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ملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة
السمعية وبعض المتغيرات :المستوى التعليمي لآلباء ،ومعرفتهم للغة اإلشارة ،وحصولهم على
دورات تدريبية في اإلعاقة السمعية ،ودرجة اإلعاقة السمعية لدى أبنائهم (صمم -ضعف
سمع) ،وجنس أبنائهم (ذكر -أنثى) .وتكونت عينة الدراسة من ( )52فردا من آباء ذوي
اإلعاقة السمعية .وتم استخدام مقياس قلق المستقبل لدى آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
(أعده /جالل علي إبراهيم االنه) .وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع قلق المستقبل لدى كل من:
ُميين واآلباء الذين ال يعرفون لغة اإلشارة؛ وآباء األطفال ذوي الصمم ،وانخفاض قلق
اآلباء األ ِّ
المستقبل لدى اآلباء الحاصلين على دورات تدريبية في اإلعاقة السمعية ،ولم تظهر فروق
ذات داللة بين قلق المستقبل لدى آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من الجنسين (ذكور-
إناث).
الكلمات المفتاحية :اإلعاقة السمعية -الصمم -ضعف السمع -اآلباء -األطفال -التعليم-
قلق المستقبل -لغة اإلشارة -الدورات التدريبية.
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Future Anxiety for parents with hearing disabilities and its
relationship to some variables
Dr. Jalal Ali Ibrahim Elena
Faculty of Science and Arts
Al-Jouf University

Dr. Ahmed Mohamed Gad-Elmawla
Faculty of Education
Al-Jouf University

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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مقدمة:
أصبحت ظاهرة القلق بصفة عامة وقلق المستقبل بصفة خاصة ظاهرة واضحة في
مجتمع يزخر بالتغيرات في كافة األصعدة ،وتولد معها الشعور بعدم االرتياح ،وعدم القدرة على
مواجهة األحداث الضاغطة ،وفقدان الشعور باألمن ،وتدني اعتبار الذات ،والتفكير السلبي
تجاه المستقبل.
وللمستقبل واالهتمام به أولوية في حياة الناس عامة ،كما له أهمية خاصة لدى آباء
األطفال ذوي اإلعاقة؛ حيث يكونون أكثر تخوفا من المستقبل ،ويترقبون ما يخبأه ألبنائهم من
خبايا وعثرات أو صدمات ،ومصيرهم ومستقبلهم مع اإلعاقة والخوف من فقد من يساندهم
تأثير سلبيا على الحياة الطبيعية،
ا
ويدعمهم في الحياة .وتؤثر اإلعاقة السمعية داخل األسرة
وخاصة عندما يصاحبها قصور في مهارات الوالدين الفاعلة؛ إذ تتغير طريقة تفكير الوالدين،
وتزيد ضغوطهما ،فتقل التفاعالت األسرية ،وتزيد ثورات الغضب .وال يؤثر قصور فاعلية
الوالدين على الطفل بمفرده بل يمتد أثره سلبا على إخوته وعلى الوالدين أنفسهم؛ حيث
تنتابهم حالة من القلق الشديد نحو مستقبل أبنائهم األسري والمهني ،وكذلك كيفية مواجهة
المجتمع واالندماج فيه.
ويمثل قلق المستقبل نوعا من أنواع القلق العام ،وهو حالة تنتاب الفرد بسبب نظرته
التشاؤمية نحو المستقبل ،والتي تُنتجها أفكاره غير العقالنية عن المستقبل ،وربما يرتبط ذلك
بعدم تمكن األفراد من السيطرة على أدوات حاضرهم ومستقبلهم (الغامدي.)5185 ،

مشكلة الدراسة:
يتسبب قلق المستقبل في إحداث العديد من اآلثار السلبية ،والتي قد تتمثل في عدم
الثقة بالنفس ،وعدم القدرة على مواجهة المستقبل ،والخوف الشديد من التغيرات االجتماعية
والبيئية المتوقع حدوثها في المستقبل ،وكل التوقعات السلبية لما قد يحمله المستقبل.
وتنبثق مشكلة الدراسة الحالية مما تحاط به اإلعاقة من مشكالت بوجه عام ،فهي
تؤثر على الطفل ذي اإلعاقة ،وتؤثر على أفراد أسرته ،وعالوة على الضغوط المادية
واالجتماعية المصاحبة لإلعاقة ،تظهر ضغوط نفسية متنوعة ،ومنها وجود قلق المستقبل
لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية ،حيث يرى الكثير من هؤالء اآلباء أن االبن ذي اإلعاقة
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السمعية -وخاصة فئة الصم -ال يستطيع العمل في مهنة تؤمن له سبل العيش الكريم،
واالندماج في الحياة ومع المجتمع.
وهذا ما تؤكده دراسة ( )Wood & Turnbull, 2004حول وجود آثار سلبية
لإلعاقة السمعية على أفراد أسرة األشخاص ذوي الصمم؛ حيث تطال هذه اآلثار جوانب حياتية
عديدة لألسرة ،كالتفاعل داخل األسرة ،ومواردها ،واألداء المهني للوالدين ،والدعم المقدم
لألطفال ذوي اإلعاقة –واألطفال العاديين أيضا ،باإلضافة إلى التأثر الذي يظهر على توقعات
األسرة المرتبطة بمستقبل الطفل ذي اإلعاقة.
وقد أولت دراسات عديدة االهتمام بما يعانيه ذوو اإلعاقة السمعية من مشكالت
نفسية واجتماعية (ومنها على سبيل المثال دراسة "القطان" ،وآخرون ()5188؛ ودراسة
"صديق" ()5188؛ ودراسة "خير اهلل"؛ و"عليوه"؛ و"البنا" ()5188؛ ودراسة "عبد القوي"
()5182؛ ودراسة "القرعان" ()5186؛ ودراسة "أبو شعبان" ( .)5186واهتمت دراسات أخرى
بإنشاء برامج للتخفيف من مشكالتهم أو تنمية مهاراتهم (ومنها على سبيل المثال دراسة "عبد
الجواد؛ ومنيب؛ وسليمان" ()5188؛ ودراسة "أحمد" وآخرون ()5188؛ ودراسة "علي"
وآخرون ()5188؛ ودراسة "محمد" ()5185؛ ودراسة "سعود" ( ،)5186لكن الدراسات التي
تناولت قلق المستقبل عند آباء ذوي اإلعاقة السمعية قليلة -في حدود علم الباحثين ،وال
تتناسب مع كم الدارسات التي أولت اهتماما بدارسته لدى العاديين.
وعلى ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
 ما هو مستوى االختالف في قلق المستقبل بين آباء ذوي اإلعاقة السمعية باختالف
معرفتهم للغة اإلشارة؟
 ما هو مستوى االختالف في قلق المستقبل بين آباء ذوي اإلعاقة السمعية باختالف
جنس أبنائهم ذوي اإلعاقة السمعية (ذكر .أنثى)؟
 ما هو مستوى االختالف في قلق المستقبل بين آباء ذوي اإلعاقة السمعية باختالف
المستوى التعليمي لآلباء؟
 ما هو مستوى االختالف في قلق المستقبل بين آباء ذوي اإلعاقة السمعية باختالف
درجة فقد السمع لدى األبناء (صمم -ضعف سمع)؟
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 ما هو مستوى االختالف في قلق المستقبل بين آباء ذوي اإلعاقة السمعية باختالف
حصولهم على دورات في مجال اإلعاقة السمعية؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين قلق المستقبل لدى آباء ذوي
اإلعاقة السمعية والمستوى التعليمي لهؤالء اآلباء ،ومعرفتهم للغة اإلشارة ،وحصولهم على
دورات تدريبية في اإلعاقة السمعية ،ودرجة اإلعاقة السمعية لدى أبنائهم (صمم -ضعف
سمع) ،وجنس األبناء (ذكر -أنثى).

أهمية الدراسة:
استمدت الدراسة الحالية أهميتها من أوجه متعددة ،ومنها:
 -8إذا كانت دراسة قلق المستقبل مهمة بالنسبة آلباء العاديين ،فإنها ذات أهمية أكبر
بالنسبة آلباء ذوي اإلعاقة السمعية.
 -5تصميم أداة لقياس قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية ،والتي يمكن أن تُفيد
الباحثين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

 -3يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال اإلرشاد النفسي آلباء ذوي اإلعاقة
السمعية ،والخروج بتوصيات للقائمين على تربية ذوي اإلعاقة السمعية ،ووضع بعض
المقترحات التي يمكن االستفادة منها في تصميم العديد من البرامج اإلرشادية األسرية
لعالج قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية.

حدود الدراسة :تضمنت:
 الحدود المكانية :مدارس األمل للصم والبكم بمحافظة كفر الشيخ. -الحدود البشرية :آباء الطالب ذوي اإلعاقة السمعية.

 -الحدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة خالل عام 5186م.
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حتديد املصطلحات:
تضمنت الدراسة المصطلحات الرئيسة التالية:

قلق املستقبلFuture Anxiety :
حاالت انفعالية غير سارة تنتاب الفرد عند تفكيره في المستقبل ،يتوقع خاللها تهديدا
لمستقبله ،والشعور بشيء من التشاؤم ،وعدم الرضا ،وعدم االطمئنان وعدم الثقة في
المستقبل ،والخوف من المشكالت االجتماعية واالقتصادية المتوقعة في المستقبل (رجب ،أ.
ا.)81 ،5111 ،.
ويتم تعريف قلق المستقبل إجرائيا في الدراسة الحالية بأنه :الدرجة الكلية التي
يحصل عليها آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل الذي تم إعداده لهذا
الغرض.

اإلعاقة السمعيةHearing Impairment :
انحراف في السمع يحد من قدرة الشخص على التواصل السمعي اللفظي (عبد اهلل،
.)821 ،5111
وتشمل اإلعاقة السمعية مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين الضعف
السمعي البسيط وحتى الصمم ،ويمكن تعريفهم كما يلي:
 ضعيف السمع :شخص لديه قصور سمعي أو بقايا سمع ،ومع ذلك فإن حاسة
السمع لديه تؤدي وظائفها بدرجة ما ،ويمكنه تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام
المعينات السمعية أو بدونها (القريطي.)111 ،5112 ،
 األصم :شخص يعاني فقدانا في السمع لدرجة تجعل من المستحيل عليه فهم الكالم
المنطوق ،حتى مع استعماله المعينات السمعية (موسى؛ والعربي.)781 ،5117 ،

اإلطار النظري:
يتضمن اإلطار النظري مفهوم قلق المستقبل وأسباب حدوثة ،واآلثار الناجمة عنه،
وسبل التعامل معه ،وذلك على النحو التالي:
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مفهوم قلق املستقبل:
حالة من التشاؤم من المستقبل والخوف من المشكالت االجتماعية المستقبلية

وعدم الثقة في المستقبل وعدم االطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة في

المستقبل (.)Hunter& Conner, 2003
األسباب املؤدية إىل حدوث قلق املستقبل:

يذكر  Molin, 1990أن من أسباب قلق المستقبل:
 .8ضعف إمكانات الشخص ،وعدم قدرته على التكيف مع المشكالت التي يعاني منها.
 .5عدم قدرة الشخص على فصل أمنياته عن التوقعات المبنية على الواقع.
 .1التفكك األسري وضعف االنتماء للمجتمع ولألسرة.
 .1ضعف قدرة الشخص على التكهن بمستقبله ،وعدم وجود معلومات كافية لدية لبناء
األفكار عن المستقبل.
 .2التناقض أو الفجوات الكبيرة بين أحالم الشخص وواقعه.
 .6إحباط متكرر للشخص ،وقلة فرصه لتحقيق ذاته ،وكثرة ضغوطه النفسية ،وانهيار
عالقاته االجتماعية وقيمه ،وتوقعه للفشل واحساسه بالنقص (دياب.)5118 ،

أسباب حدوث قلق املستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية:
تتعدد أسباب حدوث قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية ،ومنها:

أوال :الضغوط النفسية لدى أسرة الطفل ذي اإلعاقة السمعية:
تتشكل العالقة بين قلق المستقبل والضغوط النفسية من الحساسية االنتقائية في
إدراك األحداث وتفسيرها ،وخاصة في ظروف مجتمعية تستثير القلق تجاه المستقبل ،مما
مصدر للضغط على الشخص (شند؛ واأل نوار .)556 ،5185 ،ويتمثل قلق
ا
يجعل األحداث
المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية في القلق الزائد على مصير طفلهم ذي اإلعاقة،
وذلك لعدم قدرته على تحمل المسئولية أو االعتماد على الذات بعد وفاتهم (حنفي،5117 ،
.)21
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ثانيا :أسباب خاصة باملستقبل املهين لذوي اإلعاقة السمعية:
قلق المستقبل المهني يعتبر جزء من القلق العام ،ونوع من أنواع القلق المرتبط
بتوقع الفرد لألحداث المستقبلية المرتبطة بالمهنة ،ويشير إلى الشعور بعدم االرتياح والتفكير
السلبي تجاه المستقبل والنظرة التشاؤمية للحياة والخوف من المستقبل المهني (السيد،
.)857 ،5185

ثالثا :أسباب خاصة بالنواحي االقتصادية واالجتماعية:
تُعتبر الظروف االقتصادية واالجتماعية من أهم العوامل المؤثرة في المستقبل،
والولدان اللذان يعلمان بإعاقة طفلهما يعتريهما خوف من المستقبل أن تسؤ حالته ،أو تتغير
أوضاع األسرة بما ال يساعد على الوفاء بحاجاته عندما يكبر ،أو ينبذه المجتمع (الشربيني،
.)5181

اآلثار السلبية لقلق املستقبل:
تتنوع اآلثار السلبية الناتجة عن قلق المستقبل ،ومنها:
 الشعور بالوحدة وعدم القدرة على تحسين مستوى المعيشة ،وعدم القدرة على
التخطيط للمستقبل واالعتماد على اآلخرين في تأمين المستقبل.
 الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب باإلضافة إلى األحالم المزعجة واضطرابات
النوم واالنطواء والشعور بالوحدة ،والتشاؤم وعدم الثقة بأحد وصالبة الرأي والتعنت.
 االلتزام بالنشاطات الوقائية ،أكثر من اهتمامه باالنخراط في مهام حرة مفتوحة غير
مضمونة النتائج .
 االعتمادية والعجز والالعقالنية والعيش في حالة انعدام للطمأنينة على صحته
ومكانته (بيك.)16 ،5111 ،
 العزلة االجتماعية والتشاؤم المبالغ فيـه واد ارك المجتمع علــى أنـه ملــيء بالناس
غيــر الموثوق فــيهم (حمدان.)21 ،5188 ،
 النظرة التشاؤمية نحو الغد فـي صـورة ضـعف اإلحـساس بـاألمن الطمأنينة وتوقع
حدوث الكوارث (عشري.)868 ،5111 ،
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 عدم ثقة الفرد في إمكاناته وارجاع ما يحدث له من مواقف غير سارة إلى عوامل
خارجية وقد يلجأ إلى المعتقدات الخرافية في خفض التوتر واحساس الفرد باألمان
واالطمئنان (إسماعيل.)12 ،5111 ،

االجتاهات املفسرة لقلق املستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية:
 -1النظرية املعرفية:
المكون المعرفي هو المكون األساسي الذي يكمن ورائه الشعور بقلق المستقبل ،وهو
استجابة تواؤمية لبيئة الشخص ،تتحدد بإدراك التهديد في موقف معين أو محدد حيث يضفي
الشخص معنى على الموقف من خالل مخططاته ومعتقداته حول موضوع التهديد وتقدير
مدى وخطورة التهديد (شند؛ واألنوار.)5185 ،

 -2املدرسة اإلنسانية:
نظر ” “Rogersللشخصية من خالل مكونين هما الكيان العضوي ومفهوم الذات،
ولكل مكون حاجاته التي تتطلب اإلشباع من أجل تحقيق النزعة للتفرد ،وتحقيق الذات ،ومن
ثم فإن التوتر الفسيولوجي الذي ينتاب الشخص ينتج عن الحاجات العضوية ،أما التوتر
النفسي فإنه يظهر لدى الفرد نتيجة لضغوط الحاجات الخاصة ببنية الذات كالحاجة إلى
الشعور باألمن النفسي ،والى الحب ،ف إذا حدث تعارض بين الحاجات العضوية للشخص وبنية
ذاته وادراكه ظهر القلق لديه بمستويات عالية (حمزة.)5112 ،

 -3نظرية التحليل النفسي:
ميز "فرويد" بين قلقين ،األول :قلق موضوعي :ناتج عن موقف خارجي يستدعي
القلق (قلق واقعي) ،والثاني :قلق عصابي :خوف غامض وغير معروف مصدره ،وينشأ عن
صراع ال شعوري بين األنا واألنا األعلى من ناحية والهو من ناحية أخرى (حمزه.)5112 ،

دراسات سابقة:
هدفت دراسة  )2002( Craig& Swanإلى معرفة مدى تأثير وجود طفل من ذوي
اإلعاقة في األسرة على مستوى التوتر النفسي للوالدين وذلك لدى عينة مكونة من ()55
اآلباء بالمقارنة بمستوى التوتر النفسي الذي يتعرض له اآلباء الذين ليس لديهم أطفال من
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ذوي اإلعاقة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن آباء األطفال ذوي اإلعاقة يعانون من مستو عال من
التوتر النفسي مقارنة باآلباء الذين ليس لديهم أطفال من ذوي اإلعاقة.
وهدفت دراسة  )2002( Heimanإلى التعرف على توقعات اآلباء ومخاوفهم
بالنسبة لمستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة ،وكذلك التعرف على كيفية التعامل معهم ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )15من آباء ذوي اإلعاقة )%21( :من آباء ذوي اإلعاقة الفكرية،
و( )%51من آباء ذوي اإلعاقة الجسمية ،و( )%55من آباء ذوي صعوبات التعلم ،وقد
تراوحت أعمار اآلباء من ( )27 :18عاما ،واستُ ِ
خدمت المقابلة للتعرف على مشاعر اآلباء
وتوقعاتهم المستقبلية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اآلباء يشعرون بقلق المستقبل بخصوص

أطفالهم ذوي اإلعاقة :من حيث القلق حول دمج الطفل في المجتمع ،والقلق حول تعليمه،
ومستقبله المهني واستقالله االقتصادي ،وقدرته على تكوين أسرة ُمعتمدا على نفسه.

وهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسة "عمر" ( )5112إلى معﺭفة ﺍلضغﻭﻁ ﺍلنفسية ﺍلتي يتعﺭﺽ لها

أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بمختلف ﺩﺭجاتها ،ﻭتبايﻥ تأثيﺭﺍﺕ تلك الضغوط
مﻥ حيـﺙ األعراض ﺍلنفسية ﻭمشاعﺭ ﺍليأﺱ واإلحباط ،وغيرها من المشكالت ﺍألسﺭية
واالجتماعية ،وقلﻕ األسرة على مستقبل ﺍلﻁفل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )22أبا وأما،
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في الضغوط النفسية بين اآلباء واألمهات ،كما لم
كبير باختالف المستوى التعليمي لآلباء ،بينما ارتبط الضغوط النفسية
تأثر ا
تتأثر تلك الضغوط ا
ارتباطا عكسيا مع مستوى العمر لدى أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،أي انه كلما
تقدم العمر قلت درجة الضغوط النفسية لديهم –كما أشارت نتائج هذه الدراسة.
وأجرى "الشربيني" ( )5116دراسة حول مجموعة متغيرات متعلقة بقلق المستقبل،
والفعالية العامة للذات واالحتياجات لدى أمهات األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )812أما ،تراوحت أعمارهن بين ( )51إلى أقل من ( )62عاما ،وتراوحت
األعمار الزمنية ألبنائهن ما بين ( )6إلى أقل من ( )87عاما ،وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع
مستوى الخوف من المستقبل لدى أمهات األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية الالئي لديهن أطفال
تتراوح أعمارهن ما بين ( )81سنة إلى أقل من ( )81سنة ،فاألمهات في هذا السن المتقدم
ومع انتهاء طفلها من المدرسة ،يزداد خوفها من المستقبل على طفلها.
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وقد هدفت دراسة "زعاير" ( )5111إلى التعرف على مصادر الضغوط النفسية
وأساليب مواجهتها لدى أولياء أمور األطفال ذوي التوحد وعالقتها بجنس الطفل وعمره
والمستوى التعليمي للوالدين ،وتكونت عينة الدراسة من مائتي أب وأم ألطفال من ذوي
التوحد ،وطبق عليهم مقياس الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها ،وتوصلت الدراسة إلى أن
أبرز مصادر الضغوط لدى أولياء أمور هؤالء األطفال شيوعا هي على الترتيب :القلق على
مستقبل الطفل ،وعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل ،ومشكالت األداء االستقاللي،
والمشكالت المعرفية والنفسية والمشكالت األسرية.
وأجرى  Weeksوزمالؤه ( )5111دراسة حول مخاوف الحاضر والمستقبل لدى
اآلباء كبار السن على أبنائهم وبناتهم ذوي اإلعاقة الفكرية ،وذلك للتعرف على أهم المخاوف
الحالية والمستقبلية لدى آباء ذوي اإلعاقة الفكرية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()815

أسرة من آباء وأمهات ذوي اإلعاقة الفكرية ،وقد وأ ِ
ُجريت مع اآلباء مقابالت شخصية للتعرف
على مخاوفهم ،وأظهرت نتائج الدراسة شعور اآلباء بقلق شديد تجاه مستقبل أوالدهم ذوي
اإلعاقة الفكرية ،ومن أهم النقاط التي تثير قلق اآلباء :القلق حول مستقبل الرعاية المقدمة
لألبناء ،القلق حول المستقبل المهني والوظيفي لألبناء ،القلق إزاء تمويل الخدمات المقدمة
لألبناء ،القلق حول تقديم المساعدة ألبنائهم كي يصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في
المجتمع.
وهدفت دراسة "رشدي" ( )5181إلى التعرف على األساليب التي يستخدمها والدي
الطفل ذي اإلعاقة السمعية لمواجهة الضغوط النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )851من
آباء األطفال الصم وضعاف السمع من الذكور بمعاهد وبرامج الدمج بمدينة الرياض .وأظهرت
نتائج الدراسة :تباين أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى اآلباء ،حيث تنوعت بين
ممارسات معرفية متخصصة ،وأخرى تجنبية ،ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية وفقا لمتغير العمر الزمني ،والمستوى التعليمي ،ونوع اإلعاقة ،والجهة التي تخدم
الطفل ،وطرق التواصل.
كما هدفت دراسة  )5188( Rialonإلى التعرف على االتجاهات نحو المستقبل لدى
األشخاص الذين مروا بتجارب صادمة في حياتهم ،وتكونت عينة الدراسة من  815شخصا،
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مقسمين إلى  1مجموعات ،األ ولى قوامها ( )1أشخاص تعرضوا لتجارب صادمة في حياتهم،
ويعانون من كرب ما بعد الصدمة؛ الثانية ( )65شخصا تعرضوا لتجارب صادمة في حياتهم،
ولكن ال يعانون من كرب ما بعد الصدمة ،الثالثة ( )11شخصا من العاديين لم يتعرضوا
لتجارب صادمة في حياتهم ،وتراوحت أعمارهم بين 87-6عاما ،وتم استخدام مقياس االتجاه
نحو المستقبل ،وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط درجات أشخاص المجموعة األولى الذين
يعانون من كرب ما بعد الصدمة على مقياس االتجاه نحو المستقبل كانت أقل من نظرائهم
في المجموعتين الثانية والثالثة ،كما كانت توقعاتهم للمستقبل تحمل نظرة تشاؤمية وتوقع
بضعف العالقات االجتماعية مستقبال.

تعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة التي تم عرضها قلق المستقبل من جوانب عدة ،مما

دل على ارتباطه بالعديد من المتغيرات ،ومما يدعم اتجاه الباحثين في التحقق من

عالقة قلق المستقبل ببعض المتغيرات لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية :المستوى

التعليمي لآلباء ،ومعرفتهم للغة اإلشارة ،وحصولهم على دورات تدريبية في اإلعاقة

السمعية ،ودرجة اإلعاقة السمعية لدى أبنائهم (صمم -ضعف سمع) ،وجنس أبنائهم

(ذكر -أنثى) ،وتُظهر نتائج الدراسات بوجه عام ارتفاع مستوى قلق المستقبل لدى
آباء من ذوي اإلعاقة بالمقارنة مع اآلباء الذين ليس لديهم أبناء من ذوي اإلعاقة،
ووجود العديد من اآلثار السلبية لقلق المستقبل على صحة الفرد النفسية والجسدية،
وارتباط قلق المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة بمجموعة من العناصر األساسية أهمها:

التفاؤل بالمستقبل أو التشاؤم منه ،والمستقبل االقتصادي ،والمستقبل المهني،
والمستقبل االجتماعي ألبنائهم ذوي اإلعاقة.

ومن المالحظ اهتمام الباحثين بدراسة قلق المستقبل ليس فقط لدى اآلباء

ألطفال عاديين ،وانما آلباء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وعلى رأسهم ذوي

اإلعاقة الفكرية ،وذوي التوحد ،وذوي اإلعاقة الجسمية ،وذوي صعوبات التعلم ،وكانت

- 871 -

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

الدراسات الموجهة نحو آباء ذوي اإلعاقة السمعية قليلة ،مما شجع الباحثين على
إجراء الدراسة الحالية.

فروض الدراسة:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة

السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف درجة فقد السمع لدى ابنهم (صمم-
ضعف سمع).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة

السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف جنس االبن ذي اإلعاقة (ذكر.

أنثى).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة

السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف معرفة اآلباء للغة اإلشارة (يعرف-
ال يعرف).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة
السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف المستوى التعليمي لآلباء.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة
السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف حصول اآلباء على دورات في مجال
اإلعاقة السمعية.

منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )52فردا من آباء ذوي اإلعاقة السمعية.

أداة الدراسة:
تتمثل األداة الرئيسة في مقياس قلق المستقبل إعداد /جالل علي إبراهيم االنه.
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أوالً -وصف املقياس:
يقيس هذا المقياس قلق اآلباء نحو مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة السمعية ،ويتكون
المقياس في صورته النهائية من ( )55عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي"القلق الدراسي”
و"القلق تجاه المستقبل المهني” ،و"القلق تجاه المستقبل االجتماعي” ،و"قلق التفاؤل
والتشاؤم من المستقبل” ،وقد اشتمل كل من البعد األ ول والثاني والثالث على ( )2عبارات،
والبعد الرابع ( )7عبارات ،ويقوم األب أو األم باإلجابة على عبارات المقياس ،بإحدى
االستجابات التالية :موافق بشدة ،موافق ،ال أوافق ،أرفض بشدة.
جدول ( )1يوضح االستجابات على مقياس قلق المستقبل وما يقابلها من درجات
أرفض بشدة
ال اوافق
موافق
موافق بشدة
االستجابة
3
2
1
0
الدرجة المقابلة

ثانيا -إعداد املقياس:
تم إعداد هذا المقياس في الدراسة الحالية وفقا للخطوات االتية:
 اإلطالع على الدراسات السابقة واألطر النظرية التي تناولت قلق المستقبل والضغوط
لدى آباء وأسر ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوي اإلعاقة السمعية بصفة
خاصة.
 قام الباحث األول باإلطالع على العديد من المقاييس التي تناولت قلق المستقبل
ومنها:

مقياس قلق المستقبل لـ "شقير" ( ،)5112ومقياس قلق المستقبل لـ

"سليمان" ( )5188في دراسة له بعنوان "معنى الحياة وعالقته بقلق المستقبل لدى
عينة من طالب الثانوي العام" ،ومقياس قلق المستقبل لـ "حمزه" ( )5112في دراسة
له بعنوان "قلق المستقبل لدى أبناء العاملين بالخارج".
 قام الباحث األول بمقابلة بعض آباء ذوي اإلعاقة السمعية ،واستطاع تسجيل بعض
العبارات منهم ،والتي تعبر عن قلق المستقبل تجاه أبنائهم ذوي اإلعاقة السمعية.
عبارته ،تمهيدا للعرض على
ا
 قام الباحث األول بتحديد أبعاد المقياس وصياغة
السادة المحكمين 8في تخصصات التربية وعلم النفس ولتربية الخاصة.

أ.د .نائل محمد أخرس -أستاذ علم النفس؛ د .أمين صبري نور الدين -أستاذ علم نفس مشارك ،د .أحمد فتحي

علي -أستاذ تربية خاصة مشارك ،د .محمود راشد الشديفات -أستاذ علم نفس مشارك؛ د .ربيع شعبان حسن-
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ثالثا :الكفاءة السيكومرتية للمقياس:
اختار الباحث األول عينة التقنين وتتكون من ( )52من آباء الطالب ذوي اإلعاقة
السمعية بمحافظة كفر الشيخ ،بجمهورية مصر العربية ،ويمكن توضيح بعض الخصائص
السيكومترية لمقياس قلق المستقبل المستخدم في الدراسة الحالية على النحو التالي:

صدق مقياس قلق املستقبل:
بالنسبة لصدق المحكمين ،فقد تم عرض المقياس على ( )81محكمين متخصصين
في علم النفس والتربية الخاصة؛ إلبداء آرائهم في مدى مناسبة عبارات المقياس لقياس قلق
المستقبل لدى آباء ذوي اإلعاقة السمعية ،وقد أشارت مالحظات المحكمين إلى حذف بعض
العبارات ،وتعديل بعض العبارات لتكون أكثر مالئمة.
وبالنسبة لصدق المحك فقد تمت مقارنة درجات المقياس بدرجات مقياس آخر تم استخدامه
كمحك خارجي حيث استخدم الباحث األول مقياس قلق المستقبل إعداد  /زينب شقير عام
5002م ،وقد حصل على معامل ارتباط قيمته .08.0

ثبات مقياس قلق املستقبل:
بالنسبة لثبات مقياس قلق المستقبل باستخدام معادلة الفا كرونباخ ،حصل الباحث
األول على معامالت ثبات كما بالجدول:
جدول ( )2يوضح قيم معامالت ثبات مقياس قلق المستقبل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
معامل الثبات بمعادلة ألفا
البعد
كرونباخ
06.0
البعد الدراسي
060.
البعد المهني
0600
البعد االجتماعي
التفاؤل والتشاؤم من
06.1
المستقبل
06.0
الدرجة الكلية

وهي معامالت دالة بما يكفي للثقة في ثبات المقياس.

أستاذ علم النفس مساعد؛ د .محمود السعيد بدوي أستاذ تربية خاصة مساعد؛ د .رائد محمود سلمان أستاذ تربية

خاصة مساعد؛ د .سعيد رمضان أستاذ علم نفس مساعد.
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وبالنسبة لثبات مقياس قلق المستقبل باستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبيق ،فقد
أعاد الباحث األول تطبيق المقياس على نفس عينة التقنين بعد  82يوما من التطبيق األول،
وقد وجد أن معامل الثبات كما بالجدول التالي:
جدول ( )3يوضح قيم معامالت ثبات مقياس قلق المستقبل باستخدام طريقة التطبيق وإعادة التطبيق
معامل الثبات بطريقة التطبيق
البعد
وإعادة التطبيق
060.
البعد الدراسي
06.1
البعد المهني
060.
البعد االجتماعي
06..
التفاؤل والتشاؤم من المستقبل
06.1
الدرجة الكلية

وهي معامالت مطمئنة للداللة على ثبات المقياس.
وبالنسبة لالتساق الداخلي لمقياس قلق المستقبل ،وهو ُيعد من أشهر طرق حساب
هذا النوع من الثبات ،كانت معامالت االرتباط كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( )4مصفوفة االرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية بمقياس قلق المستقبل
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
البند االرتباط
البند االرتباط
البند االرتباط
06..
()3
0601
()2
06.0
()1
06.3
().
0600
()5
0601
()4
0650
()0
06.1
().
06.1
()0
(0650 )12
(06.0 )11
(0600 )10
(06.3 )15
(06.2 )14
(065. )13
(0654 )1.
(06.1 )10
(060 )1.
(06.0 )21
(0601 )20
(0601 )10
(06.2 )22

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط جميعها عالية ومطمئنة الستخدام
المقياس.
وعلى ذلك يكون الباحث األول قد تأكد من صدق وثبات المقياس بطرق كثيرة
ومتنوعة مما يجعل استخدامه مالئما لعينة الدراسة.
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نتائج الدراسة:
يتم عرض نتائج الدراسة وفقا لفروضها على النحو التالي:

[ - ]1نتائج الفرض األول:
ينص الفرض على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف معرفة اآلباء للغة اإلشارة
(يعرف -ال يعرف)".
وتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت"  T-testللعينات غير
المرتبطة ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
جدول ( )5اتجاه الفروق بين متوسطات رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق
المستقبل باختالف معرفة اآلباء للغة اإلشارة (يعرف -ال يعرف)
المتغير
البعد الدراسي
البعد المهني
البعد
االجتماعي
التفاؤل
والتشاؤم
الدرجة الكلية

اآلباء

ن

م

ع

يعرف
ال يعرف
يعرف
ال يعرف
يعرف
ال يعرف
يعرف
ال يعرف
يعرف
ال يعرف

20
1.
20
1.
20
1.
20
1.
1.
1.

116.500
1.62500
1060000
1.60305
1260500
1065000
2261111
206.333
506.111
.26520.

36...0
265.00
36..02
26.10.
3625..
262500
263235
160503
106153.
0633..

د.ح

قيمة"
ت"

مستوى
الداللة

34

.63.0

0601

34

560..

0601

34

06.22

0601

34

.60.4

0601

34

.6403

0601

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف معرفة اآلباء للغة
اإلشارة (يعرف -ال يعرف) لصالح الذين ال يعرفون لغة اإلشارة في االتجاه األفضل.

[ - ]2نتائج الفرض الثاني:
ينص الفرض على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف جنس إبنهم المعاق (ذكر .
أنثى)”.
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وتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت"  T-testللعينات غير
المرتبطة ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
جدول ( ).اتجاه الفروق بين متوسطات رتب درجات اآلباء على مقياس قلق المستقبل باختالف جنس
االبن (ذكر .أنثى)
المتغير
البعد الدراسي
البعد المهني
البعد االجتماعي
التفاؤل والتشاؤم
الدرجة الكلية

اآلباء ن
ذكر 23
أنثي 13
ذكر 23
أنثي 13
ذكر 23
أنثي 13
ذكر 23
أنثي

ذكر
أنثي

81

م
1265400
1262300
1160400
1264000
1262500
1265000
1260000
8128551

د.ح قيمة" ت" مستوى الداللة

ع
364521
34
261201
364400
34
2600.5
360411
34
261251
2614.0
34

06422

غير دالة

064552

غير دالة

06250.

غير دالة

16015

غير دالة

34

06...2

غير دالة

828215

062554 4.6.000 23
061400 506320 13

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف جنس الطفل.

[ - ]3نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض على أنه “ :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف درجة السمع لدى
ابنهم (صمم -ضعف سمع)”.
وتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت"  T-testللعينات غير
المرتبطة ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
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جدول ()0
اتجاه الفروق بين متوسطات رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل
باختالف درجة السمع لدى ابنهم (صمم -ضعف سمع)
مستوى
قيمة"
د.ح
ع
م
ن
اآلباء
المتغير
الداللة
ت"
ضعيف
36255. 116.440 11
السمع
0601
.6..0. 34
البعد الدراسي
261..0 1060.00 25
أصم
ضعيف
36..51 1060.52 11
السمع
0601
460333 34
البعد المهني
26.0.1 1561555 25
أصم
ضعيف
3655.. 1265222 11
البعد
السمع
0601
560005 34
االجتماعي
262555 106.005 25
أصم
ضعيف
260..5 1061552 11
التفاؤل
السمع
0601
.6.024 34
والتشاؤم
160.05 256.052 25
أصم
ضعيف
060..5 506.111 11
السمع
0601
06000. 34
الدرجة الكلية
.60..0 .26520. 25
أصم

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف درجة السمع لدى
ابنهم (صمم -ضعف سمع) لصالح ضعاف السمع في االتجاه األفضل.

[ - ]4نتائج الفرض الرابع:
ينص الفرض على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف المستوى التعليمي لآلباء".
وتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت"  T-testللعينات غير
المرتبطة ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
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جدول ( ).اتجاه الفروق بين متوسطات رتب درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق
المستقبل باختالف المستوى التعليمي لآلباء
مستوى
قيمة"
د.ح
ع
م
ن
اآلباء
المتغير
الداللة
ت"
360.0. 1260440 14
متعلم
0601
46.14. 34
البعد الدراسي
غير
262251 106455. 12
متعلم
3645.2 116..53 14
متعلم
0601
462531 34
البعد المهني
غير
261440 1560553 12
متعلم
360052 1261052 14
متعلم
0601
565252 34
البعد االجتماعي
غير
26125. 1065.04 12
متعلم
264.22 2064..4 14
متعلم
التفاؤل
0601
.62543 34
غير
والتشاؤم
161223 25651.4 12
متعلم
.60.22 506.111 14
متعلم
0601
.60045 34
الدرجة الكلية
غير
061225 .26520. 12
متعلم

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف المستوى التعليمي
لآلباء (متعلم -غير متعلم) لصالح المتعلمين في االتجاه األفضل.

[ - ]5نتائج الفرض اخلامس:
ينص الفرض على أنه“ :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف حصول اآلباء على دورات في
مجال اإلعاقة السمعية”.
وتم التحقق من صحة ذلك الفرض؛ باستخدام اختبار "ت"  T-testللعينات غير
المرتبطة ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك.
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جدول ( )9اتجاه الفروق بين متوسطات درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل
باختالف حصول اآلباء على دورات في مجال اإلعاقة السمعية
المتغير
البعد الدراسي
البعد المهني
البعد االجتماعي
التفاؤل والتشاؤم
الدرجة الكلية

اآلباء

ن

حاصل

8521111 81

822151

غير حاصل 8727555 86

821712

8127771 81

525525

غير حاصل 8121126 86

521121

8827211 81

821212

غير حاصل 8721111 86

522111

8725211 81

828551

غير حاصل 5121755 86

521111

حاصل
حاصل
حاصل
حاصل

ع

م

8127115 2726888 81

غير حاصل 8826126 1522511 86

د.ح

قيمة" ت"

مستوى الداللة

11

127171

1218

11

621711

1218

11

72121

1218

11

812111

1218

11

22721

1218

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف حصول اآلباء على
دورات في االعاقة (حاصل– غير حاصل) لصالح الحاصلين في االتجاه األفضل.

مناقشة وتفسري النتائج:
يتضح من نتائج الدراسة ارتفاع معدل قلق المستقبل لدى اآلباء الذين ال يجيدون
التواصل مع أبنائهم الصم لعدم معرفتهم لغة اإلشارة الصحيحة ،ويرجع ذلك إلى أن األصم
الذي يولد ألسرة أفرادها يسمعون وليست لديهم خبرة في لغة اإلشارة أو كيفية التعامل مع
الصم فهو يجد صعوبة في التعامل معهم ،وهم أيضا يبادلونه تلك الصعوبة في التفاهم معه،
وربما ينتهي األمر بهما إلى أن يكفا عن التحدث إليه ،إذ يريان أنه ال يفهم حديثهما ،وقد
تلجأ إلى بعض اإلشارات أو الحركات مثل وضع اليد تحت الخد للداللة على أن علية الذهاب
إلى الفراش ،ويقتصر األمر بينهم وبينه على بضعة أوامر تتعلق بأمور بالغة البساطة ،وقد
يتركانه وشأنه ،ويبدأ في التردد على أقرانه الصغار ممن يسمعون فال يفهم شيئا مما يدور
حوله.
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كما يتضح من نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف جنس الطفل ،ويتفق
ذلك مع نتائج دراسة "السرطاوي" ( )8118في أنه ال يوجد آثر لجنس الطفل ذي اإلعاقة
على استجابة األبوين تجاه األبناء ذوي اإلعاقة ،وربما يعزو ذلك إلى أن المستقبل مجهول
للجميع ،وكل رب أسرة ينتابه القلق حيال أمور حياته وحياة أسرته المستقبلية أحيانا،
ويتسبب ذلك في شعور الوالدين بقلق المستقبل على طفلهم بصرف النظر عن جنس هذا
الطفل.
ويتضح من نتائج الدراسة المتعلقة بالفرض الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف درجة
السمع لدى ابنهم (صمم -ضعف سمع) لصالح آباء ضعاف السمع ،أي أن آباء األطفال ذوي
نظر لزيادة
ضعف السمع أقل قلقا من آباء األطفال ذوي الصمم ،ولعل هذه النتيجة منطقية؛ ا
المشكالت المترتبة على اإلعاقة السمعية كلما زادت درجة شدة اإلعاقة ،مما يزيد من قلق
المستقبل لدى آباء األطفال ذوي الصمم .ويتفق ذلك مع نتائج دراسة Craig & Swan,
 2002التي أشارت إلى ارتفاع مستوى قلق المستقبل لدى والدي األطفال ذوي اإلعاقة
السمعية مقارنة بمستواه لدى آباء األطفال العاديين من حيث السمع.
كما أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالفرض الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل باختالف
المستوى التعليمي لآلباء (متعلم -غير متعلم) لصالح المتعلمين في االتجاه األفضل ،أي أن
اآلباء المتعلمين كانوا أ قل في مستوى القلق من اآلباء غير المتعلمين ،وقد يعزو ذلك إلى أن
زيادة المستوى التعليمي يتيح لآلباء فرصة لالطالع على المستجدات والطرق والخدمات التي
توفر رعاية أفضل ألبنائهم ذوي اإلعاقة السمعية ،ما يخفف بعض جوانب شعورهم بقلق
المستقبل .وتختلف تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة "هيفاء عمر" ( )5112والتي
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل والضغوط النفسية لدى
آباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية باختالف مستوياتهم التعليمية .وقد ُيفسر ذلك على أنه
مهما تباينت المستويات التعليمية آلباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تظل الضغوط النفسية
المتولدة عن وجود هذه اإلعاقة مصاحبة لحياة األسرة –إال من رحم ربي .كما تتفق النتيجة
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التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائج دراسة "محمود عشري" ( )5111التي أشارت
إلى أنه كلما زاد مستوى تعليم الوالدين ،انخفض مستوى القلق تجاه المستقبل لألبناء.
وقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالفرض الخامس األخير وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات آباء ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس قلق المستقبل
باختالف حصول اآلباء على دورات في اإلعاقة السمعية (حاصل– غير حاصل) لصالح
الحاصلين في اال تجاه األفضل ،وقد يعزو ذلك إلى زيادة تبصير اآلباء بالمشكالت المصاحبة
لإلعاقة والحلول الممكنة لها ،مما يخفف من قلق المستقبل لديهم بعد الحصول على الدورات
التدريبية المتعلقة برعاية ذوي اإلعاقة السمعية.

توصيات الدراسة:
تمت صياغة التوصيات التالية وفقا لما اظهرته نتائج الدراسة الحالية:
 االهتمام بتوفير الدورات التدريبية المناسبة آلباء الطفال ذوي اإلعاقة السمعية. توفير الخدمات اإلرشادية المالئمة لتخفيف قلق آباء ذوي اإلعاقة السمعية منالمستقبل.
 -توجيه آباء األطفال ذوي الصمم إلى التعرف على لغة اإلشارة.

حبوث مستقبلية مقرتحة:
يتم اقتراح البحوث التالية الستكمال ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج:
 دراسة قلق المستقبل لدى إخوة وأخوات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية. تصميم برامج إرشادية تستهدف تخفيف قلق المستقبل لدى ذوي اإلعاقة السمعية. تصميم برامج تدريبية لتعليم اآلباء طرق التواصل والرعاية المناسبة ألبنائهم من ذوياإلعاقة السمعية.
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