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    :مقدمة  :ملخص
ً على حواسھ حیث یأتیھ من خاللھا  ً جوھریا یعتمد الطفل اعتمادا

االحساسات التي تكون خبراتھ ، ویستقبل المعلومات من خالل حواسھ 
التي تكون عالمھ االدراكي والفكري والتصوري والتخیلي ، لذا فقد 

حاسة من حواس الطفل مثل حاسة السمع تحد من عالم خبراتھ 
محیطة بھ وتحرمھ من بعض المصادر التي من وتفاعالتھ مع البیئة ال

ومن ھنا یكون دور معلمات التربیة . خاللھا یتم تكوین وبناء شخصیتھ
الخاصة في مد ید العون والمساعدة للطفل األصم وضعیف السمع حتى 

یتمكن من أن یبدع ویبتكر وحتى تنجح معلمة الطفل األصم في ذلك 
ة للتعامل مع ھذه الفئة من یجب أن تكون تتمتع بسمات شخصیة مناسب

  .اإلعاقات



   :مشكلة الدراسة 
    :تتلخص مشكلة الدراسة في 

إلى أي مدى تختلف سمات شخصیة المعلمات التي تعمل في روضات 
  الصم؟

ھل ھذا االختالف یؤثر على سلوك األطفال في حجرة النشاط من حیث 
بعیة مكونات ھذا السلوك التي تتمثل في الحركة داخل الحجرة بالت

واالبتكار والمبادرة واالقتراب من المعلمة إلى غیر ذلك من المكونات 
  التي تكون سلوك الطفل داخل حجرة النشاط؟

ھل ھذا االختالف في سلوك الطفل لھ عالقة بشخصیة المعلمة إذا قلنا 
  أنھا تتراوح بین االنبساطیة والعصابیة؟

ساطیة أم الشخصیة أیھما أكثر ایجابیة في سلوك الطفل الشخصیة االنب
   العصابیة؟

   :أھداف الدراسة 
  .فھم طبیعة اإلعاقة السمعیة وتأثیرھا على سلوك الطفل األصم

  .التعرف على االضطرابات والمشاكل السلوكیة لدى الطفل األصم
التعرف على السمات الشخصیة الواجب توفرھا في معلمات األطفال 

  .الصم
علمة الطفل األصم على التعرف على مدى تأثیر سمات شخصیة م

  .سلوك الطفل األصم داخل حجرة النشاط
  أھمیة الدراسة

  للدراسة أھمیة نظریة وتطبیقیة
   :األھمیة النظریة ) ١(

تأتى أھمیة ھذه الدراسة في إطار اھتمام الدولة باألطفال الصم ، مع 
تزاید االھتمام في السنوات األخیرة بضرورة إعطاء ھذه الفئة الحق في 

یة والتعلیم كما ھو متاح لألطفال العادیین ؛ كما یتیسر لھ إشباع الرعا
  .حاجات نموه وتأكید ذاتھ داخل المجتمع

أھمیة المرحلة التي تھتم بھا الدراسة ، وھى مرحلة الطفولة والتي تعد 
  .النواة األساسیة التي تبنى علیھا معالم شخصیة الطفل المستقبلیة

بین سمات شخصیة المعلمة وتأثیره على توضح الدراسة الحالیة العالقة 
  .سلوك الطفل األصم داخل حجرة النشاط

    :األھمیة التطبیقیة ) ٢(
تساعد ھذه الدراسة في التعرف على سمات الشخصیة لدى معلمات 

  .على وجھ الخصوص و إلقاء الضوء علیھا) الصم(التربیة الخاصة 
ة معلمات تساعد ھذه الدراسة في التعرف على أھمیھ سمات شخصی

  .األطفال الصم و تأثیرھا على سلوك األطفال الصم في حجرات النشاط
    :حدود الدراسة 

أن تعمیم نتائج الدراسة والتوصیات التي سیسفر عنھا تتوقف على 



   :الحدود اآلتیة 
حیث أشتملت الدراسة الحالیة على عینة من األطفال : الحدود المكانیة 

  .السمع بإدارة شرق التعلمیة  الصم بمدرسة األمل للصم وضعاف
فترة تطبیق أدوات الدراسة والتي استغرقت أربع : الحدود الزمنیة 

 ً   .اشھر تقریبا
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   .األطفال الصم داخل حجرة النشاط
    :منھج الدراسة 

قوم على وصف ما تعتمد الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي الذي ی
ھو كائن وتفسیره، بقصد تحدید مستویات أطفال المعلمات االنبساطیات 

ومستویات أطفال المعلمات العصابیات ومستوى األطفال الصم 
كل ذلك . ومستوى األطفال العادیین في كل بعد من أبعاد مقیاس السلوك

یسھم في الوصول إلى العالقة بین بعض سمات الشخصیة للمعلمة 
ك األطفال الصم داخل حجرة النشاط ، و تقدیم التوصیات وسلو

والمقترحات التي من شأنھا أن تزید من تفھمنا من تأثیر سمات شخصیة 
على سلوك األطفال الصم داخل حجرة ) االنبساطیة ـ العصابیة(المعلمة 
  .النشاط

   :عینة الدراسة 
في  اختیرت عینة الدراسة الحالیة من بین معلمات ریاض األطفال

مدرسة األمل بجناكلیس لألطفال الصم وضعاف السمع بإدارة شرق 
معلمة ) ١٢(التعلیمة بمحافظة اإلسكندریة وقد بلغ حجم عینة الدراسة 

معلمات لم یستكملن اإلجابة عن ) ٨(ریاض أطفال وذلك بعد استبعاد 
ً أصم كعینة أساسیة وقد تم اختیار العینة ) ٣٠(أدوات الدراسة ، و طفال

تطبیق علیھا اختبار الذكاء لستانفورد بینیة و اختبار المستوى بعد 
) ٧- ٥(االجتماعي االقتصادي وتراوح أعمار عینة األطفال مابین 
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  :متغیرات الدراسة 

   :ت الدراسة الحالیة على النحو التالي یمكن تصنیف متغیرا
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مع  تحلیل البیانات وعمل المعالجة اإلحصائیة المناسبة التي تتناسب
   أھداف الدراسة وطبیعتھا

تفسیر نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري والدراسات و البحوث 
  .السابقة

تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنھ 
  .النتائج

  :نتائج الدراسة 
توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین سمات شخصیة المعلمات 

خل حجرة النشاط عن نظرائھن من االنبساطیات لألطفال الصم دا
المعلمات العصابیات في أبعاد مقیاس تقدیر سلوك األطفال الصم داخل 

  .حجرة النشاط
توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین سلوك األطفال العادیین عن سلوك 

األطفال الصم في أبعاد مقیاس تقدیر سلوك األطفال داخل حجرة 
 .النشاط
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