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لدى االطفال ضعاف  عدوانفاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في خفض ال
 السمع

 هدى علي عبدالله ابراهيم :الباحثة 

اف السمع من خالل علدي االطفال ض خفض العدوان يهدف البحث الي:المستخلص: 
 استمرارية فاعليته . التحقق منو  برنامج قائم علي الذكاءات المتعددة.

 ،   8 -6اطفال ضعاف سمع تتراوح اعمارهم من  01على  البحثاشتملت عينه 
 المنهج شبه التجريبي ذو ( ديسبل ، وقد تم استخدام01-52تترواح نسبة سمعهم بين ) 

 .  لمجموعة الواحدة  ل التصميم التجريبي

تعريب مقياس ستانفورد بينية  الصورة الخامسة للذكاء اعداد) جال ه،  - ادوات البحث:
 ..(5110) فالنتينيا الصايغاعداد مقياس العدوان  -(5100وتقنين  صفوت فرج ،

برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في خفض العدوان لدى االطفال ضعاف السمع  -
 . )أعداد الباحثة(

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب  -0: فروض البحث      
قائم علي  تطبيق برنامجلدرجات  االطفال ضعاف السمع في القياسين القبلي والبعدي 

 اس البعدي.يفي اتجاه الق العدوانالذكاءات المتعددة علي مقياس 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب  درجات االطفال ضعاف  -5

قائم علي الذكاءات المتعددة علي  تطبيق برنامجي لع في القياسين البعدي والتتبعالسم
 .بعد مرور شهر من القياس البعدي  العدوانمقياس 

 ./ ضعاف السمع  العدوان:  الذكاءات المتعددة / الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

Faculty of Education for Early Childhood 

Department of Psychological Sciences 
Researcher name: Hoda Ali Abdalla Ebrahim 

Study Title: Effectiveness of Multiple Intelligences program to 

Alleviate Aggressive behavior among children with hard of hearing. 

Study area: Department of Psychological Sciences, Education 

for Early Childhood College, Cairo University. 

Abstract 

Study Aim: The present study aimed to Alleviate Aggressive 

behavior among children with hard of hearing. with Multiple 

Intelligences, In addition it aimed at identify of continuation 

Effectiveness of Multiple Intelligences program to Alleviate 

Aggressive behavior among children with hard of hearing. the 

study sample consisted of 10 children with hearing impaired 

children, years ranged between (6:8) The researcher used the semi-

experimental, one group only. 

The study tools are: 

1- Estanford - bineh Scale version 5 (Farg, 2011) . 

2- Aggressive behavior scale for hard of hearing children by 

Valantina El Sayegh 2001. 
3- Multiple Intelligences program  (Prepared by the researcher).  

Study Results: Reached to the following: 

1. There are statistically significant differences between the 

middle grades of children with hard of hearing in the experimental 

group in the pre- and post-measurements to apply the concepts 

of Multiple Intelligences on the scale of Aggressive behavior in 

favor of the post- Measurement after the sessions of the 

program. 

2. There are no statistically significant differences between the 

middle grades of children with hard of hearing in the experimental 

group in the post- and control-measurements to apply the 

concepts of Multiple Intelligences on the scale of Aggressive 

behavior after a month of the post- Measurement in the program. 

Keywords:    Multiple Intelligences - Aggressive behavior - hard of 

hearing. 
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 :لبحثامقدمة 

تعتبر فئة اإلعاقة السمعية إحدى الفئات الخاصة التي تزايد االهتمام بتوفير الرعاية التربوية لها  
بصورة ملحوظة، ولم يقتصر ذلك على المعاقين سمعيا في مراحل التعليم المدرسي فحسب، بل  

زال ولكن ما، امتد أيضا ليشمل مرحلة ما قبل المدرسة وفي مختلف جوانب العملية التعليمية 
يعاني المعاق سمعيا من مشكالت عدة تؤثر سلبا على كافة جوانب حياته اللغوية  والسلوكية  

ولو خصصنا بالذكر اإلعاقة السمعية )فئة ضعاف السمع( كنموذج من واإلجتماعية  والنفسية، 
أكثر اإلعاقات التي تمثل تحديا كبيرا وصدمة شديدة بالنسبة لصاحبها وأسرته والمجتمع ككل 

ذلك لما تفرضه اإلعاقة من قيود ومشكالت نفسية كبيرة نتيجة الشعور بالعجز والقصور وعدم و 
 ، عدوانية ميول لديها الفئة هذه يجعل مما،  القدرة على التواصل اللفظي الجيد مع اآلخرين

نتيجة لسوء معاملتهم من المحيطين بهم، فهم يعاملونهم معاملة مخنلفة عن أقرانهم وال يتيحون 
لهم فرص الحياة اليومية الطبيعة؛ مما يزيد شعورهم بالقلق ويضاعف من إحساسهم  بالحرمان 

العاطفي الذي ينعكس في سلوكهم تجاه كل ما يحيط بهم، فغالبا ما يشعر هؤالء  األطفال 
باط وعدم القدرة على مواجهة مطالب الحياة، وأن تصبح عالقاتهم اإلجتماعية  محدودة، باإلح

بالشراسة   وهذا ما يدعو بأن يتسم سلوكهم ،   وإدراكاتهم وتصوراتهم فقيرة وضعيفة ومشوشة
 .والعدوانية  تجاه من حولهم 

 :البحثمشكلة 

المباشر بمدارس األمل للصم من خالل عمل الباحثة ف مجال التربية الخاصة واحتكاكها 
في هذه ي منها المدرسين العاملين وضعاف السمع، ال حظت أن المشكلة الكبرى التي يعان

إلى عدم االتزان لسريع لدى هؤالء الفئة باإلضافة المدرسة هي مشكلة السلوك العدواني والغضب ا
مع المعاقون سمعيا مجتت السلوكية منتشرة بشكل كبير فى االنفعالى، حيث إن هذه المشكال

وعدم قدرتهم على التفاعل بالنقص والدونية هم يواجهون تحديات كبيرة وضخمة ويشعرون نال
أقرانهم أو من المجتمع من حولهم مما هم، مع تعرضهم للسخرية أو النقد بشكل حيوي مع أقران

والبرامج  والخدماتاألنشطة   تقديم من بد ال لذلك .في نوبات غضب وعدوان مستمرة يدخلهم 
التي يحتاجها الطفل واألسرة من خالل برامج وقائية نمائية وعالجية هدفها تحقيق قدر جيد من 
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 المجاالتالتوافق النفسي واالجتماعي للطفل واألسرة وزيادة رفع إنتاجيتهم ودافعيتهم في مختلف 
على الذكاءات برنامج قائم  باعداد الباحثة قامت لذلك للتقليل من السلوك العدواني لديهم 

 .المتعددة في خفض العدوان لدى االطفال ضعاف السمع

 :وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت األتية

ما فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في خفض العدوان لدى االطفال ضعاف  -0
 السمع؟

 هل تستمر فاعلية البرنامج خالل فترة المتابعة؟ -5

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى: 

اف السمع من خالل برنامج قائم علي علدي االطفال ض خفض العدوان العمل علي  -0
 الذكاءات المتعددة.

 خفض العدوانقائم علي الذكاءات المتعددة في  التحقق من فاعلية برنامج  -5
 لدى االطفال ضعاف السمع.

خفض فاعلية برنامج قائم علي الذكاءات المتعددة في  استمرارية التحقق من -3
 لدى االطفال ضعاف السمع. العدوان

 أهمية البحث:

 االهمية النظرية :

القاء الضوء علي االطفال ضعاف السمع باعتبارهم فئة تستحق المزيد من الدراسة  -0
 واالهتمام.

ونظرياتها وتطبيقاتها   تناول البحث الذكاءات المتعددة االسهام النظري من خالل  -5
لدى األطفال ضعاف السمع، ألن دراسة هذا المتغير وما  خفض العدوان واهميتها في

 .يقف خلفه من عوامل توفر فهمًا أفضل للتعامل مع هؤالء األطفال 
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 خفض العدوانتشجيع التربويين والمهتمين باألطفال ضعاف السمع وتدريبهم على  -3
 لدى األطفال ضعاف السمع.

 :همية التطبيقية اال

  برنامج قائم علي الذكاءات     وأعدادواحتياجاتهم  دراسة فئة األطفال ضعاف السمع
 االطفال ضعاف السمع. هملدى األطفال ضعاف السمع لدي خفض العدوانالمتعددة 

  خدمة القائمين علي المجال من خالل التوصيات المقترحة في توجيه العاملين مع هذه
 لخدمتهم .  برامجالفئة في وضع 

 مفاهيم ومصطلحات البحث: 

 sMultiple Intelligenceالذكاءات المتعددة: 

بأنه مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد على حل المشكالت   ايضا جاردنر ايعرفه
التي تواجهه، أو أن يشكل منتجات لها مكانة في محيط ثقافي ما أو هذه القدرات في سبعة 

 الذكاءات في:  ثم أضاف لها ذكائين  وتتمثل هذه  ذكاءات أساسية
الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء البصري المكاني، الذكاء الجسمي 
الحركي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعى، الذكاء 

                                                             الوجودي. 
(Armstrong, l999 ) 

 : العدوان

انه مجموعة ميول فطرية ومكتسبة تدفع الطفل الي   علي العدوانيتعريف السلوك تم 
  تحطيمسلوك المعارضة والتحدي و االعتداء اللفظي والجسدي على االطفال االخرين او 

ممتلكاتهم ، وتظهر السلوكيات العدوانية على الطفل من خالل تصرفات ملموسة  او خالل 
 (21: 5102، عارفة كنعان ، يعقوب)غسان                         .مخيلتةاشياء تمر في 
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 ضعاف السمع: 

يعرف األطفال ضعاف السمع على أنهم : أولئك األطفال الذين لديهم قصور سمعي أو 
سمعية ومع ذلك فإن حاسة السمع لديهم تؤدى وظائفها خالل الحياة العادية، كما يمكنهم  بقايا

تعلم الكالم واكتساب المعلومات اللغوية اعتمادا على ما تبقى لديهم من بقايا سمع سواء باستخدام 
            المعينات السمعية أو بدون استخدامها.

 (.622، 6102)سومة أحمد الحضرى،                                       

 : حدود الدراسة

 قنا.مدرسة االمل للصم وضعاف السمع محافظه  الحدود المكانية:  

 اشهر  ثالثةجلسة في مدة  08وعددها  تم تطبيق جلسات البرنامج  :  :ةالحدود الزمني 
بواقع اربعة جلسات في االسبوع بواقع جلسة واحدةة في كل يوم تطبيق وكان زمن الجلسة 

 .( دقيقة02)

  8 -6اطفال ضعاف سمع تتراوح اعمارهم من  01على البحث اشتملت عينه الحدود البشرية:  
تترواح نسبة  وليس لديهم اي اعاقات اخري  من االطفال المترددين على المدرسة بدون انقطاع

 . ديسبل  (01-52سمعهم   بين ) 

 اطار نظري ودراسات سابقة للبحث:

 اإلعاقة السمعية: 

ن اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي مصطلح  عام يغطي مدى واسع من درجات فقدان ا
السمع يتراوح من حيث الحدة بين الصمم أو الفقدان  الشديد الذي يؤدي إلى عجز اإلنسان عن 

تعلم الكالم واللغة، والفقدان  الخفيف الذي اليعوق عملية  تعلم الكالم واللغة  السمع ويعوق عملية
 (  ٥١٠٢الداهري، صالح )                                                      وفهم الحديث.
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 ضعاف السمع: 

أن التقبل إذا كان له أهمية بالنسبة لذوى اإلعاقة فإنه يكون هاما لدى المعاقين سمعيا 
الذين يفتقدون اإلحساس بهذا التقبل على مستوى التواصل اللفظي، ومن ثم لم يبقى لهم سوى 
اإلحساس على مستوى التواصالت غير اللفظية، ويشير إلى أن أداء المعاق سمعيا وطريقة 

انه من استخدام اللغة يجعالنه يبدو غريبا ومختلفا عن اآلخرين إذا ما قورن تصرفاته وحرم
بالطفل العادي الذي يستحوذ على انتباه اآلخرون وقد يؤثر هذا الشعور  باالختالف على مفهوم 
الذات لدى المعاق سمعيا مما يجعله يتجه إلى العزلة واالبتعاد عن  نظرات االستغراب والدهشة 

            تي يبديها اآلخرين تجاهه . أو الشفقة ال

 (.٠١١: ٠٩٩١القذافى  رمضان)                                              

تلك االعاقة التي تشير إلى سمع ضعيف أو فقد جزئي من القدرة على السمع إلى درجة 
أن الفرد يحتاج في تعليمه إلى ترتيبات خاصة او تسهيالت ليست ضرورية في كل المواقف 

            التعليمية، وهو قادر على النطق بنسبة تتناسب مع درجة اإلعاقة ومرحلة اإلصابة 

 (. 02، 6112)عصام حمدي الصفدي،                                            

 العدوان : 

،  وذلك نظرا الن السلوك لهالباحثون على تعريف محدد  يتفقختالف التعريفات لم ال نظرا
السلوك ايضا، فمن تعريفاته انه العدواني سلوك معقد واسبابه كثيرة و متشابهه وتصنيفاته عديدة 

او  لفظيا او ممتلكاتهم  اما بدنياباالشخاص االخرين ، او   االذيايقاع  اليالذي يتجه صاحبه 
 باي طريقة اخرى.

 .(025، 5100)دينا محمد ،                                                           

السيطرة من خالل القوة ، او و يعرف ايضا بانه سلوك يهدف الى احداث نتائج تخريبية مكروهه 
 على انه عدوان.          اجتماعياوهذا السلوك يعرف  ،الجسدية او اللفظية على االخرين 

 .( 0 21، 5100) الزهراء رشاد،                                                  
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الهجوم  صور من صورةهجوما وفعل معين ممكن ان يتخذ اية  انهايضا على  العدوانيعرف 
المادي والجسدي في طرف والهجوم اللفظي في الطرف االخر ، وهذا السلوك يمكن ان تتخذ 

 .(233، 5102، احمدضد اي شخص او اي شيء                                    )منى 

 نمو الطفل وخاصة في سنة الثاني تتحول مع  متعلمة انفعالية استجابةو يتم تعريفه ايضا انه  
                                         .(002، 5106)سهير كامل .   الحاجات باشباع شرطيا ارتباطا الرتباطهاعدوان وظيفي الى 

الطفل بنفسة او باالخرين سواء كان هذا االذى بدنيا او   يلحقهبانه اذي مقصود  العدوان عرف 
 .     ذاتهاوغاية  في   وسيليا، ، صريحا او ضمنيا  مباشرااو غير  مباشرامعنويا 

 .(5102،العبيدي) بشري                                                         

 : العدوانيانواع السلوك 

 :يليفي ما  هصنف العنوان الى انواع واشكال مختلفة سنعرض 

العدوان اللفظي : عندما يبدا الطفل الكالم فقد يظهر نزوعة نحو العنف بصورة الصياح او  -0
 .وغيرهاالقول او السباب 

: يستخدم بعض االطفال االشارات مثل اخراج اللسان او حركة  اشاري عدوان تعبيري او  -5 
 قبضة اليد على اليد االخرى المنبسطة وربما البصاق .

:  يستفيد بعض االطفال من قوة اجسامهم وضخامتها في واجزائةالعدوان العنيف بالجسم  -3
انفسهم ببعض االطفال ويستخدم بعضهم يدية واحيانا يستخدمون االظافر   او صدمانفسهم  القاء

 واالرجل والراس .

ي سلوك عدوان الخالف والمنافسة : غالبا ما يكون السلوك العدواني في حالة عابرة ف -0
االطفال نتيجة الخالف اثناء اللعب او المنافسة والغيرة والتحدي اثناء الدراسة وبعض المواقف 

 .االطرافتنتهي نوبة العدوان بالخصام والتباعد بين  مااالجتماعية وعادة  
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: ويوجهه الطفل مباشرة الى مصدر االحباط وذلك باستخدام القوة الجسدية المباشرالعدوان  -2 
      (Lara, Diago, Belmont, Abreu & Souza, 2000) .وغيرهاتعبيرات اللفظية او ال

                         

العدوان غير المباشر : ربما يفشل الطفل في توجية العدوان مباشرة الى مصدرة االصلي   -6 
 خوفا من العقاب او نتيجة االحساس بعدم الندية.

واحد.طفل مستهدفا ايذاء شخصا العدوان الفردي : ويوجة ال  -2  

                                .                                            شخصالعدوان الجماعي : يوجة هذا العدوان ضد شخص او اكثر من   -8 
 (.056،5102،السيد  ة)ماجد

ان العدوانية عند بعض االطفال المضطربين سلوكيا قد تتجه نحو الذات و تهدف   الباحثة وتري 
تمزيق الطفل لمالبسة وضرب راسة بالحائط او حرق ، ك بهاالى ايذاء النفس وايقاع الضرر 
 .العدوانالطفل يتعلم الوصول الى اهدافة عن طريق ف ،اجزاء من جسده او لطم الوجه 

 اسباب السلوك العدواني لدي الطفل المعاق سمعيا: 

 التقليد والمحاكاة.  -0

 السمات الشخصية.  -5

 التعرض المستمر لالحباط .  -3

 العدوان.  تدعيم  -0

 .( 022،5100ا عبد العزيز، ه) م                    العاطفي.  الحرمان  -2 

 لزائدة . التدليل و الحماية ا -6

 .(018،  016: 5112)محمد قاسم،               الشعور بالنقص .                  -2
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 الذكاءات المتعددة لجاردنر:

 (٠٩٩١ )Gardner  في  ٠٩٩١ألول مرة في عام  اسس نظرية الذكاءات المتعددة
ذكاءات"، كتابه: " أطر العقل " ونقد فيه االتجاه التقليدي لتعريف الذكاء، مستخدما عبارة " 

يأخذ بعين االعتبار سوى  وال  مبتعدا عن حصر األفراد في ذكاء فردي قابل للقياس الكمى
القدرات اللغوية والقدرة المنطقية الرياضية ويغفل عن قدرات أخرى لدى المتعلمين. وقد نفى 

دنر يرى جار  ، كما  التعليمجاردنر أن يكون الذكاء قيمة ثابتة وغير قابل للتطوير عن طريق 
 ضمن نظريته أن الذكاء ليس ثابتا وإنما يمكن زيادته بالتدريب والتعلم.

Deng, 2004)) 
 مبادئ تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة :

لضمان فعالية تطبيق هذه النظرية بالمراكز المختصة يجب على المربي أن يراعى  
 االعتبارات التالية:

  تنويع األنشطة بالقسم حتى توظف الذكاءات المتعددة، وتشجيع التالميذ على العمل
 التعاوني والفردي لدعم الذكاءات الذاتية واالجتماعية لديهم. 

 .االهتمام بكل الذكاءات لدى المتعلمين حتى يتم دعمها وإبرازها 
 تشجيع المتعلمين على توظيف الذكاءات التي يمتلكونها أثناء تعلمهم. 
 .اشتمال عملية التقييم كل أنواع الذكاءات لدى المتعلمين 

                                                   Hdaddad, 2013)) 
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مجموعة الذكاءات  الذكاءات المتعددة إجرائًيا بأنهابعد عرض التعريفات السابقة تعرف الباحثة 
متفاوتة، وبالتالي يمكن أن يتميز طفال في التي يمتلكها األطفال ضعاف السمع ولكن بدرجات 

الذكاءات التي يمتلكها بدرجات   ذكاء واحد أو أكثر منها، كما يمكن تطوير مهاراته في أنواع
يمكن ، كما  متفاوتة وفق برامج تدريبية معينة لمواجهة مختلف الصعوبات الناتجة عن االعاقة.

إثرائها  وتنميتها  لدى  الطفل  من  خالل  خطط  وبرامج  تريوية  عن  طريق  التركيز    على  
 نواحي  القوة  دون  نواحي  الضعف  والقصور.    

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت الذكاءات المتعددة والسلوك العدواني مع 
بعنوان فاعلية برنامج ارشادي  5118محمد طة  في دراسة قام بهاالمعاقين سمعيا ف

لتنمية الذكاء الوجداني في خفض العدوانية لدى االطفال ضعاف السمع الى تنمية الذكاء 
الوجداني في مرحلة الطفولة والتحقق من فعالية ذلك البرنامج في خفض العدوانية لديهم 

بينية للذكاء ، طفال من الذكور ، تطبيق مقياس ستانفورد  51وتكونت عينة الدراسة من 
، مقياس  الوجدانيةتوصيف الحالة  استمارةاستمارة توصيف االطفال ضعاف السمع ، 

الذكاء الوجداني لالطفال ضعاف السمع وتوصلت الدراسة الى فعالية البرنامج االرشادي 
في تنمية الذكاء الوجداني لدي عينة الدراسة التجريبية و استمرار هذة الفعالية الى فترة 

 ابعة.المت

بعنوان فعالية برنامج ارشادي ديني في خفض ( 5102) دراسة خيرية ابراهيم الخولي  كذلك ونجد
الى التعرف على  الدراسة، وتهدف السمعية االعاقة ذوي  االطفالشدة السلوك العدواني لدي 

عدوان والمتمثل في )فاعلية برنامج قائم على االرشاد النفسي الديني في خفض السلوك العدواني 
(  وتكونت العينة من الذات شاري تعبيري ، عدوان على الممتلكات ، عدوان نحو ا عدوان بدني،

الذكاء    ونسبة سنوات( 2-2تلميذ وتلميذة من التعليم االساسي ممن  تتراوح اعمارهم بين) 31
ديسبل ، والذين حصلوا على درجات  21ودرجة فقدانهم للسمع  اكثر من  21/001ما بين 

تلميذ وتلميذة  ، مجموعة تجريبية  02تفعة على مقياس السلوك العدواني ، وتم تقسيمهم الى مر 
، مجموعة ضابطة  وتلميذةتلميذ  02بمدرسة االمل للصم مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية و 

مدرسة االمل للصم مدينة الزقازيق محافظة الشرقية ،  وتمثلت ادوات الدراسة في مقياس 
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، ومقياس  0222الجتماعي واالقتصادي والثقافي اعداد ) حمدان محمود فضة (  المستوى ا
 .السلوك العدواني للطفل

بعنوان فاعلية برنامج ارشادي قائم على العالج المعرفي  6102دراسة احمد امين حبيب 
 خفضالدراسة الى   هدفت وقد، السلوكي في خفض سلوك العنف لدي االطفال ضعاف السمع 

،  وتكونت المعرفيمن خالل برنامج ارشادي قائم على العالج  الصمسلوك العنف لدي االطفال 
سنوات واستخدمت  2:  2تتراوح اعمارهم من  ،( اناث)ذكور ،  اصمطفال  05عينة الدراسة من 

وقائمة  ،( الباحثةالدراسة االدوات التالية استمارة بيانات االطفال الخاصة باالطفال )اعداد 
النتائج عن وجود   واسفرت ،( 5110، الكاشف ايمان) الصملمشكالت السلوكية لدى االطفال ا

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب دراجات اطفال المجموعة التجريبية و المجموعة 
ت السلوكية لدى االطفال لصالح  الضابطة على بعض السلوك العنيف في قائمة المشكال

 .البرنامجبعد تطبيق  المجموعة التجريبية

فمن ، بعد العرض السابق تؤكد الباحثة مدي اهمية البرامج التي تهتم بتمية قدرات ضعاف السمع 
  مكن أن يتميز طفال في ذكاء واحد أو أكثر منها، كما يمكن تطوير مهاراته في أنواعالم

الذكاءات التي يمتلكها بدرجات متفاوتة وفق برامج تدريبية معينة لمواجهة مختلف الصعوبات 
يمكن إثرائها  وتنميتها  لدى  الطفل  من  خالل  خطط  وبرامج  ، كما  الناتجة عن االعاقة

 ،  لجعله قادراوالقصورعلى  نواحي  القوة  دون  نواحي  الضعف   تريوية  عن  طريق  التركيز
 .    لي التعامل بسماحة وحب والبعد عن العدوانية ع

 فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب درجات  االطفال ضعاف السمع  -0
في  قائم علي الذكاءات المتعددة علي مقياس العدوان تطبيق برنامجلفي القياسين القبلي والبعدي 

 اس البعدي.ياتجاه الق

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب  درجات االطفال ضعاف ال توجد  -5
قائم علي الذكاءات المتعددة علي مقياس  تطبيق برنامجي لالسمع في القياسين البعدي والتتبع

 .بعد مرور شهر من القياس البعدي العدوان 
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 منهج البحث واجراءاته :

هدفت الدراسة الحالية الى إلى خفض العدوان لدي عينه من االطفال ضعاف السمع وذلك 
من خالل اعداد برنامج قائم على الذكاءات المتعددة يطبق على هؤالء االطفال  والتأكد من 

 .البرنامج المستخدم فاعلية

وعة الواحدة  لمجمل التصميم التجريبيالمنهج شبه التجريبي ذو  تم استخداموبناء على ذلك  
والمنهج شبه التجريبي يقوم على دراسة  تأثير حيث انه كان مناسبا لطبيعة البحث الحالي .

 . (العدوان متغير التابع )الالمتغير المستقل )برنامج  الذكاءات  المتعددة( على 

 عينة البحث: 

( 2(اطفال من اطفال ضعاف السمع ) 01البحث النهائية من ) ةعين تكونتعينة البحث: 
مدرسة االمل للصم وضعاف السمع  ( 8الى  6والتى تراوحت اعمارهم بين ) اناث(  2ذكور )

وتم مجانسة اطفال العينة بالمجموعة التجريبية من حيث العمر الزمني ومعدل .محافظه قناب
 تضح ذلك في الجدول التالي:الذكاء ونسبة ضعف السمع ومستوي العدوان وي

 (1جدول )

يوضح تجانس اطفال العينة بالمجموعة التجريبية من حيث العمر الزمني ومعدل الذكاء ونسبة 

 ضعف السمع ومستوي العدوان

 مستوى الداللة كا5 ع م المتغيرات

03.5 65 العمر الزمني  303.0  غير دالة 

32 معدل الذكاء  26.5  250.0  غير دالة 

ضعف السمعمستوي   32 30.3  653.0  غير دالة 

28.0 82 مستوي العدوان   055.0  غير دالة 
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رتب درجات االطفال  اتحصائيا بين متوسطإعدم وجود فروق دالة  (1)يتضح من جدول رقم  

ضعف ومستوي  ،ومعدل الذكاء ي،بالمجموعة التجريبية من حيث العمر الزمن ضعاف السمع

 .العدوانومستوي  ، السمع

 
 ادوات البحث: 

مقياس ستانفورد بينية  الصورة الخامسة للذكاء اعداد) جال ه، تعريب وتقنين  صفوت  -
تم استخدام المقياس لمجانسة اطفال لعينة بالمجموعة التجريبية من حيث .(6100فرج ،

 معدل الذكاء.

 .(5110) فالنتينيا الصايغأعداد مقياس العدوان  -
قائم على الذكاءات المتعددة في خفض العدوان لدى االطفال ضعاف السمع   برنامج  -

 . )أعداد الباحثة(
 :  (١٠٠٢مقياس السلوك العدواني إعداد فالنتنيا الصايغ ) -

 وذلك بعد تعديله ليناسب عينة الدراسة اعتمدت الباحثة علي مقياس فالنتينا الصايغ 

 الرائدة فى مجال قياس العدوان لدى األطفال المعاقين سمعيا.الحالية وذلك باعتباره من المقاييس 

حيث وجدت الباحثة ندرة في األدوات ، مقياس السلوك العدواني  باعداد  قامت فالنتينا الصايغ 
حيث اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من  سمعيا، دوان لدى األطفال المعاقين التي تقيس الع

إطار نظري ودراسات سابقة وبحوث ومراجع عربية وأجنبية واآلراء والنظريات المتعلقة بموضوع 
الدراسة ومقاييس واختبارات التي تناولت السلوك العدواني لدى األطفال من أجل التعرف على 

من المقاييس العامة في صياغة العبارات  طرق واألدوات المستخدمة في قياس العدوان واالستفادة
كما قامت الباحثة باالستفادة من الدراسات والبحوث السابقة ، التي تناسب كل بعد من األبعاد 

العربية واألجنبية فى مجال االضطرابات السلوكية وخاصة السلوك العدواني والمرتبطة بها كما 
المعاقين سمعيا حول أهم مظاهر السلوك  قامت الباحثة بتوجيه استبيان للمعلمين في مدارس

العدواني لدى األطفال المعاقين سمعيا وبناء علي أهم المظاهر التي حددها المعلمين قامت 
( عبارة موزعين علي أربعة أبعاد ١١الباحثة ببناء صورة  مبدئية من المقياس مكونة من )

 أساسية وهي: 
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 العدوانية نحو اآلخرين.   -٠

 نحو الممتلكات. العدوانية  - ٥

 العدوانية نحو الذات.  - ١

 الخروج عن المعايير السلوكية.   -١

تم تعديل بعض ه المبدئية على عدد من المحكمين وقامت الباحثة بعرض المقياس فى صورت
( عبارة  موزعة علي األبعاد ١٢العبارات وحذف بعضها ليصبح المقياس في صورته النهائية )

 األربعة. 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 استخدمت الباحثة عدة طرق للتأكد من صدق مقياس السلوك  أوال: الصدق: 

العدواني منها صدق المحكمين الذي تم عرضه في خطوات اعداد المقياس. كما قامت الباحثة 
الحالية بحساب الخصائص السيكومترية لمقياس السلوك العدوانى ليناسب عينة  الدراسة الحالية 

 وذلك على النحو التالي: 

 )أ( صدق المحك الخارجي: 

 اس السلوك العدواني إعداد فالنتينا قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين مقي

 ( ٥١٠١الصايغ ومقياس مقياس السلوك العدواني لدى المعاقين سمعيا إعداد دينا محمد )

 وهو ما يؤكد علي صدق المقياس وصالحيته  ١٥٢٩وقد بلغ معامالت االرتباط 

 لالستخدام فى الدراسة الحالية. 

 ت السلوك العدواني باستخدام قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس مهاراالثبات: 

 الطرق التالية: 

 ( من المفحوصين، وذلك ألن ١١معادلة ألفا كرونباخ: وذلك على عينة بلغت )
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المقياس على متدرج ثالثي ومن ثم يصلح هذا النوع من أنواع معادالت حساب الثبات وكانت 
 النتائج كما موضحة بالجدول.

 لفاالجذر التربيعي لمعامل ثبات أ الُبعد

 1.721 العدوانية نحو االخرين
 1.220 العدوانية نحو الممتلكات

 1.7.0 العدوانية نحو الذات
 1.722 الخروج عن المعايير السلوكية

 1.221 الدرجة الكلية
 

 قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط القياسين اللذان تما  طريقة اعادة التطبيق:

بفاصل زمني قدره أسبوعين على عينة الدراسة االستطالعية وكانت معامالت االرتباط كما هي 
 موضحة في الجدول . 

 معامل االرتباط الُبعد

 1.7.2 العدوانية نحو االخرين
 1.720 العدوانية نحو الممتلكات

 1.7.0 العدوانية نحو الذات
 1.722 الخروج عن المعايير السلوكية

 1.261 الكليةالدرجة 

 
 :الكفاءة السيكومترية للمقياس في البحث الحالي 

قامت الباحثة بحساب صدق وثبات المقياس من اجل التأكد من مدي صالحية المقياس في 

 :البحث الحالي
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فقامت بحساب صدق المقياس بأستخدام صدق المحك الخارجي مع مقياس العدوان  -
بتطبيق كلتا المقياسين علي عينة من االطفال ضعاف فقامت ،  (5110) فالنتينيا الصايغأعداد 

( سنوات ومعدل الذكاء لديهم 2-2( طفل تتراوح اعمارهم ما بين  )01السمع وكان عددهم )
( ديسبل ثم 2.-62( درجة ذكاء ونسبة ضعف السمع لديهم ما بين )011-01كان ما بين )

و معامل قوي يسمح بتطبيق وه .(20قامت بحساب معامل االرتباط بين التطبيقين فكان )
 المقياس في البحث الحالي.

  ثم قامت بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة اعادة التطبيق فقامت بتطبيق

علي علي عينة من االطفال ضعاف  (5110) فالنتينيا الصايغأعداد مقياس العدوان 

( سنوات ومعدل الذكاء 2-2( طفل تتراوح اعمارهم ما بين  )01السمع وكان عددهم )

-62( درجة ذكاء ونسبة ضعف السمع لديهم ما بين )011-01لديهم كان ما بين )

( ديسبل وهي نفس عينة  حساب الصدق، كتطبيق أول ثم قامت بتطبيق المقياس 2.

( يوم كتطبيق ثاني ثم تم حساب معامل 02وعة بفارق زمني )علي نفس المجم

.( وهو معامل قوي يؤكد صالحية المقياس للتطبيق 27االرتباط بين التطبيقين فكان )

 في البحث الحالي.

 البرنامج القائم علي االذكاءات المتعددة :
 عناصر بناء البرنامج

 :يعتمد البرنامج على ثالثة جوانب
يتمثل في إعطاء األطفال ضعاف السمع قدرًا من المعلومات عن نظرية  الجانب المعرفي :

 .خفض العدوان لديهم الذكاءات المتعددة ، ودور ذلك في 
يتمثل في التدريب على استخدام أنشطة ومهام الذكاءات المتعددة، بهدف الجانب المهارى : 

 خفض العدوان لدى األطفال ضعاف السمع.
في أن يشترك كل فرد من أفراد المجموعة التجريبية في البرنامج أثناء  : يتمثل الجانب الوجداني

التسامح م اهيإجراءات التدريب مع تدعيم االتجاهات اإليجابية وزيادة الثقة بالنفس وتنمية مف
 .والمحبة والعفو عند المقدرة



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 
 

433 

 

 اهداف البرنامج : 

  خفض العدوان لدى األطفال ضعاف السمع -
 اهمية البرنامج : -
يحتاجون الى برامج تساعدهم   الذين السمعيسلط الضوء على فئة من االطفال ضعاف  -

 .لديهم خفض العدوان  على

 :البرنامجمصادر اعداد 

لدي االطفال  خفض العدوان االجتماعيل قامت الباحثة باعداد  برنامج الذكاءات المتعددة  
 : التاليةالبرنامج الحالي من خالل المصادر   تقديم تم وقدضعاف السمع ، 

  البحثاالطار النظري للبحث الذي يتناول المفاهيم والنظريات الخاصة بمتغيرات. 
  المتعددة .  الذكاءاتفهم االسس والفنيات التي تقوم عليها نظريات 
  ضوع المرتبطة بمو  والبرامج  والدراسات السابقة  تم االطالع على العديد من المراجع

 واجنبية.البحث ابحاث عربية 
  االطالع على الكتب ومواقع االنترنت. 

 :محتوي البرنامج 

بواقع اربعة جلسات في  اشهر  ثالثةتم التطبيق لمدة   ( جلسة08تكون البرنامج من عدد)
 .( دقيقة02االسبوع بواقع جلسة واحدة في كل يوم تطبيق وكان زمن الجلسة )

 :نتائج البحث 
  وكان نصه:نتائج الفرض األول 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب درجات  االطفال ضعاف السمع في 
في العدوان كاءات المتعددة علي مقياس ذقائم علي ال تطبيق برنامجلالقياسين القبلي والبعدي 

 .اتجاه القياس البعدي 

وهو  WiIcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام اختبار ولكوكسون 
االختبار اإلحصائي الالبارامتري للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين 
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القبلي والبعدي لألطفال المعاقين سمعيا فى المجموعة التجريبية وكانت النتائج كما هي موضحة 
 التالي: لفي الجدو 

 (5جدول )

 لألطفال علي مقياس العدوان الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي

 ضعاف السمع

 01ن =                                                                                     

 المتغيرات
ينالقياس  

البعدى -القبلى  
 العدد

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z                 الداللة  اتجاه الداللة 

 الرتب السالبة مستوي العدوان

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

01 

- 

01 

- 

5.5 

- 

55 

 

     920,4  

 

دالة عند          

1.10ستوى م      م  

 في اتجاه

القياس البعدي        

Z   =19,1  9,0,عند مستوى                 Z   =8902  9,1,عند مستوى 

( بين متوسطات رتب 1.10( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )5يتضح من جدول )
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج على مقياس درجات 

لصالح القياس البعدى، مما يعنى تحسن درجات  العدوانالعدوان من حيث انخفاض مستوي 
بعد تعرضهم لجلسات البرنامج  من حيث انخفاض مستوي العدوان أطفال المجموعة التجريبية

  .خفض مستوي العدوان لدي اطفال العينةوهذا يوضح أهمية البرنامج في 

 ة ضعاف السمعلدي اطفال العين انخفاض مستوي العدوانويرجع التحسن الذي طرأ على 
إلى استخدام أنشطة مشوقة لألطفال ،  االنخفاضالمجموعة التجريبية(، ُيمكننا إرجاع هذا ب)

وكذلك طريقة تنفيذها وما تضمنه ذلك من فنيات؛ مثل التعزيز، والنمذجة، والحث والتسلسل، 
الفنيات وهذه الفنيات تساعد على تنمية مهارات الطفل وتدريبه بشكل أسهل، كذلك ساعدت هذه 

المختلفة، فمن خالل استخدام فنيات التعزيز  لدي اطفال العينة ضعاف السمعفى تنمية قدرات 
، حيث  لدي اطفال العينة ضعاف السمع خفض مستوي العدوانوالتى كان لها تأثير ايجابى فى 
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، يعتبر التعزيز ضروريًا الحداث التعلم، كما أنه ينشط ويحفز الطفل لكى يشارك فى األنشطة
ةهذا بدورة ساهم بفاعلية في  فى استخدام أنواع التعزيز المادي والمعنوي  ةالباحث تحيث نوع

 . خفض مستوي العدوان لدي االطفال ضعاف السمع  اطفال العينة بالمجموعة التجريبية

 وكان نصه: ثانينتائج الفرض ال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتي رتب درجات  االطفال ضعاف السمع في ال 
بعد  العدوانكاءات المتعددة علي مقياس ذقائم علي ال تطبيق برنامجوالتتبعي لالقياسين البعدي 

 . مرور شهر من القياس البعدي

وهو  Wilcoxonاختبار ولكوكسون ثة باستخدام حقامت البا وللتحقق من صحة هذا الفرض
االختبار اإلحصائي الالبارامتري للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين 

جدول الالبعدي والتتبعي لألطفال فى المجموعة التجريبية وكانت النتائج كما هي موضحة فى 
 التالي:

 (3)جدول 

بية اطفال العينة في الفروق بين متوسطي رتب درجات األطفال فى المجموعة التجرييوضح 

 ,1ن =  .العدوانالقياسين البعدي والتتبعي لمقياس 

 المتغيرات
ينالقياس  

التتبعي -البعدي   
 العدد

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z                 الداللة  

نالعدوامستوي   الرتب السالبة 

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

3 

7 

01 

- 

,25 

- 

725 

 

     127,1  

 
 غير دالة

Z   =19,1  9,0,عند مستوى                 Z   =8902  9,1,عند مستوى 

حصائية بين متوسطي رتب درجات إعدم وجود فروق ذات داللة (  يتضح 4من الجدول رقم )
وهذا يدل  .عند أي مستوي داللة العدوانأطفال العينة في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 
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البعدي يشير الجدول  إلى عدم وجود فروق بين القياسين و فعالية البرنامج واستمراريته، على
 خفض مستوي العدوانالتتبعى ، وهذا يعد مؤشرا على استمرارية فاعلية البرنامج المستخدم في و 

 لدي االطفال ضعاف السمع  اطفال العينة بالمجموعة التجريبية .

      

 5118 ، طةمحمد )ومن هذه الدراسات  هذه النتائج بعض الدراسات السابقة  وتدعم(،) 
،   (٥١٠١)مغاوري،  (، 6102،احمد امين حبيب  ،)( 5102،خيرية ابراهيم الخولي 

 (Bat et al,2005) دراسة،  (Gonusse, 5101دراسة )

المقدمة للمعاقين سمعيا بصفه عامة وضعاف اوالتي هدفت إلى تقصي مدى اإلفادة من البرامج 
، من وجهة نظر المعلمين. حيث  العدوان مستوي  خفضالسمع بصفة خاصة ، والتي تعمل على 

أظهرت نتائج الدراسة على إجماع المعلمين جميعهم على فاعلية هذه البرامج  في اإلسهام في 
قين سمعيا والعاديين؛ مما يساعد تطوير المهارات االجتماعية والتواصلية بين األطفال المعا

 . والقضاء علي النزعات العدوانية داخلهم األطفال على دمجهم في المجتمع مع االخرين

هذه النتائج  و من حيث انخفاض مستوي العدوان في الدرجات  وتعزو الباحثة التحسن الملحوظ 
سمعيا ) ضعاف المعاقين أهمية البرامج المقدمة لألطفال العاديين بصفة عامة ولألطفال  الي

بصفة خاصة، حيث إن هذه البرامج هي الوسيلة المثلي  والفعالة للتواصل الجيد والمالئم  السمع(
 وذلك من خالل  ألطفال هذه الفئة مع العالم المحيط بهم لتعينهم على القصور السمعي لديهم

لألنشطة التي تضمنتها جلسات واالستراتيجيات التي تعلموها خالل أدائهم المهارات اإلستفادة من 
وهذا   حياتهم اليومية ليكتسبوا خبرات جديدة، وتطبيقها فيالبرنامج القائم علي الذكاءات المتعددة

لدي االطفال  خفض مستوي العدوانيعد مؤشرا على استمرارية فاعلية البرنامج المستخدم في 
 ضعاف السمع  اطفال العينة بالمجموعة التجريبية .

 التوصيات: 

  ضرورة تقديم البرامج التدريبية المالئمة التي تساعد األطفال المعاقين سمعيا اإلعتماد
مما قد يحسن مستوى واندماجهم في المجتمع وحب الغير ، على أنفسهم بقدر اإلمكان؛ 

 . واإلجتماعي وتحاشي العدوانية توافقهم النفسي 
 ة وتوجيههم ألفضل السبل التي يمكنهم ضرورة إشراك األسرة في برامج تدريبية جماعي

من خاللها األخذ بأيدي أطفالهم، والعمل على فك عزلتهم ومساعدتهم على اكتساب 
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المشكالت المهارات المختلفة والتواصل مع اآلخرين؛ مما يسهم في الحد من العديد من 
 . كالعدوان

  األنشطة المتنوعة توعية االباء بأهمية ترك مساحة من الحرية ألطفالهم؛ ليمارسوا
 ، حتي ال يشعرون  باالكتئاب والكبت.بالمنزل 

  ضمن في برامج المدرسة االيجابية وتقبل االخر االهتمام ببرامج التدريب على السلوكيات
 .   خفض العدوانلنشاطات الالمنهجية، لما لها من آثار إيجابية في ا
  سة لمتابعة األطفال ضعاف االهتمام بتفعيل دور المرشد االجتماعي والنفسي بالمدر

 السمع. 
  أهمية ممارسة وعدم تقييد األطفال بلوائح منزلية تعوق نموهم، وعمل برامج توعية لآلباء 
  إشراك األطفال ضعاف السمع في األنشطة االجتماعية والرياضية والفنية والثقافية؛ حيث

والفائدة أنها تعمل على توظيف طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها فيما يعود عليهم بالنفع 
 . وتهذيب انفسهم 

 البحوث المقترحة : 

  العدوان لدي ضعاف السمع عمل دراسات بحثية تتناول . 
  وأقرانهم النزعة العدوانية لدي ضعاف السمع دراسة مقارنة بين 

 العاديين. 
 عمل دراسات بحثية تتناول فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في خفض 

لحد من االضطرابات مختلفة للدى االطفال ضعاف السمع في مراحل عمرية  العدوان
  كالعدوان.  السلوكية
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