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 : ملخص 

اإلعاقة ذوي  آباءإلى التعرف عمى العبلقة بين قمق المستقبل لدى  الدراسة تىدف
عمى  يموحصول ،، ومعرفتيم لمغة اإلشارةباءالمستوى التعميمي لآل :المتغيراتوبعض  السمعية
ضعف  -ى أبنائيم )صممودرجة اإلعاقة السمعية لد ،اإلعاقة السمعيةفي  تدريبية دورات

ذوي  آباءا من فردً ( 52وتكونت عينة الدراسة من )أنثى(.  -)ذكر سمع(، وجنس أبنائيم
 لدى آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مقياس قمق المستقبل. وتم استخدام اإلعاقة السمعية
 كل من: رتفاع قمق المستقبل لدىاالدراسة  أظيرت نتائجو  إبراىيم االنو(.عمي )أعده/ جبلل 
وانخفاض قمق  ذوي الصمم،األطفال  آباءو  ؛اإلشارةالذين ال يعرفون لغة  اآلباءو  اآلباء اأُلمِّيين

، ولم تظير فروق اإلعاقة السمعيةفي  تدريبية الحاصمين عمى دورات اآلباءالمستقبل لدى 
 -ذوي اإلعاقة السمعية من الجنسين )ذكوراألطفال ذات داللة بين قمق المستقبل لدى آباء 

 .إناث(
 

 -التعليم -األطفال -اآلباء -ضعف السمع -الصمم -اإلعاقة السمعية :الكممات المفتاحية
 الدورات التدريبية. -اإلشارةلغة  -قلق المستقبل
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Abstract: The current research aimed to identify the relationship 

between the parents 'future anxiety and some variables: parents' level of 

education, their knowledge of sign language, their access to training in 

hearing disabilities, the degree of hearing impairment in children 

(deafness- hearing impairment), gender (male- female). A Future Anxiety 

scale- prepared by/ Jalal Ali Ibrahim Elena was used. The study sample 

consisted of 25 parents with hearing disabilities. The results of the study 

showed a high level of future anxiety in both illiterate parents and parents 

who do not know the sign language; parents of children with deafness, and 

showed a low level of future anxiety among parents with training courses 

in hearing disabilities. And there were no significant differences between 

the parents of both male and female children with hearing disabilities. 

Keywords: hearing disability, deafness, hearing impairment, parents, 

children, education, anxiety, future anxiety, sign language, training 

courses.  
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 : مكدمة

قمق المستقبل بصفة خاصة ظاىرة واضحة في عامة و  أصبحت ظاىرة القمق بصفة
، وعدم القدرة عمى االرتياحمعيا الشعور بعدم  د  ول  وت   األصعدة،بالتغيرات في كافة  يزخرمجتمع 
والتفكير السمبي  ،وتدني اعتبار الذات ،باألمنوفقدان الشعور  ،حداث الضاغطةألامواجية 

 .تجاه المستقبل
 آباءلو أىمية خاصة لدى  كما، عامةولوية في حياة الناس أبو  واالىتمامممستقبل لو 

من  ألبنائيمويترقبون ما يخبأه ، ا من المستقبلتخوفً حيث يكونون أكثر  األطفال ذوي اإلعاقة؛
من فقد من يساندىم عاقة والخوف اإلومصيرىم ومستقبميم مع  ،خبايا وعثرات أو صدمات

، ا عمى الحياة الطبيعيةسمبيً  اداخل األسرة تأثيرً  السمعية اإلعاقةوتؤثر  .يم في الحياةويدعم
إذ تتغير طريقة تفكير الوالدين،  ؛الفاعمة الوالدينوخاصة عندما يصاحبيا قصور في ميارات  

قصور فاعمية ثر ال يؤ و  .، وتزيد ثورات الغضبفتقل التفاعبلت األسرية ،تزيد ضغوطيماو 
حيث عمى الوالدين أنفسيم؛ عمى إخوتو و  امفرده بل يمتد أثره سمبً ب الطفلالوالدين عمى 

ية مواجية وكذلك كيف ،سري والمينيمق الشديد نحو مستقبل أبنائيم األتنتابيم حالة من الق
 .المجتمع واالندماج فيو

نتاب الفرد بسبب نظرتو توىو حالة  ،من أنواع القمق العام اقمق المستقبل نوعً  ويمثل
وربما يرتبط ذلك  ،المستقبلعن  غير العقبلنية أفكاره ُتنتجياالتي و  ،التشاؤمية نحو المستقبل

 .(5185)الغامدي،  مومستقبمي ممن السيطرة عمى أدوات حاضرى بعدم تمكن األفراد
 :  مشكلة الدزاسة

تتمثل في عدم  السمبية، والتي قدإحداث العديد من اآلثار في قمق المستقبل يتسبب 
االجتماعية  التغيراتوالخوف الشديد من  ،وعدم القدرة عمى مواجية المستقبل ،الثقة بالنفس

 .يحممو المستقبلقد ما لالتوقعات السمبية  وكل ،والبيئية المتوقع حدوثيا في المستقبل
فيي ، وجو عامب تحاط بو اإلعاقة من مشكبلتمشكمة الدراسة الحالية مما  وتنبثق

عبلوة عمى الضغوط المادية و  تؤثر عمى الطفل ذي اإلعاقة، وتؤثر عمى أفراد أسرتو،
وجود قمق المستقبل  يامنو  واالجتماعية المصاحبة لئلعاقة، تظير ضغوط نفسية متنوعة،

ذي اإلعاقة  االبنأن  اآلباءحيث يرى الكثير من ىؤالء  ،اإلعاقة السمعيةذوي  آباءلدى 
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 ،ال يستطيع العمل في مينة تؤمن لو سبل العيش الكريم -وخاصة فئة الصم- السمعية
 المجتمع.الحياة ومع االندماج في و 

 حول وجود آثار سمبية (Wood & Turnbull, 2004) دراسةؤكده وىذا ما ت
جوانب حياتية  تطال ىذه اآلثارحيث  األشخاص ذوي الصمم؛سرة أفراد أ عمى ئلعاقة السمعيةل

والدعم المقدم  ،لموالدين المينيداء واأل ،ىامواردكالتفاعل داخل األسرة، و  ،سرةعديدة لؤل
باإلضافة إلى التأثر الذي يظير عمى توقعات  ،واألطفال العاديين أيًضا– لؤلطفال ذوي اإلعاقة

 .األسرة المرتبطة بمستقبل الطفل ذي اإلعاقة
اإلعاقة السمعية من مشكبلت ذوو االىتمام بما يعانيو  دراسات عديدة أولت وقد

(؛ ودراسة 5188"القطان"، وآخرون )دراسة  )ومنيا عمى سبيل المثال نفسية واجتماعية
(؛ ودراسة "عبد القوي" 5188(؛ ودراسة "خير اهلل"؛ و"عميوه"؛ و"البنا" )5188"صديق" )

 أخرى واىتمت دراسات. (5183(؛ ودراسة "أبو شعبان" )5183القرعان" )ودراسة "(؛ 5182)
عبد ")ومنيا عمى سبيل المثال دراسة  أو تنمية مياراتيم مشكبلتيم بإنشاء برامج لمتخفيف من
(؛ ودراسة "عمي" 5188أحمد" وآخرون )"(؛ ودراسة 5188) "الجواد؛ ومنيب؛ وسميمان

لكن الدراسات التي  ،(5183(؛ ودراسة "سعود" )5185محمد" )" ودراسة(؛ 5188وآخرون )
وال  ،ينحدود عمم الباحثفي - قميمة اإلعاقة السمعيةذوي  آباءقمق المستقبل عند تناولت 

 .العاديين  ا بدارستو لدىتتناسب مع كم الدارسات التي أولت اىتمامً 
  :  وعمى ذلك  تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية

 باختبلف ذوي اإلعاقة السمعية  آباءقمق المستقبل بين  ما ىو مستوى االختبلف في
 ؟اإلشارةلمغة معرفتيم 

  ف باختبلذوي اإلعاقة السمعية  آباءقمق المستقبل بين ما ىو مستوى االختبلف في
 ؟()ذكر. أنثى ذوي اإلعاقة السمعية أبنائيمجنس 

  باختبلف  ذوي اإلعاقة السمعية آباءقمق المستقبل بين ما ىو مستوى االختبلف في
 ؟  باءلآلالمستوى التعميمي 

  باختبلف  ذوي اإلعاقة السمعية آباءقمق المستقبل بين ما ىو مستوى االختبلف في
 ؟(ضعف سمع -)صمم األبناءلدى السمع فقد درجة 
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  باختبلف  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءقمق المستقبل بين ما ىو مستوى االختبلف في
 ؟السمعيةاإلعاقة عمى دورات في مجال  يمحصول

 :  أهداف الدزاسة
ذوي  آباءالكشف عن العبلقة بين قمق المستقبل لدى إلى  الدراسة الحالية ىدفت

، ومعرفتيم لمغة اإلشارة، وحصوليم عمى ليؤالء اآلباءوالمستوى التعميمي  اإلعاقة السمعية
ضعف  -أبنائيم )صممدورات تدريبية في اإلعاقة السمعية، ودرجة اإلعاقة السمعية لدى 

 أنثى(. -)ذكر سمع(، وجنس األبناء
 أهنية الدزاسة:  

 الدراسة الحالية أىميتيا من أوجو متعددة، ومنيا: استمدت
إذا كانت دراسة قمق المستقبل ميمة بالنسبة آلباء العاديين، فإنيا ذات أىمية أكبر  -8

 بالنسبة آلباء ذوي اإلعاقة السمعية.
باء ذوي اإلعاقة السمعية، والتي يمكن أن ُتفيد تصميم أداة لقياس قمق المستقبل لدى آ -5

 الباحثين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يمكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة في مجال اإلرشاد النفسي آلباء ذوي اإلعاقة  -3

الخروج بتوصيات لمقائمين عمى تربية ذوي اإلعاقة السمعية، ووضع بعض السمعية، و 
امج اإلرشادية األسرية ر البالعديد من االستفادة منيا في تصميم المقترحات التي يمكن 
 لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية.لعبلج قمق المستقبل 

 :تضمنت حدود الدزاسة: 
 .لمصم والبكم بمحافظة كفر الشيخ ملمدارس األ المكانية: حدودال -
 .ذوي اإلعاقة السمعيةآباء الطبلب بشرية: الحدود ال -
 .م5183عام  خبللالدراسة  طبقت ىذهزمنية: الحدود ال -
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 :حتديد املصطلحات

 الدراسة المصطمحات الرئيسة التالية: تتضمن
 Future  Anxiety : قلل املستكبل

ا يتوقع خبلليا تيديدً  ،في المستقبل هتفكير  عندانفعالية غير سارة تنتاب الفرد  حاالت 
الثقة في عدم وعدم االطمئنان و  ،وعدم الرضا ،من التشاؤم بشيءوالشعور  ،لمستقبمو
 .أرجب، والخوف من المشكبلت االجتماعية واالقتصادية المتوقعة في المستقبل ) ،المستقبل

   .(81، 5115 ،.ا
الدرجة الكمية التي  ويتم تعريف قمق المستقبل إجرائًيا في الدراسة الحالية بأنو:

ه ليذا دعداإعمى مقياس قمق المستقبل الذي تم  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءيحصل عمييا 
 .الغرض

  Hearing Impairment: اإلعاقة السنعية 

 ،عمى التواصل السمعي المفظي )عبد اهلل الشخصاف في السمع يحد من قدرة ر انح
5111 ،821).   

ضعف الاوح بين ر مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تت اإلعاقة السمعيةشمل تو 
  : ويمكن تعريفيم كما يمي ،بسيط وحتى الصممالسمعي ال

 فإن حاسة  ذلك ومع ،قصور سمعي أو بقايا سمع شخص لديو :ضعيف السمع
تعمم الكبلم والمغة سواء باستخدام  تؤدي وظائفيا بدرجة ما، ويمكنو السمع لديو

  .(111، 5112 المعينات السمعية أو بدونيا )القريطي،
 ا في السمع لدرجة تجعل من المستحيل عميو فيم الكبلم يعاني فقدانً  شخص: األصم

   .(481 ،5114 ،العربيو  ؛موسى) حتى مع استعمالو المعينات السمعية ،المنطوق
 : طاز الهظسياإل

أسباب حدوثة، واآلثار الناجمة عنو، يتضمن اإلطار النظري مفيوم قمق المستقبل و 
 وسبل التعامل معو، وذلك عمى النحو التالي:
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 : مفهوم قلل املستكبل

حالة من التشاؤم من المستقبل والخوف من المشكبلت االجتماعية المستقبمية 
وعدم الثقة في المستقبل وعدم االطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة في 

 (.Hunter& Conner, 2003المستقبل )
 : إىل حدوخ قلل املستكبل املؤديةسباب األ

  : أسباب قمق المستقبلمن أن   Molin, 1990يذكر 
 .المشكبلت التي يعاني منياوعدم قدرتو عمى التكيف مع  الشخص،إمكانات ضعف  .8
 .أمنياتو عن التوقعات المبنية عمى الواقععمى فصل  الشخص عدم قدرة .5
 .لممجتمع ولؤلسرةاالنتماء  وضعفسري التفكك األ .1
ومات كافية لدية لبناء وعدم وجود معم بمستقبمو،عمى التكين  الشخص قدرة ضعف .1

 فكار عن المستقبل.األ
 .وواقعو الشخصحبلم أ بين الكبيرة التناقض أو الفجوات .2
ييار وان ،النفسية وضغوطكثرة و  و،ذاتلتحقيق  ووقمة فرص ،إحباط متكرر لمشخص .3

  .(5118، بالنقص )دياب وحساسو لمفشل وا  وتوقع ،وقيمو االجتماعية و عبلقات
 : اإلعاقة السنعيةذوي  آباءأسباب حدوخ قلل املستكبل لدى 

 ذوي اإلعاقة السمعية، ومنيا: آباءتتعدد أسباب حدوث قمق المستقبل لدى 
 : الطفل ذي اإلعاقة السنعيةالضغوط الهفسية لدى أسسة : أوال

فسية من الحساسية االنتقائية في تتشكل العبلقة بين قمق المستقبل والضغوط الن
، مما وخاصة في ظروف مجتمعية تستثير القمق تجاه المستقبل ،إدراك األحداث وتفسيرىا

ثل قمق ويتم. (553 ،5185 ،رانو األ ؛ و )شند الشخصضغط عمى لم احداث مصدرً يجعل األ
 اإلعاقة،ذي في القمق الزائد عمى مصير طفميم  ذوي اإلعاقة السمعية آباءالمستقبل لدى 

، 5114 )حنفي، وذلك لعدم قدرتو عمى تحمل المسئولية أو االعتماد عمى الذات بعد وفاتيم
21).  
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 : روي اإلعاقة السنعيةلأسباب خاصة باملستكبل املهين : ثانيا

نواع القمق المرتبط ، ونوع من أمن القمق العام قمق المستقبل الميني يعتبر جزءً 
ويشير إلى الشعور بعدم االرتياح والتفكير  بتوقع الفرد لؤلحداث المستقبمية المرتبطة بالمينة،

 )السيد،محياة والخوف من المستقبل الميني السمبي تجاه المستقبل والنظرة التشاؤمية ل
5185 ،854).  

 : أسباب خاصة بالهواحي االقتصادية واالدتناعية: ثالجا

 ،أىم العوامل المؤثرة في المستقبلتبر الظروف االقتصادية واالجتماعية من عتُ 
أو تتغير  ،ما خوف من المستقبل أن تسؤ حالتووالولدان المذان يعممان بإعاقة طفميما يعتريي

، )الشربيني المجتمع هنبذيأو  ،د عمى الوفاء بحاجاتو عندما يكبرسرة بما ال يساعأوضاع األ
5181).  

 : السلبية لكلل املستكبلثاز اآل

 : تتنوع اآلثار السلبية الناتجة عن قلق المستقبل، ومنها

  الشعور بالوحدة وعدم القدرة عمى تحسين مستوى المعيشة، وعدم القدرة عمى
 .د عمى اآلخرين في تأمين المستقبلالتخطيط لممستقبل واالعتما

  الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفو األسباب باإلضافة إلى األحبلم المزعجة واضطرابات
 .الثقة بأحد وصبلبة الرأي والتعنتالتشاؤم وعدم ، و النوم واالنطواء والشعور بالوحدة

  االلتزام بالنشاطات الوقائية، أكثر من اىتمامو باالنخراط في ميام حرة مفتوحة غير
 مضمونة النتائج .

 عتمادية والعجز والبلعقبلنية والعيش في حالة انعدام لمطمأنينة عمى صحتو اال
 .(13 ،5111 )بيك، ومكانتو

 درا وـفي والتشاؤم المبالغاالجتماعية  العزلة  بالناس ءيــمم وـنأ ىــعم المجتمع كوا 
  .(26، 5188 ،حمدان) مييــف الموثوق ــرغي

 وتوقع  الطمأنينة ناألمـب سساـإلحا فعـض ـورةص يـف الغد ونحالتشاؤمية  النظرة
  (.838، 5111، عشري)حدوث الكوارث 
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 رجاع ما يحدث لو من مواقف غير سارة إلى عوامل  إمكاناتو في الفرد ثقة دمع وا 
حساس الفرد  قد يمجأو خارجية   باألمانإلى المعتقدات الخرافية في خفض التوتر وا 

  .(52، 5111 ،سماعيلإ) واالطمئنان
 : اإلعاقة السنعيةذوي  آباء لدى املستكبل لكلل املفسسة االجتاهات

 : الهظسية املعسفية-1

وىو  الشعور بقمق المستقبل، وورائالمكون المعرفي ىو المكون األساسي الذي يكمن 
تتحدد بإدراك التيديد في موقف معين أو محدد حيث يضفي  لبيئة الشخص، ةتواؤمياستجابة 
ع التيديد وتقدير و معنى عمى الموقف من خبلل مخططاتو ومعتقداتو حول موض الشخص

  .(5185 ،؛ واألنوارمدى وخطورة التيديد )شند
 : املدزسة اإلنسانية -2

 لمشخصية من خبلل مكونين ىما الكيان العضوي ومفيوم الذات، ”Rogers“ر ظ  ن  
ومن  ،، وتحقيق الذاتزعة لمتفردولكل مكون حاجاتو التي تتطمب اإلشباع من أجل تحقيق الن

أما التوتر  ،الشخص ينتج عن الحاجات العضويةثم فإن التوتر الفسيولوجي الذي ينتاب 
الحاجة إلى النفسي فإنو يظير لدى الفرد نتيجة لضغوط الحاجات الخاصة ببنية الذات ك

لى و  ،الشعور باألمن النفسي إذا حدث تعارض بين الحاجات العضوية لمشخص وبنية ف ،الحبا 
دراك وذات   .(5112 بمستويات عالية )حمزة، ظير القمق لديو ووا 

 : نظسية التحليل الهفسي -3

ج عن موقف خارجي يستدعي نات :موضوعيقمق  األول:قمقين، " بين فرويد"ز مي  
عن ينشأ و  ه،مصدر معروف خوف غامض وغير  عصابي:: قمق والثاني ،(واقعي)قمق القمق 

  .(5112 ،)حمزه أخرى من ناحية   واليومن ناحية  واألنا األعمى األنابين  صراع ال شعوري
 : سابكةدزاسات 

إلى معرفة مدى تأثير وجود طفل من ذوي  Craig& Swan (2002) ىدفت دراسة
( 55اإلعاقة في األسرة عمى مستوى التوتر النفسي لموالدين وذلك لدى عينة مكونة من )

اآلباء بالمقارنة بمستوى التوتر النفسي الذي يتعرض لو اآلباء الذين ليس لدييم أطفال من 
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عاقة يعانون من مستو عال من ذوي اإلعاقة، وأظيرت نتائج الدراسة أن آباء األطفال ذوي اإل
 التوتر النفسي مقارنة باآلباء الذين ليس لدييم أطفال من ذوي اإلعاقة.

إلى التعرف عمى توقعات اآلباء ومخاوفيم  Heiman (2002) وىدفت دراسة
وقد تكونت  بالنسبة لمستقبل أبنائيم ذوي اإلعاقة، وكذلك التعرف عمى كيفية التعامل معيم،

%( من آباء ذوي اإلعاقة الفكرية، 21( من آباء ذوي اإلعاقة: )15عينة الدراسة من )
%( من آباء ذوي صعوبات التعمم، وقد 55%( من آباء ذوي اإلعاقة الجسمية، و)55و)

( عاًما، واسُتخِدمت المقابمة لمتعرف عمى مشاعر اآلباء 24: 18تراوحت أعمار اآلباء من )
بخصوص مستقبل اللمستقبمية، وأظيرت نتائج الدراسة أن اآلباء يشعرون بقمق وتوقعاتيم ا

القمق حول دمج الطفل في المجتمع، والقمق حول تعميمو، من حيث ذوي اإلعاقة:  أطفاليم
 ومستقبمو الميني واستقبللو االقتصادي، وقدرتو عمى تكوين أسرة ُمعتمًدا عمى نفسو.

 ليا يتعرض التي النفسية عرفة الضغًطم( إلى 5112"عمر" )دراسة  ىدفتو
 تمك الضغوطتأثيرات  ًتباين ،درجاتيابمختمف  أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 األسريةوغيرىا من المشكبلت ، واإلحباط اليأس ًمشاعر النفسية األعراض ثـحي من
( أًبا وأًما، 22وتكونت عينة الدراسة من ) ،لالطف لمستقب عمى األسرةقمق و، واالجتماعية

وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في الضغوط النفسية بين اآلباء واألميات، كما لم 
تتأثر تمك الضغوط تأثًرا كبيًرا باختبلف المستوى التعميمي لآلباء، بينما ارتبط الضغوط النفسية 

مور األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، أي انو كمما ارتباًطا عكسًيا مع مستوى العمر لدى أولياء أ
 كما أشارت نتائج ىذه الدراسة.–تقدم العمر قمت درجة الضغوط النفسية لدييم 

( دراسة حول مجموعة متغيرات متعمقة بقمق المستقبل، 5113وأجرى "الشربيني" )
رية، وقد تكونت عينة والفعالية العامة لمذات واالحتياجات لدى أميات األفراد ذوي اإلعاقة الفك

( عاًما، وتراوحت 32( إلى أقل من )51( أًما، تراوحت أعمارىن بين )852الدراسة من )
( عاًما، وأظيرت نتائج الدراسة ارتفاع 84( إلى أقل من )3األعمار الزمنية ألبنائين ما بين )

يين أطفال مستوى الخوف من المستقبل لدى أميات األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية البلئي لد
( سنة، فاألميات في ىذا السن المتقدم 85( سنة إلى أقل من )81تتراوح أعمارىن ما بين )

 ومع انتياء طفميا من المدرسة، يزداد خوفيا من المستقبل عمى طفميا.
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( إلى التعرف عمى مصادر الضغوط النفسية 5116وقد ىدفت دراسة "زعاير" )
طفال ذوي التوحد وعبلقتيا بجنس الطفل وعمره وأساليب مواجيتيا لدى أولياء أمور األ

والمستوى التعميمي لموالدين، وتكونت عينة الدراسة من مائتي أب وأم ألطفال من ذوي 
التوحد، وطبق عمييم مقياس الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا، وتوصمت الدراسة إلى أن 

ىي عمى الترتيب: القمق عمى أبرز مصادر الضغوط لدى أولياء أمور ىؤالء األطفال شيوًعا 
مستقبل الطفل، وعدم القدرة عمى تحمل أعباء الطفل، ومشكبلت األداء االستقبللي، 

 والمشكبلت المعرفية والنفسية والمشكبلت األسرية.
دراسة حول مخاوف الحاضر والمستقبل لدى ( 5116وزمبلؤه ) Weeksوأجرى 

اآلباء كبار السن عمى أبنائيم وبناتيم ذوي اإلعاقة الفكرية، وذلك لمتعرف عمى أىم المخاوف 
( 815الحالية والمستقبمية لدى آباء ذوي اإلعاقة الفكرية، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ي ت مع اآلباء مقاببلت شخصية لمتعرف أسرة من آباء وأميات ذوي اإلعاقة الفكرية، وقد وُأجرِ 
عمى مخاوفيم، وأظيرت نتائج الدراسة شعور اآلباء بقمق شديد تجاه مستقبل أوالدىم ذوي 
اإلعاقة الفكرية، ومن أىم النقاط التي تثير قمق اآلباء: القمق حول مستقبل الرعاية المقدمة 

لقمق إزاء تمويل الخدمات المقدمة لؤلبناء، القمق حول المستقبل الميني والوظيفي لؤلبناء، ا
لؤلبناء، القمق حول تقديم المساعدة ألبنائيم كي يصبحوا أعضاء منتجين وفاعمين في 

 المجتمع.
( إلى التعرف عمى األساليب التي يستخدميا والدي 5181وىدفت دراسة "رشدي" )

( من 851من ) لمواجية الضغوط النفسية، وتكونت عينة الدراسة اإلعاقة السمعيةالطفل ذي 
آباء األطفال الصم وضعاف السمع من الذكور بمعاىد وبرامج الدمج بمدينة الرياض. وأظيرت 
نتائج الدراسة: تباين أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى اآلباء، حيث تنوعت بين 
ممارسات معرفية متخصصة، وأخرى تجنبية، ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين 

آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية عمى مقياس أساليب مواجية الضغوط متوسط درجات 
والجية التي تخدم  ،النفسية وفقًا لمتغير العمر الزمني، والمستوى التعميمي، ونوع اإلعاقة

  الطفل، وطرق التواصل.
تقبل لدى لى التعرف عمى االتجاىات نحو المسإRialon (5188 ) ت دراسةىدفكما 

شخًصا،  815وتكونت عينة الدراسة من  ،وا بتجارب صادمة في حياتيممر  شخاص الذين األ
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، تعرضوا لتجارب صادمة في حياتيم أشخاص( 1) قواميا ولىاأل  ،مجموعات 1لى مقسمين إ
 ،تعرضوا لتجارب صادمة في حياتيم شخًصا( 35الثانية )ويعانون من كرب ما بعد الصدمة؛ 

يتعرضوا  عاديين لمال شخًصا من( 11الثالثة ) ،ةيعانون من كرب ما بعد الصدم ولكن ال
خدام مقياس االتجاه وتم است ا،عامً 84-3عمارىم بين وتراوحت أ ،لتجارب صادمة في حياتيم

الذين  المجموعة األولى أشخاصدرجات متوسط نتائج الدراسة أن  وأظيرت ،نحو المستقبل
يعانون من كرب ما بعد الصدمة عمى مقياس االتجاه نحو المستقبل كانت أقل من نظرائيم 

كما كانت توقعاتيم لممستقبل تحمل نظرة تشاؤمية وتوقع  ،الثانية والثالثة في المجموعتين
 .ضعف العبلقات االجتماعية مستقببلً ب

 : تعكيب على الدزاسات السابكة

التي تم عرضيا قمق المستقبل من جوانب عدة، مما  تناولت الدراسات السابقة
اتجاه الباحثين في التحقق من  يدعممتغيرات، ومما يد من الددل عمى ارتباطو بالع

: المستوى ذوي اإلعاقة السمعية آباءعبلقة قمق المستقبل ببعض المتغيرات لدى 
ية في اإلعاقة التعميمي لآلباء، ومعرفتيم لمغة اإلشارة، وحصوليم عمى دورات تدريب

ضعف سمع(، وجنس أبنائيم  -السمعية، ودرجة اإلعاقة السمعية لدى أبنائيم )صمم
مستوى قمق المستقبل لدى  ارتفاعوُتظير نتائج الدراسات بوجو عام  ،أنثى( -)ذكر
من ذوي اإلعاقة، الذين ليس لدييم أبناء  اآلباءمع  بالمقارنة من ذوي اإلعاقة آباء

، عمى صحة الفرد النفسية والجسدية لقمق المستقبل العديد من اآلثار السمبية ووجود
: ساسية أىمياذوي اإلعاقة بمجموعة من العناصر األ آباءرتباط قمق المستقبل لدى وا
 ،والمستقبل الميني ،والمستقبل االقتصادي ،لتفاؤل بالمستقبل أو التشاؤم منوا

 .إلعاقةذوي اوالمستقبل االجتماعي ألبنائيم 
 اآلباءومن المبلحظ اىتمام الباحثين بدراسة قمق المستقبل ليس فقط لدى 

نما  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وعمى رأسيم ذوي  باءآلألطفال عاديين، وا 
اإلعاقة الفكرية، وذوي التوحد، وذوي اإلعاقة الجسمية، وذوي صعوبات التعمم، وكانت 



 قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية .........

- 851 - 

شجع الباحثين عمى السمعية قميمة، مما  اإلعالتذوي  آباءالدراسات الموجية نحو 
 إجراء الدراسة الحالية.

 : فسوض الدزاسة

 اإلعاقة ذوي  آباءدرجات  رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةجد فروق تو
 -)صمملدى ابنيم السمع فقد باختبلف درجة عمى مقياس قمق المستقبل  السمعية

 .(ضعف سمع
 ذوي اإلعاقة  آباءدرجات  رتب يمتوسطة بين وجد فروق ذات داللة إحصائيت

)ذكر. االبن ذي اإلعاقة جنس ف باختبلعمى مقياس قمق المستقبل  السمعية
 (.أنثى

 ذوي اإلعاقة  آباءدرجات  رتب يمتوسطة بين وجد فروق ذات داللة إحصائيت
 -لمغة اإلشارة )يعرف اآلباءمعرفة باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  السمعية

 رف(.يع ال
 اإلعاقة ذوي  آباءدرجات  رتب يمتوسطبين  ةوجد فروق ذات داللة إحصائيت

 .باءلآلالمستوى التعميمي باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  السمعية
 اإلعاقة ذوي  آباءدرجات  رتب يمتوسطبين  ةوجد فروق ذات داللة إحصائيت

عمى دورات في مجال  اآلباءعمى مقياس قمق المستقبل باختبلف حصول  السمعية
 .اإلعاقة السمعية

 مههج الدزاسة:

 .الحالية عمى المنيج الوصفياعتمد الباحثان في الدراسة 
 عيهة الدزاسة:

 ( فرًدا من آباء ذوي اإلعاقة السمعية.52تكونت عينة الدراسة من )
 : الدزاسة أداة

 إبراىيم االنو.عمي في مقياس قمق المستقبل إعداد/ جبلل تتمثل األداة الرئيسة 
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 : وصف املكياس -أواًل

ويتكون  ،ذوي اإلعاقة السمعيةنحو مستقبل أبنائيم  اآلباءيقيس ىذا المقياس قمق 
 ”عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي"القمق الدراسي( 55المقياس في صورتو النيائية من )
و"قمق التفاؤل  ،”"القمق تجاه المستقبل االجتماعيو ،”و"القمق تجاه المستقبل الميني

عبارات، ( 2ول والثاني والثالث عمى )األ عد بالكل من وقد اشتمل ، ”والتشاؤم من المستقبل
بإحدى  ،ألم باإلجابة عمى عبارات المقياسويقوم األب أو ا ،عبارات( 4والبعد الرابع )

 أرفض بشدة. ،ال أوافق ،موافق ،موافق بشدة: االستجابات التالية
 جاباث عهً يمُاس لهك انًستمبم ويا َمابهها يٍ درجاث( َىضخ االست1جذول )

 أرفض بشذة ال اوافك يىافك يىافك بشذة االستجابت

 3 2 1 0 انًمابهت انذرجت

 : املكياس إعداد -ثانيا

 : ىذا المقياس في الدراسة الحالية وفقا لمخطوات االتية إعدادتم 
  النظرية التي تناولت قمق المستقبل والضغوط  واألطراإلطبلع عمى الدراسات السابقة

بصفة  وذوي اإلعاقة السمعيةبصفة عامة  ذوي االحتياجات الخاصةوأسر  آباءلدى 
 .خاصة

 التي تناولت قمق المستقبل  المقاييس العديد من عمى باإلطبلع  األول قام الباحث
ـ قبل لومقياس قمق المست ،(5112) "شقيرـ "مقياس قمق المستقبل ل : ومنيا

معنى الحياة وعبلقتو بقمق المستقبل لدى في دراسة لو بعنوان "( 5188) "سميمان"
في دراسة ( 5112) "حمزهـ "ومقياس قمق المستقبل ل ،"عينة من طبلب الثانوي العام

 ".قمق المستقبل لدى أبناء العاممين بالخارج"لو بعنوان 
 بعض  واستطاع تسجيل ،السمعيةاإلعاقة ذوي  آباءبمقابمة بعض  األول قام الباحث

 .اإلعاقة السمعيةالتي تعبر عن قمق المستقبل تجاه أبنائيم ذوي و  ،العبارات منيم
 لمعرض عمى  ، تمييًداتواعبار صياغة بتحديد أبعاد المقياس و  األول قام الباحث

 .عمم النفس ولتربية الخاصةو  ات التربيةفي تخصص 8السادة المحكمين

                                                 
حمد فتحي مشارك، د. أأستاذ علم نفس  -الدين نفس؛ د. أمين صبري نورالأستاذ علم  -أ.د. نائل محمد أخرس 1

 -يع شعبان حسنمشارك؛ د. ربنفس  أستاذ علم -مشارك، د. محمود راشد الشديفات أستاذ تربية خاصة -علي
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 : السيكومرتية للنكياسالكفاءة  : ثالجا

ذوي اإلعاقة الطبلب  آباءمن ( 52عينة التقنين وتتكون من ) األول اختار الباحث
، بجميورية مصر العربية، ويمكن توضيح بعض الخصائص الشيخ بمحافظة كفر السمعية

 مقياس قمق المستقبل المستخدم في الدراسة الحالية عمى النحو التالي:السيكومترية ل
 مكياس قلل املستكبل: صدم

 متخصصين محكمين( 81تم عرض المقياس عمى ) فقد ،صدق المحكمينبالنسبة ل
في مدى مناسبة عبارات المقياس لقياس قمق  آرائيم ؛ إلبداءفي عمم النفس والتربية الخاصة

حذف بعض  إلىالمحكمين  أشارت مبلحظاتوقد  ،اإلعاقة السمعيةذوي  آباءالمستقبل لدى 
 .بعض العبارات لتكون أكثر مبلئمة وتعديل ،العبارات

مقارنة درجات المقٌاس بدرجات مقٌاس آخر تم استخدامه فقد تمت  المحكلصدق وبالنسبة 

عام  د / زٌنب شقٌرإعدا مقٌاس قلق المستقبل األول كمحك خارجً حٌث استخدم الباحث
 08.08معامل ارتباط قٌمته  وقد حصل على ،م5002

 املستكبل:ثبات مكياس قلل 

 حصل الباحث، معادلة الفا كرونباخمقياس قمق المستقبل باستخدام  ثباتبالنسبة ل
 : عمى معامبلت ثبات كما بالجدول األول

 يعادنت أنفا كروَباخ( َىضخ لُى يعايالث ثباث يمُاس لهك انًستمبم باستخذاو 2جذول )

 انبعذ
يعايم انثباث بًعادنت أنفا 

 كروَباخ

 0660 انبعذ انذراسٍ

 0606 انبعذ انًهٍُ

 0600 انبعذ االجتًاعٍ

انتفاؤل وانتشاؤو يٍ 

 انًستمبم
06.1 

 06.0 انذرجت انكهُت

 معامبلت دالة بما يكفي لمثقة في ثبات المقياس.  وىي

                                                                                                                                 

تاذ تربية مساعد؛ د. رائد محمود سلمان أستاذ تربية خاصة مساعد؛ د. محمود السعيد بدوي أسأستاذ علم النفس 
 عد. مسا نفس علممساعد؛ د. سعيد رمضان أستاذ خاصة 
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عادة التطبيقاستخدام ب مقياس قمق المستقبل لثباتوبالنسبة  ، فقد طريقة التطبيق وا 
 ،من التطبيق األول ايومً  82نفس عينة التقنين بعد  ىالمقياس عمتطبيق  األول الباحث أعاد

 :وقد وجد أن معامل الثبات كما بالجدول التالي
 طرَمت انتطبُك وإعادة انتطبُك( َىضخ لُى يعايالث ثباث يمُاس لهك انًستمبم باستخذاو 3جذول )

 انبعذ
يعايم انثباث بطرَمت انتطبُك 

 وإعادة انتطبُك

 0606 انبعذ انذراسٍ

 06.1 انبعذ انًهٍُ

 .060 انبعذ االجتًاعٍ

 ..06 انتفاؤل وانتشاؤو يٍ انًستمبم

 06.1 انذرجت انكهُت

 . مطمئنة لمداللة عمى ثبات المقياسمعامبلت  وىي
أشير طرق حساب من عد يُ لمقياس قمق المستقبل، وىو  بلتساق الداخميوبالنسبة ل

  :الجدول التالي ااالرتباط كما يوضحيكانت معامبلت وع من الثبات، ىذا الن
 بًمُاس لهك انًستمبم يصفىفت االرتباط بٍُ كم يفردة وانذرجت انكهُت( 4جذول )

رلى 

 انبُذ

يعايم 

 االرتباط
 

رلى 

 انبُذ

يعايم 

 االرتباط

رلى  

 انبُذ

يعايم 

 االرتباط

(1)  0660  (2)  0601  (3)  06.. 

(4)  0601  (5)  0600  (6)  0663 

(0)  06.1  (.)  0661  (0)  0650 

(10)  0600  (11)  0660  (12)  0650 

(13)  065.  (14)  0662  (15)  0663 

(16)  060  (10)  0661  (1.)  0654 

(10)  0601  (20)  0601  (21)  0660 

(22)  0662       

 ومطمئنة الستخدامويتضح من الجدول السابق أن معامبلت االرتباط جميعيا عالية 
  .المقياس

قد تأكد من صدق وثبات المقياس بطرق كثيرة  األول كون الباحثيوعمى ذلك 
 ومتنوعة مما يجعل استخدامو مبلئما لعينة الدراسة.
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 :نتائج الدزاسة

 يتم عرض نتائج الدراسة وفًقا لفروضيا عمى النحو التالي:
 : األول نتائج الفسض - [1] 

درجات  رتب يمتوسطبين  ةوجد فروق ذات داللة إحصائيت": ينص الفرض عمى أنو
 اإلشارةلمغة  اآلباءمعرفة باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباء

  .("يعرف ال -)يعرف
لمعينات غير  T-test"ت"  باستخدام اختبار ؛وتم التحقق من صحة ذلك الفرض

 .، والجدول التالي يوضح نتائج ذلكالمرتبطة
عهً يمُاس لهك  اإلعالت انسًعُتروٌ  آباءدرجاث رتب اتجاِ انفروق بٍُ يتىسطاث  (5جذول )

 (َعرف ال -)َعرف اإلشارةنهغت  يعرفت اِباءباختالف انًستمبم 

 رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح من الجدول السابق وجود 
لمغة  اآلباءمعرفة باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 
 في االتجاه األفضل. اإلشارةلصالح الذين ال يعرفون لغة ( ال يعرف -يعرف) اإلشارة

 : الجاني نتائج الفسض - [2]

درجات  رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةوجد فروق ت" :ينص الفرض عمى أنو
)ذكر . إبنيم المعاق جنس ف باختبلعمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباء
  .(”أنثى

 د6ح ع و ٌ اِباء انًتغُر
لًُت" 

 ث"

يستىي 

 انذالنت

 

 انبعذ انذراسٍ
 0..366 116.500 20 َعرف

34 66360 0601 
 265600 1.62500 16 ال َعرف

 انبعذ انًهٍُ
 366602 1060000 20 َعرف

34 560.. 0601 
 266106 1660305 16 ال َعرف

انبعذ 

 االجتًاعٍ

 3625.6 1260500 20 َعرف
34 06622 0601 

 262500 1065000 16 ال َعرف

انتفاؤل 

 وانتشاؤو

 263235 2261111 20 َعرف
34 .60.4 0601 

 160503 206.333 16 ال َعرف

 انذرجت انكهُت
 1061536 5066111 .1 َعرف

34 66403 0601 
 .06336 .26520. .1 ال َعرف



 قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية .........

- 852 - 

لمعينات غير  T-testوتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت" 
 المرتبطة، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.

جُس ف باختالعهً يمُاس لهك انًستمبم  باءاِدرجاث  رتب اتجاِ انفروق بٍُ يتىسطاث (6جذول )

 (6 أَثً)ركر االبٍ

 رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح من الجدول السابق عدم وجود 
 جنس الطفل.باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 

 : الجالح نتائج الفسض - [3]

 رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةوجد فروق ت “: ينص الفرض عمى أنو
لدى باختبلف درجة السمع عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 
  .”(ضعف سمع -)صممابنيم 

لمعينات غير  T-testوتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت" 
 المرتبطة، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.

  

 انذالنتيستىي  لًُت" ث" د6ح ع و ٌ اِباء انًتغُر

 

 انبعذ انذراسٍ
 364521 1265400 23 ركر

 غُر دانت 06422 34
 261201 1262300 13 أَثٍ

 انبعذ انًهٍُ
 364400 1160400 23 ركر

 غُر دانت 064552 34
 2600.5 1264000 13 أَثٍ

 انبعذ االجتًاعٍ
 360411 1262500 23 ركر

 غُر دانت 062506 34
 261251 1265000 13 أَثٍ

 انتفاؤل وانتشاؤو
 261460 1260000 23 ركر

 8.8255 81.8551 81 أنثي غُر دانت 16015 34
 انذرجت انكهُت

 062554 4.6.000 23 ركر
 غُر دانت 0666.2 34

 061400 506320 13 أَثٍ
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 (0جذول )

عهً يمُاس لهك انًستمبم  اإلعالت انسًعُتروٌ  آباءدرجاث رتب اتجاِ انفروق بٍُ يتىسطاث 

 (ضعف سًع -)صًىنذي ابُهى باختالف درجت انسًع 

رتب  يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح من الجدول السابق وجود 
لدى باختبلف درجة السمع عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 
 لصالح ضعاف السمع في االتجاه األفضل.( ضعف سمع -)صممابنيم 

 : السابع نتائج الفسض - [4]

درجات  رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةوجد فروق ت" : ينص الفرض عمى أنو
  ."باءالمستوى التعميمي لآلباختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباء

لمعينات غير  T-testوتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت" 
 المرتبطة، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.

  

 د6ح ع و ٌ اِباء انًتغُر
لًُت" 

 ث"

يستىي 

 انذالنت

 

 انبعذ انذراسٍ

ضعُف 

 انسًع
11 116.440 36255. 

34 66660. 0601 

 0..261 1060.00 25 أصى

 انبعذ انًهٍُ

ضعُف 

 انسًع
11 1060.52 36..51 

34 460333 0601 

 26.061 1561555 25 أصى

انبعذ 

 االجتًاعٍ

ضعُف 

 انسًع
11 1265222 3655.. 

34 560005 0601 

 262555 106.005 25 أصى

انتفاؤل 

 وانتشاؤو

ضعُف 

 انسًع
11 1061552 260..5 

34 .6.024 0601 

 160.05 256.052 25 أصى

 انذرجت انكهُت

ضعُف 

 انسًع
11 5066111 060..5 

34 06000. 0601 

 0..660 .26520. 25 أصى
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عهً يمُاس لهك  اإلعالت انسًعُتروٌ  آباءدرجاث  رتب انفروق بٍُ يتىسطاث اتجاِ (.جذول )

 نّباء انتعهًٍُ انًستىيباختالف انًستمبم 

 رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح من الجدول السابق وجود 
المستوى التعميمي باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 

 لصالح المتعممين في االتجاه األفضل.( غير متعمم -متعمم) باءلآل
 : اخلامس نتائج الفسض - [5]

درجات  رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةوجد فروق ت“: ينص الفرض عمى أنو
عمى دورات في  اآلباءعمى مقياس قمق المستقبل باختبلف حصول  اإلعاقة السمعيةذوي  آباء

  .”اإلعاقة السمعيةمجال 
لمعينات غير  T-testوتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت" 

 المرتبطة، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
  

 د6ح ع و ٌ اِباء انًتغُر
لًُت" 

 ث"

يستىي 

 انذالنت

 

 انبعذ انذراسٍ

 .360.0 1260440 14 يتعهى

غُر  0601 466146 34

 يتعهى
12 1064556 262251 

 انًهٍُانبعذ 

 3645.2 53..116 14 يتعهى

غُر  0601 462531 34

 يتعهى
12 1560553 261440 

 انبعذ االجتًاعٍ

 360052 1261052 14 يتعهى

غُر  0601 565252 34

 يتعهى
12 1065604 261256 

انتفاؤل 

 وانتشاؤو

 264.22 4..2064 14 يتعهى

غُر  0601 62543. 34

 يتعهى
12 2565164 161223 

 انذرجت انكهُت

 60.22. 5066111 14 يتعهى

غُر  0601 660045 34

 يتعهى
12 .26520. 061225 
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على مقٌاس قلق المستقبل  اإلعاقة السمعٌةذوي  آباءاتجاه الفروق بٌن متوسطات درجات  (9جدول )
 اإلعاقة السمعٌةعلى دورات فً مجال  اآلباءباختالف حصول 

 رتب يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح من الجدول السابق وجود 
عمى  اآلباءحصول باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 

 لصالح الحاصمين في االتجاه األفضل. ( غير حاصل –حاصل)دورات في االعاقة  
 : مهاقشة وتفسري الهتائج

الذين ال يجيدون  اآلباءارتفاع معدل قمق المستقبل لدى  يتضح من نتائج الدراسة
األصم  ويرجع ذلك إلى أن ،الصحيحة اإلشارةالتواصل مع أبنائيم الصم لعدم معرفتيم لغة 

أو كيفية التعامل مع  اإلشارةالذي يولد ألسرة أفرادىا يسمعون وليست لدييم خبرة في لغة 
 ،وىم أيضا يبادلونو تمك الصعوبة في التفاىم معو ،الصم فيو يجد صعوبة في التعامل معيم

وقد ، نو ال يفيم حديثيماأيريان  ذإن يكفا عن التحدث إليو، أما إلى وربما ينتيي األمر بي
إلى بعض اإلشارات أو الحركات مثل وضع اليد تحت الخد لمداللة عمى أن عمية الذىاب  أتمج

وقد ، ضعة أوامر تتعمق بأمور بالغة البساطةويقتصر األمر بينيم وبينو عمى ب، إلى الفراش
مما يدور  اويبدأ في التردد عمى أقرانو الصغار ممن يسمعون فبل يفيم شيئً ، يتركانو وشأنو

 .حولو

 مستوى الداللة قيمة" ت" د.ح ع م ن اآلباء المتغير

 8.2656 85.5556 81 حاصل البعد الدراسي
11 5.4646 1.18 

 8.5412 84.4555 83 حاصل غير

 البعد الميني
 5.5525 81.4445 81 حاصل

11 3.6411 1.18 
 5.1121 85.5123 83 حاصل غير

 البعد االجتماعي
 8.6212 88.4211 81 حاصل

11 4.521 1.18 
 5.2551 84.1111 83 حاصل غير

 8.8555 84.5211 81 حاصل التفاؤل والتشاؤم
11 81.511 1.18 

 5.6511 51.6455 83 حاصل غير

 81.4615 24.3888 81 حاصل الدرجة الكمية
11 2.426 1.18 

 88.3523 55.2515 83 حاصل غير
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 يمتوسطبين  ذات داللة إحصائيةفروق عدم وجود الدراسة يتضح من نتائج كما 
 يتفقو ، جنس الطفلباختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  اإلعاقة السمعيةذوي  آباءدرجات 

 الطفل ذي اإلعاقةفي أنو ال يوجد آثر لجنس ( 8668) "السرطاوي"مع نتائج دراسة  ذلك
 مجيولالمستقبل وربما يعزو ذلك إلى أن  ،ذوي اإلعاقة األبناء تجاه األبوين استجابةعمى 

 ينتابو القمق حيال أمور حياتو وحياة أسرتو المستقبمية أحياًنا، وكل رب أسرة مجميع،ل
ميم بصرف النظر عن جنس ىذا بقمق المستقبل عمى طف ويتسبب ذلك في شعور الوالدين

 .الطفل
 ذات داللة إحصائيةفروق الفرض الثالث وجود ب الدراسة المتعمقة ويتضح من نتائج

باختبلف درجة عمى مقياس قمق المستقبل  السمعيةاإلعاقة ذوي  آباءدرجات  يمتوسطبين 
، أي أن آباء األطفال ذوي ضعاف السمعآباء لصالح ( ضعف سمع -)صمملدى ابنيم السمع 

لزيادة ضعف السمع أقل قمًقا من آباء األطفال ذوي الصمم، ولعل ىذه النتيجة منطقية؛ نظًرا 
جة شدة اإلعاقة، مما يزيد من قمق المشكبلت المترتبة عمى اإلعاقة السمعية كمما زادت در 

 ,Craig & Swanويتفق ذلك مع نتائج دراسة  .المستقبل لدى آباء األطفال ذوي الصمم
التي أشارت إلى ارتفاع مستوى قمق المستقبل لدى والدي األطفال ذوي اإلعاقة  2002

 من حيث السمع. السمعية مقارنة بمستواه لدى آباء األطفال العاديين

 فروق ذات داللة إحصائيةوجود كما أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالفرض الرابع 
باختبلف عمى مقياس قمق المستقبل  آباء ذوي اإلعاقة السمعيةدرجات  يمتوسطبين 

، أي أن غير متعمم( لصالح المتعممين في االتجاه األفضل -متعمم)المستوى التعميمي لآلباء 
قل في مستوى القمق من اآلباء غير المتعممين، وقد يعزو ذلك إلى أن اآلباء المتعممين كانوا أ

الطرق والخدمات التي زيادة المستوى التعميمي يتيح لآلباء فرصة لبلطبلع عمى المستجدات و 
ذوي اإلعاقة السمعية، ما يخفف بعض جوانب شعورىم بقمق  ألبنائيمفضل توفر رعاية أ

( والتي 5112توصمت إليو دراسة "ىيفاء عمر" ) وتختمف تمك النتيجة مع ما المستقبل.
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل والضغوط النفسية لدى 

. وقد ُيفسر ذلك عمى أنو آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية باختبلف مستوياتيم التعميمية
إلعاقة السمعية تظل الضغوط النفسية المستويات التعميمية آلباء األطفال ذوي ا تباينتميما 

كما تتفق النتيجة  إال من رحم ربي.–لحياة األسرة المتولدة عن وجود ىذه اإلعاقة مصاحبة 
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( التي أشارت 5111مع نتائج دراسة "محمود عشري" ) الدراسة الحاليةإلييا  تالتي توصم
 .انخفض مستوى القمق تجاه المستقبل لؤلبناء كمما زاد مستوى تعميم الوالدين،إلى أنو 

فروق ذات داللة وجود  وقد أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالفرض الخامس األخير
عمى مقياس قمق المستقبل  آباء ذوي اإلعاقة السمعيةدرجات  يمتوسطبين  إحصائية
لصالح  غير حاصل( –حاصل)حصول اآلباء عمى دورات في اإلعاقة السمعية باختبلف 

احبة باء بالمشكبلت المصوقد يعزو ذلك إلى زيادة تبصير اآل، الحاصمين في االتجاه األفضل
مما يخفف من قمق المستقبل لدييم بعد الحصول عمى الدورات  لئلعاقة والحمول الممكنة ليا،

   التدريبية المتعمقة برعاية ذوي اإلعاقة السمعية.
 : الدزاسةتوصيات 

 :ةالحالي الدراسةتمت صياغة التوصيات التالية وفًقا لما اظيرتو نتائج  
 االىتمام بتوفير الدورات التدريبية المناسبة آلباء الطفال ذوي اإلعاقة السمعية. -
ية المبلئمة لتخفيف قمق آباء ذوي اإلعاقة السمعية من توفير الخدمات اإلرشاد -

 المستقبل.
 إلى التعرف عمى لغة اإلشارة. الصممتوجيو آباء األطفال ذوي  -

 حبوخ مستكبلية مكرتحة:

 من نتائج: ةالحالي الدراسةليو إ تالستكمال ما توصميتم اقتراح البحوث التالية 
 دراسة قمق المستقبل لدى إخوة وأخوات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية. -
 عية.تصميم برامج إرشادية تستيدف تخفيف قمق المستقبل لدى ذوي اإلعاقة السم -
من ذوي  ألبنائيمتصميم برامج تدريبية لتعميم اآلباء طرق التواصل والرعاية المناسبة  -

 اإلعاقة السمعية.
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