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٧٨آية  :النحل [ 
[



  

  

  داءــإھ
  

  دانجو الو  والقلب النفسيا عزيزة على ... ي ــيا أمإليك 
  انر الوجود وباعث القوة في الجنـيا س... ي ــإليك يا أب

  اء والحنانـاء والوفــع العطــيا نب... إليك يا زوجتي 
  النالخِ دق ـوأصاب ــى األحبـفيا أو ... إليكم يا إخوتي 

  يا أجمل زهرة أنبتها الرحمن من البستان... ان ـإيميا إليك 
  

  أهديكم جميعًا ثمرة كدي وعصارة ذهني
  مساهمة مني في صنع غٍد أفضل ينبت

  لنا جميعاً  الخير
   



  ولئن شكرتم ألزيدنكم  

  شكر وتقدير

الحمد هللا رب العالمين ، أحمده تعالى حمد العارفين بنعمته ، الشاكرين لفضله ، والصالة 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلـى  والسالم على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد 

  . يوم الدين 
  وبعـد ،،،

عمـل المتواضــع أن أسـجد هللا تعـالى شـاكرًا لـه أن مـنَّ علــّي فيطيـب لـي وقـد أتممـت هـذا ال   
بفضله وكرمه ، فأعانني على إنجـاز هـذه الرسـالة وعلـى اجتيـاز صـعوبات الطريـق بـنفٍس راضـية 

  . وقلب مطمئن 
 هبعــد اهللا ســبحان –كمــا يقتضــيني واجــب الوفــاء أن أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والتقــدير   
  . وني من فيض علمهم وغمروني بنصحهم وٕارشادهم لكل هؤالء الذين منح –وتعالى 
إيمان فؤاد / وأبدأ بتقديم الشكر واالعتراف بالفضل إلى األستاذة الفاضلة األستاذ الدكتور   

كاشف صاحبة الشخصية المتميـزة والعلـم الغزيـر ، والقـدوة الحسـنة واألم العطـوف لكـل مـن تتلمـذ 
ماؤه ، فقد تعلمت منها أصول البحث العلمـي والصـبر على يديها ، والنيل الفياض الذي ال ينقطع 

  . والحكمة 
ويسعدني أن أتقدم بوافر الشـكر واالحتـرام والتقـدير إلـى أسـتاذي الفاضـل ومعلمـي الجليـل   
عطية عطية محمد العالم القدير ، فمهما كتبت مـن كلمـات لـن أسـتطيع أن أوفيـه حقـه / الدكتور 

ونصـائح فعالـة ، ومـا غمرنـي بـه مـن اهتمـام كـان لـه  لما قدمه لي مـن عـون وتوجيهـات صـادقة
  .أعظم األثر في إتمام هذا العمل على الوجه األكمل ، فنعم األستاذ ونعم األخ األكبر 

يا بني جالس العلماء وأصغ إليهم : "  وكما قال لقمان البنه وھو يعظه
  " . السماء  بسمعك وقلبك فإن القلب يحيا بنور العلم كما تحيا األرض الميتة بمطر

فينشرح صدري فرحًا وتعلو هامتي فخرًا لوقوفي بين َعَلمين من أعالم الصحة النفسية األستاذ 
فؤاد حامد الموافي أستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية / الدكتور 

النفسية  فوقية حسن عبدالحميد أستاذ الصحة/ التربية جامعة المنصورة ، واألستاذ الدكتور 
فشكرًا لهما على سعة صدرهما والموافقة على مناقشة الباحث . بكلية التربية جامعة الزقازيق 



رغم ضيق وقتهما النشغالهما بأمور البحث العلمي الذي يتطلب منهما الُجهد الكبير ، فشكرًا 
  . لكما وجزاكما اهللا تعالى عّني وعن العلم خير الجزاء 

محمــد الســيد عبــدالرحمن أســتاذ الصــحة / ير األســتاذ الــدكتور كمــا أخــص بالشــكر والتقــد   
ذي فكـٍر واٍع ، وأشـكره  النفسية ؛ وذلك لما قدمه لي من تشجيع ومسـاعدة ولوقوفـه بجـواري كـأبٍ 

  . أيضًا على متابعته الدقيقة للجزء اإلحصائي الخاص بالرسالة حتى خرجت إلى النور 
أسـاتذتي أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم الصـحة  كما أتوجه بخالص التقدير واالمتنان إلـى  

النفسية بكلية التربيـة جامعـة الزقـازيق ؛ لمـا قـدموه لـي مـن توجيهـات وٕارشـادات بالنسـبة لتحكـيم 
  . المقياسين المرتبطين بالدراسة 

ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر إلى أساتذتي أعضاء هيئة التدريس بقسم علـم الـنفس   
لتربيـة جامعـة المنصـورة ؛ لمـا قـدموه لـي مـن توجيهـات بالنسـبة لتحكـيم والصحة النفسية بكليـة ا

  . المقياسين المرتبطين بالدراسة 
وأيضــًا ال يفــوتني أن أتقــدم بأســمى معــاني الحــب والعرفــان والوفــاء ألفــراد أســرتي الحبيبــة   

  . الذين تحملوا معي مصاعب الطريق وأعانوني على اجتيازه 
  . حفظها اهللا ورعاها ..  ينفد من الحب والحنان التي غمرتني بعطاء ال: أمي 
حفظه اهللا .. الذي غرس في نفسي حب اهللا ورسوله والسعي الدءوب في طلب العلم : أبي 

  . ورعاه 
  حفظه اهللا ورعاه.. الذي أعانني في كتابة هذه الرسالة ، وصبره معي دون كلل أو ملل : أخي 

أبقاها اهللا سندًا .. راسة وخففت عني ضغوط الحياة التي شجعتني على إتمام هذه الد: زوجتي 
  . وعونًا لي 

  . التي أضاءت حياتي وأسعدت عمري ، بارك اهللا فيها وأنبتها نباتًا طيبًا : ابنتي 
  

  .وختامًا أتوجه بالشكر إلى اهللا العلي القدير داعيًا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه   
  

  المينوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب الع
  الباحث  
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  فھرس الجــــداول        

  
  
  

ـه
  الجدول  الصفحة  الجـــــــــــدول

١  
  

٢  
  

  
٣  

  

  
٤  

  

  
٥  

  

  

  
٦  

  

٧  
  

٨  
  

٩  
  

١٠  
  

١١  
  

  

  

١٢  
  

  عدد أفراد العينة وتوزيعهم على الصفوف الدراسية المختلفة
  

ومستوى الداللة بين متوسطات درجات الذكور ) ت(قيمة 
  . الزمني ودرجة اإلعاقة  واإلناث في العمر

  

العبارات التي اتفق المحكمون على حذفها فـي مقيـاس الحاجـات 
  النفسية

   
العبارات التي اتفق المحكمون على تعديلها في مقياس الحاجات 

  النفسية
  

أرقــــام العبــــارات المســــتبعدة والمعدلــــة والمســــتبقاة مــــن مقيــــاس 
خاصــــة الصــــورة ال( الحاجــــات النفســــية لــــدى المراهــــق األصــــم 

  )بالمحكمين 
  

  االتساق الداخلي لمقياس الحاجات النفسية
  

  الصدق العاملي ألبعاد مقياس الحاجات النفسية
  

  معامالت ثبات مقياس الحاجات النفسية بطريقة إعادة التطبيق
  

  مفتاح تصحيح مقياس الحاجات النفسية لدى المراهق األصم
  

  اس الضغوطالعبارات التي اتفق المحكمون على حذفها في مقي
  

  العبارات التي اتفق المحكمون على تعديلها في مقياس الضغوط
  

أرقــــام العبــــارات المســــتبعدة والمعدلــــة والمســــتبقاة مــــن مقيــــاس 
  )الصورة الخاصة بالمحكمين ( الضغوط لدى المراهق األصم 

  

  االتساق الداخلي لمقياس الضغوط
  

  الصدق العاملي ألبعاد مقياس الضغوط

١١٥  
  

١١٦  
  
  
١٢٣  
  
  
١٢٤  
  
  
١٢٥  
  

  
  
١٢٧  

  

١٢٨  
  
١٢٩  

  

١٣٠  
  

١٣٥  
  

١٣٦  

  
  

١٣٦  
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ـو

  الجدول  الصفحة  الجـــــــــــدول

  
١٣  

  
  

١٤  
  

١٥  
  

١٦  
  

١٧  

  
  

١٨  
  

١٩  

  
  

٢٠  
  

  
٢١  

  

  
  
  
٢٢  

  

  
  

  

  قياس الضغوط بطريقة إعادة التطبيقمعامالت ثبات م
  

  مفتاح تصحيح مقياس الضغوط لدى المراهق األصم
  

لـــدى المراهـــق طبقـــًا لدرجـــة اإلشـــباع ترتيـــب الحاجـــات النفســـية 
  . األصم 

  

  المراهق األصمطبقًا لدرجة التأثير في ترتيب الضغوط 
  

متوســـطات درجـــات الـــذكور ومســـتوى الداللـــة بـــين ) ت(قيمـــة 
  عاد مقياس الحاجات النفسيةواإلناث على أب

  

متوســـطات درجـــات الـــذكور ومســـتوى الداللـــة بـــين ) ت(قيمـــة 
  واإلناث على أبعاد مقياس الضغوط

  

ــين ومســتوى ا) ت(قيمــة  ــة ب منخفضــي متوســطات درجــات لدالل
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  مدخل إلى الدراسة
  :مقدمــة 

اجتهد علماء الـنفس عـن طريـق الدراسـات النفسـية المختلفـة فـي معالجـة موضـوع   
  . الحاجات النفسية بغرض الوصول إلي نظرية شاملة للدافعية 

ـــًا للحاجـــات طبقـــًا لقوتهـــا وأولويتهـــا فـــي طلـــب " ماســـلو " وقـــد قـــدم    تصـــنيفًا هرمي
أشـار فـي نظريتـه إلـى الكـائن الحـي هـو الـذي ينشـط  وقـد، اإلشباع والتأثير فـي السـلوك 

لتحقيـق حاجـات يبغـي إشـباعها ، كمــا يـرى أن الحاجـات التـي تقــع فـي قاعـدة الهـرم هــي 
أقوى الحاجات وهي التي تتطلب اإلشباع الفوري وتقل قوة الحاجات وأولويتهـا فـي طلـب 

لهـــــرم بالحاجـــــات ويبـــــدأ ا، اإلشـــــباع كلمـــــا ارتفعنـــــا إلـــــى المســـــتويات العليـــــا مـــــن الهـــــرم 
 Safety Needsتليهـا حاجـات األمـن ،  Physiological Needsالفسـيولوجية 

،  Affiliation & Belongingess Needsتليهــا حاجــات التــواد واالنتمــاء 
-Selfثـم حاجـات تحقيـق الـذات ،  Self-esteam Needsفحاجـات تقـدير الـذات 

actualization Needs  ، المعرفــــة والفهــــم ثــــم أضــــاف مســــتويين همــــا حاجــــات
Needs to know and understand  ، والحاجـات الجماليـةAesthetic 

Needs  . ) ٤٨١:  ١٩٩٨، " أ " محمد السيد عبدالرحمن(  
ويعتمــد توافــق الفــرد فــي الحيــاة وشــعوره بالصــحة النفســية علــى مــدى التوفيــق فــي 

رضـي المطالـب وت، إشباع حاجاته ودوافعه بطريقة ترضي مطالبه الشخصية من ناحية 
أمــا إذا فشــل الفــرد فــي إشــباع دوافعــه بالطريقــة المتوازنــة ، االجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى 

وتطـيح بتوازنـه ، فإنه يتعرض لضغوط شديدة قد تصـل إلـى درجـة تهـدد صـحته النفسـية 
  )  ٣٠١:  ١٩٩٠، عالء الدين كفافي ( . النفسي 

ليمهد الطريـق أمـام الفـرد  ويأتي عدم اإلشباع وما يتبعه من ضغوط نفسية عنيفة
وٕاذا كــان الفــرد العــادي يملــك القــدرة ، لالنحــراف والخــروج علــى تقاليــد وأعــراف المجتمــع 

فـإن األصـم بمـا تفرضـه عليـه اإلعاقـة مـن ، على التواصل مـع اآلخـرين والتعامـل معهـم 
عزلة واغتراب عن اآلخرين في أمس الحاجة إلشباع الحاجات النفسية لديه والتي تعمـل 
علــى خفــض الضــغوط وتعطيــه إحساســًا بالرضــا والقناعــة وتقــدير الــذات الــذي هــو فــي 

  .  أمس الحاجة إليه 
ق اوالتي تتفق مع خصائص المعـ، ق سمعيًا احتياجات ذات طابع خاص اوللمع  

لما لها من دور في تخفيف حـدة إعاقتـه ومسـاعدته علـى ، سمعيًا وتكون ذات أهمية له 
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وقـد تـم تصـنيف احتياجـات المعـاق ، ة بطـرق وأسـاليب خاصـة إشباع احتياجاتـه المختلفـ
االحتياجـــــات النفســـــية ، االحتياجـــــات األوليـــــة : ســـــمعيًا إلـــــى ثالثـــــة أنـــــواع تتمثـــــل فـــــي 

واالحتياجـات المعيَّنـة ، ) اللعـب ، تحقيـق الـذات ، الحاجة لألمن والحـب ( واالجتماعية 
وتلــــــك ، ) ريبيــــــة خاصــــــة تد، تأهيليــــــة ، احتياجــــــات تعليميــــــة ( ذات الطــــــابع الخــــــاص 

ـــة تكمـــل بعضـــها  االحتياجـــات ال يمكـــن فصـــلها بعضـــها عـــن بعـــض حيـــث أنهـــا متداخل
  ) ١٤٤-١٣٥:  ١٩٩٩، حالوة السيد ومحمد ، عبده كمال بدر الدين (  .البعض 
وٕاذا كان االتصال اللفظي هو الوسيلة التي يعتمد عليهـا أفـراد المجتمعـات بشـكل   

سواء أكان ذلك للتعبير عن المشاعر أو تبادل األفكـار ،  أساسي في تفاعلهم فيما بينهم
وعليـــه فـــإن اإلعاقـــة الســـمعية تحـــد إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن فـــرص األصـــم ، والمعلومـــات 

ممــا يجعــل الصــم أكثــر عرضــة ، للتفاعــل االجتمــاعي والمشــاركة فــي أنشــطة المجتمــع 
  ، ونوبـــــــــــات الغضـــــــــــب ، للضـــــــــــغوط النفســـــــــــية والقلـــــــــــق وانخفـــــــــــاض مفهـــــــــــوم الـــــــــــذات 

ومــن ثــم يظهــرون مــيًال ، ذلــك للصــعوبات التــي يواجهونهــا فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم و 
ــــل ( . أكثــــر للعــــدوان الجســــدي  ــــدالعزيز الســــرطاوي ، وجمي ــــوطي ، عب يوســــف القري

  ) ١٥٨ - ١٥٢:  ١٩٩٥، الصمادي 
ومن هنا يبدو أن الحاجة األولية للمعاق سمعيًا هي وجود نظام اتصال نموذجي   

والمشـاركة ، ويتيح لـه اكتسـاب األفكـار ، بكفاءة وفعالية مع المجتمع  يسمح له بالتفاعل
فإن خبرات المعاق سمعيًا سوف تحد مـن فـرص تعليمـه ، وبدون مثل هذا النظام ، فيها 

  )  ٢٠٣:  ١٩٩٧، خيري محمد سهير ( . 
ويرتبط مفهوم الحاجات النفسـية إلـى حـد كبيـر بالضـغوط واإلحبـاط اللـذين يتعـرض لهمـا 

د ، فالحاجـــة تســـتثير حالـــة مـــن الدافعيـــة عنـــد الفـــرد وتجعلـــه يبحـــث عـــن االســـتجابة الفـــر 
المناسبة التي تساعده على تحقيـق أهدافـه وخفـض توتراتـه الناتجـة عـن الضـغوط ، وهـو 
ال يستطيع ذلك دائمًا وخاصة في حاالت اإلحباط والضغوط التي تتضـمن عوائـق تمثـل 

صراع النفسي حين يكون الفرد إزاء بدائل متكافئـة تهديدًا للذات أو توقعه في حالة من ال
وٕاذا ) .  ٧٥:  ١٩٨٧محمــد خالــد الطحــان ، ( .إلــى حــد كبيــر وعليــه أن يختــار بينهــا 

وال ، يشـب األصـم سـويًا فـي سـلوكه واتجاهاتـه  ما تـوفرت البيئـة المناسـبة مـن السـهل أن
اجهـة احتياجاتـه النفسـية شك أن تهيئة البيئـة المناسـبة لألصـم تعتبـر أساسـًا مهمـًا فـي مو 

   .وما يرتبط بها من ضغوط نفسية قد تؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي 
   

  : مشكلة الدراسة 
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لألصم حاجاته الخاصة التي يجب أن ُتشـَبع ، ومـن األكثـر احتمـاًال أن يتعـرض 
األصــم ألنـــواع مـــن الضـــغوط التـــي قـــد تـــؤثر علـــى توافقـــه النفســـي إزاء عـــدم إشـــباع تلـــك 

اجــــات ، لــــذا تنحصــــر مشــــكلة الدراســــة الحاليــــة فــــي محاولــــة الباحــــث التعــــرف علــــى الح
وكــــذلك التعــــرف علــــى أهــــم الضــــغوط التــــي ، الحاجــــات النفســــية لــــدى المراهــــق األصــــم 

يتعـــرض لهـــا ،  بغـــرض الكشـــف عـــن العالقـــة االرتباطيـــة بـــين  الحاجـــات النفســـية لـــدى 
  . المراهق األصم وعدم إشباعها وشدة الضغوط لديه 

  :مكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية وي
  الحاجات النفسية لدى المراهق األصم ؟ نسق ما  -١
 الضغوط التي يتعرض لها المراهق األصم ؟ نسق ما  -٢

ــــين الجنســــين مــــن المــــراهقين الصــــم فــــي إشــــباع الحاجــــات  -٣   هــــل توجــــد فــــروق ب
 النفسية ؟ 

 لصم في نوع الضغوط ؟ هل توجد فروق بين الجنسين من المراهقين ا -٤

هل توجد فروق بين المراهقين الصم ذوي الحاجـات النفسـية المشـبعة والمـراهقين  -٥
 في نوع الضغوط ؟  الصم األقل إشباعًا لحاجاتهم

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين درجــات المــراهقين الصــم علــى مقيــاس الحاجــات  -٦
 النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط ؟ 

 الضغوط لدى المراهق األصم؟دون غيرها بجات النفسية هل تنبئ بعض الحا -٧
  

  :أھمية الدراسة 
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى مـا تقدمـه مـن إضـافة جديـدة فـي البيئـة المعرفيـة 
والتراث السيكولوجي ، وهو محاولة الباحث الكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيـرين 

( ، وهما ) المراهقين الصم ( العمرية وخاصة  على درجة كبيرة من األهمية لكل الفئات
، ومـــا يمكـــن أن تســـفر عنـــه الدراســـة مـــن نتـــائج ) الحاجـــات النفســـية والضـــغوط النفســـية 

يمكــــن تطبيقهــــا وتعميمهــــا فــــي مجــــال رعايــــة ذوي اإلعاقــــة الســــمعية فــــي محــــيط األســــرة 
كهـا فريسـة والمدرسة والمجتمع ككل ؛ حتى يمكن االستفادة من جهود تلك الفئة وعدم تر 

  . للضغوط التي قد تؤدي بهم إلى االنحراف والخروج على تقاليد المجتمع 
  :أھداف الدراسة  

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
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  . الحاجات النفسية لدى المراهق األصم نسق التعرف على  -١
 الضغوط التي يتعرض لها المراهق األصم نسق التعرف على  -٢

بــين الجنســين مــن المــراهقين الصــم فــي إشــباع الحاجــات  التعــرف علــى الفــروق -٣
 . النفسية 

 . التعرف على الفروق بين الجنسين من المراهقين الصم في نوع الضغوط  -٤

التعــــرف علــــى الفــــروق بــــين المــــراهقين الصــــم ذوي الحاجــــات النفســــية المشــــبعة  -٥
 .في نوع الضغوط  والمراهقين الصم األقل إشباعًا لحاجاتهم

القــــة االرتباطيــــة بــــين درجــــات المــــراهقين الصــــم علــــى مقيــــاس الكشــــف عــــن الع -٦
 .  ودرجاتهم على مقياس الضغوطالحاجات النفسية 

الكشف عن المعادلة التنبؤية للضـغوط مـن خـالل إشـباع الحاجـات النفسـية لـدى  -٧
 .المراهقين الصم 

 

  : المفاھيم اإلجرائية للدراسة
  Psychological Needs   :  الحاجات النفسية -١

حالــة مــن التــوتر وعــدم االتــزان النفســي يشــعر بهــا األصــم بســبب فقــدان شــيء  "
معــــين يعتبــــر فــــي نظــــره ضــــروريا التزانــــه النفســــي ، وهــــذه الحالــــة تدفعــــه إلــــى النشــــاط 

وهــدوءه واالســتمرار فيــه حتــى يحصــل علــى مــا ينقصــه ويشــبع حاجتــه فيعــود إليــه توازنــه 
  " .النفسي 

  :ت النفسية لدى المراهق األصم التعريفات اإلجرائية ألبعاد الحاجا
  : الحاجة إلى التواصل : البعد األول  -

التواصل هو حاجة األصم إلى تبادل األفكار والمعلومات مع أقرانه الصم ومع "   
  "السامعين ، وهو عملية نشطة تشتمل على إرسال واستقبال الرسائل وتفسيرها 

  : الحاجات االنفعالية : البعد الثاني  -
تلك الحاجات التي ترتبط بنمو مفهوم الذات لألصم وتقـديره لذاتـه ، وتقبلـه هي "   

  " . لها ، وحاجته إلى األمن والحب ، ومن ثم بتوافقه الشخصي واالجتماعي 
  : الحاجات االجتماعية : البعد الثالث  -

هــــي تلــــك الحاجــــات التــــي تــــرتبط بحاجــــة األصــــم إلــــى التفاعــــل االجتمــــاعي ، "   
  " . عب والصداقة ، واالندماج والمشاركة في أنشطة المجتمع بكفاءة وحاجته إلى الل
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  : تأهيلية التعليمية الالحاجات : البعد الرابع  -
هي تلك الحاجات التي تتعلـق بثقافـة األصـم ووسـائل تعليمـه وتدريبـه ، ودراسـة "   

قدراتـــه والعمـــل علــــى تنميتهـــا حتــــى يحقـــق أكبـــر نفــــع ممكـــن فــــي الجوانـــب االجتماعيــــة 
  " . الشخصية والبدنية واالقتصادية و 

  

  Stress: الضغوط  -٢
الحالـــة التـــي يتعـــرض فيهـــا المراهـــق األصـــم لمطالـــب أو حاجـــات تفـــرض عليـــه " 

القــدرة علــى التوافــق أو نوعــًا مــن إعــادة التوافــق ، وقــد تظهــر الضــغوط لديــه نتيجــة عــدم 
لضـغوط نتيجـة اإلحبـاط التوازن بين حاجاته ووسائله لتلبية حاجاتـه ، ويزيـد اإلحسـاس با

  " .والحرمان الذي يشعر به المراهق األصم نتيجة عدم إشباع تلك الحاجات 
  :التعريفات اإلجرائية ألبعاد الضغوط لدى المراهق األصم 

  : الضغوط األسرية : الُبعد األول  -
هـــي التـــي يشـــعر بهـــا المراهـــق األصـــم تجـــاه عالقتـــه بأســـرته ، وٕاحساســـه بعـــدم "   

خــاذ قــرار يخصــه ، أو إبــداء رأيــه فــي األمــور المختلفــة فــي محــيط األســرة حريتــه فــي ات
  " .الذي يشعره بالقلق والتوتر من خالل العالقات االجتماعية داخل األسرة 

  

  : الضغوط االنفعالية : الُبعد الثاني  -
هــــي التــــي يشــــعر بهــــا المراهــــق األصــــم تجــــاه إحساســــه بضــــعف قدرتــــه علــــى "   

  " .عف ثقته بنفسه ، ونقص إمكاناته وقدراته التوافقية االنسجام مع ذاته ، وض
  : الضغوط المدرسية : الُبعد الثالث  -

هــي التــي يشــعر بهــا المراهــق األصــم تجــاه عالقاتــه االجتماعيــة بزمالئــه الصــم "   
ومعلميه وٕادارة المدرسة والمناهج التعليمية ، تلك العالقات التي تسـبب لـه القلـق والتـوتر 

  رضـــــــه للســـــــخرية مـــــــن الـــــــزمالء ، وتســـــــلط المعلمـــــــين عليـــــــه وعقـــــــابهم ، مـــــــن قبيـــــــل تع
  " .له ، وعدم فاعلية اإلدارة المدرسية ، وتكدس محتوى المادة الدراسية 

  : الضغوط المستقبلية : الُبعد الرابع  -
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هي التي يشعر بها المراهق األصم تجاه عالقتـه االجتماعيـة بـالجنس اآلخـر ، "   
، ورغبتـــه فـــي التأهيـــل المهنـــي الـــذي ســـوف يـــوفر لـــه العمـــل ورغبتـــه فـــي تكـــوين األســـرة 

  " .والنفقة في المستقبل 
  

  Hearing Handicap :اإلعاقة السمعية -٣
  : تربويًا وطبيًا واجتماعيًا على النحو التالي يمكن تعريف الشخص األصم 

  المفهوم التربوي: أوًال 
ين فقــدان الســمع وتعلــم لإلعاقــة الســمعية علــى العالقــة بــيركــز المفهــوم التربــوي   

  . اللغة والكالم 
أن الشــخص المعـــاق )  ٣٦٣:  ١٩٨٥( الشــخص الســيد ويــذكر عبــد العزيــز 

من ُحِرم حاسة السمـع منذ والدتـه أو قبـل تعلمـه الكـالم إلـى درجـة تجعلـه : "  سمعيًا هو
غيـــر قـــادر علـــى ســـماع الكـــالم المنطـــوق  –حتـــى مـــع اســـتعمال المعينـــات الســـمعية  –

  " . الستخدام اإلشارة أو لغة الشفـاه أو غيرها من أساليب التواصل  ومضطـراً 
  

  المفهوم الطبي: ثانيًا 
يتعلـــق المفهـــوم الطبـــي لإلعاقـــة الســـمعية بـــالعجز والتلـــف الســـمعي نتيجـــة لســـبب     

  . عضوي والدي أو مكتسب 
إلـى أن األطفـال الصـم هـم الـذين  Herder & Herder" هـردر وهـردر " يشير     

غيــاب كامــل أو فقــدان للقــدرة علــى الســمع وذلــك نتيجــة لعوامــل وراثيــة أو نتيجــة لــديهم 
 Herder & Herder , 1972 ( . اإلصابة أثناء فترة الحمل أو التعرض للحوادث 

: 246 (   
بالــذين ال يســمعون بكلتــا األذنــين ،   Hall & Hill" هـــال وهـــل " ويصــفهم     

بـال أو التعامـل مع األصوات البشريـة حتـى مـع وتكونان غير قادرتين تمامًا على االستق
   ) Hall & Hill., 1996 : 211(. أقصى درجـة مـن التكبير السمعي 
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  :المفهوم االجتماعي   : ثالثًا 
  .قدرة ذوى اإلعاقة السمعية على التواصل مع اآلخرين  ميركز هذا المفهوم على عد

ــد النبــي     ــي عب : " شــخاص الصــم بــأنهم األ)  ٦٢:  ١٩٩٦(  محمــد يعــرف عل
األشخاص الذين فقدوا حاسة السمع منذ الميالد أو قبل تعلم الكالم ، أو حتى بعد تعلـم 
الكالم ، بدرجة ال تسمح لهم باالستجابة الطبيعية لألغـراض التعليميـة واالجتماعيـة فـي 

  ".البيئة السمعية 
  

") إطار نظري"المفاهيم األساسية للدراسة (ويحاول الباحث في الفصل الثاني 
عرض مناقشة التراث النظري في مجال علم النفس والصحة النفسية في شكل يوضح 

  . متغيرات الدراسة 
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  المفاھيم األساسية للدراسة 
  ) إطار نظري ( 

  :تمھيد 
  

 يشــتمل هــذا الفصــل علــى عــرض لإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة حيــث تنــاول
مفهــوم اإلعاقــة الســمعية ، تصــنيف ( اإلعاقــة الســمعية مــن خــالل النقــاط التاليــة  الباحــث

التواصـــل مـــع  اإلعاقـــة ، تركيـــب الجهـــاز الســـمعي ، أســـباب اإلعاقـــة الســـمعية ، أســـاليب
  ، ثـــم تنـــاول الباحـــث الحاجـــات النفســـية لألصـــم ) الصـــم ، وخصـــائص المعـــاقين ســـمعيا 

مفهــوم الحاجــات النفســية ، تصــنيف الحاجــات النفســية ، دور ( مــن خــالل النقــاط التاليــة 
الحاجات النفسية في السلوك ، أهمية احتياجات المعاقين سـمعيا ، وتصـنيف احتياجـات 

ثـــم تنـــاول الباحـــث الضـــغوط المرتبطـــة بحاجاتـــه مـــن خـــالل النقـــاط ، ) للمعـــاقين ســـمعيا 
مفهوم الضغوط ، اإلحسـاس بالضـغط ، مصـادر الضـغوط لـدى األصـم ، أنـواع (التالية 

  ) . الضغوط ، اآلثار النفسية للضغوط ، وأخيرًا عالقة الضغوط بالحاجات النفسية
  

  Hearing Handicapاإلعاقــة السمعيــة: أوالً 

ــــًا فــــي حيــــاة اإلنســــان ، وبــــدونها يصــــبح تلعــــب حاســــ ة الســــمع دورًا مهمــــًا وحيوي
اإلنســــان ســــجين عــــالم مــــن الصــــمت والســــكون ، عــــالم صــــامت مجهــــول تغلفــــه الرهبــــة 
والخــوف مــن األخطــار التــي تحــيط بــه فــي المنــزل والشــارع والمدرســة ، عــالم خــاٍل مــن 

إدراك اإلنســان لعالمــه انفعـاالت اللغــة التــي يستشــعرها اإلنســان مـن خــالل الكلمــات ، إن 
يعتمـــد علـــى المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا عبـــر حواســـه المختلفـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن 
أهمية جميع الحواس في عملية االتصال والـتعلم والنمــو إال أن حاسـة السـمع تعتبـر أهـم 
هــذه الحــواس ، فمــن خاللهــا يــتمكن اإلنســان مــن تعلــم اللغــة ويتطــور اجتماعيــًا وانفعاليــًا 

فـي محكـم آياتـه الكريمـة السـمع  –سـبحانه تعـالى  -عناصر بيئته ؛ ولـذا قـدم اهللا ويعي 
 : " للداللـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أهميتـــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى 
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  "  ] وفــي قولـــه ]  ٧٨آيــة : النحــل ،
   :  " تعـــــــــــــالى 

   

    ] " وفـــــي ]  ٣٦آيـــــة : اإلســـــراء ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى    : قول

 "    

  

    

  "  
  : " ، وفــي قولــه تعــالى ]  ٧٨آيــة : المؤمنــون [ 

    

   

 ] "  وقــــــــــــــد وصــــــــــــــف اهللا ســــــــــــــبحانه ]  ٢آيــــــــــــــة : اإلنســــــــــــــان ،  
ة لحاســة الســمع ، كمــا فــي وتعــالى نفســه بأنــه ســبحانه ســميع بصــير ، ممــا يعطــي أهميــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى     : " قول

   

     

  ] " ـــــه تعـــــالى ]   ٧٥آيـــــة : الحـــــج  : " وفـــــي قول
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    ] " ـــــــة : غـــــــافر ]  ٢٠آي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى      : " وقول

   

    

    

     ] " ١آيــة: المجادلــة [
.  

  

  :عية مفھوم اإلعاقة السم
ــــة    تتمركــــز المفــــاهيم الرئيســــية لإلعاقــــة الســــمعية حــــول المفــــاهيم التربويــــة والطبي

  :واالجتماعية ، ويتضح ذلك من خالل التناول التالي 
  المفهوم التربوي : أوًال 

لإلعاقــة الســمعية علــى العالقــة بــين فقــدان الســمع وتعلــم يركــز المفهــوم التربــوي   
  .اللغة والكالم 

خلــل وظيفــي فــي عمليــة : " مــي اإلعاقــة الســمعية بأنهــا وقــد عــرف مصــطفى فه
الســمع نتيجــة لألمــراض أو ألي أســباب أخــرى يمكــن قياســها عــن طريــق أجهــزة طبيــة ، 

  )٦٥:  ١٩٨٠مصطفى فهمي ، (" ولذلك فهي تعوق اكتساب اللغة بالطريقة العادية 
ـــد العزيـــز      مـــن : " الشـــخص أن الشـــخص المعــــاق سمعــــيًا هـــو الســـيد ويـــذكر عب

ـــــــه  ـــــــى درجـــــــة تجعل ـــــــل تعلمــــــــه الكــــــــالم إل ـــــــه أو قب ـــــــذ والدت ـــــــِرم حاســــــــة السمــــــــع من    –ُح
غيـــر قـــادر علـــى ســـماع الكـــالم المنطـــوق ،  –حتـــى مـــع اســـتعمال المعينـــات الســـمعية 

ــــــــــــــاه أو غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن أســـــــــــــاليب    ومضطــــــــــــــرًا الســـــــــــــتخدام اإلشــــــــــــــارة أو لغــــــــــــــة الشف
  ) ٣٦٣:  ١٩٨٥الشخص ، السيد  عبد العزيز( " . التواصل 
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ويفضــل المربــون أن تحــل محــل مصــطلحات الصــمم الــوالدي والصــمم المكتســب   
مصــطلحات أخــرى مثــل مــا قبــل تعلــم اللغــة ومــا بعــد تعلمهــا ، فالصــمم قبــل تعلــم اللغــة 

prelingual Deafness  هـو ذلـك النـوع الـذي يوجـد عنـد المـيالد أو الـذي يحـدث قبـل
فيشـير إلـى  Postlingual Deafnessأمـا الصـمم بعـد تعلـم اللغـة . نمو اللغـة والكـالم 

فقدان السمع الذي يحدث بعد أن يكون الفـرد قـد تعلـم اللغـة والكـالم ، ويحـدث عـادة بعـد 
  ) ٨٠:  ١٩٩٩عبد الرحمن سيد سليمان ، ( . السنة الثالثة من العمر 

  

  وحيــث أن اإلعاقــة الســمعية تشــمل الصــمم الكلــي باإلضــافة إلــى الصــمم الجزئــي   
ن إيضاح مفهوم اإلعـاقة السمعـية يقتضي بالتالي إيضـاح مفهـومي فإ) ضعف السمع ( 

  :الصمم وضعف السمع ، ويعرض الباحث ذلك فيما يلي 
  

    Deafness:مفهوم الصمم  -١
هـم األشـخاص الـذين : " يعرض عادل األشول تعريفًا مـؤداه أن األطفـال الصـم         

رة ملحوظــة ، لدرجــة أنهــا تعــوق يعــانون مــن نقــص أو إعاقــة فــي حاســتهم الســمعية بصــو 
الوظائف السمعية لديهم ، وبالتالي فإن تلك الحاسة ال تكون الوسيلة األساسـية فـي تعلـم 

  ) ٢٤٥: ١٩٨٧عادل األشول ،(". اللغة والكالم لديهم 
  : نقسم إلى يولذلك فإن المفهوم التربوي للصم 

ب عليـه عـدم اسـتطاعتهم أولئك األشخاص الذين يولدون ولديهم فقدان سـمع ممـا يترتـ -
  تعلم اللغة والكالم

  .أولئك األشخاص الذين أصيبوا بالصمم في طفولتهم قبل اكتساب اللغة والكالم  -
أولئك الذين أصيبوا بالصـمم بعـد تعلـم اللغـة والكـالم مباشـرة لدرجـة أن آثـار الـتعلم قـد  -

  ) ٢١٤:  ١٩٩٠عبد الرحيم ، السيد فتحي ( . فقدت بسرعة 
بشـــأن الالئحـــة ) ١١(المـــادة ) ١٩٩٠(لســـنة ) ٣٧(للقـــرار الـــوزاري رقـــم  وطبقـــًا   

الــــذين : " التنظيميــــة لمــــدارس وفصــــول التربيــــة الخاصــــة عــــرف األطفــــال الصــــم بــــأنهم 
القـرار (  " .يحتاجون إلى أساليب تعليمية تمكنهم مـن االسـتيعاب دون مخاطبـة كالميـة 

  )بية والتعليم وزارة التر  ١١المادة  ١٩٩٠لسنة  ٣٧الوزاري رقم 
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    Hard of Hearing: مفهوم ضعف السمع  -٢
أولئك األطفال الذين تكون قد تكونت : " ُيعرَّف األشخاص ضعاف السمع بأنهم   

لــديهم مهـــارة الكـــالم والقـــدرة علـــى فهـــم اللغـــة ، ثــم تطـــورت لـــديهم بعـــد ذلـــك اإلعاقـــة فـــي 
طفــال يكونــون علــى وعــي الســمع بعــالم األصــوات الــذي يعيشــون فيــه ، ومثــل هــؤالء األ

عبـد الـرحيم ، السـيد فتحي ( " . باألصوات ولديهم اتصال عادي أو قريب من العادي 
٢١٤:   ١٩٩٠  (  
بشــــأن الالئحــــة ) ١١(المــــادة ) ١٩٩٠(لســــنة ) ٣٧(وطبقــــًا للقــــرار الــــوزاري رقــــم   

التنظيمية لمدارس وفصول التربيـة الخاصـة فقد تـم االتفـاق علـى تعريـف ضـعاف السـمع 
هــــم الـــذين لـــديهم ســـمعًا ضـــعيفًا لدرجـــة تجعلــــهم يحتـــاجون فـــي تعليمــــهم إلـــى : " بأنــــهم 

ترتيبـــات خاصـــة أو تســهيالت ليســت ضــرورية فــي كــل المواقــف التعليميـــة التــي تستخـــدم 
القرار الوزاري رقم ( " . لألطفال الصم كما أن لديـهم رصيدًا من اللغة والكالم الطبيعـي 

  ) وزارة التربية والتعليم  ١١ة الماد ١٩٩٠لسنة  ٣٧
أن  )٢٠٩:  ١٩٩٢(الشخص وعبـد الغفـار الـدماطي السيد ويرى عبد العـزيز   

حالة من انخفاض حدة السـمع لدرجـة تسـتدعي خـدمات خاصـة : " ضعف السمـع يعني 
  كالتــــــــــدريب الســــــــــمعي أو قــــــــــراءة الشــــــــــفاه أو عــــــــــالج النطــــــــــق ، أو التــــــــــزود بمعــــــــــين 

فــراد الــذين يعــانون مــن ثقــل فــي الســمع أن يتلقــوا تعلــيمهم ســمعي ، ويمكــن لكثيــر مــن األ
مـــن الفاعليـــة بدرجـــة مســـاوية لألفـــراد العـــاديين فـــي ســـمعهم وذلـــك مـــع إجـــراء التعـــديالت 

  " .والتغييرات الصحية المناسبة لهم 
  : مما سبق يتضح للباحث أن  
يــث ال يوجــد هــم الــذين فقــدوا حاســة الســمع قبــل أن يتعلمــوا اللغــة والكــالم بح: "  الصـــم 

لـــديهم أي آثـــار  للتنميـــة التواصـــلية عبـــر اللغـــة والكـــالم الســـابق تواجـــدها 
  " .واختزالها 

هم الذين فقدوا جـزًءا مـن سـمعهم ، ولـديهم قـدرة ضـعيفة علـى الكـالم : "  ضعاف السمع
واســتخدام اللغـــة ، ومـــن ثـــم يعــانون مـــن بعـــض الصـــعوبات فـــي 

  " . عملية التعلم 
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  يالمفهوم الطب: ثانيًا 
يتعلـــق المفهـــوم الطبـــي لإلعاقـــة الســـمعية بـــالعجز والتلـــف الســـمعي نتيجـــة لســـبب     

عضوي والدي أو مكتسب ، وفيما يلي عرضًا لمفهومي الصـمم والضـعف السـمعي مـن 
  : الناحية الطبية 

   Deafnessمفهوم الصمم  -١
إلـى أن األطفـال الصـم هـم الـذين  Herder & Herder" هـردر وهـردر " يشير     

غيــاب كامــل أو فقــدان للقــدرة علــى الســمع وذلــك نتيجــة لعوامــل وراثيــة أو نتيجــة  لــديهم
 , Herder & Herder ( . اإلصــابة أثنــاء فتــرة الحمــل أو التعــرض للحــوادث 

1972 : 246 (  
بالــذين ال يســمعون بكلتــا األذنــين ،   Hall & Hill" هـــال وهـــل " ويصــفهم    

بـال أو التعامـل مع األصوات البشريـة حتـى مـع وتكونان غير قادرتين تمامًا على االستق
    ) Hall & Hill., 1996 : 211(. أقصى درجـة مـن التكبير السمعي 

: " األصم بأنه   Eysseldyke & Algozzine" ايسلديك والجوزين " عرَّف ويُ     
عـن فهـم الكـالم عـن طريـق ) ديسـيبل  ٧٠(الشخص الذي يعجز سمعه عنـد حـد معـين 

 & Eysseldyke( ". ، أي بـــــدون اســـــتخدام معينـــــات ســـــمعية  األذن وحـــــدها

Algozzine , 1984 : 18 (    
إلــى أن الصــم هــم )   Wolman Benjamin(بينمــا يشــير بنجــامين ولمــان     

ذوي القــدرة المفقــودة فــي جهــاز الســمع فــي إحــداث أي تــرددات أو ذبــذبات صــوتية ألي 
لمجــال الســـمعي نتيجــة ظـــروف مثيــر ســمعي ، فالصـــم هــم أولئـــك الــذين تعطــل لـــديهم ا

وبالتــالي فــإنهم فقــدوا القــدرة الســمعية ، وأصــبح لــديهم . طبيعيــة والديــة أو مكتســبة بيئيــة 
عجز سـمعي تـام ، وال توجـد لـديهم أي آثـار لبقايـا أو قـدرة سـمعية ، حتـى مـع اسـتعمال 

   )١٦:  ١٩٩٩،محمد محمد النوبيفي (معينات سمعية في أقصى حدودها التكبيرية 
    Hard of Hearing:مفهوم ضعف السمع  -٢
ضـعيف السـمع   Eysseldyke & Algozzine" ايسـلديك والجـوزين " ف عـرَّ يُ     

، ) ديسـيبل ٦٥ -٣٥(هو الشخص الـذي يعجـز سـمعه بمقـدار فقـد فـي السـمع : " بأنه 
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ممــا يصــعب عليــه فهــم الكــالم ، ولكــن لــيس إلــى الحــد الــذي يضــطره إلــى اســتخدام أداة 
( " . نى أنه ما زال يستطيع فهـم الكـالم عـن طريـق األذن ولكـن بصـعوبة سمعية ، بمع

Eysseldyke & Algozzine , 1984 : 19 (   
بـذوي حـدة السـمع المنخفضـة لدرجـة  ) ٤٢٢: ١٩٨٧( ويصفهم عادل األشول     

احتيــاجهم لخــدمات معينــة قبــل التــدريب علــى الســمع وقــراءة الكــالم والعــالج الكالمــي أو 
  .ة لمعينات سمعي

  : إلـــى ضـــعف الســـمع بأنـــه  ) ٤٠٧: ١٩٩٨( الخطيـــب محمـــد ويشـــير جمـــال     
فقدان سمعي يبلغ مـن الشـدة درجـة يصـبح معهـا التعلـيم بـالطرائق العاديـة غيـر ممكـن " 

وغير مفيد ، وبالتالي فالبـد مـن تقـديم البـرامج التربويـة الخاصـة ، وتكـون درجـة الفقـدان 
  ).ديسيبل ٨٩ -٢٦(السمعي لدى ضعاف السمع تتراوح بين 

شــكوى ضــعاف الســمع بأنهــا نتيجــة  ) ٢٠٣: ١٩٩٨( ويصــف حســن ســليمان     
للمعانــاة مــن ضــعف فــي الســمع بــاألذنين علــى أال تقــل درجــة فقدانــه فــي األذن األحســن 

وذلــك يخــرج عــن نطــاق تقــدير كــل مصــاب ) وحــدة ســمعية أو أكثــر  ٤٠( ســمًعا عــن 
  .درجته بضعف أو صمم في أذن واحدة فقط مهما كانت 

  :مما سبق يتضح للباحث أن     
  هــــم الــــذين فقــــدوا حاســــة الســــمع نتيجــــة ظــــروف طبيعــــة والديــــة أو مكتســــبة :  الصـــــم

بيئية ، وبالتالي فإنهم فقـدوا القدرة السمعية وأصبح لـديهم عجـز سـمعي تـام 
  .حتى مع استخدام معينات سمعية في أقصى حدودها التكبيرية 

حاســة الســمع عنــدهم وظيفتهــا علــى الــرغم مــن تلفهــا هــم الــذين تــؤدى : الســمع  ضــعاف
  .وذلك باستخدام أدوات سمعية معينة أو بدونها 

  

  المفهوم االجتماعي : ثالثًا  
  .قدرة ذوى اإلعاقة السمعية على التواصل مع اآلخرين  ميركز هذا المفهوم على عد

   :األشـــخاص الصـــم بـــأنهم  ) ٦٢:  ١٩٩٦( ف علـــي عبـــد النبـــي محمـــد عـــرَّ يُ     
األشــخاص الــذين فقــدوا حاســة الســمع منــذ المــيالد أو قبــل تعلــم الكــالم ، أو حتــى بعــد " 
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تعلم الكالم ، بدرجة ال تسمح لهم باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية 
  ".في البيئة السمعية 

علـى عـدم القـدرة ) الصـمم ( ومن ثم يركز المفهوم االجتمـاعي لإلعاقـة السـمعية   
ى التواصــل مــع اآلخــرين بفاعليــة مــن قبــل األصــم ، إذ ُيعــرف األصــم بأنــه الشــخص علــ

الــذي يســتحيل معــه التفاعــل والتواصــل الســمعي أو اللفظــي مــع أقرانــه وبيئتــه ســواء كــان 
هـــذا الفقـــد كلـــي أو جزئـــي ، وســـواء كـــان هـــذا الفقـــد والدي أو مكتســـب ، ممـــا يتطلـــب 

ة علــــى التفاعــــل الــــوظيفي مــــع بيئتــــه احتياجــــات خاصــــة لرعايتــــه ومســــاعدته فــــي القــــدر 
   ) ٩٦:  ١٩٩٦وفاء عبد الجواد ، ( بأساليب تتناسب مع ظروفه 

فالتواصل البشري يتيح فرص التـأثير علـى اآلخـرين ، بمـا فـي ذلـك تغيـر حـالتهم   
العضوية والنفسية ، ويتيح التواصل فرص التعاون مع اآلخرين أو عدمه ، ويمكن إثارة 

ـــــــــــديهم مشـــــــــــاعر مشـــــــــــاعر الســـــــــــعادة والتعـــــــــــ   اطف بـــــــــــين النـــــــــــاس ، مثلمـــــــــــا يثيـــــــــــر ل
( األسى والحزن وعـدم الشـعور بـاألمن ، فعمليـة التواصـل هنـا عمليـة منطقيـة وعقالنيـة 

  )  ٢٢:  ١٩٩٧الشخص ، السيد عبد العزيز 
فاألشـــخاص الصـــم هـــم الـــذين لـــديهم قصـــور فـــي االســـتجابة الســـمعية للمثيـــرات   

لتواصــــلية مــــع الغيــــر قــــد أصــــابها خلــــل فــــي الصــــوتية بصــــورة تامــــة ، إذ أن الجوانــــب ا
التفاعل الطبيعـي والمقـرر لهـا ، ومرجـع ذلـك لتالشـي المجـال السـمعي لـديهم ، ويشـوب 
أنمــاط تفــاعالتهم مــع اآلخــرين الضــعف والفشــل االجتمــاعي ، لــذلك فقــد تســيطر علــيهم 

ة وألن اللغــــ. االنعزاليــــة واالســــتجابات المنخفضــــة فــــي المحــــيط التعليمــــي واالجتمــــاعي 
وسيلة أساسـية مـن وسـائل االتصـال االجتمـاعي وبخاصـة فـي التعبيـر عـن الـذات وفهـم 
اآلخـــرين ، ووســـيلة مهمـــة مـــن وســـائل النمـــو العقلـــي والمعرفـــي واالنفعـــالي ، لـــذا يعتمـــد 
النمـــو االجتمـــاعي علـــى اللغـــة ، فتعتبـــر اللغـــة هـــي الوســـيلة األولـــى فـــي هـــذا االتصـــال 

قون ســــمعيا مــــن مشــــكالت تكيفيــــة فــــي نمــــوهم ااالجتمــــاعي ، وعلــــى ذلــــك يعــــاني الُمعــــ
االجتمـــاعي وذلـــك بســـبب الـــنقص الواضـــح فـــي قـــدراتهم اللغويـــة وصـــعوبة التعبيـــر عـــن 
أنفسهم وصعوبة فهمهم لآلخرين سواء كان ذلك في مجال األسـرة أو العمـل أو المحـيط 

   ) ٤٠:  ١٩٩٢درويش ، عبدالقادر رضا ( االجتماعي بشكل عام 
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  : أما ضعاف السمع 
أولئـك األطفـال : " بـأنهم  ) ٤٣:  ١٩٨٢( حنـورة عبدالحميـد فيصفهم مصري 

الـــذين ال ترقـــى قـــدرتهم علـــى الســـمع إلـــى مســـتوى قـــدرة أقـــرانهم عـــادّي الســـمع فـــي نفـــس 
العمر ، من حيث كون قدرتهم أقـل مـن متوسـط القـدرة عنـد األطفـال عـادّي السـمع وفًقـا 

  " .لدرجات متباينة 
األشـخاص الـذين : " بـأنهم )  ٦٣:  ١٩٩٦(  محمـدي ويعرفهم علـى عبـد النبـ    

يعــــانون مــــن عجــــز أو نقــــص فــــي حاســــة الســــمع ، بدرجــــة ال تســــمح لهــــم باالســــتجابة 
  " .الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية ، إال من خالل استخدام وسائل معينة 

ولــذلك فــإن األشــخاص الــذين يعــانون معانـــاة شــديدة مــن هــذا الضــعف الســـمعي     
شـــديد ، كثيـــرًا مـــا يجـــدون ويخبـــرون مشـــكالت فـــي عالقـــاتهم االجتماعيـــة والشخصـــية ال

بـاآلخرين ؛ ألنهــم ال يســتطيعون التواصــل بســهولة مـع األشــخاص اآلخــرين ومــع غيــرهم 
:  ١٩٩٨، جابر  جابر عبدالحميد( من الناس الذين يؤلفون ويشكلون البيئة المدرسية 

٧٩  (  
  : مما سبق يتضح للباحث أن     
ـــم ال هــم الــذين حرمــوا مــن حاســة الســمع بدرجــة ال تســمح لهــم باالســتجابة الطبيعيــة : صـ

  .لألغراض التعليمية واالجتماعية 
هم الذين لديهم نقص في القـدرة علـى التواصـل والتفاعـل مـع اآلخـرين : ضعاف السمع 

نتيجــة قصــور فــي حاســة الســمع ، لــذا فهــم يحتــاجون فــي تعلــيمهم 
  .ائل معينة وتفاعلهم مع اآلخرين وس

َعـــدُّد تعريفـــات اإلعاقـــة الســـمعية مـــن الناحيـــة ووفقـــًا لمـــا ســـبق يتضـــح للباحـــث تَ   
التربويــة والطبيــة واالجتماعيــة ، ومــن هــذه التعريفــات يتضــح أن هنــاك تصــنيفات عديــدة 

  : لإلعاقة السمعية وهذا ما سوف يتناوله الباحث فيما يلي 
  

  :تصنيف اإلعاقة السمعية 
قدمه العلماء حول مفهوم اإلعاقة السمعية ، ومـا يـرتبط بهـا مـن  اعتمادًا على ما  

مفـــاهيم كالصـــمم وضـــعف الســـمع ، تظهـــر عـــدة تصـــنيفات لإلعاقـــة الســـمعية ، ويمكـــن 
  :إجمالها في التصنيفات التالية 
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   التصنيف طبقًا للعمر عند اإلصابة: أوًال 
ين من مجموعتين قين سمعيًا فإننا نجدهم مكوناويمكن من خالل النظر إلى المع  

  :متميزتين طبقًا لالعتماد على وقت فقدان السمع وهما 
   Prelingual Deafness:  صمم ما قبل تعلم اللغة  -أ

  وهـــــم مـــــن ولـــــدوا صـــــمًا والـــــذين فقـــــدوا قـــــدراتهم الســـــمعية قبـــــل اكتســـــاب اللغـــــة ،   
  ا أي مـــا قبـــل ســـن الثالثـــة ، وتتميـــز هـــذه الفئـــة بعـــدم قـــدرتها علـــى الكـــالم لعـــدم ســـماعه

  ) ١٨٤:  ١٩٩٩شقير ، محمود زينب ( . اللغة 
     Postlingual Deafness:صمم ما بعد تعلم اللغة  -ب

وهــم مــن ولــدوا عــاديين متمتعــين بحاســة الســمع ، ثــم أصــبحت هــذه الحاســة فيمــا   
بعــد غيــر وظيفيــة حيــث فقــدت قيمتهــا مــن الناحيــة العلميــة ، نتيجــة لمــرض أو حــادث ، 

عاقــة الســمعية بالقصــور الســمعي الطــارئ أو المكتســب وفــي ويعــرف هــذا النــوع مــن اإل
هذه الحالة يبدأ الطفل بفقدان القدرات اللغوية التي تكون قد تطورت لديه إذا لم تقـدم لـه 

  ) ٣٧:  ١٩٩٩عبيد ، سيد ماجدة ( . خدمات تأهيلية خاصة 
  التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي : ثانيًا 
فــــي ضــــوء درجــــة الســــمع التــــي تقــــاس بوحــــدة حيــــث تصــــنف اإلعاقـــــة السمعيـــــة   

  : وهناك عدة أشكال لهذا التصنيف على النحو التالي  Decibelsالديسيبل 
 حيــث تصــنف اإلعاقــة الســمعية Katz & White "كــاتز وويــت " تصــنيف  -١

  : كالتالي 
  عادي السمع : ديسيبل ) ٢٤ -صفر* (
صـــعوبة فـــي فهـــم الكـــالم متوســـط الفقـــدان ، وقـــد تكـــون لديـــه : ديســـيبل ) ٣٩ -٢٥* (

  .خاصة في المسافات  الطويلة نسبيًا 
  .شديد الفقدان وتتنوع لديه الصعوبات والمشكالت الكالمية : ديسيبل ) ٥٤ -٤٠* (
شــديد جــدًا فــي فقدانــه الســمع ، ولديـــه صــعوبة حــادة فــي فهــم : ديســيبل ) ٦٩ -٥٥* (

  .الكالم حتى مع الكالم ذي الصوت المرتفع 
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فقدان سمعي حاد ، ولديه صعوبة شديدة في الكالم حتـى مـع : سيبل دي) ٨٩ -٧٠* (
الكـــــالم ذي الصـــــوت المرتفـــــع جـــــدًا ودائمـــــًا يســـــتخدم المعـــــين 

  .السمعي وغيره 
فقدان سمعي عميق ، ويعتمد بشكل كلي على اإلشارات ألنه : ديسيبل ) فأكثر ٩٠* (

. حتى مع اسـتعمال المعينـات السـمعية يعجـز عـن فهـم الكـالم
Katz & White , 1997: 25-26) (  

  تصنيف توركنجتون وسيسمان - ٢
                                ( Turkington  & Sussman , 2000 : 17 ) 

  ديسيبل  ١٠٠: فقدان تام للسمع  -
  ديسيبل ٩١أكثر من : ضعف سمعي عميق  -
  ديسيبل  ٩١ -٧٠: ضعف سمعي شديد  -
  ديسيبل  ٦٩ -٥٦: ضعف سمعي متوسط  -
  ديسيبل  ٥٥ -٤١: ضعف سمعي معتدل  -
  ديسيبل ٤٠ -٢٦: ضعف سمعي خفيف  -
  

  التصنيف طبقًا لموقع اإلعاقة والتركيبات العضوية السمعية : ثالثًا 
ويهتم هذا التصنيف بموقع القصور السمعي ومكانه في جهاز األذن وجميع   

  :ر إلى  األعضاء واألعصاب المشتركة في عملية السمع ويتنوع هذا القصو 
   Conductive Hearing Loss: اإلعاقة السمعية التوصيلية  - ١

الصـوان ، قنـاة األذن " تنتج عـن أي اضـطراب فـي األذن الخارجيــة أو الوسـطى   
يمنـــع أو يحـــد مـــن نقـــل الموجـــات أو ) الخارجيـــة ، غشـــاء الطبلـــة ، العظيمـــات الـــثالث 

للضـــعف الســـمعي النـــاتج عـــن  الطاقـــة الصـــوتية إلـــى األذن الداخليـــة ، والحـــد األقصـــى
ألن األصـــوات الســـمعية التـــي تزيـــد "  ديســـيبل  ٦٠" اإلعاقـــة الســـمعية التوصـــيلية هـــو 

تــــؤثر علــــى القوقعــــة مباشــــرة وتتخطــــى األذن الوســــطى ، " ديســــيبل  ٦٠" شــــدتها عــــن 
ـــهم هــذا النـــوع مــن اإلعاقــة الســمعية ؛ يتمتعــون  وبشــكل عــام فــإن األشــخاص الــذين لدي

لـــى تمييـــز األصـــوات العاليـــة نســـبيًا وقـــد يميلـــون إلـــى الحـــديث بصــــوت بمقـــدرة جيــــدة ع
، ومــن األهميــة بمكــان فــي حــاالت  مــنخفض ألنهــم يســمعون أصـــواتهم جيــدًا وبســهولة
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الضــعف الســمعي التوصــيلي تشــجيع الطفــل علــى اســتخدام ســماعة طبيــة ، فالســماعات 
عية ، وغالبــًا مــا تســتطيع مســاعدة هــؤالء األشــخاص علــى اســتعادة بعــض قــدراتهم الســم

الخطيب محمد جمال ( .يأتي العالج الطبي أو الجراحي بنتائج إيجابية في هذه الحالـة 
 ،٢٩:  ١٩٩٨ (   
    Sensorineural Hearing Loss :اإلعاقة السمعية الحس عصبية  -٢

وتنتج عن مرض بـاألذن الداخليـة أو العصـب السـمعي أو مراكـز السـمع العليـا ،   
مــا يكــون متوســطًا أو شــديدًا أو كــامًال ، وهــذا النــوع عــادة مــا تصــاحبه  وهــذا النــوع عــادة

إعاقة الكالم أو عدم القدرة على الكالم ، وذلك إذا ما حدث منذ الـوالدة أو فـي الطفولـة 
ـــاج إلـــى  قبـــل ســـن فهـــم اللغـــة أي قبـــل ســـن ســـنتين ، وهـــذا النـــوع صـــعب العـــالج ويحت

، وفــي هــذه الحالــة فــإن الجراحــة أو  هاالكتشــاف المبكــر وأهــم مــن ذلــك هــو الوقايــة منــ
العقاقير الطبية غير مفيدة ، كذلك فإن السماعات الطبية غالبًا ما تكـون قليلـة الفائـدة ، 

شــــقير محمــــود زينــــب  (ويمكــــن تدريبــــه علــــى اســــتخدام لغــــة اإلشــــارة أو قــــراءة الشــــفاه 
،١٨٢: ١٩٩٩ (  
   Central Hearing Loss: إعاقة سمعية مركزية أو داخلية  -٣

تنـــتج عـــن أي اضـــطراب فـــي الممـــرات الســـمعية فـــي جـــذع المـــخ أو فـــي المراكـــز   
  الســــــــمعية فــــــــي المــــــــخ ، مــــــــع وجــــــــود أعضــــــــاء الحــــــــس الســــــــمعي وأعصــــــــابه ســــــــليمة 
لـــم تمـــس ، ويحـــدث تفســـير خـــاطئ لمـــا لـــم يســـمعه اإلنســـان علـــى الـــرغم مـــن أن حاســـة 

كــون مــن الصــعب وُيَعــد هــذا النــوع مــن األنــواع التــي ي الســمع ذاتهــا قــد تكــون طبيعيــة ،
عبيـد، سـيد ماجـدة  (.كما أن المعينات السمعية قد تكون ذات فائدة محـدودة  عالجها،
٣٨:  ١٩٩٩ (  

    Mixed Hearing Loss :اإلعاقة السمعية المختلطة  -٤ 
تكـــون اإلعاقـــة السمعيـــة مختلطـــة إذا كــان الشــخص يعــاني مــن إعاقـــة توصــيلية   

، وفي هذه الحالة قد تكون هناك فجـوة كبيرة بـين وٕاعاقـة حس عصبية في الوقت نفسـه 
وهـو األمـر الـذي يجعـل مـن التوصيل الهوائي والتوصيل العظمـي للموجـات الصوتيــة ، 

الصعب عالج هذه الحالة نظرًا ألنه إذا ما تم عالج فقد السمع التوصيلي فإنه يصـعب 
" ماعات الطبيـة السـ" وقـد تكـون المعينـات السمعيــة  عالج فقد السـمع الحـس عصـبي ،
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مفيـدة لهؤالء األشخاص ، ولكـن بعضـهم يعـاني مـن نفــس المشـكالت التـي يعـاني منــها 
الخطيـب ، محمـد جمـال ( . األشخاص الذين يعانـون من ضعف سمعي حس عصبي 

٣٢:  ١٩٩٨ (   
  

  :تركيب الجھاز السمعي 
أن  حتــى يمكــن فهــم األســباب التــي تقــف وراء فقــدان الســمع ، كــان علــى الباحــث  

يوضـــح تركيـــب األذن حتـــى يمكـــن معرفـــة المنـــاطق التـــي يصـــيبها قصـــور مـــا ، واألذن 
عبــارة عــن جهــاز اســتقبال صــوتي ، يقــوم باســتقبال اإلشــارات الصــوتية ، ثــم ينقلهــا عــن 
طريق العصب السمعي إلى الدماغ ، فيتم تحليلها وتفسيرها هنـاك ، وتتكـون األذن مــن 

األذن الداخليـــة كمـــا فـــي  –األذن الوســـطى  –ارجيـــة األذن الخ:  ثالثـــة أجـــزاء رئيســـية 
  :  الشكل التالي 

                        
                                              

  
  
  
  
  

  

  
  The outer Ear: األذن الخارجية  - ١

 Externalوقناة األذن الخارجية  Auricleتتكون األذن الخارجية من الصوان   

Auditory     Meatus  وطبلة األذنEar Drum   
والصوان هو الجزء الظـاهر مـن األذن وهـو هيكـل غضـروفي مغطـى بالجلـد ، ووظيفتـه 

أمــا . تقتصــر فقــط علــى تجميــع الموجــات الصــوتية وٕادخالهــا إلــى قنـــاة األذن الخارجيــة 
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قنــــاة األذن الخارجيـــة فهـــي عبـــارة عـــن قنــــاة صـــغيرة تقــــوم بحمايـــة طبلـــة األذن وتكبيـــر 
  صوتية ، وبها توجد الغـدد الصمغيةالموجات ال

Ceruminous Glands  التي تفرز المادة الصمغية ووظيفتها حماية طبلـة األذن مـن
دخــول األجســام الغريبــة واألتربـــة إلــى طبلــة األذن ، وفــي نهايــة تلــك القنــاة يوجــد غشــاء 

تحـــدث طبلــة األذن التــي يغلقهــا تمامــًا ، والموجـــات الصــوتية التــي تطـــرق ذلــك الغشــاء 
ذبــــذبات يدركـــــها المـــــخ فــــي النهايــــة أصــــواتًا ، وٕاذا زادت الطبلــــة غلظــــة نتيجــــة العــــدوى 

( . وااللتهــــاب المتكــــررين ، أو تعرضــــت للتلــــف ضــــعفت حاســــة الســــمع ضــــعفًا شــــديدًا 
Pappas , 2000: 5-8 (  

  

   The Middle Ear:األذن الوسطى  -٢
داخليـة ، وهـذا الجـزء ملـيء عبارة عن تجويف يقـع بـين األذن الخارجيـة واألذن ال  

بــالهواء وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى تــوازن الضــغط علــى طبلــة األذن مــن الجــانبين ، 
وهــذا التــوازن يتحقــق بفعــل قنــاة اســتاكيوس والتــي يمكــن وصــفها بأنهــا قنــاة تهويــة تــربط 

  .األذن الوسطى بالحلق 
صـلة كما يوجـد فـي هـذا التجويـف ثـالث عظيمـات ضـئال الحجـم تكـون سلسـة مت  

الواقعــــة بــــين األذن الوســــطى والداخليــــة ، وهــــي " النافــــذة " لنقــــل الذبــــذبات إلــــى الكــــوة 
وتهتــز تلــك العظيمــات تباعــًا  Stapesوالركــاب  Incinsوالســندان  Malleusالمطرقــة 

تحت تأثير الموجات الصوتية التي تتـدافع عـن طريـق طبلـة األذن ، لتنقلهـا فـي النهايـة 
  ) ٧-٥: ١٩٩٠عماد عبد الحليم ، ( .ألذن الداخليةعظيمة الركاب إلى نافذة ا

   The Inner Ear: األذن الداخلية  -٣
   :عظمي موجود بداخل عظمة الصخرة ، وتتكون من  عبارة عن تجويف  

وهي عبارة عـن دهليـز مغلـق وملفوفـة حـول محـور أفقـي  The Cochleaالقوقعة  -أ
" البلغمـي المحيطـي " ل يسـمى ، مرتان ونصف مرة ، ولـه جـدران صـلبة ومملـوءة بسـائ

Perilymph  وهي مادة لزجة تبلغ لزوجتها ضعف لزوجة الماء تقريبًا ووظيفـة القوقعـة
هي تحويل الذبذبات الصوتية القادمة من األذن الوسطى إلى إشـارات كهربيـة يـتم نقلهـا 

  .إلى المخ بواسطة العصب السمعي 
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عدة قنوات صغيرة تحتـوي علـى وتتكون من   Cochlear Duct القناة القوقعية -ب
ســائل خــاص ، وهــي ذات أطــراف عصــبية عاليــة الحساســية للموجــات الصــوتية وتعمــل 
بمثابــة مســتقبالت ســمعية تتصــل بالعصــب الســمعي الــذي يفضــي إلــى الجهــاز العصــبي 

  .السمعي المركزي بالمخ 
ون وهو الجزء المسئول عن االتزان في جسم اإلنسـان ويتكـ Vestieblar الدهليز -ج

  . Endolymphمن ثالث قنوات دهليزية بها سائل يسمى 
وهــي عبــارة عــن أطــراف عصــبية شــديدة   Organ of Corti أعضــاء كــورتي -د

  .الحساسية للموجات الصوتية وتتصل بالعصب السمعي 
ـــوات شـــبه الهالليـــة -هــــ وهـــي القنـــاة العلويـــة  Semi Circular Cannls القن

Superior  والقنــــاة العموديــــةPosterior  والقنــــاة العرضــــيةLatermal  وتمتلــــئ تلــــك
القنــوات بســائل نســيجي يوجــد بــه مئــات اآلالف مــن الخاليــا الســمعية الدقيقــة المعروفــة 

ويتميــز الســائل المحــيط بالحساســية العاليـــة لمــا يصــل  Clarionباســم الخاليــا الشــعرية 
ـــا الشـــعرية الدقيقـــة ــــه مـــن ذبـــذبات الموجـــات الصـــوتية فيحــــرك الخالي ، التـــي تحــــول  إلي

الحركـة الميكانيكيـة إلـى نبضــات كهربائيــة تلتقطــها أطـراف العصـب السمــعي الملتصـق 
بالقوقعـة إلى المخيخ ، ومنـه إلى مراكز السمـع في المــخ فتترجمــها إلـى رمـوز مسـموعة 

  )  Moore , 1997: 45 (.ذات معنى
ا يبــرز أهميتــه األذن جهــاز دقيــق التركيــب ، ممــ ممــا ســبق يتضــح للباحــث أن  

كجهــــاز اســــتقبال صــــوتي يقــــوم باســــتقبال اإلشــــارات الصــــوتية ، ثــــم ينقلهــــا عــــن طريــــق 
العصــب الســمعي إلــى الــدماغ ، فيــتم تحليلهــا وتفســيرها هنــاك ؛ وكــان البــد مــن التعــرف 
على تلك األجزاء الدقيقة لتركيب األذن حتى يمكن فهم األسباب التي تكمن وراء فقـدان 

    : ف نتناوله فيما يلي السمع ، وهذا ما سو 
  

  أسباب اإلعاقة السمعية 
أو مكتســبة  Congentialتتعــدد أســباب اإلعاقــة الســمعية مــا بــين وراثيــة جينيــة   

Adventitious   ويرجــع ذلــك إلــى تعقــد تركيــب األذن وتعــدد مصــادر األمــراض التــي
ركـــز ضوضـــاء أو أورام ، وفـــي دراســـة للم –التهابـــات  –تصـــيب األذن مـــا بـــين وراثيـــة 
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عن األسباب المؤدية إلى اإلعاقة السمعية  ١٩٩٤القومي إلحصاءات الصحة العالمية 
التهابـات األذن   ٪ ٢٣.٤الضوضـاء  -٪ ٢٨الشـيخوخة : لدى البالغين كانـت كالتـالي 

  إصـــــــــــــــــــــــــابات األذن -٪ ١٠.٣األصـــــــــــــــــــــــــوات الحـــــــــــــــــــــــــادة الفجائيـــــــــــــــــــــــــة  -٪  ١٢.٢
  . ٪ ١٦.٨سابقة أسباب أخرى غير ال - ٪ ٤.٤عمليـة الوالدة  - ٪ ٤.٩ 

                                 )( Turkington  & Sussman , 2000 : 20   
  

ويمكـــن للباحـــث أن يتنـــاول أســـباب اإلعاقـــة الســـمعية بعـــد تقســـيمها إلـــى عوامـــل   
  : وراثية جينية وعوامل بيئية مكتسبة كما يلي 

  
   Parents Genesالعوامل الوراثية الجينية : أوًال 

تعــزى ألســباب  الســمعية مــن حــاالت اإلعاقــة ٪٥٠دراســات إلــى أن نحــو تشــير ال  
وراثيــة ، والمــرض هنــا ينتقــل للجنــين عــن طريــق الجينــات الحاملــة للمــرض مــن األم أو 
األب أو األجـــداد ، وقـــد ال يكـــون المـــرض ظـــاهرًا فـــي األقـــارب الحـــاليين مـــن األســـرة ، 

  : ويوجد منه نوعان 
أنـــه ال ينتبـــه إلـــى األصـــوات مـــن حولـــه مهمـــا كانـــت يولـــد بـــه الطفـــل ويالحـــظ :  األول

  . مرتفعة ويتأخر في النطق عن أقرانه 
يولد به الطفل طبيعيًا ويسمع األصوات من حولـه جيـدًا ويـتكلم مثـل أقرانـه فـي :  الثاني

موعده ، ولكنه يفقد السمع في سن معينة قد تكون الخامسة أو السادسـة مـن 
  ) ١٦٦: ١٩٩٤حسن سليمان ، . (عمره 

ويعتقــد أن هنــاك مــا يزيــد عــن ســتين نوعــًا مــن الفقــدان الســمعي الــوراثي تصــنف   
  : طبقًا لعدة عوامل من أهمها 

منقــول علــى جينــات متنحيــة ، منقــول علــى جينــات ســائدة ، : طريقــة انتقــال الصــمم * 
  . منقول على الكروموسوم الجنسي 

   Recessive deafnessالصمم المحمول على جينات متنحية ) أ(
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من الصمم الوراثي ينقل كصـفة متنحيـة  ٪ ٨٤تشير الدراسات إلى أن حوالي       
وفي هذه الحالة ينقل الصمم إلى األبناء من أبـوين عـاديين عياديـًا ، بمعنـى أنهمـا 

  . ليس لديهما صمم ولكنهما يحمالن جينات الصمم 
   Dominant deafnessالصمم المحمول على جينات سائدة ) ب(
ي هذه الحالة يؤدي جين واحد إلى معاناة األشخاص مـن الصـمم ، وتعتبـر وف       

  ) .  ٪ ١٤حوالي ( نسبة حدوث هذا النوع من الصمم قليلة نسبيًا 
   Sex-linked deafnessالصمم المحمول على الكروموسوم الجنسي ) ج(

 ٢ي حـوال( وفي هذا النوع من الصمم ، والذي يعتبر أقل أنواع الصمم حدوثًا       
  . يتأثر به األشخاص الذكور فقط )  ٪

  )  ٢٩-٢٤:  ١٩٩٦جمال محمد الخطيب ، (                                    
  

  عوامل بيئية أو مكتسبة : ثانيًا 
ـــى عوامـــل تحـــدث قبـــل المـــيالد وأثنـــاء المـــيالد وبعـــد المـــيالد      ويمكـــن تقســـيمها إل

  : كما يلي 
  :عوامل قبل الميالد ) أ 
بيـــن األم والجنــين ،  ( RH )ث شـــذوذ جينــي فــي اخــتالف عامــل الريــزس حــدو  -١

، أو نتيجة لنقص األكسجين خـالل فتـرة الحمـل " صمم خلقي والدي " ويطلق عليه 
   ) Hall & Hill . , 1996 : 213( ، ويسمى ذلك بالصمم المكتسب 

تهـاب السـحائي وكذلك إصابة األم الحامل بالفيروسات مثـل الحصـبة األلمانيـة واالل -٢
والتهابــات الغــدد النكفيــة والحصــبة واألنفلــونزا ، وخاصــة فــي شــهور الحمــل األولــى 
أثنـــاء تكـــوين الجنـــين داخـــل الـــرحم ؛ وتســـبب عـــدم اكتمـــال نمـــو األجهـــزة واألعضـــاء 

  ) ٢٩-٢٤:  ١٩٩٦الخطيب ، محمد جمال (المختلفة ومن بينها الجهاز السمعي 
بــالجنين دون استشــارة طبيــة أو التعــرض ألشــعة  تنــاول األم الحامــل ألدويــة ضــارة -٣

إكس أثناء الشهور األولى من الحمل ؛ إذ تؤدي هذه األدويـة إلـى عـدم اكتمـال نمـو 
  ) ١٨:  ١٩٩٩أحمد اللقاني، أمير القرشي ،(الجنين، ومن ثم والدته بعيوب خلقية 
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 والنزيــف الــذي يحــدث قبــل Toxemia of Pregnancyوأيضــًا التســمم الحملــي  -٤
الــوالدة واألمــراض التــي تصــيب األم أثنــاء الحمــل كالتهابــات الغــدد النكفيــة والزهــري 

مــــن حـــاالت الصـــمم  ٪ ٢٠:  ٧وسيســـمان أن نحـــو  نوالتيفـــود ، ويـــذكر توركنجتـــو 
ـــة أســـباب  وضـــعف الســـمع يكونـــون فاقـــدين لســـمعهم قبـــل المـــيالد ، وأن هنـــاك ثالث

والعقــاقير الســامة التــي تضــر رئيســية تهــدد ســمع الجنــين وهــي األمــراض الفيروســية 
  . بالسمع وحالة الرحم أثناء الوالدة 

                                 )Turkington & Sussman , 2000 : 43   (  
  :عوامل تحدث أثناء الوالدة ) ب

ـــــي تطـــــول مـــــدتها      ـــــوالدة المتعســـــرة الت ـــــل ال ـــــوالدة مث ـــــة ال وتكـــــون مصـــــاحبة لعملي
Prolonged Lobourة الجنــين قبــل موعــده ممــا يحتــاج إلــى وضــعه فــي وكــذلك والد

 ٣٤٠حّضانة ، وكذلك والدته مصابًا بالصفراء إذ أن زيادة نسبة الصفراء في الدم عـن 
لتر يؤدي إلى فقدان السمع خاصة عند مالحظة تلون عـين قرينـة المولـود / ميكرومول 

   ( Hall & Hill  , 1996 : 213 ). باللون األصفر 
  

  :بعد الميالد عوامل تحدث ) ج
" إصـــابة الطفـــل بـــبعض األمـــراض خصوصـــًا فـــي الســـنة األولـــى مـــن حياتـــه مثـــل  -١

الحميـــات الفيروســـية والميكروبيـــة كـــالحمى الشـــوكية و االلتهـــاب الســـحائي والحصـــبة 
؛ ويترتـب علـى هـذه األمـراض تـأثيرات  اوالتيفود واألنفلونزا والحمى القرمزية والدفتيري

وتعتبـــر الحصـــبة األلمانيـــة أكثـــر . ة والعصـــب الســـمعي مـــدمرة فـــي الخاليـــا الســـمعي
األسباب الوالدية شيوعًا مسببة للضعف السـمعي والصـمم ، والقضـاء علـى الحصـبة 

:  ١٩٩٠عماد عبد الحلـيم ، .(األلمانية يقضي على خمس حاالت الصمم الوالدي
٣٣-٣١(  

  

ابات وهنــــاك أنــــواع أخــــرى مــــن األمــــراض تــــؤدي إلــــى ظهــــور العديــــد مــــن االضــــطر  -٢
السمعية كالتهابـات األذن الوسـطى التـي تشـيع بـين األطفـال فـي سـن مبكـرة ، وأورام 

الخطيـب ، محمد جمال ( األذن الوسطى أو تكدس بعض األنسجة الجلدية بداخلها 
٢٩-٢٤:  ١٩٩٦   (  



                                     الفصل الثاني                                                           
           

                                                   "   إطار نظري" المفاھيم األساسية للدراسة                     

٢٨  

ويحــدث فــي بعـــض الحــاالت أن يتــأثر الجهـــاز السمعـــي لــدى الطفـــل نتيجـــة لوجــود  -٣
الحصـــى والخـــرز " ريبـــة داخــــل األذن أو القنـــاة الخارجيـــة ، مثـــل بعــــض األشـــياء الغ

، وكـــذلك نتيجــــة لتراكــــم المـــادة الشـــمعية أو صـــمالغ " والحشـــرات واألوراق وغيرهـــا 
األذن في القناة السمعية ؛ مما يؤدي إلى انسـداد األذن فـال تسمــح بمـرور الموجــات 

أمـين عبـد المطلـب ( . األذن  الصوتيـة بدرجـة كافيـة ، أو تصـل مشـوهة إلـى طبــلة
  )  ١٥٠ -١٤٩:  ١٩٩٦القريطي ، 

  

وتمثــل الحــوادث التــي تصــيب الفــرد ســواء فــي الــرأس أو األذن واحــدة مــن العوامــل  -٤
البيئيــة العارضــة التــي تــؤدي إلــى إصــابة بعــض أجــزاء الجهــاز الســمعي ، كإصــابة 

دة أو صـــفعة طبلـــة األذن الخارجيـــة بثقـــب وحـــدوث نزيـــف فـــي األذن نتيجـــة آلـــة حـــا
شــديدة أو التعــرض لــبعض الحــوادث كحــوادث الســيارات والســقوط مــن أمــاكن عاليــة 
فصدمة الرأس التي تكفي إلذهاب الوعي عـن الطفـل يمكنهـا أن تسـبب ارتجاجـًا فـي 

  ) ٤٤:  ١٩٩٠عماد عبد الحليم ، ( . القوقعة وينتج عنها ضعف سمعي 
  

التهابـــات الجهـــاز التنفســـي  كـــذلك يرجـــع حســـن ســـليمان أســـباب ضـــعف الســـمع إلـــى -٥
العلوي مثل التهابات األنـف والجيـوب األنفيـة والحلـق واللـوزتين واللحميـة ، والحنجـرة 
والبلعــوم األنفــي بقنــاة اســتاكيوس ، ممــا يــؤدي إلــى االلتهــاب غيــر الصــديدي لــألذن 
الوســـطى والـــذي يـــؤدي إلـــى وجـــود رشـــح خلـــف طبلـــة األذن ؛ ومـــن ثـــم يتســـبب فـــي 

يتسـبب فـي ثقـب طبلـة لتهاب الصـديدي المتكـرر والمـزمن والـذي ضعف السمع أو اال
  )٢٠٤:  ١٩٩٨حسن سليمان ، (.األذن وتآكل عظيمات السمع

  

وقـــــد أثبتـــــت الدراســـــات الحديثـــــة مـــــؤخرًا أن فقـــــدان الســـــمع يـــــزداد بازديـــــاد معـــــدالت  -٦
الضوضاء ، ألن الضجيج يعتبر أحد العوامل الرئيسية لفقـدان السـمع وألنـه فـي مـدة 

ألــف  ٦٤تــدت لمــدة ثمانيــة عشــر عامــًا قــام اتحــاد صــعوبات الســمع بمســح حــوالي ام
حالة ، حيـث أوضـحت النتـائج أن معـدل انتشـار اإلصـابة بفقـدان السـمع قـد زاد مـن 

في كل الفئات العمرية ، وأضاف البـاحثون إلـى أن فقـدان السـمع  ٪ ٦٠إلى  ٪ ١٥
فإنـه يظـل بصـورة دائمـة مـع  الناتج عن الضوضاء علـى الـرغم مـن أنـه قابـل للوقايـة

   ) ٣٥،  ٢٠٠٠: نانسي نادلر  (الشخص 
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وباإلضافة إلى هذا فإن الشخص العـادي عنـدما يتعـرض إلـى ضوضـاء تبلـغ شـدتها 
 ١٢٠ديســـيبل ال يكـــون بإمكانـــه أن ينـــام ، أمـــا إذا وصـــلت شـــدة الصـــوت إلـــى  ٤٥

لصــوت وٕامكانيــة ديســيبل فــإن ذلــك يســبب ألمــًا فــي األذن إال أن تــأثر األذن ســلبًا با
ديســيبل ، كــذلك فــإن التعــرض المســتمر للضوضــاء  ٨٥حــدوث تلــف بهــا يبــدأ مــن 

يمثــل عــامًال حاســمًا فــي مثــل هــذا اإلطــار حيــث يــؤدي إلــى نقــص فــي القــدرة علــى 
   )١٧٩:  ٢٠٠٤،  محمد عادل عبداهللا (السمع عامًا بعد آخر 

  : مما سبق يتضح للباحث أن 
قــد تــؤدي إلــى اإلعاقــة الســمعية ، ومــع اخــتالف هــذه هنــاك العديــد مــن األســباب التــي 

األســباب يكــون مــن الضــروري اســتخدام أســاليب للتواصــل تعــوض فقــدان حاســة الســمع 
  :وتمّكن الفرد من التوافق مع أمور حياته ، وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي 

   

  :أساليب وفنيات التواصل مع الصم 
ة السمعية والمجتمع المحيط بهم يعتبـر مـن إن فقدان لغة التفاهم بين ذوي اإلعاق    

أهم العقبات التي تـواجههم ، غيـر أن التعلـيم يسـاعدهم علـى تخطـي تلـك العقبـات نوعـًا 
ما ، ولكن وسائل تعلـيم تلـك الفئـة ال تسـتطيع اختـراق جـدران السـكون والصـمت بسـرعة 

تواصـل نتيجـة كافية حتى تتيح لهم التواصل ؛ ولذا يحدث تأخر كبير فـي القـدرة علـى ال
  ) ١٠٩:  ١٩٩١إبراهيم ،توفيق جميل . ( لبطء تعلم اللغة 

والتواصل هو عملية تبادل األفكار والمعلومات ، وهو عملية نشطة تشتمل علـى     
اســــتقبال الرســــائل وتفســــيرها ، ويعتبــــر الكــــالم واللغــــة وســــائل رئيســــية للتواصــــل إال أن 

اإليماءات ، ووضـع الجسـم : ، مثل  التواصل ال يقتصر عليهما إذ يوجد أساليب أخرى
، والمســافات الجســمية والتواصــل العينــي ، والتعبيــرات الوجهيــة وحركــات الــرأس والجســم 

   ) ١٢٤:  ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال ( . وغيرها 
  : وتشتمل المهارات االتصالية على   

يــًا أو وتعبــر عــن قــدرة الفــرد فــي توصــيل المعلومــات لآلخــرين لفظ:  مهــارة اإلرســـال -
  .غير لفظي من خالل التحدث والحوار واإلشارات 
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وتعنـــي مهـــارة الفـــرد فـــي االنتبـــاه وتلقـــي الرســـائل وٕادراكهـــا وفهـــم :  مهـــارة االســـتقبال -
عبــد الحلــيم محمــود ( . مغزاهــا والتعامــل  معهــم فــي ضــوئها 

  ) ١٧٣:  ٢٠٠٣السيد ، 
  :يها ، مثل ق سمعيًا إلى أساليب تواصل يمكن تدريبه علاويحتاج المع    
   Auditory Training  التدريب السمعي) أ(
هــذا األســلوب يركــز علــى اســتخدام ســماعات األذن ، فالقنــاة الســمعية تعتبــر هــي     

قين سمعيًا بصرف النظر عـن نـوع أو شـدة االسبيل األول لتعلم اللغة وتطورها لدى المع
  .المبكرة اإلعاقة السمعية ، ولذلك يفضل استخدام السماعات في السنوات

واألسلوب السـمعي مـن أقــدم طـرق تـدريب ضـعاف السـمع علـى اكتسـاب المهــارة 
االتصــالية اللغويــة ، وركــز علــى اســتغالل بقايــا الســمع لــدى الفــرد ، والمحافظــة عليهــا 
وتنميتهــا واســتثمارها مــا أمكــن ذلــك عــن طريــق تــدريب األذن علــى االستمـــاع واالنتبــاه 

ظــة األصــوات المختلفــة والدقيقـــة والتمييــز بينهــا ، واإلفــادة الســمعي ، وتعويـــد الفــرد مالح
  مــــــــــــــــــــن المعينــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــمعية إلســــــــــــــــــــماع الفــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن 
اآلخرين ، وكذلك ما يصدر عنه من أصوات ، مع تدريبـه على تنظيم عملية التـنفس ، 
وعالج عيوب النطق ، كما تعتمد هذه الطريقة على تشـخيص ضـعف السـمع والتـدريب 

طريــــق متخصصـــين فــــي الســــمع والتـــدريب الســــمعي ، ومشــــاركة الوالــــدين المبكـــر عــــن 
  وخاصــــــــــــــــــــــــــة األمهــــــــــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــــــــــد تلقيــــــــــــــــــــــــــنهم اإلشــــــــــــــــــــــــــارات والمســــــــــــــــــــــــــاعدات 

   ) Amer , 1997 : 39( الالزمة 
أن هـــذه الطريقـــة تالئـــم ضـــعاف الســـمع الـــذين يمكـــنهم التقـــاط :  يتضـــح للباحـــث    

ر مـن أولئـك الـذين ال بعض األصـوات سـواء باسـتخدام معينـات سـمعية أو بـدونها ، أكثـ
  .يسمعون ومن ثم ال يمكنهم تقليد األصوات أو الكالم الصادر عن اآلخرين 

  

    Lip Reading قراءة الشفاه) ب(
تعــرف هــذه الطريقــة كــذلك بقــراءة الكـــالم وهــي تقـــوم علــى تــدريب الطفـــل األصـــم     

وٕايماءاتــــه ،  وثقيـــــل الســــمع وتوجيــــه انتباهــــه إلــــى المالحظــــة البصــــرية لوجـــــه المتحـــــدث
" ومراقبـة ما يتخـذه الفـم والشفتان من حركات وأوضاع متباينة أثناء النطـق والكـالم مـن 
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ثــم ترجمـــة كــل هــذه الحركــات إلــى " مـــد وضـــم وانطبــاق الشــفتين وفتحـــهما أو تــدويرهما 
أشــكال صوتيـــة تساعـــده علــى فهــم الكــالم ، وتتطلــب هــذه الطريقـــة وجـــود أســاس لغــوي 

القريطــي أمــين عبــد المطلــب . (تعبيــرات لغويـــة معقولــة لــدى المعــاقين ســمعياً مناســب و 
،٣٥١: ٢٠٠١ (  
بـــين أربـــع طرائـــق )  ١٣٢" : ب "  ٢٠٠١( ســـليمان ســـيد ويميـــز عبـــد الـــرحمن     

  : تستخدم في التدريب على قراءة الشفاه 
طريقـــة يكـــون فيهـــا التركيـــز علـــى أجـــزاء الكلمـــة ويطلـــق عليهـــا طريقـــة الصـــوتيات  -١

Phonetic Method  حيــــث يــــتعلم الطفــــل نطــــق الحــــروف الســــاكنة والحــــروف
المتحركة ، ثم يتعلم نطق مجموعة من الحروف ، ثم نطق هذه الحروف مع بعض 

  . الحروف الساكنة وهكذا 
الطريقــة الثانيــة ال تضــع التركيــز علــى الكلمــة أو علــى الجملــة وٕانمــا تهــتم بالوحــدة  -٢

ة قصــة قصــيرة حتــى وٕان كــان الطفــل األصــم ال يفهــم الكليــة ، وقــد تكــون هــذه الوحــد
  .منها سوى جزءًا صغيرًا فقط ، وهي عكس الطريقة السابقة 

وتقــوم علــى تركيــز الطفــل األصــم علــى حركــات شــفتي المــتكلم : الطريقــة التحليليــة  -٣
  .والتي تشكل معًا معنى مقصودًا يراد به فهم داللة معينة لشيء والتعبير عنه 

  وفيهـــــا يركـــــز الطفـــــل األصـــــم علـــــى معنـــــى الكـــــالم بصـــــورة : التركيبيـــــة الطريقـــــة  -٤
أكبر مـن التركيـز علـى حركـات الشـفاه لـدى المـتكلم ، وذلـك لكـل مقطـع مـن مقـاطع 

  )١٣٢" : ب "  ٢٠٠١عبد الرحمن سيد سليمان ، (الكالم  
وتتضـــح أهميـــة قـــراءة الشـــفاه بصـــفة خاصـــة فـــي مواقـــف التـــواد مـــع األم واألب     

ألخـــــوات نحـــــو الطفـــــل األصـــــم ، وذلـــــك بـــــالتعرف علـــــيهم وتشـــــجيعهم علـــــى واألخـــــوة وا
االســـتجابة البصـــرية واالنفعاليـــة ، بـــل وتســـاعد علـــى تـــدريب ذلـــك الطفـــل علـــى القـــراءة 
  الشــــــــفوية للكلمــــــــات واألســــــــماء المرتبطــــــــة بــــــــأفراد األســــــــرة ، والطعــــــــام ، والشــــــــراب ، 

  ) ٢٥:  ١٩٩٧ صادق ، دمحم فاروق (.والملبس ، والخبرات الحسية المناسبة األخرى 
ق سـمعيًا علـى اأن لقـراءة الشـفاه أهميـة كبـرى فهـي تسـاعد المعـ: يتضح للباحث     

إدراك وفهم ما يقال أمامه ، وحل رموز الكلمات بواسطة القـراءة البصـرية للكـالم ، كمـا 
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أن للتدريب على قراءة الشفاه دورًا فعاًال في المسـاعدة علـى تواصـل األطفـال الصـم مـع 
  .رين اآلخ

   Manual Communication  أساليب التواصل اليدوية) ج(
تعد هذه الطريقة مالئمـة لألطفـال الصـم وضـعاف السـمع ممـن ال يمكـنهم سـماع     

مــــا يــــدور حــــولهم وفهمــــه حتــــى باســــتخدام المعينــــات الســــمعية ، وتهــــدف إلــــى إكســــابهم 
ــــة المهــــارات التواصــــلية عــــن طريــــق اإلبصــــار مــــن خــــالل اإلشــــارات والحركــــات  اليدوي

  .الوصفية كبديل عن اللغة اللفظية 
  

  :ومن أهم أشكال التواصل اليدوي 
   Sign language  لغة اإلشارة

وهــي لغــة وصــفية تعــد بمثابــة نظــام مــن الرمــوز اليدويــة أو الحركــات المصــورة ،     
التــــي تســــتخدم فيهــــا حركــــات اليــــدين والكتفــــين وتعبيــــرات الــــذراعين ؛ لوصــــف الكلمــــات 

عـــادل عبـــد اهللا ( . ألفكـــار واألحـــداث ولكـــل بلـــد لغـــة اإلشـــارة الخاصـــة بـــه والمفـــاهيم وا
  ) ٢٢٦ -٢٢٥:  ٢٠٠٤، محمد 

  :وتنقسم اإلشارات إلى     
  :اإلشارات الوصفية  -١
وهي اإلشـارات اليدويـة التلقائيـة التـي تصـف فكـرة معينـة ، مثـل رفـع اليـد للتعبيـر     

 ١٩٩٨الزهيـري ، عباس إبراهيم (  .عن الطول ، ورفع الذراعين للتعبير عن الكثرة 
 :٢١٨ (  
  :اإلشارات غير الوصفية  -٢
وهــي إشــارات ذات داللــة خاصــة ، تكــون بمثابــة لغــة متداولــة بــين الصــم ، مثــل     

اإلشارة باإلصبع إلى أعلى للداللة على شيء حسن ، أو اإلشارة باإلصبع إلـى أسـفل 
ى الجنـة فـي السـماء وهـي شـيء للداللة على شيء رديء ، وهذا النوع ربما مرجعه إلـ

، بركات أحمـد  لطفي( . حسن ، أو إلى الجحيم في أسفل األرض وهو شـيء رديء 
٤٥:  ١٩٧٨ (   

    Finger Spellingهجاء األصابع  -٣
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هي إشارات حسية مرئية يدوية للداللة على الحـروف الهجائيـة وتسـتعمل بطريقـة     
ل اليـد التـي يحمـل كـل منهـا قيمـة حـرف متفق عليها ، والتي تتألف مــن عــدد مــن أشـكا

من الحـروف الهجائيـة ، حيـث يقـوم األصـم بنقــل هجـاء الكلمـات علـى نحــو مرئـي كــما 
لــو كانــت مكتوبـــة فــي الهــواء ، ويمكــن بواســطتها التعبيــر عـــن األســماء أو األفعــال أو 

الجمـــع المصــطلحات التــي تكـــون صــعبة التعبيــر باســتخدام لغــة اإلشــارة ، إال أنــه يمـــكن 
منـى ( . بين لغـة اإلشـارة وهجــاء األصـابع معـًا لتكـوين جمـل مفيـدة ذات داللـة ومعنـى 

  ) ١٥١:  ١٩٩٨سليمان ، حسن 
  

     Total Communication طريقة التواصل الكلي) د
ويقصد به استخدام كافة أشكال اللغة الممكنة لالتصال بالفرد األصـم حتـى تتـاح     

د ، والتي يستطيع من خاللها التعبير بأي صورة لغويـة سـواء له كل الفرص الممكنة للر 
ويحقــق بهــا هــدف " كتابــة  –شــفاه  –هجــاء إصــبعي –إشــارة " أكانــت لفظيــة أم يدويــة 

  )٣١٩: ١٩٩٨محمد فتحي عبد الواحد ، .(االتصال
وتعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى االســـتفادة مـــن كافـــة أســـاليب التواصـــل التـــي يمكـــن 

عاف الســمع ســواء كانــت لفظيــة أو يدويــة ، والمــزج بينهــا بمــا اســتخدامها مــع الصــم وضــ
يتالءم مع طبيعة كل حالة وظروفها وذلك في سبيل تنميـة مهاراتهـا اللغويـة ، وٕاكسـابها 
مهارات التواصل والتفاعل اإليجابي ، حيـث يقـوم مثـل هـذا الـدمج علـى تحقيـق توظيـف 

لسمع ، واستغاللها في عملية كل القدرات واإلمكانات الحاسية لدى األصم أو ضعيف ا
: " التعلم والتواصل ، وتسـتخدم هـذه الطريقـة فـي األصـل لتحقيـق هـدفين أساسـيين همـا 

تـوفير بـديل عـاملي للكـالم بالنسـبة  –تسهيل عملية التواصل اللفظي من جانـب األصـم 
وبـــذلك فـــإن تلـــك الطريقـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى اســـتثارة الدافعيـــة ، وزيـــادة مســـتوى " لـــه 
نتبــــاه وزيــــادة كــــم أو مســــتوى التواصــــل الكالمــــي ووضــــوحه وتحســــين مســــتوى براعــــة اال

األصــم اليدويــة، وخفــض أو اإلقــالل مــن المظــاهر الســلوكية غيــر المقبولــة التــي تصــدر 
   )٢٢٧-٢٢٦:  ٢٠٠٤، محمد عادل عبد اهللا (عادة منه 

عــل أن التواصــل الكلــي أســلوب أكثــر فاعليــة فــي القــدرة علــى ج: يتضــح للباحــث     
الطفل األصـم أكثـر قـدرة علـى تفهـم اآلخـرين ، مـن خـالل المـزج بـين الكـل المتمثـل فـي 
لغــة اإلشــارة وقــراءة الشــفاه وهجــاء األصــابع ، مــع اإلتيــان بالحركــات المعبــرة ممــا يجعــل 
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إدراك ذلــك الطفــل يــتم بصــورة أكثــر اســتيعابًا وأكثــر تفهمــًا لمــا يــدور حولــه ، ممــا يؤهلــه 
  .أقلم معه لمعايشة مجتمعه والت

هنــاك عــدة أشــكال للتواصــل مــع األصــم تعوضــه  ممــا ســبق يتضــح للباحــث أن  
قـراءة الشـفاه ، التواصـل " فقدان حاسة السمع وتمكنـه مـن التوافـق مـع أمـور حياتـه وهـي 

ولكي نفهم األصم حق الفهـم ونـتمكن مـن التواصـل معـه البـد " اليدوي ، التواصل الكلي 
حتـــى يمكـــن أن نتعـــرف علـــى احتياجاتـــه النفســـية ، أن نتعـــرف علـــى خصائصـــه المميـــزة 

  : وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي 
  

  :      قين سمعياً االخصائص النفسية والسلوكية والعقلية المعرفية للمع
بداية نشير إلى أن هناك العديد مـن المشـاكل والمتاعـب التـي يمكـن أن تصـادف     

  . نها بدرجة أو بأخرى قين سمعيًا في حياتهم ، والتي يعانون ماالمع
  : أهم هذه المشكالت فيما يلي )١٩٨ – ١٩٧:  ٢٠٠٤( محمد يجمل عادل عبد اهللا

خلــو ذهــن األصــم مــن الخبـــرات التــي يحظــى بهــا الطفـــل العــادي عــن اســمه مـــثًال  -١
وأســماء والديــه وأخوتــه وأقاربــه ، والحــي الــذي يســكن فيــه ، وغيــر ذلــك مــن خبــرات 

  .مختلفة 
بين السمع المفقود والبصر الموجود ، فالصور التي يراها ال معنى لهـا عدم التآزر  -٢

  .، وليس لديه تفسير لها بسبب فقد سمعه 
أنــه يعــيش فــي عــالم مــن الســكون ؛ يجعلــه ال يتصــور وجــود عــالم تمثــل األصــوات  -٣

  .عناصر هامة في تكوينه وضرورة للتعامل معه 
  .فهمهم ، وعدم قدرتهم على فهمه الخوف من اآلخرين نتيجة لعدم قدرته على  -٤
  .اقتصار خبرته على المحسوسات الجزئية المرتبطة ببعض حواسه السليمة  -٥
عدم قدرته على التعاطف الوجداني أو المشـاركة االنفعاليـة ممـا يجعـل حياتـه جافـة  -٦

ومتوترة ؛ وقد يرجع ذلـك إلـى حرمانـه مـن المالحظـات الكالميـة واألصـوات الحنـون 
.  
  .قدرته على إدراك الرموز والمعاني الكلية لألشياء المختلفة في حياته  نقص -٧
  .شعوره بالنقص لعدم قدرته على مجاراة أقرانه في نشاطهم وألعابهم  -٨
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افتقاره إلى المهـارات االجتماعيـة الالزمـة كـي يـتمكن مـن مجـاراة اآلخـرين والتفاعـل  -٩
  .الي يؤثر العزلة معهم ؛ مما يجعله غير ناضج اجتماعيًا ، وبالت

شــيوع المشــكالت الســلوكية أو اضــطرابات الســلوك بــين الصــم ، ويعتبــر العــدوان  -١٠
  .من أكثر هذه المشكالت شيوعًا وانتشارًا فيما بينهم 

ونحــن نــرى أن هــذه المشــكالت جميعهــا تنشــأ فــي األســاس مــن مشــكلتين يمكــن أن 
  :نجملهما فيما يلي 

يـتمكن مـن االنـدماج فـي الحيـاة مـع اآلخـرين وذلـك نقص المهارات الالزمـة لـه كـي  -١
  .نتيجة إلعاقته السمعية الحسية 

  )١٩٨–١٩٧:  ٢٠٠٤،  محمد عادل عبد اهللا(.اتجاهات اآلخرين السامعين نحوه  - ٢
  

  : قين سمعياً اأھم الخصائص المميزة للمع
  الخصائص اللغوية : أوًال 

تـــأثرًا باإلعاقـــة الســـمعية ،  الشـــك فـــي أن النمـــو اللغـــوي هـــو أكثـــر مظـــاهر النمـــو  
ق ســـمعيًا افاإلعاقـــة تـــؤثر ســـلبيًا علـــى جميـــع جوانـــب النمـــو اللغـــوي ، فالشـــخص المعـــ

سيصـبح أبكمــًا إذا لـم تتــوفر لــه فـرص التــدريب الفاعلـة ؛ ويرجــع ذلــك بسـبب عــدم تــوفر 
  التغذيـــــــــة الراجعـــــــــة الســـــــــمعية وعـــــــــدم الحصـــــــــول علـــــــــى تعزيـــــــــز لغـــــــــوي كـــــــــاٍف مـــــــــن 

  ) ٨٥:  ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال ( . اآلخرين 
إن عملية اكتساب اللغـة تعتمـد على قـدرة الطفـل على التقليد ، غيــر أن األطفـال   

  المعــــــــــــــــاقين ســــــــــــــــمعيًا ال يمكــــــــــــــــنهم اكتســــــــــــــــاب اللغـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل عمليـــــــــــــــــة 
  التقليــــــــــد بســـــــــبب وجــــــــــود هـــــــــذه اإلعاقـــــــــة ؛ ولـــــــــذلك يحـــــــــاول األطفـــــــــال ذوو اإلعاقــــــــــة 

نهـا الوسـيلة التـي يتعامــلون مـن خاللهـا مـع المجتمـع السمعية اكتساب اللغـة المكتوبـة أل
  ) ٢٩:  ١٩٩٩عبيد ، سيد ماجدة ( . 

إن لغـــة هــؤالء األفــراد تتصــف بفقرهــا البــالغ قياســًا بلغــة اآلخــرين ممــن ال يعــانون   
من هـذه اإلعاقـة ، وتكـون ذخيـرتهم اللغويـة محـدودة ، وألفـاظهم تـدور حـول الملمـوس ، 

تعقيـــد ، عـــالوة علـــى بـــطء كالمهـــم واتصـــافه بـــالنبرة غيـــر وتتصـــف جملهـــم بالقصـــر وال
  )  ٤٩:  ٢٠٠١العزة ، حسني سعيد ( . العادية 
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أن هنــاك خصــائص أخــرى تميــزهم  Marschark)  ١٩٩٧( ويــرى مارســكارك   
  : فيما يتعلق باللغة والكالم منها ما يلي 

فظيـة فـي يجدون صعوبة في التعبير عن مختلـف األفكـار ولـذا تكـون اسـتجابتهم الل -١
  .الغالب غير مالئمة 

يجــدون صــعوبة فــي تفســير مختلــف اإلشــارات غيــر اللفظيــة كلغــة الجســم وتعبيــرات  -٢
 .الوجه مثًال 

يتســمون بأســلوب فــي الحــديث متمركــز حــول الــذات وبالتــالي يكونــون غيــر قــادرين  -٣
 .على إدراك حاجات من يتحدث إليهم 

لـك ينتقلـون مـن موضـوع يجدون صعوبة فـي االسـتمرار فـي موضـوع معـين وعلـى ذ -٤
 .آلخر بشكل غير مالئم 

يخلطون بين الكثير من القواعد اللغويـة حتـى البسـيط منهـا كاستخــدام الضمــائر أو  -٥
 .أسماء اإلشارة أو أدوات االستفهام وحروف الجر مثًال 

 .يجدون صعوبة في تحديد درجة ارتفاع الصوت ونغمته  -٦

 .هايات الكلمات يعانون من صعوبات جمة في النطق ويحذفون ن -٧

يجـدون صعـوبة في ترتيب الكلمـات في جمـل وفي إدراك التراكيـب اللغــوية المعقــدة  -٨
  ) ٢٠١ – ٢٠٠ : ٢٠٠٤، محمد  في عادل عبد اهللا( . 

   

  الخصائص العقلية المعرفية   :ثانيًا 
ال يختلــف مســتوى ذكــاء األصــم عــن مســتوى ذكــاء الشــخص العــادي وذلــك عنــد   

ت ذكــاء غيــر لفظيــة ، أمــا عنــد اســتخدام اختبــارات لفظيــة فــإن األمــر اســتخدام اختبــارا
يختلــف ، وعمومــًا يعــاني األصــم مــن التــأخر فــي النضــج العقلــي بســبب نقــص الخبــرات 

. وقصورها ، وهذا ما يوضح أنه ال توجد عالقة ارتباطية واضـحة بـين الصـمم والـذكاء 
   ) ١٧٠ -١٦٩" : أ "  ٢٠٠٠شقير ، محمود زينب ( 
بســــبب تشــــبع تلــــك  –أداء أفــــراد هــــذه الفئــــة المتــــدني علــــى اختبــــارات الــــذكاء  إن    

ال يعتبر مؤشـرًا على وجـود إعاقـة عقليــة بـل علـى وجـود  –االختبارات بالناحية اللفظية 
إعاقة لغوية ، لذلك يجب تكييف اختبارات الذكاء لتكـون أكثـر دقــة فـي قيـاس ذكـائهم ، 

ء غيــر لفظيــة إذا مــا أريــد قيــاس ذكــائهم بشــكل ويجــب أن تخصــص لهــم اختبــارات ذكــا
ــــاروق الروســــان ، ( . دقيــــق  وخاصــــة االختبــــارات األدائيــــة مــــن )  ١٤٧:  ١٩٩٨ف
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  فهــــــــــــــــي أكثــــــــــــــــر مناســــــــــــــــبًة للصــــــــــــــــم مــــــــــــــــن االختبــــــــــــــــارات " لر ســــــــــــــــوك" مقيــــــــــــــــاس 
اللفظيـة ، وأنـه حسـب هذه المقـاييس األدائيــة فـإن قـدرات الصــم والعـاديين تتسـاوى فـي األداء 

  )١٦٦:  ١٩٩٧، عبدالمجيد عبد الفتاح صابر (ختبارات العملية على اال
إلــــى أن األصــــم يتميــــز بنســــبة ذكــــاء عاديــــة ، )  Peterson( ويشــــير بيترســــون     

ــــًا    ونســــبة ذكــــاء األصــــم )  ١١٤( وذلــــك عنــــدما أثبــــت أن متوســــط ذكــــاء األصــــم والدي
ألصـم نتيجـة وا)  ٨٩( واألصم من االلتهاب السحائي )  ٩٤( حوالي )  RH( بعامل 

ومــن هنــا يتضــح أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة واضــحة بــين )  ٩٥( الحصــبة األلمانيــة 
فـــي ( الصـــمم والـــذكاء ، وٕان كـــان الصـــمم يـــؤدي إلـــى القصـــور فـــي الخبـــرات ونقصـــها 

  )  ١١٢:  ١٩٩٨عمرو رفعت ، 
وهذا ويظهر تأثير اإلعاقة السـمعية علـى النمـو العقلـي مـن خـالل انعكاسـه علـى   
ء والقدرات العقلية األخرى ، وما يتضح فـي كـون طبيعـة الـذكاء البشـري وتحصـيل الذكا

األصــم مــن الكلمــات يكــون قلــيًال مــع تقدمــه فــي الســن ، خاصــة وأن العمــر العقلــي لــدى 
هــؤالء الصــم كثيــرًا مــا يكــون متــأخرًا بحــوالي عــامين ومرجــع ذلــك إمــا لظــروف بيئيــة أو 

:  ١٩٩١صـــري عبدالحميـــد حنـــورة ، يـــونس ، مالســـعيد أحمـــد ( ألســـباب عضـــوية 
١٢٥ -١٢١  (  

أول مــــن أوضــــح عالقــــة الحرمــــان )  Pinter( وباإلضــــافة إلــــى هــــذا فــــإن بنتــــر   
الحســي بتــأخر القــدرات العقليــة لألصــم ، حيــث توصــل إلــى أن مســتوى القــدرات العقليــة 
  لألصــــم تكــــون أقــــل منهــــا للفــــرد العــــادي ، ويعلــــل ذلــــك بــــأن األمــــراض المســــببة للصــــم 

عبــد الســيد فــي فتحــي ( علــى المــخ ، وبالتــالي ســببت نقــص فــي القــدرات العقليــة أثــرت 
  )  ٥٣٢:  ١٩٩٢الرحيم ، حليم السعيد بشاي ، 

  ولــــذلك فإنـــــه عنـــــد مقارنـــــة األصـــــم وعــــادي الســـــمع مـــــن حيـــــث القـــــدرات العقليـــــة   
  العامـــــة ، فقـــــد وجـــــدت فـــــروق فـــــي القـــــدرات العقليـــــة العامـــــة بينهمـــــا نتيجـــــة الحرمـــــان 

ــــــــى مــــــــن المثيــــــــرا ــــــــذكاء التــــــــي ُطبقــــــــت عل   ت والخبــــــــرات المتاحــــــــة ، وأن اختبــــــــارات ال
الصـــم والتـــي تتفـــق مـــع نـــوع اإلعاقـــة ، بعضـــها ال تختلـــف فـــي اســـتجاباتها عـــن عـــادي 

  )  ٧٢-٧١:  ١٩٨٦، حسين  محمد عبد المؤمن( السمع 
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مما يؤكد أن قدرات األصم العقليـة تتـأثر سـلبًا نتيجـة اإلصـابة بالصـمم ، ونقـص   
المثيرات الحسية في البيئة مما يترتب عليه قصور في مدركاته ، ومحدوديـة  تفاعله مع

شــاكر ( مجالــه المعرفــي ، بــل وأحيانــًا تــأخر فــي النمــو العقلــي مقارنــة بأقرانــه العــاديين 
  )  ٢:  ١٩٩٥قنديل ، 
ـــــــائج دراســـــــة أوســـــــتبي    ـــــــون )  Ostby( وتوضـــــــح نت   أن الطـــــــالب الصـــــــم يختلف

  لعقليـــــــة الدقيقـــــــة ، ومعرفـــــــة التفصـــــــيالت الدقيقـــــــة فـــــــي ســـــــلوكهم النفســـــــي والقـــــــدرات ا
ــــــة الفهــــــم وٕادراك مــــــا حــــــولهم  ــــــة لعملي ــــــدرة إدراكي ــــــديهم ق ــــــي يمــــــرون بهــــــا ، إال أن ل   الت

  )  ٦:  ٢٠٠٠في محمد فتحي عبد الواحد ، ( بشكل عام 
إلـــى أن العجـــز الفكـــري لألصـــم ينـــتج عـــن التـــأثيرات )  Colan( ويشـــير كـــوالن   

، كــالعجز عــن الكــالم والتواصــل ، وقلــة التجربــة وغيرهــا مــع الســلبية لإلعاقــة الســمعية 
العلم بأن كل عملية فكرية ترتكز على معطيات كالتجربـة الشخصـية لألصـم ومعطيـات 
يفهمهــا مــن خــالل الكــالم واللغــة ، وفقــدان حاســة الســمع تجعــل فهــم بعــض المعلومــات 

تبطـــًا بـــالمخزون محـــدودًا ، ومـــن ذلـــك فإنهـــا تجعـــل إنجـــاز بعـــض العمليـــات الفكريـــة مر 
  )  ٥،  ٢٠٠٠الفراتي ، نور الدين في السيد ( المعرفي المكتسب 

ولتطــوير مظاهـــر النمـــو المعرفــي لــدى األطفــال المعــاقين سمعـــيًا يقتــرح استخـــدام     
  مثيــــــــــــــــــرات حســـــــــــــــــــية متعــــــــــــــــــددة ، بمعنــــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــــؤالء األطفـــــــــــــــــــال يتعلمـــــــــــــــــــون 

  باألصــــــوات فقــــــط ،  بشكـــــــل أفضـــــــل عنــــــدما يكـــــــون الموقــــــف التعليمــــــي مشــــــبعًا لــــــيس
  ولكـــــــــــن الحركـــــــــــة واأللـــــــــــوان والـــــــــــروائح واألنمـــــــــــاط المختلفـــــــــــة واأللعـــــــــــاب واألنشـــــــــــطة 

   ) ٨٧:  ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال ( . المتنوعة 
أن تفـوق األطفـال )  ٢٥٤:  ١٩٩٢( عبـد العزيـز موسـى علي ويضيف رشاد 

إلــى عــدة عــادّي الســمع علــى ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي بعــض القــدرات المعرفيــة يرجــع 
  : أسباب منها 

ــــة - ــــرد ذو اإلعاقــــة الســــمعية ال تنمــــي خيالــــه  أن البيئ ــــي ينتمــــي إليهــــا الف األســــرية الت
  . االبتكاري بحكم أنه فرد ذو إعاقة ال فائدة منه 
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ق سمعيًا بيئة محبطة ال تشجعه وال تقدم له المناخ المناسب اأن البيئة المدرسية للمع -
، والــدليل أنــه عنــد تحليــل المنــاهج المخصصــة لــه  الــذي يعمــل علــى التنشــيط العقلــي

  .نجد أنها خالية من أية دعوة لتنمية االبتكار لديه 
ـــــد اهللا   إلـــــى أن هنـــــاك بعـــــض  ) ٢٠٣:  ٢٠٠٤(  محمـــــد ويشـــــير عـــــادل عب

  : الخصائص العقلية والمعرفية للصم منها 
ال يختلــف مســتوى ذكــاء األصــم عــن مســتوى ذكــاء الشــخص العــادي وذلــك عنــد  -١

دام اختبــارات ذكــاء غيــر لفظيــة ، أمــا عنــد اســتخدام اختبــارات لفظيــة فــإن اســتخ
  . األمر يختلف 

األصـــم لديـــه القابليـــة للـــتعلم والتفكيـــر التجريـــدي مـــا لـــم تصـــاحب إعاقتـــه بتلـــف  -٢
 . دماغي 

 . مفاهيم األصم ال تختلف عن مفاهيم العاديين باستثناء المفاهيم اللغوية  -٣

ـــتعلم األصـــم بشـــكل أفضـــل إذا مـــا -٤ تضـــمن الموقـــف مثيـــرات حســـية متعـــددة ،  ي
 . كاألصوات واأللوان ، والروائح واألنماط المختلفة والحركة 

 . يعتبر بعض هؤالء األفراد في عداد الموهوبين  -٥

ينخفض مستوى تحصيلهم بشكل ملحوظ عـن مسـتوى تحصـيل أقـرانهم العـاديين  -٦
  . على الرغم من عدم اختالف مستويات ذكائهم 

  

  ائص المرتبطة بالتحصيل األكاديمي   الخص: ثالثًا 
قون سمعيًا من انخفاض مستوى تحصـيلهم األكـاديمي بشـكل ملحـوظ ايعاني المع    

عن مستوى تحصيل أقرانهم العاديين على الـرغم مـن عـدم اخـتالف مسـتويات ذكـائهم ، 
 عبـد.( ويعد التحصيل  القرائي لديهم هو األكثر انخفاضًا وذلك نظرًا لقصورهم اللغوي 

  ) ١١٢" :أ "  ٢٠٠١الرحمن سيد سليمان ، 
  وتفيـــــد نتـــــائج العديـــــد مـــــن الدراســـــات بـــــأن مســـــتوى التحصـــــيل األكـــــاديمي لـــــدى     

  معظـــــم الراشـــــدين الصـــــم ال يتعـــــدى مســـــتوى تحصـــــيل الطـــــالب العـــــاديين فـــــي الصـــــف 
الرابع أو الخامس االبتدائي ، في حيـن تشير نتائج دراسات أخرى إلى تأخــر تحصـيلهم 

عـادل ( . و أربعة صفوف دراسية عن أقرانهم العاديين فـي نفـس العمـر الزمنـي بثالثة أ
   ) ٢٠٤ – ٢٠٣:  ٢٠٠٤،  محمد عبد اهللا
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ويتناسب ضعف التحصيل األكاديمي لديهم طرديـًا مـع ازديـاد المتطلبـات اللغويـة     
الخطيــب ، محمــد جمــال ( . ومســتوى تعقيــدها ، وازديــاد عــدم فاعليــة أســاليب التــدريس 

٩٠:  ١٩٩٨ (  
ويرجــــع انخفــــاض التحصــــيل األكــــاديمي لألصــــم وخاصــــة فــــي مجــــاالت القــــراءة     

  والكتابــــــــة والحســــــــاب إلــــــــى تــــــــأخر نمــــــــوهم اللغــــــــوي ، وانخفــــــــاض قــــــــدراتهم اللغويــــــــة ، 
شـقير ،  محمود زينب( وتدني مستوى دافعيتهم ، وعدم مالءمة طرق التدريس المتبعة 

  ) ١٧١ -١٧٠" : أ "  ٢٠٠٠
  : خصائص أخرى منها  Marschark) ١٩٩٧(ويضيف مارسكارك     
  .يعتمدون على اإلشارات البصرية والتعزيز البصري  -١
يظهرون مستوى غير ثابت من األداء المدرسي وهو ما قد يـؤدي فـي النهايـة إلـى   - ٢

 .انخفاض مستوى تحصيلهم 

 .ثقل مهارات الفهم القرائي لديهم عن مستوى صفهم الدراسي   - ٣

 .ل من الملموس أو المحسوس إلى المجرد يجدون صعوبـة في االنتقا  - ٤

 .يالحظون اآلخرين قبل البـدء في القيـام بأي مهام ويقلدونهم   - ٥

 .يحتاجـون إلى التكـرار والتوضيح المستمـر للتعليمات ومحتوى المادة الدراسية   - ٦

( يســتمرون فــي استخـــدام مفــردات وتراكيــب لغويـــة بســيطة جــدًا فــي اللغــة المكتوبــة   - ٧
  )  ٢٠٥-٢٠٤:  ٢٠٠٤،  محمد بد اهللافي عادل ع

  

  
  
  

              الخصائص االجتماعية : رابعًا 
ــــاة مــــع األســــوياء وهــــم اإن المعــــ     قين ســــمعيًا يعــــانون الحرمــــان مــــن التمتــــع بالحي

محرومون مـن االتصـال الفكـري واالجتمـاعي بـالمجتمع الـذي يعيشـون فيـه ، وٕاذا كانـت 
  لـــى بيئتـــه الماديـــة ، فـــإن حاســـة الســـمع حاســـة البصـــر وســـيلة يتعـــرف بهـــا اإلنســـان ع

ــــا كــــان المعــــاقون ســــمعيًا هــــم  ــــه االجتماعيــــة ، ومــــن هن   وســــيلة يتعــــرف بهــــا علــــى بيئت
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الفئــة التــي تطــور حياتهــا دون أن يتمتعــوا باالتصــال أو التعامــل مــع البيئــة علــى أســاس 
  ) ٧٣،  ١٩٧٩مختار حمزة ( سمعي 

لى هي اللغة ، وحيث أن المعـاق سـمعيًا وباعتبار أن االتصال االجتماعي وسيلته األو    
يعاني من فقد االتصال اللغوي ؛ ولذلك فإن المعاق سمعيًا يعاني العديد من المشكالت 
  التكيفيــــــــــــة حيــــــــــــث الــــــــــــنقص فــــــــــــي قدراتــــــــــــه اللغويــــــــــــة ، وصــــــــــــعوبة التعبيــــــــــــر عــــــــــــن 
نفســــه ، وصــــعوبة فهمــــه لآلخــــرين ، ولــــذلك فهــــو يعــــاني مــــن اضــــطرابات فــــي النضــــج 

  ) ١٧١" : أ "  ٢٠٠٠شقير ، محمود ب زين( . االجتماعي 
  ، فــــإن اتصــــاله بمــــن  نتيجــــة العجــــز اللغــــوي الــــذي يعــــاني منــــه المعــــاق ســــمعياً و    

حولــــه يكـــون محـــدودًا وغيـــر كـــاٍف ، ممـــا يحرمـــه مـــن إشـــباع حاجاتـــه األساســـية إلقامـــة 
عالقــات مــع اآلخــرين ، بــل أن عالقتــه بأســرته يشــوبها الكثيــر مــن التــوتر وخاصــة إذا 

الشعور بأنه غير مرغوب فيه من قبل والديـه ، ممـا يدفعـه إلـى العصـيان والتمـرد تملكه 
   ) ٢٠٣:  ١٩٩٧خيري ، محمد سهير ( . 
وكلمــــا زادت درجــــة اإلعاقــــة الســــمعية حــــدة ، ازداد التباعــــد بــــين المعــــاق ســــمعيًا     

والعـــاديين ، وتضـــاءلت بالتـــالي فـــرص التفاعـــل فيمـــا بيـــنهم الفتقارهـــا إلـــى لغـــة تواصـــل 
تركة ، لـــذلك فإننـــا غالبـــًا مـــا نجـــد الصـــم أكثـــر انـــدماجًا وتفـــاعًال وتوافقـــًا فيمـــا بيـــنهم مشـــ

كجماعة متفاهمة ، بينما يكون األصم بالنسبة لجماعة العاديين أكثر نزوعـًا لالنسـحاب 
عبـد ( . وميًال للعزلة واالنطواء ، وهو ما يؤدي إلى تأخر نضجه النفسـي واالجتمـاعي 

   ) ١١٥" : أ "  ٢٠٠١ الرحمن سيد سليمان ،
كما أن افتقار الشخص المعاق سـمعيًا إلـى القـدرة علـى التواصـل االجتمـاعي مـع     

اآلخــرين ، وكــذلك أنمـــاط التنشــئة األســرية الخاطئــة والمتمثلــة فــي تقديـــم الحمايــة الزائــدة 
للمعاق سمعيًا قد تقــوده إلـى عـدم النضـج االجتمـاعي واالعتماديـة ، وقـد أشـارت بعـض 

اسات أن هؤالء األطفال المعاقين سمعيًا لـديهم فقــرًا فـي طــرق االتصـال االجتمـاعي الدر 
، ويعــانون مــن الخجــل واالنســحاب االجتمــاعي ، ويتصــفون بتجاهــل مشــاعر اآلخــرين 
ويســيئون فهــم تصــرفاتهم ، ويتصــفون باألنانيــة ، كمــا يتــأثر مفهــومهم عــن ذواتهــم بهــذه 

  ) ٩٢ -٩١:  ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال ( . اإلعاقة 
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هـــذا ويفضـــل األصـــم العـــيش فـــي عزلـــة ، فهـــو يتســـم بـــالعجز فـــي إقامـــة عالقـــة     
اجتماعيــة مــع اآلخــرين ، إال أنــه يقــوم بــدوره االجتمــاعي وســط جماعــة الصــم التــي يجــد 
فيها الحب والصداقة ، وذلك من أجل تحديد مكانه بالنسبة للجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، 

عـــن الصـــم بـــأن لـــديهم لغـــة ناضـــجة وأكثـــر ثـــراء عـــن  فـــي حـــين يتمتـــع ضـــعاف الســـمع
المصابين بصمم كلـي ، ولكـنهم مـع ذلـك يمـرون بتجربـة العزلـة نوعـًا مـا ، وخاصـة فـي 

 (المواقــف التــي ال يســتطيعون فيهــا أن يكونــوا مشــاركين أو متفــاعلين بصــورة واضــحة 
  )  ٥٣- ٥٢:  ١٩٧٦أبوجين مندل ، ماكاي فيرنون ، 

اعيـــة للصـــم مـــع أقـــرانهم العـــاديين تتطلـــب تضـــافر الجهـــود وٕاقامـــة عالقـــات اجتم    
ــــــرانهم العــــــاديين ــــــين أق ــــــنهم وب ــــــدعم التفاعــــــل اإليجــــــابي بي ــــــاخ اجتمــــــاعي ي   إليجــــــاد من

  )Leigh & Stinson ,1991 : 9 (   
واإلعاقة السـمعية لهـا تـأثير علـى النمـو الشخصـي واالجتمـاعي للمعـاق سـمعيًا ،     

فعالـــة مـــع مـــا حولـــه ومـــن حولـــه مـــن الجماعـــة حيـــث تحجبـــه اإلعاقـــة عـــن المشـــاركة ال
  المحيطــــة ، لــــذا يتميــــز المعــــاق ســــمعيًا فــــي محاولتــــه للتكيــــف مــــع العــــالم الــــذي يعــــيش 
  فيــــه بإحــــدى صــــورتين ، إمــــا أن يتقبــــل أن يعــــيش كفــــرد ذي إعاقــــة ، وٕامــــا أن ينعــــزل 
  عـــــــــــــن المجتمـــــــــــــع وأفـــــــــــــراده متجنبـــــــــــــًا أي تفاعـــــــــــــل شخصـــــــــــــي أو اجتمـــــــــــــاعي مـــــــــــــع 

  )  ٨٦٨:  ١٩٩٩كاشف ، د فؤاإيمان ( اآلخرين 
وتبعـــًا لـــذلك فـــإن هنـــاك أيضـــًا بعـــض المشـــكالت االجتماعيـــة التـــي يعـــاني منهـــا     

 Dependencyواالعتماديـة  Poor Communicationاألصم مثـل عجـز التواصـل 
ــــــــــــة  ــــــــــــع  Impulsivityوالتهــــــــــــور واالندفاعي والوحــــــــــــدة  Irritabbility، حــــــــــــدة الطب

Loneliness  والتقــــدير المــــنخفض للــــذاتPoor self esteem  وذلــــك بســــبب  
  فقـــــــدانهم اللغـــــــة وقلـــــــة خبـــــــراتهم المعرفيـــــــة التـــــــي تســـــــهم فـــــــي تفـــــــاعلهم أو تواصـــــــلهم 

  )  Wynand , 1994 : 4034-4035( مع اآلخرين 
األمــر الــذي يتــرك نتــائج ســلبية علــى النمــو االنفعــالي واالجتمــاعي لــه ، وبالتــالي     

ع اآلخرين حيث تكـون انفعاالتـه متمركـزة يعجزه عن التكيف والتوافق والتفاعل اللفظي م
حول الذات ، يكون منطويًا وشاعرًا بالعزلة والـنقص والدونيـة ويـزداد خوفـه ويقـل شـعوره 
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بـــاألمن ونتيجـــة لـــذلك ولفقـــده أهـــم وســـيلة اتصـــال بـــاآلخرين وهـــي اللغـــة ، يتـــدنى النمـــو 
ســـاليب االجتمـــاعي لديـــه ، ويســـلك ســـلوك البعـــد عـــن المحيطـــين بـــه مـــا لـــم تتـــدخل األ
فتيحـة ( التربوية والتأهيلية في الحد من هذا على مدى مراحل وسـنوات دراسـية متتاليـة 

  )  ٣٧٨-٣٧٧:  ١٩٩٥بطيخ ، أحمد 
ومـــن ثـــم ينبغـــي علـــى القـــائمين بتربيـــة األصـــم وتعليمـــه إنمـــاء إحساســـه بالمحبـــة   

تشــجيعه المتبادلــة بينــه وبــين اآلخــرين ، حتــى تتكــون لديــه العاطفــة واالنتمــاء لآلخــرين ل
على إقامة عالقات اجتماعيـة مـع أقرانـه العـاديين فـي األسـرة والمدرسـة مـن أجـل تحقيـق 

  )  ٨٨:  ١٩٩٦،  محمد علي عبد النبي( أفضل مستوى للتقبل االجتماعي 
وقــد تتخــذ اإلعاقــة الســمعية تأثيراتهــا الســلبية علــى الوظيفــة االجتماعيــة العاطفيــة   

 عــن بقيــة أفــراد المجتمــع فهــو غيــر قــادر علــى لألصــم ، فــإن األصــم يجــد نفســه منعــزالً 
التواصل بالسـمع والكـالم بمفـرده ، وهـذه العزلـة نتيجـة مباشـرة لفقدانـه حاسـة السـمع التـي 
تمــر عبرهــا بعــض النمــاذج الخاصــة باالنــدماج االجتمــاعي ، واألصــم منــذ صــغره يشــعر 

ن مجـال بصـره بالقلق نحو محيطه وخاصة في إطار عالقته بأمـه التـي كلمـا ابتعـدت عـ
اعتبرها بعيدة عنه ، عكس اإلنسان العادي الذي يمكنـه متابعتهـا عبـر حركتهـا وصـوتها 
عــن بعــد ، هــي دائمــًا معــه رغــم ابتعادهــا ، وهنــا تظهــر التــأثيرات الســلبية للصــمم علــى 
الجــانبين العــاطفي والنفســي لألصــم ، كمــا أنــه عبــر اســتعمال اللغــة وتبــادل الكــالم يــتعلم 

ي الكثيـر ويتشـبع بالمبـادئ الحسـية ، بينمـا األصـم الـذي يكـون عـاجزًا عــن اإلنسـان السـو 
التواصـــل واســـتخدام اللغـــة ، ال تكـــون لـــه الخبـــرة الكافيـــة لالنـــدماج االجتمـــاعي بمفـــرده ، 
وبالتــالي عــدم القــدرة علــى القيــام بواجباتــه واالنتفــاع بحقوقــه كمــواطن ، ممــا يجعــل الصــم 

الشيء الذي يؤثر سلبًا على االندماج االجتمـاعي  يميلون إلى العيش في محيط مغلق ،
  )  ٥-٤:  ٢٠٠٠الفراتي ، نور الدين السيد ( 

  : إلى ذلك مـا يلـي  Marschark) ١٩٩٧(ويضيف مارسكارك   
  .قــد يلجئون إلى التالمس الجسـدي للفـت االنتباه إليهم  -١
 .ينتقلون من نشاط آلخر بشكل مشتت وغير منظم  - ٢
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التحاور مـع اآلخرين في تـلك المواقف التـي تتطلـب اتخــاذ يواجهون صعوبة في  - ٣
 . قرارات معينـة أو حل مشكالت 

 . قد يلجئون إلى السلـوك العدواني مـن جراء ما يصادفـونه من إحباط  - ٤

 . ينسحبون من المواقف الجماعية  - ٥

 (. يشــعرون بالضــجر أو الملــل عندمـــا يواجهـــون مجموعــة كبيـــرة مــن األنشــطة  - ٦
 )٢٠٦:   ٢٠٠٤، محمد عبد اهللا في عادل 

  الخصائص االنفعالية : خامسًا 
اإلعاقــة الســمعية ومـــا يتبعهــا مــن مشـــكالت عــدم التوافــق مـــع مجتمــع الســـامعين     

تــؤدي إلــى شــعور األصــم بــالنقص والدونيــة ؛ ممــا يولــد لديــه إحســاس مــؤلم بقســوة القــدر 
ه يـــؤدي إلـــى حالـــة مـــن ورثـــاء الـــنفس ، وأن العـــالم الخـــالي مـــن الحركـــة الـــذي يعـــيش فيـــ

الزهيـري ، عبـاس إبـراهيم ( . االكتئاب والحزن والتشاؤم الذي يميزه عن الطفل العادي 
٢٠٦:  ١٩٩٨  (  

ق ســمعيًا قصــورًا كبيــرًا فــي التعبيــر عــن الــذات أو تحقيــق الــذات ؛ اويعــاني المعــ    
ليــة غيـــر ممــا يعرضــه للكثيــر مـــن اإلحباطــات ، وتتولــد لديــه العديــد مـــن الســمات االنفعا

المرغوبـــــة مثـــــل العـــــدوان ، والحساســـــية المفرطـــــة لـــــردود فعــــــل اآلخـــــرين ، والشـــــك فـــــي 
  تصـــــــــــرفاتهم ، والشـــــــــــعور بـــــــــــالقلق والخـــــــــــوف مـــــــــــن الفشـــــــــــل ، وســـــــــــرعة االســـــــــــتثارة 

ق ســـمعيًا إلـــى االســـتغراق فـــي أحـــالم اليقظـــة ، باعتبارهـــا اوالعصـــبية ، وقـــد يلجـــأ المعـــ
المحبطـة ، وٕاشـباعًا لرغباتـه التـي ال يسـتطيع صمام أمن لـه وألمنياتـه المكبوتـة ودوافعـه 

   ) ٢٠٣:  ١٩٩٧خيري ، محمد سهير ( . أن يحققها في الواقع 
وكلما اتسمت اتجاهـات الوالـدين نحـو الطفـل وٕاعاقتـه بالسـلبية كاإلنكـار والشـعور     

بالذنب واألسى أو الحماية الزائدة ، يؤثر ذلك علـى نمـو شخصـية الطفـل ومفهومـه عـن 
حجـــب فـــرص نمـــوه النفســـي واالجتمـــاعي ؛ ممـــا يعرضـــه للعزلـــة ويجعلـــه نهبـــًا ذاتـــه ، وي

:  ٢٠٠١عبــد الــرحمن ســيد ســليمان ، ( لمشــاعر الــنقص والقلــق واإلحبــاط والضــيق 
١١٥  (  

وحين يصاب األصم باإلحباط من تعرضه للعديد من المواقف التي يظهر عجزه     
ـــــــى اســـــــت ـــــــه قـــــــد يلجـــــــأ إل ـــــــى التجـــــــاوب والتواصـــــــل ، فإن ـــــــف فنجـــــــد فيهـــــــا عل   خدام العن
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صـــورة العدوانيـــة مرتبطـــة بحـــاالت الصـــمم ، كمـــا أن بعضـــهم قـــد يلجـــأ إلـــى االنحـــراف 
  والــــــــبعض يرتكــــــــب الجــــــــرائم الجنســــــــية أو الســــــــرقة تحقيقــــــــًا النتصــــــــار يخــــــــرج بعــــــــض 

  ) ١٧٢" : ب "  ٢٠٠٠شقير ، محمود زينب ( . إحباطاته 
يًا يعــانون مــن قين ســمعاأن المعــ)  ٥٢:  ٢٠٠١( العــزة حســني ويشــير ســعيد     

عدم توافقهم النفسي ، وعدم االستقرار العاطفي ، ويتصفون باإلذعـان لآلخـرين والتهـور 
  .واالندفاعية ، وقلة توكيد الذات والسلبية والتناقض 

وتشــير نتــائج بعــض الدراســات التــي تناولــت شخصــية األصــم إلــى أنــه يعــاني مــن   
إلى االنطواء ويكون أقل حبًا للسيطرة ،  عدم االتزان االنفعالي ، باإلضافة إلى أنه يميل

كمـا أن لـديهم  )١١٣" : ب "  ١٩٨٢قناوي ، محمد هدى ( كما يتصف بأنه عصـبي 
رغبة في اإلشباع المباشر لحاجاتهم ، وأيضًا فإن ضعاف السمع يكونون أقل توازنـًا فـي 

:  ١٩٨٦محمـد عبـد المـؤمن حسـين ، ( عواطفهم وأكثر انطـواًء عـن أقـرانهم العـاديين 
٩١  (  

  )  Lyon, Pinter & Fusfold( ويشـــير كـــل مـــن ليـــون وبنتـــر وفســـفلد   
  إلـــــى أن معظـــــم الصـــــم يتميـــــزون بعـــــدم االتـــــزان العـــــاطفي وبـــــاالنطواء علـــــى أنفســـــهم ، 
  ولـــــديهم الرغبـــــة فـــــي اإلشـــــباع لحاجـــــاتهم وعـــــدم القـــــدرة علـــــى إرجـــــاء هـــــذا اإلشـــــباع ، 

يعاني بدرجة كبيرة من القلق والخجل  فاألصم يعاني من الشعور بالنقص والدونية ، كما
وثورات الغضب والشك بالناس ، هذه السـمات تـزداد حـدة بزيـادة درجـة اإلعاقـة السـمعية 
، ولما كان األصـم يواجـه الكثيـر مـن مواقـف القلـق ، ويعـاني مـن االضـطراب االنفعـالي 
  فــــــــــــــــإن هــــــــــــــــذا يــــــــــــــــنعكس علــــــــــــــــى عالقاتــــــــــــــــه مــــــــــــــــع اآلخــــــــــــــــرين ويــــــــــــــــؤدي إلــــــــــــــــى 

يش في عزلة عن مجتمعه وعدم التفاعل مع مكونـات بيئتـه البشـرية االنزواء النفسي والع
  )  ٨٢:  ١٩٨٦مختار حمزة ، ( والمادية 
ونخلــص مــن هــذا إلــى أن أهــم آثــار اإلعاقــة الســمعية علــى النمــو االنفعــالي هــي   

عدم االتزان االنفعالي ، اإلحباط ، االضطرابات العاطفية ، وغيـر ذلـك مـن اآلثـار التـي 
( ن بلــوغ التوافــق النفســي ، وعــن إقامــة عالقــات اجتماعيــة مــع اآلخــرين تعــوق األصــم عــ
   ) ٨٦:  ١٩٩٦، محمد  علي عبد النبي

ونضف إلى ذلك أن إحجـام األصـم عـن التعبيـر عـن مشـاعره بصـدق وأمانـة فـي 
المواقــف المختلفــة ، ومــع األشــخاص المختلفــين تعتبــر مــن األســباب الرئيســية لتعرضــه 



                                     الفصل الثاني                                                           
           

                                                   "   إطار نظري" المفاھيم األساسية للدراسة                     

٤٦  

ابات النفسـية ، كمـا أن كبـت التعبيـر عـن المشـاعر يعمـل علـى للقلق والصراع واالضطر 
زيـــادة النزعـــات العصـــبية ، ويـــؤدي باألصـــم إلـــى الشـــعور بـــالنقص وخيبـــة األمـــل وعـــدم 

   ) ٣١١:  ١٩٩٨علي ، سامي سعيد محمد ، أحمد كلثوم ( الشعور باألمن 
السمع ،  ولذلك فإن لديه عدم االتزان العاطفي بدرجة كبيرة ، إذا ما قورن بعادي

كمــا أن األصــم أقــل حبــًا للســيطرة واإلســراف فــي أحــالم اليقظــة ويتســم بــبعض الصــالبة 
   ) ١١٢:  ١٩٩٨عمرو رفعت ، ( واالنقباض 

كما أن فقدان السمع يـؤدي إلـى عـدم االتـزان االنفعـالي لـدى األصـم حيـث تحمـل 
يجابيــة بدرجــة تفســيراته لنظــرات اآلخــرين مــن العــاديين أبعــادًا غيــر مألوفــة ، فهــي إمــا إ

ـــالغ فيهـــا أو منخفضـــة جـــدًا نتيجـــة لالنطـــواء واالكتئـــاب المتولـــد عـــن فشـــله فـــي فهـــم  مب
اآلخــرين بســهولة ، وبالتــالي فــإن نمــوهم االنفعــالي يكــون مختلفــًا عــن أقــرانهم مــن عــادي 

 –الســمع فــي نفــس المرحلــة العمريــة ، حيــث يتوقــف نمــوهم االنفعــالي عنــد مرحلــة معينــة 
ومــن ثــم يتقوقــع األصــم حــول ذاتــه  –وفقــًا لمفــاهيم التحليــل النفســي  أي يحــدث لــه تثبيــت

   )٢٢٩:  ٢٠٠٢، أحمد سهير كامل(ويزداد شعوره باالكتئاب والعزلة عن اآلخرين 
بعـض الخصـائص )  ٢٠٧-٢٠٦:  ٢٠٠٤(  محمـد ويضيف عادل عبـد اهللا 

  : االنفعالية لألصم منها 
  .هتماماتهم في الحياة وسلبيتهم أن المعاقين سمعيًا يتسمون بقلة رغباتهم وا -١
 .التصلب والجمود وعدم الثبات االنفعالي من السمات األساسية المميزة لهم  -٢

لـــديهم رغبـــة فـــي اإلشـــباع المباشـــر لحاجـــاتهم ويفتقـــدون القـــدرة علـــى إرجـــاء هـــذا  -٣
 .اإلشباع 

 .يظهرون درجة عالية من التمركز حول الذات ويتجاهلون مشاعر اآلخرين  -٤

الصــم الــذين ينتمــون إلــى أســر لــيس بهــا أطفــال صــم آخــرون أقــل  يعــد األطفــال -٥
 .توافقًا من نظرائهم الذين توجد في أسرهم حاالت صمم أخرى 

المعــــاقون ســــمعيًا آلبــــاء صــــم أو الملتحقــــون بمؤسســــات للصــــم يكــــون مفهــــومهم  -٦
لذواتهم أفضل من غيرهم من المعـاقين سـمعيًا غيـر الملتحقـين بمؤسسـات للصـم 

  .ن أو آلباء عاديي
  

  الخصائص الجسمية والحركية : سادسًا 
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ال يوجـــد اخـــتالف واضـــح للحاجـــات الجســـمية بـــين الشـــخص األصـــم والشـــخص 
العـادي ، خاصـة وأن السـاعات المنتظمــة مـن النـوم والهـواء الطلــق والطعـام الجيـد ، كــل 

عبـد المجيـد عبـد الـرحيم ، لطفـي ( ذلك يقـدم لكـل منهمـا فرصـًا أفضـل للنمـو الجسـمي 
أقـــل قـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي تـــدفق  ولكـــن نجـــد أن األصـــم)  ١٧٩:  ١٩٧٩، بركـــات 

التنفس والصوت ، حيث يتعثر األصم في إصدار األصوات ، فالجهاز التنفسي لألصـم 
وضعيف السمع أقـل مرونـة واسـتجابة منـه لـدى الشـخص العـادي ، وذلـك نتيجـة لتعطـل 

ـــــــى تعطيـــــــل جهـــــــاز النطـــــــق والكـــــــ   الم أو تعثـــــــره حاســـــــة الســـــــمع لديـــــــه التـــــــي تـــــــؤدي إل
بســـبب عـــدم اســـتخدامه ، ولهـــذا يعـــاني األصـــم مـــن عـــدم انتظـــام عمليـــة التـــنفس بشـــكل 

    )  ٢٧ -٢٢:  ١٩٧٨مصطفى فهمي ، ( طبيعي 
إن مشــكالت التواصــل التــي يعانيهــا المعــاقون ســمعيًا تحــول دون اكتشــافهم للبيئــة 

زم للتواصــل وٕاال فــإن والتفاعــل معهــا ، لــذا يجــب تزويــد أفــراد هــذه اإلعاقــة بالتــدريب الــال
إن فقـــدان الســـمع يـــؤدي إلـــى . اإلعاقـــة الســـمعية قـــد تفـــرض قيـــودًا علـــى النمـــو الحركـــي 

حرمان الشخص من الحصول على التغذية الراجعة السمعية ؛ ممـا قـد يـؤثر سـلبيًا علـى 
وضــعه فــي الفــراغ وعلــى حركــات جســمه ، لــذا فــإن بعــض األشــخاص المعــاقين ســمعيًا 

  ) ٩٠:  ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال (. جسمية خاطئة  تتطور لديهم أوضاع
أمــا النمـــو الحركــي لهــؤالء فإنــه يعتبــر متــأخرًا قياســًا مــع األســوياء وذلــك ألنهــم ال     

يســمعون الحركــة ، وأنهــم يشــعرون بــاألمن بســبب التصــاق أقــدامهم بــاألرض ، كمــا أن 
( . حركـــة جســـمية أقـــل ليـــاقتهم البدنيـــة ال تكـــون بمســـتوى لياقـــة األســـوياء ، ويمتـــازون ب

  ) ٥١:  ٢٠٠١العزة ، حسني سعيد 
أنهـــم بجانـــب ذلـــك يتســـمون  Marschark) ١٩٩٧(ويضـــيف مـــارك مارســـكارك     

  :أيضًا من الناحية الجسمية بأنهم 
 .دائمو الحركة في أرجاء الفصل حتى يقتربون من مصدر الصوت  -١

 .يبدون عدم التوازن الجسمي في بعض األنشطة  -٢

  .ت األذن المتكررة يعانون من إصابا -٣
 ) ٢٠٣:  ٢٠٠٤، محمد في عادل عبد اهللا ( قد يستخدمون سماعات لألذن  -٤
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  الخصائص السلوكية : سابعًا 
مـن المظـاهر السـلوكية لــبعض المعـاقين سـمعيًا ، نــرى ممارسـتهم لسـلوك النشــاط   

ة الزائد ، وما هو إال تعبيـر عـن ضـيقه وتنفـيس عـن كبتـه وٕاحباطـه ، إذ يـرى أشـياء كثيـر 
تحدث من حوله ال يمكنه فهمها ، وال يجد من يوضحها لـه ، كمـا أن لديـه طاقـة يرغـب 
فــي التعبيــر عنهــا ، فــإذا لــم يجــد المجـــال المناســب لــذلك ، فإنــه غالبــًا مــا يخرجهــا فـــي 

   ) ١٠٤٢:  ١٩٩٢الشخص ، السيد عبد العزيز ( صورة نشاط زائد 
قد يكون مرجعه إلـى فشـله فـي ونضيف إلى ذلك أن اتسام األصم بالنشاط الزائد   

تكوين عالقات اجتماعية أكثر منه إلى وجود خلل عصبي ، فكل ما يرغـب فيـه األصـم 
  هـــــــــو أن يخـــــــــرج مشـــــــــاعره الداخليـــــــــة إلـــــــــى حيـــــــــز التفاعـــــــــل الخـــــــــارجي فـــــــــي محـــــــــيط 
  اآلخـــــــــرين ، فالصـــــــــالبة وجمـــــــــود االتصـــــــــال بـــــــــالغير مرتفـــــــــع الدرجـــــــــة لديـــــــــه ، ممـــــــــا 

  واء والعزلــــــــة وحجــــــــب الخبــــــــرات المكتســــــــبة يشــــــــكل نافــــــــذة لــــــــدخول االكتئــــــــاب واالنطــــــــ
من اآلخرين ، ولذا فإن لديه قصور اجتماعي نتيجة عدم المشاركة مع اآلخرين بفاعليـة 

  )  ٣٥:  ١٩٩٩، محمد محمد النوبي ( 
هذا ويتصف الصم بالتشـكك وأسـاس ذلـك أنهـم يـرون اآلخـرين متخـاطبين بمـا ال   

لهـــم ، وقـــد تبـــدو مـــنهم اســـتجابات  يســـمع الصـــم ، فيظنـــون أن فـــي األمـــر ســـوءًا يبيـــت
  ، حســــن أحمــــد زينــــب عبــــد الــــرحمن( عدوانيــــة وفقــــًا لمــــا يقدرونــــه مــــن تشــــكك فيهــــا 

٣٢٠:  ١٩٩٨  (  
ونالحـــظ أن الشخصـــيات العدوانيـــة قـــد نشـــأت فـــي بيئـــات ال تجـــد فيهـــا العطـــف   

والحـــب وال ضـــابطًا لســـلوكهم ، ويشـــعرون دائمـــًا بـــأنهم غيـــر مرغـــوب فـــيهم ولـــم يشـــعروا 
ن واالطمئنان ولم يعرفوا معنى التضـحية والسـمو األخالقـي ، كـل ذلـك يـدفعهم إلـى باألم

اتخاذ المواقف العدائية وٕالحاق الضرر باآلخرين ، نتيجة تعطـل نمـوهم االنفعـالي بسـبب 
  )  ١٨:  ١٩٩٣،  أحمد سهير كامل( نبذهم وانفصالهم عن المجتمع 

لصــم لبــذل طاقــاتهم والتعبيـــر وبالتــالي فــإن عــدم إفســاح المجــال المناســب أمــام ا  
والتنفــــيس عــــن كبــــتهم وضــــيقهم وٕاحبــــاطهم ، يجعلهــــم أكثــــر ممارســــة للســــلوكيات غيــــر 
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المرغوبة ، إذ أنهم يرون أشياء كثيرة تحدث من حولهم وال يمكنهم فهمها وال يجدون من 
  )  ١٠٤٢:  ١٩٩٢الشخص ، السيد عبدالعزيز ( يوضحها لهم 

مــدى الصــعوبة التــي يعــاني منهــا فــي التعبيــر  ونتيجــة ألن األصــم يكتشــف بــدوره  
عن مشاعره تجاه أقرانه وتـأثير ذلـك علـى صـحبتهم ودرجـة انتمـائهم إليـه ، وأمـام شـعوره 
بحيرة والديه تجاهه وصعوبة انتمائه إلى أقرانه ، فإن األصـم قـد يعـاني مـن عـدم الثبـات 

بعيــــدًا عــــن الصــــحبة االنفعـــالي ، ممــــا يجعلــــه يتجــــه إلــــى العزلــــة ويفضــــل البقــــاء وحيــــدًا 
واالختالط ، كما قد يعمد إلى إظهار السلوك العدواني وٕايذاء اآلخرين كتعبير عـن مـدى 
ضيقه وما يشعر به من إحباط ، ومع تقدم العمر فإن األصم يتجه إلى االقتصـار علـى 
مصـــادقة غيـــره مـــن الصـــم ، حيـــث يجـــد لـــديهم الراحـــة والشـــعور بالمســـاواة ، ولقـــد لـــوحظ 

عـــض الســـمات الشخصـــية غيـــر االجتماعيـــة مثـــل الجمـــود أو النـــزوع إلـــى أيضـــًا ظهـــور ب
العـــدوان والميـــل إلـــى المنافســـة المصـــحوبة بـــبعض المشـــكالت االجتماعيـــة والوجدانيـــة ، 
كذلك يبدو على الصم عدم النضج والبعد عن الواقعية ، واتجـاههم إلـى اختيـار المواقـف 

رمضـان ( ا علـى االختيـارات األخـرى التي تحقق لهم اإلشباع الفوري لحاجاتهم وتفضيله
   ) ١٤٣ – ١٤٢:  ١٩٩٤القذافي ، محمد 

  

  :الخصائص العامة للتلميذ األصم 

يتســم التالميــذ المعــاقون ســمعيًا عمومــًا بعــدد مـــن الســمات فــي النــواحي النفســية     
واالجتماعية والتعليمية ، وينبغي أن يلم بها كـل مـن المعلـم والوالـدين لتكـون مرشـدًا لهـم 
، ولتســـهيل تعلمهــــم ، ولتؤخـــذ فــــي االعتبـــار عنــــد تخطـــيط البــــرامج التربويـــة واألنشــــطة 

     )  ٢٢:  ٢٠٠٣أحالم رجب عبد الغفار ، ( . المصاحبة لها
وال ريــب أن خصــائص المعــاقين ســمعيًا تختلــف عــن خصــائص األســوياء ، فقــد        

  : ا يلي أثبتت بعض الدراسات عددًا من الخصائص التي يمكن إيجازها فيم
صــعوبة إقامــة عالقــات اجتماعيــة مــع أقــرانهم العــاديين ، ولــذا فهــم يشــعرون بالعزلــة * 

نــون فيمــا بيــنهم جماعــات خاصــة بهــم  ــد اهللا ( االجتماعيــة ، ويكوَّ ، محمــد عــادل عب
٢٠٥:  ٢٠٠٤  (  
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ـــــدة  *    Poor self Esteem، والتقديـــــر المــــنخفض للـــــذات  Lonelinessالوحـ
  Dependency  .( Wynand , 1994 )واالعتماديـة 

 ).الميل إلى االنطواء واالنسحاب ، وعدم التكيف مع اآلخـرين والرغبــة فـي اإليــذاء * 

Stinson , et al. 1996 : 132 )    
العجـــز عــن تحمــل المسئوليـــة ، وعـــدم االتـــزان االنفعالـــي ، والسلـــوك العــدواني تجـــاه * 

   ) ١٢-١:  ١٩٩٥شاكر قنديل ، ( . اآلخرين والسـرقة 
( ال توجـد فروق بينـهم وبيـن التالميـذ العادييــن فـي نفــس المرحــلة السنيــة فـي الذكــاء * 

  ) ٢٣٦:  ١٩٩٢موسى ، عبدالعزيز رشاد علي 
نتيجــة تــأخر نمــوهم اللغــوي وعــدم مالءمــة طــرق التــدريس المتبعــة يتــأخر تحصــيلهم * 

أمــــين عبــــد المطلــــب ( . ســــاب األكــــاديمي بصــــفة خاصــــة فــــي القــــراءة والعلــــوم والح
  )  ٣٣٤ – ٣٣٣:  ٢٠٠١القريطي ، 

إقبـــال إبــــراهيم ( . التكتـــل فـــي تجمعـــات شــــبه معزولـــة اجتماعيـــًا نتيجـــة لالنطوائيــــة*  
   ) ٤٠:  ١٩٩١، مخلوق

، الغـارق فـي النسـيان ،  الحاضـر الغائـب :المعاق سـمعيًا بأنـه  ويصف شاكر قنديل* 
أنه في أمس الحاجة للفـهم ، وأحوج ما يكـون أنه أكثر من مشكلة في شخص واحد ، 

  ) ١٢ – ١:  ١٩٩٥شاكر قنديل ، . (  االحتياج للمساعدة والرعاية
وال غرابــة فــي هــذا الوصــف حيــث أن اإلعاقــة الســمعية أكثــر تــأثيرًا مــن اإلعاقــة   

  .البصرية ألنها تحول دون مشاركة الفرد في المجتمع أو التفاعل معه 
أثير اإلعاقة السمعية علـى الفـرد لـيس مجـرد عـدم القـدرة ت :مما سبق يتضح أن   

على الكالم ، ولكن الواقع يشير بعكس ذلك ، فالعجز عن الكالم ليس إال أحد أضعف 
اآلثـــار التـــي يمكـــن أن تنـــتج عـــن اإلعاقــــة السمعيــــة ، فـــالتعبير عـــن النفــــس واالســـتجابة 

، وعمليــة االتصــال " الرجعيــة بالتغذيــة " لآلخــرين ال يتـــم إال مــن خــالل مــا يطلــق عليــه 
، ومـا " عمليـة التفاعـل االجتمـاعي " هذه هي األسـاس لعمليـة أخـرى لهـا أهميتهـا وهـي 

يتصـــل بهـــا مــن قيـــام العالقــات البينشخصــية ، وتلــك العالقــات هــي المسئولـــة عــن قيـــام 
فهــوم الـذات وما يرتبط بنمــو م. حيـاة اجتماعيـة فّعالـة وتشكيـل مفهـوم الذات لدى الفـرد 
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الحاجـات النفسـية " لألصم ، وبعالقاته مع األفـراد اآلخرين المحيطين بـه ُيطَلـق عليهـا 
        " .      واالجتماعية

  
  

  Psychological Needs     الحاجـات النفسيـة: ثانياً 
  

  :مفھوم الحاجات النفسية 
  قة مــــن الحاجــــات مــــن الناحيــــة اللغويــــة جمــــع حاجــــة ، والحاجــــة فــــي اللغــــة مشــــت  
وتعنــي االفتقــار إلــى الشــيء ، وكــأن الحاجــة تــدل علــى افتقــار الشــخص ) حــوج ( مــادة 

  ) ٧٣٢: ت .، مجدي الدين يعقوب ، د ٢٠٤: ت .إبراهيم أنيس ، د( . لشيء ما 
حالـة : " الحاجـة بأنهـا ) ١٩٧٧(أما في علم النفس يعـرف أحمـد عـزت راجـح   

بنــوع مــن التــوتر والضــيق وتــزول بإشــباع  مــن الــنقص واالفتقــار واخــتالل التــوازن تقتــرن
  . "تلك الحاجات 

: " أن الحاجـة) ١٩٧٦(  .Lamberth, J. et alويرى جون لمبرث وآخرون   
تســتخدم كمــرادف الصــطالح الــدافع ، أي بمعنــى قــوة محركــة وموجبــة للســلوك للوصــول 

  . "  إلى الهدف المرضي 
ــو حطــب    ــؤاد أب ــرى ف ــا ي مــن األفضــل اســتخدام أنــه : "  ) ٤٢٦:  ١٩٨٦(بينم

مصطلح حاجة بدًال من دافع ، ألن الدافع شرط أو حالة مؤقتة تتذبذب من حيـث القـوة 
تبعــًا لحالــة الــنقص واإلشــباع ، بينمــا الحاجــة مثــل غيرهــا مــن الســمات علــى درجــة مــن 

  . " االستقرار النفسي 
حالـة مـن عجـز أو عـدم اتـزان ، : " الحاجة بأنهـا ) ١٩٧٩(ويعرف فاخر عقل 

وقد تكون فسيولوجية مثل الحاجة إلى الدفء ، والطعام ، والشراب ، والجـنس اآلخـر ، 
  ." أو نفسية كالحاجة إلى اإلنجاز 

أن الحاجــــات النفســــية )  ٢٠٥:  ١٩٧٩(ويــــرى عبــــد الســــالم عبــــد الغفــــار 
معنى الوجود نفسـه ، إذ أن تحقيـق وجـود المراهـق يكـون فـي إحساسـه : " للمراهق هي 
ي وبانتمائـــه إلــى اآلخـــرين ، وانتمـــاء اآلخـــرين لــه ، وحبـــه لآلخـــرين وحـــب بــاألمن النفســـ

اآلخــرين لــه ، وأن يــدرك مــا لديــه مــن إمكانــات عقليــة وأن يــدرك مــدى قدرتــه علــى أن 
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يـــنجح فـــي اســـتخدام هـــذه اإلمكانـــات ، وأن يكـــون نجاحـــه موضـــع تقـــدير اآلخـــرين وأن 
خدام هـــذه الحريـــة بمـــا يتبـــع يشـــعر بحريتـــه كإنســـان ، وأن يكـــون لديـــه القـــدرة علـــى اســـت

  . "استخدامها من مسئولية 
  

حالة من التوتر وعـدم : "  الحاجة بأنها) ٤٣٥:  ١٩٩٠( ويعرف حامد زهران   
تــــدفع صــــاحبها إلــــى التفاعــــل مــــع بيئتــــه إشــــباعًا لهــــذه ، االتــــزان العضــــوي أو النفســــي 

لديـه حاجـة  الحاجات وتخلصـًا مـن مظـاهر القلـق والتـوتر التـي يشـعر بهـا عنـدما تظهـر
كمـا تتضـمن ، والحاجـة بهـذا المعنـى تتضـمن الفـرد ومشـاعره مـن جهـة ، من الحاجـات 

  " .البيئة والمجتمع من جهة أخرى 
افتقـار إلي شيء "  :الحاجـة )   ١٣٢ -١٣١:  ٢٠٠٠(كما يرى حامد زهران 

ي إمـا ما إذا وجـد حقق اإلشبـاع والرضـا واالرتيـاح للكائن الحي ، والحاجـة شـيء ضـرور 
حاجــة نفسـية ( ، أو للحياة بأسـلوب أفضـل ) حاجـة فسيولوجية ( الستقرار الحياة نفسها 

، وبــدون إشــباعها يكــون الفـــرد ســيئ التوافـــق ، والحاجـــات توجــه ســلوك الكــائن الحــي ) 
الحاجـة إلـي الهـواء ، والغــذاء ،  -:وأهم الحاجات الفسيولوجية للفـرد . " سعيًا إلشباعها 

ودرجة الحرارة المناسبـة ، والوقايـة من األمراض ، والتـوازن بين النشـاط والراحـة والماء ، 
الحاجـــة إلـــي  -) :ماســـلو  محســـب إبراهـــا( ومـــن أمثلـــة الحاجـــات النفســـية األساسيــــة . 

األمن ، الحاجة إلي الحب والمحبة ، الحاجة إلي المكانة والتقدير االجتماعي ، الحاجـة 
الحاجــة إلــي التحصــيل والنجــاح ، الحاجــة إلــي تحقيــق واحتــرام  إلــي الحريــة واالســتقالل ،

  " .الذات ، والحاجات الجمالية 
أن )  ٦٧:  ٢٠٠٠( مرســي إبــراهيم وكمــال محمــد بينمــا يــرى محمــد عــوده   
بسبب نقص شيء ( مفهوم فرضي يدل علي حالة من عدم االتزان الداخلي : " الحاجة 

ة الكــائن الحــي وتدفعــه إلــي النشــاط واالســتمرار تــؤدي إلــي تــوتر وٕاثــار ) مــادي أو معنــوي 
  " .فيه ، حتى يحصل علي ما ينقصه ويشبع حاجته فيعود إليه توازنه 

أن المقصود بالحاجـات )  ٥٤٠:  ٢٠٠٠(شوكت إبراهيم أحمد وترى عواطف 
تلــك األحــوال التــي تجعــل الفــرد يحــس بفقــدان شــيء معــين يعتبــر فــي نظــره : "  النفســية

  " .التزانه النفسي  ضروريًا ومفيداً 
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ومـــن التعريفـــات الســـابقة أمكـــن للباحـــث أن يســـتخلص التعريـــف التـــالي للحاجـــات 
حالـة مـن التـوتر وعـدم االتـزان النفسـي يشـعر بهـا األصـم بسـبب : " النفسية عند األصم 

فقــدان شــيء معــين يعتبــر فــي نظــره ضــروريا التزانــه النفســي ، وهــذه الحالــة تدفعــه إلــى 
ر فيــه حتــى يحصــل علــى مــا ينقصــه ويشــبع حاجتــه فيعــود إليــه توازنــه النشــاط واالســتمرا

ولذلك فالحاجات النفسية لألصم تعني الوجود نفسه إذ يتحقق وجوده .  " النفسيوهدوءه 
  بإحساســــــــه بــــــــاألمن النفســــــــي واالنتمــــــــاء لآلخــــــــرين وحبــــــــه لآلخــــــــرين وحــــــــب اآلخــــــــرين 

  .له ، وأن يكون نجاحه موضع تقدير اآلخرين 
    

  :اجات النفسية تصنيف الح
تختلـف الحاجات من مجتمـع إلى آخـر ؛ بسبب بعــض العوامــل النفسـية والفرديـة   

والعوامل االجتماعية والجغرافية واالقتصادية والفكريـة ، ولذلك ال نستطيع أن نعمـم بـأن 
الحاجـــات فـــي المجتمعـــات الشرقيــــة هـــي نفســــها فـــي المجتمعـــات الغربيــــة ، وحتـــى فـــي 

احد تختلف الحاجات مـن فــرد آلخــر ، ويظــهر هـذا االخـتالف فـي نـاحيتين المجتمـع الو 
شـوكت أحمـد عواطف إبراهيم ( . طرق إشباع الحاجات  –درجة أهمية الحاجة : همـا 

 ،٥٤٠:  ٢٠٠٠ (   
وهــو يعتقــد " ماســلو " وهنــاك تصــنيفات عديــدة للحاجــات ، مــن أشــهرها تصــنيف   

نحـــو أهــداف نســعى إلــى تحقيقهــا ، إال أنــه قــد قــدم  أن لــدينا جميًعــا الــدوافع التــي توجهنــا
 ( .تصنيًفا هرمًيا للحاجات طبًقا لقوتها وأولويتها في طلب اإلشباع والتـأثير فـي السـلوك

أن الحاجـات التـي تقــع " ماسـلو " ويـرى  ) ٣٦٢:  ٢٠٠٠أحمد محمد عبد الخـالق ، 
الفـــوري وتقــــل قــــوة فـــي قاعــــدة الهـــرم هـــي أقـــوى الحاجـــات وهـــي التـــي تتطلـــب اإلشـــباع 

( . الحاجات وأولويتـها في طلـب اإلشباع كلـما ارتفعـنا علـى الهـرم إلـى مسـتوياته العلــيا 
   ) ٤٨١" : أ "  ١٩٩٨محمد السيد عبد الرحمن ، 

  أن الكــائن الحــي هــو الــذي ينشــط لتحقيــق حاجــات يبغــي إلــى " ماســلو " ويشــير   
ًدا لتحقيق أكثر من حاجـة ، كمـا أن الحاجـة إشباعها ، وكثيرا ما يسلك الفرد سلوًكا واح

الواحــدة تتحقــق بــأكثر مــن ســلوك أو عــن طريــق مراحــل متعاقبــة مــن الســلوك ، وهكــذا 
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تتعقد خريطة الدوافع والسلوك ، فالسلوك يتعـدد فـي دافعيتـه ، والحاجـات والـدوافع تشـبع 
  )  ٢٩٤:  ١٩٩٠عالء الدين كفافي ، ( .بأساليب سلوكية متعددة 

علــى أن حاجتنــا المختلفــة تتبايـــن تماًمــا علــى " ماســلو " م مــن ذلــك يوافـــق واألهـــ  
حسب مستوياتها في األهمية ، فبعضها يبقى غير مهـم إلى حــٍد مـا ، وال تمثـل مصـدر 

ماسـلو " إثارة إال بعد أن يتوفر للبعض اآلخر الحد األدنى من اإلشـباع ؛ ولـذلك فضـل 
ــ( . ت اإلنســانية إعــداد نمــوذج هرمــي للــدوافع والحاجــا"  ــد ال حمن ، ر محمــد الســيد عب

   ) ٤٣٥" : أ "  ١٩٩٨
  

  :    خمسة مستويات للحاجات األساسية هي " ماسلو " ويفترض   
كالحاجـة إلـى )  Physiological Needs( الحاجـات الفسـيولوجية :  المسـتوى األول

  . الطعام والحاجة إلى الماء والحاجة إلى الهواء 
ــاني كالحاجـــة إلــى طلــب األمــن )  Safety Needs( جــات األمـــن حا:  المســتوى الث

والحاجـــة إلــــى تجنـــب مــــا يســـبب فقــــدان األمـــن ، والحاجــــة إلــــى أن 
  . يعيش الفرد في هدوء وطمأنينة 

كالحاجــة إلــى تلقــي )  Love Needs( حاجــات الحــب واالنتمــاء :  المســتوى الثالــث
مـــع الحـــب ، والحاجـــة إلـــى مـــنح الحـــب ، والحاجـــة إلـــى التعـــاطف 

  . اآلخرين ، والحاجة إلى االنتماء 
كالحاجـــة إلـــى النجـــاح ، )  Esteem Needs( حاجـــات التقـــدير :  المســـتوى الرابـــع

والحاجـــة إلـــى احتـــرام الـــذات ، والحاجـــة إلـــى المكانـــة االجتماعيـــة ، 
  . والحاجة إلى تجنب الرفض 

وهـي )  Self Actualization Needs( حاجـات تحقيـق الـذات :  المستوى الخـامس
الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات ، وٕاثبــات وجودهــا ومكانتهــا بــين النــاس 
وتشــمل الحاجــة إلــى اإلنجــاز ، والحاجــة إلــى أن يكــون الفــرد منتجــًا 
  أو مبــــــــــدعًا ، وأن يحقــــــــــق إمكاناتــــــــــه فــــــــــي ســــــــــلوك فعلــــــــــي يفيــــــــــد 

   ) ٢٩٦ – ٢٩٥:  ١٩٩٠عالء الدين كفافي ، ( . اآلخرين 
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مســتويين آخــرين فــوق الحاجــة لتحقيــق  وقــد أضــاف ماســلو فــي كتاباتــه المتــأخرة
 Aesthentic" (الحاجــة للمعرفــة والحاجــة لتــذوق الجمــال " الــذات همــا علــى التــوالي 

Needs - Cognitive Needs   ( األمــن ،  –وقــد أســمى الحاجــات الفســيولوجية
حاجــات البقــاء واالســتمرارية ، أمــا الحاجــات األخــرى  –االنتمــاء والحــب ، وتقــدير الــذات 

ـــم تشـــبع فأســـم ـــأثير مـــا ل اها حاجـــات النمـــو ، وال يمكـــن لحاجـــات النمـــو أن يكـــون لهـــا ت
علـى أنـه ينبغـي أن نالحـظ أن ماسـلو يشـير إلـى أنـه ينبغـي النظـر إلـى . حاجات البقاء 

هــذه الحاجــات علــى أنهــا كــل متحــد تعتمــد فيهــا المســتويات العليــا علــى تحقيــق الحاجــات 
عين من الحاجـات ال يلغـي دور الحاجـات الـدنيا الدنيا إال أن وصول الفرد إلى مستوى م

عمــر ( . وال يمنــع الفــرد مــن الرجــوع أحيانــًا إلــى مســتويات أدنــى ويعــد ذلــك أمــرًا طبيعيــًا 
   ) ٣٧ – ٣٦:  ١٩٩٣عبدالرحمن المفدى ، 

وخاصــة أن األهميــة النســبية للحاجــات فــي تقريــر ســلوك الفــرد :  يتضــح للباحــث  
بعدها من قاعدة الهرم ، أي أن الحاجات الفسـيولوجية  تعتمد على مدى قربها أواألصم 

هـــي األقـــوى فـــال يســـعى الفـــرد وراء حاجـــات الحـــب واالنتمـــاء إال بعـــد إشـــباع الحاجـــات 
الفســيولوجية وحاجــات األمــن والســالمة ، وحينمــا تشــبع حاجــات المســتوى األول تطغــى 

  . على سلوك الفرد حاجات المستوى الثاني 
  

  : في السلوك دور الحاجات النفسية 
للحاجــات النفســية دور هــام فــي ســلوك الفــرد بــل إن الغالــب فــي ســلوك الفــرد أن 
يكــون موجهــًا بحاجاتــه النفســية المختلفــة ، وهــذه قــد يتفــاوت النــاس فيهــا تفاوتــًا نســبيًا ، 
واألمثلــة التاليــة توضــح كيــف يختلــف نمــط الســلوك الغالــب علــى الفــرد بــاختالف الحاجــة 

فاألفراد الذين تكون الحاجة للسيطرة والزعامة هـي البـارزة لـديهم نجـدهم النفسية البارزة ، 
يميلون إلى األدوار التي فيها تزعم لآلخرين ، كما يميلون إلى المناقشة وعـدم قبـول آراء 
الغير بسهولة وقد تجـد المدرسـة صـعوبة فـي التعامـل مـع مثـل هـؤالء الطـالب مـن حيـث 

امل من خالل اإلخضاع والقـوة ، لكـن ربمـا تنتهـي التمشي مع األنظمة عندما يكون التع
هـــذه الصـــعوبة عنـــدما يجـــد بعـــض اإلشـــباع لتلـــك الحاجـــة مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة لـــه 

  . لتـــــــــــــــــولي قيـــــــــــــــــادة الطـــــــــــــــــالب اآلخـــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل بعـــــــــــــــــض األنشـــــــــــــــــطة 
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وعندما تكون الحاجة للصداقة عالية فمن المتوقع أنها ستجعل الفرد يبحـث عـن         
على تكوين صداقات متعـددة ، وهـؤالء األفـراد يتوقـع مـنهم اإلنتاجيـة  األصدقاء ويحرص

المراهقين ألن تكـون  دالعالية في وجود األصدقاء ، وقد وجدت بعض الدراسات ميًال عن
هذه الحاجة عالية نسبيًا بالمقارنة بغيرها من المراحل ، وقد يكـون مـرد ذلـك أن المراهـق 

ر كثيرة قد ال تتحقق من خالل األسرة بالقدر الـذي يجد من خالل األصدقاء تحقيقًا ألمو 
يوده المراهق ، ولعل من أبرز ذلك الشـعور باالسـتقاللية والمعاملـة كالنـد ولـيس كالطفـل 

  ) ٤٧-٤٤:  ١٩٩٣عمر عبدالرحمن المفدى ،( الصغير 
والطفل األصم له نفس احتياجات الطفل العادي مع تأكيد خاص لحاجته الماسة 

كس خبـــرات الطفـــل األصـــم اللغويـــة علـــى ســـلوكه خاصـــة أن اإلعاقـــة للتواصـــل ، وتـــنع
اللغويــة يمكــن أن تقــوده إلــى تفاعــل اجتمــاعي محــدود مــع أقرانــه العــاديين بعكــس زميلــه 

( العــادي الــذي يمكنــه أن يفهــم تــأثير ســلوكه علــى اآلخــرين مــن خــالل التفاعــل اللفظــي 
  )  ٧٧:  ٢٠٠٤كاشف ، فؤاد إيمان 

ـــرحمن ســـي ـــد ال إلـــى أن درجـــة  ) ١١٥" : أ "  ٢٠٠١( د ســـليمان ويشـــير عب
اإلعاقـــة الســـمعية الشـــديدة لـــدى الفـــرد تـــؤدي إلـــى ازديـــاد التباعـــد بينـــه وبـــين العـــاديين ، 
وتتضـــاءل فـــرص التفاعـــل بيـــنهم الفتقـــارهم إلـــى لغـــة تواصـــل مشـــتركة ، لـــذلك فغالبـــًا مـــا 

ة متفاهمـة ، بينمـا يكـون يكون المعاقون سمعيًا أكثر اندماجًا وتفـاعًال فيمـا بيـنهم كجماعـ
األصم بالنسبة لجماعـة العـاديين أكثـر نزوعـًا لالنسـحاب ومـيًال للعزلـة واالنطـواء ، وأقـل 
توافقــــًا مــــن النــــاحيتين النفســــية واالجتماعيــــة ، وهــــذا يــــؤدي بالتــــالي إلــــى تــــأخر نضــــجه 

  . االجتماعي والنفسي 
  

  : حاجات المعاقين سمعياً 
  : ة ذات أبعاد خاصة لعدة أسباب منها النظر لحاجات المعاق يضفي أهمي

  إن المعاق طاقة بشرية معطلة ، من حقه علينا أن نوفر لـه كافـة أنـواع الرعايـة وأن
الخاصـة ، نشعره بإنسانيته وقيمته الذاتية ، بغض النظر عن نقص قدراتـه وٕامكاناتـه 

كي يستطيع أن  وبالتالي فهو في أشد الحاجة إلى رعاية تناسب قدراته وٕامكاناته المتبقية
   ) ٦:  ١٩٨٦المؤمن حسين ،  محمد عبد( يعيش حياة كريمة 
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  ــــدًا تتوقــــع دائمــــًا أن يكــــون هــــذا الطفــــل قــــادرًا   إن األســــرة حينمــــا تســــتقبل طفــــًال جدي
علــى تجــاوز مســتوى الوالــدين مــن اإلنجــازات الثقافيــة واالجتماعيــة ، أو علــى األقــل 

  و متناقضـــــة تمامـــــًا مـــــع الواقـــــع يحقـــــق هـــــذا المســـــتوى ، ومثـــــل هـــــذه التوقعـــــات تبـــــد
عندما يصل الطفل بناحية من نواحي العجز أو القصور ، ممـا يمثـل تحـديًا أساسـيًا 
لقـــدرة الوالـــدين علـــى مســـايرة الموقـــف والشـــعور بـــالخوف أو القلـــق نتيجـــة حصـــولهما 
علــى طفــل معــاق ، بجانــب مــا يمثــل ذلــك مــن زيــادة فــي األعبــاء الملقــاة علــى رب 

  ) ١٨:  ١٩٨٥السيد عبدالرحيم ،  فتحي( . األسرة 

  وقدرتـــه علـــى التفاعـــل وتشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن خصـــائص المعـــاق ســـمعيًا
االجتماعي من أهم االحتياجات التي تبحـث األسـرة عـن كيفيـة تنميتهـا لديـه ، حيـث 

مهارات العناية بالذات والسلوك المشـكل )  ١٩٩٢(  Bruininksيحدد برونينكيس 
ية الدافئة هي عوامـل هامـة لخفـض التـوتر لـدى المعـاق والمحيطـين والعالقات األسر 

بـــه ، وأنـــه إذا تمـــت الســـيطرة عليهـــا وتنميتهـــا أدى ذلـــك إلـــى نمـــو النظـــرة اإليجابيـــة 
 )  ٢١٠:  ٢٠٠٠كاشف ، فؤاد في إيمان ( . للمعاق سمعيًا 

 

  : تصنيف مقترح لحاجات المعاقين سمعياً 
  :  تتلخص تلك الحاجات في ثالثة أنواع

      ) . الطبيعية ( الحاجات األولية : األول 
  .الحاجات النفسية االجتماعية : الثاني 
  . الحاجات الُمَعيَّنة ذات الطابع الخاص بالمعاق سمعيًا : الثالث 

  )  ١٣٥:  ١٩٩٩محمد السيد حالوة ،  –بدر الدين كمال عبده ( 
  

  : سمعيًا  ينالحاجات األولية للمعاق: أوًال 
االحتياجـــات التـــي يحتاجهـــا الكـــائن العضـــوي ليـــؤدي وظائفـــه الطبيعيـــة  هـــي تلـــك  

ويمارس عمله بانتظام ، كالطعام والشراب ، ويمكن وصفها بأنها احتياجات عضـوية أو 
بيولوجيــة ويــدخل فــي نطاقهـــا الحاجــة لألكســجين وتنظــيم درجـــات الحــرارة والحمايــة مـــن 

مــن الدراســات أن نمــو األطفــال فــي عوامــل البيئــة الخارجيــة الضــارة ، وخاصــة أنــه ثبــت 
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ممـا يزيـد بيئة ملوثة يعرضـهم لألزمـات واألمـراض الصـدرية والخلـل بجهـازهم السـمعي ، 
   ) Gindy , 1988 : 9( . من حدة اإلعاقة بالمجتمع 

والشــك أنــه ال توجــد اختالفــات جوهريــة بــين الحاجــات األوليــة لألطفــال العــاديين   
  .ة والطريقة التي تشبع بها والمعاقين إال فيما يتصل بالدرج

   
  

  : الحاجات النفسية واالجتماعية للمعاقين سمعيًا : ثانيًا 
حـــين تشـــبع الحاجـــات البيولوجيـــة علـــى نحـــو ُمرضـــي تظهـــر لـــدى الفـــرد الـــدوافع   

المختلفــة نحــو إشــباع مجموعــة مــن االحتياجــات المتصــلة بتوافقــه وتكيفــه مــع نفســه ومــع 
كون آمنـًا داخـل المجتمـع الـذي يعـيش فيـه ، تـربط بينـه اآلخرين ، فيشعر بحاجاته ألن ي

وبــين أفــراده صــالت الــوالء واالنتمــاء والحــب المتبــادل ، حينئــٍذ يتولــد لديــه إحســاس بأنــه 
مقبول من المجتمـع ، فيحقـق ذاتـه مـن خـالل تقـدير اآلخـرين لـه ، فيجـد نفسـه دائمـَا فـي 

اهم فــي اســتمرارية تكيفــه مــع حاجــة ألن يــتعلم أنماطــًا جديــدة مــن الســلوك واألعمــال تســ
وتلـــك الحاجـــات والتـــي تـــرتبط بنمـــو المفهـــوم الـــذاتي ، وبعالقاتـــه مـــع األفـــراد . المجتمـــع 

بدر الدين كمـال  (" الحاجات النفسية واالجتماعية " اآلخرين المحيطين به ُيطلق عليها 
  )١٣٧:  ١٩٩٩عبده ، محمد السيد حالوة ، 

  : تفق مع المعاقين سمعيًا فيما يلي ويمكن إيجاز بعض هذه الحاجات بما ي
  & Safety Need  Love: الحاجة لألمن والحب  -أ

الطفــل منــذ لحظــة والدتــه ولفتــرة طويلــة نســبيًا بعــد الــوالدة يعتمــد علــى اآلخــرين ، 
واعتمـــاد الطفـــل علـــى األم واألب والكبـــار المحيطـــين بـــه يجعلـــه ال يشـــعر باالســـتقرار أو 

مر هــذه الحاجــة مــع الطفــل فــي مراحــل حياتــه المختلفــة ، األمــن إال فــي جــوارهم ، وتســت
  ونتيجـــــة لهـــــذا االعتمـــــاد تتولـــــد لديـــــه الحاجـــــة إلـــــى الحـــــب والشـــــعور بمحبـــــة اآلخـــــرين 

  ) ٣٩:  ١٩٨٠إبراهيم وجيه محمود ، ( . المحيطين به 
وال يقصــد بالحــب المبالغــة فــي تــدليل المعــاق ســمعيًا وعــدم اتبــاع الحــزم معــه أو   

اللزوم أو عـدم فـرض واجبـات عليـه ، حيـث أن ذلـك يـؤدي إلـى فقـدان حتى العقاب عند 
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الطفـــل ثقتـــه بنفســـه ، وٕانمـــا المقصـــود هـــو عـــدم اســـتعمال القســـوة مـــع الطفـــل أو عقابـــه 
بالضــــرب ، إذ تــــؤدي القســــوة إلــــى غلبــــة القلــــق والخــــوف عليــــه ، وعلــــى ثقتــــه بالنــــاس 

  ) ١١٦:  ١٩٨٢هدى محمد قناوي ، ( . المحيطين به 
الطفل المعاق سمعيًا يظل دائمًا في حاجة إلى الشعور باألمن والحب  والشك أن  

تالزمــه مــدى حياتــه نتيجــة إعاقتــه التــي تحــتم عليــه االعتمــاد علــى مــن حولــه ، وخاصــة 
  . المعاقين سمعيًا نظرًا لفقدهم وسيلة االتصال األساسية بينهم وبين أفراد المجتمع 

  Self Actualization Need: الحاجة إلى تحقيق الذات  -ب
تشبع هذه الحاجة مـن خـالل المجهـودات التـي تبـذل إلشـباع حاجتـه للتحصـيل ،   

باإلضــافة إلــى التقــدير االجتمــاعي وٕاشــباع حاجتــه للنجــاح والتقــدم ، ويمكــن إشــباع تلــك 
  الحاجــــات مـــــن خـــــالل إشـــــباع حاجتـــــه لالنتمـــــاء باالنضـــــمام إلـــــى مجموعـــــة مـــــن أقرانـــــه 

مـــن الصـــداقات وتفضـــيل االجتمـــاع معهـــم ويحلـــو لـــه  ولـــذلك فهـــو يســـعى لتكـــوين العديـــد
  الجلـــــوس لفتـــــرة طويلـــــة معهـــــم والتخطـــــيط لممارســـــة أنـــــواع النشـــــاط مـــــن خاللهـــــم ألنـــــه 
يشــبع عــن طــريقهم كثيــرًا مــن الحاجــات التــي ال يتــاح لــه إشــباعها فــي المحــيط األســري 

   ) ٥٦ – ٥٥:  ١٩٨٩نبيه إبراهيم إسماعيل ، ( . والمدارس 
المعـاق سـمعيًا إال مـن خـالل مشـاركته فـي األعمـال التـي يسـتطيع وال يتأتى ذلك   

أن يكــون منتجـــًا ونافعــًا فيهـــا ، ال لنفســه فقـــط بـــل لآلخــرين مـــن أفــراد مجموعتـــه ، وكـــذا 
المشاركة في نواحي النشاط وفقًا لقدراته وطاقاتـه والعمـل علـى إدماجـه داخـل الجماعـات 

عــات علــى تقبــل المعــاق ومعاملتــه ممـــا المختلفــة بــالمجتمع مــع تــدريب أفــراد تلــك الجما
  . سيساعده على اإلحساس بالوالء واالنتماء للمجتمع 

  Play Need: الحاجة إلى اللعب  -ج

ميــل فطــري وضــرورة بيولوجيــة عنــد األطفــال مــن أجــل نمــوهم فــأي نشــاط  اللعــب
طفل يقوم به الفرد بفطرته ومن تلقاء نفسه إلشباع حاجته إلى هذا النشاط هو لعب ، فال

الصغير يلعب معظم وقته بإيحـاء مـن حاجتـه إلـى ذلـك ال ألن اللعـب نشـاط مميـز لهـذه 
المرحلــة ، وٕانمــا ألن اللعــب فــي هــذه المرحلــة مــن أهــم مقومــات بنــاء الطفــل فــي مرحلــة 
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الطفولــة المبكــرة ، والتــي تعــد مرحلــة التكــوين والركيــزة األساســية فــي البنــاء النفســي للفــرد 
   ) ٦:  ١٩٩٥قناوي ، محمد هدى ( اقبة في مراحل حياته المتع

باإلضافة إلـى أن اللعـب اسـتغالل لطاقـة الجسـم الحركيـة والعقليـة ، فإنـه الطريـق 
الذي يسلكه الفرد ليساعده على فهم ذاته وثقافة مجتمعه وقيمه ، وينمي قدراته وٕادراكاته 

نـاجي ( انيـة للفـرد ومهاراته ، كما أنه رمز للصحة الجسمية والعقلية واالجتماعيـة والوجد
  ) ١٨:  ١٩٩١عبد العظيم مرشد ، 

 ويــؤدي اللعــب دورًا هامــًا فــي عــالج الحيــاة العقليــة واالنفعاليــة عنــد الطفــل ففــي أثنــاء
اللعــب الحــر تظهــر الــدوافع الفطريــة علــى طبيعتهــا ويســاعد الطفــل علــى إشــباع رغباتــه 

من المعلومـات ، فيـتعلم وحاجاته ويالحظ أنه عن طريق اللعب باألدوات يكتسب الكثير 
األحجـــام واأللـــوان واألشـــكال المتباينـــة ، ثـــم يـــدرك معناهـــا وكـــذلك يكـــون للطفـــل مهـــارات 
مختلفــــة بواســــطة األلعــــاب الحركيــــة ، ويكتســــب الطفــــل كثيــــرًا مــــن المعلومــــات التــــي قــــد 

  ) ٢٣:  ١٩٩٥قناوي ، محمد هدى  (يصعب وجودها في الكتب المدرسية
نـي حرمانـه مـن حقـه فـي الحيـاة والنمـو ، إنـه يعـدل وحرمان الطفـل مـن اللعـب يع

ســجنه فــي قفــص ذهبــي ، فاللعــب الحــر عــالم الطفــل ال يميــز فيــه بــين أنشــطته هــل هــي 
   ) ٣١٨:  ١٩٨٩يسرية صادق ، (  ؟ عمل أم لعب

وٕاذا كــان اللعـــب يمثــل هـــذه األهميــة للطفـــل بصــفة عامـــة ، فإنــه يكـــون ذا طـــابع   
فـي حاجـة إلـى أن يشـب فـي بيئـة يسـتطيع أن ينمـي  خاص للطفل المعاق سـمعيًا ، فهـو

فيها قدراته من غير إحباط ، بل ينميهـا مـع إحساسـه باالنتمـاء واألمـن الـذي ينبعـث مـن 
مشــاركته الفعالــة والناجحــة فــي مختلــف ألــوان النشــاط الفرديــة والجماعيــة ، ولــذلك يتحــتم 

جــاالت والطــرق المناســبة علــى القــائمين بتربيــة ورعايــة الطفــل المعــاق ســمعيًا تــوفير الم
إلشباع هذه الحاجة ، علـى أن يكـون لعـب الطفـل المعـاق وفقـًا لمـنهج مـنظم ُيراعـى فيـه 

ــدين كمــال عبــده ، محمــد الســيد (. إمكانياتــه وقدراتــه التــي تتناســب مــع إعاقتــه  بــدر ال
  )١٤١ – ١٤٠:  ١٩٩٩حالوة ، 

  Self Esteem Need : الحاجة إلى تقدير الذات  -د
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هــي جــوهر الشخصــية ، ومفهــوم الــذات هــو حجــر الزاويــة فيهــا ، وهــو  إن الــذات  
محدد هام للسلوك وقد يسيطر عامل سلبي على مفهوم الذات لدى الفرد ؛ كما في حالة 
اإلعاقــة فــيعم القصــور علــى الشخصــية ككــل ويــنعكس ذلــك علــى ســلوكه فيظهــر متــردد 

   ) ٤٦:  ١٩٨٨فاروق السيد عبدالسالم ، ( . ضعيف الثقة في النفس 
  حيـــــــث يـــــــرى أن األعضـــــــاء القاصـــــــرة تـــــــؤثر " ر ـأدلـــــــ" وهـــــــذا يتفـــــــق مـــــــع رأي 

  دائمـــــًا علـــــى صـــــحة الشـــــخص ألنـــــه يحقـــــره فـــــي نظـــــر نفســـــه ويزيـــــد مـــــن شـــــعوره بعـــــدم 
  ) ٥١:  ١٩٩٥لبنى إسماعيل أحمد الطحان ، ( . األمن 
كــذلك يختلــف تقــدير الــذات نســبيًا مــن فــرد آلخــر حســب شــدة اإلعاقــة أو ضــعف   

وهر الــذات ، ويتوقــف ذلــك علــى تقــدير الفــرد لمفهومــه عــن ذاتــه ، وعــادة مــا صــلتها بجــ
 نفسـه علـى شخصـية الفـرد ضيحدث التعميم من عامل سـلبي منفـرد كإحـدى العاهـات فيفـر 

  كلهـــــا ، ولمـــــا كانـــــت العاهـــــة قـــــد تعتبـــــر ســـــلبية التقـــــدير وقـــــد تحتـــــل مكانـــــة هامـــــة فـــــي 
ــ ك يهــدد مفهــوم الــذات لــدى غالبيــة جــوهر الــذات ومركــزًا مهمــًا فــي تقــدير الــذات فــإن ذل

  ) ٣٣:  ١٩٨٨فاروق السيد عبدالسالم ، ( . المعاقين 
الحاســي لــدى الطفــل المعــاق ســمعيًا عــن الطفــل  التكــوينكمــا أن االخــتالف فــي     

العــادي يــؤدي إلــى أن تصــبح قــدرة األصــم فــي اتصــاالته مــع النــاس وعالقاتــه الشخصــية 
غايـة وأن التفاعـل الشخصـي لألصـم غالبـًا مـا يكـون المتبادلة مع اآلخرين تكون طفيفة لل

   ) ٤٩:  ١٩٩٢حمدي محمد شحاته عرقوب ، ( . معاقًا وممنوعًا 
ويــؤدي ذلــك إلــى تــأخر تكــوين مفهــوم الــذات حتــى يتســنى للطفــل المعــاق ســمعيًا   

وســائل االتصــال مــع المحيطــين بــه ودرجــة تفهمــه إلعاقتــه وتفــاعلهم معــه ، وهــذا يتوقــف 
الوالدين ومدى تقبلهما لعاهة طفلهما ، فالطفل يجد صعوبة في االتصال  على اتجاهات

الفكري مع النـاس ألن رسـائله إلـيهم ورسـائلهم إليـه ال تقطـع عليـه لـذة لعبـه أو أي نشـاط 
   ) ١٨٠:  ١٩٧٩عبدالمجيد عبدالرحيم ، ولطفي بركات ، ( . آخر 

طفـل وبـين اآلخـرين وتذهب لبنى الطحان إلى أن عدم وجود حلقـة اتصـال بـين ال  
ــــأن مشــــاعر الشــــخص  ــــب المعرفــــة ب ــــذات تتطل ــــذاتي ، فتطــــابق ال تحــــد مــــن التطــــابق ال
واتجاهاته متشابهة لتلك التي عند أقرانه خاصة أولئك الذين معه بنفس الجماعة فهـو ال 
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يــــدرك كيفيــــة إخضــــاع رغبتــــه لحاجــــات الجماعــــة وقــــد ال يســــتطيع إظهــــار مودتــــه نحــــو 
   ) ٣١:  ١٩٩٥إسماعيل أحمد الطحان ، لبنى ( . اآلخرين بسهولة 

  وهنــــــــاك عالقــــــــة بــــــــين شــــــــعور الطفــــــــل األصــــــــم بعاهتــــــــه ونمــــــــوه النفســــــــي ألن   
  إعاقتــه الســمعية تشــعره بأنــه نــاقص فــي نظــر نفســه ، فهــو يــدرك أنــه ال يســتطيع القيــام 
  بمــــــا يقــــــوم بــــــه غيــــــره مــــــن النــــــاس وال يســــــتطيع مشــــــاركتهم أعمــــــالهم بــــــنفس المهــــــارة ، 

  ى النجـــــاح فـــــي الحيـــــاة العمليـــــة وهـــــذا ســـــوف يـــــؤثر علـــــى تقـــــدير وأنـــــه غيـــــر قـــــادر علـــــ
  الطفــــــل لذاتــــــه وعلــــــى شخصــــــيته ككــــــل ، كمــــــا يتــــــأثر تقــــــدير الــــــذات بنظــــــرة المجتمــــــع 
السلبية للطفل األصم فيشعر باإلحباط من البيئة المحيطة ويشعر بالدونية وبسـوء تقـديره 

  )  ٢٨:  ١٩٨٩العزيز موسى ،  رشاد عبد( . لذاته 
  

أهميــة دور األســرة فــي تشــكيل الســلوك االجتمــاعي :  يتضــح للباحــثممــا ســبق   
للطفــل وتكــوين مفهــوم موجــب عــن ذاتــه والبــد للفــرد أن يفهــم ذاتــه حتــى يســتطيع تقييمهــا 

  . التقييم السليم ، وبالتالي يقدرها بصورة سليمة 
  Independence Need: الحاجة إلى االستقاللية  -هـ

عليهـا علمـاء الـنفس أن النمـو النفسـي واالجتمـاعي من الحقائق التـي يكـاد يجمـع   
لألطفــال يتضــمن انتقــاًال تــدريجيًا مــن حالــة االعتمــاد علــى اآلخــرين فــي الطفولــة المبكــرة 
إلى حالة االستقالل واالعتماد على الـنفس فـي مرحلـة المراهقـة ، وفـي هـذا اإلطـار ربمـا 

ين  فــي بعــض األنشــطة كانــت للطفــل المعــاق ســمعيًا حاجــة إلــى االعتمــاد علــى اآلخــر 
ــــــــــــل العــــــــــــادي  ــــــــــــوق حاجــــــــــــة الطف ــــــــــــة . الجســــــــــــمية تف   وهــــــــــــذا يضــــــــــــاعف مــــــــــــن أهمي

اهتمـــــام الوالـــــدين بمســـــاعدة الطفـــــل المعـــــاق ســـــمعيًا علـــــى تنميـــــة وتطـــــوير االســـــتقالل 
  :االجتماعي لديه ويتم ذلك بـ 

  .إظهار الوالدين لالحترام المتزايد ألحكام الطفل المعاق سمعيًا  -١
 .ته بنفسه قدرته على اتخاذ قرارا -٢
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من المهم للوالدين إدراك أن مجرد شعورهما بحاجة الطفل لهمـا فـي بعـض األنشـطة  -٣
البدنية ال يعني أن عليهما أيضًا أن يتخذا له قراراتـه أو أن يقومـا نيابـة عنـه بترتيـب 

   ) ١٣٨:  ١٩٨٢الرحيم ،  فتحي السيد عبد (شئونه الخاصة 
واحي االتصـال ، وخاصـة إذا كانـت وهناك تأثير واضح لإلعاقة السـمعية علـى نـ  

  اإلصــــــــــــابة فــــــــــــي ســــــــــــن مبكــــــــــــرة ، إلــــــــــــى جانــــــــــــب تأثيرهــــــــــــا فــــــــــــي قــــــــــــدرة المعـــــــــــــاق 
ســمعيًا فــي االعتمــاد علــى الــنفس ، ألن االعتمــاد علــى الــنفس يحتــاج بعــض المهــارات 
  الضـــــــرورية ، ومـــــــن بـــــــين هـــــــذه المهـــــــارات مهـــــــارة الســـــــمع الجيـــــــد ، ممـــــــا يـــــــؤدي إلـــــــى 

  كثيــــــــرة مــــــــن ضــــــــمنها عــــــــدم التوافــــــــق  وقــــــــوع المصــــــــاب بهــــــــذه العاهــــــــة فــــــــي مشــــــــاكل
   ) ١١٤:  ١٩٨٢هدى محمد قناوي ، ( . مع المجتمع 

  ويســــــــهم التفاعــــــــل بــــــــين الطفــــــــل واألم والعالقــــــــات بينــــــــه وبــــــــين أفــــــــرد أســــــــرته   
  إســـــــهامًا فعـــــــاًال فـــــــي عمـــــــل النظـــــــام الشـــــــامل الـــــــذي يســـــــمح للصـــــــغير باالنتقـــــــال مـــــــن 

ـــــى الرشـــــد واالســـــتقالل  ـــــى اآلخـــــرين إل ـــــة واالعتمـــــاد عل ـــــي االعتمـــــاد الطفول   ، متمـــــثًال ف
   ) ١٨٥:  ١٩٩٢فايز قنطار ، ( . على النفس 

أن حمل المعاق بصـفة عامـة والمعـاق سـمعيًا بصـفة :  يتضح للباحث مما سبق  
  : خاصة إلى االستقالل يتوقف على 

  ) .التقبل أم الرفض ( اتجاهات الوالدين نحو اإلعاقة  -١
 .درجة التفاعل األسري  -٢

  .حو إعاقته وتقبله لها اتجاه الطفل المعاق ن -٣
 . مشاعر اآلباء نحو استقالل األبناء  -٤

  . تقبل الرفاق للطفل المعاق  -٥
  : سمعيًا  ينالحاجات الُمَعيَّنة ذات الطابع الخاص للمعاق: ثالثًا 

للمعـــاق ســـمعيًا احتياجـــات ذات طـــابع خـــاص ال يمكـــن فصـــلها عـــن احتياجاتـــه   
علـى إشـباع احتياجاتـه األخـرى ، كمـا أن لهـا السابقة ، بل تبرز أهميتهـا فـي أنهـا تعينـه 

  : دورًا في تخفيف حدة إعاقته ، ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام هي 
  Education Neeeds: الحاجات التعليمية  -أ
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  إن لغــــة التفــــاهم هــــي أهــــم العوائــــق أمــــام الطفــــل المعــــاق ســــمعيًا ، علــــى حــــين  
  يب تعليميـــــة تختلـــــف عـــــن تلـــــك أن التعلـــــيم هـــــو منقـــــذه ؛ لـــــذا فإنـــــه يحتـــــاج إلـــــى أســـــال 

  األســــــاليب المتبعــــــة مــــــع األطفــــــال العــــــاديين ، بــــــل األطفــــــال مــــــن ذوي فئــــــات اإلعاقــــــة 
   ) ١٦٩:  ١٩٨٥عبدالسالم عبدالغفار ، يوسف محمود الشيخ ، ( . األخرى 
ويمكن القـول أن الوسـائل التعليميـة المختلفـة يمكـن أن تـؤدي إلـى اسـتثارة اهتمـام   

ه للتعلم ، كما أنها تسـاعد علـى زيـادة خبرتـه فتجعلـه أكثـر اسـتعدادًا التلميذ وٕاشباع حاجت
للــتعلم وٕاقبــاًال عليــه ، فالحصــيلة اللغويــة للطفــل مــن الصــور واألصــوات تبــدأ مبكــرة عــن 

   ) ٤٥:  ١٩٨٠حسين حمدي الطوبجي ، ( . حصيلته من الكلمات واأللفاظ 
قين ســمعيًا أن ذكــاء وقــد أثبتــت الدراســات فــي مجــال علــم الــنفس الخــاص بالمعــا  

الطفل المعاق سمعيًا عملي أكثر منه معنوي أو لفظي ، فكلمـا كانـت الخبـرات التعليميـة 
التــي يمــر بهــا الطفــل المعــاق ســمعيًا أقــرب إلــى الواقعيــة أصــبح لهــا معنــى ملمــوس وثيــق 

( . الصلة باألهداف التي يسعى الطفل إلـى تحقيقهـا والرغبـات التـي يتـوق إلـى إشـباعها 
   ) ٨٧:  ١٩٧٨بركات أحمد ،  لطفي

ويقصد بالوسائل التعليمية المواد واألجهزة والمواقـف التعليميـة ، والمـواد التعليميـة   
تشـــمل األفـــالم واالســـطوانات والخـــرائط والصـــور والنمـــاذج وغيـــر ذلـــك مـــن المـــواد ، أمـــا 

لـي األجهزة التعليمية فتشمل جهاز التسجيل الصوتي وجهاز السينما وجهـاز الحاسـب اآل
  .والتليفزيون 

   

 Orientation Needs: الحاجات التأهيلية  -ب

يقصد بالتأهيل عملية دراسة وتقييم قدرات وٕامكانيات الطفل المعاق والعمـل علـى   
تنمية هذه القدرات بحيث يحقق أكبر نفع ممكن له فـي الجوانـب االجتماعيـة والشخصـية 

إلعاقــة واآلثــار المترتبــة عليهــا ، ثــم والبدنيــة واالقتصــادية ، فهــو يشــمل دراســة طبيعــة ا
. ..إعــادة بنــاء وتــدعيم القــدرات الحاليــة بمــا يــوفر لــه القــدرة علــى االعتمــاد علــى الــنفس 

والطفــل المعــاق ســمعيًا يحتــاج إلــى توجيهــه ألســاليب مهنيــة تالئــم مواهبــه ومــا تبقــى لديــه 
ــــى النتــــائج ا ــــى يســــتطيع أن يقــــاوم شــــعوره بــــالنقص ويتغلــــب عل لنفســــية مــــن قــــدرات حت

  )  ١١٦: " أ "  ١٩٨٢هدى محمد قناوي ، ( . المصاحبة إلعاقته 
  : الحاجات التدريبية الخاصة  -ج
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األطفــال المعــاقون يواجهــون مشــكالت فريــدة خاصــة بهــم ، فهــم ال يســمعون أي   
نــوع مــن الكــالم منــذ مــيالدهم وال يســتطيعون اســتيعاب اللغــة المنطوقــة ، ولــذلك فهــم فــي 

  م بتنميـــــــــة وتطـــــــــوير المهـــــــــارات الخاصـــــــــة بـــــــــالكالم واســـــــــتخدام حاجـــــــــة إلـــــــــى االهتمـــــــــا
ــــات ذات طبيعــــة  ــــوع مــــن التقني ــــى ن ــــاج إل   اللغــــة مــــن خــــالل حاســــة الســــمع ، وهــــذا يحت
خاصة ، وقد يمكن تحقيق هذا األمر في كثير من األحيان باستخدام المعينات السمعية 

  )  ٥٤١:  ١٩٩٢الرحيم ، حليم السعيد بشاي ،  فتحي السيد عبد( . 
ويحتاج الطفل المعاق سمعيًا إلى تعليمـه جميـع أشـكال التواصـل بينـه وبـين أفـراد   

المجتمع حتى تتاح له الفرصة الكاملة لتنمية مهارة اللغة في سن مبكرة بقـدر المسـتطاع 
 .  

أن تلك االحتياجات سواء األوليـة أو االجتماعيـة أو النفسـية أو :  يتضح للباحث  
إال لغـرض الدراسـة  –ضها عن بعض بأي حال من األحوال المعينة ال يمكن فصلها بع

حيث أنها متداخلة تكمل بعضها البعض ، كما أنها نسبية تختلف من طفـل إلـى  –فقط 
  . آخر ، وكذلك من مجتمع إلى آخر 

ويعتمــد توافــق الفــرد فــي الحيــاة وشــعوره بالصــحة النفســية علــى مــدى التوفيــق فــي   
وترضــــي ، ترضــــي مطالبــــه الشخصــــية مــــن ناحيــــة بطريقــــة ، إشــــباع حاجاتــــه ودوافعــــه 

أمــا إذا فشــل الفــرد فــي إشــباع دوافعــه بالطريقــة ، المطالــب االجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى 
المتوازنـــة ، فإنـــه يتعـــرض لضـــغوط شـــديدة ، وتتناســـب شـــدة الضـــغوط طرديـــًا مـــع حجـــم 
الفشـــل فـــي تحقيـــق اإلشـــباع المنشـــود ، وقـــد تصـــل الضـــغوط إلـــى درجـــة تهـــدد الصـــحة 

  ) ٣٠١:  ١٩٩٠، عالء الدين كفافي ( . وتطيح بتوازنه النفسي ،  للفرد فسيةالن
  

ويــــرتبط مفهــــوم الحاجــــات النفســــية إلــــى حــــد كبيــــر بالضــــغوط واإلحبــــاط اللــــذين   
يتعــرض لهمــا الفــرد ، فالحاجــة تســتثير حالــة مــن الدافعيــة عنــد الفــرد وتجعلــه يبحــث عــن 

دافــــه وخفــــض توتراتــــه الناتجــــة عــــن االســــتجابة المناســــبة التــــي تســــاعده علــــى تحقيــــق أه
الضـــغوط ، وهـــو ال يســـتطيع ذلـــك دائمـــًا وخاصـــة فـــي حـــاالت اإلحبـــاط والضـــغوط التـــي 
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــذات أو توقعـــــــــــــــه فـــــــــــــــي حال ـــــــــــــــل تهديـــــــــــــــدًا لل ـــــــــــــــق تمث   تتضـــــــــــــــمن عوائ
  الصـــــراع النفســـــي حــــــين يكـــــون الفــــــرد إزاء بـــــدائل متكافئــــــة إلـــــى حــــــد كبيـــــر وعليــــــه أن 

  ) ٧٥:  ١٩٨٧محمد خالد الطحان ، ( يختار بينها 
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ويأتي عدم اإلشباع وما يتبعه من ضغوط نفسية عنيفة ليمهد الطريـق أمـام الفـرد   
وٕاذا كــان الفــرد العــادي يملــك القــدرة ، لالنحــراف والخــروج علــى تقاليــد وأعــراف المجتمــع 

فـإن األصـم بمـا تفرضـه عليـه اإلعاقـة مـن ، على التواصل مـع اآلخـرين والتعامـل معهـم 
خرين في أمس الحاجة إلشباع الحاجات النفسية لديه والتي تعمـل عزلة واغتراب عن اآل

علــى خفــض الضــغوط وتعطيــه إحساســًا بالرضــا والقناعــة وتقــدير الــذات الــذي هــو فــي 
أمس الحاجة إليه ، وٕاذا ما توفرت البيئة المناسبة من السهل أن يشـب األصـم سـويًا فـي 

ة لألصـــم تعتبـــر أساســـًا مهمـــًا فـــي وال شـــك أن تهيئـــة البيئـــة المناســـب، ســـلوكه واتجاهاتـــه 
مواجهة احتياجاته النفسية وما يرتبط بها من ضغوط نفسية قد تؤثر على توافقـه النفسـي 

  .واالجتماعي 
  
  
  
   

  
   Stressالضـغــوط   : ثالثاً 

  :تمھيد 
يعتبر مفهوم الضغط في علم النفس مشكلة اصطالحية لتعدد المعـاني الموجـودة     

الضــــواغط " للغــــة اإلنجليزيــــة وردت ثــــالث مصــــطلحات هــــي لهــــذا المصــــطلح ، ففــــي ا
Stressor  والضــــــغط ،Stress  واالنضــــــغاط ،Strain  " وقــــــد جــــــاءت الضــــــواغط ،
Stressor  فيزيقيـة ،  –لتشير إلى تلـك القـوى والمـؤثرات التـي توجـد فـي المجـال البيئـي

كلمـــة  أمـــا. والتـــي يكـــون لهـــا قـــدرة علـــى إنشـــاء حالـــة ضـــغط مـــا  –اجتماعيـــة ، نفســـية 
فتعبــر عــن الحــادث ذاتــه أي وقــوع الضــغط بفاعليــة الضــواغط أي أن  Stressالضــغط 

إلــى حالــة  Strainويشــير مصــطلح االنضــغاط . الفــرد قــد وقــع تحــت طائلــة ضــغط مــا 
االنضــغاط التــي يعانيهــا الفــرد والتــي تعبــر عــن ذاتهــا فــي الشــعور باإلعيــاء واالحتــراق 

خــائف ، قلــق ، مكتئــب ، متــوتر ، متــوجس ، " الــذاتي ويعبــر عنهــا الفــرد بصــفات مثــل 
  )  ١٥:  ١٩٩٩هارون توفيق الرشيدي ، ( " . مشدود 
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وللضغوط جوانبها اإليجابية والسلبية ،  وٕاذا كانت المواقف الضاغطة فـي حـدود     
إمكانــــات وقــــدرات اإلنســــان وتمكــــن مــــن إشــــباعها فإنهــــا تســــاعده علــــى تحقيــــق التوافــــق 

لمواقف التي تسبب الضغط تفوق إمكانـات الفـرد وقدراتـه فإنهـا والترابط ، أما إذا كانت ا
سوف تؤدي إلى اإلحباط وما يالزمـه مـن اغتـراب عـن الـذات واالنفصـال عـن المجتمـع 
، وكلمــا كانــت قــوة الضــغوط شــديدة زادت احتماليــة خــروج الفــرد عــن التوافــق الســليم ، 
  والضـــــــــــــــــــــــــــــغوط هـــــــــــــــــــــــــــــي إحـــــــــــــــــــــــــــــدى ظـــــــــــــــــــــــــــــواهر الحيـــــــــــــــــــــــــــــاة اإلنســـــــــــــــــــــــــــــانية ، 

رة أن تكون الضغوط ظاهرة سلبية ، وبالتالي ال نسـتطيع الهـروب منهـا ، وليس بالضرو 
( . الحيـاة ألن ذلك يعني نقص فاعليات الفـرد وقصـور كفاءتـه ، ومـن ثـم اإلخفـاق فـي 

Kabasa , 1979 : 1-11  (  
وقــد يتصــور الــبعض أن الضــغوط مــا هــي إال نتــاج لخبــرات ومواقــف غيــر ســارة     

ف السارة تشكل ضغطًا ، ولكـن االخـتالف يكمـن فـي مـدى فقط ، ولكن الخبرات والمواق
ــــــــــــف  ــــــــــــرات والمواق ــــــــــــر أن الضــــــــــــغوط الناتجــــــــــــة عــــــــــــن الخب ــــــــــــاتج ، غي   الضــــــــــــرر الن

. السارة قليلة الضرر إذا ما قورنت بأضرار الضغوط الناتجة عن المواقـف غيـر السـارة 
   ) Miller , 1982 : 26( سوزانا ميللر 

م الضــغوط النفســية بمــا تحملــه مــن أعبــاء وفــي هــذه الدراســة يتبنــى الباحــث مفهــو     
وتــوتر وٕاحبــاط للمراهــق األصــم ، حيــث يتناولهــا الباحــث مــن حيــث المفهــوم واإلحســاس 
بالضـــغط النفســـي ومصـــادر الضـــغوط واآلثـــار النفســـية للضـــغوط وعالقتهـــا بالحاجـــات 

  .النفسية لدى المراهق األصم 
   

  : مفھوم الضغوط النفسية 
اإلحســــــاس النــــــاتج عــــــن فقــــــدان المطالــــــب : "  وتشــــــير الضــــــغوط النفســــــية إلــــــى

  واإلمكانـــــــات ، ويصـــــــاحبه عـــــــادة مواقـــــــف فشـــــــل ، حيـــــــث يصـــــــبح هـــــــذا الفشـــــــل فـــــــي 
( مـاك جـراث  " .مواجهة المطالب واإلمكانات مؤثرًا قويًا فـي إحـداث الضـغوط النفسـية 

Mc Grath, 1970 : 20-28 (   
تلزم منـه مطالـب الصـعوبات التـي تواجـه اإلنسـان وتسـ: " والضغوط النفسية هي 

قد تكون هذه المطالب تفوق قدراته وٕامكاناته ، مما قد يـؤدي إلـى وقوعـه تحـت الضـغط 
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النفســـــي ، وتنحصـــــر مصـــــادر الضـــــغوط النفســـــية فـــــي اإلحبـــــاط والصـــــراع والضـــــغوط 
   ) ٣٠٧:  ١٩٧٨انتصار يونس ، ( " االجتماعية 
 أن: "  ) Graft & Bicknell, 1985 : 163( جرافــت وبيكنيــل  ويــرى

الضــغوط تظهــر لــدى الفــرد نتيجــة عــدم التــوازن بــين مطالبــه وحاجاتــه ، ووســائله لتلبيــة 
   ".هذه المطالب والحاجات ، وكلما زاد عدم االتزان عند الفرد زاد عدم احتمال الضغط 

حالــة : " إلــى أن الضــغط  ) Fontana, 1989 : 2( ديفيــد فونتانــا  ويشــير
  القــــــــدرات واإلمكانــــــــات الشخصــــــــية  تنــــــــتج عنــــــــدما تزيــــــــد المطالــــــــب الخارجيــــــــة عــــــــن

  " . للكائن الحي 
: " الضـغط النفسـي بأنـه )  ٤٤٥:  ١٩٩٣( فرج طه وشاكر قنـديل وقد عـرف 

حالــة يعانيهــا الفــرد حــين يواجــه بمطلــب ملــح فــوق حــدود اســتطاعته ، أو حــين يقــع فــي 
  " . موقف صراع حاد أو خطر شديد 

ـــراهيم الســـمادوني وتـــذكر  ـــة : " أن الضـــغوط  ) ٤٥:  ١٩٩٣( شـــوقية إب حال
نفســية تــنعكس علــى ردود الفعــل الداخليــة الجســمية والســلوكية ناشــئة عــن التهديــد الــذي 

  " .يدركه الفرد ، عندما يتعرض للمواقف أو األحداث الضاغطة في البيئة المحيطة 
الحالــة التــي يتعــرف : " الضــغط بأنــه  ) ٧٣:  ١٩٩٥( فــؤادة محمــد وتعــرف  

روف أو مطالـــب تفـــرض عليـــه نوعـــًا مـــن التوافـــق ، وتـــزداد تلـــك فيهـــا الكـــائن الحـــي لظـــ
  " . الحالة إلى درجة الخطر كلما ازدادت شدة الظروف 

خاصــــية أو صــــفة لموضــــوع بيئــــي أو : " أن الضــــغط  Murrayويــــرى مــــوراي 
لشخص تعوق جهود الفرد في تحقيق هدف معين ، ويميـز فـي هـذا الصـدد بـين نـوعين 

ويشــير إلــى داللــة الموضــوعات واألشــخاص كمــا  Betaمــن الضــغوط همــا ضــغط بيتــا 
ويشــــــير بــــــه علــــــى خصــــــائص الموضــــــوعات  Alphaيــــــدركها الفــــــرد ، وضــــــغط ألفــــــا 

واألشخاص ودالالتها كما هي ، وأن المهم هو النوع األول حيـث أن األمـر األهـم لـيس 
( " . في الموضوعات فـي ذاتهـا ولكـن األهـم هـو داللـة الموضـوعات كمـا يـدركها الفـرد 

  )  ٣٤٨" : ب "  ١٩٩٨مد السيد عبد الرحمن ، مح
ظـاهرة : " الضـغط النفسـي بأنـه   Cox & Mackayويعـرف كـوكس ومكـاي 

تنشــــأ مــــن مقارنــــة الشــــخص للمتطلبــــات التــــي ُتطَلــــب منــــه وقدرتـــــه علــــى مواجهــــة هــــذه 
المتطلبــات ، وعنــدما يحــدث اخــتالل أو عــدم تــوازن فــي اآلليــات الدفاعيــة الهامــة لــدى 

الــــتحكم فيهــــا أي االستســــالم لألمــــر الواقــــع يحــــدث ضــــغطًا ، وتظهــــر  الشــــخص وعــــدم



                                     الفصل الثاني                                                           
           

                                                   "   إطار نظري" المفاھيم األساسية للدراسة                     

٦٩  

  االســــــتجابات الخاصــــــة بــــــه وتــــــدل محــــــاوالت الشــــــخص لمواجهــــــة الضــــــغط فــــــي كلتــــــا 
ــــــــى    النــــــــاحيتين النفســــــــية والفســــــــيولوجية المتضــــــــمنة حيــــــــل ســــــــيكولوجية ووجدانيــــــــة عل

   ) Cox , 1982 : 30-50( " . حضور الضغط 
مجموعــة مــن المصــادر : " ط النفســـية بأنهــا الضـــغو وتعــرف زينــب محمــود شــقير 

الخارجيــة والداخليــة الضــاغطة التــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي حياتــه وينــتج عنهــا ضــعف 
قدرتــه علــي إحــداث االســتجابة المناســبة للموقــف ، ومــا يصــاحب ذلــك مــن اضــطرابات 

 شقيــر ، محمـود زيــنب( " . انفعالية وفسيولوجية تؤثر علي جوانب الشخصية األخـرى 
  )٢٦٠: " ب" ٢٠٠٠

ة ـتلــــك الظــــروف المرتبطــــ: " ويعــــرف فــــاروق عثمــــان الضــــغوط النفســــية بأنهــــا 
ق عنـد ـًا مـن إعـادة توافــة عن المتطلبات التـي تسـتلزم نوعــبالضبط والتوتـر والشدة الناتج

الفــرد ، ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن آثــار جســمية ونفســية ، وقــد تنــتج الضــغوط كــذلك مــن 
  ) ٩٦: ٢٠٠١عثمـان ، السيد فاروق ( " . قلق اإلحباط والحرمان وال

وفي ضوء موضوع الدراسة الحالية يسـتخلص الباحـث مـن التعريفـات السـابقة   
الحالة التي يتعرض فيها المراهق : "  بأنهاعند المراهق األصم تعريفًا إجرائيًا للضغوط 

الضـغوط  األصم لمطالب أو حاجات تفـرض عليـه نوعـًا مـن إعـادة التوافـق ، وقـد تظهـر
التــوازن بــين حاجاتــه ووســائله لتلبيــة حاجاتــه ، القــدرة علــى التوافــق أو لديــه نتيجــة عــدم 

ويزيــد اإلحســـاس بالضـــغوط نتيجـــة اإلحبـــاط والحرمــان الـــذي يشـــعر بـــه المراهـــق األصـــم 
  " . نتيجة عدم إشباع تلك الحاجات 

  

  : اإلحساس بالضغط النفسي 
ي لظــاهرة الضــغوط النفســية ، فمــا اإلحســاس مكــون مــن مكونــات النســيج الــداخل  

هــي ديناميكيــة اإلحســاس بالضــغوط النفســية ؟ يمكــن فهــم معنــى الضــغوط النفســية مــن 
، والتـي " المثيـرات واالسـتجابة والتفاعـل " إيضاح المكونات األساسية الثالث المتمثلة بـ 

ــــــى الشــــــعور بالضــــــغط النفســــــي ، كمــــــا هــــــو موضــــــح بالشــــــكل  ــــــدورها إل ــــــد تقضــــــي ب   ق
  :التالي 

   االستجابة                   المؤثرات              
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    التفاعل           العالم الخارجي        البيئة النفسية        الشخص      
يوضح الشكل السابق أن لكل شخص مجاله الحيوي الذي ينتج مـن ثـالث مكونـات هـي 

  .العالم الخارجي + البيئة النفسية + الشخص : 
  المنطقـــــة الفاصـــــلة بـــــين الشـــــخص وعالمـــــه الخـــــارجي ، وهـــــي هـــــي :  البيئـــــة النفســـــية

أيضـــــًا تلـــــك المشـــــاعر واألفكـــــار والمعتقـــــدات واالتجاهـــــات التـــــي 
  . يستمدها الفرد من أسرته ومحيط عمله 

  كـــــل مـــــا يحـــــيط بـــــالفرد مـــــن بيئـــــة طبيعيـــــة مثـــــل األرض والمنـــــاخ :  العـــــالم الخـــــارجي
فمــن ... م والعمــران ، أو مــن بيئــة اجتماعيــة مثــل النــاس وعــاداته

الممكـــن أن تنشـــأ العوامـــل المثيـــرة للضـــغط مـــن المكونـــات الثالثـــة 
  . للمجال الحيوي للفرد 

يتمثـــل فـــي االستجابــــة وهـــي ردود الفعـــل النفسيــــة أو الجسميــــة أو :  أمـــا العامـــل الثـــاني
اإلحبـاط : السلوكيـة تجاه الضغط ، ويكثر ظهور استجابتان هما 

  . والقلق 
فهـو التفاعـل بــين العوامـل المثيــرة مـن بيئــة خارجيــة أو داخليـــة أو   : أمـا العامــل الثالــث

من الفرد نفسـه واالسـتجابة لهـا ، وهـذا يعنـي أنـه يقـع تحـت تـأثير 
ضــاغط نتيجــة التفاعــل بــين العوامــل المثيــرة واالســتجابة المكــررة 
  لهــــــــــــا مــــــــــــن إحبــــــــــــاط وقلــــــــــــق يجعلــــــــــــه ال يتمتــــــــــــع باالســــــــــــتقرار 

  ) ٣٩-٣٨:  ١٩٩٣حسن طاهر ، ( . النفسي 
ويضـــــيف هـــــارون الرشـــــيدي أن الضـــــغط يحـــــدث مـــــن خـــــالل منظومـــــة تفاعـــــل   

المتغيرات البيئية مع المتغيرات الذاتية ويقع الفرد في نهايته تحت طائلة ضغط مـا وهـي 
  : تحدث على النحو التالي 

  .  Stressorحوادث خطرة مهددة  -١
حـد ذاتهـا فرد يـدرك هـذه الحـوادث بأنهـا خطـرة ومهـددة ، وهـي ليسـت كـذلك فـي  -٢

 . وٕانما الفرد الذي يصبغ عليها هذه الصفة 

  . يبذل الفرد نشاطًا توافقيًا تكيفيًا لمواجهة هذه الحوادث والضواغط  -٣
 .  Stressيفشل الفرد في التكيف مع هذه الضواغط  -٤
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فيشـــــعر الفـــــرد باإلعيـــــاء واإلنهــــــاك   Strainالشـــــعور بحالـــــة االنضـــــغاط  -٥
ن يعبــر عــن هــذه الحالــة فــي تقريــر ذاتــي واالضــطراب والمشــقة ويســتطيع الفــرد أ

مكتئـب ، حـزين ، قلـق ، خـائف ، متـوجس ، مظلـوم ، " في صفات نفسية مثـل 
، متوتر ، مسترخي ، مسترخي لدرجـة  مشدود" وفي صفات سوماتية " عصبي 

  ) ١٦-١٥:  ١٩٩٩هارون توفيق الرشيدي ، ( " . النوم 
 

صــم تــؤدي إلــى تــوتره ، حيــث يتولــد والشــك أن العزلــة اإلجباريــة التــي يعيشــها األ
لديـــه نـــوع مـــن اإلحبـــاط الـــذي يولـــد بـــدوره العديـــد مـــن المشـــاعر المختلفـــة مـــن الغضـــب 
واإلحبـــاط والعـــدوان نحـــو اآلخـــرين ، وهـــذه المشـــاعر واإلحباطـــات تـــنعكس علـــى تقـــدير 
األصم لذاتـه وتنمـي لديـه شـعورًا متزايـدًا بالدونيـة ، كمـا يتـرجم األصـم هـذه المشـاعر فـي 

ورة بعـــض المشـــكالت الســـلوكية واالنفعاليـــة ، والمشـــكالت الســـلوكية يمكـــن التعـــرف صـــ
عليها من خـالل مـا تحدثـه مـن آثـار ونتـائج سـلبية وغيـر مرغوبـة ، سـواء للفـرد نفسـه أو 
لآلخرين المحيطين به ، فقد تتضـمن اإليـذاء الجسـدي أو االعتـداء علـى اآلخـرين ، وقـد 

طواء واالنسحاب ، أو إهمال الواجبات وغيـر ذلـك تظهر في صورة سلوك الكذب أو االن
مــن المشــكالت التــي يمكــن التعــرف عليهــا ، والتــي يمكــن أن يعــاني منهــا الفــرد ، وتميــل 
هذه المشكالت واالضطرابات السلوكية إلى الظهور بوضـوح عنـد التحـاق الطفـل األصـم 

   ) ٧٠:  ٢٠٠٤كاشف ، فؤاد إيمان ( . بالمدرسة 
  

  
  : مصادر الضغوط 

ــ  ةتعتبــر مصــادر الضــغوط النفســية متنوعــة ومتداخلــة ، فقــد تمثــل البيئــة الخارجي
مصــدرًا مــن مصــادر الضــغوط النفســية التــي يواجههــا التالميــذ ، ويتــأتى ذلــك مــن خــالل 
ـــــنظم  التغيـــــرات التكنولوجيـــــة واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــية ، باإلضـــــافة إلـــــى ال

ضــاغطة والخــوف والتهديــد واإلحبــاط مصــدرًا مــن والقواعــد المدرســية ، وتعــد المواقــف ال
  )  Lazzrus , 1993 : 16( مصادر الضغوط النفسية 
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 فـــي دراســـته التـــي ) Fimian  )1986وعـــن مصـــادر الضـــغوط النفســـية أشـــار 
  أجراهــــا علــــى أحــــد عشــــر طالبــــًا إلــــى وجــــود ثالثــــة مصــــادر أساســــية للضــــغوط النفســــية 

  : تتمثل في 
التلميـــذ لزمالئـــه وصـــعوبة قدرتـــه علـــى تكـــوين أصـــدقائه االنزعـــاج حيـــث عـــدم تقبـــل ) أ(

وصــعوبة قدرتــه علــى الــتعلم ، وانخفــاض معــدل تحصــيله الدراســي ، وعــدم اســتغالل 
  . وقت فراغه 

المشــكالت الدراســية واالجتماعيــة وتتضــمن بعــض المشــكالت التــي يشــملها مصــدر ) ب(
  . االنزعاج السابقة

) الــروتين(لتعامــل مــع المعلــم والنظــام الثابــت العالقــات الســيئة وتتمثــل فــي صــعوبة ا) ج(
  .داخل الفصل الدراسي ، ومشاعر الوحدة النفسية 

   

بــأن أهــم مصــادر الضــغوط  ) ٦٠:  ١٩٩٤( الطريــري عبــد الــرحمن ويوضــح   
  : النفسية تتمثل في المشكالت الذاتية للفرد ، وأهمها 

اب والفتـــور واإلثـــارة كـــالثورة والغضـــب واالكتئـــ) االنفعاليـــة ( المشـــكالت النفســـية  -١
  . وسرعة التهور 

األفراد الـــذين يعـــانون الضـــغوط النفســـية هـــم األفـــراد المشـــكالت االقتصـــادية ، فـــ -٢
الــذين يعيشــون فــي مســتوى اقتصــادي اجتمــاعي مــنخفض ، وأن هــؤالء يعيشــون 
اضطرابـــــات أســــرية ويعــــانون مــــن ارتفــــاع معــــدل اإلصابـــــة بــــاألمراض النفســــية 

  . والجسمية 
عـن  األسـريةألسرية ، حيث تنشأ الضـغوط االجتماعيـة والمشـكالت المشكالت ا -٣

أســباب متعــددة داخــل األســرة مثـــل المــرض ، وغيــاب أحــد الوالــدين عــن األســرة 
والطــــــالق ، وكلهــــــا مصــــــادر للضــــــغوط النفســــــية تتســــــبب فــــــي ظهــــــور بعــــــض 

  .االضطرابات النفسية لدى األبناء 
  آلخرين ، وصـــعوبة تكـــوين الضـــغوط االجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي ســـوء العالقـــة بـــا -٤

   ) ٦٠:  ١٩٩٤عبدالرحمن الطريري ، ( . صداقات 
  : مصادر أخرى للضغوط أهمها )٢٦٥" : ب" ٢٠٠٠(وتضيف زينب محمود شقير     
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المشــكالت الصــحية المرتبطــة بالصــحة الجســدية الفســيولوجية كالصــداع وارتفــاع  -٥
  . الغثيان والرعشة ضغط الدم وحركة المعدة ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، و 

المشــكالت الشخصــية كــالهروب والمقاومــة وانخفــاض تقــدير الــذات ، وانخفــاض  -٦
  . مستوى الطموح والتصلب وجمود الرأي ، وصعوبة اتخاذ القرار والتردد 

المشكالت الدراسية والمتعلقة بظروف الدراسة مثل صعوبة التعامـل مـع الـزمالء  -٧
وضــعف القــدرة علــى التركيــز ، وعــدم والمعلــم ، وصــعوبة التحصــيل الدراســي ، 

 القدرة على أداء الواجبات المنزلية ، والفشل في االمتحانات 

إلــــى وجــــود ثمــــان  ) ٢٨٦:  ١٩٩٢( ويشــــير حســــن مصــــطفى عبــــدالمعطي   
العمــل ، الدراســة ، الناحيــة الماليــة ، ( مجــاالت كمصــادر لضــغوط أحــداث الحيــاة هــي 

واج ، العالقة بالجنس اآلخر ، الضـغوط الوالديـة الناحية الصحية ، الحياة األسرية ، الز 
  )، األحداث الشخصية ، ضغوط الصداقة ، العالقات باآلخرين 

عدة أسباب للضغوط تتمثـل فـي  Gearald Beals) ١٩٩٥( ويحدد جيرالد بيلز  
  : اآلتي 
فتفســـير الحـــدث الضـــاغط علـــى أنـــه شـــيء ... عمليـــة تفســـير الحـــدث الضـــاغط  -١

كلة تعقيدًا ، كما أن تفسـير الحـدث الضـاغط علـى أنـه ضخم يزيد من حدة المش
مهــدد يزيــد حــدة القلــق والشــعور بعــدم األمــان ، كمــا أن تفســير الحــدث الضــاغط 
على أنه ناجم عما اقترفه الفـرد مـن آثـام يزيـد مـن حـدة الشـعور بالـذنب ومـن ثـم 

  . الشعور باالكتئاب 
إشـــباع االحتياجـــات  فعـــدم... عـــدم القـــدرة علـــى إشـــباع االحتياجـــات األساســـية  -٢

 .األساسية سبب مؤثر سلبيًا في زيادة الشعور بالضغط 

فاألحــداث غيــر المألوفــة واألحــداث غيــر المتوقعــة والتــي ... األحــداث اليوميــة   -٣
يصعب التنبؤ بهـا واألحـداث الخارجـة عـن نطـاق الـتحكم هـي أحـداث تسـهم فـي 

 . الشعور بالضغط 

صــــية حســــب تصــــور بيلــــز فــــي فهنــــاك نمطــــان مــــن الشخ... نمــــط الشخصــــية  -٤
 . تفاعلهما بالضغوط 
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 وهــو يتميــز بارتفــاع الطمــوح والرغبــة المســتمرة فــي تحقيــق :  الــنمط األول
النجــاح ، كمــا يتميــز هــذا الــنمط بالرغبــة فــي تنفيــذ أشــياء عديــدة فــي نفــس 
ــــة مســــتمرة مــــن الشــــعور  ــــي حال ــــذلك فهــــم يضــــعون أنفســــهم ف الوقــــت ، ل

  . بالضغط 
 تميز بالقناعة والشـعور بالرضـا بمـا يقـوم بـه ، لـذلك وهو ي:  النمط الثاني

. فهو يتميز بالهـدوء واالسـترخاء ممـا يجعلـه أقـل تـأثرًا بالشـعور بالضـغط 
  )  ٢٥-٢٤:  ٢٠٠٢البحراوي ، نبيل محمود في أحمد ( 

ـــذ      ومـــن مصـــادر الضـــغوط النفســـية المدرســـية اضـــطرابات العالقـــات بـــين التالمي
ـــنهم ، العنـــف ، الضـــرب ـــاقي الفصـــل مـــن المخطـــئ ، وال  فيمـــا بي ، الشـــدة ، وســـخرية ب

   ) ٨٨-٧٣:  ١٩٩٠رمزية الغريب ، ( . تربوية المعلم 
ومـــن مصـــادر الضـــغوط النفســـية المدرســـية أيضـــًا العالقـــات غيـــر المســـتقرة بـــين   

الــزمالء داخــل المدرســة وخارجهــا ، وكثــرة ســاعات العمــل ، واإلرهــاق ، وعــدم المشــاركة 
  )  Thial, et al. , 1973 : 93( النشاطات في أي نوع من أنواع 

وحـــــددت ســـــوزانا ميلـــــر مصـــــادر أخـــــرى للضـــــغوط مثـــــل المدرســـــين والوالـــــدين ،   
   ) Miller, 1982 : 26( . واالمتحانات التي تعتبرها أهم مصادر الضغوط 

  

  : وبالنسبة لمصادر الضغوط لدى األصم 
بمصـادر  ما يتعلـقفي ) Reddy, et al. , 1991( ردي وآخرين كشفت دراسة   

  : الضغط بين األوالد والبنات المعاقين سمعيًا عن 
ضـــــغطًا كبيـــــرًا فـــــي الجوانـــــب المتعلقـــــة بمفهـــــوم الـــــذات واألنشـــــطة االجتماعيـــــة  -١

والعاطفية والمدرسية عنه في جوانب الصحة واللغـة واألنشـطة اإلدراكيـة وتنسـب 
  .مر الدرجات المنخفضة لألنشطة المتعلقة بالمال والدين إلى الع

وأظهر الـذكور ضـغطًا كبيـرًا فـي مفهـوم الـذات واللغـة والشخصـية وفـي األنشـطة  -٢
  .المتعلقة بالمال 

بدراسـة للكشـف  ) Mcneill  & Jordan , 1993 (مكنيـل وجـوردان وقـام   
عـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي الضـــغط للطـــالب الصـــم مـــن خـــالل االســـتجابة للموضـــوعات 
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صم ، وقد استخدم في عرض الموضوعات طريقتين الداللية كما أقرها معلمو الطالب ال
  ، وقــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــارت ) الشــــــــــــــــــــــــــفوية والتواصــــــــــــــــــــــــــل الكلــــــــــــــــــــــــــي ( للتخاطــــــــــــــــــــــــــب 

( نتــائج الدراســة أن المجمــوعتين اختلفتــا فــي اثنــين مــن عشــرة عوامــل مــؤثرة فــي الضــغط 
  ) .الدعم االجتماعي ، االتفاق التكنولوجي والوظيفي مع منهج التخاطب 

فــي دراســته إلــى مصــادر أخــرى للضــغط  ) Mapp , 1995( مــاب ويشــير   
  قــــدرة التخاطــــب مــــن خــــالل  –عضــــوية األصــــم داخــــل جماعــــة : النفســــي تتمثــــل فــــي 

  . ضغط اآلباء وما يترتب عليه من طرق التوافق  –اإلشارة 
ضـرورة  ) Patterson  & Schmidt , 1992( باترسـون وشـمدت ويـرى   

فــي مرحلــة مــا قبــل االلتحــاق  خفــض القلــق والضــغوط التــي يتعــرض لهــا المراهــق األصــم
بالجامعة وحاجته إلى التزود بالمعلومـات عـن دور الحرفـة أو الوظيفـة ، وتنميـة الشـعور 

  . بالمسئولية لتحقيق النجاح األكاديمي 
 , O’. Hare( هــاري ومــن مصــادر الضــغط النفســي التــي أظهرتهــا دراســة   

بــاط الشــعور الســلبي لــدى الســلوك األبــوي المعــادي ، وقــد أظهــرت الدراســة ارت)  1998
  .األصم بالرعاية األبوية المعادية ، وارتباط الشعور اإليجابي بالرعاية األبوية المشجعة 

ويشــــير الزاروس إلــــى أن أحــــداث الطفولــــة غيــــر الســــارة التــــي تتضــــمن الــــرفض   
والنكران تؤدي إلى الشعور بعـدم األمـن وتوقـع الخطـر ، ممـا يـؤدي إلـى حالـة مـن القلـق 

المتمثلـة فـي ، وبشكل أكثـر تفصـيًال فـإن أحـداث الحيـاة الضـاغطة فـي الطفولـة المستمر 
، مما يجعل الفرد الرفض والنكران تجعل الفرد يشعر بعدم األمن ، وانخفاض في قيم الذات 

ينظــر للعــالم علــى أنــه مكــان غيــر آمــن ، ويتوقــع منــه الشــر والمخــاطر ، وهــذا يــؤثر فــي 
  داث الضــــــــــــــــــــــــــــاغطة ، تقــــــــــــــــــــــــــــديره وٕادراكــــــــــــــــــــــــــــه لمصــــــــــــــــــــــــــــادر تلــــــــــــــــــــــــــــك األحــــــــــــــــــــــــــــ

  ويقلــــــل مــــــن قدراتــــــه فــــــي مواجهــــــة تلــــــك األحــــــداث ، ممــــــا يــــــنعكس عليــــــه باإلحســــــاس 
ويذهب بـات هفـس إلـى أن اإلعاقـة السـمعية تـؤدي إلـى عـدم االسـتجابة الكافيـة . بالقلق 

للمحفزات االجتماعيـة واللغويـة والسـمعية ، ممـا يعـوق نمـو الطفـل االجتمـاعي والعـاطفي 
  ) ٤٥:  ٢٠٠٤كامل ، مصطفى في وحيد  (لعائلي ويعرقل قدرته للتكيف ا
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ويشــــير بــــول وجاكســــون أن مــــن أهــــم آثــــار اإلعاقــــة الســــمعية صـــــعوبة اإلدراك   
الصــحيح لمحتــوى الحــوار ، فيعــاني األصــم مــن صــعوبة فــي متابعــة الحــوار الســريع مــع 

 & Paul( أقرانــــه ، ممــــا يــــؤثر ســــلبًا علــــى التنشــــئة االجتماعيــــة ومفهــــوم الــــذات 

Jackson, 1993 : 91  (  
كمـا تــؤثر االتجاهــات الســالبة مــن جانــب الكبـار واألقــران علــى تقــدير الــذات لــدى 
المعــاق ســمعيا ، فقــد يفســر اآلخــرون ســلوك هــؤالء المعــاقين ســمعيا علــى أنــه يــدل علــى 

ونظـرًا ألن اتجاهـات الكبـار )  Ross, 1990 : 315( الالمبـاالة أو أنـه سـماع انتقـائي 
ؤالء المعــاقين ســمعيا فــإنهم قــد يــدركونهم باعتبــارهم ذوي قــدرة أقــل واألقــران ســالبة نحــو هــ

ـــتعلم ، وذلـــك علـــى أســـاس أنهـــم يســـتخدمون معينـــات ســـمعية علـــى اإلصـــغاء ،  علـــى ال
    )Smith & Dowdy, 1995 : 3(ويترتب على ذلك كله تأثير سلبي على تقدير الذات 

  : أنواع الضغوط 
ة وضــغوط ســلبية ، وهنــاك ضــغوط تتعــدد أنــواع الضــغوط فهنــاك ضــغوط إيجابيــ  

سارة وضغوط مؤلمة ، وال نستطيع أن نحصر أنواع الضغوط في هذه األنـواع فقـط ألن 
الضــغوط تــرتبط بمواقفهــا وقــدرة اإلنســان علــى تقبلهــا والتعامــل معهــا ومــدى قدرتــه علــى 

  .التوافق معها ، وفيما يلي عرض ألهم أنواع الضغوط 
ثالثـــة أنـــواع مـــن الضـــغوط ، النـــوع األول  أنـــه توجـــد ١٩٧٥) Moore(يـــرى مـــور   

عـن يشمل التوترات العادية في الحياة اليومية ، والنوع الثـاني يشـمل التـوترات التـي تنشـأ 
وجـود  عدم إشـباع حاجـات الفـرد وأهدافـه الشخصـية ، والنـوع الثالـث مـن الضـغوط فينشـأ مـن

  )  ٢٣ : ١٩٩٢في سيد أحمد عبده عجاج ، ( الحاجة إلى بذل مجهود كبير 
كـــذلك فـــإن هنـــاك مـــن الضـــغوط الســـالبة والتـــي تعـــود علـــى الفـــرد باالضـــطرابات   

  النفســـــية حيـــــث تلقـــــي الضـــــغوط علـــــى الفـــــرد عبئـــــًا إضـــــافيًا وحمـــــًال نفســـــيًا يـــــؤدي إلـــــى 
التعرض لالضطرابات مثل البيئة المفرطة في التنافس ، والقتال والمعارك ، واإلفالس ، 

  جديــــــــــــــــــدة التــــــــــــــــــي تتطلــــــــــــــــــب أعبــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــراعات الزوجيــــــــــــــــــة ، واألعمــــــــــــــــــال ال
  )  ٣٧٥١:  ١٩٩٥جابر عبدالحميد جابر ، وعالء الدين كفافي ، ( . باهظة 
هذا ويعتبـر مـن النظـرات التشـاؤمية للضـغوط النظـر إليهـا علـى أنهـا سـالبة علـى   

فالضـغوط اإليجابيـة هـي تلـك الضـغوط التـي  طول المدى بل هنـاك الضـغوط الموجبـة ،
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لشـــعور بالســـعادة والرضـــا ، أي االتـــزان النفســـي كـــأن يـــدعوك تحـــدث تـــوترًا يـــؤدي إلـــى ا
طلعــت منصــور ، فيــوال ( رئيســك فــي العمــل لتتســلم مكافــأة نظيــر نجاحــك فــي عمــل مــا 

  )  ٧:  ١٩٨٩الوي ، يالب
فلـــوال الضـــغوط مـــا حـــدث االبتكـــارات اإلنســـانية ومـــا اســـتطاع اإلنســـان أن يغيـــر 

إلــى النجــاح والتقــدم ، فمــثًال حــب  الحيــاة علــى األرض لألفضــل ، حيــث تــدفع اإلنســان
التنـــافس الشـــريف داخـــل الفصـــل يـــؤدي بـــالفرد إلـــى النجـــاح المســـتمر ، كـــذلك فـــإن ردود 
الفعــل تجــاه الضــغوط تســاعد الفــرد والعقــل علــى حــل المشــكالت ، فالواجبــات المدرســية 

  .والمشكالت العلمية قد تمثل ضغطًا يدفع اإلنسان إلى االبتكار 
عمومـــًا إذا تضــــمنت تحقيـــق مطالــــب فـــي حــــدود إمكانــــات  فـــالمواقف الضــــاغطة  

اإلنسان وقدراته ، فإنها تساعده على تحقيـق التوافـق وتكـوين الصـداقات ، أمـا إذا كانـت 
تـؤدي بـه إلـى االغتـراب عـن  االمواقف الضاغطة تفوق قدرات المرء وتتجاوز غايته فإنه

   ) Kabasa , 1979 : 1-11( . الذات 
تختلـف بـاختالف كـل مهنـة ، فالضـغوط المهنيـة هـي حالـة وهناك ضغوط مهنية    

من عدم االتـزان النفسـي تنـتج مـن عـدم التكـافؤ بـين متطلبـات المهنـة والقـدرة علـى القيـام 
وقد تصبح الضـغوط . بها وشعور الفرد بعدم إمكان إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية 

ل التنــافس الشــريف والعمــل المهنيــة عــامًال هامــًا مــن عوامــل نجــاح الفــرد خاصــة فــي ظــ
الخالق ، غير أن هناك مصادر قد تمثل ضغطًا علـى الفـرد فـي مهنتـه خاصـة إذا كـان 
العمــل غيــر خــالق وهــي المشــاحنات اليوميــة ، والمشــكالت األســرية والمدرســية والخــوف 

  ) ٤٣١:  ١٩٩٠حمدي علي الفرماوي ، ( . من خطورة تغير الحياة 
  : اآلثار النفسية للضغوط 

ؤدي الضغوط النفسية إلى العديد من االنفعاالت التي تجعل نظـرة اإلنسـان إلـى ت  
الحياة نظرة تشاؤمية فضًال عما يشعر به من قلق وضيق وغضـب ورفـض نظـم وقواعـد 

:  ١٩٨٠فـؤاد أبوحطـب ، ( البيئة التي يعيش فيها وانخفاض مستوى تحصيله الدراسي 
٢٧٥ – ٢٧٣  (  

اآلثار التي تخلفها الضـغوط النفسـية التـي )  ١٩٨٩( وأوضح جونسون وآخرون   
يواجههــا اإلنســان والمتمثلــة فــي التشــوش العقلــي ، واضــطراب مفهــوم الــذات ، والنســيان 
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وســرعة االســتثارة ، والخــوف والقلــق ، والحركــة الزائــدة بــدون هــدف ، واضــطراب التفكيــر 
 Johnson , et (. والحزن والشعور بالذنب وكراهية الذات وكثرة الشكوى من المرض 

al., 1989 : 33  (  
أن األحـــداث الضـــاغطة فـــي حـــد ذاتهـــا ال تـــؤثر  Rutter) ١٩٩٣(ويـــرى روتـــر   

على الفرد ولكن ما يؤثر على الفرد هو معنى الحدث بالنسبة لهم وكيفيـة إدراكـه وتقـديره 
 وتفسيره لهذا الحدث ، كذلك إدراك الفرد وتقديره لقدرتـه علـى مواجهـة هـذا الحـدث ، كمـا

أن تكــــرار تعــــرض الفــــرد لألحــــداث الضــــاغطة مــــع إدراكــــه لعــــدم القــــدرة علــــى الـــــتحكم 
والمواجهة يجعله يشعر بالفشل وعدم القيمة وانخفاض تقدير الـذات ، ممـا قـد يـؤدي إلـى 
إصـــابته بـــاألمراض النفســـية ، وٕاذا كانـــت الضـــغوط تظهـــر فـــي صـــورة ســـوء توافـــق لـــدى 

علــــى توظيــــف إمكانــــاتهم وطاقــــاتهم ،  األفــــراد ممــــا يــــؤدي إلــــى خفــــض مســــتوى قــــدراتهم
فالضــيق والغضــب الــذاتي أو اإلدراك الســلبي لألزمــة مــن شــأنه أن يعطــل القــوى التكيفيــة 
بمــا يجعــل األزمــة عــامًال يهــدد الوجــود ، وقــد تعمــل الضــغوط كعامــل محفــز أو يســتثير 

( لبة سلســلة مــن ردود األفعــال والعمليــات النفســية التــي تنشــأ عنهــا تغيــرات موجبــة أو ســا
  )  ٢٠٣:  ٢٠٠٠كاشف ، فؤاد في إيمان 

  

أن الضغوط تؤثر علـى الـدور  ) ٢٢-٨:  ١٩٩٤( ويقول محمد السيد نجيب 
الـــذي يقـــوم بـــه الفـــرد وابتكاراتـــه ، فيـــؤثر اإلحســـاس بالضـــغط العـــالي لديـــه علـــى حالتـــه 

ــد لديــه اإلحبــاط والعدوانيــة والقلــق ، وكلمــا زادت هــذه الضــغوط النفســية زاد  النفســية فيول
االنخفاض في الكفـاءة العقليـة المعرفيـة ، أو فـي فـرص التفكيـر لـدى الفـرد حيـث تتضـح 
االستجابة العقلية للضغوط في صورة اضطراب في التفكير وضعف القدرة على التركيز 

... ، كما تؤثر الضغوط النفسية في إصدار األحكام وكذلك فـي أسـلوب اتخـاذ القـرارات 
ســتمرًا فــإن انفعــاالت الفــرد تــزداد اضــطرابًا ، ويــزداد عــدم وٕاذا ظــل الموقــف الضــاغط م

  .االتزان عند الفرد ويزداد عدم احتمال الضغوط 
  

أعـــــراض  ) ٢٦٤ – ٢٦٣" : ب" ٢٠٠٠( وتضـــــيف زينـــــب محمـــــود شـــــقير    
الشـــعور باإلرهـــاق ، وعـــدم القـــدرة علـــى : انفعاليـــة هامـــة للضـــغوط النفســـية تتمثـــل فـــي 

ــــدوخان ، وضــــغط ا ــــدان التركيــــز ، وال ــــدم العــــالي ، والنــــبض الســــريع ، والتشــــاؤم ، وفق ل
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االهتمام بالنـاس ، وآالم عضـالت المعـدة ، وكـذلك الغضـب السـريع ، وشـعور االكتئـاب 
  .والتوتر واإلحباط وعدم اإلحساس باألمن ، واإلجهاد والملل 

  

ويعـــد اكتشـــاف اإلعاقـــة الســـمعية لـــدى الطفـــل بدايـــة لسلســـلة مـــن الضـــغوط لـــدى   
فــي تــدليل الطفــل بتعويضــه عمــا  امــة واألطفــال خاصــة ، فقــد يســرف الوالــدانالوالــدين ع

مهمـا كانـت غريبـة أو شـاذة ، دون  هفقده ، وعما يعانيـه مـن صـعوبات باإلذعـان لمطالبـ
ة ، وقــد يســرف الوالــدان فــي اســتخدام القســوة مراعــاة لظــروف الواقــع الــذي تعيشــه األســر 

ما ، وقد يستخدم مـع الطفـل الشـدة واللـين والشدة مع الطفل للتنفيس عن غضبهما وحزنه
أو أحدهما ، وقد يفرض الوالدان الحمايـة الزائـدة مـع الطفـل وٕاخضـاعه لكثيـر مـن القيـود 
والخــوف الزائــد عليــه ، وقــد تختلــف وجهــة نظــر األب عــن األم فيمــا يتبــع مــن أســاليب ، 

لـى إعاقــة نمــو ومـا يظهــر منهـا مــن تناقضــات تربويـة ، وغالبــًا مــا تـؤدي هــذه األســاليب إ
  )  ٣٢-٣١:  ٢٠٠٤كامل ، مصطفى وحيد ( . الطفل 

  

إلـــى أن األصـــم عامـــة يشـــعر باإلحبـــاط بســـبب  Ratan) ٢٠٠٠(ويشـــير راتـــان   
العقبــات التــي يضــعها اآلخــرون أمامــه ، ممــا يدفعــه ألن يخــرج مشــاعر الغضــب للتعبيــر 

ية لديـــه ، كمـــا عـــن اســـتيائه وٕاحساســـه بالمهانـــة متمثلـــة فـــي زيـــادة االضـــطرابات الســـلوك
تنعكس هذه المشاعر على تقديره لذاته وتجعله أكثر سلبية ، وعلـى ذلـك فإنـه مـن المهـم 

. لألصم أن يشعر بأنه مفهوم ومتواجد كشخص يصارع من أجل الحيـاة بصـورة أفضـل 
  )  ٧٢:  ٢٠٠٤كاشف ، فؤاد في إيمان ( 
  
  

  اتـــاجـوط والحــغـالض
حيــث تعــد الضــغوط ت المفســرة للضــغوط تعــددت نظريــات الشخصــية ، والنظريــا  

من الظواهر اإلنسانية المعقدة التي تفسـر علـى أسـس بدنيـة بيولوجيـة ، عقليـة معرفيـة ، 
وسيكولوجية اجتماعية ، وقدمت في مجالها كثير من المبادئ النظريـة التـي كشـفت عـن 

لباحــث بعــض مــن طبيعتهــا وديناميكيتهــا والنتــائج التــي تنــتج عــن آثارهــا ، وســوف يقــوم ا
بتنـــاول ثـــالث مـــن وجهـــات النظـــر التـــي تمثـــل ثالثـــة مـــن األنســـاق الفكريـــة التـــي اهتمـــت 
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، والنسـق " هـانز سـيلي " فسيولوجي عصـبي قدمـه : النسق األول : ( بتفسير الضغوط 
  نفســــــــي يتخــــــــذ مــــــــن القلــــــــق وحدتــــــــه التفســــــــيرية لتفســــــــير الضــــــــغوط وقدمــــــــه : الثــــــــاني 

نفســي اجتمـــاعي اتخـــذ مــن الوحـــدات النفســـية فهـــو : ، أمـــا النســق الثالـــث " ســبيلبرجر " 
  " ) هنري موراي " واالجتماعية وحدات تفسيرية ليقيم عليها بناءه النظري وقدمه 

  : ونتناول هذه األنساق الفكرية بشيء من التفصيل والدراسة 
  : Selyeالنسق النظري لهانز سيلي : أوًال 

مـــــن خـــــالل اهتمامـــــه ) الفســـــيولوجيا واألعصـــــاب ( تـــــأثر هـــــانز ســـــيلي بدراســـــة   
، ويقـوم النسـق الفكـري  Stressorباستجابات الجسم الفسيولوجية الناتجة عـن الضـاغط 

لنظرية سيلي في الضغوط علـى أن الضـغط متغيـر غيـر مسـتقل ، وهـو اسـتجابة لعامـل 
، ويميز الشخص ويصفه على أساس استجابته للبيئـة الضـاغطة ،   Stressorضاغط 

اط معينـــة مـــن االســـتجابات يمكـــن االســـتدالل منهـــا علـــى أن وأن هنـــاك اســـتجابة أو أنمـــ
، وتعتبـــر هـــذه االســـتجابة ) موقـــف ضـــاغط ( الشـــخص يقـــع تحـــت تـــأثير بيئـــي مـــزعج 

( ضـــغطًا فعـــًال ، كمـــا يعتبـــر حـــدوثها مصـــحوبًا بـــأعراض تمثـــل بالفعـــل حـــدوث ضـــغط 
Baum, et al. 1997 : 66-68  (  

مــن حــاول وضــع نمــوذج يمثــل ولعــل عــالم الغــدد الصــماء هــانز ســيلي هــو أول   
: " وجهـــــة نظـــــره حـــــول ردود الفعـــــل االنضـــــغاطية ، وعـــــرف الضـــــغوط النفســـــية بأنهـــــا 

االستجابة الفسيولوجية غير المحددة التي يستجيب بها الجسم تجاه أي مطلب يقع عليه 
  : في ثالث نقاط أساسية " سيلي " ، ويمكن تلخيص نموذج " 

وجية للضغط ال تعتمد علـى طبيعـة الضـاغط أنه قد اعتقد أن االستجابة الفسيول -١
كمــا أنهــا ال تختلــف بــاختالف النــوع فهــي ذات نمــط ) المثيــر لهــذه االســتجابة ( 

التـي تعمـل علـى وقايـة  Defense Reactionsعـام مـن ردود الفعـل الدفاعيـة 
أو اإلنسان أو الحيوان والمحافظة على وحدته ، وبذلك ال يهـم هنـا نـوع الحـادث 

   .ط كما أن ردود الفعل غير المحددة واحدة لكل الكائنات الحية المثير الضاغ
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يعتقــــد ســــيلي أن رد الفعــــل الــــدفاعي يمضــــي ويــــزداد مــــع التعــــرض المؤقــــت أو  -٢
" المتكرر للحدث الضاغط عبـر ثـالث مراحـل وتمثـل هـذه المراحـل مـع بعضـها 

 : وهي  General Adaptation Syndrome" زملة عامة للتكيف 

ـــذا ) أ( ـــتم إثـــارة الجهـــاز العصـــبي :  Alarmر أو التنبيـــه اســـتجابة اإلن وفيهـــا ي
ر الجسم تغيرات مميزة للتعرض المبدئي ظهِ المستقل ، والجهاز الغدي ، ويُ 

ـــــنخفض مســـــتوى المقاومـــــة ، وٕاذا كـــــان  ـــــت ي ـــــس الوق ـــــي نف للضـــــاغط ، وف
  . الضاغط من الشدة بدرجة كافية فإن المقاومة تنهار وتحدث الوفاة

وفيهـــــا يحـــــاول الجســـــم التكيـــــف مـــــع المطالـــــب :  Resistanceالمقاومـــــة  ) ب(
الفسيولوجية التي تقع على كاهلـه ، وعـادة مـا تظهـر هـذه المرحلـة إذا كـان 
التعـرض المسـتمر للضـاغط متسـقًا مـع التكيـف ، وتختفـي التغيـرات البدنيــة 

  المميزة لتكيف الفرد أو الكائن الحي مع الموقف وتزداد المقاومة عن المعتاد

حيــــث تنهــــك الطاقــــة الالزمــــة للتكيــــف ويحــــدث :  Exhaustionاإلنهــــاك ) ج(
االنهيـــار النهـــائي ويعـــاني الجســـد مـــن تلـــف أو دمـــار ال يمكـــن إبطالـــه بعـــد 
التعرض لفترة طويلة لمثير ضاغط ، وقد تظهر عالمـات اسـتجابة اإلنـذار 

  . من جديد بينما يموت الشخص أو الكائن الحي 
يدة وامتــــدت لفتــــرة طويلــــة ينــــتج عنهــــا إذا كانــــت االســــتجابة الدفاعيــــة ذاتهــــا شــــد - ٣

ــــق عليهــــا ســــيلي أمــــراض التكيــــف   Diseases ofحــــاالت مرضــــية يطل

Adaptation  ويعتبــــر المــــرض فــــي هــــذه الحالــــة ثمنــــًا للــــدفاع ضــــد العوامــــل
الضـــاغطة ويحـــدث ذلـــك عنـــدما يزيـــد الـــدفاع عـــن اإلمكانـــات الخاصـــة بالجهـــاز 

محمـــــد الســـــيد ( . جـــــدًا الفســـــيولوجي أو عنـــــدما يكـــــون الـــــدفاع بدرجـــــة عاليـــــة 
 )  ٩-٨:  "ب" ١٩٩٨عبدالرحمن ، 

  :  Spielberger" سبيلبرجر " النسق النظري لـ : ثانيًا 
يعتبر فهم نظرية سبيلبرجر في القلق مقدمة ضـرورية لفهـم نظريتـه فـي الضـغوط   

، فلقد أقام نظريته في القلـق علـى أسـاس التمييـز بـين نـوعين مـن القلـق همـا قلـق الحالـة 
Anxiety State  وقلـق السـمة ،Anxiety Trait  . وسـمة القلـق اسـتعداد طبيعـي أو
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اتجــاه ســلوكي يجعــل القلــق قلقــًا يعتمــد علــى الخبــرة الماضــية ، بينمــا حالــة القلــق موقفيــة 
وتعتمـــد علـــى الظـــروف الضـــاغطة ، وســـبيلبرجر فـــي نظريتـــه للضـــغوط يـــربط بـــين قلـــق 

اغط معـين مسـببًا لحالـة القلـق ، ومـا الحالة والضـغط ويعتبـر أن الضـغط النـاتج عـن ضـ
يثبته في عالقة قلق الحالة بالضغط يستبعده عـن عالقـة قلـق السـمة أو القلـق العصـابي 
النــاتج عــن الخبــرة الســابقة بالضــغط حيــث أن الفــرد يكــون مــن ســمات شخصــيته القلــق 

  . أصًال 
يئيــة ويهــتم ســبيلبرجر فــي اإلطــار المرجعــي لنظريتــه بتحديــد طبيعــة الظــروف الب  

  المحيطــــة والتــــي تكـــــون ضــــاغطة ، ويميـــــز بــــين حـــــاالت القلــــق الناتجـــــة عنهــــا ويحـــــدد 
  العالقـــــة بينهــــــا وبـــــين ميكانيزمــــــات الــــــدفاع التـــــي تســــــاعد علــــــى تجنـــــب تلــــــك النــــــواحي 

  فـــــالفرد فـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــدر الظـــــروف الضـــــاغطة التـــــي أثـــــارت حالـــــة . الضـــــاغطة 
   –كبــــت ( مناســــبة لتخفيــــف الضــــغط القلــــق لديــــه ثــــم يســــتخدم الميكانيزمــــات الدفاعيــــة ال

  أو يســـــتدعي ســـــلوك التجنـــــب الـــــذي يســـــمح بـــــالهرب مـــــن الموقـــــف ) إســـــقاط  –إنكـــــار 
  )  ٥٤-٥٣:  ١٩٩٩الرشيدي ، توفيق هارون ( الضاغط 

  

  :  Murray" هنري موراي " النسق الفكري لـ : ثالثًا 
فـــي ينفـــرد مـــوراي بـــين منظـــري الشخصـــية بعمـــق الفهـــم للـــديناميات التـــي تحـــدث   

داخــل الكــائن البشــري مــن أجــل انبثــاق لحظــة التكيــف وٕاحــداث التــوازن النفســي ، وتعتبــر 
  .نظرية موراي هي أقرب نظريات الشخصية إلى موضوع الدراسة الحالية 

ويصــل مــوراي إلـــى مســتوى عــال مـــن الديناميــة النفســية عنـــدما يتعــرض لمفهـــوم 
مركزيـــان ومتكافئـــان فـــي ويعتبرهمـــا مفهومـــان  Pressومفهـــوم الضـــغط  Needالحاجـــة 

تفسير السلوك اإلنساني ويعد الفصل بينهما تحريفـًا خطـرًا ، كمـا يلتقـي كـل مـن الضـغط 
" والــذي يعنــي بــه مــوراي  Themaوالحاجــة فــي حــوار دينــامي يظهــر فــي مفهــوم الثيمــا 
وفـي هـذه " . والحاجـة ) الضـغط ( وحدة سـلوكية كليـة تفاعليـة تتضـمن الموقـف الحـافز 

يحـــدث أن تـــرتبط بعـــض الحاجـــات فـــي إشـــباعها بـــبعض المواقـــف أو بعـــض  األثنـــاء قـــد
 Need Integrateاألشــخاص وحينمــا يحــدث ذلــك فإنــه يظهــر مفهــوم تكامــل الحاجــة 

  . الذي يعبر به موراي عن االستعداد الموضوعي
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ـــًا لوجهـــة نظـــر مـــوراي يصـــعب دراســـة الضـــغوط منفصـــلة عـــن    ـــه طبق وهكـــذا فإن
تفاعـــل بـــين الضـــغوط والحاجـــات ؟ ومتـــى تصـــبح الحاجـــة الحاجـــات فمـــا هـــي ديناميـــة ال

ضاغطًا نفسيًا ؟ وطبقًا لنظرية موراي تكون الحاجـات النفسـية قـوة دافعـة لكنهـا ال تعمـل 
بمفردهــا وٕانمــا تتضــافر مــع القــوى البيئيــة فــي ديناميكيــة منظمــة مــن أجــل تحفيــز انبثــاق 

قـادرة علـى اإلشـباع انخفـض هـذه القـوة ميسـرة و إذا كانـت السلوك اإلنسـاني ، وفـي حالـة 
التــوتر واســتعاد اإلنســان اتزانــه وانتظامــه ، أمــا فــي حالــة إعاقــة إشــباع الحاجــات المثــارة 

"  ١٩٩٨محمد السيد عبدالرحمن ، ( . أتاح هذا الفرصة للضغوط لكي تنشط وتظهر 
  )  ٣٤٩-٣٤٨" : ب 

  : وهنا نكون إزاء حالتين يطلق عليهما مصطلح الضغوط   
ود األشخاص والقـوى والوضـعيات االجتماعيـة فـي المحـيط الـذي يعـيش فيـه حالة وج) أ(

اإلنسان ، وهذا الوجود مادي بصـرف النظـر عـن داللـة هـذه األشـياء ، وهـذه الحالـة 
  . سماها موراي ضغط ألفا 

حالـــة داللـــة األشـــياء والموضـــوعات وتنشـــأ عنـــدما تكـــون لـــدى الفـــرد حاجـــة مثـــارة ) ب(
اإلشــــباع بــــبعض األشــــخاص والقــــوى والوضــــعيات  وتــــرتبط هــــذه الحاجــــة مــــن أجــــل

ــــــراد بأنهــــــا ضــــــاغطة نحــــــو  ــــــوى وهــــــؤالء األف ــــــرد هــــــذه الق ــــــة ، وفســــــر الف   االجتماعي
فاالعتبـار هنـا يكـون للتفسـير والتأويـل الـذي يلجـأ .  اإلشباع ، فإنـه ينشـأ ضـغط بيتـا

إليــه الفــرد فليســت الموضــوعات واألشــياء هــي ضــواغط فــي حــد ذاتهــا ، وٕانمــا هــي 
اغطة عندما يدركها ويفسرها اإلنسان على إنها كذلك ، ويوضح موراي أن تكون ض
الرشـــيدي ، توفيـــق هـــارون  (اإلنســـان إنمـــا يـــرتبط ارتباطـــًا وثيقـــًا بضـــغوط بيتـــا ســـلوك 
٦٨- ٦٧:  ١٩٩٩  (  

إلــى أن بيئــة الفــرد تعــد مصــدرًا للضــغوط ممــا ) ١٩٨١( Cooperويشــير كــوبر   
الفــرد أو تهديــد آلمالــه وأهدافــه فــي الحيــاة ،  يــؤدي إلــى وجــود تهديــد لحاجــة مــن حاجــات

فيشعر الفرد بحالـة الضـغط ويحـاول اسـتخدام بعـض االسـتراتيجيات للتوافـق مـع الموقـف 
وٕاذا لم يـنجح فـي التغلـب علـى المشـكالت واسـتمرت الضـغوط لفتـرة زمنيـة طويلـة ، أدى 

إلى زيادة القلق  ذلك لإلصابة بالعديد من األمراض الجسمية والعصبية ، كما أنها تؤدي
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إلـى أن  Caplan) ١٩٨١(واالكتئاب وانخفـاض تقـدير الفـرد لذاتـه ، كمـا يشـير كـابالن 
مصــطلح الضــغوط يشــير إلــى المقاومــة التــي يبــذلها الفــرد ضــد مــؤثرات موجهــة إليــه مــن 

وهـذه القـوة الخارجيـة تسـمى بالثقـل ، وٕاذا لـم يـنجح الفـرد ) ضـغط الحاجـة ( قوة خارجيـة 
ا الثقل فإنـه يشـعر بالضـغط ، وينـتج عـن ذلـك اسـتخدامه لـبعض الوسـائل في مقاومة هذ

الدفاعيـــة للتغلـــب علـــى الضـــغط ، ويعـــود لحالـــة االتـــزان ، وقـــد ال يـــنجح الفـــرد فـــي ذلـــك 
  )  ٢٠٣:  ٢٠٠٠كاشف ، فؤاد في إيمان ( فيستمر يعاني من الضغط عليه 

البيئــة تلعــب  أن ) ١٨٣:  ١٩٩٩( بينمــا يــرى أحمــد اللقــاني ، أميــر القرشــي   
دورًا مهمًا في تكوين مفهوم الذات لدى األصم ، وذلك طبقًا لنظرية الـدور االجتمـاعي ، 
والتي ترى أن الفرد يرى نفسه كما يراه اآلخرون الذين يشكلون لديه أهمية خاصة ، مـن 
هنــا تنشــأ المشــاكل بالنســبة لألصــم ، حيــث يــراه اآلخــرون مجــرد إنســان عــاجز ، فيتبنــى 

ا االتجــاه ويــرى نفســه عــاجزًا ، ولمــا كــان األصــم يعتمــد علــى اآلخــرين بشــكل األصــم هــذ
أساسي في أن ُيكًّون مفهومًا ما عـن ذاتـه ، وهـؤالء يعـززون لديـه بطريقـة غيـر مقصـودة 
الميل لالستسالم والدونيـة ، وباتبـاعهم ألسـاليب الشـفقة واإلحسـان ، لـذلك فـإن تصـرفات 

مــن وجــود اإلعاقــة نفســها ، وبالتــالي يلتحــق األصــم  اآلخــرين تجــاه المعــاقين ســمعيًا أهــم
  . بالمدرسة وهو يفتقد ثقته بنفسه ويحمل تقديرًا سلبيًا لذاته 

-١٨٠:  ٢٠٠١( وقد أبرز مارتن هنلي ، روبرت رامزي ، وروبرت ألجوزين   
التفاعـــل المعقـــد بـــين العوامـــل البيئيـــة والعوامـــل الفرديـــة التـــي تســـهم فـــي ظهـــور  ) ١٨١

السلوكية ، حيث يرى أن أسباب مشكالت السلوك كثيرًا مـا تكـون خـارج قـدرة المشكالت 
التلميــذ علــى الســيطرة والضــبط ، ومنهــا الرعايــة الوالديــة غيــر الســليمة ، التعــرض الزائــد 
للعنـــف ، ضــــغوط األقــــران ، وضـــغوط ناتجــــة عــــن البيئـــة المدرســــية ، كمــــا أن العوامــــل 

ر التــي قـــد تعــوق التفــاعالت مــع اآلخـــرين الراجعــة إلــى الفــرد نفســه مثـــل نــواحي القصــو 
يمكـــــن أن تـــــؤدي فـــــي النهايـــــة إلـــــى المشـــــكالت الســـــلوكية واالنفعاليـــــة ، فتقـــــدير الـــــذات 
المنخفض واإلحباط الذي يتعـرض لـه التالميـذ أثنـاء عمليـة الـتعلم مـن االسـتجابات التـي 

  . تؤدي إلى سرعة ظهور المشكالت السلوكية 
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، حيث أشارت نتـائج بعـض الدراسـات إلـى أن  وينعكس ذلك على المعاق سمعياً   
ــــــــالقلق االمعــــــــ ــــــــة ، ويعــــــــاني مــــــــن شــــــــعور ب ــــــــة والعدواني   ق ســــــــمعيًا يتصــــــــف باالنطوائي

ـــى  ـــذات ، واالندفاعيـــة والتهـــور وعـــدم المقـــدرة عل واإلحبـــاط والحرمـــان والتمركـــز حـــول ال
القريطـــي ، أمـــين عبـــدالمطلب ( ضـــبط الـــنفس وســـوء التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي 

٣٣ : ٢٠٠١(  
إن : " مـــا ســـبق فـــي قولـــه  ) ٩٧:  ١٩٩٨( الخطيـــب محمـــد ويلخـــص جمـــال   

األفــراد المعــاقين ســمعيًا يميلــون إلــى التفاعــل مــع مــن هــم مــثلهم ويفضــلون االنعــزال عــن 
األشـــخاص ذوي الســـمع الطبيعـــي ، والســـبب فـــي ذلـــك أن اإلعاقـــة الســـمعية مـــن جهـــة ، 

كثيـرًا مـا تنطــوي علـى قـدر كبيـر مــن واتجاهـات أفـراد المجتمـع نحوهـا مــن جهـة أخـرى ، 
اإلحباط عند تفاعل األصم مع ذوي السمع العادي ، وذلك يدفعهم إلى عدم التفاعل مـع 

  " . اآلخرين ، بالرغم من أن ذلك قد يعود عليهم بفوائد كثيرة 
  

وتأسيســًا علــى هــذا التحليــل لإلطــار النظــري الــذي بنــاه مــوراي لكــل مــن الضــغوط 
هــو : "  Stressيفــًا آخــر للضــغوط النفســية ، فالضــغط النفســي والحاجــات ، نضــع تعر 

ـــر المشـــبعة ـــارة غي ويحقـــق هـــذا التعريـــف نقطـــة تـــالق بـــين ، "  الحاجـــة النفســـية المث
الحاجات والضـغوط ، ويعطـي خاصـية أخـرى للحاجـة فـإلى جانـب أنهـا دافعـة فهـي عنـد 

شــــياء الموضــــوعات واأل –حــــد معــــين تصــــبح ضــــاغطة ، كمــــا أن الضــــواغط الخارجيــــة 
  .تكون ضاغطة عندما تكف إشباع حاجة من حاجات الفرد المثارة  –والنماذج 

   

وٕاذا كــان اإلطــار النظــري يمثــل العمــود الفقــري للدراســة ، فــإن الدراســات الســابقة   
تمثل أعضاء الحس التي بواسطتها يستطيع الباحث أن يوجد إجابـات محتملـة لتسـاؤالت 

  . لفصل الثالث مشكلة البحث ، كما سوف يتضح في ا
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  بحوث ودراسات سابقة 
  : تمھيد

الدراســات الســابقة التــي أمكــن الحصــول عليهــا والتــي فــي هــذا الفصــل يســتعرض الباحــث 
  -:وتنقسم إلى محورين رئيسيين هما، تتعلق بموضوع البحث الحالي 

بحــــوث ودراســــات تناولــــت الحاجــــات النفســــية لــــدى األصــــم :  المحــــور األول -
  .    وعالقتها ببعض المتغيرات  

بحـوث ودراسـات تناولت الضغـوط التي يتعـرض لهـا األصـم :  المحور الثاني -
  .وعالقتها ببعض المتغيرات 

وســـيتناول الباحـــث هـــذه الدراســـات علـــى أســـاس البعـــد الزمنـــي ، وفـــي نهايـــة كـــل   
محور يقوم الباحث بالتعليق عليه ، وفي نهاية عرض الدراسـات يـتم التعليـق العـام علـى 

  . وفي نهاية الفصل يقوم الباحث بعرض الفروض األساسية للدراسة المحورين معًا ، 
  

  :دراسات تناولت الحاجات النفسية لدى األصم وعالقتھا ببعض المتغيرات : أوالً 
  :١٩٨٢)  Atkins( دراسة أتكنس ) ١(

تستهدف الدراسة الكشف عن العالقة بين الحاجة لإلنجـاز وتحقيـق الـذات مـن : الهدف 
  .مسئولية لدى المراهق األصم واالهتمام األبوي خالل إدراك ال

وقـــد اســـتخدمت الدراســـة اســـتفتاء حـــول رؤيـــتهن للمســـتقبل ، وتكونـــت : األدوات والعيــــنة 
  فتاة مراهقة صماء ، )  ٤٠( عينة الدراسة من 

  :أشارت الدراسة إلى : النتائج 
  . ارتباط الحاجة إلى تحقيق الذات وتحمل المسئولية باالهتمام األبوي -١
ـــــى االتصـــــال المشـــــترك  -٢ والخبـــــرات المتعلقـــــة ، والتماســـــك األســـــري ، التأكيـــــد عل

 .بالمدرسة 
  

  :١٩٨٢)  Jenkins( دراسة جينكنس ) ٢(
تســتهدف هــذه الدراســة تقــديم اإلرشــاد للوالــدين خــالل محــاوالتهم المســايرة مــع : الهــدف 

  . الجنس عند مراهقيهم 
ين والمراهــق فـــي كثيــر مـــن المســائل ومـــن تشـــجيع الحــوار بــين الوالـــد: األدوات والعينــة 

اســتخدام اســتبيانات تناســب عمــر االبــن جنبــًا إلــى  –بينهــا المســائل الجنســية 
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عنـد وصـول االبـن إلـى مرحلـة المراهقـة يجـب  –جنب مع مناقشات الوالدين 
  على الوالدين استغالل الفرص لتقديم أسس صناعة المراهقين للقرار

  :تقترح الدراسة أن : النتائج 
الوالدين قد يقدمون المسـاعدة والتوجيـه فـي صـناعة القـرار ، ولكنهـا تقـع فـي أذن  -١

  .صماء بسبب تركيزها على طاعة األوامر 
تناول ومعالجة الجنس عند أي شخص جزء من العملية المعيارية عنـد الوصـول  -٢

 .إلى مرحلة الرشد 

ي مسـئولية المراهقين ذوي الكفاءة النمائيـة يجـب مسـاعدتهم بشـكل كامـل فـي تـول -٣
 سلوكهم الجنسي

نمو احتياجات الوالدين والمـراهقين يقـدم إطـار عمـل لألطبـاء كـي يكونـوا مصـدر  -٤
 .المعلومات للوالدين والمراهقين 

  :  ١٩٨٨)  Beck( دراسة بيك ) ٣(
تهدف هذه الدراسة إلـي الكشـف عـن قـدرة ذوي اإلعاقـة السـمعية علـي التفاعـل : الهدف 

   .أثر إعاقتهم علي التواصل مع غير المعاقين االجتماعي من خالل دراسة 
مـــن المـــراهقين الصـــم وضـــعاف الســـمع ، ) ١٩٧(دراســـة اســـتجابات : األدوات والعيــــنة 

مــن غيــر المعــاقين الشــباب ألعمــار تتــراوح مــا ) ٥٣(ومجموعــة ضــابطة مــن 
عامـــــًا ، علـــــي عبـــــارات االســـــتبيان الـــــذي تـــــم تصـــــميمه )  ١٨ -١٤( بـــــين 

  . م في المواقف المختلفة الستنباط كيفية تصرفه
  :أن إلى وقد أشارت نتائج الدراسة : النتائج 
الفروق البيولوجية وحـدها ال تتسـبب فـي الفـروق الموجـودة فـي مفهـوم الـذات بـين  -١

ــــة  ــــين المجموعــــات الفرعي ذوي اإلعاقــــة الســــمعية وذوي الســــمع الطبيعــــي ، وال ب
  .المختلفة من ذوي اإلعاقة السمعية 

 .عرفية واالنفعالية واالجتماعية دورًا في تلك الفروق تلعب العوامل الم -٢

إمكانيــة تقــديم بــرامج جديــدة إلعــادة التأهيــل والتــدريب لمســاعدة صــغار المعــاقين  -٣
  .سمعيًا على اكتساب مزيد من قياسات الذات اإليجابية 

  : ١٩٨٩) Jones( دراسة جونز ) ٤(
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يعتمـد علـى حاسـة السـمع  فـي مجتمـع –تستهدف الدراسة تكـوين فلسـفة للصـم : الهدف 
وذلك على أساس التقييم الموضوعي الحتياجات المراهقين  –كأمر مسلم به 

  . الصم 
ـــة  مالحظـــة اســـتجابات المـــراهقين الصـــم مـــن : وكانـــت أدوات الدراســـة : األدوات والعين

وكــــذلك عمــــل المجموعــــة ، خــــالل اتصــــاالتهم بوكــــاالت متخصصــــة للصــــم 
   .االجتماعية مع المراهقين الصم 

   -:وتؤكد الدراسة على : النتائج 
أن المـــراهقين الصـــم بحاجـــة إلـــى تكـــوين تكيفـــات ثقافيـــة فرعيـــة وذلـــك إلشـــباع   -١

  .حاجاتهم االجتماعية والنفسية وللشعور باأللفة والمودة 
وأن ثقافة الصم الفرعيـة امتـداد لثقافـة القـادرين علـى السـمع وسيسـتفيد المراهقـون  -٢

 .دوجة الصم بكونهم أصحاب ثقافة مز 

 . ضرورة التأكيد على الهوية الذاتية للمراهقين الصم  -٣

كمــا هــدفت الدراســة إلــى تنميــة االســتقاللية للمراهــق األصــم مــع دمجــه فــي نفــس  -٤
 .الوقت في المجتمع 

 . الحاجة إلى االتصال بين السامعين والصم  -٥

الحاجـــة إلـــى تقبـــل الســـامعين والتكيـــف مـــع مجتمـــع الصـــم بمـــا يحملـــه مـــن ثقافـــة  -٦
 .ة خاصة بهم فرعي

 .الحاجة إلى اإلقالل من تهميش الصم داخل المجتمع  -٧

 .الحاجة إلى توفير الخدمات والمعلومات الخاصة بالصم  -٨

  :  ١٩٩٠)  Howe & Graham(  هوي وجرهامدراسة ) ٥(
تســــتهدف الدراســــة مناقشــــة المشــــكالت الخاصــــة بالبــــالغين مــــن ذوي الصــــمم : الهــــدف 

ياجـــاتهم مـــن خـــالل اســـتخدام الكمبيـــوتر احتالمتـــأخر وكشـــف طـــرق لمقابلـــة 
  . كأحد المسهالت في االتصال 

مجموعة من البالغين الذين فقدوا سـمعهم بعـد فتـرة مـن اكتسـاب اللغـة : األدوات والعينـة 
ال يســــتخدمون لغــــة اإلشــــارة وغيــــر قــــادرين علــــى قــــراءة العاديــــة ، معظمهــــم 

  . الحديث ببراعة 
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وجيـه االحتياجـات الخاصـة لهـؤالء البـالغين مـن ذوي وقد أشارت الدراسـة إلـى ت: النتائج 
الصــمم المتــأخر ، ومســاعدة هــؤالء البــالغين علــى عقــد مجموعــات المســاعدة 

  . أنفسهم باستخدام الكمبيوتر لالتصال 
  : ١٩٩٠)  Macneil( دراسة ماكنيل ) ٦( 

ين تهدف هذه الدراسة إلى الكشـف عـن االحتياجـات التعليميـة للطـالب المصـاب: الهدف 
  .بفقد السمع 

  :أشارت الدراسة إلى : النتائج 
  .ضرورة مراعاة االحتياجات التعليمية للطالب الذين يعانون من تلف السمع  -١
ضــــرورة إعــــداد بــــرامج لســــد احتياجــــات المــــدارس الشــــعبية قائمــــة علــــى الخبــــرة  -٢

واالعتبـــارات الثقافيـــة للتعلـــيم والمـــنهج والطـــرق اإلرشـــادية وتـــدريب المـــدرس علـــى 
 .صل التوا

  : ١٩٩٠)  Welch & Hodges(  ولش وهودجسدراسة ) ٧(
دراســة اللغــة اإلنجليزيــة ، وتقــدير الــذات  تســتهدف الدراســة كشــف العالقــة بــين: الهــدف 

  . األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى المراهقين ضعاف السمع 
طالبــًا مــن ضــعاف الســمع فــي الصــف الحــادي عشــر ) ١٤(تــم تقيــيم : األدوات والعينــة 

كشف العالقة بين تقديرهم للذات ودافعية اإلنجاز فـي مدرسـة تينسـي للصـم ل
، من خالل المقابالت ، مالحظـات المعلمـين ، وتقيـيم تقـدم الطالـب وعمليـة 

، ) تجريبيــة وضــابطة ( ُقسَّــم الطــالب إلــى مجمــوعتين تقــدير الــذات ، وقــد 
ى طــالب تلقــوقــد شــاركوا فــي برنــامج بنــاء الكلمــات بمســاعدة الكمبيــوتر ، ثــم 

المجموعــة التجريبيـــة برنـــامج ألمــاني علـــى الكمبيـــوتر والــذي يســـمح للطـــالب 
  . بتعلم القواعد وتركيب العبارة األساسي 

  : وقد أشارت النتائج : النتائج  
   أن الطــــــالب فــــــي المجمــــــوعتين لــــــديهم صــــــعوبة فــــــي برنــــــامج بنــــــاء الكلمــــــات -١

لـــذات للطـــالب ودافـــع اإلنجليزيـــة ، وقـــد قـــرر المعلـــم بعـــض التغيـــر فـــي تقـــدير ا
 . اإلنجاز في المجموعة التجريبية 

سجل الطالب في المجموعة التجريبية درجة أعلى في اختبار فهم األلمانية عن  -٢
 . اإلنجليزية ، وكانت خبراتهم األلمانية بمساعدة الكمبيوتر إيجابية 
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  :١٩٩١)  Johnson & Paterson(دراسة جونسون وباترسون ) ٨(
الدراســة التــدريب علــى اســتخدام النســبة المتبقيــة مــن الســمع لغــرض  تســتهدف: الهــدف 

  .تعلم اللغة المنطوقة إلشباع الحاجة لالتصال 
التـدريب علـى قـراءة الشـفاه ، واسـتخدام نسـبة السـمع المتبقيـة للتـدريب : األدوات والعينـة 

قـًا سـمعيًا امراهقـًا مع) ٢٧(على نطق الكلمات ، وقد شارك في هذه الدراسـة 
  .ديهم نسبة سمع ل

الحاجـة إلـى زيـادة القـدرة علـى االسـتماع لـدى المـراهقين : أشارت الدراسة إلـى : النتائج 
  .الصم من خالل التدريب لفهم اللغة المنطوقة 

  : ١٩٩١) عبد الواحد محمد فتحي ( دراسة ) ٩(
ـــه المهنـــي : الهـــدف  ـــة التوجي ـــى تحديـــد المشـــكالت التـــي تواجـــه عملي هـــدفت الدراســـة إل

عاهد الصم والتي تمثلت في عدم وجود برنامج للتوجيه المهنـي يـتم إتباعـه مب
بهذه المعاهـد لتحديـد المهنـة المناسـبة للطالـب األصـم ، مـع وجـود عـدد قليـل 

  . من المهن 
غيـــاب التوجيــه المهنـــي : توصــلت الدراســـة إلــى تحديــد أهـــم المشــكالت وهــي : النتــائج 

العملـــي ، اإلمكانيـــات مـــدرس كبرنـــامج ، خصـــائص األصـــم ، عـــدم تأهيـــل ال
المادية ، المـنهج وأسـاليب العمـل المتبعـة ، عـدم وجـود تقيـيم لعمليـة التوجيـه 

وتم تقديم حلول مقترحة للعمل على زيادة عدد المهن بالتعاون مـع . المهني 
المصــانع والــورش فــي المجتمــع المحــيط والتعــاون مــع أوليــاء األمــور وتأهيــل 

ير األدوات والوســائل الالزمــة لتنفيــذ برنــامج المــدرس للعمــل مــع الصــم وتــوف
  .التوجيه المهني بهذه المعاهد 

  :  ١٩٩٢)  Bruschaber(  بروشبردراسة ) ١٠(
األصـــم وتقـــدير الـــذات تهـــدف الدراســـة إلـــى اختبـــار العالقـــة بـــين ثقافـــة أســـرة : الهـــدف 

  . لطالب الجامعة الصم 
د  وقــــد اســــتخدمت الدراســــة فــــي المســــح: األدوات والعيـــــنة  مؤشــــرًا لتقــــدير الــــذات ، وُزوَّ

ببيانـــات لمشـــاركة أســـرهم فـــي ثقافـــة الصـــم والتـــي قيســـت بنمـــاذج االتصـــال 
) ٤١(واالســتفادة مــن مصــادر مجتمــع الصــم ، وقــد تــم مســح تقيــيم الــذات لـــ 

طالب جامعة تلقي خدمات تدعيميـة مـن المركـز القـومي للصـمم فـي جامعـة 
  .والية كاليفورنيا 
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ذات داللــة إحصــائية بــين ثقافــة أســرة األصــم ومســتوى لدراســة عالقــة لــم تجــد ا: النتــائج 
تقدير الذات للمشاركين فـي المسـح ، علـى الـرغم مـن توجيهـات البحـث التـي 
تكشف عن العالقة بين البيئة االجتماعية األسـرية والتـي تضـم اسـتخدام لغـة 

  . اإلشارة األمريكية وتقدير الذات 
  :  ١٩٩٢ ) Desselle (  ديسيلدراسة ) ١١(

ونمــــاذج االتصــــال تســـتهدف هــــذه الدراســــة تحديـــد تــــأثير االتجاهــــات الوالديـــة : الهــــدف 
  . األسرية على التقدير الذاتي للمراهق األصم 

قـام الباحـث  –وقـد اسـتخدمت الدراسـة اسـتبيان االتصـال الموضـوعي : األدوات والعيـنة 
عشـرة أسـئلة عـن فـي مـاري النـد ، أجـابوا علـى بإجراء مسـح التجـاه الوالـدين 

التالميـــذ الصـــم فـــي نمـــاذج االتصـــال بطفلهـــم األصـــم ، وكانـــت العينـــة مـــن 
  . عام )  ١٩:  ١٣( المدرسة الداخلية في معدل عمري بين 

  -:كشفت تحاليل البيانات  -:النتائج 
 أنــه يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين طريقــة االتصــال األســري والتقــدير الــذاتي للمراهــق -١

قـــراءة الشـــفاه ، هجـــاء ( اء يســـتخدمون االتصـــال الكلـــي األصـــم ولهـــذا فـــإن اآلبـــ
لألبنــاء الــذين ســجلوا تقــدير ذاتــي أعلــى مــن اآلبــاء الــذين ) األصــابع ، اإلشــارة 

  . يستخدمون فقط الطريقة الشفوية في االتصال 
اآلباء القـادرين علـى االتصـال بأبنـائهم باسـتخدام إشـارة لغويـة لـديهم أطفـال ذوي  - ٢

 . إلشارة اللغوية اآلباء الذين لديهم مهارة أقل في اتقدير ذاتي أعلى من 

وجد اختالفات هامة بين أربع نماذج من اتجاهات الوالدين نحـو تربيـة االبـن لم ت -٣
 .وتقدير الذات لألصم ) وقائي ، متسامح ، انضباطي ، رافض(األصم 

وجدت عالقة إيجابية بين تقدير الطالب الذاتي ومستوى القراءة ، حيـث وجـد أن  -٤
 . القراءة العالي للطالب األصم هو المسجل تقدير ذاتي أعلى مستوى 

الطالـب الـذاتي والصـف الدراسـي فـي المدرسـة انعدام العالقـة بـين تسـجيل تقـدير  -٥
الداخليـــة ، ووجـــود عالقـــة بـــين تســـجيل التقـــدير الـــذاتي للطالـــب الـــذي يســـتخدم 

 .اإلشارة اللغوية والصف الدراسي 
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  : ١٩٩٢)  .Gatewood, et al( رين دراسة جات وود وآخ) ١٢(
  .تستهدف الدراسة تصميم برنامج ُمدِعم لآلباء واألمهات ضعاف السمع : الهدف 
  : يشير البرنامج إلى أهمية : النتائج 
  .االحتياجات التعليمية والصحية والحاجة لالتصال وذلك بالنسبة لألبناء  -١
 .ياجات أبنائهم الصم ويقدم البرنامج نماذج دور األب لآلباء إليفاء احت -٢

ــــــة  -٣ ــــــى أهمي ــــــة وخاصــــــة لألمهــــــات وكــــــذلك عل ــــــى االتجاهــــــات األبوي ويركــــــز عل
 .االحتياجات العاطفية والنفسية 

  : ١٩٩٢)  Weisel  & Barlev (ويسيل وبارليف دراسة ) ١٣(
بحــــث القــــدرات اإلدراكيــــة االجتماعيــــة للمــــراهقين الصــــم ،  تســــتهدف الدراســــة: الهــــدف 

  . دث الشفوي وتفسير دور قدرة التح
انخفاض األداء : وقد أشارت نتائج الدراسة من خالل سالسل االختبارات إلى : النتائج 

فــي قــدرات اإلدراك االجتمــاعي ، مؤكــدة أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اللغــة فــي 
  . الضبط االجتماعي 

  : ١٩٩٥)  Hadadian(  هدادين دراسة ) ١٤(
ل الصم في عالقـاتهم بآبـائهم السـامعين ، تهدف الدراسة إلى بحث أمن األطفا: الهدف 

  . الوالدين نحو الصم وبحث اتجاهات 
، وقــد اســتخدمت الدراســة اســتبيان االتجــاه نحــو الصــم ورؤيــة أبويــة : األدوات والعيـــنة 

  ) شهر  ٦٠-٢٠( بين طفل أصم ، يتراوح العمر ) ٣٠(وتكونت عينة الدراسة من 
  :أشارت الدراسة إلى : النتائج 
  . تقبل الوالدين البنهم األصم في دعم اإلحساس باألمن وتقدير الذات أهمية  -١
اآلبــاء الفعالــة فــي بــرامج االكتشــاف المبكــر ودعــم الــدور النقــدي أهميــة مشــاركة  -٢

 –األمن والحـب ( لالكتشاف المبكر في تنمية الحاجات الخاصة البنهم األصم 
  ) .تقدير الذات 

  :  ١٩٩٦)  Pudlas( بدالس دراسة ) ١٥(
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تستهدف الدراسة إلى بحث العالقات بين تقدير الـذات ومفهـوم الـذات للطـالب : الهدف 
  . ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين 

  تشــــمل  –دراســــة اســــتطالعية  –وصــــف الــــذات اســــتخدام اســــتبيان : األدوات والعيـــــنة 
من ذوي ) ٥(متضمنًا ) عام  ١٤:  ١١( طالب تتراوح أعمارهم بين ) ١٠(
  . الحتياجات الخاصة ا

وقـد وجـدت الدراسـة اختالفـات فـي مفهـوم الـذات بـين الطـالب اإلنـاث والـذكور : النتائج 
مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ، وبـــين الطـــالب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 

  . ونظائرهم 
  : ١٩٩٧)   Baker  & Baker( دراسة باكر وباكر ) ١٦(

مج للثقافــــة المزدوجــــة واللغــــة المزدوجــــة تســــتهدف هــــذه الدراســــة تصــــميم برنــــا: الهــــدف 
  للطـــــــالب الصـــــــم وضـــــــعاف الســـــــمع وقـــــــد عّرفـــــــت الدراســـــــة ازدواج الثقافـــــــة 

يتضمن فهمًا للعرف والعادات والممارسات وآمال وتوقعـات أعضـاء : " بأنه 
: " وازدواج اللغـة بأنـه ، " مجموعة ثقافية والقدرة على التكيـف مـع توقعـاتهم 

ــــى اســــتخدا ــــين بنجــــاح يتضــــمن القــــدرة عل ــــين مختلفت ــــا ، م لغت والمقصــــود هن
  " .استخدام األصم ألكثر من نوع من اللغة 

  -:ما يلي إلى وقد أشارت الدراسة : النتائج  
، أن الطـــالب الصـــم أو ضـــعاف الســـمع يجـــب أن يطـــوروا كفـــاءتهم االتصـــالية  -١

وأنهـــم فـــي حاجـــة ألن يكونـــوا ذوي لغتـــين حتـــى يســـتطيعوا القيـــام بواجبـــاتهم فـــي 
 . رة والمدرسة والمجتمع األس

أن الطــالب الصــم مزدوجــي اللغــة إذا اســتطاعوا أن يتواصــلوا بفاعليــة باســتخدام  -٢
واللغـــة اإلنجليزيـــة أو لغـــة التحـــدث الخاصـــة ) ASL(لغـــة اإلشـــارة األمريكيـــة  

ببلدهم يعتبـرون مزدوجـي الثقافـة ؛ السـتطاعوا العمـل فـي كـل مـن مجتمـع الصـم 
 .وثقافة األغلبية 
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التعليميــــة التــــي تتبــــع فلســــفة اللغــــة المزدوجــــة والثقافــــة المزدوجــــة هــــي البــــرامج  -٣
مســـاِعدات لآلبـــاء والقـــائمين بالعنايـــة علـــى إدراك االحتياجـــات الخاصـــة اللغويـــة 

 .والتعليمية واالجتماعية الخاصة بأبنائهم الصم 

أن الطــالب الصــم لــيس بهــم عيــوب فبــدًال مــن أن يكونــوا معتمــدين علــى حاســة  -٤
والطـالب الصـم ليسـوا فـي ، فـإنهم متعلمـين بالبصـر ) مين بالسمع متعل( السمع 

حاجة إلى التعلـيم العالجـي وذلـك ألن برنـامج الثقافـة المزدوجـة واللغـة المزدوجـة 
يقـــدم بيئـــة تعليميـــة بصـــرية متميـــزة والتـــي يـــتم فيهـــا اإليفـــاء باحتياجـــاتهم اللغويـــة 

 .والثقافية واالجتماعية 

قافــة المزدوجــة واللغــة المزدوجــة للطــالب الصــم يــأتي إن الــدافع إلنجــاز بــرامج الث -٥
 -:من مصدرين

  مجتمـــع الصــــم والــــذي ينـــادي بأحقيــــة أن تنتقــــل ثقـــافتهم ولغــــتهم إلــــى أجيــــال
  .ناجحة 

  اإلنجـــاز اإلجمـــالي لألطفـــال والشـــباب الصـــم الـــذي ال يـــزال منخفضـــًا مقارنـــة
صـم مـن خـالل باألنداد الطبيعيين على الرغم من المحاوالت لتعلـيم األبنـاء ال

 .االتصال الكلي والطرق الشفهية 

  :  ١٩٩٧)  .Wing , et al(  دراسة وينج وآخرين) ١٧(
  . الدراسة بحث تقدير الذات لدى ضعاف السمع تستهدف : الهدف 

مـــن ) ٣٠٠(مـــن ضـــعاف الســـمع ، و ) ٤٥(تضـــمنت عينـــة الدراســـة  : األدوات والعينـــة
مسـتخدمًا ) . هـونج كـونج ( فـي  ذوي السمع العادي لطـالب المدرسـة الثانويـة

  . رؤية صينية في استبيان وصف الذات 
يشير تحليل البيانـات إلـى أن مجموعـة ضـعاف السـمع خاصـة الـذكور يميلـون : النتائج 

وتـزود النتـائج بانعـدام دليـل علـى . د أبعاد الذات إلى تقدير ذات عالي في عد
  .الدمج في الفصل الدراسي العادي 

  :  ١٩٩٨)  Lala(  دراسة الال) ١٨(
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تستهدف هذه الدراسـة إجـراء مسـح شـامل للمعلومـات المقدمـة عـن ثقافـة الصـم : الهدف 
حتـــى يمكـــن وضـــع خطـــط الحتياجـــاتهم مـــن خـــالل مســـتخدمي المهـــارة اليدويـــة 

  .التشخيصية واإلحصائية لالضطرابات العقلية 
باالحتياجــــات  قامـــت الدراســــة بمســــح للكتـــب والموضــــوعات المتعلقــــة: األدوات والعينــــة 

النفسية للصم ، وخصوصـًا التـي تتعلـق برؤيـة األصـم لهـذه االحتياجـات ، وقـد 
 ;Carver,1995,1997 ):ركــــــزت الدراســــــة علــــــى أربــــــع مقــــــاالت 

Chapman,1994; & Dolnick,1993 ) 

  :وقد اقترحت هذه المقاالت : النتائج 
فــــراد أن الصــــم كثقافــــة أقليــــة يجــــب أن يقــــدموا معلومــــات عــــن ثقافــــة الصــــم أل

  المجتمـــــع المهنيـــــين ، فهـــــذا قـــــد يســـــاعد المجتمـــــع علـــــى تـــــوفير فـــــرص عمـــــل 
أفضل ، ووضع خطط الحتياجات الصم ، باإلضافة إلى تحسين تفهم مقدمي 

 .الخدمات للصم 
  

  : ٢٠٠٠)  Lipkowitz(  ليبكوتزدراسة ) ١٩(
ضــــبط تســــتهدف الدراســــة قيــــاس العالقــــة بــــين اإلعاقــــة الجســــمية ومســــتويات : الهــــدف 

طالــب لتحديــد الــذات ، تقــدير الــذات ، واإلنجــاز األكــاديمي ودمــج اإلعاقــة ال
  .ثقافيًا 
ـــــنة  ومــــات المــــدارس وقــــد اســــتخدمت الدراســــة اســــتبيانات الطــــالب ومعل: األدوات والعي

وســـجالت المدرســـة مـــزودة ببيانـــات عـــن مؤشـــرات ثمانيـــة للضـــبط ، وكانـــت 
ضــعاف الســمع  – صــم( أربــع مجموعــات ُمعاقــة مــن الطــالب عينــة الدراســة 

)  ٢١:  ١٢( تتـــراوح أعمـــارهم بـــين ) ضـــعاف الرؤيـــة  –كفيـــف البصـــر  –
  . عامًا 

تحليـل البيانـات إلـى أنـه يوجـد اختالفـات بـين المجموعـات  وقـد أشـارت نتـائج -:النتائج 
  . الحسية على تحديد الذات ، تقدير الذات ، واإلنجاز األكاديمي 

  

  :  ٢٠٠٣)  .Humes , et al( وآخرين  هيمسدراسة ) ٢٠( 
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معينـــات الســـمع النـــاجحين وغيـــر تســـتهدف الدراســـة دراســـة الفـــروق بـــين ذوي : الهـــدف 
  النــــاجحين المتمــــاثلين فــــي العمــــر وفقــــدان الســــمع فــــي العديــــد مــــن المقــــاييس 

طرق تواصل المعـاق سـمعيًا ، التوافـق الـذاتي مـع اإلعاقـة السـمعية ، : منها 
  . المهارات اليدوية 

ـــةاألدوات والعي مجموعـــات مـــن ذوي معـــين الســـمع الكبـــار  ٣أجريـــت الدراســـة علـــى :  ن
المتمــاثلين فــي الجــنس والعمــر وفقــدان الســمع ، واشــتملت المجموعــة األولــى 

ممـــن ) ٢٤(مســـتخدم أدوات لخفـــض تكبيـــر الصـــوت ، والثانيـــة ) ٢٦(علـــى 
ممــن اســتخدموا ) ٢٦(اشــتروا معينــات ســمع ولكــنهم لــم يســتخدموها ، الثالثــة 

وقــد اســتخدمت المجموعــة األولــى . أشــهر  ٦ســمع لمــدة ال تقــل عــن معــين ال
كعينـــة لدراســـة اختبـــار إعـــادة االختبـــار ومـــن خاللهـــا تـــم دراســـة الفـــروق بـــين 

  . المجموعات في كل مقياس 
  : الدراسة إلى أنه وقد أشارت نتائج : النتائج 
قــة قــد اختلفــت المجموعــة األولــى عــن بــاقي المجموعــات فــي درجــات قائمــة اإلعا -١

ل المعـــاق الســـمعية للكبـــار ، وفـــي العديـــد مـــن المقـــاييس الخاصـــة بطريقـــة تواصـــ
  . سمعيًا والتي تقيس مدى التوافق الذاتي مع اإلعاقة السمعية 

وبالنسـبة لمجمـوعتي معينـات السـمع ، فإنـه لـم تظهـر فـروق بـين مـن اسـتمر فــي  -٢
التــي اســتمرت ييــزي أن المجموعــة ارتــدائها ومــن تركهــا ، ولقــد أشــار التحليــل التم

فــي ارتــداء المعــين الســمعي أفضــل فــي المهــارات اليدويــة وأعلــى فــي مســتويات 
 . الصوت من التي لم تستمر 

  

  :  ٢٠٠٣)  Kelly(  كيليدراسة ) ٢١(
  .تستهدف الدراسة تحسين مهارات حل المسائل الكالمية الرياضية : الهدف 
  . الب الصم استخدام التكنولوجيا لمقابلة احتياجات الط: األدوات 
يعتمــــد علــــى تعليمــــات حــــل المشــــكلة " مشــــروعًا " وقــــد قــــدمت هــــذه الدراســــة  :النتــــائج 

والممارســة اإلرشــادية للمســائل الكالميــة الرياضــية ، وقــد أســهم فــي مســاعدة 
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الطــالب الصــم الــذين لــديهم صــعوبة فــي قــراءة وفهــم حــل المســائل الكالميــة 
  .الرياضية 

  

  :  ٢٠٠٣)  Steinberg (ستنبرج دراسة ) ٢٢(
) تكنولوجيـا المـؤتمرات التليفزيونيـة ( تهدف الدراسة إلـى إثبـات أن التكنولوجيـا : الهدف 

يمكن أن تسهل تبادل إرشادي ذا اتجاهين بين مستشار تأهيل مهني وعميل 
  . إرشادية أصم يستخدم لغة اإلشارة األمريكية في مواقف 

ــــنة  واالقتنـــاع بعمليـــة مجيـــة للتأهيـــل المهنـــي تـــم قيـــاس فهـــم المـــادة البرنا: األدوات والعي
المقابلة باستخدام اسـتبيان تـم تطـويره بواسـطة الباحـث ، وتـم تحليـل البيانـات 
باســــــتخدام وســــــيلة المجموعــــــة ، االنحــــــراف المعيــــــاري واختبــــــارات الوســــــائل 

عميــل أصــم شــاركوا فــي )  ٣٧( تضــمنت الدراســة حــوالي االســتقاللية ، وقــد 
التـي يتـرجم فيهـا بلغـة اإلشـارة األمريكيـة ، بواسـطة  مقابالت التأهيـل المهنـي

  ) . شرط تجريبي ( أو على التليفزيون ) شرط تحكم ( مترجمين إما محليًا 
دعمــــت النتــــائج قبــــول الفــــروض العلميــــة بأنــــه لــــم يكــــن هنــــاك أي اختالفــــات : النتــــائج 

بـــين المجموعـــات المشـــاركة بغـــض مالحظـــة فـــي أي مـــن الفهـــم أو االقتنـــاع 
عما إذا كانت الترجمة قدمت بطريقة تقليدية أم من خـالل تليفزيونـات النظر 

وقــد أوضــح التحليــل معــدل ســرعة الصــور التليفزيونيــة ، . الترجمــة عــن بعــد 
ـــار بواســـطة  ـــائج توصـــيات أفضـــل ممارســـة لألخـــذ فـــي االعتب وتضـــمنت النت

  .محترفين آخرين يخططون لوضع الترجمة التليفزيونية البعيدة 
   

  :  ٢٠٠٥)  Jambor  & Elliott(  جامبور وٕاليوتة دراس) ٢٣( 
  . تقييم الذات وأساليبه بين الطالب الصم بحث محددات تهدف الدراسة إلى : الهدف 

لقــد قيمــت الدراســة الحاليــة اآلثــار علــى عوامــل تقيــيم الــذات المرتبطــة : األدوات والعيـــنة 
ع بمســـاعدة مثـــل وســـيلة التواصـــل فـــي البيـــت ، وشـــدة فقـــدان الســـم ، بالصـــم

شخص قادر على السمع ، وكذلك نموذج أسلوب التوافق الذي يتبنـاه األفـراد 
ـــم جمـــع  ـــاة اليوميـــة فـــي مجتمـــع قـــادر علـــى الســـمع ، وت الصـــم لمواكبـــة الحي

  .  البيانات من بين التالميذ الصم بجامعة والية كاليفورنيا 
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م سـاهم بوضـوح فـي أوضح الترتيب الهرمي أن تحديد الذاتية فـي مجتمـع الصـ: النتائج 
وأوضــــحت النتــــائج أيضــــًا أن الطــــالب الصــــم الــــذين . تقيــــيم إيجــــابي للــــذات 

يعانون من درجة أكبر من فقدان السمع والذين لـديهم مهـارات ازدواج الثقافـة 
التي تساعدهم على التعامل في كل من مجتمع الصم والقادرين علـى السـمع 

  .لديهم درجة عالية من تقييم الذات 
  
  

  على دراسات المحور األولتعقيب 
  : من العرض السابق للدراسات السابقة يمكن مالحظة اآلتي   

قلة الدراسات العربيـة مقابـل الدراسـات األجنبيـة التـي اهتمـت بـالتعرف علـى الحاجـات * 
  ). ١٩٩١محمد فتحي عبدالواحد ، (النفسية لدى المعاقين سمعيًا ، دراسة 

  عــــن العالقــــة بــــين الحاجــــة لإلنجــــاز وتحقيــــق هــــدفت معظــــم الدراســــات إلــــى الكشــــف * 
  الــــذات ، والعالقــــة بــــين تقــــدير الــــذات ومفهــــوم الــــذات لــــدى األصــــم ، مثــــل دراســــات 

:  Bruschaber؛ بروشـــبر  ١٩٩٠:  Welch & Hodgesولـــش وهـــودجس  (
؛  ١٩٩٧:  .Wing, et al؛ ويــنج وآخــرين  ١٩٩٦:  Pudlas؛ بــدالس  ١٩٩٢
   ). ٢٠٠٥:  Jambor & Elliottامبور وٕاليوت ؛ ج ٢٠٠٠:  Lipkowitzليبكوتز 

واتفقــــت بعــــض الدراســــات علــــى بحــــث احتياجــــات الصــــم للتواصــــل وعالقتــــه بــــبعض * 
  المتغيــرات ، مثــل التفاعــل االجتمــاعي ، تقــدير الــذات ، وأمــن الصــم ، مثــل دراســات 

؛ جونسـون  ١٩٩٠:  Howe & Graham؛ هوي وجرهـام  ١٩٨٨:  Beckبيك ( 
؛  ١٩٩٢:  Desselle؛ ديســـيل  ١٩٩١:  Johnson & Patersonوباترســـون 

  ) . ٢٠٠٣:  .Humes, et alهيمس وآخرين 
وهنـــاك دراســـات تناولـــت االحتياجـــات التعليميـــة ، واحتياجـــات التأهيـــل المهنـــي ، مثـــل * 

؛ جــات  ١٩٩١: ؛ محمــد فتحــي عبدالواحــد  ١٩٩٠:  Macneilماكنيــل ( دراســات 
؛ اســتنبرج  ٢٠٠٣:  ,Kelly؛ كيلــي  ١٩٩٢:  .Gatewood, et alوود وآخــرين 
Steinberg  :٢٠٠٣  (  

وبذلك تتفق أهداف الدراسات السابقة مـع هـدف الدراسـة الحاليـة حيـث تهـدف الدراسـة * 
الحالية إلى بحث احتياجات الصم للوصول إلى ترتيب نسبي لهذه االحتياجات حسب 

  . أكثرها تأثيرًا على الصم 
  : ابقة كثيرة نوجزها فيما يلي وكانت نتائج الدراسات الس* 
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التأكيــد علــى تنميــة الحاجــة لالتصــال بــين الطــالب الصــم والســامعين وعالقتهــا  -١
  .بتقدير الذات 

 . ضرورة مراعاة االحتياجات التعليمية للطالب الصم  -٢

 . ضرورة توفير الوسائل الالزمة لتنفيذ برامج التوجيه المهني بمعاهد الصم -٣

لوالدين لألصم لدعم اإلحساس باألمن وتكوين مفهوم التأكيد على أهمية تقبل ا -٤
 . ذات إيجابي 

  وقـــــد ســـــاهمت هـــــذه النتـــــائج فـــــي مســـــاعدة الباحـــــث علـــــى صـــــياغة فـــــروض دراســـــته * 
   .) الفرض األول والفرض الرابع ( 
  : وعالقتھا ببعض المتغيرات دراسات تناولت الضغوط لدى األصم: ثانياً 

  :  ١٩٨٤)  Hagborg( دراسة هاجبورج ) ١(
التعــرف علــي أهميــة طريقــة التواصــل األبويــة " الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو : الهــدف 

وبالمهـــارات ، وعالقتهـــا بمســـتوى الضـــغط عنـــد أوليـــاء أمـــور األبنـــاء الصـــم 
مـن خـالل المقارنـة بـين " . االجتماعية وبالتوافق النفسـي واإلنجـاز التعليمـي 
م مــع اآلبــاء الســامعين الــذين األبنــاء الصــم مــع اآلبــاء الصــم ، واألبنــاء الصــ

يســتخدمون التواصــل الشــفهي فقــط ، ثــم إضــافة مجموعــة ثالثــة وهــي األبنــاء 
  .الصم مع آباء سامعين يستخدمون التواصل اليدوي 

، مقياس الضغط لآلباء الصم : استخدمت الدراسة األدوات التالية : األدوات والعينة 
  ن المصادر وتعديل الضغط استبيا، استجابات الطالب الستبيان التواصل 

 )QRS-R  ( وكانت مجموعة التواصل الشفوي تتكون من ،)طالبًا ) ١٦
وتم تكافؤ المجموعات . طالبًا ) ١٨(ومجموعة التواصل اليدوي تتكون من 

على مقياس ) ٨٠(تسجيل أكثر من : من خالل معايير الضبط التالية 
ديسيبل أو أكبر ) ٧٠(مع فقدان الس، عدم وجود إعاقة ثانوية ،  IQالذكاء 

عضو في عائلة سليمة ، بداية الصمم قبل عمر عامين ، في كلتا األذنين 
.  

  : وقد أظهرت نتائج الدراسة : النتائج 
ومجموعة التواصـل اليـدوي وعـددها ،  ١٦أن مجموعة التواصل الشفوي وعددها  -١

لــــي ال تختلفــــان بشــــكل هــــام فــــي المقــــاييس األربعــــة أو فــــي المقيــــاس الك،  ١٨
  .للضغط لألمهات واآلباء 
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قائمـــة (التوافـــق النفســـي : ولـــم تختلـــف الـــثالث مجموعـــات فـــي الثالثـــة متغيـــرات  -٢
ـــــة ، ) فحـــــص المشـــــكلة الســـــلوكية ـــــار ســـــيكومتري(المهـــــارات االجتماعي ، ) اختب

 ) .اختبار اإلنجاز(واإلنجاز التعليمي 

مفيـد فـي  وتشير الدراسة إلـى أن تقريـر الطالـب الخـاص باالتصـال الوالـدي غيـر -٣
 .فهم الخصائص المختلفة للطالب الصم 

ـــار  -٤ ـــد مـــن طـــرق اختي ـــدًا مـــن البحـــث مســـتقبًال لتطـــوير المزي وتقتـــرح الدراســـة مزي
الموضوعات وجمع المعلومات التي تولد فهم عميق ببيئـة عائلـة الطالـب األصـم 

. 
  

  : ١٩٩٠)   Morris(دراسة موريس ) ٢(
أثيرات عمر االبن األصم على أحـد عشـر تستهدف هذه الدراسـة الكشف عن ت: الهدف 

التغيرات في وظيفـة الوالـد : جانبًا من الجوانب المتصلة بضغط األسرة وهي 
االتصــال مــع أعضــاء ، المــوارد الماليــة لألســرة ، مصــادر ضــغط   األهــل ، 

التــــدخل األبــــوي فــــي البرنــــامج التعليمــــي لألصــــم ، ، إدارة الســــلوك ، األســــرة 
مصـادر ، الحيـاة االجتماعيـة لألسـرة ، الفائـدة للوالـدين البرنامج التعليمي ذو 

  .األحداث المرتبطة بحزن الوالدين ، التدعيم العاطفي 
والـــدًا ووالـــدة ألبنـــاء صـــم تتـــراوح ) ٤٧(وكانـــت عينـــة الدراســـة حـــوالي : األدوات والعينـــة 

) ١٧.٥:  ٢.٥(أعمارهم مـن عـامين ونصـف إلـى سـبع عشـرة سـنة ونصـف 
ـــــيهم األ ، اســـــتبيانات المصـــــادر ، المقـــــابالت : دوات التاليـــــة وقـــــد طبـــــق عل

ـــــــدعيم االجتمـــــــاعي ، اســـــــتمارة الصـــــــورة المصـــــــغرة للضـــــــغوط    اســـــــتبيان الت
 )SSQ  ( للحصول على البيانات.  

  : وقد أظهرت النتائج : النتائج 
أن اآلبـــاء يظهـــرون ضـــغطًا ماليـــًا وتـــزداد احتماليـــة أن يقـــوم كـــل مـــن األب واألم  -١

  .مر االبن بالعمل مع ازدياد ع
كمـا أشـارت ، وكشفت الدراسة عن العديد من مصادر الضـغط األسـري األخـرى  -٢

النتائج الوالدية علـى اسـتمارة الصـورة المصـغرة للضـغوط أن آبـاء األبنـاء صـغار 
 . السن يظهرون ضغطًا أكبر
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أن معظم اآلباء يعتبرون تحت المعدل في )  SSQ( كما أظهرت النتائج على  -٣
وأظهــر اآلبـــاء أن االبــن فاقـــد الســمع ليســـت ،م االجتمـــاعي عــدد مصـــادر التــدعي

 . لديه أية أنشطة اجتماعية عائلية

ـــد علـــى صـــلة بدرجـــة فقـــدان الســـمع عنـــد  -٤ وأن طريقـــة التواصـــل بـــين االبـــن والوال
وأظهــر اآلبــاء ارتياحــًا فــي التواصــل مــع ابــنهم ، األصــم عنــه عــن عمــر األصــم 

 .األصم 

يـــــرتبط بشـــــكل هـــــام بخطـــــط االنضـــــباط كمـــــا أشـــــارت النتـــــائج أن عمـــــر االبـــــن  -٥
ـــم تفعـــل  ـــة التواصـــل ل ـــدخل األبـــوي فـــي ، المســـتخدمة بينمـــا طريق كمـــا ارتـــبط الت

أمــا األحــداث التــي تســبب الحــزن لــم تتصــل ، البرنــامج التعليمــي لألصــم بعمــره 
 .بعمر االبن األصم 

  

  :  ١٩٩١)  .Reddy, et al( دراسة ردي وآخرين ) ٣(
بين األوالد والبنات المعـاقين )  SS( ث مصادر الضغط تستهدف الدراسة بح: الهدف 

  .سمعيًا فيما يتعلق بالنوع وطبيعة اإلعاقة 
تـم إجـراء بيان مفصل بمصادر الضغط خاص بالمعاقيــن سمعيــًا مــن : األدوات والعينة 
أنثى مـن ) ١٥(ذكرًا و) ١٥(أنثى معاقين جسميًا ، و) ١٥(ذكرًا و ) ١٥(خالل 

  سنة) ٢٧:  ١١(وح أعمارهم ما بين ضعاف السمع تترا
  : النتائج 
ـــذات واألنشـــطة  -١ أظهـــر المقيـــاس ضـــغطًا كبيـــرًا فـــي الجوانـــب المتعلقـــة بمفهـــوم ال

االجتماعيــــة والعاطفيــــة والمدرســــية عنــــه فــــي جوانــــب الصــــحة واللغــــة واألنشــــطة 
  .اإلدراكية 

ة وأظهـر الــذكور ضــغطًا كبيـرًا فــي مفهــوم الــذات واللغـة والشخصــية وفــي األنشــط -٢
 .المتعلقة بالمال 

وأظهـــر ضـــعاف الســـمع ضـــغطًا عاليـــًا فـــي جميـــع الجوانـــب أكثـــر مـــن المعـــاقين  -٣
ــــا  ــــة والتــــي أظهــــرت فيهــــا كلت ــــة والعاطفي جســــميًا فيمــــا عــــدا األنشــــطة االجتماعي

 .المجموعتين ضغطًا متساويًا 
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  : ١٩٩١)  Cohen( دراسة كوهن ) ٤( 
ســـة فـــي مواجهـــة شـــعور الطالـــب تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إيضـــاح دور المدر  :الهـــدف 

  .المراهق األصم باالغتراب 
  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  :النتائج 
واألهـداف ، التقليل من شعور الطالب بـاالغتراب عـن طريـق االختيـار التطـوعي  -١

  .الواضحة والمتكاملة للتعليم 
 .التقليل من حجم المدرسة وتحديد األدوار المتعاونة والعمل المتكامل  -٢

 .رورة فهم ثقافة الصم إلشباع حاجاتهم االجتماعية والنفسية ض -٣
  

  :  ١٩٩١)  Quittner (كويتنر دراسة ) ٥(
  تهــدف الدراســة إلــى بحــث نمــوذج للتوافــق مــع المــراهقين الصــم الــذين يعــانون : الهــدف 

قياســـات الضــــغط  سمـــن قصـــور ســـمعي والقـــادرين علـــى الســـمع علـــى أســـا
يق النفســي ، ولتحديــد الضــغوط الخاصــة األبــوي ، الــدعم االجتمــاعي ، الضــ

ضداد المعدلة التي تتخلل المرتبطة بكل دور والدي للمجموعة ، والختبار األ
تأثيرات الـدعم االجتمـاعي علـى التوافـق ، وتركـز علـى الضـغط األبـوي أكثـر 

  . من أحداث الحياة المثيرة للضغوط 
النمـوذج : األبوي ، تم اختبـارهم تم استخدام نموذجين نظريين للتوافق : األدوات والعينة 

، والنمــوذج التوســطي ، وقــد قارنــت الدراســة " مخفــف الصــدمة " المهــدئ أو 
  بين مجموعتين من المعاقين سمعيًا والقادرين على السمع 

وقـد توقـع النمـوذج األول أنـه يمكـن للـدعم االجتمـاعي أن يتفاعـل مـع الضـغط : النتائج 
ـــالمحتوى الســـلبي  ـــة ب ـــى التوافـــق األبـــوي مقارن وتوقـــع النمـــوذج . للضـــغط عل

الثــاني أن الــدعم االجتمــاعي مــن الممكــن أن يعمــل كمتغيــر متوســط يتوســط 
  . العالقة بين المتوقع والمعيار أو المقياس 

  

  :  ١٩٩٢)  Patterson  & Schmidt (دراسة باترسون وشمدت ) ٦(
  .لنجاح تستهدف هذه الدراسة إعداد طالب الجامعة فاقد السمع ل: الهدف 
  -:تؤكد نتائج هذه الدراسة على : النتائج 



                                                                            الفصل الثالث                    
            

                                                    بحوث ودراســات سابقة                        

١٠١  

ضرورة خفض القلـق والضغـوط التي يتعرض لها المراهـق األصم فـي مرحلـة مـا  -١
  .قبل االلتحاق بالجامعة 

 .حاجة المراهق األصم إلى التزود بالمعلومات عن دور الحرفة أو الوظيفة  -٢

 .األكاديمي  ضرورة تنمية شعور الطالب بالمسئولية لتحقيق النجاح -٣

تقــديم المســاعدة المتاحــة لكــل طالــب وطــرق اســتخدام المســاعدة لخفــض الشــعور  -٤
 .بالضغط وتحقيق النجاح وٕاشباع الحاجة لإلنجاز 

  : ١٩٩٣)  Mcneill & Jordan( دراسة مكنيل وجوردان ) ٧(
تستهـدف الدراسة الكشـف عن العوامل المؤثرة في الضغـط للطـالب الصــم مـن : الهدف 

االستجابات المختلفـة للموضـوعات الدالليـة كمـا أقرهـا معلمـو الطـالب  خالل
  .الصم 
] التواصــل الكلــي، الشــفوية : [اســتخدم المعلمــون طــريقتين للتخاطــب : األدوات والعينــة 

لعرض الموضوعات ، وقد استخدمت الدراسة مجموعتين من الطالب الصـم 
  .التواصل الكلي، األولى تستخدم التواصل الشفوي والثانية تستخدم 

  : أن إلى أشارت نتائج الدراسة : النتائج 
المجموعتان لم تختلفا على نحـو ملحـوظ فـي اسـتجابتهم الكليـة للوسـيلة التـي قـام  -١

  .الباحثون بالتوصل إليها 
الــدعم : [ اختلفــت المجموعتــان فــي اثنــين مــن عشــرة عوامــل مــؤثرة فــي الضــغط  - ٢

 ] .ي مع منهج التخاطب االتفاق التكنولوجي والوظيف، االجتماعي 
  

   -: ١٩٩٥)  Mapp( دراسة ماب ) ٨(
تستهدف هذه الدراسة الكشف عن العالقة المتبادلـة بـين التوافــق والضـغط بـين : الهدف 

وتحديـد العالقـات المتبادلـة بـين مسـتوى ، آباء األبنـاء المصـابين بتلـف السـمع 
  .وطرق التوافق ، ضغط اآلباء 

  .أبًا وأمًا ألبناء مصابين بتلف السمع ) ٩٨(دراسة اشترك في هذه ال: العينة 
  :كشفت نتائج الدراسة عن : النتائج 
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ارتباط قدرة التخاطب من خالل اإلشارة لالبـن المصـاب بتلـف السـمع علـى نحـو  -١
  .ملحوظ بالضغط المرتفع أو المنخفض 

علــــى نحــــو ملحــــوظ بدرجــــة ) عرقيــــة ( ارتبــــاط عضــــوية األصــــم داخــــل جماعــــة  -٢
 .رق المختلفة للتوافق استخدام الط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (١٩٩٨ :- O‘.Hare   (دراسة هاري ) ٩(

تســـتهدف هـــذه الدراســـة الكشـــف عـــن تـــأثير الضـــغط والعاطفـــة علـــى الســـلوك : الهـــدف 
األبوي ألمهات األبنـاء الصـم والقـادرين علـى السـمع علـى أسـاس بعـدين مـن 

وبعـدين آخـرين  )الشعور اإليجابي ، والشعور السلبي ( الحالة النفسية وهما 
  ) .العدائي ، والمشجع ( من السلوك األبوي 

مقيــاس الضــغط األبــوي ، والحالــة النفســية ، وقــد اســتخدمت الدراســة : األدوات والعينــة 
  .مجموعتين من األبناء الصم والقادرين على السمع 

  :أشارت نتائج الدراسة إلى : النتائج 
عــدل المرتفــع والشــعور اإليجــابي ارتبــاط الضــغط األبــوي بالشــعور الســلبي ذي الم -١

  .ذي المعدل المنخفض 
 .ارتباط الشعور اإليجابي بالرعاية األبوية المشجعة لكال المجموعتين  -٢

ارتبــاط الشــعور الســلبي بالرعايــة األبويــة المعاديــة بالنســبة للجماعــة التــي يتمتــع  -٣
أفرادهـــا بحاســـة الســـمع ، وقامـــت العاطفـــة بتهدئـــة تـــأثيرات الضـــغط مـــن الســـلوك 

 .األبوي 

أظهـر الشــعور الســلبي لجماعــة الصــم نسـبة معدومــة أو عالقــة معكوســة بالنســبة  -٤
 .للرعاية األبوية المعادية 
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تحمُّل األمهات الالتي يتمتعن بحاسة السمع ألبنائهم الصم و للضغط والحاالت  -٥
النفســـية الســـلبية عـــن أمهـــات األبنـــاء الـــذين يتمتعـــون بحاســـة الســـمع ، وكشـــفت 

مــــال زيــــادة محــــاولتهن النتشــــال أبنــــائهن مــــن حــــاالتهم النفســــية النتــــائج عــــن احت
 .السلبية 

 

  (١٩٩٨  : Steinberg , et al. ( دراسة استنبرج وآخرين ) ١٠(  

تستهدف هـذه الدراسـة بحـث ودراسـة المعلومـات واالتجاهـات والمعتقـدات حـول : الهدف 
  المرض النفسي واالحتياطات التي يتخذها مجموعة الراشدين الصم

  
  
  

قامت الدراسـة بتحليـل مقـابالت تمـت باسـتخدام لغـة اإلشـارة األمريكيـة  :األدوات والعينة 
  .من الراشدين الصم ) ٥٤(على 

  :وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى : النتائج 
أن صـــعوبة االتصـــال ســـبب رئيســـي فـــي مشـــكالت الصـــحة النفســـية ، واالهتمـــام  -١

  .الكامل باالتصال من خالل العالج النفسي 
 .رؤية المستهلكين الصم للحاجة تهتم بخطة توصيل الخدمات  -٢

 .ضرورة ظهور برامج تتعلق بالحاجات الخارجية  -٣
  

  :  ٢٠٠٠)  .Schmitt , et al( دراسة شميت وآخرين ) ١١(
الهدف األساسي من هذه الدراسة هو اختبار افتراض الضغوط النفسية كعامـل : الهدف 

  . ان السمع المفاجئ خطورة يؤدي إلى زيادة وتقدم فقد
مـوعتين وق في األحـداث الحياتيـة واليوميـة بـين المجر فالدراسة تفترض وجود ف

وتـدعم . ، وأن هناك فروق في أساليب المسـايرة والقلـق والمسـاندة االجتماعيـة 
الدراســـــة افتـــــراض تكـــــرار وتزايـــــد األحـــــداث الحياتيـــــة المثيـــــرة للمشـــــقة النفســـــية 

  . ي والمشكالت اليومية بشكل تجريب
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مـن المرضـى المفتـرض أنهـم ذوو فقـدان ) ٤٠(بمقارنـة  قامت الدراسة: األدوات والعيـنة 
من أحد العيـادات الخارجيـة ) ٢٨(سمع مفاجئ مع مجموعة ضابطة قوامها 

وتبــين أنهــم يتشـــابهون فــي العديــد مــن المتغيـــرات . لألنــف واألذن والحنجــرة 
الضـغوط ( دراسـة مقيـاس الخلفية ماعدا نـوع االضـطراب ، وقـد اسـتخدمت ال

   .) النفسية ، ومقياس المساندة االجتماعية 
يبية أكثر سعيًا للمسايرة وأكثر أن العينة التجر إلى وقد أشارت نتائج الدراسة : النتائج 

قلقًا ولم تجد الدراسة أن المساندة االجتماعية لها وظيفة مميزة ، وأشارت 
ع المفاجئ من خالل المتغيرات النتائج أنه يمكن التنبؤ بشدة فقدان السم

االجتماعية ، والمتغيرات النفسية ، والمتغيرات المرتبطة بالمرض ، وأقوى 
  . مؤشرات لتلك الشدة هو درجة السعادة والتوافق الذاتي 

  

  
  :  ٢٠٠١)  Yung  & Comeau( ينج وكومي  دراسة) ١٢(

و ضــعاف الســمع عــن أ تهــدف الدراســة إلــى دراســة مــا يدركــه المراهقــون الصــم: الهــدف 
  . ن واألقران و ن والمعلمااإلعاقة السمعية ، ومقارنة ذلك بما يدركه الوالد

مراهــــق مــــن ذوي اإلعاقــــة ) ٣٣٤ (تضــــمنت الدراســــة عينــــة قوامهــــا : األدوات والعيـــــنة 
، معلــم وقــرين مــن عــاديي الســمع ) ٨١(الســمعية ووالــديهم عــاديي الســمع ، 

ــــم اســــتخدام اســــتبيان االســــتفادة مــــن   اإلعاقــــة الســــمعية المعــــدل لألطفــــال  وت
 ]APHAB  [ لقياس صعوبة التواصل في العديد من المواقف اليومية .  

  : وقد أشارت التقارير أن : النتائج 
المــراهقين ذوي معــين الســمع يواجهــون صــعوبة فــي التواصــل أكثــر مــن نصــف  -١

الوقــت الــذي يقضــونه فــي االســتماع بــدون معــين ســمع فــي بعــض المواقــف مثــل 
الصـعوبة أقـل مـن نصـف الوقـت لضوضاء ، وعندما ارتدوا معين السـمع كانـت ا

ــــر  ــــدان الســــمع البســــيط غي ــــارير المــــراهقين ذوي فق وهــــذا يشــــبه مــــا أوضــــحته تق
 . المستخدمين لمعين السمع 
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لم توجد فروق دالـة بـين إدراك المـراهقين لصـعوبة التواصـل وٕادراك الوالـدين عـن  -٢
 . صعوبة تواصل أطفالهم 

يـــة أخـــرى أدرك المعلمـــون أن طالبهـــم الصـــم أو ضـــعاف الســـمع مـــن ومـــن ناح -٣
المراهقين يظهرون صعوبة أقل داللـة فـي التواصـل فـي اختبـار تسـهيل التواصـل 
واستبيان ضوضاء الخلفية ، ولقـد أدرك األقـران أن أصـدقائهم الصـم أو ضـعاف 

. الســمع أقــل فــي صــعوبة التواصــل فــي اســتبيان ضوضــاء الخلفيــة مــن أقــرانهم 
تبرز النتائج أهمية تعليم المعلمين واألقران طرق التواصل ، وأثر فقـدان السـمع و 

 .على التواصل 
  

 :  ٢٠٠٣)  .Minchom , et al ( نكوم وآخرينيمدراسة ) ١٣(

التعـرف مـع الوالـدين علـى طـرق تقليـل أو تخفيـف الضـغط إلـى  الدراسـة تهـدف:  الهدف
وتحديـد مسـتوى عنايـة للخـدمات  والقلق بتحسين الدعم واالشتراك الجماعي ،

  . السمعية ، آملين في وضع دورة سمع عالمية حديثة 
  تـــم إرســـال نســـخة مـــن اســـتبيان المجلـــس الطبـــي للبحـــث العلمـــي إلـــى : والعينـــة  األدوات

ســنة أو أصــغر يعــانون مــن  ١٢أســرة بهــا أطفــال تتــراوح أعمــارهم بــين ) ٥٤(
، وتــــم دعــــوة " وأســــرهم األطفــــال الصــــم وقاصــــري الســــمع . " فقــــدان الســــمع 

األسر التي أكملت االستبيان للمشاركة في مرحلة ثانية من جمع المعلومـات 
  .من خالل المقابالت 

وأظهــرت النتــائج عــدد مــن الموضــوعات المشــتركة مــن االســتبيان والمقــابالت :  النتــائج 
متضــمنة الــدعم والشــرح أثنــاء تشــخيص المــرض ، وتحديــد احتياجــات اللغــة 

المعلومـــات ، وتتحـــد الحاجـــة إلـــى التركيـــز علـــى دعـــم اجتمـــاعي واالتصـــال و 
ولغــوي أوســع لألطفــال الصــم وأســرهم ضــمن تخطــيط أســلوبي لخفــض القلــق 

  .والضغط 
  

 :  ٢٠٠٤)  Marlatt ( مارلتدراسة ) ١٤(
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وبـــين ثقافـــة المعلمـــين الســـامعين أو الصـــم بـــين تهـــدف الدراســـة إلـــى المقارنـــة :  الهـــدف
سمع وأثر الخبرة المعرفية على العملية التعليميـة الطالب الصم أو ضعاف ال

 .  
الصـم وعنـد الطـالب اعتمدت الدراسة على مقارنـة نسـبة المعرفـة عنـد : والعينة  األدوات

مــــن )  ٤٨( معلمــــي هــــؤالء الطــــالب الصــــم ، وأجريــــت هــــذه الدراســــة علــــى 
مـن المعلمـين السـامعين فـي جميـع المسـتويات ، )  ١١٥( الطالب الصـم و 

م تعريــف المعرفــة العمليــة علــى أنهــا مجــرد صــور أو قواعــد للتطبيــق ولقــد تــ
  .  ومبادئ عملية 

وتشـــــير النتـــــائج إلـــــى أن المدرســـــين الصـــــم يتجهـــــون إلـــــى معاملـــــة الطـــــالب :  النتـــــائج 
وتــــوجيههم علــــى أنهــــم متســــاوون ، ولكــــن لــــيس لــــديهم القــــدرة علــــى الســــيطرة 

ن و يركــــز المعلمــــوالــــتحكم فــــي ســــلوك الفصــــل مثــــل المعلمــــين الســــامعين ، و 
النفســية وحــاالت القلــق  الضــغوطالســامعون علــى بــذل جهــود كبيــرة لتخفيــف 

ــــي يشــــعر بهــــا  ــــوتر الت ــــدروسوالت ــــط موضــــوعات ال  الطــــالب مــــن خــــالل رب
  . بالخبرات الحياتية 

   

  
 :  ٢٠٠٤)  .Van , et al ( فان إلديك وآخريندراسة ) ١٥(

سـية لألبنـاء الصـم ، كمـا تشـير بحث مشكالت الصـحة النفإلى  الدراسة تهدف:  الهدف
  . أبنائهم إليها استجابات اآلباء في سلوك 

 ٤ (أجريت الدراسة على األبناء الصـم الـذين يتـراوح أعمـارهم مـا بـين : والعينة  األدوات
ــــــى )  ٢٣٨( ســــــنة وعــــــددهم )  ١٨ – ــــــد اعتمــــــدت الدراســــــة عل أصــــــم ، وق

  . مالحظات وتقارير اآلباء لسلوك أبنائهم 
  : وقد أشارت تقارير اآلباء إلى :  النتائج 

  .من األبناء الصم لديهم مشكالت عاطفية وسلوكية  ٪ ٤١أن  -١
ســـائدة فـــي األبنـــاء الـــذين ينشـــأون فـــي كمـــا ظهـــرت مشـــكالت الصـــحة النفســـية  -٢

 . مجتمعات فقيرة 
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عـــــام يظهـــــرون )  ١٨  – ١٢( األطفـــــال الصـــــم الـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــين  -٣
كتئــاب ، كمــا أن لــديهم مشــكالت اجتماعيــة مشــكالت مثــل القلــق واإلحبــاط واال

 . عام )  ١١ – ٤( كثيرة عن األطفال ما بين 

واألطفــــال الــــذين يتميــــزون بنســــبة ذكــــاء منخفضــــة لــــديهم مشــــكالت اجتماعيــــة   -٤
 . وفكرية أكثر من أولئك الذين يتمتعون بنسبة ذكاء أعلى 

نــاء الصــم ويشــير البــاحثون إلــى أهميــة الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة باألب -٥
لــيس فقــط مــن اآلبــاء ، ولكــن أيضــًا يجــب الحصــول علــى معلومــات أخــرى مــن 

 . المعلمين ، بل واألطفال أنفسهم 

وتوصـــي الدراســـة بتوســـيع قاعـــدة التقيـــيم لألطفـــال الصـــم والبـــالغين الـــذين لـــديهم  -٦
 .مشكالت سلوكية أو عاطفية 

 
  تعقيب على دراسات المحور الثاني

  : ات السابقة يمكن مالحظة اآلتي من العرض السابق للدراس  
قلة الدراسـات العربيـة مقابـل الدراسـات األجنبيـة التـي اهتمـت بـالتعرف علـى الضـغوط * 

  . لدى المعاقين سمعيًا 
بـبعض هدفت معظم الدراسات إلى بحث الضغوط التي يتعرض لها األصـم وعالقتهـا * 

مثـــل  )الســـلوك األبـــوي –عي الـــدعم االجتمـــا –التواصـــل  –اإلنجـــاز التعليمـــي (المتغيـــرات 
؛ باترســـــون  ١٩٩١:  Cohen؛ كـــــوهن  ١٩٨٤:  Hagborgهـــــاجبورج ( دراســـــات 
 & Mcneill؛ مكنيــل وجــوردان  ١٩٩٢:  patterson & Schmidtوشــمدت 

Jordan  :؛ هاري  ١٩٩٣O' Hare  :؛ استنبرج وآخرين  ١٩٩٨Steinberg, et 

al.  :؛ شـميت  ١٩٩٨Schmitt  :؛ يـنج وكـومي ٢٠٠٠ Yung & Comeau  :
  ) . ٢٠٠٣:  .Minchom, et al؛ مينكوم وآخرين  ٢٠٠١

هنــاك اتفــاق بــين بعــض الدراســات فــي الكشــف عــن مصــادر الضــغوط لــدى الصــم ، * 
:  .Reddy, et al؛ ردي وآخـــرين  ١٩٩٠:  Morrisمـــوريس ( مثـــل دراســـات 

  ) . ١٩٩١:  Quittner؛ كويتنر  ١٩٩١
ات مــع هــدف الدراســة الحاليــة ، حيــث هــدفت الدراســة وبــذلك تتفــق أهــداف تلــك الدراســ* 

الحاليــة إلــى بحــث الضــغوط التــي يتعــرض لهــا المراهــق األصــم للوصــول إلــى ترتيــب 
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نســبي لهــذه الضــغوط حســب أكثرهــا تــأثيرًا عليــه ، وذلــك للــربط بــين متغيــري الدراســة 
  . الحاجات النفسية والضغوط 

  : وقد أوضحت نتائج الدراسات السابقة ما يلي * 
  .ضرورة فهم ثقافة الصم إشباع حاجاتهم االجتماعية والنفسية  -١
 . ضرورة تنمية شعور الطالب بالمسئولية لتحقيق النجاح األكاديمي  -٢

تقــديم المســاعدة المتاحــة لكــل طالــب لخفــض الشــعور بالضــغط وتحقيــق النجــاح  -٣
 .وٕاشباع الحاجة لإلنجاز 

ة بمفهـــوم الـــذات واألنشـــطة أظهـــرت النتـــائج ضـــغطًا كبيـــرًا فـــي الجوانـــب المتعلقـــ -٤
 . االجتماعية والعاطفية والمدرسية 

ـــذات واللغـــة والشخصـــية واألنشـــطة  -٥ ـــرًا فـــي مفهـــوم ال ـــذكور ضـــغطًا كبي وأظهـــر ال
 . المتعلقة بالمال 

 . حاجة المراهق األصم إلى التزود بالمعلومات عن دور الحرفة أو الوظيفة  -٦

 . ية صعوبة االتصال سبب رئيسي في مشكلة الصحة النفس -٧

  وقـــد ســـاهمت هـــذه النتـــائج فـــي مســـاعدة الباحـــث علـــى صـــياغة بقيـــة فـــروض الدراســـة * 
  ) .الفرض الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع ( 

  
  على الدراسات السابقة عام تعقيب

  :من خالل استعراض وتحليل الدراسات السابقة التي تم عرضها يتضح ما يلي   
  : من حيث األهداف : أوًال 
  : اك دراسات عديدة هدفت إلى الكشف عن االحتياجات النفسية لألصم هن -١
اتســمت تلــك الدراســات بــالتنوع مــن حيــث األهــداف التــي تســعى إليهــا كــل دراســة  -

؛ بيـــك  ١٩٨٢:  Atkinsأتكـــنس ( حيـــث تبـــين أن هنـــاك اتفـــاق بـــين دراســـات 
Beck  :؛ جـــــــــونز  ١٩٨٨Jones  :بـــــــــدالس  ؛ ١٩٨٩Pudlas : ؛ ١٩٩٦ 

علــى ضــرورة التأكيــد علــى الهويــة )  ١٩٩٧:  .Wing, et al ينويــنج وآخــر 
  .الذاتية لألصم وتدعيم مفهوم ذاتي إيجابي لديه وتنمية الحاجة لإلنجاز 
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 ؛ ١٩٨٩:  Jones؛ جــونز  ١٩٨٨:  Beckبيــك ( هنــاك اتفــاق بــين دراســات  -
؛ جــــــات وود وآخــــــرين  ١٩٩٠:  Howe & Graham هــــــوي وجرهــــــام

Gatewood, et al.  :؛ اسـتنبرج وآخـرين  ١٩٩٢Steinberg, et al.  :
علـى تنميـة الحاجـة )  ٢٠٠١ : Yung & Comeauيـنج وكـومي  ؛ ١٩٩٨

 . لالتصال والتواصل وٕادراك التخاطب مع اآلخرين 

:  Johnson & Patersonجونسـون وباترسـون ( هنـاك اتفـاق بـين دراسـات  -
 :Weisel & Barleويســل وبــارليف ،  ١٩٩١:  Cohen؛ كــوهن  ١٩٩١
)  ١٩٩٨:  Lala؛ الال  ١٩٩٧:  Baker & Bakerباكر وبـاكر ؛  ١٩٩٢

ـــدرة الســـمعية والخبـــرات القرائيـــة  ـــى اكتســـاب األصـــم اللغـــة والثقافـــة وتنميـــة الق عل
 .وتنمية القدرات اإلدراكية ومواجهة الشعور باالغتراب 

؛ جــات وود وآخــرين  ١٩٩٠:  Macneilماكنيــل ( هنــاك اتفــاق بــين دراســات  -
Gatewood, et al.  :؛ باكر وبـاكر ١٩٩٢Baker & Baker  :؛١٩٩٧ 

علــى إيفــاء االحتياجــات التعليميــة والوظيفيــة للمراهــق )  ٢٠٠٣ : Kelly كيلــي
 .األصم 

تهتم بعض الدراسات بتصميم برامج مدعمة لآلباء والقائمين بالرعاية لمسـاعدتهم  -
  مثـــــــــــــــل دراســـــــــــــــات ، علـــــــــــــــى التواصـــــــــــــــل بكفـــــــــــــــاءة مـــــــــــــــع أبنـــــــــــــــائهم الصـــــــــــــــم 

:  .Gatewood, et al؛ جـات وود وآخـرين  ١٩٨٢:  Jenkinsنس جينكـ( 
 Baker & Bakerبـاكر وبـاكر  ؛ ١٩٩٥ : Hadadian؛ هـدادين  ١٩٩٢

 :١٩٩٧ . ( 

تهتم بعض الدراسات ببحث العالقة بين طـرق االتصـال األسـري والتقـدير الـذاتي  -
؛ بروشـــــــــــــبر  ١٩٩٢ : Desselleديســـــــــــــيل (  اتلألصـــــــــــــم ، مثـــــــــــــل دراســـــــــــــ

Bruschaber : ؛ هيمس وآخرين ١٩٩٢ Humes, et al. : ٢٠٠٣ . ( 

ــدافع لإلنجــاز ، مثــل  - تهــتم بعــض الدراســات ببحــث العالقــة بــين تقــدير الــذات وال
 ؛ ليبكــــوتز ١٩٩٠ : Welch & Hodgesولــــش وهــــودجس (  اتدراســــ

Lipkowitz : ٢٠٠٠ . ( 
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هناك دراسات تناولت الضغوط لدى المراهـق األصـم وقـد اتسـمت هـذه الدراسـات  -٢
التنوع والشــمول مــن حيــث األهــداف وٕان كانــت تلــك األهــداف تنبثــق مــن ينبــوع بــ

  :حيث تبين أن " الضغوط النفسية " واحد هو 
 Morris؛ مـوريس  ١٩٨٤:  Hagborgهاجبورج ( هناك اتفاق بين دراسات  -

فــي بحــث أهميــة )  ٢٠٠٠ : .Schmitt, et al شــميت وآخــرين ؛ ١٩٩٠: 
ا بمســـتوى الضـــغط عنـــد أوليـــاء أمـــور الطـــالب طريقـــة التوصـــل األبويـــة وعالقتهـــ

  .ومحاولة معرفة تأثير األصم على الجوانب المتصلة بضغط األسرة ، الصم 
؛ باترسـون  ١٩٩١:  .Reddy, et alردي وآخـرين ( هناك اتفاق بين دراسات  -

 Mcneill؛ مكنيـل وجـوردان  ١٩٩٢:  Patterson & Schmidtوشـمدت 

& Jordan  :در الضــغط بــين المــراهقين الصــم مــن فــي بحــث مصــا)  ١٩٩٣
 . والكشف عن العوامل المؤثرة في الضغط ، البنين   والبنات 

:  O'Hare؛ هــــــاري  ١٩٩٥:  Mappمــــــاب ( هنــــــاك اتفــــــاق بــــــين دراســــــات  -
فــــــي بحــــــث عالقــــــة الضــــــغط بــــــالتوافق لــــــدى آبــــــاء وأمهــــــات األطفــــــال )  ١٩٩٨

  . والمراهقين الصم وأثر العاطفة في خفض الشعور بالضغط 
  : من حيث العينة : ثانيًا 
وقـــد ، تنوعـــت الدراســـات الســـابقة فـــي اختيـــار عيناتهـــا وفقـــًا للهـــدف مـــن الدراســـة  -

 . استخدمت معظم الدراسات عينات كبيرة العدد مما يزيد من مصداقية النتائج 

مثــل ، ) ذكــور وٕانــاث ( تضــمنت معظــم الدراســات عينــات مــن المــراهقين الصــم  -
؛ ماكنيـــــــــل  ١٩٨٨:  Beck؛ بيـــــــــك  ١٩٨٢:  Atkinsأتكـــــــــنس ( دراســـــــــات 

Macneil  :هوي وجرهام ؛ ١٩٩٠ Howe & Graham  :ولـش  ؛  ١٩٩٠
 ؛ ١٩٩١:  Cohenكـــوهن  ؛ ١٩٩٠ : Welch & Hodgesوهـــودجس 

؛ ردي وآخـــرين  ١٩٩١:  Johnson & Patersonجونســـون وباترســـون 
Reddy, et al.  :؛ باترسون وشمدت  ١٩٩١Patterson & Schmidt  :

 & Weisel؛ ويســــل وبــــارليف  ١٩٩٢ : Desselleديســــيل ؛  ١٩٩٢

Barle: ؛ بروشـــــــــــبر  ١٩٩٢Bruschaber : مكنيـــــــــــل وجـــــــــــوردان ؛  ١٩٩٢
Mcneill & Jordan  :بدالس ؛  ١٩٩٣Pudlas : ؛ وينج وآخـرين ١٩٩٦ 
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Wing, et al.  :اسـتنبرج وآخـرين  ؛ ١٩٩٧Steinberg, et al.  :؛  ١٩٩٨
 : .Schmitt, et al شـــميت وآخـــرين؛  ٢٠٠٠ : Lipkowitz ليبكـــوتز
ـــنج وكـــومي ٢٠٠٠  : Kelly ؛ كيلـــي٢٠٠١ : Yung & Comeau؛ ي
 .)  ٢٠٠٣ : .Humes, et al ؛ هيمس وآخرين ٢٠٠٣

  اشــــــتملت بعــــــض الدراســــــات علــــــى عينــــــات مــــــن األطفــــــال واآلبــــــاء أو القــــــائمين  -
ـــــــــــة  ـــــــــــل دراســـــــــــات ، بالرعاي ؛ هـــــــــــاجبورج  ١٩٨٢:  Jenkinsجينكـــــــــــنس ( مث

Hagborg  :؛ جـــــــــــــــــونز  ١٩٨٤Jones  :مـــــــــــــــــوريس  ؛ ١٩٨٩Morris  :
؛ هــــدادين  ١٩٩٢:  .Gatewood, et al؛ جــــات وود وآخــــرين  ١٩٩٠

Hadadian : مـاب ؛  ١٩٩٥Mapp  :؛ بـاكر وبـاكر  ١٩٩٥Baker & 

Baker  :؛ هاري  ١٩٩٧O'Hare  :١٩٩٨ . ( 

  :من حيث األدوات : ثالثًا 
 .دف الذي تسعى إليه استخدمت الدراسات األدوات المناسبة لقياس اله -

؛  ١٩٨٢:  Atkinsأتكـــنس ( اســـتخدمت دراســـات : فمـــثًال ، تنوعـــت األدوات  -
استفتاء حـول رؤيـة المـراهقين الصـم للمسـتقبل  )  ١٩٩٥ : Hadadianهدادين 

 . 

؛   ١٩٩٢ : Desselleديســـيل ؛  ١٩٨٩:  Jonesجــونز ( اعتمــدت دراســات  -
جابات الصـم مـن خـالل علـى مالحظـة اسـت)  ١٩٩٢ : Bruschaberبروشبر 

اتصـــالهم بالوكـــاالت المتخصصــــة أو عـــن طريـــق عمــــل المجموعـــة االجتماعيــــة 
 .معهم 

جونسـون  ؛  ١٩٩٠:  Howe & Graham هـوي وجرهـام( اتدراساستخدمت  -
 Mcneill؛ مكنيل وجـوردان  ١٩٩١:  Johnson & Patersonوباترسون 

& Jordan  :؛ مـاب  ١٩٩٣Mapp  :؛ بـاكر وبـاكر  ١٩٩٥Baker & 

Baker  :؛ استنبرج وآخرين  ١٩٩٧Steinberg, et al.  :تـدريس )  ١٩٩٨
والتواصــل الكلــي حيــث أنهــا تســمح بالعضــوية فــي ، وقــراءة الشــفاه ، لغــة اإلشــارة 

 .مجتمع الصم وفي األحداث الثقافية في المجتمعات التي يعيش فيها الصم 
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اســـتبيان ، ضـــغط اســـتمارة ال، اســـتبيان المصـــادر ( اســـتخدمت بعـــض الدراســـات  -
المقابالت الشخصية واالستفتاءات ، مقياس الحالة النفسية ، التدعيم االجتماعي 

:  Hagborg؛ هــــاجبورج  ١٩٨٢:  Jenkinsجينكــــنس ( مثــــل دراســــات ، ) 
؛ ردي وآخـــــرين  ١٩٩٠:  Morris؛ مـــــوريس ١٩٨٨:  Beck؛ بيـــــك  ١٩٨٤

Reddy, et al.  :؛ باترسون وشمدت  ١٩٩١Patterson & Schmidt  :
 ١٩٩٧:  .Wing, et al ويـنج وآخـرين ؛ ١٩٩٦ : Pudlasبـدالس ؛  ١٩٩٢

:  .Steinberg, et al؛ اســــتنبرج وآخــــرين  ١٩٩٨:  O'Hareهــــاري  ؛
 & Yung ؛ يــــنج وكــــومي ٢٠٠٠ : Lipkowitz ليبكــــوتز؛  ١٩٩٨

Comeau : ؛ هيمس وآخرين ٢٠٠١ Humes, et al. : ٢٠٠٣  (. 

ـــا لمواجهـــة احتياجـــات الصـــم الت( اســـتخدمت بعـــض الدراســـات  - ، مثـــل ) كنولوجي
 : Kelly ؛ كيلـي ١٩٩٠ : Welch & Hodgesولش وهـودجس  ( اتدراس

٢٠٠٣  . ( 

  
 

  -:من حيث النتائج : رابعًا 
  :جاءت نتائج هذه الدراسات ليكمل بعضها البعض حيث أشارت إلى 

  .تدعيم مفهوم ذاتي إيجابي عند األطفال والمراهقين الصم  -١
 . وية الذاتية واالستقاللية وتقدير الذات لدى المراهقين الصم تأكيد اله -٢

 .تنمية حاجات اإلنجاز وتحقيق الذات وتحمل المسئولية  -٣

توجد عالقة إيجابية بين طريقة االتصـال األسـري والتقـدير الـذاتي للطفـل األصـم  -٤
، وبــــين التقــــدير الــــذاتي للطفــــل األصــــم ومســــتوى القــــراءة ، وبــــين تقــــدير الــــذات 

 . م الذات واإلنجاز األكاديمي ومفهو 

 .اإلقالل من تهميش الصم داخل المجتمع ومواجهة الشعور باالغتراب  -٥

 .تنمية القدرات السمعية للصم لفهم اللغة المنطوقة وٕاشباع الحاجة للتواصل  -٦

إيفـــاء االحتياجـــات اللغويـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة ممـــا يســـاعد علـــى دمجهـــم فـــي  -٧
 .المجتمع 
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ممــا يســاعد علــى إشــباع ، االتصــال بــين األفــراد العــاديين والصــم تنميــة وتطــوير  -٨
 .الحاجة إلى تقبل الذات وتقبل اآلخرين 

أهميـــــة االحتياجـــــات التعليميـــــة وتـــــوفير بيئـــــة تعليميـــــة أفضـــــل وقـــــوانين مرتبطـــــة  -٩
 .باالحتياجات الخاصة للصم 

 . أثر العاطفة في تهدئة تأثيرات الضغط من السلوك األبوي  - ١٠

 :تي تمثل مصدرًا من مصادر الضغوط ما يلي من الجوانب ال - ١١

  .األنشطة االجتماعية والعاطفية والمدرسية .              * مفهوم الذات * 
  .الصحة واللغة والمال والدين * 
  : تباين شعور األفراد بالضغوط النفسية  - ١٢

أظهر الذكور ضغطًا كبيرًا في مفهوم الـذات واللغـة والشخصـية وفـي األنشـطة * 
  . لقة بالمال المتع

أظهــر ضــعاف الســمع ضــغطًا عاليــًا فــي جميــع الجوانــب أكثــر مــن المعــاقين * 
ســـمعيًا ، فيمــــا عـــدا األنشـــطة االجتماعيـــة والعاطفيـــة حيـــث أظهـــر فيهـــا كلتـــا 

  .المجموعتين ضغطًا متساوياً 
  

  :يتضح لنا ما يلي هكذا   
ســـة ارتباطـــًا واضـــحًا، أن هنـــاك تـــداخًال كبيـــرًا بـــين الدراســـات حيـــث تـــرتبط متغيـــرات الدرا

حيــث ربطــت الدراســات الســابقة بــين الضــغوط واحتياجــات األصــم ، وأن هنــاك دراســات 
اهتمــت بدراســة تــأثير عــدم إشــباع الحاجــات والضــغوط لــدى األصــم ، ومــن خــالل نتــائج 

  : تلك الدراسات أمكن للباحث صياغة فروض الدراسة الحالية كما يلي 
  :فروض الدراسة 

الســابقة واإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة اســتخلص الباحــث  فــي ضــوء الدراســات
  : فروض الدراسة الحالية وأمكن صياغتها كالتالي 

  يمكن ترتيب الحاجات النفسية لدى المراهق األصم حسب أكثرها احتياجًا لها  -١
 . يمكن ترتيب الضغوط لدى المراهق األصم حسب أكثرها تأثيرًا عليه  - ٢

ائية بـين متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث الصـم توجد فروق ذات داللـة إحصـ -٣
 . على مقياس الحاجات النفسية لصالح اإلناث 
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توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث الصـم  -٤
 . على مقياس الضغوط لصالح اإلناث 

توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات درجــــات المــــراهقين الصــــم  -٥
ـــــى واأل ـــــاس الضـــــغوط لصـــــالح األعل ـــــى مقي ـــــل إشـــــباعًا لحاجـــــاتهم النفســـــية عل ق

 . المجموعة األقل إشباعًا 

توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيًا بــين درجــات المــراهقين الصــم علــى  -٦
  . مقياس الحاجات النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط 

  .  م ئ بعض الحاجات النفسية دون غيرها بالضغوط لدى المراهق األصبنت -٧

وســـيحاول الباحـــث فـــي الفصـــل الرابـــع وضـــع إجـــراءات الدراســـة التـــي يمكـــن مـــن 
خاللهـــا التحقـــق مـــن فـــروض الدراســـة ، وذلـــك مـــن خـــالل اختيـــار عينـــة الدراســـة وأدوات 

  . الدراسة في ضوء المنهج الوصفي للوصول إلى نتائج الدراسة 
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  إجراءات الدراسة الميدانية
  :تمھيد 
ـــاول العينـــة التـــي    يتضـــمن هـــذا الفصـــل إجـــراءات الدراســـة الحاليـــة حيـــث أنـــه يتن

أجريت عليها الدراسة ، وسوف يعرض الباحث كيفية اختيار العينـة وكـذلك كيفيـة إعـداد 
األدوات التـــــي اســـــتخدمت فـــــي الدراســـــة الحاليـــــة ، وكـــــذلك يعـــــرض الباحـــــث األســـــاليب 

  . ية التي استخدمت في هذه الدراسة اإلحصائ
  

  : عينة الدراسة : أوالً 
 ٥٠مـن الـذكور ،  ٥٠[ طالـب وطالبـة ) ١٠٠(كونت عينة الدراسة الحالية من ت  

من ذوي الصمم الكامل بمدرسة األمـل للصـم وضـعاف السـمع بالزقـازيق ، ] من اإلناث 
  نــــــــــــي ســــــــــــنة ، بمتوســــــــــــط عمــــــــــــر زم)  ١٨ – ١٤( وتتــــــــــــراوح أعمــــــــــــارهم مــــــــــــا بــــــــــــين 

  .، ويمثلون مرحلة المراهقة )  ١.٤٧( سنة ، وانحراف معياري )  ١٦.٤( 
  : والجدول التالي يوضح عدد أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيري النوع والصف الدراسي 

  ) ١(جدول 
  عدد أفراد العينة وتوزيعهم على الصفوف الدراسية المختلفة

 ٥٠= إناث   ن  ٥٠= ذكور   ن وع        النـ  
إجمالي

ث٢ث١ع٣ع٢ع١ث٢ث١ع٣ع٢ع١ الصف الدراسي

 ١٥١٠٠ ١٠٩ ٩ ٢٠٧ ٨ ٧ ٧ ٨  عدد الطالب

  

  : وصف خصائص العينة 
  : لتحقيق التجانس بين أفراد عينة الدراسة تم ضبط المتغيرات التالية   
 :  العمر الزمني -١

، وهـــم يمثلـــون مرحلـــة  ســـنة)  ١٨ – ١٤( جميـــع أفـــراد العينـــة بـــين يقـــع 
  . المراهقة ألنها المرحلة التي يزداد فيها الشعور بضغط الحاجات 

  
 

 :  درجة اإلعاقة -٢
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الباحـث عينـة الدراسـة الحاليـة ممـن لـديهم صـمم كلـي ، وهـم الـذين اختار 
ديسـيبل فـي أقـوى األذنـين )  ١٢٠ – ٩٠( تتراوح العتبة السمعية لديهم مـا بـين 

ت الضــعف الســمعي مــن خــالل االطــالع علــى ملفــات ، وقــد تــم اســتبعاد حــاال
  . الطالب لتحديد درجة القصور السمعي 

مــن ) الــذكور واإلنــاث ( وقــام الباحــث بعمــل تجــانس بــين عينــة الدراســة 
، والجــدول التــالي )  T-Test( حيــث العمــر الزمنــي ودرجــة اإلعاقــة باســتخدام 

  .. يوضح ذلك 
  ) ٢(جدول  

  متوسطات درجات ين داللة بومستوى ال) ت(قيمة 
  الذكور واإلناث في العمر الزمني ودرجة اإلعاقة 

 المجموعة     

 
 المتغير

  ذكــور  
  ٥٠=ن 

  إنــاث  
 ٥٠= ن 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 انحراف معياري متوسط انحراف معياري متوسط

غير دالة ١.٤ ١.٣٩ ١٦.٢ ١.٥٥ ١٦.٦٢ العمر الزمني
غير دالة١.٢٩ ١٠٣.٦١١٠.١١ ٩.٧٧ ١٠٦.٩ درجة اإلعاقة

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين الـذكور واإلنـاث : يتضح من الجدول السابق 
  . في كل من العمر الزمني ودرجة اإلعاقة ، مما يدل على التجانس بينهما 

. مــن خــالل اختبــار الــذكاء المصــور )  ٨٠ – ٩٠( نســبة ذكــائهم بــين تــراوح ت -٣
 . ي صالح أحمد ذك/ إعداد 

مــن مســتوى اجتمــاعي اقتصــادي متوســط ، وذلــك مــن خــالل اإلطــالع ينحـدرون  -٤
 . على ملفات الطالب بالمدرسة لتحديد مستوى تعليم الوالدين ووظائفهم 

  : مبررات اختيار العينة 
تــم اختيــار العينــة مــن مرحلــة المراهقــة ألنهــا المرحلــة التــي يــزداد فيهــا الشــعور  -١

 .بضغط الحاجات 

ختيـــار الباحـــث لهـــذه المرحلـــة انطالقـــًا مـــن البحـــوث والدراســـات ويرجـــع ا
الســـابقة ، فقـــد أشـــارت تلـــك الدراســـات إلـــى ارتبـــاط الحاجـــات بالضـــغوط بصـــورة 
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 .Reddy, et alردي وآخـرين ( واضـحة فـي مرحلـة المراهقـة كمـا فـي دراسـات 
؛ هـــاري  ١٩٩٢:  Patterson & Schmidt؛ باترســـون وشـــمدت  ١٩٩١:

O'Hare  :؛ اســتنبرج وآخــرين  ١٩٩٨Steinberg, et al.  :؛ يــنج ١٩٩٨
 Minchom, et؛ ومينكـوم وآخـرين  ٢٠٠١:  Yung & Comeauوكـومي 

al.  :٢٠٠٣ . (  
ــــــب  -٢   روعــــــي اختيــــــار طــــــالب مــــــن الجنســــــين لبحــــــث الفــــــروق بينهمــــــا فــــــي ترتي

 .الحاجات ، ودرجة الشعور بالضغوط 
  

  : أدوات الدراسة : ثانياً 
أدوات ضبط العينة ، أدوات قياس المتغيرات ، وفيما : إلى تنقسم أدوات الدراسة   

  : يلي وصفًا لكل منهما 
  : أدوات ضبط العينة ) أ(

تــم تجــانس عينــة الدراســة الحاليــة مــن الــذكور واإلنــاث مــن حيــث العمــر والــذكاء   
  : والمستوى االجتماعي االقتصادي من خالل 

  الباحث /  إعداد  . استمارة بيانات خاصة بالمراهق األصم  -
وهـــي اســـتمارة لجمـــع البيانـــات عـــن الطـــالب مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى ملفـــات 

: الطالب بالمدرسة ، وقد صـممت هـذه االسـتمارة مـن أجـل ضـبط العينـة وتشـتمل علـى 
االســـــم ، العمـــــر ، النـــــوع ، المســـــتوى الدراســـــي ، ترتيبـــــه المـــــيالدي ، حالتـــــه الجســـــمية 

يمهم ، ونســـــبة الـــــذكاء ، ودرجـــــة الفقـــــدان والصـــــحية ، وظيفـــــة األب واألم ومســـــتوى تعلـــــ
الســـمعي بالديســـيبل ، تـــاريخ التطبيـــق ، وقـــد صـــممت هـــذه االســـتمارة مـــن أجـــل تحقيـــق 

  . التجانس بين أفراد العينة في العمر الزمني ، درجة اإلعاقة ، ونسبة الذكاء 
  )١٩٧٨(أحمد ذكي صالح / إعداد       . اختبار الذكاء المصور  -

ـــام الباحـــث باســـتخد   ـــار الـــذكاء المصـــور ( ام ق ـــة حتـــى ) اختب فـــي الدراســـة الحالي
يتحقق من التجانس بين أفراد العينة في متغير الذكاء ، ويهدف هذا االختبار إلى تقدير 
القــدرة العقليــة العامــة لــدى األفــراد فــي األعمــار مــن ســن الســابعة إلــى الثامنــة عشــرة ومــا 

ن مجموعـــة األشـــكال وانتقـــاء الشـــكل بعـــدها ، وهـــو يعتمـــد أصـــًال علـــى إدراك العالقـــة بـــي
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المختلف بين وحدات المجموعة ، ويتميز بكونه اختبار غير لفظي ال يعتمـد علـى اللغـة 
وبالتالي يمكن تطبيقه دون اعتبار للمسـتوى الثقـافي للفـرد ، كمـا يصـلح لالسـتخدام عبـر 

ه فــي مرحلــة زمنيــة كبيــرة وبــذلك يناســب عينــة البحــث الحــالي وقــد حســبت معــامالت ثباتــ
وهــــي معــــامالت ثبــــات مرضــــية  ٠.٨٥ – ٠.٧٥كثيــــر مــــن الدراســــات وتراوحــــت بــــين 

وموثــوق بهــا ، كمــا يتمتــع بدرجــة مناســبة مــن الصــدق ، حيــث حســبت معــامالت صــدقه 
  . بطرق عديدة أكدت أن االختبار صادق في قياس القدرة العقلية العامة 

  

  : أدوات القياس ) ب(
  : وات التالية الدراسة الحالية األدفي استخدمت 

  . الباحث / إعداد   . مقياس الحاجات النفسية لدى المراهقين الصم  -١
  . الباحث / إعداد     .مقياس الضغوط لدى المراهقين الصم  -٢

  : ولبناء هذين المقياسين قام الباحث باتباع الخطوات التالية 
  .لضغوط اإلطالع على بعض المقاييس التي أجريت في مجال الحاجات النفسية وا) أ  
  . الدراسة االستطالعية للمقياسين ) ب 
  . وضع الصورة المبدئية للمقياسين ) ج 
  . تقنين المقياسين ) د  
  . الصورة النهائية للمقياسين ) ھـ 

  : وفيما يلي شرح للخطوات السابقة بالنسبة لكل مقياس 
  : مقياس الحاجات النفسية  -١
  : ت في مجال الحاجات النفسية اإلطالع على بعض المقاييس التي أجري -أ

  : تنحصر المصادر التي اعتمد عليها الباحث في تصميم هذا المقياس في مصدرين 
  اإلطالع على التراث السيكولوجي والدراسات المتاحة في مجال الحاجات النفسية : األول 
  : اإلطالع على عدد من المقاييس في مجال الحاجات النفسية ، ومنها : الثاني 

  

  ) ١٩٨٧(أنور محمد الشرقاوي / إعداد    . استبيان الحاجات النفسية للشباب  -١
الحاجـــة إلـــى إشـــباع النـــواحي : يتكـــون هـــذا االســـتبيان مـــن خمـــس حاجـــات هـــي   

الحاجـة إلـى اإلنجـاز وتحقيـق  –الحاجة إلى التفاعل واالحتكاك باآلخرين  –االقتصادية 
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وقـــد . الحاجـــة إلـــى الثقافـــة والمعرفـــة  –الحاجـــة إلـــى تحقيـــق مكانـــة اجتماعيـــة  –الـــذات 
عبــارة بواقــع تســع عبــارات لكــل حاجــة مــن الحاجــات النفســية ،  ٤٥تكــون االســتبيان مــن 

ال  –إلى حـد مـا  –نعم : ويطلب من الفرد أن يحدد استجابته ألحد اختيارات ثالثة هي 
 .  
    . مقياس إشباع األسرة لحاجات المراهق  -٢

  ) ١٩٩٤(محمد الظريف سعد وعبدالرحمن سيد سليمان / إعداد                    
 –الحاجـة إلــى التقـدير االجتمــاعي : يتكـون هـذا المقيــاس مـن ســت حاجـات هــي   

الحاجــة إلــى  –الحاجــة إلــى االنتمــاء  –الحاجــة إلــى التــرويح  –الحاجــة إلــى االســتقالل 
لك بواقـع سـبع عبارة وذ ٤٢وقد تكون المقياس من . الحاجة إلى األمن  –تحقيق الذات 

  . عبارات لكل حاجة من الحاجات الست التي يتضمنها المقياس 
  ) ١٩٩٨( Paykelبايكل / إعداد            . مقياس الحاجات لألطفال  -٣

الحاجـة إلـى  –الحاجـة إلـى الرعايـة : يتكون هذا المقياس مـن أربـع حاجـات هـي   
مفردة بواقع  ٢٠المقياس من وتكون . الحاجة إلى األمن  –الحاجة إلى الحب  –التقبل 

  . خمس مفردات لكل حاجة من الحاجات األربع التي يقيسها المقياس 
    . مقياس الحاجات النفسية في ضوء نظرية موراي  -٤

  ) ١٩٩٨(محمد السيد عبدالرحمن / إعداد                                          
مــن الحاجــات النفســية التــي  تهــدف عناصــر المقيــاس أو فقراتــه إلــى تقــدير عــدد  

ن ، وكيفيـــة ظهورهـــا وتأثيرهـــا فـــي الســـلوك ، وقـــد تكـــون و حـــددها مـــوراي وزمـــالؤه البـــاحث
الحاجـة لالسـتقالل  –الحاجـة للتبعيـة  –الحاجـة للسـيطرة : حاجـة هـي  ٢٢المقياس مـن 

الحاجة  -الذاتية  –الحاجة لإلنجاز  –الحاجة للدونية واالستسالم  –الحاجة للعدوان  –
الحاجـة  –الحاجـة للعـب  –الحاجة لالسـتعراض  –الحاجة لالستمتاع الحسي  –للجنس 

 –الحاجــة للمعاضــدة  –الحاجــة للمســاعدة  –النرجســية  –الحاجــة لالنعــزال  –لالنتمــاء 
الحاجـة  –الحاجة إلى تجنـب المذلـة واإلحسـاس بالـذنب  –الحاجة لتجنب اللوم والتوبيخ 
الحاجـــة إلـــى  –) التبريـــر ( ة للـــدفاع عـــن الـــنفس الحاجـــ –إلـــى تجنـــب مـــا يحـــط القـــدر 

عبــارة وذلــك ) ١٣٢(وقــد تكــون المقيــاس مــن . الحاجــة إلــى تجنــب األذى  –التعــويض 
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بواقــع ســت عبــارات لكــل حاجــة مــن الحاجــات االثنــين والعشــرين التــي يقيســها المقيــاس ، 
  ) . نادرًا  –أحيانًا  –دائمًا ( ويقوم المفحوص باختيار إجابة من بين ثالث إجابات 

ومن المالحظ على هذه المقـاييس أنهـا تقـيس الحاجـات النفسـية لـدى األطفـال أو   
مقيـاس يقـيس الحاجـات  –في حـدود علـم الباحـث  –المراهقين من السامعين ، وال يوجد 

النفســية لــدى المــراهقين الصــم ، األمــر الــذي يجعــل مــن إعــداد مقيــاس يناســب المراهــق 
  . من إدراكها والسعي حثيثًا نحوها والعمل على تحقيقها األصم المصري غاية البد 

  : الدراسة االستطالعية للمقياس  -ب
) التـــراث الســـيكولوجي(أجـــرى الباحـــث دراســـة اســـتطالعية لـــربط الجانـــب النظـــري   

بـــالواقع العملـــي فـــي ميـــدان اإلعاقـــة الســـمعية ، ومـــن ثـــم قـــام الباحـــث بإعـــداد عـــدد مـــن 
بهــــدف الكشــــف عــــن الحاجــــات النفســــية ) صــــورة أ ، ب ال( االســــتمارات االســــتطالعية 

األكثــــر تــــأثيرًا علــــى المراهــــق األصــــم ، والوصــــول إلــــى أبعــــاد المقيــــاس ، وبيــــان تلــــك 
  : االستمارات على النحو التالي 

وهــــي خاصــــة بالســــادة المدرســــين وعــــدد مــــن األخصــــائيين النفســــيين :  )أ(الصــــورة  -
مع بالزقـازيق ، ومدرسـة األمـل للصـم واالجتماعيين بمدرسة األمل للصم وضعاف الس

وضعاف السمع بديرب نجم ، وذلك لقربهم ومعايشتهم اليوميـة لـذوي اإلعاقـة السـمعية 
، ومن ثم فهم أجدر من غيـرهم علـى التعـرف علـى احتياجـات األصـم ، وذلـك يسـاعد 

  . إلى حد كبير في تحديد أبعاد المقياس وصياغة مفرداته 
التالميــذ الصــم ، وقــد تــم تطبيقهــا خــالل عــدة مقــابالت وهــي خاصــة ب:  )ب(الصــورة  -

طالــب وطالبــة تتــراوح ) ٣٠(شخصـية مــع عينــة عشــوائية مــن المـراهقين الصــم عــددهم 
  ســــــــــــنة ، وكانــــــــــــت تــــــــــــدور هــــــــــــذه المقــــــــــــابالت ) ١٨ – ١٤(أعمــــــــــــارهم مــــــــــــا بــــــــــــين 
وجماعة األقران ، والمدرسـة ، والكتـب ، " األب واألم واألخوة " حول عالقتهم بأسرهم 

  : ومن أهم العبارات التي خرج بها الباحث من هذه المقابالت هي … 
  . أشعر باألمن مع والدّي *     . أرغب في التحدث مع السامعين * 
  . أحب الرسم باأللوان *     . أشعر باألمن والحب مع أقراني الصم * 
  . أحب تكوين صداقات جديدة *         . أحب الكتب المصورة * 
  . أحب اللعب مع زمالئي *     لرحالت المدرسية أحب االشتراك في ا* 
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  . أحب تعلم بعض المهن *   أحب أن تتضمن الدروس التدريب على المهنة * 
ثــم تــم تحليــل ) الصــورة أ ، ب ( وبعــد ذلــك تــم جمــع اســتمارات اســتطالع الــرأي 

اإلجابـــات وحصـــر األبعـــاد الرئيســـية للحاجـــات النفســـية لـــدى المراهـــق األصـــم ، وهكـــذا 
الدراستين النظرية واالستطالعية عن أربعة أبعاد للحاجات النفسية لدى المراهـق أسفرت 

  : األصم ، وهي 
  . الحاجات االنفعالية  -٢    . الحاجة إلى التواصل  -١
 . تأهيلية التعليمية الالحاجات  -٤    . الحاجات االجتماعية  -٣

  : وضع الصورة المبدئية للمقياس  -ج
  : للمقياس قام الباحث بإجراء العمليات التالية للوصول إلى الصورة المبدئية   

  : تحديد أبعاد المقياس  -١
بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق اســـتطاع الباحـــث وضـــع مجموعـــة مـــن التعريفـــات الخاصـــة   

  : بالحاجات النفسية لدى المراهق األصم وأبعادها على النحو التالي 
وعدم االتزان النفسي  حالة من التوتر: "  الحاجات النفسية لدى المراهق األصم هي -

يشعر بها األصم بسبب فقدان شيء معين يعتبر فـي نظـره ضـروريا التزانـه النفسـي ، 
وهــذه الحالــة تدفعــه إلــى النشــاط واالســتمرار فيــه حتــى يحصــل علــى مــا ينقصــه ويشــبع 

  " .النفسي وهدوءه حاجته فيعود إليه توازنه 
  : الحاجة إلى التواصل : البعد األول  -

هو حاجة األصم إلى تبادل األفكار والمعلومات مع أقرانه الصم ومع  التواصل"   
  "السامعين ، وهو عملية نشطة تشتمل على إرسال واستقبال الرسائل وتفسيرها 

  : الحاجات االنفعالية : البعد الثاني  -
هي تلك الحاجات التي ترتبط بنمو مفهوم الذات لألصم وتقـديره لذاتـه ، وتقبلـه "   

  " . جته إلى األمن والحب ، ومن ثم بتوافقه الشخصي واالجتماعي لها ، وحا
  : الحاجات االجتماعية : البعد الثالث  -

هــــي تلــــك الحاجــــات التــــي تــــرتبط بحاجــــة األصــــم إلــــى التفاعــــل االجتمــــاعي ، "   
  " . وحاجته إلى اللعب والصداقة ، واالندماج والمشاركة في أنشطة المجتمع بكفاءة 

  : تأهيلية التعليمية الالحاجات : البعد الرابع  -
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هي تلك الحاجات التي تتعلـق بثقافـة األصـم ووسـائل تعليمـه وتدريبـه ، ودراسـة "   
قدراتـــه والعمـــل علــــى تنميتهـــا حتــــى يحقـــق أكبـــر نفــــع ممكـــن فــــي الجوانـــب االجتماعيــــة 

  " . والشخصية والبدنية واالقتصادية 
  

  : صياغة عبارات المقياس  -٢
ـــ   َن المقي عبـــارة تـــم توزيعهـــا علـــى أبعـــاد ) ٦٠(اس فـــي صـــورته المبدئيـــة مـــن َتَكـــوَّ

عبارة لكل ُبعد ، وروعي عنـد إعـداد وصـياغة العبـارات مـا ) ١٥(المقياس األربعة بواقع 
  : يلي 
أن تكــون األلفــاظ والعبــارات بســيطة وســهلة وليســت غريبــة أو غامضــة بالنســبة ) أ ( 

  . اإلشارة  ألفراد العينة حتى يسهل ترجمتها لألصم بلغة
صياغة العبارات بصـورة واضـحة ، ال تتضـمن إال معنـى واحـد حتـى ال يحـدث ) ب(

  . سوء فهم لدى المفحوصين عند االستجابة للمفردة 
  .أن تكون العبارة قصيرة ليسهل فهمها مباشرة والتعبير عنها بلغة اإلشارة  )ج(
  

  : العرض على المحكمين  -٣
محكمــًا مــن أســاتذة علــم )  ١٤( دئيــة علــى تــم عــرض المقيــاس فــي صــورته المب  

ُكليتـي التربيـة جامعـة الزقـازيق والمنصـورة ، وذلـك إلبـداء الـرأي النفس والصحة النفسية بِ 
  : من حيث 

  . مدى انتماء العبارات للتعريف اإلجرائي الخاص بالُبعد الذي تنتمي إليه  -١
 . مدى انتماء العبارات للهدف من المقياس  -٢

 . الحاجات النفسية مع الهدف من المقياس مدى اتفاق أبعاد  -٣

 . تحديد ما إذا كانت العبارات تنتمي للُبعد أو ال تنتمي  -٤

 

 .إضافة أي عبارات جديدة يرون ضرورة إضافتها  -٥

 . حذف أي عبارات يرون ضرورة حذفها  -٦

 . تعديل الصياغة اللفظية لبعض العبارات  -٧

 .  مدى مناسبة العبارات لعمر العينة موضوع الدراسة -٨
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وقام الباحث بحساب التقدير الكمي والكيفي لالسـتجابات ، وتـم ذلـك علـى النحـو 
  : التالي 

  : التقدير الكمي ) أ(
الباحث بتفريغ آراء السادة المحكمين ، وتم استبعاد العبارات التـي قلـت نسـبة قام 

  ) .  ٪ ٨٠( االتفاق عليها عن 
  

  ) ٣( جدول 
  في مقياس الحاجات النفسية  ذفهاالعبارات التي اتفق المحكمون على ح

  

 الُبعد الذي حذفت منه العبارات المحذوفة  م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩ 

  تي باآلخرين عالقات سطحية عالقا
  أحب أن أتواصل مع الجنس اآلخر 

  أشعر بالدونية وعدم األمن بسبب اإلعاقة 
  استمتع بشراء أدواتي المدرسية بنفسي
  أقدر ذاتي عندما ال أضايق اآلخرين 

  أنا راٍض عن نفسي رغم اختالفي عن الناس
  أشارك زمالئي الصم في التخطيط للمستقبل 

  لدراسة ألنه يشعرني باالستقرار المادي أحب العمل بعد ا
 أفكر كثيرًا في اختيار مهنة المستقبل 

  التواصل
  التواصل

  الحاجات االنفعالية
  الحاجات االنفعالية
  الحاجات االنفعالية
  الحاجات االنفعالية

  تأهيليةالتعليمية الالحاجات 
  تأهيليةالتعليمية الالحاجات 
 تأهيليةالتعليمية الالحاجات 

  

  : التقدير الكيفي ) ب(
ــاًء علــى آراء الســادة    قــام الباحــث بــإجراء التعــديالت وصــياغة بعــض العبــارات بن

  المحكمين والمراجعة النهائية للمفردات
  
  
  
  ) ٤( جدول 
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  في مقياس الحاجات النفسية ق المحكمون على تعديلهاالعبارات التي اتف
  

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل م
الُبعد الذي 
تنتمي إليه

١  
٢  
٣  

  
٤  

  
٥  

  
٦  
٧  

  
٨  

  
٩  

  
١٠

  أشعر بالرغبة الشديدة لفهم اآلخرين 
  أواجه صعوبة في التحاور مع السامعين 

أحـــب فعـــل األشـــياء التـــي تثيـــر حـــب 
  اآلخرين لي 

أشــــــعر بالراحــــــة عنــــــدما انضــــــم إلــــــى 
  ران الصم مجموعة من األق

أفرح كثيرًا عندما تشركني أسرتي فـي 
  الحفالت 

  أحاول تخفيف آالم اآلخرين 
أشــعر بالســعادة عنــدما تأخــذني أمــي 

  لزيارة أقاربي
أفــرح عنـــدما يســاعدني اآلخـــرون فـــي 

  مواجهة مشكالتي 
أحــب تعلــم بعــض المهــن عــن طريــق 

  لعب األدوار 
أحتاج أن أفهم ما يدور فـي المجتمـع 

 من أحداث 

  أشعر برغبة في فهم اآلخرين 
  حدث مع السامعين أرغب في الت

أثق بنفسي عندما أفعـل أشـياء تجلـب 
  لي حب اآلخرين 

أشــــــعر بالراحــــــة عنــــــدما انضــــــم إلــــــى 
  أقراني من الصم 

أفــــــرح عنــــــدما يــــــدعوني النــــــاس إلــــــى 
  حفالتهم

  أشارك اآلخرين آالمهم 
أشــــعر بالســــعادة عنــــدما أقــــوم بزيــــارة 

  أقاربي 
أفـــــرح عنـــــدما أســـــاعد اآلخـــــرين فـــــي 

  مواجهة مشكالتهم 
علــم بعــض المهــن عــن طريــق أحــب ت

  عمل مسرحية أو مشاهدة فيلم 
أتمنى أن تتضمن الدروس موضـوعات 

 تخص حياتنا في المجتمع 

  التواصل 
  التواصل 
  انفعالية 

  
  انفعالية 

  
  اجتماعية

   
  اجتماعية

  اجتماعية 

   
  اجتماعية

   
  تعليمية

   
 تعليمية

  

عبــارات بنــاًء علــى مــا أســفر ) ١٠(عبــارات وتعــديل ) ٩(أنــه تــم حــذف ممــا ســبق يتضــح 
عبارة ، وهذا ما يوضحه تفصيليًا ) ٥١(عنه التحكيم ، وبذلك بلغ عدد عبارات المقياس 

  : الجدول التالي 
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  ) ٥( جدول 

  مقياس الحاجات النفسية أرقام العبارات المستبعدة والمعدلة والمستبقاة من 
  )الصورة الخاصة بالمحكمين ( لدى المراهق األصم 

 األبعادم
أرقام 

العبارات 
المستبعدة

أرقام 
العبارات 
 المعدلة

عدد 
العبارات 
المستبعدة

عدد 
العبارات 
 المعدلة

العبارات 
المستبقاة

١ 
٢ 
٣ 
٤

  الحاجة إلى التواصل
  الحاجات االنفعالية 
  الحاجات االجتماعية 

تأهيليةالتعليمية الالحاجات 

٨،  ٦  
١٥،  ٩،  ٨،  ٣  

  ـ
١٥،  ١١،  ٧ 

٩،  ١   
١٤،  ١٢   
١٤،  ١٢،  ٩،  ٧  

١٠،  ٩  

٢  
٤  
  ـ
٣ 

٢  
٢  
٤  
٢ 

١١  
٩  
١١  
١٠ 

  

  : تحديد نوع االستجابة وطريقة التصحيح  -٤
أنســب الطــرق فــي تقــدير اســتجابة المفحوصــين ،  Likertتعتبــر طريقــة ليكــرت   

اإلجابـــة مـــن أقصـــى درجـــات الموافقـــة إلـــى أقصـــى درجـــات الـــرفض ، حيـــث تتـــدرج فيهـــا 
وتتدرج طريقة ليكرت على خمس مستويات ، وقـد اسـتخدم الباحـث ثالثـة مسـتويات فقـط 
لتســـهيل اســـتجابة المفحـــوص لهـــا بمـــا يـــتالئم مـــع طبيعـــة األصـــم حيـــث توصـــيل العبـــارة 

  نادراً     أحيانًا     دائمًا   : االستجابة      : باإلشارة ، وهي 
  ١     ٢      ٣ : الدرجة      

أمام اختيار من الثالثة اختيارات ، ثم تجمع درجات البنود )  ( فيضع الطالب عالمة 
وتعتبر الدرجة اإلجمالية هي درجة الفرد في الحاجات النفسية ، وتعبـر الدرجـة المرتفعـة 

ضـة عـن عن مستوى مرتفع في إشباع الحاجات النفسية ، في حـين تعبـر الدرجـة المنخف
  . مستوى منخفض في إشباع الحاجات النفسية 

  

  : مفتاح تصحيح المقياس  -٥
قــام الباحــث بترتيــب عبــارات المقيــاس ترتيبــًا دائريــًا ، بحيــث تكــون العبــارة األولــى   

( ، والعبــارة الثانيــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد الثــاني ) التواصــل ( مــن البعــد األول 
العبــارة الثالثــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد الثالــث ، والعبــارة ، و ) الحاجــات االنفعاليــة 
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الرابعــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد الرابــع ، والعبــارة الخامســة هــي العبــارة الثانيــة مــن 
  . حتى نتجنب معرفة المفحوص باتجاه البنود في المقياس ... البعد األول ، وهكذا 

  

  : تقنين المقياس ) د(

مـن المـراهقين الصـم جريب المقياس في صورته األولية على عينـة قام الباحث بت  
سـنة بمدرسـة األمـل ) ١٨:  ١٤(طالب وطالبة ، تتراوح أعمـارهم مـا بـين ) ٣٠(وقوامها 

للصـــم وضـــعاف الســـمع بالزقـــازيق ممـــن تنطبـــق علـــيهم شـــروط الدراســـة ، وذلـــك بغـــرض 
ثبــات المقيــاس ، وتــم معرفــة مــدى فهــم أفــراد العينــة لعبــارات المقيــاس ولحســاب صــدق و 

  : حساب صدق وثبات المقياس بالطرق اآلتية 
  : صدق المقياس : أوالً 

  : من صدق المقياس بعدة طرق منها  تم التحقق
  ) : المنطقي ( صدق المحتوى ) أ(

يهــدف هــذا النــوع مــن الصــدق إلــى التعــرف علــى مــدى تمثيــل المقيــاس للميــدان   
اغة عبــارات المقيــاس علــى مــا تــم جمعــه مــن الــذي يقيســه ، فقــد اعتمــد الباحــث فــي صــي

اإلطار النظري للمقياس ، والدراسة االستطالعية ، والمالحظـة والمقـابالت التـي قـام بهـا 
  . للطالب الصم حتى تتناسب العبارات مع ما وضعت لقياسه 

  : الصدق الظاهري ) ب(
محكمـــًا مـــن أعضـــاء ) ١٤(لتحقيــق الصـــدق الظـــاهري اعتمـــد الباحــث علـــى رأي   

والــذين بكليتــي التربيــة جامعــة الزقــازيق والمنصــورة هيئــة التــدريس بقســم الصــحة النفســية 
اتفقوا على أن عبارات المقياس متصلة باألبعاد التي يقيسها ، إلى جانـب مـا أسـفر عنـه 

طالـــب وطالبـــة مـــن معرفـــة مـــدى ) ٣٠(التجريـــب المبـــدئي للمقيـــاس علـــى عينـــة قوامهـــا 
فحوصـــين ، ومـــدى  فهمهـــم للعبـــارات ، ومـــدى تناســـب وضـــوح العبـــارات والتعليمـــات للم

  . العبارات لعمر العينة ، وأنسب اإلشارات المعبرة عن العبارات ومعناها 
  : االتساق الداخلي ) ج(

يعتمد صدق المقياس اعتمادًا مباشرًا علـى صـدق مفرداتـه ، وذلـك ألن أي زيـادة   
يقـــاس صـــدق المفـــردات فـــي صـــدق المفـــردات تـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي صـــدق المقيـــاس ، و 

بحساب معامالت ارتباطها بـالميزان داخليـًا وهـو يسـمى باالتسـاق الـداخلي للمقيـاس ألنـه 
  . يقيس مدى تماسك المفردات بمقياسها 
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االتســاق الــداخلي للمقيــاس ومعامــل ارتبــاط كــل عبــارة مــن )  ٦( ويوضــح جــدول   
  . عبارات المقياس ومستوى داللتها 

  ) ٦( جدول 
  اخلي لمقياس الحاجات النفسيةاالتساق الد

 البعد
رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 البعد
رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 البعد األول
الحاجة 

ى إل
 التواصل

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣ 

٠.٤٠  
٠.٢١  
٠.٢٨  
٠.٢٤  
٠.٤٢  
٠.٤١  
٠.٢٢  
٠.٣١  
٠.٠٤  
٠.٥٧  
٠.١٧  
٠.٣١  
٠.٥٦ 

٠.٠١  
 غير دالة 
٠.٠٥  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠٥  

 غير دالة 
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠٥  
٠.٠١ 

البعد 
  الثاني

الحاجات 
االنفعالية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١ 

٠.٤٨  
٠.٥٠  
٠.٣٥  
٠.١٩  
٠.٥٠  
٠.٤٢  
٠.٣٣  
٠.٢٩  
٠.٢٧  
٠.٣٧  
٠.١٧  
 

٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠٥  

 غير دالة 
٠.٠١  

 غير دالة 
 

البعد 
  الثالث

الحاجات 
االجتماعية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  

٠.٢٢  
٠.١٣  
٠.١٣  
٠.٥٢  
٠.٢٤  
٠.٥٨  
٠.٥٢  
٠.٣٨  
٠.٢٩  
٠.٥٢  
٠.٦٠  
٠.٤٩  
٠.١١  

  غير دالة
 غير دالة 
 غير دالة 
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 

البعد 
  الرابع

احتياجات 
تعليمية 
 تأهيلية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢ 

٠.٣٣  
٠.٤٠  
٠.٣٢  
٠.٣٠  
٠.٣٥  
٠.٥٤  
٠.٢٤  
٠.٢٩  
٠.٣٦  
٠.٦٠  
٠.٥٠  
٠.٣٨  
 

٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
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١٤  
١٥ 

٠.٥٦  
٠.٢٦ 

٠.٠١  
غير دالة 

  
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

  فـــــي البعـــــد األول ، والمفـــــردات رقـــــم )  ١٣،  ١٠،  ٦،  ٥،  ١( أن المفـــــردات رقـــــم * 
ـــم )  ١٠،  ٦،  ٥،  ٢،  ١(  ـــاني ، والمفـــردات رق ،  ٨،  ٧،  ٦،  ٤( فـــي البعـــد الث
،  ١٠،  ٩،  ٦،  ٢( فـــي البعـــد الثالـــث ، والمفـــردات رقـــم )  ١٤،  ١٢،  ١١،  ١٠
  ] .  ٠.٠١كلها دالة عند مستوى [ في البعد الرابع )  ١٢،  ١١

  

)  ٨،  ٧،  ٣( في البعد األول ، والمفردات رقم )  ١٢،  ٨،  ٣( مفردات رقم أما ال* 
  فــــــــي البعــــــــد الثالــــــــث ، والمفــــــــردات رقــــــــم ) ٩(فــــــــي البعــــــــد الثــــــــاني ، والمفــــــــردة رقــــــــم 

  ] .  ٠.٠٥كلها دالة عند مستوى [ في البعد الرابع )  ٨،  ٥،  ٤،  ٣،  ١( 
  

فــــــــي البعــــــــد األول ، )  ١١،  ٩،  ٧،  ٤،  ٢( أخيــــــــرًا ُوجــــــــد أن المفــــــــردات رقــــــــم و * 
 ٥،  ٣،  ٢،  ١( في البعد الثاني ، والمفردات رقـم )  ١١،  ٩،  ٤(  والمفردات رقم

] كلها غير دالـة [ في البعد الرابع ) ٧(في البعد الثالث ، والمفردة رقم )  ١٥،  ١٣، 
مـــن المقيـــاس لعـــدم عبـــارة ) ١٥(وعـــددها ، وقـــد قـــام الباحـــث باســـتبعاد هـــذه المفـــردات 

مفردة ، ويتضح ذلك في الصـورة ) ٣٦(داللتها ، وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس 
  . ) "١"الملحق ( النهائية للمقياس 

  : حساب الصدق العاملي ) د(
بعــــد أن قــــام الباحــــث بحســــاب صــــدق المفــــردات عــــن طريــــق االتســــاق الــــداخلي   

  . ملي لحساب صدق المقياس ككل وهي الصدق العا ىاستخدم الباحث طريقة أخر 
  . الصدق العاملي ألبعاد مقياس الحاجات النفسية )  ٧( ويوضح جدول 

  ) ٧( جدول 
  الصدق العاملي ألبعاد مقياس الحاجات النفسية

 االشتراكيات التشبعات األبعاد 

  الحاجة إلى التواصل  - ١
 الحاجات االنفعالية  - ٢

 الحاجات االجتماعية  - ٣

٠.٧٨  
٠.٦٨  
٠.٨٠  

٠.٦١  
٠.٤٦  
٠.٦٣  
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 ٠.٥٣ ٠.٧٣ حتياجات تعليمية تأهيلية ا - ٤

 ٢.٢٤الجذر الكامن 

 ٥٥.٨٩نسبة التباين 

  يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد المقياس تتشبع على عامل عام واحد 
، مما يعني أنها تقيس متغير واحد وهو الحاجات النفسية للمراهقين  ٪ ٥٥.٨٩بنسبة تباين مقدارها 

  .الصم 
  

  :ثبات المقياس : ثانياً 
تــم حســاب معامــل ثبــات المقيــاس بطريقــة إعــادة تطبيــق االختبــار بفاصــل زمنــي   

قدره أسبوعان ، وروعي أن تكون ظروف التطبيق قريبـة مـن المـرة األولـى إلـى حـد مـا ، 
  . معامالت ثبات مقياس الحاجات النفسية ) ٨(ويوضح الجدول 

  ) ٨( جدول 
  التطبيق معامالت ثبات مقياس الحاجات النفسية بطريقة إعادة

  

 مستوى الداللة  معامل الثبات أبعاد المقياس  م

١  
٢  
٣  
٤ 

  الحاجة إلى التواصل 
  الحاجات االنفعالية 

  الحاجات االجتماعية 
 احتياجات تعليمية تأهيلية 

٠.٦٧  
٠.٧٨  
٠.٧٤  
٠.٧٥ 

٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١ 

  ٠.٨٣  الدرجة الكلية

  

  : ما يلي ) ٨(يتضح من جدول 
 – ٠.٦٧( ت أبعــــاد المقيــــاس بطريقــــة إعــــادة التطبيــــق تراوحــــت بــــين أن معــــامالت ثبــــا

وكلهــا قــيم مرتفعــة )  ٠.٨٣( وبلــغ معامــل ثبــات الدرجــة الكليــة للمقيــاس إلــى )  ٠.٧٨
  . وتدل على تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات 

  

  : الصورة النھائية للمقياس ) ھـ(
، وذلــك بعــد أن تــم " ) ١"حــق المل( تــم الوصــول إلــى الصــورة النهائيــة للمقيــاس   

، لقياسـها حذف العبارات التي اتفق المحكمون على عدم انتمائهـا لألبعـاد التـي وضـعت 
وكــذلك َبعــد حــذف العبــارات التــي أســفر حســاب معــامالت االرتبــاط علــى عــدم انتمائهــا 
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لألبعــــاد النخفــــاض ارتباطهــــا بالدرجــــة الكليــــة للُبعــــد الــــذي تنتمــــي إليــــه ، وبــــذلك أصــــبح 
  : عبارة مقسمة على أربعة أبعاد كالتالي ) ٣٦(ياس في صورته النهائية يتضمن المق

  عبارة ) ٨(ويتضمن     الحاجة إلى التواصل : الُبعد األول 
  عبارة ) ٨(ويتضمن     الحاجات االنفعالية : الُبعد الثاني 
  عبارة ) ٩(ويتضمن     الحاجات االجتماعية : الُبعد الثالث 
  عبارة ) ١١(ويتضمن   تأهيلية التعليمية الجات الحا: الُبعد الرابع 

ثم قام الباحث بترتيب عبارات المقياس ترتيبًا دائريًا ، وفيمـا يلـي مفتـاح تصـحيح مقيـاس 
  : الحاجات النفسية لدى المراهق األصم وفقًا للصورة النهائية 

  ) ٩( جدول 
  مفتاح تصحيح مقياس الحاجات النفسية لدى المراهق األصم

  

 أرقام العبارات األبعاد م
عدد 
العبارات

ل درجات ك
 ُبعد

  
١  
٢  
٣  
٤ 

  
  الحاجة إلى التواصل 
  الحاجات االنفعالية 

  الحاجات االجتماعية 
ــــــــــــــــــة الالحاجــــــــــــــــــات  تعليمي

 تأهيلية ال

  
٢٩،  ٢٥،  ٢١،  ١٧،  ١٣،  ٩،  ٥،  ١   
٣٠،  ٢٦،  ٢٢،  ١٨،  ١٤،  ١٠،  ٦،  ٢  
٣٣،  ٣١،  ٢٧،  ٢٣،  ١٩،  ١٥،  ١١،  ٧،  ٣   
٣٤،  ٣٢،  ٢٨،  ٢٤،  ٢٠،  ١٦،  ١٢،  ٨،  ٤ 
 ،٣٦،  ٣٥ 

  
٨  
٨  
٩  
١١ 

       *  
٢٤ – ٨   
٢٤ – ٨   
٢٧ – ٩   
٣٣ – ١١ 

  . أعلى درجة للُبعد    أقل درجة للُبعد  *     
  

  :مقياس الضغوط   -٢
  :لبناء المقياس قام الباحث باتباع الخطوات التالية   

  : التي أجريت في مجال الضغوط اإلطالع على بعض المقاييس  -أ
  : تنحصر المصادر التي اعتمد عليها الباحث في تصميم هذا المقياس في مصدرين 

  . اإلطالع على التراث السيكولوجي والدراسات المتاحة في مجال الضغوط : األول 
  : اإلطالع على عدد من المقاييس في مجال الضغوط ، ومنها : الثاني 
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  ) ١٩٨٩(حسن مصطفى / إعداد           . حداث الحياة استبيان ضغوط أ -١
العمــــل : مجــــاالت لألحــــداث الضــــاغطة هــــي ) ٨(يتكــــون هــــذا االســــتبيان مــــن   

والدراسة ، الناحية المادية ، الناحية الصحية ، المنزل والحياة األسرية ، الزواج والعالقة 
صـداقة والعالقـات بالجنس اآلخر ، الضغوط الوالدية ، األحـداث الشخصـية ، ضـغوط ال

بنـد ، وتـم تطبيـق المقيـاس علـى عينـات ) ١٠٠(باآلخرين ، وكان االسـتبيان يتكـون مـن 
  . من طالب الجامعة والراشدين 

  

  ) ١٩٩٣(حسن مصطفى / إعداد             . مقياس الضغوط الوالدية  -٢
ضــغوط : ســؤاًال ، تــدور حــول ســبعة أبعــاد هــي ) ٨٦(يتكــون هــذا المقيــاس مــن   
الدة الطفل ، مشكالت نمائيـة وسـلوكية ، ضـغوط عـالج الطفـل ، ضـغوط تعلـيم حمل وو 

والضـــغوط الطفـــل ، ضـــغوط مســـتقبل الطفـــل ، الضـــغوط االنفعاليـــة والتوافـــق األســـري ، 
   .االجتماعية ، وتم تطبيق المقياس على آباء وأمهات األطفال المعاقين عقليًا 

  

  ) ١٩٩٧(ية جميل سم/ إعداد           . مقياس الضغوط األسرية  -٣
: عبــارة مقســمة إلــى أربعــة أبعــاد رئيســية هــي ) ١٠٠(يتكــون هــذا المقيــاس مــن   

ضغوط تتعلق بخصائص االبـن المتخلـف عقليـًا ، ضـغوط تتعلـق بخصـائص الوالـدين ، 
ضــغوط األبنــاء العــاديين ، ضــغوط واقعــة علــى اإلخــوة ، وقــد تــم تطبيــق المقيــاس علــى 

  . فل متخلف عقليًا وٕاخوته العاديين اآلباء واألمهات الذين لديهم ط
  

  )٢٠٠٠(إيمان فؤاد كاشف / إعداد          .   مقياس الضغوط األسرية  -٤
هــو مقيــاس إســقاطي يحــاول الكشــف عــن ديناميــات الفــرد ومشــاعره ، ومــا يــدور   

عبارة ناقصة تعبر عـن ثمانيـة أبعـاد ) ٥٦(داخله من صراع ، ويتكون هذا المقياس من 
ضـغوط مرتبطـة برعايـة الطفـل ، : كل ُبعد سبع عبـارات ، واألبعـاد هـي  ، ويندرج تحت

ضغوط مرتبطة بالعالقـة مـع الـزوج ، ضـغوط مرتبطـة بالعالقـة مـع األبنـاء العـاديين فـي 
األســـرة ، ضـــغوط مرتبطـــة بخصـــائص اإلعاقـــة ، ضـــغوط مرتبطـــة باألعبـــاء الماديـــة ، 

ردود فعــــل اآلخــــرين ، ضــــغوط مرتبطــــة بمســــتقبل الطفــــل المعــــاق ، ضــــغوط مرتبطــــة بــــ
أم لطفـــل معـــاق إمـــا ) ١٠٠(ضـــغوط مجتمعيـــة ، وتـــم تطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة مـــن 

  . إعاقة سمعية أو بصرية أو عقلية 
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ومن المالحظ على هذه المقاييس أنها تقيس الضغوط ومصادرها إما لدى اآلباء   
لـدى إخـوة الطفـل  وٕامـا) سـمعيًا أو بصـريًا أو عقليـًا ( واألمهات الذين لديهم طفل معـاق 

 –فـــي حـــدود علـــم الباحـــث  –المعـــاق ، وبعضـــها خـــاص بـــالمتخلفين عقليـــًا ، وال يوجـــد 
مقيــاس يقــيس الضــغوط لــدى المــراهقين الصــم ، األمــر الــذي يجعــل مــن إعــداد مقيــاس 
يناســب المراهــق األصــم المصــري غايــة البــد مــن إدراكهــا والســعي حثيثــًا نحوهــا والعمــل 

د الباحـــث مـــن تحليـــل هـــذه المقـــاييس فـــي صـــياغة العبـــارات وقـــد اســـتفا. علـــى تحقيقهـــا 
  .وتحديد الضغوط التي يمكن قياسها 

  

  : الدراسة االستطالعية للمقياس  -ب
) التـــراث الســـيكولوجي(أجـــرى الباحـــث دراســـة اســـتطالعية لـــربط الجانـــب النظـــري   

مـــن بـــالواقع العملـــي فـــي ميـــدان اإلعاقـــة الســـمعية ، ومـــن ثـــم قـــام الباحـــث بإعـــداد عـــدد 
بهـدف الكشـف عـن الضـغوط األكثـر تـأثيرًا ) الصورة أ ، ب ( االستمارات االستطالعية 

علـــى المراهـــق األصـــم ، والوصـــول إلـــى أبعـــاد المقيـــاس ، وبيـــان تلـــك االســـتمارات علـــى 
  : النحو التالي 

وهــــي خاصــــة بالســــادة المدرســــين وعــــدد مــــن األخصــــائيين النفســــيين :  )أ(الصــــورة  -
األمل للصم وضعاف السمع بالزقـازيق ، ومدرسـة األمـل للصـم  واالجتماعيين بمدرسة

وضعاف السمع بديرب نجم ، وذلك لقربهم ومعايشتهم اليوميـة لـذوي اإلعاقـة السـمعية 
، ومن ثم فهم أجدر من غيرهم على التعرف على الضغوط التي يتعـرض لهـا األصـم 

  . رداته ، وذلك يساعد إلى حد كبير في تحديد أبعاد المقياس وصياغة مف
وهــي خاصــة بالتالميــذ الصــم ، وقــد تــم تطبيقهــا خــالل عــدة مقــابالت :  )ب(الصــورة  -

طالـب وطالبـة تتـراوح ) ٣٠(شخصية على عينة عشوائية من المراهقين الصم عـددهم 
  ســــــــــــنة ، وكانــــــــــــت تــــــــــــدور هــــــــــــذه المقــــــــــــابالت ) ١٨ – ١٤(أعمــــــــــــارهم مــــــــــــا بــــــــــــين 

  ، ومهنـــــــة المســـــــتقبل ،  حـــــــول عالقـــــــتهم بأســـــــرهم ، وجماعـــــــة األقـــــــران ، والمدرســـــــة
  : ومن أهم العبارات التي خرج بها الباحث من هذه المقابالت هي … والزواج  

  . يؤلمني عقاب الوالدين لي *     . يؤلمني الشجار والصراع مع إخوتي * 
  . أشعر بتجاهل اآلخرين لي *     .أشعر بالتهديد من اآلخرين ألنني أصم * 
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  . يؤلمني الشجار مع الزمالء *       . تشعرني االمتحانات بالضيق * 
  .يشغل تفكيري مهنة المستقبل *   .أشعر أنني لن أتمكن من الزواج في المستقبل * 

ثــم تــم تحليــل ) الصــورة أ ، ب ( وبعــد ذلــك تــم جمــع اســتمارات اســتطالع الــرأي 
اإلجابـــات وحصــــر األبعــــاد الرئيســـية للضــــغوط لــــدى المراهـــق األصــــم ، وهكــــذا أســــفرت 

لنظرية واالستطالعية عن أربعة أبعاد للضـغوط لـدى المراهـق األصـم ، وهـي الدراستين ا
  . الضغوط االنفعالية  -٢       . الضغوط األسرية  -١:  

  . الضغوط المستقبلية  -٤      . الضغوط المدرسية  -٣     
  : وضع الصورة المبدئية للمقياس  -ج

  : ء العمليات التالية للوصول إلى الصورة المبدئية للمقياس قام الباحث بإجرا  
  : تحديد أبعاد المقياس  -١

بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق اســـتطاع الباحـــث وضـــع مجموعـــة مـــن التعريفـــات الخاصـــة   
  : بالضغوط لدى المراهق األصم وأبعادها على النحو التالي 

ــدى المراهــق األصــم هــي - الحالــة التــي يتعــرض فيهــا المراهــق األصــم " :  الضــغوط ل
ض عليـه نوعـًا مـن إعـادة التوافـق ، وقـد تظهـر الضـغوط لديـه لمطالب أو حاجات تفـر 

التوازن بـين حاجاتـه ووسـائله لتلبيـة حاجاتـه ، ويزيـد القدرة على التوافق أو نتيجة عدم 
اإلحساس بالضـغوط نتيجـة اإلحبـاط والحرمـان الـذي يشـعر بـه المراهـق األصـم نتيجـة 

  . "عدم إشباع تلك الحاجات 
  : األسرية الضغوط : الُبعد األول  -

هـــي التـــي يشـــعر بهـــا المراهـــق األصـــم تجـــاه عالقتـــه بأســـرته ، وٕاحساســـه بعـــدم "   
حريتــه فــي اتخــاذ قــرار يخصــه ، أو إبــداء رأيــه فــي األمــور المختلفــة فــي محــيط األســرة 

  " .الذي يشعره بالقلق والتوتر من خالل العالقات االجتماعية داخل األسرة 
  

  : الية الضغوط االنفع: الُبعد الثاني  -
هــــي التــــي يشــــعر بهــــا المراهــــق األصــــم تجــــاه إحساســــه بضــــعف قدرتــــه علــــى "   

  " .االنسجام مع ذاته ، وضعف ثقته بنفسه ، ونقص إمكاناته وقدراته التوافقية 
  : الضغوط المدرسية : الُبعد الثالث  -
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هــي التــي يشــعر بهــا المراهــق األصــم تجــاه عالقاتــه االجتماعيــة بزمالئــه الصــم "   
ه وٕادارة المدرسة والمناهج التعليمية ، تلك العالقات التي تسـبب لـه القلـق والتـوتر ومعلمي

  ، مـــــــن قبيـــــــل تعرضـــــــه للســـــــخرية مـــــــن الـــــــزمالء ، وتســـــــلط المعلمـــــــين عليـــــــه وعقـــــــابهم 
  " .له ، وعدم فاعلية اإلدارة المدرسية ، وتكدس محتوى المادة الدراسية 

  

  : الضغوط المستقبلية : الُبعد الرابع  -
ي التي يشعر بها المراهق األصم تجاه عالقتـه االجتماعيـة بـالجنس اآلخـر ، ه"   

ورغبتـــه فـــي تكـــوين األســـرة ، ورغبتـــه فـــي التأهيـــل المهنـــي الـــذي ســـوف يـــوفر لـــه العمـــل 
  " .والنفقة في المستقبل 

  

  : صياغة عبارات المقياس  -٢
َن المقيـــاس فـــي صـــورته المبدئيـــة مـــن    لـــى أبعـــاد عبـــارة تـــم توزيعهـــا ع) ٦٤(َتَكـــوَّ

  : المقياس األربعة كالتالي 
  .عبارة ) ١٥(ويتضمن   الضغوط األسرية : الُبعد األول 
  . عبارة ) ١٧(ويتضمن   الضغوط االنفعالية : الُبعد الثاني 
  .عبارة ) ١٧(ويتضمن   الضغوط المدرسية: الُبعد الثالث 
     .  عبارة ) ١٥(ويتضمن   الضغوط المستقبلية: الُبعد الرابع 

  : عي عند إعداد وصياغة العبارات ما يلي ورو 
أن تكــون األلفــاظ والعبــارات بســيطة وســهلة وليســت غريبــة أو غامضــة بالنســبة ) أ ( 

  . ألفراد العينة حتى يسهل ترجمتها لألصم بلغة اإلشارة 
صياغة العبارات بصـورة واضـحة ، ال تتضـمن إال معنـى واحـد حتـى ال يحـدث ) ب(

  . ند االستجابة للمفردة سوء فهم لدى المفحوصين ع
  .أن تكون العبارة قصيرة ليسهل فهمها مباشرة والتعبير عنها بلغة اإلشارة  )ج(

  

  : العرض على المحكمين  -٣
محكمـــًا مـــن أســـاتذة علـــم ) ١٤(تـــم عـــرض المقيـــاس فـــي صـــورته المبدئيـــة علـــى   

بداء الرأي من النفس والصحة النفسية بكليتي التربية جامعة الزقازيق والمنصورة وذلك إل
  : حيث 



                                    الفصل الرابع                                                           
             
                                                    إجراءات الدراســة الميدانيــة                        

١٣٥  

  . مدى انتماء العبارات للتعريف اإلجرائي الخاص بالُبعد الذي تنتمي إليه  -١
 . مدى انتماء العبارات للهدف من المقياس  -٢

 . مدى اتفاق أبعاد الضغوط مع الهدف من المقياس  -٣

 . تحديد ما إذا كانت العبارات تنتمي للُبعد أو ال تنتمي  -٤

 . ون ضرورة إضافتها إضافة أي عبارات جديدة ير  -٥

 . حذف أي عبارات يرون ضرورة حذفها  -٦

 . تعديل الصياغة اللفظية لبعض العبارات  -٧

 . مدى مناسبة العبارات لعمر العينة موضوع الدراسة  -٨

وقام الباحث بحساب التقدير الكمي والكيفي لالسـتجابات ، وتـم ذلـك علـى النحـو 
  : التالي 

  : التقدير الكمي ) أ(
تفريغ آراء السادة المحكمين ، وتم استبعاد العبارات التـي قلـت نسـبة الباحث بقام 

  ) . ٪ ٨٠( االتفاق عليها عن 
  

  ) ١٠( جدول 
  في مقياس الضغوط العبارات التي اتفق المحكمون على حذفها

  
  

 الُبعد الذي حذفت منه العبارات المحذوفة  م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨ 

  أتألم ألن أخوتي ال يفهمون إشاراتي  
  يضايقني ُبعد منزلي عن المدرسة 

  يضايقني عمل والدي لساعات طويلة خارج المنزل
  ألوم أبي وأمي على إعاقتي 

  تقبل أشعر بأنني غير كفء للعمل في المس
  أشعر بالقلق من اختيار شريكة الحياة في المستقبل 
  اشعر بالقلق تجاه تحمل األعباء األسرية مستقبًال 

 أشعر بنقص قدراتي على تحمل المسئولية في المستقبل  

  الضغوط األسرية 
  الضغوط األسرية 
  الضغوط األسرية 

  وط االنفعالية الضغ
  الضغوط المستقبلية 
  الضغوط المستقبلية
  الضغوط المستقبلية
 الضغوط المستقبلية

  
  : التقدير الكيفي ) ب(
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الســــادة قــــام الباحــــث بــــإجراء التعــــديالت وصــــياغة بعــــض العبــــارات بنــــاًء علــــى آراء   
  :المحكمين والمراجعة النهائية للمفردات ، وهذه العبارات يوضحها الجدول التالي

  
  

  ) ١١( جدول 
  في مقياس الضغوط العبارات التي اتفق المحكمون على تعديلها

  

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل م
الُبعد الذي 
تنتمي إليه

١  
  
٢  
  
٣  
  
٤  
٥  
  
٦  
  
٧ 

أشــعر بالضــيق ألن أخــوتي يرفضــون 
  مشاركتي في اهتماماتهم   

أشــــعر بــــالنقص لفقــــدان القــــدرة علــــى 
  محادثة السامعين 

أشعر بالضيق إلحساسـي أن إعـاقتي 
  تسبب األلم ألسرتي 

  تشعرني االختبارات بالضيق والعجز 
ن يضــــايقني انفصــــال مـــــا أدرســــه عـــــ

  المجتمع 
يقلقنـــي امــــتالك ســـكن فــــي المســــتقبل 

  حين أتزوج 
أكـــره الـــزواج حتـــى ال تتكـــرر إعـــاقتي 

 في أوالدي 

  يرفض إخوتي مشاركتي في حديثهم 
اشــعر بــالنقص الفتقــادي القــدرة علــى 

  محادثة السامعين 
ــــــأنني أســــــبب  يضــــــايقني إحساســــــي ب

  الحرج ألسرتي 
  تشعرني االمتحانات بالضيق 

أجـــــــــد صـــــــــعوبة فـــــــــي فهـــــــــم بعـــــــــض 
  الموضوعات المدرسية 

يقلقنـــــي القـــــدرة علـــــى اإلنفـــــاق علـــــى 
  في المستقبل أسرتي 

أخشــى بعــد الــزواج مــن إنجــاب طفــل 
 معاق 

  أسرية
    
  انفعالية
   

  انفعالية 
  
  ية مدرس

  مدرسية
   

  مستقبلية
  

  مستقبلية 
 

عبارات بناًء على ما أسفر عنه ) ٧(عبارات وتعديل ) ٨(أنه تم حذف مما سبق يتضح 
تفصــيليًا عبــارة ، وهــذا مــا يوضــحه ) ٥٦(التحكــيم ، وبــذلك بلــغ عــدد عبــارات المقيــاس 

  : الجدول التالي 
  )١٢(جدول 

  أرقام العبارات المستبعدة والمعدلة والمستبقاة من مقياس الضغوط 
  )الصورة الخاصة بالمحكمين ( لدى المراهق األصم 

 ألبعادام
أرقام العبارات 
 المستبعدة

أرقام العبارات 
 المعدلة

عدد 
العبارات 

عدد 
العبارات 

العبارات 
المستبقاة
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 المعدلةالمستبعدة

١ 
٢ 
٣ 
٤

  الضغوط األسرية
  الضغوط االنفعالية 
  الضغوط المدرسية 
 الضغوط المستقبلية

١٥،  ١١،  ٥  
١٠   
  ـ

١٣،  ١٢،  ٩،  ٣ 

٣  
١٤،  ٩   
٤،  ٣   
١٤،  ١١ 

٣  
١  
  ـ
٤ 

١  
٢  
٢  
٢ 

١١  
١٤  
١٥  
٩ 

  

  : تحديد نوع االستجابة وطريقة التصحيح  -٤
تقــدير اســتجابة المفحوصــين ، أنســب الطــرق فــي  Likertتعتبــر طريقــة ليكــرت   

حيـــث تتـــدرج فيهـــا اإلجابـــة مـــن أقصـــى درجـــات الموافقـــة إلـــى أقصـــى درجـــات الـــرفض ، 
وتتدرج طريقة ليكرت على خمس مستويات ، وقـد اسـتخدم الباحـث ثالثـة مسـتويات فقـط 
لتســـهيل اســـتجابة المفحـــوص لهـــا بمـــا يـــتالئم مـــع طبيعـــة األصـــم حيـــث توصـــيل العبـــارة 

ب الطالب وفقًا لثالثة اختيارات تمثـل إحسـاس الطالـب بـالمواقف التـي باإلشارة ، فيستجي
  :    ، وهي على النحو التالي ) درجة الشعور ( تسبب له ضيقًا وضغطًا عليه 

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة   : االستجابة 
   ١       ٢       ٣   : الدرجة 

ــــارات ، ونال)  ( فيضــــع الطالــــب عالمــــة  حــــظ اتجــــاه أمــــام اختيــــار مــــن الثالثــــة اختي
. العبـــارات إلـــى االتجـــاه الســـلبي ، فكلمـــا ارتفعـــت الدرجـــة دل ذلـــك علـــى زيـــادة الضـــغط 

  علـــــى درجتـــــين ، ) متوســـــطة ( علـــــى ثـــــالث درجـــــات ، و ) مرتفعـــــة ( ولـــــذلك تحصـــــل 
علـــى درجـــة واحـــدة ، وتعبـــر الدرجـــة المرتفعـــة عـــن مســـتوى مرتفـــع مـــن ) منخفضـــة ( و 

المنخفضة عن مستوى منخفض من الشـعور  الشعور بالضغوط ، في حين تعبر الدرجة
  .بالضغوط 

  

  : مفتاح تصحيح المقياس  -٥
قــام الباحــث بترتيــب عبــارات المقيــاس ترتيبــًا دائريــًا ، بحيــث تكــون العبــارة األولــى   

، والعبــارة الثانيــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد ) الضــغوط األســرية ( مــن البعــد األول 
( ، والعبــارة الثالثــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد الثالــث ) الضــغوط االنفعاليــة ( الثــاني 

الضــغوط ( ، والعبــارة الرابعــة هــي العبــارة األولــى مــن البعــد الرابــع ) الضــغوط المدرســية 
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حتــى ... ، والعبــارة الخامســة هــي العبــارة الثانيــة مــن البعــد األول ، وهكــذا ) المســتقبلية 
  . المقياس نتجنب معرفة المفحوص باتجاه البنود في 

  

  : تقنين المقياس ) د(
مـن المـراهقين الصـم قام الباحث بتجريب المقياس في صورته األولية على عينـة   
سـنة بمدرسـة األمـل ) ١٨:  ١٤(طالب وطالبة ، تتراوح أعمـارهم مـا بـين ) ٣٠(وقوامها 

للصـــم وضـــعاف الســـمع بالزقـــازيق ممـــن تنطبـــق علـــيهم شـــروط الدراســـة ، وذلـــك بغـــرض 
ى فهــم أفــراد العينــة لعبــارات المقيــاس ولحســاب صــدق وثبــات المقيــاس ، وتــم معرفــة مــد

  :حساب صدق وثبات المقياس بالطرق اآلتية 
   

  : صدق المقياس : أوالً 
  : من صدق المقياس بعدة طرق منها  تم التحقق

  ) : المنطقي ( صدق المحتوى ) أ(
قيــاس للميــدان يهــدف هــذا النــوع مــن الصــدق إلــى التعــرف علــى مــدى تمثيــل الم  

الــذي يقيســه ، فقــد اعتمــد الباحــث فــي صــياغة عبــارات المقيــاس علــى مــا تــم جمعــه مــن 
اإلطار النظري للمقياس ، والدراسة االستطالعية ، والمالحظـة والمقـابالت التـي قـام بهـا 

  . للطالب الصم حتى تتناسب العبارات مع ما وضعت لقياسه 
  : الصدق الظاهري ) ب(

محكمـــًا مـــن أعضـــاء ) ١٤(ظـــاهري اعتمـــد الباحــث علـــى رأي لتحقيــق الصـــدق ال  
والـذين بكليتـي التربيـة جامعـة الزقـازيق والمنصـورة ، هيئة التدريس بقسم الصحة النفسـية 

اتفقوا على أن عبارات المقياس متصلة باألبعاد التي يقيسها ، إلى جانـب مـا أسـفر عنـه 
ـــ) ٣٠(التجريـــب المبـــدئي للمقيـــاس علـــى عينـــة قوامهـــا  ب وطالبـــة مـــن معرفـــة مـــدى طال

وضــــوح العبــــارات والتعليمــــات للمفحوصــــين ومــــدى  فهمهــــم للعبــــارات ، ومــــدى تناســــب 
  . العبارات لعمر العينة ، وأنسب اإلشارات المعبرة عن العبارات ومعناها 

  : االتساق الداخلي ) ج(
يعتمد صدق المقياس اعتمادًا مباشرًا علـى صـدق مفرداتـه ، وذلـك ألن أي زيـادة   

ي صـــدق المفـــردات تـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي صـــدق المقيـــاس ، ويقـــاس صـــدق المفـــردات فـــ
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١٣٩  

بحســاب معــامالت ارتباطهــا بــالميزان داخليــًا وهــو يســمى االتســاق الــداخلي للمقيــاس ألنــه 
  . يقيس مدى تماسك المفردات بمقياسها 

االتسـاق الـداخلي للمقيـاس ومعامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن عبـارات ) ١٣(ويوضح جـدول 
  . قياس ومستوى داللتها الم

  
  )١٣(جدول 

  االتساق الداخلي لمقياس الضغوط
 البعد

رقم 
 المفردة 

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

 البعد
رقم 

المفردة 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

  الُبعد 
  األول

الضغوط 
 األسرية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢ 

٠.١٤  
٠.١٣  
٠.٦٣  
٠.٢٧  
٠.٧١  
٠.٥٨  
٠.٦٤  
٠.٢٢  
٠.٤٩  
٠.٣٨  
٠.٤٩  
٠.١٣  
 

  غير دالة
 غير دالة 
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 
 

  الُبعد الثاني
الضغوط 
 االنفعالية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦ 

٠.٣٠  
٠.٣٠  
٠.٦٣  
٠.٣١  
٠.١٣  
٠.٠٨  
٠.٣٦  
٠.٣٨  
٠.٥٢  
٠.٤٦  
٠.٠٤  
٠.٥٠  
٠.٤٧  
٠.٤٤  
٠.٥٤  
٠.٠٥  
 

٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠٥  

 غير دالة 
 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  

 دالة  غير
 

الُبعد 
  الثالث

الضغوط 
المدرسية 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

٠.٤١  
٠.٣٩  
٠.٣٦  
٠.٢٩  
٠.٣١  
٠.٣٣  
٠.٤٧  
٠.٤٨  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٢٨  

٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠١  

 غير دالة 
 غير دالة 
٠.٠٥  

  الرابع الُبعد
الضغوط 
 المستقبلية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

٠.٤٧  
٠.٣٧  
٠.٣٠  
٠.٤١  
٠.٥٧  
٠.٣١  
٠.١٦  
٠.٤٨  
٠.٤٧  
٠.٥٠  
٠.٤٣  

٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠٥  

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
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١٤٠  

١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧ 

٠.٢٥  
٠.٤٢  
٠.٢٩  
٠.٠٩  
٠.٢٥  
٠.٢٩ 

 غير دالة 
٠.٠١  
٠.٠٥  

 غير دالة 
  غير دالة
٠.٠٥ 

   
 

 

  

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 
في البعد األول ، والمفردات )  ١١،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٦،  ٥،  ٣( أن المفردات رقم * 

ــــــــــم  ــــــــــاني ، )  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٣( رق ــــــــــي البعــــــــــد الث ف
 ٢،  ١( عد الثالث ، والمفردات رقم في الب)  ١٣،  ٨،  ٧،  ٢،  ١( والمفردات رقم 

  ] . ٠.٠١كلها دالة عند مستوى [ في البعد الرابع )  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٥،  ٤، 
  ،  ٤،  ٣( فــــي البعــــد الثــــاني ، والمفــــردات رقــــم )  ٤،  ٢،  ١( أمــــا المفــــردات رقــــم * 
عــد فــي الب)  ٦،  ٣( فــي البعــد الثالــث ، والمفــردات رقــم )  ١٧،  ١٤،  ١١،  ٦،  ٥

  ] .  ٠.٠٥كلها دالة عند مستوى [ الرابع 
فــــــــي البعــــــــد األول ، )  ١٢،  ٨،  ٤،  ٢،  ١( وأخيــــــــرًا ُوجــــــــد أن المفــــــــردات رقــــــــم * 

 ١٠،  ٩( فــي البعــد الثــاني ، والمفــردات رقــم )  ١٦،  ١١،  ٦،  ٥( والمفــردات رقــم 
كلهــا غيــر [ فــي البعــد الرابــع )  ٧( فــي البعــد الثالــث ، والمفــردة )  ١٦،  ١٥،  ١٢، 

مــن المقيــاس عبــارة ) ١٥(وعــددها ، وقــد قــام الباحــث باســتبعاد هــذه المفــردات ] دالــة 
مفـردة ، ويتضـح ذلـك فـي )  ٤١( لعدم داللتها ، وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس 

  " ) .٢"الملحق ( الصورة النهائية للمقياس 
  : حساب الصدق العاملي ) د(

فــــردات عــــن طريــــق االتســــاق الــــداخلي بعــــد أن قــــام الباحــــث بحســــاب صــــدق الم  
  . استخدم الباحث طريقة أخرى لحساب صدق المقياس ككل وهي الصدق العاملي 

  الصدق العاملي ألبعاد مقياس الضغوط ) ١٤(ويوضح جدول 
  )١٤(جدول 

  الصدق العاملي ألبعاد مقياس الضغوط
  

 االشتراكيات التشبعات األبعاد 

  ٠.٤٧  ٠.٦٨  الضغوط األسرية - ١
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١٤١  

 الضغوط االنفعالية  - ٢

 الضغوط المدرسية  - ٣

 الضغوط المستقبلية  - ٤

٠.٧٩  
٠.٨٣  
٠.٥٤ 

٠.٦٢  
٠.٦٩  
٠.٢٩ 

 ٢.٠٧ الجذر الكامن

 ٥١.٧٥ نسبة التباين
  
  

  يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد المقياس تتشبع على عامل عام واحد 
ضغوط للمراهقين الصم ، مما يعني أنها تقيس متغير واحد وهو ال ٪ ٥١.٧٥بنسبة تباين مقدارها 

.  
  

  :ثبات المقياس : ثانياً 
تــم حســاب معامــل ثبــات المقيــاس بطريقــة إعــادة تطبيــق االختبــار بفاصــل زمنــي   

قدره أسبوعان ، وروعي أن تكون ظروف التطبيق قريبـة مـن المـرة األولـى إلـى حـد مـا ، 
  . معامالت ثبات مقياس الضغوط ) ١٥(ويوضح الجدول 

  )١٥(جدول 
  بات مقياس الضغوط بطريقة إعادة التطبيقمعامالت ث

  
  

 مستوى الداللة  معامل الثبات أبعاد المقياس  م

١  
٢  
٣  
٤ 

  الضغوط األسرية
  الضغوط االنفعالية 
  الضغوط المدرسية

 الضغوط المستقبلية 

٠.٨٦  
٠.٥٨  
٠.٧٤  
٠.٧٠ 

٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١  
٠.٠١ 

  ٠.٧١ الدرجة الكلية 

  

  : ما يلي ) ١٦(يتضح من جدول 
 – ٠.٥٨( أن معــــامالت ثبــــات أبعــــاد المقيــــاس بطريقــــة إعــــادة التطبيــــق تراوحــــت بــــين 

وكلهــا قــيم مرتفعــة )  ٠.٧١( وبلــغ معامــل ثبــات الدرجــة الكليــة للمقيــاس إلــى )  ٠.٨٦
  . وتدل على تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات 

  

  : الصورة النھائية للمقياس ) ھـ(
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١٤٢  

، وذلــك بعــد أن تــم " ) ٢"الملحــق ( للمقيــاس تــم الوصــول إلــى الصــورة النهائيــة   
حذف العبارات التي اتفق المحكمون على عدم انتمائهـا لألبعـاد التـي وضـعت لقياسـها ، 
وكــذلك َبعــد حــذف العبــارات التــي أســفر حســاب معــامالت االرتبــاط علــى عــدم انتمائهــا 

بــــذلك أصــــبح لألبعــــاد النخفــــاض ارتباطهــــا بالدرجــــة الكليــــة للُبعــــد الــــذي تنتمــــي إليــــه ، و 
  : عبارة مقسمة على أربعة أبعاد كالتالي ) ٤١(المقياس في صورته النهائية يتضمن 

  عبارات ) ٧(ويتضمن     الضغوط األسرية : الُبعد األول 
  عبارة ) ١٢(ويتضمن     الضغوط االنفعالية : الُبعد الثاني 
  عبارة ) ١٢(ويتضمن     الضغوط المدرسية : الُبعد الثالث 

  عبارات) ١٠(ويتضمن      الضغوط المستقبلية : بع الُبعد الرا
ثم قام الباحث بترتيب عبارات المقياس ترتيبًا دائريًا ، وفيمـا يلـي مفتـاح تصـحيح مقيـاس 

  : الضغوط لدى المراهق األصم وفقًا للصورة النهائية 
  ) ١٦( جدول 

  مفتاح تصحيح مقياس الضغوط لدى المراهق األصم
  

 أرقام العبارات األبعادم
عدد 
راتالعبا

درجات كل 
 ُبعد

  
١  
٢  
٣  
٤

  
  الضغوط األسرية 

  الضغوط االنفعالية 
  الضغوط المدرسية 
 الضغوط المستقبلية

  
٢٥،  ٢١،  ١٧،  ١٣،  ٩،  ٥،  ١   
٤٠،  ٣٨،  ٣٥، ٣٢،  ٢٩،  ٢٦،  ٢٢،  ١٨،  ١٤،  ١٠،  ٦،  ٢  
٤١، ٣٩، ٣٦، ٣٣،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٣،  ١٩،  ١٥،  ١١،  ٧،  ٣   
٣٧، ٣٤،  ٣١،  ٢٨ ، ٢٤،  ٢٠،  ١٦،  ١٢،  ٨،  ٤ 

  
٧  
١٢  
١٢  
١٠ 

       *  
٢١ – ٧  
٣٦ – ١٢ 
٣٦ – ١٢ 
٣٠ – ١٠ 

  . أعلى درجة للُبعد    أقل درجة للُبعد  *     
  

  :اإلجراءات والتطبيق : ثالثاً 
قام الباحث بإعداد مقياس الحاجات النفسية ، وكذلك مقياس الضغوط لدى  -١

  . المراهق األصم 
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١٤٣  

تم لقاء الباحث باإلخصائيين االجتماعيين بمدرسة األمل للصم وضعاف  -٢
السمع بالزقازيق ، والتي سوف يتم تطبيق المقاييس فيها ، وكذلك التقى 
الباحث بمدير المدرسة ، وأعطاهم فكرة عن موضوع الدراسة وعن تطبيق 

عدادهم لتقديم المقاييس واستأذنهم في تطبيقها بالمدرسة ، فأبدوا موافقتهم واست
 . العون 

قام الباحث باختيار عينة الدراسة على النحو السابق عرضه في إجراءات  -٣
 . اختيار العينة 

قام الباحث بتطبيق المقاييس على العينة مرتين بفاصل زمني قدره أسبوعان  -٤
وقام بحساب صدق وثبات المقياس ، ثم حذف العبارات التي تم االتفاق على 

 . عض العبارات التي تم االتفاق على تعديلها حذفها ، وتعديل ب

 . قام الباحث بتفريغ النتائج في جداول لمعالجتها إحصائيًا واستخراج النتائج  -٥
 

  : األساليب اإلحصائية : رابعاً 
  : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

لحساب صدق المقياس ، ولحساب مدى ارتباط األبعاد :  الصدق العاملي -١
 .دف الكلي للمقياس باله

لحساب العالقة االرتباطية بين الحاجات : معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -٢
 .  النفسية والضغوط 

لحساب داللة الفروق بين الذكور واإلناث ، :   T. Test " )ت " اختبار  (  -٣
 . وبين المجموعتين المشبعة وغير المشبعة لحاجاتهم 

المعادلة التنبؤية للضغوط من خالل إشباع  لحساب:  تحليل االنحدار المتدرج -٤
، وتحديد مدى تأثير الحاجات النفسية الحاجات النفسية 

 . على الضغوط لدى المراهق األصم 

 

وبعد أن انتهى الباحث من عرض إجراءات الدراسة ينتقل إلى 
الفصل الخامس حيث يستعرض الباحث لتفصيل وتفسير نتائج 

  . تقدم من فصول الدراسة الدراسة بشكل عام في ضوء ما 
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١٤٤  

  
  



                                   الفصل الخامس                                                           
             
                                                    نتائج الدراســـة وتفسيرھا                        

  
  

١٤٥  

  

   نتائج الدراسة وتفسيرھــا
   :تمھيد 
يعتبــر الفصــل الخــامس ثمــرة الفصــول الســابقة ألنــه يشــتمل علــى عــرض وتحليــل   

وتفســير نتــائج الدراســة ، حيــث يــتم التحقــق مــن الفــروض التــي جــاءت فــي نهايــة الفصــل 
الثالــث ، ويــأتي هــذا الفصــل بعــد تطبيــق إجــراءات الدراســة فــي الفصــل الرابــع مــن حيــث 

، واألدوات ، واإلجـــــراءات ، واألســـــاليب اإلحصـــــائية حتـــــى يمكـــــن مـــــن خاللـــــه العينـــــة 
  . الوصول إلى أهم النتائج التي اشتملت عليها هذه الدراسة 

وسوف يعرض الباحث خالل هذا الفصل نتائج الفروض وتفسيرها ومدى اتفاقهـا   
  . أو اختالفها مع الدراسات السابقة واإلطار النظري 

  

  : وتفسيره  نتائج الفرض األول
يمكــن ترتيــب الحاجــات النفســية لــدى المراهــق : " يــنص الفــرض األول علــى أنــه 

، وللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث بحســـاب " األصـــم حســـب أكثرهـــا احتياجـــًا لهـــا 
المتوسـط بــين الحــد األدنــى والحــد األقصــى للــدرجات التــي حصــل عليهــا أفــراد العينــة فــي 

اب النســــبة المئويــــة بقســــمة المتوســــط علــــى الحــــد مقيــــاس الحاجــــات النفســــية ، ثــــم حســــ
، للوصــول إلــى ترتيــب الحاجــات النفســية األكثــر تــأثيرًا علــى  ١٠٠× األقصــى للــدرجات 

  . المراهق األصم 
  )١٧(جدول 

   لدى المراهق األصمطبقًا لدرجة اإلشباع ترتيب الحاجات النفسية 
  

  أبعاد الحاجات النفسية

 ١٠٠= ن 

الحد 
األدنى 

الحد 
األقصى 

 المتوسط
االنحراف 
المعياري 

النسبة 
وية المئ

الترتيب

  الحاجة إلى التواصل  -١
  الحاجات االنفعالية  -٢
  الحاجات االجتماعية  -٣
تأهيليةالتعليمية الالحاجات  -٤

١٦  
١٧  
١٤  
٢٣ 

٢٤  
٢٤  
٢٧  
٣٣ 

٢٠.٩٦  
٢١.١٢  
٢١.١٨  
٢٨.٤٦ 

١.٨١  
١.٥٧  
٣.١١  
٢.٦٤ 

٨٧.٣٣  
٨٨  

٧٨.٤٤  
٨٦.٢٤

٢  
١  
٤  
٣ 

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 
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يمكـن ترتيــب الحاجــات النفســية لــدى المراهــق األصـم طبقــًا لقوتهــا وأولويتهــا فــي طلــب  -
يـأتي فـي المرتبـة األولـى الحاجـات االنفعاليـة ، : اإلشباع والتأثير في السلوك كالتـالي 

الثالثـة االحتياجـات ويأتي في المرتبة الثانية الحاجة إلى التواصل ، ويأتي في المرتبة 
  . التعليمية التأهيلية ، وأخيرًا تأتي الحاجات االجتماعية 

كمــــا فــــي الشــــكل  –ويمكــــن تمثيــــل ذلــــك هرميــــًا 
بحيــــث تمثـــــل قاعــــدة الهـــــرم أقــــوى الحاجـــــات  –المقابــــل 

النفســية وتقــل قــوة الحاجــات وأولويتهــا فــي طلــب اإلشــباع 
لى هـذا ، وع كلما ارتفعنا إلى المستويات العليا من الهرم
  .يمكن القول أن الفرض قد تحقق إحصائيًا 

  :مناقشة نتائج الفرض األول 
أنــه يمكــن ترتيــب الحاجــات النفســية لــدى المراهــق األصــم حســب  أظهــرت النتــائج  

أن الحاجـــات االنفعاليـــة للمراهـــق األصـــم فـــي مقدمـــة الحاجـــات أكثرهـــا احتياجـــًا لهـــا ، و 
يجـــة تحقـــق الفـــرض األول وتـــأتي هـــذه النتيجـــة النفســـية األكثـــر احتياجـــًا لهـــا ، وهـــذه النت

متمشــية مــع واقــع األصــم حيــث أن المراهــق األصــم يحتــاج أكثــر إلــى أن يشــعر بــاألمن 
والحـــب ، ويقـــدر ذاتـــه ، ويتوافـــق مـــع نفســـه وكـــل ذلـــك يمكـــن أن نطلـــق عليـــه الحاجـــات 

ن بـه االنفعالية ، والتي ال تنفصل عـن حاجتـه إلـى أن يتواصـل مـع أسـرته أوًال والمحيطـي
ثانيــًا ، قبــل أن ينتقــل إلــى بيئــة المدرســة حيــث يشــبع حاجاتــه التعليميــة والتأهيليــة  والتــي 
تعــده ليعــيش وسـط مجتمعــه ليشـبع حاجاتــه إلــى المشـاركة فــي أنشـطة المجتمــع والتفاعــل 

  . االجتماعي مع أعضاء هذا المجتمع 
ير الســيكولوجي  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه النظريــات النفســية والتفســ  

فــالفرد حــين يشــبع حاجاتــه البيولوجيــة تظهــر لديــه الــدوافع المختلفــة نحــو إشــباع مجموعــة 
المتصلة بتوافقـه وتكيفـه مـع نفسـه ومـع اآلخـرين ، فيشـعر بحاجاتـه ألن من االحتياجات 

يكـــون آمنـــًا داخـــل المجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه ، تـــربط بينـــه وبـــين أفـــراده صـــالت الـــوالء 
لحب المتبادل ، حينئٍذ يتولد لديه إحساس بأنـه مقبـول مـن المجتمـع ، فيحقـق واالنتماء وا

ذاته من خالل تقدير اآلخرين له ، فيجد نفسه دائمَا فـي حاجـة ألن يـتعلم أنماطـًا جديـدة 
  .من السلوك واألعمال تساهم في استمرارية تكيفه مع المجتمع 

  ) ١٣٧:  ١٩٩٩سيد حالوة ، بدر الدين كمال عبده ، محمد ال (                  

  الحاجات
  االجتماعية 
  تعليمية تأهيلية

  الحاجة إلى التواصل
  

  الحاجات االنفعالية
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وقــد أثبــت العديــد مــن الدراســات أن االتجــاه نحــو اإلعاقــة الســمعية والقــدرة علــى   
دراســة عطيــة التواصــل مــع األصــم تســهم فــي إشــباع حاجاتــه االنفعاليــة ، فقــد أشــارت 

أن هنــاك ارتبــاط بــين اتجــاه الوالــدين نحــو اإلعاقــة الســمعية إلــى  )١٩٩٠(عطيــة محمــد 
دراسـة وأثبتـت . ه الشخصي ، فالتقبل يساعد على اإلحساس بقيمة الـذات لألصم وتوافق

وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ذات داللـــة  )١٩٩٢(عرقـــوب شـــحاته حمـــدي محمـــد 
. إحصــائية بــين اتجاهــات الوالــدين الســوية نحــو أبنــائهم الصــم وبــين مفهــوم الــذات لــديهم 

قـة موجبـة بـين أسـاليب إلـى وجـود عال )١٩٩٢( Desselleدراسـة ديسـيل كما أشـارت 
التواصل وتقدير الذات لدى المراهق األصم ، إذ تبـين أن أبنـاء اآلبـاء الـذين يسـتخدمون 
أكثر من أسلوب للتواصل مـع أبنـائهم الصـم كـانوا أكثـر تقـديرًا لـذواتهم ، كمـا كـانوا أكثـر 

فقـط تقبًال لآلخرين وذلك على عكـس أبنـاء اآلبـاء الـذين يسـتخدمون مجـرد وسـيلة واحـدة 
مع أبنـائهم الصـم فقـد كـانوا أقـل تقـديرًا لـذواتهم ، كمـا أشـارت الدراسـة إلـى أنـه كلمـا كـان 
اآلبـــاء أكثـــر معرفـــة بأســـاليب التواصـــل مـــع أبنـــائهم الصـــم أدى ذلـــك إلـــى شـــعور االبـــن 

  . األصم بأنه مقبول اجتماعيًا 
   Arnold & Atkinsأرنولــــد وأتكــــنس وتتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة   

حيـــث أشـــارت إلـــى وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــين التكيـــف االجتمـــاعي واالنفعـــالي  )١٩٩١(
  . للصم وتفهم اآلباء ألبنائهم الصم وحثهم على االندماج اجتماعيًا مع اآلخرين 

حيــث ) ١٩٩٤( Bat-Chovaشــوفا -وتتفــق مــع هــذه النتيجــة أيضــًا دراســة بــات
تـأثير إيجـابي علـى تقـدير  أشارت الدراسة إلى أن األسرة والمدرسة ومجموعة الرفـاق لهـم

الذات لـدى األصـم ، وهـؤالء يسـاعدون علـى تخفيـف اآلثـار السـلبية لإلعاقـة علـى تقـدير 
الـــــذات ، وأن التواصـــــل االجتمـــــاعي لـــــه أثـــــر علـــــى تقـــــدير الـــــذات حيـــــث أن المشـــــاركة 

  ) ٥٨:  ١٩٩٨شعبان أحمد ، صالح عرفات (. الجماعية تعزز نمو شخصية األصم 
  ات أن أكثـــــــــر الحاجـــــــــات النفســـــــــية تـــــــــأثيرًا علـــــــــى يتضـــــــــح مـــــــــن تلـــــــــك الدراســـــــــ

 –تحقيـق الــذات  –تقبـل  –حـب  –أمـن ( المراهـق األصـم هـي الحاجـات االنفعاليـة مـن 
  ) . تقدير الذات 
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  : الثاني وتفسيره  الفرض نتائج

يمكــن ترتيــب الضــغوط لــدى المراهــق األصــم حســب : " يــنص الفــرض الثــاني علــى أنــه 
وللتحقق من هـذا الفـرض قـام الباحـث بحسـاب المتوسـط بـين الحـد " . أكثرها تأثيرًا عليه 

األدنى والحد األقصى للدرجات التي حصل عليها أفراد العينة في مقياس الضغوط ، ثم 
للوصول إلـى ترتيـب  ١٠٠× حساب النسبة المئوية بقسمة المتوسط على الحد األقصى 

  . الضغوط األكثر تأثيرًا على المراهق األصم 
  ) ١٨(جدول 

  في المراهق األصمطبقًا لدرجة التأثير ترتيب الضغوط 
   

 أبعاد الضغوط 

 ١٠٠= ن 

الحد 
األدنى 

الحد 
 المتوسطاألقصى 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
 الترتيبالمئوية 

  الضغوط األسرية  -١
  الضغوط االنفعالية  -٢
  الضغوط المدرسية   -٣
 الضغوط المستقبلية -٤

٧  
١٤  
١٦  
١٣ 

٢١  
٣٢  
٣٢  
٢٩ 

١٣.١٨  
٢٥.٢٨  
٢٥.٤٨  
٢١.٩٤ 

٣.٢٣  
٣.٨٠  
٣.٨٢  
٣.٣٧ 

٦٢.٧٦  
٧٩  

٧٩.٦٢  
٧٥.٦٥

٤  
٢  
١  
٣ 

  

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 
يمكــن ترتيــب الضــغوط التــي يتعــرض لهــا المراهــق األصــم طبقــًا لدرجــة تأثيرهــا عليــه  -

، وتـأتي  تـأتى فـي المرتبـة األولـى الضـغوط المدرسـية: والتي تسبب ضيقًا له كالتـالي 
في المرتبة الثانية الضغوط االنفعالية ، وتأتي فـي المرتبـة الثالثـة الضـغوط المسـتقبلية 

وعلــــى هــــذا يمكــــن القــــول أن الفــــرض قــــد تحقــــق . ، وأخيــــرًا تــــأتي الضــــغوط األســــرية 
  . إحصائيًا 

  : مناقشة نتائج الفرض الثاني 
تــأثيرًا علــى  أظهــرت النتــائج أن الضــغوط المدرســية فــي مقدمــة الضــغوط األكثــر

المراهق األصم ، وتأتي هذه النتيجة متمشية مع ديناميكية اإلحسـاس بالضـغوط النفسـية 
ــــــرة  ــــــين العوامــــــل المثي ــــــث ينشــــــأ اإلحســــــاس بالضــــــغط النفســــــي نتيجــــــة التفاعــــــل ب   ، حي

واالسـتجابة المتكـررة لهـذه العوامـل ، ممـا ] المتمثلة في البيئة النفسية والعالم الخـارجي [ 
والمدرسـة هـي أول جـزء مـن العـالم الخـارجي الـذي . متـع باالسـتقرار النفسـي يجعله ال يت
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العالقـة مـع  –إدارة المدرسـة  –المبنـى ( يشكل ضغطًا علـى المراهـق األصـم مـن حيـث 
، ومــن ثــم تتــأثر شخصــيته وتوافقــه ... ) األقــران  –االمتحانــات  –المنــاهج  –المعلمــين 

تنشـأ الضـغوط االنفعاليـة ، وفـي نهايـة دراسـته يبـدأ مع ذاته ، وتقييم قدراتـه وٕامكاناتـه ، ف
ممــا يمثــل ضــغطًا ) العمــل ، الــزواج ، وغيرهــا ( الطالــب يفكــر فــي مســتقبله مــن حيــث 

عليه ، ومن الطبيعي أن تكون األسرة أقل المصادر التي تسـبب اإلحسـاس بالضـغوط ؛ 
ويحاول االندماج  عن أسرته جزئياً  ألن المراهق األصم في هذه المرحلة العمرية ينفصل

مــع أقرانــه مــن الصــم بصــورة أكبــر ، ومعنــى ذلــك أن هــذه النتيجــة جــاءت متمشــية مــع 
  .الواقع الذي يعيشه المراهق األصم 

دراســة ســعاد وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه بعــض الدراســات ، مثــل 
  : حيث انتهت الدراسة إلى أن  )١٩٨٥(عبدالغني 

ادر الضـغوط النفسـية علـى التالميـذ بمـا يتمثـل ذلـك فـي المدرس يعتبر من أكثـر مصـ -
العقــاب الجســدي والعــدوان اللفظــي وســوء المعاملــة وعــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين 

  . التالميذ 
المواقـــف المدرســـية األكثـــر ضـــغطًا تتعلـــق بانخفـــاض عـــدد حصـــص ممارســـة النشـــاط  -

  . الرياضي والعقاب الجسدي والتأنيب 
 )١٩٩٨( Sharp & Cowieدراســة شــارب وكــوي  مــع ةوتتفــق تلــك النتيجــ  

حيث أشارت الدراسة إلـى أن هنـاك الكثيـر مـن المواقـف المسـببة للضـغط لـدى األبنـاء ، 
فهنـــاك الـــدرجات التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد ، وقدراتـــه ، وتقبلـــه أو رفضـــه مـــن أقرانـــه ، 

  . وطريقة معاملة المعلم 
دراســتين الســابقتين تختلــف مــع مــا أثبتتــه غيــر أن نتــائج الدراســة الحاليــة ونتــائج ال  

حيــث كــان مــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة أن البيئــة  )١٩٩١( Eltienneدراســة إلتــين 
المدرســية أكثــر تــأثيرًا فــي ضــعاف الســمع مــن البيئــة المنزليــة ويرجــع ذلــك إلــى أن البيئــة 

مــن أبنــائهم المدرســية أكثــر تفهمــًا لهــم عــن البيئــة المنزليــة ولــذلك كانــت شــكوى الوالــدين 
ضعاف السمع أكثر من شكوى المعلمين ، كما كان من نتـائج هـذه الدراسـة أن األطفـال 
الذكور يميلون إلى العدوان وخاصة على إخوتهم ممن يصغرون سنًا ، كمـا يميلـون إلـى 
التخريــب وخاصــة فــي أدوات المنــزل عنــدما يحــدث لــديهم مــا يغضــبهم مــن األســرة ، وأن 

مــن البنــات ، أمــا شــكوى المدرســين فكانــت تــدور حــول ميــل ضــعاف األوالد أكثــر تخريبــًا 
  . السمع إلى العزلة وعدم المشاركة في أنشطة المدرسة وتأخرهم الدراسي 
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  : نتائج الفرض الثالث وتفسيره 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات : " يـــنص الفـــرض الثالـــث علـــى أنـــه 
ــــاس ــــى مقي ــــاث الصــــم عل ــــذكور واإلن ــــاث  درجــــات ال " . الحاجــــات النفســــية لصــــالح اإلن

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري 
  ثـــم اســـتخدام اختبـــار ) ٥٠(والـــذكور وعـــددهم ) ٥٠(لـــدرجات كـــل مـــن اإلنـــاث وعـــددهم 

لحســاب الفــروق بــين متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث الصــم "  T. Test) " ت ( 
  . الحاجات النفسية  على مقياس

  ) ١٩(جدول 
درجات الذكور بين متوسطات ومستوى الداللة ) ت(قيمة 

  على أبعاد مقياس الحاجات النفسية واإلناث 
  

 األبعاد 
) ت(قيمة  ٥٠= إناث  ن ٥٠= ذكور  ن 

 ع م ع م وداللتها

 *  ٢.٠٠ ٢٠.٦٠١.٩١٢١.٣٢١.٦٥ الحاجة إلى التواصل  -١

 *  ٢.٥١ ٢٦.٤٠٢.٠٠٢٧.٢٠١.٠٣ الحاجات االنفعالية  -٢

 **  ٣.٤٤ ٢٠.١٦٣.٣٥٢٢.٢٠٢.٥٠ الحاجات االجتماعية  -٣

 **  ٣.٢٤ ٢٧.٦٤٣.٠٤٢٩.٢٨١.٨٦تأهيليةالتعليمية الالحاجات  -٤

 **  ٣.٩٩ ٩٤.٨٠٧.٧٥١٠٠.٠٠٤.٩٥ الدرجة الكلية

  ] ٢.٦٨  ت[  ٠.٠١دالة عند **     ] ٢.٠٠ ت [  ٠.٠٥دالة عند *   
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

 الــذكورمتوســطات درجــات بــين  ٠.٠٥توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -١
الحاجــة " اإلنــاث علــى مقيــاس الحاجــات النفســية فــي ُبعــد  ومتوســطات درجــات

  . لصالح اإلناث " إلى التواصل 
الــذكور  متوســطات درجــاتبــين  ٠.٠٥توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٢

الحاجــات " اإلنـاث علــى مقيـاس الحاجــات النفسـية فــي ُبعـد متوسـطات درجــات و 
  . لصالح اإلناث " االنفعالية 
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الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٣
الحاجــات " ومتوسـطات درجــات اإلنـاث علــى مقيـاس الحاجــات النفسـية فــي ُبعـد 

  . اث لصالح اإلن" االجتماعية 
الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٤

الحاجــات " ومتوسـطات درجــات اإلنـاث علــى مقيـاس الحاجــات النفسـية فــي ُبعـد 
  . لصالح اإلناث " التعليمية التأهيلية 

الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٥
الدرجــة الكليــة " علــى مقيــاس الحاجــات النفســية فــي  نــاثاإلمتوســطات درجــات و 

  . لصالح اإلناث " للحاجات النفسية 
  . وهذه النتائج تحقق الفرض الثالث 

  : مناقشة نتائج الفرض الثالث 
تأتي النتيجة األولى والثانية من هـذا الفـرض متمشـية مـع واقـع المـراهقين الصـم  -

أقـل مـن الـذكور فـي التواصـل مـع غيـرهن إال  من الذكور واإلناث حيث أن اإلناث تكون
قرينــاتهن مــن اإلنــاث ومعلمــاتهن ، كمــا أنهــن أقــل إحساســًا بــاألمن والثقــة بــالنفس لعــدم 
قدرتهن على التواجد بمفردهن في أمـاكن عامـة أو قـدرتهن علـى التواصـل مـع السـامعين 

ـــذكور أكثـــر قـــدرة علـــى التعامـــل والتواصـــل مـــع غيـــرهم مـــن ال.  صـــم أو فـــي حـــين أن ال
السامعين وكذلك لهم القدرة على إقامة صـداقة مـع المعلمـين والمعلمـات السـامعين ليؤكـد 
لنفسه أنه ال يقل عن السامعين في شيء ، ولذلك تجد الذكور لديهم تقدير ذات إيجـابي 

  . ، وفهم لقدراته أكثر من اإلناث 
ى التواصــل وتــأتي هــذه النتيجــة فــي انخفــاض مســتوى الداللــة لتثبــت أن الحاجــة إلــ

والحاجــات االنفعاليــة هــي أولــى الحاجــات النفســية التــي يحصــل عليهــا كــل مــن الــذكور 
واإلنـــاث الصـــم علـــى حـــد ســـواء ، فإنهـــا بالنســـبة لهـــم أمـــر جـــوهري كالمـــاء والهـــواء ومـــن 
الطبيعي الحصول عليها ، إال من بعض اإلناث الالتي تكون لديهم صـعوبة فـي تحقيـق 

  . اجاتهن االنفعالية وٕاشباع حاجاتهن للتواصل وح
دراسة علي علي كما تأتي هذه النتيجة متفقة مع نتائج كثير من الدراسات ، مثل 

حيث أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية  )١٩٨٣(مفتاح 
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. بــــين البنــــين والبنــــات الصــــم فــــي ســــمات الشخصــــية والتوافــــق الشخصــــي واالجتمــــاعي 
حيـث أثبتـت نتـائج الدراسـة أن البنـات يعـانين  )١٩٦٨(ماعيل ودراسة زينب محمود إس

  . مــــــــــــــن البنــــــــــــــين أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن الشــــــــــــــعور بــــــــــــــالنقص وضــــــــــــــعف الثقــــــــــــــة بــــــــــــــالنفس 
دراسـة رجـب األمر الذي يجعل سـلوكهن يميـل إمـا للعـدوان أو االنطـواء ، حيـث أشـارت 

إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات البنـين والبنـات فـي  )١٩٩٣(علي
لعـــدوان واالنطـــواء والقلـــق لصـــالح اإلنـــاث ، أمـــا فـــي االســـتقالل الـــذاتي فكانـــت الفـــروق ا

  . بسيطة وغير دالة 
  كــــــــل ذلــــــــك يــــــــؤثر ســــــــلبًا علـــــــــى تقــــــــديرهن لــــــــذواتهن حيــــــــث أشــــــــارت دراســـــــــات 

انخفاض تقدير إلى  ) Kearney-Cooke : 1999؛  ١٩٩١: علي محمد الديب ( 
ـــــة بـــــالمراهقين ، ـــــدى المراهقـــــات مقارن ـــــذات ل وهـــــذا مـــــا يعنـــــي أن حـــــاالت االكتئـــــاب  ال

واضطرابات األكل هي أعلى لدى المراهقات ؛ ألن لهذه المشكالت عالقة سلبية بتقدير 
 .Wing, Watkins & Crawfar(  دراسـة مع  الذات ، وتتفق تلك النتيجة أيضاً 

حيــث أشــارت إلــى أن الــذكور يميلــون إلــى تقــدير ذات عــالي فــي عــدد أبعــاد  ) 1997 :
  . عن اإلناث الذات 

وتأتي النتيجة الثالثة والرابعة متمشية مع طبيعة اإلناث حيث أن حرصـها علـى  -
نفسها أن تتعرض للمضـايقات تكـون أقـل تفـاعًال اجتماعيـًا مـن الـذكور ، وأقـل مـيًال إلـى 
اللعب والمشاركة في أنشطة المجتمع في حين أن الذكور يؤهلهم بنيانهم الجسـدي للعـب 

مــاعي والمشــاركة فــي أنشــطة المجتمــع دون حــرج أو قيــد علــى تصــرفاتهم والتفاعــل االجت
  . وحاجتهم إلى تفريغ الطاقة الكامنة بداخلهم 

وبالمثــل فــإن اإلنــاث تتلقــى تعلــيمهن وتــأهيلهن بــداخل المدرســة دون اعتــراض أو 
مقاومة لقوانين المدرسة ونظامها اإلداري أو أنشطة المدرسة وطريقة الشـرح التـي يتبعهـا 

لمعلــم وغيــر ذلــك بخــالف الــذكور الــذين تجــدهم دائمــًا يثــورون ضــد األمــور التــي تحــاول ا
كـــل ذلـــك يفســـر تفـــوق . كبـــت حريـــاتهم ورغبـــاتهم ومعـــاملتهم كأشـــياء ماديـــة ال رأي لهـــم 
  .الذكور على اإلناث في إشباع حاجاتهم االجتماعية والتعليمية 
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ألصــــم نتيجــــة إعاقتــــه وتتفــــق تلــــك النتيجــــة مــــع التفســــير الســــيكولوجي حيــــث أن ا
السمعية يعاني من نقص المهارات االجتماعية الالزمـة لـه كـي يـتمكن مـن االنـدماج فـي 
الحيـــاة مـــع اآلخـــرين ومجـــاراتهم والتفاعـــل معهـــم ، ممـــا يجعلـــه غيـــر ناضـــج اجتماعيـــًا ، 

  . وبالتــــالي يــــؤثر العزلــــة ، وقــــد يرجــــع ذلــــك نتيجــــة اتجاهــــات اآلخــــرين الســــامعين نحــــوه 
    ) ١٩٨:  ٢٠٠٤، محمد عادل عبداهللا (                                         

 : Hopper ( دراسة هـوبروتتفق تلك النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ، مثـل 

حيث أسفرت نتائج الدراسة على أنه يوجد انخفاض في درجة التقبل والتفاعل   ) 1989
حيـث توصـلت   ) Conyer : 1993 ( ودراسـة كـونير. االجتمـاعي لصـالح اإلنـاث 

الدراسة إلى وجـود عالقـة عكسـية بـين تصـورات الطـالب الصـم عـن ذواتهـم وبـين تقـبلهم 
من خالل أقرانهم الصم والعاديين ، وأن التقبل االجتماعي لدى الطـالب الصـم قـد يتـأثر 

محمـــد  ودراســـة علـــي عبـــدالنبي. بدرجـــة أكبـــر منهـــا لـــدى العـــاديين بجـــنس المفحـــوص 
ت الدراســـة عـــن وجـــود فـــرق دال إحصـــائيًا بـــين متوســـطي درجـــات حيـــث كشـــف )١٩٩٦(

في الدرجة الكلية للتقبـل االجتمـاعي وذلـك لصـالح الـذكور ، ) إناث  –ذكور ( الجنسين 
  . مما يعني أن الذكور أكثر إشباعًا لحاجاتهم االجتماعية عن اإلناث 

  

  : نتائج الفرض الرابع وتفسيره 

بـــين متوســـطات وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ت: " يـــنص الفـــرض الرابـــع علـــى أنـــه 
وللتحقــق مــن " . درجــات الــذكور واإلنــاث الصــم علــى مقيــاس الضــغوط لصــالح اإلنــاث 

هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــدرجات كــل 
 " T. Test) " ت(، ثـم اسـتخدام اختبـار ) ٥٠(والـذكور وعـددهم ) ٥٠(مـن اإلنـاث وعـددهم 

  .الضغوطالصم على مقياس لحساب الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث 
  )٢٠(جدول 

الذكور درجات بين متوسطات ومستوى الداللة ) ت(قيمة 
  اإلناث على أبعاد مقياس الضغوط و 

   

 األبعاد 
) ت(قيمة  ٥٠= إناث  ن ٥٠= ذكور  ن 

 ع م ع م وداللتها

 ١.٨١ ١٢.٦٠٢.٨٥١٣.٧٦٣.٥١ الضغوط األسرية  -١
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 **  ٣.٨١ ٢٣.٩٢٤.٣٨٢٦.٦٤٢.٤٨ الضغوط االنفعالية   -٢

 **  ٤.٥٨ ٢٣.٨٨٣.٥٦٢٧.٠٨٣.٤١ الضغوط المدرسية   -٣

 *   ٢.٦٢ ٢١.٠٨٣.٠٨٢٢.٨٠٣.٤٥ الضغوط المستقبلية -٤

 **  ٤.٧٧ ٨١.٤٨٨.٥٤٩٠.٢٨٩.٨٣ الدرجة الكلية

  ] ٢.٦٨ ت [  ٠.٠١دالة عند **     ] ٢.٠٠ ت [  ٠.٠٥دالة عند *    
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

الذكور ومتوسطات درجات متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -١
  " . الضغوط األسرية " اإلناث على مقياس الضغوط في ُبعد 

الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٢
الضـغوط االنفعاليـة " سطات درجات اإلناث على مقياس الضغوط في ُبعـد ومتو 

 . لصالح اإلناث " 

الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٣
الضـغوط المدرسـية " ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس الضغوط فـي ُبعـد 

 . لصالح اإلناث " 

الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠٥مســتوى توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد  -٤
الضغوط المستقبلية " ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس الضغوط في ُبعد 

 . لصالح اإلناث " 

الــذكور متوســطات درجــات بــين  ٠.٠١توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  -٥
الدرجـة الكليـة للضـغوط " ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس الضغوط فـي 

 . ح اإلناث لصال" 

  .وهذه النتائج تحقق الفرض الرابع جزئيًا 
  : مناقشة نتائج الفرض الرابع 

الضـغوط األسـرية " بين الجنسين في دالة إحصائيًا وقد يرجع عدم وجود فروق  -
إلـــى أن األســـرة ال تفـــرق بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي المعاملـــة بـــل تحـــاول تـــوفير عالقـــة " 

. الــذكور واإلنــاث ، والمســاواة بيــنهم فــي تلبيــة متطلبــاتهم أســرية آمنــة لجميــع األبنــاء مــن 
وهذا ال ينفي عدم اإلحساس بالضـغوط األسـرية ، بـل توجـد ولكـن بـدرجات طفيفـة لكنهـا 
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ال تهدد أمن واستقرار األبناء من الجنسين ، كما أن الضغوط األسـرية قـد تكـون إيجابيـة 
  . في ذلكمثل تشجيع األبناء على التفوق الدراسي والمنافسة 

فاألســـرة تلعـــب دورًا هامـــًا للغايـــة فـــي تشـــكيل ســـلوك الفـــرد وتكيفـــه ، فاألســـرة هـــي 
النظــــام الرئيســــي فــــي كافــــة المجتمعــــات البشــــرية الــــذي ال يلبــــي الحاجــــات الفســــيولوجية 
  ألبنـــــــــائهم فحســـــــــب وٕانمـــــــــا الحاجـــــــــات النفســـــــــية واالجتماعيـــــــــة أيضـــــــــًا والمتمثلـــــــــة فـــــــــي 

إن أول عالقـة " ... األمن وتقدير الـذات وغيـر ذلـك الحاجة للعب واالنتماء والشعور ب" 
اجتماعيــة يقيمهــا الطفــل هــي عالقتــه مــع والديــه ، ومــع األيــام ينشــأ ارتبــاط وجــداني بــين 
الوالــدين وطفلهمــا ، وهــذا االرتبــاط يعمــل بمثابــة القاعــدة التــي ينبثــق عنهــا النمــو النفســي 

ق ســـمعيًا الحـــواجز اتجـــاوز المعـــولكـــي ي... واالجتمـــاعي واالنفعـــالي والمســـتقبلي للطفـــل 
التي تفرضها اإلعاقة وليتعايش مع وجود الحواجز التي ال يمكن تجاوزها ، على األسـرة 

ويطـــور قدراتـــه ، ويمكـــن زرع الثقـــة فـــي نفســـه حتـــى يمكـــن أن يكيـــف مفهومـــه عـــن ذاتـــه 
   :تلخيص أساليب زرع الثقة في نفس األصم على النحو التالي 

 إيجابيــة دافئــة ومطمئنــة تســاعد علــى تطــور مشــاعر األمــن  تاَتَبنَّــي األســرة التجاهــ
  . واالستقاللية 

  تشــــجيع محــــاوالت تجريــــب خبــــرات جديــــدة تتســــم بالتحــــدي والمغــــامرة يطــــور حــــب
 . االستطالع واإلحساس باألمن والشعور بالثقة بالذات 

  التدريب على تحمل اإلحباط لمواجهة مواقف الحياة اليومية . 

 لتعبيــر عــن مشــاعره نحــو إعاقتــه وعــن شــعوره بخيبــة األمــل بســببتشــجيع األصــم علــى ا 
 )١٧٠-١٥٧: ١٩٩٨الخطيب ، محمد جمال (القيود التي تفرضها اإلعاقة عليه 

؛  Gray : 1980 (وتتفق تلك النتيجة مع نتائج بعض الدراسـات ، مثـل دراسـات 
 : Minchom؛  ١٩٩٢عرقـوب شـحاته ؛ حمدي محمد  ١٩٩٠: عطية عطية محمد 

  حيـــــث أثبتـــــت تلـــــك الدراســـــات أن هنـــــاك ارتبـــــاط بـــــين اتجـــــاه الوالـــــدين نحـــــو )  2003
ق ســــمعيًا وتوافقــــه الشخصــــي ، فالتقبــــل يســــاعد علــــى اإلحســــاس بقيمــــة الــــذات ، االمعــــ

واالعتماد علـى الـنفس وتحمـل بعـض المسـئوليات الشخصـية واالجتماعيـة ، أمـا الـرفض 
القـــدرة علـــى إبـــداء الـــرأي وتحمـــل  واإلنكـــار يـــؤدي إلـــى الشـــعور بـــالنقص والدونيـــة وعـــدم

المســـئولية ، ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه االتجاهـــات الوالديـــة الســـوية تســـاعد فـــي تخفيـــف اآلثـــار 
  .السلبية لإلعاقة 
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وقــد يرجــع وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين الجنســين مــن المــراهقين الصــم فــي  -
لــى إشــباع الضــغوط االنفعاليــة والمدرســية لصــالح اإلنــاث إلــى أن نقــص قــدرة اإلنــاث ع

الحاجــات االنفعاليــة ، واالجتماعيــة مقارنــة بالــذكور يــؤدي منطقيــًا إلــى زيــادة إحساســهن 
بالضـغوط االنفعاليـة نتيجـة ضـعف قـدراتهن علـى االنسـجام مـع الـذات ، وضـعف ثقـتهن 
" بأنفســـهن ، ونقـــص إمكانـــاتهن وقـــدراتهن التوافقيـــة ، وكـــذلك نقـــص قـــدرة اإلنـــاث علـــى 

مقارنـــــة بالـــــذكور يـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة اإلحســـــاس " ة التأهيليـــــة إشـــــباع الحاجـــــات التعليميـــــ
  .بالضغوط المدرسية ونظامها اإلداري أو محتوى المناهج الدراسية 

حيـــث أســـفرت  )١٩٩٨(دراســـة رشـــا راغـــب إبـــراهيم كمـــا تتفـــق تلـــك النتـــائج مـــع 
  : الدراسة عن 

 لنفسـية توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الطلبـة والطالبـات فـي درجـة الضـغوط ا
 . لصالح اإلناث 

  هنــاك عالقــة غيــر دالــة إحصــائيًا بــين المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي للعينــة ككــل
 . وبين الضغوط المدرسية والضغوط األسرية والضغوط االنفعالية 

( وبذلك فإن الدراسة أشارت من خالل النتائج إلى تقسيم الضغوط إلـى ثـالث تقسـيمات 
، كمــــا أوضـــــحت ) الضــــغوط االنفعاليــــة  –ألســـــرية الضــــغوط ا –الضــــغوط المدرســــية 

الدراسـة أيضـًا الفــروق فـي متغيــر النـوع فيمــا يتعلـق بشــدة الضـغوط النفســية حيـث أثبتــت 
  . الدراسة معاناة الطالبات اإلناث من ضغوط أكثر شدة من الطالب الذكور 

 ) Kessler : 1982 ( دراسـة كيسـلروتتفـق نتـائج الدراسـة الحاليـة كـذلك مـع   
ث أشــارت نتــائج هــذه الدراســة إلــى أن اإلنــاث أكثــر تــأثرًا بالضــغوط االنفعاليــة فضــًال حيــ

ــد بخيــت . علــى أنهــن أكثــر تعرضــًا لهــا  حيــث كشــفت  )١٩٩٤(ودراســة حســين محم
فــي ) ذكــور وٕانــاث ( النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الجنســين 

بعادهــا ، ولكـن وجــدت فـروق ذات داللــة اسـتبيان الضــغوط االنفعاليـة المدرســية وبعـض أ
  .في ُبعد الدروس الخصوصية لصالح اإلناث) ذكور وٕاناث ( إحصائية بين الجنسين 

ـــة إحصـــائيًا بـــين الجنســـين مـــن " وهـــي وتـــأتي النتيجـــة الرابعـــة  - توجـــد فـــروق دال
نتـــائج الدراســـات لتتفـــق مـــع " المـــراهقين الصـــم فـــي الضـــغوط المســـتقبلية لصـــالح اإلنـــاث 

قة ومحققة للفرض الثالـث ومتمشـية مـع المنطـق العقلـي حيـث أن اإلنـاث أكثـر قلقـًا الساب
علـــى مســـتقبلهن مـــن الـــذكور نتيجـــة زيـــادة ارتبـــاطهن باألســـرة وصـــعوبة االنفصـــال عـــن 



                                   الفصل الخامس                                                           
             
                                                    نتائج الدراســـة وتفسيرھا                        

  
  

١٥٧  

األســــرة مــــن ناحيــــة ، أو لتفكيــــرهن المســــتمر فــــي حيــــاتهن المســــتقبلية ، وهــــل يمكــــن أن 
جـبن ؟ وكيـف يـربين أوالدهـن ؟ وهـل يمكـن يتزوجن أم ال ؟ وٕاذا تزوجن هـل يمكـن أن ين

أن يعملـــن بعـــد الدراســـة لإلنفـــاق علـــى أوالدهـــن ؟ ومـــا طبيعـــة هـــذا العمـــل ؟ وهـــل يكفـــي 
لتــوفير احتياجــاتهن أم ال ؟ كــل هــذه التســاؤالت تجعــل اإلنــاث أكثــر قلقــًا علــى المســتقبل 

  . وأكثر إحساسًا بالضغوط النفسية 
  : نتائج الفرض الخامس وتفسيره 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات : " الفــرض الخــامس علــى أنــه يــنص 
درجات المراهقين الصم األعلى واألقل إشـباعًا لحاجـاتهم النفسـية علـى مقيـاس الضـغوط 

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم تقســيم العينــة الكليــة " . لصــالح المجموعــة األقــل إشــباعًا 
[ اعهم للحاجـات باسـتخدام درجـة الوسـيط للدراسة إلى مجموعتين على حسـب درجـة إشـب

  :إلى مجموعتين ]  ٩٢= درجة الوسيط 
  . ]٤٨[مرتفعي إشباع الحاجات  -٢      .]٥٢[منخفضي إشباع الحاجات  -١

والمقارنـــــة بـــــين المجمـــــوعتين فـــــي الضـــــغوط ، مـــــن خـــــالل حســـــاب المتوســـــط الحســـــابي 
"  T. Test) " ت(واالنحــــراف المعيــــاري لــــدرجات المجمــــوعتين ثــــم اســــتخدام اختبــــار 

المـراهقين الصـم ذوي الحاجـات النفسـية المشـبعة متوسطات درجات لحساب الفروق بين 
  . والمـــــــــــــراهقين الصـــــــــــــم األقـــــــــــــل إشـــــــــــــباعًا لحاجـــــــــــــاتهم علـــــــــــــى مقيـــــــــــــاس الضـــــــــــــغوط 

  : وتتلخص النتائج في الجدول التالي
  ) ٢١(جدول 

 الحاجات منخفضي إشباعمتوسطات درجات لداللة بين ومستوى ا) ت(قيمة 
  ومرتفعي إشباع الحاجات من المراهقين الصم على مقياس الضغوط

   

 األبعاد 

منخفضي إشباع 
٥٢= الحاجات ن 

مرتفعي إشباع 
) ت(قيمة ٤٨= الحاجات  ن 

 ع م ع م وداللتها

  ٠.١٦ ١٣.٢٣٢.٧٠١٣.١٢٣.٧٦ الضغوط األسرية   -١

**  ٣.٥٢ ٢٦.٥٠٢.٦٧٢٣.٩٥٤.٣٩  الضغوط االنفعالية -٢
  ٠.٠٥ ٢٥.٤٦٢.٩٢٢٥.٥٠٤.٦٤ الضغوط المدرسية  -٣

  ٠.٦٤ ٢١.٧٣٣.٣٠٢٢.١٦٣.٤٦ الضغوط المستقبلية -٤

  ٨٦.٩٢٥.٨٠٨٤.٧٥١٣.٣٨١.٠٦ الدرجة الكلية
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  ] ٢.٦٨ ت [  ٠.٠١دالة عند **     ] ٢.٠٠ ت [  ٠.٠٥دالة عند *    
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

منخفضـي متوسطات درجات بين  ٠.٠١حصائيًا عند مستوى توجد فروق دالة إ -١
إشـــباع الحاجـــات ومتوســـطات درجـــات مرتفعـــي إشـــباع الحاجـــات علـــى مقيـــاس 

 .لصالح منخفضي إشباع الحاجات " الضغوط االنفعالية "  ُبعد الضغوط في

منخفضي إشـباع الحاجـات متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -٢
"  ُبعــد رتفعــي إشــباع الحاجــات علــى مقيــاس الضــغوط فــيومتوســطات درجــات م

 " . الضغوط األسرية 

منخفضي إشـباع الحاجـات متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -٣
"  ُبعــد ومتوســطات درجــات مرتفعــي إشــباع الحاجــات علــى مقيــاس الضــغوط فــي

 " . الضغوط المدرسية 

منخفضي إشـباع الحاجـات درجات متوسطات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -٤
"  ُبعــد ومتوســطات درجــات مرتفعــي إشــباع الحاجــات علــى مقيــاس الضــغوط فــي

 " . الضغوط المستقبلية 

منخفضي إشـباع الحاجـات متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -٥
" ومتوســــطات درجــــات مرتفعــــي إشــــباع الحاجــــات علــــى مقيــــاس الضــــغوط فــــي 

 " . ط الدرجة الكلية للضغو 

  : مناقشة نتائج الفرض الخامس 
، مــن خــالل النتــائج اإلحصــائية الســابقة يتضــح أن هــذا الفــرض لــم يتحقــق كليــًا  -

   . بل في جزء منه فقط 
وتـأتي هـذه النتيجـة متفقــة مـع مـا أثبتــه اإلطـار النظـري ومــا أشـارت إليـه الدراســات 

يـــث ضـــعف قـــدرة المـــراهقين الســـابقة وتتفـــق مـــع  النتيجـــة الثانيـــة مـــن الفـــرض الرابـــع ، ح
الصــــم علــــى إشــــباع حاجــــاتهم النفســــية ؛ يــــؤدي إلــــى زيــــادة اإلحســــاس بتلــــك الضــــغوط 

  .االنفعالية ، والتي قد تؤثر على شخصيتهم واستقرارهم النفسي 
حيـث أوضـحت نتـائج  )١٩٨٦(األلفـي صـالح دراسة عزة وتتفق هذه النتيجة مع 

لصـــالح مجموعـــة  ٠.٠١نـــد مســـتوى هـــذه الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ع
  . األطفال المحرومين بالنسبة للشعور بضغط اإلشباع وضغط النبذ 
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وٕان كانـــت النتيجـــة الثانيـــة ال تحقـــق جزئيـــًا الفـــرض الخـــامس ، لكنهـــا تتفـــق مـــع   -
ومعنــى ذلــك أن الضــغوط موجــودة بالفعــل لــدى كــل . النتيجــة األولــى مــن الفــرض الرابــع 

المشــبعة ال يحصــلون علــى حاجــاتهم بدرجــة كافيــة تجعلهــم مجموعــة حتــى أن المجموعــة 
ال يشــعرون بهــذه الضــغوط ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى دور األســرة فــي مســاعدة أبنائهــا علــى 

  .خفض الضغوط لديهم من خالل العالقة اآلمنة التي تربط بين اآلباء واألبناء 
؛  Gray : 1980(وتتفق تلك النتيجـة مـع نتـائج بعـض الدراسـات ، مثـل دراسـات 

 : Minchom؛  ١٩٩٢عرقـوب شـحاته ؛ حمدي محمد  ١٩٩٠: عطية عطية محمد 

حيــث أثبتــت تلــك الدراســات أن هنــاك ارتبــاط بــين اتجــاه الوالــدين نحــو المعــاق )  2003
سمعيًا وتوافقه الشخصي ، فالتقبل يساعد على اإلحساس بقيمة الذات ، واالعتماد علـى 

ة واالجتماعيــة ، أمــا الــرفض واإلنكــار يــؤدي الــنفس وتحمــل بعــض المســئوليات الشخصــي
  إلــــــــــى الشــــــــــعور بــــــــــالنقص والدونيــــــــــة وعــــــــــدم القــــــــــدرة علــــــــــى إبــــــــــداء الــــــــــرأي وتحمــــــــــل 
المســـئولية ، ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه االتجاهـــات الوالديـــة الســـوية تســـاعد فـــي تخفيـــف اآلثـــار 

  . السلبية لإلعاقة 
ن هــذه النتيجــة وٕان كانــت النتيجــة الثالثــة ال تحقــق جزئيــًا الفــرض الخــامس إال أ -

تعتبـــر دليـــل علـــى أن هـــذه الضـــغوط موجـــودة وال تتـــأثر باإلشـــباع للحاجـــات النفســــية ، 
فاألصـــم حتـــى ولـــو كـــان يتواصـــل مـــع أقرانـــه ، ويشـــعر بـــاألمن بيـــنهم ، ويتفاعـــل معهـــم 
ويشـارك فــي األنشـطة المدرســية ، فــإن هنـاك كثيــر مـن المواقــف التــي تسـبب لــه الشــعور 

العالقـة مـع  –المنـاهج  –المـرض  –الشجار مع الزمالء  – االمتحانات" بالضغط مثل 
، فاألصــم ســواء أشــبع حاجاتــه أو لــم " وغيــر ذلــك مــن المواقــف المدرســية  –المدرســين 

وبـذلك تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة . يشبعها من المتوقع أن يشعر بالضغوط المدرسية 
ط المدرســية لصــالح الفــرض الســابق مــن وجــود فــروق بــين الــذكور واإلنــاث فــي الضــغو 

اإلنــــاث ، فالضــــغوط المدرســــية موجــــودة بالفعــــل ســــواء تــــم إشــــباع الحاجــــات أو لــــم يــــتم 
  .اإلشباع ، وٕان كانت تظهر لدى اإلناث بصورة أكبر 

  ؛ رشــــا راغــــب  Kessler : 1982(وتتفـــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائج دراســــات 
  ) .  ١٩٩٤: ؛ حسين محمد بخيت  ١٩٩٨: إبراهيم 
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م وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين منخفضـــي إشـــباع الحاجـــات وقـــد يرجـــع عـــد -
إلى حداثة سن المراهقين ونظرتهم " الضغوط المستقبلية " ومرتفعي إشباع الحاجات في 

إلى أنفسهم كطالب وليس كرجال ونسـاء لهـم تطلعـات مسـتقبلية فـي الـزواج أو المهنـة ، 
ا ينهـي دراســته ، وهــذا دليــل علــى فنـادرًا مــا يفكــر الطالــب فـي المهنــة أو الــزواج إال بعــدم

أن هــذه الضــغوط موجــودة وال تتــأثر باإلشــباع ألنهــا مســتقبلية غيــر مضــمونة وال يمكــن 
توقعها ، كما أن الواقع المدرسي والمهني الذي يعيشـه الطالـب يجعلـه دائمـًا قلقـًا بالنسـبة 

  . لمستقبله 
 Patterson؛   Reddy, et al. : 1991(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

& Schmidt : 1992  ؛Schmitt, et al. : 2000  ؛Yung & Comeau : 

  ) .  Minchom, et al. : 2003؛  2001
  

  : نتائج الفرض السادس وتفسيره 
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيًا بـــين : " يـــنص الفـــرض الســـادس علـــى أنـــه 

سـية ودرجـاتهم علـى مقيـاس الضـغوط درجات المراهقين الصم على مقياس الحاجات النف
وللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين درجـــات مقيـــاس " . 

، وذلـك )  ١٠٠= ن ( الحاجات النفسية ، ودرجات مقياس الضـغوط علـى أفـراد العينـة 
  . للتعرف على نوع هذه العالقة ومستوى داللتها 

  ) ٢٢(جدول 
أفراد العينة على مقياس الحاجات درجات بين معامالت االرتباط 

  الضغوط  ومستوى داللتها ودرجاتهم على مقياس  النفسية

  أبعاد الضغوط                 
 أبعاد الحاجات   

الضغوط 
 األسرية 

الضغوط 
االنفعالية 

الضغوط 
المدرسية 

الضغوط 
المستقبلية 

الدرجة 
الكلية 
 للضغوط

 ٠.١١- * ٠.٢١ ٠.٠٩-  ٠.١٧-** ٠.٢٥- الحاجة إلى التواصل  -١

** ٠.٣٨-** ٠.٣١-* ٠.٢٣-** ٠.٤٨- ٠.٠٣- الحاجات االنفعالية -٢
 ٠.١٠ * ٠.٢٣ ٠.٠١ ٠.٠١- ٠.٠٧ الحاجات االجتماعية -٣

 ٠.١٠- ٠.١٢ ٠.٠٣** ٠.٣١- ٠.١١- احتياجات تعليمية تأهيلية -٤

 ٠.١١- ٠.١٤ ٠.٠٦-** ٠.٢٨- ٠.٠٨- الدرجة الكلية للحاجات
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  ]  ٠.٢٥ ت [  ٠.٠١دالة عند **     ]  ٠.١٩ ت [  ٠.٠٥دالة عند  *
  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 

بــين الحاجـة إلــى  ٠.٠١توجـد عالقـة ارتباطيــة سـالبة دالــة إحصـائيًا عنــد مسـتوى  -١
التواصل والضغوط األسرية ، ووجود عالقة ارتباطية دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى 

  .تواصل والضغوط المستقبلية بين الحاجة إلى ال ٠.٠٥
بـــين الحاجـــات  ٠.٠١توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى  -٢

، وبــين الحاجــات االنفعاليــة والضــغوط المســتقبلية االنفعاليــة والضــغوط االنفعاليــة 
 . والدرجة الكلية للضغوط وبين الحاجات االنفعالية 

بـين الحاجـات  ٠.٠٥يًا عنـد مسـتوى عالقة ارتباطيـة سـالبة دالـة إحصـائتوجد  -
 . االنفعالية والضغوط المدرسية 

بــــــين الحاجــــــات  ٠.٠٥توجــــــد عالقــــــة ارتباطيــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى  -٣
 . االجتماعية والضغوط المستقبلية 

بـين االحتياجــات  ٠.٠١توجـد عالقــة ارتباطيـة ســالبة دالـة إحصــائيًا عنـد مســتوى  -٤
 . نفعالية التعليمية التأهيلية والضغوط اال

بـين الدرجـة الكليـة  ٠.٠١توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند مسـتوى  -٥
 . للحاجات النفسية والضغوط االنفعالية 

  . وهذه النتائج تحقق جزئيًا الفرض السادس 
  : مناقشة نتائج الفرض السادس 

ـــد  ـــة اإلحصـــائية عن ـــ ٠.٠١ويـــأتي ارتفـــاع مســـتوى الدالل ة بـــين للعالقـــة االرتباطي
  الحاجــــات التعليميــــة التأهيليــــة والضــــغوط االنفعاليــــة ، وكــــذلك العالقــــة االرتباطيــــة بــــين 

، الضــــــغوط المدرســــــية ، الضــــــغوط االنفعاليــــــة ( وكــــــل مــــــن ) الحاجــــــات االنفعاليــــــة ( 
األمــر الــذي انعكــس أثــره فــي العالقــة االرتباطيــة للدرجــة الكليــة ) والضــغوط المســتقبلية 

وفـي العالقـة االرتباطيـة للدرجـة الكليـة .  د الضـغوط االنفعاليـة للحاجات النفسـية مـع ُبعـ
، كـــل هـــذه النتـــائج للضـــغوط مـــع ُبعـــد الحاجـــات االنفعاليـــة مـــن أبعـــاد الحاجـــات النفســـية 

تحقــق جزئيــًا الفــرض الســادس ، حيــث توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيًا بــين 
ة ودرجـاتهم علـى مقيـاس الضـغوط درجات المراهقين الصم على مقياس الحاجات النفسـي
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، وهذه النتيجـة تتفـق مـع المنطـق العقلـي ، فكلمـا قـل إشـباع تلـك الحاجـات النفسـية لـدى 
  . المراهق األصم زادت شدة الضغوط لديه 

مــارتن هنلــي ، روبــرت قــد أبــرز وهــذه النتــائج تتفــق مــع التفســير الســيكولوجي ، ف
التفاعـــل المعقـــد بـــين العوامـــل  ) ١٨١-١٨٠:  ٢٠٠١( روبـــرت ألجـــوزين و رامـــزي ، 

البيئيـــة والعوامـــل الفرديـــة التـــي تســـهم فـــي ظهـــور المشـــكالت الســـلوكية ، حيـــث يـــرى أن 
أســـباب مشـــكالت الســـلوك كثيـــرًا مـــا تكـــون خـــارج قـــدرة التلميـــذ علـــى الســـيطرة والضـــبط ، 
ــــران ،  ــــف ، ضــــغوط األق ــــد للعن ــــر الســــليمة ، التعــــرض الزائ ــــة غي ــــة الوالدي ومنهــــا الرعاي

اتجـــة عـــن البيئـــة المدرســـية ، كمـــا أن العوامـــل الراجعـــة إلـــى الفـــرد نفســـه مثـــل وضـــغوط ن
نــواحي القصــور التــي قــد تعــوق التفــاعالت مــع اآلخــرين يمكــن أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى 
المشــكالت الســلوكية واالنفعاليــة ، فتقــدير الــذات المــنخفض واإلحبــاط الــذي يتعــرض لــه 

ابات التــي تــؤدي إلــى ســرعة ظهــور المشــكالت التالميــذ أثنــاء عمليــة الــتعلم مــن االســتج
  .السلوكية 

   

 ويــنعكس ذلــك علــى المعــاق ســمعيًا ، حيــث أشــارت نتــائج بعــض الدراســات إلــى أن
المعـــاق ســـمعيًا يتصـــف باالنطوائيـــة والعدوانيـــة ، ويعـــاني مـــن شـــعور بـــالقلق واإلحبـــاط 

علـــى ضـــبط الـــنفس والحرمـــان والتمركـــز حـــول الـــذات ، واالندفاعيـــة والتهـــور وعـــدم المقـــدرة 
  )٣٣:  ٢٠٠١القريطي ، أمين عبدالمطلب (وسوء التوافق الشخصي واالجتماعي 

إلــى أن بيئــة الفــرد تعــد مصــدرًا للضــغوط ممــا ) ١٩٨١( Cooperويشــير كــوبر   
يؤدي إلى وجـود تهديـد لحاجـة مـن حاجـات الفـرد ، فيشـعر الفـرد بحالـة الضـغط ويحـاول 

مــــع الموقــــف وٕاذا لــــم يــــنجح فــــي التغلــــب علــــى اســــتخدام بعــــض االســــتراتيجيات للتوافــــق 
المشـــكالت واســـتمرت الضـــغوط لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة ، أدى ذلـــك لإلصـــابة بالعديـــد مـــن 
األمــراض الجســمية والعصــبية ، كمــا أنهــا تــؤدي إلــى زيــادة القلــق واالكتئــاب وانخفــاض 

  )  ٢٠٣:  ٢٠٠٠كاشف ، فؤاد في إيمان ( تقدير الفرد لذاته 
  

أن البيئــة تلعــب  ) ١٨٣:  ١٩٩٩( للقــاني ، أميــر القرشــي أحمــد ابينمــا يــرى   
دورًا مهمًا في تكوين مفهوم الذات لدى األصم ، وذلك طبقًا لنظرية الـدور االجتمـاعي ، 
والتي ترى أن الفرد يرى نفسه كما يراه اآلخرون الذين يشكلون لديه أهمية خاصة ، مـن 



                                   الفصل الخامس                                                           
             
                                                    نتائج الدراســـة وتفسيرھا                        

  
  

١٦٣  

خــرون مجــرد إنســان عــاجز ، فيتبنــى هنــا تنشــأ المشــاكل بالنســبة لألصــم ، حيــث يــراه اآل
األصــم هــذا االتجــاه ويــرى نفســه عــاجزًا ، ولمــا كــان األصــم يعتمــد علــى اآلخــرين بشــكل 
أساسي في أن ُيكًّون مفهومًا ما عـن ذاتـه ، وهـؤالء يعـززون لديـه بطريقـة غيـر مقصـودة 

ات الميـــل لالستســـالم والدونيـــة باتبـــاعهم ألســـاليب الشـــفقة واإلحســـان ، لـــذلك فـــإن تصـــرف
اآلخــرين تجــاه المعــاقين ســمعيًا أهــم مــن وجــود اإلعاقــة نفســها ، وبالتــالي يلتحــق األصــم 

  .بالمدرسة وهو يفتقد ثقته بنفسه ويحمل تقديرًا سلبيًا لذاته 
   

؛   Hagborg : 1984(وتتفـق هـذه النتـائج مـع بعـض الدراسـات ، مثـل دراسـات
Morris : 1990  ؛Reddy, et al. : 1991  ؛Patterson & Schmidt : 1992 

 Yung؛  Steinberg, et al. : 1998؛   O'Hare : 1998؛  Mapp : 1995؛ 

& Comeau : 2001  ؛Minchom, et al. : 2003 . (  
  

وتلك النتائج ال تتعارض مع وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة بـين الحاجـة للتواصـل 
ه كلمــا أشــبعت حاجــة والحاجــات االجتماعيــة والضــغوط المســتقبلية ، حيــث أنهــا تعنــي أنــ

المراهــق األصــم للتواصــل وحاجاتــه االجتماعيــة زادت الضــغوط المســتقبلية لديــه بخــالف 
النتائج األخرى ، وقد يرجع ذلك إلى أن المراهق األصم حين يشبع حاجته للتواصل مـع 
اآلخــرين والتــي ال تنفصــل عــن حاجاتــه االجتماعيــة مــن إقامــة صــداقات مــع اآلخــرين ، 

نشطة المجتمع وتفاعله مع غيره كل ذلـك يجعلـه يشـعر وكأنـه ال يختلـف ومشاركته في أ
عن زمالئه السامعين األمر الذي يمكن أن يزيد من قلقه وتوتره على مستقبله مـن حيـث 
ــاة أو إقامــة أســرة واالســتقالل عــن أســرته فــي  قدرتــه علــى العمــل أو اختيــار شــريكة الحي

ن تــوتره ، وبــذلك تتفــق هــذه النتيجــة مــع احتياجاتــه الماديــة ، كــل ذلــك يمكــن أن يزيــد مــ
المنطـق العقلــي ، فــال يمنــع أن إشــباع الحاجـة للتواصــل والحاجــات االجتماعيــة يزيــد مــن 

  .  اإلحساس بالضغوط المستقبلية 
  

  : نتائج الفرض السابع وتفسيره 
تنبـئ بعـض الحاجـات النفسـية دون غيرهـا بالضـغوط : " ينص الفرض السـابع علـى أنـه 

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار متــدرج " . هــق األصــم لــدى المرا
كأســــلوب إحصــــائي ، حيــــث أن هــــذا األســــلوب  Stepwise Regresionالخطــــوات 
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اإلحصـــائي يظهـــر فقـــط النتـــائج الدالـــة وال يظهـــر النتـــائج غيـــر الدالـــة ، ويقـــوم بترتيـــب 
  ) .R(المتغيرات المستقلة حسب قيم كل متغير 

  
  
  

  )٢٣(جدول 
تحليل االنحدار متعدد الخطوات لتحديد تأثير الحاجات 

  النفسية على الضغوط لدى المراهق األصم
     

المتغير 
 التابع

 المتغيرات المستقلة
االرتباط 
Rالمتعدد 

نسبة المساهمة
R2 

) ت(قيمة قيمة بيتا
 وداللتها

الضغوط 
 األسرية

  لتواصل الحاجة إلى ا -١
 الحاجات االجتماعية  -٢

٠.٢٥  
٠.٣٤ 

٠.٠٦  
٠.١١ 

-٠.٣٨ 
٠.٢٦ 

٣.٤٤  **  
٢.٣٨  * 

 ٢١.٤٩= قيمة الثابت العام 

الضغوط 
االنفعالية

  الحاجات االنفعالية  -١
تأهيلية التعليمية الالحاجات  - ٢
 الحاجات االجتماعية  -٣

٠.٤٨  
٠.٥٣  
٠.٥٩ 

٠.٢٣  
٠.٢٨  
٠.٣٥ 

-٠.٥٢ 
-٠.٣٤ 

٠.٣٠ 

٥.٩٩  **
٣.٧٢  **  
٣.١٩  ** 

 ٥٧.٨٥= العام  قيمة الثابت

الضغوط 
المستقبلية

  الحاجات االنفعالية  -١
  الحاجات االجتماعية  -٢
 الحاجة إلى التواصل  -٣

٠.٣١  
٠.٤٦  
٠.٥٠ 

٠.٠٩  
٠.٢١  
٠.٢٥ 

-٠.٤٦ 
٠.٢٨  
٠.٢١ 

٤.٨١  **  
٢.٦٥  **  
٢.٠٢  * 

 ٢٨.١٧= قيمة الثابت العام 

الدرجة 
الكلية 

للضغوط 

  الحاجات االنفعالية  -١
 الحاجات االجتماعية  -٢

٠.٣٨  
٠.٤٥ 

٠.١٤  
٠.٢٠ 

-٠.٤٦ 
٠.٢٥ 

٤.٧٩  **  
٢.٦٢  * 

 ١٣١.١٧= قيمة الثابت العام 

  ] ٢.٦٣ ت [  ٠.٠١دالة عند **     ] ١.٩٦ ت [  ٠.٠٥دالة عند *  
  : يتضح من الجدول السابق ما يلي 

ثر ، بينمـــا تـــؤ  ٪ ٦أن الحاجـــة إلـــى التواصـــل تـــؤثر فـــي الضـــغوط األســـرية بنســـبة  -١
  .  ٪ ١١، حيث يؤثر كال المتغيرين بنسبة  ٪ ٥الحاجات االجتماعية بنسبة 
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وفــي ضــوء ذلــك يمكــن صــياغة المعادلــة التنبؤيــة اآلتيــة للعالقــة بــين المتغيــر التــابع 
  . والمتغيرات المستقلة 

   ٢١.٤٩+ الحاجات االجتماعية ×  ٠.٢٦+ الحاجة للتواصل ×  ٠.٣٨- = الضغوط األسرية 
، بينمـــا تـــؤثر  ٪ ٢٣جـــات االنفعاليـــة تـــؤثر فـــي الضـــغوط االنفعاليـــة بنســـبة أن الحا -٢

، بينما تؤثر الحاجات االجتماعيـة بنسـبة  ٪ ٥االحتياجات التعليمية التأهيلية بنسبة 
  .  ٪ ٣٥، حيث تؤثر كل المتغيرات بنسبة  ٪ ٧

تــابع وفــي ضــوء ذلــك يمكــن صــياغة المعادلــة التنبؤيــة اآلتيــة للعالقــة بــين المتغيــر ال
   .والمتغيرات المستقلة 
االحتياجـــات التعليميـــة ×  ٠.٣٤ –الحاجـــات االنفعاليـــة ×  ٠.٥٢ -= الضـــغوط االنفعاليـــة 

   ٥٧.٨٥+ الحاجات االجتماعية ×  ٠.٣٠+ التأهيلية 
ال توجــد أبعــاد مــن الحاجــات النفســية لهــا تــأثير : وبالنســبة لُبعــد الضــغوط المدرســية  -٣

  .المدرسية ، وهذا يتفق مع نتائج الفرض الخامس دال إحصائيًا على الضغوط 
، بينمـــا تـــؤثر  ٪ ٩أن الحاجـــات االنفعاليـــة تـــؤثر فـــي الضـــغوط المســـتقبلية بنســـبة  -٤

، حيــث  ٪ ٤، وتــؤثر الحاجــة للتواصــل بنســبة  ٪ ١٢الحاجــات االجتماعيــة بنســبة 
  .  ٪ ٢٥تؤثر كل المتغيرات بنسبة 

بؤيــة اآلتيــة للعالقــة بــين المتغيــر التــابع وفــي ضــوء ذلــك يمكــن صــياغة المعادلــة التن
  . والمتغيرات المستقلة 

+ الحاجـات االجتماعيـة ×  ٠.٢٨+ الحاجـات االنفعاليـة ×  ٠.٤٦-= الضغوط المستقبلية 
  ٢٨.١٧+ الحاجة إلى التواصل ×  ٠.٢١

، بينمـــا  ٪ ١٤وأن الحاجـــات االنفعاليـــة تـــؤثر فـــي الدرجـــة الكليـــة للضـــغوط بنســـبة  -٥ 
   ٪ ٢٠، حيث تؤثر كال المتغيرين بنسبة  ٪ ٦اجات االجتماعية بنسبة تؤثر الح

وفــي ضــوء ذلــك يمكــن صــياغة المعادلــة التنبؤيــة اآلتيــة للعالقــة بــين المتغيــر التــابع 
  . والمتغيرات المستقلة 
الحاجـات االجتماعيـة ×  ٠.٢٥+ الحاجـات االنفعاليـة ×  ٠.٤٦-= الدرجة الكلية للضـغوط 

 +١٣١.١٧   
  : نتائج الفرض السابع مناقشة 
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١٦٦  

ــــأثير الحاجــــة إلــــى التواصــــل والحاجــــات االجتماعيــــة فــــي الضــــغوط  - ويرجــــع ت
األســرية إلــى عــدم قــدرة األســرة علــى التواصــل بكفــاءة مــع ابــنهم األصــم ، وعــدم قــدرتها 

  .على تلبية حاجاته االجتماعية 
ات بشـكل وٕاذا كان االتصال اللفظي هو الوسيلة التي يعتمد عليهـا أفـراد المجتمعـ

سواء أكان ذلك للتعبير عن المشاعر أو تبادل األفكـار ، أساسي في تفاعلهم فيما بينهم 
وعليـــه فـــإن اإلعاقـــة الســـمعية تحـــد إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن فـــرص األصـــم ، والمعلومـــات 

ممــا يجعــل الصــم أكثــر عرضــة ، للتفاعــل االجتمــاعي والمشــاركة فــي أنشــطة المجتمــع 
وذلـك للصـعوبات ، ونوبـات الغضـب ، فـاض مفهـوم الـذات للضغوط النفسية والقلق وانخ

ومـــن ثـــم يظهـــرون مـــيًال أكثـــر للعـــدوان ، التـــي يواجهونهـــا فـــي التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم 
:  ١٩٩٥، يوسف القريوطي ، عبدالعزيز السرطاوي ، جميـل الصـمادي ( . الجسدي 
١٥٨ - ١٥٢ (  

ظام اتصال نموذجي ق سمعيًا هي وجود ناومن هنا يبدو أن الحاجة األولية للمع  
والمشـاركة ، ويتيح لـه اكتسـاب األفكـار ، يسمح له بالتفاعل بكفاءة وفعالية مع المجتمع 

فإن خبرات المعاق سمعيًا سوف تحد مـن فـرص تعليمـه ، وبدون مثل هذا النظام ، فيها 
  )  ٢٠٣:  ١٩٩٧، خيري محمد سهير ( . 

حيـــث تشــير إلـــى  )١٩٩٢( Desselleديســيل وتتفــق مــع تلـــك النتيجــة دراســـة 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أساليب التواصل وتقدير الذات لدى المراهـق األصـم ، 
إذ تبــين أن أبنــاء اآلبــاء الــذين يســتخدمون أكثــر مــن أســلوب للتواصــل مــع أبنــائهم الصــم 
كانوا أكثر تقديرًا لذواتهم ، كما كانوا أكثر تقـبًال لآلخـرين وذلـك علـى عكـس أبنـاء اآلبـاء 

لذين يستخدمون مجرد وسيلة واحدة فقط مـع أبنـائهم الصـم فقـد كـانوا أقـل تقـديرًا لـذواتهم ا
، كما أوضحت الدراسة أنـه كلمـا كـان اآلبـاء أكثـر معرفـة بأسـاليب التواصـل مـع أبنـائهم 

  . الصم أدى ذلك إلى شعور الصم بأنه مقبول اجتماعيًا 
   Arnold & Atkinsأرنولــــد وأتكــــنس وتتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة   

حيـــث أشـــارت إلـــى وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــين التكيـــف االجتمـــاعي واالنفعـــالي  )١٩٩١(
  . للصم وتفهم اآلباء ألبنائهم الصم وحثهم على االندماج اجتماعيًا مع اآلخرين 
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١٦٧  

ويرجــع تــأثير الحاجــات االنفعاليــة واالحتياجــات التعليميــة التأهيليــة والحاجــات  - 
؛ حيـث أن  نفعالية إلى أهمية تلك الحاجات للمراهق األصـماالجتماعية في الضغوط اال

ـــى إشـــباع حاجـــاتهم االنفعاليـــة مـــن  حـــب ، و أمـــن ، " ضـــعف قـــدرة المـــراهقين الصـــم عل
، يؤدي إلى زيادة اإلحساس بتلك الضغوط االنفعاليـة ، والتـي " وتقدير الذات وتقبله لها 

  . تؤثر على شخصياتهم واستقرارهم النفسي قد 
حيث أوضحت نتائج هذه الدراسـة  )١٩٨٦(عزة صالح األلفي ك دراسة ويثبت ذل

ـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  لصـــــالح مجموعـــــة األطفـــــال  ٠.٠١وجـــــود فـــــروق ذات دالل
  . المحرمين بالنسبة للشعور بضغط اإلشباع وضغط النبذ 

كمــا أن عــدم قــدرة المراهــق األصــم علــى إشــباع احتياجاتــه التعليميــة التأهيليــة قــد 
صــعوبة إدراك بعــض الموضــوعات أو عــدم ارتبــاط تلــك الموضــوعات بالبيئــة يرجــع إلــى 

" التـــي يعـــيش فيهـــا أو نقـــص قدراتـــه الكتســـاب بعـــض المهـــارات التأهيليـــة مثـــل أعمـــال 
لإلنــاث كــل ... "  -والتريكــو  –الحياكــة " للبنــين ، وأعمــال ... "  –الزخرفــة  –النجــارة 

تـوتر وضـعف الثقـة بـالنفس أو مـا يمكـن ذلك يؤدي إلى زيـادة إحسـاس األصـم بـالقلق وال
  " . الضغوط االنفعالية " أن نطلق عليه 

كما أن المراهق األصم في حاجة ماسة إلى التفاعل االجتماعي والصداقة واللعب 
، والشــك أن تعرضــه لإلحبــاط فــي إشــباع تلــك الحاجــات االجتماعيــة يعرضــه للضــغوط 

  . االنفعالية والضيق والقلق 
ود تــأثير ألبعــاد الحاجــات النفســية فــي الضــغوط المدرســية إلــى ويرجــع عــدم وجــ -

ارتبــاط المراهــق األصــم فــي تلبيــة حاجاتــه النفســية بصــورة أكبــر بأســرته وبجماعــة الرفــاق 
أكثــر مــن ارتباطــه بالمدرســة ؛ ألن األصــم يقضــي معظــم وقتــه مــع أفــراد أســرته أو مــع 

حيــث ) ١٩٩٤( Bat-Chovaشــوفا  –أصــدقائه ، ويتفــق مــع هــذا التفســير دراســة بــات 
أوضــحت الدراســة أن األســرة وجماعــة الرفــاق لهــم تــأثير إيجــابي علــى تقــدير الــذات لــدى 
األصم ، وهؤالء يساعدون على تخفيف اآلثار السلبية لإلعاقـة علـى تقـدير الـذات ، وأن 
التواصل االجتماعي لـه أثـر علـى تقـدير الـذات حيـث أن المشـاركة الجماعيـة تعـزز نمـو 

  )  ٥٨:  ١٩٩٨،  شعبان أحمدصالح عرفات (صم شخصية األ
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١٦٨  

ويرجع تـأثير الحاجـات االنفعاليـة والحاجـات االجتماعيـة والحاجـة إلـى التواصـل  -
في الضغوط المستقبلية إلى أهمية إشباع تلك الحاجات في تحديد نظرة المراهـق األصـم 

فعاليـة مـن إلى مستقبله ، حيث أن ضعف قدرة المراهق األصم علـى إشـباع حاجاتـه االن
، وضعف قدرته علـى إشـباع " تقبل اآلخرين له ، وشعوره باألمن والحب من اآلخرين " 

تكـــوين صـــداقات ، ومشـــاركته فـــي أنشـــطة المجتمـــع وتفاعلـــه " حاجاتـــه االجتماعيـــة مـــن 
، وضعف قدرته على إشباع حاجته إلى التواصل مع غيره يمكن أن يفقـده " االجتماعي 

النجاح في حياته المستقبلية سـواء فـي العمـل أو تكـوين أسـرة ؛  ثقته بنفسه وبقدراته على
ممــا يــؤثر ســلبًا علــى نظرتــه للمســتقبل ومــا ينطــوي عليــه مــن إحبــاط وقلــق وتــوتر ، فتلــك 
الحاجات هامة جدًا للمراهق األصم إلعداده لالندماج في المجتمع مستقبًال ، وفشله فـي 

  . الضغوط المستقبلية تلبية تلك الحاجات يؤدي إلى زيادة اإلحساس ب
ويرجــع ذلــك إلــى أهميــة الحاجــات االنفعاليــة للمراهــق األصــم مــن تقــديره لذاتــه  -

وتقبلـــه لهـــا ، وحاجتـــه إلـــى األمـــن والحـــب ومـــن ثـــم توافقـــه الشخصـــي واســـتقراره النفســـي 
والشـــك أن عـــدم إشـــباعه لهـــذه الحاجـــات التـــي تحقـــق اســـتقراره النفســـي تـــؤدي إلـــى زيـــادة 

لقلــــق ، كمــــا أن المراهــــق األصــــم فــــي حاجــــة ماســــة إلــــى التفاعــــل شــــعوره بالضــــغوط وا
االجتمــاعي ، والصــداقة واللعــب والمشــاركة فــي أنشــطة المجتمــع ليشــعر بوجــوده كغيــره 
والشـــك أن تعرضـــه لإلحبـــاط فـــي إشـــباع تلـــك الحاجـــات االجتماعيـــة يعرضـــه للضـــغوط 

اعيــة فــي مقدمــة ولــذلك جــاءت الحاجــات االنفعاليــة والحاجــات االجتم. والضــيق والقلــق 
  . الحاجات النفسية التي تنبئ بالضغوط 

ـــائج محققـــة للفـــرض الســـابع ومتمشـــية مـــع اإلطـــار النظـــري ومـــا  وتـــأتي هـــذه النت
 Patterson؛  Quittner : 1991؛  Reddy, et al. : 1991(توصلت إليه دراسات 

& Schmidt : 1992  ؛Steinberg, et al. : 1998  ؛Minchom, et al. : 

2003  . (  
  

  : نتائج الدراسة 
  : من خالل تفسير الفروض توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
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١٦٩  

يمكــن ترتيــب الحاجــات النفســية لــدى المراهــق األصــم حســب أكثرهــا احتياجــًا لهــا  -١
الحاجــات االنفعاليــة ، يليهــا الحاجــة إلــى التواصــل ، يليهــا االحتياجــات : كالتــالي 

  . ت االجتماعية التعليمية التأهيلية ، ثم الحاجا
: يمكــن ترتيــب الضــغوط لــدى المراهــق األصــم حســب أكثرهــا تــأثيرًا عليــه كالتــالي  -٢

الضــغوط المدرســية ، يليهــا الضــغوط االنفعاليــة ، يليهــا الضــغوط المســتقبلية ، ثــم 
 .الضغوط األسرية 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث الصــم  -٣
ممــا يثبــت أن اإلنــاث الصــم أقــل . جــات النفســية لصــالح اإلنــاث علــى مقيــاس الحا

 . إشباعًا لحاجاتهم النفسية من الذكور 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث الصــم  -٤
الضـغوط االنفعاليـة و الضـغوط " على مقياس الضـغوط لصـالح اإلنـاث فـي أبعـاد 

، وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الجنسـين فـي  "المدرسية والضغوط المستقبلية 
 " .الضغوط األسرية " ُبعد 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المـــراهقين الصـــم ذوي الحاجـــات النفســـية  -٥
المجموعـة غيـر المشـبعة المشبعة والمراهقين الصم األقل إشباعًا لحاجـاتهم لصـالح 

حصائيًا بـين المجمـوعتين فـي أبعـاد ، ولم تظهر فروق دالة إ في الضغوط االنفعالية
 " . الضغوط األسرية والضغوط المدرسية والضغوط المستقبلية " 

توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيًا بـــين درجـــات المـــراهقين الصـــم علـــى  -٦
ه كلما قـل مما يثبت أن. مقياس الحاجات النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط 

 . الضغوط لدى المراهق األصم  زادتإشباع الحاجات النفسية 

دون غيرهــــا مــــن الحاجــــات نبــــئ الحاجــــة إلــــى التواصــــل والحاجــــات االجتماعيــــة ت -٧
الحاجــــات االنفعاليــــة والحاجــــات التعليميــــة  بالضــــغوط األســــرية ، وتنبــــئالنفســــية 

ــــة دون غيرهــــا مــــن الحاجــــات النفســــية بالضــــغوط  ــــة والحاجــــات االجتماعي التأهيلي
ت االنفعاليــة والحاجــات االجتماعيــة والحاجــة للتواصــل االنفعاليــة ، وتنبــئ الحاجــا

دون غيرهــــــا مــــــن الحاجــــــات النفســــــية بالضــــــغوط المســــــتقبلية ، وتنبــــــئ الحاجــــــات 



                                   الفصل الخامس                                                           
             
                                                    نتائج الدراســـة وتفسيرھا                        

  
  

١٧٠  

االنفعالية والحاجات االجتماعيـة دون غيرهـا مـن الحاجـات النفسـية بالدرجـة الكليـة 
ولـــــم يوجـــــد تـــــأثير دال إحصـــــائيًا للحاجـــــات النفســـــية علـــــى الضـــــغوط للضـــــغوط ، 

 . رسية المد
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  ملخص الدراسة : أوالً 
  : تمھيد 

والتي تتفق مع خصائص المعاق ، للمعاق سمعيًا احتياجات ذات طابع خاص 
سمعيًا وتكون ذات أهمية له ؛ لما لها من دور في تخفيف حدة إعاقته ومساعدته على 
إشباع احتياجاته المختلفة بطرق وأساليب خاصة ، واإلعاقة السمعية تحد إلى درجة 

مما يجعل الصم أكثر عرضة للضغوط ، فرص األصم للتفاعل االجتماعي كبيرة من 
وذلك للصعوبات التي يواجهونها في التعبير ، النفسية والقلق وانخفاض مفهوم الذات 

عن مشاعرهم ، وٕاذا ما توفرت البيئة المناسبة من السهل أن يشب األصم سويًا في 
ناسبة لألصم تعتبر أساسًا مهمًا في وال شك أن تهيئة البيئة الم، سلوكه واتجاهاته 

مواجهة احتياجاته النفسية وما يرتبط بها من ضغوط قد تؤثر على توافقه النفسي 
  .واالجتماعي 

  

  : مشكلة الدراسة 
تنحصر مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الباحث التعرف على الحاجات   

وط التي يتعرض لها النفسية لدى المراهق األصم ، وكذلك التعرف على أهم الضغ
بغرض الكشف عن العالقة االرتباطية بين الحاجات النفسية لدى المراهق األصم وعدم 
إشباعها وشدة الضغوط لديه ، وتتضح مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن 

  : التساؤالت التالية 
  الحاجات النفسية لدى المراهق األصم ؟ نسق ما  -١
 مراهق األصم ؟ الضغوط التي يتعرض لها النسق ما  -٢

ــــين الجنســــين مــــن المــــراهقين الصــــم فــــي إشــــباع الحاجــــات  -٣   هــــل توجــــد فــــروق ب
 النفسية ؟ 

 هل توجد فروق بين الجنسين من المراهقين الصم في نوع الضغوط ؟  -٤

هل توجد فروق بين المراهقين الصم ذوي الحاجـات النفسـية المشـبعة والمـراهقين  -٥
 غوط ؟ في نوع الض الصم األقل إشباعًا لحاجاتهم
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هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين درجــات المــراهقين الصــم علــى مقيــاس الحاجــات  -٦
 النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط ؟ 

 الضغوط لدى المراهق األصم؟دون غيرها بهل تنبئ بعض الحاجات النفسية  -٧
  

  : أھمية الدراسة 
  : تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية   
لى أهمية الحاجات النفسية وٕاشباعها في مرحلة المراهقة في نمو التأكيد ع -١

شخصية الفرد ، والتي على أساسها تتكون مفاهيم واتجاهات الفرد نحو 
  . المجتمع ، وتتحدد طريقة تعامله مع هذا المجتمع 

التأكيد على أن األصم في أمس الحاجة إلشباع حاجاته النفسية والتي تعمل  -٢
تعطيه إحساسًا بالرضا والقناعة وتقدير الذات الذي على خفض الضغوط ، و 
 . هو في أمس الحاجة إليه 

التأكيد على العالقة االرتباطية لمتغيرات الدراسة في ظل االتجاه السائد لرعاية  -٣
 . ذوي االحتياجات الخاصة 

إمكانية تطبيق نتائج الدراسة وتعميمها في مجال رعاية ذوي اإلعاقة السمعية  -٤
 . سرة والمدرسة والمجتمع في محيط األ

 

  : أھداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

  . الحاجات النفسية لدى المراهق األصم نسق التعرف على  -١
 الضغوط التي يتعرض لها المراهق األصم نسق التعرف على  -٢

التعــرف علــى الفــروق بــين الجنســين مــن المــراهقين الصــم فــي إشــباع الحاجــات  -٣
 . فسية الن

 . التعرف على الفروق بين الجنسين من المراهقين الصم في نوع الضغوط  -٤

التعــــرف علــــى الفــــروق بــــين المــــراهقين الصــــم ذوي الحاجــــات النفســــية المشــــبعة  -٥
 .في نوع الضغوط  والمراهقين الصم األقل إشباعًا لحاجاتهم
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الكشــــف عــــن العالقــــة االرتباطيــــة بــــين درجــــات المــــراهقين الصــــم علــــى مقيــــاس  -٦
 .  ودرجاتهم على مقياس الضغوطالحاجات النفسية 

الكشف عن المعادلة التنبؤية للضـغوط مـن خـالل إشـباع الحاجـات النفسـية لـدى  -٧
 .المراهقين الصم 

  

  :فروض الدراسة 
  يمكن ترتيب الحاجات النفسية لدى المراهق األصم حسب أكثرها احتياجًا لها  -١
 . أكثرها تأثيرًا عليه يمكن ترتيب الضغوط لدى المراهق األصم حسب  - ٢

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث الصـم  -٣
 . على مقياس الحاجات النفسية لصالح اإلناث 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث الصـم  -٤
 . على مقياس الضغوط لصالح اإلناث 

ة بــــين متوســــطات درجــــات المــــراهقين الصــــم توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائي -٥
ـــــاس الضـــــغوط لصـــــالح  ـــــى مقي ـــــل إشـــــباعًا لحاجـــــاتهم النفســـــية عل ـــــى واألق األعل

 . المجموعة األقل إشباعًا 

توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيًا بــين درجــات المــراهقين الصــم علــى  -٦
  . مقياس الحاجات النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط 

 .جات النفسية دون غيرها بالضغوط لدى المراهق األصم ئ بعض الحابنت -٧
    

 : عينة الدراسة 
من ذوي الصـمم الكامـل ) طالب وطالبة ١٠٠(أجريت الدراسة على عينة قوامها 

بمتوسـط عمـر زمنـي ،  سنة)  ١٨ – ١٤( ، ومن مرحلة المراهقة وتتراوح أعمارهم بين 
ــــاري )  ١٦.٤(  ألمــــل للصــــم وضــــعاف الســــمع مــــن مدرســــة ا)  ١.٤٧( وانحــــراف معي

  . بالزقازيق 
  

  : أدوات الدراسة 
  : استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية 

  . الباحث / إعداد   . مقياس الحاجات النفسية لدى المراهقين الصم ) أ ( 
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١٧٤  

  . الباحث / إعداد     .مقياس الضغوط لدى المراهقين الصم ) ب(
  : نتائج الدراسة 

النفسية لدى المراهق األصم حسب أكثرها احتياجًا لها  يمكن ترتيب الحاجات -١
الحاجات االنفعالية ، يليها الحاجة إلى التواصل ، يليها االحتياجات : كالتالي 

  . التعليمية التأهيلية ، ثم الحاجات االجتماعية 
: يمكن ترتيب الضغوط لدى المراهق األصم حسب أكثرها تأثيرًا عليه كالتالي  -٢

ية ، يليها الضغوط االنفعالية ، يليها الضغوط المستقبلية ، ثم الضغوط المدرس
 .الضغوط األسرية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث الصم  -٣
مما يثبت أن اإلناث الصم أقل . على مقياس الحاجات النفسية لصالح اإلناث 

 . إشباعًا لحاجاتهم النفسية من الذكور 

روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث الصم توجد ف -٤
الضغوط االنفعالية و الضغوط " على مقياس الضغوط لصالح اإلناث في أبعاد 

، وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في " المدرسية والضغوط المستقبلية 
 " .الضغوط األسرية " ُبعد 

بين المراهقين الصم ذوي الحاجات النفسية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -٥
المجموعة غير المشبعة المشبعة والمراهقين الصم األقل إشباعًا لحاجاتهم لصالح 

، ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في أبعاد  في الضغوط االنفعالية
 " . الضغوط األسرية والضغوط المدرسية والضغوط المستقبلية " 

ة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين درجات المراهقين الصم على توجد عالق -٦
ه كلما قل مما يثبت أن. مقياس الحاجات النفسية ودرجاتهم على مقياس الضغوط 

 . زادت الضغوط لدى المراهق األصم إشباع الحاجات النفسية 

ية دون غيرها من الحاجات النفسنبئ الحاجة إلى التواصل والحاجات االجتماعية ت -٧
الحاجات االنفعالية والحاجات التعليمية التأهيلية  بالضغوط األسرية ، وتنبئ

والحاجات االجتماعية دون غيرها من الحاجات النفسية بالضغوط االنفعالية ، 
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وتنبئ الحاجات االنفعالية والحاجات االجتماعية والحاجة للتواصل دون غيرها 
وتنبئ الحاجات االنفعالية والحاجات من الحاجات النفسية بالضغوط المستقبلية ، 

ولم يوجد االجتماعية دون غيرها من الحاجات النفسية بالدرجة الكلية للضغوط ، 
 . تأثير دال إحصائيًا للحاجات النفسية على الضغوط المدرسية 

  

  توصيات الدراسة : ثانياً 
  : في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث التوصيات التالية 

  :  توصيات خاصة باألسرة ) أ(
يجب على الوالدين أن يعاملوا االبن األصم معاملة طيبة حتى يشعر بالتوافق  -١

الشخصي واالجتماعي داخل األسرة ، وذلك من خالل العالقة اآلمنة مع االبن 
 . األصم ، وتقبله وعدم التقليل من شأنه 

مفهوم ذات إيجابي يجب على األسرة إعطاء الثقة الكاملة لألصم لكي ُيَكوَّن  -٢
 . عن نفسه 

يجب على الوالدين تشجيع األصم على تكوين صداقات وزيارة أقاربه ، وذلك  -٣
 . للتخلص من حالة العزلة واالنطواء 

يجب على الوالدين التدريب على أساليب التواصل المختلفة ، وذلك للتعامل مع  -٤
 .االبن الصم وفهم احتياجاته وٕاشباعها 

 : لمدرسة توصيات خاصة با) ب(

عقد اللقاءات الدورية بين األخصائيين النفسيين واالجتماعيين وبين أمهات  -١
وآباء األبناء الصم من خالل المدرسة لإلرشاد والتوجيه والوقوف على أسلوب 
التنشئة االجتماعية السليمة إلشباع احتياجاتهم وخفض الضغوط التي تترتب 

 . على عدم إشباع تلك االحتياجات 

هتمام بمزيد من األنشطة المدرسية ، لما لها من دور في تنمية يجب اال -٢
التفاعل االجتماعي للصم ، وٕابراز المراهقين الصم الموهوبين رياضيًا ، وٕاشباع 
حاجاتهم للقيادة ، مما يجعلهم أكثر توافقًا شخصيًا واجتماعيًا ، وغرس الثقة في 

 . نفوسهم 
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في المناسبات المختلفة ومشاركة يجب اإلكثار من إقامة الحفالت المدرسية  -٣
الطالب الصم فيها ، وذلك للتعبير عن أنفسهم وتفريغ طاقاتهم من خالل 

 . األداء التمثيلي 

  : توصيات خاصة بالمجتمع ) ج(
يجب المشاركة المجتمعية بين السامعين والصم من خالل عقد مسابقات بينهم  -١

ون بأنفسهم ، ويبتعدون داخل المدارس ومراكز الشباب ، مما يجعل الصم يثق
  .عن حالة االنعزال عن مجتمع السامعين 

يجب االستفادة من جهود هؤالء الطالب في خدمة مجتمعهم من خالل مشاركة  -٢
السامعين في مشروعات تجميل وتشجير بيئتهم المحلية ، مما يساعد الصم 

 .على التخلص من عدوانيتهم داخل المجتمع 

 : توصيات خاصة باإلعالم ) د(

يجب أن يهتم اإلعالم بالصم بصورة أعمق من خالل تخصيص قناة خاصة  -١
بالصم لتوعيتهم ومناقشة احتياجاتهم ومشكالتهم وطرق حلها ، وٕاعدادهم 

 .للتعايش مع المجتمع وممارسة حياتهم كغيرهم من السامعين 

  يجب تقديم برامج تليفزيونية لتدريب أفراد المجتمع على استخدام لغة  -٢
  حتى يمكن للمجتمع أن يفهم الصم ويتعامل معهم ويلبي  اإلشارة ،

 . احتياجاتهم ، فالمشكلة في المجتمع وليست في هؤالء الصم 
  

  بحوث مقترحة : ثالثاً 
ينصح الباحث بإجراء المزيد من البحوث التي الدراسة الحالية في ضوء نتائج   

  بناء هذا  تركز على االهتمام بذوي اإلعاقة السمعية كجزء ال يتجزأ من
  : المجتمع ، ومن هذه البحوث ما يلي 

فعالية برنامج تدريبي للمعلمين على اتباع أنسب األساليب التربوية السليمة مع  -١
  . الطالب الصم لتجنب الضغوط المدرسية السالبة 

  .دراسة سيكومترية الحتياجات المعاقين سمعيًا ومصادر إشباعها  -٢
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النفسية المترتبة على عدم إشباع  فعالية برنامج إرشادي لخفض الضغوط -٣
 .الحاجات النفسية للمراهقين الصم 
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١٧٨  

المراجـع
   -:المراجع العربية : أوالً 

  

  .القرآن الكريم  -١
  

، بيـــروت ، دار إحيـــاء  ٢، ط المعجـــم الوســـيط) : ت .د( إبـــراهيم أنـــيس وآخـــرون  -٢
  .  ٢٠٤التراث العربي ، صـ 

  

فلســـفة تربيـــة ذوي الحاجـــات الخاصـــة ونظـــم ) : ١٩٩٨(إبـــراهيم عبـــاس الزهيـــري  -٣
  . ء الشرق ، القاهرة ، مكتبة زهرا تعليمهم

  

   ، اإلسكندرية ، دار المعارف مدخل علم النفس) : ١٩٨٠(إبراهيم وجيه محمود  - ٤
  

إنهـم ) : ١٩٧٦(أبوجين مندل ، ماكاي فيرنـون ، ترجمـة عـادل عـز الـدين األشـول  -٥
، الطفـل األصـم وأسـرته ، القـاهرة ، مكتبـة  ينمون في صـمت
  .األنجلو المصرية

  

ــــبكم وضــــعاف ) : ٢٠٠٣(أحــــالم رجــــب عبــــدالغفار  -٦ ــــة للصــــم وال ــــة التربوي   الرعاي
  .، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع  السمع

  

رعايـة الطفـل المعـوق ) : ١٩٩١(أحمد السعيد يونس ، مصري عبد الحميد حنـورة  -٧
  .  ، القاهرة ، دار الفكر العربي  طبيًا ونفسيًا واجتماعياً 

  

، القـــاهرة ، عـــالم الكتـــب  منـــاهج الصـــم: ) ١٩٩٩(أحمـــد اللقـــاني ، أميـــر القرشـــي  -٨
  .للنشر والتوزيع 

  

، القـاهرة ، مكتبـة  تعليمـات اختبـار الـذكاء المصـور) : ١٩٧٨(أحمـد زكـي صـالح  -٩
   .النهضة المصرية 

  

ــــنفس) : ١٩٧٧(أحمــــد عــــزت راجــــح  -١٠ ــــم ال ، اإلســــكندرية ، المكتــــب  أصــــول عل
  . المصري الحديث للطباعة والنشر 

، اإلسـكندرية ، دار  ٣، ط أسس علم الـنفس) : ٢٠٠٠(عبدالخالق أحمد محمد  -١١
  .المعرفة الجامعية 
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١٧٩  

الضغوط النفسية واالجتماعية المدرسـية ) : ٢٠٠٢(أحمد نبيل محمود البحـراوي  -١٢
،  وأساليب المواجهة لدى طلبة وطالبات المرحلـة اإلعداديـة

 رســـالة ماجســـتير ، معهـــد الدراســـات العليـــا للطفولـــة ، جامعـــة
  .عين شمس 

  

،  الرعايــــة االجتماعيــــة وخــــدمات المعــــوقين) : ١٩٩١(إقبــــال إبــــراهيم مخلــــوق  -١٣
  .اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية 

  

مراحـــل التأهيـــل وٕاعـــداد المعـــوقين ســـمعيًا ) : ٢٠٠٠(الســـيد نـــور الـــدين الفراتـــي  -١٤
، نـدوة االتجاهـات المعاصـرة للتعلـيم والتأهيـل  للحياة المهنيـة

ي للمعــــوقين ســــمعيًا، الجلســــة الخامســــة ، الســــعودية ، المهنــــ
  . الرياض 

  

  .، القاهرة ، دار المعارف  السلوك اإلنساني) : ١٩٧٨(انتصار يونس  -١٥
  

ـــامج األنشـــطة المدرســـية فـــي دمـــج ) : ١٩٩٩(إيمـــان فـــؤاد كاشـــف  -١٦ ـــة برن فعالي
ــال المعــاقين  ــًا  –ســمعيًا ( األطف ، القــاهرة ، المــؤتمر  )عقلي

الســادس لإلرشـاد النفســي ، جامعــة عـين شــمس ، صـــ  الـدولي
  . ٨٨٢ - ٨٢١صـ 

  

دراسة لبعض أنواع الضغوط لدى أمهـات األطفـال ) : ٢٠٠٠(إيمان فؤاد كاشف  -١٧
المعاقين وعالقتها باالحتياجات األسـرية ومصـادر المسـاندة 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة  االجتماعي ـــــــــــــــة التربي ـــــــــــــــة كلي   جامعـــــــــــــــة  –، مجل
  . ٣٦، ع  ٢٠٠٠الزقازيق ، سبتمبر 

  

ـــــدى ) : ٢٠٠٤(إيمـــــان فـــــؤاد كاشـــــف  -١٨   المشـــــكالت الســـــلوكية وتقـــــدير الـــــذات ل
، مجلـــة  المعـــاق ســـمعيًا فـــي ظـــل نظـــامي العـــزل والـــدمج

 ٦٩، صـــ صـــ  ١، ع ١٤، م ٢٠٠٤دراســات نفســية ، ينــاير 
– ١٢١ .  
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١٨٠  

رعايـة المعاقيــن سـمعيًا ) : ١٩٩٩(ومحمد السـيد حـالوة ، بدر الدين كمال عبده  -١٩
المكتـب العلمـي للنشـر ، اإلسـكندرية ، لجـزء األول ا،  وحركياً 

  .والتوزيع 
معجــم علــم الــنفس ) : ١٩٩٥(جــابر عبدالحميــد جــابر ، و عــالء الــدين كفــافي  -٢٠

، الجــــزء الســــابع ، القــــاهرة ، دار النهضــــة  والطــــب النفســــي
  .العربية 

  

 التـــدريس والتعلـــيم ، األســـس النظريـــة ،) : ١٩٩٨(جـــابر عبـــد الحميـــد جـــابر  -٢١
  .، القاهرة ، دار الفكر العربي  االستراتيجية والفاعلية

  

، القـــاهرة ،  تربيـــة وتأهيـــل المعـــوقين ســـمعياً ) : ١٩٩٦(جمـــال محمـــد الخطيـــب  -٢٢
ــــة ، سلســــلة الدراســــات  ــــدول العربي ــــة العامــــة لجامعــــة ال األمان

  .االجتماعية في التدريب االجتماعي 
  

، عمــان ، دار  عاقــة الســمعيةمقدمــة فــي اإل) : ١٩٩٨(جمــال محمــد الخطيــب  -٢٣
  . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  

  أصـــــناف المعـــــاقين وخصائصـــــهم النفســـــية ) : ١٩٩١(جميـــــل توفيـــــق إبـــــراهيم  -٢٤
، سلسلة الدراسـات االجتماعيـة  والبدنية ودورهم في المجتمع

 - ٩٧، صـــ صـــ  ١٧بالــدول العربيــة الخليجيــة ، المنامــة ، ع
١٣٩ .  

  

  ، القـــــاهرة ،  ٥ط،  علـــــم نفـــــس الطفولـــــة والمراهقـــــة) : ١٩٩٠(حامـــــد زهـــــران  -٢٥
  .عالم الكتب 

  

  .، القاهرة ، عالم الكتب ٦، ط علم النفس االجتماعي) : ٢٠٠٠(حامد زهران  - ٢٦
  

، مطبوعـــات  نحـــو مســـتقبل أفضـــل للطفـــل المعـــوق) : ١٩٩٤(حســـن ســـليمان  -٢٧
ــــــــــــات  ــــــــــــة الفئ ــــــــــــات رعاي   المــــــــــــؤتمر الســــــــــــادس التحــــــــــــاد هيئ
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١٨١  

 ٧١معـوقين ، جمهوريـة مصـر العربيـة ، صــ صــ الخاصـة وال
- ٧٣  .  

، المــؤتمر الســابع التحــاد  الوقايــة مــن ضــعف الســمع) : ١٩٩٨(حســن ســليمان  -٢٨
هيئــات رعايــة الفئــات الخاصــة والمعــوقين ، جمهوريــة مصــر 

  .  ٢٠٧ - ٢٠٣العربية ، المجلد األول ، صـ صـ 
  

األطفال والكبار ودور أولياء  أثر الضغوط النفسية على) : ١٩٩٣(حسن طاهر  -٢٩
، مجلـة التربيـة ، الكويـت ،  األمور تجاه المواقف الضـاغطة

  ١١، صـ ٤ع
  

ضغوط أحداث الحياة وعالقتها بالصحة ) : ١٩٩٢(حسن مصطفى عبـدالمعطي  -٣٠
، مجلــة كليــة التربيــة ،  النفســية وبعــض متغيــرات الشخصــية

،  ١٩٩٢، الجــزء األول ، ديســمبر  ١٩جامعــة الزقــازيق ، ع
  .  ٣٢٥ – ٢٦١صـ صـ 

  

،  وسـائل االتصـال والتكنولوجيـا فـي التعلـيم) : ١٩٨٠(حسين حمـدي الطـوبجي  -٣١
  . ، الكويت ، دار القلم  ٢ط

  

االنتمـــاء للمدرســـة وعالقتـــه بـــبعض الضـــغوط ) : ١٩٩٤(حســـين محمـــد بخيـــت  -٣٢
  ، معهــــــد الدراســــــات العليــــــا  النفســــــية ، رســــــالة ماجســــــتير

  .ين شمس للطفولة ، جامعة ع
  

مســــتوى ضــــغوط المعلــــم وعالقتــــه بــــبعض ) : ١٩٩٠(حمــــدي علــــي الفرمــــاوي  -٣٣
" للطفـل المصـري السـنوي الثـاني  ، بحوث المؤتمر المتغيرات

  ، القـــــــــاهرة ، جامعـــــــــة عـــــــــين شـــــــــمس ،  "تنشـــــــــئته ورعايتـــــــــه 
  . ٤٥١ – ٤٢٧صـ صـ 
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لصـم اتجاهـات الوالـدين نحـو أطفـالهم ا) : ١٩٩٢(دي محمد شحاتة عرقـوب مح -٣٤
، رســــالة  وعالقاتهــــا بمفهــــوم الــــذات لــــدى هــــؤالء األطفــــال

  ماجستير ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس
دراسة امبريقيـة كلينيكيـة لـبعض سـمات الشخصـية لـدى ) : ١٩٩٣(رجب علي  -٣٥

، رســالة ماجســتير ، كليــة  ضــعاف الســمع فــي صــعيد مصــر
   .التربية ، جامعة أسيوط 

الضغوط النفسية وعالقتها بمستوى الطمـوح لـدى ) : ١٩٩٨(غب إبراهيم رشا را -٣٦
، رســالة ماجســتير ، معهــد  طلبــة وطالبــات المرحلــة الثانويــة

  .الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 
  

  ، القــــــــاهرة ،  العجــــــــز النفســــــــي) : ١٩٨٩(رشــــــــاد علــــــــي عبــــــــدالعزيز موســــــــى  -٣٧
  . دار النهضة 

  

الفــروق فــي بعــض القــدرات المعرفيــة ) : ١٩٩٢(يز موســى رشــاد علــي عبــدالعز  -٣٨
،  بــين عينــة مــن األطفــال الصــم وأخــرى مــن عــادي الســمع

، صـــ  ١مجلــة مركــز معوقــات الطفولــة ، جامعــة األزهــر ، ع
  ٢٥٩ – ٢٣٥صـ 

  

تطــوير منــاهج العلــوم للطــالب المعــاقين ) : ١٩٩٢(رضــا عبــد القــادر درويــش  -٣٩
، رســـالة دكتـــوراه ، كليـــة  يســـمعيًا بمرحلـــة التعلـــيم األساســـ

   .التربية ببنها ، جامعة الزقازيق 
  

، أبحـــاث علـــم الـــنفس ،  أثـــر المعلـــم علـــى تالميـــذه: ) ١٩٩٠: (رمزيـــة الغريـــب  -٤٠
  .القاهرة 

  

، اإلســكندرية ، المكتــب  ســيكولوجية اإلعاقــة) : ١٩٩٤(رمضــان محمــد القــذافي  -٤١
  .الجامعي الحديث للطباعة والنشر والتوزيع 
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  انطباعــــات مدرســــة لمحــــو أميــــة ) : ١٩٩٨(زينــــب عبــــد الــــرحمن حســــن أحمــــد  -٤٢
، القاهرة ، المؤتمر السابع التحاد هيئات رعاية الفئـات  الصم

  . ٣٢٧-٣١٩، صـ صـ  ٢الخاصة ، م
  

دراسة مقارنة بين األطفال الصم كليـًا وجزئيـًا ) : ١٩٦٨(زينب محمود إسماعيل  -٤٣
، رســـالة  ات العصـــابيةوعـــادي الســـمع مـــن حيـــث االســـتجاب

  . ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
  

، القـاهرة  سيكولوجية الفئات الخاصـة والمعـوقين) : ١٩٩٩(زينب محمود شـقير  -٤٤
  . ، النهضة المصرية 

   اضــــــــــطرابات اللغــــــــــة والتواصــــــــــل" ) : أ "  ٢٠٠٠(زينــــــــــب محمــــــــــود شــــــــــقير  -٤٥
، ) ف العقلــيالتخلــ –الكفيــف  –األصــم  –الطفــل الفصــامي (

  القاهرة ، النهضة المصرية 
  

  ،  الشخصــــــية الســــــوية والمضــــــطربة" ) : ب" ٢٠٠٠(زينــــــب محمــــــود شــــــقير  -٤٦
  .القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية 

  

الضــغوط النفســية المدرســية كمــا يــدركها تالميــذ ) : ١٩٨٥(ســعاد عبــد الغنــي  -٤٧
جامعـة ، رسالة ماجستير ، كليـة البنـات ،  المرحلة االبتدائية

  . عين شمس 
  

اإلعاقـــة الســـمعية واضـــطرابات الكـــالم والنطـــق ) : ٢٠٠١(ســـعيد حســـني العـــزة  -٤٨
  .، عمان ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  واللغة

  

ــين الحــب والعــدوان) : ١٩٩٣(ســهير كامــل أحمــد  -٤٩   ، مجلــة  الســلوك اإلنســاني ب
ــــة المصــــرية العامــــة ــــاهرة ، الهيئ ــــنفس ، الق ــــم ال ــــاب ، عل   للكت

  .  ٢٧ – ١٨، صـ صـ  ٢٧ع
  

،  سيكولوجية األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة) : ٢٠٠٢( سهير كامل أحمد  -٥٠
  . ، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب  ٢ط
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ــــًا ) : ١٩٩٧(ســـهير محمـــد خيـــري  -٥١ ــــن سمعي ــــة المعوقي ــــة الفئـــات ( فئ فـــي رعاي
مجلــة كليـــة ،  )الخاصــة مــن منظــور الخدمـــة االجتماعيــة 

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــوان ،  الخدمـــــــــــــــــــــــــة االجتماعي   ، جـــــــــــــــــــــــــامعة حل
  . ٢٣٠-١٩٣صـ صـ 

  

دراسة القلق لـدى األطفـال مـن حيـث عالقتـه ) : ١٩٩٢(سيد أحمد عبده عجاج  -٥٢
، رسالة ماجسـتير ، كليـة التربيـة ، جامعـة  بالضغوط الوالدية

  . عين شمس 
  

، المـؤتمر  طلبـات إرشـادهسيكولوجية الطفـل األصـم ومت) : ١٩٩٥(شاكر قنديل  -٥٣
ديســمبر،  ٢٧ – ٢٥الــدولي الثــاني لمركــز اإلرشــاد النفســي ، 

  .  ٢٣ – ٥، صـ صـ القاهرة ، جامعة عين شمس 
الضــغوط النفســية لــدى معلمــي ومعلمــات ) : ١٩٩٣(شــوقية إبــراهيم الســمادوني  -٥٤

، رسـالة ماجسـتير،  التربية الخاصـة وعالقتهـا بتقـدير الـذات
  . جامعة الزقازيق كلية التربية ،

  

، قائمة الضـغوط النفسـية للمعلمـين) : ١٩٨٩(طلعت منصور ، وفيوال البـيالوي  -٥٥
  . القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 

  

ــــــة الخاصــــــة) : ١٩٨٧(عــــــادل األشــــــول  -٥٦   ، القــــــاهرة ، مكتبــــــة  موســــــوعة التربي
  . األنجلو المصرية 

  

  . ، القاهرة ، دار الرشاد  سيةاإلعاقة الح) : ٢٠٠٤(عادل عبداهللا محمد  -٥٧
  

طرق  –تشخيصه  –مفهومه " الضغط النفسي ) : ١٩٩٤(عبدالرحمن الطريري  -٥٨
  ) . بدون دار نشر (  ١، ط "عالجه ومقاومته 

  

، الجـزء  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصـة) : ١٩٩٩(عبدالرحمن سيد سـليمان  -٥٩
  . األول ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق 
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،  ســيكولوجية ذوي الحاجــات الخاصــة) : "أ "  ٢٠٠١(عبــدالرحمن ســيد ســليمان  -٦٠
الجزء الثالث ، الخصائص والسمات ، القـاهرة ، مكتبـة زهـراء 

  . الشرق 
  

،  ســيكولوجية ذوي الحاجــات الخاصــة) : "ب" ٢٠٠١(عبــدالرحمن ســيد ســليمان  -٦١
القــاهرة الجــزء الرابــع ، األســاليب التربويــة والبــرامج التعليميــة ، 

  . ، مكتبة زهراء الشرق 
  

،القـاهرة ،  علم الـنفس االجتمـاعي المعاصـر) : ٢٠٠٣(عبدالحليم محمود السـيد  -٦٢
  . إيتراك للنشر والتوزيع 

  

، القـــاهرة ، دار  مقدمـــة فـــي الصـــحة النفســـية) : ١٩٧٩(عبدالســـالم عبـــدالغفار  -٦٣
  . النهضة المصرية 

ســـيكولوجية الطفـــل ) : ١٩٨٥(مـــود الشـــيخ عبدالســـالم عبـــدالغفار ، ويوســـف مح -٦٤
ــــة الخاصــــة ــــر العــــادي والتربي ، القــــاهرة ، دار النهضــــة  غي

  . العربية 
دراســة لحجــم مشــكلة النشــاط الزائــد بــين ) : ١٩٨٥(عبــدالعزيز الســيد الشــخص  -٦٥

، وبعـــــض المتغيـــــرات  األطفـــــال العـــــاديين واألطفـــــال الصـــــم
ـــة ، جامعـــة عـــي ـــة التربي ـــة كلي ـــه ، مجل   ن شـــمس ، المرتبطـــة ب

  . ٤٢ – ٣٥، صـ صـ  ٩ع
دراسـة لكـل مـن السـلوك التكيفـي والنشـاط ) : ١٩٩٢(عبدالعزيز السيد الشخص  -٦٦

الزائــد لــدى عينــة مــن األطفــال المعــوقين ســمعيًا وعالقتهمــا 
ــــــال ــــــؤالء األطف ــــــة ه ــــــاهرة ، المــــــؤتمر  بأســــــلوب رعاي   ، الق
 – ١٠٢٢، صـــ صـــ  ٢الســنوي الخــامس للطفــل المصــري ، م

١٠٤٦  .  
  

، المملكــــة  اضــــطرابات النطــــق والكــــالم) : ١٩٩٧(عبــــدالعزيز الســــيد الشــــخص  -٦٧
العربيـــــة الســـــعودية ، الريـــــاض ، مكتبـــــة الصـــــفحات الذهبيـــــة 

  . المحدودة 
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قـــاموس التربيـــة ) : ١٩٩٢(عبـــدالعزيز الســـيد الشـــخص ، وعبـــدالغفار الـــدماطي  -٦٨
ـــاديين  ـــر الع ـــل غي ـــي ( الخاصـــة وتأهي ـــزي  –عرب ،  )إنجلي

  . رة ، مكتبة األنجلو المصرية القاه
  

 التربيـة الخاصـة لمـن ؟ لمـاذا ؟ كيـف ؟) : ١٩٩٧(عبدالفتاح صابر عبدالمجيـد  -٦٩
  . القاهرة ، ميديا برنت 

  

ــــي بركــــات  -٧٠ ــــدالرحيم ، ولطف ــــد عب ــــوق) : ١٩٧٩(عبدالمجي ــــل المع ــــة الطف   ،  تربي
  . ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية  ٢ط

  

ــــدالمطلب أمــــين -٧١ ســــيكولوجية ذوي الحاجــــات الخاصــــة ) : ١٩٩٦(القريطــــي  عب
  . ، القاهرة ، دار الفكر العربي  ١، ط وتربيتهم

  

ــــدالمطلب أمــــين القريطــــي  -٧٢ ســــيكولوجية ذوي الحاجــــات الخاصــــة ) : ٢٠٠١(عب
  .، القاهرة ، دار الفكر العربي  ٢، ط وتربيتهم

  

ـــ) : ١٩٩٨(عرفـــات صـــالح شـــعبان أحمـــد  -٧٣ ـــذات والق ـــدير ال ـــر تق ـــى التفكي درة عل
االبتكــاري لــدى األطفــال الصــم وضــعاف الســمع مــن تالميــذ 

رسـالة ماجسـتير ، معهــد الدراسـات العليــا ،  المرحلـة االبتدائيــة
  .للطفولة ، جامعة عين شمس

  
  
  
  
  

استخدام العالج الجماعي لتعديل بعـض الحاجـات ) : ١٩٨٦(عزة صالح األلفي  -٧٤
ــــدى األطفــــال المحــــ ، الكتــــاب  رومينوالضــــغوط النفســــية ل

الســنوي فـــي علــم الـــنفس ، المجلـــد الخــامس ، مكتبـــة األنجلـــو 
  . المصرية 

  

االتجاهـــات الوالديـــة نحـــو اإلعاقـــة الســـمعية ) : ١٩٩٠(عطيـــة عطيـــة محمـــد  -٧٥
، رســـالة ماجســـتير ،  والتوافـــق النفســـي لـــدى الطفـــل األصـــم

  . كلية التربية ، جامعة الزقازيق 
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دراســـــة مقارنـــــة للتقبـــــل االجتمـــــاعي لـــــدى ) : ١٩٩٦(محمـــــد  علـــــي عبـــــدالنبي -٧٦
، رســـــالة  المـــــراهقين الصـــــم وضـــــعاف الســـــمع والعـــــاديين

  .ماجستير ، كلية التربية ببنها ، جامعة الزقازيق 
  

،  الخصـــائص النفســـية لألطفـــال ضـــعاف الســـمع) : ١٩٨٣(علـــي علـــي مفتـــاح  -٧٧
  .رسالة ماجستير، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

  

العالقة بين تقـدير الـذات ومركـز الـتحكم واإلنجـاز ) : ١٩٩١(الديب  علي محمد -٧٨
  ،  ١المجلــــــة المصــــــرية للدراســــــات النفســــــية ، ع،  األكــــــاديمي

    . ١٦٣ - ١١٥صـ صـ 
  

  الضـــــعف الســـــمعي كإعاقـــــة تخاطبيـــــه ، رســـــالة ) : ١٩٩٠(عمـــــاد عبـــــدالحليم  -٧٩
  . ، كلية الطب ، جامعة عين شمس  ماجستير

  

الحاجات النفسية للشباب ودور التربية في ) : ١٩٩٣(المفدى  عمر عبدالرحمن -٨٠
  .، الرياض ، مكتبة التربية العربي لدول الخليج تلبيتها

  

فاعليــة برنــامج إرشــادي فــي تعــديل بعــض االتجاهــات ) : ١٩٩٨(عمــرو رفعــت  -٨١
فاقــدي " الوالديــة نحــو أبنــائهم مــن ذوي الحاجــات الخاصــة 

الـــذين يعـــانون مـــن التبـــول ، والمتخلفـــين عقليـــًا " الســـمع 
ـــــــــالإرادي ـــــــــة  ال ـــــــــات رعاي   ، المـــــــــؤتمر الســـــــــابع التحـــــــــاد هيئ

 – ١٠٨، صــ صــ  ٢الفئات الخاصة والمعوقين ، القـاهرة ، م
١٤٠   .  

  

ـــــدين كفـــــافي  -٨٢ ــــــة) : ١٩٩٠(عـــــالء ال هجــــــر ، القاهــــــرة ،  ٣ط،  الصحــــــة النفسي
  .للطباعـة والنشر

  

الحاجــات النفســية ومصــادر إشــباعها ) : ٢٠٠٠(عواطــف إبــراهيم أحمــد شــوكت  -٨٣
مجلــة ،   )دراســة مقارنــة ( لــدى طــالب وطالبــات الجامعــة 
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١٨٨  

ــــــــوبر ، دراســـــــات نفســـــــية  ـــــــد العاشـــــــر ، ) ٢٠٠٠(أكت   ، المجل
  . ٥٧٣ - ٥٣٣صـ صـ ،  ٤ع

  

  . ، بيروت ، دار العلم للماليين ٣، ط معجم علم النفس) : ١٩٧٩(فاخر عقل  -٨٤
  

، مقدمـــة فـــي  يكولوجية األطفـــال غيـــر العـــاديينســـ) : ١٩٩٨(فـــاروق الروســـان  -٨٥
، عمـان ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر  ٣، ط التربية الخاصـة

  .والتوزيع 
   

المعوقــــــون وتصــــــنيفهم وخصائصــــــهم ) : ١٩٨٨(فــــــاروق الســــــيد عبدالســــــالم  -٨٦
كلية التربية ، السعودية ، جامعة أم القرى ، مجلة  الشخصية

  .  ٥٥ – ٩، صـ صـ  ١٠، ع
  

، القــاهرة ، دار  القلــق وٕادارة الضــغوط النفســية) : ٢٠٠١(اروق الســيد عثمــان فــ -٨٧
  .الفكر العربي 

  

الحاجـــة إلـــى حقيبـــة إرشـــادية ألســـرة الطفـــل ) : ١٩٩٧(فـــاروق محمـــد صـــادق  -٨٨
، ندوة االتحاد عنة  "توصية للدول العربية " المعوق سمعيًا 

  حجــــــــم مشــــــــكلة اإلعاقــــــــة فــــــــي مصــــــــر ، النشــــــــرة الدوريــــــــة ، 
، السـتة الرابعـة عشـرة ، القـاهرة ، صــ ) ٥٢(سمبر ، العـدد دي

  .  ٢٦ – ١٣صـ 
  

ـــــين الطفـــــل واألم) : ١٩٩٢(فـــــايز قنطـــــار  -٨٩ ـــــة ونمـــــو العالقـــــة ب   ، عـــــالم  األموي
المعرفة ، الكويت ، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب 

  ) .١٦٦(، العدد 
   

، القــــاهرة ، مكتبــــة األنجلــــو  علــــم الــــنفس التربــــوي) : ١٩٨٠(فــــؤاد أبوحطــــب  -٩٠
  . المصرية 

  . ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية القدرات العقلية) : ١٩٨٦(فؤاد أبوحطب  -٩١
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١٨٩  

ــنفس اإلحصــائي وقيــاس العقــل البشــري) : ١٩٧٩(فــؤاد البهــي الســيد  -٩٢ ــم ال ،  عل
  . القاهرة ، دار الفكر العربي 

  

غوط الوالديـة لـدى ثـالث شـرائح مـن دراسة مقارنة في ض) : ١٩٩٥(فؤاد محمـد  -٩٣
، القــاهرة ،  ٢٠، صـــ  ٢٣، مجلــة علــم الــنفس ، ع األمهــات

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  

الدافعيــــــة لإلنجــــــاز وعالقاتهــــــا بــــــبعض ) : ١٩٨٢(فتحــــــي الســــــيد عبــــــدالرحيم  -٩٤
ــــال  ــــع االجتمــــاعي لألطف ــــي التطبي الممارســــات األســــرية ف

القوميـــة ، القـــاهرة ، المركـــز  ، المجلـــة االجتماعيـــة المعـــوقين
  .  ١٣٨، صـ  ١القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، ع

  

دراسـة التفاعـل األسـري كأحـد األبعـاد الفارقـة ) : ١٩٨٥(فتحي السيد عبدالرحيم  -٩٥
  ،  فــــــــــي برنــــــــــامج التقــــــــــويم الســــــــــيكولوجي للمعــــــــــوقين

، أبريــــل  ١مجلــــة العلــــوم االجتماعيــــة ، جامعــــة الكويــــت ، ع
  ) .١٨(صـ ،  ١٩٨٥

  

ســــــيكولوجية األطفــــــال غيــــــر العــــــاديين ) : ١٩٩٠(فتحــــــي الســــــيد عبــــــدالرحيم  -٩٦
، الكويـت ، دار  ٤، ط ٢، ج واستراتيجيات التربية الخاصـة

  .القلم للنشر والتوزيع 
  

ــيم الســعيد بشــاي  -٩٧ ــال ) : ١٩٩٢(فتحــي الســيد عبــدالرحيم ، وحل ســيكولوجية األطف
،  ٣، ط يـــــة الخاصـــــةغيـــــر العـــــاديين واســـــتراتيجيات الترب

  .الكويت ، دار القلم 
  

استراتيجية مقترحة في تدريس الهندسـة لألطفـال ) : ١٩٩٥(فتيحه أحمد بطـيخ  -٩٨
الصـــم بمرحلـــة التهيئـــة وبيـــان أثرهـــا علـــى النمـــو المعرفـــي 

ـــم ـــي له ـــاني  واإلرشـــاد المهن ـــدولي الث ـــاهرة ، المـــؤتمر ال ، الق
  ،  ، جامعـــــــة عـــــــين شـــــــمس ٢لمركـــــــز اإلرشـــــــاد النفســـــــي ، م

  .  ٤١٠ – ٣٧٥صـ صـ 
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١٩٠  

  

،  موســوعة علــم الــنفس والتحليــل النفســي) : ١٩٩٣(فــرج طــه ، وشــاكر قنــديل  -٩٩
  . ، القاهرة ، دار سعاد الصّباح  ١ط

  

محـــو أميـــة المعـــوقين ) : ١٩٩٨(كلثـــوم أحمـــد علـــي ، وســـامي ســـعيد محمـــد  -١٠٠
ــــرن الحــــادي والعشــــرين ، القــــاهرة ،  ســــمعيًا وتحــــديات الق

  ع التحـــــاد هيئـــــات رعايـــــة الفئـــــات الخاصـــــة ، المـــــؤتمر الســـــاب
  .  ٣١٨ – ٣١٠، صـ صـ  ٢م

  

تقــــدير الــــذات وعالقتــــه بــــبعض ) : ١٩٩٥(لبنــــى إســــماعيل أحمــــد الطحــــان  -١٠١
ـــل األصـــم ـــدى الطف ، رســـالة ماجســـتير ، معهـــد  المخـــاوف ل

  . الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 
  

، القـاهرة  تربوي في رعاية الطفل األصمالفكر ال) : ١٩٧٨(لطفي بركات أحمد  -١٠٢
  . ، مكتبة األنجلو المصرية 

  

، اإلعاقـة السـمعية ، عمـان ،  السـامعون بـأعينهم) : ١٩٩٩(ماجدة سيد عبيد  -١٠٣
  . دار صنعاء للنشر والتوزيع 

  

مـــارتن هنلــــي ، روبــــرت رامـــزي ، روبــــرت ألجــــوزين ، ترجمـــة جــــابر عبدالحميــــد  -١٠٤
ـــــذ ذوي الحاجـــــات الخاصـــــة خصـــــائص التال) : ٢٠٠١( مي

  .، القاهرة ، دار الفكر العربي  واستراتيجيات تدريسهم
   

، القـاموس المحـيط ، بيـروت ،  الفيروز أبـادي) : ت .د( مجدي الدين يعقوب  -١٠٥
  المؤسســـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة للطباعـــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــر ، الجـــــــــــــــــزء 

  ) . ٧٣٢(األول ، صـ 
  

ــــةدرا" ) : أ "  ١٩٩٨(محمـــد الســـيد عبـــدالرحمن  -١٠٦ ،  ســــات فـــي الصـــحة النفسي
  .دار قباء للطباعة والنشر ، القـاهرة ، الجزء األول 

  

دار ، القـاهرة ،  نظريات الشخصية" ) : ب "  ١٩٩٨(محمد السيد عبدالرحمن  -١٠٧
  .قباء للطباعة والنشر 
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١٩١  

الضـــغوط النفســـية وعالقتهـــا بتحقيـــق الـــذات ) : ١٩٩٤(محمـــد الســـيد نجيـــب  -١٠٨
،  ينــة مــن معلمــي المرحلــة الثانويــةووجهــة الضــبط لــدى ع

  .رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
  

أســاليب المعاملــة الوالديــة وعالقتهــا بمســتوى ) : ١٩٩٩(محمــد النــوبي محمــد  -١٠٩
، رسالة ماجسـتير ، كليـة التربيـة  الطموح لدى األطفال الصم

  .، جامعة الزقازيق 
   

  .، دبي ، دار القلم  مبادئ الصحة النفسية:  )١٩٨٧(محمد خالد الطحان  -١١٠
   

،  ســـيكولوجية غيـــر العـــاديين وتـــربيتهم) : ١٩٨٦(محمـــد عبـــدالمؤمن حســـين  -١١١
  . اإلسكندرية ، دار الفكر العربي 

  

الصــحة النفســية فــي ) : ٢٠٠٠(محمــد عــوده محمــد ، وكمــال إبــراهيم مرســي  -١١٢
  .القلم  ، الكويت ، دار ٤، ط ضوء علم النفس واإلسالم

  

دراسة مشـكالت التوجيـه واالختيـار المهنـي ) : ١٩٩١(محمد فتحي عبدالواحد  -١١٣
ـــة التربيـــة ، جامعـــة  بمعاهـــد الصـــم ، رســـالة ماجســـتير ، كلي

  . الزقازيق 
  

  طـــــــــــــرق االتصـــــــــــــال بالصـــــــــــــم ) : ١٩٩٨(محمـــــــــــــد فتحـــــــــــــي عبدالواحـــــــــــــد  -١١٤
  . ، دبي ، دار القلم  وأساليبها

  

ــــم الصــــم نحــــو اســــتخدام ) : ٢٠٠٠(محمــــد فتحــــي عبدالواحــــد  -١١٥ اتجاهــــات معل
ــــيم الطــــالب الصــــم ــــي تعل ــــوتر ف ــــدوة االتجاهــــات  الكمبي ، ن

المعاصــــرة فــــي التعلــــيم والتأهيــــل المهنــــي للمعــــاقين ســــمعيًا ، 
  . الجلسة السابعة ، السعودية ، الرياض 

  

،  ٤، ط ســــــيكولوجية المرضــــــى وذوي العاهــــــات) : ١٩٧٩(مختــــــار حمــــــزة  -١١٦
  . ، دار المجتمع العربي  السعودية ، جدة
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١٩٢  

، القـاهرة  التأهيل المهني ، سـيكولوجية ذوي العاهـات) : ١٩٨٦(مختار حمزة  -١١٧
  . ، دار المعارف 

تنميــة الســلوك اإلبــداعي عنــد األطفــال ) : ١٩٨٢(مصــري عبدالحميــد حنــورة  -١١٨
، نـدوة الطفـل المعـوق،  المعوقين من خالل المـادة المقـروءة

  المصــــــــرية العامــــــــة للكتــــــــاب ، صـــــــــ صـــــــــ القـــــــاهرة ، الهيئــــــــة
٢٠ – ١٣ .  

  

ــــي ســــيكولوجية ) : ١٩٧٨(مصــــطفى فهمــــي  -١١٩   الصــــحة النفســــية ، دراســــات ف
  . ، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ٢، ط التكيف

   

مجــاالت علــم الــنفس ، ســيكولوجية األطفــال غيــر ) : ١٩٨٠(مصــطفى فهمــي  -١٢٠
  . ، القاهرة ، مكتبة مصر  العاديين

  

نحـــــو تصـــــميم بـــــال عوائـــــق لمـــــدارس ذوي ) : ١٩٩٨(حســـــن ســـــليمان  منـــــى -١٢١
، المــــؤتمر الســــابع ، المجلــــد األول ،  االحتياجــــات الخاصــــة

  . ١٨٤ -١٤٥ديسمبر ، صـ صـ  ١٠-٨القاهرة ، 
  

ــى مســتوى النمــو ) : ١٩٩١(نــاجي عبــدالعظيم مرشــد  -١٢٢ ــة اللعــب عل مــدى فعالي
، كليـــة ، رســـالة ماجســـتير  اللغـــوي لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة

  . التربية ، جامعة الزقازيق 
  

، مجلـة  فقدان السمع يزداد بزيادة معـدالت الضوضـاء) : ٢٠٠٠(نانسي ندلر  -١٢٣
 ٣٥، صـــ صـــ  ١٦عــالم اإلعاقــة ، الســعودية ، الريــاض ، ع

– ٣٧  .  
  

الصـــحة النفســـية للطفـــل فـــي ضـــوء األثـــر ) : ١٩٨٩(نبيـــه إبـــراهيم إســـماعيل  -١٢٤
،  اســـية للنمـــو والتغيـــرات الحياتيـــةاإليجـــابي للحاجـــات األس

  . القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 
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 –نظرياتهـا –طبيعتهـا  –الضغوط النفسـية : ) ١٩٩٩(هارون توفيق الرشـيدي  -١٢٥
، القــــاهرة ، مكتبــــة  برنــــامج لمســــاعدة الــــذات فــــي عالجهــــا

  . األنجلو المصرية 
  
  

  ،  ١٩٨٢ســية اإلقليميــة لعــام الحلقــة الدرا) : "أ "  ١٩٨٢(هــدى محمــد قنــاوي  -١٢٦
، القــاهرة ، الهيئــة المصــرية العامــة  "قــدرة الطفــل المعــوق " 

  .للكتاب 
   

  ، نـــــدوة الطفـــــل  الكتابـــــة للطفـــــل األصـــــم) : "ب" ١٩٨٢(هـــــدى محمـــــد قنـــــاوي  -١٢٧
  . المعوق ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  

، القاهرة ، مكتبة األنجلو  لروضةالطفل وألعاب ا) : ١٩٩٥(هدى محمد قناوي  -١٢٨
  .المصرية 

  

عالقـة تقـدير الـذات بـالقلق االجتمـاعي لـدى ) : ٢٠٠٤(وحيد مصطفى كامـل  -١٢٩
، مجلــــة دراســــات نفســــية ، ينــــاير  األطفــــال ضــــعاف الســــمع

  .  ٦٨ – ٣١، صـ صـ  ١، ع ١٤، م ٢٠٠٤
  

ــــــــقــــــــرار ال) : ١٩٩٠(وزارة التربيــــــــة والتعلــــــــيم  -١٣٠ ــــــــم ال ــــــــاريخ )٣٧(وزاري رق   بت
ــادة  ٢٨/١/١٩٩٠ ــة ) ١١(الم ــي شــأن الالئحــة التنظيمي ف

، القــاهرة ، مطبعــة وزارة  لمــدارس وفصــول التربيــة الخاصــة
  . التربية والتعليم 

  

  النضـــــج االجتمـــــاعي وعالقتـــــه بمفهـــــوم الـــــذات ) : ١٩٩٦(وفــــاء عبـــــدالجواد  -١٣١
ـــــوقين ـــــن المع ـــــة م ـــــدى عين ـــــة ،  ل ـــــة الدراســـــات التربوي مجل

  التربيــــــة ، جامعـــــة حلــــــوان ، قــــــاهرة ، كليـــــة الواالجتماعيـــــة ، 
  .  ٧٧ – ٤٦، صـ صـ  ٢ع
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خبرة اللعب في ضوء بعض قدرات التفكير التباعـدي ) : ١٩٨٩(يسرية صادق  -١٣٢
، بحـوث المـؤتمر الخـامس لعلـم  لدى أطفال ما قبل المدرسـة

  .النفس ، القاهرة ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
   

المدخــل ) : ١٩٩٥(وجميـل الصمادي ، عبد العزيز السرطـاوي ، ي يوسف القريـوط -١٣٣
  .دار القلم ، دبي ،  إلى التربيـة الخاصة
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  )عبارات المقياس(
  

ــارة م   نادراً  أحياناً دائماً  العبـ
    .أشعر برغبة في فهم اآلخرين  ١

    .أشعر باألمن واالستقرار مع والدّي  ٢

    .أحب أن أشارك السامعين في لعبهم   ٣

    .أفضل الكتب المصورة   ٤

    .أميل إلى العزلة ألن اآلخرين ال يفهمونني   ٥

    .ن بي يشعرني بالسعادة حب المحيطي  ٦

    .استمتع بالعمل مع السامعين   ٧

    .استمتع بحل المسائل الرياضية   ٨

     .أحب إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين   ٩

     .يسرني أن أكون موضع اهتمام اآلخرين   ١٠

     .أشارك اآلخرين آالمهم   ١١

     .أميل إلى التفوق على األقران في الدراسة   ١٢

     .أحب أن أشارك السامعين في نشاطهم   ١٣

     .أشعر بالسعادة عندما يساعدني والدّي   ١٤

     .أحب أن أشارك في حفالت المدرسة   ١٥

     .أحب الرسم باأللوان   ١٦

     .أفرح عندما يفهمني السامعون   ١٧

     .أكره التواجد في األماكن العامة بمفردي   ١٨

     .عندما أقوم بزيارة أقاربي  أشعر بالسعادة  ١٩

     .استمتع بإعادة تركيب األشكال والرسومات   ٢٠

     .أفرح عندما أساعد اآلخرين في أعمالهم   ٢١

     .أشعر بالثقة بالنفس عندما اتخذ قراراتي بنفسي   ٢٢

     .استمتع بلعب كرة القدم مع جيراني السامعين   ٢٣

     .أحب تعلم ألعاب الكمبيوتر   ٢٤
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     .أتدرب على إتقان لغة اإلشارة للتحدث مع زمالئي الصم   ٢٥

     .أشعر باألمن والحب في مجتمع الصم   ٢٦

     .أحب االشتراك في الرحالت المدرسية   ٢٧

٢٨  
ـــي  ـــا ف ـــدروس موضـــوعات تخـــص حياتن ـــى أن تتضـــمن ال أتمن

  .المجتمع 
   

     .ارة أشعر بالسعادة عندما يحدثني السامعون بلغة اإلش  ٢٩

     .أتقرب إلى األشخاص الذين يظهرون حبهم لي   ٣٠

     .أفرح عندما يدعوني الناس إلى حفالتهم   ٣١

٣٢  
أحب تعلم بعض المهن عـن طريـق عمـل مسـرحية أو مشـاهدة 

  .أفالم 
   

     .أفرح عندما أساعد اآلخرين في مواجهة مشكالتهم   ٣٣

     .الت ألماكن العمل أفضل التعرف على المهن من خالل الرح  ٣٤

     .أتمنى أن تتضمن الدروس التدريب على مهن جيدة   ٣٥

     .أتدرب لرفع كفاءتي البدنية ألشارك اآلخرين في ألعابهم   ٣٦
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  )عبارات المقياس(
  

 م
  
ــارة  العبـ

 درجة الشعور

 منخفضةمتوسطةمرتفعة
    .يرفض إخوتي مشاركتي في حديثهم  ١

    .أشعر بأنني أقل قيمة من اآلخرين  ٢

 يضايقني كثرة الموضوعات التي أدرسها في المدرسة   ٣
   

يشغل تفكيري المهنة التي سوف أمارسها فـي المسـتقبل   ٤

. 

   

    .أعاني من قسوة والدّي معي   ٥

    .أشعر بتجاهل اآلخرين لي   ٦

 . ترهقني الواجبات المنزلية الكثيرة   ٧
   

 .أشعر بنقص قدراتي على العمل في المستقبل   ٨
   

     .يؤلمني عقاب الوالدين لي   ٩

أشعر بالنقص لعدم قدرتي على مشاركة السامعين في   ١٠
  . نشاطهم 

   

     .االمتحانات بالضيق تشعرني   ١١

  .أشعر بالقلق من التنافس في ميدان العمل مستقبًال   ١٢
   

     .يفرق الوالدان بيني وبين إخوتي   ١٣

     .أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي   ١٤

     .أجد صعوبة في فهم بعض الموضوعات الدراسية   ١٥

  .أفكر فيمن ينفق علّي في المستقبل   ١٦
   

     .اني من عدم إتقان أسرتي للغة اإلشارة أع  ١٧

     .يضايقني نظرة العطف في عيون اآلخرين   ١٨
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     .يؤلمني عقاب المعلمين لي   ١٩

  .ينتابني القلق على مستقبلي في المجتمع   ٢٠
   

     .أشعر بالغيرة لتفوق إخوتي علّي في الدراسة   ٢١

     .أشعر بالغضب ألتفه األسباب   ٢٢

     .نني تفرقة المعلمين بيني وبين زمالئي يحز   ٢٣

  .أعتقد أن المدرسة غير كافية للتدريب على المهنة   ٢٤
   

     .تبعدني أسرتي عند مناقشة مشكالتهم   ٢٥

     أشعر بالنقص الفتقادي القدرة على محادثة السامعين   ٢٦

     .أعاني من سخرية بعض المعلمين   ٢٧

  .الزواج في المستقبل  أشعر أنني لن أتمكن من  ٢٨
   

     .أشعر بالتهديد من اآلخرين ألنني أصم   ٢٩

     .أشعر بقسوة بعض الزمالء الصم   ٣٠

     .يقلقني القدرة على اإلنفاق على أسرتي في المستقبل   ٣١

  .أشعر بالقلق عند تكوين عالقة جديدة مع اآلخرين   ٣٢
   

     .تضايقني سخرة الزمالء ِمّني   ٣٣

     .أخشى بعد الزواج من إنجاب طفل معاق   ٣٤

     .يضايقني إحساسي بأنني أسبب الحرج ألسرتي   ٣٥

  .يضايقني ُبعد المسافة بين المدرسة والمنزل   ٣٦
   

     .يقلقني القدرة على رعاية أوالدي في المستقبل   ٣٧

     .أشعر باأللم إلحساسي بأنني أقل من السامعين   ٣٨

     .التهوية واإلضاءة داخل الفصل  يضايقني سوء  ٣٩

  .أشعر بمدي ضعفي الهتمام أسرتي الزائد بي   ٤٠
   

   يضــــــايقني إهمــــــال األخصــــــائي االجتمــــــاعي والنفســــــي   ٤١
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  . لمشاكلنا 

  



                                                                                                                          
             
                                                   المــالحــــــق                           

٢١٠  

  )٣(ملحق رقم 
  أسماء السادة المحكمين ودرجاتهم العلمية ووظائفهم أثناء وقت التحكيم

   

 جهة العمل الوظيفة االسم م

 جامعة المنصورة –كلية التربية  أستاذ علم النفس المساعد إسعاد عبد العظيم البنا/ د ١

 جامعة المنصورة –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية الغفارأنور عبد / د. أ ٢

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية عادل عبد اهللا محمد/ د. أ ٣

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية عبد الباسط خضر/ د. أ ٤

 الموافيفؤاد حامد / د. أ ٥
أستاذ الصحة النفسية ورئيس 

 قسم علم النفس التربوي

 جامعة المنصورة –كلية التربية 

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية فوقية حسن عبدالحميد/ د.أ ٦

 جامعة المنصورة –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية المساعد فوقية محمد راضي/ د ٧

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية المساعد محمد أحمد سعفان/ د ٨

 محمد السيد عبدالرحمن/ د. أ ٩
أستاذ ورئيس قسم الصحة 

 النفسية

  جامعة الزقازيق –تربية كلية ال
 

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية محمد بيومي خليل/ د. أ١٠

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  مدرس الصحة النفسية محمد عبد المؤمن/ د١١

 قازيقجامعة الز  –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية المساعد منى خليفة/ د١٢

 نبيل علي محمود/ د. أ١٣
أستاذ متفرغ بقسم علم النفس 

 التربوي

 جامعة المنصورة –كلية التربية 

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  أستاذ الصحة النفسية المساعد هشام إبراهيم عبد اهللا/ د١٤

  .تم ترتيب األسماء أبجديًا *  



                                                                                    
           

                      SUMMARY                                                      

١  

SUMMARY 

Introduction : 
 The individual’s adjustment in life and his feeling of the 
mental health depend on satisfying his needs and motives in a 
way that Satisfies his personal demands, on the one hand, and 
satisfies the social demands, on the other hand. But if the 
individual fails in satisfying his motives in a balanced way, he 
will face hard stresses to a degree that may threaten his mental 
heath and destroy his mental balance with regarding that the 
stresses that result from the dissatisfaction of the need may be 
conscious or unconscious. 
 

 The deaf has special needs that agree with the deaf’s 
properties and has to do with him because of its role in decreasing 
his handicap acuteness and helping him to satisfy his different 
needs in special ways and manners. the hearing handicapped’s 
needs have been classified to three kinds: primary needs, 
psychological and social needs, and specific needs such as 
( qualifying, educational and special needs ) these needs can’t be 
separated from each other as they compete each other. 
 

 Hearing Handicap greatly decreases the deaf's chances to 
react and participate in social activities. this makes the deaf more 
be liable to psychological stresses, worry, self-concept 
devaluation, and anger crisis because of the difficulties which 
they face in expressing their feeling. 
 

 If a suitable environment was availed, the deaf can easily 
grow into a proper one in his behavior and attitudes. There is no 
doubt that preparing the suitable  environment to the deaf is 
considered an important essence in facing his psychological needs 
that may be related to psychological pressures which affect his 
social and psychological adjustment . 
 

Problem of the study: 
Is in the Researcher’s attempt to recognize the deaf – 

teenager’s psychological needs and also to recognize the most 
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important stresses that he  face in order to find out the connecting 
relationship among the deaf teenager’s psychological needs and 
its dissatisfaction and the intensity of stresses that he has. The 
problem of this study can be cleared through the answers of the 
following questions: 

1- What are the most common kinds of the psychological 
needs for the deaf teenagers? 

2- What are the most common kinds of stresses that were 
faced by the deaf teenagers?  

3- Is there a connecting relationship between the deaf 
teenager’s dissatisfaction of psychological needs and his 
stresses intensity? 

4- Are there differences between the two sexes of the deaf 
teenagers in satisfying the psychological needs? 

5- Are there differences between the  two sexes of the deaf 
teenagers in the kind of stresses? 

6- Are there differences in the kind of stresses between the 
deaf teenagers with satisfied psychological needs and the 
deaf teenagers with less satisfied psychological needs? 

7- Are the dissatisfaction of psychological needs predicting 
with a range of stresses for the deaf teenager? 

 

Importance of the study: 
The importance of this study derives from the following 

points:  
1- Emphasizing on the importance of the psychological needs 

and how to satisfy them during teenage in the individual’s 
personality development on which the individual’s attitudes 
and concepts towards society are formed and his way of 
treatment with this society is limited. 

2- Emphasizing on that the deaf needs to satisfy his psycholo-
gical needs that tries to lessen stresses and give him 
a feeling of satisfaction, conviction and self estimation 
which he needs. 
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3- Emphasizing on the connecting relationship of the study’s 
variables through the dominant attitude to take care of 
persons with special needs.  

 

 
Aims of the study: 

The current study aim at : 
1- Recognizing the most common kinds of psychological 

needs for the deaf teenager. 
2- Recognizing the most common kinds of stresses that are 

faced by the deaf teenager.  
3- Finding out the connecting relationship between the 

dissatisfaction of psychological needs for the deaf teenager 
and his stresses intensity. 

4- Recognizing the differences between the two sexes of the 
deaf teenagers in satisfying the psychological needs. 

5- Recognizing the differences between the two sexes of the 
deaf teenagers in the kind of stresses. 

6- Recognizing the differences in the kind of stresses between 
the deaf  teenagers with satisfied psychological needs and 
the deaf teenagers with less satisfied psychological needs. 

7- Prediction the stresses level during the dissatisfaction of 
psychological needs for deaf teenagers. 

 

Idioms of the study: 
1- psychological needs: 

A state of tension and psychological Organic unbalance that 
pushes the one to react to his environment to satisfy these needs and 
to get rid of worry and tension he feels when a kind of needs is 
appeared, the need includes the individual and his feelings, on the 
one hand, environment and the society, on the other hand ( Hamed 
Zahran, 1990 : 435 ). 
2- Stress:  

A group of pressing internal and external sources that the 
individual faces in his life and it results in the weakness of his 
ability to respond properly to the situation which accompanied by 
emotion disorders that affect the other personality sides ( Zinab 
Shoker, 2000 : 260 ). 
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3- Hearing Handicap: 
The Hearing handicapped is a person who was deprived 

hearing since his birth or before learning speaking to a degree that 
makes him unable to hear the spoken words and obliged to use the 
lips and gesture language or any other communicable ways 
( Abd_Elaziz AlShakhs, 1985 : 363 ).  
Previous studies :  

The previous studies have been showed in two points:  
1- Studies that dealt with the deaf teenager’s psychological 

needs and their relation with some variables. 
2- Studies that dealt with the deaf teenager’s stresses and their 

relation with some variables.  
Then the comment on These studies included: Goals, 

sample, tools and results. They have been used in forming 
hypotheses and explaining  the results.  

 

Hypotheses of the Study:  
1- The deaf teenager’s emotional needs are the most important 

psychological needs that greatly affects him.  
2- The domestic Stresses are the most influential stresses on 

the deaf teenager.  
3- There is a statistical significant negative connecting 

relationship between the dissatisfaction of psychological 
needs for the deaf teenager and his stresses intensity.  

4- There are statistical significant differences in the level of 
satisfaction of  psychological needs between the tow sexes 
for the females.  

5- There are statistical significant differences in the kind of 
stresses between the tow sexes for the females.  

6- There are statistical significant differences in the kind of 
stresses between the deaf teenagers with satisfaction of 
psychological needs and the deaf teenagers with less 
satisfied psychological needs.  

7- The dissatisfaction of psychological needs predict a range 
of stresses for the deaf teenager. 

  

Sample of The Study:  
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 The study has been done on a sample of 100 students of 
whole deafness and who are teens their ages are from 14 to 18 
years and this is the range of age that this current study is built on. 
They are taken from El-Amal School for deaf and weak hearing in 
Zagazig. 
 
 
Tools of The Study:  

This current study used the following tools :  
1- The measure of the deaf teenager’s psychological needs. 
2- The measure of the deaf teenagers’ stresses. 

  

Results of The Study:  
1- The deaf teenager’s psychological needs can be arranged 

according to their effect on him as follow: emotional needs, 
the need of communication, the educational qualifying 
needs and finally the social needs  

2- The deaf teenager’s stresses can be arranged  according to 
their  effects as follows : School stresses, emotional stresses, 
future stresses and finally domestic stresses.  

3- There is a statistical significant negative connecting 
relationship between the dissatisfaction of psychological 
needs for the deaf teenager and his stresses intensity .  

4- There are a statistical significant differences in the 
satisfaction of psychological needs between the two sexes 
for the females.  

5- there are a statistical significant differences in the kind of 
stresses between the tow sexes for the females  

6- There are a statistical significant differences in the 
emotional stresses between the deaf teenagers with 
satisfaction of psychological needs and the deaf teenagers 
with less satisfied psychological needs for the dissatisfied 
group.  

7- The dissatisfaction of psychological needs predict a range of   
stresses for the deaf teenager such as (domestic, emotional, 
and future stresses) and there is no a statistical significant 
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influence of  The psychological needs on the school 
stresses.  
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