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 Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the parents Attitudes toward their deaf 

sons behavior , the sample of this study consists of 141 parents (73 Mothers and 68 
Fathers) from the origion population 200 of parents, who have deaf children learning in 
Gaza Centers .  To test the hypotheses, the researchers used several statistical styles, chi 

user
New Stamp
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square (goodness of fit test), pearson correlation coefficient, T-test, one-way-Anova, and 
Scheffee test, the results indicate that :  

1- There exist twenty six positive Attitude Items of parents toward their deaf sons 
behavior and ten negative attitude items  , and fourth identity attitude items are not 

declared. 
2- There exists negative relationship between total negative attitude items of parents 

toward their deaf sons behavior and their deaf sons achievement. 
3- No significant differences in the mean of negative attitude items between mothers and 

fathers toward their deaf sons behavior. 
4- No significant differences in the mean of negative attitude parents toward their deaf 

sons behavior refer to : family number or finance. 

 ملخص البحث 
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على نوعية اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك ابنائهم               

 أبا وأما لديهم أطفال صم في مراكز تأهيل         141الصم بمدينة غزة ، حيث تكونت عينة البحث من          

والختبار . ا   أبا وأم  200الصم المنتشرة بمدينة غزة ، وذلك من مجمتع أصلي عدد أفراده              

فــروض البحث استعان الباحثان بعده اساليب احصائية وهي ، مربع كاي ، معامل ارتباط                

 :بيرسون ، اخبتار ت ، تحليل التباين االحادي ، اختبار شيفيه ، ودلت نتائج البحث على ما يلي 

مور نحو توجد  هناك ستة وعشرون فقرة من فقرات المقياس تمثل اتجاهات ايجابية الولياء اال         -1

سلوك أبنائهم الصم ، بينما تمثلت االتجاهات السلبية في عشر فقرات فقط ، في حين كان                  

 ).غير واضحة ( هناك أربع فقرات محايدة 

توجد عالقة سالبة بين اتجاهات أولياء األمور السلبية نحو سلوك أبنائهم الصم وتحصيلهم                -2

 . الدراسي 

آلباء واالمهات في اتجاهاتهم السلبية نحو سلوك        ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا         -3

 .أبنائهم الصم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أولياء األمور السلبية نحو سلوك أبنائهم الصم                -4

 .تعزى إلى حجم االسرة أو الحالة المادية لها 

 :مقدمة البحث  
لبيا في قدرته على    ان فقد حاسة ما من حواس اإلنسان الخمس يؤثر تأثيرا س             

التكيف و اإلندماج فى المجتمع، و إن أشد تأثيراً يظهر عند فقد حاسة السمع التى تعتبر                 
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البوابة التى ينطلق منها الفرد إلى العالم من خالل استقبال المؤثرات الصوتية المختلفة               

لة التى تعتبر فيما بعد جوهر اإلتصال و التواصل بين أفراد المجتمع، و بفقد و سي                  

اإلتصال لدى الفرد األصم فإنه يجد نفسه فى معزل عن مجتمعه و غير قادر على التفاعل                

والمشاركة لقضاء حاجاته ومتطلباته الخاصة، وأنه اليستطيع أن يؤدي دوره الريادي في            

بناء المجتمع كالعاديين، إال أن هذا النوع من اإلعاقة قد يكون له تأثير مباشر على سلوك                

م، إذ تعمل هذه اإلعاقة كمعزز للتفاعل اإليجابي مع أفراد المجتمع، وأكثر             األطفال الص 

 إلى أن   )Groce )1انفتاحاُ من العاديين لالندماج مع اآلخرين، حيث أشارت جروس            

األطفال الصم يكونون أكثر حرصاً على اتباع أساليب الوقاية الذاتية والجسمية من                

تفاعل مع أفراد المجتمع، وذلك إلثبات ذاتهم وإبراز        العاديين، كما أن لديهم رغبة جامحة لل      

  إال أن هناك بعض المواقف االجتماعية قد يتعرض لها الطفل األصم تدفعه إلى               0قدراتهم

انتهاج سلوك عدائي اتجاه اآلخرين، وذلك بسبب إحساسه الزائد بالنقص ،وأنه شخص              

ون إليه أو عندما يحاول     اليستطيع  أن يفهم اآلخرين بشكل واضح وصحيح عندما يتكلم          

االتصال بهم، األمر الذي يؤدي إلى ظهورأنماط من السلوك غير السوي مع من يحيطون              

به، سواء أكان ذلك من أفراد أسرته أو جيرانه أو أقرانه من األطفال، فكل هذه التطورات                

تحث الطفل األصم على تعزيز مشاعر العداء لآلخرين، وإحساسه بالقلق وعدم الثقة               

النفس وتعرضه إلى توترات مستمرة تولد لديه صراعاً مستديماً مع من يخالطونه أو               ب

 0يتصلون به

فالعزلة الدائمة للطفل األصم عن اآلخرين وخاصة أثناء تواجده مع أفراد أسرته             

تفقده الكثير من مقومات الحياة، إذا يبقى منعزالً ومنطوياً على نفسه دون اي انتفاع من                

ئمة بين األفراد لتحقيق حاجاته ومتطلباته األساسية والالزمة للتفاعل مع            العالقات القا 

فالطفل األصم أميل من العاديين إلى االنطوائية واالنسحابية من الحياة             " اآلخرين  

ومما يؤسف له   "،  )2(" االجتماعية، كما أنه أميل إلى العزلة والهروب من تحمل المسؤولية           

ملة التي تساعده على اتخاذ القرارات وتقوده نحو التكيف          أن الطفل األصم اليلقى المعا    

الســـــوي، وإبعاده عن ممارسة النشاطات العادية التي يمارسها أقرانه من األطفال           
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إذ تؤكد العديد من نظريات التعلم الحديثة  على أن  انطواء الطفل وعدم                " 0)3(" العاديين

 يؤدي إلى تأخره عقلياً وثقافياً، وأن أي         إتاحة الفرصة له لممارسة النشاطات المرغوبة     

  األمر الذي    0 )4("خطُأ أو تشويه في الحواس يعمل على إبطاء النمو المعرفي لدى الطفل           

يجعل الطفل األصم بعيداً عن الواقع ويعيش في عالم غير الذي نحن فيه، فيجد فيه مأرباً                

التفاعل معه، فيتصور أن العالم     للعزلة بدالً من المواجهة، وهروباً من الواقع بدالً من           

اآلخر يكن له العداء ويتربص به عندما يحاول الخروج إليه، فيلجأ إلى االنطواء تارة                

 0وإلى العدوان تارة أخرى

وقد يلجأ الطفل األصم إلى الكذب أو السرقة أو غيرهما من أنماط السلوك غير                

انعزاله عن الواقع، إذ أن ذلك      السوي نتيجة لعدم إشباعه لرغباته الخاصة التي تقوضت ب        

يعتبر من الناحية السيكولوجية تعويضاً عن النقص الذي يدفعه  باستمرار إلى اللجوء إلى              

مثل هذه األفعال والتي يهاب أن يمارسها مع اآلخرين على حقيقتها بسبب افتقاره إلى                

ة أفرادها  فالطفل األصم الذي يعيش في أسر      "اإلندماج الحقيقي مع أقرانه العاديين،       

يسمعون وال يستخدمون شكالً من أشكال التخاطب المرئي، واليتعلم كيف يتحدث ، وال              

يكتسب مهارات استخدام اإلشارة ،  قد يعاني على أثر عزلته اللغوية من مشكالت حادة                

إجتماعية وفكرية ووجدانية، فالعائق هنا اليتعلق بعامل االتصال فحسب، بل أنه يرتبط              

رفة أولياء األمور بكيفية إزالة حاجز االتصال، فيتضاعف عائق الطفل            أيضاً بعدم مع  

  كما أن معاملة أفراد المجتمع للطفل األصم وخاصة أفراد أسرته بالشفقة              0)5(" ويتفاقم  

الزائدة، وتميزه عن غيره من إخوته في األسرة تجعله يحس بأنه إنسان غير مكتمل، وأنه               

مارسة النشاطات المطلوبة منه، مما يولد لديه إحجاماً        بحاجة إلى مساعدة من اآلخرين لم     

عن قبول المساعدة الخارجية، وقد يقف موقفاً عدائياً عندما يحاول اآلخرون مساعدته ومن          

هنا جاء دور األسرة في تعديل سلوك األطفال الصم ، وذلك عن طريق تعديل سلوك أفراد 

يقية في تعزيز األنشطة المرغوبة التي       إدراك اآلباء ألدوارهم الحق    "األسرة أوالًً، ثم     

 ثم محاولة تغيير نظرة المجتمع إلى أطفالهم الصم باعتبارهم           )6(" يمارسها أطفالهم الصم  
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أطفال عاديين قادرين على االلتحاق بالمهن المختلفة وكسب العيش كما يمارس العاديون             

 0ذلك

 اتجاه اآلخرين   ومن هنا جاءت أهمية األسرة في تنشئة الطفل األصم وتحسين           

نحوه ، وخاصة اتجاه األدوار التي يمكن أن يمارسها كل من األباء واألمهات إلعداد                

أبنائهم الصم للحياة، بحيث اليكون هناك حواجز بين الطفل األصم والمجتمع الذي يعيش              

فيه، وهذا بطبيعة  الحال يتطلب من اآلباء واألمهات االتصال الدائم مع مراكز إعداد                

تفهم كيفية التعامل مع أطفالهم وكيفية التفاهم واالتصال معهم حتى ال يلجأ الطفل              الصم ل 

إلى انتهاج نمط سلوكي عدائي مثل الصراخ أو كسر بعض أواني المنزل أو ضرب                  

الخ، تعويضاً عن عدم فهم اآلخرين له أو عدم فهمه لآلخرين، األمر الذي يولد               .... أخيه

سلبية نحو سلوك أبنائهم الصم، مما يزيد من تفاقم المشكلة          لدى اآلباء واألمهات اتجاهات     

 0وزيادة حدتها

و خالصة القول أن هذا البحث سيسعى لمعالجة جانب هام من جوانب التربية               

لقد وجد الباحثان من    .الخاصة فى مجال الصمم و الذى يطرح ألول مرة فى فلسطين              

شكلة ما فى العالقات التى تربط       خالل احتكاكهما المباشر بالصم و ذويهم ان هناك م          

األبناء الصم باألباء و األمهات ، وأنه يبدو أن هناك بعض األتجاهات السلبية لألباء نحو                

سلوك أبنائهم الصم مما دفع الباحثين للقيام بهذه الدراسة امال منهما فى المساهمة بمعالجة              

 .  هذه المشكلة

 :مشكلة البحث 
 :ؤال الرئيس التاليتتحدد مشكلة البحث بطرح الس 

 ما حقيقة اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم بمدينة غزة؟ 

 :أسئلة البحث 
وينقسم السؤال الرئيس السابق الى االسئلة الفرعية التالية التي يسعى البحث               

 :لإلجابة عنها 
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المقياس ما الفقرات التي تمثل اتجاهات إيجابية وتلك التي تمثل اتجاهات سلبية في                -1

 المعد لقياس اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك  أبنائهم الصم بمدينة غزة؟

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاهات السلبية ألولياء األمور نحو سلوك              -2

 أبنائهم الصم وتحصيلهم الدراسي؟

ائهم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات اآلباء السلبية نحو سلوك أبن               -3

 الصم واتجاهات األمهات السلبية نحو ذلك السلوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات السلبية ألولياء األمور نحو سلوك              -4

 -:أبنائهم الصم تعزى إلى المتغيرين المستقلين التاليين

 ) كبيرة جداً- كبيرة -أسرة عادية (حجم األسرة      * 

 ) جيدة- متوسطة -سيئة   (الحالة المادية        * 

 :أهمية البحث 
 :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية 

بناء أداة لقياس اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم بمدينة غزة ، وتطبيقها               -1

على عينة إستطالعية إليجاد معاملي الصدق والثبات، وذلك من أجل استخدامه في              

 0سطينيةدراسات أخرى في البيئة الفل

تحسين االتجاهات السلبية ألولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم وتعزيز االتجاهات             -2

اإليجابية نحوهم، إذ أن االتجاهات ا لسلبية قد تزيد من تكرار أنماط السلوك غير                 

المرغوب فيه لدى األطفال الصم، ولهذا فإن تعديل مثل هذه االتجاهات قد يكون له أثر              

  وعدم اإلحساس    0األصم واندماجه مع أفراد األسرة والمجتمع      في تكييف الطفل    

بالكآبة عند التلفظ بكلمة أصم أو معاق سمعياً، بحيث التؤثر تلك الكلمة على مسار                

 0العائلة  أو سلوك الطفل األصم

مساعدة أولياء األمور على اكتساب خبرات تربوية تتعلق بأسس ومبادىء التعامل مع             -3

المشاركة في معالجة سلوكهم وتعديلة، وذلك في ضوء برنامج          األطفال الصم، بغية    

محدد له أهدافه ومكوناته يهتم بطرق وأساليب معاملة الوالدين إلبنائهم الصم وكيفية             
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  وهذا بطبيعة    0التصرف معهم إذا الحظوا أنماطاً من السلوك غير المرغوب فيه            

أولياء األمور بحيث تكون    الحال يتم على أساس التعاون المشترك بين مدارس الصم و         

 0عمليات المتابعة لألطفال الصم في البيت والمدرسة

 :محددات البحث 
اقتصر البحث الحالي على اتجاهات أولياء األمور الذين لديهم أطفال صم بمراكز             

تأهيل الصم بمدينة غزة فقط، كما أنه تم تحديد المتغيرات الموضحة في أسئلة البحث دون               

 0ر أي متغيرات أخرىاألخذ باالعتبا

 :مصطلحات البحث 
يقصد به تقييم محبب أو غير محبب لشيء ما أو لسلوك فرد أو مجموعة من                 : االتجاه

 و التعريف اإلجرائى لإلتجاه فى هذا البحث هو استجابات أولياء األمور              0 )7(األفراد  

 .االيجابية و السلبية و المحايدة نحو سلوك أبنائهم الصم 

هم األطفال الذين يعانون من فقد فى السمع نتيجة لتضرر العصب السمعى            : األطفال الصم 

 ،  dB 70-40 ،متوسطة من    dB 40- 25خفيفة من (أو القناة السمعية بدرجات متفاوتة    

ناتجة عن أسباب وراثية و      ) .  dB 110 - 90، عميقة من    dB 90-70شديدة من 

و بعد اكتساب اللغة، وفي الحالتين      وقد يكون الصمم  قبل اكتساب اللغة أ       . " أخرى بيئية 

 0)8(" يحتاجون إلى مساعدة خاصة في السمع والنطق واللغة والتعلم

 :الدراسات السابقة 
 -:يمكن تلخيص الدراسات السابقة المتعلقة  بموضوع البحث كما يلي 

 على عينة من    )meadow and Others )9 في دراسة أجراها ميادو وآخرون          -1

 أماً  20 أماً  صماء ولديهن أطفال صم، و        20( أما   40ات  بلغت    األمهات األمريكي 

وذلك للتعرف على أثر الصمم على تفاعل األمهات مع         ) صماء ولديهن أطفال عاديون   

أطفال عاديين، حيث قام الباحث بدراسة طولية للتعرف على حاالت الصمم لدى               

لصم اللواتي يرين أطفاالً األمهات وكيفية حدوثه، إذ تبين من هذه الدراسة أن األمهات ا     

  0صما يتفاعلن معهم بإيجابية أكثر من األمهات الصم اللواتي يرين أطفاالً عاديين             
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وهذا بطبيعة الحال يكشف عن إمكانية تبني بعض األزواج الصم لألطفال الصم من              

مؤسسات خاصة، وعدم إمكانية تبني أطفال صم ألزواج عاديين، إذ أن ذلك يؤدي إلى              

تجاهات سلبية نحو سلوك األطفال الصم، األمر الذي ينشأ عنه حدوث مشكالت            تكوين ا 

غير (تكيف لدى األطفال الصم هذا من ناحية، وتكون خبرات سلبية لألسر العادية               

حول سلوك األصم من ناحية ثانية، ولهذا فإن الباحث يوصي بتجنب تبني             ) الصماء

 0األطفال الصم في حالة وجود زوجين عاديين

 إلى معرفة بعض المفاهيم االجتماعية عن       )Cambra) 10نما هدفت دراسة كامبرا      بي -2

األطفال الصم، حيث تلعب مثل تلك المفاهيم دوراً هاماً في تطوير مفهوم الذات لدى               

األطفـــال الصم، األمر الذي يزيد او يقلل من فرص التفاعل األصم مع البيئة               

اء أكان شديداً أو عميقاً فله تأثير هام أيضاً         المحيطة به ، فضالً عن نوعية الصمم سو       

  ولتحقيق أهداف هذه     0في عمليات المشاركة والتفاعل مع عناصر البيئة ومكوناتها        

الدراسة أعد الباحث مقياساً لقياس اتجاهات األفراد نحو اإلعاقة السمعية ، إذ أن                

األولى تمثل  ) اً فرد 222عدد أفراد العينة    (الباحث قسم عينة البحث إلى مجموعتين        

األشخاص المعاقين سمعياً ، واألخرى تمثل األشخاص العاديين، فدلت نتائج البحث             

على أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مفهوم الذات وبعض عناصر              

 0الشخصية لصالح األشخاص العاديين

دمات االجتماعية التي     تناولت الجوانب العقلية والخ     )Stika )11 إال أن دراسة ستيكا      -3

تؤثر بصورة مباشرة على التكيف النفسي واإلجتماعي للصم ، فأشارت إلى أن                

األطفال الصم يكونون أكثر عرضة من أقرانهم العاديين لخطر التكيف النفسي               

واالجتماعي إذا لم يتلقوا مساعدات وخدمات خاصة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة             

مل آلراء أولياء أمور األطفال المعاقين سمعياً          قامت الباحثة بإجراء مسح شا      

ومدرسيهم، وذلك للتعرف على طبيعة المساعدات والخدمات المقدمة لألطفال الصم           

ومدى مالئمة تلك المساعدات والخدمات لتدعيم الصحة العقلية داخل مدارس الصم             
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 والمجتمع ، ودلت نتائج البحث على أن هناك مشكالت تتعلق بالتكيف النفسي               

 0واالجتماعي لألطفال الصم كما يراها اآلباء والمدرسين

 إلى التعرف على االتجاه نحو دور       )Goodman )12 في حين سعت دراسة جودمان       -4

أولياء أمور األطفال المعاقين سمعياً وأثره في تحسين عمليات التفاعل وتهيئتها               

تلفة، ولهذا الغرض   لألطفال الصم لالختالط بأفراد المجتمع والتكيف مع الظروف المخ        

 موظفاً في مراكز لألطفال الصم، كما أنه استخدم         142 أباً وأماً،    168استطلع الباحث   

أسلوب التحليل العاملي في استخراج نتائج  البحث والتي أوضحت أن األسلوب               

التقليدي  لآلباء واألمهات هو التزام الصمت والسكوت عند إتيان الموظفين                

 دون أن يكون هناك أي نوع من التدخل أو إعطاء اآلراء             المتخصصين إلى المنزل،  

حول طبيعة أطفالهم وأنماط سلوكهم، إذ أن هذا األسلوب التقليدي كان له أثر في إقالل               

 0حاالت التفاعل لألطفال الصم مع أفراد المجتمع، وتهيئة الطفل للعزلة واالنطواء

دراسة أثر الحوار الذي يدور      هدفت إلى    )Turnbull )13 وفي دراسة أجراها تيرنبول      -5

بين اآلباء الذين لديهم أطفال معاقون ومدرسيهم والمنشور في المجالت التي تتعلق              

بهذا الجانب على تحسين العالقة والتواصل بين البيت ومراكز المعاقين بمدينة كانسنس            

Kansas              بالواليات المتحدة األمريكية، وفائدة ذلك على األطفال المعاقين، حيث  

إستخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون للوصول إلى نتائج البحث، ودلت هذه النتائج            

على أن الحوار كان مفيداً  لألطفال المعاقين في تحسين سلوكهم وتفاعلهم مع أفراد                

  كما أنه اتضح من خالل عملية التحليل أن معظم الجمل أو العبارات التي                0المجتمع

ى اآلراء الخاصة والحقائق الشخصية ، بينما المعلمون        استخدمها اآلباء كانت تركز عل    

كانوا يركزون على الموضوعات التي تتعلق بتقويم األوضاع القائمة لألطفال المعاقين           

وتحسين أوضاعهم االجتماعية وحل مشكالتهم عن طريق توظيف لغة اإلشارة التي            

 0تعبر عن ذاتهم وتواصلهم مع اآلخرين

 :بقة تعليق على الدراسات السا
 :تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي  
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 تعتبر الدراسة الحالية الوحيدة التي أجريت على األطفال الفلسطينيين بمدينة غزة، إذ             -1

تتعلق باتجاهات أولياء األمور    ) حسب علم الباحثين  (أنه لم يتم العثور على أي دراسة        

قد يرجع ذلك إلى قلة إهتمام الباحثين         نحو سلوك  أبنائهم الصم بمدينة غزة، و         

إذ أن تركيزهم ينصب على التربية      ) مجال التربية الخاصة  (التربويين  بهذا المجال     

المدرسية لألطفال العاديين وإهمال األطفال المعاقين بصفة عامة ، على الرغم من أن             

لتطويرها مراكز اإلعاقة السمعية والبصرية والجسمية أو غيرها تتطلب جهود مكثفة            

 0وتحسين خدماتها ألطفالنا المعاقين

 تناولت الدراسة الحالية بعض المتغيرات المستقلة والتي يتوقع تأثيرها على اتجاهات             -2

، )الحالة المادية لألسرة  (أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم، ومن هذه المتغيرات           

ي الدراسات السابقة، إذ أنها  وهذا مالم يالحظه الباحثان ف 0وغيرها) عدد أفراد األسرة  (

تناسب تماماً هذين المتغيرين ، بل أنها ركزت فقط على اتجاهات أولياء األمور نحو               

عمليات التفاعل والتكيف النفسي وأثره على األطفال الصم من حيث قدرتهم على               

 0اإلندماج مع اآلخرين

 الطريقة واإلجراءات
  إعداد مقياس االتجاهات-أ

جاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم فإنه تم إتباع             لبناء مقياس ات   

 :الخطوات التالية

االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد بعض فقرات المقياس الحالي،وخاصة فيما             -1

يتعلق بسلوك األطفال المعاقين سمعياً، وصياغة فقرات المقياس بطريقة تعبر عن             

 0موضوع االتجاه

 فقرة، وهي تمثل في مجموعها اتجاهات       45ه المبدئية من    تكون المقياس في صورت    -2

أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم بمدينة غزة، حيث تم عرض هذه الفقرات على              

بعض المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس وبعض المدرسين في مراكز اإلعاقة            

 0 فقرات في ضوء أراء المحكمين5السمعية بغزة ، إذ أنه تم حذف 
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 فقرة تمثل في مجموعها اتجاهات      40أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من         -3

لإلجابة عن  ) نعم،ال(أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم، كما أنه تم تحديد نقطتين            

) ال(صفرا ، واإلجابة بـ     ) نعم(كل فقرة من فقرات المقياس حيث أعطيت اإلجابة بـ          

 0ح إذا كانت الفقرة سلبيةدرجة واحدة فقط، والعكس صحي

 : صدق المقياس -ب
باالضافة الى صدق المحكمين الموضح أعاله ، فإنه تم إيجاد صدق المقياس               

الحالي بطريقة إحصائية ، إذ أنه تم استخراج الصدق العاملي لكل فقرة من فقرات                  

رجة  فردا من أفراد عينة البحث ، وذلك من أجل إيجاد د            46المقياس بعد تطبيقه على     

 .ذلك ) 1(تشبعاتها بالعامل األول ، ويبين الجدول رقم 

 )1(جدول رقم 

 )العام(تشبع كل فقرة من فقرات مقياس االتجاهات بالعامل األول 
درجة    

 التشبع
 رقم
  الفقرة

درجة    
 التشبع

 رقم
  الفقرة

درجة 
 التشبع

 رقم 
 الفقرة

درجة 
 التشبع

 رقم
الفقرة 

0.766 31 0.710 21 0.690 11 0.644 1 
0.682 32 0.676 22 0.761 12 0.650 2 
0.629 33 0.679 23 0.683 13 0.732 3 
0.706 34 0.659 24 0.624 14 0.725 4 
0.727 35 0.735 25 0.694 15 0.733 5 
0.722 36 0.608 26 0.757 16 0.732 6 
0.630 37 0.641 27 0.625 17 0.802 7 
0.584 38 0.695 28 0.728 18 0.710 8 
0.765 39 0.660 29 0.724 19 0.656 9 
0.738 40 0.774 30 0.746 20 0.678 10 

أن جميع تشبعات فقرات المقياس مرتفعة،      ) 1(كما هو واضح من الجدول رقم        

 ، وهذا يشير إلى أن المقياس الحالي على         0.01وأنها دالة إحصائيا عند مستوى أقل من        

 0مستوى عال من المصداقية

  ثبات المقياس-جـ
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قرات إليجاد معامل ثبات المقياس، فإنه تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لف             

المقياس، حيث تم تقسيم فقرات المقياس إلى جزئين األول يمثل الفقرات الزوجية، والثاني             

يمثل الفقرات الفردية ، ثم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين جزئي المقياس، وبعد ذلك                

استخدام معادلة سيبرمان براون المعدلة لطول فقرات المقياس، حيث كانت قيمة معامل             

 وهي قيمة جيدة تؤكد على صالحية استخدام        0.892بهذه الطريقة تساوي    ثبات المقياس   

 0هذا المقياس بطمأنينة في هذه الدراسة

  عينة البحث-د
أباً وأماً، وذلك من مجتمع إجمالي عدد       ) 141(تكونت عينة البحث الحالي من       

ز الصمم بمدينة   أباً وأماً، وهم أولياء األمور الذين لديهم أبناء صم في مراك          ) 200(أفراده  

من المجتمع اإلجمالي للدراسة الحالية،      % 71غزة، وتمثل عينة البحث نسبة مقدارها        

حيث تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية عن طريق تحديد أسماء األطفال الصم في               

مراكز الصم بمدينة غزة، ثم  إرسال االستبانات إلى أولياء أمورهم مع تحديد نوعية                 

 استبانات تتعلق   5رات االستبانة لغرض الدراسة الحالية، حيث استبعدت         المجيب عن فق  

باألمهات نظراً لعدم ملء البيانات الخاصة بالبحث أو اإلجابة عن بعض فقرات المقياس              

أفراد عينة البحث موزعين على متغيراته       ) 2(بوضع إشارتين، ويبين الجدول رقم       

 -:المستقلة كما يلي

 )2(جدول رقم 

 د عينة البحث موزعين طبقاً للمتغيرات المستقلة عدد أفرا
الحالة            سيئة   متوسطة جيدة 

 المادية
األمها اآلباء المجموع

 ت
األمها اآلباء

 ت
األمها اآلباء

 ت
 أفراد األسرة

 عادية 5 4 10 6 3 4 32
 كبيرة 8 6 13 12 6 9 54
 كبيرة جداً 7 12 11 9 10 6 55

 المجموع 20 22 34 27 19 19    141
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  42 61 38 أبا وأما
 :إجراءات البحث . هـ

 :تضمن البحث الحالي االجراءات التالية  

إعداد وبناء استبانة تتناول اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك ابنائهم الصم بمدينة غزة              -1

 .، حيث تم إيجاد صدق وثبات تلك األداة 

 أبا وأما وذلك من أجل      141 ، حيث بلغت     تطبيق أداة البحث على العينة المحددة أعاله       -2

 .دراسة متغيرات البحث الموضحة في فروضه 

 .تحليل النتائج وتفسيرها ، ووضع التوصيات في ضوء تلك النتائج  -3

 : المعالجة اإلحصائية -و
 :لقد تم االستعانة باألساليب اإلحصائية التالية في استخراج نتائج البحث الحالي 

أو ) نعم(بات أفراد عينة البحث  لكل نقطة من نقاط اإلستجابة           حساب التكرار الستجا   -1

  وذلك من أجل     Goodness of fit Test 0، ثم استخدام اختبار حسن المطابقة       )ال(

التعرف على الفقرات التي تمثل اتجاهات إيجابية وتلك التي تمثل اتجاهات سلبية أو              

 0محايدة

وعية العالقة بين اتجاهات أولياء       للتعرف على ن   Pearsonمعامل ارتباط بيرسون     -2

 0األمور نحو سلوك أبنائهم الصم وتحصيلهم الدراسي

 للتعرف على داللة الفروق بين اتجاهات اآلباء نحو سلوك أبنائهم           T- testاختبار ت    -3

 0الصم واتجاهات األمهات نحو ذلك السلوك

الفروق  وذلك للتعرف على داللة       One - way - Anovaتحليل التباين األحادي     -4

 - متوسطة   -سيئة  ( الحالة المادية    -ألفراد عينة البحث طبقاً للمتغيرين المستقلين        

 ).عادية، كبيرة، كبيرة جداً(وحجم  األسرة ) جيدة

 . للتعرف على داللة الفروق بين المجموعات الثنائية Scheffeeاختبار شيفيه  -5

 نتائج البحث ومناقشتها
  :إجابة السؤال األول 
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ما الفقرات التي تمثل اتجاهات إيجابية وتلك التي        " السؤال على ما يلي   ينص هذا    

تمثل اتجاهات  سلبية في المقياس المعد لقياس اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم               

ولإلجابة عن هذا السؤال، فإنه تم استخدام اختبار حسن المطابقة           " الصم بمدينة غزة ؟     

 اتجاهات ايجابية وتلك التي تمثل اتجاهات سلبية، وبيبن         للتعرف على الفقرات التي تمثل    

 .ذلك) 3(الجدول رقم 

 )3(جدول رقم 

 االتجاهات اإليجابية والسلبية والمحايدة ألولياء األمور نحو

  سلوك أبنائهم الصم

    التكرار     2قيمة كا البيان

 نعم       ال

رقم               الفقرات

 الفقرة

شعرت بغضب عندما عرفت بأن       109 32 42.05 اتجاه سلبي

 طفلي أصم

1 

اتجاه 

 إيجابي

تقبلت إعاقة طفلي بعد فترة قصيرة       121 20 72.35

 من إكتشافها

2 

اتجاه 

 إيجابي

أجد صعوبة في االتصال مع طفلي        47 94 15.67

 األصم

3 

اتجاه 

 إيجابي

أرى بأن طفلي األصم أكثر ذكاءا        124 17 81.20

 من العاديين

4 

أعتقد أن العالج  اليجدي نفعاً في         94 47 15.67 اتجاه سلبي

 حالة طفلي األصم

5 

اتجاه 

 ايجابي

أعتقد أن طفلي األصم رغم إعاقته        100 41 24.69

 قادر على إكمال دراسته الجامعية

6 

اتجاه 

 ايجابي

في نظري قدرات طفلي األصم        86 55 6.82

 .تؤهله مهنياً 

7 

اتجاه  يس لدي وقت كافي أقضيه مع        ل 54 87 7.72 8 
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 طفلي األصم إيجابي

اتجاه 

 ايجابي

أشعر باإلحباط كلما رأيت طفلي        45 96 18.45

 األصم

9 

اتجاه 

 ايجابي

أتغاضى عن أخطاء طفلي األصم       35 106 35.75

 بسبب إعاقته

10 

اتجاه 

 ايجابي

ال أعطي طفلي األصم فرصة         37 104 31.84

 للخروج وحده مثل  إخوته العاديين

11 

اتجاه 

 ايجابي

في نظري ال يستطيع طفلي األصم        48 93 14.36

 تحمل المسؤلية

12 

اتجاه 

 ايجابي

 13 صمم طفلي  يثير قلق أفراد أسرتي 51 90 10.79

متطلبات طفلي األصم دهورت        66 75 0.574 اتجاه محايد

 الجانب المادي لألسرة

14 

اتجاه 

 إيجابي

ني األصم  نظرة المجتمع السلبية الب    18 123 78.19

 دفعتني إلى عدم االحتكاك باآلخرين

15 

اتجاه إيجابي أسعى بكل طاقتي لتغيير نظرة         120 21 69.51

 المجتمع لألصم

16 

اتجاه إيجابي إهتمامي بطفلي األصم جعلني أهمل      16 125 85.26

 أبنائي اآلخرين

17 

اتجاه إيجابي يميل طفلي األصم دائماً إلى العدوان       49 92 13.11

 ضاً عن النقص في حاسة السمععو

18 

يميل طفلي األصم إلى الصراخ        91 50 11.92 اتجاه سلبي

والعنف والتخريب أحياناً لجذب إنتباه 

 اآلخرين

19 

عندما اليجد طفلي األصم  من          65 76 0.858 اتجاه محايد 20 
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يتعامل معه أو يفهمه فإنه يميل إلى       

 االنطواء

اتجاه إيجابي د أن طفلي األصم قادر على        أعتق 112 29 48.86

 اإلبداع الفني بصورة كبيرة

21 

اتجاه 

 إيجابي

يحزنني أن أرى طفلي األصم         110 31 44.26

 معزوالً بين  إخوته

22 

أرفض التعامل مع طفلي األصم        78 63 1.59 اتجاه محايد

 باإلشارات عوضاً عن اللغة اللفظية

23 

اتجاه 

 ايجابي

 شارة لغة قومية أرى أن لغة اإل 128 13 93.79

 ينبغي  علينا تعلمها

24 

كثرة شك طفلي األصم باآلخرين        61 80 2.56 اتجاه محايد

 يشكل لي مشكلة

25 

أشعر أحياناً بأنني غير قادر على        85 56 5.97 اتجاه سلبي

 حل مشكالت طفلي األصم

26 

اتجاه 

 إيجابي

أرى أن تعلم طفلي األصم يحسن من        134 7 114.39

 خرينسلوكه مع اآل

27 

اتجاه 

 إيجابي

ال أستطيع تحديد الحاجات التي        34 107 37.79

يفضلها طفلي األصم من مأكل        

 ومشرب وملبس

28 

اتجاه 

 إيجابي

صمم طفلي يشكل عائقاً له في          46 95 17,03

 تكوين صداقات مع أقرانه العاديين

29 

اتجاه 

 إيجابي

يستبعد طفلي األصم دائماً من         32 109 42.05

 الذي يدور بين أفراد األسرةالحوار 

30 

أجد صعوبة أحياناً في التفاهم مع        84 57 5.17 اتجاه سلبي

طفلي األصم بسبب عدم وعي بلغة       

31 
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 الصم

أنزعج كثيراً عندما أجد طفلي         115 26 56.17 اتجاه سلبي

 األصم مصمماً على حاجة الأريدها

32 

 
 اتجاه سلبي

 
44.26 

  

 
31 

 
110 

 
لزائد لطفلها  أرى أن حنان األم ا      

 األصم يشجعه على المضي بأخطائه

 
33 

اتجاه 

 إيجابي

لقد ساءت عالقتي الزوجية بسبب       9 132 107.30

 وجود طفل أصم في العائلة

34 

يساورنا قلق مستديم بسبب الخوف       98 43 21.45 اتجاه سلبي

 من والدة طفل أصم

35 

اتجاه 

 إيجابي

ررة لطفلي  أعتقد بأن زيارتي المتك    131 10 103.84

األصم في المدرسة يزيد دافعيته       

 للتعلم

36 

أرى أن الطفل األصم بحاجة إلى        122 19 75.24 اتجاه سلبي

 مساعدة أكثر من األطفال العاديين

37 

اتجاه 

 إيجابي

أشجع طفلي األصم على تكوين        136 5 121.71

 عالقات ودية مع أقرانه الصم

38 

بنتي الصماء  /من زواج ابني  أمانع   109 32 42.05 اتجاه سلبي

 إبن أصم في المستقبل/ من بنت

39 

اتجاه 

 إيجابي

أعتقد بأن السماعة الطبية تساعد        105 36 33.76

 طفلي على تحسين لغته اللفظية

40 

 3.841 ≥ 0ر05 عند مستوى 2   الداللة اإلحصائية لقيمة كا

 6.635 ≥ 0.01مستوى  عند 2   الداللة اإلحصائية لقيمة كا

 فقرة من فقرات المقياس تمثل اتجاهات        26أن هناك   ) 3(يبين الجدول رقم     

 فقرات محايدة ،    4إيجابية لدى أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم ، في حين أن هناك              
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وهي تشير إلى أن اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم كانت غير واضحة                

 فقرات من مقياس االتجاه، وهذا يدل        10 تمثلت االتجاهات السلبية في      وغامضة، بينما 

على أن اتجاهات اولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم بصفة عامة كانت إيجابية وأنهم               

 0قادرون على تقبل اإلعاقة لدى أبنائهم ورضاهم على السلوك العام لهم

ة ممثلة في الفقرات المبينة     إال أن هذا اليمنع من وجود بعض االتجاهات السلبي          

، أما بالنسبة للفقرات المحايدة فهي تمثل مركزاً وسطاً بين االتجاهات           )3(في الجدول رقم    

اإليجابية والسلبية ألولياء األمور، اي أن آراء أولياء األمور قد توزعت بين القبول                

لبية التي تنم   والرفض للفقرات المحايدة، هذا على الرغم من وجود بعض االستجابات الس          

عن عدم قبول عدد البأس به من أولياء األمور لسلوك أبنائهم الصم، مما قد يدفعنا في                  

المستقبل من قبيل الوقاية التخلص من  أنماط السلوك غير المرغوب لدى أولياء األمور،               

 0قبل أن يصبح هذا السلوك صعب التعديل أو التغيير

ي اتجاهات أولياء األمور والممثلة في       كما أن الفقرات الحيادية التي ظهرت ف        

ناتجة عن التباين وعدم اإلتفاق في وجهات نظر أولياء           ) 23،25،  14،20(الفقرات  

األمور نحو تلك الفقرات، وذلك العتبارات فكرية ومادية واجتماعية نابعة من طبيعة              

الهم، وطبيعة  الوسط البيئي التي تعيش فيه األسرة، ودرجة تقبل أولياء األمور إلعاقة أطف           

متطلبات طفلي األصم دهورت الجانب المادي      ) "14(الطفل األصم نفسه،إذ أن الفقرة رقم     

عندما اليجد طفلي األصم    ) " 20(تتعلق بالجانب المادي لألسرة، بينما الفقرة رقم        " لألسرة

تتعلق بالتواصل مع اآلخرين، فالطفل     " من يتعامل معه أو يفهمه فإنه يميل إلى االنطواء         

يميل إلى االنطواء عندما اليجد من يتفاعل معه، وهذا في حقيقة األمر يتوقف على ثقافة                

 )Linderman )14أولياء األمور، إذ أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة ليندرمان            

( Youngblut، ودراسة ينجبليون    )and Bragg Tranchin)15 ودراسة ترانشن وبراغ    

وي الثقافة العالية بالصم يسهل عليهم االتصال بأبنائهم فيقل           إلى أن أولياء األمور ذ     )16

انطوائهم، والذين لديهم ثقافة محدودة نحو الصم يعجزون عن االتصال بأبنائهم فتظهر              

أرفض ) "23(انماط السلوك السلبية في سلوكهم بصورة ملحوظة، إال أن الفقرة رقم               
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تبين أن هناك إختالفا في     "  اللفظية التعامل مع طفلي األصم باإلشارات عوضاً عن اللغة       

تبني أولياء األمور للغة االتصال مع أبنائهم الصم، فمنهم من يتبنى النهج اللفظي والبعض              

النهج اإلشاري، بينما يظهر النهج اللفظي أكثر في األسر ذوي المستوى             اآلخر يتبنى   

االجتماعي المرتفع رغبة في إخفاء إعاقة أطفالهم ، ولذا فإن هذا النهج  يحمل في طياته                 

كثرة شك طفلي األصم باآلخرين يشكل      ) " 25(والفقرة رقم . في الغالب عدم تقبل اإلعاقة    

ياء األمور، فمنهم من أكد على وجود الشك لدى أبنائهم           تباينت فيها آراء أول   " لي مشكلة 

الصم ، والبعض اآلخر نفى ذلك، فالشك باآلخرين كما يراه أولياء األمور قد يكون من                

عدم سماع األصم لآلخرين، األمر الذي يجعله يظن باآلخرين ظناً سيئاً، وأنهم يتحدثون              

 االتصال مع أبنائهم الصم يخفف من       عنه وعن إعاقته، ولذا فإن كفاءة أولياء األمور في        

 0حدة هذه المشكلة

) 39،  37،  35،  33،  32،  31،  26،  1،5،19(والمتفحص في الفقرات السلبية        

يميل طفلي األصم إلى الصراخ     ) "9(يجد أن بعضاً منها يتعلق بعملية االتصال، فالفقرة          

بيا ألولياء األمور نحو    تمثل اتجاها سل  " والعنف والتخريب أحياناً لجذب إنتباه اآلخرين      

سلوك أبنائهم الصم ، وهذا يرجع إلى عملية االتصال، حيث أن الطفل الذي يشعر بأنه                 

غير قادر على التعبير عن أفكاره ومشاعره ولم يجد من يفهمه يلجأ إلى أساليب تعويضية               

لجذب اآلخرين له وذلك مثل الصراخ والعنف، وهذا يبرهن على أن أولياء األمور ليس               

) 31(  بينما الفقرة  رقم       0لديهم المهارات الالزمة لإلتصال بأبنائهم الصم بصورة مرضية       

انزعج كثيراً عندما   )" 32(والفقرة رقم   " أجد صعوبة أحياناً في التفاهم مع طفلي األصم       "

تركزان على عدم تمكن أولياء األمور من       " أجد طفلي األصم مصمماً على حاجة ال أريدها       

عدم القدرة على إقناع    "و" عدم القدرة على التفاهم   "نائهم الصم، وذلك ألن     االتصال مع أب  

، يوضحان صعوبة إتصال أولياء األمور بأبنائهم الصم، مما يؤدي ذلك إلى            " الطفل األصم 

تفاقم أنماط السلوك غير المرغوب لدى األبناء وعدم تقبل اآلباء لهم،  وبالتالي تكوين                

 0وك أو ذاكاتجاهات سلبية نحو ذلك السل
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أعتقد أن العالج اليجدي نفعاً في حالة طفلي         ) "5(في حين تؤكد الفقرة  رقم         

على أن أولياء األمور قد إنتابهم اليأس من عالج أبنائهم الصم، وأن اإلعاقة                " األصم

السمعية كما يعتقدون هي إعاقة مستديمة البد من قبولها، إال أن ذلك اليمنع من أن يكون                 

أرى أن  ) " 37(  إال أن الفقرة رقم          0ألمور أمًل في عالج أبنائهم الصم     لدى أولياء ا  

أمانع من  "،)39(والفقرة رقم   " الطفل األصم بحاجة إلى مساعدة أكثر من األطفال العاديين        

تركز كل منهما على أن الطفل      "ابن أصم في المستقبل   /ابنتي الصماء من بنت   /زواج ابنى 

ته ومهاراته غير طبيعية ليست كالعاديين، ولذا فإن         األصم إنسان غير عادي، وأن قدرا     

أولياء األمور يعتقدون أن اإلعاقة السمعية لها تأثير مباشر على سلوك أبنائهم المهنية               

والحركية، األمر الذي جعلهم يكونون اتجاهات سلبية نحو سلوكهم ، على اعتبار أنهم غير              

أنهم غير قادرين على كسب العيش      قادرين على العمل ، وأن تفكيرهم أقل من غيرهم،و         

كاآلخرين، ولذا فإن زواج األصم أو الصماء من صماء أو أصم أمر ال يمكن قبوله لدى                 

أولياء األمور خوفاً من والدة طفل أصم ال يستطيع في المستقبل مواصلة التعليم وكسب               

ل   في حين أن مثل هذا التصور  غير موضوعي ، فالطف             0العيش والزواج من عاديين   

األصم له قدراته ومهاراته وأنماط تفكيره قد تفوق العاديين، إال أن نظرة اآلخرين له هي               

نظرة متحيزة وخاصة في المجتمع الفلسطيني الذي ما فتىء أن يرى بعض أفراده أي                

معوق سواء كانت اإلعاقة بصرية أو سمعية أو جسمية أو عقلية ، إال بدأوا يستهزأون به،                

 0ارة وخاصة إذا كانت اإلعاقة عقليةوقد يقذفونه بالحج

أرى أن حنان األم الزائد لطفلها األصم يشجعه على           ) "33(أما الفقرة رقم        

تركز على أنماط السلوك غير السوي لدى األطفال الصم، إذ أن              " المضي بأخطائه 

اتجاهات أولياء األمور نحو ذلك السلوك كانت اتجاهات سلبية، فهم يرون أن ترك الطفل              

صم دون معالجة ألخطائه وتميزه عن غيره من أبنائهم العاديين يجعله يحس بأنه قادر               األ

على عمل كل شيء يلبى أهوائه حتى ولو كان خاطئاً، األمر الذي يوقع اولياء األمور في                

العديد من المشكالت، وخاصة عندما يريد األصم عمل سلوك معين ال يتفق مع معايير                

ماعية أو الثقافية ، كما أن التجاء الطفل األصم للصراخ والعنف            األسرة المادية أو االجت   
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والتخريب للحصول على األشياء التي يريدها أمر غير مرغوب فيه لدى اولياء األمور،              

في حين تدل الكثير من المؤشرات أن الطفل حينما يلجأ إلى هذه الظاهرة فهو يعبر عن                 

بير بالكالم أو اللفظ لجذب إنتباه اآلخرين، اذ        إعاقته والنقص الذي يتصف به بدالً من التع       

أنه يصرخ ويهشم بعض مكونات المنزل كأنه يقول لوالديه وإخوانه اسمعوني،وافهموني،           

 0والتتركوني معزوالً، فأنا موجود بينكم شاركوني بآرائكم وأفكاركم

" شعرت بغضب عندما عرفت بأن طفلي أصم       ) "1(بينما تشير كل من الفقرة        

إلى وجود  " يساورنا قلق مستديم بسبب الخوف من والدة طفل أصم         ) "35(ة رقم   والفقر

اتجاهات سلبية لدى أولياء األمور  نحو اإلعاقة السمعية ، وأنهم صدموا عندما عرفوا أن               

أطفالهم صم، األمر الذي يجعلهم في حالة من الخوف المستديم من والدة طفل أصم آخر،               

 األمور يعتقدون أن اإلعاقة هي عقاب من اهللا سبحانه            وهذا يؤكد لنا أن بعض أولياء      

وتعالى لألسرة نتيجة سلوك معين قد انتهجوه وأن اإلعاقة إبتالء من اهللا، وينبغي عليهم               

  في حين أن مثل هذه األفكار قد تؤثر على مسلكيات األطفال الصم عندما يتهمون                0تقبلها

هللا، األمر الذي يؤثر على نفسياتهم ويحبط من        اآلباء أبنائهم الصم بان إعاقتهم ابتالء من ا       

 0معنوياتهم بدالً من مراعاتهم والتخفيف من معاناتهم

 :إجابة السؤال الثاني 
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         " ينص هذا السؤال على ما يلي          

ة عن  لإلجاب" اتجاهات أولياء األمور السلبية نحو سلوك أبنائهم الصم وتحصيلهم الدراسي         

هذا السؤال فانه تم رصد درجات تحصيل األطفال الصم من السجالت المدونة في مراكز              

تعلمهم، حيث كانت الدرجة النهائية لدرجاتهم من مائة درجة، كما أنه تم رصد المجموع               

الكلي للفقرات التي تمثل اتجاهات سلبية في المقياس وهي عشر فقرات، وذلك من أجل               

 بطريقة بيرسون بين درجات تحصيل األطفال الصم والمجموع           إيجاد معامل اإلرتباط  

 وهي  0.247-الكلي للفقرات السلبية ، فكانت قيمة معامل اإلرتباط بهذه الطريقة تساوي            

، وهذا يعني أن هناك عالقة عكسية بين اتجاهات          0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى      

دراسي، أي أنه كلما ازدادت      أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم وتحصيلهم ال          
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االتجاهات سلباً قل التحصيل الدراسي، وكلما ازداد التحصيل الدراسي قلت حدة                

 .االتجاهات السلبية نحو سلوك األطفال الصم 

 :إجابة السؤال الثالث 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين         " ينص هذا السؤال على ما يلي          

ك أبنائهم الصم واتجاهات األمهات السلبية نحو ذلك          اتجاهات اآلباء السلبية نحو سلو     

 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام إختبار ت إليجاد داللة الفروق بين                0السلوك؟  

 0ذلك) 4(اتجاهات اآلباء واتجاهات األمهات نحو سلوك أبنائهم الصم، ويبين الجدول رقم 

 )4(جدول رقم 

   واتجاهات األمهات داللة الفروق بين اتجاهات اآلباءالسلبية

 السلبية نحو سلوك أبنائهم الصم
 

 قيمة ت
 األمهات

 73= ن 
 م                 ع

 اآلباء
 68= ن 

 م               ع

 
رقم 
 الفقرة

17،. 767،           .426،.   779،         .418،. 1 

-0.12 0.671          0.473 0.662          0.477 5 

0.39 0.630         0.486 0.661          0.478 19 
0.69 0.575        0.498 0.632          0.485 26 
1.20 0.548        0.501 0.647          0.481 31 
0.23 0.808        0.396 0.824          0.384 32 

-0.83 0.809      0.397 0.750          0.436 33 

-0.10 0.698       0.462 0.691          0.465 35 

-0.41 0.877      0.331 0.853          0.357 37 

0.17 0.767      0.426 0.779          0.418 39 
المجموع 1.791          6.485 1.622      6.397 0.31

 1.96 ≥ 0.05الداللة اإلحصائية لقيمة ت عند مستوى 
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ع قيم ت غير دالة إحصائيا، بمعنى أنه        أن جمي ) 4(من المالحظ في الجدول رقم       

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات االباء واتجاهات االمهات نحو سلوك               

ابنائهم الصم ، وذلك في المجموع الكلي للفقرات السلبية ودرجات كل فقرة على حده ،                

اهاتهم نحو سلوك   وهذا يدل على أن هناك اتفاقا وانسجاما ما بين االباء واالمهات في اتج            

أبنائهم الصم من حيث الكم والكيف ، أي من حيث حدة تلك االتجاهات ونوعيتها ، هذا                 

على الرغم من أن هذه النتيجة تحمل في طياتها شيئا من االيجابية إال أن اتفاق الوالدين                 

على بعض السلبيات في سلوك ابنائهم وتكافؤ حدتها لديهم يدل على وجود تفاهم وتوافق               

ن وجهات نظرهما حول العديد من أنماط السلوك لدى ابنائهم واساليب التعامل معهم ،               بي

ولو كان األمر غير ذلك ألصبحت أسر األطفال الصم مفككة وافترق الوالدان عن                 

إال أن ظهور بعض    . بعضهما البعض ، فأصبح اطفالهم في واد وهما في واد آخر            

 واألمهات ال يعني أنهما غير مصممين على        المؤشرات السلبية على نفس المستوى لآلباء     

معالجة هذه االنماط من السلوك ، فدورهما بارز في هذا المجال وخاصة عندما يكون                

الوالدان مثقفين وليديهما فكرة وافية حول كيفية التعامل مع هذا النوع من االعاقة ، كما أن      

عندما يكون هناك   مراكز الصم في قطاع غزة لها دور هام في هذا المجال وخاصة               

تواصل بين أولياء األمور وتلك المؤسسات ، األمر الذي يساعد على التخلص من بعض               

أنماط السلوك لدى االطفال الصم وتكوين اتجاهات ايجابية لدى أولياء األمور نحو سلوك             

ابنائهم الصم والتخلص من االتجاهات السلبية لديهم وذلك بتحسين سلوك أبنائهم أو تغييره             

. 

كما أن الباحثين يريان أن هذه النتيجة طبيعية وتتعلق بنوعية االتجاه ، فكما اسلفنا              

في تفسير السؤال األول أن معظم االتجاهات السلبية كانت متعلقة باالتصال ، فإن عدم                

قدرة أولياء األمور من االتصال والتفاهيم مع أبنائهم الصم وعدم تمكنهم من مهارات               

سببا في ظهور االتجاهات السلبية ، وبما أن أولياء األمور من كال             التواصل معهم كانت    

الجنسين  يعانون من هذه المشكلة ، فمن الطبيعي أن يتفقا في اتجاهاتهم السلبية المتعلقة                

 .بهذا الجانب
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 :إجابة السؤال الرابع 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في         " ينص هذا السؤال على ما يلي        

لبية ألولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم تعزى إلي المتغيرين المستقلين           االتجاهات الس 

 -:التاليين

 ) حجمها كبير جداً- كبيرة الحجم -أسرة عادية الحجم (أ  حجم األسرة 

 ) جيدة- متوسطة -سيئة ( الحالة المادية لألسرة -ب

ء األول من   لإلجابة عن السؤال الرابع، فإنه سوف يتم اإلجابة أوالً عن الجز             

ثم بعد ذلك سنتناول الجزء     ) عدد أفرادها (، والذي يتعلق بحجم األسرة      ) الفقرة أ (السؤال  

 -:الثاني والذي يتعلق بالحالة المادية لألسرة وذلك كما يلي

  : إجابة الجزء األول -أ

حيث أنه تم تحديد حجم أسرة المعاق سمعياً، وذلك عن طريق عدد أفرادها ، فإذا                

أفراد بما فيها األب واألم، أعتبرت أسرة عادية، وإذا         ) 5-1( أفراد األسرة من     كان عدد 

أفراد أعتبرت أسرة كبيرة الحجم، وما فوق       ) 10-6(كان عدد أفراد األسرة يتراوح من       

 أفراد أعتبرت أسرة حجمها كبيرة جداً، و للتعرف على مدى تأثير حجم األسرة  على                10

ية نحو سلوك أبنائهم الصم، فإنه تم استخدام أسلوب تحليل           اتجاهات أولياء األمور السلب   

 0)5( وذلك كما يبينه الجدول رقم One - way -Anovaالتباين اآلحادي 

 )5(جدول رقم 

 تحليل التباين األحادي إلستجابات أولياء األمور السلبية نحو سلوك 

 0أبنائهم الصم طبقاً لمتغير حجم األسرة
متوسط  قيمة ف

 المربعات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

رقم  مصدر التباين
 الفقرة

 0ر676 *3ر99
 0ر169

 1ر352
 23ر385

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

1 

0.851 0.191 
0.224 

0.382 
30.952 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

5 

 0ر893 *4ر04 
 0ر221

 1ر785
 30ر464

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

19 
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0.145 0.035 
0.244 

0.71 
33.688 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

26 

1.716 0.412 
0.240 

0.824 
33.133 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

31 

1.578 0.237 
0.150 

0.474 
20.732 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

32 

0.226 0.039 
0.175 

0.079 
24.106 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

33 

75.،2 
 

436،. 
0.210 

0.872 
29.014 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

35 

1.051 0.123 
0.117 

0.246 
16.195 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

37 

0.179 0.040 
0.179 

0.080 
24.658 

2 
138 

 بين المجموعات
داخل المجموعات

39 

0.403 1.174 
2.916 

2.348 
402.389 

2 
138 

 وعاتبين المجم
داخل المجموعات

 المجموع

 0ر05قيمة ف دالة عند    * 

إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات          ) 5(يشير الجدول رقم     

أولياء األمور نحو سلوك ابنائهم الصم طبقا لمتغير حجم االسرة ، حيث كانت قيمة ف                 

و هي قيمة غير دالة      .  و403راد عينة البحث تساوي      لمجموع درجات اتجاهات أف   

4ر04،  3ر99(على التوالي   ) 19(ورقم  ) 1(احصائيا ، بينما كانت قيمة ف للفقرتين رقم         

 أي أن تلك الفقرتين تتأثران بصورة       0ر05وهما قيمتان دالتان احصائيا عند مستوى       ) 

 داللة الفروق بين     مباشرة بحجم االسرة ، وباستخدام اختبار شيفيه للتعرف على            

 :المجموعات الثنائية  لتلك الفقرتين كل على حدة لوحظ ما يلي

 في االستجابة   0ر05 تــــوجد فــــروق ذات داللة احصائية عند مستوى          -1

بين أولياء  " شعر بغضب عندما عرفت بأن طفلي أصم         ) . " 1(على الفقرة رقم    

وذلك . هم أسرة كبيرة الحجم جدا    األمور الذين لديهم أسرة عادية الحجم والذين لدي        

 .لصالح أولياء األمور الذين لديهم أسرة كبيرة الحجم جدا

 في االستجابة   0ر05تــــوجد فـــــروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -2

يميل طفلي األصم إلى الصراخ والعنف والتخريب أحيانا         ) " 19(على الفقرة رقم    



 كباجة                              اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم. عفانة وأ. د

 108  

مور الذين لديهم اسرة كبيرة الحجم جدا والذين         بين أولياء األ  " لجذب انتباه اآلخرين    

لديهم اسرة عادية الحجم ، وذلك لصالح أولياء األمور الذين لديهم اسرة كبيرة الحجم               

 .جدا

وتبرهن هذه النتيجة على أن شعور أولياء األمور بالغضب عندما عرفوا بأن أحد              

مور الذين لديهم اسرة عادية     أطفالهم على االقل أصم كان أكثر حده وسلبية من أولياء األ          

الحجم ، وقد يعلل ذلك الى أن كبر حجم االسرة يؤثر على الجوانب االقتصادية                   

واالجتماعية للوالدين ، فوالدة طفل أصم يعني اهتمام ولي األمر وانشغاله في معالجة ابنه              

ها ، هذا   األصم ، فضال عن التكاليف المادية التي تتطلبها هذه االعاقة من سماعات  وغير             

على الرغم من تدني المستوى االقتصادي لالسرة كبيرة الحجم بمدينة غزة ، وخاصة في              

ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع والتي تتفشى البطالة فيه بصورة مذهلة بعد                

اقفال اسرائيل جميع المنافذ والمعابر للتضييق على الشعب الفلسطيني وقبوله للواقع الذي             

 ترتضيه 

على أن الطفل األصم الذي يعيش في أسرة كبيرة          ) 19(بينما تؤكد الفقرة رقم      

الحجم جدا ال يلقى عناية أو اهتماما كافيا ، وذلك في ضوء التفاعل النشط بين أفرادها ،                  

مما يقلل من مراقبة أولياء األمور البنائهم وضبط تصرفاتهم ، ولذا فإن فرص االتصال               

كبيرة الحجم تقل بين أبائهم وأمهاتهم ، األمر الذي يزيد من            مع الطفل األصم في األسر      

اإلهمال وعدم االكتراث باالبناء وخاصة الصم منهم ، ففي هذا الجو يجد األصم نفسه                

معزوال وال يشارك الوالدين في إنجاز المهام اليومية لالسرة ، فكل ذلك يولد لدى الطفل                

 التعبير عنه بطريقة أخرى سوى الصراخ       األصم شعورا زائدا بالظلم والذي ال يستطيع      

والعنف والتخريب ليقول لوالديه إنني موجود فكلموني  وال تهملوني ، األمر الذي يكون               

لدى أولياء األمور الذين لديهم اسر كبيرة الحجم اتجاهات اكثر حدة من الذين لديهم اسر                

ادية الحجم يجدون   عادية الحجم ، في حين أن األطفال الصم الذين يعيشون في أسر ع              

متسعا من الوقت للتفاعل مع ابائهم في جو يتسم بالمودة والهدوء ، وتقل فيه المشاحنات                
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والمشاجرات فينعكس ذلك على سلوك الطفل االصم ، فيقل السلوك العدواني وتختفي              

 .المواطن المثيرة لالضطراب والقلق 

 : إجابة الجزء الثاني -ب

سؤال الرابع، فإنه تم إستخدام أسلوب تحليل التباين        لإلجابة عن هذا الجزء من ال      

األحادي أيضاً ، وذلك إليجاد داللة الفروق في إستجابات أولياء األمور السلبية نحو سلوك              

 .ذلك ) 6(، ويوضح الجدول رقم )سيئة، متوسطة،جيدة(أبنائهم الصم طبقاً للحالة المادية
 
 
 

 )6(جدول رقم 

 جابات أولياء األمورالسلبية نحو تحليل التباين األحادي الست

 0سلوك أبنائهم الصم طبقاً لمتغير الحالة المادية لألسرة
متوسط  قيمة ف

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

رقم  مصدر  التباين 

 الفقرة

 0ر389 2ر241

 0ر173

 0ر778

 23ر959

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

1 

2.125 0.468 
0.220 

0.936 
30.397 

2 
138 

  بين المجموعات

لمجموعات داخل ا

5 

1.201 0.276 
0.230 

0.552 
31.717 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

19 

1.197 0.288 
0.241 

0.576 
33.183 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

26 

0.043 0.011 
0.246 

0.021 
33.936 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

31 

0.109 0.017 
0.153 

0.033 
21.172 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

32 
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3.121* 0.523 
0.168 

1.047 
23.138 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

33 

2.465 0.515 
0.209 

1.031 
28.856 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

35 

0.044 0.005 
0.119 

0.010 
16.429 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

37 

3.966* 0.673 
0.170 

1.345 
23.393 

2 
138 

 بين المجموعات

داخل المجموعات

39 

1.455 4.179 
2.872 

8.358 
396.380 

2 
138 

 بين المجموعات 

داخل المجموعات

 المجموع

 0.05قيمة ف دالة عند مستوى * 

 عينة البحث على    أن قيمة ف لمجموع استجابات افراد      ) 6(يبين الجدول رقم     

 وهي قيمة غير دالة احصائيا ، أي أنه ال توجد           1ر455الفقرات السلبية مجتمعة تساوي     

فروق ذات داللة احصائية في استجابات أولياء األمور على الفقرات السلبية تعزى الى               

أرى ) " 33(متغير الحالة المادية ، بينما تأثرت استجابات اولياء األمور على الفقرة رقم             

أمانع ) " 39(والفقرة رقم   " أن حنان األم الزائد لطفلها األصم يشجعه في المضي بأخطائه           

بالحالة المادية لالسرة ، إذ     " ابن أصم في المستقبل   /ابنتي الصماء من بنت   /من زواج ابني    

وهما قيمتان دالتان احصائيا    ) 3ر966 ،   3ر121( كانت قيمتا ف للفقرتين على التوالي       

 ، وللتعرف على داللة الفروق بين المجموعات الثنائية تم استخدام            0ر05عند مستوى   

 :اختبار شيفيه ، فتحددت الفروق كما يلي

( في االستجابة على الفقرة رقم       0ر05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -1

بين أولياء  " أرى أن حنان األم الزائد لطفلها األصم يشجعه في المضي بأخطائه            ) " 33

.  مور الذين لديهم أسر حالتهم المادية جيدة والذين لديهم أسر حالتهم المادية سيئة               األ

 .وذلك لصالح االسر التي حالتها المادية جيدة 
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( في االستجابة على الفقرة رقم       0ر05 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى         -2

بين أولياء  " مستقبل  ابن أصم في ال   /بنتي الصماء من بنت   /أمانع من زواج ابني     ) " 39

االمور الذين لديهم اسر حالتها المادية جيدة والذين لديهم اسر حالتها المادية سيئة ،                

 .وذلك لصالح االسر التي حالتها المادية سيئة 

وتدل هذه النتيجة على أن اتجاهات أولياء األمور الذين يعيلون أسرا حالتها                

حنان األم الزائد للطفل األصم من اتجاهات        المادية جيدة كانت أكثر حدة وسلبية نحو         

أولياء األمور الذين يعيلون أسرا حالتها المادية سيئة ، إذ أن الحالة المادية الجيدة لالسر                

تدفع باألم إلى استخدام الجانب المادي لتعويض الطفل األصم عن النقص أو الحنان الذي              

يق العناية المادية ، األمر الذي يشجعه       قد تعتقد األم أن ابنها األصم قد فقده، وذلك عن طر          

على المضي بأنماط سلوك قد تكون غير مرغوبة لدى اآلباء ، ولهذا جاءت اتجاهات                

 ).33(اولياء األمور الذين يعيلون أسرا حالتها المادية جيدة أكثر سلبية على الفقرة رقم 

مادية سيئة أكثر   بينما كانت اتجاهات أولياء األمور الذين يعيلون أسرا حالتها ال           

ابن أصم في   /بنتي الصماء من بنت   /أمانع من زواج ابني   ) " 39(سلبية على الفقرة رقم     

من اتجاهات أولياء االمور الذين يعيلون أسرا حالتها المادية جيدة، وقد يرجع            " المستقبل  

بنهم ذلك إلى إن أولياء األمور الذين يعيلون اسر حالتها المادية سيئة يعتقدون أن زواج ا               

أو بنتهم من صماء أو أصم يزيد األمر صعوبة ، وأن االطفال الصم سوف يكونون غير                 

قادرين في المستقبل على كسب العيش وخاصة عندما يتزوج ابنهم أو  بنتهم من صماء أو           

إذ أن مثل هذه االسر في المجتمع الفلسطيني تسعى الى كسب العيش عن طريق               . أصم  

ن االسر التي ليس لديها صم تعتمد على العمل الوظيفي والمهني           أبنائها ، بل أن الكثير م     

المحدود الدخل ، فما أدراك باالسر التي لديها صم غير مؤهلين وظيفيا أو مهنيا ، األمر                 

الذي يكون اتجاهات سلبية لدى أولياء األمور نحو زواج أبنائهم الصم من أخرين صم ،                

ة العيش والفشل في تحمل المسئولية والقلق       وذلك خوفا من عدم تمكن الزوجين من مواصل       

من والدة أطفال صم في المستقبل ، بينما اتجاهات اولياء األمور الذين يعيلون أسرا                 

حالتها المادية جيدة كانت أقل سلبية وحدة ، وهذا قد يرجع الى المساعدة التي قد يقدمها                 
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ن المصاريف والتكاليف   أولياء االمور إلى أبنائهم الصم سواء أكان ذلك من حيث ضما           

الالزمة لمواصلة حياة ابنهم األصم أو من ناحية تأهيله مهنيا أو وظيفيا من أجل تكيفه مع                

 .االخرين واندماجه مع أفراد المجتمع كالعاديين 

 :توصيات البحث 
 :في ضوء نتائج البحث نوصي بما يلي  

اسة الحالية وجود بعض     تحسين اتجاهات أولياء أمور االطفال الصم ، إذ أظهرت الدر          -1

االتجاهات السلبية ألولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم ، وذلك عن طريق توعيتهم             

بطرق االتصال بأبنائهم سواء أكان ذلك عن طريق تدريبهم على استخدام لغة االشارة             

اء األمر الذي يساعد أولي   .  الخ  .. أو االتصال الشامل أو قراءة الشفاة أو ثنائية اللغة          

األمور على التفاعل المباشر مع ابنائهم والتعرف على حاجاتهم ومتطلباتهم الخاصة ،            

مما يحد من اتجاهاتهم السلبية نحو أنماط سلوك أبنائهم ويخفف من عزلتهم وتصرفاتهم             

 .غير السوية التي تدفع أولياء األمور إلى تكوين اتجاهات سالبة نحوهم 

بين اتجاهات أولياء   ) عكسية  ( أن هناك عالقة سالبة      دلت النتيجة الثانية للبحث عن       -2

األمور السلبية نحو سلوك أبنائهم الصم وتحصيلهم الدراسي ، وهذا يعني أن اتجاهات             

أولياء األمور السالبة تؤثر بصورة مباشرة على تحصيل أبنائهم الصم ، ولذا ينبغي               

كن من خالله   التخلص من تلك االتجاهات وتوفير جو مناسب لألصم بحيث يتم            

الحصول على مستوى مقبول من التعلم ، وهذا يتأتى عن طريق تحسين معاملة أولياء              

األمور ألبنائهم الصم ، وعدم إبراز أي أنماط من السلوك اتجاههم تنم عن عدم قبولهم               

أو شذوذهم عن غيرهم ، األمر الذي يرفع من معنوياتهم ويحسن من إقبالهم على                

 .هالتعلم واالستزادة من

تعاون اآلباء واالمهات في تعديل أنماط السلوك لدى ابنائهم الصم بصورة علمية،               -3

وذلك عن طريق االتصال بالمتخصصين في هذا المجال ، وإن لم يكن ذلك األمر                

متوفرا عليهم االتصال بمراكز االطفال الصم لمتابعة أبنائهم ومعرفة أنماط سلوكهم             

زمة لتحسين انماط سلوك ابنائهم وتعديلها ، بدال        واالطالع على أساليب المعالجة الال    
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من المواجهة بالعنف لكي يترك اطفالهم الصم أنماطا معينة من السلوك غير المرغوب             

لديهم ، إذ أن النتيجة الثالثة من البحث اشارت الى أن هناك انسجاما وتوافقا بين                  

فالتعاون هنا مطلوب   اتجاهات االباء واتجاهات االمهات نحو سلوك ابنائهم الصم ،           

والتفاعل مع ابنائهم أمر وارد ، فال يمكن تكوين اتجاهات سالبة نحو األطفال الصم               

فاألمر . دون البحث عن سبل معالجة انماط السلوك التي كانت منبع تلك االتجاهات              

هنا مرتبط بقدرة الوالدين على تهيئة الجو المالئم للطفل االصم لكي يسلك سلوكا                

 .اه نفسه واالخرين مقبوال اتج

 أشارت الدراسة الحالية إلى أن المتغيرين المستقلين حجم االسرة والحالة المادية ليسا             -4
لهما أي تأثير مباشر على اتجاهات أولياء األمور نحو سلوك أبنائهم الصم ، إال أن                 
هناك بعض التأثيرات ظهرت في بعض الفقرات الفرعية ، ولذا فإننا نوصي بعدم               

ى األطفال الصم وخاصة إذا كان حجم االسرة كبيرا جدا، إذ أن ذلك يؤثر               الضغط عل 
على نفسياتهم ويحد من تفاعلهم مع اآلخرين ، كما أن تركهم وعدم االهتمام بهم في                
خضم انشغال الوالدين بأعمالهم سواء أكان ذلك داخل المنزل أو خارجه يدفعهم إلى              

خريب لجذب انتباه االخرين ، كما أن        االنعزال وقد يدفع بعضهم إلى الصراخ والت       
االهتمام الزائد من االم بالطفل األصم يجعله يحس بأنه غير طبيعي وأن لديه نقصا                
تحاول أمه أن تعوضه إياه ، ولهذا فإن السخي المادي على الطفل األصم غير مرغوب     

ة طفل  كما إننا ننصح بعدم زواج االقارب ، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى والد             . تــربويا  
معاق ، ولذا فإننا نحث أفراد المجتمع الفلسطيني بمعاملة الطفل األصم كالعاديين وأنه             

قادر على كسب العيش والزواج وتحمل المسئولية ، وأال يتم تصنيفهم ضمن اإلعاقات              
 .العقلية ، فالزواج المتباعد قد يخفف من حاالت الصمم بوالدة أطفال عاديين 

ت الصحية والعاملة بمدينة غزة في حقل الصمم بإرشاد أسر            زيادة اهتمام المؤسسا   -5
االطفال الصم بهدف مساعدتهم في التغلب على المشكالت التي تواجههم قبل تفاقمها             
وصعوبة التخلص منها ، وعمل ندوات ولقاءات واجتماعات متواصلة ومستمرة يكون           

تسهيل تقبلهم  هدفها توعية المواطن الفلسطيني بخصائص الصم وصفاتهم من أجل            
ومن ثم دمجهم بالمجتمع، فالنظرة الدونية لألطفال الصم من أفراد المجتمع تؤثر على             

 .نفسياتهم وتحبط من فعالياتهم
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 إدخال موضوعات دراسية في المنهاج المدرسي تتعلق بالصمم وأسبابه وطرق الوقاية            -6
 اعتبار أن االطفال    منه ، وكيفية التعامل مع االطفال الصم والتفاعل معهم ، وذلك على           

الصـــم عاديون لهم أنماط تفكيرهم وقدراتهم ومهاراتهم التي قد تفوق غيرهم من             
العاديين ، كما أن تركيز وسائل اإلعالم على هذا المجال يساعد على تخفيف األساليب              
العدائية التي قد ينتهجها بعض أفراد المجتمع نحو االطفال المعاقين بعامة والصم               

ما يقلل من أنماط السلوك غير السوي الذي قد يسلكه الطفل األصم اتجاه              بخاصة ، م  
االخرين نتيجة مثيرات صارمة واجهته ، فتصبح ردود فعله عادية واندماجه مع               

 .االخرين أمرا طبيعيا 
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