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 الصم الةاقة بن مفهوم الذات والسلوك الةدواني لدى التاميذ

 البويرةم ي واية ـامتخصصة بالص مدرسـةة ميدانية للـدراس

 البويرة جامةة                         حـاج أحـمـد مـراد/ أ.  أ. بـوغـربـي حـمـد

 

 امـلخـص

السلوك الةدواني عند التاميذ الصم مفهوم الذات و استهدفت الدراسة التةرف على نوعية الةاقة بن 
 وفق بةض امتغرات الدموغرافية)مستوى تةليم اأب و اأم( مدرسة صغار الصم ابن سينا لواية البويرة

انتهج الباحث  ة،م اختيارهم بطريقة عمدي تلميذا ذكور و إناث 31قد ملت عينة البحث على و
خضاع عينة البحث مقياسي مفهوم الذات لصاحبه عواض بن امنهج الوصفي بأسلوبه امسحي من خال إ

و م استخدام   Bussعبارة بسيطة و مقياس السلوك الةدواني لـ 01حمد بن عويض احربي حتوي 
امتوسطات احسابية و ااحرافات امةيارية، مةامل اارتباط برسون.أظهرت نتائج الدراسة وجود عاقة 

بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني لةينة البحث و هذا ما يشر إى الصحة  سلبية ذات دالة إحصائية
النفسية الي يتمتع بها التاميذ الصم، و هذا ما يؤيد ما ذهبت إليه النظريات الظاهراتية من تأكيدها 

ه على مسؤولية الفرد عن إدراكه لواقةه، فسلوكه و استجابته للمواقف هي نتيجة لتصوراته و تفسرات
كما يدركها، فالذي حدد السلوك ي ضوء هذه النظرية هو اجال الظاهري أو عام اخرة فالفرد 
يكون أكثر توافقا عندما يتفق سلوكه مع مفهومه عن ذاته، كما أظهرت هذه الدراسة عدم وجود 

فاته الي هي تأثر مستوى تةليم اأب و اأم على سلوك التاميذ فالفرد هو امسئول عن سلوكه و تصر
انةكاس للصورة الي يكونها عن ذاته و عليه أوصى الباحث بضرورة بناء مناهج و برامج دراسية تقوم 
على تيسر توافق فـئـة الصم مع احياة الةادية، توعية اأسر و القائمن على تربية الصم بأهمية مفهوم 

ةرض ها ي احيط ااجتماعي الذي الذات الي يكونها الشخص عن نفسه من خال اخرات الي يت
يةيش فيه، إتاحة الفرصة لأشخاص الةدوانين للتنفيس و التفريغ عن طريق مارسة اأنشطة 
اهادفة)الرياضية، الفنية، هوايات(، التواصل مع امختصن ي ما يتم ماحظته على اأبناء من سلوكيات 

تدريب الكوادر الفنية و اإدارية ي امةاهد و الرامج للتغلب عليها و الطريقة الصحيحة ي مواجهتها، 
 على إتقان لغة التواصل)لغة اإشارة( للتمكن من التةامل مع الصم حتى ا جرح شةورهم.

 الكلمات الدالة:

 مفهوم الذات ـ السلوك الةدواني ـ التلميذ اأصم ـ امدرسة امتخصصة ي الصم)ابن سينا(.  
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Résumé 

Notre étude vise à identifier la qualité de la relation entre le concept de soi et le 

comportement de l’agressivité chez les élèves sourds de l’école spécialisée pour les 

sourds (Bouira) sous des variables démographiques niveau de scolarité des parents Le 

chercheur a utilisé la méthode descriptive sur un échantillon de 97 élèves des deux 

sexes Il s’est basé dans sa recherche sur une mesure de concept de soi et une mesure 

du comportement de l’agressivité de Buss laquelle mesure comprend quatre chapitres 
avec 29 questions.  Pour traiter les données, le chercheur à utilisé la moyenne 

arithmétique, l’écart-type, et le coefficient de corrélation  de Pearson. 

Les résultats ont montrés une relation négative significative entre le concept de soi et le 

comportement de l’agressivité chez les élèves sourds ce qui montre la bonne santé 
psychique des élèves dont l’estime de soi est très forte, une forte estime de soi favorise 

la réussite. Elle aide à prendre des risques, à chercher des solutions innovatrices, à 

faire preuve de ténacité et de persévérance. Ces attitudes mènent souvent à la victoire 

qui, à son tour, alimente à la fois la confiance et l’estime, cette étude à montrer aussi la 

non existence de l’impacte du niveau de scolarité des parents sur le comportement 

d’agressivité des élèves sourds de l’école spécialisée des sourds de Bouira.     

Le chercheur est parvenu, en fin de son parcours d’investigation, aux recommandations 

suivantes : 

- l’élaboration des méthodes et programmes adapte aux élèves sourds afin de faciliter 
leurs intégrations dans la société. 

- La sensibilisation des familles et de touts les secteurs en relation avec le milieu des 

élèves sourds de l’importance du concept de soi et l’estime de soi chez le sourd. 

Mots clés :   

-concept de soi – comportement d’agressivité – élève sourd – école spécialisée des 

élèves sourds.     
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 مقدمة: 

لةل امثل القائل " الصحة تاج فوق رؤوس اأصحاء ا يةرفه إا من يفتقدها" يدفةنا ميةا ان      
نتـوج من نستطيع بتاج الصـحة بةون اه و قوته، و من هنا جاء اهتمامنا بتقديم هذا البـحث. فهذا 

التوافـق اانفةالي الطفل الذي حرم نةمة السمع هل استطاع أن يتكيف مع اجتمع من حوله لتحقيق 
و ااجتماعي بينه و بن ذاته أوا ثم بينه و بن احيطن به من الةادين و غر الةادين، و هل 

 استطاع هذا اأصم حقيق التكيف امطلوب مع البيئة الي ينتمي إليها تةليميا.

خاصةَ ، وان يلةب مفهوم اأصم عن ذاته دورا هاما ي إصابته بااضطرابات السلوكية بصفة 
مشاعر اأصم اجاه ذاته هـي انةكاس مشاعر احيطن به اجاهه و جاه إعاقته والي تلةب دورا 
مباشرا عنده ي تكوين صورة ذهنية عن نفسه وهذه الصورة امختزنة ي أعماقه تؤثر بشكل 

عاقته وانـه اقل اجابي أو سلي إى ابةد احدود وعندما يسيطر على اأصم شةور بالنقص نتيجة إ
من اآخرين ليس ي الناحية الي يفتقدها فحسب وإما أيضا ي باقي اجوانب اأخرى من 
شخصيته عنـدها يرتـكـب سلوكيات يبتغي من ورائها الدفاع عن ذاته وكل هذا حدث نتيجة 

مراجع لاحباطات الي يتةرض ها من حوله وعـند الةـودة إى مكتبتنا الةربية للبحث عن ا
واأحاث الي كتبت ي الصم وما يرافقها من مشكات جد ولأسف جدبا ي هذا اميدان وان 
هذا اجانب حاجة إى مزيد من الدراسات الةلمية والنظرية لتبقى مرجةا هاما لكل من يتصدى 

ول هذه للتةامل مع هذه الفئة سواء كان أسرة أو مةلما أو باحثا أو مطلةا، إن دراسة أي حث ح
الفئة يتطلب ااحاطة اجيدة خصائصها كل هذه الةوامل جتمةة دفةتنا إى البـحث والتنقـيب 
اميداني للوصول إى دليل نظري مكن إن يكون مرجةا هاما ي التكيف ااجتماعي بن اأصم 

ي والبيئة الي ينتمي إليها كما مكننا من إقامة حوث حول دور النشاط البدني امكيف 
 التكيف ااجتماعي هذه الفئة.

 مشكلة الدراسة:. 2

يشكل التاميذ الصم فئة من فئات اجتمع هم متطلباتهم اخاصة مثل أقرانهم من الةادين،         
و تةد مشكلة الصمم صةوبة للتلميذ ي تفاعل الفرد مع اجتمع الذي يةيش فيه ما يؤثر على 

نفسه من خال عاقات متبادلة مع اآخرين.و ما أن مشاعر الطفل الصورة الي يكونها الفرد عن 
اأصم جاه ذاته تةتر انةكاسا مشاعر احيطن به جاهه و جاه إعاقته..فإن اأصم يكـون صورة 
ذهنية عن نفسه، و يكون هذه الصورة أهمية كرى ي بناء شخصيته، و على أساسها يكون 
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وكه بها إى أبةد احدود، و ي حالة شةور بالنقص لدى الفرد نتيجة مفهومه عن ذاته و يتـأثر سل
إعاقته، و الي توحي للفرد بأنه أقل من اآخرين ليس ي الناحية الي يفتقدها فحسب و إما ي 

 باقي اجوانب اأخرى و هذا حدث نتيجة أساليب امةاملة الي حظى بها من قبـل احيطن به.

من وجود دراسات حثية تناول بةضها مفهوم الذات و البةض اأخـر السلوك الةدواني على الرغم     
لدى الصـم إا أن البحوث الي تتةلق بدراسة الةاقة بن مفهوم الذات لدى التاميذ الصم تبقى قليلة 

دواني و من هنا ترز مشكلة الدراسة ي حاولة التةرف على الةاقة بن مفهوم الذات و السلوك الة
 لدى التاميذ الصم وفق بةض امتغرات الدموغرافية.

وبالتالي مكن صياغة مشكلة الدراسة احالية ي التةرف على الةاقة بن مفهوم الذات و السلوك 
 الةدواني لدى التاميذ الصم مدرسة صغار الصم ابن سينا لواية البويرة.

 :. تساؤات البحث1

 ب على التساؤات التالية:حاول هذه الدراسة أن جي

هل توجد عاقة بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني لدى تاميذ مدرسة صغار الصم " ابن  .2
 سينا" لواية البويرة.

 هل توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني باختاف مستوى تةليم اأب. .1

 ختاف مستوى تةليم اأم.هل توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني با .3

 . هدف الدراسة: 3

 إى حقيق اهدف الرئيسي التالي: هذه الدراسة تهدف       

التةرف على الةاقة بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني لدى التاميذ الصم مدرسة صغار الصم 
 لواية البويرة.

 و مكن إجاز أهداف الدراسة مايلي:

 . الكشف عن مفهوم الذات لدى الصم.2   

. التةرف على مدى انتشار مشكلة السلوك الةدواني لدى التاميذ الصم مدرسة صغار 1   
 الصم"ابن سينا".
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. التةرف فيما إذا كان هناك فروق بالسلوك الةدواني بن التاميذ تبةا مستوى تةليم اأب و 3   
 اأم.

 ذات مكن تطبيقه على فئة الصم هذه الدراسة.. إعداد مقياس مفهوم ال0  

 . إعداد مقياس للسلوك الةدواني مكن تطبيقه على فئة الصم هذه الدراسة.1  

 . التوصل إى بةض التوصيات من خال نتائج الدراسة هذا اموضوع.8  

 . الفرضيات:0

ك الةدواني لدى تاميذ مدرسة توجد عاقة اجابية ذات دالة إحصائية بن مفهوم الذات و السلو. 2
 . œ=0,05صغار الصم عند 

توجد فروق ذات دالة إحصائية بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني باختاف مستوى تةليم . 1
 اأب. 

توجد فروق ذات دالة إحصائية بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني باختاف مستوى تةليم . 3
 اأم.

 :. أهمية الدراسة1

البيئة الربوية الةربية بوجه عام و البيئة اجزائرية بوجه خاص تفتقر إى وجود أدوات القياس      
الازمة لتقويم الةديد مـن اجوانب الربوية و النفسية، تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تهتم 

سات النفسية ي بدراسة بةض اخصائص النفسية للصم وذلك مساعـدة الباحثن وامهتمن بالدرا
التةرف على بةض اجوانب الشخصية لدى اأصم مساعدة امةلمن والقائمن على تلك الفئة ي 

 كيفية التةامل مع احاات الفردية.

 :. منهج الدراسة8

امنهج هو الوسيلة الي يستخدمها الباحث لتناول الظاهرة من حيث ماحظتها و التحدث عنها ما     
ـها وتفسرها ونظرا لتةدد امناهج ي إجراء البحوث ي الةلوم اإنسانية فان طبيةة يساعد على فهم

وموضوع الدراسة واهدف منه هو الذي حدد نوع البيانات امراد مةها وطبيةة امنهج امستخدم ي 
و السلوك إجراء الدراسة ااستةانة بامنهج الوصفي مناسبته ي التةرف على الةاقة بن مفهوم الذات 

 الةدواني لدى التاميذ الصم.
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 :. عينة الدراسة2.8

موزعن على مستوين من  31تاميذ مدرسة صغار الصم "ابن سينا" من الذكور و اإناث و عددهم 
التةليم، اابتدائي و امتوسط يسبق مرحلة التطبيق تدوم سنتن اكتساب نطق احروف و 

وين متابةة شبه تكوين متخصص ي خصصات متةددة الكلمات، وختم مرحلة ما قبل التك
أجل إعدادهم مهنيا لالتحاق مراكز التكوين امهي، هذا دليل على توجه التةليم باجزائر 

 لةملية دمج التاميذ ذوي الفئات اخاصة مدارس التةليم الةام و مراكز التكوين امهي.

 

 ةينة حسب اجنس: توزيع ال2توزيع الةينة:  جدول رقم  2.2.8

 الةينة                  

 اجنس

 النسبة امئوية الةدد

 ℅11 10 ذكور

 ℅01 03 إناث

 ℅244 31 اجموع
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 : يوضح توزيع الةينة حسب امستوى التةليمي لأب و اأم1 جدول رقم

 تةليم اأم تةليم اأب 

 النسبة الةدد النسبة الةدد امستوى التةليمي

 25,77 11 3 , 10 24 أمي

 34,02 33 30,97 34 ابتدائي

 23,71 13 37,11 38 متوسط

 13,40 23 15,46 21 ثانوي

 3,09 43 6,18 48 جامةي

 ℅100 31 100℅ 31 اجموع

 

يتضح من اجدول السابق أن مستوى تةليم أولياء اأمور جتمع الدراسة منخفض حيث أن 
مستوى تةليمهم من امتوسط فأقل، كما أن تةليم اأمهات يةد منخفضا حيث أن  ℅80,94

 مستوى تةليمهم من امتوسط فأقل. ℅ 83,5أكثر من 

 :. أدوات الدراسة1.8

 :                       . مقياس مفهوم الذات2.1.8

، مقياس learyس بةد اإطاع على بةض امقاييس اخاصة مفهوم الذات للةادين )مقيا       
تنسي امرجـم، و مقياس برسون امرجم( م اختيار مقياس من الةربية السةودية لصاحبه عواض بن 

 عبارة بسيطة. 01حمد بن عويض احربي ماءمته موضوع الدراسة حتوي 

 اخصائص السيكومرية للمقياس 

ة من احكمن من أساتذة علم :      م عرض امقياس بصورته اأولية على جموعصدق امقياس
النفس مةرفة مدى قياس هذه اأداة مفهوم الذات  و قد اتفق ميع احكمن بان الةبارات تقيس ما 

                                   %                                                                                        244% إى 14وضةت أجله حيث بلغت نسبة ااتفاق من 
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و كذلك م عرضه على نفس احكمن مةرفة مدى وضوح الةبارات لغويا و كانت نسبة ااتفاق 
 %.244% إى 14بن احكمن على وضوح بنود امقياس تراوح بن 

 ثبات امقياس:

 نفس وي اأفراد نفس على تطبيقها أعيد ما إذا النتائج نفس اأداة تةطي أن الثبات يةي و

 .19اأول التطبيق ظروف
طريقة التجزئة النصفية وهذا بتقسيم بنود امقياس إى بنود زوجية و أخرى فردية و من  م استةمال

 ما يدل على ثبات امقياس .  0,80ثم حساب مةامل ثبات امقياس والذي كانت نتيجته 
 . مقياس السلوك الةدواني:1.1.8

و عربه كل من  Buss 2331اعتمدت هذه الدراسة مقياس السلوك الةدواني الذي أعده      
، و قد م إجراء التةديات الازمة عليه لياءم تطبيقه على 2331مةتز عبد اه و صاح أبو عباه 

 التاميذ الصم لكي تكون اإجابة على امقياس من قبل امةلمن، نظرا لةدم توفر مقياس مائم
 تطبيقه على التاميذ الصم.

الةدوان اللفظي ، الةدوان البدنيبند موزعة على أربةة حاور هي  34يتكون امقياس من  
 .الةداوة، الغضب، اإشاري

 اخصائص السيكومرية للمقياس 

حتى يائم فئة الصم م عرض  بةض التةديات الازمة على امقياس إجراء بةدصدق امقياس:
جموعة من اأساتذة و اخراء ي علم النفس مةرفة مدى مائمة هذه التةديات و امقياس على 

 اقراح تةديات أخرى م تقنن امقياس و إعداده ما يائم فئة الصم  

 تطبيقها أعيد ما إذا النتائج نفس اأداة تةطي أن أيضا الثبات يةي و ثبات امقياس:

 اللجوء م الذي اخيار هو وهذا اأول، التطبيق ظروف نفس وي اأفراد نفس على

تاميذ ثم أعدنا  24على جموعة متكونة من  القياس أداة طبقنا حيث (test-retest)إليه 
 الذي البسيط اارتباط حساب مةامل عليها احصل النتائج وعوجتالتطبيق على نفس اجموعة 

 ما يدل على درجة ثبات كبرة. 0,78حصلنا على مةامل يفوق  برسون ارتباط باسم يةرف

                                                           
   193 ص ر 1995 ر ا قايلل ر1 ج ضا لءالءلر ا ربنءل ا للرءل فه ضا لقضء، ا قءال: حلانءو ،رحه محمب -  19
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 . استمارة البيانات اأولية:3.1.8

: يتدرج إى مس مستويات و تنحصر الدرجات الي حصل عليها مستوى تةليم اأب )ولي اأمر(
 درجات متدرجة من اأدنى إى اأعلى. 1إى  2امفحوص ي هذا البند من

يتدرج إى مس مستويات و تنحصر الدرجات الي حصل عليها امفحوص ي مستوى تةليم اأم: 
 درجات متدرجة من اأدنى إى اأعلى. 1إى  2هذا البند من

 : . أساليب التحليل اإحصائي0.1.8

لي م استخدام ي حليل بيانات الدراسة جموع من اأساليب و ااختبارات اإحصائية ا        
 تناسب الدراسة منها:

 ـ التكرارات و النسب امئوية

 ـ مةامل الثبات برسون باستخدام طريقة إعادة ااختبار

 ـ امتوسط احسابي و ااحراف امةياري

 ـ اختبار )ت( مةرفة دالة الفروق بن التاميذ ي كل من مفهوم الذات و السلوك الةدواني

مةرفة دالة الفروق بن التاميذ الصم ي كل من  One way Anovaـ حليل التباين اأحادي 
مفهوم الذات و السلوك الةدواني تبةا للخصائص الدموغرافية لةينة الدراسة)مستوى تةليم اأب و 

 اأم(.

 حليل النتائج: .3.8

 : هل توجد عاقة بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني لدىالتساؤل اأول

 صغار الصم ابن سينا؟الصم مدرسة التاميذ 

و للتةرف على الةاقة بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني بن التاميذ الصم م استخدام مةامل  
 اارتباط برسون
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 : يوضح مةامل اارتباط برسون بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني3جدول رقم 

 السلوك الةدواني 

 

 مفهوم الذات

 مستوى الدالة قيمة مةامل اارتباط

**-0,548 0,05 

من اجدول السابق يتبن لنا أنه توجد عاقة ارتباطية سالبة ذات دالة إحصائية بن مفهوم الذات و  
أي كلما ارتفع مستوى مفهوم  السلوك الةدواني لدى التاميذ الصم مدرسة صغار الصم ابن سنا

الذات لدى التاميذ الصم اخفض السلوك الةدواني لديهم، فاأصم يتميز بذات واقةية تتناسب مع 
ما خفض  السام والوئام مع نفسه وبيئتهإمكانياته هذه الذات الواقةية تسمح لأصم من حقيق 

 له من السلوك الةدواني    .

قة جدر بنا التةرف على الةاقة بن مفهوم الذات و كل بةد من و للتفصيل أكثر ي هذه الةا
 أبةاد السلوك الةدواني

 : يوضح الةاقة بن مفهوم الذات و كل بةد من أبةاد السلوك الةدواني  0جدول رقم                 

  

 أبةاد السلوك الةدواني 

 مفهوم الذات

 قيمة مةامل اارتباط

 0,516-** الةدوان البدني

 0,571** عدوان لفظي)اشاري(

 0,550-** الغضب

 0,553-** الةداوة

 0,05** دالة عندما يكون مستوى الدالة أقل من أو يساوي           

و بدراسة اجدول يتبن وجود عاقة سلبية بن مفهوم الذات و أبةاد السلوك الةدواني عدا الةدوان 
يفهم منها التةبر عن الةدوانية جاه اآخرين و لكنها دليل على اللفظي فإن الةاقة اجابية ا 

 الصحة النفسية اجيدة من خال توكيد الذات.
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 : هل توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب مستوى تةليم اأبالسؤال الثاني

 لإجابة على هذا التساؤل م استخدام:       

 اين بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب تةليم اأب.ـ اختبار )ف( لتحليل التب

 مةرفة دالة الفروق. One way Anovaـ حليل التباين اأحادي 

: يوضح مقدار التباين بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب امستوى التةليمي 1جدول رقم 
 لأب.  

مقدار 
 التباين

مج 
 امربةات

درجة 
 احرية

 متوسط
 امربةات

 الدالة pقيمة  قيمة ف

  0,841 4 3,363 بن)مج(

1,793 

 

0,135 

 

 0,469 74 34,706 داخل)مج( غر دال

  78 38,070 اجموع

يتبن من خال اجدول عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بن التاميذ الصم ي السلوك   
الةدواني حسب مستوى تةليم اأب و تةتر قيمة )ف( غر دالة، و بذلك مكن القول بأن تةليم اأب 

الي ليس له تأثر على السلوك الةدواني لأبناء و إما الذي حدد سلوك هذا اأصم هو الصورة 
يكونها عن نفسه و ما مدى ماءمتها لواقةهم كما حدد هذا السلوك الصورة الي ينقلها هم 

 احيط ااجتماعي الذي يةيشون فيه.

 : هل توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب مستوى تةليم اأمالسؤال الثالث

 لإجابة على هذا التساؤل م استخدام:

 ( لتحليل التباين بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب تةليم اأم.ـ اختبار )ف

 مةرفة دالة الفروق. One way Anovaـ حليل التباين اأحادي 

: يوضح مقدار التباين بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب امستوى التةليمي 1جدول رقم 
 لأم. 
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مقدار 
 التباين

مج 
 امربةات

درجة 
 احرية

متوسط 
 امربةات

 الدالة pقيمة  قيمة ف

  0,744 4 2,975 بن)مج(

1,560 

 

0,194 

 

 0,477 74 35,269 داخل)مج( غر دال

  78 38,244 اجموع

يتضح من اجدول السابق أنه ا توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب مستوى 
غر دالة لذلك مكن القول بأن التاميذ الصم متقاربن ي السلوك  تةليم اأم، حيث أن قيمة )ف(

الةدواني حسب مستوى تةليم اأم، و ليس لتةليم اأم تأثر على ارتكاب اأبناء للسلوك الةدواني و 
إما الذي حدد سلوك هذا اأصم هو الصورة الي يكونها عن نفسه و ما مدى ماءمتها لواقةهم 

 سلوك الصورة الي ينقلها هم احيط ااجتماعي الذي يةيشون فيه.كما حدد هذا ال

 :مناقشة النتائج .0.8
 لقدت أظهرت هذه الدراسة أن هناك عاقة ارتباطية ذات دالة سالبة بن

و هذا  0,05مفهوم ذات و السلوك الةدواني لدى التاميذ الصم ذو دالة إحصائية عند مستوى     
ما يشر إى الصحة النفسية الي يتمتع بها التاميذ الصم، و هذا ما يؤيد ما ذهبت إليه النظريات 
الظاهراتية من تأكيدها على مسؤولية الفرد عن إدراكه لواقةه، فسلوكه و استجابته للمواقف 

ظرية هو هي نتيجة لتصوراته و تفسراته كما يدركها، فالذي حدد السلوك ي ضوء هذه الن
اجال الظاهري او عام اخرة فالفرد يكون أكثر توافقا عندما يتفق سلوكه مع مفهومه عن 

 ذاته. 

فاأشخاص الذين يتمتةون مفهوم ذات عال تنخفض لديهم السلوكات الةدوانية نظرا اتزانهم 
 اانفةالي وثقتهم بأنفسهم واتفاقهم مع اجتمع الذي ينتمون إليه .

راسة م جد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب تةليم اأب واأم، كما أن الد
 مكن تلخيص النتائج الي م التوصل إليها ي النقاط التالية:

بن مفهوم الذات و السلوك الةدواني  0,05توجد عاقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  .2
 البويرة. لدى التاميذ الصم مدرسة صغار الصم لواية
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 ا توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب تةليم اأب. .1

 ا توجد فروق بن التاميذ الصم ي السلوك الةدواني حسب تةليم اأم. .3

 . التوصيات:1.8

 بناء مناهج و برامج دراسية تقوم على تيسر توافق فـئـة الصم مع احياة الةادية. .2

على تربية الصم بأهمية مفهوم الذات الي يكونها الشخص عن  توعية اأسر و القائمن .1
 نفسه من خال اخرات الي يتةرض ها ي احيط ااجتماعي الذي يةيش فيه.

إتاحة الفرصة لأشخاص الةدوانين للتنفيس و التفريغ عن طريق مارسة اأنشطة  .3
 اهادفة)الرياضية، الفنية، هوايات(.

 ما يتم ماحظته على اأبناء من سلوكيات للتغلب عليها و الطريقة التواصل مع امختصن ي .0
 الصحيحة ي مواجهتها

تدريب الكوادر الفنية و اإدارية ي امةاهد و الرامج على إتقان لغة التواصل)لغة اإشارة(  .1
 للتمكن من التةامل مع الصم حتى ا جرح شةورهم.

 

 

 

 

  


