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العالقة بني االغرتاب النفسي وأساليب املعاملة الوالدية لدى 

 املرحلة الثانويةيف الطلبة املعاقني مسعيًا 

  

لمتطلبات نيل درجة  استكماالًجامعة تعز  –رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية 
  )تخصص تربية الخاصة(علم النفس التربويالماجستير في 

  

  

  مقدمة من الطالب
  ده سعيد محمد أحمد الصنعانيعب

  

  إشـــراف
  

  
  

  

  

  م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠

 خدجية أمحد السياغي/ د .أ

  أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك

  مشرفًا رئيساً 

 حيدر إبراهيم العطار/ د 

  أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد

  مشرفًا مشاركاً 

 الجمهوريـة اليمنيـة

  ـــزجامعــة تع
  نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

  كليـــة التربيــة
  قسم التربية الخاصة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  




 
 




 
  صدق اهللا العظیم                                          

 

 
 

 أ
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  يكتب إنسان إني رأيت أنه ال"
  كتاباً في يومه إال قال في

  ولو. غده لو غير هذا لكان أحسن
  ولو قدم، زيد كذا لكان يستحسن

ولو ترك هذا ، هذا لكان أفضل
  وهذا من أعظم العبر. أجمل لكان

  وهو دليل على استيالء النقص
   "على جمله البشر

  

 )م١٢٠١ – ١١٢٥(العماد األصفهاني

 

 

 

 

 ب
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اهللا  أطال اهللا ف ي عمرھم ا وأبقاھم ا ذخ رًا وس ندًا ل ي فج زاھم        إلى والديَّ -

:عني خیر الجزاء، قال تعالى
 

رفیق ة درب ي وش ریكة حی اتي      لى من تحملت معي عن اء وھم وم البح ث،   إ -
اعترافًا بجھودھا، زوجتي، قال تعالى وكفاحي

. 

ق ال  إلى وردة حیاتي وفلذة كب دي والت ي قص رت ف ي حقھ ا، ابنت ي رواء،       -
 :تعالى
 

ني وجمیع أفراد أسرتي والذین قصرت في حقھم قال تعالىإلى إخوا -


 

 

  
  

  الباحث                                       



  

 ج
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 علَّمتَنَا ما ِإلَّا لَنَا علْم ال سبحانَك(لك الحمد يا اهللا حمداً كثيراً يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك، 

َأنْتَ ِإنَّك لالْعيم يمك٣٢:البقرة()الْح( ،)بي رنزِعَأو َأن َأشْكُر تَكمعي نتَ الَّتمَأنْع لَيلَى ععو ياِلدو 
َأنَل وماِلحاً َأعص اهضي تَرلْنخَأدو كتمحي بِرف كادبع يناِلح١٩:النمل() الص(  .  

  أما بعد
لقول رسول اهللا صـلى اهللا   ، ومصداقاً)٧:إبراهيم) (لََأزِيدنَّكُم شَكَرتُم ِئنلَ( :من منطلق قوله تعالى

فاالعتراف بالفضل لذويه فضيلة سـامية، فـإذا كـان    " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: "عليه وسلم
الشكر ترجمان النية، ولسان الطوية، وشاهد اإلخالص، وعنوان االختصاص، فإن الباحث وقد وفقـه  

 إلنجاز هذا العمل، ال يجد سبيالً سوى أن يتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى واحـدة مـن   اهللا
المشـرف الـرئيس    خديجة السياغيأعالم التربية الخاصة في الجمهورية اليمنية األستاذة الدكتورة 

أيهـا،   على هذا البحث فلها يسجل الباحث شكره وامتنانه، فقد أكرمت الباحث بأخالقهـا، وسـديد ر  
والتي أعطت فأفاضت بالعطاء، وإقراراً بالفضل فلجهودها دور بارز في إخراج هذا البحث إلى حيز 

  .الوجود
أستاذ التربية الخاصة المساعد، والمشـرف المشـارك    حيدر إبراهيم العطاركما أشكر الدكتور القدير 

وتوجيهاتـه العلميـة   على البحث، والذي أكرمني بتواضعه، وحسن تعامله وخلقة، وسـعة صـدره،   
والمنهجية التي كان لها أبلغ األثر في تذليل الصعوبات وتخطي العقبات التي واجهت الباحث، فتعجز 

  .الكلمات أن تفيه حقه، فله كل الشكر والتقدير
رئيس قسم التربية الخاصة، الذي زود الباحث بعدد مـن   صادق المخالفيوالشكر موصوالً للدكتور 

هو دائماً نبعاً متدفقاً يفيض علماً متواصالً ال ينضب، وكم استفدت من غزير علمـه،  المراجع القيمة، ف
وسديد رأيه وعظيم عطائه، فقد أفاد الباحث عظيم الفائدة ابتداء من بلورة عنوان البحث وحتى كتابـة  

  .النتائج
ن كبار علماء وإنه لشرف رفيع للبحث والباحث أن قام بمناقشة البحث والحكم عليه عالمان جليالن م

  :النفس وهما
أستاذ علم النفس االجتماعي ورئيس جامعة تعز، والذي أكـن   محمد عبداهللا الصوفياألستاذ الدكتور 

له احتراماً وإعجاباً لخلقه، فقد وجدت فيه أستاذاً فاضالً، وعالماً جليالً، فكـم يـريح نفسـي وتعظـم     
  .سعادتي بقبوله مناقشة البحث

جامعـة إب، الـذي    -كلية التربيـة –أستاذ علم النفس المشارك  د ناشرمكر طارقواألستاذ الدكتور 
  .عرفته من خالل إنتاجه العلمي قبل أن أعرف شخصه الكريم

 د
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وقد سعدت باالستماع إلى عذب مالحظات المناقشين، فلهما من اهللا عظيم الجـزاء، ومـن الباحـث     
  .صادق الدعاء

مالحظات قيمة أثرت البحث بدقة مالحظاتهـا، وفكرهـا    لما قدمته من أنسيه دوكموالشكر للدكتورة 
  .المستنير

صـادق  والدكتور . ، رئيس قسم علم النفس التربوينبيل المخالفي/ الدكتور: والشكر أيضاً لكل من  
كما يقدم الباحث خالص الشـكر والتقـدير   . ، والذي كان لهما أثر كبير في إثراء هذا البحثالشميري
ذلك اإلنسان الذي قدم وما زال يقدم خدماتـه اإلنسـانية والعلميـة للباحـث      أحمد األميريللدكتور 

والشكر موصوالً لجميع أعضاء هيئة التدريس في جميـع األقسـام   . وللباحثين اآلخرين دون استثناء
كما يتقدم الباحث بالشكر الجزيل للسادة أعضاء هيئة التـدريس الـذين تكرمـوا    . النوعية لعلم النفس

  .ت البحث، والذي كان لمالحظاتهم بالغ األثربتحكيم أدوا
، وفـي  نبيل حمـاد في أمانة العاصمة، األستاذ : ميع مديري مدارس المعاقين سمعياًوالشكر أيضاً لج

، وفـي  هناء على نـاجي ، وفي عدن األستاذة أمين مقبلاذ ، واألستأفراح حزام مغلستعز األستاذة 
  .  مبروكة حامدواألستاذة  نبيل العواضيالحديدة األستاذ 

خدمة البحث والباحـث أثنـاء   لكما يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير ألولئك الذين جندوا أنفسهم 
 أمانـة العاصـمة  للصم، ففي  -بلغة اإلشارة –التطبيق الميداني وتكرموا في تطبيق أدوات الدراسة 

ش، وجمهـور  ومحمد مـده  ،أميرة البعداني :ذةتا، وفي تعز كل من األسصالح على رسام/ األستاذ
، وفي الحديـدة  أسرار، ورضا، ولينا :، وفي عدن كل من المدرساتعمار العريقيناجي سرحان، و
  . صباحواألستاذة ، عادل األكحلي، وعيسى النجار:كل من األساتذة

محمـد علـى   ، واألسـتاذ  عرفات الرميمةوالشكر لمن قاموا بالمراجعة اللغوية للرسالة وهم األستاذ 
الذي تكرم بترجمة ملخص البحث إلى اللغة  فيصل عبداهللا إبراهيمكما يشكر الباحث األستاذ  .يالراز

 مدير صندوق رعاية المعـاقين بمحافظـة تعـز    مختار الشرعبيوالشكر أيضا لألستاذ . االنجليزية
  .للباحث في الحصول على اإلحصائية الخاصة بمجتمع البحث مالمساعدته عواد الشرعبيواألستاذ 

وفؤاد ، بكيل النهاري :وأخص بالذكر منهم واألصدقاء الذين ساندوا الباحث زمالءاللشكر أيضا لكل ا
، وجميع زمالء الدفعة، وكل من كان لـه دور فـي مسـاندة الباحـث     عبداهللا سيف، وعباس العزب

  .ودعمه
 

  

  

  

 ھـ
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  رقم الصفحة  الموضوع
  أ  قرآن كريم
  ب  قول مأثور

  ج  اإلهداء
  د  شكر وتقدير

  و  المحتوياتفهرس 
  ط  فهرس  الجداول

  ل  شكالاأل فهرس 
  م  فهرس  المالحق

  ن  الملخص العربي للرسالة
  الفصل األول

  ٢١ - ١  إطار عام للبحث

  ٢  مقدمة البحث
  ٥  حثمشكلة الب

  ٧  أهمية البحث
  ٨  أهداف البحث

  ٩  مصطلحات البحث
  ٢١  حدود البحث

  الفصل الثاني
  ٧٨  - ٢٢  إطار نظري

  ٢٣  :اإلعاقة السمعية: أوالً
  ٢٣  تمهيد      
  ٢٣  تصنيفات اإلعاقة السمعية      
  ٢٦  أسباب اإلعاقة السمعية      
  ٢٧  خصائص المعاقين سمعياً      
  ٣٢  واصل مع المعاقين سمعياًطرق الت      

 فھرس المحتویات

 و
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  رقم الصفحة  الموضوع
  ٣٦  :االغتراب النفسي: ثانياً
  ٣٦  نبذه تاريخية عن االغتراب     
  ٣٧  أنواع االغتراب     

  ٣٨  أبعاد االغتراب      
  ٤١  أسباب ومصادر االغتراب     
  ٤٣  المنظورات السيكولوجية لالغتراب     
  ٥٣  قين سمعياًاالغتراب  لدى المعا     
  ٥٧  :أساليب المعاملة الوالدية: ثالثاً

  ٥٧  تمهيد     
  ٥٨  أنواع أساليب المعاملة الوالدية     
  ٦٨  العوامل المؤثرة في المعاملة الوالدية     
  ٧١  النظريات المفسرة للمعاملة الوالدية     
  ٧٦  االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية: رابعاً

  ل الثالثالفص

  دراسات سابقة
١١٢ -٧٩  

  ٨٠  .دراسات تناولت االغتراب النفسي لدى المعاقين من غير ذوي اإلعاقة السمعية
  ٨٦  .دراسات تناولت االغتراب النفسي لدى المعاقين سمعياً

دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية لدى المعـاقين مـن غيـر ذوي اإلعاقـة     
  ٩٠  السمعية

  ٩٤  ت أساليب المعاملة الوالدية لدى المعاقين سمعياًدراسات تناول
دراسات تناولت العالقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية عند العاديين 

  ١٠٥  وذوي اإلعاقات

  ١١١  فروض البحث
  الفصل الرابع

  إجراءات البحث
١٤٣ - ١١٣   

  ١١٤  منهج البحث
  ١١٤  مجتمع البحث
  ١١٦  عينة البحث

  ١١٨  وات البحثأد
  

 ز
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  رقم الصفحة  الموضوع
  ١٤١  الوسائل اإلحصائية

  ١٤٣  إجراءات اتخذها الباحث لتسهيل عملية التطبيق
  الفصل الخامس

  عرض النتائج ومناقشتها
٢٤٤ - ١٤٤  

  ١٤٥  نتائج الفرض األول ومناقشتها
  ١٤٧  نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
  ١٤٨  نتائج الفرض الثالث ومناقشتها

  ١٥٤  تائج الفرض الرابع ومناقشتهان
  ١٥٨  نتائج الفرض الخامس ومناقشتها
  ١٦٥  نتائج الفرض السادس ومناقشتها

  ١٩٢  التوصيات
  ١٩٣  المقترحات

  ١٩٤  مراجع البحث
  ٢١٠  مالحق البحث

  ٢٤٥  ملخص البحث باللغة االنجليزية

 ح
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رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة
  ٣٩  شيوعاً في الدراسات السابقة ترتيب أبعاد االغتراب األكثر  ١
  ١١٥  الجمهورية اليمنيةبالمرحلة الثانوية في  مجتمع الطلبة المعاقين سمعياً   ٢

٣  
، الصف، العمر عند فقدان السمع، نـوع  النوع: عينة البحث بحسب متغيراتتوزيع 

  ١١٧  اإلعاقة السمعية

  ١١٩  تراب النفسي التي تم االطالع عليهامقاييس االغ  ٤
  ١٢١  .مجاالت مقياس االغتراب النفسي وعدد الفقرات المحذوفة والمعدلة والمحولة  ٥
  ١٢٢  .عالقة عبارات مقياس االغتراب النفسي بدرجات األبعاد وبالدرجة الكلية للمقياس  ٦
  ١٢٤  .فسيعالقة األبعاد ببعضها وبالدرجة الكلية لمقياس االغتراب الن  ٧
  ١٢٥  .معامالت ثبات مقياس االغتراب النفسي بطريقة التجزئة النصفية  ٨
  ١٢٦  .معامالت ثبات مقياس االغتراب النفسي بطريقة ألفا لكرونباخ  ٩

  ١٢٧  على أبعاد المقياس "الصورة النهائية" توزيع عبارات مقياس االغتراب النفسي  ١٠
  ١٢٨  تي تم االطالع عليهامقاييس أساليب المعاملة الوالدية ال  ١١
  ١٣٢  .أساليب المعاملة الوالدية وعدد الفقرات المحذوفة والمعدلة والمحولة مقياسمجاالت   ١٢

١٣  
كما يـدركها  " صورة األب" أساليب المعاملة الوالدية مقياسصدق االتساق الداخلي ل

  ١٣٤  .المعاقين سمعياً

١٤  
صـورة  "أساليب المعاملة الوالديـة   اسمقيعالقة األبعاد ببعضها وبالدرجة الكلية ل

  ١٣٦  ".األب

١٥  
كمـا يـدركها   " صورة األم" أساليب المعاملة الوالدية مقياسصدق االتساق الداخلي ل

  ١٣٦  .المعاقين سمعياً

  ١٣٨  ".صورة األم" أساليب المعاملة الوالدية مقياسعالقة األبعاد ببعضها وبالدرجة الكلية ل  ١٦
  ١٣٩  .أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الطلبة المعاقين سمعياً مقياسثبات صورتي   ١٧
  ١٤١  .على المجاالت" الصورة النهائية" أساليب المعاملة الوالدية مقياستوزيع عبارات   ١٨

١٩  
أسـاليب المعاملـة    مقياس علىالعينة  درجات أفراد وداللتها بين متوسط) ت(قيمة

  ١٤٥  .الفرضي والوسط الوالدية صورتي األب واألم

٢٠  
العينة والوسط الفرضي علـى مقيـاس    درجات أفراد وداللتها بين متوسط" ت"قيمة 

  ١٤٧  .االغتراب النفسي

 ط

 فھرس الجداول
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رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة

٢١  
قيم معامالت ارتباط بيرسون وداللتها بين درجات أبعاد أساليب المعاملـة الوالديـة   

ة المعاقين سمعياً والدرجة الكلية لالغتراب النفسي ودرجتها الكلية كما يدركها الطلب
  لديهم

١٤٩  

٢٢  
في التنبؤ بـاالغتراب النفسـي   " األم -األب" نسبة مساهمة أساليب المعاملة الوالدية

  ١٥٤  .لدى األبناء المعاقين سمعياً

٢٣  
 ء ذووكما يدركها األبنا" األم -باأل" االنحدار المتعدد ألساليب المعاملة الوالديةنتائج 

  ١٥٥  .اإلعاقة السمعية والتي تنبئ باالغتراب النفسي لديهم

  أ ٢٤
للتعرف على الفروق بين متوسـطات  )  ٢×٢×٢×٤( نتائج تحليل التباين الرباعي

المحافظة، النوع، العمر عند فقدان السمع، : درجات االغتراب النفسي تبعاً لمتغيرات
  .نوع اإلعاقة السمعية

١٥٩  

  ب ٢٤
للمقارنات البعدية لمتوسطات االغتراب النفسي " Dunnet C "ر دنت سينتائج اختبا

  ١٦٠  .وفقاً لمتغير المحافظة

  أ ٢٥
للتعرف على الفـروق بـين متوسـطات    ) ٢×٢×٢×٤(نتائج تحليل التباين الرباعي

المحافظة، النوع، العمـر  :( ، وفقاً لمتغيرات)صورة األب(أساليب المعاملة الوالدية 
  )، نوع اإلعاقة السمعية عند فقدان السمع

١٦٥  

  ب ٢٥
للمقارنات البعدية لمتوسطات أساليب معاملـة  " Dunnet C "نتائج اختبار دنت سي

  ١٦٧  .اآلباء لألبناء المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظة

  ج ٢٥
أسـاليب   مقيـاس المتوسطات واالنحرافات المعيارية للصم وضعاف السـمع علـى   

  ١٧٠  .رة األبالمعاملة الوالدية صو

  د ٢٥
 مقيـاس نتائج تحليل التباين األحادي للتفاعل بين متغيري المحافظة والنوع علـى  

  ١٧٢  ".صورة األب" أساليب المعاملة الوالدية

  ھـ ٢٥
وداللتها لمعرفة اتجاهات الفروق وفقاً للتفاعل " Dunnet C "نتائج اختبار دنت سي

  ١٧٣  ".صورة األب" اليب المعاملة الوالديةأس مقياسبين متغيري المحافظة والنوع على 

  و ٢٥
نتائج تحليل التباين األحادي للتفاعل بين متغيري المحافظة ونوع اإلعاقة السـمعية  

  ١٧٦  ".صورة األب" أساليب المعاملة الوالدية مقياسعلى 

  ز ٢٥
للمقارنات البعدية لمتوسطات أساليب معاملـة  " Dunnet C "نتائج اختبار دنت سي

  ١٧٧  .باء لألبناء الصم وفقاً لمتغير المحافظةاآل

 ي
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رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة

  أ ٢٦
للتعرف على الفروق بین ) ٢×٢×٢×٤(نتائج تحلیل التباین الرباعي

متوسطات درجات أسالیب معاملة األمھات ألبنائھن المعاقین سمعیًا، وفقًا 
قدان السمع، نوع اإلعاقة المحافظة، النوع، العمر عند ف:(لمتغیرات

  )السمعیة

١٨١  

  ب ٢٦
وداللتھا للمقارنات البعدیة ) Dunnett C(نتائج اختبار دنت سي

لمتوسطات درجات أسالیب معاملة األمھات ألبنائھن المعاقین سمعیًا، وفقًا 
  لمتغیر المحافظة

١٨٢  

ع على نتائج تحلیل التباین األحادي للتفاعل بین متغیري المحافظة والنو  ج٢٦
  ١٨٧  " .صورة األم" مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة 

  د ٢٦
وداللتھا لمعرفة اتجاھات الفروق " Dunnet C "نتائج اختبار دنت سي

وفقًا للتفاعل بین متغیري المحافظة والنوع على مقیاس أسالیب المعاملة 
  ".صورة األم" الوالدیة

١٨٨  

 ك
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رقم 
رقم   الشكل عنوان  الشكل

  الصفحة
  ١٦١  متوسطات االغتراب النفسي للطلبة المعاقین سمعیًا وفقًا لمتغیر المحافظة  ١

وفق  ًا لمتغی  ر " ص  ورة األب" متوس طات درج  ات أس  الیب المعامل  ة الوالدی  ة   ٢
  ١٦٨  .المحافظة

وفق  ًا لمتغی   ر ن   وع  " ص   ورة األب" متوس  طات أس   الیب المعامل  ة الوالدی   ة    ٣
  ١٧٠  "اإلعاقة السمعیة

أس  الیب المعامل   ة   مقی  اس التفاع  ل ب  ین متغی  ري الن  وع والمحافظ  ة عل  ى         ٤
  ١٧٥  ".صورة األب"الوالدیة 

ف ي أس الیب مع املتھم م ن      الص م تأثیر متغیر المحافظة على األبناء ال ذكور    ٥
  ١٧٩  .قبل اآلباء

٦  
التفاع ل ب  ین المحافظ  ة ون  وع اإلعاق  ة الس معیة والعم  ر عن  د فق  دان الس  مع    

  ١٨٠  .على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة صورة األبوالنوع 

المع اقین س معیًا وفق ًا     األمھ ات ألبن ائھن  معامل ة  متوسطات درج ت أس الیب     ٧
  ١٨٣  لمتغیر المحافظة

متوس  طات درج  ات أس  الیب معامل  ة األمھ  ات لألبن  اء المع  اقین س  معیًا وفق  ًا    ٨
  ١٨٥  لمتغیر النوع

والن  وع عل  ى متوس  طات درج  ات أس  الیب    التفاع  ل ب  ین متغی  ري المحافظ  ة    ٩
  ١٩٠  ".صورة األم"المعاملة الوالدیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األشكال فھرس

 ل
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  عنوان المالحق  مسلسل
رقم 
  الصفحة

  ٢١٠  استمارة البيانات العامة  ١

  ٢١١  "صورة المحكمين " مقياس االغتراب النفسي   ٢

  ٢١٧  قائمة بأسماء المحكين ألدوات البحث ودرجاتهم العلمية  ٣

  ٢١٨  بة االتفاق بين المحكمين على عبارات مقياس االغتراب النفسينس  ٤

  ٢١٩  "الصورة األولية " مقياس االغتراب النفسي  ٥

  ٢٢٢  "الصورة النهائية " مقياس االغتراب النفسي  ٦

٧  
استطالع رأي المعلمين واألخصائيين االجتماعيين العاملين مع ذوي 

  ٢٢٥  .والدين ألبنائهم المعاقين سمعياًاإلعاقة السمعية حول أساليب معاملة ال

٨  
استطالع رأي الطلبة المعاقين سمعياً حول أساليب المعاملة الوالدية كمـا  

  ٢٢٧  .يدركونها

  ٢٢٨  "صورة المحكمين" مقياس أساليب المعاملة الوالدية   ٩

  ٢٣٥  .نسبة االتفاق بين المحكمين على مقياس أساليب المعاملة الوالدية  ١٠

  ٢٣٦  "الصورة األولية " أساليب المعاملة الوالدية  مقياس  ١١

  ٢٤١  " الصورة النهائية " مقياس أساليب المعاملة الوالدية   ١٢

  المالحق فھرس

 م
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  ملخص البحث

  .عبده سعيد محمد أحمد الصنعاني       :اسم الباحث
  لطلبة المعاقين  العالقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية لدى ا   :عنوان الرسالة

  .سمعياً في المرحلة الثانوية                    
  .ماجستير   :الدرجة العلمية

  م٢٠٠٩/  ٨/  ١        :سنة المنح
  .اليمن -جامعة تعز -كلية التربية -قسم التربية الخاصة        :جهة المنح

  

  :اف البحثهدأ
  .الطلبة المعاقين سمعياً لدىالدية االغتراب النفسي، وأساليب المعاملة الوكل من قياس  - ١
سهام أساليب إالتعرف على العالقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية، ومدى   -٢

 .المعاملة الوالدية في التنبؤ باالغتراب النفسي
التعرف على الفروق في أساليب المعاملة الوالدية واالغتراب النفسي لدى الطلبة المعـاقين    -٣

  .المحافظة، والنوع، والعمر عند فقدان السمع، ونوع اإلعاقة السمعية: فقاً لمتغيراتسمعيا و
  :عينة البحث

أمانـة العاصـمة، وتعـز،    : تم اختيار عينة البحث من أربع محافظات في الجمهورية اليمنية هي 
وعدن، والحديدة، من أصل ست محافظات، بطريقة عشوائية، ومن ثم تطبيق أدوات البحـث علـى   

 استبعد منهم، )١٤٥(المرحلة الثانوية والبالغ عددهمب الصفوف الثالثة ميع الطلبة المعاقين سمعياً فيج
) ١٢٦(للبحـث  لم تنطبق عليهم شروط اختيار العينة، وبذلك وصل حجم العينة الفعلـي   اًفرد) ١٨(

  .إناث) ٥٥(ذكور، و) ٧١(إلى النوعيتوزعون حسب متغير  طالباً
  :أدوات البحث

 .)٢٠٠٤(إعداد شادي أبو السعود ،االغتراب النفسي مقياس  .أ 
، )األب، واألم(صـورتي  أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء المعـاقين سـمعياً   مقياس  .ب 

 .إعداد الباحث
  :الوسائل اإلحصائية

االختبـار التـائي لعينـة    : فروض البحث استخدمت الوسائل اإلحصائية التاليةصحة  للتحقق من  
  .لمعياري، وتحليل التباين الرباعيومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل االنحدار المتعدد ا واحدة،

  

 ن
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  :نتائج البحث
  :تم التوصل إلى النتائج اآلتية

 .أساليب إيجابية في معاملة أبنائهم المعاقين سمعياً من طلبة المرحلة الثانوية يتبع الوالدان - ١
 .راب النفسيال يعاني المعاقين سمعياً من الشعور باالغت - ٢
توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية لمقياس أسـاليب المعاملـة الوالديـة     - ٣

 .والدرجة الكلية لمقياس االغتراب النفسي )األم -األب(صورتي
 .في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً) األم -األب(معاملة الوالدينتسهم  - ٤
في االغتراب النفسي بين الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظـة،   دالة إحصائياً فروق ودوج - ٥

من أقرانهم فـي   حيث تبين أن المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر شعوراً باالغتراب النفسي
ـ   (بقية المحافظات، بينما لم تظهر هذه الفروق في متغيرات وع العمر عند فقدان السـمع، النـوع، ن

  .، وتبين أيضاً عدم وجود تفاعل في االغتراب النفسي وفقاً للمتغيرات سابقة الذكر)اإلعاقة السمعية
لألبناء المعاقين سـمعياً وفقـاً   ) األم -األب(وجود فروق دالة إحصائياً في أساليب معاملة الوالدين - ٦

كثـر تعرضـاً ألسـاليب    لمتغير المحافظة، حيث كان الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أ
بينما لم تظهر فروق وفقاً لمتغير النوع علـى صـورة   ) األم -األب(معاملة سلبية من قبل الوالدين

 .األب، ووجدت على صورة األم لصالح اإلناث
 -األب(كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق وفقاً لمتغير العمر عند فقدان السمع على صـورتي 

بينما لـم تظهـر علـى    ) األب(لنوع اإلعاقة السمعية على صورة واتضح وجود فروق وفقاً) األم
  ).األم(صورة 

 )األم -األب(على صـورتي  )النوع× المحافظة(وأظهرت النتائج أيضاً وجود تفاعل بين متغيري
على صورة األب فقط، كـذلك وجـد    )نوع اإلعاقة السمعية× المحافظة(ووجد تفاعل بين متغيري

علـى   )نوع اإلعاقـة السـمعية  × العمر عند فقدان السمع× النوع× ظةالمحاف(تفاعل بين متغيرات
  .)األم -األب(صورة األب فقط، بينما لم يوجد تفاعالت على بقية المتغيرات على صورتي

  

  

  

  

 س
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  الفصل األول
  

  للبحثاإلطار العام 
  

 .مقدمة •
 .مشكلة البحث •
 .أهمية البحث •
 .أهداف البحث •
 .مصطلحات البحث •
 .البحث حدود •
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   :مقدمة
االغتراب ظاهرة إنسانية عامة تحمل في طياتها الجانب االيجابي والجانب السلبي، شائعة في كثير 
من المجتمعات بغض النظر عن النظم وااليـدولوجيات والمسـتوى االقتصـادي والتقـدم المـادي      

صل عـن  ، فاإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن ينف)٢٥٠: ١٩٧٦المغربي،( والتكنولوجي
نفسه، وقد ينفصل عن مجتمعه أو عالمه، وقد يعيش اإلنسان االغتراب ويكابده بصـفته جـزء مـن    
حياته، ومكوناً من مكوناته النفسية، واالجتماعية، والوجودية دون أن يعي أنـه يعـيش حالـة مـن     

  ).٧: ١٩٩٠عيد، (االغتراب النفسي وأنه منفصل عن ذاته أو عن مجتمعه
اإلحساس باالغتراب ليست وليدة هذا العصر بل هـي قديمـة قـدم الوجـود     والحقيقة أن ظاهرة 

  ).١٤٤: ١٩٩٨عبادة وآخرون،(اإلنساني
كظاهرة نفسية تعبر   -بالرغم من حداثة دراستها -أن ظاهرة االغتراب ) ١٩٧٩(ويؤكد النوري 

تتبـع كثيـر مـن    عن معاناة اإلنسان وصراعه مع مجتمعه، إال أن المفهوم نفسه ال  يعد جديداً، فقد 
ــروم ــنهم ف ــاحثين م ، )١٩٧٨(، ورجــب Johnson(1973)، وجونســون  Fromm(1973)الب

نشأة مفهوم االغتراب وتطوره، وتوصلوا إلى أنه قديم ) ١٩٨٥(، واألشول وآخرون )١٩٨٠(وشاخت
اإلسـالم واليهوديـة   : قدم اإلنسان نفسه، حيث الزمه في جميع العصور واألزمنة، فاألديان الثالثـة 

جريـاً وراء   -لمسيحية تلتقي في مفهوم أساسي لالغتراب، بمعنى االنفصال عن اهللا وعـن العـالم  وا
وانفصال اإلنسان المؤمن عن قيمه ومبادئه وعقيدته، ويبدو أن المفهوم الـديني   –الملذات والشهوات 

 ). ٩٩: ١٩٩٥القريطي ،( لالغتراب ينطوي على أنه ظاهرة حتمية في الوجود اإلنساني

ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن العشرين بدراسـة االغتـراب النفسـي     قدول
من دالالت  لهاظاهرة انتشرت بين األفراد في المجتمعات المختلفة، وربما يرجع ذلك إلى ما بصفتها 

تقـدم  قد تعبر عن أزمة اإلنسان المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة الكبيرة بـين  
لـوراء،  مادي يسير بمعدل هائل السرعة، وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء وكأنه يتقهقر إلى ا

لشعور بعدم األمن والطمأنينة حيال واقع الحياة في هذا العصر، بل وربمـا  ل األمر الذي أدى باإلنسان
ـ    القريطـي  (اء إليهـا النظر إلى هذه الحياة وكأنها غريبة عنه، أو بمعنى آخر الشـعور بعـدم االنتم

  .)٨٥-٥٣: ١٩٩١والشخص،
إذا هذا وقد تركز اهتمام الباحثين في العقود القليلة الماضية على دراسة االغتراب لدى العاديين، ف

فإن أهمية دراستها تزداد لـدى ذوي االحتياجـات   لدى العاديين مسألة مهمة  كانت دراسة االغتراب

٢ 
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نتيجـة   -يفقـدون  ألن المعاقين سـمعياً ذلك الخصوص؛  على وجهوالمعاقين سمعياً عموماً الخاصة 
مما ال شك فيـه أن  ف. في اللغة المنطوقة وسيلة للتواصل مع اآلخرين والمتمثلة أهم -لإلعاقة السمعية

لحاسة السمع أهمية عظيمة في حياة البشر، فلقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في كثيـر مـن   
 }هو الَّذي َأنشََأ لَكُم السـمع والَْأبصـار والَْأفِْئـدةَ قَلـيالً مـا تَشْـكُرون       و{: اآليات منها قوله تعالى

واللّه َأخْرجكُم من بطُونِ ُأمهاتكُم الَ تَعلَمون شَيئاً وجعـَل لَكُـم الْسـمع    { :، وبقوله تعالى٧٨المؤمنون
  .٧٨النحل}علَّكُم تَشْكُرون واَألبصار واَألفِْئدةَ لَ

فمن خالل حاسة السمع يسـتطيع الفـرد الهـروب مـن عالمـه المعـزول ويتصـل بالعـالم         

عند الطفل الوسـيلة األساسـية لعمليـة النضـوج وللتواصـل مـع        مالمحيط به، لذلك يعتبر الكال

  ).١٦: ٢٠٠٠عبيد، (اآلخرين

لى النواحي المعرفية والعقلية وعلى توافق الفرد فإن أي خلل يصيب هذه الحاسة يؤثر عونتيجة لذلك 
 & Greenlergوجرينلرج وكوسـك  Winzer(1997)كل من وينزريوضح ، حيث نفسياً واجتماعياً

Kusche(1991)   أن اإلعاقة السمعية قد تحد من مشاركة الفرد وتفاعله مع اآلخرين واندماجه فـي
، ويتضح أن صعوبات التواصـل  )٤٤ :٢٠٠٤ود،أبو السع(المجتمع مما يؤثر على توافقه االجتماعي

تعوق عالقة الطفل المعاق سمعياً بوالديه وبأقرانه، وحينما يصبح الطفل واعياً بتلك العزلة يشعر بأنه 
مرفوض من والديه وأقرانه، ويعكس تلك المشاعر على صورته لذاته، كما أن الخبرات التي يكتسبها 

ومه عن ذاته، وإذا تجمع كل ذلك بداخله أصـبح مكـبالً مـن    في بيئته األسرية تسهم في تشكيل مفه
الداخل، ويزداد مع تراكم اإلخفاق بعداً وانفصاالً عن اآلخرين، كما أن نظرته لذاته تغدو أقل تفضيالً 

 نحـن  الذي غير عالم في ويعيش الواقع عن بعيداً المعاق سمعياً يجعل  الذي األمر، )٩: ١٩٩٥قنديل، (

العالم  أن فيتصور معه، التفاعل من بدالً الواقع من اًوهروب المواجهة، ًمن بدال للعزلةباً أرم فيه فيجد فيه،
 تارة العدوان وإلى تارة االنطواء إلى فيلجأ إليه، الخروج يحاول عندما به ويتربص العداء له يكن اآلخر

، واالغتراب عن االغتراب عن الذات: ومن ثم الشعور باالغتراب) ٨٦: ١٩٩٧عفانة وكباجة،(أخرى
  .)٤٤ :٢٠٠٤أبو السعود،(المجتمع

وتجدر اإلشارة إلى تنوع العوامل المؤثرة في االغتراب النفسي للمعاقين سـمعياً، ومـن أكثرهـا    
حيـث   Shneider, 1957تأثيراً أساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان مع أبنائهما، وهذا ما أكده شنيدر
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اإلنسان لروابطه األولية وعزلته ، ويقصد بهذه الـروابط عالقتـه    أرجع االغتراب النفسي إلى فقدان
  ). ١٠١: ١٩٩٥القريطي،(بمجتمعه المحلي من األقارب واألصدقاء

أن أساليب المعاملة الوالدية هـي التـي تحـدد شخصـية الفـرد وترسـم       ) ٢٠٠٤(ويؤكد نصر
ني مـن اإلعاقـة، وبـالرغم    معالمه وتوجه إمكاناته وقدراته سواء أكان هذا الفـرد عاديـاً أم يعـا   

من تنوع هذه األساليب إيجاباً وسلباً فإن مبادئهـا ومظاهرهـا واحـدة لـدى األسـوياء والمعـاقين       
  ).٢٨٧: ٢٠٠٤نصر،( سمعياً

، )٢٠٠٠(الجمـاعي : فمن الدراسات التي تناولت االغتراب لدى العـاديين دراسـات كـل مـن     
أما من الدراسات التـي  ). ١٩٩٨(ة وآخرون، عباد) ١٩٨٩(،عزام)١٩٩٩(، عبداهللا)٢٠٠٠(الحميري

: تناولتها لدى المعاقين عموماً منهم المكفوفين على وجـه الخصـوص فهـي دراسـات كـل مـن      
وفيما يتعلق بالدراسات التي  ).٢٠٠٧(، عبدالسميع)١٩٩٨(، داود)١٩٨٩(، إبراهيم)١٩٨٨(عبدالمنعم

ــة جــداً   ــا قليل ــمعياً فإنه ــاقين س ــدى المع ــا ل ــ -تناولته ــة ك –م الباحــث حســب عل دراس
، )١٩٩٦(، ودراسـة العقبـاوي  Foster)1987(، ودراسة فوسـتر Zuckerman)1981(زوكرمان

  ).٢٠٠٤(ودراسة أبو السعود
 المعـاقين سـمعياً  الدراسات يجد أنها اكتفت بقياس االغتـراب النفسـي لـدى     في هذهوالمتأمل 

مـن العـاديين وذلـك مـن     غيرهم من ذوي اإلعاقات األخـرى أو غيـرهم    هم وبينبين قارنتأو 
حيث مستوى الشعور بـاالغتراب وتصـميم بـرامج إرشـادية لخفـض حـدة االغتـراب لـدى         

  .ضعاف السمع
ولـدى ذوي   -وبالرغم من هذا االهتمام بدراسة ظاهرة االغتراب النفسي لدى العـاديين عمومـاً  

لتهـا فـي   فال توجـد دراسـات تناو   -على وجه الخصوص -من المكفوفين  -االحتياجات الخاصة 
سواء كظاهرة مستقلة أو من حيث عالقتها بمتغيـر أسـاليب    -على حد علم الباحث -المجتمع اليمني

المعاملة الوالدية أو غيرها من المتغيرات لدى فئة المعاقين سمعياً، ومن خالل ذلك تظهـر الحاجـة   
اً وتحديـد عالقتـه   ماسة إلى إجراء دراسة تتناول قياس مستوى االغتراب النفسي لدى المعاقين سمعي

النوع، والعمر عند فقدان السـمع، ونـوع اإلعاقـة السـمعية،     : بأساليب المعاملة الوالدية ومتغيرات
والمحافظة، باإلضافة إلى التعرف على األساليب األكثر إسهاماً في التنبؤ باالغتراب النفسي للمعاقين 

  .سمعياً، وهذا ما يسعى إليه البحث الحالي
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  :مشكلة البحث
مـن طـالب المـدارس يعـانون مـن      % 5الدراسات في الدول العربية إلى أن حـوالي   شيرت

ضعف سمعي ما، إال أن هذا الضعف ال يصـل إلـى مسـتوى اإلعاقـة، أمـا بالنسـبة للضـعف        
وتقـدر نسـبة   % 0.5حـوالي  إعاقة سـمعية فتقـدر نسـبة انتشـاره     السمعي الذي يمكن اعتباره 

ألـف شـخص معـاق     يعنـى أن هنـاك مليـون ومـائت    وهـذا ي  )%0.75( حواليانتشار الصم 

  .)٣٢-٣١: ٢٠٠٣الصفدي، ( أصم )150.000(سمعياً منهم حوالي 
وبذلك يعد فقدان السمع من المعوقات التي قد تفرض سياجاً من العزلة حـول الشـخص المعـاق    

د ال يفهـم  سمعياً، ذلك أن اإلعاقة السمعية تفرض على الفرد قيوداً في مجال تواصله مع اآلخرين، فق
ما يقوله اآلخرون بصورة سليمة، كما أنه قد ال يستطيع إيصال ما يريد إيصاله من معنى لآلخـرين،  
ألن األصم يعتمد على لغة اإلشارة، األمر الذي قد يجعل المعاق سـمعياً يشـعر بـأن اآلخـرين ال     

ريد أم ال، مما يؤدي إلـى  يفهمونه وإذا أحس بأنهم قد فهموه فهو ال يعلم ما إذا كانوا قد فهموه كما ي
  .شعوره في نهاية المطاف بالعزلة عن اآلخرين

إلـى  ) Greenlerg & Kusche 1991,9( :مـن  وبهذا الصدد أشـارت نتـائج دراسـات كـل    
أن المعاقين سمعياً لديهم صعوبة في إقامة عالقات اجتماعية مـع أقـرانهم العـاديين، ولـذا فهـم      

ــة  ــة االجتماعي ــعرون بالعزل ــدالغفا(يش ــون  ). ٢٣-٢٢: ٢٠٠٣ر،عب ــل ستينس ــا توص كم
أنهـم يميلـون إلـى االنطـواء واالنسـحاب وعـدم        Stinson, M. Se et al (1996)وآخـرون 

أنهـم يتكتلـون فـي تجمعـات     ) ١٩٩١إبـراهيم،  (التكيف مع اآلخرين، وأظهرت نتائج دراسـة  
 Charsonشـبه معزولـة اجتماعيـاً نتيجـة لالنطـواء، وأشـارت نتـائج دراسـة تشارسـون          

   .إلى أن معظم المعاقين سمعياً يحاولون التغلب على عزلتهم (1992)
إلى أن من العوامل المهمة التي تـؤثر فـي شخصـية المعـاقين سـمعياً،      )٢٠٠٤(ويشير نصر

أساليب المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدان فـي تنشـئة األبنـاء، فقـد تبـين أن معاملـة الطفـل        
والتعـاطف والتشـجيع والمحبـة يحقـق لـه الشـعور بـاألمن          بأسلوب صحيح وإحاطته بالرعاية

فأسـلوب المعاملـة الوالديـة يـؤثر بشـكل      ). ٢٩١: ٢٠٠٤نصـر، (ويعوده على تنمية ثقته بنفسه
كبير في شخصيات األبناء، ومدى إدراك األبناء لهذه األساليب يـؤثر كـذلك فـي طريقـة تفاعـل      

  ).٤٣: ٢٠٠٧البشر والقعشان،(من حوله الفرد مع اآلخرين وفي توافقه مع البيئة المحيطة
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هذا وأن افتقار الشخص المعاق سمعياً إلى القدرة علـى التواصـل االجتمـاعي مـع اآلخـرين      
ــاعي    ــى عــدم النضــج االجتم ــوده إل ــد تق ــة الســلبية ق ــة الوالدي ــذلك أســاليب المعامل وك

  ).٩١: ١٩٩٨الخطيب، (واالعتمادية
ر إلى أن المعاقين سمعياً يعانون من العزلة واالنسـحاب  وبما أن العديد من الدراسات السابقة تشي

واالنطواء باإلضافة إلى قصور في التفاعل االجتماعي لديهم، األمر الذي استدعى ضرورة التعـرف  
على مستوى االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً، وعالقة أساليب المعاملة الوالدية وبعـض  

راب النفسي لديهم، ومن ثم فإن مشكلة البحث تتبلور فـي التسـاؤالت   المتغيرات األخرى على االغت
  :اآلتية
 ما نوع أساليب المعاملة الوالدية لألبناء المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية؟ - ١

 ما مستوى االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية؟ - ٢

 ب المعاملة الوالدية لدى الطلبة المعاقين سمعياً ؟ما العالقة بين االغتراب النفسي وأسالي - ٣

 هل تسهم أساليب المعاملة الوالدية في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً؟ - ٤

هل توجد فروق في االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً للتفاعل بين المتغيـرات   - ٥
 :اآلتية
 ).تعز، عدن، الحديدة ،أمانة العاصمة( المحافظة  .أ 
 ).إناث –ذكور (النوع  .ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع   .ج 
 ).ضعاف سمع –صم ( نوع اإلعاقة السمعية  .د 

كمـا يـدركها   ) األم -األب(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية - ٦
 :وفقاً للتفاعل بين المتغيرات اآلتيةالطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية 

 ).، تعز، عدن، الحديدةأمانة العاصمة(المحافظة  .أ 
 ).إناث  –ذكور (النوع  .ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع  .ج 
 ).ضعاف سمع –صم ( نوع اإلعاقة السمعية  .د 
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  :أهمية البحث
مسألة  ن الباحثين، فإذا كانت دراستهالقد حظيت ظاهرة االغتراب النفسي باهتمام عدد كبير م

مهمة بالنسبة لعامة الناس فتزداد أهمية دراستها لدى ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين 
  .سمعياً بشكل خاص

أن  وجـد الباحـث   ،الرغم من الكم الكبير من الدراسات العربية واألجنبية في مجال االغترابوب
وال   -على حد علم الباحـث  -قليلة جداًقين سمعياً ت االغتراب عند المعاة التي تناولالدراسات العربي

ة االغتراب النفسـي لـدى   تتناسب مطلقاً مع الكم الهائل من الدراسات التي أولت اهتماماً كبيراً بدراس
  .العاديين

اقين لدى الطلبة المع الغتراب النفسييتناول دراسة ظاهرة ا وتكمن أهمية البحث الحالي في كونه  
 -صم (سمعياً في المرحلة الثانوية ومعرفة عالقتها بأساليب المعاملة الوالدية، ونوع اإلعاقة السمعية 

، )بعد الخامسة  –وما دون الخامسة(فقدان السمعوالعمر عند  ،)إناث –ذكور( ، والنوع)ضعاف سمع
  .النفسي لدى المعاقين سمعياًباإلضافة إلى التعرف على األساليب األكثر إسهاماً في التنبؤ باالغتراب 

االغتراب النفسي لدى عينة من المراهقين  البحث الحالي أيضاً في دراسةتكمن أهمية كما 
بحث المعاق سمعياً ما ، فإذا قة تتسم بأهميتها في تكوين الهويةالمعاقين سمعياً، حيث أن مرحلة المراه

إلى مجتمع العاديين أو قد يجد نفسه غريباً عن عن هويته أثناء مرحلة المراهقة قد يجد نفسه ال ينتمي 
ذاته، ومن هنا يضطرب شعوره بهويته، ويشعر بالعزلة االجتماعية فال يستطيع االندماج مع مجتمع 

االغتراب عن  وأاالغتراب عن الذات سواء العاديين، مما يؤدي به إلى الوقوع في براثن االغتراب 
  .مجتمعال

  :تتجلى في اآلتي حاليالبحث الفإن أهمية  ثمومن 
 .تراب النفسي لدى المعاقين سمعياًًالضوء على طبيعة االغ إلقاء - ١
يمكن أن تفيد الباحثين في مجال التربية الخاصة بشكل الغتراب النفسي تكييف أداة لقياس ا - ٢

عام وللمعاقين سمعياً بشكل خاص في البيئة اليمنية، باإلضافة إلى بناء مقياس أساليب 
 .الدية كما يدركها األبناء المعاقين سمعياًالمعاملة الو

الكشف عن عالقة االغتراب النفسي بأساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة المعاقين سمعياً  - ٣
ومن ثم الخروج بتوصيات إلى الجهات المعنية لعمل برامج توعوية للوالدين تعرفهم 
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قين سمعياً ومخاطرها على حالتهم باألساليب السلبية التي يتبعونها في معاملة أبنائهم المعا
 . النفسية مستقبالً

التي يمكن االستفادة منها في تصميم  تنتائج هذا البحث تفيد في وضع بعض المقترحا - ٤
البرامج اإلرشادية النفسية واألسرية لعالج مشكلة االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين 

 .سمعياً
لتي تناولت ذوي االحتياجات الخاصة بشكل ا البحوثحلقة في سلسلة  البحث يعتبر هذا - ٥

 .كما أنه قد يمهد الطريق لبحوث أخرى الحقة -والمعاقين سمعياً بشكل خاص - عام
يقدم أساساً علمياً لتحديد أكثر أساليب المعاملة الوالدية تأثيراً في رفع مستوى االغتراب  - ٦

 . النفسي لدى المعاقين سمعياً
أول بحث في الجمهورية اليمنية يتناول المعاقين  - حثحسب علم البا –يعتبر هذا البحث  - ٧

 .سمعياً من حيث االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية

  :أهداف البحث
  :يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية

 .التعرف على نوع أساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية .١
 .النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً قياس االغتراب .٢
التعرف على العالقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة المعاقين  .٣

 .سمعياً
التعرف على مدى إسهام أساليب المعاملة الوالدية في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى الطلبة  .٤

 .المعاقين سمعياً
راب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً للمتغيرات التعرف على الفروق في االغت .٥

 :اآلتية
 ).، تعز، عدن، الحديدةأمانة العاصمة(المحافظة  -أ 
 ).إناث  –ذكور (النوع  - ب 
 .)بعد الخامسة – الخامسة وما دون(لعمر عند فقدان السمع ا  -ج 
 ).سمع ضعاف – صم(نوع اإلعاقة السمعية  - د 
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كما يدركها الطلبة المعاقين )األم -األب(ةالوالديالتعرف على الفروق في أساليب المعاملة  .٦
 :سمعياً وفقاً للمتغيرات اآلتية

 ).، تعز، عدن، الحديدةأمانة العاصمة(المحافظة  .أ 
 ).إناث  –ذكور (النوع  .ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع   .ج 
 ).ضعاف سمع –صم (نوع اإلعاقة السمعية  .د 

  :البحثمصطلحات 
  Psychological Alienation:ب النفسياالغترا )١

لثـراء محتـواه، ولتعـدد مجـاالت      ؛مـن الغمـوض   اًيكتنف مفهـوم االغتـراب كثيـر   
ولتنوع األطر والمنطلقات النظرية لمـن يتحـدثون عنـه، إذ يكـاد يمثـل ميـدان        ،استخدامه

فقـد   ،بحث مشترك للكثير من العلـوم اإلنسـانية التـي تتخـذ مـن اإلنسـان محـوراً لهـا        
واالجتماع، والتربيـة، وعلـم الـنفس والطـب النفسـي،       ،تخدمه علماء الالهوت، و الفلسفةاس

ت واألدباء بمختلف أدواتهم التعبيرية من شـعر وقصـة ونثـر، ولتعـدد مجـاالت اسـتخداما      
  ).١٦: ٢٠٠٨عيد، (وكثرت تعاريفه االغتراب تعددت معانيه

  : مفهوم االغتراب في اللغة والقواميس والمعاجم -أ
والكلمـة  " "Alienationهو الكلمة االنجليزية " غربة" أو" اغتراب"المقابل للكلمة العربية  إن

تقت كـل مـن الكلمـة    ش،  وقد ا"  Entfremdung"وفي األلمانية "   Alienation"الفرنسية 
وهي اسم مسـتمد مـن الفعـل     "Alienatio "االنجليزية والفرنسية أصلها من الكلمة الالتينية 

اإلزالـة،   أويعني االنتـزاع   أووالذي يعني نقل ملكية شيء ما إلى آخر،  "Alienare"الالتيني
 أواالنتماء إلى شـخص آخـر،    أي "Alienus"وهذا الفعل مستمد بدوره من كلمة أخرى هي 

، الذي يدل علـى اآلخـر    "Alius"التعلق به، وهذه الكلمة األخيرة مستمدة في النهاية من اللفظ 
  ).١٩: ٢٠٠٨عباس، )(٣٨: ١٩٩٥حماد،(ةكصف أوسواء كاسم 

النَّوى والبعد، واالغْتراب والتغـرب  أي   الغَربة والغَربأما في قاموس لسان العرب ذكر أن 
؛ بعيد عن وطَنـه : ورجل غُرب، وغريب. غَربه الدهر تَغَرب، واغْتَرب، وقد: كذلك؛ تقول منه

 .نَكَح في الغَرائبِ، وتَزوج ِإلى غيـر َأقاربـه  : واغْتَرب الرجُل. ةغُرباء، واُألنثى غَريب عوالجم
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. القريبةَ، فيجـيء ولـده ضـاوِياً    اغْتَرِبوا ال تُضووا َأي ال يتزوج الرجُل القرابة: وفي الحديث
راببة: واالغْتعال من الغُرةُ : طوورد أيضاً في القاموس المحي. افتباوالغُررتقول تَغَاالغْت ب بر

القـاموس  ( األباعد رباء والغُرباء أيضاًاغْتَرب بمعنى فهو غَرِيب و غُرب بضمتين والجمع الغُ و
  ).C.D الموسوعة القرآنية الشاملة، المحيط، 

عـدم  "كمـا يعنـي  "..االنفصـال عـن  "ومن هذا االستخدام اللغوي، فـإن االغتـراب يفيـد   
، وأن الغربـة هـي الشـعور الـذي يكابـده      "غيـر منـتم  "شخصوأن المغترب هو " االنتماء

  ).١٧: ٢٠٠٨عيد، (المغترب ويعانيه
انفصال الفرد وأحاسيسـه  :" في موسوعة التربية الخاصة بأنه) ٦٠ :١٩٨٧األشول، (ويعرفه

  ".عن األفراد اآلخرين الذين كان له عالقة معهم أووأفكاره ومعتقداته عن الوضع االجتماعي 
االغتراب النفسـي،  : في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي) ٨٧: ١٩٩٤ي، الحفن(ويورد 

الذات الحقيقية، يحدد قدرة الفرد علـى االنتمـاء لآلخـرين، وهـذا      أواالغتراب عن النفس  أو
االغتراب عن اآلخرين يحدد قدرة الفرد على اكتشاف نفسه، أي أن االثنين متداخالن يعتمـدان  

النفس أن االغتراب حالة ال يجرب فيها اإلنسـان نفسـه بوصـفه     على بعضهما، ويرى علماء
المبدع الحقيقي وصاحب ما ينتجه، ولكنه يجرب فيها نفسه كشيء قد أفقر، يتحكم فيـه آخـرون   

  .  ويسلبونه ما أنتج
مـن زاويـة    جاءتويخلص الباحث إلى أن التعريفات اللغوية السابقة التي تناولت االغتراب 

غتراب المكاني والبعد عن الوطن واألرض، ولم تشر إلى االغتـراب عـن   واحدة تتمثل في اال
  . االغتراب عن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد المغترب أوالذات 

 :مفهوم االغتراب من قبل العلماء والباحثين -ب
أن االغتراب هو الحالة التي يشـعر فيهـا الفـرد بأنـه ال      إلى Clark)1959( يشير كالرك

  .) (Tsfa , 2007: 633 جزه بالفعلنأن ي قررجز الدور الذي يستطيع أن ين
شكل من أشكال الخبرة يمارسها اإلنسان ويشعر فيها :" بأنه Fromm) 1963( يعرفه فرومو

بأنه غريب عن ذاته، ال يجد نفسه كمركز لعالمه، كخالق ألفعاله وإنتاجه، وإنما أفعاله هي التـي  
  ).٢٥١: ١٩٧٦المغربي، "( وأن يعبدها أحياناً تصبح لها السيادة وعليه أن يطيعها
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ــارتين  ــير م ــراب   Martin)1975(ويش ــى أن االغت ــك   "إل ــعور بالتفك ــو الش ه
Dissociation        والشعور بالعزلة ونقـص االنتمـاء والالمبـاالة وفقـدان المعنـى والعجـز

  ).١٧: ٢٠٠٧عبدالسميع، "(والالمعيارية
ل الصراع بين الذات والموضوع مـن المسـرح   انتقا" :بأنه) ٢٦٧: ١٩٧٦المغربي، (ويعرفه

  ".الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس اإلنسانية
بأنه الشعور باالنفصال النسبي عن الذات أو عن المجتمع أو عـن  " ):١٩٨٠(وعرفه األشول

كليهما في زملة األعراض التي تتمثل في العزلة االجتماعيـة والشـعور بـالعجز والالمعنـى     
  ).١٣: ١٩٩٩عبداهللا، "(ة والتمردوالالمعياري

بين ذاته وبـين  وعي الفرد بالصراع القائم :" يعنى النفسي أن االغتراب) ١٩٨٠(يرى حافظو
ـ البيئة المحيطة به،  ومـا   ،ةبصورة تتجسد في الشعور بعدم االنتماء والسخط والقلق  والعدواني

ة ومركزية الذات واالنعـزال  يصاحب ذلك من سلوك إيجابي أو الشعور بفقدان المعنى والالمباال
  ).٣٦: ٢٠٠٧عطيات أبو العينين،"(االجتماعي وما يصاحبه من أعراض إكلينيكية

بيئية، ويشير إلـى حالـة    أوأن االغتراب انهيار ألي عالقات اجتماعية )١٩٨٨(ويرى كفافي
 وأاألسـرة   أومن الرفض وعدم الرضا التي قد يعيشها الفرد في عالقته بـالمجتمع الجـامعي   

  ).٨: ٢٠٠٤باظة، (المدرسة
عدم الرضا التي قد يعيشها الفرد فـي  وحالة من الرفض : "بأنه) ٧٠: ١٩٨٩عزام، (وعرفه

  ".تعليمي –عالقته بالمجتمع الجامعي كوسط اجتماعي 
يترتب عليه  أوفقد الشعور باالنتماء وما قد يصاحبه " بأنه )١١-١٠: ١٩٨٩إبراهيم، (عرفهو

  ".العجز، الالمعيارية، الالمعنى، العزلة، التشاؤم، الرفض: في من أعراض عصابية تتمثل
بأنه انفصال الفرد عن ذاته ومجتمعه ويصاحب هذا االنفصـال  ): ٢٨: ١٩٩٠عيد، (يعرفهو

ـ  :زملة أعراض تتمثل في ـ  ،والعجـز  ،ةالشعور بالعزلة االجتماعي  ،والالمعنـى  ،ةوالالمعياري
  .والتمرد

اإلحساس بمعاناة االنفصال عن شيء ما انفصاالً ":بأنه) ٢٠: ١٩٩١عبدالخالق، (ويعرفه 
  ".  نسبياً، وتتباين أشكال هذا اإلحساس بتباين موضوعاته المتمثلة في الذات، المجتمع، األسرة

أن االغتراب اضطراب نفسي يعبر عن اغتراب الذات عن هويتهـا،  ):" ١٩٩٣(رى سرييو
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غربة عن النفس، وغربة عن العالم، وغربـة  وبعدها عن الواقع، وانفصالها عن المجتمع، وهو 
  ).٤٠٤: ٢٠٠٣زهران وسري،"( بين البشر

ضعف شديد في الثقة يتضمن زملة أعراض " إلى أن االغتراب ) ٢٠: ١٩٩٤فايز، (ويذهب 
تتمثل في الشعور بالعزلة االجتماعية، والالمباالة ، والالمعيارية، والعجز، والتشاؤم، واالغتراب 

  .التعليمي
شعور المراهق باالنفصال شبه التام لما يجري حوله " بأنه): ١٣: ١٩٩٥عبداللطيف، (فهويعر

مـع الواقـع    التوافـق من أحداث يؤثر على حاضره ومستقبله نتيجة عالقات إنسانية تتسم بعدم 
العزلة االجتماعية، االغتراب عن الحياة األسرية، ضـعف  : المحيط به، ويتجسد ذلك في مشاعر

تمع، العجز، السخط، ومع زيادة هذه المشاعر تزداد حالـة التـوتر والقلـق تجـاه     االنتماء للمج
  ". المستقبل والحياة مما يؤدي في النهاية إلى االغتراب

انفصال الفرد عن نفسه وعن مجتمعه وعـن القـيم   "فيعرفه بأنه  )١٥: ١٩٩٦العقباوي، ( أما
السلوك المثالي كما يـراه، ويتضـمن   نتيجة رفضه ألنماط السلوك، والواقع المتناقض مع أنماط 

  ".العجز، الالمعنى، العزلة، التشاؤم، االغتراب عن الذات: أبعاد
عرض عام مركب من عدد من المواقف الموضوعية والذاتيـة  "بأنه) ٤١: ١٩٩٧شتا،(وعرفه

، يصاحبها سلب معرفة الجماعة وحريتها، بالقـدر الـذي   ةالتي تظهر من أوضاع اجتماعية وفني
عه القدرة على انجاز األهداف، والتنبؤ في صنع القـرارات، ويجعـل تكيـف الشخصـية     تفقد م

  ".والجماعة مغترباً
شعور الفرد بالعجز عن السيطرة على األحـداث ذات  " بأنه): ٢١: ٢٠٠٠الحميري،(وعرفه

ـ   ي العالقة به أو بمجتمعه وبأن الحياة ال معنى لها وال تستحق االهتمام ، وبانهيار المعـايير الت
  ".تنظم وتوجه سلوكه وبأنه ال يستطيع التواصل مع المحيط االجتماعي، وال مع ذاته

نسان باالنفصال عن الواقـع  حالة يشعر فيها اإل" على أنه  )٢٨: ٢٠٠١محمود، (كما عرفه 
، بما فيه من قيم وعادات وتقاليد، ويتضح الشعور باالنفصال من خالل مجموعـة مـن   المحيط

  ".، الالمعيارية، العزلة االجتماعيةى، الالمعنالعجز: األعراض وهي
الالمعنـى،  : مشاعر مكتسبة مركبة مـن أبعـاد هـي   " بأنه): ١١٧: ٢٠٠٤زهران، (وعرفه

  ".العجز، الالهدف، الالمعيارية، االغتراب الثقافي، االغتراب االجتماعي

١٢ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


32  

 

وفقـدان   ماء،شعور بالعزلة والضياع والوحدة، وعدم االنت" نهبأ )١٠٢: ٢٠٠٥شقير، (هوعرف
الثقة، واإلحساس بالقلق والعدوان، ورفض القيم والمعايير االجتماعية، واالغتراب عـن الحيـاة   

العزلـة االجتماعيـة، والالمعياريـة،    : ة من الضغوط النفسية ويتمثل في أبعادااألسرية، والمعان
هـذه   والعجز، والالمعنى، والتمرد والذي يفصح عن نفسه في شكل ظاهرة معينـة مـن احـد   

  ".المظاهر المتنوعة لالغتراب الذاتي، االجتماعي، السياسي، الديني، الثقافي
انفصال اإلنسان عن وجوده اإلنسـاني  : بأنه) ٧٦-٧٥: ٢٠٠٧عطيات أبو العينين، ( وتعرفه

العزلة االجتماعية، التشـيؤ، الالمعياريـة،   : ويمثل هذا االنفصال زملة من األعراض تتمثل في
  .، التمرد، الالهدفالعجز، الالمعنى

  : اآلتيةمعاني االغتراب في العصر الحديث بالمصطلحات ) ٣٩-٣٨: ١٩٩٦حماد، (ويحدد
عن االنفصال الحتمي والمعرفي لكيانـات   ويصف الحاالت الناجمة: االغتراب بمعنى االنفصال •

 .عناصر معينة في واقع الحياة أو
 .لنزوح عن الوطنوهو المعنى المتمثل في ا: االغتراب بمعنى االنتقال •
ي وعي الفرد بوجود اآلخرين، فنظرة الفرد لآلخرين كشـيء  أ: االغتراب بمعنى الموضوعية •

مستقل عن ذاته بصرف النظر عن العالقات التي تربطه بهم، غالباً تكون مصـحوبة بالوحـدة   
 .والعزلة بدالً من التوتر واإلحباط

بالعجز وعـدم القـدرة علـى مواجهـة      الشعور أي: االغتراب بمعنى انعدام القدرة والسلطة •
 .اآلخرين

 .ضياع المغزى بالنسبة لحياة الفرد وانعدام إحساسه بقيمة الحياة أي: انعدام المغزى •
لمعـايير  لهـذه المرحلـة يصـبح مفتقـراً      إلـى أن المجتمع الذي يصل  أي: تالشي المعايير •

ام أعضائه لم تعد تستأثر بذلك أن معاييره التي كانت تتمتع باحتر أو ،األفراد لضبط االجتماعية
 .االحترام، األمر الذي يفقدها السيطرة على السلوك

المثقف الـذي يغلـب عليـه     أووهو يستعمل في وصف وتحليل دور المفكر : اغتراب العزلة •
فاألشخاص الذين يحيـون حيـاة   . الشعور بالتجرد وعدم االندماج النفسي والفكري في المجتمع

. قيمة كبيرة لكثير من األهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد المجتمـع عزلة واغتراب ال يرون 
لبحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البنـاء  لكذلك يبرز في أوضاع التمرد التي تدفع األفراد 
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االجتماعي لمجتمعهم، وهذا النمط يتميز عن باقي المعاني بكونه ينطوي على شـعور الفـرد   
 .بانفصاله عن ذاته

وأن ما ذكر  ،هائالًَ من التعريفات االغتراب يتبين أن هناك كماً ملتعريفات السابقة لمفهومن ا
السبب في تعدد هذه التعريفات يعود إلى أن مفهـوم  على سبيل المثال وليس الحصر، و منها هو

االغتراب يعد مفهوماً مطاطاً األمر الذي يجعل العديد من الباحثين يقفون في حيرة مـن أمـرهم   
ام تحديد دقيق لهذا المفهوم، ولكن أهم ما يمكن أن يستخلصه الباحث من هـذه التعريفـات أن   أم

ي، سواء االنفصال عن الذات النسب تفق على أن االغتراب يعني االنفصالتالغالبية العظمى منها 
عن اآلخرين، وأنه خاصية متأصلة في الوجود اإلنسـاني، وأن لالغتـراب أعـراض مـن      أو

  .زلة االجتماعية، التمرد، الالمعنى، الالمعيارية، العجز، التشاؤميةالع: أبرزها
تتمثـل  أبرز صفات الشخص المغتـرب   يمكن القول أنمن خالل التعريفات السابقة أيضاً 

  :اآلتيب

 .عن كليهما أوعن المجتمع  أوالشعور باالنفصال النسبي عن الذات  -
 .الشعور بالعجز -
 .ا التي قد يعيشها الفرد في عالقته بمجتمعهالشعور بحالة من الرفض وعدم الرض -
 .ضعف شديد في الثقة بالنفس -
 .م جدوى الحياة ومعناهاالشعور بعد -
 .الشعور بالعزلة وعدم االنتماء والسخط والقلق والعدوانية -
 .الشعور باغتراب الذات عن هويتها وعن الواقع -
  .الشعور برفض القيم والمعايير االجتماعية -

انفصال الفرد " الذي ينص على أن االغتراب عبارة عن )١٩٩٠(يف عيدويتبنى الباحث تعر
الشـعور بالعزلـة    :عن ذاته ومجتمعه ويصاحب هذا االنفصال زملـة أعـراض تتمثـل فـي    

، وقد تبنى الباحث هذا التعريـف بنـاء   "والتمرد ،والالمعنى ،ةوالالمعياري ،والعجز ،ةاالجتماعي
  :على المبررات اآلتية

 .بطريقة إجرائية يمكن قياسه من خالل خمسة أبعاد أنه تعريف محدد -
 .أن االغتراب يعني االنفصال عن الوجود اإلنساني أنه يتفق مع معظم التعريفات السابقة في -
أنه ركز على االغتراب من الناحية النفسية بشكل أدق، وهذا ما لم تركز عليه كثير من  -
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 . التعريفات
األبعاد التي تم تحديدها لقيـاس   معظمكسيمان ودين في  أتفق مع كثير من المنظرين السابقين -

 .االغتراب
مقيـاس   الـذي أعـد  ) ٢٠٠٤(أبو السعود المتبنى من قبلأن هذا التعريف هو نفس التعريف  -

 .البحث الحالياالغتراب والذي تبناه الباحث في 
 Parental Treatment Styles :ساليب المعاملة الوالديةأ )٢

ة بأساليب المعاملة الوالدية بسبب تعدد هـذه األسـاليب وتنوعهـا    تعددت التعريفات الخاص
وتداخلها باإلضافة الختالف طريقة قياسها، واألطر النظرية التي يستند إليها الباحثون، وفيما يلي 

  : يعرض الباحث عدداً من هذه التعريفات
ـ  األبناء معها اآلباء يتبع التي األساليب :نهاأب) ١٩٨٨(يعرفها النفيعي  إيجابيـة  كانـت  واءس

 ،صـحيحة  وغير سلبية أو ،االنحراف مـن ووقايته السليم االتجاه في الطفل نمو لتأمين وصحيحة
 حياتـه  جوانب مختلف في االنحراف إلى به وتؤدي والسليم الصحيح االتجاه عن نموه عوقت حيثب

  ).٨: ٢٠٠٢خوج،(مما قد يؤثر على توافقه الشخصي واالجتماعي المختلفة
من مفاهيم أو انطباعـات تتعلـق    األبناءما يقرره :" بأنها) ١٣: ١٩٩١عبدالخالق، (اويعرفه

  ".بالمدركات التي تتكون لديهم عن اتجاهات الوالدين نحوهم
الطرق التي يتبعها الوالدان في تربية أطفالهما وإدراك : " بأنها) ٨: ١٩٩٥الببالوي،(وعرفها

الرفض، والحمايـة  : يب، وهي كما تقيسها أبعاد المقياساألطفال ذوي اإلعاقة السمعية لتلك األسال
  ".الزائدة، والقسوة، والتدليل، وإثارة الشعور بالنقص، والتفرقة، والسواء 

الطرق التربوية الصحيحة أو الخاطئة التي يمارسـها   " :بأنها) ١٨: ٢٠٠٠بركات،(ويعرفها
تي تظهر من خالل مواقف التفاعل بيـنهم،  الوالدان مع أبنائهم أثناء عملية التنشئة االجتماعية، وال

  ". وتهدف إلى تعديل سلوكهم والتأثير في شخصياتهم بما يدفع بهم إلى السواء أو الشذوذ
تلك الطرق االيجابية والسـلبية التـي يمارسـها    : " فيعرفها بأنها) ٢٧: ٢٠٠٢خوج، ( أما 

في نفوسهم مع تمسكهما بعـادات   الوالدان مع أبنائهم في مواقف حياتهم المختلفة ومحاولة غرسها
  ".المجتمع وتقاليده وتقاس عن طريق تعبير الوالدين أو استجابة األبناء

األساليب التي يتمسك بها الوالدان فـي معاملـة   : " بأنها) ٢٨٠: ٢٠٠٢الحطاب، (وعرفها 
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  ".في مواقف حياتهم المختلفة  األبناء
التي يمارسها اآلباء واألمهـات   تكيامجموعة السلو:" بأنها) ٢٩٤: ٢٠٠٥محرز، (وعرفها

  ".مع أطفالهم في مختلف المواقف خالل تربيتهم وتنشئتهم 
ل بها الوالدان أبنائهم في مواقف الحيـاة  امعالطرق التي ي" :بأنها) ٨: ٢٠٠٥حمزة، (هاويعرف

  ". اليومية
مهـات فـي   األساليب والطرق التي يتبعها اآلبـاء واأل : "بأنها) ٢٣: ٢٠٠٦شحاتة،(وعرفها

ويعبرون عنها من خـالل   األبناءتفاعلهم مع أبنائهم بغرض تنشئتهم اجتماعياً، وذلك كما يدركها 
، اإلهمـال الـرفض،  : استجاباتهم عن مقياس أساليب المعاملة الوالدية الذي يتضمن األبعاد اآلتية

  ".الحماية الزائدة، التفرقة، التبعية، إثارة الشعور بالنقص، السواء 
كليهما فـي   أومجموعة األساليب التي يتخذها أحد اآلباء " بأنها ) ١٢: ٢٠٠٧علي، (وعرفها

سواء كانت إيجابيـاً   األبناءمعاملة أبنائهم في مواقف الحياة المختلفة، التي تنعكس على شخصية 
  ".سلبياً وتختلف باختالف البيئة الثقافية واالجتماعية  أو

الطرق التي يتبعها الوالدان في معاملـة   أوالطريقة " :بأنها) ٥: عبدالمقصود، ب ت(ويعرفها
االبن أثناء تفاعلهم معه في المواقف الحياتية المختلفة وكما يدركها الطفل، وتتمثل هذه األسـاليب  
في التفرقة، والتحكم والسيطرة، والتذبذب، والحماية الزائدة، باإلضـافة إلـى بعـض األسـاليب     

  ".السوية
  :ابقة ألساليب المعاملة الوالدية أنهاريفات السيستخلص الباحث من التع

 .طرق وأساليب وسلوكيات يتبعها الوالدان مع أبنائهم - ١
 .بهدف تنشئتهم اجتماعياً في مواقف الحياة اليومية المختلفة األبناءتمارس مع  - ٢
 .سلبية أوخاطئة، إيجابية  أوأن هذه األساليب قد تكون صحيحة  - ٣
الزائدة، القسوة، التدليل، إثـارة الشـعور بـالنقص،    الرفض، الحماية : تتضمن أساليب - ٤

 .، التبعية، التذبذب، التحكم، التسلط، والسواءاإلهمالالتفرقة، 
 .بناء والتأثير في شخصياتهماألتهدف إلى تعديل سلوك  - ٥
 .لها األبناءمن خالل إدراك  أوتقاس إما عن طريق استجابات الوالدين  - ٦
 .اليده في شخصيات األبناءتتضمن غرس قيم المجتمع وعاداته وتق - ٧
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 .تتأثر بالمستوى االجتماعي الثقافي - ٨
الخاطئـة،   أوالطرق أو األساليب أو السلوكيات الصحيحة : ويعرفها الباحث نظرياً بأنها

السلبية، التي يمارسها الوالدان مع أبنائهم المعاقين سمعياً، وذلك بهدف تـربيتهم   أوااليجابية 
  .لمختلفةوتنشئتهم في مواقف الحياة ا

الدرجة التي يحصل عليها المعاق سمعياً على مقيـاس أسـاليب    : ويعرفها إجرائياً بأنها 
الرفض، الحماية الزائـدة، إثـارة الشـعور    : المعاملة الوالدية الذي يتضمن المجاالت اآلتية

 .، القسوة، التسلطاإلهمالبالنقص، التفرقة، 
 :Hearing Impairmentاإلعاقة السمعية )٣

همية حاسة السمع فقد تعددت تعريفاتها وتصنيفاتها وأسبابها، فقد تناولها األطباء، من نتيجة أل
ناحية تشريحية وعصبية ومن ناحية األسباب المؤدية إليها، بينما تناولها التربويون مـن زاويـة   
مدى تأثير هذه اإلعاقة على التعلم، وتم تناولها من الناحية الفسيولوجية من زاوية مـدى قـدرة   

  :جهاز السمع على القيام بوظيفته، ومن هنا يورد الباحث تعريفات اإلعاقة السمعية كما يلي
يعتمد هذا التعريف على مدى تأثير الفقـدان   :Functional Definition التعريف الوظيفي •

 ).٢٤: ٢٠٠٠القمش، ( السمعي على إدراك وفهم اللغة المنطوقة

انحرافاً في السمع يحد مـن قـدرة الفـرد علـى      فاإلعاقة السمعية من هذا المنظور تعني 
وتعتبر شدة اإلعاقة السمعية بناء على ذلك نتاجاً لشدة الضعف فـي  . اللفظي -التواصل السمعي

السمع وتفاعله مع عوامل أخرى كالعمر الزمني عند فقد السمع وهو األهـم، إذ تتحـدد شـدة    
وفهم الكالم وتفسيره وتمييـزه، والمـدة    اإلعاقة في ضوئه استناداً على قدرة الفرد على السمع

الزمنية التي استغرقها حدوث الفقدان السمعي، ونوع االضطراب الذي أدى إليـه، والخـدمات   
 ).١٥٠: ٢٠٠٤محمد،(التأهيلية المقدمة، وغيرها

الفقدان السـمعي عنـد    درجةاإلعاقة السمعية هي تلك اإلعاقة التي تعتمد على  :التعريف الطبي •
 . )Decibels)(db(ة بالديسبلالفرد مقاس

اإلعاقـة السـمعية هـي تلـك اإلعاقـة التـي تـؤثر علـى أداء الفـرد           :التعريف التربوي •
 ).٢٨٦: ٢٠٠٠، العزة(التربوي
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يضـم فئتـي الصـم     Hearing Impairment اإلعاقة السمعيةلفظ ومن المالحظ أن 
ن ضعف سمعي بسيط مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بيويشمل ، وضعاف السمع

  :اآلتيةاإلعاقة السمعية يمكن تعريف الفئات  نه في إطارإولذلك ف، وضعف سمعي شديد جداً
 :Deaf األصم  - أ

الفرد الذي حرم من حاسة السمع منذ والدته، أو هو الذي : "األصم بأنه) ١٩٨٠(يعرف فهمي
الكالم لدرجة أن آثار التعلم  فقد قدرته السمعية قبل تعلم الكالم، أو هو الذي فقدها بمجرد أن تعلم

  )٧١: سليمان، بدون(فقدت بسرعة 
الفرد الذي فقد حاسة السمع تماماً ألسباب وراثيـة   " إلى األصم بأنه) ٢٠٠٣(ويشير منصور

والدته، أو فقدها ألسباب مكتسبة لدرجة أن آثار التعلم قد تالشت تماماً، ويترتب على  ذفطرية من
كتساب اللغة لديه، مما يحول دون متابعـة الدراسـة، إال مـن خـالل     ذلك إعاقة بناء الكالم، وا

أساليب تعليمية جديدة تتناسب مع إعاقته الحسية، وكذلك إعاقته تعلم خبرات الحياة مـع اقرأنـه   
  ).٣٠٦: ٢٠٠٣منصور، "(العاديين

من فقد القدرة على السمع إلى درجة تعوقه عن فهم "األصم  بأنه ) ٢٠٠٥(ويعرف المخالفي
لحديث من خالل األذن سواء باستعمال أو بدون استعمال المعين السمعي، وتجعله يعتمد علـى  ا

  ).١٧: ٢٠٠٥المخالفي، "(بصره في اللغة والتواصل
بأنهم أولئك الذين ال يمكنهم االنتفاع بحاسة السمع فـي أغـراض   ) ٢٠٠٥(ويعرفهم القريطي

ماماً، أو بدرجة أعجزتهم عن االعتماد علـى  الحياة العادية، سواء منهم من ولدوا فاقدين السمع ت
آذانهم في فهم الكالم وتعلم اللغة، أم من أصيبوا بالصمم في طفولتهم المبكرة قبـل أن يكتسـبوا   
الكالم واللغة،أم من أصيبوا بفقدان السمع بعد تعلمهم الكالم واللغة مباشرة لدرجة أن آثـار هـذا   

الصمم سابقاً على اكتساب الكالم واللغـة أو بعـد تعلـم    التعلم قد تالشت تماماً، وهكذا قد يكون 
  ).٢٩٩: ٢٠٠٥القريطي، (الكالم واللغة

سنوات ) ١٠-٨(ذلك الطفل الذي يبلغ من العمر ما بين : "األصم بأنه) ٢٠٠٦(ويعرف تفاحة
ديسبل، مما يجعله ال يستطيع الحصول علـى المعرفـة   ) ٧٠(ويعاني من فقدان سمعي أكثر من 

و السمع وال باسـتخدام الوسـائل المعينـة ولكـن باسـتخدام طـرق ووسـائل        باستخدام عض
  ).٤٤: ٢٠٠٦تفاحة، "(خاصة
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الشخص الذي يعاني فقداناً في السمع لدرجـة  " األصم بأنه) ٢٠٠٧(ويعرف موسى والعربي
تجعل من المستحيل عليه فهم الكالم المنطوق مع استعماله المعينات السمعية أو بدونها، فهـو ال  

  ).١٤٢: ٢٠٠٧موسى والعربي، ( يد من حاسة السمع ألنها معطلة لديهيستف
إلى أن األصم هو من فقـد السـمع كليـة منـذ المـيالد أو      ) ٢٠٠٧(ويذهب عيسى وخليفة

عيسـى و  (بعده ألسباب وراثية أو مكتسـبة، وال يمكـن اسـتخدام المعينـات السـمعية معـه      
  ).٩٥: ٢٠٠٧خليفة، 

لطفل الذي ال يصـلح سـمعه مـن الناحيـة العمليـة      ا"أن األصم هو ) ٢٠٠٨(ويرى رجب
الوظيفية لمسـايرة األنشـطة العاديـة أو لتحقيـق فعاليـة الفـرد االجتماعيـة فـي الحيـاة          

  ).١٩: ٢٠٠٨رجب،"(العامة
  :تي يتصف بها األصم كاآلتيمما سبق يمكن استخالص أهم الخصائص ال

  .منها في الحياة العادية أنه فاقد تماماً لوظيفة حاسة السمع وال يمكنه االستفادة •
أنه فقد وظيفة حاسة السمع أما منذ والدته أو قبل تعلم الكالم، وأن هذا الفقدان يعود ألسـباب   •

 .وراثية فطرية أو مكتسبة

 .أن آثار التعلم التي اكتسبها األصم قبل فقدان السمع قد تالشت تماماً •

ت السمعية أو بدونها، ومن ثم يلجـأ  يستحيل عليه فهم الكالم المنطوق سواء باستعمال المعينا •
  .إلى االعتماد على بصره في اللغة والتواصل

الفرد الفاقد تماماً لوظيفة حاسة السمع، منذ والدتـه أو  " ويخلص الباحث إلى أن األصم هو
، وبالتـالي ال يمكنـه   أو مكتسـبة  قبل أن يتعلم الكالم، ويعود هذا الفقدان ألسباب وراثية فطرية

ن حاسة السمع سواء في الحياة العادية أو التربوية، وسواء استخدم المعينات السمعية االستفادة م
لم يستخدمها، األمر الذي يجعله يعتمد على حاسة البصر من خالل استخدام طرق التواصـل   مأ

  ".الخاصة بالمعاقين سمعياًَ
لـة الثانويـة فـي    المرحفـي  ئك الطلبة المعاقين سمعياً أول: إجرائياً بأنهمالباحث  همويعرف

  .ديسبل )٧٠(الجمهورية اليمنية، والذين تبلغ أو تزيد نسبة الخسارة السمعية لديهم عن
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   :Hard of hearingضعيف السمع  -  ب
أولئك األفراد الذين يعانون من نقص أو فقدان توصـيلي  : "بأنهم) ٢٠٠١(يعرفهم المخالفي

في  مديسبل لدرجة تجعله)  ٧٥ -٣٠(ا بين في حاسة السمع نجم غالباً بعد تعلم اللغة، يتراوح م
حاجة إلى استخدام معينات سمعية وخدمات تعليمية وإرشادية تسـاعدهم وتحـافظ علـى بقايـا     

  ).١٨: ٢٠٠١المخالفي،"(سمعهم
ذلك الشخص الذي فقد جـزءاً مـن   "إلى أن ضعيف السمع هو) ٢٠٠٤(ويذهب أبو السعود

ن حاسة السمع لديه تؤدي وظيفتها ولكن بكفاية أقل، بالرغم من أ -قبل أو بعد تعلم اللغة -سمعه
المعينات السمعية، والتـدريب السـمعي، والخـدمات    : ويحتاج إلى خدمات معينة خاصة به مثل

أبو "(اإلرشادية، والتعليمية، والعالج الكالمي، وقراءة الكالم كي تساعده وتحافظ على بقايا سمعه
  ).١٧٩: ٢٠٠٤السعود، 

ضعاف السمع بأنهم أولئك الذين يكون لديهم قصـور سـمعي أو   ) ٢٠٠٥(ويعرف القريطي
، ومع ذلك فإن حاسة السمع لديهم تؤدي وظائفها بدرجة مـا،  Residual Hearingبقايا سمع 

  ).٣٠٠: ٢٠٠٥القريطي، (ويمكنهم تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها
الشخص الذي ال تفقد حاسـة السـمع لديـه    "مع هوأن ضعيف الس) ٢٠٠٦(ويرى القريوتي

وظيفتها بالكامل، مما يساعده على القيام بمعالجات ناجحة للمعلومات اللغوية، من خالل حاسـة  
السمع سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها، بغض النظر عما إذا كان الضعف منذ الوالدة 

  ).٢٨: ٢٠٠٦، القريوتي( أو في المراحل العمرية الالحقة
أن ضعيف السمع هو الطفـل الـذي يصـلح سـمعه مـن الناحيـة       ) ٢٠٠٨(ويرى رجب

العملية الوظيفية لمسايرة الحيـاة واألنشـطة العاديـة فـي حالـة تقويـة سـمعه بـأجهزة أو         
  ). ٢٠: ٢٠٠٨رجب، (معينات سمعية

  :مما سبق يمكن استخالص أهم الخصائص التي يتصف بها ضعيف السمع بما يلي
 .ضمن اإلعاقة السمعية التوصيلية يصنف •
أنه فقد جزء من سمعه قبل أو بعد تعلم اللغة وأن حاسة السمع تؤدي وظيفتها ولكـن بكفايـة    •

 .أقل من الطبيعي
  .ديسبل ٧٥ – ٣٠يتراوح الفقدان السمعي لديه ما بين  •
 .القصور السمعي يجعله بحاجة الستخدام معينات سمعية وإلى خدمات تعليمية وإرشادية •
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يمكنه تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها، إال أن الكفايـة تكـون     •
  .أفضل في حال استخدام المعينات السمعية
تعريفـاً نظريـاً لضـعاف السـمع فـي      ) ٢٠٠٤(ويتبنى الباحث تعريف أبو السـعود  

  .البحث الحالي، وذلك ألنه يعد أشمل التعريفات سابقة الذكر
المرحلة في ئك الطلبة المعاقين سمعياً أول"ضعاف السمع إجرائياً بأنهم ف الباحث ويعر
 )٧٠ – ٣٠(بين  الجمهورية اليمنية، الذين تتراوح مدى الخسارة السمعية لديهمفي الثانوية 

  .ديسبل
  :بحثحدود ال

  :تقتصر حدود البحث الحالي على
السالبة لدى الطلبة المعاقين سمعياً  الوالديةساليب المعاملة دراسة االغتراب النفسي وعالقته بأ - ١

فقـدان  ، العمر عنـد  ونوع اإلعاقة السمعيةالنوع،  :في المرحلة الثانوية في ضوء متغيرات
 .السمع، والمحافظة

الطلبة المعاقين سمعياً من الذكور واإلناث، ومن األقسام العلمية واألدبية، ومن المدمجين في  - ٢
الملتحقين في مـدارس خاصـة   " عاديين ومن غير المدمجينفصول خاصة ملحقة بمدارس ال

ومن الصفوف الثالثة بالمرحلة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنيـة  "بالصم وضعاف السمع
 .أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة: في محافظات

 . م٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلجراء في العام الدراسي  - ٣
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  الفصل الثاني

  إطار نظري
  

  :وتشمل: اإلعاقة السمعية: أوالً
 .تمهيد -
 .اإلعاقة السمعية اتتصنيف -
 . أسباب اإلعاقة السمعية -

 .خصائص المعاقين سمعياً -
  .طرق التواصل مع المعاقين سمعياً -

  :ويشمل: االغتراب النفسي: ثانياً
 .نبذة تاريخية عن االغتراب -
 .االغتراب)أشكال( أنواع  -
 .أبعاد االغتراب -
 .بأسباب ومصادر االغترا -
 .المنظورات السيكولوجية لالغتراب -
  .المعاقين سمعياًلدى غتراب اال -

  :وتشمل: أساليب المعاملة الوالدية: ثالثاً
 .تمهيد -
 .أنواع أساليب المعاملة الوالدية -
 .العوامل المؤثرة في المعاملة الوالدية -
  .النظريات المفسرة للمعاملة الوالدية -

  .ملة الوالديةوأساليب المعا النفسي االغتراب: رابعاً
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  :اإلعاقة السمعية: أوالً
  :تمهيد

وبـدونها يصـبح اإلنسـان سـجين      ،تلعب حاسة السمع دوراً مهماً وحيوياً في حيـاة اإلنسـان  
عالم صامت مجهول تغلفـه الرهبـة والخـوف مـن األخطـار التـي        ،عالم من الصمت والسكون

ت اللغـة التـي يستشـعرها    عـالم خـال مـن انفعـاال     ،تحدق به في المنزل والشارع والمدرسـة 
ـ . اإلنسان من خالل الكلمات ـ       ف ل إدراك اإلنسـان لعالمـه يعتمـد علـي المعلومـات التـي يحص

الرغم من أهمية جميـع الحـواس فـي عمليـة االتصـال والـتعلم       وبعليها عبر حواسه المختلفة، 
تعلـم  فمـن خاللهـا يـتمكن اإلنسـان مـن       ،إال أن حاسة السمع تعتبر أهم هذه الحـواس ، والنمو
  ).١٥: ٢٠٠٣أبو حمزة،(ويعي عناصر بيئته ،وانفعالياًويتطور اجتماعياً  ،اللغة

  :تصنيفات اإلعاقة السمعية 
طبية، وفسيولوجية، وتربويـة، وهـي    :تنقسم تصنيفات اإلعاقة السمعية إلى وجهات نظر متعددة

أهمية تحديـد مـدى   كلها وجهات نظر مكملة لبعضها البعض، واالهتمام بهذه التصنيفات يرجع إلى 
، وبالتالي يمكن تنـاول  اإلعاقة وأسبابها مما يسهل توفير البرامج التعليمية التي تناسب درجة اإلعاقة

  :التصنيفات اآلتية
  :التصنيف الطبي -أ

يقوم هذا التصنيف على تحديد الجزء المصاب من الجهاز السمعي المسـبب لإلعاقـة السـمعية،    
  :ف اإلعاقة السمعية إلى الفئات اآلتيةووفقاً للمجال الطبي يتم تصني

ويشير إلـى اإلعاقـة   ):  Conductive Hearing Loss( الفقدان السمعي التوصيلي - ١
السمعية الناتجة عن خلل في األذن الخارجية أو األذن الوسـطى، علـى نحـو يحـول دون     

سـمع ال  وصول الموجات الصوتية بشكل طبيعي إلى األذن الداخلية، وبوجه عام فإن فقدان ال
وغالباَ ما يأتي العالج الطبي أو الجراحي بنتـائج  ) ٧٣: األشول، ب ت( ديسبل) ٦٠(يتجاوز

 .)١٨: ٢٠٠٨رجب، ( ايجابية في عالج هذه الحالة

ويشـير إلـى   ): Sensorineural Hearing Loss( الفقدان السمعي الحس عصبي - ٢
السمعي أي عـن  أو في العصب اإلعاقة السمعية الناجمة عن تلف في القوقعة باألذن الداخلية 

الحسية باألذن الداخلية أو في المسارات العصبية للعصب السمعي إلـى  تلف في المستقبالت 
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المخ أو في مركز السمع بالمخ ويعتبر هذا النوع من الصمم من النوع الدائم وقد يكون والدياً 
 ).١٨: ٢٠٠٨جب،ر(هذه الحاالت معأو مكتسباً وقد ال يفيد التدخل الطبي أو العالجي 

يعتبر فقـدان السـمع   ): Mixed Hearing Loss (الفقدان السمعي المركب أو المختلط - ٣
مركباً أو مختلطاً إذا ما حدث تداخل بين تلك األسباب التي يمكن أن تؤدي إليه لتجمع بـذلك  
بين النوعين السابقين من فقد السمع أي التوصيلي والحس عصبي، وهو األمر الـذي يجعـل   

 ).١٨: ٢٠٠٨رجب، ( صعب عالج هذه الحالةمن ال

وفيه يحدث تفسير خاطئ لمـا  : )Central Hearing Loss( الفقدان السمعي المركزي - ٤
فالمشكلة ترتبط بتوصـيل  . الرغم من أن حاسة السمع ذاتها قد تكون طبيعيةبيسمعه اإلنسان 

ص الصـدغي فـي   السياالت العصبية من جذع الدماغ إلى القشرة السمعية الموجودة في الف
وفي هذا النوع تكون المعينات السـمعية  . الدماغ وذلك نتيجة األورام أو أي تلف دماغي آخر

 ).١٤٥: ٢٠٠٧موسى والعربي، ( ذات فائدة محدودة

  :) الوظيفي(التصنيف الفسيولوجي -ب
ية التـي  تصنف اإلعاقة السمعية وفق هذا البعد إلى أربع فئات حسب درجة الخسارة السمع

وأشار بعض الباحثين إلـى تصـنيف ليبورتـا     )Decibels)dbبوحدات تسمى ديسبلتقاس 
  :كما يلي) Laporta, et al. 1978(وزمالئها 

: ديسـبل  )٤٠ -٢٠(وتتراوح درجة الفقدان السـمعي بـين   Mild اإلعاقة السمعية البسيطة - ١
وبة ويجد هؤالء األطفال صعوبة في سماع األصوات البعيدة والمنخفضة، كما يجـدون صـع  

 .في فهم الموضوعات األدبية اللغوية

 )٧٠ -٤٠(وتتراوح درجة الفقدان السـمعي بـين   Moderateالمتوسطةاإلعاقة السمعية  - ٢
 ).وجهاً لوجه( أقدام )٥-٣( ويستطيع هؤالء األطفال فهم كالم الحوار من مسافة ديسبل

:  ديسبل )٩٠-٧٠(وتتراوح درجة الفقدان السمعي بين  Severeاإلعاقة السمعية الشديدة  - ٣
وهنا قد يسمع الطفل األصوات العالية التي قد تكون على بعد مسافة قدم واحد من األذن، وقد 

والكـالم   ةيستطيع تمييز األصوات وليس كل األصوات الساكنة، ويالحظ عليهم خلل في اللغ
 .ولن ينمو الكالم واللغة تلقائياً إذا كان فقد السمع قبل السنة األولى من العمر
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وهنا تزيـد درجـة الفقـدان السـمعي عـن       Profoundlyاإلعاقة السمعية الشديدة جداً  - ٤
بـل يشـعر    تقد يسمع الطفل األصـوات العاليـة ولكـن ال يعـي التـرددا     :  ديسبل ٩٠

أكثــر مــن الســمع فــي عمليــة التواصــل بالنغمــات فقــط، ويعتمــد علــى الرؤيــة 
 ).١٢٨-١٢٧: ٢٠٠٦يحي، ) (١٤٢: ١٩٩٨الروسان،(

الباحث من هذا التصنيف في تحديد نسبة الخسارة السـمعية لكـل مـن الصـم     واستفاد 
وضعاف السمع، حيث تدخل اإلعاقة السمعية البسيطة والمتوسطة في إطار ضعاف السـمع،  

فـي   -بينما تقع اإلعاقة السمعية الشديدة والشديدة جداً في إطار الصمم، وبذلك اعتبر الباحث
هـم مـن     ديسبل )٦٩-٣٠(ة الخسارة السمعية لديهم بينأن من تتراوح نسب -البحث الحالي

هم من  ديسبل )٧٠(ضعاف السمع، وان من تصل أو تزيد نسبة الخسارة السمعية لديهم عن 
  .الصم

  :التصنيف حسب العمر عند اإلصابة -جـ 
 تعلـم  تبعاً للعمر عند حدوث اإلعاقة السمعية إلى إعاقة سمعية قبلتصنف اإلعاقة السمعية 

  :ذلك بما يلي اللغة ويمكن توضيحتعلم وإعاقة سمعية بعد  اللغة
 ):Prelingual Deafness(الصمم قبل اللغوي - ١

وقد يكـون هـذا   . في هذا النوع تحدث اإلعاقة السمعية مبكراً وقبل تطور الكالم واللغة
النوع من الصمم والدياً أو مكتسباً في مرحلة عمرية مبكرة، بعبـارة أخـرى إن المشـكلة    

سية لدى هؤالء األطفال أنهم ال يستطيعون اكتساب الكالم واللغة بطريقة طبيعية، فعـدم  األسا
مقدرة الطفل األصم على سمع الكالم تعني عدم القدرة على تقليد كـالم اآلخـرين أو علـى    

إما بطريقة الشفاه أو بقراءة المادة (مراقبة كالمه ولذلك فإنه يحتاج إلى أن يتعلم اللغة بصرياً 
ولكن قراءة الشفاه غير ممكنة دون معرفة اللغة المنطوقة، وذلك يعنـي أن الطفـل   ) وبةالمكت

  ).٢٧: ١٩٩٨الخطيب، (مرغم على تعلم الكلمات المكتوبة
 ):Postlingual Deafness(الصمم بعد اللغوي - ٢

أنه إذا حدث الصمم بعد أن تكـون المهـارات الكالميـة    ) Denmark,1981(يوضح 
و يعرف بالصمم بعد اللغوي، والصمم بعد اللغوي قد يحدث فجـأة أو  واللغوية قد تطورت فه

تدريجياً على مدى فترة زمنية طويلة، وغالباً ما يسمى هذا النوع بالصـمم المكتسـب، وقـد    
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وتعتمـد  . يحدث في الطفولة بعد تطور اللغة عند عمر الخامسة أو أي مرحلة عمرية الحقـة 
وامل من أهمها شدة الصمم وسرعة حدوثه وشخصية تأثيرات الصمم بعد اللغوي على عدة ع

 ).٢٧: ١٩٩٨الخطيب، (الفرد وذكائه ونمط حياته

  : أيضاً حسب معيار العمر إلى ةوتصنف اإلعاقة السمعي
وهؤالء األطفال يكون لديهم ضعف سمعي منذ لحظة الوالدة فهـم  : إعاقة سمعية والدية -١

 .لن يستطيعوا تعلم الكالم تلقائياً

وهؤالء األطفال يحدث لديهم الضعف السمعي بعد الوالدة، وفـي  : ية مكتسبةإعاقة سمع -٢
هذه الحالة قد يبدأ األطفال بفقدان القدرة اللغوية التي تكون قد تطورت لديهم إذا لم تقـدم  

 ).٢٥: ٢٠٠١المخالفي، ( لهم خدمات تأهيلية خاصة

  :التصنيف التربوي -د
قدان السمع وبين نمو الكـالم واللغـة، ويميـز    يركز التصنيف التربوي على العالقة بين ف

  :ن بين فئتين من المعوقين سمعياً كاآلتيالتربويو
 .Deafالصم -١

 .Hard of Hearing)ضعاف السمع(ثقيلو السمع  -٢

وبوجه عام ومهما كانت تصنيفات اإلعاقة السمعية، ومهما اختلفت مسمياتها ومجاالتها  سواء في 
ربوي أو العمري، إال أنها تشترك جميعها في تفسـير مـدى تـأثير    الجانب الوظيفي أو الطبي أو الت

الفقدان السمعي على حياة الفرد المعاق سمعياً وإعاقته عن التواصل مـع اآلخـرين وحرمانـه مـن     
االستفادة من وظيفة حاسة السمع، وبالتالي فإن هذا الفقدان يمنع المعاق سمعياً من فهم كالم اآلخـرين  

د لديه مشاعر اإلحباط والعزلة، األمر الذي قد يقوده إلـى الشـعور بـاالغتراب    ومحادثاتهم، وقد يول
  .النفسي سواء عن ذاته أو عن مجتمعه من الصم أو من العاديين

  :أسباب اإلعاقة السمعية
عوامل حدوث اإلعاقة السمعية ومسبباتها، خصوصاً وأن كثيراً منهـا يقـع    من السهل تحديدليس 

علـى   التعـرف طبية والذين يقومون بالعملية العالجية لها، ولكن ينبغـي  في مجال االختصاصات ال
عوامل حدوث اإلعاقة وأسبابها بالقدر الذي يساعد على التخطيط للوقاية والعالج والتأهيـل والتعلـيم   

  ).٦٣: ٢٠٠١عبدالواحد، ( في مسيرة الحياة العادية إلدماج المعاقين سمعياًبما يتيح فرصاً أكبر 
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  : يم أساب اإلعاقة السمعية إلى مجموعتين رئيسيتين من األسبابويمكن تقس
، وبخاصـة اخـتالف العامـل    )الجينيـة ( مجموعة األسباب الخاصة بالعوامل الوراثيـة  :األولى

  .الرايزسي بين األم والجنين
مجموعة األسباب الخاصة بالعوامل البيئية التي تحدث بعد عمليـة اإلخصـاب أي قبـل     :الثانية
سـوء تغذيـة األم   : لوالدة، أو أثناءها، أو بعدها، وهنا يمكن ذكر مجموعة من األسباب منهامرحلة ا

الحامل، وتعرض األم الحامل لألشعة السينية، خاصة في األشهر الثالث األولى من الحمل، وتعـاطي  
 األم الحامل لألدوية والعقاقير دون مشورة الطبيـب، وإصـابة األم الحامـل بالحصـبة األلمانيـة،     
والزهري، ونقص األكسجين، أثناء عملية الوالدة، والتهابات األذن والحـوادث التـي تصـيب األذن    

، والتهاب األذن الوسطى، والخداج، والضجيج، ومرض منيـرز،  )١٤٣-١٤٢:  ١٩٩٨الروسان، (
  ).١٧٩: ٢٠٠٥عبدالعزيز، (وتصلب األذن وغيرها

  :قين سمعياًخصائص المعا
ياً فئات غير متجانسة فكل فرد لـه خصـائص تميـزه عـن غيـره      يمثل األفراد المعاقين سمع

ن اإلعاقة السمعية ال يكون لهـا نفـس التـأثير علـى جميـع األفـراد المعـاقين سـمعياً         لذلك فإو
مقدار الفقـدان السـمعي، العمـر عنـد اإلصـابة باإلعاقـة،       : اب منهامن األسب لوجود عددوذلك 

ـ  ةيمدى االستفادة من القدرات السمعية المتبق ن الباحـث يـورد عـدد مـن الخصـائص      إ، لـذلك ف
  :المشتركة التي تجمع بين المعاقين سمعياً كاألتي

  : Lingual Characteristics الخصائص اللغوية - أ
فاإلعاقة السمعية تؤثر . ال شك في أن النمو اللغوي هو أكثر مظاهر النمو تأثراً باإلعاقة السمعية

بية على النمو ل، ومن تلك اآلثار الس)٨٥: ١٩٩٨الخطيب، ( ويسلبياً على جميع جوانب النمو اللغ
عدم تلقي الطفل المعاق سمعياً ألي تعزيز سمعي عندما يصدر أي صوت من األصوات، : اللغوي

وبالتالي فهو محروم من معرفة نتائج أو ردود أفعال  ستطيع سماع كالم الكبار كي يقلدهكما أنه ال ي
  ).٤٩: ٢٠٠٦التهامي، (واتنحو ما يصدره من أص اآلخرين

وتتصف لغة المعاقين سمعياً بالفقر البالغ قياساً بلغة اآلخرين ممن ال يعانون من هـذه اإلعاقـة،   
وتكون ذخيرتهم اللغوية محدودة وألفاظهم تدور حول الملموس، وتتصف جملهم بالقصـر والتعقيـد   

، فالطفل السامع فـي  )١٨٣: ٢٠٠٥عبدالعزيز(عالوة على بطء كالمهم واتصافه بالنبرة غير العادية
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) ٢٠٠(كلمة، أما الطفل األصم ال يعرف أكثر مـن  ) ٢٠٠٠(الخامسة من عمره يعرف ما يزيد عن 
عيسـى وخليفـة،   ( كلمة فقط) ٢٥(كلمة، وبدون تعليم لغوي منظم للطفل األصم ال يعرف أكثر من 

١٥٣: ٢٠٠٧.(  
د آلخر، وهناك عالقة طردية بين النمو وبذلك يرى الباحث أن الخصائص اللغوية تختلف من فر

اللغوي للمعاق سمعياً وبين درجة اإلعاقة، فكلما زادت درجة اإلعاقة السمعية زادت المشكالت 
اللغوية لدى المعاقين سمعياً، األمر الذي يجعل من الصعب على الوالدين فهم المعاق سمعياً وما يريد 

تسوء المعاملة الوالدية له األمر الذي يؤدي إلى شعوره إيصاله من معنى بسهولة ويسر، وبالتالي قد 
  . باالغتراب النفسي نتيجة لعدم فهمه وتعرضه ألساليب والديه غير سوية

  :Cognitive Characteristics الخصائص المعرفية -ب
ن تباينت اآلراء ونتائج الدراسات حول أثر اإلعاقة السمعية على القدرات المعرفية لألفراد المعاقي 

سمعياً مقارنة بعادي السمع، فقد أشارت بعض البحوث إلى أن النمـو المعرفـي ال يـرتبط باللغـة     
بالضرورة ولذلك فهم يؤكدون أن المفاهيم المتصلة باللغة هي وحدها الضعيفة لدى المعوقين سـمعياً،  

فر طرق فعالـة  ويعزو هؤالء اختالف المعاقين سمعياً على العاديين في اختبارات الذكاء إلى عدم توا
، بينما أشار البعض األخر إلى ارتباط القـدرة العقليـة   )٨٧: ١٩٩٨الخطيب، ( لتعليم المعاقين سمعياً

بالقدرة اللغوية، وبما أن اإلعاقة السمعية تؤثر بشكل كبير على القدرات اللغوية فليس من المسـتغرب  
ك لتشبع هـذه االختبـارات بالناحيـة    أن نالحظ تدني أداء المعاقين سمعياً على اختبارات الذكاء وذل

  ).١٤٧: ١٩٩٨الروسان،(اللفظية
والجدير بالذكر وجود فروق في القدرات المعرفية بين المعاقين سمعياً والعاديين، فيعزو المخالفي 

هذه الفروق في القدرات المعرفية بينهم إلى الفارق الزمني، فما قد يتعلمه عادي السمع ) ٢٠٠٥(
مه المعاق سمعياً خالل ساعتين، ويضيف أن الطفل المعاق سمعياً ال يتعرض إلى خالل ساعة قد يتعل

ما يتعرض له الطفل العادي من رعاية وخدمات، ففاقد الشيء ال يعطيه، باإلضافة إلى ضعف كفاءة 
القائمين على تطبيق اختبارات الذكاء في عملية التواصل مع المعاقين سمعياً، وعدم مالئمة هذه 

  ).٢٧- ٢٦: ٢٠٠٥المخالفي، ( ت لقياس ذكاء المعاقين سمعياًاالختبارا
على أية حال، فيما يتعلق باختالف اآلراء حول تأثير اإلعاقة السمعية علـى القـدرات المعرفيـة    
للمعوقين من حيث ارتباطها بالجانب اللغوي أو عدم ارتباطها، فإن الباحث يرى أن اإلعاقة السـمعية  
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على القدرات المعرفية سواء اعتمدت القدرات المعرفية على اللغـة أم   تؤثر في أي حال من األحوال
ال، وما يهم هو هذا التأثير الذي ينبغي أخذه بعين االعتبار عند التعامل مع المعاقين سمعياً سواء مـن  
حيث تدريبهم أو تعليمهم أو تأهيلهم، وبالتالي التقليل من حدة شعورهم بالعزلة االجتماعية واالغتراب 

  .  لنفسيا
 : Academic Characteristicsالخصائص األكاديمية  -جـ

بالرغم من أن ذكاء الطالب المعوقين سمعياً ليس منخفضاً إال أن تحصيلهم العملي عموماً 
وبخاصة الصم  -منخفض بشكل ملحوظ عن تحصيل الطالب العاديين، فغالباً ما يعاني هؤالء الطالب

لتأخر أو التخلف في التحصيل األكاديمي عموماً وبوجه خاص في من مستويات مختلفة من ا -منهم
، والفارق التعليمي بين ذوي الضعف السمعي وذوي السمع )٩٠: ١٩٩٨الخطيب، (التحصيل القرائي

، وبذلك فإن تحصيل المعاقين سمعياً يأتي )٢٤١: ٢٠٠٧بطرس، ( العادي يتسع مع التقدم العلمي
األكاديمي طردياً مع ازدياد المتطلبات اللغوية ومستوى  ضعيفاً، حيث يتناسب ضعف تحصيلهم

تعقيدها ويزداد الطين بله بازدياد عدم فاعلية أساليب التدريس حيث أشارت بعض الدراسات بأن 
من أفراد هذه الفئة ممن هم في سن العشرين كان مستوى قراءاتهم تقاس بمستوى قراءة %) ٥٠(

كانوا بمستوى الصف الثامن من التعليم ) %١٥(طالب الصف الرابع األساسي، وأن 
  ).١٨٥: ٢٠٠٥عبدالعزيز، (األساسي

وقد عمل الباحث على مراعاة هذه الخصائص للمعـاقين سـمعياً عنـد إعـداد أدوات البحـث      
وعند التطبيق، حيث تم اإلجابة عنها من قبـل المعـاقين سـمعياً بشـكل جمـاعي، وذلـك عـن        

خصـائي لغـة اإلشـارة الـذي يشـرح لهـم التعليمـات        طريق توزيع األدوات عليهم مع وجود أ
ومن ثم قراءة كل فقرة بلغة اإلشارة علـى المعـاقين سـمعياً حتـى يـتم االسـتجابة عنهـا، ثـم         

  .االنتقال إلى الفقرة التالية وهكذا إلى انتهاء التطبيق
  : Social and psychological Characteristics والنفسيةالخصائص االجتماعية  -د

تقار الفرد في أي مجتمع من المجتمعات لمهارات التواصـل االجتمـاعي مـع اآلخـرين،     إن اف
وضعف مستوى قدراته وأنماط تنشئته األسرية يقود إلى عدم بلوغه النضـج االجتمـاعي المناسـب    

  ).٥٦: ٢٠٠٦القريوتي، ( لعمره الزمني، وال يستثنى من ذلك األفراد المعاقين سمعياً
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يعـانون مـن الخجـل    فـإنهم  لديهم فقراً في طرق االتصال االجتمـاعي   ياًوبما أن المعوقين سمع
ويتصـفون   ،ويسيئون فهـم تصـرفاتهم   ،ويتصفون بتجاهل مشاعر اآلخرين ،واالنسحاب االجتماعي

ومن أهم خصائصهم النفسـية عـدم تـوافقهم     ،باألنانية، كما يتأثر مفهومهم عن ذواتهم بهذه اإلعاقة
 ،والتهـور  ،والقلق ،واالكتئاب ،ويتصف هؤالء باإلذعان لآلخرين. لعاطفيا رالنفسي وعدم االستقرا

 الدونيـة  ونقـص  و، )٥٢: ٢٠٠١العزة،(والسلبية والتناقض ،اآلخرينفي والشك  ،وقلة توكيد الذات

مواقف إحبـاط   وتوقع مواجهة، والضبط الذاتي والشعور بنقص الكفاءة االنفعاليالثقة وسوء التوافق 
الـذي يـؤدى   واالضطراب االنفعالي  القلق ممواجهتها نتيجة لفقد السمع مما يثير لديهجديدة لم يسبق 

  .)www.t7di.net:علي، بدون(النفسية بالوحدة مإلى العزلة والعجز واالغتراب وشعوره

إلـى أن الدراسـات   )  English, 2001),( Dugan, 2003( كل من دوجان وانجلش ويشير
فيـه،   قة فهو غالباً مبـالغ خاص المعوقين سمعياً يتصف بعدم الدن مفهوم الذات لدى األشأوضحت أ

وتشير الدارسات أيضاً إلى أن المعوقين سمعياً الملتحقين بمؤسسات خاصة للمعوقين سمعياً أو الـذين  
يعاني آباؤهم أو أمهاتهم من اإلعاقة السمعية يكون لديهم مفهوم ذات أفضل من غيرهم من المعـوقين  

إلى أن الـذكور  ) ١٨١: ٢٠٠٣حرب، (وتوصلت دراسة ). ١٨٢: ٢٠٠٥لحديدي، الخطيب وا(سمعياً
من المعاقين سمعياً لديهم مشكالت في مفهوم الذات الجسمية والرضا عن الذات، بينما كانت مشـكلة  

  . اإلناث في مفهوم الذات االجتماعية
يؤثرون العزلة على إلى عدد من الدراسات التي بينت أن المعاقين سمعياً ) ١٩٩٩(كما يشير حسن

ويميلـون إلـى   ) ٤٤-٤٢: ١٩٩٩حسن، (المشاركة، واالنسحاب على اإلقدام، ويميلون إلى االنزواء
  ).١٥٠: ٢٠٠٧موسى والعربي، ( األلعاب الفردية التي تتطلب مشاركة عدد محدود

ويشير بعض الباحثين إلى أن القصور في قدرة المعوقين سمعياً على التواصـل مـع اآلخـرين،    
المعـاقين  ، كمـا إن  ذلك أنماط تنشئتهم االجتماعية تؤدي إلى االعتمادية وعدم النضج االجتماعيوك

كل يفـوق مـا   سمعياً يبدون قدراً كبيراً من التفاعل االجتماعي مع أقرانهم المعوقين سمعياً وذلك بش
اً حتـى  األخرى وهو ما يعني التعصب من جانبهم لفئة المعـوقين سـمعي   يحدث بين فئات اإلعاقات

كمـا   ).٢٣١: ١٩٩٠عبدالرحيم، ( )٢٠٦-٢٠٥: ٢٠٠٤محمد، ( من اآلخرينيحصلوا على القبول 
قل معرفة بقواعد السلوك المناسب، ويعانون من قصور واضح في المهـارات االجتماعيـة،   أيعدون 

٣٠ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


50  

 

، المختلفـة  معوقين من فئات اإلعاقاتكذلك فإنهم يعدون أكثر شعوراً بالوحدة النفسية قياساً بأقرانهم ال
  ).٢٠٧-٢٠٥: ٢٠٠٤محمد، (قد يلجئون إلى السلوك العدواني من جراء ما يصادفونه من إحباطو

وقد ترجع الخصائص النفسية للمعوقين سمعياً إلى تعرضهم لمواقف تتسم باإلهمال وعدم القبـول  
  ).٢٠٠٦:٥١التهامي، (والسخرية أحياناً أو تتسم باإلشفاق والتعبير عن هذا اإلشفاق أمامهم 

ويؤكد الباحث أن المعاقين سمعياً الذين يولدون ألسرة تعاني من العوق السمعي قد يكونون أكثـر  
توافقاً من الناحية االجتماعية مقارنة بالمعاقين سمعياً الذين يولدون ألبوين عاديين، ذلك ألن األبـوين  

ما أيضاً التواصل معـه، وبالتـالي   المعاقين سمعياً يستطيعان فهم ابنهم المعاق سمعياً ويكون بمقدوره
يحصل المعاق سمعياً على فرص أكبر لتطوير عالقاته االجتماعية سواء مع مجتمع العاديين بشـكل  
عام أو مجتمع المعاقين سميعاً بشكل خاص، ويحصل على فهم أكثر من قبل والديه ومن ثم يـنعكس  

األمر الذي يخفف من شعور المعاق سـمعياً   هذا على إتباع األساليب االيجابية في معاملة الوالدين له
  .بالعزلة االجتماعية واالغتراب النفسي

  Physical Characteristics:الخصائص الجسمية والحركية -هـ
لم يحظ النمو الجسمي والحركي لدى المعاقين سمعياً باهتمـام كبيـر مـن قبـل البـاحثين فـي       

وعلـى أيـة حـال، فـإن اإلعاقـة      ). ٨٩ :١٩٩٨الخطيـب،  ( ميدان الطفولة أو التربية الخاصـة 
السمعية تؤثر على حركة األطفال حيث يعاني أفراد هذه اإلعاقـة مـن مشـكالت فـي االتصـال      
تحول دون اكتشافهم للبيئة والتفاعل معها، لـذلك يجـب تزويـد أفـراد هـذه اإلعاقـة بالتـدريب        

  ).١٨٤: ٢٠٠٥عبدالعزيز، (الالزم للتوصل
ى حرمان الشخص من الحصول على التغذية الراجعة السمعية مما إن الفقدان السمعي ينطوي عل

قد يؤثر سلبياً على وضعه في الفراغ وعلى حركاته الجسمية، ولذلك فإن بعض األشخاص المعوقين 
فهو متأخر مقارنة بالنمو الحركي  نموهم الحركيسمعياً تتطور لديهم أوضاع جسمية خاطئة، أما 

وترتبط  ،عضهم يمشي بطريقة مميزة فال يرفع قدميه عن األرضن بإلألشخاص العاديين، كذلك ف
هذه المشكلة بعدم مقدرتهم على سمع الحركة وربما ألنهم يشعرون بشيء من األمن عندما تبقى 

  ).١٤٩: ٢٠٠٧موسى والعربي، ( القدمان على اتصال دائم باألرض 
 يتمتعون باللياقة البدنية وتشير بعض الدراسات إلى أن األشخاص المعاقين سمعياً كمجموعة ال

  ). ٤٤: ١٩٩٩حسن، (مقارنة باألشخاص العاديين
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هذا باإلضافة إلى هذه الخصائص الخاصة بالمعوقين سمعياً فإن هناك خصائص عامة يشترك 
فيها المعاقين سمعياً مع العاديين، وتكون أكثر بروزاً ووضوحاً في مرحلة المراهقة وتشمل التغيرات 

عالية والعاطفية، وينبغي أخذها بعين االعتبار عند التعامل مع الطلبة المعاقين سمعياً الجسمية واالنف
  .في المرحلة الثانوية كون هذه المرحلة تقابل مرحلة المراهقة

  : قين سمعياًطرق التواصل مع المعا 
 اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش وحيداً منفرداً عن اآلخرين، وهو في هذا

يتفاعل معهم تأثيراً وتأثراً من خالل أهم وسيلة للتواصل التي تتمثل في اللغة المنطوقة، وبما أن 
اإلعاقة السمعية تفرض على الفرد قيوداً في التواصل والتفاعل، فإن تاريخ التربية الخاصة شهد 

بهم قدر اإلمكان من  اهتماماً كبيراً بتنمية قدرة المعاقين سمعياً على التواصل مع اآلخرين، والخروج
  : وفيما يلي يورد الباحث هذه الطرق. دائرة اغترابهم عن مجتمعهم

  : Oral –aural Methodطريقة التواصل الشفهي - أ
الـذي يمثـل    -يؤكد أنصار الطريقة الشفهية في التواصل أن التواصـل اللفظـي، أو الشـفوي   

أكثـر قـدرة علـى فهـم      ين سـمعياً المعـاق  يجعل األشـخاص  -الكالم فيه قناة التواصل الرئيسية
الكلمات المنطوقة، وذلك من خالل اإلفـادة مـن التلميحـات، واإليمـاءات الناجمـة عـن حركـة        

  .)١٠٥: ٢٠٠٤كامل،(شفاه المتكلم
ويتضمن هذا النظام في التواصل استخدام السمع المتبقي وذلك من خالل التدريب السمعي 

تستند هذه الطريقة في التواصل إلى حقيقة أن األشخاص وتضخيم الصوت، وقراءة الشفاه، والكالم، و
المعاقين، في الغالبية العظمى من الحاالت لديهم بعض القدرات السمعية التي يجب تطويرها وتنميتها 

  ). ١٢٤: ١٩٩٨الخطيب، ( بالطرق المختلفة
  : Speech readingالكالمقراءة طريقة  -ب

وفهمها، ويعني ذلك أن   Lip reading الشفاهى قراءة يقصد بذلك تنمية مهارة المعاق سمعياً عل
يفهم المعاق سمعياً الرموز البصرية لحركة الفم والشفاه أثناء الكالم من قبل اآلخرين، وقد يكون 

أكثر دقة من مصطلح قراءة الشفاه ، وذلك ألن قراءة ) Speech Reading(مصطلح قراءة الكالم
بصرية الصادرة عن الوجه باإلضافة إلى الدالئل البصرية الكالم يتضمن عدداً من المهارات ال

  ).١٥٣: ١٩٩٨الروسان، ( الصادرة عن شفتي المتكلم فقط
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وقراءة الكالم تأخذ شكل فك رموز الرسالة على أساس جزئيات من المعلومات المنقولة عبر قناة 
ى خبرة الماضي القائمة مشوشة أصالً تختفي عبرها الكثير من المعلومات، وتعتمد قراءة الكالم عل

  ).Moores, 1996: 3-4(على خبرة لغوية مسبقة
، الطريقة التحليلية: هما الكالموتستخدم طريقتان لتدريب المعوقين سمعياً على مهارة قراءة 

وتشمل تعليم المعوق سمعياً وتعريفه بالشكل الذي يأخذه كل صوت على الشفتين وتدريبه على تحديد 
، وفيها يتم تدريب المعوق سمعياً على التعرف الطريقة التركيبيةة الثانية فهي أما الطريق. كل صوت

إلى أكبر عدد ممكن من الكلمات المنطوقة ومن ثم تعريفه بالكلمات التي لم يفهمها باالعتماد على 
  ).١٠٦: ٢٠٠٤كامل، ( كفايته اللغوية

  :Auditory Trainingطريقة التدريب السمعي  -جـ
وب على استخدام المعينات السمعية المناسبة إلعاقة الطفل السمعية في السنوات يركز هذا األسل

المبكرة قدر اإلمكان، حيث تعتبر القناة السمعية السبيل األول لتعليم اللغة وتطورها لدى الطفل، 
وهناك ضرورة للبدء في استخدام التدريب السمعي عقب اكتشاف حدوث اإلعاقة السمعية الذي يعتبر 

ل الرئيسي لتعليم الطفل المعوق سمعياً كيف يستفيد من السمع المتبقي لديه ألن األداة السمعية العام
  ).٢٨٠: ٢٠٠٧بطرس، (وحدها ال تكفي

أن طريقة التدريب السمعي تعد أكثر مالَئمة لضعاف السمع من الصم، ) ٢٠٠٥(ويذكر القريطي
ع لدى الطفل، والمحافظة عليها، وتنميتها ويرى أن التدريب السمعي يرتكز على استغالل بقايا السم

عن طريق تدريب األذن على االستماع واالنتباه السمعي، وتعويد الطفل مالحظة األصوات المختلفة، 
والدقيقة والتمييز بينها، واإلفادة من المعينات السمعية في توصيلها إلى الطفل إلسماعه ما يصدر عن 

  ).٣٣٦: ٢٠٠٥القريطي، (تاآلخرين، وكذلك ما يصدر عنه من أصوا
  :التواصل اليدويطريقة  -د

تعد الطريقة اليدوية في تواصل المعاقين سمعياً مع بعضهم البعض من أكثر طرق التواصل 
  :وضوحاً وظهوراً، وتشمل هذه الطريقة نوعين من التواصل اليدوي هما

ي يقـوم  لغة اإلشارة عبارة عن نظام حسي بصري يـدو : Sign Language لغة اإلشارة - ١
، واإلشارات التـي يسـتعملها   )١٥٤: ١٩٩٨الروسان، (على أساس الربط بين اإلشارة والمعنى

األول، اإلشارات الوصفية، وهي اإلشارات اليدوية التلقائيـة  : المعاقون سمعياً تنقسم إلى قسمين
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ة، والثاني، اإلشارات غيـر الوصـفي  . التي تصف فكرة معينة، مثل رفع اليد للتعبير عن الطول
وهي إشارات خاصة لها داللتها الخاصة وتكون بمثابة لغة خاصة متداولة بين المعاقين سـمعياً،  

واإلشارة باألصبع إلى أسفل للداللة على شـيء   ،مثل اإلشارة إلى أعلى داللة على شيء حسن
، وربما يرجع أصل رفع اليد إلى أعلى للجنـة  ال يصف شيء وهذا النوع من اإلشارات ،رديء
: ٢٠٠٥عمر، (حيم في أسفل األرض وهو شيء رديءسماء وهي شيء حسن، أو إلى الجفي ال
٧٣.( 

يشكل الهجاء اإلصبعي ركناً هاماً من أركان نظام :  Finger Spellingالهجاء اإلصبعي - ٢
االتصال الكلي باألصم وهي تنشأ تكويناً موحداً مع لغة اإلشارة وتستعمل للتعبير عن الكلمات 

، ويقوم أسلوب الهجاء اإلصبعي على رسم أشكال )٧٦: ٢٠٠٥عمر، (اراتالتي ليس لها إش
الحروف الهجائية بواسطة أصابع اليد، ويكون لكل حرف شكله الخاص، وعادة ما تستخدم 
كطريقة مساندة للغة اإلشارة، إذا ما كان الشخص ال يعرف اإلشارة لكلمة ما أو لتهجي أسماء 

 .(Elhageen,2005: 213)األشخاص

  :Verbo-Tonal ) فيربوتونال( طريقة اللفظ المنغم -هـ
تعمل هذه الطريقة على تنمية مهارتي الكالم واالستماع لدى األفراد المعاقين سمعياً عن طريق 

  ). ٣١: ٢٠٠٤أبو السعود، ( استخدام البقايا السمعية مهما كانت ضئيلة
على مبدأ إدراك الصوت من  وهذه الطريقة من أحدث طرق تواصل المعاقين سمعياً، حيث تعتمد

خالل ذبذبات تصل إلى المخ مباشرة عن طريق أعصاب اليد أو أي جزء عظمي آخر في الجسم، 
وبالتالي مساعدة المعاق سمعياً على إدراك الكالم وفهمه، وتحتاج هذه الطريقة إلى أجهزة خاصة 

  ).٧١: ٢٠٠٦التهامي، (تعمل باألشعة تحت الحمراء وفالتر لتنقية الصوت وغير ذلك
   Total Communication :التواصل الكلي -و

أسلوب التواصل الكلي عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من الطرق السابقة معاً في االتصال 
مع المعاقين سمعياً، ويعد هذا األسلوب من أكثر طرق االتصال شيوعاً في الوقت الحاضر في 

والتواصل الكلي ظهر حديثاً ) ١٠٠: األشول، بدون( اًالبرامج التربوية المختلفة للمعاقين سمعي
اإلشارة، وقراءة الكالم، والهجاء، وغيرها من طرق : كأسلوب لالتصال وليس طريقة لالتصال مثل

االتصال عند المعاقين سمعياً، وظهر أسلوب التواصل الكلي نتيجة استخدام الطرق المختلفة في 
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دام كل طريقة على حدة، هذا بجانب الفروق لقدرات االتصال وظهور بعض السلبيات عند استخ
وإمكانيات األطفال المعاقين سمعياً والتباينات الواضحة بينهم والفرص المتاحة لكل طفل في تعلم 
طريقة تختلف عن طفل آخر، كما أن اختالف المواقف التي يتم فيها االتصال تقتضي طرقاً مناسبة 

  ).١٦٨: ٢٠٠١عبدالواحد، (قين سمعياًلها يجب أن يستخدمها األطفال المعا
ومن خالل ما سبق عرضه من أساليب تواصل مع المعاقين سمعياً يالحظ أن بعضـها تتناسـب   

طريقة التدريب السـمعي، وطريقـة اللفـظ    : وتكون مالئمة مع ضعاف السمع أكثر من الصم، مثل
الهجـاء  : ضعاف السـمع، مثـل  ، والبعض اآلخر تالءم الصم أكثر من مالئمتها ل)فيربوتونال(المنغم

  .اإلصبعي أو لغة اإلشارة
ويالحظ أيضاً على أساليب التواصل أنها تقتصر في استخدامها على المعاقين سـمعياً والعـاملين   
معهم فقط وال يهتم بها بقية أفراد المجتمع، كما أن كثيراً من أسر المعـاقين سـمعياً ال يسـتطيعون    

األساليب، األمر الذي يجعل المعاق سمعياً يسـيء فهـم معاملـة    التواصل مع أبنائهم من خالل هذه 
والديه له، وبالتالي يشعر بالعزلة عن األسرة والمجتمع الذي يعيش فيه ومن ثم الشـعور بـاالغتراب   

  . النفسي
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  :االغتراب: ثانياً
  :نبذة تاريخية عن االغتراب

لفة أنه يمكن التمييـز بـين االغتـراب كحالـة     المتتبع لمفهوم االغتراب عبر العصور المخت يجد
واالغتراب كمصطلح، فاالغتراب كحالة هو ما يميز الوجود اإلنساني وجـوهر الطبيعـة البشـرية،    

فاالغتراب كحالة موجود منذ وجـد اإلنسـان،   ، فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكن له أن يغترب
فقد أجمع كمصطلح  به نتيجة المعصية، أما االغتراوذلك عندما اغترب أبونا آدم عليه السالم عن رب

  :كاآلتيمن الباحثين أنه ينقسم إلى ثالث مراحل  عدد
  :المرحلة السابقة لهيجل  - أ

وفيها استخدم رجال الالهوت المحدثون مصطلح االغتراب في شرح الرموز القديمة التي يزخـر  
فوا إلـى ربـط التـراث الـديني     بها التراث اليهودي، والمسيحي، خاصة القصص الدينية، حيث هد

باألفكار المعاصرة، كما حاولوا إثبات أن المفهوم الحديث لالغتراب هو بعث ألفكار دينيـة تقليديـة   
  ).٢٥: ١٩٨٨اسكندر، (معروفة من قديم الزمان مثل هبوط أبونا آدم عليه السالم بعد الخطيئة األولى

ـ ) ١٩٧٨(ويذكر رجب " العقـد االجتمـاعي  " رت نظريـة  أنه عندما جاءت العصور الحديثة ظه
في القرن الثامن عشر، حيـث أطلـق روسـو كلمـة     ) روسو(ثم ) لوك(، و) هوبز(وظهرت أفكار 

على ما يتعلق بنقـل ملكيـة األفـراد والتنـازل عنهـا للمجتمـع لضـمان مصـلحتهم         " اغتراب"
ـ  ) ١٩٩٣(ويضيف رجب). ١٩-١٨: ١٩٩١عبدالخالق، (وأمنهم ازل أن روسو أطلق على هـذا التن

، ولم يكتف روسو بإبراز العنصر االيجابي لالغتراب فقط، بـل أبـرز   )االغتراب االيجابي( الطوعي
حماد، (أيضاً العنصر السلبي منه، وهو الذي يتمثل في ضياع اإلنسان في المجتمع، وانفصاله عن ذاته

  ).٣٦: ٢٠٠٤أبو السعود، ( )٤٧-٤٦: ١٩٩٥
  :المرحلة الهيجلية  - ب

وقـد تحـول   . خدم في فلسفته مصطلح االغتراب استخداماً منهجياً مقصوداًيعد هيجل أول من است
االغتراب على يديه إلى مصطلح فني، ومفهوم دقيق، ومن هنا اعتبره الباحثون أباً لالغتراب، إذ أنه 
رفع المصطلح إلى مرتبة األهمية الفلسفية، ومن ثم سميت هذه المرحلة التـي ظهـر فيهـا هيجـل     

  ).١٩: ١٩٩٩البنا، ( ة في تاريخ مصطلح االغتراببالمرحلة الهيجلي
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واستخدم هيجل مصطلح االغتراب بصورة مزدوجة، فهو في بعض األحيان يستخدمه لإلشـارة   
إلى عالقة انفصال  أو تنافر، كتلك التي قد تنشأ بين الفرد والبنية االجتماعية أو كاغتراب للذات ينشأ 

الجوهرية، وكذلك يستخدم هيجل هذا االصطالح لإلشارة إلـى  بين الوضع الفعلي للمرء وبين طبيعته 
التضحية بالخصوصية واإلرادة فيما يتعلـق بقهـر االغتـراب واسـتعادة الوحـدة مـرة        أوالتسليم 
وهذه المرحلة عبـارة  ). ٣٥: ١٩٩٧شتا، )(٢٠، ١٩٧٩النوري، )(٧٦-٧٥: ١٩٩٥شاخت، (أخرى

  .عن المرحلة الفلسفية لالغتراب
    :بعد هيجلمرحلة ما  -جـ

وأصبح يقصد بـه  ) االيجابي –السلبي ( في هذه المرحلة بدأ مصطلح االغتراب ينسلخ من بعديه 
أي التركيز على معنى واحد، هـو المعنـى السـلبي،    ) ١٤٩: ١٩٩٨عبادة وآخرون، (معنى السلب

فـي   -تركيزاً طغى على المعنى االيجابي، حتى كاد يطمسه، فغدونا ال نرى المصـطلح إال مقترنـاً  
التزييـف، وأصـبح االغتـراب     أوبكل ما يهدد وجود اإلنسان وحريته باالستئصال  -أغلب األحوال

وهذا يعنى أن مصـطلح  . وكأنه مرض أصيب به اإلنسان الحديث، وعليه أن يقضي عليه ويبرأ منه
: ١٩٩٣رجـب،  ( االغتراب قد أخذ يفقد ما كان يتميز به عند هيجل خاصة من ازدواج في المعنـى 

ثـم الوجوديـون الـذين    " كارل ماركس"، ومن أبرز المفكرين والفالسفة الذين عبروا عن ذلك )١٦
يربطون الحرية باالغتراب، وكذلك نقاد المجتمع أصحاب النزعة اإلنسـانية االشـتراكية المتعـددة    

  ).١٤٩: ١٩٩٨عبادة وآخرون، " (نسبت –ملز  -فروم -كاركيوز" لاألصول والمصادر أمثا
ا سبق يتضح أن االغتراب قد تم تناوله في عدد من العلوم، ومن الزاوية التي يهتم بها من خالل م

كل علم، حيث تناوله علماء الالهوت والفلسفة وعلماء الدين واالجتماع وعلماء النفس، كما أن بدايـة  
صـر علـى   االهتمام بمصطلح االغتراب تم تناوله بشقيه االيجابي والسلبي، وبعد ذلك بدأ االهتمام يقت

الجانب السلبي لالغتراب حتى إن معظم البحوث والدراسات الحديثة تركز علـى الجانـب السـلبي،    
ولذلك فإن  البحث الراهن يقتصر على المعنى السلبي لالغتراب وذلك من خالل دراسته على عينـة  

  .من الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية
  االغتراب  )أشكال(أنواع 

تعددت أنواع وأشكال االغتراب وذلك لتعدد تناوالت هذا المفهوم في عدد من العلـوم كالطـب   
: والفلسفة والالهوت واألدب وعلم االجتماع وعلم النفس، حيث وجدت لالغتراب أنوع عديـدة منهـا  
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، االغتـراب  )ليميالتع(االغتراب القانوني، االغتراب الديني، االغتراب االقتصادي، االغتراب الثقافي
  .السياسي، االغتراب التكنولوجي، االغتراب اإلبداعي، واالغتراب النفسي

فاالغتراب النفسي مفهوم عام وشامل يشير إلى الحاالت التي تتعرض فيها وحدة الشخصية 
لالنشطار أو للضعف واالنهيار، بتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع، مما 
يعني أن االغتراب يشير إلى النمو المشوه للشخصية اإلنسانية، حيث تفقد فيه الشخصية مقومات 

التناقضات صورة من  أووتعد حاالت االضطراب النفسي . اإلحساس المتكامل بالوجود والديمومة
  ).٢٠٠٣:٨١خليفة، (صور األزمة االغترابية التي تعتري الشخصية

إنه انتقال الصراع ،يلة النهائية لالغتراب في أي شكل من أشكالهاالغتراب النفسي الحص كما يعد
، من المسرح الخارجي إلى المسرح الـداخلي فـي الـنفس اإلنسـانية     )اآلخر(بين الذات والموضوع

االغتراب االقتصادي في اإلنتـاج   أوالسياسي  أوفاالغتراب النفسي ال ينفصل عن االغتراب الديني 
ألن شخصية اإلنسان وحدة متكاملة في جوانبهـا البيولوجيـة والنفسـية     ذلك. والتوزيع واالستهالك

واالجتماعية، كما هي وحدة مع العالم الذي يعيش فيه اإلنسان بكل أبعاده المختلفة، هذا فضالً عن أن 
ـ  وإمكاناتـه ال   هالعالم بالنسبة لإلنسان أمر حيوي وضروري لوجوده، ذلك ألن قوى اإلنسان وقدرات

تتغير إال من خالل الشـروط والظـروف الموضـوعية الموجـودة فـي هـذا        أوتنمو  تتفتح ، وال
  ).٢٦٨-٢٦٧: ١٩٧٦المغربي، (العالم

الرغم من شيوع مفهوم االغتراب النفسي، إال أنه من الصعب فصل هذا المفهوم عن جوانب وب
الغتراب االغتراب األخرى، وذلك نظراً لتداخل االغتراب النفسي وارتباطه بعدد من جوانب ا

االغتراب النفسي من حيث عالقته بأساليب  دراسةحاول ي البحث الحالياألخرى، ومن هنا فإن 
  .المعاملة الوالدية المدركة لدى الطلبة المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية

  :أبعاد االغتراب
ل مفهوم االغتـراب وفـي تحديـد    تنوعت الكتابات والدراسات السيكولوجية واالجتماعية في تناو

)  Seemanسيمان ( فمن أشهر األبعاد انتشاراً وأوسعها استخداماً تلك التي حددها . أبعادة ومظاهره
لالغتراب، الذي انتهى إليها عن طريق تحليل مكونات االغتراب وتفسير معانية في ضوء نظريـات  

 يمكنأن االغتراب )  (Seeman,1959نحيث يرى سيما. التعلم وما يستخدمه علم النفس من مفاهيم
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اغتـراب  ، العزلـة ، افتقـاد المعـايير  ، افتقاد المعنى، العجز :تحليله إلى خمسة عناصر منفصلة هي
  .)James,1983: 28(الذات

وبعد اطالع الباحث على عدد من الدراسات قام بحصر األبعاد التي تناولتها ومن ثم ترتيبها حسب 
ففي مجال الدراسات األجنبيـة التـي   . د من الدراسات العربية واألجنبيةشيوعها، فلقد اطلع على عد
، )Middleton, 1963(دراسات كل من) ٥٦-٥٥: ٢٠٠٧عبداللطيف، (تحدد أبعاد االغتراب أورد 

)Steruning & Richardson,1965( ،)Keneston,1971( ،)Ray,1982( أمــا فــي جانــب ،
حاولت تحديد أبعاد االغتراب، ومن الدراسـات العربيـة    الدراسات العربية فهناك عدد من الدراسات
، )٩٢: ١٩٩٠بـدر،  ( ، ) ١١٠ - ٩٩: ١٩٨٩إبراهيم، : (التي اطلع عليها الباحث دراسات كل من

فـايز،  ( ، ) ١٤٩-١٤٨: ١٩٩٣حسـن،  (، )١٦٧: ١٩٩١عبدالخالق، (، )٢٩-٢٨: ١٩٩٠عيد، (
، )٦٧: ١٩٩٧محمـد،  (، )٥٣: ١٩٩٦العقباوي، (، )٢٣-١٨: ١٩٩٥عبداللطيف، (، )٢٠: ١٩٩٤

: ٢٠٠٠الجمـاعي،  (، )١٦٢: ٢٠٠٠الحميـري،  ( ،)١٠٩: ١٩٩٩عبداهللا، (، )٢٤: ١٩٩٨داود، (
ــود، (، )١١٧ ــران، ( ،)١١١: ٢٠٠١محم ــة، (، )١٢٠-١١٩: ٢٠٠٤زه ، )١٠-٩: ٢٠٠٤باظ

  ).٥٤٣: ٢٠٠٨علي، (،)٣٤: ٢٠٠٧عبدالسميع، (، )٥٨: ٢٠٠٧عبداللطيف، (، )٥٧: ٢٠٠٥عبود،(
ومن خالل هذه الدراسات توصل الباحث إلى ترتيب أبعاد االغتراب وذلك حسب األبعـاد األكثـر   

  ):١(في الجدول  هي كمايوعاً وتكراراً في هذه الدراسات ش
  ) ١(جدول

  السابقة ترتيب أبعاد االغتراب األكثر شيوعاً في الدراسات
  النسبة  التكرار  البعد  م  النسبة  التكرار  البعد  م
 %٨  ٢  التشيؤ  ١٦  %٩٢  ٢٣  العجز  ١
 %٨  ٢  الالهدف  ١٧  %٩٢  ٢٣  الالمعارية  ٢

  %٤  ١  العدوانية  ١٨  %٨٨  ٢٢  الالمعنى  ٣

 %٤  ١  القلق  ١٩  %٨٠  ٢٠  العزلة االجتماعية  ٤

 %٤  ١  الكذب  ٢٠  %٤٤  ١١  اغتراب الذات  ٥

 %٤  ١  االغتراب عن األسرة  ٢١  %٢٨  ٧  التمرد  ٦

 %٤  ١  االغتراب عن العمل  ٢٢  %٢٨  ٧  التشاؤم  ٧
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  النسبة  التكرار  البعد  م  النسبة  التكرار  البعد  م

 %٤  ١  التسلطية  ٢٣  %٢٠  ٥  االغتراب الثقافي  ٨

 %٤  ١  سلطة األسرة  ٢٤  %١٢  ٣  الرفض  ٩

 %٤  ١  االمتثال للقيم  ٢٥  %١٢  ٣  السخط  ١٠

 %٤  ١  االغتراب الديني  ٢٦  %٨  ٢  االتجاهات السالبة  ١١

 %٤  ١  تقدير الذات  ٢٧ %٨  ٢  االغتراب العاطفي  ١٢

 %٤  ١  الثقة انعدام  ٢٨ %٨  ٢  االغتراب الحضاري  ١٣

 %٤  ١  االستياء  ٢٩ %٨  ٢  الالمباالة  ١٤

 %٤  ١  عدم الرضا  ٣٠ %٨  ٢  عدم االنتماء  ١٥

التي تمثلت في  البحث الحاليالستة األبعاد األولى لم تخرج عنها أبعاد  أن )١(الجدول يتضح من 
د االغتراب من أبعا وث التي تم االطالع عليها تناولتخمسة أبعاد، ويتضح أيضاً أن الدراسات والبح

الثانية تشمل االغتـراب االجتمـاعي، إال أن   و، )الذات( تشمل االغتراب عن النفساألولى  :ناحيتين
، ولـذلك  صعب الفصل بينهمـا هناك تداخالً وتشابكاً بين االتجاه النفسي واالتجاه االجتماعي إلى حد ي

ك العالقـة النفسـية بينهمـا    فإن االغتراب النفسي يقود بالضرورة إلى االغتراب االجتماعي وكـذل 
االغتـراب النفسـي لـدى     البحث الحاليتناول اعي يؤدي إلى االغتراب النفسي، وفاالغتراب االجتم

) ٢٠٠٤(والتي أخذ بها  أبو السعود) ١٩٩٠(المعاقين سمعياً في عدد من األبعاد التي توصل إليها عيد
  :اآلتيةلي، إذ اشتمل المقياس على األبعاد الذي تم تبنيه في البحث الحافي إعداده لمقياس االغتراب 

  :Social Isolationالعزلة االجتماعية 
انعزال الفرد عن المجتمع، وميله إلى االنسـحاب مـن المشـاركة فـي األنشـطة      ": ويقصد بها

بالوحـدة،   شـعوره االجتماعية، والشعور بعدم جدواها وقيمتها، وافتقاده للروابط االجتماعية، ومن ثم 
  ."نتماءوعدم اال
  : Powerlessnessالعجز

شـعور الفـرد بعـدم إيجابيتـه وفعاليتـه، وعجـزه عـن االسـتقالل، وتحمـل          "ويقصد بـه  
  ".المسئولية، واتخاذ القرار
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  Meaninglessness : الالمعنى 
شعور الفرد أن الحياة ال معنى لها، وال جدوى منها، وأنه ال يتحكم في أحداثها، ويسير "ويقصد به

  ".غاية أو هدف معينفيها بال 
  Normlessness :الالمعيارية 
نقص االلتزام بالقيم الخلقية، واالنتقاص من قيمة الشرعية، وشعور الفرد أن اسـتخدام  "يقصد بها 

 ".الوسائل غير المشروعة أمر ضروري لتحقيق أهدافه
 :Rebellionالتمرد 

كل ما يحيط بـه مـن قـيم     شعور الفرد بالرفض والكراهية والغضب، والسخط على"يقصد به  
ومعايير وضوابط اجتماعية، وشعوره بعدم الرضا عن نفسه، وعن مجتمعـه، وميلـه إلـى تحـدي     

  ).٤٢-٤١: ٢٠٠٤أبو السعود، ("السلطة، وعدم احترام التقاليد واألعراف
  :أسباب ومصادر االغتراب

  :لالغتراب أسباب عديدة منها
 :أسباب نفسية وتتمثل في )١

فع والرغبات المتعارضة، وبين الحاجات التي ال يمكن إشـباعها  بين الدوا: الصـراع   -أ 
 .التوتر االنفعالي والقلق واضطراب الشخصية إلىفي وقت واحد مما يؤدي 

المصالح الخاصـة بـالفرد ،    أوالحوافز  أوحيث تعاق الرغبات األساسية  :اإلحباط  - ب 
 .حقير الذاتالقهر وتبالفشل والعجز التام والشعور بويرتبط اإلحباط بالشعور 

إشباع الحاجات كما في حالة الحرمـان   أوحيث تقل الفرصة لتحقيق دوافع  :الحرمان  -ج 
 .من الرعاية الوالدية واالجتماعية

: ثـل م بوهذه الخبرات تحرك العوامل األخرى المسببة لالغترا :الخبرات الصادمة  - د 
 ).١٠٧: ٢٠٠٤زهران، (األزمات االقتصادية، والحروب

 :ن أهمها ما يليوم: أسباب اجتماعية )٢
 .هذه الضغوط موجهةضغوط البيئة االجتماعية  والفشل في    -أ 
 .الثقافة المريضة التي تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد  - ب 
 .التطور الحضاري السريع وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق معه  -ج 
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 اضطراب التنشئة االجتماعية حيـث تسـود االضـطرابات فـي األسـرة والمدرسـة            - د 
 .والمجتمع

مشكلة األقليات، ونقص التفاعل االجتماعي، واالتجاهات االجتماعية السالبة، والمعانـاة    -ه 
من خطر التعصب والتفرقة في المعاملة، وسوء التوافق المهني حيث يسود اختيار العمل 

 .على أساس الصدفة، وعدم مناسبة العمل للقدرات، وانخفاض األجور
 .بين األجيالتدهور نظام القيم وتصارعها   -و 
 ).١٠٨: ٢٠٠٤زهران، (الضالل والبعد عن الدين والضعف األخالقي وتفشي الرذيلة  - ز 
 :أسباب اقتصادية )٣

سـبباً كبيـراً    من األفراد ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض اًكبير اًيعد ظهور عدد
ـ  دان المعـايير  يترتب عليه اختالف في مستوى المعيشة والحياة والمظهر، ويترتب على ذلك فق

والقوة والوسائل التي يمكن بها زيادة السيطرة على الطبيعة مما يؤدي إلى غياب أصحاب الدخل 
  ). ١٦٨: ٢٠٠٦عبدالهادي، ( المحدود في نفس المجتمع

أن بعض هذه األسباب قد تتفاعل فيما بينها وتؤدي إلى شعور المعاقين سـمعياً   الباحث ويرى
األسباب النفسية هناك كثير مـن مواقـف الصـراع واإلحبـاط      جانب، ففي النفسيباالغتراب 

والحرمان والخبرات الصادمة التي يواجهها المعاق سمعياً، نتيجة لما يعانيه من إعاقـة تفـرض   
عليه قيوداً ومشكالت، هذا باإلضافة إلى موقف المجتمع واتجاهاته بما في ذلك موقـف األسـرة   

أمـا مـن   . في أساليب المعاملة الوالدية المتبعة في تـربيتهم من ابنها المعاق سمعياً، التي تتمثل 
 -اسـتهزاء  أوإن لم يكن نظرة سـخرية   -ناحية المجتمع فإن أقل ما يتعرض له المعاق سمعياً

نظرة الشفقة والرحمة التي يالحظها على وجوه اآلخرين عند مقابلتهم، األمر الذي يجعله يشـعر  
  .، وبالتالي يترسخ شعوره باالغتراب النفسيباختالفه عن المجتمع الذي يعيش فيه

كما ال يخفى على أحد دور الجانب االقتصادي في خلق مكانة مرموقة للشخصية، فاالختالف 
في مستوى المعيشة يؤثر بشكل واضح وكبير في مستوى العالقـات االجتماعيـة، فكلمـا قـل     

الشـعور بـاالغتراب النفسـي     مستوى المعيشة قل مستوى العالقات االجتماعية، وبالتالي يزداد
الناتج عن هذه الفجوات في المستوى االقتصادي، فإذا لم يسـلم الفـرد العـادي مـن الشـعور      
باالغتراب نتيجة تدني المستوى االقتصادي فكيف بحال المعاق سمعياً الذي يعد أحوج ما يكـون  
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يسـتطيع أن  حتـى  ، إلى العيش في مستوى اقتصادي على األقل يقع ضمن المستوى المتوسـط 
يحصل على بعض األدوات التي تساعده في التغلب على إعاقته وبالتالي الخـروج مـن دائـرة    

  .االغتراب
  :المنظورات السيكولوجية لالغتراب

روسـو،  : تناولها الفالسفة أمثال دتعددت التفسيرات لظاهرة االغتراب في مجاالت عديدة، فق
أمثال أميل دوركهايم، وماكس فيبر، وميرتـون،   وهيجل، وماركس، وتناولها علماء االجتماع من

وقيس النوري، وحليم بركات، كما تناولها األطباء، واألدباء وعلماء الدين وعلماء النفس، وبما أن 
الباحث يتناول االغتراب النفسي فإنه سيقتصر على عرض وجهـات النظـر السـيكولوجية فـي     

  :االغتراب كاآلتي
 :منظور التحليل النفسي •

  :اآلتيةر منظور التحليل النفسي يمكن عرض المنظورات في إطا
 :  Fruedاالغتراب عند فرويد -١

استخدم  فرويد مصطلح االغتراب بمعنى االنفصال وبصفه خاصة انفصال الفرد عـن ذاتـه،   
افتقاد الشعور بالذاتية وبالتلقائية الفردية، كما استخدم هذا المصطلح في مجـاالت   أوبمعنى انعدام 

غتراب عن اآلخرين أو المجتمع، واالغتراب عن العمل وعن األشياء التي يسـتهلكها  كاال: أخرى
طريقـة  : اإلنسان، كما أستخدمه أيضاً لإلشارة إلى أن شيئاً ما ليس على ما ينبغي أن يكون مثـل 

الحياة المنتجة، أو طريقة الحياة المغتربة، وكذلك نمط العالقة بين المغتـرب وبـين األشـخاص،    
  ).٤٩: ٢٠٠٥كواسة، (ت المغتربة، واغتراب اللغة والفكروالصداقا

  : اآلتيةالحقائق  إلىأن فرويد استطاع أن يصل  إلى عدد من الباحثينأشار و
عنهـا،  يتم كبتها لتقليل األلم النـاتج   المؤلمة التي يمر بها الفرد فالخبرات :اغتراب الشعور -

ـ التي تَ تغلب على المقاومةمجهود كبير لل إلىن تذكرها أمر صعب يحتاج ولذلك فإ ول دون ح
الشعور، وبذلك يغترب الشعور عن الخبرات المكبوتـة، والمقاومـة    إلىظهور هذه الخبرات 

 .هنا مظهر من مظاهر اغتراب الشعور
يدة شاذة في الالشعور، أن الخبرات المكبوتة تبدأ حياة جد إلىيشير فرويد  :اغتراب الالشعور -

ـ تت وتبقى محتفظة بطاقاتها ن إحين فرصة للخروج، وطالما أن أسباب الكبت ال زالت قائمة، ف

٤٣ 
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الالشعور يظل مغترباً على شكل انفصال عن الشعور، وما محاولة األنا فـي التوفيـق بـين    
من اغتراب الفرد عن الواقـع   ضغط الواقع ومتطلبات الهو، وأوامر األنا األعلى، إال هروباً

: ٢٠٠٤زهـران،  (و) ٢٠-١٩: ١٩٩٧حمـد،  م(و)  ١٦٠ -١٥٩: ١٩٩٧شتا،(االجتماعي 
١١٣ -١١٢(. 
ويرى فرويد أن هناك مظهرين لالغتراب يتمثل أولهما في عدم افتتان الفرد بالحضـارة   

سلطة الماضي وما يواكبها من اعتماد الفـرد  وما يصاحبها من حاالت قلق وعصاب، نتيجة 
رة وتوحد الذات بالواقع وطمـس  بالحضا الفرد ويتمثل المظهر الثاني في افتتان. على والديه

نتيجة لخبـرة  و ، وغياب معرفة األنا واألنا األعلى من ناحية،الفردية نتيجة لسلب حرية األنا
لالعتماد والتوحـد مـع    االعتماد الطويلة على الوالدين ألنا الفرد، التي يترتب عليها حاجته

  ).١٦٢: ١٩٩٧ا، شت(الطويلة عليه من ناحية أخرىالواقع كبديل لسلطة الوالدين 
يرتفع عنـدما يحـل الـوعي محـل الالوعـي،       أوكما يرى فرويد أن االغتراب يزول 

سـلطة األسـاطير واألوهـام وسـلطة      –مـن عالمنـا وعقولنـا    –ويتم ذلك عندما تزول
  ).٤٤: ١٩٩٦عمارة، (الطبقة

 :Fromm االغتراب عند فروم -٢
، ولقد كان له شـأن كبيـر فـي    يعد فروم أول من أدخل مفهوم االغتراب في التحليل النفسي

فلقد اختاره باعتباره النقطة التي انطلـق منهـا لتحليـل الشخصـية     . تعميم مصطلح االغتراب
  ).٣٦١-٣٦٠: ٢٠٠٨عباس، (االجتماعية المعاصرة

مجموعـة صـفات خاصـة بموضـوع     " المجتمـع السـليم  "ويقترح فـروم فـي كتابـة    
ها اإلنسـان بأنـه المالـك الحقيقـي لثرواتـه      االغتراب، من أهمها تلك الحالة التي ال يشعر في

وطاقاته بل يشعر بأنه كائن ضعيف يعتمـد كيانـه علـى وجـود قـوى خارجيـة ال تمـت        
  ). ٢٤: ١٩٩٨الجوهري، (لذاتيته بصله

هي الذات الفريدة التي يتسم صاحبها بأنه شـخص مفكـر،   " الذات األصلية"أن  ويعتبر فروم
ات تؤدي دور الوجود الجوهري الذي ينبغـي أن يكـون   قادر على الحب واإلبداع، وهذه الصف

لذلك فإن فقدان أحد هذه الصفات غالباً ما يفضي إلى إحـالل ذات زائفـة محـل    . عليه اإلنسان
، حيث ينظر لالغتراب النفسي علـى أنـه متعـدد    )٣٦١-٣٦٠: ٢٠٠٨عباس، (الذات األصلية
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والشعور باليأس، والقلـق، والتبلـد،   االنفصال عن الذات، ومشاعر العجز، : المظاهر، يتمثل في
  ).١٨٠، ٢٠٠٢مهيوب، ( والالمباالة واالنسحاب

يرى فيهـا الشـخص نفسـه غريـب عـن       ويرى فروم أن االغتراب نوع من الخبرة التي
فيشعر أنه غير قادر على التحكم في أفعاله، بـل تسـوقه األفعـال    ) Tsfa ,2007:p633(ذاته

االتصال عـن ذاتـه، وأيضـاً بعيـد االتصـال بـأي فـرد        وينساق وراءها، مما يجعله بعيد 
  ).٣٧: ١٩٩٥حماد، )(١٠٦: ٢٠٠٥شقير،(آخر

كما يصف فروم الشخص المغترب، بأنه شخص تقوده قوى منفصلة عن ذاته، تجعلـه يحيـا   
في وهم أن في مقدوره أن يفعل ما يريد، ألنه يفتقر إلى معرفة نفسه وال يشـعر بذاتـه كهويـة    

.  تتكرر، وال ينبثق إحساسه بذاته عن نشاطه كفرد يحـب ويفكـر ويشـعر   فريدة في نوعها ال
ويستطرد فروم في وصفه للمغترب بأنه ال يحيا حياته باعتباره الخالق ألفعاله، بل يحيا باعتباره 
شيئاً ناقصاً غير مكتف بذاته معتمداً على قوى خارج نفسه، حيث خلق لنفسه عالماً من األشـياء  

ولم يكن لها وجود من قبل، ومع ذلك فهو ال يشعر بنفسه خالقاً لهذه األشياء بل  التي حققها بنفسه
  .أ)١٧:عيد، بدون( عبداً لوثن صنعه بيده، ويعاني في حياته الخاصة من العزلة والوحدة والعجز

أن االغتراب في المجتمع الحديث يكاد يكون شامالً، فالمغترب ال يحيـا منفصـالً    يؤكد فرومو
التـي  سب، بل عن إخوانه في المجتمع ، وعن العمل، وعن األشياء المحيطـة بـه   عن نفسه فح

وإن كان يستهلكها، وعن الحكومة التي تدبر أمره ومن ثم يصبح شخصية مسيرة ليس لـه   يجهلها
تماً إلـى مجتمـع   أن يختار، وإذا سارت األمور على هذا النحو بغير إصالح فسينتهي اإلنسان ح

أسباب االغتراب إلى طبيعة المجتمع الحـديث وسـيطرة اآللـة    فروم  عيرجو. مختل في توازنه
وهيمنة التكنولوجيا الحديثـة علـى اإلنسـان وسـطوة السـلطة، وهيمنـة القـيم واالتجاهـات         

التسلطية، فحيث تكون التسلطية وعشق القوة والحض على العدوان يكون اغتراب  تواإليديولوجيا
 ).١٩: ٢٠٠٨عيد، (اإلنسان

 :Horneyند هورنياالغتراب ع -٣
أن االغتراب يتمثل فيما يعانيه الفرد من انفصال عن ذاته، حيث ينفصـل الفـرد    ترى هورني

عن مشاعره الخاصة ورغباته ومعتقداته وطاقاته، كذلك يفقد اإلحساس بالوجود الفعـال، وبقـوة   
، ويصاحب هذا التصميم في حياته الخاصة، األمر الذي يفقده اإلحساس بذاته باعتباره كالً عضوياً
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الشعور باالنفصال عن الذات مجموعة من األعراض النفسية التي تتمثل في اإلحسـاس بـاختالل   
الشخصية والخزي وكراهية الذات واحتقارها، فتصبح عالقة الفرد بنفسه عالقة غيـر شخصـية،   

-١٠٠: ٢٠٠٠محمـد،  ( فيتحدث عن نفسه كما لو كانت موجوداً آخر منفصـالً وغريبـاً عنـه   
  ).١١-١٠: ٢٠٠٤العقيلي، )(١٠١

 أييعتقـده،   أوأن المغترب غافل عما يشـعر بـه حقيقـة وعمـا يحبـه       إلى وتشير هورني
فـال يعـرف    ،يصبح غافالً عن واقعه ويفقد االهتمام به ويصبح عاجزاً عـن اتخـاذ قراراتـه   

 وبالتـالي فهـو فـي حالـة مـن الوجـود       ،كما يعيش في حالة من الالواقعيـة  حقيقة ما يريد،
  ).٢٠٣: ٢٠٠٧الحويج، )(١٤: ١٩٩٦العقباوي، (ئف مع نفسهالزا

  : بين نوعين من االغتراب وهما ولقد ميزت هورني
إبعاد كافة ما المرء عليه أو ما كان عليـه   أويتمثل في إزالة و:  االغتراب عن الذات الفعلية - ١

 همرء عن مشـاعر بعد الالية بماضيه، وجوهر هذا االغتراب هو بما في ذلك ارتباط حياته الح
ومعتقداته وطاقاته، ويشير هذا النمط من االغتراب إلى ما يتعلق بـوعي المـرء بمشـاعره    

 .وأفكاره ورغباته إلى الحد الذي تصبح فيه مكبوتة وغير مميزة
ذلـك  " إلى اغتراب الذات الحقيقية بوصـفها أشارت هورني  -:االغتراب عن الذات الحقيقية - ٢

الذي يمثل االهتمام العفوي والطاقات البناءة والقوى الموجهـة  "  االمركز األكثر حيوية لذواتن
والمسيطرة والقوة األصلية التي تسعى نحو النمو والتحقق الفردي، ويتضمن االغتـراب عـن   

 أوة التوقف عن سريان الحياة في الفرد من خالل الطاقات النابعة من هذا المنبع يالذات الحقيق
 ،ي باعتباره جوهر وجودنا، وهكذا تصبح الذات الحقيقة خاملـة المصدر الذي تشير إليه هورن

فاالغتراب عن الذات الحقيقة يعني االغتراب عن المركز األكثر حيوية لذواتنا، إنه انفصـال  
 ).١٥١-١٤٩: ١٩٩٥شاخت،(حرمانه من الوصول إلى هذا المصدر من الطاقة أوالمرء 
ضغوط داخلية، حيث يوجه  إلى ناإلنساترجع هورني أسباب ومصادر االغتراب لدى و

حتى يحقق الذاتية المثالية، ويصل  أعلى درجات الكمال إلىالفرد معظم نشاطه نحو الوصول 
وترى هورني أن الخالص مـن  ).١٠٧: ٢٠٠٤زهران، (الصورة التي يتصورها إلىبنفسه 

عالقـات  حالة االغتراب هذه يتجلى في مساعدة الفرد على تحقيق ذاته حتى يتمكن من إقامة 
إيجابية مع المحيط الذي يعيش فيه، وذلك من خالل الكشف عن مواقف الصـراعات داخـل   
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نفسه، وفي عالقاته الشخصية، وبالتالي تتحقـق ذات الفـرد البنـاءة وتحـل محـل األنـا       
 ). ٧٩: ١٩٩٣محمد، (المثالية

 :االغتراب عند اريكسون -٤
في النمو النفسي، حيث يرى إريكسون تعد نظرية إريكسون امتداداً وتطويراً لنظرية فرويد 

أن عمليات النمو لدى الفرد هي عبارة عن ثمان مراحل متتالية وكل مرحلة تقوم على سـابقتها  
تحول في حيـاة   أوفي تسلسل، كما يصاحب كل مرحلة أزمة، واألزمة هنا تعني نقطة انطالق 

لمراهقة تحديـداً، وأطلـق   الفرد وهي نتيجة النضج الفسيولوجي، وقد اهتم إريكسون بمرحلة ا
ويرى أن االغتراب الذي يتمثل فـي  . على أالزمة المصاحبة لمرحلة المراهقة اسم أزمة الهوية

  ).٣٥: ٢٠٠١محمود،(عدم تحديد الهوية يأتي نتيجة األزمات التي تعترض مراحل النمو
نه مـن  فحينما يفشل المراهق في تكوين مفهوم واضح عن ذاته وعن العالم المحيط به ومكا

ذلك العالم، فإنه يقع في االغتراب بما يتضمنه من شعور بالعزلـة وضـعف التواصـل مـع     
  ).٣٧: ١٩٨٩إبراهيم، (اآلخرين، وكراهية الذات وما يترتب عليها من شعور بالدونية

غير مقبول، نظراً ألن المراهقة هي  أوفاالغتراب لدى إريكسون ليس بالضرورة أمراً شاذاً 
ر الفرد خاللها أنواعاً متباينة من التطرف لكي يحقق ما يصبو إليه، لذلك مـن  فترة تعليق يختب

الطبيعي أن يكون ثمة قدر من االغتراب لدى الشباب دائماً، وفي مراحل النمو المبكـرة التـي   
  ).٧٩: ١٩٩٣محمد،(يمكن عبورها بنجاح، يصبح االغتراب دالة على زيادة التغير االجتماعي

ى االرتباط بين نظرية إريكسون ومراحل النمو الذي قدمـه وبـين   إل) ١٩٩٢(ويشير خليل
  :مفهوم االغتراب من خالل النقاط اآلتية

إن شعور الطفل بالخوف والقلق وعدم الثقة في البيئة االجتماعية واألشخاص المحيطين  - ١
يتولد لديه في العامين األولين نتيجة عدم حصوله على الرعايـة الجسـمية والنفسـية    

 .الالزمة
إن عدم شعور الطفل بقيمة ذاته وعدم استقرار البيئة االجتماعية خالل الثالث سـنوات   - ٢

 .األولى من عمره يؤدي به إلى عدم الثقة في نفسه وفي اآلخرين
سـنوات   ٦سنوات إلى  ٣إن إحساس الطفل بالعجز وعدم القدرة على المبادأة في سن  - ٣

 .يؤدي به إلى الشعور بالفشل والذنب
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سنه يجعل الطفـل يشـعر    ١٢سنوات إلى  ٦حباط والفشل في الفترة من إن تكرار اإل - ٤
 .بالنقص  والدونية وتؤثر على نظرته للحياة

إن زيادة الضغوط والحاجات على الفرد وعدم قدرته على مواجهتها يمكن أن يؤدي إلى  - ٥
 .خلل في الذات

مـل، المدرسـة،   إن شعور الفرد بالهوية المحددة مع البيئة االجتماعية سواء كانـت الع  - ٦
الخ يجعله يشعر بالمحبة والود مما يؤدي إلى ارتباطه باآلخرين، بعكـس إذا  ...المجتمع

عبدالسـميع،  (لم يستطع الفرد تحقيق الهوية فإنه يشعر بالعزلة واالغتراب عن اآلخرين
٥٤-٥٣: ٢٠٠٧.(  

في أن مـا طرحـه إريكسـون فـي مرحلـة      ) ١٩٩٥(وعبداللطيف) ١٩٩٧(ويتفق مجاهد
قة عن أزمة الهوية، وتكوينها ودورها في النمـو النفسـي االجتمـاعي لإلنسـان يعـد      المراه

بعداً جديداً أضافه إريكسون إلى التحليل النفسي في إطار شـمولي مـنظم لفهـم االغتـراب     
  .بصفة خاصة في مرحلة المراهقة

 :المنظور السلوكي •
غير السوية  أوتجابات الخاطئة يفسر المنظور السلوكي المشكالت السلوكية بأنها أنماط من االس

خبرات غيـر   أوالمتعلمة بارتباطها بمثيرات منفرة، ويحتفظ بها الفرد لفاعليتها في تجنب مواقف 
مرغوبة، والفرد وفقاً لهذا المنظور يشعر باالغتراب عن ذاته عندما ينصاع ويندمج مع اآلخـرين  

زهـران،  (من ذلك يفقد تواصله مع ذاته فكر محدد حتى ال يفقد التواصل معهم، وبدالً أوبال رأي 
١١٢: ٢٠٠٤.(  
البيئة الخارجيـة وبعضـها    ييرى السلوكيون أن االغتراب النفسي نتاج لعناصر بعضها فكما 

ـ يعاني من مشـكلة مع فرد ي أيوبالتالي فإن عالج  )أي العوامل الذاتية(في عالم القيم والوجدان ة ن
بأن نعلمه أساليب جديدة من السـلوك، كمـا يمكـن أن     غيرها يمكن أن يتم أوالقلق  أوكاالكتئاب 

ة التـي  نعلمه طرق جديدة من التفكير وحل المشكالت ويمكن أن نساعده على تغيير توقعاته القديم
  ).٢١: ١٩٨٠إبراهيم، (يتبناها نحو بعض األهداف

فالسلوكيين يرون أن اإلنسان تحركه قوى خارجية وليست داخليـة، وأن سـلوك اإلنسـاني    
تبط باستجاباته وبطبيعة التعزيزات التي يتلقاها، وهذا يعني أن االغتراب سينشأ نتيجـة لـنقص   مر
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شكالً مخففاً مـن اإلحبـاط    أوأن االغتراب يبدو حالة  أي. في عدد التعزيزات االيجابية ونوعها
كمـا وأن  . الناشئ عن اضطراب نظام االستجابات التي تلقت تعزيزاً في بيئة اجتماعيـة معينـة  

الشخص الذي يشعر باالغتراب ال يجد من يتحدث إليه أينما اتجه ألن سـلوكه ال يخلـق تـأثيراً    
يذكر، فاالغتراب الناشئ بسبب غياب األشخاص الذين كانوا يقومون بدور التعزيز علـى شـكل   

: ٢٠٠٠الحميـري،  (الحنان واألواصر العاطفية يترك أثراً عميقاً ويعمم على أشكال السلوك كافـة 
٦٢.(  

ويتضح أن مفهوم االغتراب ذكر بشكل ضمني في إطار النظرية السلوكية وذلك من خـالل  
األعراض في اضطراب الشخصية، ومع ذلك لجأ بعض الباحثون إلى استخدام  أوبعض المظاهر 

أساليب العالج السلوكي في عالج االغتراب لدى طالب الجامعة، وذلك من خالل تعلم الفـرد أن  
يراً إيجابياً واالبتعاد عن التفكير السلبي وأن يتعلم طرق جديدة في التعامـل مـع   يفكر في نفسه تفك

  ).٢١: ١٩٩٠بدر، (اآلخرين
 :المنظور اإلنساني •

، فقـد أكـد    Maslowوماسـلو  Rogersيتضح المنظور اإلنساني من خالل كتابات روجرز
يجة لألحـداث المدركـة   روجرز أن لكل فرد حقيقة خَبِرها بشكل فريد ومميز، وأن السلوك يعد نت

، وهذا يعني أن كل إنسـان هـو فـي    )١١٥:الشرقاوي، بدون(كماً وكيفاً، وكما خبرها الفرد فعالً
الواقع أكثر خبرة ودراية بنفسه ولديه أفضل المعلومات عن ذاته، فـاالغتراب يحـدث عنـدما ال    

خرين ألنـه حينهـا ال   يستطيع الفرد أن يختار قراراته بحرية بفعل القيود المفروضة عليه من اآل
يستطيع أن يفهم ذاته كما هي، ومن ثم لن يتمكن من تحقيقها، فيتكون لديه مفهـوم سـلبي عـن    

ويذكر روجرز أن االغتراب يحدث عندما يمنع الكائن الحي عـدداً  ). ٦٣: ٢٠٠٠الحميري، (ذاته
وره إلى الحيلولـة  من خبراته الحسية والحشوية ذات الداللة من بلوغ مرتبة الوعي، ويؤدي هذا بد

دون تحول هذه الخبرات إلى صورة رمزية للذات وإلى عـدم انتظامهـا فـي جشـطلت بنـاء      
  ).١١٢: ٢٠٠٥شقير، (الذات

أما ماسلو فيتفق مع الوجوديين مثل فرانكل وغيره حيـث يـرى أن اإلنسـان يولـد معتمـداً      
وتنمـى قاعـدة    على اآلخرين، وهو يعول عليهم طويالً ويتربى بطريقـة عاديـة فـي الحـب،    

االرتكان إلى اآلخـرين، وبالتـدريج يتـواتر اإلحسـاس المـؤلم بالقنـاع الشخصـي         أوللثقة 
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والتفردية اللتين ال يستطيع التخلي عنهما أبداً، ويـربط نفسـه بالحيـاة مـن خـالل اهتماماتـه       
ويسعى دائماً إلى ترقية خبراته القيمية، ويقـع فـي الحـب ويتـزوج ويربـي ذريتـه ويعـاني        

القلق األساسي وهو الخوف من المـوت، ومشـاعر الـذنب، واالغتـراب، والفـزع مـن       من 
  ). ١٠٨: ٢٠٠٥شقير، (انعدام  المعنى، ويسأل لماذا هذا الوجود؟ ويموت وحده

 :المنظور الوجودي •
حيث قدم نظريتـه فـي إرادة   ) ١٩٨٢( Franklمن أبرز علماء المنظور الوجودي فرانكل 

كأسلوب جديد في العالج النفسي، ومؤدى هذه النظرية هـو    The will to meaningالمعنى
وهذا المعنى فريـد ونـوعي   ....أن سعي اإلنسان إلى البحث عن معنى هو قوة أولية في حياته

من حيث أنه ال بد أن يتحقق بواسطة الفرد وحده وعندما يحدث ذلك يكتسب هذا المعنى مغزى 
، أما إذا تم إحباط السعي وراء المعنـى، فإنـه   )١٩: ١٩٩٧مجاهد، (يشبع إرادة المعنى عنده 

، فالناس اليوم أكثر من أي وقـت مضـى يخبـرون    )الوجودي( يؤدي إلى العصاب الروحي
حياتهم فارغة وبال معنى وال هدف، ويستجيبون إلى هذه الخبرة بسلوكيات غير معتادة تضرهم 

  ).١٥٥: ٢٠٠٩الفحل، (تضر الثالثة جميعاً أوالمجتمع  أوتضر اآلخرين  أو
أن يكتشف هذا المعنى في الحياة بـثالث طـرق    دويشير فرانكل إلى أنه من الممكن للفر 

  :مختلفة هي
 .عمل، وذلك عن طريق القيام بصنيع ما أوالقيام بفعل  - ١
وذلك عن طريق تجربة شخص نقدره ونحبه، وبذلك يمكن لنـا  : نخبر قيمة من القيم كالحب - ٢

 ).١٥٣: ٢٠٠٩الفحل، ( جاربأن نجد المعنى من خالل هذه الت
أن نعيش حالة من المعاناة باعتبارها فرصة لتحقيق القيمة العليا، ولتحقيق المعنى األعمـق،   - ٣

عندما تحل إرادة القوة محل إرادة المعنى  ويحدث االغتراب عند فرانكل. وهو معنى المعاناة
في حياتـه، وذلـك   ومهمة العالج بالمعنى عند فرانكل مساعدة المريض على أن يجد معنى 

العتماد هذا األسلوب العالجي على مسلمة مؤداها أن االهتمام الرئيسي لإلنسان هو تحقيـق  
المعنى وتحقيق القيم، أي أن يتحمل اإلنسان مسئوليته، وهي تحقيق رسـالته الخاصـة فـي    

 ).١٩: ١٩٩٧مجاهد،(الحياة
ها تستحق أن تعاش ويسـعى  ويرى فرانكل أنه إذا وجد اإلنسان معنى لحياته فإنه يشعر بأن

الستمرارها واالستمتاع بمغزاها، فاألفراد الذين يشعرون بالالمعنى في حياتهم يعـانون مـن   
إن الطريقة التي يخبر . الفراغ الوجودي الذي يبدو في الملل وفقدان الحماس والحيوية والنشاط
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ن غربة الذات، ومن ثـم  بها األفراد فقدان المعنى تجعلهم يتصرفون ضد اهتماماتهم فيعانون م
فإن وصف أعراض فقدان المعنى يمكن أن يحدد نتائج االغتراب على مستوى الفرد، وذلك في 

  ).٣٦: ١٩٩٩البنا، ( شكل تشوه الشخصية الذي يتصاعد إلى حد العدائية
ومن هنا رأى الوجوديون أن التحدي األكبر الذي يواجه الكائن البشـري يتمثـل بمسـألة    

وفي ظل وجود المجتمع التكنولوجي الالأخالقي، فـإن  . ق لمعنى الوجود البشريالتقدير األعم
فهم مـا عـادوا   . الناس تركوا قيمهم ليحموا أنفسهم ضد مطالب تقتضيها المسايرة االجتماعية

والنتيجة المترتبة على عدم قدرة اإلنسـان  . يختارون إنما يسايرون ويفعلون ما يفعله اآلخرون
نكار الذات الحقيقية، وطبقاً للوجوديين فإن هذه الحالة التي يطلقـون عليهـا   على االختيار هي إ

هي نوع من الموت الروحي، حيث ينتاب الفرد فيها اإلحساس بعدم معنـى الحيـاة   " االغتراب"
  ).٢١٧: ١٩٩٨صالح والطارق، ( الموت المحتموبالرعب من 

  :تعليق عام على المنظورات النفسية لالغتراب
عراض وجهات النظر السيكولوجية السابقة حول ظاهرة االغتـراب يتضـح أن   من خالل است

أبرز منظور نفسي تناول ظاهرة االغتراب هو منظور التحليل النفسي، ومن أشهر رواده  الـذين  
تحدثوا عن االغتراب فرويد، وفروم، هوني، واريكسون، ومن المدارس النفسـية التـي تناولـت    

  .رسة السلوكية والمدرسة الوجودية والمدرسة اإلنسانيةاالغتراب النفسي أيضاً، المد
ففي إطار المدرسة التحليلية ينطلق فرويد من مبدأ أن اإلنسان كائن حيواني يسـعى إلشـباع    

غرائزه وفقاً لمبدأ اللذة دون اعتبار للواقع، إال أن هذه الغرائز تواجه بالتصدي واإلحباط من قبـل  
، ومن هنا يحدث االغتراب بين الهو واألنا، ويـرى فرويـد أن    اآلخرين حوله كاألسرة والمجتمع

التغلب على االغتراب يتم من خالل إحالل الوعي محل الالوعي، بمعنى أن يعي الفرد مـا هـو   
  .موجود في الالوعي

أما فروم فقد نظر لالغتراب على أنه متعدد المظاهر، وأن اإلنسان في سبيل اغترابـه خلـق   
نظم والقوانين واألشياء التي لم يكن لها وجود من قبل، دون أن يشعر أنه خالق لنفسه  عالماً من ال

  .هذه األفعال، بل أصبحت أفعاله تتحكم فيه ولها السيادة عليه، ومن ثم يشعر باالغتراب
فالشخصية المغتربة في ضوء أفكار فروم وهورني هي تلك الشخصـية التـي ال تـتمكن ألي    

وهي الشخصية التي يؤدي بها عـدم تحقيـق   " ذاتها الفعلية " يات سبب من األسباب تحقيق إمكان
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إمكاناتها الذاتية إلى عدم تحققها الذاتي، ويركز كل من فروم وهورني على العامـل االجتمـاعي   
على اعتبار أن سمات هذا المجتمع وعوامل التنـاقض   روعلى سمات المجتمع الرأسمالي المعاص

ألساسي إلنتاج االغتراب الذاتي على المستوى اإلنساني الفردي، هي الشرط ا ةفي بنيته االجتماعي
ومن ثم يمكن تعميم هذا االغتراب ليشمل المجتمع كله دون أن يقتصر مفهومه على طبقة محـددة  

  .كالطبقة العاملة مثالً كما هو الحال عند ماركس
مرحلـة   وفي الجانب اآلخر من منظور التحليل النفسي ركز اريكسـون فـي نظريتـه علـى    

المراهقة، حيث تعتبر نظريته من أهم النظريات التي تناولت الشباب المراهق، فيرى أن االغتراب 
يحدث لدى المراهق عندما يفشل في تكوين مفهوم واضح عن ذاته وعن العالم المحيط به، أي أن 

ورني لـم  ويتضح أن اريكسون وفروم وه. االغتراب نتيجة حتمية للفشل في تحقيق الهوية الذاتية
يولوا أهمية لدور الغرائز في نشأة االغتراب كما فعل فرويد، وإنما ركزوا على دور التفاعل بـين  

  .العوامل النفسية واالجتماعية، وعلى الحاضر أكثر من الماضي
والمتأمل للمنظور التحليلي يجد أنه قد أوغل في دور العوامل الداخلية في حدوث االغتـراب،  

لسلوكي كرد فعل لالتجاه التحليلي، إذ أنه قـد أهمـل دور العوامـل الداخليـة     لذلك أتى االتجاه ا
وأعطى اهتماماً كبيراً للعوامل الخارجية، حيث يرى أن االغتراب ناتج عن تأثير عوامـل بيئيـة   
خارجية تحدث نتيجة تعلم خاطئ تم اكتسابه مـن خـالل ارتباطـات خاطئـة بـين المثيـرات       

  .تدعيم أدى إلى تقوية هذا الشعور باالغترابواالستجابات التي حصلت على 
أما االتجاه اإلنساني فظهر كرد فعل للنظريات التحليلية والسلوكية، فهو يرفض مبدأ التحليليـة  
الذي يتصور اإلنسان كجهاز طاقة يبحث عن حالة توازن، وأن ازدياد الطاقة يؤدي إلى خلل هـذا  

ر اإلنسان جهازاً آلياً إذا أثير أي جزء منـه تحـتم   التوازن، كما يرفض مبدأ السلوكية الذي يتصو
عليه أن يقوم بسلوك معين ويمكن التنبؤ بهذا السلوك، ولذلك فإن االتجاه اإلنساني نظر لإلنسـان  
نظرة متفائلة باعتباره خَير بطبيعته، ويشق حياته بطريقة فريدة تميزه عن غيره، ويختـار أفعالـه   

ما يتدخل اآلخرون ويفرضون عليه ما ال يريد فيحاولون تشـويه  بحرية، وأن االغتراب يحدث عند
ومن هذا المنطلق يأتي فرانكل من المدرسـة الوجوديـة ويؤكـد أن    . ذاته واستبدالها بذات مزيفه

اإلنسان يسعى نحو إيجاد معنى لحياته، وعليه أن يحققه وبالتالي يكتسب هذا المعنى مغزى يشـبع  
راب يحدث عندما تحل إرادة القوة محل إرادة المعنى، ولهـذا فهـو   إرادة المعنى عنده، وأن االغت
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القوة كمـا رأى   أويرى أن القوة الدافعة للسلوك اإلنساني ليست الرغبة في الحصول على المتعة 
  ".الرغبة في المعنى" فرويد، وإنما باألحرى

وأنها تتفق فيما بينها  إن المتأمل لوجهات النظر السابقة جميعاً يجد أن كالً منها مكمل لآلخر، 
أكثر مما تختلف في تفسيرها لالغتراب النفسي، حيث اتفقت جميع المنظورات على أن االغتراب 

عن اآلخر، وأن هذا االنفصال  أوالنفسي يتمثل في الشعور باالنفصال، سواء االنفصال عن الذات 
العوامل  أويدها لألسباب واختلفت هذه المنظورات في تحد. يحدث لشيء كان األصل فيه أنه متحد

التي تؤدي إلى هذا الشعور، وبالتالي فان الباحث يلجأ إلى األخذ بالنظرة اإلجمالية التكاملية في 
  .تفسير ظاهرة االغتراب لدى المعاقين سمعياً

  :االغتراب لدى المعاقين سمعياً
لتفاعل االجتمـاعي  تعد حاسة السمع األداة الرئيسية في اكتساب اللغة، وفي عملية التواصل وا

ونمو الفرد بصورة طبيعية، فهي على درجة عالية من األهمية بالنسبة لإلنسان، وأي خلل يصيبها 
  ).٢: ٢٠٠٥المخالفي، ( بأخرى أويؤثر على سائر مظاهر النمو بدرجة 

فوالدة طفل معاق داخل األسرة ومن ثم المجتمع يعتبر مسألة هامة يجب االنتباه لها، ومعرفـة  
ألسرة األساسي في التعامل مع هذه الحالة، ولما لهذا الدور من آثار على نمو وتطور الفـرد  دور ا

  ).٤٢: ٢٠٠٣القريوتي وآخرين، (وتكيفه النفسي وتفاعله مع أسرته ومع أفراد المجتمع المحلي 
ومن  عالم خال من حرارة العطف والحنان ،في عالم بال أصواتينمو  لمعاق سمعياًالطفل اف

والصياح  ،الموسيقى، ومن أصوات الحيوانو، من أصوات الطيور األم واألب واألصدقاءأصوات 
للشعور  ومن صوت طفل يضحك أمامه ومن أي صوت يدفعه ،من صوت البكاء والبلبل الصداح

وكأنه غريب أو  بالنسبة له ساكن بارد ولذا يبدو هذا الطفل يءفكل ش ،واإلحساس بما يراه ويلمسه
  ).www.t7di.net: علي، بدون(لم غريب عنه ال صلة له بهأنه يعيش في عا

أن المعاق سمعياً يعيش في عالم خالي من الحرارة والدفء والعطـف  )١٩٩٦(ويرى العقباوي
ومن تبادل المشاعر، إنه يعيش في صمت، وعندما يعبر عما بداخله فهو شديد العدوانية والثـورة،  

مدمر لكل ما أمامه في غضبه، عصبي لدرجة أنه ال يمكن السيطرة عليه في انفعاله، فلـيس   فهو
لديه ثقة في اآلخرين، كتوم ألبعد الحدود، دائماً منعزل يحب العزلة واالنطواء، متشائم ال يحـس  

ها مـن  يمكن التعرف علي -بمعنى للحياة، ويعيش حياته مسيراً، كما أن للمعاق سمعياً ذاكرة قوية
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فهو ال ينسى مطلقاً أي شخص أحسن معاملته وفهمه، ويجد هذا فـي عـالم    -خالل التعامل معه
المعاقين سمعياً فقط، أما في المجتمع سواء كان المجتمع الصغير الذي يتمثل فـي أسـرته فهـو    
مغترب عنهم، وشديد االغتراب في المجتمع الكبير والبيئة المحيطة به ويصاحب هذا االغتـراب  

العقبـاوي،  (الضطرابات النفسية التي تؤدي بالفرد إلى العزلة السلبية والتشاؤم واغتراب الهويـة ا
٢٦: ١٩٩٦.(  

وللمعاق سمعياً خصائص اجتماعية ترتبط بظروف البيئة المحيطة به، فتكيفـه االجتمـاعي أو   
األقـران إعاقتـه    عدمه ومشكالته يعتمد على كيفية تقبل األقران في بيئته إلعاقته، فإذا لم يتقبـل 

فسوف يعاني من عزلة، وأحياناً يعاني من صعوبة في بناء صداقات، والشعور بالخجل، والميـل  
  ).٦٣: ٢٠٠٦القريوتي،(نحو االنعزال واالنطواء

إحباط متزايد وذلك نتيجة سوء التواصل الناتج عـن الضـغوط   سمعياً  نالمعاقي يواجه األفرادو
وعوائـق   لذات، وقلة المساندة االجتماعية، والوحـدة النفسـية،  األسرية، واالنخفاض في احترام ا

االتصال، والضعف التربوي، وقلة فرص العمل، وتشويش الهوية الثقافية، واالكتئاب واالغتـراب  
  .) h p://pub17.bravenet.com(االجتماعي

، والخـوف،  أيضاً، والشـك  من الشعور بالرفض واالغتراب المعاقين سمعياًيعاني األفراد كما 
واإلجحاف أو التحيز ضدهم، وهم غير قادرين على الحصول على مدى من الخدمات والمسـاندة  

وصحتهم العقلية، والعوامـل   يمكن أن يؤثر على حالتهم وهذا. الموجودة في المجتمع بشكل مطلق
  .)http://www.mhd2009.org(خرى من صحتهم وسعادتهم ورفاهيتهم األ

مشكلة االغتراب للمعاقين سمعياً من األوضاع السائدة داخل المجتمع، التي تحتوي على  وتنبثق
بعض المتناقضات التي تشكل بدورها ضغوطاً على الفرد باإلضافة إلى اإلعاقة التي قـد تشـكل   

ع واالنفصال عن الذات الضغوط الداخلية بالنسبة للفرد ذاته، األمر الذي يؤدي إلى شعوره بالضيا
  ).٣٦: ١٩٩٨داود، ( وعن المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى تكوين مفهوم ذات متدني

فعندما يزداد الشعور بتمييع الذات، وفقدان الهوية لدى المعاق سمعياً تزداد حدة ما يشـعر بـه   
الشـعور بالعزلـة،   : من اغتراب وتظهر عليه األعراض المصاحبة لالغتراب التي تتمثـل فـي  

والالمعنى، والعجز، والالمعيارية، والتمرد، مما يؤدي به إلى نقص التكيف النفسي، وعدم التوافق 
  ).٤٣: ٢٠٠٤أبو السعود، (مع الذات، ومع المجتمع
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ن سمعياً البقاء في البيت بدالً من الخروج الذي يؤدي إلى الشـعور بعـدم   والمعاق لذلك يفضلو
ـ  جتماعية،عور بالكآبة والعزلة االالفعالية والش رفض االجتمـاعي عـن   حيث يبدو االغتراب وال

حـول أنفسـهم    المعاقين سـمعياً تعزيزاً لوجهة نظر األفراد   -مجتمع السامعين –المجتمع األكبر
.                                                         ) Bell& Montarzino, 2006: 6(لغوية  أوكمجموعة أقلية ثقافية 

فقـد أشـارت نتـائج    . ما أشارت إليه بعض الدراسات النفسية والتربوية  في هذا المجالوهذا 
إلى أن المعوقين سمعياً أكثر اغتراباً من العاديين، وأكثر  Zuckerman) 1981(دراسة زوكرمان

اغتراباً من أصحاب اإلعاقات األخرى كالمعوقين بصرياً، كما أن اتجاهات المعوقين سمعياً نحـو  
بصرياً أقل ايجابية من اتجاهات المعوقين بصرياً نحوهم باإلضـافة إلـى أن المعـوقين     نيالمعوق

  .سمعياً أظهروا معدالت أكثر انخفاضاً من التسلطية وقوة األنا، وذلك مقارنة بالمكفوفين
أن المعوقين سمعياً أكثر عرضة للشـعور بـاالغتراب    Moschella) 1992( ويرى موسكيال

  .الخزي، واإلحجام واالكتئاب من غيرهموالعزلة والخجل، و
أن المعوقين سمعياً أكثـر اغترابـاً مـن العـاديين، وأن شـعورهم      ) ١٩٩٦(ويؤكد العقباوي

باالغتراب ال يرجع إلى اإلعاقة السمعية بحد ذاتها بـل إلـى العوامـل النفسـية واالجتماعيـة،      
  ).٦٥: ١٩٩٦العقباوي، (واستجاباتهم الخاصة لها

إلى إن اغتراب المعاقين سمعياً ناتج عن الخبرات المتكررة في ) ١٩٨٧(ستر وتشير دراسة فو
التعامل مع األفراد العاديين، حيث وصف الصم أنفسهم بأنهم منعزلين رغم وجودهم في وسط 
أسرهم، والسبب في ذلك هو قلة خبرة أسرهم في استعمال لغة اإلشارة، كما أسفرت الدراسة عن 

قون سمعياً أثناء تعاملهم مع األفراد التي تؤدي إلى شعورهم باالغتراب احتياجات يفتقدها المعا
وجود حوار حقيقي، وصداقة حميمة، وعالقات عائلية طيبة، ومعرفة كل : وتتمثل في االفتقاد إلى

  .شيء يدور حولهم
يرى الباحث أن االغتراب النفسي لدى المعاقين سمعياً قد يكون نـاتج عـن    من خالل ما سبق

التي تسببها طبيعة اإلعاقة السمعية باإلضافة إلى أنماط المعاملة الوالدية، فالمعاقين سـمعياً   اآلثار
يتعرضون يومياً لعدد كبير من المواقف التي تجعلهم بحاجة لمساعدة اآلخرين وتقبلهم، فهم بحاجة 

أو  إلى أشخاص لديهم القدرة على التواصل معهم من خالل لغة اإلشارة، سـواء مـن الوالـدين   
اإلخوة أو األصدقاء أو من عامة الناس، لكي يستطيعوا التواصل معهم، فيعبروا لهم عن همـومهم  
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ومشاكلهم، عن سعادتهم وفرحهم، وبذلك يستطيعون التنفـيس عـن مشـاعرهم، فيجـدون مـن      
من صم  -كما هو الحال اليوم –يفهمونهم، أما في حال وجود القلة من الذين يجيدون لغة اإلشارة 

مين فقط، فإن المعاق سمعياً قد يجد نفسه غريباً حتى عن أسرته التي قد تلجـأ إلـى إتبـاع    ومعل
أساليب معاملة غير سوية نتيجة الفهم القاصر لسلوكه، وبالتالي يشعر المعاق سمعياً بأنه مرفوض 
من قبل أسرته وأنه شخص غير مرغوب فيه، ومهمل، األمر الذي يشعره بأنه شـخص مختلـف   

ويشعره بالنقص، ومن ثم ينتابه شعور بأنه يعيش غريباً بين أفراد أسرته، أمـا فـي    عن أخوته،
حالة ما إذا وجد المعاق سمعياً اهتمام ورعاية كاملة من قبل األسرة والمجتمـع وحصـل علـى    
التأهيل النفسي والتربوي فإنه سيكون أكثر تقبالً إلعاقته ويستطيع أن يتكيف معهـا ومـع اآلثـار    

ها، وبالتالي قد يستطيع تحقيق النجاح في حياته، األمر الذي يخفف من معاناته وهمومه الناجمة عن
  .فيشعر بانتمائه إلى أسرته ومجتمعه
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  :المعاملة الوالدية بأسالي: ثالثاً
  :تمهيد

خصيتهم، أساليب المعاملة الوالدية التي تتبعها األسرة تجاه األبناء ذات أثر كبير في تكوين ش تعد
وبنائهم النفسي فبقدر ما تكون أساليب المعاملة الوالدية سوية، يكون سـواء شخصـية األبنـاء فـي     

   .المستقبل، والعكس صحيح
التي يتلقاها األبناء ذات عالقة  ةالمعاملة الوالديبأن ) ٢٠٠٧(ويؤكد ذلك ما ذكره البشر والقعشان

 ،وتوافقهم النفسي واالجتمـاعي فـي المسـتقبل   وثيقة بما ستكون عليه شخصياتهم وسلوكهم وقيمهم 
يجابية وإما أن إوإدراك األبناء للمعاملة الوالدية التي يستخدمها اآلباء في التعامل معهم، إما أن تكون 

تكون سلبية، ويعزى إليها مستوى الصحة النفسية الذي يمكن أن يشكل شخصياتهم بوصفهم راشـدين  
  ).٤٢ :٢٠٠٧البشر والقعشان،(في المستقبل

بتوافقه الشخصـي واالجتمـاعي، واسـتقراره     رتباطاًا إن إدراك االبن لسلوك والديه يعد أكثر
النفسي وتحقيقه لذاته، وهذه الحقيقة تتمشى مع معطيات الصحة النفسية، التي تؤكد دائماً بأن التنظـيم  

   ).١٤٨: ٢٠٠٠الخالدي، (بمدركاته الشخصية السيكولوجي للفرد يتأثر دائماً
ل النمـو النفسـي الكلـي    تلعب ردود فعل الوالدين واتجاهاتهما دوراً بالغ األهمية في تشكي كما

على ثقـة الشـخص المعـوق بذاتـه      - ق، ولعل أكثر ردود الفعل واالتجاهات سلبيةللشخص المعا
رفضه وعدم قبوله من جهـة ثانيـة،    أوهي قيام الوالدين بالحماية الزائدة له من جهة  - واستقالليته

ولقد أجمعـت نتـائج   . ذاتها اإلعاقةمن  قد يكون أثرهما السلبي أكثر سوءالحماية الزائدة والرفض ف
قين، فاإلعاقة شكالت الرئيسية لدى األشخاص المعاالعديد من الدراسات على أن االعتمادية إحدى الم

مـاعي  االجت –تنطوي على تحديات خاصة على صـعيد التكيـف النفسـي     بحد ذاتها تفرض قيوداً
تبنـي أدوار   إلـى األمر الـذي يـدفع بهـم     ،لألشخاص المعوقين للمهارات الالزمة لألداء المستقل

  ).١٦٨-١٦٧: ١٩٩٨الخطيب، (سلبية
وألهمية أساليب المعاملة الوالدية حظيت باهتمام الباحثين منذ عهد بعيد، حيـث كـان االهتمـام    

، وبعد ظهور االتجاه الظـاهراتي تحـول   )٢ :١٩٩٨اإلرياني،(منصباً على تناول وجهات نظر اآلباء
االهتمام إلى معرفة وجهات نظر األبناء أنفسهم حول أساليب المعاملة الوالدية التي يتلقونها من قبـل  
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الوالدين، ألن المهم هو ما يدركه االبن في معاملة والديه له، وليس المهم ما يقصـده الوالـدان فـي    
  .معاملتهما لالبن

قد اعتمدت فـي قيـاس    -التي اطلع عليها الباحث  -ظرية والبحوث السابقة وبما أن األطر الن
فإن الباحث يتبنى هذا االتجاه، وذلـك   -الذي ذكر سابقاً -أساليب المعاملة الوالدية على االتجاه األخير

  .وليس من خالل استجابات الوالدين األبناءنظراً ألهمية قياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها 

 :أنواع أساليب المعاملة الوالدية
تتنوع أساليب المعاملة الوالدية ما بين ايجابية وسلبية، ففي حالة األساليب االيجابية يستخدم 
الوالدان أساليب كالتقبل، والديمقراطية، والتسامح، وغيرها، وبالتالي تنعكس على بناء شخصية االبن 

واثقاً من نفسه، متزناً، قادراً على االندماج مع األسرة  إيجابياً فيتمتع بصحة نفسية جيدة، حيث يكون
  .والمجتمع وتكوين عالقات اجتماعية طيبة

: مثـل خاطئة في معاملة األبناء  أساليباستخدام  إلىيلجأ اآلباء واألمهات في أحوال كثيرة وقد 
ـ اإلهمال الزائد أوالدالل المفرط  أوالحماية الزائدة  إذا كـان هـذا حـال    ، أو إثارة مشاعر النقص، ف

ويصـاحب ذلـك    ةسينشأ على الخوف وعدم قدرته على تحمل المسؤولي االبنن إفالمعاملة الوالدية، 
  . )٤٧: ١٩٩٩الداهري والعبيدي، (القلق وتغلب عليه النظرة المتشائمة ويعاني من االغتراب

يب المعاملـة  ناولت أسـال ومن خالل مراجعة الباحث لألطر النظرية وللدراسات السابقة التي ت
  :لمعاقين سمعياً توصل إلى عدد من األساليب هيالوالدية ل

 Rejection:الرفض .١

يتمثل الرفض في شعور االبن بأنه غير مقبول من والديه، ولهذا فـإن أفكـاره وتصـرفاته ال    
تعجبهما، ويتجنبان التعامل معه، ويسرعان إلى الغضب منه أو إلى عقابه، ويكثران الشكوى مـن  

أنه يعامل من الوالـدين كمـا لـو كـان شخصـاً       االبنمله، وفي أخص الحاالت يشعر كل ما يع
  )١٥٤: ٢٠٠٦منصور،(غريباًَ

ويؤدي إتباع الرفض لالبن، إلى صعوبة بناء شخصية مستقلة لديه، وقد يعاني مـن  الشـعور   
ـ   ة، بالنقص، وبالتالي يرفض السلطة الوالدية وينسحب شعوره هذا إلى معارضة السـلطة الخارجي

  ).٢٢٤: ٢٠٠٣الشربيني وصادق، (وغالباً ما يصبح متمرداً ومتسلطاً عليها في المستقبل
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إلى أن هذا األسلوب يشعر االبن بعدم تقبل والديه له، ويحبط حاجتـه  ) ١٩٩٧(ويشير عويدات
  ).٨٥: ١٩٩٧عويدات، (إلى الحب، مما يؤدي به ألن يكون عدوانياً وغير متوافق مع الحياة 

الوالدي ال تكون محصلته سوى فرد يعاني من سوء التوافق وعدم االتزان االنفعالي، فالرفض 
وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية جيدة ، بل يؤدي إلى شخصية مترددة قلقة تعاني مـن  

  ).٢٤: ٢٠٠٢الخريبي، (، ترفض التعامل مع المجتمع وتشعر بالعزلة واالنطواءءالخجل واالنطوا
لرفض يأتي أسلوب التقبل، حيث يتسم هذا األسلوب بالـدفء والتقبـل والتسـامح    وفي مقابل ا

الوالدي، وبالتالي يؤدي إلـى نمـط مـن الشخصـية تتسـم باالجتماعيـة والنشـاط والمـرح         
  ).٤٠: ١٩٩٢العطار، (والتفاؤل

 ه، فإذا كانتق يلعب دوراً في حياتيعيش فيه المعاومما ال شك فيه أن الوسط االجتماعي الذي 
اسـتغاللها   التـي يمكـن  ق باعتباره فرداً فيها له إمكاناته وقدراته واستعداداته األسرة متقبلة للمعا

مجتمعـه،  ويتقبل ذاته س، فنفسية المعاقينعكس بصورة موجبة على سن ذلك بطريقة صحيحة، فإ
  ).١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٢القزاز وشومان،(إيجابياً وفعاالً في هذا المجتمعيحاول أن يكون سو

أن أسلوب الرفض يتمثل في إدراك المعـاق سـمعياً بـأن والديـه ال     ) ١٩٨٥(ى دسوقيوير
يتقبالنه، وال يبديان مشاعر الود والحب نحوه، وال يلبيان حاجاته إلى جانب شعوره بأنـه عـبء   

وهناك العديد من المواقف الوالدية يدرك المعاق سمعياً مـن خاللهـا أسـلوب    . كبير على األسرة
  :، منهاالرفض الوالدي

 .الشعور بالتباعد بينه وبين والديه نتيجة لعدم وجود لغة حوار مشتركة متبادلة بينهم •
يحاول بعض اآلباء إخضاع أبنائهم لبعض القواعد السلوكية باتخاذ مقاييس تتسـم بالصـرامة    •

 .والقسوة مما يشعر االبن بعدم الحب
تقبـل اآلبـاء إلعاقـة    شعور االبن بأنه عبء على والديه، وقد يرجـع ذلـك إلـى عـدم      •

 ).٢١-٢٠: ٢٠٠٣عبدالرحمن،(أبنائهم
السمعية، بأنهما يتصـفان   اإلعاقةالوالدين الغير متقبلين البنهما ذي ) ١٩٩٥(ويصف الببالوي

باالستياء تجاهه وينزعان إلى التقليل من شأنه ومن قدراته وصفاته الشخصية، وال يهتمان بـه،  
تعزيز عندما يأتي سلوك حسن، كما أنهما ال يعبئان بـه   يأوال يسعدان بصحبته، وال يقدمان له 

كما يتصفان بعدم تقبل كل ما ). ٤١: ١٩٩٥الببالوي، (وال يحترمانه، ويسخران من وجهة نظره
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: ٢٠٠٠علـي،  (أدواته وكذا الرغبة في االبتعاد عنه دائمـاً  أوبصله سواء في احتياجاته  لهيمت 
٤٨.(  

  :المعاق سمعياً كاآلتيلوالدي على ثار الرفض ابعض آ ويلخص الباحث
  .الشعور بأنه شخص غريب داخل األسرة -٢         شعور المعاق سميعاً بأنه غير مقبول لدى والديه -١
  .الشعور بالعدائية تجاه الوالدين -٤.           تكوين شخصية اعتمادية وغير مستقلة-٣
  .التمرد على الوالدين والمجتمع -٦ .         الشعور بالنقص نتيجة المعاملة السلبية -٥
  .ضعف العالقات االجتماعية -٨.            سوء التوافق وعدم االتزان االنفعالي -٧
  .الشعور بعدم االنتماء لألسرة -١٠.                               الخجل واالنطواء-٩

 Overprotection :الحماية الزائدة .٢

والتـدخل فـي كـل     ابنهماعلى حماية  -أحدهما  أو -ينيظهر في هذا األسلوب حرص الوالد
شئونه بما ال يتيح له فرصة اتخاذ القرار المناسب بنفسه، فاألم التي تتبنى اتجاه الحمايـة الزائـدة   

عدم إعطائه الفرصة للتصرف في كثير من أموره، بل تتحمل هي نفسها نيابة  إلىنحو ابنها تعمد 
األمور التي تعتبر من أموره الخاصة، فإذا ما اعتـدى أحـد    عنه كل أموره دون إشراكه حتى في

وقد تظهر مظاهر أخرى لإلفراط في الرعاية خاصة عند اآلباء . أصدقائه عليه قامت بالدفاع عنه
المرض، فيعرضون علـيهم    أوممن يساورهم القلق لدرجة الفزع حول سالمة أبنائهم من الخطر 

صحتهم وقد يتابعون كل حركة من حركاتهم خوفاً من تعرضهم نظاماً معيناً من الطعام خوفاً على 
للخطر وغيرها من مظاهر اإلفراط في الرعاية، ويخلق مثل هذا النمط من التربية شخصاً متردداً 

  .يخشى اقتحام المواقف الجديدة وال يعتمد على نفسه
علم ونجده يلقـي  حرمانه من الفرص التي تساعده على الت إلىيؤدي  االبناإلفراط في حماية ف

ه، وبهذا فإنه يفقد كل إمكانياته بكثير من المسئوليات على اآلخرين وال يستطيع تحمل مسئولية نفس
فشل كبير في نواحي التكيف والتوافق  إلىيتعرض  هنإولذلك ف ،للتعلم والكتساب الخبرات المختلفة

ية واألنانية، وال ينمو لديـه  ، ويتسم أسلوب حياته بالفرد)١٠-٩: ٢٠٠١أحمد و محمد،(االجتماعي
اإلحساس باآلخرين وبالمجتمع، وحين يعتاد على هذا األسلوب فإنه يتوقع من اآلخـرين االمتثـال   

  ).١٣٥: ٢٠٠١ملحم،( لكل ما يرغب فيه
ونبذه، لـذلك تبـدو    االبنوقد يعكس أسلوب الحماية الزائدة مشاعر اآلباء الالشعورية لرفض 

  ).٨٠: ٢٠٠٠الكتاني، (لتعكس قلقهم ومعاناتهم... لقسوةما بين التدليل واأساليبهم التربوية متقلبة 
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لمس ذلك بقصد  أووحديثه ولعبه فيمنعونه من عمل هذا  االبنبعض اآلباء يتدخلون في تفكير و
حمايته، ولكنهم بهذه الحماية الزائدة يفقدونه صفة االستقاللية والمقدرة على االسـتطالع وحسـن   

، فيتوج االبن بسور من العزلة التي تحرمه من تنمية قدراته )٥٣: ١٩٩٩تيم، شعبان و (التصرف
  ).٢٥٤: ١٩٩٨القذافي، ( وزيادة خبراته وتفاعله مع مكونات البيئة

هذه الفرص يؤدي لعجزه وعدم تحمله لمسئولياته كفرد في المستقبل ومواجهة  االبنإن حرمان 
اً يحتاج لما يحتاج إليه العادي مـن إتاحـة فـرص    المعاق سمعيعاب والمواقف االجتماعية، فالص

التعلم واكتشاف بيئته مع مراعاة اختالف طرق التعلم والتوجيه، حيث أن عاهته تجعلـه صـعب   
التكيف اجتماعياً فعلى المحيطين به مساعدته على تحقيق التكيف، ويخطئ من يظن أن ذلك يـتم  

علـى   ةذ أن الحماية الزائدة لها نتائجها الخطيرمن خالل مزيد من الرعاية واإلفراط في الحماية، إ
  ).٢٨: ١٩٩٢عرقوب، ( حتى داخل األسرة مسلوك المعاقين سمعياً، حيث أنها تؤدي إلى انعزاله

اآلباء ال يتوقعون الكثير من أبنائهم المعوقين، فالحماية الزائدة بالنسبة لهـم   نكبيراً م اًإن عدد
خاصـة فـي    للمعوق سمعياً،شكلة حقيقية تعيق النمو النفسي تصبح م يوبالتال ،هي البديل المريح

عندما يشـعرون   أومعرفة األبعاد الطبية والسيكولوجية لإلعاقة  إلىالحاالت التي يفتقر فيها اآلباء 
ابنهم المعـاق بتـوفير الحمايـة     إلىوقد ال يدرك اآلباء أنهم يسيئون . بالذنب بسبب إعاقة أبنائهم

وألن . واقعية ويتبنوا توقعات مالئمـة  اإلرشاد لكي يحددوا أهدافاً إلىبحاجة  الزائدة له ولذلك فهم
فإن اآلباء يقومـون   ،وقت طويل نسبياً إلتمام المهام المختلفة إلىالشخص المعوق كثيراً ما يحتاج 

  ).١٦٦-١٦٥: ١٩٩٨الخطيب، (مبتأدية تلك المهام نيابة عنه
لدية لألبنـاء المعـاقين، فلقـد توصـلت دراسـة       وهناك دراسات عديدة تناولت المعاملة الوا

 اإلعاقـة واآلباء لديهم خوف شديد على أبنـائهم ذوي   األمهاتإلى أن  Kashyap(1986)كاشياب
السمعية ألنهم لن يستطيعوا الزواج وبالتالي ستطول فترة اعتمادهم عليهم، ولذا يبالغون في حماية 

  ).٤٤ :١٩٩٥الببالوي،(السمعية اإلعاقةأبنائهم ذوي 
الخاطئة والمتمثلـة بتقـديم الحمايـة الزائـدة      المعاملة الوالدية أساليبن أ)٢٠٠١(ويرى العزة

بحيـث يصـبح اعتماديـاً علـى      ،للمعوق سمعياً تلعب دوراً فـي مسـتوى نمـوه االجتمـاعي    
  ).٥٢: ٢٠٠١العزة، (اآلخرين
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إال أنها اتجاه سلبي حبة مغلفة بالمالرغم من أن الحماية الزائدة بنه أ) ٢٠٠٣(ويرى عبدالرحمن
فاآلباء واألمهات الذين يبـالغون فـي    ؛وغير مرغوب فيه ألنه خليط بين التشدد والحنان والعطف

، وربما يكون يهم، وينزعون منهم ثقتهم بأنفسهمالعتماد علل همالمعاقين سمعياً يدفعون أبنائهمحماية 
  ).٢٢: ٢٠٠٣من، عبدالرح(السمعية اإلعاقةخطر من أهذا في حد ذاته إعاقة 

الباحثين بأن أسلوب الحماية الزائدة فـي  قبل  أن هناك إجماع كبير من يتضح للباحثمما سبق 
المعاملة الوالدية يشكل خطراً كبيراً على شخصية المعاق سمعياً، حيث وصفه البعض بأنه أخطـر  

ق سـمعياً، وجعلـه   السمعية ذاتها، لما لهذا األسلوب من أثر كبير في شخصية المعـا  اإلعاقةمن 
يعيش في قوقعة الوالدين الذين ال يسمحان له أن يشق طريقه بنفسه في هذه الحياة، األمـر الـذي   

  .يجعله غريباً عن ذاته وعن مجتمعه
 : Arousing Inferiorityأسلوب إثارة الشعور بالنقص .٣

ارة مشاعر الـذنب  واستث األبناءيتمثل هذا األسلوب في استخدام اآلباء ألساليب من شأنها تأنيب 
، مما )٣٤٨: ٢٠٠٣عبدالحافظ،(لديهم، والتقليل من شأن كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات
أسـاليب التأنيـب، والتـوبيخ،    : يشعرهم بالضيق، واأللم، والشعور بـالنقص والدونيـة، مثـل   

  ).١٢: ٢٠٠٥، ةحمز(واللوم
، وأنـه أقـل فاعليـة مـن     )غير كفء(لمعاق على أنه فرد عاجزا إلىما نظرت األسرة فإذا 

، فيكره ذاته ومجتمعه وتنتابه عليه سلباً ن ذلك ينعكسإاآلخرين، ومن ثم أقل تقبالً لدى المجتمع، ف
ويشعر بأنه أقل مـن  ) ١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٢القزاز وشومان،(معمشاعر الدونية وينسحب من المجت

  ).٦٠: ٢٠٠٥عمر، (غيره ويفقد الثقة بالنفس
ة مـن التصـرفات   يبنى ثقته بنفسه واعتماده عليها من خالل سلسـل  وهكذا فإن المعاق سمعياً

، والديه ومن اآلخرين المحيطين بـه  التي يتلقى على أثرها القبول والتشجيع منواألفعال الناجحة 
وعلى العكس من ذلك عندما يقوم بعمل سلسلة من التصرفات واألفعال الخاطئة التي قد تؤدى إلى 

 وبالتـالي ، لذات واإلحباطل والديه أو اآلخرين حوله فيشعر بفقدان الثقة باالعقاب أو التأنيب من قب
يعرضـه للشـعور   سو، في تصرفاته ومحاوالته المستقبليةفقدان الثقة سيقلل من فرص نجاحه  فإن

    ).٤٣: ١٩٩٥الببالوي،(بالنقص والدونية 
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ة من الفشل فـي أداء  أن المعاق سمعياً تؤدي إعاقته إلى نسبة كبير) ٢٠٠٣(ويرى عبدالرحمن
دائمـي   أوبعض المهام وهذا الفشل يكون مثبطاً لعزيمته خاصة إذا كان الوالدين قليلـي الصـبر   

فإذا لم يشعر بالقدرة على االنجاز فإن هذا الشـعور سـيؤدي إلـى تنميـة     ...االنتقاص لتصرفاته
  ).٢٤: ٢٠٠٣عبدالرحمن، (مشاعر النقص وعدم الكفاءة لديه

ارة الشعور بالنقص يخلق عدداً من االضطرابات والمشكالت النفسـية لـدى   وبما أن أسلوب إث
األشخاص العاديين الذين ال يعانون من نقص حسي واضح؛ فإن الباحث يرى أن هـذا األسـلوب   

المعاقين سمعياً، ذلك ألنهم ليسوا ذوي نقص سمعي فحسب، بل لما  األبناءأكثر تأثيراً في شخصية 
عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين بشكل كبير، وضـيق دائـرة   :من يخلقه هذا النقص السمعي

العالقات  والتفاعالت االجتماعية، وغيرها، لذا ينبغي على الوالدين تجنب إثارة مشـاعر الـنقص   
لدى أبنائهم المعاقين سمعياً قدر اإلمكان، وعليهم البحـث عـن الجوانـب والصـفات االيجابيـة      

سمعياً أن يتغلب على مشاعر النقص لديه، ومن ثم إحساسه بأنـه   وتعزيزها حتى يستطيع المعاق
فرد مقبول ومرغوب فيه بالدرجة األولى من قبل والديه، األمر الذي يجعله يشعر بانتمائـه إلـى   

  .أسرته ومن ثم إلى مجتمعة وبأنه ليس عضواً غريباً عنهم
 :Discrimination:أسلوب التفرقة .٤

 أوالتفرقة بين األوالد في المعاملة وعدم المساواة بينهم بسـبب الجـنس    إلىيلجأ بعض اآلباء 
النفسـية، حيـث    صحتهم إلىي سبب آخر، وهذا األسلوب يسيء أل أوالترتيب الميالدي  أوالسن 

شـعبان  (يزرع الحقد في نفس المغلوب على أمره ويجعل من المدلل إنساناً أنانياً مغروراً ومتسلطاً
  ).٥٤-٥٣: ١٩٩٩وتيم، 

المعاق سمعياً  واالبنوجود التفرقة إلى انقطاع خط االتصال بين الوالدين ) ١٩٩٠(ويعزو سعيد
، ونظـراً الخـتالف السـلوك    المعاق سـمعياً دم إتقان الوالدين للغة اإلشارة التي يجيدها بسبب ع

األسري بين المعاق سمعياً وعاديي السمع من حيث تفاعل الوالدين مع األخير بتلقائيـة وسـهولة،   
ن ذلك يشعر المعـاق سـمعياً بأنـه غريـب بـين أهلـه ويتملكـه الحقـد والكراهيـة مـن           إف

  ).٥١: ٢٠٠٠علي،(إخوته

المعاقين األبناء السامعين والتفرقة في معاملة الوالدين بين  Hindly) 1997(هيندلي  كما يعزو
  ).Hindly, 1997: 101 (سمعياً إلى االختالفات بينهم من حيث استعمال اللغة وطرق التواصل
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ي أف، ينمعاأكثر حساسية ألسلوب التفرقة من الس يمكن أن يكونوهكذا فإن المعاق سمعياً 
خاصة عندما بيجعله يشعر بالغيرة منهم وأحياناً الحقد عليهم وه تفضيل لألخوة اآلخرين على حساب

  ).٤٦: ١٩٩٥الببالوي، (ألم به تشعره هذه التفرقة باإلعاقة والقصور الذي

أن وجود معاق سمعياً في األسرة يؤثر على عالقة الوالدين باألبناء ) ٢٠٠٣(ويرى عبدالرحمن
 أوالدان قد ينغمسان في مشاكل المعاق سمعياً متجاهالن احتياجات األبناء اآلخـرين  اآلخرين، فالو

ويـؤدي شـعور   . قد يحدث العكس مما يؤدي إلى اضطراب العالقات بين اإلخوة داخل األسـرة 
المعاق سمعياً بالتفرقة إلى إنماء الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس، ويترتب عليه أيضاً تكوين 

  ).٢٥: ٢٠٠٣عبدالرحمن، (تزنة مليئة بالغضب والغيرة تجاه اآلخرينشخصية غير م

أن المعاقين سمعياً أكثر حساسية ألسلوب التفرقة في المعاملة الوالدية، ذلك ألنهم   يبدو مما تقدم
يستطيعون قراءة مالمح وجه الوالدين وإدراك ما إذا كانوا يعاملونهم كإخوانهم أم ال، سواء أكانت 

في المعاملة حسية، كتمييز االبن العادي بإعطائه بعض األشـياء الماديـة، أو كانـت     هذه التفرقة
االستحسان، ألن هـذه ميـزة    أوالعطف  أوالتفرقة معنوية، كتمييز االبن العادي بنوع من الحنان 

يتمتع بها المعاق سمعياً والناتجة عن عدم مقدرته على التواصل الشفوي، فيلجأ إلى تعويضها عن 
التواصل الجسدي، لذا ينبغي على الوالدين أخذ هذا الجانب بعين االعتبـار عنـد معاملـة    طريق 

  . أبنائهم العاديين بشكل عام، والمعاقين سمعياً بشكل خاص

 : Authoritarianismأسلوب التسلط  .٥

، وفرض الطاعـة  االبنالمبالغة في الشدة دون االهتمام بحاجات ورغبات : يقصد باتجاه التسلط
الكتـاني،  (الشرح والتفسير أساليبقسرية كالتهديد والعقاب الجسمي، أكثر من  أساليبدة على المعتم
٨١: ٢٠٠٠.(  

لرأيه على االبن، ويتضمن ذلك الوقوف أمام  األب أو األمكما يتمثل أسلوب التسلط في فرض 
و كانت منعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ول أورغباته التلقائية 

كالهما في سبيل ذلك أساليب تتراوح ما بين الخشونة  أومشروعة، وقد يستخدم أحد الوالدين 
الحرمان أو غير ذلك، ولكن النتيجة هي فرض  أوالضرب  أووالنعومة، كاستخدام ألوان التهديد 

  ).٢٧-٢٦: ١٩٩٤مصيلحي،(اللين أوالرأي سواء تم ذلك باستخدام العنف 
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  :المبادئ التي يقوم عليها السلوك التسلطي في) ٢٢٤: ٢٠٠١ب،وطفة وشها( ويحدد
 .مبدأ العنف بأشكاله المختلفة الرمزية والنفسية والمادية •
ويتمثل ذلك بحواجز نفسـية وتربويـة   . مبدأ المجافاة االنفعالية والعاطفية بين اآلباء واألبناء •

 .كبيرة بين أفراد األسرة الواحدة
توجيه انتقاداتهم، وإن حدث ذلـك فـإن هـذه     أورة بإبداء آرائهم ال يسمح لألبناء داخل األس •

  .اآلراء واالنتقادات قد تكون مصدر سخرية وعقاب لهم
إلى أن االبن يدرك معاملة والديه التسلطية، بأنهما يقيدان حركتـه، وال  ) ١٩٨٩(ويشير كفافي

رية التعبير عن نفسه، وعن يعطيانه الحرية الكافية ليعبر عن نشاطه كما يريد، وال يسمحان له بح
مشاعره، ويدرك أن والديه يعمدان إلى رسم خطوط محددة لـيس لـه أن يتخطاهـا، وعليـه أن     

  ).١٠٩: ١٩٨٩كفافي،(يتصرف وأن يسلك كما يريد الوالدان
وطفـة،  ( إن األساليب التسلطية تؤدي بصورة عامة إلى هدم الشخصية اإلنسانية واغترابهـا 

أن ما يصاحبها من عقاب يؤدي إلى إعاقـة االتصـال   ) ١٩٩٩(يتويضيف الخو). ٢٥٤: ١٩٩٨
الخويـت،  (االجتماعي باآلخرين، وقد يميل الفرد إلى العزلة واالنسحاب من الحيـاة االجتماعيـة  

  ).٤٢: ١٩٩٢العطار، (، ويتسم بالتشاؤم وعدم الثقة بالنفس ويشوب سلوكه الحذر)٢٦: ١٩٩٩
ية في التربية تؤدي إلى بناء شخصيات انطوائية، أن األساليب التسلط) ٢٠٠٣(ويضيف خليفة

توجه عدوانها نحو ذاتها، كما يترتب على اإلفراط في استخدام التسلط بنـاء شخصـية متمـردة    
خارجة على قواعد السلوك، وعلى كل قانون وسلطة طلباً لتعجيز مكونات القهر والمعاناة الناجمة 

  ).١٢٣ :٢٠٠٣خليفة، ( عما تعرضت له من ضروب القسوة
أنه إذا كانت هذه اآلثار تشكل خطراً على شخصية األبناء العـاديين،  ) ١٩٩٢(ويرى عرقوب

غير العاديين ومنهم المعاقين سمعياً، إذ أنهـم   األطفالفإنها سوف تشكل خطراً أكبر على شخصية 
مـا  يميلون بسبب عاهتهم إلى االنسحاب من المجتمع، ويعانون من صعوبة التكيف مع اآلخرين، م

يؤدي إلى ظهور الكثير من صور االنحراف السلوكي لديهم، وحين يمارس معهم أسلوب التسـلط  
عالجهـا بسـبب طبيعـة     أووالقسوة فإن ذلك يؤدي إلى نتائج أكثر خطورة، يصعب التحكم فيها 

  ).٢٨: ١٩٩٢عرقوب، (عاهتهم
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ياً، تجعـل مـنهم أفـراداً    أن المعاملة الوالدية التسلطية لألبناء المعاقين سـمع  ويرى الباحث
 أومستسلمين خاضعين، مطيعين ومنفذين لألوامر التي يتلقونها، ليس لديهم الجرأة على اعتراضها 

ون الوحدة النفسية، واالبتعاد عن السـلطة الوالديـة،   ؤثرإبداء آرائهم حولها، األمر الذي يجعلهم ي
تتملكهم رغبة جامحة في التمـرد  يشعرون بأنهم غرباء عن أسرهم وعن مجتمعهم، وقد  وبالتالي

على الوالدين وكسر قيود سلطتهم، وقد تتطور هذه الرغبة إلى تمرد فعلي على السلطة الوالدية أو 
  .سلطة المجتمع

 :Negligenceأسلوب اإلهمال .٦
دون تشـجيع   م، وتـركه األبنـاء يتمثل أسلوب اإلهمال في تجنـب اآلبـاء التفاعـل مـع     

ن محاسـبة علـى السـلوك غيـر المرغـوب فيـه، ودونمـا        على السلوك المرغوب فيه، ودو
ـ  ممـا ينبغـي علـيه    إلـى  أوبـه   واما يجب أن يقوم إلىتوجيه  : ٢٠٠٠الكتـاني،  (وهأن يتجنب

هذا اإلهمال من قبل الوالدين يؤدي إلى شـعور األبنـاء بـالقلق واالغتـراب والخـوف      ، و)٧٩
، ويتمثـل هـذا االتجـاه مـن     )٧٤: ٢٠٠٣موسـى، (الدائم مما يؤثر على نموهم النفسي وتكيفهم

 وعدم تحقيق األمـن والرعايـة والحنـان، فيشـب ويصـبح      االبنوجهة نظر فروم في إهمال 
كاً، غير آمن، ويتضـح أسـلوب حياتـه مـن خـالل تعاملـه       راشداً حاقداً، جاف الوجدان، شا

  ).١٣٥: ٢٠٠١ملحم،( مع اآلخرين في الالاجتماعية، والالانتماء، واألنانية
ال والديـه لـه مـن خـالل     أن المعاق سمعياً يدرك أسلوب إهم) ٢٠٠٣(رحمنعبدالويرى 
يجابيـة؟  إه، حيث أنهما يهمالنه فال يعرف مشاعرهم نحوه بالضبط، هل هي سـلبية أم  معاملتهم ل

و اســتهجان هــل همــا مؤيــدان لــه أم معارضــان؟ فهــو ال يجــد استحســان لتصــرفاته أ
  .)٢٢: ٢٠٠٣عبدالرحمن،(لها

وبخاصـة   -أن أسلوب إهمال األبناء يؤثر فـي انحـراف سـلوكهم   ) ٢٠٠٥(ويضيف سالم
سـالم،  (باإلضافة إلى فساد خلقهم، وظهور بعض االضطرابات السيكوباتية لديهم -المعاقين سمعياً

٢٢، ٢٠٠٥.(  
أن أسلوب إهمال المعاقين سمعياً من قبل والديهم يتمثل في إهمـالهم تربويـاً،    ويرى الباحث

ونفسياً، ومهنياً، وقد يكون هذا اإلهمال نتيجة افتقار الوالـدين إلـى وسـيلة     وصحياً، واجتماعياً،
التواصل مع ابنهم المعاقين سمعياً، أو نتيجة جهلهم بقدراته، والنظر إليه على أنه فـرد عـاجز ال   
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جهـداً ضـائعاً،    -من وجهة نظـر الوالـدين   -االهتمام ألن االهتمام به يعتبر أويستحق الرعاية 
يوجهون اهتماماتهم صوب أبنائهم السامعين باعتبارهم األعلـى قـدرة، وعنـدما يـدرك     وبالتالي 

يشعر بالسخط ومن ثم يتمرد ويرفض السلطة الوالدية ويشعر   نالمعاق سمعياً إهمال والديه، إما أ
بالحقد والكراهة تجاه إخوته، أو أنه قد يخضع لألمر الواقع، ويعيش في إطار هذا اإلهمال،  يشعر 

 .م انتمائه إلى أسرته، وبأنه شخص غريب عنها، وغير مرغوب فيهبعد
 :Crueltyأسلوب القسوة  .٧

 األبنـاء التي يتبعها اآلباء لضبط سـلوكيات   السلوكياتيعبر أسلوب القسوة عن مجموعة من 
الصفع والضـرب، أي كـل مـا    يتضمن العقاب الجسمي ، و)بالنسبة لآلباء( غير المرغوبة فيها

الحرمان، وقد تصل شـدة   أواأللم الجسمي، وقد يكون مصحوباً بالتهديد اللفظي  إثارة إلىيؤدي 
  .)٧٧: ٢٠٠٠الكتاني، (وإيذائه االبنالعقاب لدرجة إساءة معاملة 

بقسوة من قبل الوالدين أصبحوا  عوقبواأن األبناء الذين  Bordizinsky& et alويذكر 
الذكور الذين تمت ممارسة القسوة  األبناءمن  توقعالمدوانيين مع غيرهم وأيضاً مع المعلمين، وع

عند عقابهم أن يصبحوا منحرفين أو لهم سلوكيات مضادة لمجتمعهم حينما ينخرطون في 
فمع القسوة قد ينطوي الطفل على نفسه وينسحب ).٢٢١: ٢٠٠٣الشربيني و صادق،(المراهقة

بالذنب وكره السلطة والعدائية  من المواقف االجتماعية ويتولد لديه شعور بالنقص وشعور حاد
  .)٢٢٥: ٢٠٠٣الشربيني و صادق،(مع اآلخرين

أن أسلوب القسوة يسبب شعور حرمان االبن من الحب واألمن، ) ٢٠٠٣(ويضيف عبدالرحمن
والطمأنينة، وهي عناصر أساسية للشخصية السوية لالبن المعاق، كما أن القسـوة تـؤدي إلـى    

  ).٢٤: ٢٠٠٣بدالرحمن، ع(تدعيم النزعات العدوانية لديه
نوع العقاب، ودرجـة  : إن العقاب كأسلوب من أساليب التربية تأتي خطورته من ناحيتين هما

العقاب، فأما من حيث درجة العقاب فهناك كثيراً من اآلباء يستخدم العقاب البدني الشديد إليقـاع  
حية نوع العقاب، يميـل  خطأ معين، أما من نا أواأللم واألذى على االبن كرد فعل لسلوك معين 

البعض إليقاع العقاب النفسي على االبن، وهذين النمطين لهما كثيراً من اآلثـار السـلبية علـى    
  ).٢٤، ٢٠٠٣عبدالرحمن، (التكوين النفسي للمعاق سمعياً

مـن   اًذلـك ألن كثيـر  ، ة والديه من عاديي السمعقد يكون المعاق سمعياً أكثر شعورا بقسوف
ولذا يكـون عقـاب   ، وماذا تعنى، منها اًيفرضها والداه عليه ال يفهم كثيرالتي  األوامر والنواهي
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، والظلم مما يؤثر على نفسية الطفـل فيه شعور باإلجحاف  -نتيجة مخالفة تلك األوامر -والديه
فالقسوة الشديدة تؤدى إلى تقوية النواحي الهدامة في الضمير وكـذا إضـعاف الـذات وتـأخير     

حساسة لكـل أمـر   على درجة كبيرة من الحساسية المرضية بما يجعلها نضجها وخلق شخصية 
  ).٤٧: ١٩٩٥الببالوي، (حتى لو كان بسيطاً

أن ممارسة أسلوب القسوة مع األبناء المعاقين سمعياً يؤدي إلى إحدى أمـرين،   ويرى الباحث
منحـرفين   -لـديهم الذين عوملوا بقسوة من قبل وا –إما أن يصبح المعاقين سمعياَ : األمر األول

ويواجهون المجتمع بسلوكيات مضادة له، لعل أبرزها السلوك العدواني الشائع لدى هـذه الفئـة،   
من المجتمـع، وذلـك فـي     أووالذي يأتي كرد فعل لما يتعرض له من قسوة سواء من الوالدين 

مع علـى  نظر له المجتيجب أن ال ين بأنه شخص يبات ذاته لآلخرثمحاولة من المعاق سمعياً إل
فقد يلجأ المعاق سمعياً نتيجة القسـوة  : انيثتعلق باألمر اليما يأما ف. عاجز أوأنه شخص ناقص 

م يختل شـعوره بهويتـه   ثالعزلة االجتماعية واالنطواء ومن ؤثر ي إلى االنسحاب من المجتمع و
  .وبالتالي يدخل في دائرة االغتراب النفسي

 :العوامل المؤثرة في المعاملة الوالدية
العديد من الدراسـات   أشارت ، فقدعدد العوامل التي تؤثر في أساليب معاملة الوالدين لألبناءتت

، )٢٠٠٢(والمتغيـرات، حيـث اتفقـت دراسـات كـل مـن الخريبـي        العوامل إلى عدد من تلك
أن أهم المتغيرات التي تؤثر فـي أسـاليب   على ) ٢٠٠٧(، وعلي)٢٠٠٦(، وشحاتة)٢٠٠٥(وسالم

المستوى التعليمي للوالـدين، المسـتوى االجتمـاعي والثقـافي     : تتمثل في ألبنائهم معاملة الوالدين
شخصـية  ): ٢٠٠٥(لألسرة، جنس الطفل، حجم األسرة، الترتيب الميالدي، وأضافت دراسة سـالم 

 أومرضـه   أوصـحة الطفـل   : متغيرات أخرى مثل) ٢٠٠٦(الوالدين، بينما أضافت دراسة شحاتة
  .إعاقته

لت إليه هذه الدراسات، يرى الباحث أن أهم العوامل التي تؤثر في أسـاليب  ومن خالل ما توص
  :معاملة الوالدين ألبنائهم المعاقين سمعياً تتمثل باآلتي

 :إعاقته أومرضه  أو االبنصحة  -١
ن ومـدى إعاقتـه تجعـل الوالـدان يتخـذا      وصحته وسـالمته  لالبن تكوين الجسديالإن 

 فــاالبن). ٢١٧: ٢٠٠٣الشــربيني وصــادق،(هتوجهــات معينــة نحــو تنشــئته أو معاملتــ
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ـ    أوالمريض   أوعـن مرضـه    هالمعاق يحظى باهتمام زائد من الوالـدين كمحاولـة لتعويض
شـاعر الخجـل،   معـاق أن تنتـابهم م   أومـريض   ابـن إعاقته، ويمكن للوالدين اللذين لهـم  

التـي   مرضـه مـن العوامـل    أو االبـن ، وبالتـالي فإعاقـة   همرض أو والقلق، وإنكار إعاقته
  ).٣٤: ٢٠٠٦شحاتة، ( تؤثر على أسلوب معاملة والديه له

وتلعب ردود فعل الوالدين واتجاهاتهما دوراً بالغ األهمية في تشكيل النمـو النفسـي الكلـي    
للشخص المعاق، ولعل أكثر ردود الفعل واالتجاهات سلبية على ثقة الشـخص المعـوق بذاتـه    

رفضه وعـدم قبولـه مـن جهـة      أوة الزائدة له من جهة بالحماي نواستقالليته هي قيام الوالدي
  ). ١٦٧: ١٩٩٨الخطيب،(ثانية

 :المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة -٢
تؤدي الطبقة االجتماعية دوراً هاماً في تحديد أساليب التنشئة االجتماعيـة التـي تتبعهـا    

د أساليب المعاملة الوالدية األسرة مع أبنائها، إذ ترتبط كل طبقة اجتماعية بقيم وثقافة معينة تحد
  ).  ٣٦: ٢٠٠٥سالم،(األبناءالتي يتبعها الوالدان مع 

إلـى وجـود عالقـة بـين الوضـع االجتمـاعي       ) ١٩٩٣(وتشير دراسـة الشـندويلي  
واالقتصادي لألسرة وأساليب المعاملـة الوالديـة، فهـدف آبـاء المسـتويات العليـا هـو        

األحيـان خبـرات االبـن وقدراتـه     حصول أبنائهم على مركز مرموق، ولكن في بعـض  
ال تمكنه من الوصول إلى هـدف والديـه ممـا يـؤدي إلـى فقـد الثقـة بينهمـا ونشـوء          

  ).٤٠: ٢٠٠٧حنان أبو العينين، ( الصراع بين االبن ووالديه
ومما ال شك فيه أن دخل األسرة المرتفـع يسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي رعايـة االبـن        

إلنفاق عليـه بسـخاء وإلمكانيـة تغطيـة كافـة التكـاليف       غير العادي فيها وذلك إلمكانية ا
التي تتطلبها هذه الرعاية مهما تكن الفترة الزمنية التـي تسـتغرقها، أمـا األسـرة الفقيـرة      

ضـيق  أذات الدخل المحدود فإنها لن تتمكن من مسـاعدة ابنهمـا غيـر العـادي إال فـي      
ر علـى رعايـة األسـرة لالبـن     الحدود، ومن ثم، فإن الحالة االقتصادية االجتماعيـة تـؤث  

  ).١٧٩-١٧٨: عزب، ب ت(غير العادي
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 :المستوى التعليمي والثقافي للوالدين -٣
يؤثر المستوى التعليمي والثقافي في عملية التنشئة وعلى أساليب المعاملة التي يسـتخدمها  

همـا  الوالدان في معاملة أبنائهم، ذلك أن مستوى ثقافة الوالـدين يجعلهمـا يوظفـان معلومات   
  ). ٣٧: ٢٠٠٥سالم،(ومعارفهما في أساليب معاملة أبنائهم حسب مراحل نموهم

إلى نتائج عدد مـن الدراسـات التـي بينـت أن اآلبـاء األقـل       ) ٢٠٠٠(وتشير الكتاني
تعليماً أكثر ميالً الستخدام أسـاليب القسـوة واإلهمـال، وأقـل مـيالً السـتخدام أسـاليب        

  ).٨٥: ٢٠٠٠ي، الكتان( الشرح والتفسير مع أبنائهم
 :جنس الطفل -٤

يختلف تعامل الوالدين مع أبنـائهم تبعـاً الخـتالف جنسـهم ويكـون لـه أثـره فـي         
ويتعامـل اآلبـاء   . المعاملة الوالدية االجتماعية التي تحدد مسار النمـو االجتمـاعي لالبـن   

بطرق مختلفة حسب جنس االبن مدعمين بذلك أنماط السلوك المقبولـة فيمـا يتعلـق بكـل     
 سواالعتمـاد علـى الـنف    زجنسين، إذ يعلـق اآلبـاء أهميـة كبـرى علـى االنجـا      من ال

والضبط االنفعالي واالضطالع بالمسئولية بالنسبة للبنـين، كمـا تقـل الضـغوط الوالديـة      
  ).٣٢: ٢٠٠٢الخريبي،( بالنسبة للبنات فيما يتعلق باالنجاز واالعتماد على النفس

ن جنس االبن يعد من العوامـل المهمـة   إلى أ) ٢٠٠٦(ويشير كل من الشربيني وصادق
الذكور أنهم يعاقبون أكثـر،   األبناءوالمؤثرة في المعاملة الوالدية، ففي الوقت الذي يشعر فيه 

ترى البنات أن أمهاتهن تراعيهن بدرجة أعلى، ونجد أيضاً في بعـض المجتمعـات العربيـة    
خرة وما بعدها، وينعكس ذلـك  وبخاصة قرب الطفولة المتأ اإلناثمكانة الذكور الواضحة عن 

على النمو النفسي لألبناء وتكوين شخصياتهم، فيتوقع من كـل فـرد تبعـاً لجنسـه سـلوكاً      
  ).٢٣-٢٢: ٢٠٠٧علي، (واتجاهات وخصائص معينة

وبما أن هذه التفرقة في المعاملـة وفقـاً لمتغيـر الجـنس بالنسـبة لألبنـاء العـاديين،        
  .ثاإلناخاصة إذا كان المعاق سمعياً من  !؟ فكيف سيكون حال والدي المعاق سمعياً
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 :النظريات المفسرة للمعاملة الوالدية
الوالدين في بناء شخصيات أبنائهم، واختلفت وجهات تعددت النظريات النفسية في تفسيراتها لدور 

االجتماعيـة   نظر العلماء باختالف المدارس التي ينتمون إليها، إال أنهم اتفقوا جميعاً على دور التنشئة
  :ومن تلك النظريات ،األبناءفي تكوين شخصية 

  Analysis theory :نظرية التحليل النفسي
ألهو، واألنا، واألنا األعلـى، ويعنـي أن   : يميز فرويد في الشخصية اإلنسانية ثالثة مستويات هي

لوسـائل التـي   الهو كيان أعمى يموج بالطاقة والحيوية ويندفع نحو إشباع ذاته وهو ال يميز بـين ا 
اجتماعياً؛ ألنه كتلة لبيدية متفجرة بـالغرائز األوليـة    أوتشبعه، فهو ال يأخذ طابعاً أخالقياً  أوترضيه 

والدوافع، أما عن األنا فهي أكثر المراحل أهمية في نمو الشخصية، فاألنا يعني الجانب الذي يحـافظ  
ألعلى، فهو الضـمير األخالقـي فـي    وعن األنا ا. على وحدة الشخصية ويعطيها هويتها وتماسكها

شخصية الفرد وتعلن عن توحد الطفل خالل مراحل نفسجسمية مع أحد الوالدين، ومن ثـم يسـتدمج   
  ).٦-٥: ٢٠٠٥حمزة،(خصائص الوالد معه، وهنا تكتمل تنشئته بنمو األنا األعلى

اإلنسـان مـن   يرى فرويد أن العوامل النفسية تلعب دوراً هاماً في تطوير الشخصية، حيـث أن  و
نـه  أوجهة نظره مدفوع في سلوكه بمجموعة من الدوافع بعضها شعوري واآلخر ال شـعوري، إال  

يعطي العوامل الالشعورية أهمية كبرى في توجيه السلوك، ويرى أن اإلنسان مـدفوع أكثـر بهـذه    
  .)٣١: ١٩٩٤مصيلحي، ( الدوافع ويحاول إشباعها 

ة الغالبة في عملية التنشئة في نظرية فرويد هـو  أن الصف)  (Ryckman,1993ويضيف ريكمان 
الصراع، وطبقاً لوجهة نظر فرويد تحدث عن الخوف من عدوان السلطة الخارجية كما هو الحال في 
سلطة الوالدين، وتتحول هـذه السـلطة إلـى سـلطة داخليـة لـدى االبـن نفسـه متمثلـة فـي           

  ).١٣: ٢٠٠٧علي،(الضمير
لمفهوم أسلوب الحياة، على أهمية العالقات االجتماعية وخاصة  أما أدلر فيركز من خالل توضيحه

عالقة األسرة باالبن في تكوين حياته النفسية، فقد اعتبر أن أسلوب الحياة لدى اإلنسان يتكون نتيجـة  
إدراك االبن لذاته من خالل ما تعكسه عمليات تفاعل اآلخرين معه، إضافة إلـى  : تفاعل عاملين هما

لموجودة لديه، وتقوم عمليات التفاعل هذه بضبط عامل القوى الذاتية، فإمـا أن تعيـق   القوى الذاتية ا
  ).١٢٦: ٢٠٠٠الشرعة، (تعمل على استمراريته  أوحركته 
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إلى أن أدلر اهتم بدراسة اإلطار االجتماعي الذي ينشأ فيه االبن، فاألسلوب ) سيد غنيم(وأشار 
قد تؤثر في أسلوب حياته، فاالبن المدلل معوق نفسياً،  الخاطئ في التربية قد ينتج أنماطاً سلوكية

بالنسبة لحياة تفتقر تماماً إلى السيطرة الحقيقية للذات، فاالستسالم لرغبات االبن، يحرمه من فرص ال 
  ).٤١: ٢٠٠٠على،(تعوض للتدريب على السيطرة وتحقيق الذات

تنشئة السليمة للفـرد، وأن الصـحة   األسرة ومن ورائها المجتمع مسئولين عن ال رأما فروم فيعتب
النفسية للفرد؛ رهنا بتوفير معاملة متوازنة مشبعة بالحب واالحترام والحنان فـي األسـرة، أمـا إذا    

مغالية في التربية، فإنه يشعر بالوحدة والعجز واالغتـراب، ولكـي    أوتعرض االبن ألساليب خاطئة 
: ١٩٩٨اإلريـاني،  (ة للمجتمع متنازالً عن فرديتـه يواجه هذه المشاعر فإنه يتجه إلى المسايرة اآللي

٢٨.(  
الذاتيـة الخاصـة    الفردأن فروم يرى أن النمو االيجابي لقدرات  إلى )١٩٩٨(وأشار عبدالرحمن

يسهل وجود النمط الوالدي الذي يتسم بالدفء والفاعلية وعدم التهديد، والذين يلِّععـن   أبنـائهم ون م
لـدي  اإلحساس باالعتماد على الذات نتيجـة سـلوك وا   االبنن إذا فقد طريق القدوة ال اإلجبار، ولك

لتحقيق طموحاتهما المحبطة للنجـاح   االبنالوالدين القاسيين واللذان قد يستخدمان  لمن خال مرضي
للتمتع باإلحساس بالقوة الشخصية، مثل هؤالء اآلباء يكون مـن   أوفي الجوانب المهنية واالجتماعية، 

، )٤٢: ٢٠٠٠، علـي ( تهم لالبن بالتوجيه والتشجيعميولهم الحقيقية وتركيز اهتماما األفضل لهم كبت
  ).١٣: ٢٠٠٧:يعل(

   Behaviorism theory:النظرية السلوكية
حيث تؤكـد  ). ٤٧: ٢٠٠٥عمر، (تعتمد النظرية السلوكية على التعلم في تفسير التنشئة االجتماعية

ل ورد الفعل، ولقد بدأ علماء النفس السلوكيين اهتمـامهم  على الخبرة الخارجية والسلوك الظاهر والفع
بمشكالت التعلم، ثم وسعوا مجال اهتمامهم بعد ذلك ليشمل أيضاً مجال الشخصية، ونتيجة لذلك اتجـه  

  ). ٣٢: ١٩٩٤مصيلحي،(اهتمامهم كلية نحو الطريقة التي تحدث بها االستجابة عند وجود مثير خاص
لتعلم في الثمانينات تطوراً من منحى المثير واالستجابة إلى منحى بعد ذلك شهدت معظم نظريات ا

إذ تعتمد على التعزيز كنوع من اإلثابة الوالدية لالبن عند إتيانه  Social Learningالتعلم االجتماعي 
السلوك المرغوب فيه، ويتفق كل من ميلر ودوالرد وسيرز وميكوبي في أن االبن يحصل على انتباه 

أحـدهما، ويـرى    أوأعمال يفضلها الوالـدان   أوتصرفات  أوهتمامهما عندما يقوم بأفعال ا أووالديه 
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سكينر أن االبن يميل إلى تكرار السلوك الذي حصـل علـى اإلثابـة، وال يكـرر السـلوك غيـر       
  ).٣١-٣٠: ٢٠٠٣الشربيني وصادق، (المثاب
تنطـوي   ياالجتمـاع أن نظريات التعلم   Bandura, Watter) ١٩٦٦(أوضح باندورا، وواترو

  :)٦: ٢٠٠٥حمزة،( على ثالث توجهات كاآلتي
عند تفسير عملية التنشئة االجتماعية، ) االستجابة -المثير(ميلر ودوالرد وتبني فكرة  ما قدمه -

 .ويهتمان بالدوافع والجزاءات لحدوث التعلم
 .والعقابالذي يفسر السلوك االجتماعي في ضوء قوانين التدعيم والثواب  رينوجهة نظر سك -
وجهة نظر بارك، واتر، وباندورا ، وتبنى هؤالء فكرة تقليد النموذج باعتباره نمط اسـتجابة   -

 .متعلماً للسلوك االجتماعي
فالفرد ينبغي . االجتماعيوتهتم بمفهوم المكانة االجتماعية، والدور : نظرية الدور االجتماعي -

ذلك من خالل التفاعل االجتماعي مع األدوار االجتماعية لذاته ولآلخرين، ويكتسب  أن يدرك
 أواآلباء، والراشدين الذين لهم مكانة في ذاته، فال بد من االرتبـاط العـاطفي   : اآلخرين مثل

رابطة التعلق، وتعتبر الذات المفهوم الثالث في نظرية الدور، ويتسم اكتساب الدور من خالل 
 .التعلم المباشر والنماذج

 Cognitive theoryالنظرية المعرفية 

يؤكد أصحاب هذه النظرية على جانب التفكير والعمليات المعرفية عند الفـرد، فهـم يـرون أن    
  ).٣٢: ١٩٩٤مصيلحي، ( الشخصية في نموها تتأثر إلى حد كبير بنمو العمليات المعرفية

ويعتبر جان بياجيه الرائد األول لهذه المدرسة، حيث يؤكد أن نمو الفـرد هـو نتيجـة الكتشـافه     
عله مع البيئة التي تزوده بخبرات أكثر تساعده على النمو بسرعة، ورغم اهتمام أصـحاب هـذا   وتفا

االتجاه بالعمليات المعرفية وأثرها في الشخصية والسلوك، إال أنهم أكدوا على تأثير البيئة فـي نمـو   
عـدم   الشخصية، حيث يرى بياجيه أنه إذا اقتصر أسلوب الفرد على سلوك معين دون تعديل، نتيجة

مواجهته بأشياء جديدة في البيئة تتطلب مثل هذا التعديل فسيكون نموه بطيئاً في البيئة التي ال تشـجع  
  ).٢٦: ١٩٩٢عرقوب، (وال تتطلب مثل هذه التعديالت
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  Assimilationتتمثل األولى في التمثيـل : ولذا فان التكيف مع البيئة يعتمد على عمليتين عقليتين
) االستيعاب(البيئة والمحيطين بالفرد، ليحقق التكيف، أما الثانية فهي عملية التأقلموالتي تعني استدخال 
Accommodation  التي تهدف إلى تعديل الفرد لسلوكه وبنائه المعرفي لكي يتوافق مع بيئته.  

  :  Phenomenological Approachاالتجاه الظاهراتي
ي أقام نظريته في الذات على أساس فكـرة  من أبرز المنظرين في هذا المجال كارل روجرز، الذ

المجال عند الجشطلت في تفسير السلوك، وبذلك قامت نظرية روجرز على فكرة الظاهراتيـة التـي   
تعني أن لكل فرد مجاالً ظاهرياً يتضمن تعريفه لألحداث والظواهر كما تظهر لـه، فسـلوك الفـرد    

طريق معرفة هذا المجال، وبالتـالي فـإن مـا     يتقرر تبعاً لظروف مجاله، كما يتم التنبؤ بسلوكه عن
وليس المجال  كما هو فـي   -أي البيئة النفسية للفرد -يحدد السلوك هنا هو المجال كما يدركه الفرد

، وتؤكد هذه النظرية أن الشخص ال يستجيب إلى خبراته عـن الظـروف   )٣٢: ٢٠٠٣البنَّا، (الواقع
غير حقيقي وهـذا   أو، بصرف النظر عن احتمال أنه حقيقي الدافعة، فالواقع عنده هو ما يظنه الحقيقة

الواقع الذاتي للفرد هو الذي يحدد كيف يسلك، وبالتالي فإن المعرفة بالمثير ال تكفي للتنبؤ بالسـلوك،  
  ).٦١٤: ١٩٨٧هول و لندزي، (إذ يجب أن يعرف المرء كيف يدرك الشخص المثير
أن الخبرات التي تتسق مع تصور الذات لنفسـها  ويؤكد روجرز على أهمية خبرات الحياة، فيرى 

تتكامل معها، بينما تلك التي ال تتسق تعتبر تهديدات وأخطار، والذات في صـيرورة مسـتمرة فهـي    
  ).١٢٥: ٢٠٠٩الفحل، ( تنمو وتتغير نتيجة التفاعل المستمر مع المجال الظاهراتي

ات الخاصة بالتعرف علـى أسـاليب   وبعد ظهور االتجاه الظاهراتي في علم النفس، أصبحت البيان
األمهات، فالتعرف على أساليب  أوالمعاملة الوالدية تجمع من األبناء مباشرة دون الرجوع إلى اآلباء 

المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء قد يكون له من األهمية ما يفوق أهمية التعرف عليها كمـا يعبـر   
  ). ٣١: ١٩٩٨اإلرياني، (اللفظي أوعنها الوالدان من خالل سلوكهم العملي 

فاالتجاه الظاهراتي يعتمد على أهمية إدراك األبناء لمعاملة الوالدين، وما يتركـه هـذا التعامـل    
وطبيعة العالقة من أثر نفسي، إال أن المهم ليس ما تنطوي عليه نوايا األب واألم من اتجاهـات فـي   

معاملة من تفسير لها من قبل األبنـاء، إذ قـد يفهـم    المعاملة، وإنما األكثر أهمية هو ما تتركه تلك ال
الصـوفي،  (األبناء أن تعامل األبوين تسلطياً في حين يتعامل اآلباء مع أبنائهم على أنهم ديمقـراطيين 

١٥٩: ١٩٩٨  .(  
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  :لمعاملة الوالديةالمفسرة ل نظرياتالتعليق عام على 
 ون على أهمية مرحلـة الطفولـة ودور  يبدو مما تقدم من أن أصحاب نظرية التحليل النفسي يجمع

التنشئة االجتماعية في تكوين وبلورة شخصية االبن خاصة في السنوات األولى التي تعـد   أوالوالدين 
أساس بناء الشخصية، ومن ثم فان هناك اتفاق بين أصحاب نظرية التحليـل النفسـي علـى أهميـة     

عيش فيه األبناء، حيث يؤكـد أصـحاب هـذا    العوامل البيولوجية باإلضافة للمحيط االجتماعي الذي ي
  .االتجاه أن األسلوب السوي قد يسهم في إيجاد شخصية سوية، والعكس صحيح

ومـا   مع بيئتـه  هركز على البيئة الخارجية التي تحيط بالفرد ومدى تفاعلالسلوكي لي ويأتي االتجاه
لفرد وبيئته الخارجيـة التـي تبـدأ    يتعلمه منها، وأن التنشئة االجتماعية ما هي إال عملية تفاعل بين ا

هدمها مـن خـالل    أوبالوالدين اللذين يعمالن على صقل شخصية االبن من خالل التدعيم والثواب، 
القمع والعقاب، وبالتالي فان النظرية السلوكية تؤكد على أن التنشئة االجتماعية تتم من خالل عمليـة  

سواء التنشئة االجتماعية، يكون سواء شخصية األبنـاء  التعلم الناتجة عن التفاعل مع الوالدين، فبقدر 
 .في المستقبل، والعكس صحيح

 تركز على الجانب المعرفي ومراحل تطوره لدى الفرد، حيث ركزتلبينما أتت النظرية المعرفية 
فالفرد يدرك أسلوب المعاملـة    -ليس عملية التعلم من البيئة فقط كالسلوكية -على إدراك الفرد للبيئة

خاطئاً، وبالتالي تتحدد سواء شخصيته في ضوء مدى  أووالدية الذي يتعرض له إما إدراكاً صحيحاً ال
أساليب المعاملة الوالدية التي يتعرض لها وذلك مـن خـالل    أوقدرته المعرفية على التكيف مع بيئته 

نه سيتعرض بشكل كبير التمثيل، والتأقلم، وأما إذا لم يستطع االستفادة من قدراته المعرفية فإ: عمليتي
  .إلى العديد من االضطرابات النفسية

 يؤكد على دور وفاعلية الفرد وإدراكه للمجال الذي يعيش فيه، ولقد استفادفأما االتجاه الظاهراتي 
الباحث من هذا االتجاه الذي يؤكد على أهمية قياس أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبنـاء  

األمهات، ذلك ألن المهم هو ما يدركه االبن من معاملة الوالدين لـه،   أواآلباء  أنفسهم وليس من قبل
وبما أن غالبية األطر النظرية والبحوث السابقة الحديثـة  . بغض النظر عن قصدهم في هذه المعاملة

 في مجال أساليب المعاملة الوالدية اعتمدت في قياسها على االتجاه الظاهراتي، لذلك لجأ الباحث إلـى 
  .تبني هذا االتجاه في قياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء المعاقين سمعياً
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ومن خالل مراجعة النظريات النفسية التي تفسر المعاملة الوالدية فإن الباحث يتبنى وجهة النظـر  
خصية االبـن  التكاملية، ألن هذه النظريات تؤكد جميعها على أهمية دور الوالدين في تكوين وبناء ش

 .عدم انتمائه إلى مجتمعه أوعدم توافقه، انتمائه  أووتحديد توافقه 
  :المعاملة الوالديةأساليب االغتراب النفسي و: رابعاً

أنـه يعـيش غريبـاً وسـط أنـاس       –وكذلك الفتاة المراهقة  –مما يشكو منه المراهق المعاصر
نه أيضاً تلـك القيـود التـي تحـد مـن      ال يفهمونه، ويتحكمون فيه دون أن يوجهوه، ومما يشكو م

حريته في إبداء الرأي والتصرف دون رقيب، وربما كان أكثـر مـا يغيضـه أنـه ال يسـتطيع أن      
. يفضي بمشكالته لوالديه النعـدام الثقـة المتبادلـة بـين الطـرفين، أو لعـدم اهتمـام الوالـدين        

أسـراره ومشـاكله، ومـا    فالمراهق يود أن يرى في والديه صديقاً يلتمس مشـورته ويبـوح لـه ب   
يتناوالنـه بالنقـد    أويتحكمـان فيـه    أويعرضان عنـه   أويؤذي نفسه أن يجد والديه ال يكترثان له 
  ).٦٠٧ -٦٠٦:راجح، بدون( واللوم دون أن يقدما إليه توجيهات إيجابية

ويرى فروم أن األسرة ومن ورائها المجتمـع مسـئولين عـن التنشـئة السـليمة للفـرد، وأن       
نفسية للفرد، ترتبط بتوفير معاملة متوازنـة مشـبعة بالحـب واالحتـرام والحنـان فـي       الصحة ال

مغاليـة فـي التربيـة فإنـه يشـعر بالوحـدة        أووإذا ما تعرض االبن ألسـاليب خاطئـة   . األسرة
ولكي يواجه هـذه المشـاعر فإنـه يتجـه إلـى المسـايرة اآلليـة للمجتمـع         . والعجز واالغتراب
  ).٢٨: ١٩٩٨رياني، اإل( متنازالً عن فرديته

وتختلف عملية التنشئة االجتماعية من حيث بساطتها وتعقيدها من مجتمع آلخـر، فلكـل مجتمـع    
ويـرتبط االغتـراب   . وحاجاتـه  همستوى نموه التاريخي وأنماطه الثقافية، ومشكالته القيمية، ومطالب

لفرد العديد من المفاهيم والقيم بأساليب التنشئة االجتماعية، ففي ظل عملية التنشئة االجتماعية يكتسب ا
واالتجاهات واألدوار التي تؤثر في أحكامه الخلقية وفي اكتسابه لوجهة الضبط، فاألفراد ذوي وجهـة  
الضبط الداخلية يعتقدون أنهم أسياد على آرائهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلـى خلـق شخصـية سـليمة     

قدون أنهم مخلوقات تتحكم فيها قوى خارجيـة  متكاملة، بينما األفراد ذوي وجهة الضبط الخارجية يعت
زهـران،  ( ال يستطيعون التأثير فيها، وبذلك تؤدي إلى بناء شخصية اغترابية ضعيفة وغير متكاملـة 

١١٤: ٢٠٠٤.(  
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أن الشعور باالغتراب حالة مؤقتـة تـنجم عـن بعـض العوامـل      ) ٢٠٠٠(ويرى موسى والدسوقي
لى الفرد في فترة معينة مـن حياتـه، وخاصـة فتـرة     والظروف النفسية واالجتماعية التي تؤثر ع

المراهقة التي تعد فترة حساسة في حياة الفرد، ومن أسباب اغتراب الشباب كف حريتـه واسـتخدام   
أساليب القمع والقهر في أسلوب التربية مما يؤدي إلى شعور الشباب بالفشل والعجـز فـي مواجهـة    

  ).٢٧٦: ٢٠٠٠موسى والدسوقي، (تراب لديهالحياة وبالتالي يزيد من حدة الشعور باالغ
كمصـدر أساسـي    األبلقد أوضح بعض المشتغلين في مجال علم النفس التربـوي، ماهيـة دور   و

 األب اهتماملالغتراب والذي يكمن في أتساع المسافة العاطفية والوجدانية بين المغترب وأبيه وغياب 
الدكتاتوريـة   يــة مـع وجـود   اطفوانشـغاله عنـه وغيـاب العــالقات والروابــط الع      بابنه

والتفرقة فـي المعاملـة بـين     ناالب تجاه في المعاملة والعدوانية والكراهية  الشديدة والقسوة والتسلط
أسـاليب المعاملـة   عن  ، وعند الحديثالطالق أو الموت بالغياب أو األبفقدان  إلى باإلضافة األبناء

 إلـى  اغترابـه ينطلق من  األبناءمن  يعني تخريج جيلوالتسلط فهذا  بالقسر والقهر المشبعة الوالدية
طاقاتـه   استغاللالمجتمع، ويحمل كل أنواع السلوكيات غير المرغوب فيها، جيالً يتصف بالعجز عن 

  ).http://annabaa.org :٢٠٠٨المحمداوي، (متصلب غير مرن ،وإمكاناته

ط شعور االغتراب بالمعاملـة  إلى أن العديد من الدراسات أكدت ارتبا) ١٩٩٥(ويشير عبداللطيف
السلبية لألسرة، التي تشير أيضاً إلى أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية داخل األسرة مـن  
شأنها أن تسهم في شعور المراهق باالغتراب فضالً عن معاملة الوالدين، كما تسهم المعاملة السـوية  

االنجاز واإلبداع فـي الحيـاة ، بينمـا تـؤدي     للمراهق في خلق االغتراب االيجابي الذي يهدف إلى 
المعاملة غير السوية إلى تأكيد اإلحساس باالغتراب السلبي الذي يكون واضحاً في مختلـف جوانـب   

  ).٥٨-٥٧: ١٩٩٥عبداللطيف، (السلوك اإلنساني من انفصال وعزلة وإحباط ويأس أو عنف وتمرد
بية بين االغتراب واالتجاهـات الوالديـة   إلى أن هناك عالقة إيجا) ١٩٩٠(كما توصل عبداللطيف

التي تتسم بالتسلط والحماية الزائدة، واإلهمال وإثارة األلم النفسي، والتفرقة لدى عينة مـن الطـالب   
  ).١٢١، ٢٠٠٣خليفة، (المكفوفين

إلى أن األساليب الوالدية السوية المتبعة في التنشئة االجتماعية تؤدي ) ١٩٩٨(ويشير العمروسي
: ١٩٩٨العمروسي، (اع مستوى النضج الخلقي لإلنسان، وبالتالي ينخفض إحساسه باالغترابإلى ارتف
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كما أن شعور الفرد باالغتراب يتمثل في شعوره باإلهمال والنبذ وكذلك التوتر والشعور ). ٥٩
  ).١٦٤: ٢٠٠٦عبدالهادي، (بالحرمان

ألن والديـه ال يـتحمالن    ومما ال ريب فيه أن تنشئة االبن المعوق تنطوي على تحديات جمـة، 
المسؤوليات التي يتحملها كل اآلباء واألمهات في المجتمع فحسب ولكنهما يواجهان تحديات خاصـة،  

  ).٣: ١٩٩٦الحديدي والخطيب، (وأعباء إضافية بسبب حالة اإلعاقة
للقبول الوالدي يجعلهـم يحبـون أقـرانهم وربمـا يـؤدي ذلـك        المعاقين سمعياًاألبناء إدراك ف
شعورهم االيجابي باحترام الـذات، وتزايـد الثقـة بـالنفس ومشـاعر الثقـة نحـو األقـران،         إلى 

أن يمنـع مشـاعر األطفـال المعـاقين سـمعياً مـن االغتـراب         -حد كبير -ومثل هذا يمكن إلى
  .)Elhageen 83 :2004,(والوحدة النفسية 

المعـاق  فوحدة النفسـية،   الرفض أو اإلهمال إلى الشعور بالعزلة أو ال وليس بالضرورة أن يؤدي
سمعياً قد يدرك االغتراب  إلى درجة محددة قد تسبب لديه حساسية تجعله يهمل أو يرفض رغبته في 

  .)Elhageen 37 :2004,(ى عالقاته االجتماعية مع األقرانالحفاظ عل
 من خالل ما سبق يستنتج الباحث أن هناك عالقة طردية موجبة بين أسـاليب المعاملـة الوالديـة   
والشعور باالغتراب النفسي لدى المعاقين سمعياً، فكلما اتبع الوالدين أساليب ايجابية في معاملة ابـنهم  
المعاق سمعياً كالتقبل والدفء والديمقراطية وغيرها، أدى ذلك إلى شعورهم باالنتماء إلـى أسـرهم،   

سلبية في معاملة ابنهم المعاق  وأنهم أكثر قُرباً منها، وبالعكس من ذلك إذا ما استخدم الوالدين أساليب
سمعياً كاإلهمال، أو الرفض أو التسلط أو غيرها، فإن المعاق سمعياً قد يشعر بوجود هوة كبيرة بينـه  
وبين أسرته، فيشعر بأنه مرفوض ال قيمة له، وأنه مجرد فرد يعيش معهم، وتنتابه مشـاعر األسـى   

رته، األمر الذي يجعله يشعر بأنه مجـرد شـيء   والحزن، ومن ثم تنتابه مشاعر عدم االنتماء إلى أس
فقط، وبالتالي تقوده هذه المشاعر إلى الغربة عن الذات، أما إذا ما اتجه المعاق سمعياً نحو اآلخـرين  
وجد نفسه غير قادر على التواصل معهم، فقد ال يستطيع اآلخرين فهمه، وقد ال يستطيع هو فهمهـم،  

عنهم، ومن هنا تنتابه مشاعر االغتراب عنهم، وبالتـالي يـؤثر    األمر الذي يجعله يشعر بأنه مختلف
العزلة واالنطواء ومن ثم االنفصال عن اآلخرين، والعيش في عالم خاص به يشعر فيه بعدم وجـود  
معنى لحياته، وأنه شخص عاجز ليس لديه القدرة على تحمل المسئولية، ومن ثم قد يتمرد على قـيم  

  .على الوالدين أيضاً ومعايير المجتمع، وقد يتمرد
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  الفصل الثالث

  

  دراسات سابقة
  

 :تم تصنيف الدراسات السابقة إلى •
دراسات تناولت االغتراب النفسي لدى المعاقين من غيـر ذوي اإلعاقـة    - 

 .السمعية

 .راب النفسي لدى المعاقين سمعياًدراسات تناولت االغت - 

لمعاقين من غير دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية المدركة لدى ا - 
 .ذوي اإلعاقة السمعية

 .دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية المدركة لدى المعاقين سمعياًً - 

بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية  تناولت العالقةدراسات  - 
 .عند العاديين وذوي اإلعاقات

 فروض البحث •
  

  

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


99  

 

التـي   دراسات السابقةيتناول الباحث فيه عدد من اليث ح ،يعد هذا الفصل استكماالً للفصل السابق
الحصول عليها ألي باحث حتى يتمكن من عمل تصور ذهني لمـا  التي ينبغي من الدعائم الهامة تعد 

حاول الكشف عن عالقـة االغتـراب النفسـي    البحث الحالي ي، وبما أن البحثكون عليه يينبغي أن 
المرحلة الثانوية، فإن الباحث سيستعرض في المعاقين سمعياً في  دية لدى الطلبةبأساليب المعاملة الوال

  : كاآلتيهذا الفصل الدراسات السابقة العربية واألجنبية معاً ووفقاً للترتيب الزمني 

 :اقين من غير ذوي اإلعاقة السمعيةدراسات تناولت االغتراب النفسي لدى المع  - أ
قته ببعض المتغيرات النفسية لدى طـالب  وعال باالغتراب الشعور" ):١٩٨٨(دراسة عبدالمنعم .١

 "الجامعة المبصرين والمكفوفين
الكشف عن العالقة بين اإلحساس بـاالغتراب وبعـض المتغيـرات    هذه الدراسة إلى  هدفت

مستوى الطموح ـ التوافق ـ االبتكار ـ االكتئاب ـ االنطواء االجتمـاعي ـ       " النفسية األخرى
مـن   عينة الدراسةوتكونت  ،الجامعة المبصرين والمكفوفينلدى طالب  " االنحراف السيكوباتي

طالبـاً  ) ٥٣(من اإلناث ، و) ٨٠(من الذكور و)  ٨٠(بواقع  من المبصرين طالباً وطالبة) ١٦٠(
مقياس االغتـراب   أدوات الدراسةمن اإلناث، وشملت ) ٢٣(من الذكور و) ٣٠( :من المكفوفين

س االنطواء االجتماعي ومقياس االنحراف السيكوباتي ، ومقياس االكتئاب ومقيامن إعداد الباحث
من اختبار التوافق العام للطلبة إعداد محمد عثمان نجاتي، وأجزاء من اختبارات القـدرة علـى   

  :النتائج اآلتية وتوصلت الدراسة إلىالتفكير االبتكاري، إعداد عبد السالم عبدالغفار، 
 -مكفـوفين "يقرب من ثلث عينة البحـث انتشار ظاهرة االغتراب بصورة حادة بين ما   -

 ."مبصرين
هناك فروق ذات داللة بين الطالب األشد اغتراباً واألقل لصالح المكفوفين في كـل مـن    -

االنحـراف   –االكتئـاب   -االنطـواء االجتمـاعي   –التوافق بأبعاده  -مستوى الطموح"
 " .السيكوباتي

حسـاس بـاالغتراب وبـاقي    هناك فروق ذات داللة بين المبصرين والمكفوفين فـي اإل  -
التوافـق الصـحي، المنزلـي،     فـي  المبصرين أعلى المتغيرات األخرى حيث تبين أن

والتوافق العام، وكذلك أعلى في الطالقة الفكرية عن المكفوفين، ولكن لم توجد فروق بين 
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المكفوفين والمبصرين في مستوى الطموح والتوافق االجتماعي واالنفعـالي واالكتئـاب   
 .لمرونة والطالقةوكذلك ا

تبين وجود عالقة عكسية بين اإلحسـاس بـاالغتراب ومسـتوى الطمـوح والتوافـق       -
 )٤٩: ١٩٩٧محمد، (بأبعاده

دراسة مقارنة لـدى  " االغتراب عند المراهقات الكفيفات والمبصرات "):١٩٨٩(دراسة إبراهيم .٢
 "طالبات المرحلتين اإلعدادية والثانوية

مدى وطبيعة العالقة بين كف البصـر واالغتـراب لـدى     الدراسة إلى التعرف على هدفت
مجموعـة  (مجموعة المراهقات الكفيفـات  : من مجموعتين عينة الدراسـة المراهقات، وتكونت 

) ٧٠(وبلغ عدد كـل مجموعـة   ،)مجموعة ضابطة( ومجموعة المراهقات المبصرات ،)تجريبية
  :اآلتية األدواتفتاة، واستخدمت الدراسة 

 .االجتماعي االقتصادي إعداد محمود أبو النيلاستمارة المستوى  •
 .اختبار ذكاء الشباب اللفظي إعداد حامد زهران •
 .مقياس االغتراب لدى المراهقات إعداد الباحثة •

  :وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية
وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات مجموعة الكفيفات ومجموعة المبصرات فـي مقيـاس    •

لصالح مجموعة الكفيفات، كما وجدت فروق دالـة لصـالح    ٠.٠١د مستوىاالغتراب ككل عن
مجموعة الكفيفات في أبعاد العجز، الالمعيارية، العزلة، التشاؤم، الالمعنى، ولم توجـد فـروق   

 .دالة في بعد الرفض
أن المراهقات الكفيفات الالتي فقدن البصر بعد سن الخامسة لم يكن أكثر شـعوراً بـاالغتراب    •

 .ك الالتي فقدن البصر منذ الميالد أو قبل سن الخامسةمن أولئ
الـرفض ـ   : "في ترتيب  أبعاد االغتـراب " الكفيفات والمبصرات"اتفقت كل من المجموعتين  •

 ".الالمعنى ـ الالمعيارية" ولكنهما اختلفا في ترتيب بعدي" العجز ـ التشاؤم ـ العزلة
اإلعاقة البصرية في حـد ذاتهـا بـل إلـى      ال يعود شعور المراهقات الكفيفات باالغتراب إلى •

 .الدالالت النفسية الشعورية والالشعورية لتلك اإلعاقة واستجاباتهن الخاصة لها
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بين ممارسة العالج االجتماعي النفسي في خدمة الفرد والتخفيف العالقة  ):١٩٩٢(دراسة خليل .٣
 "من الشعور باالغتراب لدى الطفل الكفيف

التعرف على أثر ممارسة العالج االجتماعي النفسي في خدمة الفـرد  هذه الدراسة إلى  هدفت
مـن مجموعـة    عينة الدراسةفي التخفيف من الشعور باالغتراب لدى الطفل الكفيف، وتكونت 

 اسـتخدمت حاالت من التالميذ المكفوفين بمدرسة النور واألمل بمدينـة الفيـوم، و  ) ١٠(قوامها 
ى الطفـل الكفيـف، واسـتمارة المسـتوى االجتمـاعي      الدراسة مقياس الشعور باالغتراب لد

وتوصلت الدراسة إلى عـدة نتـائج   واالقتصادي، واستمارة البيانات األولية، وبطاقة المالحظة، 
  :أهمها ما يلي

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين ممارسة العالج االجتماعي النفسي في خدمة الفرد   •
 .راب لدى الطفل الكفيفوبين التخفيف من الشعور باالغت

بين كل من العالج االجتماعي النفسي في ) ٠٠١(توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى  •
ـ   هفي كل بعد من أبعادمن الشعور باالغتراب خدمة الفرد وبين التخفيف  عور والمتمثلة فـي الش

شعور بعـدم التقبـل   ، والشعور بالرفض والتمركز حول الذات والبالالمعنى، والشعور بالتشاؤم
 ).١٣٨-١٣٧: ٢٠٠٧خليفة وعيسى، . (وغيرها من مظاهر االغتراب

 "العالقة بين االغتراب ومفهوم الذات لدى المكفوفين": )١٩٩٨(دراسة داود .٤
هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور باالغتراب ومفهـوم الـذات لـدى     هدفت

ف أبعاد االغتراب لكل من المجموعتين في نظـام  المكفوفين، كما هدفت إلى التعرف على اختال
، ) ذكـور، إنـاث  ( اإلقامة الداخلية ونظام اإلقامة الخارجية، وكذلك االختالف من حيث الجنس

إنـاث  ) ٦٠(ذكـور، و ) ٦٠(طالب مقسمة إلى مجمـوعتين  ) ١٢٠(من عينة الدراسةوتكونت 
فـرداً   )٣٠(طالب ينقسمون إلى  )٦٠(المجموعة األولى ذكور وعددهم: ،وكان تقسيمهم كالتالي

، أما المجموعة الثانية فتكونت فرداً من ذوي اإلقامة الخارجية )٣٠(، ومن ذوي اإلقامة الداخلية 
مـن ذوي اإلقامـة    )٣٠(، و من ذوي اإلقامـة الداخليـة   )٣٠(طالبة، وينقسمن إلى ) ٦٠(من

اسـتمارة المسـتوى    واسـتخدمت الدراسـة  سنة، ) ١٧-١٥(، وتتراوح أعمارهم بينالخارجية
ومقيـاس  من إعداد الباحثة االقتصادي واالجتماعي، من إعداد سامية القطان،ومقياس االغتراب 

  :وقد أسفرت الدراسة عن أهم النتائج اآلتيةمفهوم الذات إعداد محمد عماد الدين ، 
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دى مفهوم الذات لبعض أبعاد وجود عالقة إرتباطية سالبة بين متوسطات درجات االغتراب و •
 .المكفوفين

 .االغتراب وبعدي الذات المثالية وتقبل اآلخرجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدم و •
 .ن اإلناث الكفيفات أكثر شعوراً باالغتراب من المكفوفينإ •
أفـراد مجموعـة اإلقامـة     باالغتراب مـن  ن أفراد مجموعة اإلقامة الداخلية أكثر شعوراًإ •

 .الخارجية
مدى فاعلية برنامج إرشادي في التخفيف من الشعور بـاالغتراب لـدى   ": )٢٠٠٣(دراسة زامل .٥

 "المراهقين من األكفاء
الغتراب الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج إرشادي في التخفيف من الشـعور بـا   هدفت

سـموا  طالباً وطالبة، وقُ) ٢٠(وعددهم عينة الدراسة، وتم اختيار أفراد لدى المراهقين المكفوفين
) ١٠(، ومجموعـة ضـابطة   )إنـاث  ٥ذكور و  ٥(:أفراد) ١٠(موعتين إحداهما تجريبيةإلى مج

طالب احتوت علـى  ) ١٠٠(، وقد تم اختيارهم من عينة كبيرة قوامها)إناث ٥ذكور و ٥(  :أفراد
وروعي في أفراد عينة الدراسة أن يكونوا من األفراد األكثر شعوراً . طالبة) ٥٠(طالب و) ٥٠(

درجـة علـى مقيـاس الشـعور      )٥٣(درجة إلـى  ٢٨راوحت درجاتهم بين باالغتراب، وقد ت
باالغتراب وتم إجراء تقييم بعدي تتبعي لفاعلية البرنامج وذلك بعد شهرين مـن انتهـاء فتـرة    

  : اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج تطبيق البرنامج ، 
ر بـاالغتراب لـدى   بالنسبة للفرض الرئيسي وجدت فروق ذات داللة إحصائية فـي الشـعو    •

 .المكفوفين قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه
أما بالنسبة للفروض الفرعية فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية في الشـعور بـالالمعنى،    •

والشعور بالالمعيارية، و الشعور بالتمركز حول الذات والشعور بالتمرد، والشـعور بـالرفض   
خليفـة  .(بينما لم توجد فروق على بقية أبعاد المقيـاس وذلك قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه 

 ).١٦٦-١٦٥: ٢٠٠٧وعيسى، 
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مدى فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف الشـعور بـاالغتراب لـدى    "): ٢٠٠٧(دراسة عبدالسميع .٦
 "المراهقين المكفوفين

هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج في اإلرشاد النفسي على تخفيـف   هدفت
طالبـاً  ) ٢٠(من  عينة الدراسةور باالغتراب لدى عينة من المراهقين المكفوفين، وتكونت الشع

وطالبة، من طلبة المرحلة الثانوية بمعاهد النور لألكفاء بجمهورية مصـر العربيـة، تراوحـت    
تجريبية، وضابطة، وتضم كـل  : عاماً، وقسمت العينة إلى مجموعتين) ١٩ – ١٦(أعمارهم بين 

طلبة نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث، واستخدم الباحـث مقيـاس    )١٠(مجموعة 
الشعور باالغتراب لدى المراهقين المكفوفين، والبرنامج اإلرشادي، من إعداد الباحث، ومقيـاس  

، ولتحليـل  )١٩٩٥(االقتصادي لألسرة، من إعداد عبـدالعزيز الشـخص   -المستوى االجتماعي
امالت االرتباط واالختبارات التائية، وبعض األساليب اإلحصـائية  النتائج استخدمت الدراسة مع

  :الالبارامترية، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالعزلـة االجتماعيـة، والشـعور بـالعجز،      •

 .نامج اإلرشادي وبعد تطبيقهوالشعور بالتشاؤم لدى المراهقين المكفوفين قبل تطبيق البر
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالالمعنى، والشعور بالالمعياريـة، والشـعور    •

بالتمركز حول الذات، والشعور بالتمرد، والشعور بالرفض حول الـذات لـدى المـراهقين    
 .المكفوفين قبل تطبيق البرنامج وبعده

ناث في بعد الشعور بالعزلة االجتماعية وذلك بعد وجدت فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإل •
  .تطبيق البرنامج اإلرشادي المقترح

مما سبق ومن خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت ظـاهرة االغتـراب   
  :لدى المعاقين من غير ذوي اإلعاقة السمعية يتضح اآلتي

عالقة اإلحساس باالغتراب بـبعض  تناولت الدراسات السابقة  :والهدف من حيث الموضوع •
، بينما هـدفت دراسـة   )١٩٩٨(، ودراسة داود)١٩٨٨(المتغيرات النفسية كدراسة عبدالمنعم

كما هدفت بعض الدراسات إلـى  إلى معرفة عالقة االغتراب بكف البصر، ) ١٩٨٩(إبراهيم
المعـاقين   معرفة أثر العالج أو اإلرشاد النفسي في التخفيف من حدة الشعور باالغتراب لدى

 ).٢٠٠٧(ودراسة عبدالسميع) ٢٠٠٣(، ودراسة زامل )١٩٩٢(كدراسة خليل
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 :من حيث المنهج •
، ودراسـة  )١٩٨٨(استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصـفي كدراسـة، عبـدالمنعم   

، بينما استخدم البعض اآلخـر المـنهج التجريبـي،    )١٩٩٨(، ودراسة داود)١٩٨٩(إبراهيم
 ).٢٠٠٧(، ودراسة عبدالسميع)٢٠٠٣(زامل ، ودراسة)١٩٩٢(دراسة خليل

 :يمكن تقسيم الدراسات إلى اآلتي: من حيث العينة •
، ودراسـة  )١٩٨٩(دراسات تناولت االغتـراب لـدى المـراهقين كدراسـة إبـراهيم       أـ 

ــل ــة داود)١٩٩٢(خلي ــل )١٩٩٨(، ودراس ــة زام ــة )٢٠٠٣(، ودراس ، ودراس
 .)٢٠٠٧(عبدالسميع

 ).١٩٨٨(لجامعة كدراسة عبدالمنعمدراسات تناولت االغتراب لدى طلبة ا  بـ 
إن معظم الدراسات في هذا المحور تناولت االغتراب لدى المكفـوفين ولـم تتعـرض       جـ 

، )١٩٨٨(لدراسته لدى فئات أخرى من المعاقين أو العاديين، عـدا دراسـة عبـدالمنعم   
 .اللتان قارنتا اغتراب المكفوفين مع العاديين) ١٩٨٩(ودراسة إبراهيم 

 :ل اإلحصائيةمن حيث الوسائ •
استخدمت بعض الدراسات النسبة المئوية لتحديد شيوع ظـاهرة االغتـراب، كدراسـة      - أ

 ).١٩٨٩(، ودراسة إبراهيم)١٩٨٨(عبدالمنعم
استخدمت بعـض الدراسـات االختبـارات التائيـة ومعـامالت االرتبـاط، كدراسـة           -  ب

 ).٢٠٠٧(، ودراسة عبدالسميع)١٩٩٨(، ودراسة داود)١٩٨٨(عبدالمنعم
 :يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسات السابقة في النقاط اآلتية: النتائج من حيث •

-مكفـوفين ( شيوع ظاهرة االغتراب بدرجة حادة بين ما يقرب من ثلث عينـة البحـث   -
  ).مبصرين

 .إن المكفوفين أعلى شعوراً باالغتراب من المبصرين وأقل توافقاً -
تها بل إلـى العوامـل النفسـية    ال يعود شعور الكفيف باالغتراب إلى اإلعاقة في حد ذا -

 .واالجتماعية واستجاباتهم لها
 .إن اإلناث الكفيفات أكثر شعوراً باالغتراب من المكفوفين -
 .وجود أثر لبرامج العالج أو اإلرشاد النفسي في التخفيف من حدة الشعور باالغتراب -
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الغتـراب لـدى   وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف المتعمق على مشكلة ا
المعاقين ولدى المراهقين منهم، األمر الذي جعل الباحث أكثر إدراكاً لظـاهرة االغتـراب لـدى    

  .المعاقين عموماً
 :دراسات تناولت االغتراب النفسي لدى المعاقين سمعياً  - ب

اتجاهات البالغين الصم والمكفوفين وغيـر المعـاقين   " : Zuckerman)1981(دراسة زوكرمان .١
 "بعض من حيث االغتراب وقوة األنا والتسلطيةنحو بعضهم ال

(Deaf, Blind, and Nonhandicapped Adults, Attitudes Toward each Other 
as Related to Authoritarianism, Alienation and Ego Strength).                       

ـ    هدفت الغين المكفـوفين،  هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات البالغين الصـم نحـو الب
واتجاهات البالغين المكفوفين نحو البالغين الصم، واتجاهات غير المعوقين نحو الصم والمكفوفين 

  .من حيث االغتراب وقوة األنا، والتسلطية
مـن غيـر   ) ٨٩(فـرداً كفيفـاً، و  ) ٩٥(فرداً أصـماً، و ) ٩٠(من عينة الدراسةوقد تكونت 

ا الدراسة التقارير الذاتيـة واختبـار هـوتيلينج لقيـاس     التي استخدمته األدواتالمعوقين، ومن 
  :وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمهااالتجاهات، 

 .إن اتجاهات المكفوفين نحو الصم أكثر إيجابية من اتجاهات الصم نحوهم  .أ 
 .إن اتجاهات غير المعاقين نحو الصم  والمكفوفين كانت ايجابية  .ب 
لمكفوفين كانت أقل إيجابية من اتجاهـات غيـر المعـاقين نحـو     إن اتجاهات الصم نحو ا  .ج 

 .المكفوفين
إن الصم أظهروا معدالت أكثر ارتفاعاً من االغتراب، ومعدالت أكثر انخفاضاً من التسـلطية    .د 

 .وقوة األنا وذلك مقارنة بالمكفوفين
 .إن عامل االغتراب هو أكثر العوامل التي تساعد على التنبؤ باالتجاهات. هـ
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نموذج جـدلي لتطـوير   : االغتراب االجتماعي وهوية األقران": Foster)1987(دراسة فوستر .٢
 "مجتمع الصم

(Social Alienation and Peer Identification: A Dialectical Model of the 
Development of Deaf Community).                                                                     

للشباب الذين يعانون الصمم،  –وبخاصة الشباب  –إبراز رفض المجتمع  الدراسة إلى هدفت
تحليل ردود األفعال  طريقوأثر ذلك على مدى تواصل هؤالء وتفاعلهم مع مجتمعهم، وذلك عن 

المؤدية الغتراب الصم عن غيرهم، مع مقارنتهم بغيرهم من الصم ممن لـم يتعرضـوا لـنفس    
فـرداً مـن خريجـي    ) ٢٥(مـن   عينة الدراسةوتكونت . مع أفراد المجتمع العاديين الخبرات

المؤسسة القومية التقنية للصم في واشنطن، وتمثلت أدوات الدراسة في عقـد لقـاءات لمعرفـة    
  :اآلتيومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفاصيل حياة أفراد العينة، 

ر الصم باالغتراب عن الناس العاديين، كما وصـف  هناك خبرات متكررة أدت إلى شعو  .أ 
الصم أنفسهم بأنهم منعزلين رغم وجودهم وسط أسرهم ، حيث أن خبرة أفـراد األسـرة   

 .بلغة اإلشارات ضعيفة جداً
خالل سنوات الدراسة كان هناك قبول اجتماعي وتواصل مع الصم من زمالئهم، أما بعـد    .ب 

 .ي من خالل التعامل مع األفراد العاديينالتخرج بدأت مشكالت االغتراب االجتماع
وجـود  : أسفرت اللقاءات مع الصم عن احتياجات يفتقدونها أثناء تعاملهم مع األفراد وهي  .ج 

 .حوار حقيقي، صداقة حميمة، عالقات عائلية طيبة، معرفة كل شيء يدور حولهم
 "االغتراب لدى المراهقات الصم والعاديات"): ١٩٩٦(العقباويدراسة  .٣

عرف على مدى وطبيعة العالقـة بـين الصـمم واالغتـراب لـدى      تالدراسة إلى ال هدفت
مناصفة بين الصمم ) ١٨٤(مراهقة مقسمة إلى ) ٢٣٤(من  عينة الدراسةوتكونت المراهقات، 

مراهقة صماء بعد الـوالدة، وتراوحـت   ) ٥٠(الوالدي والعاديات بجمهورية مصر العربية، و
  .عاماً) ١٧-١٥(ن األعمار الزمنية ألفراد العينة م

دليل المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي، واختبار : واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية
، ومقياس االغتراب لدى المراهقات الصـم والعاديـات،   )أحمد زكي صالح(الذكاء غير اللفظي

   :وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمهاواستمارة بيانات أولية، 
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ات داللة إحصائية في درجتي الشعور باالغتراب بين كل من المراهقات الصم وجود فروق ذ  -أ 
 .والمراهقات العاديات لصالح المراهقات الصم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب بين كل من المراهقات الصـم    - ب 
وكـان ذلـك   ) للغةقبل اكتساب ا(الالتي ولدن فاقدات السمع، والمراهقات الالتي فقدن السمع 

 .لصالح الالتي فقدن السمع في الطفولة المبكرة
ال يعود شعور المراهقات الصم باالغتراب إلى اإلعاقة السمعية في حد ذاتها بل إلى العوامـل    -ج 

 .النفسية واالجتماعية واستجاباتهن الخاصة لها
لـدى   فعالية برنامج إرشادي في خفـض مسـتوى االغتـراب   "  ):٢٠٠٤(ددراسة أبو السعو .٤

 "المراهقين ضعاف السمع
إلى دراسة فعاليـة برنـامج إرشـادي يشـتمل علـى مجموعـة مـن األنشـطة          هدفت
في خفض مستوى االغتراب لدى المـراهقين  ) اجتماعية، دينية، ثقافية، رياضية، فنية(المتنوعة

طالباً وطالبـة مـن   ) ٤٠(من عينة الدراسةضعاف السمع بجمهورية مصر العربية، وتكونت 
مجموعـة تجريبيـة   : اهقين ضعاف السمع، وقد تم تقسيم أفراد العينة إلـى مجمـوعتين  المر

طالباً وطالبة، وتراوحـت أعمـار   ) ٢٠(طالباً وطالبة، ومجموعة ضابطة وتشمل) ٢٠(وتشمل
مقياس االغتراب للمراهقين ضعاف السـمع،   واستخدمت الدراسة. عاماً) ١٧: ١٥(العينة من 

إعـداد عبـدالعزيز   ) ١٩٩٥(توى االجتماعي االقتصادي لألسـرة إعداد الباحث، ومقياس المس
واختبـار   T.testالشخص، والبرنامج اإلرشادي من إعداد الباحث، واستخدمت الدراسة اختبار

  :اآلتيةوتوصلت إلى النتائج مان ويتني، وولكوكسن، 
ت وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة ومتوسـطا     -أ 

درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس االغتراب في القياس البعدي أو ضحت انخفاض 
 .مستوى االغتراب لدى أفراد المجموعة التجريبية

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيـة علـى مقيـاس      - ب 
االغتراب لديهم في القيـاس   االغتراب في القياسين القبلي والبعدي أوضحت انخفاض مستوى

 .البعدي
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) ذكـور (عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة     -ج 
على مقيـاس االغتـراب فـي القيـاس     ) إناث(ومتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

  .البعدي
لت ظـاهرة االغتـراب   مما سبق ومن خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة التي تناو

  :لدى المعاقين من ذوي اإلعاقة السمعية يتضح اآلتي
هناك دراسات تناولت موضوع اتجاهات المعاقين سـمعياً نحـو   : من حيث الموضوع والهدف •

ذوي اإلعاقات األخرى والعكـس، وكـذلك اتجاهـات العـاديين نحـو المعـاقين كدراسـة        
،  Foster)1987(فوسـتر  ، وحاولـت دراسـات كـل مـن    Zuckerman)1981(زوكرمان
معرفة اغتراب مجتمع الصم عن مجتمع العاديين، أما البعض اآلخـر مـن    )١٩٩٦(والعقباوي

الدراسات حاول التخفيف من حدة الشعور باالغتراب لدى ضعاف السمع من خـالل البـرامج   
 ).٢٠٠٤(اإلرشادية كدراسة أبو السعود

  :من حيث العينة •
  .ب لدى عينات من المراهقين المعاقين سمعياًإن كل الدراسات تناولت االغترا -
إن كل الدراسات تناولت االغتراب لدى فئات الصم من المعاقين سمعياً عدا دراسة أبـو   -

 .اقتصرت على ضعاف السمع) ٢٠٠٤(السعود 
 :من حيث المنهج •

، ودراسة Zuckerman)1981(استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي كدراسة زوكرمان
، بينمـا اسـتخدمت دراسـة أبـو     Foster)1987(، أمـا دراسـة فوسـتر   )١٩٩٦(العقباوي
  .المنهج التجريبي) ٢٠٠٤(السعود

 استخدمت بعـض الدراسـات االختبـارات التائيـة كدراسـة      :من حيث الوسائل اإلحصائية •
، بينما استخدمت دراسات أخـرى  )١٩٩٦(، ودراسة العقباويZuckerman)1981(زوكرمان

 ). ٢٠٠٤(اسة أبو السعودمان وتني وولككسون كدر

 :يمكن تلخيص أهمها في النقاط اآلتية :من حيث النتائج •
  .إن الصم أظهروا معدالت أكثر ارتفاعاً في درجة الشعور باالغتراب مقارنة بالمكفوفين -
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إن خبرات الحياة المتكررة هي التي تؤدي إلى شعور الصـم بـاالغتراب عـن النـاس      -
 .في استخدام لغة اإلشارة لدى أفراد األسرة العاديين ومن هذه الخبرات الضعف

 .إن المراهقات الصم أكثر اغتراباً من العاديات -
إن المراهقات الصم الالئي فقدن السمع في الطفولة المبكرة أكثر اغتراباً من المراهقـات   -

 .الصم الالئي ولدن فاقدات السمع
ة في حد ذاتهـا بـل إلـى    ال يعود شعور المراهقين الصم باالغتراب إلى اإلعاقة السمعي -

 .العوامل النفسية واالجتماعية واستجاباتهم لها
وجود أثر لبرامج اإلرشاد النفسي في تخفيف حدة الشعور باالغتراب لـدى المـراهقين    -

 .ضعاف السمع
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال من خالل التعرف المتعمـق علـى   

قين سمعياً، األمر الذي أدرك من خالله قلة الدراسات العربية في هذا مشكلة االغتراب لدى المعا
في البيئة اليمنية مما يؤكـد أهميـة الدراسـة     -حسب علم الباحث -المجال، وتكاد تكون منعدمة

  .الحالية، ويؤكد أيضاً هناك حاجة ماسة إلى إجراء مزيد من الدراسات في هذا المجال
 :الوالدية لدى المعاقين من غير ذوي اإلعاقة السمعية دراسات تناولت أساليب المعاملة  - ت

دراسة وصفية التجاهات الوالدين نحو كف بصر طفلهما وعالقتـه  "  :١٩٨٦دراسة منصور .١
 "بالتوافق النفسي واالجتماعي للطفل 

التعرف على العالقة بين اآلباء واألمهات ممن لديهم أطفال مكفوفين  إلى الدراسة هدفت
وبـين  ) الرفض –الحماية الزائدة  -التفرقة في المعاملة –اإلهمال( دية السالبةجاهات الواللالت

فرداً ) ١٥٠(قوامها وطبقت الدراسة على عينةالتوافق الشخصي واالجتماعي للطفل الكفيف، 
  :كاآلتيمن األطفال المكفوفين وآبائهم وأمهاتهم وهي مقسمة 

 .طفالً) ٥٠(مجموعة األطفال المكفوفين وعددهم   - أ
 .أباً)  ٥٠( موعة أباء األطفال المكفوفين وعددهممج  - ب
 .أماً) ٥٠( مجموعة أمهات األطفال المكفوفين وعددهن  -  ت
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مـن إعـداد   (المقابلة ومقياس االتجاهات الوالدية نحو كف البصـر  واستخدمت الدراسة
كـأدوات  ) عطيـة هنـا  (ومقياس التوافق الشخصي واالجتماعي لألطفال من إعداد) الباحث

  .أساسية لها
موجبـة بـين ممارسـة اآلبـاء      إرتباطيـة ال توجد عالقة  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه

كمـا توصـلت    ،واألمهات التجاه التقبل والتوافق الشخصي واالجتماعي للطفل كفيف البصر
بـين ممارسـة اآلبـاء واألمهـات      إحصائية ذات داللة إلى وجود عالقة سالبة النتائج أيضاً

) الـرفض  –الحمايـة الزائـدة    –التفرقة في المعاملة  –اإلهمال ( لسالبةلالتجاهات الوالدية ا
: ٢٠٠٣موسـى،  (وبعض أبعاد التوافق النفسي والشخصي واالجتماعي للطفل كفيف البصـر 

٢٥-٢٤.( 

 "أساليب المعاملة الوالدية مع األبناء المعاقين عقلياً من الجنسين"  ):٢٠٠٤(دراسة حمزة .٢
لى أسلوب معاملة الوالدين تجاه االبن المعاق عقليـاً مـن   الدراسة إلى التعرف ع هدفت

هـا لـه   نخالل التعرف على شعور الوالدين تجاه االبن المعاق ومدى الحمايـة التـي يوفرو  
وطبقـت  وقدراتهم على المثابرة وتوجيههم لتقبل الطفل بما يؤدي إلى تنمية مهاراته المختلفة، 

لف عقلي بسيط، ويتراوح عمرهم الزمني بـين  طفالً ممن يعانون من تخ) ٥٤(الدراسة على 
أباً وأماً، وتم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين   ) ٥٤(سنة، وكذلك عينة من الوالدين عددهم ١١-٨

: آباء لديهم طفل ذكر معاق عقلياً، أما المجموعة الثانيـة ) ٥(أم ، و) ٢٢(تتكون من : األولى
مقيـاس   واسـتخدمت الدراسـة  ، آباء لديهم طفلة معاقة عقليـاً ) ٥(أم ، و) ٢٢(تتكون من 

استجابات الوالدين نحو األبناء من فئة التخلف العقلي البسيط من الجنسين، إعـداد الباحـث،   
بياشـر لـرد فعـل     –واستفتاء تقدير اتجاهات المجتمع نحو المعاقين عقلياً، ومقياس إديـن  

م وجود فـروق ذات  عد :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةالوالدين نحو اإلعاقة، 
الشـعور بـالحزن،   : داللة إحصائية بين استجابات الوالدين نحو الذكور واإلناث في بعـدي 

والحماية الزائدة، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعد المثـابرة لصـالح األبنـاء    
  .الذكور
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قتهـا بتقـدير   أساليب المعاملة الوالدية كما يـدركها األبنـاء وعال  " ):٢٠٠٦(دراسة شحاتة .٣
 "الشخصية لدى عينة من المكفوفين

الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  هدفت
وطبقـت  ، بجمهوريـة مصـر العربيـة    وعالقتها بتقدير الشخصية لدى عينة من المكفوفين

 لديهم كف بصر كلي حدث طفالً) ٧٠: (طفالً مقسمين إلى) ١٤٠(الدراسة على عينة قوامها
طفالً لديهم كف بصر حـدث بعـد سـن    ) ٧٠(، و) إناث ٣٥ذكور ،  ٣٥(قبل سن الخامسة 

  :واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية ).إناث ٣٥ذكور،  ٣٥(خمس سنوات 
 .إعداد الباحث. استمارة بيانات أولية •
 .إعداد الباحث .مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال المكفوفين •
 .م١٩٨٩إعداد ممدوحة سالمة . استبيان الشخصية لألطفال  •

وتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج النسب المئوية، واالختبار التـائي،  
ومن أهم النتـائج التـي توصـلت إليهـا     وتحليل التباين الثنائي، ومعامل ارتباط بيرسون، 

 :الدراسة ما يلي
ات داللة إحصائية بين األطفال فاقدي البصر كلياً قبل سن الخامسة وفاقدي وجود فروق ذ •

البصر بعد سن الخامسة في أساليب المعاملة الوالدية في التنشئة كما يدركونها في جميـع  
األبعاد التي توضح أساليب المعاملة الوالدية، حيث تزداد األساليب التي تتسـم بـالرفض،   

ماية الزائدة، والتبعية، وإثارة الشعور بالنقص، عند الفئة األولى واإلهمال،  والتفرقة، والح
 .ويزداد أسلوب السواء عند الفئة الثانية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أساليب المعاملة الوالديـة فـي    •
فـي   التنشئة كما يدركونها في جميع األبعاد التي توضح أساليب المعاملة الوالدية وذلـك 

 .اتجاه اإلناث ما عدا الرفض، وإثارة الشعور بالنقص في اتجاه الذكور
الحمايـة الزائـدة،   : وجود عالقة إرتباطية موجبة بين التقدير السلبي للذات وكـل مـن   •

الـرفض، والتفرقـة،   : وكذلك بين النظرة السلبية للحياة وكـل مـن  . والتفرقة، والتبعية
 .والتبعية
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ض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أسـاليب المعاملـة   مما سبق ومن خالل استعرا
  :الوالدية لدى المعاقين من غير ذوي اإلعاقة السمعية يتضح اآلتي

أساليب المعاملـة  الدراسات السابقة موضوع بعض تناولت : من حيث الموضوع والهدف •
 ،جتمـاعي عالقته ببعض المتغيرات النفسية، كالتوافق الشخصـي واال  الوالدية من حيث 

، بينما حاول البعض اآلخر قياسـها  )٢٠٠٦(، وتقدير الشخصية، شحاتة )١٩٨٦(منصور
 ).٢٠٠٤(لدى المعاقين عقلياً، حمزة

كانت الدراسات عن األفراد المكفوفين والمعاقين عقليـاً مـن الـذكور     :من حيث العينة •
من ذوي صعوبات واإلناث فقط، ولم تشمل فئات أخرى من المعاقين كالمعاقين حركياً أو 

 .التعلم أو اإلعاقة االنفعالية
نجد أن جميع الدراسات قد اعتمدت على المنهج الوصفي في دراسـة   :من حيث المنهج •

 .أساليب المعاملة الوالدية
نجد أن معظم الدراسات قد استخدمت معامالت االرتباط،   :الوسائل اإلحصائية ثمن حي •

) ٢٠٠٤(، بينما اقتصرت دراسة حمزة)٢٠٠٦(، ودراسة شحاتة)١٩٨٦(كدراسة منصور
 .على استخدام االختبارات التائية

 :يمكن استخالص أهم النقاط اآلتية :من حيث النتائج •
وجود عالقة سالبة بين ممارسة اآلباء واألمهات لالتجاهات الوالدية السالبة وبعض أبعاد  -

  .التوافق النفسي والشخصي واالجتماعي للطفل الكفيف
أساليب المعاملة الوالدية السلبية على األطفال فاقدي البصر كلياً قبل سـن   تزداد ممارسة -

الخامسة، بينما تزداد ممارسة أسلوب السواء في المعاملة الوالدية بين األطفـال فاقـدي   
 . البصر بعد سن الخامسة

يوجد تأثير لعامل الجنس في اختالف أساليب المعاملة الوالدية المدركـة لـدى األطفـال     -
 .اقينالمع

وجود عالقة إرتباطية موجبة بين بعض المتغيرات النفسية كالتقدير السلبي للذات وبعض  -
 .أبعاد أساليب المعاملة الوالدية السلبية
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وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المحور من التعرف المتعمق بشكل كبيـر علـى   
حيث الحظ أن معظم الدراسـات التـي تناولـت    ، لة الوالدية لدى المعاقين عموماًأساليب المعام

  .أساليب المعاملة الوالدية، تناولتها لدى فئة المكفوفين
 :دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية لدى المعاقين سمعياً  - ث

 "االتجاهات الوالدية والتوافق العاطفي لألطفال الصم : Neuhaus)1969(دراسة نيوهوس  -١
(Parental attitudes and the emotional adjustment of Deaf Children) 

ثر االتجاهات الوالدية نحو الطفل األصم علـى التوافـق   أالدراسة الكشف عن  استهدفت
 ،من ذوي اإلعاقة السمعية طفالً) ٨٤(وأجريت هذه الدراسة على عينة قوامهاالعاطفي لديه، 

) ١٢ -٨(أعـوام، ومـن   )٧ -٣(تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات حسب الفئة العمرية من 
عاماً ، وتحقيقاً لهدف الدراسة فقد تم استبعاد الحاالت التي لـديها أي  ) ١٩ -١٣(، ومن عاماَ

ن يكون الطفل مقيماً مع والديه، وأن يكـون كـال   ، مصاحبة للصمم، وأإعاقات ثانوية أخرى
هقين واألطفـال  بلفيو لذكاء المرا -مقياس وكسلر واستخدم الباحثالوالدين على قيد الحياة، 

بهـدف التعـرف   )  U.S.C(عد بجامعة جنوب كاليفورنيا أواختبار االتجاهات الوالدية الذي 
، ومقياس االتجاه نحو األشـخاص  ) كما يدركها الوالدان( على االتجاهات الوالدية نحو الطفل

ومقياس تصنيف السلوك، وقد طلب الباحث من ثالثـة أشـخاص    ،) أ  ( المعوقين الصورة
ج ئوأوضـحت نتـا  . وا سلوك كل طفل منهمميقَن يأحظة سلوك األطفال لمدة ستة أشهر ومال

  :الدراسة ما يلي
 .وجود عالقة دالة إحصائياً بين اتجاهات الوالدين وتوافق أطفالهم ذوي اإلعاقة السمعية •
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات األمهات نحو األطفال والتوافـق العـاطفي    •

 .طفال في المراحل العمرية الثالثلأل
المرحلـة   عدم وجود عالقة بين اتجاهات اآلباء والتوافق العاطفي لدى األطفال الصم في •

 .بينما وجدت عالقة في المرحلتين العمريتين الالحقتين ،أعوام) ٧ -٣(العمرية من 
ية وجد أنهم أفضـل  أن األطفال الصم الذين تتسم اتجاهات أمهاتهم بااليجابية وآبائهم بالسلب •

 .في توافقهم العاطفي من األطفال الذين تتسم اتجاهات أمهاتهم بالسلبية وآبائهم بااليجابية
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الصم وعالقتها بمفهوم الذات لـدى   اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم" :)١٩٩٢(دراسة عرقوب -٢
 "هؤالء األطفال

حو أطفالهم الصم وعالقتها نهذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين اتجاهات الوالدين  هدفت
) ٥١(من الطالب الصـم قوامهـا    تم اختيار عينـة بمفهوم الذات لدى هؤالء األطفال، حيث 

آباء وأمهات هـؤالء الطـالب    ، وأيضاًاًعام)١٣-٩(تراوح أعمارهم الزمنية بينأصم ت اًطالب
  :واستخدمت الدراسة األدوات اآلتيةالصم، 

 .عادل األشول/ ركها الوالدان، إعداد مقياس االتجاهات الوالدية كما يد •
 .جودانف/ مقياس رسم الرجل للذكاء، إعداد •
 .مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي، إعداد عبدالسالم عبدالغفار وإبراهيم قشقوش •
 مقياس مفهوم الذات، إعداد الباحث •

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي
بين االتجاهات الوالدية كما يدركها الوالدان ومفهوم الذات لـدى   توجد عالقة دالة إحصائياً •

 .األطفال الصم
توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أساليب السواء الوالدي تجاه األطفـال الصـم    •

 .وبين مفهوم الذات لدى هؤالء األطفال
 -القسـوة ( طئـة توجد عالقة سالبة دالة إحصائياً بين مجموعة االتجاهات الوالديـة الخا  •

 .ومفهوم الذات لدى هؤالء األطفال) التذبذب -الحماية
االتجاهات الوالدية في تنشئة ضعاف السمع وعالقتهـا بالنضـج   " ):١٩٩٤(دراسة مصيلحي -٣

 "االجتماعي
 التعرف على عالقة االتجاهات الوالدية في تنشـئة ضـعاف السـمع   إلى الدراسة  هدفت

األولـى مـن األطفـال    : على مجموعتين الدراسة وتم تطبيقبمستوى النضج االجتماعي، 
إناث، والثانية مـن  ) ٤٥(ذكور، و) ٤٥:(طفالً وطفله مقسمين إلى) ٩٠(ضعاف السمع عددهم

واستخدمت الدراسـة   توزعوا كالمجموعة األولى ذكوراً وإناثاً،) ٩٠(األطفال العاديين عددهم
  :األدوات اآلتية

 .إعداد سيد صبحي)  األبناء كما يدركها(اختبار االتجاهات الوالدية •
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 .إعداد دول وترجمة فاروق صادق اختبار النضج االجتماعي •
 .اختبار الذكاء المصور  إعداد عطية هنا •
 . استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي •

ولتحليل البيانات استخدمت الدراسة معامل ارتباط بيرسون، واالختبارات التائية، وتحليـل  
 :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يليوالتباين األحادي، 

بين كل من ضعاف السمع والعاديين فـي  ) ٠.٠١(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى •
لصـالح  ) صـورة األب (الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات الوالدية كما يـدركها األبنـاء  

 .العاديين
ن ضعاف السمع والعاديين فـي  بين كل م) ٠.٠١(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى •

لصالح ضـعاف  ) صورة األم( الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء
 .السمع

بين أبعاد اتجاهات اآلباء لألبناء الـذكور  ) ٠.٠١(وجود عالقة إرتباطية دالة عند مستوى  •
 .والمقاييس الفرعية للنضج االجتماعي لدى ضعاف السمع

بين أبعاد اتجاهات األمهات لألبناء الذكور ) ٠.٠١(ة إرتباطية دالة عند مستوىوجود عالق •
 .والمقاييس الفرعية للنضج االجتماعي لدى ضعاف السمع

أثبتت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من أبعاد مقياس االتجاهات الوالديـة   •
ي لدى ضـعاف السـمع بـاختالف    كما يدركها األبناء وبين أبعاد مقياس النضج االجتماع

 .السن
العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى ذوي " ):١٩٩٥(بالوي دراسة الب -٤

 "اإلعاقة السمعية
التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء إلى الدراسة  هدفت

مكونة من  وأجريت هذه الدراسة على عينةديهم ، ذوي اإلعاقة السمعية والسلوك العدواني ل
 تم تقسيمو ،وتلميذة من ذوي اإلعاقة السمعية بمدرسة األمل للصم والبكم بحلوان تلميذاً) ٧٥(

فـي جمـع    وقد استخدمت الدراسة األدوات التاليـة  تلميذة،) ٣٣(تلميذاً و) ٤٢(العينة إلى 
  :البيانات
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إعـداد  (كما يدركها األبنـاء ذوي اإلعاقـة السـمعية    استخبار أساليب المعاملة الوالدية  •
 ).الباحث

إعـداد  ( استخبار تقرير المعلم للسلوك العدواني لـدى التالميـذ ذوي اإلعاقـة السـمعية     •
 ).الباحث

 ).إعداد محمد عبدالحليم منسي(استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي •
 ).مصطفى فهمي(  Goud enoughاختبار رسم الرجل  •

  :اآلتي م النتائج التي توصلت إليها الدراسةومن أه
بين أسلوب رفض األم والسلوك العـدواني، ولكـن وجـدت     إرتباطيةعدم وجود عالقة  -

 .عالقة بين أسلوب رفض األب والسلوك العدواني
وجود عالقة إرتباطية موجبة بين كل من أسلوب القسوة والتدليل وإثارة الشعور بـالنقص   -

 .واألب معاً والسلوك العدواني  والتفرقة من جانب األم
وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياً بين كل من أسلوب الحماية الزائـدة وأسـلوب    -

 .السواء من جانب األب واألم والسلوك العدواني 
 .وجدت عالقة إرتباطية موجبة بين أسلوب القسوة والسلوك العدواني -
ات ذوي اإلعاقة السمعية في بعـض مظـاهر   وجود فروق دالة إحصائياً بين البنين والبن -

المباشر نحو اآلخرين  السلوك العدواني، حيث كان البنين أكثر عدواناً في العدوان البدني
 .عن البنات

 "اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم بمدينة غزة" ):١٩٩٧(دراسة عفانة وكباجة -٥

 أبنـائهم الصـم   سلوك نحو األمور ولياءأ اتجاهات نوعية على التعرف إلى الدراسة هدفت

 تأهيل الصم مراكز في صم أطفال لديهم وأماً أباً )١٤١(من البحث عينة تكونت حيث ،غزة بمدينة

 واسـتخدمت الدراسـة  . وأماً أباً )٢٠٠(أفراده عدد أصلي مجتمع من وذلك ،غزة بمدينة المنتشرة
 والختبـار فـروض   -إعداد الباحثان من –مقياس اتجاهات الوالدين نحو سلوك أبنائهم الصم 

 ، ارتبـاط بيرسـون   معامـل  ، كـاي  مربع :وهي إحصائية أساليب بعدة الباحثان استعان البحث
  :وتوصلت نتائج الدراسة إلى اآلتي: شيفيه اختبار ، األحادي التباين تحليل ،(t-test)اختبار
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 سـلوك  نحـو  األمور ألولياء يةيجابإ اتجاهات تمثل المقياس فقرات من فقرة وعشرون ستة توجد* 

 فقـرات  أربع هناك كان حين في ،فقط فقرات عشر في السلبية االتجاهات تمثلت بينما ،الصم أبنائهم

  .)واضحة غير( محايدة
 وتحصـيلهم  الصـم  أبنـائهم  سـلوك  نحو السلبية األمور أولياء اتجاهات بين سالبة عالقة توجد* 

  .الدراسي
 أبنـائهم  سلوك نحو السلبية اتجاهاتهم في واألمهات اآلباء بين صائيةإح داللة ذات فروق توجد ال* 

  .الصم
 الصـم  أبنـائهم  سلوك نحو السلبية األمور أولياء اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال* 

 .لها المادية الحالة أو األسرة حجم إلى تعزى

توى الطمـوح لـدى األطفـال    أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمس" :)٢٠٠٠(دراسة علي -٦
 "الصم

  :التعرف على هدفت الدراسة إلى
 .أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال الصم وعالقتها بمستوى الطموح لديهم •
مدى إمكانية التنبؤ بمستوى الطموح لدى األطفال الصم من بعض أساليب المعاملة الوالدية  •

 ).لألب واألم( 
لـألب  (مر والتفاعل بينهما على كل من أساليب المعاملة الوالدية تأثير كل من الجنس والع •

 .كما يدركها األطفال الصم ومستوى الطموح لديهم) واألم
وتلميذة من ذوي اإلعاقة السمعية فئة  تلميذاً) ٨٢( وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها

تلميـذة،  ) ٣٥(، وميذاًتل) ٤٧(منهمبجمهورية مصر العربية، الصمم بمدرسة األمل بالزقازيق 
ومـن األدوات التـي    .سرهمعاماً، ومن المقيمين مع أ)١٢-٩(ينتراوحت أعمارهم الزمنية ب

، مقياس أساليب المعاملة الوالدية ، ومقياس مستوى الطموح  للصم، مـن  استخدمتها الدراسة
 -Tرتبـاط بيرسـون و   اإعداد الباحث، والختبار فروض الدراسة استخدمت الدراسة معامل 

test ومن أهم النتائج ومعامل االنحدار المتعدد،  )٢×٢(وتحليل التباين ذي التصميم العاملي
  :التي توصلت إليها الدراسة ما يلي
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: وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية والمتمثلـة فـي   •
التفرقـة، كمـا يـدركها    / لمسـاواة القسوة، ا/ اإلهمال، التسامح/ الرفض، الرعاية/ التقبل

 .األطفال الصم وبين مستوى الطموح لديهم
ال توجد فروق دالة إحصائياً وفقاً لمتغير الجنس ومتغير العمـر فـي أسـاليب المعاملـة      •

الوالدية لكل من األب واألم، ووجد تأثير لتفاعل متغيري الجنس والعمـر علـى أسـاليب    
التفرقة، وبالنسـبة لـألب   / القسوة، والمساواة/ لتسامحا: المعاملة الوالدية لالم على بعدي

 .القسوة/ وجد تفاعل على بعد التسامح
الرفض الوالدي كما يدركه المراهقون الصم وعالقته ببعض / القبول" )٢٠٠٢(دراسة عجبـو  -٧

 "أبعاد االستقاللية
إلى دراسة القبول والرفض الوالدي كما يدركه المراهقون الصم مـن الجنسـين    هدفت

، باإلضافة إلى التعـرف علـى الفـروق بـين المـراهقين      عالقته ببعض أبعاد االستقالليةو
الرفض الوالدي، وأجـري البحـث   / والمراهقات الصم في درجة االستقاللية، وإدراك القبول

-١٥(مراهقاً ومراهقة تراوحت أعمارهم الزمنية بين ) ٦٠(من المراهقين عددهم عينة على 
ديسـبل، وتراوحـت   ) ٩١-٧٠(درجة الفقدان السمعي لديهم بـين  عاماً، كما تراوحت) ٢٠

مقياس االستقاللية للمراهقين الصم من  واستخدمت الدراسة، )١١٠-٩٠(الذكاء بين تمعامال
الرفض الوالدي مـن إعـداد رونالـد وترجمـة ممدوحـة      / إعداد الباحث، واستبيان القبول

، واسـتمارة  )١٩٩٨(اد فايزة مكرومي، واختبار الذكاء غير اللفظي للصم إعد)١٩٨٨(سالمة
المستوى االجتماعي والثقافي إعداد علية أحمد، واستخدمت الدراسة معامل ارتباط سـبيرمان  

  :أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يليومعامل االنحدار المتدرج ، ومن   t-testوبراون و
ض الوالـدي وأبعـاده   وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية للـرف  •

 .الفرعية وبعض أبعاد مقياس االستقاللية لدى المراهقين الصم من الجنسين
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المـراهقين والمراهقـات الصـم فـي إدراك       •

 .الرفض الوالدي وأبعاده الفرعية/القبول
أبعاده الفرعية بين الرفض الوالدي و/ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك القبول •

 .المراهقين الصم من الجنسين المقيمين مع أسرهم وأقرانهم في المدرسة الداخلية
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 .الرفض الوالدي ببعض أبعاد االستقاللية/ تتنبأ بعض أبعاد القبول •
 ):٢٠٠٣(دراسة عبدالرحمن -٨

ت الرفض الوالدي كما يدركه ذوي اإلعاقة السمعية وعالقته بالمشكال/ القبول": الموضوع
  "النفسية

الرفض /درجة االرتباط بين إدراك القبول إليه هذه الدراسة التعرف على هدفت من أهم ما
قين ذوي اإلعاقة السمعية، وكذلك التعرف علـى الفـروق   هالوالدي والمشكالت النفسية للمرا
 مراهقـاً  )١٢٠( واشتملت الدراسة علـى الرفض الوالدي، / بين الجنسين في إدراكهم للقبول

 واسـتخدمت الدراسـة  ، عامـاً ) ١٥-١٢(ذوي اإلعاقة السمعية تراوحت أعمارهم بين من 
، ومقيـاس  عده الباحث لذوي اإلعاقة السمعيةوأ ،إعداد رونراستبيان القبول الرفض الوالدي 

عداد الباحـث، واسـتمارة البيانـات الشخصـية     المشكالت النفسية اإلشاري للمراهقين من إ
ضافة إلـى اختبـار رسـم الرجـل     القتصادية من إعداد الباحث باإلواالجتماعية والثقافية وا

  :اآلتيومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج انف ، لجود
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية في  •

 .الرفض الوالدي من قبل األم ومن قبل األب/ إدراكهم للقبول
ة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المـراهقين ذوي  توجد عالق •

الرفض الوالدي ومتوسط درجاتهم في الدرجة الكلية / اإلعاقة السمعية في إدراكهم للقبول
 .لمقياس المشكالت النفسية

تعديل االتجاهات الوالدية السالبة نحو الطفل ضعيف السمع من " ):٢٠٠٣(دراسة عبدالحافظ  -٩
 "ور العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفردمنظ

هذه الدراسة إلى تعديل االتجاهات الوالدية السالبة نحو الطفل ضعيف السمع مـن   هدفت
) ٢٠(مـن   عينة الدراسـة خالل منظور العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد، وتكونت 

 أفـراد، ) ١٠(كون منمفردة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، وكل مجموعة تت
المقابلة الفردية كـأداة دراسـية    واستخدمت الدراسةخمس من األمهات وخمسة من اآلباء، 

من أهم ووعالجية، ومقياس االتجاهات السالبة نحو الطفل ضعيف السمع، من إعداد الباحثة، 
ات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درج: النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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تدل على أن التغيرات التي طـرأت علـى    يالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعد
ج المعرفـي  المجموعة التجريبية تغيرات جوهرية ترجع إلى التدخل المهني باستخدام العـال 

 ).٣٦١-٣٤٣: ٢٠٠٣عبدالحافظ،(السلوكي في خدمة الفرد
 -ين وعالقته بأساليب المعاملة الوالديةاالستقالل النفسي عن الوالد" ):٢٠٠٤(دراسة نصر - ١٠

 "دراسة ميدانية على عينة من المراهقين األسوياء والمعوقين سمعياً
إلى دراسة الفروق في مظاهر االستقالل النفسي عن الوالـدين بـين المـراهقين     هدفت

ب إلى معرفة العالقة بين االسـتقالل النفسـي وأسـالي    هدفتاألسوياء والمعاقين سمعياً، كما 
 ، وذلكالتي يتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهما) الخاطئة( والالسوية) الصحيحة(المعاملة السوية

عينـة  ية على مقياس االستقالل النفسي ومقياس أمبو ألساليب المعاملة الوالد تطبيقمن خالل 
مراهقاً من األسوياء من طالب السـنتين األولـى   ) ٦٦(، توزعت إلى مراهق) ١٠٦( قوامها

مراهقاً من المعاقين سمعياً وهم من مركز التأهيل المهنـي  ) ٤٠(لثانية في كلية التربية، و وا
  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاللمعاقين ونادي األمل الرياضي،  

ظهرت لدى األسوياء عالقة إرتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين أسـاليب المعاملـة     - أ
الدين كما يدركها األبناء ومظاهر االستقالل النفسـي عـن الوالـدين    الخاطئة من قبل الو

في حين ظهرت لدى المعاقين سمعياً عالقة . استقالل االتجاهات عن األبباستثناء مظهر 
إرتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الخاطئة من قبل الوالـدين كمـا   

استقالل الصراعات واالستقالل العاطفي علـى  ( نفسييدركها األبناء ومظاهر االستقالل ال
وال ) صورتي األب واألم ، واالستقالل الوظيفي عن األب واستقالل االتجاهات عـن األم 

وجود لعالقة إرتباطية بين أساليب المعاملة الصحيحة وبقية مظاهر االستقالل النفسي عن 
 .الوالدين

البة وذات داللة إحصـائية بـين أسـاليب    ظهرت لدى المعوقين سمعياً عالقة إرتباطية س  -  ب
استقالل ( كما يدركها األبناء ومظاهر االستقالل النفسي  المعاملة الخاطئة من قبل الوالدين

فـي حـين ال   ). الصراعات ، االستقالل الوظيفي واستقالل االتجاهات عـن األب واألم  
لدين كما يدركها األبنـاء  وجود لعالقة إرتباطية بين أساليب المعاملة الخاطئة من قبل الوا

بينما ظهرت عالقة إرتباطية موجبـة وذات  . ومظهر االستقالل العاطفي عن األب واآلم 
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داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الصحيحة من قبل الوالدين ومظاهر االستقالل النفسي 
 ).٢٨٢-٢٨١: ٢٠٠٤نصر، .(عن الوالدين باستثناء مظهر االستقالل العاطفي

االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء الصم وعالقتها بالقدرة على " ):٢٠٠٥(سالم دراسة  - ١١
 "التواصل وتحقيق الذات لديهم

الدراسة إلى تقصي طبيعة العالقة بين االتجاهات الوالدية كما يـدركها األبنـاء    هدفت
طـالب   من عينة علىالصم والقدرة على التواصل وتحقيق الذات لديهم، من خالل تطبيقها 

ممن تراوحت أعمارهم بجمهورية مصر العربية،  مدرسة األمل للصم في محافظة القليوبية
. ديسـيبل ) ٩٠-٧٠(عاماً، كما تراوحت درجة الفقدان السمعي ما بـين  ) ١٩: ١٤(ما بين

، )٢٠٠٠(إعـداد النـوبي   تجاهات الوالدية كما يدركها الصـم مقياس اال واستخدم الباحـث 
لتواصل غير اللفظي وتحقيق الذات للمـراهقين الصـم مـن إعـداد     ومقياسي القدرة على ا

ومن أهـم  واالختبار التائي،  االرتباط تالباحث معامالالباحث، وللتحقق من النتائج استخدم 
  :ما يلي ما توصلت إليه الدراسة

وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بين كل من االتجاهات الوالدية االيجابية لكل  •
التقبـل، والرعايـة، والتسـامح،    :( ألب واألم كما يدركها المراهقين الصم وهـي من ا

والقدرة على التواصل لدى هؤالء اآلباء، وكذا علـى مقيـاس   ) والمساواة، والديمقراطية
 .تحقيق الذات لدى األبناء

 وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياً بين كل من االتجاهات الوالدية السلبية لكل من •
والقـدرة علـى   ) الرفض، واإلهمال، والقسوة، والتفرقة، والتسـلطية ( األب واألم وهي

 .التواصل لدى هؤالء اآلباء، وكذا على مقياس تحقيق الذات لدى األبناء
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أساليب االتجاهات الوالدية لكل  •

ما يدركها المراهقون الصـم لصـالح متوسـط    ك) السلبية -االيجابية ( من األب واألم 
 .درجات أساليب االتجاهات الوالدية االيجابية لكل من األب واألم
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مما سبق ومن خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أساليب المعاملـة  
  :الوالدية لدى ذوي اإلعاقة السمعية يتضح اآلتي

ظم الدراسات عالقة أساليب المعاملة الوالدية بعـدد  تناولت مع: من حيث الموضوع والهدف •
 ،، ومفهـوم الـذات  )١٩٦٩(Neuhausنيوهوس  ،من المتغيرات النفسية كالتوافق العاطفي

البـبالوي   ،، والسلوك العـدواني )١٩٩٤(مصيلحي ،، والنضج االجتماعي)١٩٩٢(عرقوب
ـ  ،)٢٠٠٢(عجبـو  ،، االستقاللية)٢٠٠٠(علي ،، مستوى الطموح)١٩٩٥( ) ٢٠٠٤(رونص

، بينمـا  )٢٠٠٥(سـالم  ،، التواصل وتحقيق الذات)٢٠٠٣(عبدالرحمن ،المشكالت النفسية
إلى معرفة نوعية اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك األبناء الصـم،   سعت دراسات أخرى
، وسعى البعض اآلخر إلـى اسـتخدام العـالج المعرفـي     )١٩٩٧(كدراسة عفانة وكباجة

ت الوالدية السالبة نحـو الطفـل ضـعيف السـمع، كدراسـة      السلوكي في تعديل االتجاها
   ).٢٠٠٣(عبدالحافظ

 :يمكن توضيح اآلتي :من حيث العينة •
  .هناك دراسات شملت عيناتها على اآلباء واألمهات باإلضافة إلى األبناء -
 .البعض شمل الصم وضعاف السمع والبعض اقتصر على الصم فقط -
ات العمريـة التـي تقابـل مرحلـة الطفولـة      معظم الدراسات استخدمت عينات من الفئ -

المتوسطة والمتأخرة، وهناك ندرة في الدراسات التي تناولتها في مرحلـة المراهقـة أو   
 .المرحلة الجامعية

 .البعض منها شملت عينات من الذكور واإلناث -
 .البعض قارنت بين ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين -

ــنهج • ــث الم ــن حي ــات ا:م ــض الدراس ــتخدمت بع ــة  اس ــفي، كدراس ــنهج الوص لم
، )١٩٩٤(، ودراسـة مصـيلحي  )١٩٩٢(ودراسة عرقـوب  ،Neuhaus)1969(نيوهوس

، )٢٠٠٠(، ودراسـة علـي  )١٩٩٧(، ودراسة عفانـة وكباجـة  )١٩٩٥(ودراسة الببالوي
، ودراسـة  )٢٠٠٤(، ودراسة نصـر )٢٠٠٣(، ودراسة عبدالرحمن)٢٠٠٢(ودراسة عجبو

 .على المنهج التجريبي) ٢٠٠٣(افظ، بينما اقتصرت دراسة عبدالح)٢٠٠٥(سالم
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استخدمت بعض الدراسات معامالت االرتبـاط واالختبـارات   : من حيث الوسائل اإلحصائية •
ــوس   ــة نيوه ــة، كدراس ــوب )١٩٦٩(التائي ــة عرق ــة )١٩٩٢(، ودراس ، ودراس

، وهناك دراسات استخدمت إلـى جانـب   )٢٠٠٣(،ودراسة عبدالرحمن )١٩٩٥(الببالوي
ختبارات التائية اختبـارات تحليـل التبـاين األحـادي كدراسـة،      معامالت االرتباط واال

، ودراسـة  )٢٠٠٠(، ودراسـة علـى  )١٩٩٧(، ودراسة عفانة وكباجة)١٩٩٤(مصيلحي
 .، واستخدما هذين اآلخرين تحليل االنحدار)٢٠٠٢(عجبو

 : يمكن استخالص أهم النتائج في النقاط اآلتية: من حيث النتائج •
ئية بين اتجاهات الوالدين وعدد مـن المتغيـرات النفسـية    وجود عالقة ذات داللة إحصا -

كالتوافق العاطفي، ومفهوم الذات، ومستوى الطموح، والسلوك العـدواني، واالسـتقالل   
  .النفسي، والمشكالت النفسية، والقدرة على التواصل وتحقيق الذات

 .وجود فروق في االتجاهات الوالدية المدركة لصالح األبناء العاديين -
 .وجد أثر الختالف سن الوالدين في إدراك االتجاهات الوالدية لدى األبناءال ي -
وجدت بعض الدراسات أن االتجاهات االيجابية ألولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصـم   -

 .أكثر شيوعاً من االتجاهات السالبة
نـائهم  عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين اآلباء واألمهات في اتجاهاتهم السلبية نحـو أب  -

 .الصم
  .  الرفض الوالدي تعزى لمتغير الجنس/ لم تجد بعض الدراسات فروقاً في إدراك القبول -

تحديد أساليب المعاملة الوالدية التـي أعتمـدها    في وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة
ـ  ا لقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركهاي أعدهاألداة التالباحث في  معياً، كمـا  المعاقين س

 عنـاوين أبحـاثهم  في  ونيذكر همفي أنه الباحثين بعضل أن يتجنب الخلط الذي حدث لدى حاو
  .لقياس أساليب المعاملة الوالدية أداة أعدت أساساً وناالتجاهات الوالدية ويستخدم
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عند العـاديين   وأساليب المعاملة الوالدية النفسي دراسات تناولت العالقة بين االغتراب  - ج
 :وي اإلعاقاتوذ
 "المتغيرات النفسية االجتماعية لالغتراب بين المراهقين" :Namitha)1984(دراسة ناميثا  -١

 (Social Psychological correlates of alienation among Adolescents)  

مفهوم الذات، االغتراب، المكانة االجتماعية، : دراسة تحليلية لمتغيرات إلى إجراء هدفت
ـ  عينـة وطبقت هذه الدراسة علـى  . الجتماعي، الفروق الجنسيةاالستحسان ا ) ٤٧(ا قوامه

) ١٦(، والعمـر الزمنـي ألفـراد العينـة     )١٥(اإلناث و، )٣٢(مراهقاً بلغ مجموع الذكور
  :اآلتيةواستخدم الباحث األدوات .عاماً

 .للشهرة SESمقياس  •
 .مقياس مفهوم الذات •
 .مقياس االغتراب •

:صلت إليها الدراسةبرز النتائج التي توأومن  
أظهرت الدراسة أن ثمة عوامل نفسية واجتماعية ترتبط باغتراب المراهـق مـن قبيـل     -

 .االتجاهات الوالدية غير السوية، توافق المراهق مع البيئة، المشاعر والخبرات السيئة
 .قل درجة في مشاعر االغتراب من الذكورأأن اإلناث  -
 تماعي واالغتراب وذلك لعينة الدراسة ككلوجود عالقة سالبة بين االستحسان االج -

االغتراب وعالقته بالقلق واالتجاهات الوالدية كما يـدركها األبنـاء   " ):١٩٩٠(دراسة محمد -٢

 ".لدى عينة من المراهقين المكفوفين

الدراسة إلى التعرف على عالقة االغتراب بالقلق واالتجاهات الوالديـة كمـا   هذه  هدفت
مقيـاس   تطبيـق ة من المراهقين المكفوفين، ولتحقيق هدف البحث تم يدركها األبناء لدى عين

االغتراب للمكفوفين، ومقياس االتجاهات الوالدية كمـا يـدركها األبنـاء، ومقيـاس القلـق      
 )٦٨(مـن   عينة مكونـة لة الشخصية وغيرها من المقاييس على بللمكفوفين، واستمارة المقا

رعاية وتوجيه المكفوفين بالقاهرة فـي جمهوريـة   من طالب المركز النموذجي ل طالباً كفيفاً
وجود عالقة موجبة بين االغتراب والقلق واالتجاهات الوالديـة   وأسفرت النتائج عن، مصر

السلبية، كما وجد عالقة سالبة بين االغتراب واالتجاهات الوالدية الموجبة، وأظهرت نتـائج  
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يجة مباشرة لفقد البصر بل يرجـع إلـى   الدراسة اإلكلينيكية أن االغتراب لدى الكفيف ليس نت
موسى والدسـوقي،  (خبرات مؤلمة في الماضي أساسها اتجاهات والدية سالبة مصدرها األب 

٢٨٥: ٢٠٠٠.(  
أسلوب معاملة الوالد كما يدركه األبناء وعالقتـه بإحسـاس األبنـاء    " ):١٩٩١(دراسة بدر -٣

 "بمشاعر االغتراب
عاملة الوالد كما يدركه األبناء وعالقته بإحساس أسلوب م على التعرف إلى الدراسة هدفت

األبناء بمشاعر االغتراب، وذلك للتعرف على ما يواجهه الشباب من صـعوبات ومتاعـب،   
مـن  عينـة الدراسـة   ودور الوالدين في تنشئة األبناء للتغلب على هذه الصعوبات، وتكونت 

) ١٥٠(جامعة بنها، بواقع –ة طالب من طالب الفرقة األولى بكليتي التربية والزراع) ٣٠٠(
مقيـاس   وطبـق علـيهم  سـنة،  ) ٢٠-١٨(طالباً من كل كلية، وتراوحت أعمارهم ما بـين 

االغتراب للشباب الجامعي ومقياس أسلوب معاملة الوالد، وكال المقياسين من إعداد الباحـث،  
هم فـي  وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات وقد أسفرت النتائج عن

كالً على حدة ودرجـاتهم فـي مقيـاس    ) التفرقة -الحماية الزائدة  -القسوة  –التسلط (أبعاد
االغتراب للشباب الجامعي، حيث أن األسلوب الذي يتبعه الوالد في تنشئة أبنائه الذي يغلـب  

ملـل  عليه التسلط والقسوة والحماية الزائدة والتفرقة، يجعل األبناء أكثر اسـتهدافاً للقلـق وال  
والعزلة االجتماعية باإلضافة إلى التمرد، وهي أمور تتضافر فيما بينها لجعـل الفـرد أشـد    

  ).٧٩: ١٩٩٨العمروسي، (عرضة لمشاعر االغتراب
العالقة بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء واإلحسـاس  " ):١٩٩١(دراسة عبدالخالق -٤

 "باالغتراب لديهم
بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء واإلحسـاس   الدراسة إلى بحث العالقة هدفت

طالب وطالبة من طالب كليتي البنـات  ) ٢٠٠(من  عينة الدراسةباالغتراب لديهم، وتكونت 
:واستخدمت الدراسة األدوات اآلتيةوالتربية بجامعة عين شمس،  

 .مقياس االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء •
 .م الباحثمقياس االغتراب من تصمي •
 .استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي من إعداد صالح مخيمر •
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 .إعداد موري) T.A.T(اختبار تفهم الموضوع •
 .قابلة الشخصية وتاريخ الحالةمال •

  :وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها
لعينـة  وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بين الدرجات التي حصل عليها أفراد ا -

في مقياس االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء، والدرجات التي حصـلوا عليهـا فـي    
 .مقياس االغتراب

كشفت الدراسة اإلكلينيكية عن وجود نوعية بعينها من العوامـل والـديناميات النفسـية     -
الكامنة التي تمارس تأثيرها في زيادة أو انخفاض إحساس األبناء باالغتراب في عالقتـه  

 .باالتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء من طالب الجامعة
 "االغتراب وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية" ):١٩٩٥(دراسة عبداللطيف -٥

الدراسة إلى  الكشف عن مستوى االغتراب النفسي لدى طالب المرحلة الثانويـة،   هدفت
) ٣٤٨(مـن  عينة الدراسةتكونت ، ووإيجاد العالقة بين االغتراب وأساليب المعاملة الوالدية

عامـاً،  ) ١٩-١٤(طالباً وطالبة من طلبة المدارس الثانوية الحكومية، تراوحت أعمارهم بين
  :واستخدمت الدراسة األدوات اآلتيةعاماً، ) ١٦.٣(بمتوسط حسابي قدره 

 .مقياس االغتراب لطالب المرحلة الثانوية، إعداد الباحث •
 .م١٩٨٧ية، إعداد عبدالعزيز مقياس أساليب التنشئة االجتماع •
 .استمارة البيانات األولية، إعداد الباحث •

  :وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها
وجود عالقة إرتباطية دالة  بين درجات أبعاد االغتراب التي حصل عليها أفراد العينـة   -

 ).األم -صورة األب( وبين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء
 -صـورة األب (وجود عالقة تفاعل دالة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء -

لصالح تعليم . والجنس والصف الدراسي -وأبعاد االغتراب ومستوى تعليم الوالدين) األم
 .والصف الدراسي -الوالدين
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يـة  وجود فروق دالة بين متوسطات درجات االغتراب وبـين أسـاليب المعاملـة الوالد    -
، )المسـاواة  -التفرقة( ، )الرفض -التقبل( ، )االتساق -التذبذب( ، )االستقالل -التبعية(

 .كما يدركها األبناء لصالح الطالب ذوي الدرجات المرتفعة على المقياس
وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أبعاد االغتراب وبين الصف الدراسي لصـالح   -

ضـعف   -االغتراب عـن األسـرة  (نوية على أبعاد طلبة الصف الثاني من المرحلة الثا
 العزلـة (ولصالح الصف الثالث علمي علـى بعـد   ) السخط -العجز -االنتماء للمجتمع

 ).االجتماعية
 أثر التفاعل بين أساليب المعاملة الوالديـة وعالقـات  : "Elhageen(2004)دراسة الهجين  -٦

األطفال الصم فـي المـدارس    األقران في الصف الدراسي على مشاعر الوحدة النفسية بين
 "المصرية

"Effect of Interaction between Parental Treatment Styles and Peer 
Relations in Classroom on the Feelings of Loneliness among Deaf 
Children in Egyptian Schools"                                                                       

هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التفاعل بين األسلوب الوالـدي فـي المعاملـة     هدفت
الوحدة النفسية بين األطفال الصـم  والعالقات مع األقران في الصف الدراسي، على مشاعر 

طفل أصم، من الصفوف الرابـع  ) ٣٧٨(من عينة الدراسة في المدارس المصرية، وتكونت 
سنة، وذلك فـي سـت مـدارس     )١٣.٢(إلى ) ٨.٥(وحت أعمارهم بينوحتى السابع، وترا

في هذه الدراسة مقياس ترتيب ترشـيح   واستخدم الباحـث ابتدائية، لألطفال الصم في مصر، 
من إعـداد   The Sociometric Peer Nomination Rating Scale األقران السيكومتري

 The Parental Promotion of Peer التشجيع الوالدي لعالقات األقـران الباحث، وقائمة 

Relations Inventory إعداد  من)Mounts, 2000 ( وكذلك استبانه ،) ،الرفض، اإلهمال
من أعداد الباحـث،  ) التسامح ، والتحكم الوالدي(الوالدي من إعداد الباحث، واستبانة  )القبول

أهـم النتـائج التـي     ومقياس الشعور بالوحدة النفسية لألطفال الصم، من إعداد الباحث، ومن
  :توصلت إليها الدراسة ما يلي

درجات الشعور بالوحدة النفسـية بـين    اتية في متوسطئفروق ذات داللة إحصا ال توجد •
 .األطفال الصم الذكور واإلناث
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توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات الشعور بالوحدة النفسية بـين األطفـال    •
األطفـال   يات عالية من الشعور بالوحدة النفسية لدىحيث ظهرت مستو. الصم والسامعين

 .الصم مقارنة باألطفال السامعين
 .لعالقات األقرانالوحدة النفسية ارتبطت سلبياً بالتشجيع الوالدي  •
عور بالوحـدة النفسـية لـدى    توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الش •

، حيث تبـين أن األطفـال الصـم لوالـدين     والتحكم الوالدي للتسامحالصم وفقاً  األطفال
 .متسامحينمتحكمين أكثر شعوراً بالوحدة النفسية من األطفال الصم لوالدين 

أظهرت نتائج المقارنات البعدية أن األطفال الصم الذين يتصف والديهم باإلهمـال كـانوا    •
ن أو. لوالـدي أكثر شعوراً بالوحدة النفسية من األطفال الصم الذي يتصف والديهم بالتقبل ا

لـديهم مسـتويات أعلـى مـن      تاألطفال الصم الذي كان أسلوب والديهم الرفض، ظهر
من األطفال الصم الذي كان أسلوب والديهم يتصف بشكل ملحوظ الشعور بالوحدة النفسية 

كذلك لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الوحدة النفسية بين األطفـال   .بالتقبل
 .أسلوب والديهم الرفض واإلهمالالصم الذين كان 

تناولت أساليب المعاملـة  مما سبق ومن خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة التي 
  :من حيث عالقتها باالغتراب يتضح اآلتي الوالدية

لم يجد الباحث دراسات ربطت بشكل مباشر بـين االغتـراب   : من حيث الموضوع والهدف •
دية لدى المعاقين سـمعياً، وإنمـا وجـد دراسـات تناولـت      النفسي وأساليب المعاملة الوال

، )١٩٩٠(االتجاهات الوالدية من حيث عالقتها باالغتراب لدى المكفوفين كدراسـة محمـد  
، وبعضها اقتصر على ربط أسلوب معاملة الوالد )١٩٩١(ولدى العاديين كدراسة عبدالخالق

عض منها ربطت أسـاليب المعاملـة   فقط دون الوالدة باالغتراب النفسي لدى العاديين، والب
، أمـا الدراسـة   Elhageen)2004(الوالدية بالشعور بالوحدة النفسية، كدراسـة الهجـين   

الوحيدة التي ربطت بشكل مباشر بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالديـة لـدى   
 ). ١٩٩٥(طلبة المرحلة الثانوية من العاديين هي دراسة عبداللطيف

 :يمكن توضيح اآلتي: نةمن حيث العي •
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ال توجد دراسة واحدة ربطت بين أساليب المعاملة الوالدية واالغتـراب النفسـي لـدى     -
  .المعاقين سمعياً في أي مرحلة عمرية

 على الذكور فقط والبعض اآلخر وبعض الدراسات اقتصر على الذكور واإلناث اشتملت -
 .على اإلناث اقتصر

  ).المرحلة الثانوية(المراهقين معظم الدراسات طبقت على عينات من -
جميع الدراسات السابقة في هـذا المحـور اسـتخدمت المـنهج      أنتبين : من حيث المنهج •

 .الوصفي
هناك دراسات استخدمت االختبـارات التائيـة ومعـامالت االرتبـاط،     : الوسائل اإلحصائية •

دراسة ، و)١٩٩١(، ودراسة بدر)١٩٩٠(، ودراسة محمدNamitha) 1984(كدراسة ناميثا
بينما استخدمت دراسات أخرى إلى جانب الوسـائل السـابقة تحليـل    ). ١٩٩١(عبدالخالق

 .Elhageen)2004(، ودراسة الهجين)١٩٩٥(التباين كدراسة عبداللطيف
 :يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط اآلتية: من حيث النتائج •

  .إن اإلناث أقل درجة في مشاعر االغتراب من الذكور -
موجبة بين االغتراب واالتجاهات الوالدية السـالبة وعالقـة سـالبة بـين      وجود عالقة -

 .االغتراب واالتجاهات الوالدية الموجبة
إن االغتراب لدى الكفيف ليس نتيجة مباشرة لفقد البصر بل يرجع إلى خبرات مؤلمة في  -

 . الماضي أساسها االتجاهات الوالدية السالبة التي يكون مصدرها األب
 .الصم أكثر شعوراً بالوحدة النفسية من األطفال السامعين إن األطفال -
إن األطفال الصم الذين يتصف والديهم بالتحكم وباإلهمال، كانوا أكثر شـعوراً بالوحـدة    -

 .النفسية من األطفال الذين يتصف والديهم بالتسامح والتقبل الوالدي

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
اتجهت إلى قياس أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر الوالدين، هناك بعض الدراسات قد  •

إلى قياسها من وجهة نظر األبناء أنفسهم، باعتبـار   -وهم الغالبية -بينما سعى البعض اآلخر
أن ما يدركه الطفل هو المهم، بغض النظر عن قصد الوالدين في أسـلوب التعامـل سـواء    

، وبالتالي لجأ الباحث في البحث الحالي إلى قياس أساليب الجانب االيجابي أم السلبي للمعاملة
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المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء المعاقين سمعياً أنفسهم، على اعتبار أن ما يدركونـه  
 .هو األهم

أجريت معظم الدراسات سواء في مجال االغتراب أو في أساليب المعاملة الوالدية على فئـة   •
عاف السمع، ولهذا فان البحث الحالي يركز على فئتي اإلعاقـة  الصم فقط دون شمول فئة ض

 .معاً) الصم، وضعاف السمع( السمعية
ألقت هذه الدراسات الضوء على سيكولوجية المعاق سمعياً، وبالتالي أوضحت عدد من أبعـاد   •

ومقاييس الشعور باالغتراب األمر الذي دفع الباحث إلى اسـتخدام مقيـاس جـاهز لقيـاس     
وبالمقابـل  . النفسي لدى المعاقين سمعياً، ومن ثم عمل على تكييفه للبيئـة اليمنيـة  االغتراب 

استفاد الباحث من هذه الدراسات في تحديد أبعاد مقياس أساليب المعاملة الوالدية الذي أعـده  
 .الباحث لعينة البحث

بظـاهرة  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد العوامل والمتغيـرات ذات العالقـة    •
 .االغتراب، األمر الذي ساعده أيضاً على أخذ هذه العوامل بعين االعتبار عند إجراء البحث

أيضاً شملت االستفادة من الدراسات السابقة تحديد العوامل والمتغيرات ذات العالقة بأسـاليب   •
 .المعاملة الوالدية، وبالتالي تم أخذها بعين االعتبار عند إجراء البحث

 .الفقدان السمعي الفاصلة بين الصم وضعاف السمعتحديد درجة  •

  :فروض البحث
  :يسعى البحث إلى التحقق من صحة الفروض اآلتية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أساليب المعاملة الوالدية صورتي  - ١
 .والوسط الفرضي لدى الطلبة المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية) واألم -األب(

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االغتراب النفسي والوسط الفرضي ال - ٢
 .لدى الطلبة المعاقين سمعياً

أساليب درجات االغتراب النفسي و درجات بين القة إرتباطية ذات داللة إحصائيةتوجد ع - ٣
 .ين سمعياًالمعاملة الوالدية لدى الطلبة المعاق

فـي التنبـؤ بـاالغتراب     المعاقين سمعياً األبناءية كما يدركها أساليب المعاملة الوالد تسهم  - ٤
 :النفسي لديهم، ويندرج تحت هذا الفرض الفرضان الفرعيان اآلتيان
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باالغتراب  في التنبؤ المعاقين سمعياً األبناءبعض أساليب معاملة األب كما يدركها  تسهم   - أ
 .النفسي لديهم

األبناء المعاقين سمعياً بـاالغتراب النفسـي    تسهم بعض أساليب معاملة األم كما يدركها  -  ب
 .لديهم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االغتراب النفسـي لـدى الطلبـة     - ٥
 :اآلتية للتفاعل على المتغيراتالمعاقين سمعياً وفقاً 

 ).، تعز، عدن، الحديدةأمانة العاصمة( المحافظة  .أ 
 ).إناث  –ذكور (النوع  .ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (ان السمع العمر عند فقد  .ج 
 ).ضعاف سمع –صم ( نوع اإلعاقة السمعية  .د 

كمـا  )األم -األب(صـورتي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية - ٦
 :معياً بالمرحلة الثانوية، ووفقاً للتفاعل على المتغيرات اآلتيةيدركها الطلبة المعاقين س

 ).، تعز، عدن، الحديدةمانة العاصمةأ( المحافظة  .أ 
 ).إناث  –ذكور ( النوع  .ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع   .ج 
 ).ضعاف سمع –صم ( نوع اإلعاقة السمعية  .د 
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  الفصل الرابع

  

  إجراءات البحث
  

 .منهج البحث •

 .مجتمع البحث •

 .عينة البحث •

 .أدوات البحث •

 .الوسائل اإلحصائية •

  .إجراءات قام بها الباحث لتسهيل عملية التطبيق •
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، حيث اشتمل على المنهج المستخدم، ومجتمع البحث، هوإجراءات يتناول هذا الفصل منهجية البحث

والعينة وخصائصها وطريقة اختيارها، ثم األدوات المستخدمة في البحث، وخصائصها السيكومترية، 

  . ة، وأخيراً اإلجراءات التي تم اتخاذها أثناء تطبيق أدوات البحثوالوسائل اإلحصائية المستخدم

 :البحثمنهج 

الذي يهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقـة   االرتباطي على المنهج الوصفي البحث اعتمد هذا

يتالءم مع طبيعة أهداف البحث الحـالي، ويفـي بتحقيـق     ، وكونهبطبيعة ظاهرة ما أو موقف معين

الباحث من القيام بإجراء التحليل المناسـب   تمكنوفر المعلومات الكافية التي وهو ما  الغرض منها،

  .المعاقين سمعياً الطلبة لدى وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لالغتراب النفسي

 :البحثمجتمع 
لمعرفة مجتمع البحث الحالي والحصول على إحصائية بذلك، تم التواصل عبر الهاتف مع صندوق 

اية المعاقين، ومن ثم التواصل المباشر مع مديري المدارس التي يتوافر بها طلبة معاقين سـمعياً  رع

عـدد  : في المرحلة الثانوية، وتم أخذ اإلحصائية الخاصة بكل محافظة وفقاً لكل مدرسة مـن حيـث  

ني الطالب في كل صف، ونوعهم، وتوزيعهم على األقسام العلمية واألدبيـة بالنسـبة للصـفين الثـا    

بالمرحلة الثانوية في المعاقين سمعياً طالباً وطالبة من  )٢٤٥(البحثمجتمع  والثالث الثانوي، حيث بلغ

الجمهورية اليمنية، من األقسام العلمية واألدبية، ومن الذكور واإلناث، الصم وضعاف السمع، للعـام  

تي يوجد بها معـاقين  ، ويتوزعون بواقع ست محافظات فقط من المحافظات ال)٢٠٠٨/٢٠٠٩(الدراسي

  :يبين اإلحصائية الخاصة بمجتمع البحث )٢(سمعياً في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية، والجدول

  
  
  
  

١١٤ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


134  

 

  )٢(جدول 
  مجتمع الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

  اإلجمالي  القسم  النوع والعدد  الصف  اسم المدرسة  *المحافظة  م
  األدبي  العلمي  إناث  ذكور

١  

مة
اص

 الع
انة

أم
  

مدرسة شعوب للصم وضعاف 
  السمع

  ٤٥  -   ١٦  ٢٩  األول الثانوي

  ٢٥ ٢٥  -   ٤  ٢١  الثاني الثانوي

  -  -   -   -   -   الثالث الثانوي

٢  

  

  تعز

  مجمع صينة
  ١٢  -   ١٢  -   األول الثانوي
  ٧  -   ٧  ٧  -   الثاني الثانوي

  ٦  -   ٦  ٦  -   الثالث الثانوي

  مدرسة الصديق
  ١٧  -   -   ١٧  األول الثانوي

  ١٤  -  ١٤  -   ١٤  الثاني الثانوي

  ١٠  -  ١٠  -   ١٠  الثالث الثانوي

دن  ٣
ع

  

  خديجة بنت خويلد
  ١٥  -  ٥  ١٠  األول الثانوي

  ١٢  ١٢  -  ٣  ٩  الثاني الثانوي

  -   -  -  -   -   الثالث الثانوي

٤  

يدة
حد

ال
  

  أبو بكر الصديق

  ٦  -  -   ٦  أول ثانوي

  ٤  -  ٤  -   ٤  ثاني ثانوي

  ١١  -  ١١  -   ١١  ثالث ثانوي

  بلقيس

  -   -  -   -   أول ثانوي

  ٢  -  ٢  ٢  -   ثاني ثانوي

  ١٢   ٩  ٣  ١٢  -   ثالث ثانوي

  ٢٥  -  ١٣  ١٢  أول ثانوي  جمعية اإلرادة  ذمار  ٥
  ١٨  ١٨  -  -   ١٨  ثالث ثانوي

  ٤  -  ١  ٣  األول الثانوي  مركز النور  حضرموت  ٦

  ٢٤٥      ٨١  ١٦٤  اليــــــــــــــــــــــــاإلجم  

  .متواجدة في مراكز المدن الرئيسية للمحافظات )٢(الجدولجميع المدارس الواردة في *   
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 :عينة البحث

 -تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، وذلك عن طريق كتابة أسماء المحافظات الست

لى أوراق ومن ثم وضعها في إناء واحد، وتم اختيار أربع محافظات ع -الواردة في مجتمع البحث

أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، وعند وصول الباحث إلى هذه : عشوائياً فكانت محافظات

المحافظات وجد أن أعداد الطلبة المعاقين سمعياً المسجلين في المدارس والذين يحضرون للدراسة 

طالباً وطالبة من المعاقين سمعياً  )١٤٤(يعاً عينة للبحث، والبالغ عددهم قليل، لذلك تم اختيارهم جم

الملتحقين بالصفوف الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي، وقد تم مراعاة توافر الشروط التالية في أفراد 

  :عينة البحث

 أن يكون معاق سمعياً فقط، وليس لديه إعاقة أخرى مصاحبة لإلعاقة السمعية وذلك لضان -

 .أن يكون جميع أفراد عينة البحث من المعاقين سمعياً فقط وليس لديهم إعاقات مزدوجة

 .وليس مع غيرهما) األم -األب(أن يكون المعاق سمعياً مقيماً مع الوالدين -

 .على قيد الحياة) األم -األب(أن يكون والدي المعاق سمعياً -

 .غربة خارج الوطنأن ال يكون الوالدان منفصالن بسبب الطالق أو غيره كال -

  .أن يكون للمعاق سمعياً إخوة، سواء من الذكور أو اإلناث، وليس االبن الوحيد ألبويه -

طالباً وطالبة من المعاقين سمعياً من الذين لم تنطبق عليهم الشروط اآلنفة  )١٨(لذلك تم استبعاد

سمعياً بالمرحلة الثانوية، طالباً وطالبة من المعاقين  )١٢٦(الذكر ليصل حجم عينة البحث الفعلي إلى

 )٣(من مجتمع البحث والجدول %)(سنة، ويشكلون ما نسبته )(وبمتوسط عمري قدره

  :يبين توزيع العينة
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  )٣(جدول
  النوع، الصف، العمر عند فقدان السمع، نوع اإلعاقة السمعية: توزيع عينة البحث بحسب متغيرات 

فقدان  العمر عند  الصف  النوع  المتغيرات
  السمع

نوع اإلعاقة 
  السمعية

أول   إناث  ذكور  المحافظة  م
  ثانوي

ثاني 
  ثانوي

ثالث 
  ثانوي

الخامسة 
  فما دون

بعد 
ف اضع  مص  الخامسة

  سمع

أمانة   ١
  العاصمة

٧  ٣١  ٦  ٣٢  -  ٨  ٣٠  ١٣  ٢٥  

  ٣  ٢٣  ٦  ٢٠  -  ١١  ١٥  ٧  ١٩  عدن  ٢

  ٥  ٣١  ٣  ٣٣  ١٣  ١٠  ١٣  ٢٥  ١١  تعز  ٣

  ٨  ١٨  ٦  ٢٠  ١٧  ٤  ٥  ١٠  ١٦  الحديدة  ٤

  ٢٣  ١٠٣  ٢١  ١٠٥  ٣٠  ٣٣  ٦٣  ٥٥  ٧١  لمجموعا

  ١٢٦  ١٢٦  ١٢٦  ١٢٦  المجموع العام
  

  :العينة لخصائصوفيما يلي وصف 
عاماً وبمتوسط عمري قدره  )٣٢(و) ١٥(تراوحت أعمار أفراد العينة بين: العمر الزمني  -أ 

)(  عاماً، وبهذا مرحلة المراهقة كما يحدد)ة، والبحث مرحلة بحث عن هوي) اريكسون
عن تحقيق هذه الهوية يكون محور اهتمام المراهق، ويقابل هذه المرحلة سلباً مرحلة فقدان 
الهوية، فإذا لم يستطع المعاق سمعياً االندماج في المجتمع ولم يستطع تحقيق هويته فإنه 

 .يشعر بالعزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم الشعور باالغتراب النفسي
بما أن البحث الحالي يتناول في أحد متغيراته أساليب المعاملة الوالدية، كان ال بد  :اإلقامة   - ب 

من األخذ بعين االعتبار ضرورة أن يكون أفراد العينة من المعاقين سمعياً الذين يقيمون مع 
وفي حالة ما إذا كان  -لألب ولألم –كال الوالدين، ذلك ألن المقياس يشتمل على صورتين 

ياً ال يقيم مع والديه، كأن يكون أحد الوالدين مغترباً في دولة أخرى، أو أن المعاق سمع
الوالدين يقيمان في محافظة أو منطقة أخرى غير التي يقيم بها ابنهم المعاق سمعياً، أو أنه قد 
يكون مقيماً مع أحد األقارب أو أن أحد الوالدين أو كالهما متوفيان، أو أنهما منفصالن بسبب 

 .لذلك تم استبعاد الحاالت التي يتوافر فيها أحد أو أكثر من الشروط السابقة الذكر الطالق،
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حرص الباحث على أن تكون عينة البحث من الطلبة الصم وضعاف  :نوع اإلعاقة السمعية  -ج 
، أما ضعاف )فما فوق ديسبل ٧٠(السمع، فالصم هم من تبلغ نسبة الفقدان السمعي لديهم

، وقد تم أخد هذه القياسات من )ديسبل ٧٠(الفقدان السمعي لديهم عنالسمع فهم من تقل نسبة 
ملفات الطالب المعاقين سمعياً في المدارس، وبذلك بلغ عدد الطلبة الصم في البحث 

 .)٢٣(، بيمنا بلغ عدد الطلبة ضعاف السمع)١٠٣(الحالي
ا وظيفة حاسة تؤكد األطر النظرية أن هناك فروقاً بين من فقدو: العمر عند فقدان السمع  - د 

ذلك السمع عند عمر الخمس سنوات أو قبلها، وبين من فقدوها بعد بلوغ سن خمس سنوات، 
وبالتالي ال يستطيع تقليدهم،  ،ألن من ولد وهو فاقد لها فهو ال يستطيع سماع كالم اآلخرين

أما من فقدها بعد سن الخمس سنوات فهذا يعني أنه قد اكتسب حصيلة لغوية تمكنه من 
بالقدر المعقول، وبالتالي فإن أفراد عينة البحث الحالي يتوزعون إلى  اصل مع اآلخرينالتو

ومن  ،)١٠٥(من فقدوا وظيفة حاسة السمع عند عمر الخامسة وما دون ويبلغ عددهم: قسمين
 .) ٢١( فقدوا وظيفة حاسة السمع بعد عمر الخامسة ويبلغ عددهم

  :البحث أدوات
  :األدوات اآلتية اليالبحث الحاستخدم الباحث في 

 ).٢٠٠٤(إعداد أبو السعود. مقياس االغتراب النفسي - ١

 .إعداد الباحث. مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء المعاقين سمعياً - ٢

  :وفيما يلي وصف تفصيلي لتك األدوات
 ).٢٠٠٤(االغتراب النفسي، إعداد شادي أبو السعودمقياس  -١

  : وصف المقياس
قياس إلى قياس االغتراب النفسي لدى المعاقين سمعياً، وتكون المقياس في شكله النهائي يهدف الم

عبارة موزعة على خمسة مجاالت مختلفة شملها ) ٥٩(نم) ٢٠٠٤(كما أعده شادي أبو السعود
، )العزلة االجتماعية، العجز، الالمعيارية، الالمعنى، التمرد( :المقياس العام لالغتراب، وتتمثل في

د راعى معد المقياس أن تكون األداة ذات حجم مناسب قدر اإلمكان حتى ال تستغرق وقتاً طويالً وق
  .  وتبعث على الملل، وأن تكون اللغة المصاغة بها في مستوى فهم وثقافة الطلبة المعاقين سمعياً
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  :مبررات استخدام المقياس
، والجدول راب لدى فئات مختلفةد من المقاييس التي أعدت لقياس االغتاطلع الباحث على عد -

 .يوضح هذه المقاييس بحسب األقدمية )٤(

  )٤(جدول
  التي تم االطالع عليها مقاييس االغتراب النفسي

  السنة  معد المقياس  اسم المقياس  م
  )ب ت(   عيدمحمد إبراهيم   .مقياس االغتراب  ١
  )ب ت(    "في محمد إبراهيم" ديين  .مقياس ديين لالغتراب  ٢
  )١٩٨٠(   أحمد خيري حافظ  .اس االغترابمقي  ٣
  )١٩٨٩(  على السيد سليمان  .مقياس االغتراب  ٤
  )١٩٨٩(  إبراهيمأسماء غريب   المراهقات الكفيفات والمبصراتمقياس االغتراب لدى   ٥
  )١٩٩٠(   بدرإسماعيل إبراهيم   .مقياس االغتراب للشباب الجامعي  ٦
  )١٩٩١(  أحمد عبدالرحمن  .مقياس االغتراب  ٧
  )١٩٩١(  عبدالخالقشادية أحمد   .مقياس االغتراب لطلبة الجامعة  ٨
  )١٩٩٣(  حسنبركات حمزة   .مقياس االغتراب  ٩
  )١٩٩٤(  فايزبهاء الدين محمود   .مقياس االغتراب  ١٠
  )١٩٩٥(  جمال محمد عبداللطيف  .مقياس اغتراب طلبة المرحلة الثانوية  ١١
  )١٩٩٦(  أحالم عبدالسميع العقباوي  .عادياتوال مقياس اغتراب المراهقات الصم  ١٢
  )١٩٩٧(  محمدنجية محمد عطية   .استبانة االغتراب النفسي لطلبة الثانوية  ١٣
  )١٩٩٨(  داودسامية لطفي   .مقياس االغتراب لدى المكفوفين  ١٤
  )١٩٩٩(  عبداهللافاتن عبده محمد   .مقياس االغتراب النفسي  ١٥
  )٢٠٠٠(  الحميريعبده فرحان   .مقياس اغتراب طلبة الجامعة  ١٦
  )٢٠٠٠(   صالح الدين أحمد الجماعي  .مقياس االغتراب النفسي لطلبة الجامعة  ١٧
  )٢٠٠١(  شريف مهني عبده محمود  .استبيان االغتراب النفسي لطلبة المرحلة الثانوية  ١٨
  )٢٠٠٢(  شقيرزينب محمود   .مقياس االغتراب النفسي  ١٩
  )٢٠٠٢(  مهيوبسهير إبراهيم   .االجتماعيمقياس االغتراب النفسي و  ٢٠
  )٢٠٠٣(  سريإجالل    .مقياس االغتراب للشباب  ٢١
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  السنة  معد المقياس  اسم المقياس  م
  )٢٠٠٤(  أبو السعودشادي   .مقياس االغتراب للمراهقين المعاقين سمعياً  ٢٢
  )٢٠٠٤(  باظةأمال عبدالسميع   .مقياس االغتراب لدى المراهقين والشباب  ٢٣
  )٢٠٠٤(  زهران حامد سناء   .مقياس مشاعر ومعتقدات االغتراب  ٢٤
  )٢٠٠٥(  عبودسحر عبدالغني   .مقياس االغتراب لمعلمات رياض األطفال  ٢٥
  )٢٠٠٦(  عبدالحكيم أحمد عبدالهادي  .مقياس اغتراب أطفال مؤسسات الرعاية االجتماعية  ٢٦

بعد اطالع الباحث على هذه المقاييس وجد أن معظمها قد صممت لتقيس االغتراب لدى  -
و لدى طلبة الجامعة، وأن البعض منها تم تطبيقه على المراهقين العاديين من طلبة الشباب أ

 .المرحلة الثانوية
وجد الباحث ندرة في المقاييس التي أعدت لقياس االغتراب لدى فئات المعاقين منها مقيـاس    -

الذي ُأعـد لقيـاس االغتـراب لـدى المراهقـات الكفيفـات       ) ١٩٨٩(أسماء غريب إبراهيم
الذي أعد لقياس االغتـراب لـدى   ) ١٩٩٦(عبدالسميع العقباوي مرات، ومقياس أحالوالمبص

المراهقات الصم والعاديات، وبما أن هذين المقياسين تم تصميمهما لمقارنة اغتراب المعـاقين  
بالعاديين روعي فيهما أن تكون صياغة عباراتهما عامة لم تشر إلى اإلعاقة في أي حال من 

 .األحوال
) ٢٠٠٤(الباحث بتبني وتكييف المقياس الذي أعده شـادي أبـو السـعود    ا سبق قامنتيجة لم  -

والذي طبقه في البيئة المصرية على عينة من المراهقين المعاقين سـمعياً، ويعـد المقيـاس    
أن األبعاد التي شـملها   األكثر مالئمة لقياس االغتراب لعينة البحث الحالي، ثم باإلضافة إلى

العديـد مـن    علـى معظمهـا   تفقاالتي أعم الجوانب الممثلة لالغتراب أشمل والمقياس تعد 
 ،)١٩٥٩(ميلفـي سـيمان  : الباحثين والخبراء في مجال علم النفس وعلـم االجتمـاع مثـل   

التـي  ) ٢٠٠٢(، وشقير)١٩٩٧(، ومحمد)١٩٩٠(، وعيد)١٩٦٤(وكنيستون ،)١٩٥٩(وفروم
رة نفسـية اجتماعيـة متعـددة    نه ظـاه أتعتبر من أهم العوامل التي توضح االغتراب على 

 .الجوانب والمظاهر
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  :الشروط السيكومترية للمقياس
 :صدق المقياس •

صدق المحكمين، : قام معد المقاس بحساب الصدق على البيئة المصرية بعدة طرق منها
وصدق المقارنات الطرفية، وصدق االتساق الداخلي، ففي صدق المقارنات الطرفية تبين أن 

، وفيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي فقد تراوحت )(لمقياس دالة عند مستوىجميع أبعاد ا
، وجميعها )(و ) (معامالت االرتباط بين درجة األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ما بين

، وكانت معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والدرجة الكلية للمقياس )(دالة عند مستوى
  .، ماعدا ست فقرات لم تكن دالة إحصائياً تم حذفها)(و) (مستوىدالة عند 

  :وتكييفه للبيئة اليمنية بالطرق اآلتية المقياس حساب صدقتم  في البحث الحاليو
 : صدق المحكمين -

) ١٠(، على)٢(لمقياس االغتراب، ملحق) صورة المحكمين(تم عرض الصورة األولية
ئة التدريس في مجال علم النفس التربوي والتربية الخاصة ، من أعضاء هي)٣(محكمين، ملحق

واإلرشاد النفسي ورياض األطفال والقياس النفسي، إلبداء آرائهم في صالحية المقياس للبيئة 
اليمنية ولعينة البحث ومدى انتماء العبارات إلى مجاالتها، وانتماء المجاالت لقياس ظاهرة 

حذف العبارات التي لم تصل نسبة االتفاق عليها  االغتراب، وقد تمخض عن هذا اإلجراء
يوضح مجاالت المقياس والعبارات التي حذفت منها،  )٥(، والجدول)٤(ملحق فما فوق،% ٩٠

  :والعبارات المعدلة، والعبارات التي تم تحويلها إلى أبعاد أخرى
  )٥(جدول

  محولةمجاالت مقياس االغتراب النفسي وعدد الفقرات المحذوفة والمعدلة وال

 البعد م
أرقام الفقرات 

 المحذوفة

أرقام الفقرات 
 المعدلة

أرقام الفقرات المحولة والبعد الذي 
 حولت إليه

 -  ٩ ٦ العزلة االجتماعية ١
 إلى بعد العزلة االجتماعية) ٨(تم نقل العبارة رقم ١١ ٥ العجز ٢

 دإلى بعد التمر) ٥(تم نقل العبارة رقم ١١-  ١٠- ٨-٢ ٤ الالمعيارية ٣
 -  -  ٥ الالمعنى ٤
  -   ٣ -  ١  ٥  التمرد  ٥
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 :صدق االتساق الداخلي -

على عينة استطالعية مكونة ) ٥(الملحق، تم تطبيق الصورة األولية من مقياس االغتراب
طالباً وطالبة من المعاقين سمعياً ومن الصفوف الثالثة في المرحلة الثانوية العامة  ∗)٤٥(من

حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون،  بمدينة تعز، وبعد التطبيق تم
عن طريق استخراج معامل ارتباط درجة كل عبارة بدرجة البعد الذي تنتمي إليه وأيضاً 

  .                          )٦(بالدرجة الكلية للمقياس، كما يظهر في الجدول 
  )٦(جدول

  ت األبعاد وبالدرجة الكلية للمقياسعالقة عبارات مقياس االغتراب النفسي بدرجا
رقم 
  البعد  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية للمقياس

رقم 
  البعد  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية للمقياس

  الالمعيارية  ٢٨  العزلة االجتماعية  ١
  الالمعنى  ٢٩  العجز  ٢
  التمرد  ٣٠  الالمعيارية  ٣
  العزلة االجتماعية  ٣١  الالمعنى  ٤
  العجز  ٣٢  التمرد  ٥
  الالمعيارية  ٣٣  العزلة االجتماعية  ٦
  الالمعنى  ٣٤  العجز  ٧
  التمرد  ٣٥  الالمعيارية  ٨
  العزلة االجتماعية  ٣٦  الالمعنى  ٩

  العجز  ٣٧  التمرد  ١٠
  الالمعيارية  ٣٨  العزلة االجتماعية  ١١
  الالمعنى  ٣٩  العجز  ١٢
  التمرد  ٤٠  الالمعيارية  ١٣
  العزلة االجتماعية  ٤١  الالمعنى  ١٤
  العجز  ٤٢  التمرد  ١٥
  الالمعيارية  ٤٣  العزلة االجتماعية  ١٦
  الالمعنى  ٤٤  العجز  ١٧
  التمرد  ٤٥  الالمعيارية  ١٨

                                                             
تم استخدام ھذه العینة االستطالعیة الستخراج الخصائص السیكومتریة من صدق وثبات لمقیاسي االغتراب وأسالیب المعاملة  ∗

 .الوالدیة
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رقم 
  العبارة

  البعد
عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية للمقياس

رقم 
  العبارة

  البعد
عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية للمقياس

  العزلة االجتماعية  ٤٦  الالمعنى  ١٩
  الالمعيارية  ٤٧  التمرد  ٢٠
  الالمعنى  ٤٨  العزلة االجتماعية  ٢١
  التمرد  ٤٩  العجز  ٢٢
  العزلة االجتماعية  ٥٠  الالمعيارية  ٢٣
  التمرد  ٥١  الالمعنى  ٢٤
  العزلة االجتماعية  ٥٢  التمرد  ٢٥
  التمرد  ٥٣  العزلة االجتماعية  ٢٦
  العزلة االجتماعية  ٥٤  العجز  ٢٧

  عند مستوى دالة إحصائياً العبارةتعنى أن ).(  
  عند مستوى الة إحصائياًد العبارةتعني أن ).(  
  

اس تتمتع بعالقة إرتباطية دالة إحصائياً مع درجات أن معظم عبارات المقي )٦(يتبين من الجدول

األبعاد التي تنتمي إليها والدرجة الكلية للمقياس حيث تراوحت معامالت االرتباط ذات الداللة 

سبع ، وتم حذف )(أو )(، وهي دالة عند مستوى )(و )(اإلحصائية بين

، وبعد )٥٤ -٤٧ -٤٢ - ٣٠ -٢٣ - ١٥ -١٤:( ذات األرقام اآلتية غير دالة وهي عبارات

حذف هذه العبارات أمكن القول أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي لعباراته، 

  .وبالتالي فإن المقياس يقيس ما وضع من أجل قياسه وهو االغتراب النفسي

يـة  كما تم استخراج معامل ارتباط درجة األبعاد مع بعضها وأيضـاً مـع الدرجـة الكل   

  .                       )٧(للمقياس، كما يظهر في الجدول 
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  )٧(جدول 
  عالقة األبعاد يبعضها وبالدرجة الكلية لمقياس االغتراب النفسي

 الكلي التمرد الالمعنى الالمعيارية العجز األبعاد

      العزلة االجتماعية
      العجز

      الالمعيارية
      الالمعنى
      التمرد

                     عند مستوى األبعاد دالة إحصائياًتعني أن ).(  
أو بعضها البعض مع  سواء بين األبعاد - أن جميع معامالت االرتباط  )٧(يتضح من الجدول

، حيث تراوحت )(مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى -بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس
 إحصائياً ارتباط دال اتأن هذه األبعاد ذ يعنيمما ) (و )(معامالت االرتباط بين

اتساق محتوى األبعاد مع الدرجة يؤكد صدق  وهذاببعضها البعض وبالدرجة الكلية للمقياس، 
  .كلية لمقياس االغتراب النفسيال

 : ثبات المقياس •

يقصد بثبات االختبار أن تكون أدوات القياس على درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق 
واالطراد فيما تزود به من بيانات عن سلوك المفحوص، ومتى ما كانت أداة القياس خالية من 

ر الحقيقي للسمة أو الخاصية المراد قياسها األخطاء العشوائية، وكانت قادرة على قياس المقدا
ولهذا فإن الثبات هو . قياساً متسقاً وفي ظروف مختلفة ومتباينة كان المقياس عندئذ مقياساً ثابتاً

  ).١١٣: ٢٠٠٧مجيد، (االتساق والدقة في القياس
لثبـات  بحساب ا) ٢٠٠٤) (شادي أبو السعود(وفيما يتعلق بثبات المقياس الحالي فقد قام معده 

بطريقة إعادة االختبار وبطريقة ألفا لكرونباخ، ففي طريقة إعادة االختبار تراوحـت معـامالت   
وجميعهـا  ) (وبلغت على الدرجة الكلية للمقياس) (و ) (الثبات ألبعاد المقياس بين

لـي  معامالت ثبات مرتفعة، أما الثبات بطريقة ألفا لكرونبـاخ، فقـد بلـغ معامـل الثبـات الك     
وهذه المعـامالت تشـير   ) (و ) (وتراوحت على أبعاد المقياس ما بين) (للمقياس

  .إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات في طريقة اإلعادة وطريقة ألفا
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  :بينما في البحث الحالي فقد تم حساب الثبات بطريقتين هما
 :التجزئة النصفية -١

فية أساساً على تقسيم فقرات المقياس أو االختبـار إلـى قسـمين    يعتمد أسلوب التجزئة النص
، ومن الواضح أن حساب الثبات ات هذين القسمينمتكافئين، ثم حساب معامل االرتباط بين درج

بالتجزئة النصفية ال يقيس التجانس الكلي للمقياس، ألنه يقسم الفقرات إلى قسـمين، لـذلك فهـو    
مقياس، ولتالفي ذلك فإنه يتم تصحيح معامل الثبات المستخرج معامل ثبات لنصف االختبار أو ال

بعض الطرق اإلحصائية إليجـاد معامـل   باستخدام  نصفي المقياسبطريقة حساب االرتباط بين 
بـراون التصـحيحية، ومـن     -الثبات لكل االختبار، ومن أشهر هذه الطرق معادلة سـبيرمان 

ترط تساوي التباين بين نصفي المقيـاس، لـذلك   المعروف أن الثبات بطريقة التجزئة النصفية يش
قام الباحث بفحص تجانس التباين بين النصفين وذلك باستخدام اختبار ليفـين لفحـص تجـانس    

، مما )(، وهي ليست دالة عند مستوى)(التباين، حيث بلغت القيمة الفائية الختبار ليفين
يوضـح معامـل الثبـات بطريقـة      )٨(وليعني أن نصفي المقياس متجانسين، ومن ثم فإن الجد

  .معادلة سبيرمان براون التصحيحية مالتجزئة النصفية وباستخدا
  )٨(جدول 

  امالت ثبات مقياس االغتراب النفسي بطريقة التجزئة النصفيةمع

االغتراب أبعاد 
  النفسي

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية
 نصفيبيرسون بين  ارتباط معامل

  االختبار
 ثبات بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان براونمعامل ال

  التصحيحية
  العزلة االجتماعية  جتمان

  العجز
  الالمعيارية
  الالمعنى
  التمرد
  الكلي

ك يمكـن  يتبين من هذا اإلجراء أن مقياس االغتراب النفسي يتمتع بدرجة جيدة من الثبات ولـذل 
، بينما تراوحت معامالت الثبـات علـى   )(الثقة بنتائجه، حيث بلغ معامل الثبات لالختبار ككل 
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) (أبعاد المقياس بطريقة التجزئة النصفية وباستخدام معادلة سبيرمان براون التصـحيحية بـين  
  ).(و
 :ألفا لكرونباخ معادلة -٢

اإلجابة علـى   درجات عامة عندما تكون احتماالتال افي صورتهمعادلة ألفا لكرونباخ ستخدم ت
فـي اختبـارات الشخصـية أو     ،فعلى سبيل المثال) أي ليست ثنائية( )١ أوصفر (ليست األسئلة

المقاييس األخرى متعددة االختيار حيث يحتمل أن يحصل الفرد على درجات أخرى غير الصفر 
ـ  وبما أن، )٢١١، ١٩٩٧عبدالرحمن ،(والواحد الصحيح تقتصـر درجـات   اس الحـالي ال  المقي

فقد تم حساب معامل ألفا لكرونباخ للتحقق من ثباتـه فكانـت   لذلك ، على الصفر والواحد إجاباته
  .)٩(النتائج كما في الجدول

  )٩(جدول                                          
  امالت ثبات مقياس االغتراب النفسي بطريقة ألفا لكرونباخمع              

  كرونباخلالثبات بطريقة ألفا   االغتراب النفسيأبعاد 

  العزلة االجتماعية
  العجز

  الالمعيارية
  الالمعنى
  التمرد
  الكلي

أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات حيث بلغ معامـل الثبـات الكلـي     )٩(يتضح من الجدول
ثبات مقبول، كما تراوحـت معـامالت الثبـات علـى أبعـاد المقيـاس       وهو معامل ) (للمقياس

، وهي معامالت ثبات مقبولة، مما يعنى أن االختبار ثابت فيمـا يعطـي مـن    )(، و)(بين
  .نتائج

 ).٦(الملحق :الصورة النهائية للمقياس •

اس بصـورته  بعد استكمال اإلجراءات السابقة من صدق وثبات على البيئة اليمنية، تكون المقي
العزلة االجتماعية، والعجز، والالمعياريـة،  (أبعاد هي موزعة على خمسة عبارة)٤٧(النهائية من

تنطبـق دائمـاً،   : ، وتتم االستجابة عن المقياس من خالل ثالثة بدائل هـي )والالمعنى، والتمرد
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أمـا  . السلبية على التوالي في العبارات ١، ٢، ٣: تنطبق أحياناً، ال تنطبق، وتعطى لها الدرجات
العبارات الموجبة، فتعطى لها درجات عكس ذلك، وتشير الدرجة المرتفعة على المقيـاس إلـى   
ارتفاع درجة االغتراب النفسي، بينما تشير الدرجة المنخفضة على المقياس إلى انخفاض درجـة  

ي كـل  توزيع العبارات على األبعاد، وعدد العبارات فيوضح  )١٠(االغتراب النفسي، والجدول
  :بعد

  )١٠(جدول
  على أبعاد المقياس" الصورة النهائية" توزيع عبارات مقياس االغتراب النفسي

عدد   أرقام العبارات  األبعاد  م
  العبارات

  العزلة االجتماعیة  ١
 )٣٢ - )٢٧( -٢٣ -١٩ -  )١٤( -١١ -  )٦(  - ∗)١- 

٤٦ -٤٤ -  )٤١( -٣٧  
١٢  

  ٨  )٣٣( - )٢٨( -٢٤ - ) ٢٠(  -١٥ -١٢ - ٧-٢  العجز  ٢

  ٨  ٣٨ -٣٤ - ٢٩ - ٢٥ -١٦ -١٣ - ٨-٣  الالمعیاریة  ٣

  ٩  - ٤٢ -٣٩ -٣٥ - ٣٠ - ٢٦ -٢١ -١٧ - ٩-٤  الالمعنى  ٤

  ١٠  ٤٧ - ٤٥ - )٤٣( -٤٠ - ٣٦ -٣١ -٢٢ - ١٨ -١٠-٥  التمرد  ٥
  ٤٧  اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  
 .)إعداد الباحث( :)األب، األم(صورتي أساليب المعاملة الوالدية مقياس -٢

  :المقياسهدف 
كما يدركها الطلبة المعاقين  )األم - األب(يهدف المقياس إلى التعرف على أساليب المعاملة الوالدية

  "سمعياً في المرحلة الثانوية
  :المقياسخطوات بناء 
  :بعدة خطوات يمكن تحديدها في اآلتي المقياسلقد مر بناء 

 .ظرية التي تناولت أساليب المعاملة الوالديةاالطالع على المقاييس واألطر الن - ١

 .الدراسة االستطالعية - ٢

 .وضع الصورة األولية - ٣

                                                             
  العبارات التي بین القوسین ھي العبارات االیجابیة ∗
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 .تجريب الصورة األولية - ٤

 ).التحقق من الشروط السيكومترية(إجراءات تحليل المقياس - ٥

 .الصورة النهائية للمقياس - ٦

  :كاآلتي قةوفيما يلي يوضح الباحث اإلجراءات التي أتبعها في كل خطوة من الخطوات الساب
 :االطالع على المقاييس واألطر النظرية التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية -١

ودراسات وبحوث في من كتب  الباحث على ما أمكنه االطالع عليهفي هذه الخطوة أطلع 
موضوع التنشئة االجتماعية بصفة عامة وأساليب المعاملة الوالدية بصفة خاصة، وكذلك ما كتب 

السمعية، هذا باإلضافة إلى الدراسة المتأنية لعدد من األدوات المتاحة التي استخدمت  عن اإلعاقة
يوضح األدوات التي  )١١(لقياس أساليب التنشئة االجتماعية أو أساليب المعاملة الوالدية والجدول

  :اطلع عليها الباحث حسب األقدمية
  )١١(جدول

  الع عليهامقاييس أساليب المعاملة الوالدية التي تم االط

  السنة  معد المقياس  اسم المقياس  م
  )ب ت (   عبدالمقصودأماني   مقياس أساليب المعاملة الوالدية  ١

رونر و ترجمة   الرفض الوالدي لألطفال -استبيان القبول  ٢
  سالمة ةممدوح

)١٩٨٧(  

استخبار أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء ذوي اإلعاقة   ٣
  السمعية

  )١٩٩٥(  الببالويب إيها 

  )١٩٩٨(  اإلريانيإلهام   مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  ٤

  )٢٠٠٠(  النوبيمحمد أحمد   مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال الصم  ٥

  )٢٠٠٣(  عبدالحافظفاتن محمد   مقياس االتجاهات الوالدية السالبة نحو الطفل ضعيف السمع  ٦

مقياس استجابات الوالدان نحو األبناء من فئة التخلف العقلي البسيط من   ٧
  الجنسين

  )٢٠٠٤(  حمزةجمال مختار 

  )٢٠٠٥(  حمزةجمال مختار   مقياس أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء  ٨

  )٢٠٠٥(  محرزمضان نجاح ر  استبانه أساليب المعاملة الوالدية ألطفال الرياض من وجهة نطر اآلباء  ٩

  )٢٠٠٦(  شحاتةأيمن محمد   مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال المكفوفين  ١٠
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وبعد االطالع على هذه المقاييس قرر الباحث بناء مقياس خاص بأساليب المعاملة الوالدية كما 
  :تاليةيدركها الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية وذلك للمبررات ال

 .أن بعض المقاييس السابقة تقيس أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر الوالدين -

أن بعض المقاييس السابقة تقيس أساليب المعاملة الوالدية لدى العاديين أو لدى ذوي اإلعاقات  -
 .األخرى

الفعلية أن بعض المقاييس السابقة تقيس االتجاهات الوالدية وليس أساليب المعاملة الوالدية  -
إلى أن الفرق بينهما يكمن في أن أساليب المعاملة ) ٣٦٣: ٢٠٠٩مطر، (المدركة، فيشير

 .الوالدية تتضمن الترجمة السلوكية الظاهرة لالتجاهات الوالدية

يقيس أساليب المعاملة الوالدية لألطفال، وبذلك فهي ال تتناسـب مـع طلبـة    أن البعض منها  -
 .المرحلة الثانوية

ن األقرب إلى موضوع هذا البحث في قياس أساليب المعاملة هما مقياس إيهاب أن المقياسي -
، ولم يستخدم الباحث أي منهما، ذلك )٢٠٠٠(ومقياس محمد أحمد النوبي) ١٩٩٥(الببالوي

ألن كل مقياس منهما صمم ليتناسب مع مرحلة التعليم األساسي وليس المرحلة الثانوية، هذا 
 بقياسين تم تحديد أبعادهما من خالل األوزان النسبية التي تتناسباإلضافة إلى أن كال الم

متغير السلوك العدواني في : والمتغيرات التي تم ربطها بأساليب المعاملة الوالدية وهي
دراسة الببالوي، ومتغير مستوى الطموح في دراسة النوبي، أما في البحث الحالي فقد تم 

االستطالعية والتراث النظري الذي يؤكد أو يشير  تحديد أبعاد المقياس في ضوء الدراسة
إلى وجود نوع من االرتباط بين أساليب المعاملة الوالدية واالنطواء أو العزلة أو االنسحاب 

 .االجتماعي أو االغتراب، لذلك قرر الباحث بناء مقياس خاص بالبحث

 :الدراسة االستطالعية -٢

ألولـى خاصـة باسـتطالع رأي المعلمـين     قام الباحث بإعداد اسـتمارتين اسـتطالعيتين ا  
فرداً مـن  ) ٢٠(حيث تم استطالع آراء ،)٧ملح ق (ة،واألخصائيين العاملين مع ذوي اإلعاقة السمعي

األخصائيين االجتماعيين والمعلمين العاملين مع ذوي اإلعاقة السمعية في مدرسة مجمـع صـينة   
ينة تعز، وذلك بهدف تحديد أسـاليب  ومدرسة الصديق وجمعية رعاية وتأهيل المعاقين سمعياً بمد

المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدان مع أبنائهم، وتحديد األساليب األكثر تـأثيراً علـى مشـاعر    
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االغتراب النفسي لدى األبناء المعاقين سمعياً، ومن ثم استفاد الباحث من ذلك فـي تحديـد أبعـاد    
خاصـة  فهـي  الثانيـة  لبحث الحالي، أما االستمارة مقياس أساليب المعاملة الوالدية المستخدم في ا

حيـث تـم اسـتطالع     ،)٨ملح ق (حول معاملة والديهم لهم سمعياً الطلبة المعاقين آراءباستطالع 
طالباً وطالبة في مدرسة مجمع صينة ومدرسة الصـديق بتعـز، وتـم تطبيـق هـذه      ) ٣٠(أراء

، واالستعانة باألخصائيين الذين يجيـدون  االستمارات من خالل المقابلة مع الطلبة المعاقين سمعياً
لغة اإلشارة، ومن ثم أمكن للباحث من خالل الدراسة االستطالعية وضع الخطوط العامة ألبعـاد  
مقياس أساليب المعاملة الوالدية لألبناء المعاقين سمعياً، حيث تبين أن أكثر األساليب التي يمارسها 

الرفض، القسوة، الحماية الزائدة، اإلهمال، إثـارة مشـاعر   : اآلباء مع األبناء المعاقين سمعياً هي
  .النقص، التسلط، التفرقة

 :تضمنت هذه الخطوة اآلتي: وضع الصورة األولية للمقياس -٣

 :تحديد مجاالت المقياس  .أ 

االستطالعية والتراث  الدراسةأساليب المعاملة الوالدية في ضوء  مقياس مجاالتتم تحديد 
وث السابقة، حيث تم صياغة تعريف إجرائي خاص بأساليب النظري والدراسات والبح

  :وهيالمعاملة الوالدية، وكذا وضع تعريف إجرائي لكل أسلوب من هذه األساليب 
يقصد به إدراك المعاق سمعياً بأن والديه ال يتقبالنه، ويسخران من أفكاره  :الرفضأسلوب  -

خص غريب يرفض وجوده وتصرفاته، وبأنه شخص غير مرغوب فيه، ويعامالنه كأنه ش
في المنزل، وال يلبيان طلباته، وال يغفران أخطائه البسيطة، ويكثران الشكوى منه وال 

 .يحترمانه أمام اآلخرين

ال يعامالنه  - أحدهما أو كالهما - ويقصد به إدراك المعاق سمعياً أن والديه :التفرقةأسلوب  -
الن أو يتحيزان لبعض إخوانه على معاملة عادلة مقارنة بإخوانه السامعين، وأنهما يفض

 .حسابه الخاص، كإعطائهم ممتلكاته الخاصة

يعاقبانه  - كالهما أوأحدهما  -يقصد به إدراك المعاق سمعياً بأن والديه :القسوةأسلوب  -
وأنهما يستخدمان كل ما يؤدي إلى إثارة  ،بدون سبب أوالتهديد بالعقاب لسبب  أوبالضرب 

لتوبيخ والشتم والغضب منه، باإلضافة إلى حرمانه من حقوقه، النفسي كا أوألمه الجسمي 
 .تهاوتكليفه بأعمال ال تقع ضمن إطار قدر
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 -أن والديه، ومركز اهتمام أبويه بأنه يقصد به إدراك المعاق سمعياً: الحماية الزائدةأسلوب  -
، لقيـام بهـا  بالرغم من قدرته ا األعمال نيابة عنه أوبالواجبات  انيقوم -كالهما أوأحدهما 

خطر متوقع وغير متوقع، ويقلقـان باسـتمرار علـى صـحته      أيوأنهما يخافان عليه من 
 .وحياته

 أويقصد به إدراك المعاق سمعياً من خالل معاملة والديه له، بـأن احـدهما    :التسلط أسلوب -
كالهما يفرض رأيه عليه، وعدم إعطائه فرصة التصرف في أموره بنفسه والوقـوف أمـام   

 .ووضع قوانين صارمة لتحديد سلوكه رغباته،

 انه دونيترك - كالهما أوأحدهما  -يقصد به إدراك المعاق سمعياً بأن والديه :اإلهمال أسلوب -
توجيه  ن السلوك الغير مرغوب فيه، ودونعقاب ع أوتشجيع على السلوك المرغوب فيه 

 .نفسية أوإلى ما هو صحيح وما هو خطأ، ودون رعاية صحية 

كالهما  أوويقصد به إدراك المعاق سمعياً بأن والديه أحدهما : ة مشاعر النقصإثارأسلوب  -
يقلالن من شأنه ويحقرانه، ويتعمدان إثارة مشاعر اإلحساس بالعجز والدونية لديه، وأن ال 

 .جدوى وال فائدة منه وال أمل فيه

 :صياغة عبارات المقياس  .ب 

كما تـم اإلشـارة    -سبعة أساليب من )صورة المحكمين(األوليةفي صورته  تكون المقياس
وتضمن كل أسلوب عدد من العبارات تم تحديدها فـي ضـوء التـراث واألدب     -إليها سابقاً

السيكولوجي والمقاييس السابقة الخاصة بأساليب المعاملة الوالدية واإلعاقة السـمعية، وعنـد   
وعدم تضمنها  صياغة العبارات تم مراعاة الشروط الخاصة بذلك من حيث وضوح العبارات،

أكثر من فكرة، وال توحي بإجابات معينة، وبذلك اشتمل المقياس في الصورة التي عرضـت  
عبـارة،  ) ١٦(الـرفض : عبارة موزعة على سبعة مجاالت، هـي ) ٩٠(على المحكمين على

) ١٠(عبـارة، والتسـلط  ) ١٤(عبارة، والحمايـة الزائـدة  ) ١٥(عبارة، والقسوة) ١٢(والتفرقة
 .عبارات) ١٠(عبارة، وإثارة مشاعر النقص) ١٣(لعبارات، واإلهما

 :تحديد بدائل االستجابة وطريقة التصحيح  .ج 

وفي هذه الخطوة تم تحديد أربعة بدائل لكي تكون طريقة االستجابة عنها سهلة اإلدراك 
تنطبق دائماً، تنطبق أحياناً، تنطبق نادراً، ال تنطبق، وتُعطى الدرجات : للمعاقين سمعياً، وهي
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، علماً أن الدرجة المرتفعة تشير إلى أساليب المعاملة )١، ٢، ٣، ٤ (:ية على التواليالتال
  . الوالدية السلبية، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية

 :وتضمنت هذه الخطوة اآلتي :نالعرض على المحكمي  .د 

أساليب  لمقياس) صورة المحكمين(الصورة األوليةقام الباحث بعرض  في هذه الخطوة
آرائهم حول صالحية إلبداء  ،)٣الملحق (نمحكمي) ١٠(، على)٩(المعاملة الوالدية الملحق
ومدى مناسبة المجاالت لقياس  ،للمجاالت التي تنتمي إليها مناسبتهاصياغة العبارات ومدى 

باحث بتفريغ اإلجابات على المحكمين، قام ال المقياس، وبعد عرض لديةالوا أساليب المعاملة
الملحق %)(١٠٠- ٩٠(عليها ما بينوأبقى على العبارات التي تراوحت نسبة اتفاق المحكمين 

، كما تم تعديل صياغة بعض العبارات، وتم تحويل عبارتين إلى أبعاد أخرى، )١٠
  .يوضح ذلك )١٢(والجدول

  )١٢(جدول
  لمحذوفة والمعدلة والمحولةمجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية وعدد الفقرات ا

 البعد م
أرقام الفقرات 

 المحذوفة

أرقام الفقرات 
 المعدلة

أرقام الفقرات المحولة والبعد الذي حولت 
 إليه

) ١٤(إلى بعد التفرقة والعبارة)٨(نقلت العبارة -  ٦ الرفض ١
 إلى بعد القسوة

 -  -  -  التفرقة ٢

 - -  ١٤ -  ١٢ -١ القسوة ٣
 -  -  -  الحماية الزائدة ٤
  -   ٩  ٨  التسلط  ٥
  -   -   ١٠  اإلهمال  ٦
  -   ٦  ١٠  إثارة مشاعر النقص  ٧

 
 :توزيع العبارات على المقياس - هـ 

من بعـد الـرفض، والعبـارة    ) ١(عبارات بطريقة دائرية بحيث تكون العبارة رقمالتم توزيع 
بعـد الحمايـة   مـن  ) ٤(من بعد القسوة، والعبارة رقـم ) ٣(من بعد التفرقة، والعبارة رقم) ٢(رقم

مـن  ) ٧(من بعد اإلهمال، والعبارة رقم) ٦(من بعد التسلط، والعبارة رقم) ٥(الزائدة، والعبارة رقم
وهكـذا، وحيـث أن   ... من بعد الرفض) ٨(ارة رقمبعد إثارة مشاعر النقص، ومن ثم تصبح العب
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بعـاد فـي ترتيـب    عدد العبارات غير متساوٍ في كل األبعاد، فقد تم التجاوز في االنتقال بـين األ 
 .العبارات األخيرة بحيث ال يكون هناك عبارتين مكررتين تنتميان إلى بعد واحد

 :تجريب الصورة األولية للمقياس -٤

على عينة من  )١١الملحق(ث بتطبيق مقياس أساليب المعاملة الوالدية بصورته األوليةقام الباح
اً وطالبة في مدارس المعاقين طالب) ٤٥(عياً في المرحلة الثانوية مكونة منالطلبة المعاقين سم

  .سمعياً، وذلك بهدف التحقق من الشروط السيكومترية للمقياس من صدق وثبات
 ):التحقق من الشروط السيكومترية(المقياسإجراءات تحليل  -٥

كما  )األب، واألم(وثبات مقياس أساليب المعاملة الوالدية صورتي قام الباحث بحساب صدق
  : سمعياً كاآلتييدركها المعاقين 

  :الصدق: أوالً
  :تياحث صدق المقياس بعدة طرق يعرضها كاآلاستخرج الب

 :الصدق الظاهري -

علـى  ) صورة المحكمـين (تم عرض مقياس أساليب المعاملة الوالدية في صورته األولية
، من أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية واآلداب، وذلك إلبداء )٣ملحق(محكمين،) ١٠(

والحكم على مدى انتماء العبارات ألبعاد المقياس، ولقياس أساليب المعاملة الوالديـة   آرائهم
كما يدركها الطلبة المعاقين سمعياً، باإلضافة إلى الحكم على مدى صالحية صياغة العبارات 
من الناحية اللغوية، بعد ذلك قام الباحث بتفريغ اآلراء واألحكام، ومن ثم حـذف العبـارات   

وأيضاً تم تعديل الصياغة ) ١٠ملحق(، %)٩٠(صل نسبة اتفاق المحكمين عليها إلىالتي لم ت
اللغوية لبعض العبارات، باإلضافة إلى نقل بعض العبارات إلى أبعاد أخـرى كمـا اقتـرح    

  ).١٢(وقد سبق توضيح ذلك في الجدول. المحكمون
 :االتساق الداخليصدق  -

ارتبـاط بيرسـون، وذلـك عـن      تم حساب صدق االتساق الداخلي باسـتخدام معامـل  
طريق استخراج معامل ارتباط درجـة كـل عبـارة بدرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه         

  .يوضح ذلك )١٣(وبالدرجة الكلية والجدول 
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  )١٣(جدول
  كما يدركها المعاقين سمعياً) صورة األب(صدق االتساق الداخلي لمقياس أساليب المعاملة الوالدية

رقم   البعد
  العبارة

ها عالقت
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

رقم   البعد
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  ٤٣  الرفض  ١  الرفض
  ٤٤  التفرقة  ٢  التفرقة
  ٤٥  القسوة  ٣  القسوة
  ٤٦  الحماية الزائدة  ٤  ائدةالحماية الز
  ٤٧  التسلط  ٥  التسلط
  ٤٨  اإلهمال  ٦  اإلهمال

  ٤٩  إثارة مشاعر النقص  ٧  إثارة مشاعر النقص
  ٥٠  الرفض  ٨  الرفض
  ٥١  التفرقة  ٩  التفرقة
  ٥٢  القسوة  ١٠  القسوة

  ٥٣  الحماية الزائدة  ١١  الحماية الزائدة
  ٥٤  التسلط  ١٢  التسلط
  ٥٥  اإلهمال  ١٣  اإلهمال

  ٥٦  إثارة مشاعر النقص  ١٤  إثارة مشاعر النقص
  ٥٧  الرفض  ١٥  الرفض
  ٥٨  التفرقة  ١٦  التفرقة
  ٥٩  القسوة  ١٧  القسوة

  ٦٠  الحماية الزائدة  ١٨  الحماية الزائدة
  ٦١  التسلط  ١٩  التسلط
  ٦٢  اإلهمال  ٢٠  اإلهمال

  ٦٣  إثارة مشاعر النقص  ٢١  إثارة مشاعر النقص
  ٦٤  الرفض  ٢٢  الرفض
  ٦٥  التفرقة  ٢٣  التفرقة
  ٦٦  القسوة  ٢٤  القسوة

  ٦٧  الحماية الزائدة  ٢٥  الحماية الزائدة
  ٦٨  اإلهمال  ٢٦  التسلط
  ٦٩  الرفض   ٢٧  اإلهمال

  ٧٠  التفرقة   ٢٨  إثارة مشاعر النقص
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  البعد
رقم 
  العبارة

ها عالقت
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  البعد
رقم 
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  ٧١  قسوةال  ٢٩  الرفض
  ٧٢  الحمایة الزائدة  ٣٠  التفرقة
  ٧٣  اإلهمال  ٣١  القسوة

  ٧٤  ضالرف  ٣٢  الحماية الزائدة
  ٧٥  التفرقة  ٣٣  التسلط
  ٧٦  القسوة  ٣٤  اإلهمال

  ٧٧  الحماية الزائدة  ٣٥  إثارة مشاعر النقص
  ٧٨  اإلھمال  ٣٦  الرفض
  ٧٩  الرفض  ٣٧  التفرقة
  ٨٠  التفرقة  ٣٨  القسوة

  ٨١  القسوة  ٣٩  الحماية الزائدة
  ٨٢  الحماية الزائدة  ٤٠  التسلط
  ٨٣  الحماية الزائدة  ٤١  اإلهمال

      ٤٢  إثارة مشاعر النقص

  تعنى أن العبارة دالة إحصائیًا عند مستوى ).(  

  تعني أن العبارة دالة إحصائیًا عند مستوى ).(  
  

لها عالقة  )صورة األب(أساليب المعاملة الوالدية مقياس عباراتأن معظم  )١٣(يتضح من الجدول

المقيـاس  ، مما يعني أن تنتمي إليها وبالدرجة الكليةلتي ذات داللة إحصائية بدرجة األبعاد اإرتباطية 

االتساق الداخلي، الذي يعنى أن العبارات تشترك في قيـاس أسـاليب    صدق تمتع بدرجة عالية مني

وبالتالي فقد تم حذف العبارات التي لم ترتبط بدرجـة البعـد أو بالدرجـة الكليـة     ، المعاملة الوالدية

، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٢، ٥١، ٥٠:( عشرة عبارات هيللمقياس أو كالهما معاً، وبلغت 

٨٣ .(  
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كما تم استخراج معامل ارتباط درجة كـل بعـد بدرجـة األبعـاد األخـرى وبالدرجـة       
  .يوضح ذلك )١٤(الكلية، والجدول 

  )١٤(جدول
  )  صورة األب(وبالدرجة الكلية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية عالقة األبعاد يبعضها

  القسوة  التفرقة  بعاداأل
الحماية 
  اإلهمال  التسلط  الزائدة

إثارة مشاعر 
  الكلي  النقص

  الرفض
  التفرقة
  القسوة

  الحماية الزائدة
  التسلط
  اإلهمال

  إثارة مشاعر النقص

      داللة إحصائیة عند مستوى لألبعادتعني أن ).(  
  

ية ترتبط فيما بينها عند أساليب المعاملة الوالد مقياسأن جميع مجاالت  )١٤(يتضح من الجدول
وكذلك ارتبطت  ،)(و )(، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )(مستوى داللة 

وجميعها دالة عند  )(المجاالت مع الدرجة الكلية ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
  .الكلية ، األمر الذي يدل على صدق اتساق المجاالت مع الدرجة)(مستوى 

معامالت االرتباط بین الفقرات والدرجات الكلیة لألبعاد فیما یتعلق بصورة األم فقد كانت و
  .)١٥(والمقیاس كما ھي موضحة في الجدول

  )١٥(جدول
  كما يدركها المعاقين سمعياً) صورة األم(أساليب المعاملة الوالدية لمقياسصدق االتساق الداخلي 

رقم   البعد
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

رقم   البعد
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  ٤٣  الرفض  ١  الرفض
  ٤٤  التفرقة  ٢  التفرقة
  ٤٥  القسوة  ٣  القسوة

  ٤٦  الحماية الزائدة  ٤  الحماية الزائدة
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  البعد
رقم 
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  البعد
رقم 
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  ٤٧  التسلط  ٥  التسلط
  ٤٨  اإلهمال  ٦  اإلهمال

  ٤٩  إثارة مشاعر النقص  ٧  إثارة مشاعر النقص
  ٥٠  الرفض  ٨  الرفض
  ٥١  التفرقة  ٩  التفرقة
  ٥٢  القسوة  ١٠  القسوة

  ٥٣  الحماية الزائدة  ١١  الحماية الزائدة
  ٥٤  التسلط  ١٢  التسلط
  ٥٥  اإلهمال  ١٣  اإلهمال

  ٥٦  إثارة مشاعر النقص  ١٤  إثارة مشاعر النقص
  ٥٧  الرفض  ١٥  الرفض
  ٥٨  التفرقة  ١٦  التفرقة
  ٥٩  القسوة  ١٧  القسوة

  ٦٠  لحماية الزائدةا  ١٨  الحماية الزائدة
  ٦١  التسلط  ١٩  التسلط
  ٦٢  اإلهمال  ٢٠  اإلهمال

  ٦٣  إثارة مشاعر النقص  ٢١  إثارة مشاعر النقص
  ٦٤  الرفض  ٢٢  الرفض
  ٦٥  التفرقة  ٢٣  التفرقة
  ٦٦  القسوة  ٢٤  القسوة

  ٦٧  الحماية الزائدة  ٢٥  الحماية الزائدة
  ٦٨  اإلهمال  ٢٦  التسلط
  ٦٩  الرفض   ٢٧  اإلهمال

  ٧٠  التفرقة   ٢٨  ثارة مشاعر النقصإ
  ٧١  قسوةال  ٢٩  الرفض
  ٧٢  الحمایة الزائدة  ٣٠  التفرقة
  ٧٣  اإلهمال  ٣١  القسوة

  ٧٤  الرفض  ٣٢  الحماية الزائدة
  ٧٥  التفرقة  ٣٣  التسلط
  ٧٦  القسوة  ٣٤  اإلهمال

  ٧٧  الحماية الزائدة  ٣٥  إثارة مشاعر النقص
  ٧٨  اإلھمال  ٣٦  الرفض
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  البعد
رقم 
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  البعد
رقم 
  العبارة

عالقتها 
  بدرجة البعد

عالقتها بالدرجة 
  الكلية 

  ٧٩  الرفض  ٣٧  التفرقة
  ٨٠  التفرقة  ٣٨  القسوة

  ٨١  القسوة  ٣٩  الحماية الزائدة
  ٨٢  الحماية الزائدة  ٤٠  التسلط
  ٨٣  الحماية الزائدة  ٤١  اإلهمال

      ٤٢  إثارة مشاعر النقص
    تعنى أن العبارة دالة إحصائیًا عند مستوى ).(  
   تعني أن العبارة دالة إحصائیًا عند مستوى ).(  

  
لها عالقة  )صورة األم(أساليب المعاملة الوالدية مقياس عباراتأن معظم  )١٥(يتضح من الجدول 

المقياس ، مما يعني أن ها وبالدرجة الكليةمي إليذات داللة إحصائية بدرجة األبعاد التي تنتإرتباطية 
االتساق الداخلي، الذي يعنى أن العبارات تشترك في قياس أساليب  صدق تمتع بدرجة عالية مني

وبالتالي فقد تم حذف العبارات التي لم ترتبط بدرجة البعد أو بالدرجة الكلية أو ، المعاملة الوالدية
  ).٨٣، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٢، ٥١، ٥٠:( كالهما معاً، وبلغت عشرة عبارات هي

كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد مع بعضها ومع الدرجة الكلية كما هي 
      )١٦(موضحة في الجدول

  )١٦(جدول
  )صورة األم( وبالدرجة الكلية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية عالقة األبعاد يبعضها

  وةالقس  التفرقة  األبعاد
الحماية 
  الزائدة

  اإلهمال  التسلط
إثارة مشاعر 

  النقص
  الكلي

  الرفض
  التفرقة
  القسوة

  الحماية الزائدة
  التسلط
  اإلهمال

  إثارة مشاعر النقص
       عند مستوى األبعاد دالة إحصائیًاتعني أن ).(  
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ا بينها ترتبط فيم" صورة األم " أساليب المعاملة الوالدية  مقياسأن أبعاد  )١٦(يتضح من الجدول
، األمر الذي يدل على صـدق االتسـاق الـداخلي    )(وكذلك مع الدرجة الكلية عند مستوى داللة

  .للمقياس

  :الثبات: ثانياً
  :اآلتيةوذلك من خالل الطرق  المقياسثبات  بالتحقق منقام الباحث  

 .التجزئة النصفية -

صفي المقياس، لـذلك قـام   الثبات بطريقة التجزئة النصفية يشترط تجانس التباين بين ن إن

، فبلغت القيمة الفائيـة  المقياسالباحث باستخدام اختبار ليفين لفحص تجانس التباين بين نصفي 

، ممـا يعنـي أن نصـفي المقيـاس     )(، وهي غير دالة عند مستوى)(الختبار ليفين

بطريقة التجزئة يبين معامالت ثبات مقياس أساليب المعاملة الوالدية  )١٧(متجانسين، والجدول

  .النصفية

 : ألفا لكرونباخ -

  .يوضح ذلك أيضاً )١٧(لكرونباخ والجدولتم أيضاً استخراج ثبات المقياس بطريقة ألفا 

  ) ١٧(جدول 

  ن سمعياًالطلبة المعاقيأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها  مقياسثبات صورتي 

أبعاد أساليب 
  الصورة الوالدية  المعاملة الوالدية

الثبات بطريقة ألفا   بات بطريقة التجزئة النصفيةالث
معامل ارتباط بيرسون بين   لكرونباخ

  مقياسجزئي ال
معامل الثبات بعد التصحيح 
  بمعادلة سبيرمان براون

  صورة األب  الرفض

  صورة األم

  صورة األب  التفرقة

  صورة األم

  صورة األب  القسوة

  صورة األم
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أبعاد أساليب 
  الصورة الوالدية  المعاملة الوالدية

الثبات بطريقة ألفا   بات بطريقة التجزئة النصفيةالث
معامل ارتباط بيرسون بين   لكرونباخ

  مقياسجزئي ال
معامل الثبات بعد التصحيح 
  بمعادلة سبيرمان براون

  صورة األب  ةالحماية الزائد

  صورة األم

  صورة األب  التسلط

  صورة األم

  صورة األب  اإلهمال

  صورة األم

إثارة مشاعر 
  النقص

  صورة األب

  صورة األم

  صورة األب  الكلي

  صورة األم

أن مقياس أساليب المعاملة الوالدية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات حيث  )١٧(يتضح من الجدول
(صفية لمجاالت المقياس على صورة األب بينتتراوح معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن

(، وبلغ معامل الثبات الكلي)وهو معامل ثبات عالي، مما يدل على أن درجة ثبات )٠.٩٢ ،
المقياس على كرونباخ، لجميع مجاالت لتراوحت معامالت الثبات، بطريقة ألفا المقياس مقبول، كما 

وهو معامل عالي يدل  ،)(ل ثبات الدرجة الكلية وبلغ معام ،)(بين صورة األب
  .على ثبات المقياس فيما يعطي من نتائج

أما فيما يتعلق بثبات صورة األم فقد تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد 
ما ، وهي معامالت ثبات مقبولة، وأ)(، وبلغت على الدرجة الكلية) (المقياس بين

، )(الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ فقد تراوحت معامالت الثبات على أبعاد المقياس بين
  .، وهي معامالت ثبات مقبولة)(وبلغ على الدرجة الكلية

 :الصورة النهائية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الطلبة المعاقين سمعياً -٦

 أساليب المعاملة الوالدية لمقياستم التوصل إلى الصورة النهائية  الخطوات السابقة إجراءبعد 
) ٧٣(، ويتكون من)١٢الملحق(كما يدركها األبناء ذوو اإلعاقة السمعية )األب، واألم(صورتي

تنطبق دائماً، (:وتشمل بدائل االستجابة أربعة بدائل هي، مجاالتموزعة على سبعة  عبارة
، على التوالي، ١، ٢، ٣، ٤: وتعطى لها الدرجات اآلتية )ال تنطبقتنطبق أحياناً، تنطبق نادراً، 
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حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع األساليب السلبية في معاملة الوالدين ألبنائهم المعاقين 
سمعياً، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى ارتفاع المعاملة الوالدية اإليجابية لألبناء المعاقين 

أساليب المعاملة الوالدية،  توزيع العبارات على مجاالت مقياسيوضح  )١٨(ل الجدوسمعياً، و
ه أمام كل عبارة يستجيب المعاق سمعياً عن رأيه في معاملة أبيه له مرة، وعن معاملة علماً بأن

  .أمه له مرة أخرى
  )١٨(جدول

  تعلى المجاال)الصورة النهائية(توزيع عبارات مقياس أساليب المعاملة الوالدية
  عدد العبارات  أرقام العبارات  األبعاد  م
  ١٢  ٧٠ - ٦٨ -٦٦ -٦١ - ٥٥ -٤٣ -٣٦ - ٢٩ -٢٢ -١٥ - ٨ -١  الرفض  ١
  ١٠  ٧١ - ٦٢ -٥٦ -٤٤ - ٣٧ - ٣٠ -٢٣ -١٦ - ٩-٢  التفرقة  ٢
  ١١  ٧٢ -٦٣ - ٥٧ -٥٠ -٤٥ - ٣٨ -٣١ -٢٤ - ١٧ -١٠-٣  القسوة  ٣
  ١٢  ٧٣ -٦٧ -٦٤ - ٥٨ -٥١ -٤٦ - ٣٩ -٣٢ -٢٥ - ١٨ -١١-٤  الحمایة الزائدة  ٤
  ٩  ٥٩ -٥٢ -٤٧ - ٤٠ -٣٣ -٢٦ - ١٩ -١٢-٥  التسلط  ٥
  ١٠  ٦٩ - ٦٥ -٥٣ -٤٨ - ٤١ -٣٤ -٢٧ - ٢٠ -١٣-٦  اإلھمال  ٦
  ٩  ٦٠ -٥٤ -٤٩ - ٤٢ -٣٥ -٢٨ - ٢١ -١٤-٧  إثارة مشاعر النقص  ٧

  ٧٣  اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  
  :الوسائل اإلحصائية

ام الوسائل اإلحصائية التالية باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة تم استخد
 :  SPSSبـ

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمقارنة بين المجموعات - ١

 :إليجاد اآلتي معامل ارتباط بيرسون - ٢

سي االغتراب ارتباط درجات الفقرات بدرجات األبعاد التي تنتمي إليها وبالدرجة الكلية لمقيا -
  .وأساليب المعاملة الوالدية وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي

للتحقق من صحة الفرض (معرفة العالقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية  -
 .)الثالث

 -معامل االرتباط بين نصفي المقياسين تمهيداً لحساب الثبات للمقياسين بطريقة سبيرمان -
 .براون
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 .سبيرمان براون التصحيحية، لتصحيح معامل الثبات بين نصفي كل مقياسمعادلة  - ٣

 .معادلة ألفا لكرونباخ، لحساب ثبات المقاييس - ٤

االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى االغتراب النفسي ومستوى أساليب المعاملة الوالدية  - ٥
 .)للتحقق من صحة الفرضين األول والثاني(

المعياري لمعرفة نسبة مساهمة أساليب المعاملة الوالدية في التنبؤ  تحليل االنحدار المتعدد - ٦
 .)الفرض الرابع للتحقق من صحة(باالغتراب النفسي

تحليل التباين الرباعي لمعرفة داللة الفروق في االغتراب النفسي وأساليب المعاملة الوالدية وفقاً  - ٧
 .)الفرضين الخامس والسادس للتحقق من صحة(لمتغيرات البحث

تحليل التباين األحادي لفحص التفاعالت بين متغيرات البحث، وبخاصة فيما يتعلق بوجود تفاعل  - ٨
 .بين متغيرين يتكون أحدهما من ثالثة مستويات أو أكثر

، للمقارنات البعدية، وذلك لمعرفة اتجاهات الفروق بين )Dunnett C(اختبار دنت سي - ٩
 .المتوسطات

ذلك فيما يتعلق بنتائج الفرض  –ير للقيم التائية المحسوبة معامل مربع إيتا لحساب حجم التأث -١٠
حيث تتراوح نتيجة حجم التأثير ما بين الصفر والواحد، ويمكن تفسيرها من  - األول والثاني

 :خالل اآلتي

 .فيكون حجم التأثير ضئيل ) (و  ) (إذا تراوحت قيمة إيتا تربيع بين •

 .فيكون حجم التأثير متوسط ) (و  ) (إذا تراوحت قيمة إيتا تربيع بين •

 .فأكثر، يكون حجم  التأثير كبير ) (إذا بلغت قيمة إيتا تربيع •

  :ومعادلة إيتا تربيع هي                   
                     
                       =مربع القيمة التائية.  
                      =٢٣٣-٢٣٢: ٢٠٠٦نت،باال( .درجة الحرية(.  

وتم حساب هذه المعادلة يدوياً ألنها ليست متاحة على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
)SPSS(.  
  
  

  
  ٢ت

  ـــــــــــــــــــــ
  ح.د+  ٢ت
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  :إجراءات أتخذها الباحث لتسهيل عملية التطبيق
 .من المدراء أن يرشحوا له أخصائياً أو معلماً من الذين يجيدون لغة اإلشارةالباحث طلب  - ١
 .مع األخصائي لشرح الفكرة العامة لألدوات وطريقة تطبيقها واالستجابة عنهاجلوس الباحث   - ٢

أعطى الباحث لألخصائي أدوات البحث لكي يأخذها إلى المنزل، ويقرأ كل عبارة ليتأكد من   - ٣
مدى قدرته على تقديم وترجمة كل عبارة من عبارات األدوات إشارياً إلى الطلبة المعاقين 

 .إن وجدت -الي، يرد الباحث على استفسارات األخصائيسمعياً، وفي اليوم الت

تم توزيع الطلبة المعاقين سمعياً داخل الفصل بحيث ال يجلس طالبان على كرسي واحدة، وذلك  - ٤
حتى ال ينقل الطالب إجابة زميلة، مع التأكيد للطلبة المعاقين سمعياً أنه ليس هناك إجابة صحيحة 

 .تبار والهدف منها هو البحث العلميأو خاطئة وأن هذه األدوات ليست اخ

 .تم توزيع األدوات على الطلبة المعاقين سمعياً بشكل جماعي - ٥

تم الطلب من المعاقين سمعياً أن يفتحوا الورقة األولى ثم قام األخصائي بجذب انتباه الطلبة إليه،  - ٦
 .وشرح لهم تعليمات األدوات وطريقة االستجابة عن العبارات

 .ة العبارة األولى إشارياً وطلب من المعاقين سمعياً االستجابة عنهاقام األخصائي بترجم - ٧

بعد التأكد من أن الطلبة المعاقين سمعياً قد استجابوا على العبارة األولى، تم جذب انتباههم مرة   - ٨
أخرى ومن ثم ترجمة العبارة الثانية إشارياً، وبالتالي يقوم  الطلبة المعاقين سمعياً باالستجابة 

 .وهكذا تستمر ترجمة العبارات حتى االنتهاء من االستجابة عن األدواتعنها، 

تم وضع صورة األب، وصورة األم في مقياس واحد، حتى يسهل تطبيقها على الطلبة المعاقين  - ٩
  .سمعياً، وذلك ألن تطبيق الصورتين بشكل منفصل يفضي إلى الملل من اإلجابة
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  الفصل الخامس

  

  ومناقشتهاعرض نتائج البحث 
  

 .نتائج الفرض األول ومناقشتها -
 .الفرض الثاني ومناقشتها نتائج -
 .نتائج الفرض الثالث ومناقشتها -
 .نتائج الفرض الرابع ومناقشتها -
 .نتائج الفرض الخامس ومناقشها -
 .نتائج الفرض السادس ومناقشتها -
 .التوصيات -
 .المقترحات -
 .مراجع البحث -
 .المالحق -
 .يزيةملخص البحث باللغة االنجل -
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يتناول الفصل الحالي عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل التحقق من فرضيات 
  .البحث، وكذلك تفسير ومناقشة هذه النتائج

  : اومناقشته األولنتائج الفرض 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أساليب : "ينص هذا الفرض على أنه

  ".لدى الطلبة المعاقين سمعياً  والوسط الفرضي) األم - األب (يةالمعاملة الوالد
داللـة الفـروق بـين     االختبار التائي لعينة واحدة لحسابوالختبار صحة هذا الفرض تم استخدم 

  . )١٩(الجدولكما يظهر في ووالوسط الفرضي، ) األم -األب(متوسط أساليب المعاملة الوالدية

  )١٩(جدول
 أساليب المعاملة الوالدية صورتي األب واألم مقياس علىالعينة  درجات أفراد ن متوسطوداللتها بي) ت(قيمة

  .والوسط الفرضي

أساليب المعاملة 
  الوالدية

صورة 
  المقياس

عدد 
  األفراد

الوسط 
  ∗الفرضي

وسط 
  العينة

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  إيتا تربيع
  "حجم التأثير"

  وسط الدرجة مت
  الكلية 

      األب

      األم

  

، )(أن متوسط درجات اآلباء على مقياس أساليب المعاملة الوالدية )١٩(يتبين من الجدول
ة للتعرف على الفروق بين ، إذ بلغت القيمة التائي)(، وبمتوسط فرضي)(بانحراف معياري

، مما يعني أن )(، وبحجم تأثير كبير يبلغ)(، وهي دالة عند مستوى)(المتوسطين
  .اآلباء يعاملون أبنائهم المعاقين سمعياً معاملة ايجابية

                                                             
كما ھو ) ٢(دى النظري للمقیاس مقسومًا علىالحصول على المتوسط الفرضي للمقیاس عن طریق حاصل جمع المتم   ∗

، وفي )١٧٧:  ٢٠٠٣الدغیش، ) (٢(أقل درجة للمقیاس مقسومًا على + أعلى درجة للمقیاس : موضح بالمعادلة اآلتیة
، ومن ثم فقد تم قسمة  ٥=  ١+٤ولذلك فإن ) ١(ودرجة البدیل األدنى) ٤(البحث الحالي فقد كانت درجة البدیل األعلى

، ویمكن الحصول علیھ بطریقة أخرى )(= ٢÷  ٥: للحصول على الوسط الفرضي كالتالي )٢( ى علىھذا المد
+ ٢+ ١:  وذلك عن طریق جمع درجات بدائل المقیاس وقسمة المجموع على عدد البدائل ویمكن توضیح ذلك كاآلتي

العلم أن ھذا وسط مع =  ٤÷ ١٠ثم یقسم المجموع على عدد البدائل للحصول على الوسط النظري  ١٠= ٤+ ٣
  .نظري للبدائل وقد استخدمھ الباحث بسبب تحلیل النتائج بناء على المتوسطات ولیس على المجامیع
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أن متوسط درجات األمهات على مقياس أسـاليب المعاملـة الوالديـة     )١٩(كما يتبين من الجدول
)(انحراف معياري، ب)(وبمتوسط فرضي ،)(     وكانت القيمـة التائيـة للتعـرف علـى ،

، وبحجـم تـأثير كبيـر    )(، وهي دالة إحصائياً عنـد مسـتوى  )(الفروق بين المتوسطين
  .، مما يعني أن األمهات يعاملن أبنائهن المعاقين سمعياً معاملة ايجابية)(يبلغ

ة إلى أن األسر التي ينتمون إليها تعاملهم بشكل ايجابي وسوي نظراً ويمكن أن تفسر هذه النتيج
إلشباعها احتياجاتهم األساسية وتوفير الرعاية واالهتمام األسري، والتي بدورها ساعدتهم على 
مواصلة دراستهم بنجاح دون أن تقف اإلعاقة حائالً بينهم وبين تعليمهم، كما أن تكيف الوالدين مع 

ساعد األبناء على ) الوصول إلى المرحلة الثانوية( وتقبلهم لها بعد هذه الفترة الزمنيةإعاقة أبنائهم 
إلى أن المرحلة )١٩٩٥(مواصلة الدراسة أسوة بأقرانهم العاديين، ويؤكد ذلك ما أشار إليه الببالوي

 إلعاقة،األخيرة من ردود فعل الوالدين اتجاه وجود طفل معاق سمعياً في األسرة هي مرحلة التقبل ل
فعندما يتأكد الوالدان أنه ال مفر من مواجهة الواقع يبدأ الوالدين في منح الحب لألبناء المعاقين 
سمعياً، واألخذ بأيديهم ومساعدتهم على التوافق النفسي مع الحياة األسرية أو االجتماعية لمواجهة 

  ).٣٦- ٣٥: ١٩٩٥: الببالوي(واقعهم الجديد
المجتمعات المسلمة فال شك أن له خصوصيته في التعاون والترابط  وبما أن المجتمع اليمني من

إلى أنه في ) ١٩٩٨(بين األسر باعتباره واحد من المجتمعات العربية، حيث يشير الخطيب
المجتمعات العربية كانت األسر وال تزال تتبوأ دوراً مركزياً في تشكيل شخصية الفرد ونموه، 

أت حديثاً على بنية األسرة، في المجتمعات العربية إال أن وبالرغم من بعض التغيرات التي طر
األسرة الممتدة ال تزال النمط السائد، ومع أن هذا النمط األسري ليس خلواً من النواقص والسلبيات 
إال أنه يوفر للفرد دعماً نفسياً ومادياً ال يمكن تجاهله، فأسرتا الزوجين تشاركان بفعالية في عملية 

وفي الشئون العائلية األخرى، وعندما يكون أحد أفراد األسرة معوقاً تصبح هذه  تنشئة األبناء
  ).١٥٧: ١٩٩٨الخطيب، (المشاركات ذات معنى خاص وطبيعة مميزة

وفي إطار النشأة اإلسالمية لألبناء المعاقين سمعياً حتى وإن كان الوالدان يمارسان أساليب سلبية  
البيانات جمعت من وجهة نظر األبناء المعاقين سمعياً قد يدركونها في معاملة أبنائهم، فطالما أن هذه 

أنها ليس فيها نوع من السلبية أو اإلساءة نحوهم، بقدر ما يعتبرونها أساليب تربية وللوالدين الحرية 
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في القيام بها وممارستها، وعلى األبناء عدم التمرد وطاعة الوالدين في أي حال من األحوال، وتتفق 
  ).١٩٩٧(الحالية مع ما توصلت إليه دراسة عفانة وكباجة النتيجة

  :نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االغتراب : "ينص هذا الفرض على أنه

 .النفسي والوسط الفرضي لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية
استخدام االختبار التائي لعينة واحدة لحساب داللـة الفـرق بـين    والختبار صحة هذا الفرض تم 

متوسط درجات الطلبة المعاقين سمعياً علـى مقيـاس االغتـراب النفسـي، والوسـط الفرضـي،       
  . يوضح ذلك) ٢٠(والجدول

  )٢٠(جدول
  .العينة والوسط الفرضي على مقياس االغتراب النفسي درجات أفراد متوسط وداللتها بين) ت(قيمة 

  الغترابا
عدد 
  األفراد

الوسط 
  الفرضي

وسط 
  العينة

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  إيتا تربيع
  "حجم التأثير"

      الكلي 

، بـانحراف  )(أن متوسط درجات اغتراب المعـاقين سـمعياً يبلـغ     )١٩(يتبين من الجدول
، وبلغـت القيمـة التائيـة للتعـرف علـى الفـروق بـين        )(، وبمتوسط فرضـي )(ريمعيا

، وبما أن )(، وبحجم تأثير كبير يبلغ)(، وهي دالة إحصائياً عند مستوى)(المتوسطين
متوسط العينة أقل من الوسط الفرضي فهذا يعني أن الطلبة المعاقين سمعياً ال يعانون مـن الشـعور   

  .اب النفسيباالغتر
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعاقين سمعياً الذين تم تطبيق أدوات البحث عليهم، هم جميعاً 

من الطلبة المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية، ويستطيع هؤالء األفراد االندماج مع عدد من الزمالء 

ن نصف نهارهم في المدرسة، وقد وتكوين الصداقات والعالقات مع زمالئهم ومعلميهم، وأنهم يقضو

يقضون النصف اآلخر في الجمعيات الخاصة بهم، وهذا يتيح لهم التفاعل واالندماج مع أكبر عدد من 

األفراد، كما وجِدت في اآلونة األخيرة جهات خيرية داعمة للمعاقين سمعياً تساعدهم على االندماج 
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وتتحمل جزء كبيراً من تكاليف تأهيلهم نفسياً  في المجتمع خاصةً فيما يتعلق بالدمج األكاديمي،

واجتماعياً، وتربوياً ومهنياً، كصندوق رعاية المعاقين، والصندوق االجتماعي للتنمية، وغيرهما من 

الجمعيات الخيرية، فهذه الجمعيات قد تجعل منهم من يكون أحسن حاالً من بعض العاديين، واتفقت 

التي توصلت إلى أن المعاقين سمعياً خالل ) Foster, 1987(فوسترالنتيجة الحالية مع نتائج دراسة 

سنوات الدراسة كانوا يتمتعون بقبول وتواصل اجتماعي مع الصم من زمالئهم، وظهرت لديهم 

مشكالت االغتراب االجتماعي بعد تخرجهم، وبالتالي فإن البحث الحالي اشتمل على عينة من الطلبة 

المدارس الثانوية، بينما لم تتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة المعاقين سمعياً الملتحقين ب

، ويرجع الباحث هذا االختالف إلى أن )١٩٩٦(ودراسة العقباوي) Zuckerman, 1981(زوكرمان

الدراسات السابقة تناولت االغتراب لدى المعاقين سمعياً مقارنة بالعاديين، وبالتالي فإن الفرق يكون 

الحاالت، أما البحث الحالي فقد طُبق على عينة من المعاقين سمعياً ولم يهتم  واضحاً في مثل هذه

  . بمقارنة اغتراب المعاقين سمعياً باغتراب العاديين

  :نتائج الفرض الثالث ومناقشتها
توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات االغتراب ": ينص هذا الفرض على أنه

  ".لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية) األم -األب(المعاملة الوالديةالنفسي ودرجات أساليب 

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين األبعاد والدرجة الكلية 

ألساليب المعاملة الوالدية مع الدرجة الكلية على مقياس االغتراب النفسي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 

 .يبين قيم معامالت االرتباط وداللتها )٢١(، والجدولالسمعية
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  )٢١(جدول
كما  ودرجتها الكلية درجات أبعاد أساليب المعاملة الوالديةبين قيم معامالت ارتباط بيرسون وداللتها 

  الدرجة الكلية لالغتراب النفسي لديهم  ويدركها الطلبة المعاقين سمعياً 
  تراباالغ                        
  معامل االرتباط  أساليب المعاملة الوالدية

  الرفض
  صورة األب

  صورة األم

  التفرقة
  صورة األب

  صورة األم

  القسوة
  صورة األب

  صورة األم

  الحماية الزائدة
  صورة األب

  صورة األم

  التسلط
  صورة األب

  ورة األمص

  اإلهمال
  صورة األب

  صورة األم

  إثارة مشاعر النقص
  صورة األب

  صورة األم

  الدرجة الكلية
  صورة األب

  صورة األم

  تعني أن معامالت ارتباط بيرسون دالة عند مستوى).(  
  تعني أن معامالت ارتباط بيرسون دالة عند مستوى).(   

  :ما يلي) ٢١(يتضح من الجدول

بين الدرجة الكلية ألسـاليب   )(وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى - ١
لـدى الطلبـة المعـاقين     ، ودرجات االغتراب النفسي)واألم األب(المعاملة الوالدية صورتي

سمعياً بالمرحلة الثانوية، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون بين درجـات أسـاليب المعاملـة    
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، وهـي دالـة إحصـائياً عنـد     )(ودرجات االغتراب النفسـي ) صورة األب(الوالدية 
، وهي دالة إحصـائياً  )(، بينما بلغت بين صورة األم واالغتراب النفسي)(مستوى

 .)(مستوى عند
، بـين  درجـات أسـلوب    )( عند مستوى دالة إحصائياً موجبةوجود عالقة إرتباطية  - ٢

معـاقين سـمعياً بالمرحلـة    النفسي لدى الطلبة ال ، ودرجات االغتراب)األمصورة (اإلهمال
، وهـي دالـة إحصـائياً عنـد     )(الثانوية، حيث بلغت قيمة معامل ارتبـاط بيرسـون   

 .)(مستوى
أساليب المعاملة درجات ، بين )(وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى - ٣

فـي صـورتي األب واألم معـاً    ) الرفض، التفرقة، القسوة، إثارة مشاعر الـنقص (الوالدية
 .االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية ودرجات

بين درجات أسلوب الحمايـة  ) (الة إحصائياً عند مستوىوجود عالقة إرتباطية موجبة د - ٤
، وبين درجات االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلـة  )صورة األب(الزائدة
 . الثانوية

 )األب واألم(عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات أسلوب التسلط بصـورتيه  - ٥
، والدرجـة الكليـة   )األمصـورة  (سلوب الحماية الزائـدة وأ )األبصورة (وأسلوب اإلهمال

 .لالغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحة الثانوية
ويمكن مناقشة هذه النتائج في ضوء كل أسلوب من أساليب المعاملة الوالدية كما وردت في 

  :وكاآلتي )٢١(الجدول
 :أسلوب الرفض - ١

بة دالة إحصائياً بين أسلوب الرفض على صورتي وجود عالقة موج )٢١(تبين من الجدول
األب واألم، واالغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً، ويعنى هذا أنه كلمـا قـل رفـض    
الوالدين ألبنائهم المعاقين سمعياً انخفض شعور األبناء باالغتراب النفسي، ويعزو الباحـث هـذه   

تي تميزه عن غيره من المجتمعات، فرفض الطفل النتيجة إلى أن المجتمع اليمني له خصائصه ال
حتى ولو كان عادياً، وعدم قبوله يعد وصمة عار لألسرة، سواء أكان هـذا الـرفض ماديـاً أو    
معنوياً، وبالتالي فإن معظم األسر اليمنية تحاول الحفاظ على مكانتها وسمعتها داخـل المجتمـع،   
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لى أسرته ولوالديه ومن ثـم يـنخفض شـعوره    وينعكس هذا على شعور المعاق سمعياً بانتمائه إ
  .باالغتراب النفسي

إلى أن إخوة المعاقين سمعياً قد يشكلون حلقة وصل بـين أخـيهم    )٢٠٠٦(ويشير القريوتي
المعاق سمعياً ووالديهم، حيث أن الشخص المعاق سمعياً الذي يساهم أخوته في متابعته ودعمـه  

ة أفضل من المعاق سمعياً الذي يقف منـه إخوتـه   وتشجيعه، يظهر سلوكيات ومهارات اجتماعي
، مـن أن  )٢٠٠٢(، ويؤكد ذلك ما ذكره القـزاز وشـومان  )٦٠: ٢٠٠٦القريوتي، (موقفاً سلبياً

الوسط االجتماعي الذي يحيا  فيه المعاق سواء أكان أصماً أو غير أصم، يلعب دوراً في حياتـه،  
له إمكاناته وقدراتـه واسـتعداداته التـي يمكـن      فإذا كانت األسرة متقبلة له باعتباره فرداً فيها

استغاللها بطريقة صحيحة، فإن ذلك سينعكس بصورة موجبة عليه، فسيتقبل ذاتـه ومجتمعـه،   
، وتتفـق  )١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٢القزاز وشـومان،  (وسيحاول أن يكون إيجابياً وفعاالً في المجتمع

لى وجود عالقـة إرتباطيـة بـين    التي توصلت إ) ١٩٩٥(النتيجة الحالية مع دراسة عبداللطيف
  ).األب واألم(االغتراب وبين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء صورتي

 :أسلوب التفرقة - ٢
وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصـائية بـين    )٢١(أوضحت النتائج الواردة في الجدول

واالغتراب النفسـي  ) واألم األب( أسلوب التفرقة على مقياس أساليب المعاملة الوالدية صورتي
لدى الطلبة المعاقين سمعياً، وتعني هذه النتيجة أنه كلما قلت التفرقة في معاملة الوالدين ألبنـائهم  
المعاقين سمعياً، انخفض شعور األبناء باالغتراب النفسي، ويعزو الباحـث هـذه النتيجـة إلـى     

بهم مشاعر الـذنب تجـاه ابـنهم المعـاق،     مشاعر الوالدين تجاه أبنائهم المعاقين سمعياً، فقد تنتا
فتدفعهم إلى التعاطف معهم دون االنحياز الكامل إلى صفه أو إلى صف إخوانهم العاديين، وقـد  
بدا ذلك واضحاً عند تطبيق مقياس أساليب المعاملة الوالدية على الطلبة المعاقين سمعياً، حيـث  

الديهم، كما أن تعاطف الوالدين ونظرة الشفقة بأنهم ال يعاملون بتفرقة من قبل و-إشارياً –أكدوا 
قد ال تجعلهم ينحازون إلى األبناء العاديين ويتركون المعاقين سمعياً، فبالتالي يعطونهم جزء من 

  .وقتهم وحنانهم
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 :أسلوب القسوة - ٣
وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين أسلوب القسوة  )٢١(تبين من الجدول  

ة الوالدين ألبنائهم المعاقين سمعياً وشعور هؤالء األبناء باالغتراب النفسي، وتعني هذه في معامل
النتيجة أنه كلما انخفضت قسوة اآلباء واألمهات في معاملة األبناء المعـاقين سـمعياً، انخفـض    

تيجة شعور األبناء باالغتراب النفسي، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن والدي المعاقين سمعياً ن
لما يشعرون به من ذنب بسبب إعاقة ابنهم، أو بسبب مشاعر الشفقة والعطف تجاه ابنهم المعـاق  
سمعياً وما يعانيه من إعاقة، تجعلهم يبتعدون عن ممارسة القسوة مع األبناء، هذا باإلضافة إلـى  

  .طبيعة المرحلة العمرية لعينة البحث
 :أسلوب الحماية الزائدة - ٤

وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بـين أسـلوب الحمايـة     )٢١(تبين من الجدول
الزائدة من قبل األب، والشعور باالغتراب النفسي، بينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
أسلوب الحماية الزائدة من قبل األم والشعور باالغتراب النفسي، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى  

اً باآلباء من األمهات، خاصة في ظل المجتمع اليمني الـذي يعطـي مكانـه    أن األبناء أكثر تأثر
عالية للذكور مقارنة باإلناث، كما يعزو الباحث عدم وجود عالقة بين الحمايـة الزائـدة لـألم    
والشعور باالغتراب لألبناء المعاقين سمعياً إلى أنهم قد يدركون حماية أمهاتهم على أنها نوع من 

، وبالتالي لن يؤثر ذلك على شعورهم باالغتراب النفسي، أما فيما يتعلق بوجـود  الرعاية والحنان
عالقة إرتباطية موجبة بين حماية اآلباء واغتراب األبناء، فهذا يعنى أنه إذا مـا شـعر األبنـاء    
المعاقين سمعياً أنهم يتعرضون لحماية زائدة من قبل آبائهم، فإن ذلـك يجعلهـم أكثـر شـعوراً     

جتماعية واالغتراب، ألنهم قد يدركون حماية آبائهم أنها نابعة من خوفهم عليهم وعدم بالعزلة اال
أنه بالرغم من أن الحماية )  ٢٠٠٣(ثقتهم في قدراتهم وإمكاناتهم، وبهذا الصدد يرى عبدالرحمن

الزائدة مغلفة بالمحبة إال أنها اتجاه سلبي وغير مرغوب فيه ألنها خليط بـين التشـدد والحنـان    
عطف، فاآلباء واألمهات الذين يبالغون في حماية أبنائهم المعاقين سمعياً يـدفعونهم لالعتمـاد   وال

عليهم، وينزعون منهم ثقتهم بأنفسهم، وربما يكون هذا في حد ذاته إعاقة أخطـر مـن اإلعاقـة    
  ).٢٢: ٢٠٠٣عبدالرحمن، (السمعية
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 :أسلوب التسلط - ٥
باطية ذات داللة إحصائية بين تسلط والدي عدم وجود عالقة إرت )٢١(بينت نتائج الجدول

المعاقين سمعياً وشعور األبناء المعاقين سمعياً باالغتراب النفسي، ويعزو الباحث هذه النتيجة 
إلى أنه بحكم المرحلة العمرية للطلبة المعاقين سمعياً، فإن الوالدين ال يمارسان هذا األسلوب 

صة في مثل هذه المرحلة العمرية، فقد يكون هذا بشكل كبير مع أبنائهم المعاقين سمعياً خا
  .األسلوب أكثر ممارسة مع األبناء المعاقين سمعياً في سن التعليم األساسي أو ما قبله

 :أسلوب اإلهمال - ٦
عدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين  )٢١(بينت النتائج الواردة في الجدول

معياًُ باالغتراب النفسي، بينما وجدت عالقة إرتباطية إهمال األب وشعور األبناء المعاقين س
موجبة ذات داللة إحصائية بين إهمال األم والشعور باالغتراب النفسي، ويعزو الباحث هذا إلى 
خصوصية المجتمع اليمني بشكل عام، حيث أن األم في معظم األسر هي التي تتولى رعاية 

لي فإن دور األم يكون أكثر بروزاً ووضوحاً في ظل األبناء حتى وإن بلغوا سن المراهقة، وبالتا
خصوصية اإلعاقة السمعية، فإذا ما فقد االبن المعاق سمعياً حنان األم ورعايتها التي تعد أقرب 

  .الناس إليه، فإنه بالتأكيد سيشعر بالفراغ العاطفي الذي قد يقوده إلى الشعور باالغتراب النفسي
  :أسلوب إثارة مشاعر النقص - ٧

وجود عالقة ايجابية بين أسلوب إثارة مشاعر النقص صورتي  )٢١(نتائج الجدول بينت
، وشعور األبناء المعاقين سمعياً باالغتراب النفسي، وتعني هذه النتيجة أنه كلما )األب واألم(

زادت ممارسة الوالدين ألسلوب إثارة مشاعر النقص لدى أبنائهم المعاقين سمعياً، زاد شعورهم 
النفسي، والعكس صحيح، ويرى الباحث أن هذا األسلوب من أخطر أساليب المعاملة باالغتراب 

الوالدية، التي يمكن أن ترفع من مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى األبناء المعاقين سمعياً، 
وذلك لما لهذا األسلوب من تأثير مباشر على مشاعر اإلعاقة نفسها، حيث أن المعاق سمعياً يظل 

اته يكافح من أجل التخلص من مشاعر النقص الناتجة عن اإلعاقة السمعية، فإذا ما آتى طوال حي
وعيروه بنقصه وأثاروا مشاعر إعاقته، فإن شعور المعاق سمعياً  )الوالدين(أقرب الناس إليه 

باالغتراب النفسي سيكون نتيجة حتمية لذلك، وبالعكس إذا ما تقبل الوالدين إعاقة ابنهم وساعدوه 
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ى تخطي حواجز اإلعاقة السمعية وقيودها، وساعدوه أيضاً على النجاح والتقدم، فإن ابنهم عل
  .سيكون أكثر تكيفاً مع إعاقته وأسرته ومجتمعه، وسيشعر أنه عضو فاعل له كيانه وهويته

وفيما يتعلق بوجود عالقة ايجابية بين أساليب المعاملة الوالدية واالغتـراب النفسـي، فـإن    
، )١٩٩٠(، ودراسـة محمـد  )Namitha, 1984(ناميثا: الي يتفق مع دراسات كل منالبحث الح

  ).١٩٩٥(، ودراسة عبداللطيف)١٩٩١(، ودراسة عبدالخالق)١٩٩١(ودراسة، بدر
  :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها
في  المعاقين سمعياً األبناءأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها  تسهم: ينص هذا الفرض على أنه

  :التنبؤ باالغتراب النفسي لديهم، وينبثق من هذا الفرض الرئيسي الفرضان الفرعيان اآلتيان
تسهم بعض أساليب معاملة األب كما يدركها األبناء المعاقين سمعياً في التنبؤ   - أ

 .باالغتراب النفسي لديهم
االغتراب تسهم بعض أساليب معاملة األم كما يدركها األبناء المعاقين سمعياً في التنبؤ ب  -  ب

 .النفسي لديهم
 Standard(للتحقق من صحة هذه الفروض تم استخدم تحليل االنحدار المتعـدد المعيـاري  

Multiple Regression(والجدول ،)ذلك يبين )٢٢.  
  )٢٢(جدول

في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى األبناء  )األم -األب(نسبة مساهمة أساليب المعاملة الوالدية 
  المعاقين سمعياً

  صور المقياس
R 

  معامل االرتباط
R  square  

  "نسبة المساهمة" 
F  

  مستوى الداللة  القيمة الفائية

  صورة األب

  صورة األم

%) ٢٣(أن أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً تفسر ما نسـبته  )٢٢(يتضح من الجدول
، وهي دالة إحصـائياً عنـد   )(ير االغتراب النفسي، حيث بلغت القيمة الفائيةمن التباين في متغ

  ).(مستوى 
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أن أساليب معاملة األمهات ألبنـائهن المعـاقين سـمعياً تفسـر مـا       )٢٢(كما يتضح من الجدول
 ، وهـي دالـة  )(من التباين في متغير االغتراب النفسي، حيث بلغت القيمة الفائية%) ٣٠(نسبته

أيضاً أن نسبة هذه المساهمة هـي لمجمـوع    )٢٢(، ويتبين من الجدول )(إحصائياً عند مستوى 
أساليب معاملة الوالدين ألبنائهم المعاقين سمعياً، وفيما يتعلق بمساهمة كل أسلوب من هذه األسـاليب  

بينها وبين االغتـراب   في التنبؤ باالغتراب النفسي، فقد تم استبعاد األساليب التي ال توجد عالقة فيما
، وأسلوب الحماية الزائدة صورة األم، وأسـلوب  )األب واألم( أسلوب التسلط صورتي: النفسي وهي

اإلهمال صورة األب، وذلك ألن تحليل االنحدار المتعدد يشترط وجود عالقة بين المتغيرات التي يتم 
نتائج تحليل االنحـدار المتعـدد    ضحيو )٢٣(، والجدول)١٧٢: ٢٠٠٦باالنت، (إيجاد التنبؤ فيما بينها
  .وفقاً لمجاالت المقياس

  )٢٣(جدول
اإلعاقة  كما يدركها األبناء ذوو )األم- األب(االنحدار المتعدد ألساليب المعاملة الوالدية نتائج 

  السمعية والتي تنبئ باالغتراب النفسي لديهم

المتغير 
  التابع

  الصورة الوالدية  المتغير المستقل
Beta 

  بيتامعامل 
نسبة 
  المساهمة

  " ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

سي
النف

ب 
ترا

الغ
ا

  
إثارة مشاعر 

  النقص

   صورة األب

   صورة األم

   صورة األب  الحماية الزائدة

  غير دال   صورة األم  اإلهمال

  القسوة
  غير دال   صورة األب

  غير دال   صورة األم

  التفرقة
  غير دال   صورة األب

  غير دال   صورة األم

  الرفض
  غير دال   صورة األب

  غير دال   صورة األم

  :اآلتي )٢٣(يتضح من الجدول
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  :األبفي صورة 
لتنبؤ بـاالغتراب النفسـي   اإن أسلوب إثارة مشاعر النقص يعتبر األسلوب األكثر إسهاماً في  - ١

، وبلغـت نسـبة المسـاهمة فـي     )(لدى األبناء المعاقين سمعياً، حيث بلغت قيمة بيتـا 

، ويـرى الباحـث أن   )(، دالة إحصائياً عند مسـتوى )(، بقيمة تائية%)(التنبؤ

رة مشاعر نقص المعاقين سمعياً من أخطر األسـاليب التـي يمكـن أن يمارسـها     أسلوب إثا

الوالدان مع أبنائهم المعاقين سمعياً، فهو بمثابة وضع السم على الجراح، حيـث أن المعـاق   

سمعياً قد يتقبل أن يعيب عليه أحد في شيء أخر غير إعاقته، لكن أن يعيبه في إعاقته فهـذا  

ه والده بإعاقته فسيكون لذلك وقع مرير علـى شـعوره، خاصـة أن    شيء مؤلم، فعندما يعيب

أقرب الناس له يعيبه بشيء ليس له فيه أي اختيار أو إرادة، فإعاقته مفروضة عليـه فرضـاً   

وليس له القدرة أو اإلرادة على التخلص منها، وفي حال استمرار تعـرض المعـاق سـمعياً    

طواء، وقد يرفض االنتماء إلى األسـرة، األمـر   إلثارة مشاعر النقص، فسيؤثر العزلة، واالن

 .الذي يقوده إلى الشعور باالغتراب النفسي

من أنه إذا ما نظر الوالد إلى االبن المعـوق  ) ٢٠٠٢(ويؤكد ذلك ما ذكره القزاز وشومان

بصفته فرداً عاجزاً ، وأنه أقل فاعليه من اآلخرين، ومن ثم أقل تقبالً لدى المجتمع، فإن ذلك 

سلباً على المعوق، فيكره ذاته ومجتمعه وتنتابـه مشـاعر الدونيـة وينسـحب مـن      ينعكس 

 ).١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٢القزاز وشومان(المجتمع

إن أسلوب الحماية الزائدة يأتي في المرتبة الثانية من حيث اإلسهام فـي التنبـؤ بـاالغتراب     - ٢

نسبة مساهمته فـي   ، وبلغت)(حيث بلغت قيمة بيتاالنفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً، 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى  )(، دالة عند مستوى)(، بقيمة تائية)(التنبؤ

أن آباء المعاقين سمعياً قد يدفعهم شعورهم بالذنب تجاه أبنائهم المعاقين سمعياًُ إلى ممارسـة  
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ن والعطـف  أسلوب الحماية الزائدة، وذلك لكي يعوض ما يفقـده، فيحـاول غمـره بالحنـا    

ويتضاعف ذلك إذا أبدى اآلخرون الشفقة نحو ابنه، األمر الذي يوطد شعور االبن باإلعاقـة  

السمعية، وأنه مختلف عن اآلخرين فيحاول االبتعاد عنهم، والعيش فـي عالمـه الخـاص،    

وبالتالي يؤثر العزلة واالنطواء األمر الذي يقوده إلى الشعور باالغتراب النفسي، ويؤكد ذلك 

من أن الحماية الزائدة تتوج االبن بسور من العزلة تحرمه من تنمية ) ١٩٩٨(ذكره القذافي ما

 ).٢٥٤: ١٩٩٨القذافي، (قدراته وزيادة خبراته وتفاعله مع البيئة

القسوة، التفرقة، الرفض، ال تنبئ بدرجة ذات داللة إحصائية باالغتراب النفسـي  : إن أساليب - ٣
  .لدى األبناء المعاقين سمعياً

  : يتضح اآلتي فيما يتعلق بصورة األمو
لتنبؤ باالغتراب النفسي لدى األبنـاء  افي  األكثر إسهاماًإن أسلوب إثارة مشاعر النقص يعتبر  - ١

، %)(، وبلغت نسبة المساهمة فـي التنبـؤ  )(المعاقين سمعياً، حيث بلغت قيمة بيتا

من المالحظ على هذا األسلوب أنـه  ، و)(، دالة إحصائياً عند مستوى)(بقيمة تائية

ينبئ باالغتراب النفسي بنفس الدرجة سواء في معاملة األب أو معاملة األم، ممـا يعنـي أن   

ألسلوب إثارة مشاعر نقص االبن المعاق سمعياً لـه   -سواء األب أو األم  -ممارسة الوالدين

عاقة السـمعية عنـد   خطورته البالغة على شخصيته وبنائه السيكولوجي، ذلك ألن وجود اإل

االبن تعني أن نسبة كبيرة من محاوالته ونشاطاته سيكون مصيرها الفشل، وبالتالي فإن هـذا  

الفشل سيكون مصدراً للشعور بالنقص، ومن ثم فإن إثارة األم لهذه المشاعر تعمل على تثبيط 

 .عزيمته وإرادته، مما يعزز شعوره الدائم بالنقص واالختالف عن اآلخرين

من أن االتجاهـات  ) Namitha, 1984(ق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ناميثاوتتف

  .الوالدية غير السوية تسهم باغتراب المراهقين
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القسوة، الرفض، التفرقة، اإلهمال، ليس لديها القدرة في التنبؤ باالغتراب النفسي : إن أساليب - ٢

اً، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى أنـه   بدرجة ذات داللة إحصائية لدى الطلبة المعاقين سمعي

ربما ال تؤثر هذه األساليب بشكل كبير على نفسية المعاق سمعياً وخاصة فيما يتعلق بجـرح  

 .مشاعره الناتجة عن اإلعاقة كما في أسلوب إثارة مشاعر النقص
 

  :نتائج الفرض الخامس ومناقشتها

صائية بين متوسطات درجات االغتراب ال توجد فروق ذات داللة إح :ينص هذا الفرض على أنه

 : النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً للتفاعل على المتغيرات اآلتية

 ).أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة( المحافظة  .أ 

 ).إناث  –ذكور (النوع   .ب 

 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع   .ج 

 ).ف سمعضعا –صم ( نوع اإلعاقة السمعية   .د 
 

يلـي   وفيما )Four Way Anova( والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الرباعي

المحافظة، النـوع، العمـر عنـد    : يعرض الباحث لنتائج الفروق في االغتراب النفسي وفقاً لمتغيرات

  .ذلك يوضح) أ ٢٤(والجدولفقدان السمع، نوع اإلعاقة السمعية، 
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  )أ ٢٤(جدول
للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات االغتراب  ) ٢×٢×٢×٤( ائج تحليل التباين الرباعينت

  .المحافظة، النوع، العمر عند فقدان السمع، نوع اإلعاقة السمعية: النفسي تبعاً لمتغيرات

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  )ف ( 

مستوى 
  الداللة

ع إيتا تربي
  الجزئي

  المحافظة
  غير دال  النوع

 غير دال  فقدان السمعالعمر عند 
 غير دال  نوع اإلعاقة السمعية

 غير دال  النوع×المحافظة
 غير دال  فقدان السمعد العمر عن×المحافظة
 غير دال  نوع اإلعاقة السمعية×المحافظة

 غير دال  العمر عند فقدان السمع×النوع
 غير دال  نوع اإلعاقة السمعية×النوع

نوع اإلعاقة ×العمر عند فقدان السمع
  السمعية

غير دال 

العمر عند فقدان ×النوع×المحافظة
  نوع اإلعاقة السمعية×السمع

غير دال 

-    الخطأ
-    الكلي

  :عالت وكاآلتيوفقاً لآلثار الرئيسية ثم وفقاً للتفا) أ ٢٤(وفيما يلي يعرض الباحث نتائج الجدول
  :ةر الرئيسياثنتائج اآل: أوالً

بـين   فروق ذات داللة إحصائية وجود) أ ٢٤(يتضح من الجدول: محافظةالالفروق وفقاً لمتغير   -أ 

متوسطات درجات االغتراب النفسي للطلبة المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظة، حيث بلغـت  

، حيـث بلـغ حجـم    )(نـد مسـتوى  وهي ذات داللـة إحصـائية ع  ) (القيمة الفائية
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 Leven's(ليفـين اختبار ، وهو تأثير كبير، ولمعرفة اتجاهات الفروق تم استخدام )(التأثير

Test of Equality of Error Variances ( لتحديد االختبار البعـدي   -لفحص تجانس التباين

عنـد   إحصـائياً  وهـي دالـة  ) (بلغت القيمة الفائية الختبار ليفين إذ -الذي سيتم استخدامه

، وهذا يعنى أن المتوسطات غير متجانسة، األمر الذي استدعى استخدام اختبـار  )(مستوى

الزعبــي ) (Dunnett C(تجــانس التبــاين وهــو اختبــار دنــت ســيبعــدي ال يشــترط 

يبين نتائج اختبار دنت سي لفحص اتجاه الفـروق   )ب ٢٤(والجدول،)١٧٩: ٢٠٠٤الطالفحة،و

  . متغير المحافظةوفقاً ل

  )ب ٢٤(جدول
  للمقارنات البعدية لمتوسطات االغتراب النفسي ) Dunnett C(نتائج اختبار دنت سي

  وفقاً لمتغير المحافظة 

المتغيرات والمتوسطات 
  الحسابية

  الحديدة



  أمانة العاصمة



  تعز



  أمانة العاصمة





  تعز





  عدن





  )(تعني أن متوسط الفرق دال عند مستوى*             

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االغتـراب   )ب ٢٤(يتبين من الجدول
درجات الطلبة المعاقين سـمعياً   النفسي للطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة وبين متوسطات 

أن الطلبـة المعـاقين    )Dunnett C(في المحافظات األخرى، ويتبين من نتائج اختبار دنت سي 
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سمعياً في محافظة الحديدة يعتبرون أعلى اغتراباً من الطلبة المعاقين سمعياً في بقية المحافظـات،  
ين متوسط درجات اغتـراب الطلبـة   ، بينما بلغ متوسط الفرق ب)(حيث بلغ متوسط درجاتهم

المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة، ومتوسط درجات االغتراب النفسي للطلبة المعاقين سمعياً في 
كل على حدة، وبلغ متوسط الفرق مع متوسط درجـات  ) (تعز ، وأمانة العاصمة :محافظتي

ق دال إحصائياً عنـد مسـتوى   ، وهو فر)(اغتراب الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة عدن
) (   ويتبين من هذا أن الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة احتلوا المرتبة األولـى مـن

حيث الشعور باالغتراب النفسي، مقارنة بالطلبة المعاقين سمعياً في المحافظات األخرى، يليهم في 
عز وأمانة العاصمة ، بينما جاء فـي المرتبـة   المرتبة الثانية الطلبة المعاقين سمعياً في محافظتي ت

.                                                    يوضح ذلك) ١(األخيرة، الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة عدن، والشكل 
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1.95

الحدیدة أمانة
العاصمة

تعز عدن

المحافظة

المتوسط 

  
  )١(شكل

  غير المحافظةمتوسطات االغتراب النفسي للطلبة المعاقين سمعياً وفقاً لمت

إلى أن الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة  في االغتراب النفسي الفرقهذا ويعزو الباحث 
الحديدة ال يحظون بنفس الرعاية واالهتمام والخدمات التي تقدم للمعاقين سمعياً في بقية 

علمين المحافظات، وكان ذلك واضحاً من خالل النزول الميداني للباحث، إذ الحظ أن معظم الم
العاملين مع المعاقين سمعياً قليلي الخبرة والفهم سواء بخصائص المعاقين سمعياً، أو بطرق 
التواصل معهم، كما أن المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة لم يحضوا بالرعاية التي يحظى بها 

عه اآلخرين في بقية المحافظات، ففي هذا الشأن يصف أحد المعلمين في محافظة الحديدة وض
وزمالئه ووضع الطلبة الصم، بأن مكتب التربية نقلهم إلى مدارس الصم لكنه لم يؤهلهم للعمل 
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مع المعاقين سمعياً، ويضيف أن مكتب التربية أودع الطلبة المعاقين سمعياً في المدارس، ثم 
ساسية نسى أنه أودعهم فيها، هذه األوضاع في محافظة الحديدة، التي تفتقر إلى أهم المقومات األ

لتعليم وتأهيل المعاقين سمعياً قد تكون هي المسئولة عن ارتفاع اغتراب الطلبة المعاقين سمعياً 
عن أقرانهم في المحافظات األخرى، وقد يكون الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة هم 

افظات، األمر أكثر عرضة ألساليب معاملة سلبية من قبل الوالدين مقارنة بزمالئهم في بقية المح
الذي أسهم في زيادة شعورهم باالغتراب مقارنة مع أقرانهم، وهذا ما ستوضحه نتائج الفرض 
السادس المتعلقة بإيجاد الفروق في أساليب المعاملة الوالدية وفقاً لعدد من المتغيرات منها متغير 

  .المحافظة
للقبول الوالدي يجعلهم  المعاقين سمعياًاألبناء إدراك إلى أن  )Elhageen 2004,(ويشير

يحبون أقرانهم وربما يؤدي ذلك إلى شعورهم االيجابي باحترام الذات، وتزايد الثقة بالنفس 
أن يمنع مشاعر األطفال المعاقين  -حد كبير - ومشاعر الثقة نحو األقران، ومثل هذا يمكن إلى

  .)Elhageen 83 :2004,(سمعياً من االغتراب والوحدة النفسية 
بين الذكور واإلناث توجد فروق دالة إحصائياً  الأنه  أوضحت النتائج :وفقاً لمتغير النوع الفروق  - ب 

، وبلـغ متوسـط   )(من المعاقين سمعياً في االغتراب النفسي، حيث بلغ متوسـط الـذكور  
، وهي ليست ذات داللة إحصائية كما هي مبينة فـي  )(، وبلغت القيمة الفائية)(اإلناث
، وتشير هذه النتيجة إلى أنه ال يوجد اختالف بين الذكور واإلناث مـن المعـاقين   )أ٢٤(الجدول

سمعياً من حيث شعورهم باالغتراب النفسي، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلعاقة السـمعية لهـا   
تأثيرات تكاد تكون متقاربة على كل من الذكور واإلناث، ذلك أن اإلعاقة السمعية تفرض علـى  

قيوداً واضحة أبرزها القصور فـي مهـارات التواصـل مـع      -كان ذكراً أم أنثىسواء  -الفرد
، ودراسـة  )٢٠٠٤(واتفقت النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه دراسـة أبـو السـعود    اآلخرين،

 . )Elhageen,2004(الهجين
أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية   أوضحت النتائج :الفروق وفقاً للعمر عند فقدان السمع  - ج 

، وبين من فقدوا سـمعهم بعـد   )(بين من فقدوا سمعهم في عمر الخامسة وما دون بمتوسط
، وهـي ليسـت ذات داللـة    )(، حيث بلغت القيمية الفائيـة )(بمتوسطعمر الخامسة 

، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعاقين سمعياً ال يختلفون )أ٢٤(كما هي مبينة في الجدول إحصائية
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رهم باالغتراب النفسي سواء فقدوا وظيفة حاسة السمع في عمر الخامسة ومادون، من حيث شعو
أو فقدوها بعد سن الخامسة، ويعزو الباحث ذلك إلى اآلثار التي تسببها اإلعاقة السـمعية علـى   
األفراد بغض النظر عن العمر عند فقدان السمع، خاصة أن عينة البحث هم جميعاً مـن طلبـة   

ني أنهم جميعاً في مرحلة المراهقة، بالتالي فإن الفقدان سواء أكان قبل الخامسة الثانوية، وهذا يع
أو أثناءها أو بعدها، ال يكون للعمر عند حدوثه تأثيراً كبيـراً فـي شـعور المعـاقين سـمعياً      
باالغتراب النفسي، لذلك فهم يعانون من اإلعاقة السمعية، ولم تتفق هذه النتيجة مع ما توصـلت  

التي وجدت فروق في االغتراب النفسي بـين المراهقـات الصـم    ) ١٩٩٦(ة العقباويإليه دراس
الالتي ولدن فاقدات السمع، والمراهقات الالتي فقدن السمع بعد اكتساب اللغة، ويعـزو الباحـث   
اختالف هذه النتيجة مع نتيجة البحث الحالي إلى أن عينة البحث الحالي اشتملت علـى ذكـوراً   

على المراهقات من الصـم  ) ١٩٩٦(سمع، بينما اقتصرت دراسة العقباويوإناث، صم وضعاف 
 .فقط ولم تشمل مراهقين من ضعاف السمع، باإلضافة إلى اختالف البيئتين

دالله إحصائية بـين   أنه ال توجد فروق ذات أوضحت النتائج: الفروق وفقاً لنوع اإلعاقة السمعية  - د 
، حيـث  )(البـالغ ضعاف السمع سط اغتراب ، وبين متو)(متوسط اغتراب الصم البالغ

ويعـزو   ،)أ٢٤(كما هي مبينة فـي الجـدول   غير دالة إحصائياًوهي  )(بلغت القيمية الفائية
الباحث ذلك إلى أن اإلعاقة السمعية تفرض على الفرد عدد من المشـكالت، فـالفرد األصـم أو    

ومن ثم فإن هذا التصـنيف يجعـل   ضعيف السمع، كالهما يندرج تحت مسمى اإلعاقة السمعية، 
اآلخرين من أسرة ومجتمع يتعاملون مع الفرد على أنه معاق سمعياً سواء أكان أصم أم ضـعيف  
سمع، وبالتالي فإن ما يواجهه األصم من نظرة دونية واتجاهات سلبية يواجهه ضـعيف السـمع،   

 .وهذا هو سبب عدم ظهور اختالفات فيما بينهم من حيث االغتراب النفسي
  :اآلتي) أ ٢٤(يتضح من الجدول :أثر التفاعلنتائج : ثانياً

، وهـي غيـر   )(عدم وجود تفاعل بين متغيري المحافظة والنوع، حيث بلغت القيمة الفائية •

 .دالة إحصائياً

عدم وجود تفاعل بين متغيري المحافظة والعمر عنـد فقـدان السـمع، حيـث بلغـت القيمـة        •

 . إحصائياً ، وهي غير دالة)(الفائية
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 )(عدم وجود تفاعل بين متغيري المحافظة ونوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية •

 . وهي غير دالة إحصائياً

 )(عدم وجود تفاعل بين متغيري النوع والعمر عند فقدان السمع، حيث بلغت القيمة الفائيـة  •

 .وهي غير دالة إحصائياً

 )(ري النوع ونوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغت القيمـة الفائيـة  عدم وجود تفاعل بين متغي •

 .وهي غير دالة إحصائياً

عدم وجود تفاعل بين متغيري العمر عند فقدان السمع ونوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغت القيمة  •

 .، وهي غير دالة إحصائياً)(الفائية

مر عند فقـدان السـمع، نـوع اإلعاقـة     المحافظة، النوع، الع: عدم وجود تفاعل بين متغيرات •

 .وهي غير دالة إحصائياً )(السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع مجموعات عينة الدراسة قد تساوت من حيث الشعور بـاالغتراب  

هو معـاق   النفسي، فقد يكون هذا التساوي ناتج عن طبيعة اإلعاقة السمعية، حيث أن المعاق سمعياً

بالدرجة األولى مهما كان نوعه أو اختلفت شدة إعاقته أو نوعها، أو العمر عنـد اإلصـابة بهـا أو    

المكان الذي يسكن فيه، بمعنى أن هناك خصائص مشتركة تجمع بين غالبية المعاقين سمعياً، وهـي  

ص مـن اتجاهـات   الخصائص التي تفرضها اإلعاقة السمعية، فتجعل المعاقين سمعياً يحاولون التخل

اآلخرين السلبية في التعامل معهم والنظرة الدونية إليهم، لذلك فهم يحـاولون التغلـب علـى هـذه     

المشكالت التي تواجههم، وشق طريقهم إلى االندماج في المجتمع، وأن يقتحموا حواجز اإلعاقة لكي 

  . يكونوا فاعلين، معتمدين على أنفسهم وليسوا عالة على اآلخرين
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  : اومناقشته السادسج الفرض نتائ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية : ينص هذا الفرض على أنه

كما يدركها الطلبة المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية، ووفقاً للتفاعل على المتغيرات  )األم-األب(
  : اآلتية
 .)، تعز، عدن، الحديدةأمانة العاصمة(  المحافظة  -أ 
 ).إناث  –ذكور ( النوع  - ب 
 ).بعد الخامسة –الخامسة وما دون (العمر عند فقدان السمع   -ج 
 ).ضعاف سمع –صم (  نوع اإلعاقة السمعية  - د 

    :النتائج المتعلقة بصورة األب:   -  أ
  )Four Way  Anova( اختبار تحليل التباين الربـاعي استخدام للتحقق من صحة هذا الفرض تم 

المحافظة، والنوع، والعمر عند فقدان السمع، ونـوع  : متوسطات متغيراتداللة الفروق بين  حسابل

  . يوضح ذلك )أ ٢٥(والجدول ، )صورة األب(اإلعاقة السمعية، على مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

  )أ ٢٥(جدول
ة للتعرف على الفروق بين متوسطات أساليب المعاملة الوالدي) ٢×٢×٢×٤(نتائج تحليل التباين الرباعي

  )المحافظة، النوع، العمر عند فقدان السمع، نوع اإلعاقة السمعية ( :، وفقاً لمتغيرات)صورة األب(

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة    
  )ف( 

مستوى 
  الداللة

إيتا تربيع 
  الجزئي

  المحافظة
    النوع

    فقدان السمعالعمر عند 

    نوع اإلعاقة السمعية

    النوع×المحافظة

    فقدان السمعالعمر عند ×المحافظة

    نوع اإلعاقة السمعية×المحافظة

    العمر عند فقدان السمع×النوع
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مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة    
  )ف( 

مستوى 
  الداللة

إيتا تربيع 
  الجزئي

    نوع اإلعاقة السمعية×النوع

نوع ×العمر عند فقدان السمع
  اإلعاقة السمعية

  

العمر عند فقدان ×النوع×المحافظة
  اإلعاقة السمعيةنوع ×السمع

  

  الخطأ
  الكلي

  :وفقاً لآلثار الرئيسية ثم عرض نتائج التفاعالت كاآلتي )أ ٢٥(وفيما يلي تم عرض نتائج الجدول
  :ةالرئيسي اآلثارنتائج : أوالً

وجود فروق ذات داللة إحصـائية   )أ ٢٥(دوليتضح من الج: الفروق وفقاً لمتغير المحافظة -

متوسطات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً لمتغيـر المحافظـة،    بين

وبلـغ حجـم   ، )(وهي دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى   ) ( حيث بلغت القيمة الفائية

تـم اسـتخدام اختبـار     ،ولمعرفـة اتجاهـات الفـروق   ، وهو تأثير متوسط، )(التأثير

 -لفحـص تجـانس التبـاين    )  Leven's Test of Equality of Error Variances(ليفين

) (بلغت القيمة الفائيـة الختبـار ليفـين    إذ -لتحديد االختبار البعدي الذي سيتم استخدامه

لذي ، وهذا يعنى أن المتوسطات غير متجانسة، األمر ا)(عند مستوىإحصائياً وهي دالة 

 Dunnett(استدعى استخدام اختبار بعدي ال يشترط تجانس التباين وهو اختبار دنت سـي  

C (والجدول)يبين نتائج اختبار دنت سي لفحص اتجاه الفروق وفقاً لمتغير المحافظة )ب ٢٥.  
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  )ب ٢٥(جدول
املة لمتوسطات أساليب معللمقارنات البعدية  وداللتها )Dunnett C(يس نتتائج اختبار دن

  اآلباء لألبناء المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظة

المتغيرات والمتوسطات 
  الحسابية

  الحديدة



  أمانة العاصمة



  تعز



  أمانة العاصمة





  تعز





  عدن





  )(تعني أن متوسط الفرق دال عند مستوى*            

جود فروق بين متوسطات درجات أساليب معاملـة اآلبـاء ألبنـائهم    و )ب ٢٥(يتبين من الجدول
المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظة، حيث تبين وجود فروق بين متوسط درجات الطلبـة المعـاقين   

أمانـة  : ت الطلبة المعاقين سمعياً فـي بقيـة المحافظـات   سمعياً في محافظة الحديدة، ومتوسط درجا
على التوالي، ووجدت أيضاً فـروق   )( ،)(، )(العاصمة، تعز، عدن، بمتوسطات فرق

بين متوسط درجات الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة عدن ومتوسط درجات الطلبة المعاقين سمعياً 
: ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا بين محافظات)(لفرقفي أمانة العاصمة، حيث بلغ متوسط ا

  :عدن، ومن هذه النتيجة يمكن استنتاج اآلتي –أمانة العاصمة، تعز -تعز

أن آباء المعاقين سمعياً في أمانة العاصمة أكثر ايجابية في معاملة أبنائهم مـن اآلبـاء فـي     - ١
 .عدن والحديدة: محافظات

ي محافظة عدن أكثر إيجابية في معاملة أبنائهم من آبـاء المعـاقين   إن آباء المعاقين سمعياً ف - ٢
 .سمعياً في محافظة الحديدة
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إن الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة، هم أكثر من يتعرضون إلى معاملة سلبية مـن   - ٣
 .قبل آبائهم مقارنة بالطلبة المعاقين سمعياً في بقية المحافظات

تشير ارتفاع األعمدة إلى زيادة ارتفاع المعاملة السلبية التـي   يوضح ذلك، حيث )٢(والشكل
 .يتلقاها األبناء المعاقين سمعياً

2.1

1.85 1.84 1.62

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الحدیدة عدن تعز أمانة العاصمة

المحافظة

المتوسط

  
  )٢( شكل  

  وفقاً لمتغير المحافظة" صورة األب"متوسطات درجات أساليب المعاملة الوالدية 

 اوعدن قد يكونو ،وتعز أمانة العاصمة، :ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اآلباء في محافظات
ساليب المعاملة السلبية وتأثيرها على األبناء المعاقين سمعياً، خاصة وأن هذه أبمخاطر  أكثر وعياً

المحافظات الثالث تعد من المحافظات الرئيسية في الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإن االهتمام بتوعية 
قد يكون له األثر الكبير في ذلك، خاصة أن هناك العديد من وتثقيف اآلباء في تلك المحافظات، 

الجمعيات والمنظمات التي تنتشر في هذه المحافظات مقارنة بمحافظة الحديدة، وتولي اهتماماً خاصاً 
من انخفاض المعاملة السلبية  )٢(بفئات المعاقين وأسرهم وتوعيتهم، وما يؤكد ذلك ما يالحظ في شكل

معياً في أمانة العاصمة، باعتبارها عاصمة الجمهورية اليمنية تتعدد فيها المشارب لألبناء المعاقين س
الثقافية والجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات االجتماعية، باإلضافة إلى احتمال ارتفاع المستوى 

كون االقتصادي فيها، وهذا يعني أن الوعي بمخاطر أساليب المعاملة السلبية، في أمانة العاصمة ت
  . أكثر شيوعاً وانتشاراً بين الوالدين من بقية المحافظات األخرى
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وبما أن الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة هم أكثر من يتعرضون ألساليب سلبية، أو  
بمعنى آخر أقل من يعاملون بأساليب إيجابية من قبل آبائهم، فهذا يؤكد ما ورد في نتيجة الفرض 

لطلبة المعاقين سمعياً فيها أكثر شعوراً باالغتراب النفسي مقارنة بزمالئهم في الخامس من أن ا
المحافظات األخرى، وهذا بدورة يؤيد ما ورد من تفسير في نتيجة الفرض الخامس فيما يتعلق باألثر 
الرئيسي لمتغير المحافظة في أن ارتفاع االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة 

  .لحديدة قد تكون المسئولة عنه األساليب السلبية التي يتعرضون لها من قبل اآلباءا
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب  )أ ٢٥(تبين من الجدول: الفروق وفقاً لمتغير النوع -

هي ، و)(معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً من الذكور واإلناث، حيث بلغت القيمة الفائية
غير دالة إحصائياً، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن وجود فرد معاق سمعياً داخل األسرة يعني 
وجود اإلعاقة، بغض النظر عمن هو المعاق سواء أكان ذكراً أم أنثى، هذا فضالً عن أن اإلعاقة 

الحالية مع  تترك نفس التأثير على األسرة حتى في ظل اختالف نوع المعاق سمعياً، وتتفق النتيجة
 .)٢٠٠٣(، ودراسة عبدالرحمن)٢٠٠٢(، ودراسة عجبو)٢٠٠٠(ما توصلت إليه دراسة على

عدم وجود فروق داله إحصائياً في ) أ ٢٥(يتبين من الجدول: الفروق وفقاً للعمر عند فقدان السمع -
الخامسة وما دون (أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير العمر عند فقدان السمع

، وهي غير دالة إحصائياً، مما يعني أن )(، حيث بلغت القيمة الفائية)بعد عمر الخامسة –
اآلباء ال يفرقون في معاملتهم بين من فقدوا سمعهم في عمر الخامسة وما دون، ومن فقدوا سمعهم 

لسمع ال يؤثر على اختالف بعد عمر الخامسة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العمر عند فقدان ا
معاملة اآلباء ألبنائهم، ذلك ألن األب الذي يعرف أن أبنه معاق سمعياً قبل أن يصل ابنه سن 
الخامسة من العمر، يواجه نفس الشعور الذي يشعر به من يعرف أن ابنه فقد سمعه بعد تجاوزه سن 

هي نفس الردود سواء عرفوها قبل  الخامسة، ذلك ألن ردود فعل الوالدين عند اكتشاف إعاقة أبنائهم
الصدمة، ثم اإلنكار، وبعد ذلك : فإن ردودهم تمر بمراحل هيبالتالي  عمر الخامسة أو بعدها، 

تأتي مرحلة الحزن أو األسى، ثم مرحلة الغضب، تأتي بعدها مرحلة الشعور بالذنب، وأخيراً 
 .  مرحلة تقبل إعاقة االبن، والتكيف معها

وجود فروق داله إحصائياً في أساليب ) أ ٢٥(يتبين من الجدول: ع اإلعاقة السمعيةالفروق وفقاً لنو -
، حيـث  )ضعاف سمع -صم(معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير نوع اإلعاقة السمعية
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، )(بلغ حجم التـأثير و، )(، وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة)(بلغت القيمة الفائية
يبين المتوسـطات واالنحرافـات    )ج ٢٥(وهو تأثير ضئيل، ولمعرفة اتجاهات الفروق فإن الجدول

 .الصم، وضعاف السمع: المعيارية، لكل من
  )ج ٢٥(جدول

  أساليب المعاملة الوالدية صورة األب مقياسالمتوسطات واالنحرافات المعيارية للصم وضعاف السمع على 

  االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  نوع اإلعاقة السمعية

  الصم

  ضعاف السمع

 أساليب المعاملة الوالديـة  مقياسالطلبة الصم على  درجات أن متوسط )ج ٢٥(يتبين من الجدول
، بينما بلغ متوسط الطلبة ضعاف السـمع،  )(، بانحراف معياري قدره)(بلغ ي "صورة األب"
)(اري قدره، بانحراف معي)(  وبما أن متوسط ضعاف السمع هو األكبر، فهذا يعنـي أن  ،

يوضـح   )٣(ضعاف السمع أكثر عرضة لألساليب السلبية في معاملة آبائهم مقارنة بالصم، والشـكل 
  .ذلك

1.93

1.81

1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84
1.86
1.88
1.9
1.92
1.94

ضعاف السمع الصم

نوع االعاقة السمعیة

المتوسط

  
  )٣( شكل

  إلعاقة السمعيةوفقا لمتغير نوع ا" صورة األب"متوسطات أساليب المعاملة الوالدية 

أن اآلباء قد تترسخ لديهم قناعة بأنه لـيس لـديهم القـدرة علـى     ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

التواصل مع ابنهم األصم بشكل جيد، وقد يجدون أنهم عاجزين عن إيصال األوامر والتعليمات لـه،  
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ضعاف السمع فهم ليسوا  مما يجعلهم يحجمون عن التفاعل معه بشكل مستمر، أما فيما يتعلق باألبناء

صم، وال هم عاديي السمع، فعندما يصدر الوالد أوامره أو تعليماته إلى االبن ضعيف السمع، إمـا أن  

يفهمه وينفذ ما يطلبه، وإما أن يخطئ فهمه فينفذ شيء أخر غير ما طلبه منه، مما يجعل األب يعامله 

  .بأساليب سلبية مقارنة بمعاملة األصم

  :التفاعالتنتائج : ثانياً
  :اآلتي)أ ٢٥(فيما يتعلق بنتائج التفاعالت يتبين من الجدول 

 وهـي دالـة  ) (النوع، حيث بلغت القيمـة الفائيـة  ي المحافظة ووجود تفاعل بين متغير •

وتشـير   ، وهـو تـأثير متوسـط،   )(وبلغ حجـم التـأثير   ،)(عند مستوى إحصائياً

على نتيجة توضح وجود اختالف داللي بالنسـبة  أنه إذا حصل الباحث  )٢٦٣: ٢٠٠٦(باالنت

لتأثير التفاعل بين متغيرين، قد يرغب في إجراء اختبارات متابعة لفحص ودراسة هذا التفاعل 

بشكل أكبر بشرط أن يضم أحد المتغيرات ثالثة مستويات أو أكثر، ومن الطرق الممكنة للقيـام  

أن يستعرض الباحث نتائج كل مجموعة من بذلك إجراء تحليل للتأثيرات البسيطة، ويعني ذلك 

المجموعات على حدة، ويتضمن ذلك تقسيم العينة إلى مجموعـات وفقـاً ألحـد المتغيـرات     

المستقلة، ثم إجراء تحليل تباين أحادي االتجاه منفصل للتعرف على تأثير المتغير اآلخر، وفـي  

ربع المحافظات، وتـم تقسـيم   هذا البحث فإن متغير المحافظة يضم أربعة مستويات ممثلة باأل

، وتم إجراء تحليل التباين األحـادي  )ذكور، إناث(العينة إلى مجموعتين في ضوء متغير النوع

لمعرفة تأثير تفاعل متغير المحافظة مع متغير النوع، على مجموعتي الذكور واإلناث كل على 

ر التفاعـل بـين متغيـري    يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة تأثي) د ٢٥(حدة، والجدول

 .معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً المحافظة والنوع في أساليب
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  )د ٢٥(جدول

أساليب  مقياساألحادي للتفاعل بين متغيري المحافظة والنوع على نتائج تحليل التباين 

 )صورة األب(المعاملة الوالدية

  مصدر التباين  النوع
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

توسط م
  المربعات

القيمة 
  الفائية

  مستوى الداللة

  الذكور
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي















  اإلناث
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي















  
داللة إحصائية في أساليب معاملـة اآلبـاء لألبنـاء     وجود فروق ذات )د ٢٥(يتبين من الجدول

، وهـي دالـة   )(الذكور المعاقين سمعياً تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغت القيمـة الفائيـة  

  .)(إحصائياً عند مستوى

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب معاملة اآلباء لبنـاتهم   )د ٢٥(كما يتبين من الجدول

، وهـي دالـة عنـد    )(ياً تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغـت القيمـة الفائيـة   المعاقات سمع

  .)(مستوى

وللكشف عن اتجاه الفروق تم استخدام اختبار دنت سي لمعرفة متوسـطات الفـروق وداللتهـا،    

  .ذلك يبين )هـ ٢٥(والجدول
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  )هـ ٢٥(جدول
للتفاعل بين  ت الفروق وفقاًوداللتها لمعرفة اتجاها )Dunnett C(سي نتائج اختبار دنت 

  )صورة األب(أساليب المعاملة الوالدية مقياسمتغيري المحافظة والنوع على 

المتغيرات والمتوسطات 
  الحسابية

  تعز  أمانة العاصمة  الحديدة
  الذكور


  اإلناث


  الذكور


  اإلناث


  الذكور


  اإلناث



صم
لعا

ة ا
مان

أ
  ة

  الذكور




  اإلناث




  تعز

  الذكور




  اإلناث




دن
ع

  

  الذكور




  اإلناث




    تعني أن الفرق دال عند مستوى)(  
  :كاآلتيللذكور واإلناث كل على حدة  )هـ ٢٥(ويمكن عرض نتائج الجدول

  :تبين اآلتي :أوالً فيما يتعلق بالذكور
يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الذكور من المعاقين سمعياً  - ١

نائهم الذكور من المعاقين ومتوسط أساليب معاملة اآلباء ألب )(في محافظة الحديدة والبالغ
، وهو دال إحصـائياً  )(، حيث بلغ متوسط الفرق)(سمعياً في أمانة العاصمة والبالغ

، مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سـلبية فـي   )(عند مستوى
 .معاملة أبنائهم الذكور من آباء المعاقين سمعياً في أمانة العاصمة

جد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الذكور من المعاقين سمعياً يو - ٢
ومتوسط أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الذكور من المعاقين  )(في محافظة الحديدة والبالغ

إحصـائياً   ، وهـو دال )(، حيث بلغ متوسط الفرق)(سمعياً في محافظة تعز والبالغ
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، مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سـلبية فـي   )(د مستوىعن
 .معاملة أبنائهم الذكور من آباء المعاقين سمعياً في محافظة تعز

يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الذكور من المعاقين سمعياً  - ٣
ومتوسط أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الذكور من المعاقين  )(في محافظة الحديدة والبالغ

إحصـائياً   ، وهـو دال )(، حيث بلغ متوسط الفرق)(سمعياً في محافظة عدن والبالغ
، مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سـلبية فـي   )(عند مستوى

 .معاقين سمعياً في محافظة عدنمعاملة أبنائهم الذكور من آباء ال
يتبين أيضاً عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم المعاقين سمعياً  - ٤

 .تعز -تعز، عدن -عدن، أمانة العاصمة -أمانة العاصمة : بين كل من المحافظات
  :تبين اآلتي :فيما يتعلق باإلناث: ثانياً

متوسط أساليب معاملة اآلباء لبناتهم المعاقات سمعياً في أمانـة   يوجد فرق دال إحصائياً بين - ١
ومتوسط أساليب معاملة اآلباء لبناتهم المعاقات سمعياً فـي محافظـة    )(العاصمة والبالغ

، )(إحصائياً عند مسـتوى  ، وهو دال)(، حيث بلغ متوسط الفرق)(عدن والبالغ
في محافظة عدن أكثر سلبية في معاملة بنـاتهم المعاقـات    مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً

 .سمعياً من آباء المعاقات سمعياً في أمانة العاصمة
يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة اآلباء لبناتهم المعاقات سمعياً في أمانـة   - ٢

معياً فـي محافظـة   ومتوسط أساليب معاملة اآلباء لبناتهم المعاقات س )(العاصمة والبالغ
، )(إحصائياً عند مسـتوى  ، وهو دال)(، حيث بلغ متوسط الفرق)١.٨٤(تعز والبالغ

مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة تعز أكثر سلبية في معاملة بنـاتهم المعاقـات   
 .سمعياً من آباء المعاقات سمعياً في أمانة العاصمة

بين أساليب معاملة اآلباء لبناتهم المعاقـات سـمعياً فـي بقيـة     ال توجد فروق دالة إحصائياً  - ٣
 -تعز، والحديدة -الحديدة، وعدن -الحديدة، وعدن -أمانة العاصمة: المحافظات والمتمثلة في

  .تعز
يعطي صورة واضحة عن التفاعالت بين متغيري المحافظة والنوع فـي أسـاليب    )٤(والشكل

 .ناث المعاقين سمعياًمعاملة اآلباء ألبنائهم الذكور واإل
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المحافظة        
ز    ع أمانة العاصــمةعدن  الحديــدةت

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns

2.40

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.842

1.693

1.892

1.453

1.819

2.351

1.841

1.707

ــثى أن
ذكر   

وع      ن ل ا

 

  )٤(شكل
  "صورة األب"التفاعل بين متغيري النوع والمحافظة على مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

الخاص بمعرفة  )هـ ٢٥(الواردة في الجدول" دنت سي " ، ومن نتائج اختبار)٤(يتضح من الشكل
أساليب معاملة اآلباء لألبناء الذكور اتجاهات الفروق وفقاً للتفاعل  بين متغيري المحافظة والنوع في 

المعاقين سمعياً، أن األبناء الذكور من المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة هم أكثر عرضة  ألساليب 
سلبية في معاملة أبائهم مقارنة ببقية المحافظات، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن محافظة الحديدة 

ببقية المحافظات التي تم تناولها في البحث الحالي، وبالتالي فإن تعد من المحافظات الفقيرة مقارنة 
المستوى االقتصادي في هذه المحافظة قد يكون المسئول عن المعاملة السلبية لألبناء الذكور المعاقين 
سمعياً من قبل آبائهم ألنهم قد ينتظرون من أبنائهم أن يساهموا في التخفيف من أعباء النفقة على 

من أن اإلناث المعاقات سمعياً في  )٤(نهم ذكور، وما يؤكد ذلك، ما ورد في الشكلاألسرة كو
محافظة الحديدة كانت معاملة اآلباء لهن أكثر إيجابية، كما يعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن اآلباء 

من أن  )٢٠٠٢(يتوقعون من أبنائهم أن يكونوا أعضاء فاعلين في األسرة، وهذا ما أكد عليه الخريبي
اآلباء يعلقون أهمية كبري على االنجاز واالعتماد على النفس والضبط االنفعالي واالضطالع 
بالمسؤولية بالنسبة للبنين، كما تقل الضغوط الوالدية بالنسبة للبنات فيما يتعلق باالنجاز واالعتماد 
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ء قد يجدون أبنائهم كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اآلبا )٣٢: ٢٠٠٢الخريبي، (على النفس
الذكور أكثر إثارة للمشاكل مع الزمالء واإلخوان، وخاصة فيما يتعلق باالعتداء على اآلخرين، حيث 
بينت األدبيات السابقة أن المعاقين سمعياً يتسمون بالعدوانية، وبالتالي قد تكون المعاملة الوالدية 

 . السلبية هي انعكاس لهذه السلوكيات
تفاعل بين متغيري المحافظة، والعمر عند فقدان السمع،  عدم وجود)أ٢٥(جدولكما يتبين من ال •

وهي غير دالة إحصائياً، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  )(حيث بلغت القيمة الفائية 
العمر عند فقدان السمع ال يؤثر على أساليب معاملة الوالدين ألبنائهم المعاقين سمعياً حتى في 

منطقة الجغرافية وذلك ألن اإلعاقة السمعية  تترك نفس التأثيرات في حال وجود ظل اختالف ال
 .ابن معاق سمعياً سواء فقد سمعه قبل أو بعد عمر الخامسة

فقد بلغت  تفاعل بين متغيري المحافظة ونوع اإلعاقة السمعيةوجود  )أ٢٥(كما يتبين من الجدول •
، وهـو تـأثير   )(، حيث بلغ حجم التأثير)(، وهي دالة عند مستوى)(القيمة الفائية

متوسط، ولمعرفة تأثير التفاعالت، تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجمـوعتين، مجموعـة الصـم،    
ومجموعة ضعاف السمع، وتم استخدام تحليل التباين األحادي لكل مجموعة على حدة بين متغير 

يات، ومتغيـر أسـاليب معاملـة اآلبـاء     المحافظة باعتباره متغير مستقل ينقسم إلى أربعة مستو
 .تحليل التباين األحادي يبين نتائج )و ٢٥(باعتباره متغير تابع، والجدول

  )و ٢٥(جدول
على  ونوع اإلعاقة السمعيةاألحادي للتفاعل بين متغيري المحافظة نتائج تحليل التباين 

 )صورة األب(أساليب المعاملة الوالدية مقياس

نوع اإلعاقة 
  السمعية

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الفائية

مستوى 
  الداللة

  الصم
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي















ضعاف 
  السمع

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب معاملة اآلباء لألبناء الصم  )و ٢٥(يتبين من الجدول
  .)(، وهي دالة إحصائياً عند مستوى)(تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغت القيمة الفائية

معاملـة اآلبـاء    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب )و ٢٥(كما يتبين من الجدول
، وهـي ليسـت ذات   )(ألبنائهم ضعاف السمع تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغت القيمة الفائية

  .داللة إحصائية
وللكشف عن اتجاه الفروق التي وجدت في معاملة اآلباء ألبنائهم الصم وفقاً لمتغيـر المحافظـة    

  .ذلك يبين) ز ٢٥(والجدولها، فقد تم استخدم اختبار دنت سي لمعرفة متوسط الفروق وداللت
  )ز ٢٥(جدول

لمتوسطات أساليب معاملة للمقارنات البعدية وداللتها  )Dunnett C(يس نتتائج اختبار دن
  اآلباء لألبناء الصم وفقاً لمتغير المحافظة

  المتغيرات 
  والمتوسطات 

  الحسابية

  الحديدة
  ١٨=ن
  =م

  أمانة العاصمة
  ٣١=ن
  =م

  تعز
  ٣١=ن
  = م

  أمانة العاصمة
  ٣١=ن
  =م



  تعز
  ٣١=ن
  = م



  عدن
 ٢٣=ن

  = م


  )(تعني أن متوسط الفرق دال عند مستوى*           

  :ما يلي) ز ٢٥(يتبين من الجدول
لصم في محافظة يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم ا - ١

درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنـائهم الصـم فـي أمانـة      ومتوسط )(الحديدة والبالغ
، وهـو دال إحصـائياً عنـد    )(، حيث بلـغ متوسـط الفـرق   )(العاصمة والبالغ
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، مما يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سلبية في معاملـة  )(مستوى
 .الصم من آباء الصم في محافظة أمانة العاصمة أبنائهم

درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم في محافظة  يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط - ٢
ومتوسط درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم في محافظة تعز،  )(الحديدة والبالغ

، ممـا  )(هو دال إحصائياً عند مستوى، و)(، حيث بلغ متوسط الفرق)(والبالغ
يعني أن آباء المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سلبية في معاملة أبنائهم الصم من آباء 

 .الصم في محافظة تعز
درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم في محافظة  يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط - ٣

درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصـم فـي محافظـة     طومتوس )(الحديدة والبالغ
، )(، وهو دال إحصائياً عند مسـتوى )(، وبلغ متوسط الفرق)(عدن، والبالغ 

مما يعني أن آباء الصم في محافظة الحديدة أكثر سلبية في معاملة أبنائهم الصـم مـن آبـاء    
 .الصم في محافظة عدن

درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم في محافظة  بين متوسطيوجد فرق دال إحصائياً  - ٤

درجات أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم في أمانة العاصـمة   ومتوسط )(عدن والبالغ

، ممـا  )(، وهو دال إحصائياً عنـد مسـتوى  )(، وبلغ متوسط الفرق)١.٦٠(والبالغ

ر سلبية في معاملة أبنائهم الصم من آباء الصم فـي  يعني أن آباء الصم في محافظة عدن أكث

 .أمانة العاصمة

لم توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معاملة اآلباء ألبنائهم الصم بين بقية المحافظـات   - ٥

 .تعز -تعز، وعدن -أمانة العاصمة: والمتمثلة في

اإلعاقة السـمعية   يعطي صورة واضحة عن التفاعالت بين متغيري المحافظة ونوع )٥(والشكل

 .على مقياس أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم الصم
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المحافظة        
ز    ع ــدةت أمانة العاصمة عدن   الحدي

M
ea

n 
ــي

لكل
ا

2.20

2.10

2.00

1.90

1.80

1.70

1.60

1.764

2.165

1.853

1.606

ــي: نواالعاق        صمم كل

  
  )٥(شكل 

  تأثير متغير المحافظة على األبناء الصم في أساليب معاملتهم من قبل اآلباء

عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيري النوع، ونوع اإلعاقة  )أ٢٥(كما يتبين من الجدول •
، وهي غير دالة إحصائياً مما يعني أن جميع )(فائيةالسمعية، حيث بلغت القيمة ال

 .المتوسطات متقاربة
، بين متغيري العمر عند فقدان السمععدم وجود تفاعل دال إحصائياً  )أ٢٥(ويتبين من الجدول •

، وهي غير دالة إحصائياً مما يعني أن )(ونوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية
 .متقاربة جميع المتوسطات

والنوع، ونوع اإلعاقة  ،المحافظة :د تفاعل بين متغيراتوجو )أ٢٥(كما يتبين من الجدول •
، وهي دالة عند )(فقد بلغت القيمة الفائية ،السمعية، والعمر عند فقدان السمع

 )٦(والشكل) أ ٢٥(كما يبينها الجدول ، وهو تأثير كبير،)(، وبلغ حجم التأثير)(مستوى
  .ضح ذلكيو
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  )٦( شكل

  .أساليب المعاملة الوالدية صورة األب مقياسالتفاعل بين المحافظة ونوع اإلعاقة السمعية والعمر عند فقدان السمع والنوع على 
  

  :يتضح من الشكل السابق ما يلي
إن اإلناث من ضعاف السمع اللواتي فقدن سمعهن بعد عمر الخامسة في محافظة تعز، أكثر  - ١

 .اليب معاملة سلبية من قبل آبائهنتعرضاً ألس

إن الذكور من الصم الذين فقدوا سمعهم عند عمر الخامسة وما دون في محافظة الحديدة أكثر  - ٢

 .من يتعرضوا ألساليب سلبية في معاملة اآلباء

أن الذكور من ضعاف السمع الذين فقدوا سمعهم في عمر الخامسة وما دون في محافظة تعز  - ٣

سلبية في معاملة اآلباء مقارنة بالذكور ضعاف السمع في بقية أكثر عرضة ألساليب 

 .المحافظات
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 :النتائج المتعلقة بصورة األم  - ب

سـمعياً اسـتخدم الباحـث     ينالمعاقتائج الخاصة بأساليب معاملة األمهات ألبنائهن فيما يتعلق بالن
المحافظـة، والنـوع،    :اختبار تحليل التباين الرباعي لحساب داللة الفروق بين متوسطات متغيـرات 

، )صـورة األم (مقياس أساليب المعاملة الوالدية والعمر عند فقدان السمع، ونوع اإلعاقة السمعية، على
  .)أ  ٢٦( كما يظهر في جدول

  )أ ٢٦(جدول    
للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات أساليب معاملة األمهات ) ٢×٢×٢×٤(نتائج تحليل التباين الرباعي

  )المحافظة، النوع، العمر عند فقدان السمع، نوع اإلعاقة السمعية:(لمعاقين سمعياً، وفقاً لمتغيراتألبنائهن ا

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  )ف ( 

مستوى 
  الداللة

إيتا تربيع 
  الجزئي

  المحافظة
    النوع

  غیر دال  فقدان السمعالعمر عند 

  غیر دال  نوع اإلعاقة السمعية

    النوع×المحافظة

  غیر دال  فقدان السمعالعمر عند ×المحافظة

  غیر دال  نوع اإلعاقة السمعية×المحافظة

  غیر دال  العمر عند فقدان السمع×النوع

  غیر دال  نوع اإلعاقة السمعية×النوع

نوع اإلعاقة ×العمر عند فقدان السمع
  السمعية

غیر دال  

العمر عند فقدان ×النوع×المحافظة
  عاقة السمعيةنوع اإل×السمع

غیر دال  

-    الخطأ
-    الكلي

  :وفقاً لآلثار الرئيسية ثم وفقاً للتفاعالت كاآلتي) أ ٢٦(وفيما يلي تم عرض نتائج الجدول
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  :ةر الرئيسيانتائج اآلث: أوالً
 بـين وجود فروق ذات داللة إحصائية  )أ ٢٦(وليتضح من الجد :الفروق وفقاً لمتغير المحافظة  - أ 

الطلبة المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير المحافظة، حيـث   األمهات ألبنائهنمتوسطات أساليب معاملة 
، وهو )(، وبلغ حجم التأثير)(عند مستوىوهي دالة إحصائياً ) (بلغت القيمة الفائية

 Leven's Test of Equality of(ستخدام اختبار ليفـين الفروق تم ا تأثير كبير، ولمعرفة اتجاه

Error Variances  ( إذ -لتحديد االختبار البعدي الذي سيتم اسـتخدامه -لفحص تجانس التباين 
، وهذا يعنـى أن  )(عند مستوىإحصائياً وهي دالة ) (بلغت القيمة الفائية الختبار ليفين

تدعى استخدام اختبار بعدي ال يشترط تجانس التبـاين  المتوسطات غير متجانسة، األمر الذي اس
نتائج اختبار دنـت سـي لفحـص     يبين) ب ٢٦(والجدول) Dunnett C(وهو اختبار دنت سي 

  .اتجاه الفروق وفقاً لمتغير المحافظة
  )ب ٢٦(جدول

معاملة لمتوسطات درجات أساليب البعدية للمقارنات  وداللتها) Dunnett C(نتائج اختبار دنت سي
  ، وفقاً لمتغير المحافظةاألمهات ألبنائهن المعاقين سمعيا

المتغيرات والمتوسطات 
  الحسابية

  الحديدة
  ٢٦=ن
  =م

  أمانة العاصمة
  ٣٨=ن
  =م

  تعز
  ٣٦=ن
  =م

  أمانة العاصمة
  ٣٨=ن
  =م



  تعز
  ٣٦=ن
  =م



  عدن
  ٢٦=ن
  =م



          تعني أن متوسط الفرق دال عند مستوى)(  

وجود فروق في أساليب معاملة األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياً وفقـاً   )ب ٢٦(يتبين من الجدول
بـين  ) (لمتغير المحافظة، وتبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بمتوسـط فـرق قـدره    

نة العاصمة، ومتوسط درجات الطلبة المعاقين سمعياً متوسطات درجات الطلبة المعاقين سمعياً في أما
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، بينمـا بلـغ بـين عـدن     )(في محافظة الحديدة، وبلغ متوسط الفرق بين أمانة العاصمة وتعز
، كما بلغ متوسط الفرق بين درجات الطلبة المعاقين سـمعياً فـي محافظـة تعـز،     )(والحديدة،

، وكل هذه الفروق دالة إحصائياً عند )(محافظة عدنومتوسط درجات الطلبة المعاقين سمعياً في 
  :اآلتي )ب ٢٦(، ويستخلص الباحث من الجدول )(مستوى

إن أمهات المعاقين سمعياً في أمانة العاصمة أكثر إيجابية في معاملة أبنائهن من أمهات المعاقين  - ١
 .سمعياً في محافظة الحديدة

لعاصمة أكثر إيجابية في معاملة أبنائهن من أمهات المعاقين إن أمهات المعاقين سمعياً في أمانة ا - ٢
 .سمعياً في محافظة تعز

إن أمهات المعاقين سمعياً في محافظة عدن أكثر إيجابية في معاملة أبنائهن من أمهات المعـاقين   - ٣
 .سمعياً في محافظة الحديدة

نائهن من أمهات المعـاقين  إن أمهات المعاقين سمعياً في محافظة عدن أكثر إيجابية في معاملة أب - ٤
 .سمعياً في محافظة تعز

إن أمهات المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثر سلبية في معاملة أبنائهن من أمهات المعاقين  - ٥
 .سمعياً في بقية المحافظات

يبين أن الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة أمانة العاصمة هم أكثـر مـن يتلقـون     )٧(والشكل
لة ايجابية من قبل أمهاتهم مقارنة بغيرهم مـن الطلبـة المعـاقين سـمعياً فـي بقيـة       أساليب معام
  .المحافظات

2.05
1.9 1.67 1.58

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الحدیدة   تعز   عدن أمانة  
العاصمة  

المحافظة   

المتوسط  

 

  )٧(شكل
  وفقاً لمتغير المحافظة األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياًمعاملة متوسطات درجات أساليب 
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أن تغير على صورة األب، حيث ويعزو الباحث هذه النتيجة كما جاء في تفسير هذا الم
ساليب المعاملة السلبية وعدن قد يكن أكثر وعياً بأ ،وتعز أمانة العاصمة، :في محافظات األمهات

وتأثيرها على األبناء المعاقين سمعياً، خاصة وأن هذه المحافظات الثالث تشكل المحافظات 
ية وتثقيف األمهات في تلك الرئيسية في الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإن االهتمام بتوع

المحافظات، قد يكون له األثر الكبير، خاصة وأن هناك مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي 
تنتشر في هذه المحافظات مقارنة بمحافظة الحديدة، وتولي اهتماماً خاصاً بفئات المعاقين وأسرهم 

معاملة السلبية لألبناء المعاقين ، من انخفاض ال)٧(وتوعيتهم، وما يؤكد ذلك ما يالحظ في الشكل
سمعياً في أمانة العاصمة، باعتبارها عاصمة الجمهورية اليمنية، وهذا يعني أن التوعية بمخاطر 
المعاملة السلبية، في أمانة العاصمة كونها عاصمة الجمهورية تكون أكثر شيوعاً وانتشاراً من بقية 

  . المحافظات األخرى
سمعياً في محافظة الحديدة هم أكثر من يتعرضون إلى أساليب سلبية وبما أن الطلبة المعاقين  

من قبل أمهاتهم، فإن هذه النتيجة تؤيد ما ورد من تفسير في نتيجة الفرض الخامس من أن ارتفاع 

االغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة قد تكون المسئولة عنه األساليب 

  .رضون لها من قبل األمهاتالسلبية التي يتع

فروق ذات داللـة إحصـائية بـين     وجود )أ ٢٦(يتبين من الجدول :الفروق وفقاً لمتغير النوع   - ب
حيـث   متوسطات درجات أساليب معاملة األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير النـوع، 

وهو تـأثير   )(تأثير، وبلغ حجم ال)(، وهي دالة عند مستوى)(بلغت القيمة الفائية
، بـانحراف  )(المتوسـطات يتبـين أن متوسـط الـذكور يبلـغ      بالرجوع إلـى  ضئيل، و
، وتشير هذه النتيجـة  )(، بانحراف معياري)(اإلناث، بينما بلغ متوسط )(معياري

رنة باألبناء مـن  إلى أن الطالبات المعاقات سمعياً يتلقين معاملة أكثر إيجابية من قبل أمهاتهن مقا
  .يوضح ذلك )٨(الذكور المعاقين سمعياً، والشكل
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1.82

1.74

1.7

1.72

1.74

1.76

1.78

1.8

1.82

الذكور     االناث   

النوع  

المتوسط 

  
  )٨(شكل 

  متوسطات درجات أساليب معاملة األمهات لألبناء المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير النوع

بناء أن اإلناث المعاقات سمعياً أقرب إلى األمهات من األإلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 
، وبالتالي فإن هذا القرب يجعلهن أكثر قبوالً عند أمهاتهن، خاصة وأنهن يمكن أن يعملن الذكور

على مساعدة أمهاتهن في كثير من أمور الحياة وشئون البيت، وهذا ما يجعل معاملة أمهاتهن لهن 
، األمر الذي يجعل أكثر إيجابية من معاملة األبناء الذكور الذين قد يكونون أكثر تمرداً من اإلناث

إلى أن األم الرافضة البنها  )١٩٩٥(أمهاتهم يواجهن هذا التمرد بسلبية المعاملة، فيشير الببالوي
تكون غير راضية عنه، ميالة إلى انتقاده، ودائماً تبخس من قدراته، وال تسعى إلى ابنها أو تتمتع 

غير حساسة لحاجاته ووجهة  بصحبته، وال توفر له كثيراً من التدليل االيجابي، وقد تكون
التي توصلت إلى  )٢٠٠٠(، ولم تتفق النتيجة الحالية مع دراسة علي)٣١: ١٩٩٥الببالوي، (نظره

عدم ووجود فروق وفقاً لمتغير النوع في أساليب معاملة األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياً، ويعزو 
ها كل دراسة، حيث طبقت دراسة الباحث اختالف النتيجتين إلى اختالف البيئة التي طبقت علي

  .في البيئة المصرية، بينما طبق البحث الحالي على البيئة اليمنية )٢٠٠٠(علي
داللة إحصائية في أساليب معاملـة   تبين أنه ال توجد فروق ذات: الفروق وفقاً للعمر عند فقدان السمع  - ج 

لسمع، حيث بلغ متوسط من فقـدوا  األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياً وفقاً لمتغير العمر عند فقدان ا
، بينما بلغ متوسـط مـن   )(بانحراف معياري قدره) (سمعهم في عمر الخامسة وما دون
، وبلغـت القيمـة   )( ، بـانحراف معيـاري قـدره   )(فقدوا سمعهم بعد عمر الخامسـة 

الباحـث هـذه    ، وهي غير دالة إحصـائياً، ويعـزو  )أ ٢٦(كما هي مبينة في جدول) (الفائية
النتيجة كما جاء على نفس هذا المتغير في صورة األب، من أن العمر عند فقدان السمع ال يـؤثر  
على اختالف معاملة األمهات ألبنائهن المعاقين سمعياً، ذلك ألن األم التي تعرف أن ابنها معـاق  
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عر به من تعـرف  سمعياً قبل أن يصل ابنها سن الخامسة من العمر، تواجه نفس الشعور الذي تش
ألن ردود فعل الوالدين عند اكتشاف إعاقـة أبنـائهم   د سمعه بعد تجاوزه سن الخامسة، أن ابنها فق

قبل عمر الخامسة أو بعدها، فإن ردودهم تمر بمراحل  اكتشفوا إعاقة االبنهي نفس الردود سواء 
ة الغضب، تأتي بعدها الصدمة، ثم اإلنكار، وبعد ذلك تأتي مرحلة الحزن أو األسى، ثم مرحل: هي

مرحلة الشعور بالذنب، وأخيراً مرحلة تقبل إعاقة االبن، والتكيف معها، وهذه الردود تنعكس على 
 .  اتخاذ نفس األساليب سواء أكان فقدان السمع قبل أو بعد سن الخامسة

وفقاً  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يتضح :الفروق وفقاً لمتغير نوع اإلعاقة السمعية  -د 
 )(نوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغ متوسط أساليب معاملة األمهات لألبناء الصملمتغير 

، بينما بلغ متوسط أساليب معاملة األمهات لألبناء ضعاف )(بانحراف معياري قدره
كما هي مبينة في  )(، وبلغت القيمة الفائية)(، بانحراف معياري قدره )(السمع
، وهي غير دالة إحصائياً، مما يعني أنه ال تختلف أساليب معاملة األمهات لألبناء )ب ٢٦(جدول

الصم عن معاملة األبناء ضعاف السمع، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن األمهات قد يكن أكثر 
 قدرة من اآلباء على التواصل مع األبناء المعاقين سمعياً، ذلك ألن المعاق سمعياً يقضي وقته

األكبر مع أمه خاصة وأنه منذ مرحلة الطفولة يكون أكثر التصاقاً بها مقارنة باألب، هذا التقارب 
يجعل األم أكثر فهما وتواصالً مع االبن سواء أكان ضعيف سمع أو أصم، وذلك عن طريق 

أكثر استخدام طريقة لغة اإلشارة الوصفية إلى جانب قراءة الشفاه التي تكون قد تدربت عليها األم 
  .من األب فيما يتعلق بالتواصل مع األصم

  :نتائج أثر التفاعل: ثانياً
  :اآلتي) أ ٢٦(في الجدول فيما يتعلق بأثر التفاعل بينت النتائج

إحصـائياً  ، وهي دالـة  )(فقد بلغت القيمة الفائية ،المحافظة والنوع يتفاعل بين متغيروجد  •
وهو تأثير متوسط، ولمعرفة تأثير التفاعالت، تـم   ،)(وبلغ حجم التأثير) (عند مستوى

مجموعة الذكور، ومجموعة اإلناث، وتم اسـتخدام تحليـل   : تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين
التباين األحادي لكل مجموعة على حدة بين متغير المحافظة باعتباره متغير مستقل ينقسـم إلـى   

يبـين  ) ج ٢٦(متغير تابع، والجـدول باعتباره  أربعة مستويات، ومتغير أساليب معاملة األمهات
 .نتائج تحليل التباين األحادي ألثر التفاعل
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  )ج ٢٦(جدول
أساليب  مقياساألحادي للتفاعل بين متغيري المحافظة والنوع على نتائج تحليل التباين 

 )األمصورة (المعاملة الوالدية

  مصدر التباين  النوع
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الفائية

  مستوى الداللة

  الذكور
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي















  اإلناث
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي















  
ة إحصائية في أساليب معاملة األمهـات لألبنـاء   وجود فروق ذات دالل )ج ٢٦(يتبين من الجدول

، وهي دالة إحصـائياً  )(الذكور المعاقين سمعياً تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغت القيمة الفائية

  .)(عند مستوى

وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي أسـاليب معاملـة األمهـات      )ج ٢٦(كما يتبين من الجدول

إحصـائياً   ، وهي دالة)(تعزى لمتغير المحافظة حيث بلغت القيمة الفائية لبناتهن المعاقات سمعياً

  .)(عند مستوى

لمعرفة متوسـطات الفـروق وداللتهـا،    " دنت سي"وللكشف عن اتجاه الفروق تم استخدام اختبار 

  .يبين ذلك) د ٢٦(والجدول
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  )د ٢٦(جدول
للتفاعل بين  اتجاهات الفروق وفقاً وداللتها لمعرفة )Dunnett C(سي نتائج اختبار دنت 

  )صورة األم(اليب المعاملة الوالديةأس مقياسمتغيري المحافظة والنوع على 

المتغيرات 
  والمتوسطات الحسابية

  تعز  أمانة العاصمة  الحديدة
  الذكور

  = م
  اإلناث

  =م
  الذكور

  = م
  اإلناث

  = م
  الذكور

  = م
  اإلناث

  = م

انة
أم

 
مة

اص
الع

  

  الذكور
  =م



  اإلناث
  = م



  تعز

  الذكور
  =م



  اإلناث
  = م



دن
ع

  

  الذكور
  =م



  اإلناث
  = م



      ستوىتعني أن الفرق دال عند م)(  
  :للذكور واإلناث كل على حدة وكاآلتي )د ٢٦(ويمكن عرض نتائج الجدول

  :تبين اآلتي :أوالً فيما يتعلق بالذكور
الـذكور مـن    األمهات ألبنائهنأساليب معاملة  درجات يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط - ١

األمهـات  ليب معاملة أسادرجات ومتوسط ) (المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة والبالغ
بلـغ متوسـط   و، )(والبـالغ  أمانـة العاصـمة  الذكور من المعاقين سمعياً في  ألبنائهن

المعـاقين سـمعياً   أمهات ، مما يعني أن )(عند مستوى إحصائياً ، وهو دال)(الفرق
ـ  في محافظة الحديدة أكثر سلبية ات فـي  في معاملة أبنائهن الذكور المعاقين سمعياً من األمه

 أمانة العاصمة
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الذكور مـن المعـاقين    األمهات ألبنائهنيوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة  - ٢

الـذكور   األمهات ألبنائهنومتوسط أساليب معاملة ) (سمعياً في محافظة الحديدة والبالغ

 ، وهـو دال )(بلغ متوسط الفـرق و، )(والبالغ عدنمن المعاقين سمعياً في محافظة 

المعاقين سمعياً في محافظة الحديدة أكثـر  أمهات ، مما يعني أن )(عند مستوى إحصائياً

 .في معاملة أبنائهن الذكور المعاقين سمعياً من األمهات في محافظة عدن سلبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أساليب معاملة األمهات ألبنائهن الـذكور   - ٣

أمانـة العاصـمة،    -الحديدة، وتعز -تعز: قين سمعياً تعزى للمحافظات المتمثلة فيمن المعا

 .تعز -أمانة العاصمة، وعدن -وعدن

  :تبين اآلتي :فيما يتعلق باإلناث: ثانياً
سـمعياً فـي    األمهات لبناتهن المعاقـات يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط أساليب معاملة  - ١

سـمعياً فـي    األمهات لبناتهن المعاقاتوسط أساليب معاملة ومت) (والبالغ تعز،محافظة 

عنـد  إحصـائياً  ، وهـو دال  )(بلـغ متوسـط الفـرق   و، )(والبالغ أمانة العاصمة

في معاملـة   أكثر سلبية تعزسمعياً في محافظة  أمهات المعاقات، مما يعني أن )(مستوى

 في أمانة العاصمة بناتهن المعاقات سمعياً من أمهات المعاقات سمعياً

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أساليب معاملـة األمهـات لبنـاتهن مـن      ال - ٢

الحديـدة،   -أمانة العاصمة، وتعـز  -الحديدة: المعاقات سمعياً تعزى للمحافظات المتمثلة في

 .تعز -أمانة العاصمة، وعدن -الحديدة، وعدن -وعدن

فاعالت بين متغير المحافظة ومتغير النوع على أساليب يعطي صورة واضحة عن الت )٩(والشكل

 .معاملة األمهات ألبنائهن الذكور واإلناث المعاقين سمعياً
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لمحافظة         ا
ــدةتعــز أمانة العاصمة عدن  الحدي

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns
2.40

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.907

1.655

1.724

1.471

1.867

2.295

1.6481.636

ــثى أن
ذكر   

لجنس      ا

  
  )٩(شكل 

  "صورة األم" التفاعل بين متغيري المحافظة والنوع على متوسطات درجات أساليب المعاملة الوالدية        

ضاً أن الذكور من المعاقين سمعياً في محافظـة  أي )٩(ومن شكل )د ٢٦(يتبين من نتائج الجدول
الحديدة أكثر عرضة للمعاملة السلبية من قبل أمهاتهم مقارنة بأمانة العاصمة وعـدن، ويعـزو   
الباحث هذه النتيجة إلى تدني مستوى وعي األمهات في محافظة الحديدة، وربمـا ألن األبنـاء   

ناث قد يكن أقرب إلى أمهـاتهن مـن األبنـاء    الذكور قد يكونوا أكثر تمرداً على األمهات، فاإل
الذكور، ويتبين هذا من النتيجة العامة للذكور واإلناث حيث وجدت الفـروق بـين عـدد مـن     
المحافظات على مجموعة الذكور، بينما في مجموعة اإلناث لم توجد فـروق إال بـين أمانـة    

مهات مقارنة باألبناء، حيـث  العاصمة وتعز، فكما هو معروف أن البنات يكن أكثر قرباً من األ
تقضي البنت معظم يومها إلى جوار أمها تساعدها في شئون المنزل، وربما تحكـي لهـا عـن    
همومها ومشاكلها التي تواجهها، بعكس االبن الذي قد يكون أكثر قرباً من األب وأكثـر تمـرداً   

 .عن األم

فظة والعمر عند فقدان السمع، عدم وجود تفاعل بين متغيري المحا )أ ٢٦(كما يتبين من الجدول •
 .، وهي غير دالة إحصائياً)(حيث بلغت القيمة الفائية

١٩٠ 
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عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيري المحافظة ونوع اإلعاقـة   )أ ٢٦(ويتبين من الجدول •
 . ، وهي غير دالة إحصائياً)(السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية

عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيري النوع والعمـر عنـد    )أ ٢٦(كما يتبين من الجدول •
 .، وهي غير دالة إحصائياً)(فقدان السمع، حيث بلغت القيمة الفائية

عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيري النـوع ونـوع اإلعاقـة     )أ ٢٦(ويتبين من الجدول •
 .ة إحصائياً، وهي غير دال)(السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية

عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيري العمر عنـد فقـدان    )أ ٢٦(يتبين أيضاً من الجدول •
 .، وهي غير دالة إحصائياً)(السمع ونوع اإلعاقة السمعية، حيث بلغت القيمة الفائية

لنـوع،  المحافظة، وا: عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين متغيرات )أ ٢٦(كما يتبين من الجدول •
، وهي غيـر  )(ونوع اإلعاقة السمعية، والعمر عند فقدان السمع، حيث بلغت القيمة الفائية

 دالة إحصائياً

ويعزو الباحث عدم وجود تفاعالت بين جميع المتغيرات السابقة سواء على المستوى الثنائي أو 
ف في هذه المتغيرات ليس الرباعي باستثناء التفاعل بين متغيري المحافظة والنوع، إلى أن االختال

لها األثر الكبير، ذلك ألن هناك عامل مشترك يجمع بين هذه المتغيرات وهو اإلعاقة السمعية فبما أن 
اإلعاقة السمعية موجودة إذاً توجد اآلثار على المتغيرات األخرى وقد كان ذلك واضحاً عند وجود 

إلى جنس االبن يختلف بالفعل عند اختالف التفاعل بين متغيري المحافظة والنوع، ذلك ألن النظر 
أن النظرة إلى األبناء حسب نوعهم تختلف حسب  -في المجتمع اليمني - البيئة، فكما هو معروف

اختالف البيئة، فالبعض قد يفضل الذكور والبعض قد يفضل اإلناث، ولهذا وجد التفاعل بين متغيري 
  . المتغيرات المحافظة والنوع، بينما لم يوجد تفاعل على بقية
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  التوصيات

في ضوء نتائج البحث وما سبقها من عرض نظري يمكن الخروج بعدد من التوصيات على النحـو  
  :اآلتي

للغـة اإلشـارة   الجهات المعنية على تطوير مستوى وعي الوالدين باألهمية الكبيرة  أن تعمل -١
وسـائل اإلعـالم   عن طريق البرامج التوعوية مـن خـالل    وضرورة تدريبهم على تعلمها

 .المختلفة

في محافظة الحديدة خصوصاً ومحافظات  -عمل برامج توعية للوالدين الجهات المعنيةعلى  -٢
عن األساليب التي يتبعونها في معاملة أبنائهم المعاقين سمعياً، علـى أن    -الجمهورية عموما

 .ائدهاتشمل هذه التوعية األساليب السلبية ومخاطرها، واألساليب االيجابية وفو

تنمية خبرات الكوادر العاملة مع الطلبة المعاقين سمعياً في المدارس من  الجهات المعنيةعلى  -٣
 .خالل الدورات التأهيلية الخاصة بطرق التعامل والتواصل مع المعاقين سمعياً

فتح المزيد من المراكز والمدارس والجمعيات الخاصة بالمعاقين سـمعياً   الجهات المعنيةعلى  -٤
 .على مدى واسع في محافظات الجمهورية اليمنية ونشرها

عرض برامج تعليمة تلفزيونية تهدف إلى تعليم نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لغة اإلشـارة    -٥
 .على القنوات الفضائية، األمر الذي ينعكس إيجاباً على اندماج المعاقين سمعياً في المجتمع

 .تماعية والتربوية مع العاديينضرورة إشراك المعاقين سمعياً في األنشطة االج -٦

ضرورة اكتشاف جوانب القوة لدى المعاقين سمعياً والعمل على تنميتها وذلك حتـى تـزداد    -٧
 .ثقتهم بنفسهم

  .ضرورة االهتمام بجميع النواحي الصحية والنفسية والتربوية واالجتماعية للمعاقين سمعياً -٨
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  المقترحات

 .العاديينوسمعياً إجراء دراسة مقارنة الغتراب المعاقين  - ١

 .إجراء دراسة ألساليب المعاملة الوالدية للمعاقين سمعياً وعالقتها بموقع الضبط - ٢

 .إجراء نفس الدراسة الحالية على عينة من المعاقين سمعياً الغير ملتحقين بالمدارس - ٣

 ).بصرياً، حركياً ( ات أخرى من المعاقين إجراء نفس الدراسة الحالية على عين - ٤

ألساليب المعاملة الوالدية لألبناء المعاقين على الصفوف الثالثة األخيـرة مـن    إجراء دراسة - ٥

 .التعليم األساسي

إجراء دراسة عن أساليب المعاملة الوالدية لألبناء المعاقين سمعياً في المرحلة الثانوية  مـن   - ٦

 .وجهة نظر الوالدين ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث الحالي

سـمعياً بمخـاطر    ينفاعلية برنامج إرشادي لتنمية وعي والدي المعاق "إجراء دراسة بعنوان  - ٧

 ".إثارة مشاعر النقص، اإلهمال، الحماية الزائدة" ممارسة األساليب السلبية في معاملة األبناء
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  البحث مراجع

 .القرآن الكريم .١

راسة مقارنة لدى االغتراب عند المراهقات الكفيفات والمبصرات د): ١٩٨٩(إبراهيم، أسماء غريب .٢
، كلية التربية، جامعة عين رسالة ماجستير غير منشورة طالبات المرحلتين اإلعدادية والثانوية،

 .مصر -شمس

 .، الكويت)٢٧(، العدد مجلة عالم المعرفةالعالج النفسي الحديث، ): ١٩٨٠(إبراهيم، عبدالستار .٣

دراسة في "غتراب والشعور بالعدائية دينامية العالقة بين اال): ١٩٩٩(البنا، إيمان عبداهللا أحمد .٤
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علم النفس، كلية "الصحة النفسية لبعض قطاعات الشباب

 .مصر -اآلداب، جامعة عين شمس

فعالية برنامج إرشادي في خفض مستوى االغتراب لدى ): ٢٠٠٤(أبو السعود، شادي محمد السيد .٥
 .مصر - ، كلية التربية، جامعة عين شمساجستير غير منشورةرسالة مالمراهقين ضعاف السمع، 

دراسة السلوك االنسحابي لدى األطفال من حيث عالقته ): ٢٠٠٧(أبو العينين، حنان عثمان محمد .٦
كلية التربية، جامعة عين شمس،  ،رسالة ماجستير غير منشورة بأساليب المعاملة الوالدية،

 .مصر -القاهرة

شبابنا بين غربة واغتراب دراسة نفسية للمشكالت االجتماعية  ):٢٠٠٧(أبو العينين، عطيات .٧
 .مصر -، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة)١(،المعاصرة

دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى عينة من مرضى ): ٢٠٠٣(أبو حمزة، عيد جالل على .٨
 الرابطمنشورة على  ،مصر -، جامعة طنطا كلية التربية ،رسالة ماجستير الطنين والدوار،

  http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=79&topic_id=1428:التالي

اته بين النظرية تنشئة الطفل وحاج):٢٠٠١(أحمد، سهير كامل و محمد، شحاته سليمان .٩
 .مصر - ، دار النهضة العربية ، القاهرة)بدون(،طوالتطبيق

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها  ):١٩٩٨(اإلرياني، الهام عبداهللا محمد .١٠
 -، قسم علم النفس، جامعة صنعاء، كلية اآلدابرسالة ماجستير غير منشورة ،بتوافقهم النفسي

 .اليمن

، سلسلة علم االجتماع وقضايا االغتراب وأزمة اإلنسان المعاصر): ١٩٨٨(نبيل رمزي اسكندر، .١١
 .مصر - اإلنسان والمجتمع، الكتاب الخامس عشر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

١٩٤ 
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، مكتبة األنجلو المصرية، موسوعة التربية الخاصة): ١٩٨٧( حمد عز الدينأاألشول، عادل  .١٢
 .مصر -القاهرة

، سنتر )بدون(، طسيكولوجية األطفال غير العاديين): ب ت( عادل أحمد عز الديناألشول،  .١٣
 .مصر -الطبري، القاهرة

، كراسة مقياس االغتراب لدى المراهقين والشباب): ٢٠٠٤(باظة، أمال عبدالسميع مليجي .١٤
 .مصر - ،  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة)٤(التعليمات،ط

، اعتماد الترجمة خالد SPSSإلحصائي باستخدام برامجالتحليل ا): ٢٠٠٦(جولي  باالنت، .١٥
 .مصر –، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة ١العامري، ط

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك ): ١٩٩٥(الببالوي، إيهاب عبدالعزيز عبدالباقي .١٦
التربية، جامعة  ، كليةرسالة ماجستير غير منشورة العدواني لدى ذوي اإلعاقة السمعية،

 .مصر -الزقازيق

دراسة تجريبية ألثر العالج بالمعنى في خفض مستوى ): ١٩٩٠(بدر، إسماعيل إبراهيم محمد .١٧
، كلية التربية ، جامعة الزقازيق أطروحة دكتوراه غير منشورة، االغتراب لدى الشباب الجامعي

 . مصر –فرع بنها 

ن أساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى بعض العالقة بي): ٢٠٠٠(بركات، آسيا بنت على راجح .١٨
 ،رسالة ماجستير منشورة،المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف

لكة العربية السعودية، منشورة على الرابط ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، الممقسم علم النفس
  h p://www.pd ooks.net/vb/showthread.php?t=11065: التالي

إدراك األبناء السلبي للمعاملة الوالدية وعالقته بكل ):٢٠٠٧(البشر، سعاد عبداهللا و القعشان، حمود .١٩
 .الكويت –لكويت ، جامعة ا)٣(، العدد)٣٥(، المجلد مجلة العلوم االجتماعية من القلق واالكتئاب،

، دار المسيرة )١(، طإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم): ٢٠٠٧(بطرس، بطرس حافظ .٢٠
 .األردن –للنشر والتوزيع، عمان 

تقبل الذات لدى األبناء وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية في ): ٢٠٠٣(البنَّا، عبداإلله أحمد علي .٢١
 .لية اآلداب، جامعة صنعاء، كرسالة ماجستير غير منشورةفترة الطفولة، 

سلوك الغضب لدى األطفال الصم المدمجين وغير المدمجين وأثر ): ٢٠٠٦(تفاحة، جمال السيد .٢٢
، مجلة البحث في التربية وعلم النفس بجامعة المنيا ،سلوكي في تعديله/ برنامج إرشادي معرفي

 .مصر -١٠٢- ٣٧، العدد الثالث، ص١٩المجلد 
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تربية األطفال المعاقين سمعياً في ضوء االتجاهات ): ٢٠٠٦(رحمنالتهامي، حسين أحمد عبدال .٢٣
 .، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر)١(، طالعالمية المعاصرة

االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي ): ٢٠٠٠(الجماعي، صالح الدين أحمد محمد .٢٤
أطروحة دكتوراه ، ات اليمنيةاالجتماعي لدى الطالب اليمنيين والعرب الدارسين في بعض الجامع

 .حنتوب ، جامعة الجزيرة–كلية التربية  ،غير منشورة

، المكتـب الجـامعي الحـديث،    )٢(،طقاموس علـم االجتمـاع  ): ١٩٩٨(الجوهري، عبدالهادي .٢٥
 .مصر -اإلسكندرية

مجلة أثر إعاقة الطفل على األسرة، ): ١٩٩٦(الحديدي، منى صبحي، والخطيب، جمال محمد .٢٦
 .مصر -٢٨-١، ص)٣١(العدد ،ة جامعة المنصورةكلية التربي

مفهوم الذات لدى الطلبة المعوقين سمعياً وعالقته بمستوى ): ٢٠٠٣(حرب، عادل سعيد خليل .٢٧
 - ٢٠٦-١٥١، ص)١(، المجلد العاشر، العددالمجلة المصرية للتقويم التربويالقدرات االبتكارية، 

 .مصر

ين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى العالقة ب ):٢٠٠٣(الحربي، عواض بن محمد عويض .٢٨
، مقدمة لقسم العلوم االجتماعية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية رسالة ماجستيرالطالب الصم، 

                     :التالي نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية، منشورة على الرابط

http://www.gulfkids.com/pdf/Sum.pdf 

االغتراب وعالقته بالتدين واالتجاهات السياسية لدى طالب ): ١٩٩٣(حسن، بركات حمزة .٢٩
 .مصر - ، كلية اآلداب، جامعة عين شمسأطروحة دكتوراه غير منشورةالجامعة، 

أطفالهم المعوقين سمعياً وعالقة ذلك حاجات األولياء للتواصل مع ): ١٩٩٩(حسن، مرسلينا شعبان .٣٠
درجة تقبل األولياء لإلعاقة  -درجة فقدان السمع -جنسه -عمر الطفل( بالمتغيرات التالية

 .سوريا -، كلية التربية، جامعة دمشقرسالة ماجستير غير منشورة، )السمعية

تزان االنفعالي والثقة أساليب المعاملة الوالدية السوية وعالقتها باال): ٢٠٠٢(الحطاب، سهام أحمد .٣١
- ٢٧٧، المجلد األول، يناير، مجلة المنهج العلمي والسلوك بطنطابالنفس لدى طالبات الجامعة، 

 .مصر -٣٢٤

، مكتبة مدبولي، )٤(، طموسوعة علم النفس والتحليل النفسي): ١٩٩٤(الحفني، عبدالمنعم .٣٢
 .مصر -القاهرة
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، )٣(، العدد)٢٤(، المجلدعالم الفكر، المعاصراالغتراب في األدب العبري ): ١٩٩٦(حماد، أحمد .٣٣
 .٦٢ -٣٧الكويت ، صـ  -مارس/ يناير 

، المؤسسة الجامعية )١(، طاالغتراب عند إيريك فروم): ١٩٩٥(حماد، حسن محمد حسن .٣٤
 .لبنان -للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

قين عقلياً من الجنسين، أساليب المعاملة الوالدية مع األبناء المعا): ٢٠٠٤(حمزة، جمال مختار .٣٥
- ٥١، )١٨(الصادرة عن مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس، العدد مجلة اإلرشاد النفسي

 .مصر -٨٢

بعض أساليب المعاملة الوالدية كما يدكها األبناء وعالقتها باألمن ): ٢٠٠٥(حمزة، جمال مختار .٣٦
-٣: دراسات التربوية، جامعة القاهرة ، يصدرها معهد ال)٣(، العددالعلوم التربوية النفسي لذاتهم،

٢١. 

تعاطي القات وعالقته باألرق واالغتراب لدى ): ٢٠٠٠(الحميري، عبده فرحان محمد خالد .٣٧
 .العراق -، كلية اآلداب ، جامعة بغداد أطروحة دكتوراه غير منشورة الطالب الجامعيين اليمنيين،

الهوية وعالقتها بالسلوك  مظاهر االغتراب واضطراب): ٢٠٠٧(الحويج، صالح المهدي .٣٨
المؤتمر السنوي الرابع لقسم علم ، اإلجرامي لدى عينة من الشباب العاطلين عن العمل

 .مصر -جامعة طنطا" الشباب واألمن االجتماعي والتنمية"النفس

 .مصر -، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة)١(، طالصحة النفسية): ٢٠٠٠(الخالدي، أديب .٣٩

، مكتبة الفالح، )١(، طالمدخل إلى التربية الخاصة): ١٩٩٧(ال و الحديدي، منى الخطيب، جم .٤٠
 .األردن –عمان 

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء من الجنسين وعالقتها : )٢٠٠٢(الخريبي، هالة فاروق .٤١
، معهد رةأطروحة دكتوراه غير منشو، )سنة ١٧- ١٤(باالتزان االنفعالي في المرحلة العمرية من 
 .مصر -الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

، دار حنين للنشر المدخل إلى التربية الخاصة): ٢٠٠٥(الخطيب، جمال والحديدي، منى  .٤٢
 .األردن - والتوزيع، عمان

 .األردن –، دار الفكر، عمان مقدمة في اإلعاقة السمعية): ١٩٩٨(الخطيب، جمال .٤٣

، مجلة دورية تصدر عن وزارة عالم الفكر، ب في اإلسالماالغترا): ١٩٧٩(خليف، فتح اهللا .٤٤
 .٩٨-٨٣،)١(اإلعالم في الكويت، المجلد العاشر، العدد
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، دار غريب، )بدون(، طدراسات في سيكولوجية االغتراب): ٢٠٠٣(خليفة، عبداللطيف محمد .٤٥
 .مصر -القاهرة

عاقة البصرية كيف يتعلم المخ ذو اإل): ٢٠٠٧(خليفة، وليد السيد و عيسى، مراد على .٤٦
، دار )١(سلسلة كيف يتعلم المخ ذو االحتياجات الخاصة، ط ،)النظرية والتطبيق()المكفوفين(

 .مصر –الوفاء، اإلسكندرية 

دراسة "االغتراب االجتماعي لدى طالب التعليم الثانوي العام ): ٢٠٠٤(خليل، ماجدة هاشم .٤٧
 - ية، كلية البنات، جامعة عين شمس، قسم أصول التربأطروحة دكتوراه غير منشورة ،"ميدانية
 .مصر

الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب ): ٢٠٠٢(خوج، حنان بنت اسعد محمد .٤٨
ماجستير  رسالة ،المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

  :         ، منشورة على الرابط التاليقرى، جامعة أم ال، قسم علم النفس، كلية التربيةمنشورة
http://www.gulfkids.com/pdf/Khajal.pdf 

التسلط التربوي واالغتراب في المجتمع المصري دراسة ): ١٩٩٩(الخويت، سمير عبدالوهاب .٤٩
،  القاهرة، )٥٣(عن رابطة التربية الحديثة، العدد، سلسلة أبحاث تصدر التربية المعاصرة نقدية،

 .مصر -٦٥-١٥ص

،  )١(،طالشخصية والصحة النفسية): ١٩٩٩(الداهري، صالح حسن و العبيدي، ناظم هاشم  .٥٠
 .األردن –مؤسسة حمادة ودار الكندي للنشر، اربد 

رسالة ماجستير  ،العالقة بين االغتراب ومفهوم الذات لدى المكفوفين): ١٩٩٨(داود، سامية لطفي .٥١
 .مصر -معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ،غير منشورة

االتجاهات نحو المعوقين عند طلبة التربية الخاصة في ): ٢٠٠٣(الدغيش، طارق مكرد ناشر  .٥٢
، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد الثالث، مجلة بحوث جامعة تعزجامعة إب،  –كلية التربية 

 .اليمن -، تعز١٩١ -١٤٥ص

 -، طبعة مزيدة ومنقحة، المكتب المصري الحديثأصول علم النفس): بدون(راجح، أحمد عزت .٥٣
 .مصر

 .، دار المعارف، مصر)٤(، طاالغتراب سيرة مصطلح): ١٩٩٣(رجب، محمود .٥٤
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فعالیة بعض فنیات تعدیل السلوك في تخفیف أعراض ): ٢٠٠٨(رجب، مصطفي محمد مصطفى .٥٥
 - ، كلية التربية ، جامعة المنوفيةرسالة ماجستير غير منشورة ،دى المعاقین سمعیًاالنشاط الزائد ل

 .مصر

 –، دار الفكر ، عمان )٣(سيكولوجية األطفال غير العاديين، ط): ١٩٩٨(الروسان، فاروق .٥٦
 .األردن

، ترجمة وإعداد ممدوحة الرفض الوالدي لألطفال - استبيان القبول ):١٩٨٧(رونر، رونالد ب .٥٧
 . مصر -المة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرةمحمد س

فهم وتحليل البيانات  SPSSالنظام اإلحصائي ):٢٠٠٤(الزعبي، محمد بالل و الطالفحة، عباس .٥٨
 .األردن -، دار وائل للطباعة والنشر، عمان)٢(، طاإلحصائية

، )١(، طدراسات في علم نفس النمو): ٢٠٠٣(زهران، حامد عبدالسالم و سري، إجالل محمد .٥٩
 .مصر - عالم الكتب، القاهرة

، )١(،طإرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدان االغتراب): ٢٠٠٤(زهران، سناء حامد .٦٠
 .مصر -عالم الكتب ، القاهرة

االتجاھات الوالدیة كما یدركھا األبناء الصم وعالقتھا ): ٢٠٠٥(سالم، عادل عبدالسميع احمد .٦١
 - ، كلية التربية ببنها رسالة ماجستير غير منشورة لدیھم،بالقدرة على التواصل وتحقیق الذات 

 .مصر

، الجزء  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة المفهوم والفئات): بدون(سليمان، عبدالرحمن سيد .٦٢
 .مصر -، زهراء الشرق، القاهرة) بدون(األول ، ط

دار شرقيات كامل يوسف حسين، الطبعة الثانية، : ، ترجمةالغترابا): ١٩٩٥(شاخت، ريتشارد .٦٣
 .مصر -للنشر والتوزيع، القاهرة

 -، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيةاالغتراب في التنظيمات االجتماعية): ١٩٩٧(شتا، السيد علي .٦٤
 .مصر

، مؤسسة شباب ) بدون( ، طنظرية االغتراب من منظور علم االجتماع): ١٩٩٧(شتا، السيد علي .٦٥
 .مصر - اإلسكندريةالجامعة، 
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أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ): ٢٠٠٦(مد السيد محمدشحاتة، أيمن مح .٦٦
، معهد الدراسات العليا رسالة ماجستير غير منشورة، بتقدير الشخصية لدى عينة من المكفوفين

 .مصر -للطفولة، جامعة عين شمس

املته ومواجهة تنشئة الطفل وسبل الوالدين في مع): ٢٠٠٣(الشربيني، زكريا و صادق، يسرية .٦٧
 .مصر  -ط بدون، دار الفكر العربي، القاهرة  ،مشكالته

مجلة ، التنشئة الوالدية وعالقتها بسمة القلق لدى طلبة الجامعة): ٢٠٠٠(الشرعة، حسين سالم .٦٨
 -١٥٠- ١٢٥، ص  ١، العدد١٢المجلد ،جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية

 .يةالمملكة العربية السعود

، دار النهضة العربية، )بدون( ، طعلم الصحة النفسية) : بدون ( الشرقاوي، مصطفى خليل .٦٩
 .بيروت ، لبنان

،دار صفاء للنشر )١(، طالصحة النفسية للطفل): ١٩٩٩(شعبان، كاملة الفرخ و تيم، عبدالجابر .٧٠
 .األردن -والتوزيع ، عمان

، توزيع مكتبة النهضة المصرية، )١(ط ،مقياس االغتراب النفسي ):٢٠٠٢(شقير، زينب محمود .٧١
 .مصر -القاهرة

، مكتبة )١(، طالعنف واالغتراب النفسي بين النظرية والتطبيق ):٢٠٠٥(شقير، زينب محمود .٧٢
 .مصر -األنجلو المصرية، القاهرة

االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية من ): ١٩٩٨(صالح، قاسم حسين و الطارق، على .٧٣
 .اليمن - ، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء)١(ط ،واإلسالمية منظوراتها النفسية

 .األردن –، دار اليازوري، عمان)١(، طالسمعيةاإلعاقة ): ٢٠٠٣( الصفدي، عصام حمدي .٧٤

 ساليب المعاملة الوالدية كما يدركها طالب المرحلة الثانوية،أ): ١٩٩٨(الصوفي، محمد عبداهللا .٧٥
مركز البحوث والتطوير التربوي ، ١٧٥ -١٥٧ ،)١٣(العدد مجلة البحوث والدراسات التربوية،

 .اليمن -صنعاء

 - مظاهر االغتراب لدى طالب الجامعة في صعيد مصر): ١٩٩٨(عبادة، مديحة احمد وآخرون .٧٦
 .١٥٨-١٤٤، )٤٦(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العددمجلة علم النفس، دراسة مقارنة

، دار المنهل اللبناني، )١(ط ،"ر وشقاء الوعياإلنسان المعاص"االغتراب ): ٢٠٠٨(عباس، فيصل .٧٧
 .لبنان –بيروت 
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تعديل االتجاهات الوالدية السالبة نحو الطفل ضعيف السمع ): ٢٠٠٣(عبدالحافظ، فاتن محمد عامر .٧٨
، جامعة مجلة مركز معوقات الطفولة، من منظور العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد

 .مصر -٣٦١-٣٤٣، )١١(األزهر، العدد

العالقة بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء واإلحساس ): ١٩٩١(عبدالخالق، شادية أحمد .٧٩
 .مصر - بكلية البنات جامعة عين شمس دكتوراه غير منشورة ، أطروحةباالغتراب لديهم

 .الكویت - ، مكتبة الفالح)  ٢( ، ط  القياس النفسي) : ١٩٩٧( عبدالرحمن، سعد  .٨٠

الرفض الوالدي كما يدركه ذوي اإلعاقة / القبول): ٢٠٠٣(بدالعزيز محمدعبدالرحمن، محمد ع .٨١
قسم الدراسات النفسية  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، السمعية وعالقته بالمشكالت النفسية

 .مصر -واالجتماعية، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس

ل غير العاديين واستراتيجيات التربية سيكولوجية األطفا):١٩٩٠(عبدالرحيم، فتحي السيد .٨٢
 .الكويت -، دار القلم للنشر والتوزيع)٤(ط ، الجزء الثاني،الخاصة

مدى فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف الشعور باالغتراب لدى ):٢٠٠٧(عبدالسميع، بهجات محمد .٨٣
رة االغتراب لدى المكفوفين ظاهفي كتاب  أطروحة دكتوراه منشورةالمراهقين المكفوفين، 

 .مصر -، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية)١(ط وعالج،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )١(ط ،إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة): ٢٠٠٥(عبدالعزيز، سعيد .٨٤
 . األردن –عمان 

، دار )١(، طالرعاية التربوية للصم والبكم وضاف السمع): ٢٠٠٣(عبدالغفار، أحالم رجب .٨٥
 .مصر -شر والتوزيع ، القاهرةالفجر للن

رسالة ماجستير ، االغتراب وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية): ١٩٩٥(عبداللطيف، جمال محمد .٨٦
 .مصر -معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس غير منشورة،

 فعالية برنامج إرشادي لخفض الشعور باالغتراب لدى أطفال): ٢٠٠٧(عبداللطيف، جمال محمد .٨٧
-معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس ،أطروحة دكتوراه غير منشورة الشوارع،

 .مصر

االغتراب النفسي وعالقته بالحاجات النفسية لدى الشباب ): ١٩٩٩(، فاتن عبده محمد عبداهللا .٨٨
 ، قسم علم النفس، كلية الدراسات اإلنسانية،دكتوراه غير منشورة، أطروحة بالجمهورية اليمنية

 .فرع جامعة البنات ، مصر - جامعة األزهر
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، مكتبة األنجلو المصرية، اس أساليب المعاملة الوالديةيدليل مق): ب ت( عبدالمقصود، أماني .٨٩
 مصر  -القاهرة

التدخل المهني للخدمة االجتماعية للتخفيف من الشعور ):٢٠٠٦(عبدالهادي، عبدالحكيم أحمد محمد .٩٠
الجزء  ،مجلة القاهرة للخدمة االجتماعيةعاية االجتماعية، باالغتراب لدى أطفال مؤسسات الر

 .مصر -٢٢٧- ١٤٧، ص)١٧(الثاني، العدد

، دار )١(ط، اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل: )٢٠٠١(عبدالواحد، محمد فتحي عبدالحي .٩١
 .اإلمارات العربية المتحدة - الكتاب الجامعي، العين

لعالقة بين اإلحباط المهني واالغتراب لدى معلمات دراسة ا): ٢٠٠٥(عبود، سحر عبدالغني .٩٢
، صادرة عن مركز اإلرشاد النفسي بجامعة )١٩(، العددمجلة اإلرشاد النفسي، رياض األطفال
 .مصر -٨٠-٤١عين شمس،ص

 –، دار صفاء، عمان )١(ط ،"اإلعاقة السمعية"السامعون بأعينهم ): ٢٠٠٠(عبيد، ماجدة السيد .٩٣
 .األردن

القبول والرفض الوالدي كما يدركه المراهقون الصم ): ٢٠٠٢(ة الحمد محمدعجبو، سامي شيب .٩٤
، قسم علم النفس ، كلية البنات رسالة ماجستير غير منشورة، وعالقته ببعض أبعاد االستقاللية

 .مصر -لآلداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس

ا الصم وعالقتها بمفهوم اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم): ١٩٩٢(عرقوب، حمدي محمد شحاتة .٩٥
، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة الذات لدى هؤالء األطفال،

 .مصر -عين شمس

بعض المتغيرات المصاحبة الغتراب الشباب عن المجتمع الجامعي ): ١٩٨٩(عزام، إدريس  .٩٦
، جامعة لة العلوم االجتماعيةمج، "دراسة استطالعية على عينة من طلبة الجامعة األردنية"

 الكويت - ٩٤- ٦٩، صـ )١(، العدد) ١٧(الكويت، المجلد 

، سنتر قراءات في علم النفس اإلرشادي وإرشاد غير العاديين): ب ت(عزب، حسام الدين .٩٧
 .مصر -الطبري، كلية التربية ، جامعة عين شمس

ة والبصرية والسمعية التربية الخاصة لذوي اإلعاقات العقلي): ٢٠٠٠(سعيد حسني العزة، .٩٨
 .األردن -عمان الثقافة،، الدار العلمية الدولية ودار )١(، طوالحركية

، سلسلة التربية السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة اإلعاقة): ٢٠٠١(العزة، سعيد حسني .٩٩
 .األردن –، الدار العلمية ودار الثقافة، عمان )١(ط الخاصة،
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االنطواء وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية،  - بعد االنبساط: )١٩٩٧(العطار، حيدر إبراهيم .١٠٠
 .، قسم علم النفس، كلية اآلداب ، الجامعة المستنصرية، العراقرسالة ماجستير غير منشورة

اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك ): ١٩٩٧(عفانة، عزو إسماعيل و كباجة، نعيم عبدالهادي .١٠١
- ٨٣، المجلد الخامس، العدد الثاني،صجامعة اإلسالمية بغزةمجلة ال أبنائهم الصم بمدينة غزة،

                                                                       :منشورة على الرابط التالي. ،  فلسطين١١٥

h p://www.iugaza.edu.ps/ara/Research/ar cles/%D8%AF.%20%D8%B9%D8%B2%D9
%88%20%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9.pdf 

رسالة ، الغتراب عند المراهقات الصم والعاديينا): ١٩٩٦(العقباوي، أحالم عبدالسميع مصطفي .١٠٢
 .مصر -هد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، القاهرةمع ،ماجستير غير منشورة

دراسة ميدانية على طالب "االغتراب وعالقته باألمن النفسي ): ٢٠٠٤(العقيلي، عادل بن محمد .١٠٣
رسالة ماجستير منشورة على الرابط " جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض

 h p://www.hitham.net/5_01204319733.zip: التالي

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ): ٢٠٠٧(علي، أحمد محمد عبدالمنعم .١٠٤
رسالة ماجستير غير  دراسة سيكومترية كلينيكية،: باضطراب الوساوس القهرية لدى المراقين

 .مصر - بية، جامعة عين شمسكلية التر ،منشورة

   :الوحدة النفسية لدى األطفال المعاقين سمعياً، على الرابط التالي): بدون(علي، إسماعيل عمر .١٠٥
  h p://www.t7di.net/vb/showthread.php?p=170662#post170662     
مظاهر االغتراب لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية، ): ٢٠٠٨(بشرى علي، .١٠٦

 .سوريا -٥٦١ -٥١٣، ص )١(، العدد)٢٤(المجلد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمستوى الطموح لدى ): ٢٠٠٠(علي، محمد النوبي محمد .١٠٧
 .مصر -، كلية التربية ، جامعة الزقازيق غير منشورةرسالة ماجستير ، األطفال الصم

 .مصر -، هال بوك شوب للنشر)بدون(، طالشخصية المغتربة): ١٩٩٦(عمارة، عاطف .١٠٨

، مكتبة )بدون(، طسلسلة التربية الخاصة اإلعاقة السمعية،): ٢٠٠٥(عمر، عمرو رفعت .١٠٩
       .مصر -النهضة المصرية، القاهرة

النضج الخلقي واإلحساس باالغتراب لدى طالب جامعة ): ١٩٩٨(العمروسي، نيللى حسين كامل .١١٠
 - ، قسم علم النفس التعليمي، كلية التربية، جامعة المنوفيةرسالة ماجستير غير منشورة، المنوفية

 . مصر
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أثر أنماط التنشئة األسرية على طبيعة االنحرافات السلوكية عند طلبة ): ١٩٩٧(عبداهللاعويدات،  .١١١
، العدد ٢٤، المجلددراسات العلوم التربويةالذكور في األردن ،/ تاسع والعاشرالصفوف الثامن وال

 .األردن – ١٠١-٨٢، ص١

، زهراء الشرق للنشر )بدون(ط، أزمات الشباب النفسية :)ب، ت ( عيد، محمد إبراهيم .١١٢
 .مصر -والتوزيع، القاهرة

 .مصر - رية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصمقياس االغتراب: أ) ب، ت ( عيد، محمد إبراهيم .١١٣

 .مصر -، الرسالة الدولية لإلعالن، القاهرةاالغتراب النفسي: )١٩٩٠(عيد، محمد إبراهيم .١١٤

، مجلة الطفولة والتنميةاالغتراب الثقافي والطفل العربي، ): ٢٠٠٨(عيد، محمد إبراهيم .١١٥
 .مصر -٣٢-١٥، ص)١٦(، العدد)٤(المجلد

" النظرية والتطبيق"كيف يتعلم المخ األصم ):٢٠٠٧(عيسى، مراد على و خليفة، وليد السيد .١١٦
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ،)١(، طسلسلة كيف يتعلم المخ ذو االحتياجات الخاصة

 مصر -اإلسكندرية

رسالة العالقة بين اإلحساس باالغتراب وضعف االنتماء، ): ١٩٩٤(فايز، بهاء الدين محمود .١١٧
 .مصر -يا للطفولة، جامعة عين شمسمعهد الدراسات العل ،ماجستير غير منشورة

، دار العلوم للنشر )١(، ط"النظرية والتطبيق"برامج اإلرشاد النفسي): ٢٠٠٩(الفحل، نبيل محمد .١١٨
 .مصر -والتوزيع، القاهرة

، نشر الزهري للبرمجيات، ) CD(الموسوعة القرآنية الشاملة لمشاهير القراء :القاموس المحيط .١١٩
 .www.elzohry.comمصر، الموقع االلكتروني 

المكتب الجامعي الحديث، ) ٣(، طالصحة النفسية والتوافق): ١٩٩٨( القذافي، رمضان محمد .١٢٠
 .مصر -اإلسكندرية

دراسة ظاهرة االغتراب ): ١٩٩١(القريطي، عبدالمطلب أمين و الشخص، عبد العزيز السيد .١٢١
رسالة الخليج ديين وعالقتها ببعض المتغيرات األخرى، لدى عينة من طالب الجامعة السعو

 ).٣٩(، العدد العربي

 . مصر -، طبعة تجريبيةقراءات وبحوث نفسية) : ١٩٩٥(القريطي، عبدالمطلب أمين .١٢٢

، )٤(، طسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم): ٢٠٠٥(القريطي، عبدالمطلب أمين .١٢٣
 .مصر - دار الفكر العربي، القاهرة
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معوقات اندماج األفراد ذوي اإلعاقة السمعية في أسرهم في دولة ): ٢٠٠٣(قريوتي وآخرونال .١٢٤
المملكة  -٦٨-٤١،ص )٢(، العددمجلة أكاديمية التربية الخاصةاإلمارات العربية المتحدة، 

 العربية السعودية

ر والتوزيع، ، دار يافا العلمية للنش)بدون(، طاإلعاقة السمعية): ٢٠٠٦(القريوتي، إبراهيم أمين .١٢٥
 . عمان، األردن

المشكالت األسرية لطالب الحلقة ): ٢٠٠٢(سعد و شومان، طه طه مصطفى دالقزاز، محم .١٢٦
، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربيةاإلعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بمحافظة الغربية، 

 .مصر - سبتمبر) ٥٠(العدد

، دار الفكر، )١(، طضطرابات النطقاإلعاقة السمعية وا): ٢٠٠٠( القمش، مصطفى نوري .١٢٧
 .األردن –عمان 

المؤتمر الدولي الثاني سيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات إرشاده، ): ١٩٩٥(قنديل، شاكر .١٢٨
المجلد  "المعاقون –اإلرشاد النفسي لذوي الحاجات الخاصة الموهوبون "لمركز اإلرشاد النفسي

 .مصر - ١٩٩٥ديسمبر ٢٧-٢٥األول،   

، القياس واإلرشاد النفسي في ميدان التربية الخاصة): ٢٠٠٤(محمد علىكامل، مصطفى  .١٢٩
 . مصر - ، دار الطالئع، القاهرة)بدون(ط

االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها ): ٢٠٠٠(الكتاني، فاطمة المنتصر .١٣٠
ري الوسط الحض ل، دراسة ميدانية نفسية اجتماعية على أطفااألطفالبمخاوف الذات لدى 

 .األردن - ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان)١(، طبالمغرب

دراسة في  -تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي): ١٩٨٩(كفافي، عالء الدين .١٣١
 .١٢٩- ١٠٠، ص٣٥، المجلد التاسع، العدد المجلة العربية للعلوم اإلنسانيةعلية تقدير الذات، 

االغتراب في ظل العولمة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة ): ٢٠٠٥(كواسة، عزت عبداهللا .١٣٢
المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي من طالبات كلية التربية بالمملكة العربية السعودية،

-٤٧اإلرشاد النفسي من أجل التنمية في عصر المعلومات، المجلد األول،  "بجامعة عين شمس
 .مصر -٨٢

مدى فاعلية كل من اإلرشاد النفسي السلوكي المعرفي ): ١٩٩٧(مود إبراهيممجاهد، فاطمة مح .١٣٣
أطروحة والضبط الذاتي في التخفيف من حدة الشعور باالغتراب لدى طالب المرحلة الثانوية، 

 .مصر -معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة ،دكتوراه غير منشورة
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، الطبعة الختبارات والمقاييس النفسية والتربويةأسس بناء ا: )٢٠٠٧(مجيد، سوسن شاكر .١٣٤
 .األردن - األولى، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي ): ٢٠٠٥(محرز، نجاح رمضان .١٣٥
، )١(، العدد)٢١(المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربويةوالشخصي في رياض األطفال، 

 .سوريا -٣١٩ -٢٨٥ص

االغتراب النفسي وعالقته باإلبداع لدى طالب الجامعة، ): ١٩٩٣(، رأفت عبدالباسطمحمد .١٣٦
 . مصر -، كلية اآلداب ، جامعة أسيوطرسالة ماجستير غير منشورة

االضطرابات  -الهوية االغتراب -راسات في الصحة النفسيةد): ٢٠٠٠(، عادل عبداهللامحمد .١٣٧
 .مصر -ار الرشاد، القاهرة، د)١(ط ،النفسية

، دار )١(، ط٧، سلسلة ذوي االحتياجات الخاصةاإلعاقات الحسية): ٢٠٠٤(محمد، عادل عبداهللا .١٣٨
 .مصر -الرشاد ، القاهرة

 - أزهري[االغتراب النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية تعليم): ١٩٩٧(محمد، نجية محمد عطية .١٣٩
، كلية البنات لآلداب ة ماجستير غير منشورةرسالالرفض المدرسي،  -وعالقته بالتقبل] لغات

 .مصر - والعلوم التربية، جامعة عين شمس

على الرابط  شبكة النبأ المعلوماتية، االغتراب والتنشئة االجتماعية،): ٢٠٠٨(المحمداوي، حسن .١٤٠
   h p://annabaa.org/nbanews/69/477.htm:اآلتي

دراسة االغتراب وعالقته بمستوى الطموح لدى طالب ): ٢٠٠١(محمود، شريف مهني عبده .١٤١
، معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منشورةالثانوي العام والفني الصناعي دراسة مقارنة، 

 .مصر - العليا للطفولة، جامعة عين شمس، القاهرة

مج إرشادي في تخفيف السلوك العدواني فاعلية برنا) : ٢٠٠١(المخالفي، صادق عبده سيف  .١٤٢
، كلية رسالة ماجستير غير منشورة. لدى عينة من األطفال ضعاف السمع في الجمهورية اليمنية

 .مصر -جامعة عين شمس التربية،

فعالية برنامج إرشادي في تنمية بعض المهارات ): ٢٠٠٥(المخالفي، صادق عبده سيف .١٤٣
أطروحة دكتوراه غير طفال الصم في الجمهورية اليمنية، الشخصية واالجتماعية لدى عينة من األ

 .مصر - ، كلية التربية، جامعة عين شمسمنشورة
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االتجاهات الوالدية في تنشئة ضعاف السمع وعالقتها ): ١٩٩٤(مصيلحي، احمد عبدالمعبود .١٤٤
، معهد الدراسات العليا رسالة ماجستير غير منشورة، )دراسة مقارنة( بالنضج االجتماعي

 .مصر -للطفولة، جامعة عين شمس

، دار )١(،طدراسات في سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة: )٢٠٠٩(مطر، عبدالفتاح رجب .١٤٥
 .مصر -الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية

السنوي الثالث للجمعية المصرية  ب، الكتااالغتراب في حياة اإلنسان): ١٩٧٦(المغربي، سعد .١٤٦
 .٢٧٧-٢٥٠هيئة المصرية العامة للكتاب، ص للدراسات النفسية، ال

، دار )١(، ط اإلرشاد والعالج النفسي األسس النظرية والتطبيقية): ٢٠٠١(ملحم، سامي محمد .١٤٧
 . األردن - المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

دراسة : اتجاهات الطالب الصم نحو إعاقتهم السمعية): ٢٠٠٣(منصور، السيد كامل الشربيني .١٤٨
صادرة عن رابطة األخصائيين المصرية  دراسات نفسيةاملين منهم وغير العاملين، مقارنة بين الع

 .٣٢١- ٢٩٩، ص ٢، العدد  ١٣رانم، المجلد

المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بتحمل ): ٢٠٠٦(منصور، سهى بدوي محمد .١٤٩
، معهد وراه غير منشورةأطروحة دكتالمسئولية االجتماعية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية، 

 .مصر -الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

، المجلد العاشر، العدد عالم الفكر ،االغتراب اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً ):١٩٧٩(النوري، قيس .١٥٠
 .الكويت –األول 

االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالتطرف نحو العنف ): ٢٠٠٢(مهيوب، سهير إبراهيم .١٥١
 .٢١٥-١٧٥، ص)٦٢(، العددمجلة التربية المعاصرةلشباب المقيم بالمناطق السياحية، لدى ا

الخدمة االجتماعية وذوي االحتياجات ): ٢٠٠٧(موسى، جمال محمد و العربي، أميرة عبدالعزيز .١٥٢
 .مصر -، دار المهندس للطباعة، المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرةالخاصة

المشكالت والصحة ): ٢٠٠٠(زيز و الدسوقي، مديحة منصور سليمموسى، رشاد على عبدالع .١٥٣
 .مصر -، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة)١(، طالنفسية

سالة ماجستير رأساليب المعاملة الوالدية لألطفال الموهوبين، ):٢٠٠٣(موسى، موسى نجيب .١٥٤
 : بط اآلتيمصر، على الرا –كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان  منشورة،

     http://www.gulfkids.com/pdf/Dad_muhobeen.pdf  
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مدى فعالية برنامج إرشادي لمساعدة أمهات األطفال ضعاف ) : ٢٠٠٠(النحاس، محمد محمود .١٥٥
، كلية التربية ،  رسالة ماجستيررسة، السمع على تنمية اللغة لدى األطفال في مرحلة ما قبل المد

تأليف فوليت فؤاد إبراهيم بحوث في سيكولوجية اإلعاقة، : جامعة المنوفية منشورة في كتاب
 .مصر -، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرةوآخرون

دراسة "االستقالل النفسي عن الوالدين وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية ): ٢٠٠٤(نصر، محمد .١٥٦
، ٢٠، المجلدمجلة جامعة دمشقعلى عينة من المراهقين األسوياء والمعوقين سمعياً ، ميدانية 

 .سوريا -)٢(العدد

 .، ترجمة فرج أحمد فرج وآخروننظريات الشخصية): ١٩٨٧(هول، ك و لندزي، ج  .١٥٧

اإلنسان العربي بين ثقافتين، من موقع األستاذ : صدمة االغتراب) بدون(وطفة، على اسعد .١٥٨
 .طفة على شبكة النتالدكتور على و

السمات الديمقراطية للتنشئة االجتماعية في المجتمع ): ٢٠٠١(، و شهاب، على جاسموطفة، على .١٥٩
 .سوريا -٢٦٩- ٢١١، العدد األول، ص١٧، المجلدمجلة جامعة دمشقالكويتي المعاصر ، 

بحث في إشكالية القمع "المظاهر االغترابية في الشخصية العربية ): ١٩٩٨(وطفة، علي .١٦٠
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  )١(ملحق
  يانات العامةاستمارة الب

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته       :                                عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب
  وبعد

  :يرجى منكم التكرم بتعبئة البيانات التالية

  ....................:.المدرسة الملتحق بها.................... العمر)................................  اختياري(االسم
  .األدبي  العلمي         : القسمأنثى              ذكر              :الجنس

  الثالث الثانوي   الثاني الثانوي             األول الثانوي                :الصف الدراسي
  بعد عمر خمس سنوات   عند عمر خمس سنوات أو قبلها        :تاريخ فقدان السمع

  .ضعف سمع   .          صمم كلي         :ع اإلعاقةنو
  .    ديسبل:  ................ مقدار الفقدان السمعي في األذنين

  ........................في حالة اإلجابة بنعم أذكرها. ال  نعم         هل لديك إعاقات أخرى؟
  :هل تقيم مع

  ...................يذكر. مع غيرهما     . معهما االثنين  األم         األب         
  :دخل أسرتك 

  ريال      ) ٣٠٠٠٠ – ٢١٠٠٠(من      ريال  ) ٢٠٠٠٠(أقل من    عشرة ألف ريال  ) ١٠٠٠٠(أقل من   
  . ريال) ٥٠٠٠٠(أكثر من   ريال   ) ٥٠٠٠٠ -٤٠٠٠٠(من    ريال    ) ٤٠٠٠٠ – ٣١٠٠٠(من    

  :حالة األبوين
  .كالهما متوفيان   األب وأالم على قيد الحياة    األم على قيد الحياة فقط     لحياة فقط  األب على قيد ا  

  :الوضع السمعي لوالديك
  .ال أحد منهم معاق         كالهما معاق سمعياً  األم معاقة فقط            األب معاق فقط       

  : هل والديك؟
  .منفصالن ألسباب أخرى  ق   منفصالن بسبب الطال  يعيشان مع بعضهما      

  ........................مؤهل األم...................... األب مؤهل
  ............اإلناث............الذكور كم عدد: في حالة اإلجابة بنعم. ال      نعم     هل لديك أخوه؟

  .......اإلناث.........الذكور عدد؟ كم. في حالة اإلجابة بنعم. ال   نعم        هل يوجد لك إخوة معاقين؟
  

 .المعلومات التي بهذه االستمارة سرية جداً ولن يطلع عليها أحد سوى الباحث وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط :ملحوظة
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  )٢(الملحق

   )صورة المحكمين(مقیاس االغتراب النفسي

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 

  

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا
 

  كلية التربية
  قسم التربية الخاصة

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  المحترم ........................... / ....................................................................األستاذ الدكتور

  تحیة طیبة وبعد

العالقة بین االغتراب النفسي وأسالیب ( بعنوانلنیل درجة الماجستیر یروم الباحث إجراء دراسة 

ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة یتطلب ) المعاملة الوالدیة لدى الطلبة المعاقین سمعیًا بالمرحلة الثانویة

مقیاس االغتراب : "صة لقیاس متغیراتھا، ومن األدوات التي سیستخدمھا الباحثذلك استخدام أدوات خا

  .، والذي تم تطبیقھ على البیئة المصریة)٢٠٠٤(من إعداد شادي أبو السعود " للمراھقین ضعاف السمع

  :ونظرًا لما تتمتعون بھ من خبرة ودرایة علمیة؛ فإن الباحث یرجو إبداء آرائكم ومقترحاتكم من حیث

 ).صم وبكم -ضعاف سمع(ى مالئمة المقیاس للبیئة الیمنیة ولعینة الدراسةمد -١

 .مدى صالحیة فقرات المقیاس لقیاس مجاالت االغتراب -٢

 .مدى صالحیة المجاالت لمفھوم االغتراب -٣

  .أي مالحظات أو مقترحات ترید إضافتھا -٤

االنفصال زملة انفصال الفرد عن ذاتھ ومجتمعھ ویصاحب ھذا " ویعرف االغتراب النفسي بأنھ

  "أعراض تتمثل في الشعور بالعزلة  االجتماعیة والعجز والالمعیاریة والالمعنى والتمرد

ویتضمن المقیاس أیضًا فقرات تنطبق، متردد، ال تنطبق، : أن بدائل اإلجابة على المقیاس علمًا

ع خط تحت أرقام إیجابیة وأخرى سلبیة، حیث تم تمییز الفقرات اإلیجابیة عن الفقرات السلبیة بوض

  .الفقرات اإلیجابیة

  

  ویقدر الباحث وقتكم الثمین الذي اقتطعھ منكم في تحكیم ھذه األداة

  ولسیادتكم وافر الشكر والتقدیر،،،

  الباحث                                                                                                            

  عبده سعید محمد                                                                                                    
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  :العزلة االجتماعیة: أوًال

المجتمع، وميله إلى االنسحاب من المشاركة في األنشطة االجتماعية،  عن انعزال الفرد"ويقصد بها
وافتقاده للروابط االجتماعية، ومن ثم يشعر بالوحدة، وعدم والشعور بعدم جدواها وقيمتها، 

  :التالية اس هذا البعد من خالل العباراتويق. "االنتماء

ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أهتم بمشاكل اآلخرين  ١
            .أشارك اآلخرين في أفراحهم وأحزانهم  ٢
            .ر حياتيحد على أموأطالع إأفضل عدم   ٣
            .أحب االشتراك في األنشطة االجتماعية  ٤
            .أحب أن اقضي وقت فراغي وحيداً  ٥
            .عدد أصدقائي قليل  ٦
            .ال أميل إلى بدء الحديث مع اآلخرين  ٧
            .أحب زيارة الزمالء  ٨
            .من الصعب أن أجد أصدقاء يستحقون صداقتي  ٩
            .رتياح عندما أكون بين الناسأشعر بعدم اال  ١٠
            .أحب االشتراك في الحفالت والمناسبات  ١١
            .هتم باألحداث التي تدور حوليأال   ١٢
            .عتزل الناس وأعيش وحيداًأأتمنى أن   ١٣

  

  :العجز: ثانیًا

تخاذ ائولية، ويجابيته وفعاليته، وعجزه عن االستقالل، وتحمل المسإشعور الفرد بعدم "ويقصد به 
  :ويقاس بالعبارات اآلتية. "القرار

ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أجد صعوبة في التمسك بحقوقي  ١
            .ستطيع تقديم أي خدمة لآلخرينأأشعر أنني ال   ٢
            .أشعر أنني عالة على أسرتي  ٣
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ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  ٤
            .ن اآلخرين يستغلونيأشعر بأ  ٥
            .أعتقد أنني قادر على تحمل المسئولية  ٦
            .أشعر أن مستقبلي يتحكم فيه غيري  ٧
            .أشعر أنني ال أستطيع االندماج داخل المجتمع  ٨
            .في كثير من األمور) ال ( أستطيع أن أقول   ٩
            .أستطيع أن أخطط لحياتي جيداً  ١٠
            .أشعر بالضعف أمام رغباتي  ١١

  

  :الالمعیاریة: ثالثًا

نقص االلتزام بالقيم الخلقية، واالنتقاص من قيمة الشرعية، وشعور الفرد أن استخدام "يقصد بها 
  :ويقاس هذا البعد بالعبارات اآلتية. "الوسائل غير المشروعة أمر ضروري لتحقيق أهدافه

ال   تقيس  العبارة  م
  تقيس

غير   حةصال
  صالحة

  مالحظات

            .أعتقد أن النجاح يعتمد على الواسطة أكثر من االعتماد على الجهد  ١
            .قد يكون الغش في االمتحان من أهم وسائل تحقيق النجاح  ٢
            .قد أكذب ألتجنب الوقوع في مأزق  ٣
            .يوجد لي مثل أعلى  ٤
            .المجتمع أشعر بالرغبة في تحطيم قيم ومعايير هذا  ٥
            .العمل ما دام سيحقق لي الثراء بنوعال أهتم   ٦
            .أرى أن معظم القيم لم تعد تصلح لهذا العصر  ٧
            .أحاول تحقيق أهدافي بكل الطرق حتى ولو كانت غير مشروعة  ٨
            .أفضل عدم االلتزام بقواعد المدرسة  ٩
مييز بين ما هو صواب، وما هو ال أستطيع في كثير من األحيان الت  ١٠

  .خطأ
          

            .اعتقد أنه في هذه األيام يتساوى المجتهد مع المستهتر  ١١
            .اعتقد أن الفهلوي هو الشخص المناسب لهذا المجتمع  ١٢
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  :الالمعنى: رابعًا

ها، ويسير شعور الفرد أن الحياة ال معنى لها، وال جدوى منها، وأنه ال يتحكم في أحداث"ويقصد به
  :ويقاس بالعبارات اآلتية. "فيها بال غاية أو هدف معين

ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أشعر بعدم وجود معنى لحياتي  ١
            .أشعر بأنني ال أعيش كما أتمنى  ٢
            .أشعر أن الحياة مملة  ٣
٤  الظروف أشعر أنني ال أتحكم في حياتي بل تتحكم في.            
            .والدي يخطط لي وال يأخذ رأيي في شيء  ٥
            .كثيراً أفكر لماذا أتيت إلى هذه الحياة  ٦
            .أتمنى أن أعيش في عالم آخر  ٧
            .أشعر أن الحياة تستوي مع عدمها  ٨
            .ال يوجد هدف محدد أسعى لتحقيقه  ٩
            .ليس هناك جديد في حياتي  ١٠
            . أعرف ماذا أريد من هذه الحياةال  ١١

  

  :التمرد: خامساً

شعور الفرد بالرفض والكراهية والغضب، والسخط على كل ما يحيط به من قيم ومعايير "يقصد به 
وضوابط اجتماعية، وشعوره بعدم الرضا عن نفسه، وعن مجتمعه، وميله إلى تحدي السلطة، 

  :بالعبارات اآلتية ويقاس. "وعدم احترام التقاليد واألعراف

ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أشعر بالكراهية تجاه العاديين  ١
            .أحب عمل ضجة وفوضى في الفصل  ٢
            .أتمرد على ارتداء الزي المدرسي  ٣
            .أعمل على إثارة غضب المدرسين  ٤
            .أرفض االلتزام بالضوابط االجتماعية  ٥
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ال   تقيس  العبارة  م
غير   صالحة  تقيس

  مالحظات  صالحة

            .أنا غاضب ألن مجتمعي غير عادل في معاملتي  ٦
            .أشعر بالسخط ألن معظم العاديين ال يحترمون مشاعرنا  ٧
            .تتملكني رغبة قوية في التمرد على أبي وأمي  ٨
            .أشعر بعدم الرضا عن وضعي داخل المجتمع  ٩
            .أعتقد أن اإلنسان حر في عمل كل ما يريد  ١٠
            .ُأفضل إتباع التقاليد واألعراف  ١١
            .أغضب ألن المجتمع ينظر لي نظرة نقص  ١٢

  :أي مالحظات أخرى تود إضافتها

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 
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  )٣(الملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية 

  جهة العمل  الدرجة العلمية   ١االسم  م

  جامعة تعز - كلية التربية   أستاذ مشارك  أنيسة عبده مجاهد دوكم. د   ١

  جامعة تعز -كلية التربية  أستاذ مساعد  ثناء التكريتي. د  ٢

  جامعة تعز -كلية اآلداب  أستاذ مشارك  السعيد عبدالخالق. د  ٣

  جامعة تعز –كلية التربية   أستاذ مساعد  صادق الشميري. د  ٤

  جامعة تعز -كلية التربية  أستاذ مساعد  صادق المخالفي. د  ٥

  جامعة تعز -كلية التربية  أستاذ مساعد  ليلي يوسف كريم. د  ٦

  جامعة تعز -كلية اآلداب  ساعدأستاذ م  محمد سعيد سالمة. د  ٧

  جامعة تعز -كلية التربية  أستاذ مساعد  نبيل أحمد عبده المخالفي. د  ٨

  جامعة تعز -كلية اآلداب  مساعد أستاذ  نبيلة عبدالكريم الشرجبي. د  ٩

  جامعة تعز -كلية التربية  أستاذ مساعد  ياسمين طه إبراهيم. د  ١٠

 

  

  

                                                             
  قائمة األسماء مرتبة أبجدیًا   ١

٢١٧ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


237  

 

  )٤(ملحق

  ین على عبارات مقیاس االغتراب النفسي نسبة االتفاق بین المحكم

  التمرد  الالمعنى  الالمعیاریة  العجز  العزلة االجتماعیة

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

١٠٠  ١ %١٠٠  ١  %٩٠  ١  %١٠٠  ١  %١٠٠  ١% 

١٠٠  ٢ %١٠٠  ٢ %١٠٠  ٢ %١٠٠  ٢  %١٠٠  ٢% 

١٠٠  ٣  %٩٠  ٣ %١٠٠  ٣ %١٠٠  ٣  %٩٠  ٣% 

١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %٨٠  ٤ %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤% 

٧٠  ٥  %٧٠  ٥ %٩٠  ٥  %٧٠  ٥  %١٠٠  ٥%  

٩٠  ٦  %١٠٠  ٦ %٩٠  ٦ %١٠٠  ٦  %٨٠  ٦%  

١٠٠  ٧  %٩٠  ٧ %١٠٠  ٧ %١٠٠  ٧ %١٠٠  ٧% 

١٠٠  ٨  %١٠٠  ٨ %١٠٠  ٨ %١٠٠  ٨ %١٠٠  ٨% 

٩٠  ٩  %٩٠  ٩ %١٠٠  ٩ %١٠٠  ٩ %١٠٠  ٩% 

٩٠  ١٠ %١٠٠  ١٠ %١٠٠  ١٠ %١٠٠  ١٠ %١٠٠  ١٠% 

١٠٠  ١١ %١٠٠  ١١ %١٠٠  ١١ %١٠٠  ١١  %٩٠  ١١% 

١٠٠  ١٢     %١٠٠  ١٢      %٩٠  ١٢% 

١٠٠  ١٣%                  
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  ) ٥(ملحق

  )الصورة األولية( مقیاس االغتراب النفسي

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عزیزتي الطالبة/ عزیزي الطالب

  تحیة طیبة وبعد

في الصفحات التالية عدد من العبارات، والمطلوب منك قراءة كل عبارة من العبارات بدقة وعناية 
  :على النحو التالي وفهم، وإبداء رأيك في كل منها

تنطبق (في خانة)  √( إذا كانت العبارة تنطبق عليك وتعبر عما تشعر به دائماً ضع أمامها عالمة - ١
 ).دائماً

تنطبق (في خانة )  √( إذا كانت العبارة تنطبق عليك وتعبر عما تشعر به  أحياناً ضع أمامها عالمة  -٢
 ).أحياناً

ال (في خانة)  √( ر عما تشعر به ضع أمامها عالمةإذا كانت العبارة ال تنطبق عليك وال تعب - ٣
 ).تنطبق

مع مراعاة عدم ترك عبارة دون اإلجابة عنها، ومالحظة أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة،  
ولكن المطلوب منك هو إبداء رأيك بصدق وصراحة، وفي كل األحوال فإن إجابتك ستحاط بالسرية التامة، 

  .ض البحث العلميولن تستخدم في غير أغرا

  على حسن تعاونكم جزيل الشكر مقدماً -أعزائي الطلبة - ولكم 

  

                                                                                                             

  

  

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم التربية الخاصة

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  الباحث

 عبده سعيد محمد
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 تنطبق  العبــــــــــــارة  م
  دائماً

تنطبق 
  ال تنطبق  أحياناً

        .ل اآلخرينأهتم بمشاك  ١
        .أجد صعوبة في التمسك بحقوقي  ٢
        .أعتقد أن النجاح يعتمد على الواسطة أكثر من االعتماد على الجهد  ٣
        .أشعر بعدم وجود معنى لحياتي  ٤
        أشعر بعدم االرتياح لألشخاص العاديين  ٥
        .أشارك اآلخرين في أفراحهم وأحزانهم  ٦
        .تقديم أي خدمة لآلخرينأشعر أنني ال أستطيع   ٧
        .الغش في االمتحان من أهم وسائل تحقيق النجاح  ٨
        .أشعر بأنني ال أعيش كما أتمنى  ٩
        .أحب عمل ضجة وفوضى في الفصل  ١٠
        .أفضل عدم إطالع أحد على أمور حياتي  ١١
        .أشعر أنني عالة على أسرتي  ١٢
        .قد أكذب ألتجنب الوقوع في مأزق  ١٣
        .أشعر أن الحياة مملة  ١٤
        .ال التزم بالزي المدرسي  ١٥
        .أحب االشتراك في األنشطة االجتماعية  ١٦
        .أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  ١٧
        .ال أهتم بنوع العمل مادام  سيحقق لي الثراء  ١٨
        .أشعر أنني ال أتحكم في حياتي بل تتحكم في الظروف  ١٩
        .أعمل على إثارة غضب المدرسين  ٢٠
        .أحب أن اقضي وقت فراغي وحيداً  ٢١
        .أعتقد أنني قادر على تحمل المسئولية  ٢٢
        .أرى أن معظم القيم لم تعد تصلح لهذا العصر  ٢٣
        .كثيراً أفكر لماذا أتيت إلى هذه الحياة  ٢٤
        .أنا غاضب ألن مجتمعي غير عادل في معاملتي  ٢٥
        .ال أميل إلى بدء الحديث مع اآلخرين  ٢٦
        .أشعر أن مستقبلي يتحكم فيه غيري  ٢٧
        .أحاول تحقيق أهدافي مهما كانت الطرق المتبعة  ٢٨
        .أتمنى أن أعيش في عالم آخر  ٢٩
        .أشعر بالسخط ألن معظم العاديين ال يحترمون مشاعري  ٣٠
        .أحب زيارة الزمالء  ٣١

٢٢٠ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


240  

 

 تنطبق  العبــــــــــــارة  م
  دائماً

تنطبق 
  ال تنطبق  أحياناً

        .في كثير من األمور) ال ( تطيع أن أقول أس  ٣٢
        .أفضل عدم االلتزام بقواعد المدرسة  ٣٣
        .أشعر أن الحياة تستوي مع عدمها  ٣٤
        .تتملكني رغبة قوية في التمرد على أبي وأمي  ٣٥
        .من الصعب أن أجد أصدقاء يفهمونني  ٣٦
        .أستطيع أن أخطط لحياتي جيداً  ٣٧
        .وبة في التمييز بين الصواب والخطأأجد صع  ٣٨
        .ال يوجد هدف محدد أسعى لتحقيقه  ٣٩
        .أشعر بعدم الرضا عن وضعي داخل المجتمع  ٤٠
        .أشعر بعدم االرتياح عندما أكون بين الناس  ٤١
        .أشعر بالضعف أمام الصعوبات التي أواجهها  ٤٢
        .د مع المقصراعتقد أنه في هذه األيام يتساوى المجته  ٤٣
        .ليس هناك جديد في حياتي  ٤٤
        .أعتقد أن اإلنسان حر في عمل كل ما يريد  ٤٥
        .أحب االشتراك في الحفالت والمناسبات  ٤٦
        .اعتقد أن الفهلوي هو الشخص المناسب لهذا المجتمع  ٤٧
        .ال أعرف ماذا أريد من هذه الحياة  ٤٨
        .واألعرافُأفضل إتباع التقاليد   ٤٩
        .ال أهتم باألحداث التي تدور حولي  ٥٠
        .أغضب ألن المجتمع ينظر لي نظرة نقص  ٥١
        .أتمنى أن أعتزل الناس وأعيش وحيداً  ٥٢
        .أشعر بالرغبة في تحطيم قيم ومعايير هذا المجتمع  ٥٣
        .أشعر أنني ال أستطيع االندماج داخل المجتمع  ٥٤
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  )٦(ملحق 

  )الصورة النهائية(مقیاس االغتراب النفسي

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عزیزتي الطالبة/ عزیزي الطالب

  تحیة طیبة وبعد

التالية عدد من العبارات، والمطلوب منك قراءة كل عبارة من العبارات بدقة وعناية في الصفحات 
  :وفهم، وإبداء رأيك في كل منها على النحو التالي

تنطبق (في خانة)  √( إذا كانت العبارة تنطبق عليك وتعبر عما تشعر به دائماً ضع أمامها عالمة - ١
 ).دائماً

تنطبق (في خانة )  √( ما تشعر به  أحياناً ضع أمامها عالمة إذا كانت العبارة تنطبق عليك وتعبر ع -٢
 ).أحياناً

ال (في خانة)  √( إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك وال تعبر عما تشعر به ضع أمامها عالمة - ٣
 ).تنطبق

مع مراعاة عدم ترك عبارة دون اإلجابة عنها، ومالحظة أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة،  
لوب منك هو إبداء رأيك بصدق وصراحة، وفي كل األحوال فإن إجابتك ستحاط بالسرية التامة، ولكن المط

  .ولن تستخدم في غير أغراض البحث العلمي

  على حسن تعاونكم جزيل الشكر مقدماً -أعزائي الطلبة - ولكم 

  

                                                                                                             

  

  

  

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم التربية الخاصة

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  الباحث

 عبده سعيد محمد
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 تنطبق  العبــــــــــــارة  م
  دائماً

تنطبق 
  ال تنطبق  أحياناً

        .أهتم بمشاكل اآلخرين  ١
        .أجد صعوبة في التمسك بحقوقي  ٢
        .أعتقد أن النجاح يعتمد على الواسطة أكثر من االعتماد على الجهد  ٣
        .أشعر بعدم وجود معنى لحياتي  ٤
        .أشعر بعدم االرتياح لألشخاص العاديين  ٥
        .أشارك اآلخرين في أفراحهم وأحزانهم  ٦
        .أشعر أنني ال أستطيع تقديم أي خدمة لآلخرين  ٧
        .الغش في االمتحان من أهم وسائل تحقيق النجاح  ٨
        .أشعر بأنني ال أعيش كما أتمنى  ٩
        .أحب عمل ضجة وفوضى في الفصل  ١٠
        .أفضل عدم إطالع أحد على أمور حياتي  ١١
        .أشعر أنني عالة على أسرتي  ١٢
        .قد أكذب ألتجنب الوقوع في مأزق  ١٣
        .أحب االشتراك في األنشطة االجتماعية  ١٤
        .أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  ١٥
        .ال أهتم بنوع العمل مادام  سيحقق لي الثراء  ١٦
        .ني ال أتحكم في حياتي بل تتحكم في الظروفأشعر أن  ١٧
        .أعمل على إثارة غضب المدرسين  ١٨
        .أحب أن اقضي وقت فراغي وحيداً  ١٩
        .أعتقد أنني قادر على تحمل المسئولية  ٢٠
        .كثيراً أفكر لماذا أتيت إلى هذه الحياة  ٢١
        .أنا غاضب ألن مجتمعي غير عادل في معاملتي  ٢٢
        .ال أميل إلى بدء الحديث مع اآلخرين  ٢٣
        .أشعر أن مستقبلي يتحكم فيه غيري  ٢٤
        .أحاول تحقيق أهدافي مهما كانت الطرق المتبعة  ٢٥
        .أتمنى أن أعيش في عالم آخر  ٢٦
        .أحب زيارة الزمالء  ٢٧
        .في كثير من األمور) ال ( أستطيع أن أقول   ٢٨
        .لتزام بقواعد المدرسةأفضل عدم اال  ٢٩
        .أشعر أن الحياة تستوي مع عدمها  ٣٠
        .تتملكني رغبة قوية في التمرد على أبي وأمي  ٣١
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 تنطبق  العبــــــــــــارة  م
  دائماً

تنطبق 
  ال تنطبق  أحياناً

        .من الصعب أن أجد أصدقاء يفهمونني  ٣٢
        .أستطيع أن أخطط لحياتي جيداً  ٣٣
        .أجد صعوبة في التمييز بين الصواب والخطأ  ٣٤
        .أسعى لتحقيقه ال يوجد هدف محدد  ٣٥
        .أشعر بعدم الرضا عن وضعي داخل المجتمع  ٣٦
        .أشعر بعدم االرتياح عندما أكون بين الناس  ٣٧
        .اعتقد أنه في هذه األيام يتساوى المجتهد مع المقصر  ٣٨
        .ليس هناك جديد في حياتي  ٣٩
        .أعتقد أن اإلنسان حر في عمل كل ما يريد  ٤٠
        .شتراك في الحفالت والمناسباتأحب اال  ٤١
        .ال أعرف ماذا أريد من هذه الحياة  ٤٢
        .ُأفضل إتباع التقاليد واألعراف  ٤٣
        .ال أهتم باألحداث التي تدور حولي  ٤٤
        .أغضب ألن المجتمع ينظر لي نظرة نقص  ٤٥
        .أتمنى أن أعتزل الناس وأعيش وحيداً  ٤٦
        .طيم قيم ومعايير هذا المجتمعأشعر بالرغبة في تح  ٤٧
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  )٧(ملحق

  

  

  

حول أسالیب  استطالع رأي المعلمین و األخصائیین االجتماعیین العاملین مع ذوي اإلعاقة السمعیة
   معاملة الوالدین ألبنائھم المعاقین سمعیًا

  ....................../..............................األستاذ الفاضل

  / ...........................................................المهنة

  تحية طيبة وبعد

الباحث بصدد إعداد أداة لقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الطلبة المعاقين سمعياَ 
ثانوية، بالمرحلة الثانوية،وبحكم خبرتكم وعملكم المباشر مع الطلبة المعاقين سمعياً في المرحلة ال

  :يرجو الباحث من سيادتكم التكرم بتقديم يد العون وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهم المعاقين سمعياً ؟: برأيك -١
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................  

هل ترى أن هناك اختالفاً بين أساليب معاملة الوالدين ألبنائهم عاديي السمع، وأبنائهم  -٢
  .(    )ال  (    )     نعم  ذوي اإلعاقة السمعية؟

  ما أسباب هذا االختالف ودوافعه؟: إذا كانت إجابتك بنعم

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................   

  جامعة تعز
  الجمهورية اليمنية

 كلية التربية
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من خالل األساليب التي ذكرتها سابقاً، أو إذا كان هناك أساليب أخرى لم : برأيك -٣
ؤدي إلى شعور المعاقين سمعياً باالغتراب النفسي؟ األساليب التي ترى أنها ت ماتذكرها، 

انفصال الفرد عن " علماَ أن تعريف االغتراب النفسي الذي يتبناه الباحث ينص على ما يلي
الشعور بالعزلة : ذاته ومجتمعه، ويصاحب هذا االنفصال زملة أعراض تتمثل في

 “، والالمعنى، والتمردة، والعجز، والالمعياريةاالجتماعي

حسب مدى تأثيراها على  اء ترتيب األساليب التي ذكرتها في اإلجابة عن السؤال األولبرج
 . االغتراب النفسي، أو بمعنى آخر حسب أسبقية كل بعد في ظهور هذا السلوك

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................  

  :أي مالحظات أو مقترحات أخرى تود إضافتها

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

 ...................................................................................................  

  لسیادتكم جزیل الشكر ووافر التقدیر،،،و

                                                            الباحث                                                                           
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  )٨(ملحق

  استطالع رأي الطلبة المعاقین سمعیًا حول أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركونھا 

  

 

 

  :عزیزتي الطالبة/ عزیزي الطالب 

تقدیم المساعدة لذوي اإلعاقة السمعیة، یرجو  محاولة جلأمن من أجل إثراء البحث العلمي و
  :الباحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

بأسالیب مرغوبة ترضى عنھا أحیانًا، وبأسالیب غیر ) األم  –األب ( ك والدیكیعامل في المنزل -
 ؟مرغوبة ال ترضى عنھا أحیانًا أخرى، فما ھي تلك األسالیب

..........................................................................................................
..........................................................................................................  

 عادي السمع؟ھل تشعر أن ھناك اختالفًا في معاملة والدیك لك عن معاملتھما إلخوانك 

 .ال (    ) نعم    (   ) 

  االختالف؟ ھذا إذا كانت إجابتك بنعم، فما أوجھ

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................   

 ھل تشعر أن ھناك اختالفًا في معاملة والدك لك عن معاملة والدتك؟    

 .ال(    ) نعم   (    )  

  االختالف؟ ھذا م، فما أوجھإذا كانت إجابتك بنع

..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

  ولكم جزیل الشكر ووافر التقدیر،،،

 عبده سعید/ الباحث                                                                                

  جامعة تعز
  اليمنيةالجمهورية 

 كلية التربية

  التربية الخاصةقسم 
استطالع رأي الطلبة ذوي اإلعاقة 

  السمعية
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  )٩(ملحق

  )صورة المحكمین(دیة مقیاس أسالیب المعاملة الوال

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

  

  

  

  

  

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا
 

  كلية التربية
  قسم التربية الخاصة

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  المحترم........................................ .............../ .......................تاذ الدكتوراألس

  تحیة طیبة وبعد،،،

بالمرحلة  الطلبة المعاقین سمعیًا كما یدركھاألسالیب المعاملة الوالدیة  مقیاسبقوم الباحث بإعداد 
  .الثانویة، ویتكون المقیاس من صورتین، إحداھما لألب واألخرى لألم

مق  اییس  -دراس  ات س  ابقة -إط  ار نظ  ري( ف  ي ض  وء الت  راث الس  یكولوجي  سالمقی  اوق  د ت  م تحدی  د أبع  اد  
یین اس تطالع رأي المعلم ین واألخص ائیین النفس یین واالجتم اع      ، وكذا في ض وء )ابقة للمعاملة الوالدیةس

العاملین مع المعاقین سمعیًا، باإلضافة إلى استطالع رأي الطلبة المعاقین سمعیًا حول األس الیب الوالدی ة   
  .عاملتھمفي م

ووفقًا لذلك تم تحدید التعریف اإلجرائي ألسالیب المعاملة الوالدیة المدرك ة لألبن اء المع اقین س میعًا عل ى      
السلبیة، التي  أوالخاطئة، االیجابیة  أوالسلوكیات الصحیحة  وأاألسالیب  وأھي الطرق :" النحو التالي

ھ  دف ت  ربیتھم وتنش  ئتھم ف  ي مواق  ف الحی  اة   یمارس  ھا الوال  دان م  ع أبن  ائھم المع  اقین س  معیًا، وذل  ك ب  
دی ة  المعاقین س معیًا عل ى مقی اس أس الیب المعامل ة الوال      األبناءالمختلفة، وتقاس من خالل استجابات 

، إث ارة  اإلھم ال ، التس لط  الحمای ة الزائ دة،   القس وة،  ،الرفض، التفرق ة  :"الذي یتضمن المجاالت اآلتیة
  " الشعور بالنقص 

  :إلجابة وطریقة العرض على الطلبة المعاقین سمعیًا ستكون على الشكل التاليعلمًا بأن بدائل ا

  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا 

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

                  .من البیت) أمي(أبيیطردني   ١

  :وبحكم خبرتكم ومعرفتكم العلمیة، یرجو الباحث إبداء وجھة نظركم في المقیاس من حیث 

 .إلى البعد الخاص بھا وفقًا للتعریف اإلجرائي المقیاسحدید مدى انتماء كل فقرة من فقرات ت •
 ).رحلة الثانویةالم -صم وبكم -ضعاف سمع( تحدید مدى مناسبة الفقرات لعینة الدراسة •
 .أي مالحظات أو مقترحات أخرى تود إضافتھا •

  ویقدر الباحث وقتكم الثمین الذي اقتطعھ منكم في تحكیم ھذه األدوات

                                                                        ولسیادتكم جزیل الشكر ووافر التقدیر،،،

  ثــاحــــالب                                                                                   
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ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .يعتبرني عبء عليه) أمي(أشعر أن أبي  ١
            .عني ألنني ال أسمع) أمي(يبتعد أبي  ٢
            .من البيت) أمي(يطردني أبي  ٣
            .الشكوى مني) أمي(يكرر أبي  ٤
            .إحضار األشياء التي اطلبها منه) أمي(يتناسى أبي  ٥
            .أمام اآلخرين) أمي(ينتقدني أبي  ٦
            .يعتقد بأن أفكاري ليست ذات أهمية) أمي(أشعر أن أبي  ٧

٨  
إخواني العاديين في المناسبات )أمي(يصطحب أبي

  .تماعية دونياالج
          

            ).أمي(أشعر بأني فرداً لست مرغوباً به عند أبي  ٩
            .يرتاح لوجودي معه في المناسبات) أمي(أشعر أن أبي  ١٠
            .كأني شخص غريب) أمي(يعاملني أبي  ١١
            .مستاء مني مهما عملت) أمي(أشعر أن أبي  ١٢
            .عاج له وإلخوتييعتقد بأنني مصدر إز) أمي(أشعر أن أبي  ١٣
            .أخطائي بسهولة) أمي(ال يغفر لي أبي  ١٤
            .راضٍ عني) أمي(أشعر أن أبي  ١٥
            .من تصرفاتي) أمي(يسخر أبي  ١٦
 

 

 

 

 

ھ، ویس خران م ن أفك اره وتص رفاتھ، وبأن ھ ش خص غی ر        یقصد بھ إدراك المعاق سمعیًا ب أن والدی ھ ال یتقبالن    
مرغوب فیھ، ویعامالنھ كأنھ شخص غریب ُیرفض وجوده في المنزل، وال یلبیان طلبات ھ، وال یغف ران أخطائ ھ    

  .البسیطة، ویكثران الشكوى منھ وال یحترمانھ أمام اآلخرین

٢٣٠ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


250  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .بالعقاب إذا لعبت مع زمالئي) أمي( دني أبييهد  ١
            .مطالبي بالثورة والهيجان) أمي(يواجه أبي  ٢
            .بدون سبب) أمي(يضربني أبي  ٣
            .إذا لم أفهم ما يقصده) أمي(يغضب أبي  ٤
            .إذا لم أنفذ أوامره) أمي(يشتمني أبي  ٥
            .عبنظرات نحوي تشعرني بالر) أمي(يوجه أبي  ٦

ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .ي أكثر من االهتمام بمشاكلييهتم بمشاكل إخوان)  أمي(أشعر أن أبي  ١
            .إذا نجحت.هدية إلخواني عندما ينجحون وال يعطيني) أمي(يعطي أبي  ٢
            ).أمي(أشعر أنني مظلوم من بين إخواني عند أبي  ٣
            .ضدي عندما أتشاجر مع إخواني ولو كانوا على خطأ)أمي(يقف أبي   ٤
            .أكثر مني )أمي(اشعر أن إخواني أقرب إلى أبي  ٥
            .مصروف إلخواني العاديين أكثر مما يعطيني) أمي(يعطي أبي  ٦
            .عن أشياء أعملها ال يعاقب إخواني عليها) أمي(يعاقبني أبي  ٧
            .يحب إخواني العاديين أكثر مما يحبني) أمي(أشعر أن أبي  ٨
            .مالبس إلخواني العاديين أكثر مني) أمي(يشتري أبي  ٩
            .مني أن أتنازل عن بعض ممتلكاتي إلخواني العاديين)أمي(يطلب أبي   ١٠
            .أحد إخواني علي) أمي(ال يفضل أبي  ١١
            .كما يعامل إخواني العاديين) أمي(يعاملني أبي  ١٢

 یعامالنھ معاملة عادلة مقارنة بإخوان ھ الس امعین،   ال -أحدھما أو كالھما-ویقصد بھ إدراك المعاق سمعیًا أن والدیھ 
 .وأنھما یفضالن أو یتحیزان لبعض إخوانھ على حسابھ الخاص، كإعطائھم ممتلكاتھ الخاصة

 أوالتھدی د بالعق اب لس بب     أویعاقبان ھ بالض رب    -كالھم ا  أوح دھما  أ -معاق سمعیًا بأن والدی ھ یقصد بھ إدراك ال
ھ، النفسي كالتوبیخ والش تم والغض ب من     أوكل ما یؤدي إلى إثارة ألمھ الجسمي بدون سبب وأنھما یستخدمان 

 .وتكلیفھ بأعمال ال تقع ضمن إطار قدرتھ باإلضافة إلى حرمانھ من حقوقھ،
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            .إذا أضعت أشيائي الخاصة) أمي(يضربني أبي  ٧
            .ألبسط األشياء) أمي(يوبخني أبي  ٨

إلى ضربي عندما يشتكي منى أحد حتى ) أمي(يسارع أبي  ٩
  .ولو لم أكن مخطًأ

          

            ).أمي( أحس بخوف شديد عندما أطلب شيء ما من أبي  ١٠
            .د من ذنبيعقاباً أش) أمي(يعاقبني أبي  ١١
            .ال يعطيني حقوقي كاملة) أمي(أشعر أن أبي  ١٢
            .ضربي أمام اآلخرين) أمي(يتعمد أبي  ١٣
            بأخطائي وهفواتي) أمي(يذكرني أبي  ١٤
            .بعمل أشياء ال استطيع القيام بها) أمي(يكلفني أبي  ١٥

 

 

 

ال   ميتنت  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

واجباتي المدرسية خوفاً من عقاب المدرس ) أمي(ينجز أبي  ١
  .لي، على الرغم من قدرتي على إنجازها

          

            .مكروه أومن تعرضي ألي خطر ) أمي(يخاف أبي  ٢
            .أنني غير قادر على الدفاع عن نفسي من عدوان اآلخرين) أمي(يرى أبي  ٣
            .إن تأخرت لحظات في الشارع) أمي(يقلق أبي  ٤

أن أذهب إلى المدرسة بمفردي بالرغم من ) أمي(يمنعني أبي  ٥
  .قربها من المنزل

          

            .على أكل كميات من الطعام أكثر مما أحتاج) أمي(يجبرني أبي  ٦
            .شيء خوفاً على أيمن الخروج لشراء ) أمي(يمنعني أبي  ٧

يعتقد بأنني ال أستطيع أن أنجز أي عمل )أمي(ن أبيأشعر أ  ٨
  .ما بمفردي، بالرغم من قدرتي على ذلك

          

المدرسة ليعتذر لي إذا لم  أوإلى المدرس ) أمي(يذهب أبي  ٩
  .اكتب الواجب المنزلي

          

            .يخاف علي من كل شيء بسبب إعاقتي) أمي(أشعر أن أبي  ١٠
            .اقطع الشارع بمفردي ألني ال أسمعأن ) أمي(يمنعني أبي  ١١
            .يدافع عني إذا اعتدى علي أحد الزمالء بنفس عمري) أمي(أبي  ١٢

المدرسة بسبب تقصيري يذهب / إذا عاقبني المدرس  ١٣
  .إلى المدرسة احتجاجاً على ذلك) أمي(أبي

          

            .كل من ينتقد سلوكي مهما كنت مخطئاً) أمي(يرفض أبي  ١٤

 انیقوم   -كالھم  ا أوأح  دھما  -ھ مرك  ز اھتم  ام  والدی  ھ، وأن والدی  ھ یقص  د ب  ھ إدراك المع  اق س  معیًا بأن   
الرغم من قدرتھ القیام بھا، وأنھ مركز اھتمام أبوی ھ، وأنھم ا یخاف ان    بابة عنھ األعمال نی أوبالواجبات 
 .خطر متوقع وغیر متوقع، ویقلقان باستمرار على صحتھ وحیاتھ أيعلیھ من 
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ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .هدية عندما أنجح في دراستي) أمي(ال يعطيني أبي  ١
            .ما أحتاجه من أدوات مدرسية) أمي(ال يعطيني أبي  ٢
            .دون عالج  عندما أكون مريضاَ) أمي(يتركني أبي  ٣
            .نصائح أحتاجها في حياتي) أمي(أبيال يقدم لي   ٤
            .ما هو صحيح وما هو خطأ) أمي(ال يعلمني أبي  ٥
            .بمتابعة الفحوصات الطبية ألذني) أمي(ال يهتم أبي  ٦
            .مشغول عني طوال وقته) أمي(اشعر أن أبي  ٧
            .إلي على أنني مجرد شخص يسكن معه) أمي(ينظر أبي  ٨
            .عن سبب تأخري خارج المنزل) أمي(ال يسألني أبي  ٩

ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .رأيه علي) أمي(أبييفرض   ١
            .من الجلوس مع أصدقائي) أمي(يمنعني أبي  ٢
            .أن أناقشه في أوامره) أمي(يمنعني أبي  ٣
            .رغباتي المشروعة) أمي(يعارض أبي  ٤
            .من الخروج مع زمالئي في الرحالت المدرسية) أمي(ييمنعني أب  ٥
            .قواعد وقوانين صارمة ال بد أن أطيعها)أمي(يضع أبي   ٦
            .أن أتصرف في أموري بنفسي) أمي(ال يتركني أبي  ٧
            .التزامي بمواعيد العودة من المدرسة إلى البيت) أمي(يراقب أبي  ٨
            .هدة التلفازمن مشا) أمي(يمنعني أبي  ٩
            .من أن أختار أصدقائي بنفسي) أمي(يمنعني أبي  ١٠

كالھم ا یف  رض رأی ھ علی ھ، وع  دم     أویقص د ب ھ إدراك المع اق س  معیًا م ن خ الل معامل  ة والدی ھ ل ھ، ب  أن اح دھما         
 .في أموره بنفسھ والوقوف أمام رغباتھ، ووضع قوانین صارمة لتحدید سلوكھ إعطائھ فرصة التصرف

تشجیع على السلوك المرغوب  انھ دونیترك -كالھما أوأحدھما  -یقصد بھ إدراك المعاق سمعیًا بأن والدیھ
توجیھ إلى ما ھو صحیح وما ھ و خط أ، ودون رعای ة     ، ودونعقاب عن السلوك الغیر مرغوب فیھ أوفیھ 

 .نفسیة أوة صحی
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ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            ).أمي(أشعر بأنه ليس لي قيمة عند أبي  ١٠
            .لي الغذاء المناسب) أمي(ال يوفر أبي  ١١
            .شيء عن أصدقائي أي) أمي(يجهل أبي  ١٢
            .سواء ذهبت إلى المدرسة أم ال) أمي(ند أبيال فرق ع  ١٣ 

 

  
  

  

  :مالحظات أو مقترحات أخرى تود إضافتھا

..............................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

ال   تنتمي  العبارات  م
غیر   صالحة  تنتمي

  مالحظات  صالحة

            .يعتبرني شخصاً عاجز) أمي(أشعر أن أبي  ١
            .انتباه اآلخرين إلى إعاقتي) أمي(يثير أبي  ٢
            .ي وقدراتي ألنني معاقمن شأن) أمي(يقلل أبي  ٣
            قدراتي بقدرات العاديين بشكل يشعرني بالعجز) أمي(يقارن أبي  ٤
            .يعتقد بأنني غير صالح للزواج بسبب إعاقتي)أمي(أشعر أن أبي  ٥
            .عمل أقدم عليه أيفشلي في ) أمي(يتوقع أبي  ٦
            ".يا أصنج " بـ) أمي(يناديني أبي  ٧
            .بألفاظ محرجة أمام اآلخرين)  أمي(أبي يناديني  ٨
            .بعيوبي دون سبب)  أمي(يذكرني أبي  ٩
            .ال أمل في نجاحي بسبب إعاقتي)  أمي(يقول أبي  ١٠

، ویتعمدان إثارة ویحقرانھكالھما یقلالن من شأنھ  أوحدھما أوالدیھ  بأن إدراك المعاق سمعیًایقصد بھ و
  .ال جدوى وال فائدة منھ وال أمل فیھ حساس بالعجز والدونیة لدیھ، وأنمشاعر اإل
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  ) ١٠( ملحق 

  یب المعاملة الوالدیةأسال مقیاسنسبة االتفاق بین المحكمین على 

إثارة   اإلھمال  التسلط  الحمایة الزائدة  القسوة  التفرقة  الرفض
مشاعر 
  النقص

رة
عبا

 ال
رقم

  

نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  

نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  

نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  

نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  
نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  

نسبة 
  االتفاق

رة
عبا

 ال
رقم

  

بة نس
  االتفاق

١٠٠  ١  %١٠٠  ١  %١٠٠  ١  %١٠٠  ١  %٨٠  ١  %١٠٠  ١  %١٠٠  ١%  

١٠٠  ٢  %١٠٠  ٢  %١٠٠  ٢  %٩٠  ٢  %١٠٠  ٢  %١٠٠  ٢  %١٠٠  ٢%  

١٠٠  ٣  %١٠٠  ٣  %١٠٠  ٣  %١٠٠  ٣  %١٠٠  ٣  %٩٠  ٣  %١٠٠  ٣%  

١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤%  

١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥  %١٠٠  ٥%  

١٠٠  ٦  %١٠٠  ٦  %١٠٠  ٦  %١٠٠  ٦  %١٠٠  ٦  %١٠٠  ٦  %٨٠  ٦%  

١٠٠  ٧  %١٠٠  ٧  %٩٠  ٧  %١٠٠  ٧  %١٠٠  ٧  %١٠٠  ٧  %٩٠  ٧%  

١٠٠  ٨  %١٠٠  ٨  %٨٠  ٨  %٩٠  ٨  %١٠٠  ٨  %١٠٠  ٨  %١٠٠  ٨%  

١٠٠  ٩  %١٠٠  ٩  %١٠٠  ٩  %٩٠  ٩  %١٠٠  ٩  %١٠٠  ٩  %١٠٠  ٩%  

٨٠  ١٠  %٨٠  ١٠  %١٠٠  ١٠  %١٠٠  ١٠  %٩٠  ١٠  %٩٠  ١٠  %١٠٠  ١٠%  

١٠٠  ١١      %٩٠  ١١  %١٠٠  ١١  %٩٠  ١١  %٩٠  ١١%      

١٠٠  ١٢      %١٠٠  ١٢  %٨٠  ١٢  %١٠٠  ١٢  %٩٠  ١٢%      

١٠٠  ١٣      %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ١٣      %١٠٠  ١٣%      

١٠٠  ١٤  %٧٠  ١٤      %٩  ١٤%              

٩٠  ١٥      %٩٠  ١٥%                  

١٠٠  ١٦%                          
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  )١١(الملحق

  )ةالصورة األولي( أسالیب المعاملة الوالدیة مقیاس

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عزيزتي الطالبة   / عزيزي الطالب
  تحية طيبة وبعد

ة أو األسلوب الذي يعاملك به والداك، فيما يلي مجموعة من العبارات تهدف إلى التعرف على الطريق
وجد أربع بدائل لالستجابة، خاصة برأيك في معاملة أبيك لك وأيضاً أمام نفس عبارة توأمام كل 

لالستجابة، خاصة برأيك في معاملة أمك لك، والمطلوب منك قراءة  أخرى توجد أربع بدائل العبارة
 ،عبارة على معاملة أبيك وأمك لك كل على حدةبعناية ودقة، وأن تحدد مدى انطباق كل عبارة كل 

أمام كل عبارة، مرة تحت اإلجابة التي تختارها في معاملة األب ومرة ) √( وذلك بوضع إشارة 
  .واليك المثال التالي لتوضيح ذلك. أخرى تحت اإلجابة التي تختارها في معاملة األم

 الباحث يثقواحدة دون إجابة، وعبارة تأكد أنه ال توجد إجابة خاطئة وأخرى صحيحة، وال تترك 
أن تكون إجاباتك صريحة وأمينة ألنها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليها  ب

  .أحد سوى الباحث

  ويقدر الباحث جهدكم وتعاونكم معه                      

  .والتقديرولكم جزيل الشكر                                                

                                                

  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  رأي في معاملة األمال  الرأي في معاملة األب

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا 

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

        √      √    .من البيت) أمي(يطردني أبي  ١

  √          √      .بدون سبب) أمي(يضربني أبي  ٢

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا

  كلية التربية
  التربية الخاصة قسم

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

                  .ي عبء عليهيعتبرن) أمي(أشعر أن أبي  ١

يهتم بمشاكل إخـواني أكثـر مـن    )  أمي(أشعر أن أبي  ٢
  .االهتمام بمشاكلي

                

                  .مطالبي بالثورة والهيجان) أمي(يواجه أبي  ٣

٤  
واجباتي المدرسية خوفـاً مـن عقـاب    ) أمي(ينجز أبي

  .المدرس لي، على الرغم من قدرتي على إنجازها
                

                  .رأيه علي) أمي(أبييفرض   ٥
                  .هدية عندما أنجح في دراستي) أمي(ال يعطيني أبي  ٦
                  .يعتبرني شخصاً عاجز) أمي(أشعر أن أبي  ٧
                  .عني ألنني ال أسمع) أمي(يبتعد أبي  ٨

هديـة إلخـواني عنـدما ينجحـون وال     ) أمي(يعطي أبي  ٩
  .إذا نجحت.يعطيني

                

                  .بدون سبب) أمي(ي أبييضربن  ١٠
                  .مكروه أومن تعرضي ألي خطر ) أمي(يخاف أبي  ١١
                  .من الجلوس مع أصدقائي) أمي(يمنعني أبي  ١٢
                  .ما أحتاجه من أدوات مدرسية) أمي(ال يعطيني أبي  ١٣
                  .انتباه اآلخرين إلى إعاقتي) أمي(يثير أبي  ١٤
                  .من البيت) أمي(ييطردني أب  ١٥
                  ).أمي(أشعر أنني مظلوم من بين إخواني عند أبي  ١٦
                  .إذا لم أفهم ما يقصده) أمي(يغضب أبي  ١٧

أنني غير قادر على الدفاع عن نفسي من ) أمي(يرى أبي  ١٨
  .عدوان اآلخرين

                

                  .أن أناقشه في أوامره) أمي(يمنعني أبي  ١٩
                  .دون عالج  عندما أكون مريضاَ) أمي(يتركني أبي  ٢٠
                  .من شأني وقدراتي ألنني معاق) أمي(يقلل أبي  ٢١
                  .الشكوى مني) أمي(يكرر أبي  ٢٢

٢٣  
ضدي عندما أتشاجر مع إخواني ولو كانوا )أمي(يقف أبي 
  .على خطأ

                

                  .إذا لم أنفذ أوامره) أمي(يشتمني أبي  ٢٤
                  .إن تأخرت لحظات في الشارع) أمي(يقلق أبي  ٢٥
                  .رغباتي المشروعة) أمي(يعارض أبي  ٢٦

٢٧  
  

  .نصائح أحتاجها في حياتي) أمي(أبيال يقدم لي 
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

قدراتي بقدرات العاديين بشكل يشـعرني  ) أمي(يقارن أبي  ٢٨
  .بالعجز

  
              

                  .حضار األشياء التي اطلبها منهإ) أمي(يتناسى أبي  ٢٩
                  .أكثر مني) أمي(اشعر أن إخواني أقرب إلى أبي  ٣٠
                  .نظرات نحوي تشعرني بالرعب) أمي(يوجه أبي  ٣١

أن أذهب إلى المدرسة بمفردي بالرغم ) أمي(يمنعني أبي  ٣٢
  .من قربها من المنزل

                

مع زمالئي في الـرحالت   من الخروج) أمي(يمنعني أبي  ٣٣
  .المدرسية

                

                  .ما هو صحيح وما هو خطأ) أمي(ال يعلمني أبي  ٣٤

يعتقد بأنني غير صالح للزواج بسـبب  )أمي(أشعر أن أبي  ٣٥
  .إعاقتي

                

                  .يعتقد بأن أفكاري ليست ذات أهمية) أمي(أشعر أن أبي  ٣٦

العاديين أكثـر ممـا    مصروف إلخواني) أمي(يعطي أبي  ٣٧
  .يعطيني

                

                  .إذا أضعت أشيائي الخاصة) أمي(يضربني أبي  ٣٨
                  .على أكل كميات من الطعام أكثر مما أحتاج) أمي(يجبرني أبي  ٣٩
                  .قواعد وقوانين صارمة ال بد أن أطيعها)أمي(يضع أبي   ٤٠
                  .لطبية ألذنيبمتابعة الفحوصات ا) أمي(ال يهتم أبي  ٤١
                  .عمل أقدم عليه بسبب إعاقتي أيفشلي في ) أمي(يتوقع أبي  ٤٢
                  ).أمي(أشعر بأني فرداً لست مرغوباً به عند أبي  ٤٣

عن أشياء أعملها ال يعاقـب إخـواني   ) أمي(يعاقبني أبي  ٤٤
  .عليها

                

                  .ألبسط األشياء) أمي(يوبخني أبي  ٤٥
                  .شيء خوفاً على أيمن الخروج لشراء ) أمي(يمنعني أبي  ٤٦
                  .أن أتصرف في أموري بنفسي) أمي(ال يتركني أبي  ٤٧
                  .مشغول عني طوال وقته) أمي(اشعر أن أبي  ٤٨
                    ".يا أصنج " بـ) أمي(يناديني أبي  ٤٩
                  .مناسباتيرتاح لوجودي معه في ال) أمي(أشعر أن أبي  ٥٠

يحب إخواني العـاديين أكثـر ممـا    ) أمي(أشعر أن أبي  ٥١
  .يحبني

                

إلى ضربي عندما يشتكي منى أحد حتى ) أمي(يسارع أبي  ٥٢
  .ولو لم أكن مخطًأ
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

يعتقد بأنني ال أسـتطيع أن أنجـز أي   )أمي(أشعر أن أبي  ٥٣
  .عمل ما بمفردي، بالرغم من قدرتي على ذلك

  
              

                  .من مشاهدة القنوات التلفزيونية التي أفضلها) أمي(يمنعني أبي  ٥٤
                  .إلي على أنني مجرد شخص يسكن معه) أمي(ينظر أبي  ٥٥
                  .بألفاظ محرجة أمام اآلخرين)  أمي(يناديني أبي  ٥٦
                  .كأني شخص غريب) أمي(يعاملني أبي  ٥٧
                  .مالبس إلخواني العاديين أكثر مني )أمي(يشتري أبي  ٥٨
                  ).أمي( أحس بخوف شديد عندما أطلب شيء ما من أبي  ٥٩

المدرسة ليعتذر لي إذا لم  أوإلى المدرس ) أمي(يذهب أبي  ٦٠
  .اكتب الواجب المنزلي

                

                  .من أن أختار أصدقائي بنفسي)  أمي(أبييمنعني   ٦١
                  .عن سبب تأخري خارج المنزل) أمي(ني أبيال يسأل  ٦٢
                  .بعيوبي دون سبب)  أمي(يذكرني أبي  ٦٣
                  .مستاء مني مهما عملت) أمي(أشعر أن أبي  ٦٤

مني أن أتنازل عـن بعـض ممتلكـاتي    )أمي(يطلب أبي   ٦٥
  .إلخواني العاديين

                

                  .عقاباً أشد من ذنبي) أمي(يعاقبني أبي  ٦٦
                  .يخاف علي من كل شيء بسبب إعاقتي) أمي(أشعر أن أبي  ٦٧
                  .لي الغذاء المناسب) أمي(ال يوفر أبي  ٦٨
                  .يعتقد بأنني مصدر إزعاج له وإلخوتي)أمي(أشعر أن أبي  ٦٩
                  .أحد إخواني علي) أمي(ال يفضل أبي  ٧٠
                  .م اآلخرينضربي أما) أمي(يتعمد أبي  ٧١
                  .أن اقطع الشارع بمفردي ألني ال أسمع) أمي(يمنعني أبي  ٧٢
                  .شيء عن أصدقائي أي) أمي(يجهل أبي  ٧٣
                  .غير راضٍ عني) أمي(أشعر أن أبي  ٧٤
                  .كما يعامل إخواني العاديين) أمي(يعاملني أبي  ٧٥
                  .ء ال استطيع القيام بهابعمل أشيا) أمي(يكلفني أبي  ٧٦

يدافع عني إذا اعتدى علي أحد الزمالء بنفس ) أمي(أبي  ٧٧
  .عمري

                

                  .سواء ذهبت إلى المدرسة أم ال) أمي(ال فرق عند أبي  ٧٨
                  .من تصرفاتي) أمي(يسخر أبي  ٧٩

إخـواني العـاديين فـي المناسـبات     )أمي(يصطحب أبي  ٨٠
  .ية دونياالجتماع
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال 
  تنطبق

                  .أخطائي بسهولة) أمي(ال يغفر لي أبي  ٨١

المدرسة بسبب تقصـيري يـذهب   / إذا عاقبني المدرس  ٨٢
  .إلى المدرسة احتجاجاً على ذلك) أمي(أبي

                

                  .كل من ينتقد سلوكي مهما كنت مخطئاً) أمي(يرفض أبي  ٨٣
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  )١٢(الملحق

  )النهائيةالصورة (أسالیب المعاملة الوالدیة مقیاس

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عزيزتي الطالبة   / عزيزي الطالب
  تحية طيبة وبعد

لي مجموعة من العبارات تهدف إلى التعرف على الطريقة أو األسلوب الذي يعاملك به والداك، فيما ي
وجد أربع بدائل لالستجابة، خاصة برأيك في معاملة أبيك لك وأيضاً أمام نفس عبارة توأمام كل 

ءة لالستجابة، خاصة برأيك في معاملة أمك لك، والمطلوب منك قرا أخرى توجد أربع بدائل العبارة
 ،بعناية ودقة، وأن تحدد مدى انطباق كل عبارة على معاملة أبيك وأمك لك كل على حدةعبارة كل 

أمام كل عبارة، مرة تحت اإلجابة التي تختارها في معاملة األب ومرة ) √( وذلك بوضع إشارة 
  .واليك المثال التالي لتوضيح ذلك. أخرى تحت اإلجابة التي تختارها في معاملة األم

 الباحث يثقواحدة دون إجابة، وعبارة كد أنه ال توجد إجابة خاطئة وأخرى صحيحة، وال تترك تأ
أن تكون إجاباتك صريحة وأمينة ألنها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليها  ب

  .أحد سوى الباحث
  ويقدر الباحث جهدكم وتعاونكم معه                      

  .ولكم جزيل الشكر والتقدير                                               
                                                     

  ارةـــــــــــــــــــعبال  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

 تنطبق
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا 

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

        √      √    .من البيت) أمي(يطردني أبي  ١

  √          √      .بدون سبب) أمي(يضربني أبي  ٢

  الجمهورية اليمنية
  جامعة تعز

  نيابة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم التربية الخاصة

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  یانًا أح

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

                  .يعتبرني عبء عليه) أمي(أشعر أن أبي  ١
                  .يهتم بمشاكل إخواني أكثر من االهتمام بمشاكلي)  أمي(أشعر أن أبي  ٢
                  .مطالبي بالثورة والهيجان) أمي(يواجه أبي  ٣

٤  
واجباتي المدرسية خوفاً من عقاب المدرس ) أمي(ينجز أبي

                  .لي، على الرغم من قدرتي على إنجازها

                  .رأيه علي) أمي(أبييفرض   ٥
                  .هدية عندما أنجح في دراستي) أمي(ال يعطيني أبي  ٦
                  .يعتبرني شخصاً عاجز) أمي(أشعر أن أبي  ٧
                  .عني ألنني ال أسمع) أمي(يبتعد أبي  ٨

٩  
ـ  ) أمـي (يعطي أبي واني عنـدما ينجحـون وال   هديـة إلخ

                  .إذا نجحت.يعطيني

                  .بدون سبب) أمي(يضربني أبي  ١٠
                  .مكروه أومن تعرضي ألي خطر ) أمي(يخاف أبي  ١١
                  .من الجلوس مع أصدقائي) أمي(يمنعني أبي  ١٢
                  .ما أحتاجه من أدوات مدرسية) أمي(ال يعطيني أبي  ١٣
                  .انتباه اآلخرين إلى إعاقتي) أمي(بييثير أ  ١٤
                  .من البيت) أمي(يطردني أبي  ١٥
                  ).أمي(أشعر أنني مظلوم من بين إخواني عند أبي  ١٦
                  .إذا لم أفهم ما يقصده) أمي(يغضب أبي  ١٧

١٨  
أنني غير قادر على الدفاع عن نفسي مـن  ) أمي(يرى أبي

                  .عدوان اآلخرين

                  .أن أناقشه في أوامره) أمي(يمنعني أبي  ١٩
                  .دون عالج  عندما أكون مريضاَ) أمي(يتركني أبي  ٢٠
                  .من شأني وقدراتي ألنني معاق) أمي(يقلل أبي  ٢١
                  .الشكوى مني) أمي(يكرر أبي  ٢٢

٢٣  
 ضدي عندما أتشاجر مع إخواني ولو كانوا)أمي(يقف أبي 
                  .على خطأ

                  .إذا لم أنفذ أوامره) أمي(يشتمني أبي  ٢٤
                  .إن تأخرت لحظات في الشارع) أمي(يقلق أبي  ٢٥
                  .رغباتي المشروعة) أمي(يعارض أبي  ٢٦
                  .نصائح أحتاجها في حياتي) أمي(أبيال يقدم لي   ٢٧
                  .يين بشكل يشعرني بالعجزقدراتي بقدرات العاد) أمي(يقارن أبي  ٢٨
                  .إحضار األشياء التي اطلبها منه) أمي(يتناسى أبي  ٢٩
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  یانًا أح

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

                  .أكثر مني) أمي(اشعر أن إخواني أقرب إلى أبي  ٣٠
                  .نظرات نحوي تشعرني بالرعب) أمي(يوجه أبي  ٣١

٣٢  
أن أذهب إلى المدرسة بمفردي بـالرغم  ) أمي(يمنعني أبي

  .قربها من المنزلمن 
                

                  .من الخروج مع زمالئي في الرحالت المدرسية) أمي(يمنعني أبي  ٣٣
                  .ما هو صحيح وما هو خطأ) أمي(ال يعلمني أبي  ٣٤
                  .يعتقد بأنني غير صالح للزواج بسبب إعاقتي)أمي(أشعر أن أبي  ٣٥
                  .يست ذات أهميةيعتقد بأن أفكاري ل) أمي(أشعر أن أبي  ٣٦
                  .مصروف إلخواني العاديين أكثر مما يعطيني) أمي(يعطي أبي  ٣٧
                  .إذا أضعت أشيائي الخاصة) أمي(يضربني أبي  ٣٨
                  .على أكل كميات من الطعام أكثر مما أحتاج) أمي(يجبرني أبي  ٣٩
                  .طيعهاقواعد وقوانين صارمة ال بد أن أ)أمي(يضع أبي   ٤٠
                  .بمتابعة الفحوصات الطبية ألذني) أمي(ال يهتم أبي  ٤١
                  .عمل أقدم عليه بسبب إعاقتي أيفشلي في ) أمي(يتوقع أبي  ٤٢
                  ).أمي(أشعر بأني فرداً لست مرغوباً به عند أبي  ٤٣
                  .عن أشياء أعملها ال يعاقب إخواني عليها) أمي(يعاقبني أبي  ٤٤
                  .ألبسط األشياء) أمي(يوبخني أبي  ٤٥
                  .شيء خوفاً على أيمن الخروج لشراء ) أمي(يمنعني أبي  ٤٦
                  .أن أتصرف في أموري بنفسي) أمي(ال يتركني أبي  ٤٧
                  .مشغول عني طوال وقته) أمي(اشعر أن أبي  ٤٨
                    ."يا أصنج " بـ) أمي(يناديني أبي  ٤٩

٥٠  
إلى ضربي عندما يشتكي منى أحد حتـى  ) أمي(يسارع أبي

                  .ولو لم أكن مخطًأ

٥١  
يعتقد بأنني ال أستطيع أن أنجز أي عمل )أمي(أشعر أن أبي

                  .ما بمفردي، بالرغم من قدرتي على ذلك

                  .من مشاهدة القنوات التلفزيونية التي أفضلها) أمي(يمنعني أبي  ٥٢
                  .إلي على أنني مجرد شخص يسكن معه) أمي(ينظر أبي  ٥٣
                  .بألفاظ محرجة أمام اآلخرين)  أمي(يناديني أبي  ٥٤
                  .كأني شخص غريب) أمي(يعاملني أبي  ٥٥
                  .مالبس إلخواني العاديين أكثر مني) أمي(يشتري أبي  ٥٦
                  ).أمي( يء ما من أبيأحس بخوف شديد عندما أطلب ش  ٥٧

٥٨  
المدرسة ليعتذر لي إذا لم  أوإلى المدرس ) أمي(يذهب أبي

  .اكتب الواجب المنزلي
                

                  .من أن أختار أصدقائي بنفسي)  أمي(أبييمنعني   ٥٩
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  ارةـــــــــــــــــــالعب  م
  الرأي في معاملة األم  الرأي في معاملة األب

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  أحیانًا

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

تنطبق 
  دائمًا

تنطبق 
  یانًا أح

تنطبق 
  نادرًا

ال  
  تنطبق

                  .بعيوبي دون سبب)  أمي(يذكرني أبي  ٦٠
                  .ملتمستاء مني مهما ع) أمي(أشعر أن أبي  ٦١

٦٢  
مني أن أتنازل عن بعض ممتلكاتي إلخواني )أمي(يطلب أبي 

                  .العاديين

                  .عقاباً أشد من ذنبي) أمي(يعاقبني أبي  ٦٣
                  .يخاف علي من كل شيء بسبب إعاقتي) أمي(أشعر أن أبي  ٦٤
                  .لي الغذاء المناسب) أمي(ال يوفر أبي  ٦٥
                  .يعتقد بأنني مصدر إزعاج له وإلخوتي) أمي(أن أبيأشعر   ٦٦
                  .أن اقطع الشارع بمفردي ألني ال أسمع) أمي(يمنعني أبي  ٦٧
                  .غير راضٍ عني) أمي(أشعر أن أبي  ٦٨
                  .سواء ذهبت إلى المدرسة أم ال) أمي(ال فرق عند أبي  ٦٩
                  .من تصرفاتي) أمي(يسخر أبي  ٧٠

٧١  
إخـواني العـاديين فـي المناسـبات     )أمـي (يصطحب أبي

                  .االجتماعية دوني

                  .أخطائي بسهولة) أمي(ال يغفر لي أبي  ٧٢

٧٣  
المدرسة بسـبب تقصـيري يـذهب    / إذا عاقبني المدرس

  .إلى المدرسة احتجاجاً على ذلك) أمي(أبي
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The Relationship between Psychological Alienation and Parental 

Treatment Styles among Hearing Impaired Students in Secondary 

Stage  

 Research Aims: 

 The current research aims to: 

1- Measure each of the Psychological Alienation and Parental Treatment 

Styles as Hearing Impaired Students perceive it.   

2- Knowing the relationship between the Psychological Alienation and the 

Parental Treatment Styles, the contribution of the Parental Treatment Styles 

in the prediction of Psychological Alienation.    

3- Knowing the differences in the Parental Treatment Styles and Psychological 

Alienation among Hearing Impaired Students, according to the variables of 

(governorate, sex, age) among Hearing Impaired Students and type of Hearing 

Impairment.                                                                                                                

Research Sample: 

Researcher selected (145) students from four (out of six) Yemeni 

governorates and these are: Amanat Al-Asimah, Taiz, Aden and Hodeidah. The 

students were representing three Hearing Impaired Classes in Secondary 

Stage were selected randomly to par cipate in this research. (18) Students 

out of (145) Students did not participate because the conditions of the sample 

choice were not applicable to them, and that would leave (126) students 

distributed into (71) males and (55) females. Then researcher applied 

research tools on them.                                         

٢٤٥ 
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      Research Tools: 

Researcher used the following tools: 

1-The scale of the Psychological Alienation which prepared by: Shadi Abu Al-

Soaud (2004).                                                                                                             

2- A questionnaire of parental treatment styles as Hearing Impaired sons 

perceive it. prepared by Researcher.                                                                                         

Statistical Means: 

For achieving research hypotheses, Researcher used the following statistical 

means: 

- T-Test for one Sample, Pearson Correlation, Analysis of Standard Multiple 

Regression and Four Way Anova.  -  

Research Findings: 

Research concludes the following: 

1- The Parents follow positive ways in treating their Hearing Impaired Sons 

from the students of the Secondary Stage.                                                                      

2- Hearing Impaired students never suffer from the feeling of the 

Psychological   Alienation. 

3- There is a significant correlation between the total degree for the 

questionnaire of the Parental Treatment Styles ( Father – Mother) and the 

total degree of the scale of the Psychological Alienation.                                                                       

4- The Parents treatment (Father – Mother) contributes in the prediction of 

the psychological alienation among the Hearing Impaired Students.                            

٢٤٦ 
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5- There is a significant statistical differences in Psychological Alienation 

between Hearing Impaired Students according to the variables of the 

governorate, so that, Hearing Impaired Students in Hodeidah governorate 

were alienationally higher than their Peers in the rest of governorates 

whereas these differences never approve in the variables of age when losing 

hearing, sex, type of Hearing Impairment. It is also approved that there is no 

interaction in the Psychological Alienation according to the variables 

mentioned before.                                           

6- There is a significant statistical differences in Parental Treatment Styles 
(Father- Mother) for Hearing Impaired Sons according to governorate 
variable, so that, Hearing Impaired Students in Hodeidah governorate were 
more exhibited for negative treatment styles from parents (Father- Mother) 
but no differences approved according to sex variable due to the female. 
Results also approved that there is no interaction according to the variable of 
age when losing hearing on both (Father – Mother). It is approved that there 
is an interaction according to the type of Hearing Impairment on father 
whereas it is not approved on mother.       

     The findings also approved that there is an interaction between the 
variables of (governorate, sex) on both (Father – Mother) and there is an 
interaction between the variables of (governorate, type of Hearing 
Impairment) on father only.              There is also an interaction between the 
variables of (governorate, sex, age) when losing hearing and type of Hearing 
Impairment on the variables on both (Father – Mother).                                                                                               
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