
 

 

 

 
 

,,,,–

 

 
 

 

 دادإـع
 رييــي املطــم راهــريــم /د

 دكتوراة يف الرتبية اخلاصة، وزارة الرتبية
لغة إشارة منتدب باهليئة العامة للتعليم  مرتجم

 دولة الكويت –التطبيقي والتدريب 
 

 

  



 ينــايــر  –الثـالـث زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

61 

 يـاعــق االجتمـــي للقلـل النفســــربوفيـلا
 تـويـة الكـة يف دولــة السمعيــاقـذ ذوي اإلعــالميـدى التـل 

 دادإـع  

  (*) رييــي املطــم راهــريــم /د        

 ص ــــــــملخ

القلددا اتم عددي ى لددت    اددا  دد  ال    دد   التراسددا الليل ددا الددف ال مددو  دد    دد    هددت   
(  راهددا  دد  ذوي اإل يقددا ال ددع. ا   ق ددع   80ذوي اإل يقدا ال ددع. اك ن  عدد    اددا التراسددا  دد   

( اعيث  ومع عهم    العل لق   بعتارس األ ل با   وبادي  بعاققدا لد لى 40( ذك ر  و  40الف  
( سدددااك ن  عددد  ملوا  التراسدددا  ددد  15-13ا ال  يددد   و ن دددراور م عددديرهم  دددي بددد    ال عل ع دددا بتولددد

 ق يس القلا اتم عي ى وال ي ن  ن    مبعيل: القلدا اتعععديلى  والقلدا ال دل كى  والقلدا الععر دى  
والقلدددا اتم عدددي ى  كعدددي ن  عددد  األلوا   ددد   ق ددديس الع ددد    اتق فددديلي واتم عدددي ى وال قدددي ىك 

ج التراسدددا الدددف من م لدددف مبعددديل لعق ددديس القلدددا اتم عدددي ى كيعددد   لدددف ال رن ددد : القلدددا مظهدددر  ع دددي 
اتعععيلى  يل ه القلا ال ل كى  ثم القلا اتم عي ى  ومخ را القلا الععر دىك كعدي مردير  الا دي ج الدف 

   تم وم ل  روق ب   الد ك ر واإلعديث  لدف مبعديل  ق ديس والترمدا ال ل دا لعق ديس القلدا اتم عدي ى
ف عي  تا القلا الععر ى وال ي كيع  اإلعيث م لف    ال ك ر  لف ه ا البعتك ومردير  الا دي ج ماًدي  
الدددف  دددتم ومددد ل  دددروق  دددى مبعددديل والترمدددا ال ل دددا لعق ددديس القلدددا اتم عدددي ى نعددد   الدددف الع ددد    

 كاتق فيلي واتم عي ى وال قي ى

 كال  ي   ال ع. ااإل يقا   القلا اتم عي ى :الكلمات املفتاحية

  

                                           
دولرة   –دكتوراة في التربية الخاصة، وزارة التربية، متررم  لةرة اررارة مبتردل بال يلرة اللامرة للتللري  التابيدري والتردريل           )*(

 .dr.mmautism@hotmail.com ايميل: الكويت
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Psychological profile of social anxiety among students with hearing 

impairment in the State of Kuwait 
  By 

Maryam Rahi Almutery
 (*)  

Abstract 

The current study aimed to identify the level of the social anxiety 

among students with hearing impairment, and to identify the difference in 

the social anxiety according to the gender and the economic, social and 

cultural level of students with hearing impairment. The sample of the study 

consisted of (80) adolescents with hearing impairment, divided into (40) 

males and (40) females, and all of them were enrolled in Al-Amal Schools, 

in the Hawalli Educational Zone in the State of Kuwait, and their ages 

ranged between (13-15) years. The study tools consisted of the social anxiety 

scale, which consisted of the dimensions: emotional anxiety, behavioral 

anxiety, cognitive anxiety, and social anxiety, and the tools consisted of the 

economic, social and cultural level scale. The results of the study showed 

that the highest dimensions of the social anxiety scale were in order: 

emotional anxiety, behavioral anxiety, social anxiety, and cognitive anxiety. 

The results also indicated that there were no differences between males and 

females on the dimensions of and the total score of the social anxiety scale, 

with the exception of cognitive anxiety, which females were higher than 

males in this dimension. The results also indicated that there were no 

differences in the dimensions and the total score of the scale of social 

anxiety according to the economic, social and cultural level. 

Key words: Social anxiety, hearing disability, Kuwait. 
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 ة:  ــــــدمــــمق
ال ددعم  ددى  عل ددا آل ددا  لددتلون ع ددين  الر   دد ا والعهعددا لإ لدد اسا ال ددعم  دد  الليسدد تنعدد

العفد  الدف ثدم الدف األذن التاخل دا   ال سدقف ألذنالدف ااع قيل الع  ر ال ععى  د  األذن الايرم دا 
خلدل  و ل اعدي الدتثالف الجهيز العفبى العركد ي ل دت نع د ر الع  درا  ال دع. ا   مخ را  ال ععى و 

  ى نلك اآلل ا ال ى نلتث خ لهي  عل ا ال عم   إعاي ع  ن بفتل ا يقا سع. اك

 ة:ــة السمعيــاقــاإلع ومــمفه
ب   اإلصيبا بيلفعم واإلصيبا بقف ر مو ضدعو  دى ال دعم  ويعدر    ي ن لتل اإل يقا ال ع. ا

  بعقدتان ال ي  قت قترنده ال دع. ا  دى ال دا ا  الد  ث األولدف  د   عدر  ماصذلك الالماص األصم بأعه 
لا بل(  أك ر  بل ت ت اعكاه ات  عيل  لف ليسا ال دعم  دى نعلدم الاقدا وال د م  70سععى افل الف  

يسدددد   ددددم قتراندددده وال  يميندددده ا ددددي  ومسدددديل   وبددددرا ج نأه ل ددددا ووسددددي ل ن اصددددل خيصددددا ن اويل دددديى الددددف نق
م دددي المددداص ذوي اإل يقدددا ال دددع. ا مو ضددد. ش ال دددعم   هددد  المددداص الددد ي مصددد ب  ليسدددا  كالايصدددا

لا ددبل (  ويعكادده اتسدد عيلل  دد  نلددك البقياددي ال ددع. ا  ددى 70 -30  ال ددعم لتادده بعقددتان سددععى ي ددراور بدد  
وال د م  وهد  ال ديى الدف بدرا ج ووسدي ل انفديل ونقا دي  نع عدت  لدف الع  درا  البفدريا ومل يعدي  نعلم الاقا

 ك  (2000  القعشسع. ا   قت ا  ل ف اعكاهم ال غل   لف الًعو ال ععى  

 ة:ــة السمعيــاقــف اإلعــتصني
 نفاو اإل يقا ال ع. ا نبعي ل  ثا  عيي ر هى:

ال ع. ا نبعي للععر  ات لتوث الًدعو ال دععى الدف ا يقدا نفاو اإل يقا  :اإلصابة سن -1
إلصيبا ال ى نلتث قبل نق ر ال  م واللغا  ات القعل  وإ صيباوهى اإل :سع. ا قبل اللغا

نفداو اإل يقدا ال دع. ا ل د  هد ا الع. دير الدف  عيبعت نق ر ال  م واللغاك ك ال ى نلتث
 ك  بهي العرل بعت ال تللاكوإ يقا  ي لت بهي الماص ا يقا سع. ا وتلاا 

ونفداو اإل يقدا ال دع. ا نبعدي لع قدم اإلصديبا مو الًدعو  دى األذن الدف  :اإلصاابة كاا م -2
  فب ا  وإ يقا سع. ا  رك يا –ا يقا سع. ا ن ص ل ا  وإ يقا سع. ا ل  ا 

 وي م نفا ش اإل يقا ال ع. ا ل   رتل اإلصيبا و ا الجتول ال يلى: :شدة اإلصابة -3
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  (1) دولـــــــج
 مستويات اإلعاقة السمعية حسب الشدة

 مستوى اإلعاقة السمعية مستوى اخلسارة السمعية بالديسبل
 اإلعاقة السمعية البسيطة جدا 40- 25

 اإلعاقة السمعية البسيطة 41-55

 اإلعاقة السمعية املتوسطة 56-70

 اإلعاقة السمعية الشدبدة 71-90

 الشديدة جدا )حاد(اإلعاقة السمعية  90أكثر من 

 ( 2002؛ رق ر  1997 الاق    

ي مددت  ددتل  دد  الع  ددي  ال ل يريددا واإلردديرا  ال ددى اعكدد   دد  خ لهددي ال مددو العبكددر  دد  
 وم ل ا يقا سع. ا  و   ه   الع  ي  ال ل يريا:

 اإلصغيء لل  مك اتس عيع و الارل الرمس عل   فتر الف    ات  -1

 ك   هيظه ر ا رازا  صتيتاا األذن  و العرار  ى ص  ان  -2

 مص ا  ميعب اك  سعيع ال م   واترنبيك  ات -3
 اللتيت بف    رنعمك  -4
 ال  م مك ر  ي ل اك  اك ن   هيالع اقو ال ى ال   ر    س اتام اإلريرا   ى اللج ء ت -5
 ك ل نلك ال عل عي   ا يلطل    مصع با واضلا  ى  هم ال عل عي  -6
    ب  ى عقا األص ا ك وم ل  -7
 كاتل  ام بابرل والتل  ات ال لتث -8
 لل   بعض اللرو ك  -9

 ك  ا  ال ى ا ععهيصاتق راب     فتر األ -10
 ك  يلي ات ي ي  لم بف    لتث تم اتع بي  واتس جيبا للع  -11
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 ك هيرع      عر      م وم ل آتم  ى األذن  -12
 لاق دددد    اللغددددا ومنركدددد   لددددف اسدددد اتام ال ددددعم  ال ددددى العمدددديركا  ددددى األعمددددقا ضددددعو -13

  (ك2000؛  ب ت  2001

 

 :اعك  نلتيت مسبيب اإل يقا ال ع. ا ف عي يلى

 ة:ـــــاب وراثيـــــأسب -1

سدب  اإل يقدا و بعدض  ون ًع  ومد ل ملدت الععديق   سدع. ي   دى األسدرل مو العي لدا  واع قديل
الفعي  الل  يا مو الليت  العرض ا    هؤتء األرايص الف األبايء    طريا ال راثدا  كعدي  دى 
لدديت  ضددعو العفدد  ال ددععىك كعددي ن ًددع  األسددبيب ال راث ددا األخقدديء ال ددى نلددتث  ددى نرك دد  

 (ك2005الج اي  مو ال رو  ز ي   القريقى  

 ة:ــــاب مكتسبــــأسب -2
مثادديء اللعددل    ددل اصدديبا األم بيللفددبا األلعيع ددا  هدد   األسددبيب ملددتاث قددت نقددمون ًددع  

وغ رهي    اللع ي  مثايء اللعل  وقت نقم ه   األلتاث بعت ال تلل    ل اإلصيبا ببعض األ درا  
   ل الفعراء مو اللعف الم ك ا  وال ي قت يؤلي الف نلو العف  ال ععى للقعلك

 ات األذن:ـــابــــإص -3
ون ًع  نلك األسبيب ثق  طبلا األذن ولدتوث ع يدش   هدي ع  جدا آلدا لديلل مو اصديبا  بيردرل  
وال هيبددي  األذن اللدديلل مو الع  اددا  و دد  األسددبيب الهي ددا ماًددي   ددى اإلصدديبا بعقددتان ال ددعم مو الفددعم 

 (ك2004؛ ععر  2010ال يم اترنمير خلو القبلا مو ال هيب صتيتي ال ي اف   العرل  العقبيو   

 ة:ــــة السمعيــاقــذ ذوي اإلعــالميــص التــائـــخص

نددؤلي لددتوث اإل يقددا ال ددع. ا الددف  ددتل  دد  الافددي ص العي ددا ال ددى ي فددو بهددي هددؤتء 
األ رال   عقتان ليسا ال عم    رأعه من يؤثر  لف  تل ع لى لت  العرل  ويعك  نلتيدت خفدي ص 

 األ رال ذوي اإل يقا ال ع. ا ف عي يلى:
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ي فددو الععدديق سددع. ي بًددعو الاًددج اتم عددي ى  كعددي معدده مقددل  دد  العدديلي    ددى ال  ا ددا 
م ددرا  للقلددا  والاجددل  واتعق ا  ددا  والعددتوان وال عركدد   العدديم وال  ا ددا العترسددى  كعددي ن هددر لتادده

 يل ددا ع  جددا  قددت القددترل  لددف ال عب ددر لدد ل الدد ا  والامدديئ ال ا ددت  ويعدديعى ماًددي   دد  عدد الى اعععيل ددا 
 (ك2005   العمي ر واألليس س واتعععيت    ل العرل العيلي  ال يهر  

ناعدد   عل ددي  ال ع  ددر لددت  الععدديق سددع. ي قبددل نعلددم اللغددا  وناعدد  بمددكل   دد قل  دد  اللغددا 
خر  اقلا  ل هي اللغا العر  ا  ل ا  هدم مك در لقدا  دى   ل دينهم ل ت ن م    خ ل لغا م العاق قا 

للع  را  العر  ا  وي لال لتيهم ال  ى بيلفعي  والافي ص البفريا العع  ل لألركيل  كعدي معهدم مك در 
الراكي ألومه ال ميبه وال عيي  ف عي ب اهي  يرمم الدبعض ذلدك الدف من المداص الععديق سدع. ي يلجدأ الدف 

 (ك2005ا ت للعقت ال ععى بيت  عيل  لف القترا  البفريا بمكل  عرئ لتيهم  الا بى  ال ع يض ال  

و لف الرغم    نأخر بعض القترا  العقل ا واللغ يا     عتلهي القب عى  ى الاع   ات من 
ه ا ال أخر ت يرمم لإ يقا ال ع. ا بقتر  ي يرمم الف عقص مو اععتام الابرا  والع  را  ال ع. ا 

 دددى ا ددد قبلهي المددداص  لددد ا يلجدددأ البددديل    واألخفدددي      لدددف ناددد ع الع  دددرا  البفدددريا واللرك دددا ال
 العقت ددا للعدددرل الععدديق سدددع. ي   اذ ن دددي ت  لددف ناع دددا الجيعدد  اللغددد ي والععر دددى لددت  هددد ا المددداص

 Adamo & et al., 2013ك) 

 ي:ـــاعـــق االجتمـــالقل
تق  اه عي ي كب را   د  البديل     دى العجديل الاع دى  اعت القلا ملت الع غ را  الاع  ا ال ى 

ل ت معه تي مت اع ين لم اعر به ا المع ر ونلك الابرل  و لف الرغم ات  قيل ال ي ت من للقلا مثدير 
 سدلب ا  قدع  لددف اإلع دين؛ ات من الع اففدد   يا درون ال ده  لددف من لده م اعدد  ااجيب دا ماًددي   اذ

ل بيلمددكل العايسدد   ددم الاقددر اللق قددى  كعددي وي ددي ت  ددى نلع دد   معدده ا ددي ت المدداص  لددف ال عي دد
 لددف ال ع دد   ددى  علدده مو ب  دده  ب اعددي اعددت القلددا  ددي    سددلب ي  لإع ددين ل اعددي ا دد قر  ل دده  ع ددم 
األوقي  و   لون سب   و ادت ي ا دب  ند نرا  مو قلقدي  زا دتا  مو غ در  اققدى مك در بك  در  عدي ي قلبده 

 ك(2011رب م   ينه ال    ا ويع ا     عيرسا الاميطي  العيلاا  الع قو  وبترما نعقل ل
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اقلددددا  ل هددددي  وياددددترى نلدددد  القلددددا  ددددتل  دددد  األرددددكيل  ددددى  ددددتل  دددد  العجدددديت   وهدددد   ددددي
 اضددقرابي  القلددا   اهددي ع بددي  الهلددم  واضددقراب ال سدد اس القهددري  واضددقراب  ددي بعددت الفددت ا 

اتم عي ى  وال ي ااي  ف ه العرل    األلكيم  واضقراب القلا العيم  و اهي ماًي  اضقراب القلا
اتم عيع ا لآلخري   ل ه  كعي ي ًع  الا      ال فدر  بقريقدا قدت ن دب  لده سداريا اآلخدري  

 (ك 2010 اه  مو ن ب  له اإللراى  اهم  ز  ر  

اعت القلا اتم عي ى    الع ا ل الععقلا للاعد  اتم عدي ى القب عدى وال عي دل اتم عدي ى 
الفددلى للعددرل  ددم األخددري   اذ معدده اعدد ق الععل ددي  اتم عيع ددا ال ددى اعكدد  من ندد م بدد   العددرل وبدد   
العل ق   به  وي ًع  القلا اتم عي ى الا   المتيت والع  عر  ا هر  ادت ي ي عدر  المداص 

امددعرون كعددي معهددم سدد   ي فددر  ن بقريقددا سدد   يص غ ددر  ددأل     لدده  وهددؤتء األرددايص ألرددا
 نعرضهم للا ي مو اإللراىك

ويعدددر  القلدددا اتم عدددي ى  لدددف معددده ليلدددا  ددد  الاددد   نفددد   العدددرل بفدددعا  ادددت نعرضددده 
 ( 2010ز  ر  لع اقو ام عيع ا اامف من ي عر    هي للاقت مو ال ق  م    اآلخري   

 ى الع اقو اتم عيع ا  ياد ج  عه الا   ال ا ت    ال ق  م ال لبى    اآلخري بأ كعي اعر 
 ادده ظهدد ر سددل ك ي  اترنبدديك والعفددب ا واإللددراى  والمددع ر بدديإلذتل  وي يددت هدد ا المددع ر اذا كددين 

 كFurmark, 2000)األرايص غ ر  أل     للعرل  
مدأ  دى الع اقدو اتم عيع دا ون هدر  ادت ي بأعده نلدك الليلدا ال دى نا (2003  المرب اىب اعي اعر ه 

 ي جا  العرل الع اقو ال ى ن قل   اه   امها الايس  ويك ن ذلك  يلل   ى العقت ال يعى    الععر
 ى ل   يرا  البعض  لف معه اضقراٌب عع ّى ي ًعُ  اس جيبا  عرف دا واعععيل دا وسدل ك ا لع قدو  

عدي ي ًدع  ليلدا خد    ونهتيدت غدي ض نا ديب العدرل  دى هد ا ام عي ّى يتركه العرل  لف معه  هدتل للد ا   ك
الع قدو اتم عدي ّى  الد ي ا  مدعر العدرل ف ده من سدل كه   ضدم   ل دا ونق د م سدلبّى وعقدت ولد م  د  قبددل 

 هد  اعبدر  دد    (2017: 2 (Kamae & Weisani, 2014)اآلخدري   ومعده قدت ا هدر بع هدر   اد   
  لع قددددو ام عددددي ى  عدددد   لددددت  العددددرل  ي ًددددع   مددددي ر الًدددد ا اسدددد جيبا  عرف ددددا  واعععيل ددددا  وسددددل ك ا

  .(Ahghar, 2014) اتم عي ى  وال جا  اتم عي ى  والا      ال ق  م ال لبى له    قبل اآلخري 
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:  

 ف عي يلى: ي فو اضقراب القلا اتم عي ى ب  ث خفي ص مسيس ا  اعك  نلتيتهي

ن هددر هدد   الافدددي ص  ددى ردددكل هددروب العددرل  ددد  الع اقددو اتم عيعّ دددا العا لعددا  وال دددى 
نععل  لف اس  يرل المع ر القلا لتاه  كأن اع ام    األكل  ى العقي م  مو    الاروى لل ا    مو 

ئ  م اآلخري  والبعدت  داهم  وماًدي  ال هرب    نلب ا الت  ا  اتم عيع ا لآلخري   ونجا  اتخ  
 (Bandelow & Stein, 2005).نجا  اتعارائ  م الايس  ى األعمقا اتم عيع ا 

:

وهى عبيرل     تل    األ  ير والعع قتا  الايطئا    ال ا   وال ى نمعل ا  قيل العدرل من 
لب ا  ون قم ساريا اآلخري   اه  وضعو ال قا بيلاعس وخيصدا نق  عي  اآلخري  عل   هى نق  عي  س

 (ك2009 ى الع اقو اتم عيع ا  واعاعي  المع ر بيل عيءل اتم عيعّ ا لتاه   كيرا و كيرا  

و دتم المدع ر بديأل     ون هر ه   الافدي ص  دى المدع ر بديلا   المدتيت افديلبه ند نر
 رنععا    اتسد  يرل العفدب ا ال دى ن د قر  لدف العدرل  دى الع اقدو اتم عيع دا  وياد ج  د   ولرما

ذلددك  جع  ددا  دد  ال غ ددرا  الع دد  ل م ا   اهددي العددرار ال مدده  وارنعدديع سددر ا عبًددي  القلدد    ددم 
اضددقراب  ددى  عل ددا ال دداعس  وارنعدديو  ددى ال ددت و ددى الفدد    ونفددب  العددرق  والمددع ر بيلغ  ددين  

  (Norton & .Abbott, 2016) فتروآتم ال

هادديك العتيددت  دد  الع ا ددل ال ددى ن ددهم  ددى ظهدد ر مو ارنعدديع   دد    القلددا اتم عددي ى لددت  
 األرايص  و   نلك الع ا ل:  اهي 

ــل اتجتماعيــة:  تم عيع ددا وال ددى نمددعل قفدد ر األسددرل  ددى نددتري  القعددل  لددف العهدديرا  ا العوام
الفدددل ا  مو ال مدددتل مو ال دددتل ل ال ا دددت واللعيادددا ال ا دددتل  دددى نرب دددا ال الدددتي  للقعدددل  وماًدددي  
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ال عر  لعمك   صيل ا  ى   اقدو ام عيع دا مو  دى   قينده بديآلخري   كعدي من   و د  
 الع ا ل اتم عيع ا ماًي ل ن البمرل مو العرقك

و ال دعاا ال ا ددتل مو ومدد ل ا يقدي  م ددع ا  مو ومدد ل   ددل الالي ددا م املظهــر امســمي لــري الطبيعــي:
 ل ل  ى الع   مو اعلرا   ى ركلهي  مو اإلصيبا بيلمعا األرعب اك

ونمدعل ك درل عقددت الععلعد   للقيلد   مو من القيلد   ل لدا لدتيت العترسدا   عددي  العوامـل املدرسـية:  
 يؤلي الف البيئ للقيل  ونعً له اتع ليب    العميركي ك

 (ك2009  مونمعل اعاعي  الع     اتق فيلي للقيل    بت الع   اقتصادية:العوامل 

 ة:ــة السمعيــاقـاص ذوي اإلعـدى األشخـاعي لـق االجتمـالقل
ي امدددده العددددرل ذوي اإل يقددددا ال ددددع. ا العتيددددت  دددد  العمددددك    ددددى العجدددديل اتم عددددي ى  وهدددد   

بهد ا  بيلع ا دل الب ئ دا العل قداو اهدي  دي هد    علدا عع دهي  بقب عا اإل يقدا العمك    اهي  ي ي فل 
  نل ل ب اه وبد   ال  اصدل الععديل  اضح  ى الاع  اللع ىال أخر الماص   ليلا اإل يقا ال ع. ا وال

 دددم مع دددم م دددرال العج عدددمك  ددديلاقص ال اضدددح  دددى القدددترل اللغ يدددا لدددت  المددداص ذوي  بيللغدددا العاق قدددا
 دد  عع دده  وصددع بي  ال عي ددل وال  اصددل  ددم اإل يقددا ال ددع. ا  والعمددك   ال ددى نقيبلدده  ددى ال عب ددر 

  ياد ج ع ديم ال  اصدلسدع. ي   اآلخري     ل  ي سبا هدى   ا دل ومسدبيب نععدل  لدف  قدت العدرل الععديق
اآلخددري   ويددؤلي ذلددك  ددى الاهياددا الددف   ددمام عيع ددا  عيلددا   ادده القفدد ر  ددى اتعددت يى  ددى   قددي 
 (ك2008الماص ذوي اإل يقا ال ع. ا  التاهري   ال ييلل وال ع ي     القلا اتم عي ى لت 

كعددي من الع ا ددل الب ئ ددا العل قددا بيلمدداص الععدديق  و ددي ا ج دده  دداهم  دد  انجيهددي  سددلب ا 
 ادت زيديرل األقديرب  مو  دى   د  ال  اصدل اإلرديري  عده اللدرى   موهبيللرى  ادع  جا رع رهم  عل   

 دم مقراعده  المداص الععديق سدع. ي    مدك    كعي من األ يك  العي ا العايسبي  اتم عيع ا  مو  ى
ال  اصدل  مو  عد  ت ا د ق ع ن مو ال عي دل  عهدي  ت اعهعد ن ظرو ده وطب عدا ا يق ده  العيلي    عد 
قلقده  د  ال عي دل  دم  ع  جدا نعي  نده  دم هد ا العج عدم قت يت عه الف اللت  د  كل ذلك  عه باجير 

لتادده مو يدد لال   دد    القلددا   ددى ال عي ددل  عدده  و دد  ثددم يامددأ نجاب ددي للعمددل واإلخعدديقهدد ا العج عددم  و 
  ك(2000اتم عي ى  القري نى  
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ال  يق اتم عي ى للمداص ذوي اإل يقدا من الف ( 2003قي   يزر و ى ه   اإلطير ام ر 
ال ددع. ا ي ددرك ال ددأث ر الهي ددل  لددف رافدد ا المدداص الععدديق  وخيصددا  لددف الج اعدد  اتم عيع ددا 

 تم عي ىبيل  يق ا ن أثر  يسع. عيق  لألطعيل الع والعهيرا  اتم عيع ا اتم عي ى  اهي   يل  ا ا
  ي  وال ددى ت ندد م مو ن قدد ر اتلقعددل الععدد ق سددع.لال  اصددل   ددا علوذلددك ب ددب   لتولاددا  للععدد ق 

 بي   دى ن دد ي صدع  ي امهدد ن   يسدع. يق  مو  ي ل دده؛ ولد لك  دين األطعدديل الععدنه ضدع  عقديق مسدر 
  هد ا بييادان ن د ن   و اآلخدر  دم ومسدرهم و  راعهم لتولل  ى ال عي دل  دم مقد من  رصهم عيكمصتقيء  

الى خعض  ياتم عي ى ونؤل اي   ى ال  ا بالى صع   ينؤل ال  اصل بي  اإلضي ا الى من صع  
مدددعر اخيصددا  اددت ي      يددت ذلددك  دد  ليلددا القلددا اتم عددي ى لتادده  وال ددى ن يددت لتادده نقددتير الدد ا 

 ي   يك عهم  ب عي ل ال ي   يقبل األطعيل اآلخر يلر ض    ب
وقددت ممريدد   ددتلا   دد  التراسددي  ال ددى نايولدد  القلددا اتم عددي ى والج اعدد  اتم عيع ددا لددت  

الددف من الععدد ق   وال ددى مرددير  ع ي جهددي ( 2002لاعددى  األرددايص الععدد ق   سددع. ي   اهددي لراسددا 
ددددي لقي عددددا  سددددع.  ي وكيعدددد  الععدددد ق   سددددع.  ي   نقددددتير  مددددك  اعدددديع ن  دددد  العتيددددت  دددد  العمدددديكل و ق 

  مدددك   ال دددل كيل هدددي   العمدددك   اتم عيع دددا هدددى األ لدددف  ددد  بددد   العمدددك   ال دددى اقيبل عهدددي
العقل دا  العمدك   العرنبقدا بيلعهديرا   العتواعى وال قلبي  الع ام ا  العمدك   العرنبقدا بيلععل دي 

 كًيل للعج عمالعمك   العرنبقا بيل ل ك العثم األكيلاع ا  
سديلبا بد   نقدتير الد ا   ارنبيط دهومد ل   قدا  ( بتراسا مظهر  ع ي جهدي2003وقيم كي ل  

لدت  األطعديل ضدعي  ال دعم  د  الجا د    كعدي كمدع  الا دي ج ماًدي   د  ومد ل  اتم عدي ىوالقلا 
كدديع ا م ددي الدد ك ر   عدديثوذلددك لفدديلح اإل اتم عددي ى  ددروق بدد   الدد ك ر واإلعدديث  ددف   دد    القلددا 

 كمك ر نقتيرا  ل وانهم    اإلعيث
  قدددا ارنبيط دددا بددد   ضدددعو  الدددف ومددد ل ( بتراسدددا مردددير  ع ي جهدددي2010كعدددي قددديم  ربدددى  

ت ن مدت  دروق ذا  لتلدا الفدي  ا  دى ال عي دل اتم عدي ى   ومعده ال عم وس ء ال عي ل اتم عي ى
ذا  لتلدددا الفدددي  ا  دددى  دددروق    ب اعدددي ومدددت لدددت  األطعددديل ضدددعي  ال دددعم نعددد   لع غ دددر الععدددر

 كال عي ل اتم عي ى لت  األطعيل ضعي  ال عم نع   لع غ ر الجاس
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( الددف من األطعدديل ذوي اإل يقددا ال ددع. ا لددتيهم 2010كعددي مرددير  ع ددي ج لراسددا العه ددري  
قدد رن بدديل  ا ا الاع ددى  ومن اتعاعددي  ي يددت  اعاعددي  رددتيت  ددى   دد    ال  ا ددا اتم عددي ى اذا  ددي

  سع. ي األصغر ساي  عي هد  لدت  األكبدر سداي   ولدت  اإلعديث  اده لدت  الد ك ر  و ادت  ات الععيق 
الفع   التراس ا األولدف  اده لدت  الفدع   التراسد ا الع قت دا  ومعده كلعدي زال  ردتل اإل يقدا كلعدي 

 اعاعض       ال  ا ا اتم عي ىك
 مدددك   ال عي دددل  (  قدددت مردددير  ع دددي ج لراسددد هي الدددف ارنعددديع   ددد    2014   بدددت هم دددي 

 روق ذا  لتلا الفي  ا  ى  مك   ال عي ل  ولم ن مت  اتم عي ى لت  األطعيل ضعي  ال عم
 ددددروق ذا  لتلددددا   ومددددت   ب اعددددياتم عددددي ى لددددت  األطعدددديل ضددددعي  ال ددددعم نعدددد   لع غ  ددددر الادددد ع

 عرك الفي  ا  ى  مك   ال عي ل اتم عي ى لت  األطعيل ضعي  ال عم نع   لع غ  ر الع

من الع قددا بدد    بتراسددا مظهددر  ع ي جهددي من (Jing et al., 2016)وقدديم م دداج وز دد ء  
لعددراهق   ت  كددل  دد  لقلددا اتم عددي ى لددالاع دد ا لددم نلعدد  لورا  وسدد قي  لال لددتل وبدد   يألب بدد ال علددا
لقلدا قي  ل دي    وسد  يألقرانال علدا بدم و والعيلي    ب اعي كيع  الع قا ب   كدل  د  ال علدا بديألالفم 

  ييى ال عمكاتم عي ى للعراهق   
 لددت ال  ا ددا الاع ددى واإلم عددي ى  الددف ارنعدديع   دد     (2016كعددي مظهددر  لراسددا  لعددت  

ت ن مت  دروق ذا  لتلدا الفدي  ا بد   ال  ا دا الاع دى واإلم عدي ى   ومعه الق ب العُعيق   سع. ي  
 ددروق ذا  لتلددا  رددتل اإل يقددا  ب اعددي ومددت  مو وسددع القدد ب العُعدديق   سددع. ي  نعدد ي لع غ ددر الادد ع

الفدددي  ا بددد   ال  ا دددا الاع دددى واإلم عدددي ى وسدددع القددد ب العُعددديق   سدددع. ي  نعددد ي لع غ دددر الععدددر 
ب   ال  ا ا الاع ى واإلم عي ى  ى ل   لم ن مت   قا لالا  ( سااك15-11لفيلح العئا الععريا  

 ال لف ل التراسىك  وب  
الف  تم وم ل  روق ب    (2020  ال  ت  و بت الرلع  و جيما  كعي مرير  ع ي ج كل  

الدد ك ر واإلعدديث  ددى القلددا اتم عددي ى  كعددي مرددير  الددف ومدد ل  ددروق بدد   الجا دد    ددى بعددت ال ق دد م 
ال لبى  ل ت كين ال ك ر م لف    اإلعيث  لف ه ا البعت  بيإلضي ا الف  تم قترل مبعديل اإل فدير 

 رما ال ل ا للقلا اتم عي ى لألطعيل ذوي اإل يقا ال ع. اك   ال ا   لف ال ابؤ بيلت
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  ة:ــــدراســـة الــــمشكل
واتضددقرابي  اتم عيع ددا لددتي األرددايص العدديلي   ان الع  بددم للتراسددي  ال ددى نايولدد  العمددك   

العمددك   بمددكل  دديم وذوي اإل يقددا ال ددع. ا بمددكل  دديم  اجددت من هادديك و ددرل  دد  التراسددي  ال ددى نايولدد  
؛ 2008الريعدديوي        ددل لراسددي واتضددقرابي  اتم عيع ددا والقلددا اتم عددي ى لددت  األرددايص العدديلي  

(  وو درل ماًدي   دى التراسدي  ال دى Sisman et al., 2013; Ayeni et al., 2012؛2007  د ري  
؛ 2016؛  لعددت  2014 بددت ه  نايولدد  العمددك   اتم عيع ددا لددت  األرددايص ذوي اإل يقددا ال ددع. ا  

(  ات معدددده ا لددددن ماًددددي من هادددديك عددددترل  دددد  التراسددددي  ال ددددى نايولدددد  اضددددقراب القلددددا ؛2010العه ددددري  
سدد    ددتل  - ددى لددتول  ددي اطلعدد  ع دده  دد  لراسددي -لبيل ددا ا  ل ددت لددم نجددت هدد   العئددا اتم عددي ى لددت 

 (  Jing et al., 2016؛ 2020ال  ت  و بت الرلع  و جيما   لتول    التراسي   
وي لن ماًي  ان التراسي  ال ى نايول  القلا اتم عي ى لت  األرايص العديلي    قدت اخ لعد  

 ,Furmak)ع ي جهي ف عي ي علا بيلعروق ب   كل    ال ك ر واإلعيث   عاهدي  د  مردير الدف ومد ل  دروق 

يبدددرز  (  وهادددي2013   دددى لددد   مردددير اآلخدددر الدددف  دددتم ومددد ل  دددروق بددد   الجا ددد    الغدددي ري  (2000
ال  ددي ل  دد   ددت  نقدديبا نلددك الا ددي ج  ددم األرددايص الععدديق   سددع. ي  وب. دديرل مخددر   ددي ا كيع ددا ومدد ل 

  روق  ى الاجل اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا نع   الف الا ع اتم عي ىك
و دددم هددد ا العدددتل العلدددتول  ددد  التراسدددي  ال دددى نايولددد  القلدددا اتم عدددي ى لدددت  األردددايص ذوي 

إل يقدددا ال دددع. ا  ا لدددن معددده لدددم ن مدددت لراسدددا نايولددد  مثدددر الع ددد    ال قدددي ى واتم عدددي ى  لدددف القلدددا ا
اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا   عي ن  ت ى الليما الف ال  ي ل  عي اذا كدين اعكد  

  عي ىكمن  روق  ى الاجل اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا نع   الف الا ع اتم

 سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية فيما يلي: وفي ضوء ما

 ةــــدراســــة الــــأسئل
   يهر القلا اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا؟  ي -1

األردايص ذوي اضدقراب القلدا اتم عدي ّى لدت   ن مت  دروق ذا  لتلدا الفدي  ا  دىهل  -2
 اعيث(؟ –اس  ذك ر خ    الجو قي  ت اإل يقا ال ع. ا
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األرددايص ذوي اإل يقددا القلددا اتم عددي ّى لددت   ددى  ن مددت  ددروق ذا  لتلددا الفددي  اهددل  -3
 ؟خ    الع     اتم عي ى اتق فيلي وال قي ىو قي  ت ال ع. ا

 ة:ــــدراســـف الادــــهأ

 يلى:  ي التراسا الف ه   نهت 
 اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا   يهر القلاال مو     -1

ال مو    العروق  دى اضدقراب القلدا اتم عدي ى لدت  األردايص ذوي اإل يقدا ال دع. ا  -2
 اعيث(؟ –و قي  تخ    الجاس  ذك ر 

ال مو    العروق  دى اضدقراب القلدا اتم عدي ى لدت  األردايص ذوي اإل يقدا ال دع. ا  -3
 ى اتق فيلي وال قي ىكو قي  تخ    الع     اتم عي 

 ة:ــــدراســــة الــــأهمي

ن لددتل مهع ددا التراسددا الليل ددا  دد  خدد ل معهددي ن ادديول اضددقراب القلددا اتم عددي ى  وهدد   دد   -1
اتضددددقرابي  ال ددددى نع ددددا ال عي ددددل اتم عددددي ى القب عددددى لألرددددايص الدددد ي اعدددديع ن  ادددده  

اإل يقددا ال ددع. ا  وبيل دديلى  ددإن ال مددو  دد  طب عددا هدد ا اتضددقراب لددت  األرددايص ذوي 
 ا هم  ى  هم موضح للبايء الاع ى لهؤتء األرايصك

والال ج دددا بمددددكل خدددديص   نعدددت هدددد   التراسدددا  ليولددددا إلثدددراء العك بددددا العرب ددددا بمدددكل  دددديم  -2
ون ويدددتهي بتراسدددا  ددد  طب عدددا اضدددقراب القلدددا اتم عدددي ى لدددت  األردددايص ذوي اإل يقدددا 

عددترل  ددى هدد ا العجدديل  ددى  –  ل دده ددى لددتول  ددي اطلعدد   -ال ددع. ا  ل ددت ومددت  البيل ددا
 البل ث ال ى ممري   لف الب ئا الال ج ا مو ال  ي  ا

 دددد  رددددأن ع ددددي ج هدددد   التراسددددا من ن مددددو  دددد  طب عددددا اضددددقراب القلددددا اتم عددددي ى لددددت   -3
األرايص ذوي اإل يقا ال دع. ا   عدي ا دهم  دى من ا دي ت البديل     دى هد ا العجديل  لدف 

 تل ه ا اتضقراب لت   ئا الععيق   سع. ي كرسم الاقع الع م ا لل اف ش    ل



   يريـــي املطـــم راهـــريـــم /د

 

 

74 

 ة:ــــدراســــدود الــــح
 راهددددا  دددد  ذوي اإل يقددددا  (80  بع اددددا  دددد  األطعدددديل نبلدددد  ن ع ددددل لددددتول التراسددددا الليل ددددا

 كساا  والعل لق   بعتارس األ ل بتولا ال  ي  15 – 13ال ع. ا  وال ي  ن راور م عيرهم    

   :الـــدراســــــةات ــــمصطلح

Anxiety DisorderSocial

 هالعدددرل بفدددعا  ادددت نعرضددد نفددد  ليلدددا  ددد  الاددد   ويعدددر  القلدددا اتم عدددي ى  لدددف معددده 
 ( Furmark, 2000   اآلخري    م  لع اقو ام عيع ا اامف من ي عر    هي للاقت مو ال ق

ي المداص ذوي اإل يقدا ال دع. ا ويعر  اتضقراب امرا  ي  بأعه الترمدا ال دى الفدل  ل هد
  لف  ق يس اضقراب القلا اتم عي ى الع  اتمك

Hearing Disability

من اقددد م  ن فدددو بعدددتم قدددترل الجهددديز ال دددععى للعدددرلملدددت  ئدددي  ال رب دددا الايصدددا ال دددى هدددى 
ردددتنهي  ددد   ا لدددوون  دد  قدددترل العدددرل  لدددف سدددعيع األصدد ا  العا لعددداكياددد ج  اهدددي ال قل دددل ب ظي عدده  

الترمددا الب دد قا والع  سددقا ال ددى يادد ج  اهددي ضددعو سددععى  الددف الترمددا المددتيتل مددتا  وال ددى يادد ج 
 ( 2004 ععر    اهي الفم

 :معاقني مسعياللالتعريف اتجرائي 
األرايص العراهق   العماف    لف من لتيهم ا يقا سع. ا  د  قبدل القد  ال قد ري   هم

 ك والعل لق   بعتارس األ ل للفم بعاققا ل لى ال عل ع ا بتولا ال  ي 

 إجــــراءات الــدراســــة:

العدداهج ال صددعى ال لل لددى ال لل لددى والعقدديرن  ل دت سدد  م اسدد اتام  ال صددعى ندم اسدد اتام العدداهج
   خ ل ال عر   لف   يهر اضقراب القلا اتم عدي ى لدت  األردايص ذوي اإل يقدا ال دع. ا  كعدي 
س  م اس اتام المكل العقيرن    العاهج ال صعى  د  خد ل ال عدر   لدف العدروق  دى القلدا اتم عدي ى 

 كاتم عي ى-    اتق فيليلت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا و قي  للا ع اتم عي ى والع 
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األ دل عتارس ب العراهق   ال ي  اعيع ن    اإل يقا ال ع. ا   مع م  التراسان  ن  ج عم 
  كلولا ال  ي  ى  (2021- 2020 للعيم التراسى  للفم

 ةــار العينــات اختيــحمك
 ال يل ا: للعلكي  و ا   اا التراسانم نلتيت 

 سااك 15)-13من ن راور م عيرهم      -1
 من ياقبا  ل هم  لكي  نما ص ال  لت الع بم  ى  ترسا ال ل ك ال  لتيك -2
 مت اك ن لتيهم ا يقي  مخر   فيلبا لإ يقا ال ع. اك -3
 مت اقل   رل ال ليقه بيلعرك     ساا لراس ا كي لاك -4

 اقل   رل نتريس الععلعا ال ى س قتر سل ك القعل    ساا كي لاك مت -5

 وقت نم ال لقا    ه   العلكي     طريا  لو ال لع   و   الارل العترساك
( 40(  راهدا  د  ذوي اإل يقدا ال دع. ا   ق دع   الدف  80وقت ن  عد    ادا التراسدا  د   

( اعدديث  ومعدد عهم  دد  العل لقدد   بعددتارس األ ددل بادد   وباددي  بعاققددا لدد لى ال عل ع ددا 40ذكدد ر  و 
ن زيدم م عدير الع ادا  3   2( ساا  وي ضح متول 15-13بتولا ال  ي   ون راور م عيرهم  ي ب    

 عر والجاسكبل   الع

 ( 2دول )ــــــــــج
 توزيع عينة الدراسة وفقًا منس واألعمار

 ددــــالع 
 ارــــاألعم

 اتحنراف املعياري لألعمار متوسط األعمار
 إىل من

 0.82 14 15 13 40 ذكور
 0.79 14.08 15 13 40 إناث

 0.80 14.04 15 13 80 اجملموع
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 ( 3دول )ـــــــــــج
 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمستوى اتقتصادي واتجتماعي والثقايف

 ددـــالع 
 دىــــــامل

 اتحنراف املعياري املتوسط
 إىل من

 2.05 58.73 61 54 11 املنخفضني
 2.06 72.38 77 70 13 املرتفعني

 مقياس القلق اتجتماعي: إعداد الباحثة
 اس:ــمن المقيدف ــاله

 األطعيل ذوي اإل يقا ال ع. اك القلا اتم عي ى لت يهت  العق يس الف ال مو          

 خطوات إعداد المقياس:

ط ع  لدف التراسدي  قي   البيل ا بعتل خق ا  ل فع م العق يس الليلى  ل ت قي   بديت
 ديم  ولدت  األردايص ذوي القلدا اتم عدي ى لدت  األردايص العديلي   بمدكل ال يبقا ال ى نايولد  

كعددي نددم اتطدد ع  لددف  ددتل  قدديي س نايولدد  القلددا اتم عددي ى لددت   كبمددكل خدديص اإل يقددا ال ددع. ا
القلدا ك بيإلضي ا الف اتسد عيعا بدبعض ال  د  والعرامدم العلع دا ال دى ن ًدع    اي  و ئي   ا لعا
 كلت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا والعهيرا  اتم عيع ا

 وثبات المقياس:حساب صدق 

( نلع دددد  ونلع دددد ل  40نددددم ل دددديب صددددتق وثبددددي  العق دددديس  لددددف   اددددا اسدددد ق ع ا بلغدددد   
 ( نلع دد  ونلع دد ل20  ( نلع دد  ونلع دد ل   دد  األطعدديل العق ددتي  بيلعددتارس اللك   ددا 20 ق ددع   الددف  

الايصدا     األرايص الععيق   سع. ي والعق دتي  بعدتارس األ دل باد   وبادي  ال يبعدا إللارل ال رب دا
 بعاققا ل لى ال عل ع ا بتولا ال  ي ك

 دق:ــــاب الصــــحس

نم ل يب الفتق العق يس بقريقا صتق البايء وذلك بل يب الع قا اترنبيط ا بد   مبعديل 
 ك4 العق يس  وذلك كعي ي ضلهي متول
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  (4)دولــــــــج
 يمعامالت اترتباط بني أبعاد مقياس القلق اتجتماع

 اتجتماعي السلوكي املعريف اتنفعالي ادــــــــــــــاألبع م
 **483. **561. **532. 1 اتنفعالي 1

 **567. **687. 1 **532. املعريف 2

 **451. 1 **687. **561. السلوكي 3

 1 **451. **567. **483. اتجتماعي 4

 0.01دال عند مستوى  **

من هاددديك   قدددا ارنبيط دددا لالدددا بددد   مبعددديل  ق ددديس القلدددا اتم عدددي ى  4ي ًدددح  ددد  مدددتول 
   عي ام ر الف ارنعيع صتق 0.01بعًهي البعض  ومن مع م  عي    اترنبيئ لالا  ات       

 البايء ألبعيل العق يسك
 ات:ــــاب الثبــــحس

بإاجدديل الع قددا اترنبيط ددا بدد   نددم ل دديب ثبددي  العق دديس بقريقددا اتن دديق الددتاخلى  وذلددك 
 ك(5 مبعيل العق يس وب   الترما ال ل ا للعق يس  كعي ي ضلهي متول 

  (5)دولــــــــج
 ثبات املقياس بطريقة اتتساق الداخلي

 العالقة مع الدرجة الكلية للمقياس ادـــــــــاألبع م
 **802. اتنفعالي 1

 **841. املعريف 2

 **830. السلوكي 3

 **776. اتجتماعي 4

من هاددديك   قدددا ارنبيط دددا لالدددا بددد   مبعددديل  ق ددديس القلدددا اتم عدددي ى  5ي ًدددح  ددد  مدددتول 
   عي امد ر الدف ارنعديع ثبدي  0.01بعًهي البعض  ومن مع م  عي    اترنبيئ لالا  ات       

 اتن يق التاخلى ألبعيل العق يسك
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 طريقة تطبيق وتصحيح المقياس:

  كعي يلى: مبعيل 4   ز     لفعبيرل  36 ي   ن العق يس   
  1-3-13-21-21-25-31-33-36: البعد االنفعالي
  6-7-11-14-18-22-26-29-35:البعد المعرفي
  8-9-11-15-17-23-27-31-34: البعد السلوكي

  2-4-5-12-16-19-24-28-32 :البعد االجتماعي
اإلميبددا  لددى ال.بدديرا   دد  خدد ل ثدد ث خ دديرا  هددى:   ا ددا  مل يعددي  ت موا دداك ويدد م  ويدد م

نقتير الترما    خ ل ا قيء ث ث لرمي  للا ير   ا ا( ولرم ين للا دير  مل يعدي( ولرمدا والدتل 
  ونددتل الترمددا العرنععددا  لددف ارنعدديع   دد    القلددا اتم عددي ى  ب اعددي نمدد ر للا ددير  غ ددر   ا ددا(

 العااعًا  لف اعاعي      ر القلا اتم عي ىك الترما

 مقياس املستوي اتقتصادي اتجتماعي الثقايف لألسرة:-2
( عبددديرل ل قدددتير الع ددد  ي 60( وهددد  ي دددألو العق ددديس  ددد   2002م دددت العق ددديس البل دددري  

غد  وقت نم ل يب  عي ل ال بي  بقريقا ا يلل نقب ا اتخ بير  وبل  اتق فيلي اتم عي ى ال قي ى
م ددي الفددتق  قددت   (87,0كعددي نددم اسدد اتام طريقددا ال ج  ددا الافددف ا  وال ددى بلغدد     (81,0ج ع دده  

ل ددت مسددعر   ادده مربعددا   ل دديبه  دد  طريددا ل دديب الفددتق العددي لى  دد  الددترم    األولددى وال يع ددا
   ع ل ددددي  األسددددرل وثقي  هددددي  و تل تندددده ال قيف ددددا واتم عيع ددددا    ا ددددل هددددى: الع دددد  ي اتق فدددديلي
 الع   ي ال قي ى اتق فيلي لألسرلك

 ة:ــائيــيب االحصــالــاألس

 تس اتام مسيل   اإللفي  ا ال يل ا: SPSSس عيعا ببرعي ج نم ات
 البرو  ددل الاع ددى ألبعدديل  ق دديس القلددا  الع  سددقي  الل دديب ا والا دد  العئ يددا لل عددر   لددف

 كالع  اتماتم عي ى 

 لل يب لتلا العروق ب      سقي  ال ك ر واإلعيث  لف  ق يس القلا اتم عي ىك اخ بير   

  اخ بددير  ددين وي اددى ال بدديرا  ري لل مددو  دد  العددروق  لددف مبعدديل  ق دديس القلددا اتم عددي ى
 كو قي  للجاس والع     اتق فيلي واتم عي ى
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 ة:ــدراســج الــائــنت

 ؟ركل البرو  ل الاع ى ألبعيل القلا اتم عي ى للعراهق   ذوي اإل يقا ال ع. ا"ه    ي"
عددراهق   لإميبدا  لدف ال دؤال ندم اسد اراى الع  سدقي  الل ديب ا والا د  العئ يدا لدترمي  ال

 ك6 كعي ه    ضح بيلجتول القلا اتم عي ى ق يس مبعيل  لف  ذوي اإل يقا ال ع. ا
  (6)دول ــــــــج

  تحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس القلق اتجتماعي للمراهقني ذوي اإلعاقة السمعيةاملتوسطات وا
 الرتتيب اتحنراف املعياري املتوسط احلسابي ارةــــــــــالعب رقم العبارة

 األول 85. 22.08 القلق اتنفعالي 1

 الرابع 1.06 20.48 القلق املعريف 2

 الثاني 1.31 21.61 القلق السلوكي 3

 الثالث 1.63 21.23 القلق اتجتماعي 4

  3.63 0.65 الدرجة الكلية للمقياس

الدددف من م لدددف مبعددديل القلدددا اتم عدددي ى كدددين  لدددف ال رن ددد  ال ددديلى: القلدددا  6امددد ر مدددتول 
 اتعععيلى  ثم القلا ال ل كى  يل ه القلا اتم عي ى  ومخ را القلا الععر ىك 

 :1ال ؤال األول ب ا ي  كعي ي ضله المكل الب يعى ال يلى  ركل ويعك  نع  ل ع ي ج 
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نمدد ر ع ددي ج ال ددؤال األول الددف من القلددا اتعععدديلى كددين م لددف األبعدديل ارنعي ددي لددتي   اددا التراسددا  
إل يقددا ال ددع. ا  دد  قفدد ر  ددى ويرمددم ذلددك الددف  ددي نعرضدده  لدد هم طب عددا ا دديق هم  من  ددي نعرضدده  لدد هم ا

ال  اصدددل ال دددععى وال   دددى  اجعلهدددم غ دددر  لعددد   بعدددي يدددتور بددد   األردددايص األخدددري   ددد  لددد لهم  ددد  
 ليلثي    عي ي  ر لتيهم اس جيبي  اعععيل ا ن  م بيلقلا وال  نرك و ى ذلك نمد ر األلب دي   دى هد ا العجديل 

 ل ددت نا مددر لددتيهم اتسدد جيبي   لعمددك   الاع دد اال   ددر  دد  ا الددف من ذوي اإل يقددا ال ددع. ا اعدديع ن  دد 
واعاعددي   عهدد  هم  دد  قلددا اتندد ان اتعععدديلى  بمددكل  للدد    ددى سددل ك ينهم  كعددي اعدديع ن  دد العفدديب ا 

ا   واك ددر اعقدد اء اك ددر معدد لا     ومعهددمالاع ددى واتم عددي ى والعترسددى همضددعو ندد ا قذوانهددم  بيإلضددي ا الددف 
عرضددد ا الالقلدددا والعاددديو  و الاجدددل ال ا دددت و الدددف العتواع دددا والعاددديل   ن ع لدددوي   دددى ملددد م ال ق دددا ق ن  ددد غر وي

 (  1997  الاق   واللتيتي  الرغبا  ى اإلربيع العبيرر وال ريم لليمينهمو الليلل والمك بيآلخري  
وقت مرير  الا ي ج ماًدي  الدف لفد ل كدل  د  القلدا ال دل كى والقلدا اتم عدي ى  لدف    سدقي  

نع  ر ذلك الف من األرايص ذوي اإل يقي  ال ع. ا لت يهم   قدي  مقدل  دم م درال مسدرهم    قيربا  ويعك 
و م األرايص اآلخري   كعي معه ن يت لتيهم   د    الع لدا اتم عيع دا و ل ده  هدم اع قدتون الدف ال   در  د  

نلددد ل لون العهددديرا  اتم عيع دددا ع  جدددا ضدددعو نعدددي  نهم اتم عيع دددا  دددم األخدددري    يإل يقدددا ال دددع. ا 
ن اصددل العددرل  ددم اآلخددري   عدد  ل لدده  ويععددل ذلددك  لددف اسدديءل  هددم األخددري  و ددتم اترن ددير  دد  ال عي ددل 

 ك(2001 عهم مو اتل  يك بهم مو ل ف ال  امت ف عي ب اهم   عي ي يت لتيهم القلا اتم عي ى  ال ع ت  

اضدقراب القلدا  ن مت  روق ذا  لتلا الفدي  ا  دىهل ى: "وينص عل كا  السؤال الثاني
 اعيث(؟ –خ    الجاس  ذك ر و قي  ت األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ااتم عي ّى لت  

ولإميبددا  لددف هدد  ال ددؤال  نددم نق دد م   اددا التراسددا بل دد  الجدداس الددف ذكدد ر وإعدديث  ونددم 
القلدا اتم عدي ى  ولل ديب لتلدا العدروق ل يب الع  سقي  واتعلرا دي  الع. يريدا ألبعديل  ق ديس 

بدد   الجا دد   نددم ل دديب اخ بددير  ( لل دديب لتلددا العددروق بدد   الجا دد    لددف مبعدديل  ق دديس القلددا 
 نلك الا ي جك 7اتم عي ى  وي ضح متول 
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 (7) دولـــــــــــج
 اتجتماعيالذكور وإلناث على مقياس القلق نتائج اختبار)ت( لدراسة الفروق بني متوسطات 

مستوى 
 الدتلة

 قيمة
 ت

درجة 
 احلرية

 اتـــــانـــــالبي 40ن =   الذكور 40ن =   اإلناث
 م األبعاد املتوسط اتحنراف املعياري املتوسط اتحنراف املعياري

 1 القلق اتنفعالي 22.00 90. 22.17 81. 78 -909.- 0.36

 2 املعريف القلق 20.25 89. 20.72 1.06 78 2.15- 0.03

 3 القلق السلوكي 21.55 1.31 21.67 1.32 78 0.42- 0.67

 4 القلق اتجتماعي 21.35 1.45 21.12 1.80 78 0.614 0.54

 5 الدرجة الكلية للمقياس 85.15 3.58 85.70 3.71 78 0.67- 0.50

الف  تم وم ل  روق ب   الد ك ر واإلعديث ذوي اإل يقدا ال دع. ا  لدف مبعديل  7ام ر متول 
 ق دديس القلددا اتم عددي ى مو الترمددا ال ل ددا للعق دديس  بيسدد  ايء القلددا الععر ددى   والدد ي كددين اإلعدديث 

 مك ر قلقي     ال ك رك

ويعك  نع  ر  تم وم ل  روق ب   الجا    ونقيرب    سقينهم  لف مبعديل والترمدا ال ل دا 
لعق دديس القلددا اتم عددي ى  الددف ن دديوي ال ددرو  ال ددى ا. مددهي كددل  دد  الدد ك ر واإلعدديث  ل ددت من 
مع م الع اا    يا  بين لاعس العترسا وععس الا يم ال عل عى   هي  كعي معهم اك  ب ا ععس العيلا  

ل قيل ددت  و دد  ثددم  ددإن نعددي لهم  ددم األلددتاث اتم عيع ددا واتعععيل ددا اكدد ن مقددرب الددف ال قدديبا ف عددي وا
 ب اهم وت ي مت  روق ب اهمك

اضدي ا الددف من الجا دد   اعددرون بعرللددا العراهقددا وهددى خفددي ص ن دديل ن دد ن   مدديبها لددت  
  و د  ثدم  دإن ا والاع د االجا     ويك ن ه ا ال ميبه  ى كل    الافي ص اتعععيل دا واتم عيع د

الع ا ل ال ى ن يت مو نقلل    القلا اتم عي ى مو اتعععيلى مو ال ل كى  ه    ا دل   مديبها لدت  
الجا   ك كعي من رلل  علهم نجدي  نلدك الع ا دل ن ديل ن د ن   مديبها  ومل  ذلدك كلده الدف  دتم ومد ل 

  روق ب   الجا     لف مبعيل القلا اتم عي ىك
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القلق االجتمااعي  في  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل "كين ال ؤال ال يلت ياص  لف 

 "؟تختفا  المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافيوفقًا ال األشخاص ذوي اإلعاقة السمعيةلدى 

واتعلدددرا  الع. ددديري أل دددرال ولإميبدددا  لدددف ال دددؤال ال يلدددت  ندددم ل ددديب الع  سدددع الل ددديبى 

الع اددا  لدددف  ق دديس الع ددد    اتق فددديلي واتم عددي ى وال قدددي ى الع ددد اتم  ونددم نلتيدددت األردددايص 

 راهقدي   د   11العرنعع   والعااعً   اعلرا ي   . يريدي  والدتا   د  الع  سدع  وبلد   دتل العااعًد ن 

 ك8ي ضله متول   راهقي   كعي 13ذوي اإل يقا ال ع. ا  ب اعي بل  العرنعع ن 

 (8دول )ـــــــج

 املرتفعون واملنخفضون على مقياس املستوى اتقتصادي واتجتماعي من األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

 ادـــــــــاألبع 11ن =   املنخفضني 13ن =   املرتفعني

 م  املتوسط اتحنراف املعياري املتوسط اتحنراف املعياري

 1 القلق اتنفعالي 21.18 60. 21.38 506.

 2 القلق املعريف 19.63 674. 19.61 65.

 3 القلق السلوكي 21.18 1.25 20.76 1.16

 4 القلق اتجتماعي 21.00 1.00 20.53 1.05

 5 الدرجة الكلية للمقياس 83.00 1.78 82.30 1.79

ولل ددديب العدددروق بددد   العجعددد       لدددف  ق ددديس القلدددا اتم عدددي ى  وع دددرا  لفدددغر لجدددا 

الع اا   قت نم ل يب اخ بير  ين وي اى ال بديرا  ري لل ديب العدروق بد   رند   جعد       وكيعد  

 ك 9ضلهي متول ي  الا ي ج كعي 
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 (9) دولـــــــــج
 القلق اتجتماعيوعتني على مقياس نتائج اختبار مان وتنى للفروق يف متوسط درجات اجملم

 األبعاد
 قيمة 13ن=    املرتفعون 11ن=   املنخفضون

U 

الدتلة 
 جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب املشاهدة

 156. 53.00 181.00 13.92 119.00 10.82 القلق اتنفعالي

 949. 70.50 161.50 12.42 138.50 12.59 القلق املعريف

 253. 53.00 144.00 11.08 156.00 14.18 القلق السلوكي

 320. 55.00 146.00 11.23 154.00 14.00 القلق اتجتماعي

 517. 60.50 151.50 11.65 148.50 13.50 الدرجة الكلية للمقياس

الف  دتم ومد ل  دروق  دى مبعديل مو الترمدا ال ل دا لعق ديس القلدا اتم عدي ى  9ام ر متول 
 ب   العرنعع   والعااعً    لف  ق يس الع     اتق فيلي واتم عي ى وال قي ى الع  اتمك

تق فدديلي اعكدد  نع دد ر  ددتم ومدد ل  ددروق  لددف  ق دديس القلددا اتم عددي ى نعدد   للع دد    ا
الف نقيرب الع     اتم عي ّى اتق فيلي وال قي ى لت  م درال   ادا التراسدا   واتم عي ى وال قي ى 

كعي من ل س  د  ب داهم  د  يا  د  للعدتارس مو العراكد  الايصدا مو   الجا  ا ال  ي  ا جع عهم    
اإل يقدددا ال دددع. ا األهل دددا  ل دددت من مع دددم الع ادددا هدددم  ددد  العا  دددب   لعدددتارس األ دددل للفدددم وذوي 

وبيل دديلى  ددإن   دد  اهم اتم عددي ّى ال قددي ى واتق فدديلّي   قدديرب الددف لددتّ  بعاققددا لدد لى ال عل ع ددا  
كب ددر  اضددي ا  الددف ذلددك  ددإن طب عددا ال امددئا اتم عيع ددا نعددت الددت  الع ا ددل العهعددا ال ددى قددت نددؤثر 

عدي ّى اتق فديلّي وال قدي ّى  بمكل  مو بآخر  ى اضقراب القلا اتم عي ّى مك ر  د  الع د    اتم 
ولعدددي كدددين م دددرال   ادددا التراسدددا نعرضددد ا نقريب دددي لددداعس ظدددرو  ال امدددئا اتم عيع دددا  وععدددس ال دددرو  

  كدددين  اقق أدددي مت ن ددد ن ثعدددا  دددروق  دددى اضدددقراب القلدددا العج عدددم ال ددد ي ىالل ين دددا ال دددى اعدددر بهدددي 
  ّىكاتم عي ّى ُنع   الف الع     اتم عي ّى اتق فيلّي وال قي
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 ات:ـــــوصيـــــالت
 البيل ا ال  ص ي  ال يل االتراسا الليل ا نق رر  ع ي ج ى ض ء 

اته عيم بيلبرا ج اإلرريلاا والع م ا ال ى نععل  لدف ناف دش اضدقراب القلدا اتم عدي ى  -1
اإل يقدددا ال دددع. ا؛ لع دددي تل هددد   العئدددا  لدددف ال  اصدددل وال عي دددل  دددى  لدددت  األردددايص ذوي 

 الع اقو اتم عيع ا العا لعا
نقددتام الددتورا  ال تريب ددا ألول دديء م دد ر األرددايص ذوي اإل يقددا ال ددع. ا ال ددى ن ددي تهم  ددى  -2

 ال اف ش          القلا اتم عي ى لت  موتلهمك

ي اإل يقددددا ال ددددع. ا وال ددددى ناعددددو  دددد  ن   ددددش الددددتورا  ال تريب ددددا لععلعددددى األرددددايص ذو  -3
العمددك   اتم عيع ددا بمددكل  دديم  والقلددا اتم عددي ى بمددكل خدديص لددت  األرددايص ذوي 

 اإل يقا ال ع. اك 

الععل  لف ال مدا ص العبكدر ألومده القفد ر  دى العهديرا  اتم عيع دا والقلدا اتم عدي ى  -4
 لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. اك

 :ةـــــرحـتـــوث املقــالبح
 كالع قا ب    عه م ال ا  وب   القلا اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. ا -1

  ت  اخ          القلا اتم عي ى بيخ    ع ع ورتل اإل يقا لت  األرايص الع ق  ك -2
بدددد   األرددددايص ذوي اإل يقددددا ال ددددع. ا العددددت ج   وغ ددددر العددددت ج    ددددى العفدددد ل  العدددروق  -3

 العيلاا  لف       القلا اتم عي ىك

 لراسا ط ل ا ل ق ر       القلا اتم عي ى لت  األرايص ذوي اإل يقا ال ع. اك -4
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 راجــــعـــــامل

الععدديق   سددع. ي  كعددي يددتركهي  علعدد  العرللددا اتب تا  ددا  ددى (ك  مددك   2002لاعددى   لددىك   -1
 ك49-24  20  مجلة التربيةض ء بعض الع غ را ك 

 ك  عين: لا رل العك با ال طا اكاإلعاقة السمعية (:1997الاق    معيل  لعت   -2

 عددددددين:  الماااااادتخل إلااااااى التربيااااااة الخاصااااااة (ك 1997معدددددديل واللتيددددددتي   اددددددفك   الاق دددددد   -3
 العرر للامرك  ك با

  قت دددا  دددى ال رب دددا الايصدددا(   (: سددد ك ل م ا األطعددديل غ دددر العددديلي 2001الاق ددد   معددديلك  -4
    عين: لار الع رك5ئ

أسااا التوافااق النفسااي واالضاالرابات الساالوكية واالنفعاليااة (ك 2008الددتاهري صدديلح ل دد ك   -5
 .ك  عين: لار الفعيء للامر وال  زيم)األسا، والنظريات(

  عين: لار الع  رلك علم النفا االجتماعي (ك 2011ليناك  رب م   لعت ر -6
(ك الفدددددع بي  اتم عيع ددددا واتعععيل ددددا ال دددددى ن امدددده العددددرمل العع قدددددا 2008الريعدددديوي  م  ددددرلك   -7

 ك578 -558  35 ،-العلوم التربوية –مجلة دراسات و  ق هي بعئا اإل يقاك 
 كك  عين: لار وا ل للقبي ا والامر وال  زيمالسمعيةاإلعاقة (ك 2003زريقي   ابراه مك   -8

 الج ا ر: لار األوراس ا للامر وال  زيمك القلق (ك 2010ع ر التي ك  ز  ر   -9

مجلاااة  (: الافدددي ص ال ددد ك ل م ا لألطعددديل الععددد ق   سدددع. ي ك2001ال دددع ت  لعددد ل خيلدددت   -11
 ك 2  العتل ، المجلا العربي لللفولة والتنميةاللفولة والتنمية

(ك اإل فددير 2020و جيمددا  صدعيء ملعددتك   وتء لاعددى  و بدت الددرلع    لعددت ال د ت ال د ت   -11
المجلااة العربيااة لعلااوم  دد  الدد ا  و  ق دده بدديلقلا اتم عددي ى لددت  العددراهق   ضددعي  ال ددعمك 

 ك34-1(  10 4  اإلعاقة والموهبة
 القدددددديهرل:  ك بددددددا تخاااااادمات ذوي االحتياجااااااات الخاصااااااة (ك 2002  رددددددق ر  زيادددددد   لعدددددد ل -12

 الاهًا العفرياك
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  عين: لار وا ل للامر وال  زيمك كمدتخل إلى التربية الخاصة (ك2005ال يهر  قلقين ملعتك   -13

مشكفات التفاعااال االجتماعي لاادى األطفاال  (ك2014ختاجا  لعت زي   بت ال التك     بت ه -14
   رسدديلا اااااومضااعا  الساام  ماان وج ااة نظاار معلمااااي مراكااص التربيااة الخاصااة  ااااوالية الخرطاا
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