
 جاهعة دهشق                                                                       

 كلية الرتبية

 قسن الرتبية اخلاصة

 

 

 

 

 

 رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اخلاصة

 

 إعداد الطالبة
 رنا عبد احلويد صاحل

 

 إشراف الدكتور

 بسام الطويل
   األستاذ ادلساعد يف كلية الرتبية الثانية

 
𝟐𝟎𝟏𝟒−𝟐𝟎𝟏𝟑م

𝟏𝟒𝟑𝟔−𝟏𝟒𝟑𝟓هـ
  

 السواا الششخية لدد ادلملااهق ادلعوقق  عياًا 
 يف ضوء بعض ادلتغرياا

 



 ب 

 

 

 بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
  ْسِهِن

 ِإنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ هَا بِقَىْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا هَا بِأَنفُ
 صدق اهلل العلي العظيم

 

[ 11:الرعد]القرآن الكريم،)                                               

 

 

 

 

 



 ج 

 

 

 

 

أحقذو خبانص انشكش ألسخاري انفاضم انذكخٌس بساو انطٌٌم عهى يا قذيو يل يٍ عٌٌ كبري، فهى ٌبخم عهً 

جبيذ أً عهى أً ًقج دلخابعت حقذو انبحث، ًحقذٌى اننصح ًاإلسشاد فأشكشه كم انشكش عهى حشجٍعو 

 .ًيؤاصسحو طٌال فرتة انبحث

ًشكشي اجلضٌم ألعضاء جلنت احلكى األفاضم نخكشييى بقبٌل عضٌٌت جلنت احلكى يقذساً ذلى يا سٌف ٌبزنٌَو 

ًإىل مجٍع انعايهني يف ًصاسة يف جايعت ديشق  ًأساحزحً انكشاو حمكًً أدًاث انبحث ،يٍ جيذ ًًقج

 .انرتبٍت ًًصاسة انشؤًٌ االجخًاعٍت عهى ياقذيٌه يٍ حسيٍالث إلهناء ىزا انبحث فهيى كم انشكش

كًا أحٌجو جبضٌم االحرتاو ًانخقذٌش إىل انطهبت ادلعٌقني مسعٍاً دلا أظيشًه يٍ انخضاو ًجيذ ًصرب يف اإلجابت عهى 

 .أدًاث انبحث جضآىى اهلل كم اخلري

 .ًنٍ أَسى أٌ أحقذو بانشكش ًااليخناٌ إىل عائهيت ًأصذقائً دلساَذهتى ًدعًيى ادلعنٌي يل

 .............نكى مجٍعاً أقذو ىزا انعًم ادلخٌاضع 

 (الباحثة)                                                                                      

 

 

 

 

 شكمل وتهديمل
 



 الفهارس
 

 
 د

 الصفحة الفهارس 

 ب آية كريمة

 ج شكر وتقدير

 د فهرس المحتويات

 ح فهرس المالحق

 ط فهرس الجداول

 ك فهرس األشكال

 8 -1 مدخل الدراسةالفصل األول 

 2 .مقدمة الدراسة -

 3 . الدراسةمشكمة- أووً 

 5 .أهمية الدراسة-  ااياً 

 6 .أهداف الدراسة-   ال اً 

 6 .أسئمة الدراسة-  رااباً 

 6 .فرضيات الدراسة- خامساً 

 6 حدود الدراسة -سادساً 

 7 و التبريفات اإلجرائية الدراسةمصطمحات -  سااباً 

 56-9اإلطار الاظري  الفصل ال ااي

 10 اإلعاقة السمبية المحور األول

 10 تبريف اإلعاقة السمبية- أووً 

 13 تصايف اإلعاقة السمبية-  ااياً 

 18 خصائئ المبوقين سمبياً -  ال اً 

 19 الخصائئ المغوية -

 20 الخصائئ الافسية واوجتماعية -

 21 الخصائئ الجسمية والحركية -



 الفهارس
 

 
 ه

 22 الخصائئ المبرفية -

 24 الخصائئ األكاديمية -

 26 الشخصية المحور ال ااي 

 28 البوامل المؤ رة االشخصية -

 28 السمات -

 29 الشخصية في ضوء اظرية السمات -

 29 مفهوم الشخصية لدى آيزاك -

 30 مفهوم الشخصية لدى ألاورت -

 32 مفهوم الشخصية لدى كاتل  -

 33 الخجل  -

 34 تبريف الخجل -

 34 تصايف الخجل -

 35 أعراض الخجل -

 36 أسااب الخجل -

 37 اواطواء -
 37 أعراض اواطواء -

 38 أسااب اواطواء -

 39  الفرق اين الخجل واواطواء -

 56- 41 دراسات سااقة الفصل ال الث

 42 .دراسات سااقة عراية- أووً 
 47 .دراسات سااقة أجااية-  ااياً 
 56-53 تبقيب عمى الدراسات السااقة-  ال اً 

جراءاتها الفصل الرااع  77- 59 ماهج الدراسة وا 
 59 .ماهج الدراسة- أووً 



 الفهارس
 

 
 و

 61- 65 .مجتمع الدراسة وعياتها-  ااياً 
 .أدوات الدراسة-   ال اً 
 .(إعداد الااح ة)مقياس سمة اواطواء -
 .(إعداد الااح ة)مقياس سمة الخجل -

61-76 

 76 .إجراءات تافيذ الدراسة- رااباً 
 77 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية- خامساً 

 95-78 عرض اتائج الدراسة وتفسيرها :الفصل الخامس
 78 اتائج أسئمة الدراسة وتفسيرها- أووً 

 79 .اتائج السؤال األول -
 80 .اتائج السؤال ال ااي -
 82 .مااقشة أسئمة الدراسة وتفسيرها -
 83 اتائج فرضيات الدراسة وتفسيرها-  ااياً 
 83 :اتائج الفرضية األولى وتفسيرها -

 86 اتائج الفرضية ال ااية وتفسيرها-
 88 اتائج الفرضية ال ال ة وتفسيرها-
 90 اتائج الفرضية الراابة وتفسيرها-
 93 اتائج الفرضية الخامسة وتفسيرها-
 95 .مقترحات الدراسة-  ال اً 
 95 .دراسات مقترحة- رااباً 

 106-96  ممخئ الدراسة
 97-96  ممخئ الدراسة االمغة البراية
 99-98     ممخئ الدراسة االمغة األجااية

 108-100 قائمة المراجع
  101قائمة المراجع االمغة البراية                                                  

 107 قائمة المراجع األجااية 



 الفهارس
 

 
 ز

 

 فهرس المالحق
 الصفحة عاوان الممحق الممحق

 110 .مقياس سمة الخجل في صورته األولية( 1)الممحق  - 1    
 113 مقياس سمة الخجل في صورته النهائية ( 2)الممحق  - 2
 116 مقياس سمة االنطواء في صورته األولية( 3)الممحق  - 3
 119  مقياس سمة االنطواء في صورته النهائية(4)الممحق  - 4
قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات ( 5)الممحق  - 5

 .الدراسة
121 

 قائمة بأسماء السادة مترجمي لغة اإلشارة الذين (6)الممحق - 6
 .قاموا بتحكيم أدوات الدراسة

122 

أسماء المدارس والمراكز التي سحبت منها ( 7)الممحق - 7
 عينة الدراسة

122 

 

 



 الفهارس
 

 
 ح

 فهرس الجداول
 الصفحة عاوان الجدول الجدول
 62 ُيايِّن مقياس سمة الخجل اصورته األولية 1
يايِّن أم مة لابض الااود التي تم إجراء التبديالت عميها في مقياس سمة  2

 .الخجل وفقًا آلراء السادة المحّكمين
63 

ُياّين اساة اتفاق المحكمين عمى كل ااد من ااود مقياس سمة الخجل والااود  3
 التي تم حذفها

63 

 65 يايِّن الخصائئ الديمغرافية لبياة الدراسة اوستطالعية 4    
 66  لبياة الصدق وال ااتةيايِّن الخصائئ الديمغرافي 5
 كل مجال من مجاوت مقياس سمة الخجل مع المجاوت طُياّين مبامل ارتاا 6

 .األخرى ومع الدرجة الكمية
67 

ياّين مبامالت اورتااط اين درجة كل ااد من ااود مقياس سمة الخجل ودرجته  7
 .الكمية

67 

 68 ُياّين مبامالت  اات ألفا كرواااخ لمجاوت مقياس سمة الخجل ودرجته الكمية 8

ُياّين ال اات اطريقة ال اات ااإلعادة لمجاوت مقياس سمة الخجل ودرجته  9
 .الكمية

69 

 69 ُيايِّن مقياس سمة الخجل في صورته الاهائية 10
 69 ودرجة التقدير الموافقة لها (الرتاي)ياين فئات قيم المتوسط الحسااي 11
 70 ُيايِّن مقياس سمة اواطواء اصورته األولية 12
يايِّن أم مة لابض الااود التي تم إجراء التبديالت عميها في مقياس سمة  13

 .اواطواء وفقًا آلراء السادة المحّكمين
71 

ُياّين اساة اتفاق المحكمين عمى كل ااد من ااود مقياس سمة اواطواء  14
 والااود التي تم حذفها 

71 

 كل مجال من مجاوت مقياس سمة اواطواء مع طُياّين مبامل ارتاا 15
 .المجاوت األخرى ومع الدرجة الكمية

73 

ياّين مبامالت اورتااط اين درجة كل ااد من ااود مقياس سمة اواطواء  16
 .      ودرجته الكمية

74 

 74ُياّين مبامالت  اات ألفا كرواااخ لمجاوت مقياس سمة اواطواء ودرجته  17



 الفهارس
 

 
 ط

 

 الكمية
ُياّين ال اات اطريقة ال اات ااإلعادة لمجاوت سمة اواطواء ودرجته  18

 .الكمية
75 

 76 ُيايِّن مقياس سمة اواطواء في صورته الاهائية 19
 76 ودرجة التقدير الموافقة لها (الرتاي)ياين فئات قيم المتوسط الحسااي  20
 59 ياين عـدد مدارس ومراكز المجتمع األصمي 21
 60 يّاين توزع عياة الدراسة عمى متغيري الجاس ودرجة اإلعاقة 22
يوضح المتوسطات الحسااية والرتاية واواحرافات المبيارية ودرجة تقدير سمة  23

الخجل لدى المراهقين المبوقين سمبيًا عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة الخجل 
 ومجاوته الفرعية

79 

يوضح المتوسطات الحسااية والرتاية واواحرافات المبيارية ودرجة تقدير سمة  24
اواطواء لدى المراهقين المبوقين سمبيًا عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة اواطواء 

 ومجاوته الفرعية

81 

ياّين دولة الفروق اين متوسطات درجات المراهقين ضباف السمع  (25)الجدول  25
ومتوسطات درجات المراهقين الصم عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة الخجل 

 .ومجاوته الفرعية

83 

ياّين دولة الفروق اين متوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا الذكور  26
ومتوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا اإلااث عمى الدرجة الكمية لمقياس 

 .سمة الخجل ومجاوته الفرعية

86 

ياّين دولة الفروق اين متوسطات درجات المراهقين ضباف السمع ومتوسطات  27
 .درجات المراهقين الصم عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة اواطواء ومجاوته الفرعية

89 

ياّين دولة الفروق اين متوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا الذكور  28
ومتوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا اإلااث عمى الدرجة الكمية لمقياس 

 .سمة اواطواء ومجاوته الفرعية

91 

ياين المتوسطات الحسااية واواحرافات المبيارية ومبامل ارتااط ايرسون اين درجات  29
 .الطماة المبوقين سمبيًا عمى مقياسي الخجل واواطواء

 

93 



 الفهارس
 

 
 ي

 

 فهرس األشكال
    الصفحة                        عاوان الشكل   الشكل

ياين توزع عدد أفراد عياة الدراسة عمى متغيري الجاس ودرجة       1   
 اإلعاقة

60 

ياين درجة شبور أفراد عياة الدراسة االخجل عمى مقياس سمة الخجل    2
 80 ومجاوته الفرعية

ياين درجة شبور أفراد عياة الدراسة ااواطواء عمى مقياس سمة اواطواء  3
 82 ومجاوته الفرعية

ياين الفروق اين متوسط درجات المراهقين الصم ومتوسطات درجات  4
المراهقين ضباف السمع عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة الخجل ومجاوته 

 الفرعية
85 

ياين الفروق اين متوسط درجات المراهقين المبوقين سمبيًا اإلااث  5
ومتوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا الذكور عمى الدرجة الكمية 

 لمقياس سمة الخجل ومجاوته الفرعية
87 

ياين الفروق اين متوسطات درجات المراهقين الصم ومتوسطات درجات  6
المراهقين ضباف السمع عمى الدرجة الكمية لمقياس سمة اواطواء 

 ومجاوته الفرعية
90 

ياين الفروق اين متوسط درجات المراهقين المبوقين سمبيًا اإلااث  7
ومتوسطات درجات المراهقين المبوقين سمبيًا الذكور عمى الدرجة الكمية 

 لمقياس سمة اواطواء ومجاوته الفرعية
92 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انفصم األول

 مدخم اندراسة 

 . مقدمة اندراسة-

 . مشكهة اندراسة- ووًال 

  همنة اندراسة - بانبًال 

 .  هداف اندراسة- بنلبًال 

 .  سئهة اندراسة-رااببًال 

 . فرضنبت اندراسة-خبممبًال 

 . حدوا اندراسة-سباسبًال 

 .مصطهحبت اندراسة وانتبريفبت اإلجرائنة- سباببًال 

 



 مدخم اندراسة:                                                                          انفصم األول

 

 
2 

: مقدمة- 

سواء المادية أو  بمثيراتيا المختمفة،المحيطة تعاممو مع البيئة  في حياتو وفي لحواس اإلنسان دور ميم 
إال أن  .حيث يعتمد في إدراكو لعالمو عمى المعمومات التي يستقبميا عبر ىذه الحواس االجتماعية،

أن حاسة السمع تحتل مرتبة متقدمة بين واألىمية النسبية ليذه الحواس قد تختمف من حاسة إلى أخرى، 
فقد اتضح أن حاسة السمع تمارس عمميا في استقبال األصوات أثناء وجود الجنين في "تمك الحواس، 
                                                                                                  (281،ص2003زريقات،)".ويمكنيا تمييز األصوات قبل والدة الطفل بثالث أشير رحم األم، بل

وتعود األىمية الكبرى ليذه الحاسة في أنيا تسمح لمفرد في المشاركة اإليجابية في عممية اكتساب المغة "
(. 302،ص2003القريطي،)"التي تعد أكثر أشكال االتصال والتفاىم سيولة وشيوعًا وسيادة بين الناس

فعن طريق حاسة السمع نتعمم الكالم ونتبادل الحديث مع اآلخرين والتفاعل مع الناس، وىي التي تجعل 
فيي تشكل حجر الزاوية بالنسبة لتطور السموك االجتماعي، وتمكن " ،اإلنسان قادرًا عمى تعمم المغة

 (.14،ص2008ممكاوي،)"اإلنسان من فيم بيئتو ومعرفة المخاطر الموجودة فييا فتدفعو إلى تجنبيا
ن أي قصور  ينتاب حاسة السمع، سيترك آثار سمبية واضحة عمى الفرد وعمى جوانب إوبالتالي ف"

شخصيتو المختمفة بشكل عام، عقميًا وانفعاليًا واجتماعيًا وأكاديميا ولغويًا وجسميًا 
 .(532،ص2008ىاالن،)"وحركياً 

ن أثر اإلعاقة السمعية عمى األشخاص ليس عمى حد سواء ، حيث ال يمثل ىؤالء األشخاص فئة وا 
: فتأثيرات اإلعاقة السمعية تختمف باختالف عدة عوامل منيا". متجانسة، فمكل شخص خصائصو الفريدة

نوع اإلعاقة السمعية،عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة، شدة اإلعاقة، سرعة حدوث اإلعاقة القدرات 
السمعية المتبقية ، كيفية استثمارىا، الوضع السمعي لموالدين، سبب اإلعاقة، الفئة االجتماعية  

لكيفية استجابة "وكما يختمف أثر اإلعاقة السمعية أيضا تبعًا . (169،ص2005الخطيب،)"واالقتصادية
  ،1987اطي،مالد)" لو، وبخاصة الوالدينم إلعاقتو وكيفية تقبموبالشخص المعاقاآلخرين المحيطين 

 فاستجابة اآلخرين ومشاعرىم تجاه المعاق سمعيًا نفسو أو تجاه إعاقتو، تنعكس بشكل مباشر (34ص
ذىنية عن عمى مشاعر المعاق سمعيًا تجاه ذاتو، وىذه المشاعر تمعب دورًا مباشرًا في تكوين صورتو ال

 بل حتى سموكو وردود ،، وىذه الصورة المختزلة في أعماقو تؤثر بشكل مباشر في بناء شخصيتوذاتو
ونتيجة لذلك يسيطر . يجابي أو سمبي إلى أبعد الحدودإأفعالو في مختمف المواقف االجتماعية بشكل 

 و عندىا يرتكب سموكيات ،النقص نتيجة إلعاقتو، وأنو أقل من اآلخرينبعمى المعاق سمعيًا شعور 
.  حولوبسبب من التي تعرض ليا اإلحباطاتيبتغي من وراءىا الدفاع عن ذاتو، وكل ذلك يحدث نتيجة 

 Schlesinger& Meadowأن سينفرنجر وميدو وأوالنز "( 1996)وقد ذكر الخطيب و الحديدي 
&Orlans (1985)  أشاروا إلى أن نسبة انتشار المشكالت السموكية واالنفعالية لدى األطفال المعاقين 
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ن أكثر تمك المشكالت  سمعيًا تزيد بمعدل خمسة أضعاف عن نسبة انتشارىا لدى األطفال العاديين، وا 
 وعدم النضج، لذلك يشعر كثير من المعاقين سمعيًا عمى حد تعبير االنسحاب االجتماعيشيوعًا كان 

، 1997الخطيب،)."بأنيم سجناء في عالم العاديين Vernon& Greenberg (1999)فيرنون وجرنبرج
الشخصية لدى المعاقين  جوانب أثبتت البحوث والدراسات التي اىتمت بنواحي النمو ووقد  (403ص

 والمراىقين المعاقين سمعيًا، الذين يمرون بتغيرات فيزيولوجية ونفسية باإلضافة ،سمعيًا بشكل عام
 امتالك المعوق سمعيًا سواء أكان أصمًا أو ضعيف السمع العديد من السمات ،إلعاقتيم، بشكل خاص

 الشخصية الناتجة عن طبيعة الحياة التي يعيشيا في عزلة وسط مجتمع ال يستطيع أن يفيمو بشكل سميم
 حيث أشارت نتائج Polat(2003)بوليتودراسة  (2000)ودراسة عبد الفتاح (2002)كدراسة األشقر

 .ىذه الدراسات أن المعاقين سمعيًا يتسمون بالخجل واالنطواء والعدوانية والقمق واالتكالية

ليا أولوية - كفئة من فئات التربية الخاصة– ونظرًا لذلك تعد دراسة سمات الشخصية لممعاقين سمعيًا  
في البحث، كونيم طاقة بشرية معطمة من حقيم عمينا أن نوفر ليم كافة أنواع الرعاية واالىتمام لتحقيق 

التواصل معيم إلى أقصى درجة ممكنة، حتى يشعروا بإنسانيتيم بصرف النظر عن نقص قدراتيم 
مكانياتيم الخاصة ما أن يتقبل نفسو ويعيش معيم يبقىالمعاق سمعيًا إما أن ف" ،وا   معزوال عن اآلخرين وا 

ولذلك فإن البحث الحالي سيحاول  (6،ص2009مفتاح،)"كفرد معاق، أو أن يمجأ نحو العزلة واالنطواء
لدى المراىقين المعاقين سمعيًا في  (الخجل- االنطواء) سمات الشخصيةسمتين فقط منإلقاء الضوء عمى 

 .ضوء بعض المتغيرات

 :مشكمة الدراسة-  أوً 

 ويتأثر تكوين .الشخصية في التكوين حينما يبدأ الطفل أول مراحل تكيفو مع العالم الذي يولد فيوتبدأ 
الشخصية بعدة عوامل سواء أكانت البيئة المحيطة بالفرد أم عوامل خاصة بالفرد نفسو كمظيره الخارجي 
لذلك فإن وجود إعاقة سمعية لدى الفرد ستجعمو يعيش في عزلة عن األفراد السامعين الذين ال يستطيعون 

 الفتقارىم لمغة المنطوقة كنتيجة لمقصور الواضح التي تسببو اإلعاقة السمعية فيمو وىو مجتمع األكثرية،
يؤثر بذلك عمى شخصية المعاق و تكيف الشخص مع بيئتو، فيمما يخمق عائقًا في المجال المغوي، 

سمعيًا حيث تصبغو بسمات مختمفة، وتزداد ىذه السمات حدة وسمبية في مرحمة المراىقة، فأن تكون 
ن كان مراىقًا أصم أو ضعيف السمع،  مختمف حالة صعبة بالنسبة لممراىق بشكل عام وكيف وا 

فالمراىقون يتميزون بأنماط سموكية وتفكيرية ومشاعر حول حياتيم الخاصة بما في ذلك إعاقتيم "
فاإلعاقة السمعية تحد من عالم خبرة الفرد وتحرمو من بعض  "(.405،ص2003زريقات،)"السمعية

المصادر التي يّكون من خالليا شخصيتو، وىذا من شأنو أن يجعل سموكو جامدًا، ويواجو الكثير من 
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مواقف الشعور بعدم األمان ومواقف اإلحباط، مما يؤثر عمى شخصيتو وسموكياتو وتجعمو متميزًا ببعض 
 (64،ص2004قوشم،)."الخصائص التي تختمف في مجموعيا عن أقرانو العاديين

جوانب مختمفة ومتعددة العربية واألجنبية التي اىتمت بدراسة وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التي 
إال أن نتائج ىذه الدراسات شخصية المعاق سمعيًا بشكل عام والمراىقين المعاقين سمعيًا بشكل خاص،ل

وذلك بسبب الفروق في طرق تناول ىذه الدراسات لسمات الشخصية ،كانت غير ثابتة وغير حاسمة
 (1992)ففي دراسة الشخصلممعاقين سمعيًا والتعقيدات الخاصة بتقييم النمو وطبيعة اإلعاقة السمعية، 

 أكدوا عمى التأثير الكبير لإلعاقة (Arnold,1991)دراسة أرنولدو Polat,2003) )بوليت ودراسة
 بينما أظيرت دراسة موسيممان. السمعية عمى شخصية الفرد وتكيفو النفسي واالجتماعي واالنفعالي

(Musselman,1996 ) عدم وجود أي اختالفات بين الطالب المعوقين سمعيًا و السامعين في درجة
ودراسة  (Polat,2003)وبين نتائج ىذه الدراسات تأتي دراسة  بوليت. تكيفيم االجتماعي والنفسي

 لتأكد أن اإلعاقة السمعية ال تؤثر بحد ذاتيا عمى شخصية المعاق سمعيًا أو Dessell,1994))ديسيل
نما ترجع إلى أنماط االتصال األسرية،  التفاعل العائمي، والتوافق مع وعمى تكيفو االجتماعي و النفسي وا 

. البيئة المحيطة

تعاني قصورًا في دراسة السمات الشخصية لممراىقين المعاقين سمعيًا،   سابقة الذكر الدراساتولكن ىذه
( 1997)فقد تناولت دراسة ىذه السمات بشكل كمي لدى فئة المعاقين سمعيًا كدراسة الخطيب والحديدي

، ولم تتناول السمات الشخصية لدييم بشكل أكثر دقة (1992)ودراسة األحمد (2007)ودراسة العائق
وتفصياًل كل منيا عمى حدا، وخاصة في مرحمة المراىقة، كسمتي االنطواء والخجل فوجود ىذه السمات 

لدى المعاقين سمعيًا قد تؤثر بشكل سمبي عمى تكيفيم النفسي واالجتماعي وقد تصل إلى حد التأثير 
 . السمبي عمى صحتيم النفسية

ونظرًا لحاجة ىذه الفئة لمعديد من الدراسات حول سماتيم الشخصية لموقوف عمى درجتيا ومحاولة إيجاد 
التي تناولت - حدود عمم الباحثة-الحمول والبرامج الوقائية والعالجية المناسبة، ولقمة البحوث العربية في 

سمات الشخصية لممراىقين المعوقين سمعيًا واختالف النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسات إن وجدت، 
بين  (االنطواء، والخجل)التي ذكرت الفرق في السمات الشخصية- عمى حد عمم الباحثة-وندرة الدراسات 

مادرجة : التساؤل الرئيس اآلتيالصم وضعاف السمع، فقد ارتأت الباحثة بأن مشكمة الدراسة تتحدد في 
ها تمزى  في، أهل من فرأقالممأوين سممياً  لدى المراهقين (الخجل- اونطأاء)  الشخصيةسمتي

 ؟(، درجة اإلعاوةالجنس )لمتغيري
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  : همية الدراسة-  انياً 

إن ىذه الدراسة تأتى في إطار اىتمام الدولة برعاية وتربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة عمومًا   1-
.  خصوصًا أسوة بأقرانيم السامعينوالمعاقين سمعياً 

يمكن أن تميد السبيل بما سيخرج عنيا من نتائج إلى مساعدة المربيين والمختصين والقائمين عمى - 2
رعاية المعوقين سمعيًا في البحث عن األساليب التربوية المناسبة في التعامل معيم وفي التخفيف من 

. مشكالتيم

الدراسة الحالية تتناول مرحمة ميمة من مراحل النمو وىي مرحمة المراىقة عند المعاقين سمعيًا - 3
 .وماتحتاجو من رعاية واىتمام

 وقد وجدت الباحثة أن غالبية الدراسات التي درست السمات الشخصية لممعاقين سمعيًا، دراسات -4
أجنبية أو عربية أجريت في بيئة تختمف ثقافيًا عن البيئة السورية، كما أنيا تفتقر لدراسة ىذه السمات لدى 

حيث تقتصر معظم الدراسات عمى دراسة سمات الشخصية عند األطفال  المراىقين المعوقين سمعياً 
 .المعوقين سمعيًا 

 

 : هداف الدراسة-  ال اً 
 : تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي

 .تعرف درجة سمتي االنطواء والخجل لدى المراىقين المعوقين سمعيًا أفراد عينة الدراسة- 3-1

الكشف عن الفروق في درجات سمتي االنطواء والخجل لدى المراىقين المعوقين سمعيًا تبعًا - 3-2
 .لمتغيري الجنس ودرجة اإلعاقة

تعرف العالقة بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى مقياس الخجل ومتوسطات - 3-3
 .درجاتيم عمى مقياس االنطواء

وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات بناًء عمى النتائج التي سيتم التوصل إلييا، والتي قد - 3-4
 .تسيم في تحسين واقع المعوقين سمعياً 
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 : سئمة الدراسة- رااماً 

 :تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين

 ما درجة سمة االنطواء لدى المراىقين المعوقين سمعيًا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االنطواء؟- 4-1

 ما درجة سمة الخجل لدى المراىقين المعوقين سمعيًا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الخجل؟- 4-2

: فرضيات الدراسة- خامساً 

 (:0.05)تسعى الدراسة الحالية الختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى مقياس - 5-1
 .(الصم وضعاف السمع)الخجل تعزى لمتغير درجة اإلعاقة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى مقياس - 5-2
 .الخجل تعزى لمتغير الجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى مقياس - 5-3
 (الصم وضعاف السمع).االنطواء تعزى لمتغير درجة اإلعاقة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى مقياس - 5-4
. االنطواء تعزى لمتغير الجنس

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراىقين المعوقين سمعيًا عمى - 5-5
 . مقياس االنطواء ومتوسطات درجاتيم عمى مقياس الخجل

 :حدأد الدراسة- سادساً 
  2014-2013في العام الدراسي  الحالية  إجراء الدراسة تم:الزمنيةالحدود  - أ
المدارس )والمدارس الحكومية في مراكز المعوقين سمعيًا الدراسة الحالية تنفيذ  تم:الحدود المكانية - ب

 .في مدينة دمشق  (اإلعدادية ومدارس التعميم الثانوي
مراىقًا معاقًا سمعيًا في مراكز المعوقين  (197) من  الحالية عينة الدراسةتكونت: الحدود البشرية -  ج

 .في مدينة دمشقوالمدارس اإلعدادية ومدارس التعميم الثانوي سمعيًا 
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: مصطمحات الدراسة- سااماً 

 خصمة أو خصيمة أو صفة ذات دوام نسبي، يمكن :" بأنيا (1992) ويعرفيا عبد الخالق:السمة
وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة، ويمكن أن . أن يختمف فييا األفراد فتميز بعضيم عن بعض

 (67،ص1992عبد الخالق،)".تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعمقة بمواقف اجتماعية
 ىي جممة السمات الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية التي تميز الشخص " : الشخصية

  (55ص,1982زىران،)"عن غيره
 استيدفت ىذه الدراسة سمتين لمشخصية وىما:سمات الشخصية : 

حالة نفسية ترجع ألسباب خمقية أو مرضية أو لعوامل تربوية أو لظروف ":اونطأاء -
اقتصادية، وىذه الشخصية متقوقعة ومنطوية عمى نفسيا، وىي مظير من مظاىر سوء 

التكيف االجتماعي ، والشخص المنطوي شارد الذىن يعيش في عالم الخيال بعيدًا عن الواقع 
، مشغواًل في أفكاره، يستمتع عندما يكون وحيدًا مع نفسو، يشعر بالقمق والضيق عندما يكون 

 (.245، ص2003القريطي،)".بين الناس
بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المراىق المعوق سمعيًا من :  إجرائياً اونطأاءوتعرف الباحثة  -

. االنطواء المعد ليذا الغرضمقياس خالل إجابتو عمى 
حالة انفعالية يتسم صاحبيا بالميل إلى تجنب التفاعل والمشاركة في المواقف ":الخجل -

االجتماعية، يصاحبيا شعور بالقمق والتوتر وعدم االرتياح خاصة في مواقف مواجية 
اآلخرين، ويجد صعوبة في تحقيق االتصال الناجح معيم وذلك لعدم جاذبية حديثو، مع 

شعور بالنقص في مواجية الذات واآلخرين وتفضيل ال واالحساسية الزائدة لمذات وانعدام تقديره
 (167،ص2000شقير،).لعزلة واالنسحاب بعيدًا عن مواقف التفاعل االجتماعيا
بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المراىق المعوق سمعيًا من : إجرائياً  الخجلوتعرف الباحثة  -

 .الخجل المعد ليذا الغرضمقياس خالل إجابتو عمى 
 ويشمل . يشير إلى حاالت الفقدان السمعي بأنواعيا ودرجاتيا المختمفة: اإلعاوة السممية

 (276،ص2001الخطيب،).المصطمح كاًل من الصمم وضعاف السمع
 عّرف ": السمعضميف Moores(1996) : ضعيف السمع بأنو الشخص الذي يتراوح مقدار

 (Moores,1996,p23)ديسيبل (69-35)الفقدان السمعي لديو مابين
  عّرف موريس" :األصم  (Moorse,1996) بأنو الشخص الذي يكون مقدار الفقدان : األصم

 ديسيبل  أو أكثر، ويعيق فيم الكالم من خالل األذن وحدىا، مع أو بدون 70السمعي لديو 
 (.Moorse,1996,p23)استعمال السماعة الطبية
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  ًالذي يتراوح  تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو ضعيف السمع أو األصم، :المراهق الممأق سمميا
 .، والمسجل في المدارس الحكومية ومراكز المعوقين سمعياً  سنة22-12عمره بين 

 69-35) وتشمل ضعاف السمع والذين تتراوح درجة الفقدان السمعي لدييم من :درجة اإلعاوة 
 .( ديسيبل وأكثر70)ديسيبل، والصم  الذين تتراوح درجة الفقدان السمعي لدييم  (
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        طار النظريطار النظريطار النظريطار النظرياإلاإلاإلاإل        

            

        اإلعـاقـة الـسـمـعيـةاإلعـاقـة الـسـمـعيـةاإلعـاقـة الـسـمـعيـةاإلعـاقـة الـسـمـعيـة    ::::احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول

        الـشخـصيـةالـشخـصيـةالـشخـصيـةالـشخـصيـة: : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني    

        

 



 اإلطار النظري:                                                                        الفصل الثاني

 

 
10 

  :اإلعاقة السمعية:  أوالً 

كي يستطيع من خاللها الحصول   مجموعة من الحواس، بلقد أنعم اهللا سبحانه و تعالى على اإلنسان 
وتعود . على كل ما يحتاج من معلومات عن عالمة الخارجي، وتعتبر حاسة السمع من أهم هذه الحواس

في المشاركة االيجابية في عملية اكتساب اللغة، التي تعد أكثر أشكال  للفرداألهمية في أنها تسمح هذه 
تسمح حاسة السمع للفرد سماع األصوات حيث . وعًا وسيادة بين الناسهولة وشياالتصال والتفاهم س

والكلمات التي ينطق بها اآلخرون من حوله فيشرع في محاكاتها وتقليدها مما يساعده بالتالي على تعلم 
 مع اآلخرين االتصال أو التواصل يستطيعوبفقدان الفرد لهذه الحاسة، فإنه ال . اللغة السائدة في جماعته

بشكل مباشر على نموه العقلي والنفسي واالجتماعي وتحصيله  مما يؤثر. يلة كلغة اإلشارة مثالبلغة بد إال
  .األكاديمي

أطفال من بين كل ألف طفل حديث الوالدة لديهم فقدان  5وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 
  ).7،ص2012الزيات،(للتقديرات العالميةمؤثر في السمع، مما يشير إلى زيادة عدد المعوقين سمعيًا وفقًا 

، وأخيرًا خصائص السمعية ، وتصنيفاتها المختلفة وسوف تعرض الباحثة في هذا الفصل تعريفات اإلعاقة
  .المعوقين سمعياً 

  :تعريف اإلعاقة السمعية

أن تقديم تعريف شامل وجامع لإلعاقة السمعية له مشكالته و من الصعب ) 2001(يرى عبد الواحد
اإلعاقة السمعية بأنها مستويات  �Molick(1982)و���ف عرّ حيث ) 65،ص2001حد،عبد الوا(يدهتحد

متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد 
   (Molick,1982,p21)جداً 

ان إحداهما كمي يهتم بمقدار الفقدان السمعي، فيعرف الفقد بمنحيين)  ٢٠٠٠( الدماطي  في حين عّرفها
ي السمع يمكن لمن يعانون منه تعلم فقل ديسبل بأنه ث)  ٦٠( إلى)  ٢٠( السمعي الممتدة درجاته ما بين

ديسبل فأكثر،  ) ٦٠(أما الفقدان السمعي الذي تتراوح درجاته من. الكالم واالستفادة من المعينات السمعية
فأفراده يعتبرون صمًا وال يستطيعون اكتساب الكالم وتعلمه دون استخدام طرق و وسائل 

  .)67،ص2000الدماطي،(متخصصة

مصطلح يعني تلك الحالة التي يعاني منها الفرد نتيجة عوامل وراثية  هابأن فعّرفها )2001(عبد الحيأما 
، ية أو نفسية أو االثنين معاً اجتماعأو خلقية أو بيئية مكتسبة من قصور سمعي، يترتب عليه آثار 

وتحول بينه وبين تعلم وأداء بعض األعمال واألنشطة االجتماعية التي يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية، 
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، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا، وقد ًا ،شديدًا أو متوسطًا أو ضعيفاً وقد يكون القصور السمعي جزئيًا أو كلي
  .)31،ص2001عبد الحي،(مرحلياً  أو يكون متزايدًا أو متناقصاً 

الطفل األصم كليًا وهو الذي فقد قدرته : المعاقين سمعيًا إلى قسمين)  ٢٠٠١( في حين يقسم الروسان
السمعية في السنوات الثالث األولى من عمره، وكنتيجة لذلك لم يكتسب اللغة، والطفل األصم جزئيًا هو 

وكنتيجة لذلك فهو يسمع عند درجة معينة، وينطق اللغة وفق مستوى الذي فقد جزءًا من قدرته السمعية، 
   .)45،ص2001الروسان،(عين يتناسب ودرجة إعاقته السمعيةم

فيقتصر تعريفه لإلعاقة السمعية على التعريف الوظيفي الذي يرى أن شدة اإلعاقة ) 2002(أما الخطيب
ل أخرى مثل العمر عند اكتشاف الفقدان السمعية هي نتاج لشدة الضعف في السمع، وتفاعله مع عوام

السمعي، ومدى معالجته، والمدة الزمنية التي استغرقها حدوث الفقدان السمعي، ونوع االضطراب الذي 
  .)32،ص2002الخطيب،(هيلية المقدمة، والعوامل األسريةأدى إلى فقدان السمع وفاعلية الخدمات التأ

المعوق سمعيًا بأنه الفرد الذي تكون حاسة �Hallahan&Koffman (2003)هاالهان وكوفمان هايعرفو 
وهم : الفئة تضم داخلها، الصمم الخلقي ، وهذهالستفادة منها في الحياة اليوميةالسمع لديه وظيفية وفعالة ل

ادية ثم والصمم العارض أو المكتسب وهم الذين ولدوا بحاسة سمع ع. األفراد الذين ولدوا باإلعاقة السمعية
  (Hallahan&Kauffman,2003,p52)ب مرض أو حادثفقدوها بسب

ومما سبق يمكن القول أن معظم التعريفات السابقة لإلعاقة السمعية وٕان اختلفت من حيث الصياغة 
إن اإلعاقة السمعية  تشير إلى درجات مختلفة من ، فوالشكل إال أنها قد تتفق من حيث المضمون

  .تفاعله مع المجتمع الخارجي بناًء على هذا القصورالقصور السمعي مما يجعل الفرد يختلف في 

ومن خالل تعريفات اإلعاقة السمعية نالحظ أن لفظ اإلعاقة السمعية يضم فئتي الصم وضعاف السمع 
ضعيف السمع بأنه الشخص : )(Moores,1996موريس ففقد عرّ وهما محور الدراسة الحالية ولهذا 

وتكون البقايا ) Moores,1996,p23(ديسيبل) 69-35(مابين مقدار الفقدان السمعي لديهالذي يتراوح 
من فهم حديث اآلخرين والتواصل معهم  - من خالل استعمال السماعة الطبية –السمعية كافية، وتمكنه 

  )Smith,2004,p54(شفهيا

قبل أو بعد  - ذلك الشخص الذي فقد جزءًا من سمعه" ضعيف السمع بأنه ) 2004(ويعرف أبو السعود
بالرغم من أن حاسة السمع لديه تؤدي وظيفتها ولكن بكفاية أقل، ويحتاج إلى خدمات معينة  -للغةتعلم ا

المعينات السمعية، والتدريب السمعي، والخدمات اإلرشادية والتعليمية، والعالج الكالمي، : خاصة به مثل
  )179،ص2004أبو السعود،"(وقراءة الكالم كي تساعده وتحافظ على بقايا سمعه
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أن ضعيف السمع هو الشخص الذي ال تفقد حاسة السمع لديه وظيفتها بالكامل، ) 2006(ويرى القريوتي
مما يساعده على القيام بمعالجات ناجحة للمعلومات اللغوية، من خالل حاسة السمع سواء باستخدام 

احل العمرة المعينات السمعية أم بدونها، بغض النظر عما إذا كان الضعف منذ الوالدة أو في المر 
  ) 28،ص2006القريوتي،(الالحقة

  :بما يلي ضعيف السمعمما سبق يمكن استخالص أهم الخصائص التي يتصف بها 

 .ديسيبل 69- 35يتراوح الفقدان السمعي لديه مابين   •
أنه فقد جزءًا من سمعه قبل أو بعد تعلم اللغة وأن حاسة السمع تؤدي وظيفتها ولكن بكفاية أقل   •

 .من الطبيعي
 .القصور السمعي يجعله بحاجة الستخدام معينات سمعية وٕالى خدمات تعليمية وٕارشادية  •
يمكنه تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها، إال أن الكفاية تكون أفضل   •

 .باستخدام المعينات السمعية
  

  : الصمأما بالنسبة لتعريفات 

 70بأنه الشخص الذي يكون مقدار الفقدان السمعي لديه : األصم (Moorse,1996) فقد عّرف موريس
أو بدون استعمال السماعة  ديسيبل  أو أكثر، ويعيق فهم الكالم من خالل األذن وحدها، مع

وليس لديه القدرة على إدراك األصوات في البيئة المحيطة حتى ). Moorse,1996,p23(الطبية
  يستفيد من حاسة السمع كطريقة أولية الكتساب المعلوماتباستعمال السماعة الطبية، كما أنه ال

)Smith,2004,p54(  

الصم بأنهم أولئك الذين ال يمكنهم االنتفاع بحاسة السمع في أغراض الحياة ) 2005(ويعرف القريطي
 العادية، سواء منهم من ولدوا فاقدين السمع تمامًا، أو بدرجة أعجزتهم عن االعتماد على آذانهم في فهم

الكالم وتعلم اللغة، أم من أصيبوا بالصمم في طفولتهم المبكرة قبل أن يكتسبوا الكالم واللغة، أم من 
أصيبوا بفقدان السمع بعد تعلمهم الكالم واللغة مباشرة لدرجة أن آثار هذا التعلم قد تالشت تمامًا، وهكذا 

  ) 299،ص2005القريطي،(كالم واللغةقد يكون الصمم سابقًا على اكتساب الكالم واللغة أو بعد تعلم ال

إلى أن األصم هو من فقد السمع كلية منذ الميالد أو بعد ألسباب وراثية ) 2007(ويذهب عيسى وخليفة
  )95،ص2007عيسى وخليفة،(أو مكتسبة، وال يمكن استخدام المعينات السمعية معه
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العملية الوظيفية لمسايرة  الطفل الذي ال يصلح سمعه من الناحية" األصم بأنه) 2008(ويعرف رجب
  )19،ص2008رجب،(األنشطة العادية أو لتحقيق فعالية الفرد االجتماعية في الحياة العامة

  :كاآلتي األصممما سبق يمكن استخالص أهم الخصائص التي يتصف بها 

 .ديسيبل أو أكثر 70مقدار الفقدان السمعي لديه  •
 .االستفادة منها في الحياة اليوميةإنه فاقد تمامًا لوظيفة السمع وال يمكنه  •
إنه فقد حاسة السمع منذ والدته أو قبل تعلم الكالم، وأن هذا الفقدان يعود ألسباب وراثية فطرية  •

 .أو مكتسبة
 .يمكنه فهم الكالم المنطوق سواء باستعمال المعينات السمعية أو بدونها ال •

  : تصنيف اإلعاقة السمعية

قالب واحد تحت مظلة اإلعاقة السمعية هو خطأ جسيم تربويًا، كونهم فئة إن وضع المعاقين سمعيًا في 
لذلك تحاول تصنيفات اإلعاقة السمعية . غير متجانسة، ليس لهم نفس القدرات والخصائص والصفات

توضيح تلك الفروق الفردية بهدف وضع تلك الفئات في مجموعات متجانسة تقريبًا لتحديد احتياجاتها 
فئة إلى أخرى، والخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية المناسبة للحد من اآلثار السالبة التي تختلف من 

بأن التصنيفات العديدة لإلعاقة السمعية تختلف عن ) 2002(ويذكر الخطيب.  املهم كفئة واحدةعندما نع
قوم يبعضها باختالف األساس التي يقوم عليه التصنيف، أي تعتمد على مهنة األخصائي الذي 

  )2002الخطيب،(بالتصنيف

  :وقد جرت العادة أن تصنف اإلعاقة السمعية تبعا ألربعة معايير وهي

 .التصنيف حسب العمر عند اإلصابة -
 .التصنيف حسب موقع اإلصابة  -
 .التصنيف حسب شدة اإلصابة -
  التصنيف التربوي -
  :التصنيف حسب العمر الذي حدثت فيه اإلصابة: أوالً 

الطفل وقت إصابته باإلعاقة السمعية من المتغيرات األساسية لتحديد اآلثار الناجمة يعتبر تحديد عمر 
عن تلك اإلصابة، كما يساعد في تحديد طرق التواصل التي يمكن استخدامها مع الطفل من خالل 

وقد صنف الباحثون اإلعاقة السمعية حسب العمر الذي حدثت فيه . الخدمات التربوية التي تقدم لهم
  :قة على النحو التالياإلعا
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  :Prelingualاإلعاقة السمعية قبل اكتساب اللغة   -  أ
وتشير إلى حاالت اإلعاقة السمعية التي تحدث منذ الوالدة أو في مرحلة عمرية سابقة على تطور اللغة 

والتي بدورها تترك آثارًا ) 112،ص٢٠٠١القريوتي وآخرون، (م عند الطفل، أي قبل سن الثالثةوالكال
على نمو الطفل اللغوي، ألنها تفقده كثيرًا من المثيرات السمعية، مما يؤدي إلى محدودية خبراته سلبية 

وهناك بعض االتجاهات تعتقد إن صمم ما قبل . وقلة تنوعها، ويكون غير قادر على تعلم الكالم واللغة
حادث أو اإلصابة بمرض، اللغة عبارة عن حالة تتضمن إصابة الفرد باإلعاقة السمعية بعد الوالدة نتيجة ل

وفي هذه الحالة قد يبدأ الطفل بفقدان القدرات اللغوية التي تكون قد تطورت لديه إذا لم تقدم له خدمات 
ه عادية من حيث القدرة على تأهيلية خاصة، رغم أن الطفل في هذه الحالة تكون والدت

في أن الطفل ال يستطيع  أن المشكلة هنا تكمن) ٢٠٠٢(ويذكر الخطيب) 137،ص2003حنفي،(السمع
اكتساب اللغة والكالم بطريقة طبيعية، فعدم قدرته على سماع الكالم تعني عدم القدرة على تقليد كالم 

ا يستخدم أساليب التواصل اآلخرين ومراقبة كالمه، لذلك فهو يحتاج إلى تعلم اللغة بصريًا، وغالبًا م
  )56،ص2002الخطيب،(اللغوية

  :Postlingual اكتساب اللغةاإلعاقة السمعية بعد   -  ب
حيث  –أي بعد بلوغ الطفل سن الخامسة  –وهي اإلعاقة التي تحدث عند الطفل بعد تطور اللغة والكالم 

كما يطلق هذا التصنيف  )138،ص٢٠٠٣حنفي، (لديه مجموعة من المفردات اللغويةيكون قد توفرت 
السمعية كلها أو بعضها بعد اكتساب اللغة، حيث على تلك الفئة من المعاقين سمعيًا الذين فقدوا قدرتهم 

إال أن هذه ). 143،ص٢٠٠١الروسان،(الكالم ألنها سمعت وتعلمت اللغة تتميز هذه الفئة بقدرتها على
المهارات اللغوية والكالمية قد تتدهور بسبب عدم مقدرته على سماع مستوى كالمه، ولذلك غالبًا ما يعمل 

إلى أن تأثيرات ) 1998(ويشير الخطيب). 2002الخطيب،(لشفهية لديهعلى تنمية أساليب التواصل ا
وشخصية الفرد  شدة الصمم، وسرعة حدوثه،: الصمم بعد اللغوي تعتمد على عدة عوامل من أهمها

  )27،ص1998الخطيب،(وذكائه ونمط حياته

  :إلى العمرحسب وتصنف اإلعاقة السمعية أيضا 

يحدث لديهم ضعف سمعي منذ لحظة الوالدة، فهم لن وهؤالء األطفال : والديةإعاقة سمعية  -
 . يستطيعوا تعلم الكالم تلقائيا

وهؤالء األطفال يحدث لديهم الضعف السمعي بعد الوالدة، وفي هذه : مكتسبةإعاقة سمعية  -
الحالة قد يبدأ األطفال بفقدان القدرة اللغوية التي تكون قد تطورت لديهم إذا لم تقدم لهم خدمات 

  )25،ص2001المخالفي،.(خاصةتأهيلية 
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  :التصنيف الطبي حسب موقع اإلصابة:ثانياً 

الذي تسبب  يرتبط هذا التصنيف بالجانب الطبي، حيث يتم تحديد الجزء المصاب في الجهاز السمعي
سمعية توصيلية، وٕاعاقة  باإلعاقة السمعية، ويمكن تصنيف موقع اإلصابة في الجهاز السمعي إلى إعاقة

وتصنف اإلعاقة السمعية حسب . عصبية، وٕاعاقة سمعية مركزية، وٕاعاقة سمعية مختلطة –سمعية حسية 
  : موقع اإلصابة إلى

 :التوصيليةاإلعاقة السمعية   - أ
وينتج ذلك من خلل يصيب األذن الخارجية والوسطى مع وجود أذن داخلية سليمة، وهذا أبسط أنواع 

صيل األصوات إلى األذن تنحصر المشكلة في وجود عقبات تحول دون تو  ضعف السمع حيث
    ،)54،ص٢٠٠٢الجبالي،(صوات بواسطة مناطق السمع العلياحتى يتم تفسير وتحليل هذه األ الداخلية،

وبشكل عام، فإن األفراد الذين لديهم هذا النوع من اإلعاقة السمعية يتمتعون بمقدرة جيدة على تمييز 
العالية نسبيًا، ويميلون إلى التكلم بصوت منخفض ألنهم يسمعون أصواتهم جيدًا أو األصوات 

ديسبل، ويكون العالج بالجراحة أو بالعقاقير )  ٦٠( ال يتجاوز الفقدان السمعي لديهم بسهولة، حيث
 )18،ص2008رجب،،(فعاًال في هذا النوع من اإلصابة الطبية

 :الحسية العصبيةاإلعاقة السمعية    - ب
تنتج هذه اإلعاقة عن خلل يصيب األذن الداخلية أو المنطقة الواقعة بين األذن الداخلية ومنطقة عنق 

في هذا النوع من ضعف السمع تكون المشكلة في . المخ، مع وجود أذن وسطى وخارجية سليمتين
كما وتحدث اإلعاقة ). 54،ص٢٠٠٢الجبالي،(عملية تحليل وتفسير األصوات وليس في توصيلها

عصبية من أي اضطراب أو تلف في األذن الداخلية أو في العصب السمعي  –لسمعية الحس ا
الموصل إلى المخ مما يستحيل معه وصول الموجات الصوتية مهما بلغت شدتها إلى المخ، أو 

وهذا النوع ال يمكن عالجه طبيًا أو جراحيًا، ). 105،ص٢٠٠١القريوتي وآخرون، (وصولها محرفة
معينات السمعية ذات فائدة  يصبح واضحًا حتى في حالة تضخمه، ولذلك فالبل إن الصوت ال

وتساعد االختبارات السمعية الفسيولوجية مثل فحص التردد ) 139،ص 2003حنفي،(محدودة
السمعي القوقعي وقياسات جذع الدماغ والتخطيط اإللكتروني للقوقعة على التمييز بين اإلعاقة 

  )46،ص2003ريقات،ز (السمعية العصبية و الحسية

  Mixed Hearing impairment �:المختلطةاإلعاقة السمعية  - ج

عصبية، حيث تكون -ويجمع هذا الشكل من اإلعاقة بين فقد السمع التوصيلي وبين اإلعاقة الحس
اإلعاقة السمعية مختلطة إذا كان الشخص يعاني من إعاقة توصيلية وٕاعاقة حسعصبية في الوقت 
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الحالة قد يكون هنا فجوة كبيرة بين التوصيل الهوائي والتوصيل العظمي للموجات نفسه، وفي هذه 
وقد تكون  وقد يسمع األشخاص المصابون بهذا النوع من الصمم أصواتًا متقطعة ومشوشة، الصوتية،

  ).Glen,1999,p55(ولكن السمع ال يعود لوضعه الطبيع، عات الطبية مفيدة لهؤالء األشخاصالسما

   Central Hearing impairment:المركزيةاإلعاقة السمعية  -د

تكون اإلعاقة السمعية مركزية في حالة وجود خلل أو اضطراب يحول دون وصول الصوت من 
الممرات السمعية في جدع الدماغ إلى المراكز السمعية في الدماغ، وغالبًا ما يعاني األفراد الذين 

. السمعية من اضطرابات عصبية خطيرة تطغى على الضعف السمعيلديهم هذا النوع من اإلعاقة 
موسى .(وفي هذا النوع من اإلعاقة تكون المعالجات الطبية والمعينات السمعية ذات فائدة محدودة

   )145،ص2007والعربي،

  Hysterical: الهستيريالصمم  –ن 

أي أن سببه نفسي وليس  ويرجع إلى التعرض لخبرات وضغوط انفعالية شديدة صادمة وغير طبيعية
وهي حالة تحتاج إلى معالجة  )32،ص2005القريطي،(أي أساس عضوي له

  .)15،ص2009نيسان،(نفسية

  :التصنيف حسب شدة اإلصابة :ثالثًا 

  :وهي Turnball et al,2002)(تورنبول وآخرون ويمكن تصنيفها إلى فئات خمس حسب

 ) :Slight:( اإلعاقة السمعية البسيطة جدًا  -

ديسيبل، وأهم مايميز هذه الفئة أن لدى صاحبها ) 40 - 27(حيث يتراوح الفقدان السمعي بين  
صعوبة سماع الكالم الخافت أو الكالم عن بعد، أو تمييز بعض األصوات، وال يواجه الفرد صعوبات 

 )25،ص2001العزة،.(تذكر في المدرسة، وقد يستفيد من المعينات السمعية والبرامج العالجية

 ) (Mild: إلعاقة السمعية البسيطةا -
ديسيبل ، ويستطيع الشخص الذي لديه هذا المستوى من ) 55-41(ويتراوح شدة الفقدان السمعي بين 

    أمتار ولكن وجهًا لوجه) 5- 3(الفقدان السمعي أن يفهم كالم المحادثة عن بعد 
)Alpertini,2000,p124( . من المناقشة الصفية إذا كانت األصوات % 50وقد يفوت الطالب حوالي

ويجب إحالة هذا الشخص إلى . خافتة أو عن بعد، وقد يحدث لديه بعض االنحرافات في اللفظ والكالم
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بصف خاص مكيف، وقد تكون المعينات السمعية ذات  االلتحاقالتربية الخاصة ألنه قد يحتاج إلى 
 ).171،ص2004الخطيب،.(فائدة

 )  Moderate: (اإلعاقة السمعية المتوسطة -

ديسيبل، وال يستطيع الشخص فهم المحادثة إال إذا كانت ) 70- 56(ويتراوح فيها الفقدان السمعي بين
وقد يعاني هذا الشخص من . في فهم المناقشات الصفية الجماعيةويواجه صعوبات كبيرة . بصوت عالٍ 

ويحتاج هذا الشخص لاللتحاق بصف . وقد تكون ذخيرته اللفظية محدودة اضطرابات كالمية ولغوية
المرجع (للغوية ويحتاج الى معينات سمعيةخاص لمساعدته في اكتساب المهارات الكالمية وا

 .)171،صالسابق

 )(Severe:ا���� ا���
	� ا�����ة - 

يستطيع سماع حتى األصوات وصاحب هذه اإلعاقة ال . ديسيبل) 90-71(ويتراوح الفقدان السمعي بين 
وٕاذا حدث هذا الفقدان السمعي منذ . ولذلك فهو يعاني من اضطرابات شديدة في الكالم واللغة. العالية

وهذا الشخص قد يحتاج إلى . السنة األولى من عمر الطفل فإنه لن تتطور لديه القدرة اللغوية تلقائياً 
كذلك . يب سمعي وتدريب على قراءة الشفاهلى تدر االلتحاق بمدرسة خاصة للمعوقين سمعيًا، ليحصل ع

 ).171،صالمرجع السابق(فهو بحاجة إلى سماعة طبية

 )Profound: (اإلعاقة السمعية الشديدة جداً  -

وهذا ). 75،ص2005أبو النصر،(ديسيبل وأكثر) 90(شخصويتراوح الفقدان السمعي لدى ال 
الشخص قد ال يستطيع أن يسمع سوى  المستوى من الضعف السمعي يشكل إعاقة شديدة، حيث أن

بعض األصوات العالية، إنه يعتمد على حاسة البصر أكثر من السمع، ويكون لديه ضعف واضح 
وهو قد يحتاج إلى دوام كامل في مدرسة لألشخاص الصم مزودة بالوسائل . في الكالم واللغة

تواصل اليدوي والتدريب ال الخاصة وتستخدم أساليب خاصة لتطوير الكالم واللغة وتوظيف طرق
  ).(Hallhan&Kauffman,2003,p54السمعي

من الصم وضعاف السمع، تحديد نسبة الخسارة السمعية لكل واستفادت الباحثة من هذا التصنيف في 
) 69- 35(اعتبرت الباحثة في الدراسة الحالية أن من تتراوح نسبة الخسارة السمعية لديهم بين حيث

ديسيبل هم من ) 70(د نسبة الخسارة السمعية لديهم عن، وأن من تزيديسيبل هم من ضعاف السمع
الذي اعتمدته الباحثة أيضًا في ) Moorse,1996(موريس الصم، وذلك بما يتفق مع تعريف

  .مصطلحات الدراسة

  :التصنيف التربوي: رابعاً 
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الكالم وتمييزه في الظروف يهتم هذا التصنيف بالربط بين درجة الفقدان السمعي وأثرها على فهم وتفسير 
العادية، وعلى نمو المهارات الكالمية واللغوية لدى الطفل، وما يترتب على ذلك من احتياجات تربوية 

  :ويصنف التربويون اإلعاقة السمعية إلى الفئات التالية. وتعليمية خاصة

سهم في مكان األطفال الذين ال يحتاجون إلى تدابير تربوية خاصة سوى إجال:  الفئة األولى -
 .مناسب في غرفة الصف وهم الذين يعانون من فقدان سمعي بسيط

هم الذين لديهم القدرة على تلقي دروس فصلهم العادية شريطة إجالسهم في مكان  :الفئة الثانية -
 .مناسب وتقديم تدريبات خاصة في الكالم وتعلم قراءة الشفاه مع تزويدهم بالمعينات السمعية

م الذين ال يملكون حاسة السمع بما يكفي لتعلم اللغة والكالم بدون آلة سمعية ه: الفئة الثالثة -
مساعدة ولكنهم يملكون بقية سمعية يمكن استغاللها في تربيتهم وتعليمهم وهم ال يمكنهم تعلم 
اللغة عن طريق األذن المجردة من دون وسيلة مساعدة ولذلك يتم تعليمهم في صفوف خاصة 

ن خاصين لتدريبهم على تطوير اللغة ثم يطبق عليهم برامج تعليمية خاصة بالصم على يد مدرسي
 .على غرار البرامج التي أنشئت لألطفال ضعاف السمع

هم الذين يعانون من صمم تام فهم ال يستطيعون سماع األصوات بأذنهم حتى مع  :الفئة الرابعة -
لى يد مدرسين خاصين مدربين استخدام المعينات السمعية لذلك يجب تعليمهم تعليمًا خاصًا ع

على تنمية وتطوير عملية التواصل مستخدمين طرق وأساليب متخصصة ويتم تقديم هذه 
  )  39،ص 2000عبيد،(الخدمات في فصول خاصة

ومما سبق يتضح لنا أنه قد تعددت وتنوعت أنواع فقدان السمع، وذلك بناًء لطبيعة األساس الذي يعتمد 
يم يقوم على أساس وجود خلل أو إصابة بالجهاز السمعي وأخر على عليه كل تصنيف، فهناك تقس

ط بين درجة أساس توقيت حدوث اإلصابة بالفقد، وثالث على أساس درجة السمع، ورابع صنف تبعًا للرب
فهم وتفسير الكالم وعلى نمو المهارات الكالمية واللغوية لدى الطفل، إال أنها  على الفقدان السمعي وأثره

فالفقدان السمعي . يعها في تفسير مدى تأثير الفقدان السمعي على حياة الفرد المعاق سمعياً تشترك جم
يمنع المعاق سمعيًا من فهم كالم اآلخرين ومحادثاتهم، مما يعرضهم لمواقف تثير لديهم مشاعر اإلحباط، 

  .العادييناألمر الذي يقودهم إلى االنطواء والعزلة والخجل سواء من المعاقين سمعيًا أو من 

  :خصائص المعاقين سمعياً 

بأنه على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي  )(Jessen& Beatie,1990ن وباتييرى جيس
تناولت جوانب النمو النفسي والمعرفي واللغوي للمعوقين سمعيًا، إال أن نتائج البحوث كانت غير ثابتة 
وغير حاسمة، وذلك بسبب الفروق في طرق التناول بين الدراسات والتعقيدات الخاصة بتقييم النمو 

  .وطبيعة اإلعاقة السمعية
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ما إن اإلعاقة السمعية ليس لها التأثير نفسه على جميع األشخاص المعوقين سمعيًا، فهؤالء األشخاص ك
ال يمثلون فئة متجانسة ولكل شخص خصائص فريدة، فتأثيرات اإلعاقة السمعية تختلف باختالف عدة 

ة، القدرات نوع اإلعاقة السمعية، عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة، سرعة حدوث اإلعاق: عوامل منها
االجتماعية االقتصادية وغير السمعية المتبقية وكيفية الوضع السمعي للوالدين، سبب اإلعاقة، الفئة 

   ).84،ص1998الخطيب،(ذلك

للتمكن من مساعدتهم وتأمين حاجاتهم و ، لمعرفة جيدة عن المعاقين سمعياً وترى الباحثة أنه للوصول 
والتربوية والمجتمعية، البد لنا من التعرف إلى أثر اإلعاقة السمعية على االجتماعية والنفسية والتعليمية 

  .وفيما يلي عرض لخصائص المعاقين سمعياً . مظاهر النمو المختلفة لهم

   Lingual Characteristics:اللغوية الخصائص

 تطوير لغتهم ما أمكنيعتبر تطور اللغة أمرًا هامًا بالنسبة لألطفال المعاقين سمعيًا، ويحتاج األطفال إلى 
وأي تأخر في النمو اللغوي للطفل سوف  )86،ص2001صديق،(بهدف الوصول إلى النمو المناسب

يظهر ذلك في المراحل المتأخرة من العمر، ويتأثر األطفال المعاقون سمعيًا بمدى التدريب المبكر ونوعه، 
ة والبصرية، وفقدان الدعم األسري ومتى استخدمت المضخمات الصوتية، والعوامل الذكائية واالنفعالي

  .(silvester,Ramspott&Pareto,2007,p95)والثقافي، والعمر عند التشخيص، وخدمات التدخل المبكر

 لإلعاقة سلبية ثارآ ثالثة وجود إلى) (Hallhan&Kauffman,1981هالهان وكوفمان أشار وقد 
  :وهي صماً  يولدون الذين األفراد لدى وبخاصة ،اللغوي النمو على السمعية

 من صوتا يصدر عندما األصم للطفل اآلخرين قبل من سمعي فعل رد أي وصول عدم -
 .األصوات

 األصم الطفل عن يصدر صوت ألي اآلخرين من لفظي تعزيز أي يوجد ال -
 ).312،ص2000عبيد،(

 ويقلدها يكررها كي الكبار قبل من الكالمية النماذج لسماع إمكانية األصم الطفل لدى ليس -
 مظاهر أبرز بأن) 2008(حسن ذكر فقد ،سمعياً  المعاق لدى مختلفة لغوية مشكالت تولد اآلثار وهذه

 التعبيرات فهم وصعوبة الملموس حول ألفاظها وتمركز اللغوية الثروة مسالة في تكمن اللغوي نمو التأخر
 متعددة والكلمات والضمائر اإلشارة كأسماء الوظيفية الكلمات إدراك وصعوبة والمجردة االصطالحية

 استفهامية تعبيرات على تحتوي التي الجمل فهم صعوبة عن فضال المكان وظرف الزمان وظرف المعاني
 سمعياً  المعاقين أن أي .)221ص،2008حسن،(المتعددة التراكيب ذات الجمل ،أو للمجهول مبنية أو

 أنه) Rachel,2008(ذكر فقد التعبيرية للغة بالنسبة أما االستقبالية اللغة فهم في صعوبة من يعانون
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 غير بطريقة الكالم أصوات يلفظون أنهم إال سمعياً  المعاقين عند النطق جهاز سالمة من وبالرغم
 واحدة، إيقاعه وتيرة على الصوت أصواتهم، فيكون حجم تكييف في صعوبة يجدون فهم ، صحيحة

 كما. الكلمات تشديد عدم في ونهايتها، ومشكالت الكلمات بدايات اكتساب في صعوبة ضعيفًا، ولديهم
 الزمنية بالفترة التحكم على القدرة وعدم النضوج بعدم يتسم السمع ضعيف كالم أن) 1980فهمي،( يرى
 الكلمة أن حين في واحدة كلمة نطق في أطول وقتا يقضي أنه بمعنى، تليها التي والكلمة الكلمة بين

  )83،ص1980فهمي،(األصوات بعض بين تداخل هناك يكون أن يمكن كما نطقها، في يسرع قد التالية

إن الدراسات والبحوث اهتمت بتقديم برامج لتحسين مهارات التواصل لدى األطفال ) 1995(ويذكر فتحي
المعاقين سمعيًا، حيث اهتمت بتزويد الطفل المعاق سمعيًا بالمعرفة والخبرات واحتياجات التواصل، 

وتعبيرية يحتذي بها الطفل المعاق سمعيًا في مواقف مشابهة لبيئة الطفل واستخدام ونماذج لغوية 
التواصل الكلي، والتعامل مع الحياة اليومية لبيئة الطفل، واستخدام التغذية الراجعة، والمناقشة، والوصف، 

  )67،ص1999عبد الواحد،(اإليجابي في نمو مهارات االتصال والقيام بالدور لتأثيرهم

  Social and Psychological Characteristics :ائص النفسية و االجتماعيةالخص

وهذا ال  .أن االدعاء بوجود سيكولوجية خاصة للمعوقين سمعيًا إنما هو مجرد وهم )1999(يشير الخطيب 
يعني أن تأثير اإلعاقة  وٕانمايعني أن اإلعاقة السمعية ال تؤثر على الخصائص النفسية واالنفعالية للشخص 

من إنسان إلى آخر فالعوامل المحددة للبناء النفسي للشخص عديدة  السمعية يختلف اختالفًا جوهرياً 
أن ظهور المشكالت النفسية والتوافقية لدى المعوقين ) Moores,2001,p48(و يذكر موريس .ومتنوعة

حيث تبين . بيئتهم إلعاقتهم وخاصة الوالدينالمحيطين بهم في  سمعيًا يكون نتيجة لكيفية تقبل اآلخرين
الدراسات أن الخصائص النفسية للمعوقين سمعيًا ترجع إلى تعرضهم لمواقف تتسم بالقسوة و التفرقة وٕاثارة 
 الشعور بالنقص، واإلهمال، والسخرية أو تتسم باإلشفاق والتعبير عن هذا اإلشفاق أمامهم

إلى أن األصم في   )&Richard ,(orethan,1980وريتشاردويشير مورثان ). 51،ص2006التهامي،(
الطفولة  ال يشعر بحنان األمومة وعطفها الدافئ، ويرجع ذلك إلى عدم سماعه صوت أمه وترانيمها خالل 
فترة عنايتها به وهو في حضانتها، ويضيف أن األطفال الصم يعانون من اإلحباط نتيجة لعدم فهم اآلخرين 

حيث إننا نشرح للطفل العادي مثال سبب رفض شيء ما، في ) اللغة(وسيلة التواصل هم، بسبب افتقادهمل
حين أننا ال نفعل شيئا لألصم سوى أن يجيب بالرفض فيشعر باإلحباط ألنه ال يفهم سبب الرفض أو سبب 

ت الفرد وتحرمه من بعض افاإلعاقة السمعية تحد كثيرًا من عالم خبر ). 57،ص2003حنفي،(معاقبته
در التي يكون من خاللها شخصيته، وهذا من شأنه أن يجعل سلوكه جامدًا ويواجه الكثير من مواقف المصا

وتؤكد  ).64،ص2004قوشم،(الشعور بعدم األمن، ويعيش في فراغ صامت مما يؤثر على توافقه النفسي
لسيكولوجي أن األطفال و المراهقين المعاقين سمعيًا يتسمون بانخفاض البروفايل ا) (Walsh,1989ولش



 اإلطار النظري:                                                                        الفصل الثاني

 

 
21 

من المعاقين % 10فقد وجد مايكلبيست أن حوالي  )Walsh,1989,p31-27(للشخصية مقارنة بالعاديين
كما أنهم أقل ) 45،ص2002الخطيب،(سمعيًا أقل نجاحًا من الناحية االجتماعية مقارنة باألطفال العاديين

لذلك فهم يتجنبون  .)315،ص2001القريطي،(قبوًال من األقران و يجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة 
القريوتي (مواقف التفاعل االجتماعي في مجموعة ويميلون إلى لمواقف التفاعل ضمن فرد واحد أو فردين

لكنهم يبدون قدرًا كبيرًا من التفاعل االجتماعي مع أقرانهم المعوقين سمعيًا، وذلك ). 103،ص2001وآخرون،
فهم أقل معرفة بقواعد ). 231،ص1990عبد الرحيم،(إلعاقات األخرىبشكل يفوق ما يحدث بين فئات ا

السلوك المناسب،ويعانون من قصور واضح في المهارات االجتماعية مما يجعلهم يميلون للوحدة والعزلة عن 
.  )Murray,2004,p69(األفراد المحيطين بهم، ويصبحون أكثر اعتمادية فيشعرون بتناقض بتقدير الذات

قين سمعيًا بالتصلب والجمود وعدم الثبات االنفعالي والتمركز حول الذات و ضعف النشاط ويتسم المعا
العقلي والشعور بالنقص وأحالم اليقظة وهم أقل شعورًا بالحرية واالنتماء و االندفاعية والتهور، وعدم القدرة 

ط ، و ارتفاع مستوى النشاعلى ضبط النفس، والميل إلى اإلشباع المباشر لحاجاتهم
أن المعاقين سمعيًا يتصفون بالشك باآلخرين  و )2000(عبيد وتذكر). 317،ص2005القريطي،(الزائد

الشعور بالقلق و عدم مشاركة اآلخرين والهدوء  و الغيرة من اآلخرين و التشتت وعدم االنتباه والشعور 
أن ) (�����Sloman,1993نوأيضًا يذكر , )318،ص2000عبيد،(التعاسة والتأخر في أداء المهماتب

  .)Sloman,1993,p52(المعاقين سمعيًا غير ناضجين و انطوائيين، وأنهم أكثر خوفًا وقلقًا وشكوى

  Physical characteristics  :الخصائص الجسمية و الحركية

بأن مشكالت التواصل التي يعانيها المعاقين سمعيًا  ) (Frensh- Jansma,1982فرنش جانمسن يؤكد 
تضع حواجز وعوائق كبيرة أمامهم الكتشاف البيئة والتفاعل معها، وٕاذا لم يزود المعوق سمعيًا 
باستراتيجيات بديلة للتواصل فإن اإلعاقة السمعية قد تفرض قيودًا على النمو 

سمعيًا ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع لذا فاألشخاص المعوقين ) Marchark,1997,p89(الحركي
من مجموعة % 30األشخاص العاديين، ويعاني المعاقين سمعيًا من اضطرابات في التآزر الحركي نحو 

أطفال هذه الفئة، ونعني باضطراب التآزر الحركي والذي يمكن وصفه بأنه سلوك يتم وفقًا لحركات 
ة على السيطرة على أطرافه والتنسيق بينهما بسرعة منظمة ومخططة أو ما لدى الشخص من قدر 

من خالل  يودًا على النمو الحركي لديهم،فاإلعاقة السمعية تفرض ق. )313،ص2000عبيد،(ويسر
، األمر الذي )82،ص2003الصفدي،(حرمان المعاقين سمعيًا من الحصول على التغذية الراجعة السمعية

يمشي بطريقة مميزة فال يرفع قدميه عن األرض، وذلك  يطور لديهم أوضاعا جسمية خاطئة، فبعضهم
ى أقدامهم على اتصال دائم ألنهم ال يسمعون الحركة، وربما ألنهم يشعرون باألمن عندما تبق

أنه يمكن التغلب على ) Jackson et,1997(جاكسون وآخرون ويرى). 44،ص1999حسن،(باألرض
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مي منذ البداية، بالتدريب الحركي المتواصل لألطفال اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية على النمو الجس
الصم، وخاصة األعضاء المتعلقة بجهاز الكالم والسمع كالصدر والحلق والرئتين و الحبال الصوتية 

 .والفم، كي ال تصاب هذه األعضاء بالركود فيؤدي ذلك إلى اختالف النمو الجسمي والحركي لهم
(Jackson et,1997,p179)  

  Cognitive Characteristics: معرفيةالخصائص ال

تتضارب اآلراء حول مدى تأثير اإلعاقة السمعية علي القدرات المعرفية، فهناك من يرون أن لإلعاقة 
السمعية تأثيرًا سلبيًا علي القدرات المعرفية، بينما يقرر آخرون أنه ليس ثمة عالقة واضحة لإلعاقة  


	��السمعية على القدرات المعرفية، فعلى الجانب األول يعتبر Pinnter  من أشار إلي عالقة أول
الحرمان الحسي بتخلف القدرات العقلية لألصم، حيث توصلت الدراسة إلي أن مستوى القدرات العقلية 
للمعاق سمعيًا في الصغر تكون أقل منها لدى الطفل العادي، ويعلل ذلك بأن األمراض المسببة لحدوث 

). 292،232،ص1990عبدالرحيم،.(ياإلعاقة السمعية أثرت علي المخ، وبالتالي سببت التخلف العقل
أيضًا بأن القدرات العقلية للمعاق سمعيًا تتأثر سلبًا نتيجة إصابته باإلعاقة، وذلك ) 1995(ويرى قنديل

بسبب نقص المثيرات الحسية في البيئة، مما يترتب عليه قصور في مدركاته، ومحدودية في مجاله 
وعلي الجانب  ).2،ص1995قنديل،(نة بأقرانه من العاديينالمعرفي، بل أحيانًا تأخر في نموه العقلي مقار 

دراسة مقارنة أجريت على  50 أن نحو )Mindel&Vernon,1974(ذكر مندل و فيرنون اآلخر
وأثبت اإلحصاء من هذه الدراسات أن ضعف السمع في ، مستويات الذكاء بين ضعاف السمع واألسوياء

إال أن هناك نوعيات معينة من بين ، االختبارات األدائية وذلك على، حد ذاته ال يؤثر على نسبة الذكاء
، فئات الضعف السمعي يتواجد بها خلل وعطب في الجهاز العصبي باإلضافة إلى الضعف السمعي

مما يدل على أن اإلصابة الدماغية هي التي تكمن وراء التخلف ، وتكثر في هؤالء نسبة الضعف الفكري
فة إلى أن القدرة على التفكير المجرد ال تختلف لدى ضعاف السمع إضا، العقلي وليس الضعف السمعي

ويؤيد هذا االتجاه وجود عدد كبير من الصم المتفوقين في . عن العاديين، أطفاًال كانوا أم مراهقين
  .)157،160ص،1974،مندل وفيرنون(اإلحصاء والرياضيات

أنه ال توجد اختالفات جوهرية بين األطفال ضعاف  ىإل )Rosenstein(وكذلك فقد توصل روزنستين 
السمع والعاديين في القدرات العقلية ويقرر بأن األطفال قادرون علي االنخراط في السلوك المعرفى، ولكن 

) 1992(ويضيف رشاد عبد العزيز. )120ص،1991،حنورهو  أحمد(ينبغي تعريضهم لخبرات لغوية أكثر
على ذوي اإلعاقة السمعية في بعض القدرات المعرفية و  االبتكارية  أن تفوق األطفال عاديوا السمع 

  :يرجع إلى عدة أسباب منها
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أن البيئة األسرية التي ينتمي إليها الفرد ذو اإلعاقة السمعية ال تنمي خياله االبتكاري بحكم أنه فرد ذو  - 
  .إعاقة ال فائدة منها

إلعاقة السمعية بيئة محبطه ال تشجعه وال تقدم له المناخ كما أن البيئة المدرسية الخاصة للفرد ذو ا -    
المناسب الذي يعمل على التنشيط العقلي والدليل على ذلك أنه عند تحليل المناهج المخصصة له وجد 

وأضافت نتائج دراسة سارا ) 254،ص1992عبدالعزيز،(أنها خالية من أية دعوة لتنمية االبتكار لديه
إلى أن حرمان المعوقين سمعيًا من التواصل واكتساب المهارات ) Sara and Hadyn,2002(وهادن

  المعرفية يؤدي إلى ضعف في تطوير العمليات العقلية عند األطفال المعوقين سمعياً 

.(Sara,L.& Hadyn,2002,p248)  

في ويمكن القول أن الفروق في األداء بين ذوي اإلعاقة السمعية وعادي السمع يعود إلى القصور الواضح 
ويعنى ذلك أن ، اختبارات الذكاء وخاصة اللفظية المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية ال إلى قدراتهم العقلية

اختبارات الذكاء بوضعه الحالي ال تقيس قدراتهم الحقيقية إال إذا صممت بطريقة تناسبهم وبذلك يصعب 
عته عددًا من الدراسات التي استنتج فرون بعد مراج )124ص،1989، الروسان.(اعتبارهم معاقين عقلياً 

أجريت حول ذكاء المعوقين سمعيًا أن معدل ذكائهم وٕاذا كان ينخفض عن معدل السامعين فإن أدائهم 
يتحسن ويصل إلى المستوى العادي على الجزء العملي من اختبار وكسلر لذكاء األطفال والذي ال يستلزم 

ويؤكد زريقات أنه ال توجد عيوب ذكائية ) 320،ص2005القريطي،(مستوى عالي من المهارات اللغوية
ونستنتج من ). 185،ص2003زريقات،(لدى المعاقين سمعيًا وبالتالي ال توجد محددات لقدراتهم المعرفية

ذلك أن ذكاء المعاقين سمعيًا ال يختلف عن ذكاء السامعين وٕانه قد يكون لديه تأخر في نمو بعض 
إال أن ذلك ال يعني وجود إعاقة عقلية لديهم، وٕانما يعود .  لطبيعيجوانب قدراته العقلية عن معدل النمو ا

  .إلى النقص الواضح لما تتعرض له هذه الفئة من خبرات لغوية وبيئية

  Academic Characteristics: الخصائص األكاديمية

على الرغم من أن ذكاء الطالب المعاقين سمعيًا ليس منخفضًا إال أن تحصيلهم العلمي عمومًا منخفض 
فاألداء األكاديمي يعتمد كثيرا على التعلم اللغوي، ويظهر . بشكل ملحوظ عن تحصيل الطالب العاديين

ة شدة الضعف السمعي تأخرهم الدراسي خاصًة في مجال التحصيل القرائي، ومثل هذا التأخر يزداد بزياد
إن )  (Fuart,1971وقد وجد فيرت) trybus&Karchmer,1977,p53(الذي يعاني منه المعاق سمعياً 

المتوسط العام لمستوى القراءة بالنسبة للتالميذ المعاقين سمعيًا ال يتعدى الصف الثالث االبتدائي، كما أن 
وزوا في مهاراتهم القرائية أكثر من مستوى الصف المعاقين سمعيًا الذين بلغوا عمر السادسة عشرة لم يتجا

الخامس االبتدائي، كما كانت حصيلتهم  من المفردات اللغوية شبيهة بحصيلة تلميذ عادي في الصف 
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وبشكل عام، أشارت العديد من الدراسات إلى أن انخفاض ) 315،ص2000عبيد،(الثالث االبتدائي
ين سمعيًا مقارن بنظرائهم العاديين يكون من ثالثة إلى المستوى العام للتحصيل الدراسي لدى المعوق

القراءة ، وفهم الكلمات ويزداد هذا التأخر مع زيادة السن، وأن أكبر تأخر دراسي يكون في . خمسة أعوام
  )Saratawi et al,1998,p36(والفقرات

لقدرات العقلية، والشخصية، وتزداد المشكالت األكاديمية بازدياد شدة اإلعاقة السمعية، وتتأثر بمدى تأثر ا
والدعم الذي يقدمه الوالدان، والعمر عند حدوث اإلعاقة السمعية، والوضع السمعي للوالدين، والوضع 

عدم مالئمة المناهج باإلضافة إلى ) (Ysseldyke,1995,P63االقتصادي و االجتماعي لألسرة
خفاض مستوى دافعيتهم، فالمعوقين سمعيًا الدراسية أو طرق التدريس أو تدني كفاءة العاملين معهم أو ان

بما تضمه من برامج تربوية، و مناهج تعليمية، وكوادر  -يحتاجون إلى جهد أكبر لتكييف البيئة التعليمية 
  .بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات ونقاط الضعف والقوة لدى المعاقين سمعياً  - تدريسية

حيث تم طرح بنود . اعاة هذه الخصائص للمعاقين سمعياً وقد عمدت الباحثة عند تطبيق أداة الدراسة مر 
من قبل أخصائي لغة اإلشارة، الذي شرح لهم التعليمات، والبنود كل  )الصم(األداة على المعاقين سمعياً 

ة بنود األداة بمساعدعليهم فقد طرحت الباحثة ) ضعاف السمع(أما بالنسبة للمعاقين سمعياً  .على حدا
  .المدارس الحكوميةمعلم الصف في 

الفرد ليس مجرد عدم القدرة علي الكالم، ولكن  ىتأثير اإلعاقة السمعية عل أن ترى الباحثة ما سبقو م
الواقع يشير بعكس ذلك فالعجز عن الكالم ليس إال أحد أضعف اآلثار التي يمكن أن تنتج عن اإلعاقة 

، وتقوده أيضا إلى عدم النضج لخجلوا السمعية، فهي تفرض عليه جدارا من العزلة و واالنطواء
فالشخص المعاق سمعيًا ال يتلقى تغذية رجعية سمعية في تواصله مع اآلخرين، . االجتماعي واالعتمادية

والتي تسمح  وتعد عملية االتصال هي األساس لعملية أخرى لها أهميتها وهي عملية التفاعل االجتماعي،
وتأثير اإلعاقة السمعية على . مفهوم الذات لدى الفرد بالتالي علىتؤثر حياة اجتماعية فعالة ة قامبإ للفرد

الفرد يختلف اختالفًا جوهريا من إنسان إلى آخر، فالعوامل المحددة للبناء النفسي للشخص عديدة 
  .ومتنوعة، لذلك فإن أثر اإلعاقة السمعية في الفرد  يعتمد على المعنى الذي تحمله بالنسبة له
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  Personalityالشخصية : ثانيًا 

نمط سلوكي مركب ، ثابت إلى حد كبير، " يكاد يتفق علماء النفس الشخصية على أن الشخصية هي 
ات واألجهزة يميز الفرد عن غيره من األفراد، ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسم

تضم القدرات العقلية واالنفعال واإلرادة ، والتركيب الجسمي الوراثي، والوظائف  يوالتالمتفاعلة معا، 
الفيزيولوجية، واألحداث التاريخية الحياتية، والتي تحدد طريقة الفرد الخاصة في االستجابة، وأسلوبه 

يم من ومن الطبيعي أن يختلف هذا التنظ).  24،ص1993عبد الخالق،"( المميز فى التكيف للبيئة 
شخص إلى آخر تماما كما تختلف بصمات أصابعهم، مما يتيح لكل شخصية إثبات تمايزها وذاتيتها 

وذلك سواء من حيث طريقة التفكير والكالم والتصرف . ويجعلها مختلفة وفريدة عن مختلف الشخصيات
حيث تفاعل هذه أو السلوك أو من حيث االستجابة ألحداث الحياة أو ضغوط المواقف االجتماعية أو من 

  . الشخصية مع اآلخرين ومدى قبولهم لها
ولكل شخصية سماتها أو معالمها الرئيسية، والتي تحدد خصائص هذه الشخصية ونقاط ضعفها وقوتها " 

ومن هنا اهتم علماء نفس الشخصية بتحديد السمات أو . و أيضا مدى مرونتها وقدرتها على التكيف
سبي، والتي يختلف فيها األفراد فتميز بعضهم عن بعض، أي أن هناك الصفات النفسية ذات الثبات الن

  ) 67،ص1994عبد الخالق،("افروقا فردية فيه
التي تتبعها علماء نفس  واإلستراتيجيةكثرة االتجاهات العلمية "وهناك تعريفات عديدة للشخصية ترجع إلى 

  )11،ص2000عبد اهللا،("ظريالشخصية، فكل يعرف الشخصية استنادًا إلى نظريته أو موقفه الن
فالن ذو شخصية : غيره، ويقالصفات تميز الشخص عن  ":)الشخصية(ورد في المعجم الوسيط فقد

  )475،ص1972أنيس وآخرون، ( "ذو صفات متميزة، وٕارادة، وكيان مستقل: قوية
  :للشخصية  بسرد بعض التعريفات ةالباحث توقام

الشخصية هى استجابات الفرد المميزة للمثيرات " بأن )Floyd allport(فلويد ألبورتعرفها  - 
  )297،ص1978يونس،( " ة، ونوعية تكيفيه لخصائص بيئتهاالجتماعي

لطباع الفرد ومزاجه  ،لتنظيم الثابت والدائم إلى حد ماالشخصية هي ذلك ا" )Eyzinc(ويعرف آيزنك - 
 .)40،ص1992الخالق،عبد ("وعقله وبنية جسمه، والذي يحدد توافقه الفريد لبيئته

المرجع  ("الذي تتكون منه سمات الشخصية هي ذلك النموذج الفريد ")Gelifor(جليفوردتعريف  - 
 ).40ص،السابق

التعريفات السابقة إن لكل فرد شخصيته التي تميزه عن غيره من األفراد،  منومما سبق تستنتج الباحثة 
فالشخصية حصيلة تفاعل عوامل داخلية وأخرى خارجية ، وهذا التفاعل يحدد أساليب تكيف واستجابة 

 .الفرد مع خصائص العالم المحيط من حوله
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  :العوامل المؤثرة في الشخصية
  .يولد الفرد بها العوامل الفطرية الطبيعية التي  .1
العوامل البدنية التعليمية أو المكتسبة، والتي تتم من خالل الطريقة التي يلبي بها حاجات الطفل   .2

العضوية، وكيفية إشباعها، والسرعة التي تتم بهذه العملية، ومدى ثبات تلك العملية و 
ة تلعب دورًا هامًا في استمراريتها، ولقد دلت التجارب التي قام بها علماء النفس على أن البيئ

تشكيل شخصية الفرد ال يقل عن أهمية دور الوراثة، فمن خالل البيئة يكتسب الكثير من القيم 
            ص التعلم، وفرص التعبير عن الذاتواالتجاهات والعادات والخبرات، التي تهيئ للفرد فر 

  :لشخصية ومنهاعدة عوامل تؤثر على ا) 1998(وقد ذكر يونس ).51ص،2011،كباجة( 
نوع المثيرات التي يتعرض لها كالمثيرات الجسمية والفسيولوجية أثناء مرحلة المراهقة ،أو مثيرات  -

 .بيئية حادة كالمواقف االنفعالية والنفسية الشديدة والتي قد تسبب له صدمة انفعالية
اإلنسان نتيجة  كالفترات الحرجة في عمر: تأثير العوامل والمؤثرات المختلفة على عمر الفرد  -

 .ظهور ونمو صفات تكوينية ووظيفية معينة
، أو شخصية الفرد في مضمون بعض سماته ما يفرضه الدور والمركز من التزامات تؤدي لتغير -

 .اكتساب سمات جديدة
فكثيرا ما يغير الفرد في التنظيم الكلي لشخصيته حتى يحصل على : درجة تقدير وتأكيد الذات -

  )328،ص1998يونس،(إلى تقدير الذاتع كامل لحاجاته إشبا
الوراثة،والبيئة و ما تفرضه على : التي تسهم في بناء الشخصية هيومما سبق نرى إن العوامل الرئيسة 

كما إن . الفرد من عادات وتقاليد وقيم وأساليب تنشئة و ما توفره من مثيرات مختلفة، وخبرات متنوعة
تظهر تغيرات تكوينية ووظيفية وبنيوية معينة ،تفرض على  لعمر الفرد وخصوصا في فترة المراهقة حين

، تأثيرا جليًا في بناء شخصية شكل مستمر لتوكيد الذات وٕاثباتهاالمراهق أدوارًا مختلفة يسعى من خاللها ب
الفرد، وٕان هذه العوامل مجتمعة تتداخل فيما بينها، وتتفاعل باستمرار، بحيث ينتج منها بوتقة تميز الفرد 

  .قي األفراد اآلخرين،وتجعل منه شخصية فريدة عن با
  :السمات

تعددت تعاريف علماء نفس الشخصية للسمة تبعًا الختالف نظرتهم ونظرياتهم عن الشخصية وقد ذكر 
  :تعاريف مختلفة للسمة وهي) 67،ص1992عبد الخالق،(

يربطها نوع من  بأنها مجموعة ردود األفعال أو االستجابات التي" للسمة) Catell( كاتلتعريف  -
الوحدة التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد، ومعالجتها بالطريقة ذاتها في 

 "معظم األحوال
  .تتغير معاً التي  من األفعال السلوكيةمجموع : بأنها )Eysenck(آيزنكيعرفها  -
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يمكن أن السمة أي خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبى ، " " عبد الخالق "ويعرفها  - 
وقد تكون السمة . يختلف فيها األفراد فتميز بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقا فردية فيها 

لية أو متعلقة بمواقف وراثية أو مكتسبة، ويمكن أن تكون كذلك جسمية أو معرفية أو انفعا
 ) 67،ص 1994عبد الخالق،("اجتماعية 

مميزة ،ويقصد بسمات الشخصية جملة للسمة بأنها أي صفة أو عالمة " راجح " تعريفأما  - 
الصفات االجتماعية ، والخلقية، والمزاجية، والتي تميز الفرد عن غيره، ويضاف إلى ذلك مجموع 

  ).83،ص1982راجح،"(ما لديه من دوافع مختلفة 

  

  :الشخصية في ضوء نظرية السمات
الفرد، وهي أنماط سلوكية  ، وهذه السمات تقوم بتحديد سلوكإن لكل شخصية نمطها الفريد من السمات

عامة ثابتة نسبيًا، تصدر عن الفرد في مواقف كثيرة، وتعبر عن توافقه للبيئة، أي يمكن مالحظة السمات 
واالستدالل على وجودها من خالل مالحظة سلوك الفرد خالل فترة من الزمن، ونظريات السمات، 

الفروق األخرى في  ين الناس جميعًا لوصفتستعين بعدد كبير من السمات والتي تفترض أنها مشتركة ب
 ، نظرية ألبورتCattel  ، نظرية كاتلEysenck نظرية آيزنك: هذه النظريات هيمن و الشخصية ،

Allport.  
  

  )(H.J .Eysenck: آيزنك من وجهة نظرمفهوم الشخصية : أوال
فالشخصية وفقًا لتصور آيزنك تتكون من األفعال واالستعدادات التي تنظم في شكل هرمي تبعا لعموميتها 
وأهميتها ، وتحتل العوامل أعلى مستويات العمومية والشمولية أبعاد واسعة أو أنواع رئيسية،كما تحتل 

ية وتكون في قاعدة الهرم ثم أكثر المستويات نوعية وأقلها عموم) استجابات محددة(االستجابات النوعية 
وقد انتهت أبحاث آيزنك ) 101،ص2000رزق،(تقع االستجابات المعتادة والسماتإنه بين المستويين 

  :ذات أهمية كبيرة في وصف الشخصية هي) أبعاد( ثالثةإلى تحديده 
 Extroversion: االنبساطية - 1

بسط الشديد واالنطواء الشديد على درجات عامل ثنائي القطب يقع على طرفيه المن) االنطواء –االنبساط (
عبد (وتكرارًا، ويشغلها معظم األفراد بينية كثيرة بينها، والدرجة المتوسطة هي أكثر شيوعاً 

  )26- 27،ص1993الخالق،
ويشير هذا البعد إلى مجموعة المظاهر السلوكية التي تتراوح بين النزعة االجتماعية واالنفتاح والميل 

والهدوء والتحفظ واالستمتاع بالوحدة لمحاسبة النفس ) قطب االنبساط(في اإلثارة والتغييرطرة والرغبة للمخا
  ).102،ص2009رزق،)(قطب االنطواء(جنب اإلثارة والتفاعل مع اآلخرينوت



 اإلطار النظري:                                                                        الفصل الثاني

 

 
29 

   Neuroticismعامل العصابية  -2
،االكتئاب أحد األبعاد التقليدية للشخصية ويشير إلى التوتر، انخفاض تقدير الذات ،الشعور باإلثم 

،القلق، االنفعالية السالبة، تقلب المزاج والتواصل السلبي مع اآلخرين ،وعدم القدرة على إنشاء عالقة 
و العصابية ليست ) 35،ص2009ملحم،(حميمة معهم، مما ينعكس سلبًا على إنجازاتهم وصحبته النفسية

الذي ال يحدث إال بتوافر هي العصاب أو االضطراب النفسي، بل هي االستعداد لإلصابة بالعصاب 
  .درجة مرتفعة من العصابية والضغوط الشديدة

  )28،ص1993عبد الخالق،(ضغوط البيئة الخارجية والداخلية xالعصابية = العصاب
 Psychoticismعامل الذهانية   - 3

ومع أن  الذهانية بعد مستقل عن بعد العصابية متعامد عليه وغير مرتبط به، يربط بين الذهانية و السواء،
ن المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا إرض العقلي أو الذهان، فالذهانية ليست هي الم

ينظم هذا العامل ظواهر السلوك من حيث مدى مطابقتها لمقتضيات الواقع المحيط بالذات، فهو . البعد
وينظمها ، الخاطئة أو التوهماتيربط بين ظواهر مثل الهالوس، وأفكار اإلحالة أو التلميح، والمعتقدات 

مع غيرها من الظواهر اإلدراكية أو الوجدانية مثل حاالت البالدة الوجدانية أو الحركية مثل حاالت 
عبد (قطب االختالل أو الى قطب السواء االضطرابات الكتاتونية على محور واحد حيث تكون أقرب إلى

 ).31- 30،ص1993الخالق، 
  

  ):Allport(ألبورت  ن وجهة نظرممفهوم الشخصية : ثانياً 
عميد سيكولوجية سمات الشخصية حيث نظر غلى السمات بأنها ) 1961-1937(لقد عد جوردن البورت

البداية الطبيعية لدراسة الشخصية، وأكد فكرة أن السمات تشير إلى خصائص نفسية عصبية واقعية تحدد 
ن طريق االستدالل عما هو مركزي كيفية سلوك الشخص، ويمكن معرفتها فقط من المالحظة، وع

ويعتبر ألبورت كل فرد  )201- 200،ص2000عبد اهللا،(ي، و ما هو هامشي وغير هام للشخصوأساس
إال أن السمة ال تناسب سوى الشخص . فريدًا في سماته ،فال يوجد في الواقع شخصين لهما نفس السمة

في االستجابة للمثيرات التي يتعرض لها، كما نفسه، األمر الذي يقود الفرد إلى تمييزه في طابع أسلوبه 
ألشخاص وتمييزهم عن بعضهم ونظر للسمة على أنها وحدة الشخصية التي يمكن استخدامها لمقارنة ا

  :وقد قسم ألبورت السمات إلى نوعين هما) 4،ص1991ياب، ذ(البعض
    Common Traitsالسمات العامة المشتركة - 

، وقد تكون في بيئات متعددة بين عدد كبير من األفراد في بيئة معينة ) العامة(هي السمات الشائعة
بأن ألبورت حدد السمات العامة في عبارتيين ) 1987(وقد ذكر غنيم) 88،ص2006الشمري،(كذلك

إلى أن السمات العامة هي مظاهر الشخصية التي يمكن أن نقارن في ضوئها معظم : ،تشير األولى
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يعيشون في ثقافة معينة ، وتشير الثانية إلى أن السمة العامة هي قائمة لتصنيف األنماط الناس الذين 
، وهي تظهر إلى حد ما االستعدادات الحقيقية التي يمكن ظيفيًا من السلوك لدى عامة الناسالمتكافئة و 

أساليب  –كة بسبب الطبيعة البشرية والثقافية المشتر –مقارنتها لدى الكثير من الشخصيات التي تنمي 
 ).281،ص1987غنيم،(ق مع البيئة ،ولكن بدرجات مختلفةمتشابهة من التواف

    Unique Traits: السمات الخاصة أو الفريدة- 
وهي قدرات أو سمات دينامية ،تخص فردًا ما على نحو ال يمكن أن نصف آخر بالطريقة ذاتها، وقد 

شابهة  تها واتجاهها ومجالها من السمات األخرى المذهب ألبورت إلى أن كل سمة للفرد تعد متميزة في قو 
قع أبدًا شخصان لهما السمة ، وأنه ليس هناك في الواالتي لدى األفراد اآلخرين

 :وقد ميز ألبورت بين). 76- 75،ص1997األنصاري،(نفسها
a -السمة األصلية(Cardinal Trait) ي تؤثر في معظم مظاهر سلوكوهي االسمة المفردة القوية الت 

أن يلبوا لهم  ، فمثًال تعد االعتمادية سمة رئيسية لدى الناس الذين يطلبون من اآلخرين دائماً الشخص
  .)Newman & Newman, 1983,Mp398(حاجاتهم

b-السمات المركزية)Central traits(  هي السمات األكثر تعميمًا وتحديدًا لسلوك الفرد وهذه السمات
صفها ، والتنبؤ بسلوكياتهم وهي تمثل الميول واالتجاهات التي تميز تسمح لنا بفهم شخصية األفراد وو 

اإلبداع، (و عشر سمات ومن أمثلة هذه السماتالفرد في استجاباته وعددها ال يتجاوز خمس أ
 ).80،ص2006الشميري،)(األناقة االجتماعية، الدفء ،المثابرة،النظام

c -السمات الثانوية :Secondary Traits  لشخص،كما هو ال تؤثر هذه السمات كثيرًا في سلوك ا
، وأقل وضوحًا وأقل عمومية من السمات حال السمات المركزية، وهي أقل اتساقاً 

 ، ألنحدها السمة الحقيقية برأي ألبورتوتعد السمة الفردية و ). Cloninger,2000,p211(المركزية
دينامي  مة ، وألنها تتطور وتصبح بمنزلة استعداد، وليس في جماعة عاالسمات تكون دائمًا لدى األفراد

السمة في نظر " وهكذا نستطيع نرى أن ). 76- 75،ص1997األنصاري، (فريد بحسب خبرات كل فرد
، بل يست حصيلة مميزة لسلوك الفرد فقط، وأنها لحدة المالئمة لوصف دراسة الشخصيةألبورت هي الو 

ساني والمواجهة له في مسار اإلن إنها تمثل القوة الدافعة الرئيسية للسلوك
  ).49،ص1997الجهيني،("معين

  
  : Cattellكاتل  من وجهة نظرمفهوم الشخصية  :ثالثاً 

  : إلى قد قسم كاتل السماتل
  :الشموليةمن حيث : أوالً 
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وهي التكوينات الحقيقية الكامنة خلف السمات :  Source traitsمصدريةوتنقسم إلى سمات " 
داخلية وذات أساسي وراثي  األولىالبيئة . السطحية ، والتي تساعد على تحديد وتفسير السلوك اإلنساني

  .في البيئة التي يعيش فيها الفرد ،والثانية تصدر عن البيئة ، وتتشكل باألحداث التي تجري
، وهي أقل ثباتًا، السلوكية التي نالحظها وهي تلك األحداث Surface traits السطحيةأما السمات  

  . وهي الوسيط لظهور السمات المصدرية
  :  العموميةومن حيث  :ثانياً 

وهي سمات مشتركة يتسم بها األفراد جميعًا : Commontrats سمات عامة مشتركة •
 )106،ص2009رزق،("العطاء ،الطيبة، المحبة، التعاونمثل )خبرات اجتماعية معينة(

، وال يمكن وهي ال تتوافر إال لدى فرد معينpersonal traits ) فردية(سمات فريدة  •
ن تقسيمها إلى أن السمات الفريدة يمك" كاتل"أن توجد لدى أي شخص آخر، وقد ابرز 

، ي ترتيب العناصر التي تكون السمةتستمد تفردها من فروق طفيفة ف(سمات فريدة نسبياً 
أصًال وال يتسم بها أي شخص  يتسم الفرد بسمة مختلفة جوهرياً (ة جوهرياً وسمات فريد

 )95،ص2006ري،الشم(آخر
  : النوعية من حيث :ثالثاً 

ويقصد بها طريقة استجابة الفرد لموقف معين ينطوي على تعقيدات لتحقيق  :سمات القدرة •
أهداف معينة ، وهي تتعلق بفاعلية الفرد في الوصول إلى هدف ما، ومن هذه السمات الثقافة 

 )125،ص2000عبد اهللا،.(،الذكاء، القدرة، المهارات الحركية
رك السلوك لتحقيق أهدافه، سواء أكانت يقصد بها الدوافع المختلفة التي تح :السمات الدينامية •

دوافع فطرية كدافع الحصول على الطعام والشراب، أو دوافع مكتسبة يكتسبها الفرد من خالل 
 .الخبرة والعوامل االجتماعية والحضارية وهي تشمل االنفعاالت ،  واالتجاهات  والعواطف

السلوك الذي يحقق الفرد من فهي تتعلق بالسلوك العام للشخص وترتبط ب: السمات المزاجية •
خالله مايسعى إليه ، وهذه السمات تميز استجابات الشخص في موقف معين بغض النظر عن 

قة، المثيرات التي تعطى له،أي أنها تتعلق عموماً  بجوانب تكوينية لالستجابة كالسرعة، أو الطا
 ).96،ص2006ري، الشم(المثابرة، أو الحركة، أ

ت النظر المفسرة للشخصية وفق نظرية السمات نجد أن هذه النظريات تعتبر ومن خالل استعراض وجها
وٕانه على الرغم  .القياس التي تمكن من فهم الشخصيةالسمات هي محور الشخصية وبنيتها ، وهي وحدة 

السمات بمجملها من االختالف بين هذه النظريات في بعض المفاهيم وعدد السمات، إال أن نظريات 

  :تؤكد
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 .سمات األفراد هي التي تحدد شخصياتهمأن  �
 .إن السمة يمكن أن تكون عامة بين مجموعة من األفراد وٕاما أن تكون فردية  �
 .إن السمة تتميز بالثبات نوعًا ما مما يسمح بالتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية �
 إن السمات ترتبط فيما بينها فهي ليست مستقلة عن بعضها البعض �
 حظتها بل استنتاج وجودها من خالل السلوكإن السمات ال يمكن مال �
 .تعطي نظريات السمات أهمية لدور الوراثة في السلوك �

وستقوم الباحثة بتناول سمتين من السمات الشخصية في هذه الدراسة ، وهذه السمات هي الخجل 
  :واالنطواء وسنورد نبذه عن كل سمة من هذه السمات

  :الــخـجـل
معظم الناس، ولكنها تتفاوت من شخص آلخر، بحسب الظروف الذي  إن الخجل ظاهرة موجودة عند

يختبرها الشخص أثناء موقف الخجل، فالخجل عند البعض عدم ارتياح بسيط أمام الناس أو في المواقف 
الحياتية الهامة، ولكن عند أشخاص آخرين قد يكون الخجل مستمرًا وبدرجة عالية، وبذلك فهو يشكل 

ها تأثيرها السلبي على الفرد، فقد يعوق ويضعف قدرته على مواجهة الحياة، مشكلة شخصية ونفسية ل
وعلى تكيفه  النفسي واالجتماعي، فالشخص الخجول قد يشعر أن كل الناس يراقبونه ويترقبونه، لكي 

  .يسخروا منه أو لينتقدونه، ولهذا يلجأ لالبتعاد عن الناس ومخالطتهم
كاحمرار الوجه والتردد وزيادة خفقان القلب، وعدم الثقة  ويظهر على الشخص الخجول سمات واضحة

  .باآلخرين
بأنه شكل من أشكال الخوف يتميز باالضطراب في أثناء احتكاك الطفل  الخجليعرف و  -

باآلخرين، فالخجل يستثار دائما بواسطة الناس وليس بواسطة الحيوانات أو األشياء أو المواقف، 
ل مألوفين لديه، أو ألنهم أكبر سنًا، أو قوة منه وقد يشعر الطفإن الطفل يخجل ألن الناس غير ال

 .)367-366،ص1996األنصاري،(بالخجل في حالة وجود شخص واحد
   "حالة من حاالت العجز عن التكيف االجتماعي" الخجل على أنه عاقلويعرف  -

 )173،ص1984عاقل،(
بالذات ،وسلوك الكف في التفاعل شعور الفرد بالقلق واالنشغال "الخجل بأنه  بروتشويعرف  -

 )Bruch,2002,p28( "االجتماعي الناشئ عن توقع التقييم البينشخصي
جتماعية والتي تحوي أناسا استجابة يكثر حدوثها في المواقف اال"والخجل -

 )13،ص2010شعبان،(آخرين
بأن الخجل يظهر في صورة عرض من أعراض عديدة من ")1999(وأبو زيد النيالكما تذكر  -

حيث يظهر كعرض من أعراض التجنب والقلق االجتماعي بما يحويه .. االضطرابات اإلكلينيكية
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. كما يظهر الخجل كعرض من أعراض العصابية واالنطواء. من خوف اجتماعي، وقلق التواصل
صا اإلعاقات المعرفية أو و كما يظهر الخجل كعرض من أعراض اإلعاقات المختلفة وخص

  )7،ص1999،وأبو زيد النيال("الجسمية
  :ومما سبق نجد أن التعريفات السابقة للخجل تشير إلى 

إن الشخص الخجول يتجنب أو يهرب من المواقف االجتماعية و من المشاركة مع األفراد  -
 .المحيطين به

 .التي تتسم بالخجلالمواقف االجتماعية تظهر كمثير أساسي لردود األفعال إن  -
إن خبرة الخجل تتميز بمشاعر عدم الراحة والتوتر،والخوف، واالرتباك، والقلق، والتحفظ، وزيادة  -

 .الوعي نحو الذات، وتشتت األفكار اإلبداعية، والقدرات العقلية، و االنزواء أو البعد
نطواء والعصابية إن الخجل قد يظهر كعرض من األعراض العديدة لالضطرابات اإلكلينيكية كاال -

  .والقلق االجتماعي
  :تصنيف الخجل

  :صنف أيزنك الخجل إلى نوعين هما
وهو الميل للعزلة  (Crozier,2001,p23)ويتصف صاحبه بالسلوك الالاجتماعي: الخجل االنطوائي -

 وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية، إال أن أفراد هذا النوع لديهم القدرة على العمل بشيء من
  .)8،ص1996حبيب،(لكفاءة مع الجماعة إذا اضطر لذلكا

وهو قلق ناتج عن الشعور بالوحدة النفسية مع وجود صراعات نفسية فيتكوين : الخجل العصابي - 
  )16،ص1999النيال،.(عالقات اجتماعية مع اآلخرين

، الذي يتميز بسهولة المالحظة من قبل اآلخرين، والخجل العلنيالخجل، إلى الخجل  اندريه وصنف
  ).11ص،1999اندريه،(أو الخاص الذي يالحظه الفرد الخجول دون أن يالحظه اآلخرون  الضمني

 :الخجل إلى نوعين Zimbardo&  Pilkonis(1979)بيلكونز وزيمباردو كما صنف 
عند ممارسة الظاهرة السلوكية ويتصف صاحبه بعيوب في األداء، مثل الحرج : الخجل العام -

 .العامة الذي يؤدي إلى الفشل في ممارستها
بعدم االرتياح، وباالستثارة الداخلية،  حيث تظهر لدى صاحبه مشاعر ذاتية: الخجل الخاص -

 )4،ص1981الدريني،.(والقلق، والحساسية للذات، والخوف من التقييم السلبي
  ):1993(وصنفه إزندورف

 .ويقصد به المرتبط بالمزاج وتقلباته: الخجل المزاجي -
مرتبط بتقويم المواقف ويقصد به الخجل ال: الخجل التقويمي االجتماعي -

 )16،ص1999النيال،(.االجتماعية
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  :أيضا نوعين آخرين للخجل هما) 1999(وأبو زيد ذكر النيالكما ي
 .عند صاحبهوهو نوع من الخجل يزول بزوال الموقف الذي أدى إلى الخجل : الخجل كحالة -
وهذا النوع من الخجل متأصل في بناء الشخصية حيث يقلق مزاج صاحبه، : الخجل كسمة -

المرجع .(ويخفض مهاراته االجتماعية، ويزيد من انطوائه، وقد يؤدي إلى مخاوف اجتماعية كثيرة
  )178السابق،ص

  :أعراض الخجل
رة أعراض تختلف نسبتها من فرد رغم تعدد أعراض الخجل ومظاهره ، فإن ثمة ما يجمع بينها في زم

  :آلخر ومن مستوى إلى آخر ، ومن مثير آلخر ، ومن تلك األعراض ما يلي
األذن، جفاف الحلق، زيادة  احمرارالوجه مع  احمرارشحوب لون الوجه، : األعراض الفيزيولوجية  -1

إفراز اللعاب، الرغبة في بلع الريق مرارًا، زيادة خفقان القلب زيادة إفراز العرق، اضطرابات بسيطة 
  ) .في المعدة، زيادة ضغط الدم، دم العينين

ضعف القدرة على التفاعل أو التواصل، تفضيل الوحدة، الرغبة في  :األعراض االجتماعية  -2
  .و اإليمائي، تجنب التخاطب بالعينطب اإلشاري أاالنسحاب، التخا

كثرة  ، ضعف الثقة بالنفس، انخفاض الصوت،الخوف ،التوتر:( األعراض االنفعالية والوجدانية -3
 ) .االبتسام، الغضب الداخلي

 ل األفكار، ضعف قدرة الفهمقلة التركيز، تداخ: األعراض المعرفية -4
في جملتها دفعة واحدة، وٕانما من الشائع حدوث بعضها وال يمكن تصور أن تحدث كل هذه األعراض 

وأبو  النيال( ....وفقًا لشدة الموقف، وطبيعة الشخص نفسه، وعمره،وجنسه و درجة حالة الخجل
  ).24ص،1999،زيد

  :أن من صفات الشخص الخجول) 66،ص1992حبيب،( كما يرى 
 .أكثر توترًا وقلقاً  -
 .الميل إلى العزلة -
 .وتأمل مافيها من نقصاالنشغال بالذات  -
  .الميل للصمت حين وجوده بين جماعة -

  :أسباب الخجل
ويمكننا أن نصنفها إلى ثالث مجموعات، بعضها يتعلق  ،الكثير من العوامل المسببة للخجلهناك 

  :ومن أهمها ما يلي  بالشخص، والبعض يتعلق بالموقف، واآلخر يتعلق باألسرة، 
  :بالشخصعوامل تتعلق : أوالً 
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كالعرج وطول األنف وضعف السمع والسمنة ) 91،ص2000فرحة،( متمثلة في العاهات والعجز -
المفرطة والتي تعود عليه بمشاعر النقص وفقدان تحقيق مكانته وثقته 

  ).56،ص1986غالب،(بنفسه
الحساسية الزائدة التي تجعل الفرد يتأثر أكثر من الالزم باألحداث، متمثلة في : نفسيةعوامل  -

كما أن . ويبالغ في تلقي هذه األحداث، فهو يتوقع ردود أفعال غيره من الناس قبل أن يعاملوه
سعي الفرد لنيل االستحسان من اآلخرين واصطناع الطرق والوسائل التي تمجده في نظر 

د لدى الفرد، تتعاونان في تشكيل ظروف شخصية واجتماعية، أن التردد والجمو كما . اآلخرين
ينمو من خاللها الخجل ويزداد إلى أن يسيطر على النفس ويشل 

 )186،ص1996الطيب،.(فاعليتها
  :موقفيةعوامل : ثانياً 

  :هناك ثالث تصنيفات للمواقف المثيرة للخجل وهي
 .المواقف الجديدة، أو غير المألوفة -
 بصفة عامةالمواقف االجتماعية  -
 )140،ص1994السمادوني،.(األفعال التي تحدث من بعض األفراد في بعض المواقف -
 :أسريةعوامل : ثالثاً  -

  :ويدخل ضمن هذه العوامل 
فالبيئات المنعزلة تحرم األطفال من اكتساب خبرات :نشأة األسرة في بيئة منعزلة .1

السلوكيات اجتماعية متعددة تجعلهم ينشأون غير مزودين بذخيرة من 
 )186،ص1996الطيب،.(االجتماعية

 والتفكك األسريمتمثلة في عدم الرعاية االجتماعية  :اجتماعية عوامل .2
وأساليب التربية الخاطئة كالتدليل واإلهمال والقسوة  )112،ص1999عبدالهادي،(

           .والحرمان
  
  :ــواءـطـاالنـ

  :وتعني  الالتينيةمن االنطواء هي كلمة مشتقة 
ذلك االتجاه الذي تظهر النفس فيه نشاطها متجها نحو الداخل والعالم الداخلي   -

 .(Engler,1994,p89)الذاتي
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االنطواء بأنه أحد األنماط النفسية التي نادى بها  (Hilgard et al,1975)هيلجاردويعرف - 
نسحاب من ، والتي قصد بها ذلك الشخص الذي يتميز بشدة االنفعال النازع نحو اال)Yung(يونغ

  (Hilgard et al,1975,pp607) <المشاركة االجتماعية، وتجنب اآلخرين من حوله
االنطوائية على أنها طراز من المزاج أو الشخصية يميز األفراد الذي ينحصر ) 1987(الحنفيويعرف  - 

المحيط  اهتمامهم بأفكارهم، أو بمشاعرهم، أو أحاسيسهم، أو حدسهم الشخصي أكثر من اهتمامهم بالعالم
 )406،ص1987الحنفي،(بهم

نمط من أنماط الشخصية، تتحكم في صوغه عوامل الوراثة والبيئة، ويتصف " بأنها  مجيدويعرفها 
الشخص الذي يتسم بهذا النمط بعزوفه عن العالم الخارجي ،وعيشه في عالمه وخياله ومشاعره ومثله 

ة النشاط والحركة وعدم الثقة بمن هم حوله، العليا الخاصة به، وهو متردد وخجول وحساس، ويتميز بقل
  ).70،ص2008مجيد،( ويتركز كل اهتمامه بذاته، وتتصف عالقاته مع اآلخرين بالضيق والعمق 

عبارة عن وجود نقص في السلوك االجتماعي وعجز في القدرة على إقامة " ويرى العيسوي بأن االنطواء
 "رين وتحاشي التفاعل االجتماعيروابط عاطفية أو انفعالية سوية مع الناس اآلخ

  )34،ص1998العيسوي،(
  :أن لالنطواءوتجد الباحثة من خالل عرض التعريفات السابقة  

 .الشخصية تتحكم في صوغه عوامل الوراثة والبيئة السماتمن  سمةإن االنطواء  -
 .إن االنطواء رغبة داخلية لدى الفرد باالنسحاب عن العالم الخارجي -
 .مظاهر سوء التكييف االجتماعي االنطواء مظهر من -
الشخص المنطوي متقوقع على ذاته ، يعيش في عالم الخيال بعيدًا عن الواقع، مشغوًال في  -

أفكاره، وهو متردد، يستمتع عندما يكون وحيدا مع نفسه، يشعر بالقلق والضيق عندما يكون بين 
  .الناس، حساس، يتميز بقلة النشاط والحركة وعدم الثقة بمن حوله

  :أعراض االنطواء 
يميل المراهقون االنطوائيين إلى تجنب المشاركة في المناقشات الصفية، وال يطلبون المساعدة من قبل 
المعلم المرشد أو المدير، حتى عندما تواجههم مشكلة ما، كذلك فان لديهم اتجاهات سلبية، نحو أعضاء 

المنطويين يتميزون بالتردد والتشاؤم حول هيئة التدريس والزمالء والمدرسة بشكل عام، والمراهقين 
المستقبل، وعدم الثقة التي قد تصل إلى درجة الشك والسخرية من دوافع اآلخرين، وٕادراك المجتمع على 

  .أنه غير ثابت ومليء باألشخاص غير الموثوق بهم
ين، وفي إجراء كذلك يجد األشخاص المنطويين صعوبة في المبادرة االجتماعية، وفي تقديم أنفسهم لآلخر 

اتصاالت هاتفية، وفي المشاركة في مجموعات، ولهذا فإنهم يميلون لقضاء أوقاتهم في التسلية الفردية أو 
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ممارسة النشاط الفردي، كمشاهدة التلفاز، أو االستماع للراديو أكثر من قضائهم الوقت في التسلية مع 
  )76،ص1994المصري،(اآلخرين

مغرم بالكتب أكثر من غيره من  ،هو شخص هادئ ،منعزل: د المنطويفر أما آيزنك فقد ذكر بأن  ال
الناس، وهو متحفظ وغير وثيق الصلة إال باألصدقاء الحميمين، وهو يميل للتخطيط مقدمًا، وال يثق في 
االندفاع اللحظي، وال يحب اإلثارة ،ويأخذ أمور الحياة اليومية بالجدية المناسبة، ويحب نمط الحياة 

جدًا، وهو يخضع مشاعره للضبط الدقيق وال ينفعل بسهولة، وهو شخص يعتمد عليه، ويميل المنظم 
  ).11،ص2000أبو ناهية،( يعطي قيمة كبيرة للقيم األخالقيةللتشاؤم،و 

  :أسباب االنطواء
إن االنطواء يعتبر من أحد المشكالت التي يعاني منها الطلبة في المدارس، وهو من المشكالت النمائية 

التفاعل مع اآلخرين  كضعفترتبط بمرحلة المراهقة، ويمكن أن تؤدي إلى سلوكيات غير تكيفية  التي
  :ومن األسباب المؤدية لظهور حالة االنطواء عند الفرد واالفتقار لمهارات التفاعل االجتماعي،

خاصة آثارها في المجال المدرسي، وهذا الجانب مهما كانت :  بالجانب العقليالعوامل المتعلقة  - 
أسبابه فانه يعرض االنطوائي لحاالت قاسية خاصة عندما تعد المقارنات بينه وبين سواه من رفاقه 
األصغر منه سنًا أو حجمًا، وقد تدفعه تلك المواقف إلى الشعور بالنقص وتفرض عليه تجنبها باالبتعاد 

  )76،ص2008مجيد،( لمواقف التي يحتمل أن تثار فيها تلك الجوانب عن اآلخرين، وعن ا
  .وجود تلف في الجهاز العصبي المركزي أو اضطراب في عمل الهرمونات في الجسم - 
نقص في المهارات االجتماعية، وعدم معرفة الفرد للقواعد األساسية إلقامة عالقات مع اآلخرين، وعدم  - 

  )  Fitzpatick& Ann,1996,p24(التعرض للعالقات االجتماعية
  الرغبة في الهروب من المشاعر السلبية عن طريق تجنب اآلخرين - 
وذلك قد يؤدى إلى االنسحاب إلى عالم : رفض اآلباء ألبنائهم، سواء كان مقصودًا، أو غير مقصود  - 

الذات لديه،وكذلك األماني، وأحالم اليقظة، أو رفض أصدقاء الطفل، مما يولد لدي الطفل الشعور بتدني 
 .ميله إلى العزلة، وتصبح العالقة مع اآلخرين ال معنى لها وال قيمة

فإن وجود إعاقة يسبب له سلوك العزلة واالنطواء، فاألطفال المعاقين سمعيًا : وجود إعاقة عند الطفل - 
ون في عزلة عن يعانون نقصًا واضحًا في قدراتهم اللغوية، وصعوبة في التواصل مع اآلخرين، فإنهم يعيش

األفراد السامعين الذين يعجزون عن فهمهم، ولهذا السبب يميل هؤالء األفراد إلى االنعزال بسبب تعرضهم 
المستمر لمواقف اإلحباط،والشعور بالحرج مما يدفعهم إلى بناء عالقات اجتماعية مع نفس الفئة، ويكون 

  .االجتماعية مع األشخاص السامعين ذلك على حساب العالقات
من السقوط، والمرض، والعدوى،وبأن يكون مهذبًا : شدة الوالدين في معاملة الطفل ورغبتهما في وقايته - 

مؤدبًا، كما أن التشديد عليه في كل مناسبة، واإلفراط في توجيهه وٕارشاده، وتعليمه الخير كل تلك 
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يرغب بتقليص الصلة بينه وبين األساليب تؤدي به إلى االنزواء، والبعد واالختباء في احد األماكن، وقد 
  ).82ص،2011كباجة،( والديه ورفاقه

هو من أكثر األسباب شيوعًا لالنطواء، حيث يحول هذا العامل دون التعبير عن وجهة النظر، : الخجل - 
لدى الفرد الخجول، ويحول كذلك دون التفكير والحديث عن الحقوق بصوت عال، كما يمنع الفرد من 

  )64،ص1994المصري،.(تكوين صداقات جديدةمقابلة أناس جدد و 
  

  :الفرق بين الخجل واالنطواء
يرغب في االحتكاك والتفاعل مع غيره، ولكنه يشعر بعدم االرتياح إذا فعل  الخجولأن الشخص " -

فيشتمل على ميل الفرد  االنطواءذلك األمر الذي يجعله يتفادى اآلخرين في مناسبات معينة، أما 
ورغبته إلى توجيه االهتمام إلى الداخل، بمعنى أن كل اهتماماته وطاقاته النفسية منصبة على 

  )132،ص1994المحارب،()20،ص2009حسين،("الذات وعالمه الخاص
 (Crozier,2001,p128)لتدرج الهرمي لمكون بعد االنطواءآيزنك بأن الخجل جزء من ا يذكر -

الخجول أكثر انطواء على مر الزمن، ألن الحياة االجتماعية قد تعرضه  فقد يصبح الشخص
 . لخبرات سيئة تجعله يفضل العزلة واالنسحاب و االنطواء

ينهمك بعالمه الداخلي، ويفضل البيئات الهادئة األقل  المنطويكما ترى الباحثة أن الشخص  -
 .فهو يخاف من الحكم السلبي لآلخرين نحوه الخجولأما الشخص . تحفيزا

والبقاء في خلفية المواقف  ي الهدوء والحرص مع تفضيل العزلةيشترك الخجل مع االنطواء ف -
 )Crozier,2001,p150(االجتماعية

  
 ، دراسة)1997( والحديدي الخطيب استنادًا إلى الدراسات السابقة كدراسة وترى الباحثة

 Kathryn(وميدو ، ودراسة كاثرين)2011(، ودراسة كباجة)2007(العائق ، ودراسة)2000(عبدالفتاح

& Meadow 1990(   �والنسينج كنستونودرا�)Knutson and lansing,1990(،ودراسة أرنولد 
تظهر نتيجة لدى المعاقين سمعيًا  واالنطواءأن سمتي الخجل ، )Arnold & Atkins,1991(وأتكنس 

 والتي تجعلفي المجال اللغوي، معبرًا عنها باللغة المنطوقة،  سمعيةالقصور الذي تسببه اإلعاقة ال
المعاقين سمعيًا يعانون من تأخر واضح في النمو اللغوي، مما يؤثر بشكل مباشر في قدرتهم على 

لمواقف تثير لديهم مشاعر  ين سمعياً ونتيجة لذلك يتعرض المعاق .التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم
النقص واإلحباط من اآلخرين المحيطين بهم، كالقسوة والتفرقة والسخرية واإلشفاق، مما يؤثر في مشاعر 

فيشعر بالقلق في المواقف االجتماعية نتيجة توقعه التقييم  األصم تجاه ذاته وتجاه اآلخرين المحيطين به،
دورا مهما في تكوين صورة المعاق سمعيًا عن ذاته، وهذه وهذه المشاعر تلعب  السلبي لآلخرين تجاهه
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إعاقة النمو االجتماعي للمعاق سمعيًا وتحد من تؤثر بشكل مباشر في ) 2000(الصورة كما أكد القريطي
مشاركته وتفاعالته مع اآلخرين واندماجه في المجتمع مما يؤثر سلبًا على مواقفه االجتماعية وعلى مدى 

فيلجأ  )204،ص2000القريطي،(االجتماعية الضرورية والالزمة لحياته في المجتمعاكتسابه المهارات 
  .المعاقين سمعيًا للعزلة واالنطواء والخجل 

وباإلضافة لتأثير اإلعاقة السمعية في ظهور سمتي الخجل واالنطواء لدى المعاقين سمعيًا تذكر دراسة 
تؤثر على التكيف النفسي واالجتماعي للمعاق  بأن اإلعاقة السمعية بحد ذاتها ال )(Polat,2003بوليت

أساليب التنشئة االجتماعية، تؤثر العوامل المحيطة باألشخاص المعاقين سمعيًا من  سمعيًا بقدر ما
واالتجاهات المجتمعية المحيطة بالمعاق سمعيًا، ومدى توفر وسائل التفاهم والتواصل بين المعوق وبين 

وتؤكد دراسة أرنولد وأتكنس . والطريقة التي تقدم بها الخدمات التربوية لهمأعضاء أسرته والمحيطين به، 
Arnold& Atkins,1991) ( بأنه يمكن التغلب على السمات السلبية كاالنطواء والخجل واالكتئاب

لطبيعة اإلعاقة ) األقران السامعين - المدرسين - اآلباء( والعزلة من خالل تفهم المحيطين بالمعاقين سمعياً 
  .لسمعية وتأثيراتها على شخصية المعاق سمعياً ا
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  :الدراسات العربية - أوالً 

 :مصر في )1992(أحمددراسة  -1

المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة ببعض أنماط السلوك الالسوي للمعوقين : عنوانب 

  .سمعياً 

المتغيرات النفسية  دراسة ، يشمل الجانب السيكومتريإكلينيكيةسيكومترية  دراسة :هدف الدراسة
واالجتماعية المرتبطة ببعض أنماط السلوك الالسوي  للمعوقين سمعيًا ، كما تهدف إلى تعديل وتوجيه 

فيهدف إلى التعرف على العوامل النفسية  اإلكلينيكيأما الجانب  .المعوقين سمعيًا ومعالجة مشكالتهم
  .الكامنة وراء مشاعر المعوق سمعياً 

  . تلميذًا وتلميذًة من معاهد األمل للصم وضعاف السمع)150(ت عينة الدراسة من تكون :عينة الدراسة

 اتجاه ، ومقياس اتجاه األصم نحو ذاتهمقياس : استخدمت الدراسة أدوات متعددة وهى :أدوات الدراسة
، ومقياس )B D I(المعوق سمعيًا نحو اآلخرين، وسجل متابعة المعوق سمعيًا، ومقياس بيك لالكتئاب

  ).تفهم الموضوع(عدوان،واستمارة المقابلة الشخصية واختبار التاتال

أشارت نتائج الدراسة إلى أن السلوك الالسوي للمعوقين سمعيًا والمتمثل في العدوانية  :نتائج الدراسة
والقلق واالكتئاب والخوف من الفشل واإلحساس بالنقص، وتقدير الذات المنخفض، ونظرته للمحيطين به 

كلها نتيجة مباشرة لفقدان أو ضعف حاسة السمع، وما يترتب عليها من عدم قدرة المعاق .. واالنتماء
باإلضافة لإلعاقة كما بينت النتائج أن السلوك الالسوي للمعوقين سمعيًا يرجع . سمعيًا على حل مشكالته

   .التنشئة االجتماعية واألسرية السمعية، إلى 

 :في مصر )1993(دراسة علي- 2

في صعيد  إكلينيكية لبعض سمات الشخصية لدى ضعاف السمعامبريقية دراسة : عنوانب 

  .مصر

معرفة بعض سمات الشخصية لدى ضعاف السمع ، كذلك معرفة الفروق بين عادى  :هدف الدراسة
والسمات الشخصية التي تتناولها تلك الدراسة ، السمع وضعاف السمع وبين الجنسين في تلك المتغيرات

  .االنطواء، القلق، ضعف الثقة بالنفس، هي العدوان ، ضعف االستقالل الذاتي

  .األطفال ضعاف السمع والعاديين) 150(دراسة من تكونت عينة ال: عينة الدراسة
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استخدمت  في الدراسة مجموعة من األدوات منها استبيانات للشخصية، استمارة مقابلة،  :أدوات الدراسة
  .ومقياس إيزيك للشخصية، واختبار للقلق، واختبار للذكاء

أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها وجود فروق دالة بين ضعاف السمع والعاديين في  :نتائج الدراسة
، كما أسفرت لصالح ضعاف السمع سمات العدوان واالستقالل الذاتي والثقة بالنفس واالنطواء والقلق

الدراسة عن وجود فروق دالة بين متوسطات البنين من ضعاف السمع والبنات من ضعاف السمع في 
ن واالنطواء والقلق لصالح البنات أما في االستقالل الذاتي والثقة بالنفس فكانت الفروق بسيطة العدوا

وغير دالة ، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة دينامية بين الدوافع الكامنة وسمات الشخصية لدى 
    )2003،أبو حمزة(.ضعاف السمع وعادى السمع من الجنسين

 :في األردن  )1993(دراسة الصباح -3

  .دراسة استطالعيةاالنسحاب االجتماعي لدى األطفال المعاقين  :عنوانب

التعرف على مستوى حدوث االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المعاقين عقليا وسمعيا  :هدف الدراسة
وبصريا وحركيا، والملتحقين بمراكز التربية الخاصة في مدينة عمان والتعرف على العالقة بين مستوى 

  .االنسحاب االجتماعي ومتغيرات نوع اإلعاقة ودرجة اإلعاقة والعمر والجنس

  المعاقين سمعياً طالبا وطالبة من ) 52(طفل معوق كان ضمنهم ) 300(العينة من  تألفت :عينة الدراسة
  .من اإلناث) 19(من الذكور و )33(

  .قامت الباحثة ببناء استبانه االنسحاب االجتماعي :أدوات الدراسة

ل أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى مستوى لحدوث االنسحاب االجتماعي كان لدى األطفا :نتائج الدراسة
كما بينت . المعوقين إعاقة عقلية ثم اإلعاقة السمعية يليها اإلعاقة البصرية و أخيرا اإلعاقة الحركية

النتائج فروقا ذات داللة إحصائية في سلوك االنسحاب االجتماعي تعود إلى متغيري نوع اإلعاقة ودرجة 
وق ذات داللة إحصائية في اإلعاقة، أما بالنسبة إلى متغيري عمر وجنس الطفل المعوق فلم توجد فر 

  .سلوك االنسحاب االجتماعي

 :في األردن )1996(دراسة الخطيب و الحديدي  -4

  .دراسة استطالعية الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين سمعيا في األردن: عنوانب
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معرفة ما إذا كانت الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين سمعيًا، التي تقدمها أدبيات  :هدف الدراسة
التربية الخاصة العالمية، تنطبق على األطفال المعوقين سمعيًا في األردن، وما إذا كانت هذه الخصائص 

  .تختلف باختالف متغيري العمر الزمني للطفل وشدة اإلعاقة السمعية

  .طفل وطفلة ملتحقين بمراكز األطفال المعوقين سمعياً ) 136(ونت عينة الدراسةتك :عينة الدراسة

  .قائمة الخصائص السيكولوجية من إعداد الباحث :أداة الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين  -  :نتائج الدراسة
  .سمعيًا تبعًا لمتغير العمر 

فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين سمعيا تبعا لمتغير وجود  - 
  .شدة اإلعاقة السمعية

الميل نحو التنافس، سهولة التأثر : وبينت النتائج أن أكثر الخصائص السيكولوجية قوة كانت - 
دودية االهتمامات ، المزاجية، باآلخرين، الخجل ، الميل إلى التملك، محدودية القدرة على التعليل ن مح

  .التعصب الفئوي

 :في اإلمارات )2000(دراسة عبد الفتاح -5

بعض الدالالت اإلكلينيكية العصابية واالنطواء لرسوم معينة من األطفال المعوقين : عنوانب

  .سمعيًا واألطفال العاديين

لعينة من األطفال ) االنطواء –العصابية (الوقوف على بعض الدالالت اإلكلينيكية  :هدف الدراسة
  .المعوقين سمعيًا 

  .طفًال عادي السمع) 54(أصمًا،) 51(تكونت العينة من :عينة الدراسة

  . اختباري الشخصية ورسم الرجل: أدوات الدراسة

والعاديين في االنطواء على اختباري الشخصية و وجود فروق دالة بين المعوقين سمعيًا : نتائج الدراسة
  .رسم الرجل لصالح عينة المعوقين سمعيا

 :في فلسطين )2002(دراسة األشقر - 6

  .بمحافظة غزة الخدمات المقدمة لألطفال الصم وعالقتها بسماتهم الشخصية: عنوانب 
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تلقي " معرفة أهم سمات الشخصية لألطفال الصم في ضوء بعض المتغيرات وهي :هدف الدراسة

  .الخدمات من قبل الجنس، العمر، العمر الزمني، المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة

طفًال وطفلة من األطفال المسجلين في مركز أطفالنا  167تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
  .للصم

  .قام الباحث ببناء مقياس لقياس أبعاد الشخصية لألطفال الصم: أدوات الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن سمة الخجل لدى العينة الكلية احتلت المرتبة األولى في ترتيب  :نتائج الدراسة
تلي ذلك في المرتبة الثانية سمة عدم الثقة %) 59,33(السمات حيث كان الوزن النسبي لها يساوي

ءت سمة التشتت وعدم االنتباه لتحتل المرتبة الثالثة حيث كان الوزن النسبي وجا%) 51,84(بالنفس
وجاءت سمة حب %) 39,44(أما سمة الخوف فقد احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي%) 44,1(لها

أما سمة الشك باآلخرين فقد احتلت المرتبة السادسة %) 38,83(النفس في المرتبة الخامسة بوزن نسبي
أما السمة %) 34,39(وجاءت سمة االنطواء لتحتل المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي) %35,33(بنسبة

  %) 31,04(األخيرة فكانت سمة الميل للعدوان بوزن نسبي

كما توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في سمة الخجل لصالح  -
 .اإلناث، حيث كان المتوسط لديهم أكثر من الذكور

  توجد فروق بين الذكور واإلناث في سمة االنطواء والسمات األخرىال -
سنة في ) 16- 12(سنة وبين ) 11-6(توجد فروق دالة إحصائيا بين العينتين العمريتين من -

 .سنة ) 11- 6(سمة االنطواء لصالح الفئة العمرية من 
  .ولم تظهر فروق في سمة الخجل وباقي السمات وبين الدرجة لكلية للسمات -

 :في األردن )2007(دراسة العائق- 7

  .من وجهة نظر معلميهم وأسرهم مشكالت الطالب المعوقين سمعياً : عنوانب

  . التعرف على مشكالت المعوقين سمعيا من وجهة نظر معلميهم وأسرهم :هدف الدراسة

طورت الباحثة أداة الدراسة المكونة من أربعة أبعاد رئيسية، وهي المشكالت االجتماعية، : أدوات الدراسة
  .، والمشكالت السلوكية واالنفعاليةاألكاديميةوالمشكالت التواصلية، والمشكالت 

أسرة من أسر ) 421(معلمة لألطفال المعوقين سمعيا و) 33(شملت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
  .وقين سمعيااألطفال المع
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أشارت نتائج الدراسة إلى ترتيب مشكالت المعوقين سمعيا من وجهة نظر معلميهم و  :نتائج الدراسة
: المشكالت األكاديمية، ثالثا: المشكالت السلوكية واالنفعالية، ثانيا: أسرهم كانت على الشكل التالي، أوال

  .المشكالت االجتماعية: المشكالت التواصلية، رابعا

 :في فلسطين )2011(كباجةدراسة - 8

التوافق النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى األطفال الصم بمحافظة قطاع : عنوانب

  .غزة

التعرف على مستوى التوافق النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى األطفال الصم : هدف الدراسة
  .بمحافظة قطاع غزة

من أولياء األمور األطفال الصم  في محافظة غزة وعدد من معلمي الصم الذين )324( :عينة الدراسة
  .معلماً )138(طبقت عليهم االستبانة 

  ).من إعداد الباحث(استخدم الباحث استبانه التوافق النفسي واستبانه سمات الشخصية  :أدوات الدراسة

واالنطواء والعدوانية تعزى لمتغير  وجود فروق ذات داللة إحصائية في الخجل - : نتائج الدراسة
  .وكانت الفروق لصالح الذكور من وجهة نظر أولياء األمور) ذكور وٕاناث(الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي والخجل واالنطواء والعدوانية تعزى لمتغير  - 
  .من وجهة نظر أولياء األمورومتغير وجود شخص معاق في األسرة ) كلية –جزئية (درجة اإلعاقة 

عدم وجود فروق في التوافق النفسي والخجل واالنطواء والعدوانية ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  - 
  .الجنس، والمرحلة التعليمية للمعلم وسنوات خبرة من وجهة نظر معلمي الصم
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  :الدراسات األجنبية

  نيويورك في )Kathryn & Meadow ,1990(دراسة كاثرين وميدو  - 1

Behavioral and Emotional problems of hearing impaired children  

  .المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى األطفال ضعاف السمع: عنوانب

  .دراسة المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى ضعاف السمع :هدف الدراسة

 12-5تلميذًا وتلميذة من ضعاف السمع وتتراوح أعمارهم بين ) 52(بلغت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
  .سنة

  .ةقائمة المشكالت السلوكية واالنفعالية إعداد الباحث: أدوات الدراسة

توصلت الدراسة إلي أن ضعاف السمع سواء أكانوا من البنين أو البنات يظهرون : نتائج الدراسة
في العدوان ، والميل إلى التدمير وٕان كان الذكور بدرجة أكبر في هذا الجانب ،  مشكالت سلوكية متمثلة

كما أنهم يعانون من الالمباالة ، و االتكالية، أما المشكالت االنفعالية فتتمثل في الخجل، والتوتر، 
  )2003،،أبو حمزة(.ومشاعر النقص، وعدم االتزان االنفعالي

   .في بوستن )Knutson and lansing,1990( دراسة كنستون والنسينج - 2

The relationship between communication problems and 

psychological difficulties in profound a acquired hearing loss  

العالقة بين مشكالت التواصل و ظهور المشكالت النفسية في الفقدان السمعي  :عنوانب

   المزمن

إلى العالقة بين مشكالت التواصل ومدى ظهور المشكالت النفسية لدى عينة من  التعرف :هدف الدراسة
  .ذوي الصم المزمن

  سنة)72- 22(من الصم تتراوح أعمارهم مابين ) 27(بلغت العينة  :عينة الدراسة

طبق الباحث بروفيل التواصل والعديد من االختبارات األخرى عن الوظائف النفسية : أدوات الدراسة
  .لقياس اآلثار النفسية لصعوبات التواصل مثل االكتئاب و االنطواء والقلق والعزلة النفسية  والتوافق

  .إن قصور التواصل لدى الصم يعود إلى حالة الصمم -  :نتائج الدراسة
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  ).2002عواد،( .واالنطواءب تظهر المشكالت النفسية لدى الصم بشكل مرتفع مثل االكتئا  - 

  .في بريطانيا )Arnold & Atkins,1991( دراسة أرنولد وأتكنس -3

The social and emotional adjustment of hearing impaired 

children integrated in primary schools  

  . في المدارس االبتدائية التوافق االجتماعي والعاطفي لألطفال المعوقين سمعياً : عنوانب

  .دراسة التكيف االجتماعي واالنفعالي لدى األطفال المعوقين سمعيًا في المدارس االبتدائية :هدف الدراسة

إلى جانب المجموعة ) صم وضعاف السمع(طفًال من المعوقين سمعيًا ) 46(تكونت من  :عينة الدراسة
  .سنوات) 10-6(الضابطة ، وتراوحت أعمار أفراد العينة ما بين 

لدراسة عدة أدوات منها دليل التوافق االجتماعي لبرستول واستبيان سلوك استخدمت ا :أدوات الدراسة
  .األطفال

كان من أهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة أنه رغم ارتفاع معدل سوء التكيف  :نتائج الدراسة
من االجتماعي واالنفعالي لدى ذوى اإلعاقة السمعية إال أنه لم يكن أكثر سوءًا من العاديين ، وكذلك 

نتائجها وجود تأثير كبير لإلعاقة على التكيف االجتماعي واالنفعالي لدى األطفال ذوى اإلعاقة السمعية 
كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بين . مما ينعكس بدوره على اتجاه الطفل نحو اآلخرين

سمعيًا وحثهم على االندماج  التكيف لدى األطفال ذوى اإلعاقة السمعية وتفهم اآلباء ألبنائهم المعاقين
اجتماعيًا مع اآلخرين ، وأن مشكالت األطفال ذوى اإلعاقة السمعية ذات طبيعة اجتماعية أكثر منها 
 .انفعالية ، وأنه يمكن التغلب عليها بتفهم اآلباء والمدرسين لطبيعة اإلعاقة وتأثيرها على شخصية المعاق

  )2003،،أبو حمزة(

  في هولندا) Eldik,1994( دراسة الدك - 5

Behavior problem with deaf dutch boys"" 

  .الصم الهولنديين المشكالت السلوكية لدى األطفال: عنوانب

  .معرفة المشكالت السلوكية لدى األطفال الصم والعاديين في نفس المرحلة العمرية :هدف الدراسة

  .سنة )11- 6(طفًال هولنديا أصم تقع أعمارهم مابين ) 41( :عينة الدراسة

  .مقابالت شخصية مع أولياء األمور -قوائم المشكالت الشخصية من إعداد اشنباخ :أدوات الدراسة
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إن األطفال الصم قد أظهروا مجموعة من السلوكيات الشاذة وغير السوية أكثر من  - : نتائج الدراسة
ضعف المهارات االجتماعية وبعض اللوازم الحركية ( لمرحلة العمرية تتمثل في أقرانهم العاديين في نفس ا

وضعف الثقة بالنفس، واضطرابات مرتبطة بسلوك األكل كالنهم أو فقدان الشهية ، باإلضافة إلى أنهم 
كما توصلت إلى أن . يعانون من اضطرابات عاطفية شديدة ، ولذلك فهم في حاجة إلى رعاية خاصة

  )2002عواد،.(ما يظهره األكبر سناً ألصغر سنًا يظهرون مشكالت سلوكية أكثر نسبيًا ماألوالد ا

  .في نيويورك )Musselman et al,1996(دراسة موسيلمان  - 6

The social adjustment of deaf adolescent in scgregated, Partially 

Integrated, and Mainstreamed settings  

–كليا (راهقين الصم في المدارس العامة والمعزولة االجتماعي لدى المالتكيف : عنوانب

  .)جزئيا

في المدارس العامة  المراهقين الصمهدفت الدراسة إلى معرفة التكيف االجتماعي لدى  :هدف الدراسة
  ).كليا وجزئيا(والمدارس المعزولة

طالبا في ) 15(زولة كليا، وطالبا في المدارس المع) 39(تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
  .طالبا سامعا) 88(طالبا في المدارس العامة و) 17(المدارس المعزولة جزئيا، و

  .مقياس السلوك التكيفي: أدوات الدراسة

أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب في المدارس المعزولة جزئيا أكثر تكيفا اجتماعيا من  :نتائج الدراسة
كليا، كما أن الطالب في المدارس العامة أكثر تكيفا اجتماعيا من الطالب  الطالب في المدارس المعزولة

وأظهرت النتائج عدم وجود أي اختالفات بين الطالب المعوقين . في المدارس المعزولة جزئيا أو كليا
  .سمعيا والسامعين في التكيف االجتماعي بغض النظر عن البدائل التربوية

  أمريكافي ) (Hayes et al ,1997وآ��ون ھ���دراسة  - 7

"Detection of Behavioral and Emotional problems in Deaf 

Children and Adolescents :Comparison of tow rating scales"  

دراسة : الكشف عن المشكالت االنفعالية والسلوكية لدى األطفال والمراهقين الصم: عنوانب

  .مقارنة لمقياسي تقدير
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ركزوا فيها على فحص المشكالت السلوكية واالنفعالية وسوء التوافق النفسي للصم  :هدف الدراسة
  .وخاصة فيما يتعلق بطرق التواصل المختلفة 

  .المشكالت االنفعالية والسلوكية  قائمتا: أدوات الدراسة

آلباء طفًال أصم أكملوا قائمتين أحدهما خاصة با) 84(وتكونت عينة الدراسة من آباء  :عينة الدراسة
  .والثانية تتعلق بسلوك الطفل

من األطفال الصم كانوا ضمن المعدل الطبيعي على %  40وتوصلت الدراسة إلى أن  :نتائج الدراسة
يعانون سوء التوافق االجتماعي ، وكشفت القائمة الخاصة باآلباء أن % 82وحوالي . قائمة سلوك الطفل

نفعالية أيضا بالرغم من أن األطفال الصم يستخدمون من األطفال لديهم مشكالت سلوكية وا% 70حوالي 
  .شارة ، و أيضا يستخدمون الكالملغة اإل

8 -  �� .�� �������� )(Polat,2003درا�� ��

"factors affecting psychosocial adjustment of deaf student"   

  .للطلبة الصمو االجتماعي النفسي  التكيفالعوامل المؤثرة في : عنوانب

التعرف على العوامل والمثيرات التي تؤثر على التكيف النفسي واالجتماعي للطلبة الصم : الدراسةهدف 
  .وتناولت الدراسة مجموعة متغيرات تؤثر على التكيف النفسي واالجتماعي للطلبة الصم 

ذاته محددة متغيرات خاصة بالطالب استبانه التكيف االجتماعي والنفسي للطلبة الصم ، :أدوات الدراسة
وخبرته التجريبية ، ومتغيرات خاصة بالوالدين ، ومتغيرات خاصة بالمدرسة ، ومتغيرات خاصة 

  )من إعداد الباحث(.بالمعلم

مدرسة ومن )34(طالبًا أصمًا مسجًال في الثانوية تم سحبهم من  )1097(تكونت من :عينة الدراسة
  .مدينة لتحقيق انتشار جغرافي واسع)24(

وجد عالقة بين درجة الفقدان السمعي والخصائص الشخصية والعمر عند حدوث الصمم،  :نتائج الدراسة
باإلضافة إلى العالقة اإليجابية بين التكيف النفسي واالجتماعي وبعض المثيرات المستقلة مثل استعمال 
السماعة الطبية ووضوح كالم الشخص  المخاطب واإلنجاز األكاديمي وطرق التواصل المستخدمة في 

  .المدرسة 

وتؤيد هذه الدراسة أن الصمم بحد ذاته ال يؤثر على التكيف النفسي واالجتماعي بقدر ما تؤثر العوامل 
  .البيئية المحيطة باألشخاص الصم
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إن اتجاهات اآلباء نحو أطفالهم الصم كان لها تأثير كبير على توافق أطفالهم النفسي من حيث  - 
يرات المدرسين المسؤوليات، واندماجهم مع اآلخرين، أكثر من تأثاالعتماد على أنفسهم وتحملهم لبعض 

  .نحو أطفالهم الصم

��ا )(Vanaldik et al,2004درا�� �������� - 9 .ھ�

Mental health problems of deaf Dutch children  

��ان�  .ل الصم الهولنديينالمشكالت االنفعالية والسلوكية لألطفا: �

  التعرف على المشكالت االنفعالية والسلوكية لألطفال الصم تبعا لمتغير العمر  :هدف الدراسة

  .سنة) 18-4(طفال أصما هولنديا، أعمارهم بين) 238(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

  .قائمة سلوك األطفال، دليل مقابل والدي الطفل األصم: أدوات الدراسة

من عينة الدراسة لديهم مشكالت انفعالية )% 41(سة إلى أن أشارت نتائج الدرا :نتائج الدراسة 
سنة أظهروا مشكالت ) 18 -12(الذين أعمارهم مابين  الصموذلك أظهرت النتائج أن األطفال . وسلوكية

  . سنة) 11-4(قلق واكتئاب وانطواء ، ومشكالت اجتماعية أكثر من األطفال ذوي األعمار 
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  :الدراسات السابقةتعقيب على : ثالثاً 

  :من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة تبين ما يلي

 : من حيث الموضوع و الهدف •
هناك دراسات تناولت الخصائص السيكولوجية والسمات الشخصية والتقبل االجتماعي والتوافق 

ودراسة عبد ) 1993(مثل دراسة علي) ضعاف السمع - الصم( النفسي لدى المعوقين سمعياً 
و دراسة موسيلمان   Arnold(1991)ودراسة أرنولند ) 2002(ودراسة األشقر ) 1996(النبي

Musselman(1996).  

   Eldik(1994)ايلديكدراسة ، Kathren(1990)، كاثرين )2007(العائقوحاولت دراسات كل من 
  .معرفة المشكالت السلوكية واالنفعالية للمعاقين سمعياً 

وحل مشكالتهم السلوكية  إلى تعديل وتوجيه المعوقين سمعياً ) 1992( األحمدوهدفت دراسة 
  .واالنفعالية 

ثر دمج المعاقين سمعيًا مع العاديين على درجة ض اآلخر من الدراسات حاول معرفة أأما البع
ومدى التكيف االجتماعي لديهم في  ،انتشار المشكالت النفسية واالجتماعية لدى المعاقين سمعياً 

  .    Musselman(1996)دراسة موسيلمانك لدمجمدارس ا

 Stienberg(1999)و دراسة ستينبرج) 2000(و دراسة عبد الفتاح) 1993(وحاولت دراسة الصباح
دراسة سمات  )2002(ودراسة األشقر) 2010(، ودراسة كباجة Kamath(1993)، ودراسة كاماث 

كما . عدوان والوحدة النفسية والخجلوخصائص محددة بشكل مباشر للمعاقين سمعيًا كاالنطواء وال
  .دراسة سمة الوحدة والعزلة في أماكن عمل الصم   Stienberg(1999)وهدفت دراسة ستينبرج

فهدفت لدراسة الخدمات المقدمة لألطفال المعوقين سمعيًا وعالقتها ) 2002(أما دراسة األشقر
  .بسماتهم الشخصية

كمشكالت سلوكية وانفعالية أو ) الخجل واالنطواء (وبذلك فإن الدراسات السابقة درست كل من 
أو كخصائص ، )2002(ودراسة األشقر ) 2011(كسمة من سمات الشخصية كدراسة كباجة

ويمكن أن نستدل على وجود سمة الخجل واالنطواء لدى )  1997(سيكولوجية كدراسة الخطيب 
من خالل نتائج الدراسات التي هدفت لمعرفة درجة التقبل االجتماعي والنفسي  المعاقين سمعياً 
  .للمعاقين سمعياً 
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 :من حيث العينة •
تعددت العينات التي تناولتها الدراسات السابقة فمنها من تناول في دراسته فئات األطفال المعاقين 

ساته على األطفال ومنهم من اقتصرت درا) 1992(أحمدكدراسة ) ضعاف السمع - صم( سمعياً 
ودراسة ) 2000(أو على األطفال الصم كدراسة عبد الفتاح) 1993(ضعاف السمع كدراسة علي

  )2002(األشقر
  ). 1996(ومنهم من تناولت عينته المراهقين المعاقين سمعيًا كدراسة عبد النبي

 فقد شملت عينتهم) 1997(، الخطيبHays(1997)ودراسة هايز) 2007(أما دراسة العائق
  .معلمو وأولياء أمور المعاقين سمعياً 

  

 :من حيث األدوات المستخدمة •
اختلفت األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة فمنها من استخدم استمارة تاريخ الحالة 

ودراسة كونير        ، ) 1993(واستمارة المقابلة الشخصية وبطاقة مالحظة المعلم كدراسة علي
دوات مختلفة لقياس السمات الشخصية والخصائص السلوكية واالنفعالية كما واستخدم الباحثون أ

، قوائم المشكالت الشخصية، قائمة السلوك ومنها قوائم المشكالت السلوكية لدى المعاقين سمعياً 
، بروفايل ستبانه االنطواء والخجل والعدوانالتكيفي،  استبانه االنطواء واالنسحاب االجتماعي، ا

 .القلق االجتماعي والعدوان و االكتئاب التواصل ومقاييس

 :من حيث نتائج الدراسات السابقة •
تباينت نتائج الدراسات السابقة في نتائجها وذلك بسبب اختالف األهداف المنشودة لكل دراسة، 

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط التالية
 .ذات طبيعة سلوكية أكثر منها انفعالية إن مشكالت المعاقين سمعياً  - 
أثر الفقدان السمعي يتمثل في العدوانية والقلق واالكتئاب والخوف من الفشل ،واإلحساس  - 

بالنقص ، وتقدير الذات المنخفض، وعدم القدرة على حل المشكالت، كما يتمثل بمشاعر 
 .غير ايجابية كالعزلة، والخجل، واالنطواء، والقلق

بير لإلعاقة السمعية على التكيف االنفعالي مما ينعكس بدوره على اتجاه وجود تأثير ك - 
 .المعاق سمعيًا نحو اآلخرين

 .قصور التواصل لدى الصم يعود لحالة الصمم - 
وجود عالقة عكسية بين تصورات الطالب الصم وضعاف السمع عن ذواتهم وبين تقبلهم  - 

 .االجتماعي ألقرانهم
 .السمعي والخصائص الشخصية والسيكولوجية وجود عالقة بين درجة الفقدان  - 
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 .وجود عالقة بين العمر عند حدوث الفقدان  السمعي والخصائص  الشخصية والسيكولوجية - 
 .ال توجد فروق دالة في الخصائص السيكولوجية للمعاقين سمعيًا تبعًا لمتغير العمر - 
قة سمعية، ثم إعاقة أعلى مستوى لحدوث االنطواء كان لدى المعوقين إعاقة حركية، ثم إعا - 

 .بصرية ،ثم إعاقة حركية 
 .سلوك االنطواء ينبأ بتقدير ذات سلبي لدى الصم - 
 .يوجد فروق دالة بين المعاقين سمعيًا والسامعين في سمة االنطواء لصالح المعاقين سمعياً  - 
توجد فروق دالة في سمات الخجل واالنطواء  والعدوان لدى الصم تعزى لمتغير الجنس  - 

أما في دراسة األشقر فقد توصلت أنه ال يوجد فروق في سمة االنطواء بين .ذكورلصالح ال
 .وأنه هناك فروق في سمة الخجل لصالح اإلناث الصم. الذكور واإلناث لدى األطفال الصم

بينما توجد فروق دالة في سمات العدوان واالنطواء والقلق لدى ضعاف السمع تعزى لمتغير   - 
نما توصلت دراسة أخرى أنه ال يوجد فروق دالة في سمة االنطواء بي. الجنس لصالح البنات

 .لدى المعاقين سمعيًا تعزى لمتغير عمر وجنس المعاق سمعياً 
ال توجد فروق في الخجل واالنطواء والعدوانية لدى الصم تعزى لمتغير درجة اإلعاقة ووجود  - 

ة في سمة االنطواء بينما بينت دراسة أخرى بأن هناك فروق دال. شخص أصم في األسرة
 .لدى المعاقين سمعيًا تعزى لمتغير درجة اإلعاقة

إن الصمم بحد ذاته ال يؤثر على الخصائص الشخصية والتكيف النفسي واالجتماعي بقدر  - 
  .ما تؤثر عوامل البيئة المحيطة بالشخص األصم

  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 :سوريا من حيث تعتبر هذه الدراسة أول دراسة في - 
)i(  شخصية للمعاقين سمعيًا لم تدرس سابقاً  سمتيدراسة 
)ii( سمتي الشخصية مقارنة)الصم ( اإلعاقة السمعية  بين فئتي) الخجل واالنطواء

 .في مرحلة المراهقة )وضعاف السمع

  :و من خالل إطالع الباحثة على الدراسات السابقة تمكنت الباحثة من 

 .ضوع و بلورة مشكلة البحث وتحديد أبعادهامعرفة واقع البحث في هذا المو  - 
االطالع على األطر النظرية والفروض التي اعتمدتها الدراسات السابقة والمسلمات التي  - 

 .تبنتها، والنتائج التي أوضحتها
 .التزود بالكثير من األفكار واألدوات واإلجراءات التي تساعد في تصميم أداة البحث - 
 .المصادر الهامةالتزود بالكثير من المراجع و  - 
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مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والمرتبطة بجوانب  - 
 .الدراسة

بلورة التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة، وتحديد بعض المتغيرات من خالل االطالع على  - 
 .التوصيات التي ذكرت الدراسات السابقة
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    

        منهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتها

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ....منهج الدراسةمنهج الدراسةمنهج الدراسةمنهج الدراسة    -أوال

        جمتمع الدراسة وعينتهاجمتمع الدراسة وعينتهاجمتمع الدراسة وعينتهاجمتمع الدراسة وعينتها    -ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

        ::::الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    تتتتااااووووأدأدأدأد        -ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

 ).إعداد الباحثة( سمة الخجلمقياس  -

 ).إعداد الباحثة(مقياس سمة االنطواء  -

        ....إجراءات تنفيذ الدراسةإجراءات تنفيذ الدراسةإجراءات تنفيذ الدراسةإجراءات تنفيذ الدراسة    -رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

        ....األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة احلاليةاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة احلاليةاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة احلاليةاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة احلالية    -خامساً خامساً خامساً خامساً 
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 ،واإلعداد ،من حيث الهدف) الخجل واالنطواءمقياسي (وأدواته وصفًا لمنهج الدراسة  الفصل الحالييتناول 
كذلك ووضع الدرجات، كما يتناول كيفية سحب عينة الدراسة و  ،وطرق التصحيح ،ومؤشرات الصدق والثبات

  .صف المتغيرات واإلجراءات التي اتُبعت في هذه الدراسة وكافة األساليب اإلحصائية التي استخدمت فيهاو 

  :منهج الدراسة -أوًال 
نمط :" بأنه ) 2003(اقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي عرفه عبيدات

الدراسة الذي يسهم بتزويدنا بالمعلومات الالزمة لتقدير وضع الظاهرة المدروسة تقديرًا موضوعيًا، ومن ثم 
اف للوصول إلى النتائج التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهد )كيفيًا وكمياً (تحليل هذه المعلومات وتفسيرها

  ).188ص،1997عبيدات،"(الدراسة المرجوة

  : الدراسة وعينتها مجتمع -ثانياً 
ضعاف السمع (تألف المجتمع األصلي للدراسة الحالية من جميع الطلبة المراهقين المعوقين سمعيًا    

 13(الموجودين حاليًا في المدارس والمراكز الحكومية في مدينة دمشق الذين تتراوح أعمارهم من ) والصم
. ادية والثانوية من الصف السابع حتى الصف الثالث الثانويالمرحلتين التعليميتين اإلعد يأ، )عاماً  19حتى 

حيث بلغت عدد مدارس ومراكز المجتمع األصلي للدراسة الحالية حسب إحصائيات وزارتي التربية والشؤون 
  : مركزًا ومدرسًة حكومية موزعًة على النحو اآلتي) 165(االجتماعية بـــــ

  عدد مدارس ومراكز المجتمع األصلي يبين ) 21(الجدول                      
  عدد مراكز الطلبة الصم      عدد المدارس الثانوية        عدد المدارس اإلعدادية    

            97                 66               2              
  ).3ص، 2013/2014،مديرية اإلعاقة(، )59-49، ص2013/2014الدليل اإلحصائي لوزارة التربية، (

ونظرًا لعدم وجود بيانات موثقة لدى وزارتي التربية والشؤون االجتماعية بعدد الطلبة المراهقين المعوقين 
سمعيًا ضعاف السمع والطلبة الصم في المراكز والمدارس اإلعدادية والثانوية في مدينة دمشق، قامت الباحثة 

من خالل زيارة جميع ) ضعاف السمع والصم(اً من الطلبة المراهقين المعوقين سمعي بحصر المجتمع األصلي
 ).26/11/2013(إلى) 5/11/2013(مدينة دمشق في الفترة الواقعة من المدارس والمراكز الحكومية في 

طالبًا ) 264(وبمساعدة المرشدين النفسين والتربويين في تلك المدارس والمراكز تم حصر المجتمع األصلي بــــ
طالبًا وطالبة من الطلبة الصم ) 80(طالبًا وطالبة من ضعاف السمع و )184(وطالبة، ينقسمون إلى 

  . مدرسًة ومركزاً ) 165(يتوزعون على 
طالبًا وطالبة من الطلبة المراهقين المعوقين ) 197(بلغت عينة الدراسة بـــ :عينة الدراسة - 1- 3

عينة االستطالعية وعينة الدراسة ال(وهم جميع أفراد المجتمع األصلي باستثناء ) ضعاف السمع والصم(سمعياً 



 منهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتها:                                                            :                                                            :                                                            :                                                            
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  يّبين توزع عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقة

  المجموع  إناث  ذكور

  20  54  

  52  143  

125  72  197  

  رس ا��
 	��ت ����

  

  توزع عدد أفراد عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقة

طالبًا وطالبة من المراهقين المعوقين 
  .مدرسة ومركزاً ) 165(والمدارس والمراكز المنتشر عليها والبالغ عددها بـــ

طالبًا وطالبة، والمدارس التي ) 27(
سحبت منها باستثناء معهد التربية الخاصة للصم الذي أعيد منه سحب بقية الطلبة الصم الموجودين فيه 
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والجدول الشكل اآلتي يوضحان توزع أفراد عينة الدراسة على متغيري الجنس ) السيكومترية ألدوات الدراسة

يّبين توزع عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقة

ذكور  عينة الدراسة

  34  الطلبة الصم

  91  الطلبة ضعاف السمع 

125  المجموع

رس ا��
 	��ت ����ا���) ا�درا	) وا��را�ز وا��د&%�$ص  �!ط!ع ��� ) 7(���ن ا��ودة إ�� ا����ق ر�م 
  

توزع عدد أفراد عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقة

  : الدراسةعينة  تحديد
  :لتحديد عينة الدراسة النهائية قامت الباحثة بالخطوات اآلتية

طالبًا وطالبة من المراهقين المعوقين ) 264(حصر المجتمع األصلي للدراسة الحالية والبالغ
والمدارس والمراكز المنتشر عليها والبالغ عددها بـــ) ضعاف السمع والصم

(استبعاد أفراد عينة الدراسة االستطالعية والبالغ عددها بـــ
سحبت منها باستثناء معهد التربية الخاصة للصم الذي أعيد منه سحب بقية الطلبة الصم الموجودين فيه 

  .لعينة الدراسة النهائية

ذ�ور ا��ث ذ�ور إ��ث ���ف
���ا

ا�م

	
ا������فاط� 	���ا���	ا 	���ا���	ا
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52

125
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السيكومترية ألدوات الدراسة
  :ودرجة اإلعاقة

يّبين توزع عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقة) 22(الجدول 

  

���ن ا��ودة إ�� ا����ق ر�م 

توزع عدد أفراد عينة الدراسة على متغيري الجنس ودرجة اإلعاقةيبين ) 1(الشكل  

تحديد خطوات - 2- 3
لتحديد عينة الدراسة النهائية قامت الباحثة بالخطوات اآلتية

حصر المجتمع األصلي للدراسة الحالية والبالغ - 1- 3-2
ضعاف السمع والصم(سمعياً 

استبعاد أفراد عينة الدراسة االستطالعية والبالغ عددها بـــ - 2- 3-2
سحبت منها باستثناء معهد التربية الخاصة للصم الذي أعيد منه سحب بقية الطلبة الصم الموجودين فيه 

لعينة الدراسة النهائية
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والبالغ عددها ) عينة الصدق والثبات(ترية ألدوات البحث استبعاد أفراد عينة الدراسة السيكوم - 3- 3-2
طالبًا وطالبة، والمدارس التي سحبت منها باستثناء معهد التربية الخاصة للصم وجمعية رعاية الصم ) 40(بـــ

  .والبكم اللذان أعيد منهما سحب بقية الطلبة الصم الموجودين فيهما لعينة الدراسة النهائية
) 54(طالبًا وطالبة من المراهقين المعوقين سمعيًا موزعين بـــ) 197(الدراسة الحالية بـــــــ تحديد عينة - 4- 3-2

  ").7"الملحق رقم(طالبًا وطالبة من المراهقين ضعاف السمع ) 143(طالبًا وطالبة من المراهقين الصم و
  :مبررات اختيار عينة الدراسة - 3- 3

 سمتيّ  ةكعينة لدراس )الصم وضعاف السمع( المعوقين سمعياً من أسباب اختيار الباحثة المراهقين 
  :ما يلي: )الخجل واالنطواء(الشخصية

من أكثر العوامل تأثيرًا على النمو اللغوي والنفسي واالجتماعي واعتباراها  اإلعاقة السمعية  طبيعة - 1- 3-3
  ).178ص،2003الزريقات،(لبة المعوقين سمعيًا والمعرفي وعلى جميع جوانب الشخصية لدى الط

الخجل (سمتّي الشخصية سمات الشخصية عامة و هتمت بدراسة اقلة الدراسات المحلية التي  - 2- 3-3
  .)ضعاف السمع والصم(لدى الطلبة المراهقين المعوقين سمعياً خاصة ) واالنطواء

  :الدراسة تاو أد -ثالثاً 
لدى  )الخجل واالنطواء( سمات الشخصيةهدف الدراسة الرئيس والمتمثل بالتعرف على بعض  لتحقيق

  : بإعداد األدوات اآلتية ةالباحث تقام دمشق مدينةالمراهقين المعوقين سمعيًا في 
 .الخجلسمة مقياس   - أ
 . االنطواءسمة مقياس   - ب

    :لهذه األدوات مفصلوفيما يلي عرض 

 
ً
  :اخلجلمسة مقياس –أوال

بعدة مراحل مُخططة ومنظمة بدقة وفق األصول العلمية ببناء وتصميم  مقياس سمة الخجلمر تصميم      
وسوف تقوم الباحثة بالحديث بشكل مفصل عن تلك وجميع تلك المراحل تؤسس للصدق البنيوي،  المقاييس
  :المراحل

 : للمقياستحديد الهدف العام واألهداف الفرعية   . أ
 . دمشق مدينةفي لمراهقين المعوقين سمعيًا ا سمة الخجل لدىتحديد درجة : للمقياسالهدف العام  •
 :تتمثل بما يلي: للمقياساألهداف الفرعية  •
 .تحديد درجة تفاعل المراهقين المعوقين سمعيًا مع اآلخرين ومدى مشاركتهم في المواقف االجتماعية .1
 .االجتماعيةتحديد درجة سعي المراهقين المعوقين سمعيًا نحو الحديث والتعبير عن الذات في المواقف  .2
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 .وعدم الثقة لديهم) المراهقين المعوقين سمعياً (تحديد درجة التردد لدى  .3

بإتباع الخطوات وعينة السلوك الممثلة  سمة الخجل مقياستعيين المجاالت الخاصة التي يتصدى لها   . ب
 :اآلتية

، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات بسمة الخجلتمت مراجعة األدبيات العلمية ذات العالقة  .1
ودراسة  :ومنهاين سمعيًا خاصة قالتي تناولت هذه السمة لدى المعوقين عامة والمعو العربية واألجنبية 

 كاثرين، ودراسة )2011(، ودراسة كباجة)2000(عبد الفتاح ، ودراسة)1996(الخطيب والحديدي
والمقاييس التي تضمنتها،  على هذه الدراسات ةالباحث تاطلع )Kathryn &Meadow,1990(وميدو

ها والجوانب تولمعرفة أهم المجاالت التي تناول ،وذلك للوقوف على ما انتهت إليه هذه الدراسات والبحوث
التربية الخاصة، والقياس  مجالفي  بآراء التربويين المتخصصين ةالباحث تالتي تغطيها، كما استرشد

 . المقياسلتحديد النقاط األساسية في بناء  ")5"الملحق رقم(النفسي، وعلم النفس
 المقياسمجاالت وانتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من مجاالت  ثالثةب المقياستم تحديد مجاالت  .2

 .)ال/ أحياناً / بنعم(مع مراعاة وضوح األلفاظ والكلمات ودقتها، كما تم تحديد بدائل اإلجابة 
 :  اآلتيةمن النقاط  المقياسبصورته األولية، حيث تكون  المقياستم وضع  .3
أم  المركز، واسم ، وعمره، وصفهوجنسه الطالب،معلومات عامة عن المفحوص، تتعلق بمعرفة اسم  •

 . افيه يتعلمالتي المدرسة 
  .وكيفية التعامل معه المقياسمقدمة توضح الهدف من  •
وبلغ العدد األولي لهذه البنود بطريقة إيجابية وسلبية  بنودهصيغت حيث  المقياسأسئلة مغلقة تشكل بنود  •

 .يبين توزع بنود المقياس على المجاالت التي يتضمنها) 1(والجدول رقم. بنداً ) 40(بــــ
  بصورته األولية سمة الخجل مقياسُيبين ) 1(جدول 

    م
  مجاالت المقياس

  سمة الخجلالصورة األولية لمقياس 

  العبارات السلبية  اإليجابيةالعبارات 
  9 - 1  12-11-10- 8- 7-6-5-4- 3- 2  مجال التفاعل والمشاركة االجتماعية  1
2  

  مجال الحديث والتعبير عن الذات
13-14-15 -16 -17-18-19 -21-

22-23-24 -25  
20-14  

3  
  مجال التردد وعدم الثقة

26-27-28 -30 -32-33-34 -36-
37-38-40  

29-31-35 -39 -  

  40  بنود المقياس  
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 :المحكمينالسادة على عدد من  سمة الخجل مقياسعرض  - ت
بعرضه على مجموعة محّكمين في الفترة ) Content validity(المقياستم التحقق من صدق محتوى     

وكان ") 5"الملحق رقم(محّكمين ) 10(يعددهم اإلجمال، )5/9/2013ولغاية  10/8/2013(بين  الواقعة
البنود للهدف العام  مالئمةهو بيان مالحظات المحّكمين لمدى ) الخجلسمة  مقياس(الهدف من تحكيم 
وقدم  .وضوح التعليمات من حيث المعنى واللغةمدى ، وقياس ما ُوضعت لقياسه، و للمقياسواألهداف الفرعية 

 فيها ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض البنود من حيث المعنى واللغة،بينوا المحّكمون مالحظاتهم التي 
وقامت الباحثة نتيجة لذلك وتغيير بدائل اإلجابة من بدائل ثالثية إلى بدائل خماسية،  وحذف بعضها اآلخر،

وحذف البنود التي نالت  ").2"الجدول ( بتعديل جميع البنود والعبارات التي طلب السادة المحكمين تعديلها
  ).3(بينهم كما يظهر في جدول قليلة على نسبة اتفاق 

  .وفقًا آلراء السادة المحّكمين سمة الخجليبين أمثلة لبعض البنود التي تم إجراء التعديالت عليها في مقياس ) 2(الجدول 

  العبارات بعد التعديل  قبل التعديلالعبارات 

 .أرغب في االبتعاد عن الناس وعدم مقابلتهم  .أميل نحو االبتعاد عن الناس

  .بعمل في حضور اآلخرينأرتجف أثناء قيامي   اآلخرينأرتجف مع 

  .أشعر باإلرباك عندما يقدمني أحد ألناس جدد  أرتبك كثيرًا عند مقابلة الناس

  التي تم حذفها والبنود  سمة الخجلن نسبة اتفاق المحكمين على كل بند من بنود مقياس بيّ يُ ) 3(الجدول رقم 


�رة ���س ��   �ھل ا
�����  و��ت 

  

�رة ���س �� �ھل ا

�����و��ت   
  


�رة ���س �� �ھل ا
�����  و��ت 

  ����    م
�� إ���� 

	
 ��  
����  ����    م  

 ����
�� إ

	
 �� 

����  ����    م 
 ����

�� إ
	
 �� 

����  

 0 2 7 ت  29  1  0  9 ت  15  0  1  9  ت  1

%  90  10  0  % 90  0  10  % 70 20 0 

 0 2 8 ت  30  0  2  8 ت  16  0  1  9 ت  2

% 90  10  0  % 80  20  0  % 80 20 0 

 6 2 2 ت  31  1  2  7 ت  17  0  3  7 ت  3

% 70  30  0  % 70  20  10  % 20 20 60 

 0 1 9 ت  32  1  1  8 ت  18  0  0  10 ت  4

% 100  0  0  % 80  10  10  % 90 10 0 

 1 0 9 ت  33 0 0 10 ت  19  6  2  2 ت  5

% 20  20  60  % 100 0 0 % 90 0 10 

 0 2 8 ت  34 0 2 8 ت  20  0  0  10 ت  6

% 100  0  0  % 80 20 0 % 80 20 0 

 0 1 9 ت  35 0 2 8 ت  21  0  1  9 ت  7

% 90  10  0  % 80 20 0 % 90 10 0 

 1 1 8 ت  36 1 1 8 ت  22  0  0  10 ت  8

% 100  0  0  % 80 10 10 %  80 10 10 
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 1 2 7 ت  37 1 2 7 ت  23 0 0 10 ت  9

% 100 0 0 % 70 20 10 % 70 20 10 

 0 0 10 ت  38 0 0 10 ت  24 0 2 8 ت  10

% 80 20 0 % 100 0 0 % 100 0 0 

 6 2 2 ت  39 0 0 10 ت  25 8 1 1 ت  11

% 10 10 80 % 100 0 0 % 20 20 60 

  7  2  1 ت  40 0 2 8 ت  26 1 1 8 ت  12

% 80 10 10 % 80 20 0 % 10  20  70  

          5 4 1 ت  27 1 2 7 ت  13

% 70 20 10 % 10 40 50        

          1 1 8 ت  28 0 0 10 ت  14

% 100 0 0 % 80 10 10        

، يتوزع على ثالثة اً بند) 34(إجراء التعديالت التي طلبها السادة المحكمين أصبح المقياس يتكون من وبعد
  :مجاالت على النحو اآلتي

 .بنود) 10(التفاعل والمشاركة االجتماعية ويتألف من مجال - 
 .اً بند) 13(مجال الحديث والتعبير عن الذات ويتألف من - 
 .بنداً  )11(ويتألف منمجال التردد وعدم الثقة  - 
  )قليلة جداً / قليلة / متوسطة / كبيرة / بدرجة كبيرة جداً :(بدائل إجابة خماسية - 

عرض المقياس على ونظرًا ألن جزءًا من عينة البحث تتضمن عددًا من المراهقين الصم، قامت الباحثة ب
في الفترة ")6"الملحق رقم(محكمين  خمسةوعددهم  مجموعة من المختصين بترجمة لغة اإلشارة الوصفية

وذلك للتأكد من مدى إمكانية ترجمة بنود مقياس سمة ) 26/9/2013ولغاية  22/9/2013(الواقعة من
) 3(، وعدم إمكانية ترجمةدبن) 31(اتفق جميع المحكمين على إمكانية ترجمة حيث  ،الخجل للطلبة الصم

 الملحق()31- 25- 24(وهي العبارات التي تحمل األرقام  ،استبعادهاتم نتيجة لذلك و  .بنود من بنود المقياس
  .بنداً ) 31(وبذلك أصبح عدد بنود المقياس بصورته النهائية )."1"رقم
  :الدراسة االستطالعية  . ت

) 27(على عينة استطالعية مكونة من سمة الخجل مقياسبتطبيق  ةالباحث تالتحكيم قامبعد االنتهاء من 
العينة بطريقة  واوهي غير عينة الدراسة األساسية، اختير . المراهقين المعوقين سمعياً  لبةالططالبًا وطالبة من 

توزع أفراد العينة ) 4(وُيظهر الجدول )7/10/2013(ولغاية )1/10/2013(بين في الفترة الواقعة  العرضية
  .والمراكز التي اختيرت منها المدارسعلى  االستطالعية

  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة االستطالعيةيبين ) 4(الجدول
   	��
ا���ارس وا���ا�� ا��� ا����ت 

���� �!  ا�"��� ا

 �ا����#
 �  ا��را!�

  ا�()  '"	ف ا�%�$

  إ-	ث  ذ�*ر  إ-	ث  ذ�*ر

()�	. �
"�� ا���.�� ا�0	/  � #�0
  -  -  5  5  
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��1

�ر!� ر!�ن ا��  �  -  -  -  2  إ��اد3

�
�ر!� !"� .5 ر.�"  �  -  -  2  - إ��اد3


�ر!� ا.5 ز3�ون  �  -  -  -  2 إ��اد3

�  -  -  2  - إ��اد3�  ا.5 ا����7 
�ر!


�ر!� ا.5 �#�ون  �  -   -  -  1 إ��اد3

��8	س ا�"�	د 
�ر!  �3*-	9  2  -  -  -  

�-*3�  .�ر ا��53 ا�;�ال 
�ر!	2 9  -  -  -  

 �-*3�  أ!"� �8� هللا
�ر!	2  - 9  -  -  

�-*3�  A�ل @	روق ا�3�1< 
�ر!	2  - 9  -  -  

  10  17  ا���C*ع

���� �!� ا��"#� �#Dع ا�*�C27  ا��  

للطلبة وكان الهدف من الدراسة االستطالعية التأكد من مناسبة البنود للتطبيق ووضوح العبارات بالنسبة    
حيث ُطلَب من أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة عن بنود  )وضعاف السمع الصم(المراهقين سمعيًا 

أن يضعوا ) لغة اإلشارة فيأخصائيين  تطبيق مقياس سمة الخجل على الطلبة الصمساعد في ( المقياس
وتوصلت الباحثة من .إشارة إلى جانب كل بندًا يجدون صعوبة أو غموضًا في فهمه أو في اإلجابة عليه

  :إلى ما يلي االستطالعيةالدراسة خالل 
 .المعوقين سمعياً  الواضحة للطلبةتعديل بعض العبارات غير  - 
على الطلبة الصم من قبل شخص واحد ملم بترجمة لغة اإلشارة  سمة الخجلضرورة تطبيق مقياس  - 

 .الطلبةالوصفية، حتى تكون التعليمات موحدة لجميع 
 .دقيقة) 40(تطبيق المقياس  متوسطيستغرق  - 
  .على الطلبة الصم البصرية عند تطبيق المقياس توفير قاعة صفية خالية من المشتتاتضرورة  - 

  :  وثباته المقياسدراسة صدق  - ث
بطريقة ت على عينة اختير  تطبيقه، من خالل عدة في أشكال سمة الخجل مقياستم حساب صدق وثبات 

وهي غير عينة الدراسة  معوقين سمعيًا،من الطلبة ال طالبًا وطالبة) 40(عددهم اإلجمالي بلغ ، عشوائية
ولغاية  13/10/2013(وذلك في الفترة الواقعة بينوغير العينة االستطالعية السابقة، األساسية، 

على  ونوع اإلعاقة متغير الجنس علىتوزع عينة الصدق والثبات ) 5(وُيظهر الجدول، )20/10/2013
  : النحو اآلتي

  
  لعينة الصدق والثبات ةالديمغرافي خصائصاليبين ) 5(الجدول

 	��
ا���ارس وا��"	ھ� ا��� ا����ت 
� ا�(�ق وا�8F	ت���  

 �ا����#
 �  ا��را!�

  ا�()  '"	ف ا�%�$

  إ-	ث  ذ�*ر  إ-	ث  ذ�*ر

(D8ا�() وا� �3	�� ر�"�A  � #�0
  -  -  4  4  

G1
�. ()#� �
"�� ا���.�� ا�0	/  � #�0
  -  -  4  4  
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�ر!� أ.* ��	ن ا��*���ي  �  -  -  -  2  إ��اد3


�ر!� .�ر ا��53 ا�;�ال  �  -  -  -  1 إ��اد3

53��I 53�ن ا�	ھ�. �
�ر!  �  -  -  -  2 إ��اد3

 �53�1 16
�ر!�  �  -  -  -  3 إ��اد3

� - -  1  - إ��اد3�  ا.5 ا����7 
�ر!

 �
��< ا�"	J�ي
�ر!  � - -  2  - إ��اد3

 � - -  2  - إ��اد3�  ا!"� �8� هللا
�ر!

 �-*3�  5ا�"8	!��
�ر!	3  -  9  - - 

�-*3�  ا��1�اء .�	ت 
�ر!	1  - 9  - - 

�-*3�  ا��*-%� ز53 ا�"	.�53 
�ر!	2  - 9  - - 


�ر!� �%5 ا��0اط  �3*-	9 1  -  - - 


��M ��� ا��53  �
�ر!  �3*-	9 2  -  - - 


�ر!� 3"�*ب ا��D�ي  �3*-	9 2  -  - - 

  16  24  ا���C*ع

 �#Dع ا�*�Cتا��	8Fق وا��ا�( ���"�  40  

 ): الصدق التكويني(الصدق البنيوي  −
  :اآلتيةمن خالل القيام باإلجراءات  سمة الخجل مقياستم حساب الصدق البنيوي ل   
مع المجاالت األخرى ومع  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل مجال من مجاالت  •

                  . يوضح ذلك) 6(والجدول . الدرجة الكلية
  .الدرجة الكلية معمع المجاالت األخرى و  سمة الخجل مقياسكل مجال من مجاالت  طُيبّين معامل ارتبا) 6(الجدول 

ت ا����	س	C
  
 �ا��7	�O وا��1	ر�

���	��A  ا

 5�ا�Q�P3 وا��"��8 
  ا�Rات

��Fم ا����   ا���دد و�#Dا� �Aر�ا�
  �#���	س

���	��A 0.87**  0.93** 0.45** 1 ا��7	�O وا��1	ر�� ا

 0.80**  0.50** 1  ا�Q�P3 وا��"��8 �5 ا�Rات

��Fم ا��� 0.90** 1    ا���دد و

   0.05دال عند مستوى داللة (*)   -0.01دال عند مستوى داللة (**)   

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين المجاالت مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية في 
مما يشير إلى أن هذه المجاالت مرتبطة ) 0.01(كانت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  المقياسهذا 

  . االتساق الداخلي الذي يتطلبه الصدق البنيويمع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية، وهذا يؤكد 
، كما موّضح في قياسللممع الدرجة الكلية  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود  •

 ). 7(الجدول 
  .ودرجته الكلية سمة الخجلمقياس يبّين معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود ) 7(الجدول

رقم 
  البند

معامل ارتباط 
  بيرسون

معامل ارتباط   رقم البند  القرار
  بيرسون

رقم   القرار
  البند

معامل ارتباط 
  بيرسون

  القرار

  دال  0.61**  23  دال  0.66**  12  دال  0.59**  1

 دال  0.69**  24  دال  0.74**  13 دال  0.52**  2
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 دال  0.65**  25  دال  0.67**  14 دال  0.61**  3

 دال  0.44*  26  دال  0.69**  15 دال  0.70**  4

0.70**  16 دال  0.69**  5  دال  0.63**  27 دال 

0.62**  17 دال  0.53**  6  دال  0.54**  28 دال 

0.56**  18 دال  0.45*  7  دال  0.61**  29 دال 

0.51**  19 دال  0.61**  8  دال  0.70**  30 دال 

 دال  0.62**  31 دال  0.62**  20 دال  0.66**  9

      دال  0.59**  21 دال  0.61**  10

      دال  0.52**  22 دال  0.68**  11

  0,05دال عند مستوى داللة  (*)–0,01دال عند مستوى داللة ) **(

، وهذه للمقياسمع الدرجة الكلية  المقياسوجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود  )7(يتبين من الجدول 
جيد بين  يتصف باتساق داخلي سمة الخجل مقياسمما يشير إلى أن  .االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً 

  .، وهذا يدل على صدقه البنيويالبنود والدرجة الكلية للمقياس
  :على النحو اآلتي قتينيبطر  ابهسح تم سمة الخجل مقياسأما ثبات 

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعينة نفسها باستخدام : ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ •
 .نتائج معامالت الثبات )8(وفيما يلي يبّين الجدول . معادلة ألفا كرونباخ

  ودرجته الكلية سمة الخجلمقياس ُيبّين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت ) 8(الجدول  
ت 	C
� ا����	س�#Dا� S�Aخ  ودر	و-8�� 	أ�7  

O�� وا��1	ر�� ا��7	��	��Aا  0.72  

P3�Q5 وا��"��8 ا��ا�Rات   0.87 

� و��م ا���دد�Fا�  0.75 

 ��#Dا� �Aر�سا�	0.90  �#��� 

 للمقياساالتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للدرجة الكلية  تيتضح من الجدول السابق أن معامال   
في ) 0.72(تراوحت معامالت الثبات بين فقد  المقياسأما مجاالت وهي درجة عالية وجيدة، ) 0.90( تبلغ

وهي أيضًا  الحديث والتعبير عن الذات في مجال) 0.87(إلى ) التفاعل والمشاركة االجتماعية(مجال إلى 
 .  ألغراض الدراسة جيدة ومقبولةمعامالت ثبات 

على العينة  سمة الخجل مقياسباستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة ل ةالباحث تقام: الثبات باإلعادة •
للمرة الثانية على العينة نفسها بعد مضي  المقياسثم أعيد تطبيق  )13/10/2013(نفسها وذلك بتاريخ 

، وجرى استخراج معامالت الثبات لمجاالت )27/10/2013(وذلك بتاريخ  أسبوعين من التطبيق األول
  ). 9(بين التطبيق األول والثاني كما في الجدولاالرتباط عن طريق حساب معامل  ودرجته الكلية المقياس
  .ودرجته الكلية سمة الخجلمقياس ُيبّين الثبات بطريقة الثبات باإلعادة لمجاالت  )9(الجدول 

ت 	C
� ا����	س�#Dا� S�Aدة  ودر	�V	. ت	8Fا�  

O�� وا��1	ر�� ا��7	��	��Aا  **0.87  
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P3�Q5 وا��"��8 ا��ا�Rات   **0.85 

� و��م ا���دد�Fا�  **0.81  

�Aر�ا� ��#Dس ا�	���#�  **0.92  

 (**) ��
%�*ى د ���  0.01دال 

أما ) 0.92(بلغت  للمقياس يالحظ أن معامالت ثبات اإلعادة للدرجة الكلية) 9(بالنظر إلى الجدول    
في ) 0.87(إلى  التردد وعدم الثقة في مجال)0.81(تراوحت بين  المقياسمعامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 

  .  ، وهذه المعامالت تعتبر جيدة ألغراض الدراسةالتفاعل والمشاركة االجتماعية مجال
يتصف بدرجة جيد من الصدق والثبات تجعله صالحًا لالستخدام  سمة الخجل مقياسضح مما سبق أن يتّ    

  .ةالحالي للدراسةكأداة 
  :   )1(في صورته النهائية وكيفية تصحيح درجاته مقياس سمة الخجلإخراج  -ج
وبدائل ") 10"الجدول رقم(على ثالثة مجاالت  ،موزعةاً بند) 31(بــــ الخجلسمة مقياس عدد بنود بلغت   

إذا  خمسة درجاتحيث يعطى الطالب ) قليلة جداً /قليلة/ متوسطة/ كبيرة/بدرجة كبيرة جداً (بـــــ خماسيةإجابة 
وثالث ، )كبيرة(درجةعلى البند بــإذا كانت إجابته  وأربع درجات، )كبيرة جداً (بدرجة على البند  كانت إجابته

) قليلة(ودرجتان إذا كانت إجابته على البند بــدرجة ) متوسطة(درجات إذا كانت إجابته على البند بـــدرجة 
، هذا بالنسبة للبنود اإليجابية والعكس صحيح )قليلة جداً (ودرجة واحدة إذا كانت إجابته على البند بــــدرجة

عند إجابته  المعوق سمعياً على درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب وبذلك تكون أ،بالنسبة للبنود السلبية
، وهي تشير إلى المعوق سمعيًا يعاني من درجة درجة )155=5×31( مقياس سمة الخجلعلى جميع بنود 
على جميع بنود  إجابتهعند  المعوق سمعياً يحصل عليها الطالب يمكن أن دنى درجة أو  .عالية من الخجل

، وهي تشير إلى أن المعوق سمعيًا يعاني من درجة بسيطة جدًا من درجة) 31=1×31(مقياس سمة الخجل 
على المجاالت التي يتضمنها في صورته  سمة الخجلوالجدول اآلتي يوضح توزع بنود مقياس الخجل،
  . النهائية

  في صورته النهائية سمة الخجل مقياسُيبين ) 10(جدول 
ت ا����	س  م	C

ا	���رات   ���  ا	���رات ا	����
  ا��

ا%$���!�	 وا�#�ر�	 ا�"�!ل  1  2-3 -4-5-6 -7-9-10          1-8  


�ر ا'د�ث  2��اذات !ن وا  11-12 -13-14-15 -16-18-19-20   17  

ا(�	 و!دم ا�ردد  3  21-22 -23-25-26 -27-28-29-30 -31  24  

                                                           
1


 %ور�, ا����$�) 	�) ا�&+ل  !ط!ع ��� �(��س �) 2(���ن ا��ودة إ�� ا����ق ر�م  --  
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  31  بنود المقياس  

 لىع الدراسةتم إعطاء إجابات أفراد عينة .المعوقين سمعياً  سمة الخجل لدى المراهقينلتحديد درجة و 
/ درجات 4=كبيرة/ درجات 5=كبيرة جداً (قيمًا متدرجة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي  مقياس سمة الخجل

  :طول الفئة على النحو اآلتي حسبت ثم)درجة 1=قليلة جداً / درجتان 2=قليلة/ درجات 3=متوسطة
 ).4=1- 5(بر قيمة في المقياس من أصغر قيمة حساب المدى وذلك بطرح أك - 

 )5(على أكبر قيمة في المقياس وهي ) 4(حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو  - 

 ).طول الفئة( 0.8=  5÷  4                     

، وذلك للحصول على الفئة )1(إلى أصغر قسمة في المقياس وهي ) 0.8( يإضافة طول الفئة وه - 
، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة األولى، )1.8 - 1(األولى، لذا كانت الفئة األولى من 

  .وذلك للحصول على الفئة الثانية وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة
إلجابات أفراد عينة  الرتبية يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابيةواستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي 

  :كما هو مبين في الجدول اآلتي الدراسة
  ودرجة التقدير الموافقة لها)الرتبي(فئات قيم المتوسط الحسابييبين ) 11(الجدول             

�.	%Qا� X!*ا��� (�Y ت	Z@ �8�3 @� ا]داة  ا����ا���  

4.21 – 5   �Aاً در�A ��8ة�  

� ���8ة  4.20 – 3.41Aدر  

2.61 – 3.40  � !*�
 �Aدر  

1.81 – 2.60  �#�#Y �Aدر  

� A�اً   1.8 – 1#�#Y �Aدر  

        : : : : االنطواءاالنطواءاالنطواءاالنطواءمسة مسة مسة مسة مقياس مقياس مقياس مقياس –ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا 
بعدة مراحل مُخططة ومنظمة بدقة وفق األصول العلمية ببناء وتصميم  االنطواءمقياس سمة مر تصميم      

وسوف تقوم الباحثة قبل أن تظهر الصورة النهائية له، وجميع تلك المراحل تؤسس للصدق البنيوي،  المقاييس
  :بالحديث بشكل مفصل عن تلك المراحل

 : تحديد الهدف العام واألهداف الفرعية للمقياس  . أ
 . دمشق مدينةلدى المراهقين المعوقين سمعيًا في  االنطواءتحديد درجة سمة : للمقياسالهدف العام  •
 :تتمثل بما يلي: للمقياساألهداف الفرعية  •

 .المراهقين المعوقين سمعيًا في العزلة والعيش في عالم خاصلدى رغبة التحديد درجة  .1
  .تحديد درجة ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية لدى المراهقين المعوقين سمعياً  .2
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بإتباع وعينة السلوك الممثلة  االنطواءسمة  مقياستعيين المجاالت الخاصة التي يتصدى لها   . ب
 :الخطوات اآلتية

، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات االنطواءتمت مراجعة األدبيات العلمية ذات العالقة بسمة  .1
دراسة : ين سمعيًا خاصة ومنهاقالعربية واألجنبية التي تناولت هذه السمة لدى المعوقين عامة والمعو 

 Hayesھ	�3، ودراسة )2007(العائق دراسةو ،)2004(الكاشف، ودراسة )2000(عبدالفتاح

حيث .)(Vanaldik 2004فانيلديكودراسة ) Steinberg et al ,1999(ستينبيرجودراسة ، )(1997
والمقاييس التي تضمنتها، وذلك للوقوف على ما انتهت إليه هذه  اطلعت الباحثة على هذه الدراسات

ولمعرفة أهم المجاالت التي تناولتها والجوانب التي تغطيها، كما استرشدت الباحثة الدراسات والبحوث، 
") 5"الملحق رقم(في مجال التربية الخاصة، والقياس النفسي، وعلم النفس بآراء التربويين المتخصصين

 .  لتحديد النقاط األساسية في بناء المقياس
من البنود تغطي كل مجال من مجاالت المقياس مع وانتقاء عينة  بمجالينتم تحديد مجاالت المقياس  .2

 ).ال/ أحياناً / بنعم(مراعاة وضوح األلفاظ والكلمات ودقتها، كما تم تحديد بدائل اإلجابة 
 :  اآلتيةمن النقاط  المقياسبصورته األولية، حيث تكون  المقياس تم وضع .3
المركزأم ، واسم مره، وصفه، وعوجنسه الطالب،معلومات عامة عن المفحوص، تتعلق بمعرفة اسم  •

 . افيه يتعلمالتي المدرسة 
  .وكيفية التعامل معه المقياسمقدمة توضح الهدف من  •
المقياس حيث صيغت بنوده بطريقة إيجابية وسلبية وبلغ العدد األولي لهذه البنود أسئلة مغلقة تشكل بنود  •

 .على المجاالت التي يتضمنها االنطواءمقياس سمة ن توزع بنود يبيّ ) 12(والجدول . بنداً ) 33(بــــ
  بصورته األولية االنطواءسمة  مقياسُيبين ) 12(جدول 

    م
  مقياس االنطواءمجاالت 

  االنطواءسمة الصورة األولية لمقياس 

  العبارات السلبية  العبارات اإليجابية 
-13-11- 10- 9- 8- 7-6-5-4- 3- 1  الرغبة في العزلة والعيش في عالم خاص  1

14-15-16  
        2 -12  

ضعف التواصل ومواجهة المواقف   2
  االجتماعية

17-19-20 -21 -23-24-25 -26-27-
28-31-33  

18-22-29 -
30-32  

  33  مقياس سمة االنطواءبنود   

 :المحكمينالسادة على عدد من  االنطواءسمة  مقياسعرض  - ت
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بعرضه على مجموعة محّكمين في الفترة ) Content validity(المقياس تم التحقق من صدق محتوى     
، وهم نفس محكمي محّكمين) 10(ي ، عددهم اإلجمال)5/9/2013ولغاية  10/8/2013(بين  الواقعة

هو بيان مالحظات ) االنطواءسمة  مقياس(وكان الهدف من تحكيم ") 5"الملحق رقم(مقياس سمة الخجل
ما ل هاقياسمدى ، و لمقياس سمة االنطواءالبنود للهدف العام واألهداف الفرعية  مالئمةالمحّكمين لمدى 
وقدم المحّكمون مالحظاتهم التي .والصياغة وضوح التعليمات من حيث المعنى واللغةمدى ُوضعت لقياسه، و 

ئل وحذف بعضها اآلخر، وتغيير بدا ،والعبارات فيها ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض البنودبينوا 
اإلجابة من بدائل ثالثية إلى بدائل خماسية، وقامت الباحثة نتيجة لذلك بتعديل جميع البنود والعبارات التي 

البنود التي نالت على نسبة اتفاق قليلة بينهم كما  توحذف"). 13"الجدول (طلب السادة المحكمين تعديلها 
  ).14(ر في جدول يظهُ 

وفقًا آلراء السادة  االنطواءسمة يبين أمثلة لبعض البنود التي تم إجراء التعديالت عليها في مقياس ) 13(الجدول 
  .المحّكمين

  العبارات بعد التعديل  قبل التعديلالعبارات 

  .أرغب بالجلوس بمفردي  .أجلس بمفردي

  .الناس ال يستحقون االحترام .أن احترمهمأنظر للناس بأنهم ال يستحقون 

  .أشعر بالوحدة حتى بوجود اآلخرين .الناسينتابني شعور بالوحدة حتى بوجود 

أتضايق عندما ُيطلُب مني مشاركة اآلخرين في  .مشاركة اآلخرين في نشاطاتهمبأتضايق 
  .نشاطاتهم

  .أرفض المشاركة في المناسبات والحفالت .أرفض المشاركة في المناسبات والحفالت

  .أشعر بالسعادة عند ما أناقش اآلخرين .بالفرح والسعادة مناقشة اآلخرين تشعرني

  .بالخطأ عندما أخطئ أعترف .أميل إلى االعتراف بالخطأ

  
  التي تم حذفها والبنود  االنطواءُيبّين نسبة اتفاق المحكمين على كل بند من بنود مقياس سمة ) 14(الجدول رقم 


�رة ���س ��   �ھل ا
�����  و��ت 

  

�رة ����س �� ھل ا

�����  و��ت 
  


�رة ���س �� �ھل ا
�����  و��ت 

  ����    م
�� إ���� 

	
 ��  
����  ����    م  

 ����
�� إ

	
 �� 

����  ����    م 
 ����

�� إ
	
 �� 

����  

1  
  1  1  8  ت

12  
  0  0  10 ت

23  
 0 2 8 ت

%  80  10  10  % 100  0  0  % 80 20 0 

2  
  0  0  10 ت

13  
  9  1  0 ت

24  
 0 2 8 ت

% 100  0  0  % 0  10  90  % 80 20 0 

 0 2 8 ت  25  1  2  7 ت  14  1  2  7 ت  3
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% 70  20  10  % 70  20  10  % 80 20 0 

4  
  0  0  10 ت

15  
  1  1  8 ت

26  
 0 1 9 ت

% 100  0  0  % 80  10  10  % 90 10 0 

5  
  0  2  8 ت

16  
 0 0 10 ت

27  
 1 0 9 ت

% 80  20  0  % 100 0 0 % 90 0 10 

6  
  0  0  10 ت

17  
 0 2 8 ت

28  
 0 2 8 ت

% 100  0  0  % 80 20 0 % 80 20 0 

7  
  0  1  9 ت

18  
 8 2 0 ت

29  
 0 1 9 ت

% 90  10  0  % 0 20 80 % 90 10 0 

8  
  1  0  9 ت

19  
 1 1 8 ت

30  
 1 1 8 ت

% 90  0  10  % 80 10 10 %  80 10 10 

9  
 0 0 10 ت

20  
 1 2 7 ت

31  
 1 2 7 ت

% 100 0 0 % 70 20 10 % 70 20 10 

10  
 0 2 8 ت

21  
 0 0 10 ت

32  
 0 0 10 ت

% 80 20 0 % 100 0 0 % 100 0 0 

11  
 0 1 9 ت

22  
 0 0 10 ت

33  
 9 1 0 ت

% 90 10 0 % 100 0 0 % 0 10 90 

بندًا، يتوزع ) 30(يتكون من مقياس سمة االنطواءإجراء التعديالت التي طلبها السادة المحكمين أصبح  وبعد
  :على النحو اآلتي مجالينعلى 
 .بنداً )15(ويتألف من الرغبة في العزلة والعيش في عالم خاص، مجال - 
 .بنداً ) 15(ويتألف من ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية، مجال - 
  )قليلة جداً / قليلة / متوسطة / كبيرة / بدرجة كبيرة جداً :(بدائل إجابة خماسية - 

عرض المقياس ، قامت الباحثة ب )ضعاف السمع والصم(المقياس سوف يقدم لكل من الطلبة ونظرًا ألن   
وهم نفس ")6"الملحق رقم(وعددهم خمسة محكمين  على مجموعة من المختصين بترجمة لغة اإلشارة الوصفية

ولغاية  22/9/2013(في الفترة الواقعة من المحكمين الذين قاموا بتحكيم مقياس سمة الخجل، 
اتفق للطلبة الصم، حيث  االنطواءوذلك للتأكد من مدى إمكانية ترجمة بنود مقياس سمة ) 26/9/2013

  .للطلبة الصم ود المقياسجميع بنجميع المحكمين على إمكانية ترجمة 
  :الدراسة االستطالعية. ث

) 27(على عينة استطالعية مكونة من االنطواءسمة  مقياسبتطبيق  ةالباحث تبعد االنتهاء من التحكيم قام
وهي نفس العينة االستطالعية السابقة التي اختيرت . طالبًا وطالبة من الطلبة المراهقين المعوقين سمعياً 

وكان الهدف من  )7/10/2013(ولغاية  )1/10/2013(بين في الفترة الواقعة لمقياس سمة الخجل وذلك 
للطلبة للتطبيق ووضوح العبارات بالنسبة  بنود مقياس سمة االنطواءالدراسة االستطالعية التأكد من مناسبة 

حيث ُطلَب من أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة عن بنود  )م وضعاف السمعالص(المراهقين سمعيًا 
أن يضعوا ) من لغة اإلشارة أخصائيةعلى الطلبة الصم  االنطواءساعد في تطبيق مقياس سمة (المقياس 
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وتوصلت الباحثة من .إشارة إلى جانب كل بندًا يجدون صعوبة أو غموضًا في فهمه أو في اإلجابة عليه
  :الل الدراسة االستطالعية إلى ما يليخ

 .والصم تعديل بعض العبارات غير الواضحة للطلبة المعوقين سمعياً  - 
على الطلبة الصم من قبل شخص واحد ملم بترجمة لغة اإلشارة  االنطواءضرورة تطبيق مقياس سمة  - 

 .الوصفية، حتى تكون التعليمات موحدة لجميع الطلبة
 .دقيقة) 38(المقياس يستغرق متوسط تطبيق  - 
  .ضرورة توفير قاعة صفية خالية من المشتتات البصرية عند تطبيق المقياس على الطلبة الصم - 

  :  وثباته المقياسدراسة صدق  -ج
بطريقة ت على عينة اختير  تطبيقه، من خالل عدة في أشكال االنطواءسمة  تم حساب صدق وثبات مقياس

نفس العينة وهي  طالبًا وطالبة من الطلبة المعوقين سمعيًا،) 40(اإلجمالي عددهم بلغ ، عشوائية قدر اإلمكان
ولغاية  13/10/2013(وذلك في الفترة الواقعة بين، التي سحبت لدراسة صدق وثبات مقياس سمة الخجل

20/10/2013.(  
 ): الصدق التكويني(الصدق البنيوي  −

  :اآلتيةمن خالل القيام باإلجراءات  االنطواءسمة  مقياستم حساب الصدق البنيوي ل   
مع المجاالت األخرى ومع  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل مجال من مجاالت  •

 .  يوضح ذلك) 15(والجدول . الدرجة الكلية
  .الدرجة الكلية معمع المجاالت األخرى و  االنطواءسمة  مقياسكل مجال من مجاالت  طُيبّين معامل ارتبا) 15(الجدول 

ت ا����	س	C
  
� ا�"��� @� ا��^8

  �	ص �	�) @� وا�"�_
>"' O/ا��*ا ��Aا*
 ا��*اY< و

���	��A  ا
 ��#Dا� �Aر�ا�

  �#���	س

��	ص �	�) @� وا�"�_ ا�"��� @� ا��^8  1  **0.80 **0.94 

>"' O/ا��*ا ��Aا*
 ا��*اY< و

���	��A ا
 1 **0.95 

   0.05دال عند مستوى داللة (*)   -0.01دال عند مستوى داللة (**)   

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين المجاالت مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية في 
مما يشير إلى أن هذه المجاالت مرتبطة )0.01(كانت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  المقياسهذا 

  . االتساق الداخلي الذي يتطلبه الصدق البنيويمع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية، وهذا يؤكد 
، كما موّضح مقياس سمة االنطواء مع درجته الكليةإيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود  •

 ). 16(في الجدول 
  .ودرجته الكلية االنطواءمقياس سمة يبّين معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود ) 16(الجدول

  القرارمعامل ارتباط رقم   القرارمعامل ارتباط   رقم البند  القرارمعامل ارتباط رقم 
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  بيرسون  البند  بيرسون  بيرسون  البند
  دال  0.53**  21  دال  0.76**  11  دال  0.60**  1

 دال  0.52**  22  دال  0.54**  12 دال  0.52**  2

 دال  0.56**  23  دال  0.74**  13 دال  0.66**  3

 دال  0.75**  24  دال  0.60**  14 دال  0.72**  4

0.69**  15 دال  0.66**  5  دال  0.69**  25 دال 

0.65**  16 دال  0.68**  6  دال  0.48**  26 دال 

0.68**  17 دال  0.52**  7  دال  0.61**  27 دال 

0.60**  18 دال  0.55**  8  دال  0.46*  28 دال 

 دال  0.49*  29 دال  0.55**  19 دال  0.51**  9

 دال  0.55**  30 دال  0.50**  20 دال  0.59**  10

  0,05دال عند مستوى داللة ) *( –0,01دال عند مستوى داللة ) **(

، وهذه الكليةمقياس سمة االنطواء ودرجته وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود  )16(يتبين من الجدول 
جيد بين  يتصف باتساق داخلي االنطواءسمة  مقياسمما يشير إلى أن  .االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً 

  .، وهذا يدل على صدقه البنيويالبنود والدرجة الكلية للمقياس
  :على النحو اآلتي بطرقتين ابهسح تم االنطواءسمة  مقياسأما ثبات 

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعينة نفسها باستخدام : ألفا كرونباخثبات االتساق الداخلي بمعادلة  •
 .نتائج معامالت الثبات )17(وفيما يلي يبّين الجدول . معادلة ألفا كرونباخ

 ودرجته الكلية االنطواءمقياس سمة ُيبّين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت ) 17(الجدول  
��#Dا� S�Aس ودر	ت ا����	C
  أ�7	 ��و-8	خ  

��	ص �	�) @� وا�"�_ ا�"��� @� ا��^8  0.74  

>"' O/ا��*ا ��Aا*
� ا��*اY< و��	��Aا  0.84 

� �#���	س�#Dا� �Aر�0.88  ا� 

لمقياس سمة االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للدرجة الكلية  تيتضح من الجدول السابق أن معامال   
 األول في مجال) 0.74(تراوحت معامالت الثبات بين  المقياسأما مجاالت ) 0.88( تبلغ االنطواء

 .  ألغراض الدراسة جيدة ومقبولةوهي أيضًا معامالت ثبات  الثانيفي مجال ) 0.84(إلى
على العينة  االنطواءسمة  مقياسباستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة ل ةالباحث تقام: الثبات باإلعادة •

للمرة الثانية على العينة نفسها بعد مضي  المقياسثم أعيد تطبيق  )13/10/2013(نفسها وذلك بتاريخ 
، وجرى استخراج معامالت الثبات لمجاالت )27/10/2013(وذلك بتاريخ  أسبوعين من التطبيق األول

ل والثاني كما في بين التطبيق األو االرتباط عن طريق حساب معامل  ودرجته الكلية المقياس
  ). 18(الجدول
  .ودرجته الكلية االنطواءسمة ُيبّين الثبات بطريقة الثبات باإلعادة لمجاالت  )18(الجدول 


��ت ا	����س ودر��� ا	����  ا	���ت �����دة  
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��	ص �	�) @� وا�"�_ ا�"��� @� ا��^8  **0.89  

>"' O/ا��*ا ��Aا*
� ا��*اY< و��	��Aا  **0.82 

�Aر�ا� ��#Dس ا�	���#�  **0.91  

 (**) ��
%�*ى د ���  0,01دال 

أما ) 0.91(بلغت  للمقياس يالحظ أن معامالت ثبات اإلعادة للدرجة الكلية) 18(بالنظر إلى الجدول    
ضعف التواصل ومواجهة المواقف  في مجال )0.82(تراوحت بين  المقياسمعامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 

  .  ، وهذه المعامالت تعتبر جيدة ألغراض الدراسةالرغبة في العزلة في مجال) 0.89(إلى االجتماعية
من الصدق والثبات تجعله صالحًا أيضًا  يتصف بدرجة جيد النطواءسمة ا مقياسضح مما سبق أن يتّ    

  .ةالحالي للدراسةلالستخدام كأداة 
  :   )1(في صورته النهائية وكيفية تصحيح درجاته  االنطواءإخراج مقياس سمة  -ج
وبدائل إجابة ") 19"الجدول رقم(مجالينعلى  موزعة ًا،بند) 30(بــــ االنطواءمقياس سمة عدد بنود بلغت   

حيث يعطى الطالب خمسة درجات إذا ) قليلة جداً / قليلة / متوسطة / كبيرة / بدرجة كبيرة جداً (خماسية بـــــ
، وثالث )كبيرة(، وأربع درجات إذا كانت إجابته على البند بــدرجة)كبيرة جداً (كانت إجابته على البند بدرجة 

) قليلة(ودرجتان إذا كانت إجابته على البند بــدرجة ) متوسطة(جة درجات إذا كانت إجابته على البند بـــدر 
، هذا بالنسبة للبنود اإليجابية والعكس صحيح )قليلة جداً (ودرجة واحدة إذا كانت إجابته على البند بــــدرجة

بته بالنسبة للبنود السلبية، وبذلك تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب المعوق سمعيًا عند إجا
درجة، وهي تشير إلى المعوق سمعيًا يعاني من درجة ) 150=5×30( االنطواءعلى جميع بنود مقياس سمة 

وأدنى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب المعوق سمعيًا عند إجابته على جميع بنود . االنطواءعالية من 
عاني من درجة بسيطة جدًا درجة، وهي تشير إلى أن المعوق سمعيًا ي) 30=1×30( االنطواءمقياس سمة 

على المجاالت التي يتضمنها في  االنطواء، والجدول اآلتي يوضح توزع بنود مقياس سمة االنطواءمن 
  . صورته النهائية

  في صورته النهائية االنطواءسمة  مقياسُيبين ) 19(جدول 
��ت ا	����س  م�  
���  ا	���رات ا	����
  ا	���رات ا��

1  	
�0ص !�م ,+ وا��ش ا�ز	 ,+ ار*  1-2 -3-4-5 -6-7-8-9 -10-11-13-14 -15            12  

ا%$���!�	 ا�وا2ف و�وا$1	 ا�وا�ل ��ف  2  16-17 -18-19-21 -22-23-24-25 -26-29  20-27 -28-30  

  31  .�*د ا����	س  

                                                           
1


 %ور�, ا����$�) 	�)  ا/�طواء  !ط!ع ��� �(��س �) 4(���ن ا��ودة إ�� ا����ق ر�م  --  
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 لىع الدراسةتم إعطاء إجابات أفراد عينة .لدى المراهقين المعوقين سمعياً  االنطواءسمة لتحديد درجة و 
/ درجات 4=كبيرة/ درجات 5=كبيرة جداً (قيمًا متدرجة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي  االنطواءمقياس سمة 

  :طول الفئة على النحو اآلتي حسبت ثم)درجة 1=قليلة جداً / درجتان 2=قليلة/ درجات 3=متوسطة
 ).4=1- 5(المقياس من أصغر قيمة حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في  - 

 )5(على أكبر قيمة في المقياس وهي ) 4(حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو  - 

 ).طول الفئة( 0.8=  5÷  4                     

، وذلك للحصول على الفئة )1(إلى أصغر قسمة في المقياس وهي ) 0.8( يإضافة طول الفئة وه - 
، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة األولى، )1.8 - 1(ألولى من األولى، لذا كانت الفئة ا

  .وذلك للحصول على الفئة الثانية وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة
إلجابات أفراد عينة  الرتبية واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية

  :ي الجدول اآلتيكما هو مبين ف الدراسة
  ودرجة التقدير الموافقة لها)الرتبي(فئات قيم المتوسط الحسابييبين ) 20(الجدول       

  ا	��,�* )  ا+داة  ا	*(�  )'�ت &�% ا	��$#" ا	!��� 

� ���8ة A�اً   5 – 4.21Aدر  

� ���8ة  4.20 – 3.41Aدر  

2.61 – 3.40  � !*�
 �Aدر  

1.81 – 2.60  �#�#Y �Aدر  

� A�اً   1.8 – 1#�#Y �Aدر  

  :تنفيذ الدراسةإجراءات  -رابعاً 
  :باإلجراءات التالية لتحقيق الهدف العام للدراسة الحالية ةالباحث تقام
الخجل ( بسمات الشخصيةالمتعلقة وعلم النفس كتابة اإلطار النظري بالعودة إلى أدبيات التربية الخاصة  .1

) العربية واألجنبية(خاصة، واستعراض الدراسات السابقة  سمعياً للمعوقين عامًة والمعوقين  )واالنطواء
  .القريبة من الدراسة الحالية

 دواتا، واستخدامها كأما وثباتهموالتحقق من عدة أشكال لصدقهمقياسي سمة الخجل واالنطواء  إعداد .2
في محافظة ) ضعاف السمع والصم(درجة سمة الخجل واالنطواء لدى المعوقين سمعياً للتعرف على 

  .دمشقدينة م
الطلبة المراهقين المعوقين تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، حيث حدد المجتمع األصلي للدراسة بجميع  .3

عامًا، والذين ) 19حتى  13(مدينة دمشق والذين تتراوح أعمارهم منمحافظة سمعيًا المتواجدين حاليًا في 
  .)ثانويالثالث الالصف  ىالصف السابع حت(يوازون الصفوف الدراسية من 
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على عينة الدراسة في الفترة الواقعة بين ) مقياسي سمتي الخجل واالنطواء(الدراسة  واتتطبيق أد .4
درجة سمتي الخجل واالنطواء لديهم ، وذلك للتعرف على )26/12/2013/ولغاية  10/11/2013(

  .التي يعانون منها اإلعاقة درجةو  جنسهما بكل من موعالقته
أفراد ( المراهقين المعوقين سمعياً إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها من قبل  .5

  ). عينة الدراسة
مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحل تصميم وتنفيذ وتطبيق  .6

السابقة، والتوصل إلى مجموعة من التوصيات الدراسة، وفي ضوء المقارنة مع نتائج الدراسات  واتأد
 .والمقترحات

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -خامساً 
المتوخاة جرى استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  إلى النتائجوللوصول  الدراسةتحقيق أهداف ل
)spss ( ، أدوات الدراسةحيث تم استخدام المعالجات اآلتية للتحقق من صالحية:  
 .معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي - 
 .معامل االرتباط إلفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي - 
 .االرتباط بيرسون لحساب الثبات بطريقة اإلعادةمعامل  - 

 :كما تم استخدام المعالجات التالية للوصول إلى النتائج
 .المعيارية واالنحرافات والرتبية الحسابية المتوسطات الباحثة استخدمت الدراسة أسئلة عن لإلجابة - 
 الفروق داللة على للتعرف (T- test) تستودنت اختبار الباحثة استخدمت الدراسة فرضياتعن  لإلجابة - 

 .الدراسة متغيرات بين
  .نتائج الدراسة عن طريق الرسوم البيانية لتوضيح )Excel(البرنامج  - 
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

        وتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاوتفسريهانتائج الدراسة نتائج الدراسة نتائج الدراسة نتائج الدراسة 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ....وتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاوتفسريهانتائج أسئلة الدراسة نتائج أسئلة الدراسة نتائج أسئلة الدراسة نتائج أسئلة الدراسة     -أوال

 .نتائج السؤال األول - 1- 1

 .نتائج السؤال الثاني - 2- 1

  .مناقشة أسئلة الدراسة وتفسيرها - 3- 1

        ....وتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاوتفسريهانتائج فرضيات الدراسة نتائج فرضيات الدراسة نتائج فرضيات الدراسة نتائج فرضيات الدراسة     -ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

  .وتفسيرهانتائج الفرضية األولى -2-1
  .وتفسيرهانتائج الفرضية الثانية  -2-2
 .وتفسيرهانتائج الفرضية الثالثة  -2-3
  .وتفسيرهانتائج الفرضية الرابعة  -2-4

 .نتائج الفرضية التاسعة وتفسيرها -2-5

        ....توصيات الدراسةتوصيات الدراسةتوصيات الدراسةتوصيات الدراسة    -ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

        ....حبوث مقرتحةحبوث مقرتحةحبوث مقرتحةحبوث مقرتحة-رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
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الدراسة ثم مناقشتها وتفسيرها  ألسئلة وفرضياتيتناول الفصل الخامس للدراسة الحالية المعالجة اإلحصائية 
الواقع الميداني للدراسة الحالية وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما يتضمن هذا الفصل تقديم  ءفي ضو 

  .السمعية ةلإلعاق مجال النفسيالن تغني البحث في أقترحة التي يمكن البحوث المُ و مجموعة من التوصيات 

 :وتفسيرها نتائج أسئلة الدراسة–أوًال 
أفراد عينة الدراسة على ما درجة سمة الخجل لدى المراهقين المعوقين سمعيًا  :نتائج السؤال األول - 1- 1

  ؟ مقياس سمة الخجل

والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية،   
على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل وفي ) الصم وضعاف السمع(الرتبّية، ألفراد عينة الدراسة من الطلبة 

مقارنة المتوسطات الرتبية كل مجال فرعي من مجاالته، ثم تحديد درجة سمة الخجل لديهم من خالل 
تصحيح مقياس سمة الخجل في الفصل  المعيار التي اعتمدته الباحثة والتي تحدثت عنه في نهاية فقرةب

  .تي يوضح ذلكالرابع، والجدول اآل

لدى المراهقين المعوقين  الخجليوضح المتوسطات الحسابية والرتبية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقدير سمة ) 23(الجدول
  سمعيًا على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية

 مقياس الخجل
  ومجاالته

  العينة
عدد 
  البنود

أدنى قيمة 
على 

  المقياس

أعلى قيمة 
على 
  المقياس

المتوسطات 
  )1(الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

المتوسطات 
  ) 2(الرتبية

تقدير  درجة
سمة 
  الخجل

 ا������

 وا����ر	�

 ا��������
  متوسطة  3.08 7.461 30.83 47.00 20.00 10  197

 وا������ ا�����

ا��ات ��  
  متوسطة  3.40 5.226 34.08 41.00 23.00 10  197

�� و��م ددا����ا�   متوسطة  2.64 6.908 29.06 42.00 15.00 11  197 
  متوسطة  3.03 14.674 93.97 121.00 59.00 31  197  الدرجة الكلية

وهي ) 3.03(يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الرتبي للدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل بلغ     
يعانون من درجة ) الطلبة المعوقين سمعيًا من ضعاف السمع والصم(درجة تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة 

المتوسطات الرتبية لهذه متوسطة من الشعور بالخجل، وبالرجوع إلى مجاالت مقياس سمة الخجل تبين أن 

                                                           
1

  .�ددھ�÷ ���وع إ����ت ا�ط��� ��� ا�����س = ا���و�ط ا������ -

 
2
 3.08=  10÷ 30.83=  ا���و�ط ا�ر��� �����ل ا�ول    ���ل.  �دد ��ود ا�����س ÷ ا���و�ط ا������ = ا���و�ط ا�ر��� - 
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درجة  يملكونوهي أيضًا تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة 
الحديث والتعبير و ،التفاعل والمشاركة االجتماعية

) الشعور بالخجل في(وعلى الرغم من الدرجة المتوسطة 
ن هناك اختالفات بسيطة في هذه أ

  
  بالخجل على مقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية

على مجال الحديث  تيالحظ من الشكل السابق أن أعلى درجة لشعور أفراد عينة الدراسة بالخجل كان
واآلخرين والتعبير عن الذات، يليه مجال التفاعل والمشاركة االجتماعية، يليه مجال التردد وعدم الثقة بالذات 

  .كانت متوسطة 

أفراد عينة الدراسة على سمعيًا ما درجة سمة االنطواء لدى المراهقين المعوقين 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات 
 االنطواءعلى الدرجة الكلية لمقياس سمة 
ت الرتبية لديهم من خالل مقارنة المتوسطا

في الفصل  االنطواءبالمعيار التي اعتمدته الباحثة والتي تحدثت عنه في نهاية فقرة تصحيح مقياس سمة 
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وهي أيضًا تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة ) 3.08حتى  2.64(المجاالت تراوحت من 
التفاعل والمشاركة االجتماعية(من الشعور بالخجل والمتمثلة في المجاالت اآلتية

وعلى الرغم من الدرجة المتوسطة . )واآلخرينبالذات  التردد وعدم الثقة
أإال  التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس سمة الخجل

  .ذلكوالشكل اآلتي يوضح على مجاالت المقياس 

بالخجل على مقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية عينة الدراسةيبين درجة شعور أفراد 

يالحظ من الشكل السابق أن أعلى درجة لشعور أفراد عينة الدراسة بالخجل كان
والتعبير عن الذات، يليه مجال التفاعل والمشاركة االجتماعية، يليه مجال التردد وعدم الثقة بالذات 

 عليهادرجة شعور أفراد عينة الدراسة  شير إلى أنوجميع هذه المجاالت ت

ما درجة سمة االنطواء لدى المراهقين المعوقين  :نتائج السؤال الثاني
 ؟مقياس سمة االنطواء

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات  الثانيلإلجابة عن السؤال 
على الدرجة الكلية لمقياس سمة ) الصم وضعاف السمع(الرتبّية، ألفراد عينة الدراسة من الطلبة 

لديهم من خالل مقارنة المتوسطا االنطواءوفي كل مجال فرعي من مجاالته، ثم تحديد درجة سمة 
بالمعيار التي اعتمدته الباحثة والتي تحدثت عنه في نهاية فقرة تصحيح مقياس سمة 

  .تي يوضح ذلك

ا��د�ث
�ن

و�دما��ردد
���ا�

ا� ���ا�در��

.08
29.06

93.97

ا"�������وا��!�ر �
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المجاالت تراوحت من 
من الشعور بالخجل والمتمثلة في المجاالت اآلتية متوسطة

التردد وعدم الثقة،و عن الذات
التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس سمة الخجل

على مجاالت المقياس  اتالدرج

يبين درجة شعور أفراد ) 2(الشكل

يالحظ من الشكل السابق أن أعلى درجة لشعور أفراد عينة الدراسة بالخجل كان
والتعبير عن الذات، يليه مجال التفاعل والمشاركة االجتماعية، يليه مجال التردد وعدم الثقة بالذات 

وجميع هذه المجاالت ت

نتائج السؤال الثاني - 2- 1
مقياس سمة االنطواء

لإلجابة عن السؤال 
الرتبّية، ألفراد عينة الدراسة من الطلبة 

وفي كل مجال فرعي من مجاالته، ثم تحديد درجة سمة 
بالمعيار التي اعتمدته الباحثة والتي تحدثت عنه في نهاية فقرة تصحيح مقياس سمة 

تي يوضح ذلكالرابع، والجدول اآل

وا��!�ر �ا�����ل

وا��$��را��د�ث

ا��ردد
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يوضح المتوسطات الحسابية والرتبية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقدير سمة االنطواء لدى المراهقين ) 24(الجدول
  ومجاالته الفرعية االنطواءالمعوقين سمعيًا على الدرجة الكلية لمقياس سمة 

  العينة  مقياس الخجل
عدد 
  البنود

أدنى قيمة 
على 

  المقياس

أعلى قيمة 
على 
  المقياس

المتوسطات 
  بيةالحسا

االنحرافات 
  المعيارية

المتوسطات 
  الرتبية

تقدير  درجة
سمة 
  االنطواء

 ا�
	�� �� ا�����

��
 ���� �� وا�

 ��ص

  متوسطة  3.24 12.935 48.55 74.00 25.00 15  197

�
 ا���ا�� �

 ا���ا�� و��ا���

�������� ا
  متوسطة  3.20 7.765 48.14 63.00 24.00 15  197

  متوسطة  3.22 18.317 96.70 128.00 49.00 30  197  الدرجة الكلية

وهي ) 3.22(بلغ  االنطواءيالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الرتبي للدرجة الكلية لمقياس سمة     
يعانون من درجة ) الطلبة المعوقين سمعيًا من ضعاف السمع والصم(درجة تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة 

بين أن المتوسطات الرتبية يت االنطواء، وبالرجوع إلى مجاالت مقياس سمة باالنطواءمتوسطة من الشعور 
 الرغبة في العزلة والعيش في عالم خاص على مجال) 3.24(بمتوسط رتبي قدره بـــــكانت لهذه المجاالت 

وهي أيضًا تشير ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية على مجال ) 3.20(قدره بــــ رتبي متوسطو 
ودرجة  من الرغبة في العزلة والعيش في عالم خاص متوسطةى أن أفراد عينة الدراسة يعانون من درجة إل

من الشعور (وعلى الرغم من الدرجة المتوسطة . التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية فيمتوسطة 
إال أن هناك اختالفات بسيطة في  االنطواءالتي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس سمة ) باالنطواء

  .هذه الدرجة على مجاالت المقياس والشكل اآلتي يوضح ذلك
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  ومجاالته الفرعية االنطواء

الرغبة في كان على مجال  باالنطواء
وكال المجالين ، ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية

  .متوسطة

دمشق يتصفون  مدينةفي ) ضعاف السمع والصم
أن أكثر اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية تظهر 
عاقين سمعيًا يعانون من تأخر واضح 

ونتيجة لذلك . في النمو اللغوي، مما يؤثر بشكل مباشر في قدرتهم على التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم
المحيطين بهم، كالقسوة والتفرقة من اآلخرين 

اعر األصم تجاه ذاته وتجاه اآلخرين المحيطين به، وهذه المشاعر 
تؤثر ) 2000(تلعب دورا مهما في تكوين صورة المعاق سمعيًا عن ذاته، وهذه الصورة كما أكد القريطي

وتحد من مشاركته وتفاعالته مع اآلخرين واندماجه 
ع مما يؤثر سلبًا على مواقفه االجتماعية وعلى مدى اكتسابه المهارات االجتماعية الضرورية 
حيث أشار معظم معلمي ومرشدي الطالب الصم في معهد التربية الخاصة 

العجز والشك، وعدم للصم بدمشق أثناء تطبيق الباحثة أدوات الدراسة، أن هؤالء الطلبة يغلب عليهم الشعور ب
، وتجنب مواقف التفاعل االجتماعي في 
كما أكدوا أيضًا أن هؤالء الطلبة يميلون إلى 
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االنطواءعلى مقياس سمة  االنطواءب عينة الدراسةيبين درجة شعور أفراد 

باالنطواءيالحظ من الشكل السابق أن أعلى درجة لشعور أفراد عينة الدراسة 
ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية، يليه مجال العزلة والعيش في عالم خاص
متوسطةكانت  على عليهماعينة الدراسة  درجة شعور أفراد

  :أسئلة الدراسة وتفسيرهانتائج 
ضعاف السمع والصم(يالحظ من خالل نتائج أسئلة الدراسة أن المعوقين سمعياً 

أن أكثر اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية تظهر وتعزو الباحثة سبب ذلك بدرجة متوسطة من الخجل واالنطواء 
عاقين سمعيًا يعانون من تأخر واضح بوضوح في المجال اللغوي، معبرًا عنها باللغة المنطوقة، وعليه فإن الم

في النمو اللغوي، مما يؤثر بشكل مباشر في قدرتهم على التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم
من اآلخرين  واإلحباطيتعرض المعاق لمواقف تثير لديهم مشاعر النقص 

اعر األصم تجاه ذاته وتجاه اآلخرين المحيطين به، وهذه المشاعر والسخرية واإلشفاق، مما يؤثر في مش
تلعب دورا مهما في تكوين صورة المعاق سمعيًا عن ذاته، وهذه الصورة كما أكد القريطي

وتحد من مشاركته وتفاعالته مع اآلخرين واندماجه سمعيًا إعاقة النمو االجتماعي للمعاق 
ع مما يؤثر سلبًا على مواقفه االجتماعية وعلى مدى اكتسابه المهارات االجتماعية الضرورية 

حيث أشار معظم معلمي ومرشدي الطالب الصم في معهد التربية الخاصة  .والالزمة لحياته في المجتمع
للصم بدمشق أثناء تطبيق الباحثة أدوات الدراسة، أن هؤالء الطلبة يغلب عليهم الشعور ب

، وتجنب مواقف التفاعل االجتماعي في والخجل واالنطواء الثقة باألفراد العاديين وعدم النضج االجتماعي
كما أكدوا أيضًا أن هؤالء الطلبة يميلون إلى . ويميلون إلى مواقف التفاعل التي تتضمن فردًا واحداً 

ا��وا.ل1$ف
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يبين درجة شعور أفراد ) 3(الشكل

يالحظ من الشكل السابق أن أعلى درجة لشعور أفراد عينة الدراسة     
العزلة والعيش في عالم خاص

درجة شعور أفراد يشيران إلى أن
نتائج مناقشة  - 3- 1

يالحظ من خالل نتائج أسئلة الدراسة أن المعوقين سمعياً 
بدرجة متوسطة من الخجل واالنطواء 

بوضوح في المجال اللغوي، معبرًا عنها باللغة المنطوقة، وعليه فإن الم
في النمو اللغوي، مما يؤثر بشكل مباشر في قدرتهم على التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم

يتعرض المعاق لمواقف تثير لديهم مشاعر النقص 
والسخرية واإلشفاق، مما يؤثر في مش

تلعب دورا مهما في تكوين صورة المعاق سمعيًا عن ذاته، وهذه الصورة كما أكد القريطي
إعاقة النمو االجتماعي للمعاق بشكل مباشر في 

ع مما يؤثر سلبًا على مواقفه االجتماعية وعلى مدى اكتسابه المهارات االجتماعية الضرورية في المجتم
والالزمة لحياته في المجتمع

للصم بدمشق أثناء تطبيق الباحثة أدوات الدراسة، أن هؤالء الطلبة يغلب عليهم الشعور ب
الثقة باألفراد العاديين وعدم النضج االجتماعي

ويميلون إلى مواقف التفاعل التي تتضمن فردًا واحداً  ،مجموعة

ا�$ز��(�ا�ر)��
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تعزو  لذلك. إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانهم فقط والتجمع في مجموعات وأندية وأنشطة خاصة بهم
الباحثة حالة الخجل واالنطواء التي يعاني منها المعوقين سمعيًا عامة إلى تضاءل فرص التفاعل والمشاركة 

. فتقارهم  للغة التواصل اللفظياالجتماعية بين المعاقين سمعيًا والعاديين والذي يرجع بشكل أساسي إلى ا
، )1997( والحديدي الخطيبولعل هذا التوجه اتفق مع عدة دراسات سابقة لعل من أهمها دراسة كل من 

 Kathryn(وميدو ، ودراسة كاثرين)2011(، ودراسة كباجة)2007(العائق ، ودراسة)2000(عبدالفتاح دراسة

& Meadow 1990(   � والنسينج كنستونودرا)Knutson and lansing,1990(،وأتكنس  ودراسة أرنولد
)Arnold & Atkins,1991( ودراسة موسيلمان ،)Musselman et al,1996(  � ودرا	ھ�$Hayes 

et al ,1997)(  � ستينبيرجودرا)Steinberg et al ,1999( � فانيلديك ودراVanaldik et 

al,2004)(    .  
بحد سمعيًا ال ترجع إلى عامل واحد عوقين مواالنطواء التي يعاني منها الوتشير الباحثة بأن مشكالت الخجل 

تأثيرات اإلعاقة السمعية، وأساليب التنشئة االجتماعية،  :ذاته، بل هناك مجموعة عوامل أثرت في ذلك منها
بين واالتجاهات المجتمعية المحيطة بالمعاق سمعيًا، ومدى توفر وسائل التفاهم والتواصل بين المعوق و 

  .ي تقدم بها الخدمات التربوية لهمأعضاء أسرته والمحيطين به، والطريقة الت

 :نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها -ثانياً 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات :نتائج الفرضية األولى ومناقشتها - 1- 2

  ).الصم وضعاف السمع(درجة اإلعاقة المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس الخجل وفقًا لمتغير 
للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين ) T.test(تم استخدام اختبار  األولىللتحقق من الفرضية   

ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا ) ضعاف السمع(المراهقين المعوقين سمعيًا متوسطات درجات 
  ).25(كما هو موضح في الجدول رقم  الخجل ومجاالته الفرعيةسمة على الدرجة الكلية لمقياس ) الصم(

المراهقين ضعاف السمع ومتوسطات درجات المراهقين الصم على يبّين داللة الفروق بين متوسطات درجات ) 25(الجدول 
  .الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية
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 ا�-ر�� ا�56��
 8.066 108.94 54 ا�.م

11.23  195 0.000  

دال 
 *��+�
ا���3 1$�ف ا�+�  143 88.34 12.498 

بينما ،)11.23(بلغت  سمة الخجللمقياس  الكلية للدرجة) T(بأن قيمة ) 25(يالحظ من الجدول رقم   
وهذا يشير إلى ) 0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي ) 0.000(بلغت القيمة االحتمالية لها 

المراهقين ضعاف السمع ومتوسطات درجات المراهقين درجات  اتبين متوسط إحصائيا ةدال أن هناك فروق
وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين أن متوسط درجات  ،على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجلالصم 

وهذا يشير  ،على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل المراهقين الصم أعلى من متوسط درجات ضعاف السمع
من الخجل أكثر من ن المراهقين الصم يعانون أإلى أن الفروق بينهم كانت لصالح المراهقين الصم، أي 

  .الطلبة ضعاف السمع
بمجال (بـــــ للمجاالت الثالثة والمتمثلةيالحظ أن القيمة االحتمالية  مجاالت مقياس سمة الخجلوبالنظر إلى 

، أصغر من )التفاعل والمشاركة واالجتماعية، ومجال الحديث والتعبير عن الذات، ومجال التردد وعدم الثقة
متوسطات درجات بين  إحصائياوهذا يدل على وجود فروق دالة ) 0.05(ضي لهامستوى الداللة االفترا

المراهقين الصم ومتوسطات درجات ضعاف السمع على مجاالت المقياس، وبالرجوع إلى المتوسطات 
 ضعاف السمعالمراهقين الحسابية يتبين أن متوسطات درجات المراهقين الصم أعلى من متوسطات درجات 

سمة الخجل، وهذا يشير إلى أن الفروق بينهم على هذه المجاالت كانت لصالح مقياس  على جميع مجاالت
المراهقين الصم، أي أن المراهقين الصم يشعرون بدرجة من الخجل على هذه المجاالت أكثر من ضعاف 

فروق ذات داللة  بوجود: وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول. السمع
الدرجة على الصم ومتوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع إحصائية بين متوسطات درجات المراهقين 

  .والشكل اآلتي يبين هذه الفروق،ومجاالته الفرعية لصالح المراهقين الصم الخجلسمة مقياس الكلية ل
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المراهقين الصم ومتوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع على الدرجة الكلية 

  

الطلبة درجات  اتأن هناك فروق واضحة بين متوسط
لصالح الطلبة  ومجاالته الفرعيةالطلبة ضعاف السمع على مقياس سمة الخجل 

في ضوء ما الصم بمستوى من الخجل أكثر من المراهقين ضعاف السمع 
ودراسة  )2007(العائقودراسة  )2000

على الجوانب المختلفة للشخصية يزداد تأثيرًا سلبيًا 
فكلما زادت شدة الفقدان السمعي يزداد التأخر اللغوي لدى المعاق 
بأن المعاق سمعيًا األصم ال يستطيع سماع حتى األصوات العالية، 
عاني من اضطرابات شديدة في الكالم واللغة، وذكر بأنه إذا حدث هذا الفقدان السمعي منذ السنة 

وبالتالي فإن افتقار ) 171،ص2004
المحيطين به، فيصبحون أقل األصم للقدرة اللغوية سوف يحد من قدرته على التفاعل والتواصل مع اآلخرين 

األمر الذي يجعل نسبة كبيرة من الصم 
يتسمون بعدم االتزان وضعف وقصور في التعبير عن الذات والمشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي مع 
ينات السمعية لتعويض ضعف السمع الذي يعانون 

ة ت تتسم بالقصور مقارننمنه، وهذا يتيح لهم القدرة على تكوين لغة استقبالية وتعبيرية مناسبة وٕان كا
  . ، مما يتيح لهم التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم
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المراهقين الصم ومتوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع على الدرجة الكلية  يبين الفروق بين متوسط درجات
  لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية

أن هناك فروق واضحة بين متوسط) 4( الشكلخالل تتبع الفروق البيانية في 
الطلبة ضعاف السمع على مقياس سمة الخجل درجات 

الصم بمستوى من الخجل أكثر من المراهقين ضعاف السمع  المراهقينشعور 
2000(عبدالفتاحفي دراساتهم كدراسة أشار إليه بعض الباحثين 

على الجوانب المختلفة للشخصية يزداد تأثيرًا سلبيًا  السمعيةكدوا أن تأثير اإلعاقة أوالذين 
فكلما زادت شدة الفقدان السمعي يزداد التأخر اللغوي لدى المعاق السمعي للمعوق،  ان

بأن المعاق سمعيًا األصم ال يستطيع سماع حتى األصوات العالية، ) 2004(سمعيًا، حيث يذكر الخطيب
عاني من اضطرابات شديدة في الكالم واللغة، وذكر بأنه إذا حدث هذا الفقدان السمعي منذ السنة 

2004الخطيب،.(األولى من عمر الطفل فلن تتطور القدرة اللغوية لديه تلقائياً 
األصم للقدرة اللغوية سوف يحد من قدرته على التفاعل والتواصل مع اآلخرين 

األمر الذي يجعل نسبة كبيرة من الصم . قبوًال من اآلخرين ويجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة
يتسمون بعدم االتزان وضعف وقصور في التعبير عن الذات والمشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي مع 

ينات السمعية لتعويض ضعف السمع الذي يعانون في حين يلجأ ضعاف السمع إلى استخدام المع
منه، وهذا يتيح لهم القدرة على تكوين لغة استقبالية وتعبيرية مناسبة وٕان كا

، مما يتيح لهم التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم)2000(عبيد بالسامعين حسب ماأشارت له
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يبين الفروق بين متوسط درجات) 4(الشكل

خالل تتبع الفروق البيانية في يالحظ من   
درجات الصم ومتوسطات 

  .الصم
شعور وتفسر الباحثة 

أشار إليه بعض الباحثين 
والذين  )2011(كباجة

انكلما زاد شدة الفقد
سمعيًا، حيث يذكر الخطيب

عاني من اضطرابات شديدة في الكالم واللغة، وذكر بأنه إذا حدث هذا الفقدان السمعي منذ السنة ولذلك فهو ي
األولى من عمر الطفل فلن تتطور القدرة اللغوية لديه تلقائياً 

األصم للقدرة اللغوية سوف يحد من قدرته على التفاعل والتواصل مع اآلخرين 
قبوًال من اآلخرين ويجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة

يتسمون بعدم االتزان وضعف وقصور في التعبير عن الذات والمشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي مع 
في حين يلجأ ضعاف السمع إلى استخدام المع. اآلخرين

منه، وهذا يتيح لهم القدرة على تكوين لغة استقبالية وتعبيرية مناسبة وٕان كا
بالسامعين حسب ماأشارت له

ا�در��

94

88.34
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قدرته على التفاعل االجتماعي مع أقرانه من السامعين وبالتالي  تتحددونتيجة الفتقار األصم للغة المنطوقة 
إلى التفاعل االجتماعي مع أقرانهم من الصم حيث ) 213،ص1990(فإنه يلجأ كما ذكر عبد الرحيم
وهذا ما أشار إليه معظم معلمي ومرشدي ). أبجدية األصابع -لغة اإلشارة(يستخدمون اللغة ذاتها فيما بينهم

لصم في معهد التربية الخاصة للصم في دمشق أثناء تطبيق الباحثة أدوات الدراسة، كما أشاروا إلى الطالب ا
أن هؤالء الطلبة يغلب عليهم الشعور بالشك وعدم الثقة باآلخرين بسبب مواقف اإلحباط والخبرات السلبية 

نب المواقف االجتماعية، إلى العزلة والخجل وتج فيلجؤونالتي يتعرضون لها من اآلخرين المحيطين بهم 
  .)Amatzia &Ahiya2004( وأماتيزيا آهايا دراسة التوجههذا  دعميو 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات :نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها - 2- 2

  .المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس الخجل وفقًا لمتغير الجنس
للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين ) T.test(تم استخدام اختبار  الثانيةللتحقق من الفرضية 

ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا  )الذكور(المراهقين المعوقين سمعيًا متوسطات درجات 
  ).26(كما هو موضح في الجدول رقم  على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية )اإلناث(

ومتوسطات درجات المراهقين  المعوقين سمعيًا الذكورالمراهقين يبّين داللة الفروق بين متوسطات درجات ) 26(الجدول 
  .على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية المعوقين سمعيًا اإلناث
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بينما ،)4.495(بلغت  الخجلسمة لمقياس  الكلية للدرجة) T(بأن قيمة ) 26(يالحظ من الجدول رقم   
وهذا يشير إلى ) 0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي ) 0.000(بلغت القيمة االحتمالية لها 

ومتوسطات درجات  المعوقين سمعيًا الذكورالمراهقين درجات  اتبين متوسط إحصائيا ةدال أن هناك فروق
وبالرجوع إلى المتوسطات  ،الكلية لمقياس سمة الخجل على الدرجةالمعوقين سمعيًا اإلناث المراهقين 

على الدرجة الكلية لمقياس سمة  الذكورأعلى من متوسط درجات  اإلناثالحسابية يتبين أن متوسط درجات 
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يعانون من  اإلناث من المعوقين سمعياً 

التفاعل والمشاركة ( لمجالييالحظ أن القيمة االحتمالية 
وهذا يدل على ) 0.05(، أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها

ومتوسطات درجات )الذكور(المعوقين سمعيًا 
، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين أن متوسطات 

، وهذا يشير إلى أن الفروق هذين المجالين
 المعوقين سمعيًا ، أي أن المراهقين المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث
 .  
من مستوى الداللة االفتراضي  كثريالحظ أن القيمة االحتمالية له أ

المعوقين سمعيًا الذكور واإلناث على هذا 
: وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول

ومتوسطات  المعوقين سمعيًا اإلناث
 ومجاالته الفرعية الخجلسمة مقياس 

والشكل ، وجد عليه فروق بين الذكور واإلناث
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اإلناث من المعوقين سمعياً ، أي أن اإلناثالخجل، وهذا يشير إلى أن الفروق بينهم كانت لصالح 
  . المراهقين المعوقين سمعيًا الذكورطلبة 

يالحظ أن القيمة االحتمالية  مجاالت مقياس سمة الخجل
، أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها)الحديث والتعبير عن الذات

المعوقين سمعيًا متوسطات درجات المراهقين بين  إحصائيا
، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين أن متوسطات هذين المجالينعلى  )اإلناث

هذين المجالينعلى  الذكورأعلى من متوسطات درجات المراهقين 
المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناثكانت لصالح  هذين المجالين

. الذكورمن  علىأ على هذين المجالينيشعرون بدرجة من الخجل 
يالحظ أن القيمة االحتمالية له أ) التردد وعدم الثقة(أما فيما يتعلق بمجال

المعوقين سمعيًا الذكور واإلناث على هذا متوسطات درجات وهذا يشير إلى عدم وجود فروق بين 
وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول،المجال في درجة الشعور بالخجل

المعوقين سمعيًا اإلناثتوسطات درجات المراهقين فروق ذات داللة إحصائية بين م
مقياس الدرجة الكلية لعلى  المعوقين سمعيًا الذكوردرجات المراهقين 

وجد عليه فروق بين الذكور واإلناثالذي لم تُ  لصالح اإلناث باستثناء مجال التردد وعدم الثقة
  .الفروق
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الخجل، وهذا يشير إلى أن الفروق بينهم كانت لصالح 
طلبة الخجل أكثر من ال

مجاالت مقياس سمة الخجلوبالنظر إلى 
الحديث والتعبير عن الذاتو واالجتماعية، 

إحصائياوجود فروق دالة 
اإلناث(المعوقين سمعيًا 

أعلى من متوسطات درجات المراهقين  اإلناثدرجات 
هذين المجالينعلى  بينهم

يشعرون بدرجة من الخجل  اإلناث
أما فيما يتعلق بمجال

وهذا يشير إلى عدم وجود فروق بين ) 0.05(له 
المجال في درجة الشعور بالخجل

فروق ذات داللة إحصائية بين م بوجود
درجات المراهقين 

لصالح اإلناث باستثناء مجال التردد وعدم الثقة
الفروق اآلتي يبين هذه

  

ا�در��

99.88
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 المعوقين سمعياً  ومتوسطات درجات المراهقين المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث يبين الفروق بين متوسط درجات) 5(الشكل
  الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية الدرجةعلى  الذكور

الطلبة درجات  اتمتوسطأن هناك فروق واضحة بين ) 5( خالل تتبع الفروق البيانية في الشكليالحظ من   
على مقياس سمة الخجل  )الذكور(المعوقين سمعيًا ومتوسطات درجات الطلبة  )اإلناث(المعوقين سمعيًا 

  .اإلناث باستثناء مجال التردد وعدم الثقةومجاالته الفرعية لصالح الطلبة 
كون  وقين سمعيًا إلىوتعزو الباحثة سبب شعور الفتيات المعوقات سمعيًا بالخجل أكثر من الذكور المع

اإلناث في مرحلة المراهقة أكثر اهتمامًا بشكلهن ومظهرهن الخارجي وقدراتهن الجسدية، ويسعين دائما ليكن 
بأفضل صورة جسدية ونفسية ليتباهين بها، لذلك فوجود إعاقة سمعية لديهن سوف يولد لديهن شعورًا بالنقص 

أسلوب التنشئة االجتماعية كما ترى الباحثة أن . الذكور من وانخفاض بتقدير الذات مما يجعلهن أكثر خجالً 
جًال من أكثر حياًء وخ واكونيأن  نالمتبع في مجتمعاتنا الشرقية يشجع على تربية الفتيات بحيث يتوقع منه

افتقاد األمن األسري نتيجة إلى  قد تكون الفتيات المعوقات سمعيًا تعرضن في مرحلة الطفولةو . الذكور
أساليب الوالدين التي تظهر في اإلهمال الزائد والعنف والصرامة في تعاملهم مع أبنائهم، أو الحرص الزائد 

ن تعرض الفتيات في مرحلة الطفولة للعنف إ )5Stein,1984,p20(ستيفن أشار فقد. والخوف والتدليل والنقد
المراحل العمرية  فيرعايتهم قد يؤثر كثيرًا في شعورهم بالخجل بمن يقوم أو اإلهمال الزائد من قبل والديهم أو 

 ظهر لديهن ضعف قصور في التفاعل االجتماعي والمشاركة االجتماعيةوهذه األسباب وغيرها قد ي .األخرى
واتفقت هذه النتيجة مع  . فيفضلن الصمت وعدم الكالم أو الحديث وبالتالي اليعبرن عن ذواتهن لآلخرين

 & Kathryn(وميدو ودراسة كاثرين، )1993(الصباح ودراسة )1993( من عليدراسة كل 

Meadow,1990( ودراسة كاماث وكاينكر)Kamath & Kanekar 1993(  أن لى إجميعها  أشارتالتي
  .اإلناث أكثر خجًال من الذكور

الثقة باآلخرين فتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعاقين سمعيًا أما بالنسبة لعدم وجود فروق في مجال التردد وعدم 
سواء الذكور أم اإلناث، يتعرضون لمواقف اإلحباط السلبية ذاتها من اآلخرين المحيطين بهم، مما يجعلهم 

 Kathryn & Meadow (وكاثرين وميدو) 2000(وهذا ماأكدته عبيد أقل ثقة باآلخرين وأكثر شكًا،

  .سمعيًا يتصفون بالشك والتردد وعدم الثقة باآلخرين والشعور بالقلق والغيرة بأن المعاقين )1990,

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات :نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها - 3- 2
  .)الصم وضعاف السمع( المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس االنطواء وفقًا لمتغير درجة اإلعاقة
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للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين ) T.test(تم استخدام اختبار  الثالثةللتحقق من الفرضية   
ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا ) ضعاف السمع(المراهقين المعوقين سمعيًا متوسطات درجات 

  ).27(موضح في الجدول رقم كما هو  ومجاالته الفرعية االنطواءعلى الدرجة الكلية لمقياس سمة ) الصم(
المراهقين ضعاف السمع ومتوسطات درجات المراهقين الصم على يبّين داللة الفروق بين متوسطات درجات ) 27(الجدول 

  .ومجاالته الفرعيةاالنطواء الدرجة الكلية لمقياس سمة 

  ا
����  در�� ا����  ا��طواء ����س
ا
��و�ط 
�����
  ا

ا���راف 
  ا
����ري

 ���)T(  ح.د  
 ����
ا

��
�����  ا
  ا
�رار

 ا�
	�� �� ا�����

��
 ���� �� وا�

 ��ص

 10.647 57.12 54 ا�+�
6.244 195 0.000 

دال 
 *��+�
12.254 45.32 143 �
�ف ا�;�: ا�+� 

�
 ا���ا�� �

 ا���ا�� و��ا���

�������� ا

 4.670 52.87 54 ا�+�

5.643  195 0.000  

دال 
 *��+�
 ا�+�


�ف �:�ا�;  143 46.36 7.962 

 ا�-ر�� ا�56��
 12.115 110.00 54 ا�+�

6.980  195 0.000  

دال 
 *��+�
 ا�+�

:�17.769 91.68 143 �
�ف ا�; 

بينما ،)6.980(بلغت  االنطواءسمة لمقياس  الكلية للدرجة) T(بأن قيمة ) 27(يالحظ من الجدول رقم   
وهذا يشير إلى ) 0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي ) 0.000(بلغت القيمة االحتمالية لها 

المراهقين ضعاف السمع ومتوسطات درجات المراهقين درجات  اتبين متوسط إحصائيا ةدال أن هناك فروق
وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين أن متوسط درجات  ،االنطواءالصم على الدرجة الكلية لمقياس سمة 

، وهذا االنطواءعلى الدرجة الكلية لمقياس سمة  المراهقين الصم أعلى من متوسط درجات ضعاف السمع
أكثر  االنطواءيشير إلى أن الفروق بينهم كانت لصالح المراهقين الصم، أي أن المراهقين الصم يعانون من 

  . السمعمن الطلبة ضعاف 
الرغبة بمجال (بـــــ والمتمثلة للمجالينيالحظ أن القيمة االحتمالية  االنطواءمجاالت مقياس سمة وبالنظر إلى 

، أصغر من )ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية، ومجال في العزلة والعيش في عالم خاص
متوسطات درجات بين  إحصائيالة وهذا يدل على وجود فروق دا) 0.05(مستوى الداللة االفتراضي لها

المراهقين الصم ومتوسطات درجات ضعاف السمع على مجاالت المقياس، وبالرجوع إلى المتوسطات 
 الحسابية يتبين أن متوسطات درجات المراهقين الصم أعلى من متوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع

كانت  لينالمجا ينالفروق بينهم على هذ، وهذا يشير إلى أن االنطواءعلى جميع مجاالت مقياس سمة 
 ينعلى هذ االنطواءالصم، أي أن المراهقين الصم يشعرون بدرجة من  المعوقين سمعياً  لصالح المراهقين

وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها التي . من ضعاف السمع كثرأ لينالمجا
الصم ومتوسطات درجات بين متوسطات درجات المراهقين  فروق ذات داللة إحصائية بوجود: تقول
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ومجاالته الفرعية لصالح المراهقين الصم، 

  

المراهقين الصم ومتوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع على الدرجة 
  ومجاالته الفرعية

درجات  اتأن هناك فروق واضحة بين متوسط
ومجاالته الفرعية  االنطواءضعاف السمع على مقياس سمة 

 أداءعلى  األصمالتي تحد من قدرات المراهق 
افتقار األصم للغة المنطوقة والتي تحد من قدرته على التفاعل االجتماعي 

مما .والتواصل مع اآلخرين، فيصبحون أقل قبوًال من األقران ويجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة معهم
يسبب مشاعر سلبية لألصم تزيد من حساسيته وشعوره بالنقص واإلحباط ، فينتج عن ذلك سلوكيات غير 
ية كاالنطواء والقلق والعزلة االجتماعية وفقدان الثقة باآلخرين وضعف التواصل ومواجهة المواقف 

Andersson et al,2000(  الكاشفو)2004(، 
 /���
�
��ً ذات �&� A�, أ'-وا أن �)6<ت ا�� 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
  

(�ا�ر)��
وا�$�شا�$ز��

-�ص���م(�

57.12 45.32

:                                                          :                                                          :                                                          :                                                          اخلامساخلامساخلامساخلامس

90 

ومجاالته الفرعية لصالح المراهقين الصم،  االنطواءمقياس الدرجة الكلية لعلى المراهقين ضعاف السمع 
  .والشكل اآلتي يبين هذه الفروق

المراهقين الصم ومتوسطات درجات المراهقين ضعاف السمع على الدرجة  درجات اتيبين الفروق بين متوسط
ومجاالته الفرعية االنطواءالكلية لمقياس سمة 

أن هناك فروق واضحة بين متوسط) 6( خالل تتبع الفروق البيانية في الشكل
ضعاف السمع على مقياس سمة  المراهقينالصم ومتوسطات درجات 

  .الصم
التي تحد من قدرات المراهق إلى تأثير شدة اإلعاقة السمعية  هذه النتيجةتعزو الباحثة سبب 

افتقار األصم للغة المنطوقة والتي تحد من قدرته على التفاعل االجتماعي االجتماعية بسبب 
والتواصل مع اآلخرين، فيصبحون أقل قبوًال من األقران ويجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة معهم

يسبب مشاعر سلبية لألصم تزيد من حساسيته وشعوره بالنقص واإلحباط ، فينتج عن ذلك سلوكيات غير 
ية كاالنطواء والقلق والعزلة االجتماعية وفقدان الثقة باآلخرين وضعف التواصل ومواجهة المواقف 

Andersson et al,2000(أنديرسون دراسةاالجتماعية، و يدعم هذا التوجه كل من 

��/ ) Amatzia &Ahiya,2004( وأماتيزيا�
�A�, أ'-وا أن �)6<ت ا�

����
  .ا������� أ'��E� �4 ا8&
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات :نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها

  .المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس االنطواء وفقًا لمتغير الجنس

ا��وا.ل1$ف
و�وا��2
ا��وا0ف

ا"�������

ا� ���ا�در��

52.87

110

46.36

91.68

ا�.م ا���13$�ف
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المراهقين ضعاف السمع 
والشكل اآلتي يبين هذه الفروق

يبين الفروق بين متوسط) 6(الشكل

خالل تتبع الفروق البيانية في الشكليالحظ من 
الصم ومتوسطات درجات  المراهقين
الصم المراهقينلصالح 

تعزو الباحثة سبب 
االجتماعية بسبب  األدوار

والتواصل مع اآلخرين، فيصبحون أقل قبوًال من األقران ويجدون صعوبة في إقامة عالقات صداقة معهم
يسبب مشاعر سلبية لألصم تزيد من حساسيته وشعوره بالنقص واإلحباط ، فينتج عن ذلك سلوكيات غير 

ية كاالنطواء والقلق والعزلة االجتماعية وفقدان الثقة باآلخرين وضعف التواصل ومواجهة المواقف تكيف
االجتماعية، و يدعم هذا التوجه كل من 

وأماتيزيا آهايا دراسةو 
����
ا������� أ'��E� �4 ا8&

نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها - 4- 2
المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس االنطواء وفقًا لمتغير الجنس
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للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين ) T.test(تم استخدام اختبار  الرابعةللتحقق من الفرضية 
ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا ) الذكور(المراهقين المعوقين سمعيًا متوسطات درجات 

  ).28(كما هو موضح في الجدول رقم  على الدرجة الكلية لمقياس سمة االنطواء ومجاالته الفرعية) اإلناث(
المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور ومتوسطات درجات المراهقين يبّين داللة الفروق بين متوسطات درجات ) 28(الجدول 

  .ومجاالته الفرعية االنطواءالمعوقين سمعيًا اإلناث على الدرجة الكلية لمقياس سمة 

  ا
����  ا
��س  ا��طواء ����س
ا
��و�ط 
�����
  ا

ا���راف 
  ا
����ري

 ���)T(  ح.د  
 ����
ا

��
�����  ا
  ا
�رار

 ا�
	�� �� ا�����

��
 ���� �� وا�

 ��ص

 12.367 43.96 125 الذكور
7.410 195 0.000 

دال 
 *��+�
 9.661 56.52 72 اإلناث ا�89ث

�
 ا���ا�� �

 ا���ا�� و��ا���

�������� ا

 8.490 47.88 125 الذكور
0.635  195 0.526  

دال �.��4 
 6.341 48.61 72 اإلناث ا��5ث

 ا�-ر�� ا�56��
 18.407 91.84 125 الذكور

5.223  195 0.000  
دال �.��4 

 14.861 105.19 72 اإلناث ا��5ث

بينما ،)5.223(بلغت  االنطواءسمة لمقياس  الكلية للدرجة) T(بأن قيمة ) 28(يالحظ من الجدول رقم  
وهذا يشير إلى ) 0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي ) 0.000(بلغت القيمة االحتمالية لها 

المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور ومتوسطات درجات درجات  اتبين متوسط إحصائيا ةدال أن هناك فروق
وبالرجوع إلى المتوسطات  ،االنطواءالمراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث على الدرجة الكلية لمقياس سمة 

على الدرجة الكلية لمقياس سمة  ن متوسط درجات اإلناث أعلى من متوسط درجات الذكورالحسابية يتبين أ
، وهذا يشير إلى أن الفروق بينهم كانت لصالح اإلناث، أي أن اإلناث من المعوقين سمعيًا يعانون االنطواء

  . أكثر من الطلبة المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور االنطواءمن 
الرغبة في العزلة والعيش في ( لمجاليالحظ أن القيمة االحتمالية  االنطواءمجاالت مقياس سمة وبالنظر إلى 
بين  إحصائياوهذا يدل على وجود فروق دالة ) 0.05(من مستوى الداللة االفتراضي لها قل، أ)عالم خاص

على ) اإلناث(ًا ومتوسطات درجات المعوقين سمعي) الذكور(متوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا 
، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين أن متوسطات درجات اإلناث أعلى من متوسطات هذا المجال

كانت لصالح  هذا المجال، وهذا يشير إلى أن الفروق بينهم على هذا المجالعلى  درجات المراهقين الذكور
 االنطواءقين سمعيًا اإلناث يشعرون بدرجة من المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث، أي أن المراهقين المعو 

  . من الذكور كثرأ هذا المجالعلى 
 بريالحظ أن القيمة االحتمالية له أك) ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية(أما فيما يتعلق بمجال

وهذا يشير إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات المعوقين ) 0.05(من مستوى الداللة االفتراضي له 
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وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية 
ن متوسطات درجات المراهقين فروق ذات داللة إحصائية بي

مقياس الدرجة الكلية لعلى المعوقين سمعيًا اإلناث ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور 
 ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية

  .والشكل اآلتي يبين هذه الفروق

المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا 
  ومجاالته الفرعية

الطلبة درجات  اتأن هناك فروق واضحة بين متوسط
 االنطواءعلى مقياس سمة ) الذكور(

  .ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية
المرشدون بعض  منها ما أشار إليهالحظتها الباحثة على أرض الواقع 

ن الحساسية الزائدة لدى الفتيات المعوقات 
الذكور ببعض األحداث االجتماعية ويجعلهن أكثر 
وألن اإلناث أكثر حرصًا على إظهار الجانب الجمالي وأكثر اهتماما بالمظهر الخارجي من الذكور، 
وخاصة في مرحلة المراهقة حيث يتميز المراهقون بأنماط سلوكية وتفكيرية ومشاعر حول حياتهم الخاصة بما 

وتجعلهن أقل بالنفس  ألجسادهم، فإن اإلعاقة السمعية تضعف لديهن الثقة
المرشدون التربويون من  وأضاف .تقديرًا لذاتهن فيلجأن للعزلة واالنطواء أكثر من الذكور المعاقين سمعياً 

من  افي وقايته مورغبته أطفالهم وخاصة اإلناث
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وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ،باالنطواءسمعيًا الذكور واإلناث على هذا المجال في درجة الشعور 
فروق ذات داللة إحصائية بي بوجود: ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول

المعوقين سمعيًا اإلناث ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور 
ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعيةومجاالته الفرعية لصالح اإلناث باستثناء مجال

والشكل اآلتي يبين هذه الفروقناث، وجد عليه فروق بين الذكور واإل 

المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا  يبين الفروق بين متوسط درجات
ومجاالته الفرعية االنطواءالذكور على الدرجة الكلية لمقياس سمة 

أن هناك فروق واضحة بين متوسط )7( خالل تتبع الفروق البيانية في الشكل
(ومتوسطات درجات الطلبة المعوقين سمعيًا ) اإلناث

ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية ومجاالته الفرعية لصالح الطلبة اإلناث باستثناء مجال
الحظتها الباحثة على أرض الواقع لى عوامل إوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

ن الحساسية الزائدة لدى الفتيات المعوقات النفسيون والتربويون في المراكز والمدارس اإلعدادية والثانوية إلى أ
الذكور ببعض األحداث االجتماعية ويجعلهن أكثر  منسمعيًا غالبًا ما كانت تجعل هؤالء الفتيات يتأثرن أكثر 

وألن اإلناث أكثر حرصًا على إظهار الجانب الجمالي وأكثر اهتماما بالمظهر الخارجي من الذكور، 
وخاصة في مرحلة المراهقة حيث يتميز المراهقون بأنماط سلوكية وتفكيرية ومشاعر حول حياتهم الخاصة بما 

ألجسادهم، فإن اإلعاقة السمعية تضعف لديهن الثقة الفسيولوجيةت 
تقديرًا لذاتهن فيلجأن للعزلة واالنطواء أكثر من الذكور المعاقين سمعياً 

أطفالهم وخاصة اإلناثشدة الوالدين في معاملة خالل دراسة حالة هؤالء الطلبة إلى 
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سمعيًا الذكور واإلناث على هذا المجال في درجة الشعور 
ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول

المعوقين سمعيًا اإلناث ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور 
ومجاالته الفرعية لصالح اإلناث باستثناء مجال االنطواءسمة 

وجد عليه فروق بين الذكور واإل الذي لم تُ 

يبين الفروق بين متوسط درجات) 7(الشكل

خالل تتبع الفروق البيانية في الشكليالحظ من 
اإلناث(المعوقين سمعيًا 

ومجاالته الفرعية لصالح الطلبة اإلناث باستثناء مجال
وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

النفسيون والتربويون في المراكز والمدارس اإلعدادية والثانوية إلى أ
سمعيًا غالبًا ما كانت تجعل هؤالء الفتيات يتأثرن أكثر 

وألن اإلناث أكثر حرصًا على إظهار الجانب الجمالي وأكثر اهتماما بالمظهر الخارجي من الذكور،  .انطواءً 
وخاصة في مرحلة المراهقة حيث يتميز المراهقون بأنماط سلوكية وتفكيرية ومشاعر حول حياتهم الخاصة بما 

ت في ذلك  التغيرا
تقديرًا لذاتهن فيلجأن للعزلة واالنطواء أكثر من الذكور المعاقين سمعياً 

خالل دراسة حالة هؤالء الطلبة إلى 
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، واإلفراط في اتمناسبالفي كل  االتشديد عليهو ، ةمؤدبو  ةكون مهذبتوبأن  السقوط، والمرض، والعدوى،
عن اآلخرين والبعد  االنزواء نإظهارهإلى  نبه أدتالخير كل تلك األساليب  ا، وتعليمهاوٕارشاده اتوجيهه

 ودراسة )1993( عليكل من  دراسة وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة .أكثر من الذكورواالنطواء 
ودراسة )Kathryn & Meadow ,1990(وميدو ودراسة كاثرين) 2011(ودراسة كباجة  ،)1993(الصباح

أن اإلناث أكثر خجًال وانطواًء لى إجميعها  أشارتالتي )Kamath & Kanekar 1993(كاماث وكاينكر
  .من الذكور

لعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في مجال ضعف التواصل ومواجهة المواقف أما بالنسبة 
االجتماعية، فتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعاقين سمعيًا سواء الذكور أم اإلناث يفتقرون إلى القدرة على 

جتماعية فيلجؤون إلى التواصل اللغوي مع اآلخرين مما يؤثر في قدرتهم على التواصل ومواجهة المواقف اال
  .العزلة واالنطواء، كما يلجؤون إلى التواصل مع أقرانهم المعاقين سمعيًا في تجمعات وأندية خاصة بهم

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات :ومناقشتها الخامسةنتائج الفرضية – 9- 2
 .درجاتهم على مقياس الخجل المراهقين المعوقين سمعيًا على مقياس االنطواء ومتوسطات

الطلبة لدرجات  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتتم حساب المتوسط التاسعة من أجل اختبار الفرضية
ودرجاتهم على الدرجة  الخجلعلى الدرجة الكلية لمقياس  )الدراسةأفراد عينة (المراهقين المعوقين سمعيًا 

المعوقين  درجات الطلبةمتوسطات ومن ثم حساب معامل االرتباط بيرسون بين  االنطواءالكلية لمقياس 
  ). 33(المقياسين كما هو موضح في الجدول كال على  سمعياً 

المعوقين سمعيًا يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة ) 29(الجدول
  .طواءالخجل واالنعلى مقياسي 

  القرار  مستوى الداللة  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  أفراد العينة  الدرجة الكلية للمقياسين

  14.67  93.97  197  الخجل
  دال  0.000  0.76**

  18.31  96.70  197  االنطواء

  ).0.01(دال عند مستوى داللة (**) 

أفراد عينة (المعوقين سمعيًا طلبة الوجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا بين درجات ) 33(يتبين من الجدول 
وهو دال إحصائيًا عند  )0.76(**، حيث بلغ معامل االرتباط الخجل واالنطواءعلى مقياسي ) الدراسة

بوجود : ، وهذا يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها التي تقول)0.01(مستوى داللة 
الصم (الطلبة المعوقين سمعياً لدى  الخجل واالنطواء إحصائية بينإيجابية ذات داللة  ارتباطيهعالقة 

 الخجل واالنطواءهذه العالقة االرتباطية اإليجابية بين  وتفسر الباحثة. في مدينة دمشق) وضعاف السمع
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 (Crozier,2001,p128)بعض الباحثين في ضوء ما أشار إليه لدى أفراد عينة الدراسة 
االنطواء فقد يصبح الشخص  سمةبأن الخجل جزء من التدرج الهرمي لمكون  ،)20،ص2009حسين،(

الخجول أكثر انطواء على مر الزمن، ألن الحياة االجتماعية قد تعرضه لخبرات سيئة تجعله يفضل العزلة 
الخجل يشترك بأن  )66،ص1994(وتشير شقير  .وغيرها من السلوكيات الال تكيفية واالنسحاب واالنطواء

كما أكد المرشدون .االنسحاب من المواقف االجتماعيةو  مع االنطواء في الهدوء والحرص مع تفضيل العزلة
والمعلمون في المراكز والمدارس الحكومية للباحثة أثناء تطبيق أدوات الدراسة بأن أغلبية الطلبة المعوقين 

يجة واتفقت هذه النتهذا  .الذين يعانون من الخجل تغلب عليهم سمة االنطواء) ضعاف السمع والصم(سمعيًا 
 Vanaldik etودراسة، )Steinberg et al ,1999(ستينبيرجودراسة   )1990(من السيد مع نتيجة كل 

al,2004)( . الالتكيفية  األخرىاالنطواء يرتبط إيجابًا بالخجل وبالكثير من السلوكيات أن لى إوالتي أشارت
  .....كاالكتئاب والقلق وغيرها
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  :الدراسة مقترحات -ثالثاً 
يمكن تحديد مجموعة من التوصيات التي من ميدانية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج 

  .اإلعاقة السمعية الممكن أن تكون ذات فائدة في مجال
إرشادية لتخفيف وعالج حاالت االستفادة من نتائج الدراسة الحالية والعمل على تنظيم برامج تدريبية  .1

 .الطلبة المعوقين سمعياً الخجل واالنطواء لدى 
لمعلمي ومرشدي الطلبة المعوقين سمعيًا في كيفية استخدام تنظيم دورات تدريبية صيفية مستمرة  .2

 .استراتيجيات تعديل السلوك لمواجهة حاالت الخجل واالنطواء لدى الطلبة المعوقين سمعياً 
لما له من أثار إيجابية على كافة العمل على تحسين مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المعوقين سمعيًا  .3

 .جوانب شخصياتهم النفسية واالجتماعية
الطالع أولياء األمور على أهم  األمور وأولياءوالمرشدين  المعلمينبين  مستمرةضرورة عقد لقاءات  .4

 .األساليب الحديثة التي أثبت نجاحها في التعامل مع المعوقين سمعياً 
إقامة وراشات عمل الحكومية بخصوص  راكزالمراكز الخاصة والم تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين .5

في تحسين مختلف الجوانب السلوكية للطلبة  أساليب تعديل السلوكيمكن من خالها تفعيل استخدام 
 .المعوقين سمعياً 

  : وث مقترحةبح -رابعاً 
 .السمع عافضأثر برنامج إرشادي مقترح لخفض سمة الخجل واالنطواء لدى المراهقين الصم و  .1
 .دراسة بعض سمات الشخصية للمعوقين سمعيًا ضعاف السمع والصم في مرحلة الطفولة .2
للمعوقين سمعيًا ) وغيرهاوتقدير الذات  العدوان والتوافق (دراسة بعض السمات الشخصية األخرى  .3

 .في مراحل عمرية مختلفة
في مراحل  من فئات اإلعاقة دراسة مقارنة للسمات الشخصية بين المعوقين سمعيًا والعادين وغيرهم .4

  .عمرية مختلفة
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  ملخص الدراسة

هدفت الدراسة تعرف سمتي الخجل واالنطواء لدى المراهقين المعوقين سمعيًا في مدينة دمشق، وقد 
) الخجل - االنطواء(درجة سمات الشخصية  ما: تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي

  لدى المراهقين المعوقين سمعيًا، وهل من فروق تعزى لمتغيري الجنس، درجة اإلعاقة؟

  .التحليلي الذي يقوم على تحليل المحتوىالوصفي  المنهجوقد اتبعت الباحثة 

 -ضعاف السمع(طالبًا وطالبة من الطلبة المراهقين المعوقين سمعياً ) 197(الدراسة من عينةوتكونت 
وهم جميع أفراد المجتمع األصلي، الموجودين حاليًا في المراكز والمدارس الحكومية في مدينة ) الصم

  ).عاماً  22- 13(دمشق، والذين تتراوح أعمارهم بين

  .لصم وجميع المدارس اإلعدادية والثانوية في مدينة دمشقالدراسة في جميع مراكز ا أدواتوتم تطبيق 

ومقياس سمة الخجل، وقد قامت الباحثة بالمعالجة الدراسة من مقياس سمة االنطواء  أدواتوتكونت 
لبياناته مستخدمة معامل ارتباط بيرسون، المتوسطات الحسابية والرتبية، ومعامل ارتباط إلفا  اإلحصائية

  ).(T-Testت المعيارية، واختبار تستودنت كرونباخ، واالنحرافا

  :يلي الدراسة ما نتائجوأوضحت 

إن المراهقين المعاقين سمعيًا يملكون درجة متوسطة من الشعور بالخجل على مقياس سمة   -1
 .الخجل ودرجاته الفرعية

إن المراهقين المعوقين سمعيًا يملكون درجة متوسطة من الشعور باالنطواء على مقياس سمة  -2
 .نطواء ودرجاته الفرعيةاال

درجات المراهقين الصم ومتوسطات درجات بين متوسطات  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة   -3
المراهقين ضعاف السمع على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل ومجاالته الفرعية لصالح 

 .المراهقين الصم
المعوقين سمعيًا اإلناث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراهقين  -4

ومتوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا الذكور على الدرجة الكلية لمقياس سمة الخجل 
ومجاالته الفرعية لصالح اإلناث باستثناء مجال التردد وعدم الثقة الذي لم توجد عليه فروق 

 .بين الذكور واإلناث
المراهقين الصم ومتوسطات درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات -5

المراهقين ضعاف السمع على الدرجة الكلية لمقياس سمة االنطواء ومجاالته الفرعية لصالح 
 .المراهقين الصم
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراهقين المعوقين سمعيًا اإلناث  -6
الكلية لمقياس سمة االنطواء ومجاالته  ومتوسطات درجات المعاقين سمعيًا الذكور على الدرجة

الفرعية لصالح اإلناث باستثناء مجال ضعف التواصل ومواجهة المواقف االجتماعية الذي لم 
 .توجد عليه فروق بين الذكور واإلناث

توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين الخجل واالنطواء لدى الطلبة المراهقين المعوقين سمعيًا  -7
 ).الصم وضعاف السمع(

توصلت إليه  النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة للدراسة، وفي ضوء ما تفسيروتم 
  .الدراسة، وأوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات
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ABSTRACT 

The study aimed at recognizing characteristic of shyness and introversion in 

adolescents with disabilities acoustically in the city of Damascus, has 

crystallized the problem of the study in the following main question: What 

degree of personality traits (introversion - shame) in adolescents with Hearing 

Impaired Is there any differences due to the variables of sex, degree of 

disability? 

 

               
The researcher followed the analytical descriptive approach based on the 

contents analysis. 

 

The sample of the study comprised The (197) male and female students of 

adolescents with disabilities Hearing Impaired (Hearing Impaired - Deaf) They 

are all original members of the community, who are currently in the centers and 

public schools in the city of Damascus, and aged (13-20 years). 

 

The Study tools were applied in all centers of deaf and all middle and high 

schools in the city of Damascus.  

The study consisted of instruments measure characteristic feature of 

introversion and shyness scale, the researcher has statistical treatment of the 

data using the Pearson correlation coefficient, and the arithmetic mean of 

Education, and Cronbach's alpha correlation coefficient, and standard 

deviations, and test Tstodnt (T-Test). 

 

The result of the study clarified the following: 

1- 1 - The hearing impaired teenagers have a medium degree of shame on a 

scale characteristic shyness and sub-grades. 

- The teenagers of Hearing People have a medium degree of feeling Balantoa 

feature on a scale convergence and sub- grades . 

3 - There are significant differences between the mean scores of deaf teenagers 

and the mean scores of teenagers hearing impaired on the total score of the 

scale characteristic shyness and sub- fields for the benefit of deaf teenagers . 

4 - There were statistically significant differences between the mean scores of 

adolescents with disabilities acoustically female and the mean scores of male 

adolescents with disabilities acoustically on the total score of the scale 

characteristic shyness and sub- fields in favor of females except for the 

frequency domain and the lack of confidence that it did not exist differences 

between males and females . 

5 - There are significant differences between the mean scores of deaf teenagers 

and the mean scores of teenagers hearing impaired on the total score for the 

feature scale convergence and sub- fields for the benefit of deaf teenagers . 

6 - There are significant differences between the mean scores of adolescents 
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with disabilities acoustically female and the mean scores of deaf boys at the 

total score of the scale feature convergence domain and sub favor of females 

with the exception of the area of poor communication and face social situations 

that did not exist by the differences between males and females . 

7 - There is a positive correlation between shyness and introversion among 

adolescent students with disabilities acoustically ( deaf and hearing-impaired )  

 

The results were explained in the context of the theoretical framework and the 

former studies of the study and in the light of the study's findings, the 

researcher recommended a category of recommendations and proposals 
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ً
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ً
 أوال
ً
        املراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربيةاملراجع باللغة العربية    -أوال
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  :مراجع الدراسة باللغة العربية -أوالً 
  

  
برنامج إرشادي في خفض مستوى االغتراب لدى فعالية ): 2004(أبو السعود، شادي محمد السيد •

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصررسالة ماجستير غير منشورة، المراهقين ضعاف السمع
دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى عينة من ضعاف السمع ) 2003:(أبو حمزة، عيد جالل علي •

 .مصر، اجامعة طنطير منشورة،رسالة ماجستير غ، ومرضى الطنين والدوار مقارنة بالعاديين
المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة ببعض أنماط السلوك ) 1992(أحمد، محاسن عبد اهللا •

 .، كلية اآلداب، جامعة المنيا،مصرالالسوي للمعوقين سمعيًا،رسالة دكتوراه غير منشورة
وعالقتها بسماتهم الشخصية الخدمات المقدمة لألطفال الصم ): 2002(األشقر، عالء الدين محمد •

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة، بمحافظة غزة
 .، تعريب الحداد جورجيت، عويدات للنشر والطباعة، لبنان الخجل) 1999(أندريه، كريستوف •

ـــة للشخصـــية): 1997(األنصـــاري، بـــدر محمـــد  • ـــات العاملي ، 1، مكتبـــة المنـــار اإلســـالمية، طالنظري
 .الكويت

قياس الندم الموقفي وعالقته ببعض متغيـرات الشخصـية لـدى طـالب ): 2001(األنصاري، بدر محمد •
 .58-39،)17(، العددمجلة جامعة دمشق للعلوم النفسية والتربويةجامعة الكويت من الجنسين، 

التــراث ، دار إحيــاء المعجــم الوســيط): 1972(وعطيــة،علي حســن وأمين،محمــد شــوقي أنــيس، إبــراهيم •
 .العربي بيروت، لبنان

تربيــة األطفــال المعــاقين ســمعيًا فــي ضــوء االتجاهــات : )2006(التهـامي، حســين أحمــد عبــد الــرحمن •
 .، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر1،طالعالمية المعاصرة

ـــة): 2002(الجبـــالي، حســـني  • ـــين االضـــطهاد والعظم ـــان والصـــم ب ، سلســـلة أصـــحاب الحقـــوق العمي
 .كتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصرالخاصة، م

الفروق في بعض السمات الشخصية بين المبدعين وغير المبـدعين فـي ): 1997(الجهيني، صالح •
، جامعـة الملـك سـعود كليـة رسالة ماجستير غير منشـورة، مجال الهندسة المعمارية والفن التشكيلي

 .التربية
مكتبة النهضة العربية، ) كراسة التعليمات(الخجلبطارية اختبار ): 1996(حبيب، مجدي عبد الكريم  •

 .القاهرة، مصر



 ةةةةمراجع الدراسمراجع الدراسمراجع الدراسمراجع الدراس

 

102 

الخجــل كبعــد أساســي للشخصــية دراســة ميدانيــة لــدى عينتــين مــن ) 1992(حبيــب، مجــدي عبــد الكــريم •
 .85-66،ص23،العددمجلة علم النفسطالب المرحلة الجامعية، 

لمعـوقين سـمعيًا وعالقتهـا حاجات األوليـاء للتواصـل مـع أطفـالهم ا): 1999(حسن، مرسيلينا شعبان •
 .، كلية التربية، جامعة دمشق، سورياغير منشورةماجستير رسالة ، ببعض المتغيرات

 .، دار الفكر، عماناستراتيجيات إدارة الخجل والقلق االجتماعي): 2009(حسين، طه عبد العظيم •
مشـكالت المعـوقين سـمعيًا كمـا يـدركها معلمـو المرحلـة االبتدائيـة فـي ) 2003(حنفي، علـي عبـد النبـي •

 .181-136،ص53عدد ،ال12المجلد ، مجلة كلية التربية ببنهاضوء بعض المتغيرات، 
 .، ، أكاديمية التربية الخاصة،الرياضمدخل إلى اإلعاقة السمعية): 2003(حنفي، علي عبد النبي •
، مكتبـة األنجلـو المصـرية، القـاهرة، الشخصية والصحة النفسـية): 1998(صري عبد الحميـدحنورة، ن •

 .مصر
نــــدوة الثقافــــة ، 1، ط"قــــراءات مختــــارة" المشــــكالت التعليميــــة والســــلوكية ): 1995(الخطيــــب، جمــــال •

 .، دبي، اإلمارات العربية المتحدةوالعلوم
 .الفكر ،عمان،األردن ، دارمقدمة في اإلعاقة السمعية): 1998(الخطيب، جمال •
المكتــب  ،الــدليل الموحــد لمصــطلحات اإلعاقــة والتربيــة الخاصــة والتأهيــل): 2001(الخطيــب، جمــال •

 .بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةلس وزراء الشؤون االجتماعية مجالتنفيذي ل
 .، دار الفكر ،عمان،األردنمقدمة في اإلعاقة السمعية): 2002(الخطيب، جمال •
 .، دار حنين ، عمان ، األردنمدخل إلى التربية الخاصة: )2005(طيب، جمال، الخ •
الخصــائص الســيكولوجية لألطفــال المعــوقين ســمعيًا فــي ): 1996(الخطيــب، جمــال، الحديــدي، منــى  •

 .416-403، ص)13(، جامعة قطر، العددحولية كلية التربية، دراسة استطالعية األردن
 2،طالتدخل المبكر في التربيـة الخاصـة للطفولـة المبكـرة): 2004(الخطيب،جمال و الحديدي، منـى •

 .، دار الفكر، عمان
 .، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرمقياس الخجل): 1981(الدريني، حسين عبد العزيز •
ندوة في مقدمة ورقة بعنوان الخصائص الفكرية واالجتماعية للصم، ): 1987(الدماطي، عبد الغفار  •

 .، الرياضجمعية النهضة النسائيةبعنوان نظرة مستقبلية نحو التربية الخاصة، 
الســمات الشخصــية التـــي تميــز المتفــوقين وغيــر المتفـــوقين ): 1991(يــاب، محمــود عبــد الســالمذ •

رســالة ماجســتير غيــر ، تحصــيليًا لــدى عينــة مــن طلبــة الجامعــة األردنيــة عــن مرحلــة البــاكلوريوس
 .الجامعة األردنية ، كلية التربية،منشورة

 .، المكتب المصري الحديث، اإلسكندرية، مصرأصول علم النفس): 1982(راجح، أحمد عزت •
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فعاليــة بعــض فنيــات تعــديل الســلوك فــي تخفيــف أعــراض ) 2008(رجـب، مصــطفى محمــد مصـطفى •
المنوفيـة، ، كليـة التربيـة، جامعـة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةالنشاط الزائد لـدى المعـاقين سـمعياً 

 .مصر
 . ، منشورات جامعة دمشق، دمشقنظريات الشخصية): 2009(رزق، أمينة •
، دار 3، طسيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة): 2001(الروسان، فاروق  •

 .الفكر للنشر والتوزيع، عمان
جمعيـة  ،"لتربيـة الخاصـةمقدمة في ا" سيكولوجية األطفال غير العاديين): 1989( الروسان، فاروق •

 .عمان للمطابع التعاونية، عمان ، األردن
 .دار وائل للنشر، عمان، األردن ،اإلعاقة السمعية): 2003(زريقات، إبراهيم  •
 .، عالم الكتب ، القاهرةالصحة النفسية والعالج النفسي): 1982(زهران،حامد عبد السالم  •
مـــــراهقين مــــن الجنســــين دراســــة تحليليــــة لمســـــبباته الخجــــل لــــدى ال) 1994(السمادوني،الســــيد ابــــراهيم •

 .201-135،ص)3(ومظاهره و آثاره، التقويم والقياس التربوي،عدد
 .مكتبة النهضة العربية، القاهرة، الشخصية السوية والشخصية المضطربة): 2000(شقير، زينب، •
الشخصية دراسة التوجه نحو مساعدة اآلخرين وعالقته ببعض السمات ):  2006(الشمري، صادق •

، جامعـة رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، ميدانية مقارنة علـى عينـة مـن طلبـة جـامعتي دمشـق وتعـز
 .دمشق، كلية التربية

رسالة ماجستير غير ، االجتماعي لدى األطفال المعوقيناالنسحاب ): 1993(الصباح، سهير •
 .، الجامعة األردنية، عمان، األردنمنشورة

 .، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان6،طعلم النفس وتطبيقاته أصول) 1984(عاقل، فاخر •
مشكالت الطالب المعوقين سمعيا من وجهة نظر معلميهم و ): 2007(العائق، ميشلين ماهر •

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن رسالة ماجستير غير منشورة،، أسرهم
ر المعرفة الجامعية، دا ،2ط،األبعاد األساسية للشخصية): 1992(عبد الخالق، أحمد محمد  •

 اإلسكندرية 
 .، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 2،طاستخبارات الشخصية): 1993(عبد الخالق، أحمد محمد •
 دار القلم للنشر والتوزيع، ،4ط،سيكولوجية األطفال الغير العاديين): 1990(عبد الرحيم، فتحي  •

 .الكويت
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عينة من نيكية العصابية واالنطواء لرسوم بعض الدالالت اإلكلي ،) 2000(عبد الفتاح، يوسف •
، دورية رسالة الخليج العربي، مكتب التربية في اإلمارات األطفال المعوقين سمعيًا واألطفال العاديين

 ).74(، عدد20العربي لدول الخليج السعودية، س
، دار 5، طاإلكلينيكية والتربوية الشخصية استراتيجياتها وتطبيقاتها): 2000(عبد اهللا، محمد قاسم •

 .المكتبي، دمشق
، العدد مجلة المعرفةمن مشكالت التالميذ الخجل والخوف والعدوان، ): 1999(عبد الهادي، نبيل •

 .112، يناير، ص42
، دار الكتاب اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل): 2001(عبد الواحد، محمد فتحي عبد الحي •

 .اإلمارات العربية المتحدةالجامعي، العين، 
 .،دار الصفا للنشر، عمان األردنالسامعون بأعينهم): 2000(عبيد،ماجدة السيد، •
، دار أسامة للنشر، الرياض، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه): 2003(عبيدات، زوقان •

 .السعودية
، الدار العلمية واللغة اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق): 2001(العزة، سعيد حسني •

 .الدولية للنشر والتوزيع، عمان ، األردن
، دراسة امبريقية إكلينيكية لبعض سمات الشخصية لدى ضعاف السمع): 1993(علي، رجب •

 .، كلية التربية، جامعة أسيوط، مصرغير منشورة رسالة  دكتوراه
رسالة ،ببعض المتغيرات األسريةالسلوك المشكل لدى الطفل األصم وعالقته ): 2002(رجاء، عواد، •

 .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة ،ماجستير غير منشورة
بيروت،  دار الكتب العلمية، ،النفس بين الشخصية والفكر علم): 1997(عويضة، كامل محمد •

 .لبنان
 .الجامعية، االسكندرية، دار المعرفة النمو النفسي ومشاكل الطفولة) 1998(العيسوي، عبد الرحمن •
سلسلة " النظرية والتطبيق"كيف يتعلم مخ األصم): 2007(عيسى،مراد علي و خليفة،وليد السيد •

 .، دار وفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر1،طكيف يتعلم مخ ذوي االحتياجات الخاصة
لنهضة العربية، ، دار اسيكولوجية الشخصية محدداتها وقياسها ونظرياتها): 1987(غنيم، السيد •

 .القاهرة، مصر
 .، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردنالموسوعة النفسية): 2000(فرحة، خليل  •
 .دار الفكر العربي، األردن ،في الصحة النفسية): 2003(القريطي، عبد المطلب، •
 .القاهرة،دار الفكر ، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة): 2005(القريطي،عبد المطلب، •
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 .، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردناإلعاقة السمعية): 2006(القريوتي، إبراهيم أمين •
 .،دار القلم، عمان، األردن2،طالمدخل إلى التربية الخاصة): 2001(القريوتي،يوسف وآخرون •
لي الثاني لمركز المؤتمر الدو سيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات إرشاده، ): 1995(:قنديل، شاكر •

، المجلد بحوث المؤتمر )الموهوبون، المعاقون(اإلرشاد النفسي ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
 ..12-1ديسمبر،ص 25:27،األول، جامعة عين شمس

، مركز الكتاب مهارات التدريس لمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة): 2004(قوشم، أحمد عفت •
 .للنشر، القاهرة

التوافق النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى األطفال ): 2011(هيم محمودكباجة، صالح إبرا •
 .، الجامعة اإلسالمية، فلسطين،غزةرسالة ماجستير غير منشورة الصم بمحافظة قطاع غزة،

،ترجمة معتز سيد عبد اهللا، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني الخجل) 2009(كروزي، راي •
 .واآلداب،الكويتللثقافة والفنون 

اتجاهات معاصرة في رعاية وتنمية مهارات األطفال ذوي االحتياجات ): 2008(مجيد، سوسن شاكر •
 .، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردنالخاصة

الثبات والتغير في الخجل وعالقته بالجاراة والشعور بالوحدة لدى عينة ): 2008(المحارب، ناصر •
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 32، العددمجلة علم النفسسعود، من طالب جامعة الملك 

 .74- 68القاهرة،ص
فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف السلوك العدواني لدى ): 2001(المخالفي، صادق عبده سيف •

، كلية رسالة ماجستير غير منشورة ،عينة من األطفال ضعاف السمع في الجمهورية اليمنية
 .شمس، مصر التربية، جامعة عين

عالقة التفوق االجتماعي لدى األطفال المعوقين سمعيًا ببعض ): 2009(مفتاح، ابتسام سالم •
، كلية اآلداب، قسم الخدمة االجتماعية، جامعة الفاتح، رسالة ماجستير غير منشورةالمتغيرات، 

 .طرابلس
رسالة ، رفيةالعوامل الخمسة للشخصية وعالقتها ببعض األساليب المع): 2009(ملحم، مازن •

 .، كلية التربية، جامعة دمشقدكتوراه غير منشورة
فاعلية برنامج حاسوبي للتدريب النطقي بالطريقة ): 2008(ملكاوي، محمود إبراهيم أبو عليم •

، كلية التربية العربية، والدراسات االجتماعية، اللفظية لضعاف السمع في مرحلة رياض األطفال
 .جامعة القصيم، السعودية

 .، مكتبة األجلو المصرية، القاهرةإنهم ينمون في صمت) 1974(مندل، أيوجين، فيرنزن، ماكاي •
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، الخدمة االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة): 2007(موسى، جمال و العربي، أميرة عبد العزيز •
 .المعهد العالي للخدمة االجتماعية، القاهرة، مصر

السمات المميزة لشخصيات ): 2007(و حلو، عالوينتيل، رامي أسعد إبراهيم و وفائي، محمد  •
سلسلة (مجلة الجامعة اإلسالمية المعاقين سمعيا وبصريا وحركيا في ضوء بعض المتغيرات، 

 .924- 875، ص)2(15، المجلد )الدراسات اإلنسانية
، دراسة مقارنة في ضوء الخجل وبعض أبعاد الشخصية): 1999(النيال، مايسة و أبو زيد، مدحت •

 .، اإلسكندرية، مصرعوامل الجنس والعمر والثقافة، دار المعرفة الجامعية
 .، دار أسامة، عمان، األردناإلعاقة السمعية من مفهوم تأهيل:)2009(نيسان، خالدة •
، ترجمة عادل عبد سيكولوجية األطفال غير العاديين): 2008(هاالن،دانيال،كوفمان،جيمس، •

 .اهللا،دار الفكر،عمان ، األردن
 .، دار الفكر العربي، القاهرة2، طاالضطرابات السلوكية والمعرفية): 2003(يى، خولة أحمد يح •
، دار  رعاية الطفل المعوق صحيا ونفسيا واجتماعيا): 1991(يونس، أحمد، و حنورة، مصري  •

 . الفكر العربي، القاهرة، مصر
 .مصر. قاهرة، دار المعارف، السيكولوجية النمو والشخصية): 1998(يونس، انتصار  •
  .، مصر، دار المعارف، القاهرةالسلوك اإلنساني): 1987(يونس، انتصار •
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        مالحق البحثمالحق البحثمالحق البحثمالحق البحث            

 .مسة اخلجل يف صورته األوليةمقياس ) 1(امللحق  -

 مسة اخلجل يف صورته النهائية مقياس ) 2(امللحق  -

 مسة االنطواء يف صورته األوليةمقياس ) 3(امللحق  -

 صورته النهائية مسة االنطواء يفمقياس )4(امللحق  -

 واتقائمة بأمساء السادة احملكمني ألد) 5(امللحق  -
 .الدراسة

قائمة بأمساء السادة مرتمجي لغة اإلشارة )6(امللحق -
 .الدراسة واتالذين قاموا بتحكيم أد

أمساء املدارس واملراكز التي سحبت منها ) 7(امللحق -
 عينة الدراسة
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  )1(امللحق رقم 

  مقياس مسة اخلجل يف صورته األولية

  معلومات عامة  

  ..)......................لمن يرغب: (االسم

  .(    )أنثى  ) (ذكر :    الجنس

  .......................)المعهد(أو  المدرسة

  ....................................الصف

  .....................................العمر

  :عزيزي الطالب/الطالبةعزيزتي 

، المطلوب منك أن تقرأ كل بدرجة شعورك بالخجليلي مجموعة من العبارات المتعلقة  فيما

، وذلك إلى يسار كل تنطبق عليك هابر تمكان اإلجابة التي تع) �(عبارة جيدًا  ثم تضع عالمة 

إال ألغراض البحث  عبارة، وال تترك أية عبارة دون اإلجابة عنها، علمًا أن إجابتك لن تستخدم

  .العلمي

ر�� 
  ا	���رة

  �  أ����ً   ���  ا	���رة

        واملشاركة يف املوافق االجتماعية اآلخرينالتفاعل مع : اLال األول

       .أرغب بالمشاركة في المناسبات  1

       .الناسأتوتر كثيرًا بوجود   2

       .الناساالبتعاد عن  أميل نحو  3

       .الناسحتى لو كنت مع  بالضيق أشعر  4
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       .أخاف من تناول الشراب والطعام أمام اآلخرين  5

        .أفضل متابعة التلفزيون على مخالطة الناس  6

        .تشعرني المناسبات االجتماعية بالقلق  7

        .أتجنب عمل أشياء ملفتة للنظر  8

        .سرعان ما تزول عني مشاعر الخجل في حضور اآلخرين  9

        .أتصبب عرقًا عند حضوري حفلة  10

        .اشعر بألم في الصدر عند زيارة الضيوف لنا في منزلنا  11

        .أتردد في طلب المساعدة من اآلخرين  12

              احلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذات: : : : اLال الثانياLال الثانياLال الثانياLال الثاني

        .أجد صعوبة في التعبير عن آرائي أمام اآلخرين  13

        .من أتحدث معه أجد صعوبة في النظر بعيني ال  14

        .لي من اآلخرين مديح سماعي عند وجهي يحمر  15

        .أمام المجموعة الحديث مني طلب إذا من العرق أتصبب  16

        .معاق سمعياً  ألنني بالنقص أشعر  17

        .رأيي أعبر عن أن أستطيع ال بالخجل شعوري عند  18

       .أعرق وأرتعش عندما أتحدث إلى الجنس اآلخر  19

       .الغرباء أمام التحدث من حرجنأال   20

       .أمسك بيد من بجانبي عندما أخجل  21

        .اآلخرين مواجهة مواقف في وجهي يحمر  22

       .مع اآلخرين أرتجف  23

        .اآلخرين مع حديثي أثناء صوتي ينخفض  24

        .أمام اآلخرين أتحدث عندما الكالم في أتلعثم  25

        الرتدد وعدم الثقة                          الرتدد وعدم الثقة                          الرتدد وعدم الثقة                          الرتدد وعدم الثقة                          : : : : اLال الثالثاLال الثالثاLال الثالثاLال الثالث  
       .أشعر بأني شخص تافه وليس لي دورًا في الحياة  26

       .الناس ال يستحقون االحترام  27

       .القراراتاتخاذ  فيأتردد كثيرًا   28
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       .أتردد في طلب المساعدة من اآلخرينال   29

       .يفهموننيالناس من حولي ال   30

       .أسامح من حولي إذا أساؤوا لي  31

        .أدبي الشديد يفقدني العديد من حقوقي  32

       .أفضل االنسحاب من أي موقف اجتماعي  33

       .أبلع ريقي في مواقف مواجهة مع اآلخرين  34

        .أشعر بتوتر عندما أكون مع أناس ال أعرفهم ال  35

        .من حضور االجتماعات العامةأبحث عن مبررات تمنعني   36

        .أرتبك كثيرًا عند مقابلة الناس  37

       .تقل ثقتي بنفسي عندما يوجه لي أي انتقاد  38

       .ال استطيع التعبير عن رأيي  39

       .حديث الناس ال معنى له  40

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مالحق البحثمالحق البحثمالحق البحثمالحق البحث

 

 

113 

  )2(امللحق رقم 

  النهائيةمقياس مسة اخلجل يف صورته 

  )......................يرغبلمن : (االسم

  .(    )أنثى  ) (ذكر :  الجنس

  .................................المدرسة

  ..................................الصف

  ...................................العمر

  :عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة

، المطلوب منك أن تقرأ كل بالخجلبدرجة شعورك يلي مجموعة من العبارات المتعلقة  فيما

، وذلك إلى يسار كل تنطبق عليك هابر تمكان اإلجابة التي تع) �(عبارة جيدًا  ثم تضع عالمة 

عبارة، وال تترك أية عبارة دون اإلجابة عنها، علمًا أن إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث 

  .العلمي

ر�� 
  ا	���رة  ا	���رة

��ر�� 
 ������

  ��اً 

��ر�� 
������  

��ر�� 
������  

��ر�� 
����  

��ر��
 ����
  ��اَ 

واملشاركة يف املوافق  اآلخرينالتفاعل مع : اLال األول
  االجتماعية

          

           .أرغب بالمشاركة في المناسبات االجتماعية  1

           .أتوتر بوجود اآلخرين  2

           .أرغب في االبتعاد عن الناس وعدم مقابلتهم  3

           .بالضيق حتى لو كنت مع الناسأشعر   4
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           .أفضل متابعة التلفزيون على مخالطة الناس  5

           .تشعرني المناسبات االجتماعية بالقلق  6

           .أتجنب عمل أشياء ملفتة للنظر  7

8  
سرعان ما تزول عني مشاعر الخجل في حضور 

 .اآلخرين

          

           .أتصبب عرقًا عند حضوري حفلة  9

            .أتردد في طلب المساعدة من اآلخرين  10

  احلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذاتاحلديث والتعبري عن الذات: : : : اLال الثانياLال الثانياLال الثانياLال الثاني

           .أجد صعوبة في التعبير عن آرائي أمام اآلخرين  11

           .أجد صعوبة في النظر بعيني من أتحدث معه  12

           .يحمر وجهي عند سماعي مديح من اآلخرين لي  13

14  
أتصبب من العرق إذا طلب مني الحديث أمام 

 .الناس

          

           .عند شعوري بالخجل ال أستطيع أن أعبر عن رأيي  15

           .أعرق وأرتعش عندما أتحدث إلى الجنس اآلخر  16

           .أنحرج من التحدث أمام الغرباءال   17

18  
عبر عن أن أ أريدمسك بيد من بجانبي عندما أ

 .مشاعري

          

           .يحمر وجهي في مواقف مواجهة اآلخرين  19

           .أرتجف أثناء قيامي بعمل في حضور اآلخرين  20

  الرتدد وعدم الثقة: اLال الثالث
           .أشعر بأني شخص تافه وليس لي دورًا في الحياة  21

           .أتردد كثيرًا قبل اتخاذ قرار ما  22

            .أتردد في طلب المساعدة من اآلخرين  23

           .أشعر أن الناس من حولي يفهمونني  24

            .أدبي الشديد يفقدني العديد من حقوقي  25
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           .أفضل االنسحاب من أي موقف اجتماعي  26

           .أبلع ريقي في مواقف مواجهة مع اآلخرين  27

            .أشعر بتوتر عندما أكون مع أناس ال أعرفهم  28

29  
تمنعني من حضور االجتماعات أبحث عن مبررات 

  .العامة

          

            .أشعر باإلرباك عندما يقدمني أحد ألناس جدد  30

           .تقل ثقتي بنفسي عندما يوجه لي أي انتقاد  31
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  )3(امللحق رقم

  مسة االنطواء يف صورته األوليةمقياس 

  :معلومات عامة  

  ).............................لمن يرغب(:االسم  

  ............................................:العمر  

  ............................................:الصف  

  ........(    )أنثى  (  )   ذكر  :  اجلنس  

  :عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة

، المطلوب منك أن تقرأ كل باالنطواءشعورك يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بمدى  فيما

، وذلك إلى يسار كل تنطبق عليك هابر تمكان اإلجابة التي تع) �(عبارة جيدًا ثم تضع عالمة 

عبارة، وال تترك أية عبارة دون اإلجابة عنها، علمًا أن إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث 

  .العلمي

ر�� 
  ا	���رة

  �  أ����ً   ���  ا	���رة

        والعيش يف عامل خاص الرغبة يف العزلة: اLال األول

       .يبالجلوس بمفرد أرغب  1

       .باللعبأشارك زمالئي   2

       .نها مزعجةأللمناسبات االجتماعية ب أنظر  3

       .أن احترمهمنهم ال يستحقون أللناس ب أنظر  4

       .عن الناس يسعيدًا ببعد أكون  5
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        .ال معنى لها بأن الحياة أرى  6

        .بالكآبة والحزن أشعر  7

        .يوهموم يأحدًا بمشاكل أخبرال   8

        .الناسشعور بالوحدة حتى بوجود  نيينتاب  9

        .اآلخرينعلى مخالطة  الجلوس بالبيت أفضل  10

        .          اآلخرينبوجود  أتوتر  11

        .يذا أساؤوا لإمع اآلخرين أتسامح   12

        .بالنسبة لي الناس ال معنى له حديث  13

        .أصدقاءليس لدي   14

        .مشاركة اآلخرين في نشاطاتهمب أتضايق  15

        .والحفالتالمشاركة في المناسبات  أرفض  16

        ةاالجتماعيومواجهة املواقف ضعف التواصل : اLال الثاني  

        .يما يمأل وقت فراغ أجدال   17

        .إلى مكان جديدنتقل اأن  يسرني  18

       .رأي اآلخرين ال يهمني   19

       .باآلخرينال أثق   20

       .في حل األلغاز أقضي وقتي  21

       .لى االعتراف بالخطأإ أميل  22

       .ياآلخرين بأنهم ال يفهمون أرى  23

       .المواقف االجتماعيةأفضل االنسحاب من   24

       .أنحرج من مدح اآلخرين لي  25

       .زمالئيعندما أكون مع  أتضايق  26

       .االجتماعية المناسباتأبحث عن مبررات تمنعني من حضور   27

       .أنحرج من انتقاد اآلخرين لي  28

       .مناقشة اآلخرين تشعرني بالفرح والسعادة  29

       .) المعهد(أشارك زمالئي معظم النشاطات في المدرسة   30
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        .االجتماعيال أملك مهارات التواصل   31

       .أزور أقربائي باستمرار  32

       .أتضايق من زيارة أصدقائي  33
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  )4(امللحق رقم 

  مسة االنطواء يف صورته النهائيةمقياس 

  :معلومات عامة

  ).............................لمن يرغب:(االسم

  :............................................العمر  

  :............................................الصف  

  ..........()أنثى  (  )   ذكر  :  اجلنس  
  :عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة

، المطلوب منك أن تقرأ كل شعورك باالنطواءيلي مجموعة من العبارات المتعلقة بمدى  فيما

، وذلك إلى يسار كل تنطبق عليك هابر تمكان اإلجابة التي تع) �(عبارة جيدًا ثم تضع عالمة 

عبارة، وال تترك أية عبارة دون اإلجابة عنها، علمًا أن إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث 

  .العلمي

ر�� 
  ا	���رة

 ��ر��  ا	���رة
������ 
 ��اً 

 ��ر��
������ 

 ��ر��
������ 

 ��ر��
���� 

 ��ر��
���� 
 ��اَ 

            والعيش يف عامل خاصالرغبة يف العزلة : اLال األول

           .أرغب بالجلوس بمفردي  1

           .ال أشارك زمالئي باللعب  2

           .أنظر للمناسبات االجتماعية بأنها مزعجة  3

            . الناس ال يستحقون االحترام  4

           .أكون سعيدًا ببعدي عن الناس  5

            .أرى بأن الحياة ال معنى لها  6
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            .والحزنأشعر بالكآبة   7

            .ال أخبر أحدًا بمشاكلي وهمومي  8

            .بالوحدة حتى بوجود اآلخرين أشعر  9

            .أفضل الجلوس بالبيت على مخالطة اآلخرين  10

            .          اآلخرينبوجود  أتوتر  11

            .        يذا أساؤوا لإمع اآلخرين أتسامح   12

            .      أصدقاءليس لدي   13

أتضايق عندما ُيطلُب مني مشاركة اآلخرين في   14
  .نشاطاتهم

          

            .أرفض المشاركة في المناسبات والحفالت   15

  ضعف التواصل ومواجهة املواقف االجتماعيةضعف التواصل ومواجهة املواقف االجتماعيةضعف التواصل ومواجهة املواقف االجتماعيةضعف التواصل ومواجهة املواقف االجتماعية:        :        :        :        اLال الثانياLال الثانياLال الثانياLال الثاني

            .ال أجد ما يمأل وقت فراغي  16

           .ال يهمني  رأي اآلخرين  17

           .باآلخرينال أثق   18

           .أقضي وقتي في حل األلغاز  19

           .أميل إلى االعتراف بالخطأ عندما أخطئ  20

           .أرى اآلخرين بأنهم ال يفهموني  21

           .المواقف االجتماعيةأفضل االنسحاب من   22

           .أنحرج من مدح اآلخرين لي  23

           .زمالئيعندما أكون مع  أتضايق  24

           .المناسبات االجتماعيةأبحث عن مبررات تمنعني من حضور   25

           .أنحرج من انتقاد اآلخرين لي  26

           .أشعر بالسعادة عند ما أناقش اآلخرين  27

           .) المعهد(أشارك زمالئي معظم النشاطات في المدرسة   28

            .ال أملك مهارات التواصل االجتماعي  29

           .باستمرار أزور أقربائي  30
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  )5(امللحق رقمامللحق رقمامللحق رقمامللحق رقم

.الدراسة قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات  

  .ر
	ت ا���ء �ب ا��ر
	� ا������ -

  

  

  

االختصاص العام   االسم  م

  والدقيق

  المكان  الوظيفة

1  
  عزيزة رحمة. د

اإلحصاء في التربية وعلم 
  النفس

أستاذ مساعد في قسم القياس 
  والتقويم

  جامعة دمشق

2  
  تربية خاصة  دانية القدسي. د

في قسم التربية  أستاذ مساعد
  الخاصة

  جامعة دمشق

3 
  رنا قوشحة. د

قياس (القياس والتقويم 
  )قدرات عقلية

مدرسة في قسم القياس 
  والتقويم

  جامعة دمشق

4 
  التربية الخاصة بالصم  رجاء عواد. د

في قسم التربية  ةمدرس
  الخاصة

  جامعة دمشق

  جامعة دمشق  مدرسة في قسم علم النفس  علم نفس عام  بسماء آدم. د 5

  جامعة دمشق  مدرس في قسم علم النفس  علم النفس التربوي  حسن عماد. د 6

في قسم علم النفس ةمدرس  علم نفس العام  فتون خرنوب. د 7   جامعة دمشق 

في قسم علم النفس ةمدرس علم نفس العام  منى الحموي. د 8  جامعة دمشق 

9 
  سوسن رزق  . أ

التربية الخاصة  معهدمديرة  علم االجتماع
 للصم

 مدينة دمشق
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 )6(امللحق رقمامللحق رقمامللحق رقمامللحق رقم

الدراسةالذين قاموا بتحكيم أدوات  مترجمي لغة اإلشارةقائمة بأسماء السادة   

  المكان  الوظيفة  االسم  م

 معهد التربية الخاصة للصم بدمشق مختصة بلغة اإلشارة  رندة أبو عضل  1
 معهد التربية الخاصة للصم بدمشق مختصة بلغة اإلشارة  موصليسمر  
  معهد التربية الخاصة للصم بدمشق  مختصة بلغة اإلشارة  أناهيد طنطا  2
 معهد التربية الخاصة للصم بدمشق مختصة بلغة اإلشارة  رهف روق 3
 معهد التربية الخاصة للصم بدمشق مختصة بلغة اإلشارة  ختام منصور  4

  

  )7(رقم امللحق 
        قائمة بأمساء املراكز واملدارس التي سحبت منها عينة الدراسةقائمة بأمساء املراكز واملدارس التي سحبت منها عينة الدراسةقائمة بأمساء املراكز واملدارس التي سحبت منها عينة الدراسةقائمة بأمساء املراكز واملدارس التي سحبت منها عينة الدراسة

  المنطقة  المرحلة  أو المركز المدرسة  الرقم
  ضعاف السمع  الصم

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  -   -   8  18  باب مصلى      مختلطة  معهد التربية الخاصة للصم  1

  -   -   12  16  ساروجا         مختلطة  جمعية رعاية الصم والبكم  2
  -   1      ساروجا  إعدادية  ابن هانئ األندلسي  3

  -   1      الميدان إعدادية  ابن زيدون  4

  -   1      الميدان إعدادية  حسان بن ثابت  5

  -   1      المهاجرين إعدادية  رشدي الشمعة  6
  -   2      الميدان إعدادية  سعيد حاج علي  7

  -   1      الميدان إعدادية  عارف النكدي  8

  -   1      القنوات إعدادية  عباس الحامض  9

  -   1      المزة إعدادية  عز الدين التنوخي  10
  -   1      الميدان إعدادية  عزة الحصرية  11
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 -   1      مساكن برزة إعدادية  الفارابي  12

 -   1      ساروجا إعدادية  فريز مالك  13

 -   1      الميدان إعدادية  الفقهاء الصالحين  14

 -   1      الصالحية إعدادية  لبانة المحدثة  15

 -   1      ركن الدين إعدادية  محمد احمد ناصيف  16

 -   2      ركن الدين إعدادية  محمد حسن المال  17

 -   1      المهاجرين إعدادية  محمد قاسم الثقفي  18

 -   1      المزة  إعدادية  محمد النجدي البغدادي  19

 -   1      ساروجا إعدادية  محي الدين داود  20

  -   1      ساروجا إعدادية  مروان مرشة  21

  -   1      مساكن برزة إعدادية  مروان علي البارودي  22

  -   1      المزة إعدادية  معاذ بن جبل  23

  -   1      دمشق القديمة إعدادية  المنصور الرسمية  24
  -   1      الميدان إعدادية  ياقوت الحموي  25

  1  -       مسكان برزة إعدادية  ابتسام حرب  26

  1  -       الميدان إعدادية  الربيع األنصارية  27

  1  -       الشاغور إعدادية  أم عطية  28
  1  -       دمشق القديمة إعدادية  الياس قدسي  29

  1  -       الميدان إعدادية  االم العربية  30

  1  -       ساروجا إعدادية  أنور العطار  31

  1  -       ساروجا إعدادية  إيليا أبو ماضي  32
  1  -       المزة  إعدادية  البوصيري  33

  1  -       الشاغور إعدادية  جالل فاروق الشريف  34

  1  -       القنوات إعدادية  جميل الخاني  35
  1  -       الميدان إعدادية  حسن عبد الرزاق الحكيم  36

  1  -       ساروجا إعدادية  ذات النطاقين  37
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  1  -       المهاجرين إعدادية  ساطع الحصري  38

  1  -       الصالحية إعدادية  سليم البخاري  39
  1  -       ركن الدين إعدادية  سناء محيدلي  40

  1  -       ركن الدين إعدادية  صالح الشاطر  41

  1  -       الميدان إعدادية  عادل الجزائري  42

  1  -       المزة إعدادية  عثمان بن عفان  43
  1  -       الصالحية إعدادية  عمر األبرش  44

  1  -       ساروجا إعدادية  غسان عبود  45

  -   1      الشاغور إعدادية  مصطفى الترك  46
  -   1      دمر إعدادية  ممدوح أباظة  47

  -   1      الصالحية إعدادية  محمد عدنان الصباغ  48

  1  -       المزة إعدادية  عين جالوت  49

  -   1      الميدان إعدادية  نائلة الوفية  50
  -   1      الميدان إعدادية  نسيبة الخزرجية  51

  -   1      الميدان إعدادية  عثمان أغا  52

  -   1      ساروجا إعدادية  ابن األثير  53

  -   1      المزة إعدادية  ذات الصواري  54
  -   1      القنوات إعدادية  حسن الخراط  55

  -   1      دمر إعدادية  مدحت تقي الدين  56

  -   1      دمر إعدادية  يعقوب الكندي  57

  -   1      دمر إعدادية  الشهيد باسل األسد  58
  -   1      دمر إعدادية  العرين المختلطة  59

  -   1      المزة إعدادية  محمود شحادة خليل  60

  -   1      ساروجا إعدادية  الواقدي  61
  -   1      دمر إعدادية  حكمت هاشم  62

  -   1      الميدان إعدادية  وجيه أمين قادري  63
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  -  1   دمر إعدادية جنود األسد  64

  -   1      كفر سوسة إعدادية  زيد بن ثابت  65
  -   1      دمر إعدادية  علي يوسف صبح  66

  -   1      دمر إعدادية  حكمت هاشم  67

  -   1      الميدان إعدادية  دبوسعدنان أبو   68

  -   1      كفرسوسة إعدادية  الجمالة المحدثة  69
  -   1      الصالحية إعدادية  أبو جرش المحدثة  70

  -   1      الشاغور إعدادية  اهللا يونس العبد  71

  -   1      ركن الدين إعدادية  درويش الزوني  72
  -   1      المزة إعدادية  سليم شعيب  73

  -   1      دمر إعدادية  عدنان الطباع  74

  -   1      مساكن برزة إعدادية  هاشم الفصيح   75

  -   1      ساروجا إعدادية  األدب العربي  76
  -   1      الصالحية إعدادية  اإلمام زين العابدين  77

  -   1      دمر إعدادية  أجيال الغد  78

  -   1      المهاجرين إعدادية  دمشق العربية  79

  -   1      دمشق القديمة إعدادية  المحبة  80
  -   1      دمشق القديمة إعدادية  الهاشمية  81

  -   1      دمشق القديمة إعدادية  اليوسفية  82

  -   1      دمر إعدادية  رواد المجد  83

  -   1      المهاجرين إعدادية  خولة الكندية  84
  -   1      دمر إعدادية  العرين المحدثة  85

  -   1      ساروجا إعدادية  يوحنا الدمشقي  86

 - 1   كفرسوسة إعدادية عبد القادر المغربي  87
  -   1      ساروجا ثانوية  ابن األثير  88

  -   1      الشاغور ثانوية  أبناء الشهداء  89
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  -   1      الصالحية ثانوية  بور سعيد  90

  -   1      ركن الدين ثانوية  ابن العميد  91
  -   1      القنوات ثانوية  باب الجابية  92

  1  -       الصالحية ثانوية  عبد الرحمن الشهبندر  93

  1  -       دمر ثانوية  الطباععدنان   94

  1  -       المزة ثانوية  سجيع هيفا  95
  1  -       الشاغور ثانوية  سمير حنا سلوم  96

  -   1      دمر ثانوية  جنود األسد  97

  -   1      المزة ثانوية  محمود شحادة خليل  98
  -   1      ساروجا ثانوية  أمية  99

  -   1      المزة ثانوية  بسام بكورة  100

  -   1      ساروجا ثانوية  جودة الهاشمي  101

  -   1      المهاجرين        ثانوية  سامي الدروبي         102
  -   1      الميدان ثانوية  عبد الرحمن الكواكبي  103

  -   1      المزة ثانوية  عمر بن عبد العزيز  104

  -   1      القنوات ثانوية  الشهيد فايز منصور  105

  -   1      الميدان ثانوية  محمد بدر الدين عابدين  106
  -   1      ساروجا ثانوية  الواقدي  107

  -   1      ساروجا ثانوية  يوسف العظمة  108

  1  -       المزة ثانوية  احمد إسكندر احمد  109

  1  -       الصالحية ثانوية  زكي األرسوزي  110
  1  -       الميدان ثانوية  الشيماء السعدية  111

  1  -       المهاجرين ثانوية  عادلة بيهم الجزائري  112

  1  -       دمر ثانوية  النحاسعبد الجليل   113
  1  -       المزة ثانوية  عبد القادر المبارك  114

  1  -       القنوات ثانوية  علي خلوف  115
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  1  -       ساروجا ثانوية  الفاروق  116

  1  -       دمشق القديمة ثانوية  القدس الرسمية للبنات  117
  1  -       المزة ثانوية  مأمون منصور  118

  1  -       برزةمساكن  ثانوية  ممدوح قرة جولي  119

  -   1      مساكن برزة ثانوية  عبد الرؤوف سعيد  120

  1  -       مساكن برزة ثانوية  عمر بن الخطاب  121
  1  -       مساكن برزة ثانوية  هشام الفصيح  122

  1  -       الميدان ثانوية  محمد بهجت البيطار  123

  1  -       ركن الدين ثانوية  نبيل يونس  124
  -   1      دمر ثانوية  علي يوسف صبح  125

  1  -       الشاغور ثانوية  الحسينية  126

  1  -       كفرسوسة ثانوية  خالد أبو عنيز  127

  1  -       القنوات ثانوية  زنوبيا المحدثة للبنات  128
  -   1      المزة ثانوية  مزيد أبو فتنة  129

    1      دمر ثانوية  العرين المختلطة  130

  1  -       ساروجا ثانوية  العدوي المحدثة للبنات  131

  1  -       المهاجرين ثانوية  نيسان 17  132
  1  -       ركن الدين ثانوية  درويش الزوني  133

  1  -       الصالحية ثانوية  محمد غازي الخالدي  134

  -   1      مساكن برزة ثانوية  بسام كيكي  135

 1 -   الميدان ثانوية محمود حماد  136
  1  -       مساكن برزة ثانوية  ثانوية مساكن برزة المحدثة  137

  1  -       المزة ثانوية  الهبجمحمد صالح الدين   138

  -   1      مساكن برزة ثانوية  محمد مسلم عابدين  139
  1  -       مساكن برزة ثانوية  هاشم الفصيح  140

  -   1      الشاغور ثانوية  طلحت بن عبداهللا  141
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 1 -   الشاغور ثانوية الزاهرة المحدثة  142

 - 1   المزة ثانوية ابن رشد  143
  52  91  20  34  المجموع

  197  المجموع الكلي للعينة الدراسة

  

  


