، جماؿ، والحديدي، منى،  -35

 .العربية المتحدة
، دار الفكر لمطباعة، عماف، مقدمة في االعاقة السمعية، الطبعة الثانية، 2550الخطيب، جماؿ،  -33

 .االردف
 .، مصرالمجمس العربي لمطفولة والتنمية ،2553الطفولة، مجمة التنمية،  -32
 .ولوجية االعاقة، الجامعة المفتوحة، الجماىيرية الميبية، سيك3448القذافي، رمضاف محمد،  -31
دار الفكر  ،سيكولوجية رسـو االطفاؿ، القاىرة، مدخؿ الى 3441، القريطي، عبد المطمب اميف -38

 .العربي
دار الفكر  ،لتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة، دليؿ الوالديف في ا2551، القريوتي، ابراىيـ -30

 ، القاىرة.العربي
16- Hallahan, kaufman, 2003, Excptional learner Introduction to special 

education, boston. 
17- Kutis, 1998, Apath to literacy through and English for deaf children deaf. 

in Johnson.                                                 
18- Lane, Hoffmeister, 1996, Ajourney in to the deaf world sanding press 
19- moors 2001,Educating the deaf  boston Houghton miffin.                                          
20- Roizen 1997, children with disabilities. balitimore, balitimor, paul 

H.brookes, 
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 فقرات مقياس الخصائص النفسية لألطفال المعاقين سمعي (1ممحق رقم )

 
 (2ممحق رقم )

 جامعة االنبار       
 كمية التربية لمبنات    

 قسـ االرشاد والصحة النفسية
 استبياف آراء المحكميف في صبلحية

 فقرات مقياس الخصائص السموكية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعياً 
                    55555األستاذ الفاضؿ 

قامت الباحثة  تقـو الباحثة بإجراء دراسة لمعرفة الخصائص النفسية لممعوقيف سمعيًا ولتحقيؽ أىداؼ البحث
( سمة معد مف قبؿ الباحثيف جماؿ الخطيب ومنى الحديدي في 23باختيار مقياس ليذا الغرض يتضمف )

 تنطبؽ الخصائص النفسية ت
ال 
 نطبؽ

 تنطبؽ الخصائص النفسية ت
ال 
 نطبؽ

   محدود االىتمامات 30   تنافسي 3
   سموكو غير واضح 31   التأثر باآلخريفسيؿ  2
   عديـ المغة 32   عنيد 1
   شخصيتو غير ناضجة 33   مياؿ الى التممؾ 8
   متمركز حوؿ ذاتو 34   مزاجي 0
   عنيؼ 25   متعصب لمف ىـ حولو 1
   محدود التفكير 23   اعتمادي 2
   وعيو لذاتو 22   مفرط الحساسية 3
   غير ناضج اجتماعيا 21   متقمب األطوار 4
   يفتقر لروح المبادرة 28   سريع التييج 35
   سريع اإلحباط 20   خجوؿ 33
   متيور 21   ال يتحمؿ المسؤولية 32
   عديـ القمؽ 22   قدرتو عمى التعميؿ محدودة 31
   متمرد 23   غير واضح التفكير 38
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األردف وبالنظر لما عرفتـ بو مف خبرة وعمـ سديد تتوجو الباحثة إليكـ لتحديد صبلحية فقرات المقياس لقياس 
 .ع فائؽ تقديري وامتناني لتعاونكـالخصائص السموكية م

 الباحثة                                         

 
 (3ممحق رقم )

 جامعة االنبار       
 كمية التربية لمبنات    

 قسـ اإلرشاد والصحة النفسية
 استمارة البحث

 بدائؿ اإلجابةمقياس الخصائص النفسية مع 
 أخي المعمـ .............أختي المعممة ...............

ترـو الباحثة إجراء دراسة عف الخصائص النفسية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا في المعيد الذي تعمموف 
( لذا نرجو منكـ اإلجابة عمى فقرات المقياس والتي تدور رعاية المعوقيف في مدينة الرماديفيو )معيد األمؿ ل

حوؿ الخصائص النفسية لممعوقيف سمعيًا عمى وفؽ لممعمومات التي تعرفونيا عنيـ ، وذلؾ بوضع عبلمة 

غير  الحةص الخصائص النفسية ت
 صالحة

غير  الحةص الخصائص النفسية ت
 صالحة

   محدود االىتمامات 30   تنافسي 3
   سموكو غير واضح 31   سيؿ التأثر باآلخريف 2
   عديـ المغة 32   عنيد 1
   ناضجةشخصيتو غير  33   مياؿ إلى التممؾ 8
   متمركز حوؿ ذاتو 34   مزاجي 0
   عنيؼ 25   متعصب لمف ىـ مثمو 1
   محدود التفكير 23   اعتمادي 2
   وعيو لذاتو محدود 22   مفرط الحساسية 3
   غير ناضج اجتماعيا 21   متقمب األطوار 4
   يفتقر لروح المبادرة 28   سريع التييج 35
   اإلحباطسريع  20   خجوؿ 33
   متيور 21   ال يتحمؿ المسؤولية 32
   عديـ القمؽ 22   قدرتو عمى التعميؿ محدودة 31
   متمرد 23   غير واضح التفكير 38
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( أماـ العبارة التي ال تنطبؽ ولكؿ طفؿ استمارة خاصة X( أماـ الفقرة التي تنطبؽ عمى المعوؽ وعبلمة )√)
 ونكـ معنا مع التقدير. بو ، راجيف تعا

 الباحثة                                                                 
 االسـ :
 الجنس :

 المرحمة الدراسية :

 
 
 
 
 
 
 
 

ال  تنطبؽ الخصائص النفسية ت
 نطبؽ

ال  تنطبؽ الخصائص النفسية ت
 نطبؽ

   محدود االىتمامات 30   تنافسي 3
   سموكو غير واضح 31   سيؿ التأثر باآلخريف 2
   عديـ المغة 32   عنيد 1
   شخصية غير ناضجة 33   مياؿ إلى التممؾ 8
   متمركز حوؿ ذاتو 34   مزاجي 0
   عنيؼ 25   متعصب لمف ىـ مثمو 1
   محدود التفكير 23   اعتمادي 2
   وعيو لذاتو محدود 22   مفرط الحساسية 3
   اجتماعياغير ناضج  21   متقمب األطوار 4
   يفتقر لروح المبادرة 28   سريع التييج 35
   سريع االحباط 20   خجوؿ 33
   متيور 21   ال يتحمؿ المسؤولية 32
   عديـ القمؽ 22   قدرتو عمى التعميؿ محدودة 31
   متمرد 23   غير واضح التفكير 38


