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 الخامس الفصل

 الخاتمة

 -: تمهيد

الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصلت لها الدراسة وتوصيات ومقترحات لبحوث  تستعرض
 ودراسات مستقبلية والمصادر والمراجع والمالحق.

 :النتائج 

ـــذ ذوي اإلعاقـــة الســـمعية بمجتمـــع الدراســـة 1 ـــاء كمـــا يدركـــه التالمي ـــدي لألب ـــرفض الوال / يســـود ال
 الوالدي لألمهات بدرجة منخفضة.الحالية بدرجة دون الوسط، بينما يسود الرفض 

/ ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــي الــرفض الوالــدي كمــا يدركــه التالميــذ ذوي اإلعاقــة الســمعية 2
 بجمتع الدراسة الحالية تبعًا لمتغير النوع التلميذ ذوي اإلعاقة السمعية.

اإلعاقـة السـمعية / ال توجد عالقة إرتبـاط دالـة إحصـائية تبـين الـرفض الوالـدي كمـا يدركـه ذوي 3
 بمجتمع الدراسة الحالية مع متغير المستوى التعليمي للوالدين.

/ ال توجد عالقـة إرتبـاط دالـة إحصـائية تبـين الـرفض الوالـدي كمـا يدركـه التالميـذ ذوي اإلعاقـة 4
 السمعية بمجتمع الدراسة الحالية مع متغير العمر الزمني للتلميذ ذوي اإلعاقة السمعية.

التالميـــذ ذوي  كـــهة إرتباطيـــة طرديـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين الـــرفض الوالـــدي كمـــا يدر / توجـــد عالقـــ5
 اإلعاقة السمعية بمجتمع الدراسة الحالية مع المشكالت السلوكية لدي هؤالء التالميذ.

ـــدي كمـــا يدركـــة ذوي اإلعاقـــة 6 ـــرفض الوال ـــين ال ـــة إحصـــائيًا ب ـــاط طـــردي دال ـــة إرتب / توجـــد عالق
 لحالية مع المشكالت اإلنفعالية لدى هؤالء التالميذ.السمعية بمجتمع الدراسة ا
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 :التوصيات

 نتائج تقدم الباحثة التوصيات التالية:  ضوء ما اسفرت عنه نتائج الدراسة من في

/ في ضوء النتيجة التي تشير إلـي أنـه يسـود مسـتوى الـرفض الوالـدي كمـا يدركـه التالميـذ ذوي 1
الوسـط وعنـد األمهـات بدرجـة منخفضـة بمجتمـع الدراسـة اإلعاقة السمعية عند اآلباء بدرجـة دون 

الحاليــة ، توصــي الباحثــة األمهــات بإســتمرار فــي اتبــاعهن بأســاليب المعاملــة الســوية مــع أبنــائهن 
وعلى األباء إتباع أساليب المعاملة الوالدية السـوية تحتـرم شخصـية الطفـل ذوي اإلعاقـة السـمعية 

 ومنحه قدرًا أكبر من الحب والدفء.         ، وتنمي لديه قدرًا من اإلستقاللية ،

/ في ضوء نتائج الفروض الثاني والثالث والرابع توجه الباحثة توصيتها السابقة لكل من األبـاء 2
ذوي اإلعاقـــة الســـمعية ونـــوع  هموبمختلـــف أعمـــار ابنـــائ يميـــةواألمهـــات، بمختلـــف مســـتوياتهم التعل

 هؤالء األبناء من حيث الذكورة واألنوثة.

فــي ضــوء النتيجــة التــي تشــير إلــى وجــود عالقــة إرتباطيــة طرديــة دالــة إحصــائيًا بــين الــرفض  /3
ـــة الســـمعية مـــع المشـــكالت الســـلوكية بمجتمـــع الدراســـة  ـــذ ذوي اإلعاق ـــدي كمـــا يدركـــه التالمي الوال
الحاليـة ، توصــي الباحثــة والــدي الطفــل ذوي اإلعاقـة الســمعية إشــباع حاجــات الطفــل األساســية ، 

ى األمـن والسـالمة ، وحاجتـه للحـب واإلنتمـاء والتقبـل ، وتجنـب إسـاءته حتـى ال يـؤدى وحاجته إل
 إلى ظهور مشكالت سلوكية.      

/ فــي ضــوء النتيجــة التــي تشــير إلــى وجــود عالقــة إرتباطيــة طرديــة دالــة إحصــائيًا بــين الــرفض 4
ة بمجتمـــع الدراســـة الوالـــدي كمـــا يدركـــه التالميـــذ ذوي اإلعاقـــة الســـمعية مـــع المشـــكالت اإلنفعاليـــ

الحاليـــــة ، توصـــــي الباحثـــــة تـــــدريب الوالـــــدين علـــــى اســـــتراتجيات التعامـــــل مـــــع الضـــــغط النفســـــي 
 والمشكالت اإلنفعالية الناتجة عن وجود طفل ذوي اإلعاقة السمعية.   
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 -:المستقبلية والدراسات للبحوث المقترحات

يــة لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة / الــرفض الوالــدي وعالقتــه بــبعض المشــكالت الســلوكية واإلنفعال1
 السمعية بالمرحلتين الثانوية والجامعية.

لتنميـة مهـاراتهم  لسـمعية/ تصميم برنامج إرشادي مقترح لألباء وأمهـات األطفـال ذوي اإلعاقـة ا2
 التربوية في ضبط المشكالت السلوكية واإلنفعالية.

المـراهقين ذوي اإلعاقـة السـمعية / الرفض الوالدي وعالقته بمفهوم الذات والصحة النفسية لـدي 3
 بوالية الخرطوم.

/ الرفض الوالدي وعالقتة باإلتجاهات النفسية نحو الزواج لـدى الطـالب ذوي اإلعاقـة السـمعية 4
 بالجامعات الحكومية والخاصة بوالية الخرطوم.

 / دراســـة العالقـــات المتبادلـــة بـــين الـــرفض الوالـــدي والخصـــائص المعرفيـــة وغيـــر المعرفيـــة لـــدى5
 األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.
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