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The Influence of Parenting Styles Types on the Intelligence and
Decision Making of the Deaf
Abstract
This study aimed to investigate the effect of types of parenting styles
on intelligence and decision-making among the deaf. The tools comprised
the Wechsler Intelligence Scale-4th edition (WISC-4) for deaf, using sign
language, was used to assess deaf students’ intelligence and a scale of
professional decision-making. The sample of the study included 157 deaf
students in deaf schools in Jordan whose ages ranged from 13 to 16.11 years.
WISC-4 was administered using sign language. The results showed that the
democratic pattern was high, the level of intelligence for deaf students was
average, and the professional decision-making was of a medium level. Also,
there was a negative relationship between the authoritarian style, the
permissive pattern, and the overall intelligence. There were statistically
significant differences in the permissive type and the intelligence of the deaf
due to gender in favor of females. Significant differences in speech
comprehension, working memory, and overall intelligence were found in
favor of mild hearing impairment. There were significant differences in the
IQ level of the age variable in favor of students aged 13 years. The study
recommends more research regarding the effect of hearing impairment on
the psychological aspects of professional decision-making and providing
hearing parents with training in sign language and rules for communicating
with their deaf children.
Keywords: Sign language, Deaf, The family, Family upbringing,
Wechsler Scale-4, Intelligence.
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تأثي أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء واتخاذ القرار لدى الصم
ر
مستخلص البحث
تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء واتخاذ القرار لدى
هدفت هذه الدراسة التعرف ر
الصم .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس وكسلر –  4لذكاء الصم بلغة اإلشارة
ومعايي المقياس ،ومقياس اتخاذ القرار المهن .شملت
بعد التوصل إىل دالالت عن صدق وثبات
ر
عينة الدراسة الصم والبالغ عددهم ( )157طالب ف مدارس الصم باألردن ،رتتاوح أعمارهم ربي
( )16.11 – 13سنة وتم تطبيق مقياس وكسلر 4-بلغة اإلشارة .وتم التوصل إىل دالالت عن الصدق
ً
ً
والثبات .وأظهرت النتائج أن النمط الديمقراط كان مرتفعا  ،وأن مستوى ذكاء الصم كان طبيعيا ،
وأن اتخاذ القرار المهن لدى الصم متوسط المستوى  ،وأنه يوجد عالقة سلبية ما ربي النمط
التسلط والنمط المتساهل والذكاء الكىل ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من النمط
لمتغت الجنس لصالح اإلناث  .وأظهرت النتائج وجود فروق ف مستوى
المتساهل وذكاء الصم يعزى
ر
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية لصالح فئة اإلعاقة
الفهم الكالم ،وذاكرة العمل ،والذكاء الكىل يعزى
ر
لمتغت العمر لصالح ( )13سنة
السمعية البسيطة  .ويوجد فروق ف مستوى الذكاء لدى الصم يعزى
ر
.
بتأثت اإلعاقة السمعية عىل الجوانب النفسية
وتوص الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات تتعلق ر
ي
السامعي عىل لغة وقواعد اإلشارة للتواصل مع
ف عملية اتخاذ القرار المهن  .وتدريب األبوين
ر
أبنائهم الصم .

الكلمات المفتاحية :الصم  ،لغة اإلشارة  ،األرسة  ،التنشئة األرسية  ،مقياس وكسلر ، 4-
الذكاء.
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ً
السامعي الذين رزقوا بأبناء صم أو ضعاف السمع ،كما
تعتت لغة اإلشارة تحديا لدى اآلباء
ر
ر
ً
ً
وتعتت اللغة المنطوقة تحديا لدى اآلباء الصم الذين رزقوا أيضا بأبناء صم .
ر
ً
ً
ر
كما أن أنماط التنشئة األرسية لدى األبناء الصم تشكل تحديا واضحا بسبب طرق التواصل والن من
خاللها سيتم إرشادهم التخاذ القرار المهن للوظائف ر
الن تتناسب قدراتهم العقلية  .من هنا جاءت
ً
تفستا للقدرة العقلية لدى الصم من خالل معرفة العالقة ربي الذكاء و قدرة
الدراسة الحالية لتقدم
ر
الصم عىل اتخاذ القرار المهن.
األدب النظري
ً
أوال :اإلطار النظري للدراسة
يؤكد كل من ( )Bryan et al., 2008عىل أهمية ر
التبية الوالدية للصم Parental
 Educationوعالقتها بارتفاع مستوى الذكاء حيث أن التصنيفات المختلفة للذكاء ر
الن أشارت إليها
تشت إىل أن بعض
نتائج مقياس وكسلر بلفيو باختالف المراحل العمرية من ( )16.11 – 6سنة ر
ً
الدرجات المتدنية عىل الطبعة الرابعة من مقياس وكسلر 4-كانت ر
أكت شيوعا ربي األطفال
اهقي ويعود السبب ف ذلك إىل انخفاض المستوى الثقاف للوالدين وعدم إتاحة الفرصة
والمر ر
اهقي باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة لتنمية قدراتهم اللغوية
لألبناء من األطفال والمر ر
والحسابية واكتساب المعلومات العامة ،ومعرفة أوجه التشابه ربي األشياء وتنمية القدرة عىل
التفكت عند مواجهة المشكالت.
ر
ويؤكد كل من ( )Fletcher et al., 2008بأن جميع الممارسات والسلوكيات ف ر
التبية
األرسية ر
والن يشارك فيها اآلباء بغرض تحقيق أهداف تنشئة اجتماعية معينة .كالمشاركة مع األبناء
ف أعمال الروتي اليوم  ،وكذلك استخدام ر
استاتيجيات تعديل السلوك  ،والمناقش مع األبناء،
ر
إيجاب عىل األبناء .ويرى ( )Marschark, 2006إىل أن الصم الذين
والتفاعالت العاطفية له أثر
ر
ً
غت قادرين عىل استخدام لغة اإلشارة بطالقة .وترى ( Tinto,
ولدوا آلباء
سامعي عادة ما يكونون ر
ر
غت ر
مبارس
تأثت ر
 )2006أن الوضع االجتماع وطرق التواصل لدى األرسة وكذلك القدرات المادية لها ر
ً
والختات التعليمية أيضا ف
عىل الدافعية  ،كما وتساهم أيضا المهارات الفكرية واالجتماعية والقيم
ر
غت ر
مبارس .
القرار بشكل ر
المتغتات ر
الن ساهمت ف نجاح
وجد كل من ( )Luckner & Muir, 2001العديد من
ر
الصم ف صفوف التعليم العام بما ف ذلك الدعم األرسي الجيد لهم ،ودافعية األصم وشخصيته
عىل اإلنجاح  ،حيث قدم آباء الصم قيمة عالية من خالل  :التواصل مع أطفالهم الصم وضعاف
المهنيي ذوي المهارات العالية  .فعند وجود المشاركة
السمع وتقديم الخدمات المهنية من خالل
ر
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والمتخصصي ف المجال المهن فإن تطور المهارات العاطفية االجتماعية
الواعية ما ربي األرسة
ر
ُ
السامعي أن يكونوا أمثلة فعالة للصم
لدى الصم تصبح بازدياد ،عالوة عىل ذلك  ،يمكن للوالدين
ر
ً
إذا تمكنوا من التواصل بفعالية معهم  ،ر
والمدرسي.
تحديا للعديد من اآلباء
حن وإن وجد
ر
وتؤكد ( )Horn, 2002بأن إدارة التعليم األمريك أشارت إىل أن  ٪ 50من الطالب الصم
وضعاف السمع الذين يدخلون الكلية خالل ر
الفتة (  ) 1990-1989انسحبوا بحلول عام .1994
وتؤكد ( )Singleton &Tittle, 2000بأن  ٪75من الطالب الصم وضعاف السمع يخفقون ف
إكمال دراستهم الجامعية مما يؤثر سلبا عىل مهاراتهم المستقبلية .ذكر كل من ( & Stinson
 )Walter, 1992أن  ٪ 70من الطالب الصم ينسحبون من الكلية قبل الحصول عىل شهادات
جامعية.
وتشت كل من ( )Rawlings et al., 1991من خالل دراسة لعينة من الصم بأنه انسحب
ر
الكثت منهم ف المؤسسات لمدة  4سنوات وقد وصلت إىل  ٪ 75ر
حن بوجود برامج مصممة
ر
للطالب الصم.
ً
ثانيا  :الدراسات السابقة
كما وأجرى ( (Gray, 1980دراسة بعنوان "التوافق النفس لدى األطفال الصم ذوي اآلباء
العاديي"هدفت الدراسة إىل الكشف عن التوافق النفس لدى األطفال الصم الذين يستخدموا
ر
التواصل الشفه ،وأقرانهم الذين يستخدمون التواصل الكىل ،وتكونت عينة الدراسة من ()26
سامعي منهم ( )13طفال يستخدمون التواصل الشفه )13( ،يستخدمون
طفال أصما آلباء
ر
التواصل الكىل ،وتراوحت أعمارهم ما ربي ( )11-7عاما ،واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية:
 -1سلسلة ميسوري لصور األطفال.
 -2اختبار مفهوم الذات.
والمدرسي نحو األطفال الصم.
 -3استبيان اتجاهات اآلباء
ر
وأظهرت نتائج الدراسة :


ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي درجات األطفال الصم الذين يستخدمون
طريقة التواصل الشفه وأقرانهم الذين يستخدمون طريقة التواصل الكىل ف
التوافق النفس ومفهوم الذات.



إن اتجاهات اآلباء والمدرسي نحو استخدام طريقة التواصل الشفه كانت ر
أكت
ر
إيجابية من استخدام طريقة التواصل الكىل ،وإن طريقة التواصل الشفه كان لها
كبتا ف ارتفاع مستوى التوافق النفس ومفهوم الذات األطفال الصم.
تأثتا ر
ر
إن اتجاهات اآلباء نحو أطفالهم كان لها تأثت كبت عىل توافق أطفالهم النفس ر
أكت
ر ر
المدرسي نحو أطفالهم الصم.
تأثتات
من ر
ر
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نموذج لتطور مجتمع الصم" هدفت الدراسة إىل اكتشاف دور الرفض االجتماع ،والتعرف عىل
أصدقاء جدد ف تطور مجتمع الصم ،وذلك من خالل تحليل التوصل لدى الصم ُ
وبعدهم عن
المستخدمي لنفس طرق التواصل ،
السامعي  ،التعرف عىل األشخاص الصم اآلخرين
األشخاص
ر
ر
ف أماكن العمل ،ولقد استخدم الباحث أسلوب المقابالت لدراسة التاري خ الشخص  ،وتكونت
التكنولوج الوطن للصم ،وأظهرت نتائج الدراسة :
ر
عينة من ( )25طالبا خريجا من المعهد


السامعي .
أكت للتعرف عىل نفس فئات الصم دون األشخاص
أن الصم لديهم ميل ر
ر
وأجرى كل من عبود وعبود ( )2002دراسة بعنوان " مفهوم الذات لدى األطفال الصم

وعالقته بأسلوب رعايتهم " هدفت الدراسة إىل الوقوف عىل أثر نوع اإلقامة واإلعاقة عىل مفهوم
ً
بالعاديي ،وتكونت العينة من( )250طفل بالمرحلة
المعاقي سمعيا ومقارنتهم
الذات لألطفال
ر
ر
البساتي ،ودار السالم التعليمية بمحافظة
االبتدائية من مدارس عثمان بن عفان االبتدائية بمنطقة
ر
ً
ر
للمعاقي سمعيا وضعاف السمع بحلوان والمطرية  ،ممن تتاوح أعمارهم ربي ( 9
القاهرة ،األمل
ر
–  )11سنة  ،واستخدم فيها مقياس تقدير المستوى االجتماع واالقتصادي لألرسة المرصية
افي" (ترجمة :عبد العال)  ،ومقياس مفهوم
(إعداد :الشخص) واختبار المصفوفات المتتابعة " ر ر
الذات(إعداد الباحثان)  ،وأظهرت نتائج الدراسة :


ً
والعاديي بالنسبة لمفهوم الذات الجسمية واألكاديمية،
المعاقي سمعيا
ال توجد فروق ربي
ر
ر
ً
العاديي ف درجة مفهوم الذات الكلية
المعاقي سمعيا أقل من األطفال
وأن األطفال
ر
ر
واالنفعالية واالجتماعية.



العاديي عىل درجات مقياس مفهوم
ال توجد فروق ربي األطفال الصم آلباء صم واألطفال
ر
الذات ومقاييسه األربعة الفرعية .

وقد أجرى كل من ( )Woolfe et al., 2002دراسة بعنوان " دالالت التطور :نظرية العقل
تأثت إدخال اللغة للعمليات العقلية
لدى األطفال الصم " هدفت إىل دراسة "نظرية العقل" لمدى ر
وبي اآلباء
العليا .حيث تم مقارنة ربي األطفال الصم الذين يستخدمون لغة اإلشارة مع آبائهم الصم ر
مختلفي حيث شملت الدراسة األوىل (ن =  )100والدراسة
بحثي
السامعي  .وتم دراسة ومقارنة
ر
ر
ر
الثانية (ن = )39وذلك باستخدام مقياس للصورة الفكرية لنظرية العقل ر
والن تعتمد عىل المهارات
اللفظية  .وأظهرت نتائج الدراسة :


وجود مشكالت ف القدرة عىل بناء الجملة والقدرة المكانية واألداء التنفيذي للصم من آباء صم.



يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستخدم لغة اإلشارة ف االختبارات المصورة آلباء
صم.
117

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

وأجرى ( )Foster, 1989دراسة بعنوان " التواصل االجتماع والتعرف عىل األصدقاء :

سامر أبو دري ع  -زهراء الرحاحلة

تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء
ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

والمعلمي
وأجرى كل من ( )Lazarus et al., 2013دراسة بعنوان " العوامل األرسية
ر
نيجتيا " هدفت هذه الدراسة
كمحدد للقرارات المهنية لذوي اإلعاقة السمعية ف والية أوجون ،
ر
ر
كمؤرس للقرارات المهنية لدى الصم  .اعتمدت الدراسة عىل
والمعلمي
إىل معرفة العوامل األرسية
ر
ً
المنهج المسح الوصف .اشتملت العينة ( )77من أرس الصم و ( )69معلما للصم حيث تم
اثني من أدوات الدراسة (
اختيارهم من ثالث مدارس ثانوية خاصة ف والية أوجون .تم استخدام ر
الباحثي ) واختبار المعرفة للصم عىل قرار الوظيف Test of Student Knowledge on
إعداد
ر
 Career Decision ,TSKCDوأظهرت نتائج الدراسة :


اهقي الصم .
أن العوامل األرسية لها ر
يجاب بقرارات المر ر
تأثت إ ر



المعلمي لم يظهروا أي أهمية ف القرارات المهنية للصم .
أن عوامل
ر

تقني صورة أردنية من مقياس وكسلر4-
وقد أجرى أبو دري ع ( )2017دراسة بعنوان " ر
للذكاء وتكييفه لألطفال الصم بلغة اإلشارة للفئة العمرية ( )16.11 – 6سنة " هدفت هذه الدراسة
تقني الصورة األردنية من مقياس وكسلر 4-لذكاء األطفال الصم ف مرحلة المدرسة للفئة
إىل ر
العمرية (  ) 16.11 – 6سنة لقياس القدرة العقلية بلغة اإلشارة للصم .ومن أجل تحقيق أهداف
الدراسة تم تحويل فقرات مقياس وكسلر –  4للذكاء بعد التوصل إىل دالالت عن صدق وثبات
رن
العاديي والصم إىل لغة اإلشارة .شملت عينة الدراسة الصم
ومعايي مقياس وكسلر 4-ن يف عينة
ر
والعاديي والبالغ عددهم ( ، )831وتم التوصل إىل دالالت عن صدق الصورة األردنية من مقياس
ر
التميتي ،وصدق البناء ،
وكسلر  4-بلغة اإلشارة للصم تمثلت ف صدق المحتوى ،والصدق
ر
والصدق التالزم ،كما تم التوصل إىل دالالت عن ثبات المقياس تمثلت ف استخدام ألفا كرونباخ،
معايت للمقياس تمثلت بتحويل الدرجات
المقيمي  .كما تم التوصل إىل
وطريقة اإلعادة ،واتفاق
ر
ر
الخام إىل درجات معيارية ومن ثم إىل نسبة ذكاء .وأظهرت نتائج الدراسة :
ً
 وجود فروق دالة إحصائيا ( (α ≤ 0.05ف األداء عىل االختبارات الفرعية للصورة األردنية
ولمتغت الجنس ف
العاديي والصم
لمتغت ف فئة
لمقياس وكسلر –  4لذكاء األطفال تعزى
ر
ر
ر
فئة الصم.
ً
 وجود فروق دالة إحصائيا ( (α ≤ 0.05ف األداء عىل االختبارات الفرعية للصورة األردنية
لتغت درجة
لمقياس وكسلر –  4لذكاء األطفال الصم بلغة اإلشارة ف مرحلة المدرسة تعزى ر
اإلعاقة السمعية ( البسيطة -المتوسطة – الشديدة – قوقعة -بسيطة  +قوقعة ) للفئة العمرية
من()16.11–6سنة.
ً
 وجود فروق دالة إحصائيا ف األداء عىل االختبارات الفرعية للصورة األردنية لمقياس وكسلر –
متغت العمر للصم بلغة اإلشارة لصالح الفئة
 4لذكاء األطفال ف مرحلة المدرسة تعزى إىل
ر
العمرية (.)13.11-13.00
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ً
ً
كبتا لكل من األرسة واختيار المهن ر
الن تناسب خصائص فئات
تمثل لغة اإلشارة تحديا ر
غت المتجانسة  ،وعىل ذلك صيغت مشكلة الدراسة ف السؤال الرئيس التاىل:
اإلعاقة السمعية ر
تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء واتخاذ القرار لدى الصم ؟
ما ر
ر
وتنبثق عن مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية التالية ر
السيكومتية:
والن تتناول الخصائص
 -1ما دالالت صدق وثبات الصورة األردنية من مقياس وكسلر –  4لذكاء الصم بلغة اإلشارة،
ومقياس اتخاذ القرار المهن لدى الصم؟
ً
ر
األكت شيوعا لدى الصم؟
 -2ما أنماط التنشئة األرسية
 -3ما مستوى ذكاء الصم عىل مقياس وكسلر  4-لعينة من الصم؟
 -4ما مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم؟
 -5هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ما ربي أنماط التنشئة األرسية
و مستوى ذكاء الصم (الفهم الكالم ،واإلدراك الحس ،وذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ ) لمقياس
وكسلر  4 -واتخاذ القرار المهن لديهم؟
 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ف أنماط التنشئة األرسية
ً
لمتغت الجنس ،ودرجة اإلعاقة
ومستوى ذكاء الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
السمعية ،والقدرة السمعية للوالدين ؟
لتأثت األنماط األرسية عىل
 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ر
لمتغت العمر ؟
الصم يعزى
ر
أهداف الدراسة
تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء واتخاذ القرار لدى الصم .
التحقق من ر
ميرات الدراسة
ر
مترات الدراسة فيما يىل :
تبدو ر
ر
ندرة الدراسات األردنية الن تناولت العالقة ربي أنماط التنشئة األرسية وذكاء الصم ف عملية اتخاذ
القرار المهن .
أهمية الدراسة
تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء و قدرة الصم عىل اتخاذ القرار المهن .
تقديم معرفة ر
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

سامر أبو دري ع  -زهراء الرحاحلة

تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء
ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

ً
أوال :األهمية النظرية
 -1إثارة االهتمام بالقدرة العقلية للصم من خالل القدرة السمعية للوالدين ف عملية اتخاذ القرار
المهن.
 -2توضيح العالقة ربي درجة اإلعاقة السمعية والقدرة السمعية للوالدين ف عملية اتخاذ القرار
المهن.
ً
ثانيا :األهمية العملية
حيث تمثل هذه الدراسة:
 -1تحديد أنماط التنشئة األرسية وعالقته بالقرار المهن .
 -2تحديد ذكاء الصم المرتبطة أنماط التنشئة األرسية.
الباحثي اإلفادة من نتائج هذه الدراسة ف التعامل والتواصل مع الصم وتحديد قدرة
 -3مساعدة
ر
الصم عىل اتخاذ القرار .
ر
 -4االستفادة من توصيات هذه الدراسة ف اتخاذ القرارات ذات العالقة بتبية الطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية.
حدود الدراسة
تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يىل:
الحدود العمرية.اقترص تطبيق هذه الدراسة عىل الصم للعمر ( )16.11 – 13وهم ف مرحلة
المدرسة.
الحدود المكانية .اقترص تطبيق هذه الدراسة عىل المملكة األردنية الهاشمية (شمال ،وسط،
جنوب) من خالل المدارس والمراكز الموزعة ف هذه المناطق بنسبة  2إىل  3إىل .1
الحدود الزمانية .جمع بيانات هذه الدراسة خالل العام الدراس .2019 / 2018
محددات الدراسة



تحدد نتائج هذه الدراسة بما يتوفر من دالالت صدق وثبات للصم.
ً
صعوبة تعميم نتائج هذه الدراسة نظرا لما توفره عينة الدراسة من تمثيل لمجتمع الدراسة.

مصطلحات الدراسة االصطالحية
والتفكت العقالب والتعامل
القدرة العقلية (للذكاء) .ه قدرة الفرد عىل الترصف بشكل هادف
ر
بفعالية مع البيئة (.)Wechsler, 2012
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غت قادر عىل استعمال حاسة السمع كطريقة أولية أساسية الكتساب
سماعة طبية أو بدونها كما أنه ر
المعلومات (.)Smith, 2004
أنماط التنشئة األرسية .ه أنماط معاملة الوالدين ف تربية أبنائهم ،وه مجموعة من التفاعالت
واألساليب النفسية واالجتماعية ر
الن يمارسها الوالدان ف تربية أبنائهم (.)Baumrind, 1991
ر
والتفكت ف اختيار البديل
كت
ر
القرار المهن .عملية االختيار المدرك الواع والقائم عىل اساس الت ر
معي (الفضل.)2004 ،
المناسب من البدائل المتاحة ف موقف ر
مصطلحات الدراسة اإلجرائية
القدرة العقلية (للذكاء) أداء المفحوص عىل مقياس وكسلر للذكاء ف صورته األردنية بلغة اإلشارة
للصم.
الصم .هم األفراد الذين يستخدمون لغة اإلشارة واألحرف األبجدية ولغة الشفاه والطريقة الكلية
للتواصل فيما بينهم سواء باستخدام أو من غت استخدام المعينات السمعية ر
وتتاوح قدرتهم
ر
السمعية ما ربي ( )90 – 25ديسيبل.
أنماط التنشئة األرسية .طرق معاملة الوالدين ف تربية أبنائهم من خالل مجموعة من األنماط (
الديمقراطية  ،التسلط  ،المتساهل  ،اإلهمال ) .
معي والقائم عىل
القرار المهن .ه عملية اختيار البديل المناسب من البدائل المتاحة ف موقف ر
ر
والتفكت .
كت
ر
أساس الت ر
منهج الدراسة واجراءاتها
ً
يتناول هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأدوات
الدراسة والمعالجة اإلحصائية.
منهج الدراسة
تم اتباع المنهج الوصف التحليىل وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة
ر
المنتشة ف المملكة األردنية الهاشمية (شمال،
تكون مجتمع الدراسة من مدارس الصم
وسط ،جنوب) حيث بلغ عدد مدارس الصم ( )11مدرسة وتم توزي ع عدد المدارس الصم ف إقليم
الشمال ( )2وف إقليم الوسط ( )6وف إقليم الجنوب ( )3وبلغ عدد طالب هذه المدارس ()947
طالب وطالبة.
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ويتكون مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية من ( )16.11 – 13سنوات وعدد األفراد
الصم ف إقليم الشمال ( )170وف إقليم الوسط ( )654وف إقليم الجنوب ( )123حسب احصائيات
وزارة ر
التبية والتعليم للعام .2017 / 2016
عينة الدراسة
شملت عينة الدراسة األفراد الصم ف الفئة العمرية من ( )16.11 – 13سنة وعددهم (ن
=  ، )157الملتحقي بمدارس ر
التبية والتعليم من مختلف مناطق المملكة (وسط ،شمال ،جنوب)
ر
:
:
وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة  1 3 2وذلك حسب الكثافة
متغتات الدراسة كالتاىل:
السكانية لمناطق المملكة  ،حسب ر
وصف أفراد عينة الدراسة
جدول 1

توزي ع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

13.00-13.12

48

30.6

14.00-14.12

41

26.1

15.00-15.12

36

22.9

16.00-16.11

32

20.4

المجموع

157

100.0

يتضح من جدول ( )1أن ما نسبته ( )%30.6من أفراد عينة الدراسة هم من الطلبة الصم
لعمر (  ) 13سنة  ،وكان ما نسبته ( )%26.1لعمر(  ) 14سنة  ،و (  )%22.9لعمر( )15سنة ،
و( )%20.4لعمر( )16سنة.
جدول 2

توزي ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر
ر
أنن

75

47.8

82

52.2

المجموع

157

100.0

يتضح من جدول ( ) 2أن ما نسبته ( )%47.8من أفراد عينة الدراسة الصم هم من الذكور،
وأن ما نسبته ( )%52.2من أفراد عينة الدراسة من اإلناث.
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توزي ع أفراد عينة الدراسة حسب درجة اإلعاقة السمعية
درجة اإلعاقة

التكرار

النسبة المئوية %

بسيطة

31

19.7

متوسطة

14

8.9

شديدة

105

66.9

قوقعة

4

2.5

بسيطة  +قوقعة

3

1.9

المجموع

157

100.0

يتضح من جدول ( )3أن ما نسبته ( )%19.7كانت ألفراد عينة الدراسة الصم من ذوي
اإلعاقة البسيطة و نسبته ( )%8.9كانت من ذوي اإلعاقة المتوسطة ،وما نسبته ( )%66.9كانت
لإلعاقة السمعية الشديدة  ،وما نسبته ( )%2.5كانت لإلعاقة السمعية ذوي القوقعة  ،و()%1.9
كانت لإلعاقة السمعية البسيطة  +القوقعة.
جدول 4

توزي ع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة السمعية للوالدين
القدرة السمعية للوالدين

التكرار

النسبة المئوية %

األبوين صم

22

14.0

سامعي
األبوين
ر
المجموع

135

86.0

157

100.0

يتضح من جدول ( )4أن ما نسبته ( )%14من أفراد عينة الدراسة الصم هم من األبوين
السامعي .
الصم  ،وأن ما نسبته ( )%86من أفراد عينة الدراسة من األبوين
ر
أدوات الدراسة
األداة األوىل  :مقياس أنماط التنشئة األرسية
تم استخدام مقياس أنماط التنشئة األرسية المطبق ف دراسة (الرحاحلة ،)2015 ،إذ تم
تطوير هذا المقياس لمعرفة نمط التنشئة األرسية واألسلوب الذي تتبعه أرس األفراد ذوي اإلعاقة
(الصم) ف التعامل مع أبنائها ،ويتكون المقياس من األنماط األرسية (النمط الديمقراط ،ويتمثل
بالفقرات  ،)33 ،32 ،28 ،24 ،22 ،17 ،16 ،15 ،11 ،10 ،8 ،3 ،1و(النمط التسلط ،ويتمثل
بالفقرات  ،)31 ،30 ،29 ،27 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،14 ،13 ،9و(نمط اإلهمال ،ويتمثل
بالفقرات  ،)35 ،34 ،4 ،2و(النمط المتساهل ،ويتمثل بالفقرات .)26 ،12 ،7 ،6 ،5
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تم تدري ج مستوى اإلجابة عن كل فقرة لمقياس أنماط التنشئة األرسية وفق مقياس ليكرت
الخماس وحددت اإلجابات بخمسة وه (موافق بشدة وتعط الدرجة ( ،)5موافق =  ،4محايد =
غت موافق بشدة =  ،)1وتم الحكم عىل مستوى التقدير ألنماط التنشئة األرسية
غت موافق =  ،2ر
 ،3ر
والذي سيتم التعامل معه ً
بناء عىل المعادلة( :القيمة العليا للبدائل – القيمة الصغرى)  /مقسومة
عىل عدد المستويات ،وبذلك يكون المستوى المنخفض من ( ،)2.33-1.00والمستوى المتوسط
من ( ،)3.67-2.34ويكون المستوى المرتفع من (.)5.00-3.68
صدق مقياس أنماط التنشئة األرسية
تم التحقق من صدق المقياس ف صورته األصلية والمطبق ف دراسة الرحاحلة (،)2015
ً
الجامعيي
إذ تم اعتماد صدق المحتوى للمقياس بعرضه عىل ( )14محكما من األساتذة
ر
ً
المتخصصي ف مجال ر
التبية الخاصة ،وعلم النفس ،واإلرشاد ،وقد تم التعديل وفقا لمالحظات
ر
المحكمي مما دل عىل الصدق الظاهري للمقياس ،وتم استخراج معامالت ارتباط ربتسون
ر
 Pearson Correlationللتأكد من صدق البناء الداخىل للفقرات ،وانتماء الفقرات للدرجة الكلية
للمقياس ،حيث تراوحت معامالت االرتباط ما ربي (.)0.57-0.38
المحكمي ف
وألغراض الدراسة الحالية ،تم عرض المقياس كما هو عىل ( )7سبعة من
ر
ر
عت
الجامعة األردنية ،وجامعة البلقاء التطبيقية – تخصص التبية الخاصة ،وعلم النفس ،وقد ر
المحكمي عن تفاعلهم مع فقرات المقياس ،مما يدل عىل الصدق الظاهري له.
ر
وقد تم استخراج معامالت ارتباط ربتسون  Pearson Correlationللتعرف إىل صدق
البناء الداخىل ،وانتماء الفقرات للدرجة الكلية للمقياس ،حيث تراوحت قيم معامل ارتباط ربتسون
عىل الفقرات ما ربي ( )0.548 – 0.177وجميع هذه القيم كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.01فأقل ،مما يؤكد أن الفقرات تسهم بالدرجة الكلية للمقياس ،وأن المقياس يتكون
من ( )35فقرة.
ثبات مقياس أنماط التنشئة األرسية بصورته األصلية
تم التحقق من ثبات الصورة األصلية لمقياس أنماط التنشئة األرسية والمطبق ف دراسة
الرحاحلة ( ،)2015حيث تم استخراج معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وكان
معامل الثبات بالتجزئة النصفية ( ،)0.745وتم حساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخىل ربي
فقرات المقياس ،حيث بلغت قيمته (.)0.789
وألغراض الدراسة الحالية تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق استخراج معامل
ً
سبتمان براون ( ،)0.904وأيضا تم التحقق من ثبات
سبتمان براون بالتجزئة النصفية ،وكانت قيم ر
ر
المقياس باستخراج معامل كرونباخ ألفا ،حيث كانت قيمة معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل
( )0.838وه قيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
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وتقنينه عىل البيئة األردنية ،إذ تألف المقياس بصورته األصلية من ( )4مقاييس فرعية ،وكل مقياس
يحتوى عىل اختبارات فرعية كما ر
يأب:
 .1مقياس الفهم الكالم ويتضمن االختبارات الفرعية التالية  ( :المتشابهات  ،المفردات  ،الفهم
 ،المعلومات  ،االستدالل الكالم ).
 .2مقياس اإلدراك الحس ويتضمن االختبارات الفرعية التالية  ( :المكعبات  ،معرفة المفاهيم ،
المصفوفات  ،تكملة الصور).
 .3مقياس ذاكرة العمل ويتضمن االختبارات الفرعية التالية  ( :ذاكرة األرقام  ،تسلسل األرقام
والحروف  ،الحساب).
ر
مت  ،البحث عن الرمز ،
 .4مقياس رسعة التنفيذ ويتضمن االختبارات الفرعية التالية  ( :الت ر
الشطب ).
 .5مقياس حاصل الذكاء االجماىل ويتضمن االختبارات  ( :الفهم الكالم  ،اإلدراك الحس  ،ذاكرة
العمل  ،رسعة التنفيذ ).
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عىل أسئلة الدراسة ،تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:


استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة.



استخدام اختبار التجزئة النصفية ،واستخدام اختبار كرونباخ ألفا الستخراج معامالت
الثبات.



استخدام معامالت االرتباط  Pearson Correlationللتعرف إىل صدق البناء لألدوات.



استخدام معامالت االرتباط  Pearson Correlationللكشف عن العالقة ما ربي مستوى
ذكاء الصم وأنماط التنشئة األرسية.



استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
ر
المشتك  MANOVAباإلضافة إىل استخدام اختبار LSD
استخدام االختبار المتعدد



للمقارنات البعدية.


استخدام اختبار .T-test
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األداة الثانية  :الصورة األردنية من مقياس وكسلر 4-لذكاء األطفال الصم وبلغة ِاإلشارة للفئة
العمرية (  )16.11-13.00سنة
تم ترجمة مقياس وكسلر –  4للذكاء إىل لغة اإلشارة للصم ،من قبل أبو دري ع (،)2017

سامر أبو دري ع  -زهراء الرحاحلة

تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء
ر
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إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،تم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
المقياسي عىل الطلبة الصم حيث تم تطبيق مقياس وكسلر 4-عىل عينة الصم
 .1تم تطبيق
ر
بمدة زمنية ( )75دقيقة بطريقة فردية ،وثم ترجمة فقرات مقياس أنماط التنشئة األرسية
ر
حاصلي عىل رخصة
جمي
ر
إىل لغة اإلشارة لدى الصم بطريقة جماعية وذلك من خالل مت ر
مزاولة مهنة ر
التجمة بلغة اإلشارة.
 .2تم استخراج نتائج (ن=  )157للصم الذي طبق عليهم مقياس وكسلر  4-لذكاء الصم بلغة
ِاإلشارة ومقياس أنماط التنشئة األرسية.
متغت درجة اإلعاقة السمعية ( بسيطة  ،متوسطة
 .3تم تقسيم الطلبة الصم إىل فئات حسب ر
 ،شديدة  ،قوقعة  ،بسيطة  +قوقعة ) .
ً
 .4تم معالجة البيانات إحصائيا وفق الطرق المناسبة والمذكورة ف الدراسة.
 .5تم التوصل إىل دالالت عن الصدق والثبات للصم.
نتائج الدراسة ومناقشتها
تم اإلجابة عن السؤال األول للدراسة ،للتحقق من صدق وثبات الصورة األردنية من مقياس وكسلر
– لذكاء الصم كما ر
يأب :
ما دالالت صدق وثبات الصورة األردنية من مقياس وكسلر –  4لذكاء الصم بلغة اإلشارة ،ومقياس
اتخاذ القرار المهن لدى الصم ؟
ً
أوال :صدق الصورة األردنية من مقياس وكسلر 4-لذكاء الصم
للتعرف إىل دالالت صدق الصورة األردنية لمقياس وكسلر –  4لذكاء األطفال الصم ف
مرحلة المدرسة للفئة العمرية من ( )16.11-13سنوات بلغة اإلشارة ،تم استخراج الصدق بالطرق
اآلتية:
 -1صدق المحتوى  Content Validityبصورته األردنية للصم بلغة اإلشارة .
ر
جمي ف لغة اإلشارة للصم
تم عرض المقياس بصورته األردنية بلغة اإلشارة عىل ( )7مت ر
بهدف معرفة مدى مالئمة الصياغة اللغوية بقواعد ولغة اإلشارة للصم ومناسبتها للبيئة األردنية،
ومدى ارتباط الفقرة بالبعد.
وتم عرض المقياس عىل ( )5من األفراد الصم ،بهدف معرفة مدى مالءمة الصياغة اللغوية
بلغة اإلشارة وقواعدها ومناسبتها لمجتمع الصم ف البيئة األردنية ،وقد أشار المحكمون إىل نسبة
اتفاق ( )%80ر
فأكت عىل الصياغة اللغوية بلغة اإلشارة.
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تم التوصل إىل دالالت عن الصدق التالزم بحساب معامل ارتباط ربي األداء عىل المقياس
الحاىل ومقياس جود انف هارس لرسم الرجل والتحصيل لعينة الصم (ن = .)30



تم تطبيق مقياس وكسلر 4-ف صورته األردنية للصم ،كما تم تطبيق مقياس جود انف هارس
لرسم الرجل ف صورته األردنية عىل عينة مؤلفة من (ن= :)30تم استخراج معامالت االرتباط
ما ربي األداء عىل مقياس وكسلر ومقياس جود انف هارس ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
يشت إىل الصدق التالزم للمقياس.
( )0.688بداللة إحصائية أقل من ( ،)0.01مما ر



تم تطبيق مقياس وكسلر 4-ف صورته األردنية للصم ،كما تم تطبيق مقياس التحصيل العام
عىل الفئة العمرية ( )16.11-13سنة وتم استخراج الصدق التالزم تم استخراج معامالت
االرتباط ما ربي مقياس وكسلر مع التحصيل ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ()0.696
للمقياسي.
يشت إىل الصدق التالزم
بداللة إحصائية أقل من ( ،)0.01مما ر
ر
 -3دالالت صدق البناء للصورة األردنية من مقياس وكسلر  4-للصم.



تم التوصل إىل دالالت عن صدق البناء  Construct Validityللمقياس ف صورته األردنية
للصم ،حيث استخدم التحليل العامىل االستكشاف Principle Component Analysis
لدرجات أفراد العينة بطريقة التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس  ،Varimaxوقد تم تحديد
عدد العوامل الفرعية بأربعة ،لتكون مساوية لتلك ر
الن يتكون منها المقياس األصىل (بصورته
يبي عدد االختبارات الفرعية ومقدار التباين المفش لكل اختبار
األصلية) ،والجدول رقم ( )5ر
من االختبارات:

جدول 5

صدق البناء للمقياس باستخدام طريقة التدوير المتعامد  -لفئة الصم (ن = )157
العوامل
الفهم الكالم
اإلدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ

الجذر الكامن
2.276
.724
.603
.397

نسبة التباين المفشة
56.907
18.102
15.072
9.918

التباين المفش ر
التاكم
56.907
75.009
90.082
100.000

يتضح من جدول ( )5بأن قيم الجذر الكامن لعينة الصم تراوحت ما ربي (–2.276
 ،)0.397وأن العامل األول قد فش ما نسبته ( )%56.907من التباين الكىل ألداة الدراسة ،وجاء
العامل الثاب ليفش ما نسبته( )%18.102من التباين الكىل ،كما أن ( )%15.072من االختبار فشت
ً
وأختا جاء العامل الرابع ليفش ما نسبته ( )%9.918من التباين الكىل
من خالل العامل الثالث،
ر
تفسته بلغ (.)%100
لإلختبار ،وأن ما تم
ر
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 -2الصدق التالزم .Concurrent Validity
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وللتوصل إىل دالالت عن صدق البناء للمقياس للصم ،فقد تم استخراج معامالت االرتباط
ما ربي االختبارات الفرعية والدرجة الكلية للمقياس ،وأشارت النتائج أن تراوحت معامالت االرتباط
ما ربي ( )0.767 – 0.610وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01أو أقل.
ً
ثانيا :ثبات الصورة األردنية من مقياس وكسلر لذكاء الصم
دالالت ثبات الصورة األردنية لمقياس وكسلر 4-لذكاء األطفال الصم ف مرحلة المدرسة للفئة
العمرية من ( )16.11-13سنوات بلغة اإلشارة للصم ؟
تم التوصل إىل دالالت عن ثبات المقياس ف صورته األردنية بالطرق التالية لعينة الصم (ن = :)30



طريقة الثبات بطريقة اإلعادة .Test Re-test
طريقة ألفا كرونباخ .Alpha Chronbach
 -1ثبات أداة الدراسة بطريقة اإلعادة .

ولحساب ثبات مقياس وكسلر  4 -قام الباحث باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار – Test
ً
المرتي
 Retestإذ طبق المقياس عىل ( )30طالبا من الصم ،وطبق المقياس عليهم بفارق زمن ربي
ر
أسبوعي ،واستخدم الباحث لحساب الثبات معادلة ربتسون،Pearson Correlation
مدته
ر
وكانت قيم معامل الثبات لالختبارات الفرعية والدرجة الكلية للذكاء كما ف الجدول(:)6
جدول 6

نتائج معامالت الثبات باستخدام طريقة إعادة االختبار (للصم) (ن=)30
ثبات باإلعادة (ن=)30
0.874
0.949
0.889
0.980
0.866

الذكاءات الفرعية
الفهم الكالم
اإلدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الدرجة الكلية للذكاء

إذ بلغت قيمة معامل االستقرار لثبات اإلعادة ( ،)0.866وتعد قيم معامل الثبات هذه مقبولة
ألغراض هذه الدراسة( ،ن=.)30
 -2ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا.
تم استخراج معامالت الثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألفا لعينة الصم ،وجدول ( )7يوضح نتائج
االختبار:
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نتائج معامالت الثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (الصم) (ن=)157
معامل ثبات كرونباخ ألفا (ن=)157
0.853
0.773
0.835
0.632
0.852

الذكاءات الفرعية
الفهم الكالم
اإلدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الدرجة الكلية للذكاء

يتضح من جدول ( )7أن قيم معامل كرونباخ ألفا لالختبارات الفرعية للمقياس تراوحت
ربي ( )0.853 – 0.632وكما بلغت قيمة معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا للدرجة الكلية
للمقياس ( ،)0.852وه قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية (ن=.)157
األداة الثالثة :مقياس اتخاذ القرار المهن
تم استخدام مقياس اتخاذ القرار المهن المستخدم ف دراسة الرحاحلة ( ،)2015حيث
ر
والتفكت ف
كت
ر
يتم التعرف من خالله عىل عملية االختيار المدرك الواع والقائم عىل اساس الت ر
معي ،ويقيس ثقة الفرد ف قدراته عىل أن
اختيار البديل المناسب من البدائل المتاحة ف موقف ر
يشارك بشكل فعال ف اتخاذ قرار مهن متعلق بمهمات ونشاطات معينة ،حيث تكون المقياس من
( )35فقرة ،ويتم اإلجابة عن الفقرات من خالل سلم ليكرت الخماس (موافق بشدة وتأخذ الدرجة
وغت موافق بشدة =  .)1وبناء عىل ذلك فإن الحكم
غت موافق =  ،2ر
 ،5موافق =  ،4محايد =  ،3ر
ً
عىل مستوى التقدير التخاذ القرار سيتم التعامل معه بناء عىل المعادلة( :القيمة العليا للبدائل –
القيمة الصغرى)  /مقسومة عىل عدد المستويات ،وبذلك يكون المستوى المنخفض من (-1.00
 ،)2.33والمستوى المتوسط من ( ،)3.67-2.34ويكون المستوى المرتفع من (.)5.00-3.68
صدق مقياس اتخاذ القرار
تم التحقق من صدق الصورة األصلية من مقياس اتخاذ القرار المهن المطبق ف دراسة
المحكمي،
(الرحاحلة ،)2015 ،إذ تم اعتماد صدق المحتوى للمقياس بعرضه عىل مجموعة من
ر
ً
المحكمي مما دل عىل الصدق الظاهري للمقياس ،وتم استخراج
وقد تم التعديل وفقا لمالحظات
ر
معامالت ارتباط ربتسون  Pearson Correlationللتأكد من صدق البناء الداخىل للفقرات،
وانتماء الفقرات للدرجة الكلية للمقياس ،حيث تراوحت معامالت االرتباط ما ربي (-0.150
.)0.670
المحكمي ف
وألغراض الدراسة الحالية ،تم عرض المقياس كما هو عىل ( )7سبعة من
ر
ر
المحكمي عن
عت
الجامعة األردنية ،وجامعة البلقاء التطبيقية – تخصص التبية الخاصة ،وقد ر
ر
تفاعلهم مع فقرات المقياس ،مما يدل عىل الصدق الظاهري له.
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وقد تم استخراج معامالت ارتباط ربتسون  Pearson Correlationللتعرف إىل صدق
البناء الداخىل ،وانتماء الفقرات للدرجة الكلية للمقياس ،حيث تراوحت قيم معامل ارتباط ربتسون
عىل الفقرات ما ربي ( )0.567 – 0.294وجميع هذه القيم كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.01فأقل ،مما يؤكد أن الفقرات تسهم بالدرجة الكلية للمقياس ،وأن المقياس يتكون
من ( )35فقرة.
ثبات مقياس اتخاذ القرار المهن بصورته األصلية
تم التحقق من ثبات الصورة األصلية لمقياس اتخاذ القرار المهن والمطبق ف دراسة
الرحاحلة ( ،)2015حيث تم استخراج معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وكان
معامل الثبات بالتجزئة النصفية ( ،)0.767وتم حساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخىل ربي
فقرات المقياس ،حيث بلغت قيمته (.)0.886
وألغراض الدراسة الحالية تم استخراج معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة
سبتمان براون ( ،)0.869وه قيمة مقبولة ألغراض الدراسة
النصفية ،إذ بلغ معامل الثبات الختبار ر
الحالية .وتم التحقق من ثبات المقياس باستخراج معامل كرونباخ ألفا ،حيث كانت قيمة معامل
ً
كرونباخ ألفا للمقياس ككل ( )0.853وه قيمة مقبولة أيضا ألغراض الدراسة الحالية.
ً
ر
األكت شيوعا لدى الصم؟
السؤال الثان :ما أنماط التنشئة األرسية
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إىل
أنماط التنشئة األرسية لدى الصم ،وجدول ( )8يوضح ذلك:
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إىل أنماط التنشئة األرسية لدى الصم
الرقم

النمط

الحساب
المتوسط
ر

1
4
2
3

النمط الديمقراط
النمط المتساهل
النمط التسلط
نمط اإلهمال

3.83
3.34
3.33
3.09

االنحراف
المعياري
0.59
0.75
0.60
0.95

المستوى
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

يتضح من جدول ( )8أن المتوسطات الحسابية ألنماط التنشئة األرسية لدى الصم
تراوحت ما ربي ( 3.83و  ،)3.09حيث جاء النمط الديمقراط بالمرتبة األوىل ،وحاز عىل أعىل
حساب والبالغ ( ،)3.83وبانحراف معياري ( )0.59وهو من المستوى المرتفع ،وجاء ف
متوسط
ر
المرتبة الثانية النمط المتساهل كأحد أنماط التنشئة األرسية لدى الصم ،والذي حاز عىل متوسط
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السؤال الثالث :ما مستوى ذكاء الصم عىل مقياس وكسلر  4-لعينة من الصم؟
للتعرف إىل مستوى ذكاء الصم ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف
إىل مستوى ذكاء الصم عىل االختبارات الفرعية للذكاء والمتمثلة ف كل من (الفهم الكالم ،اإلدراك
الحس ،وذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ) والذكاء الكىل ،وفيما يىل النتائج:
جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إىل مستوى (الفهم الكالم ،اإلدراك الحس،
وذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ) والذكاء الكىل لدى عينة من الصم
الرقم
1
2
3
4
5

االختبار
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل

الحساب
المتوسط
ر
106.80
106.99
107.29
109.46
109.21

االنحراف المعياري
18.57
14.59
14.52
13.68
14.43

مستوى الذكاء
طبيع
طبيع
طبيع
طبيع
طبيع

ً
الحساب
أظهرت نتائج جدول ( )9أن مستوى ذكاء الصم كان طبيعيا حيث بلغ المتوسط
ر
الحساب لمستوى
للذكاء الكىل لهم ( )109.21وبانحراف معياري ( ،)14.43فيما بلغ المتوسط
ر
الفهم الكالم للصم ( )106.80وبانحراف معياري ( )18.57وهو من المستوى الطبيع بالنسبة
حساب ( )106.99وبانحراف معياري ()14.59
للذكاء ،وجاء االدراك الحس ليحصل عىل متوسط
ر
ً
وهو من المستوى الطبيع أيضا ،وجاءت ذاكرة العمل ورسعة التنفيذ لدى الصم بمتوسطات
حسابية ( ،107.29و )109.46وبانحراف معياري ( ،14.52و  )13.68عىل التواىل وهما من
المستوى الطبيع.
السؤال الرابع :ما مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم؟
الحساب واالنحراف المعياري عىل فقرات مقياس
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسط
ر
اتخاذ القرار المهن للتعرف إىل مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم ،حيث بلغ المتوسط
الحساب العام لمستوى اتخاذ القرار المهن لدى الصم ( )3.53وبانحراف معياري ( )0.48وهو من
ر
المستوى المتوسط.
وهذا يفش أن مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم متوسط المستوى.
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حساب ( )3.34وبانحراف معياري ( )0.75وهو من المستوى المتوسط ،وف المرتبة الثالثة جاء
ر
حساب ( )3.33وبانحراف معياري ( )0.60وهو من المستوى المتوسط،
النمط التسلط بمتوسط
ر
ً
حساب ( )3.09وبانحراف معياري ( )0.95وهو من المستوى
وجاء رابعا نمط اإلهمال بمتوسط
ر
المتوسط.
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السؤال الخامس :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( (α ≤ 0.05ما ربي أنماط
التنشئة األرسية و مستوى ذكاء الصم (الفهم الكالم ،واإلدراك الحس ،وذاكرة العمل ،ورسعة
التنفيذ ) لمقياس وكسلر  4 -واتخاذ القرار المهن لديهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج معامالت ارتباط ربتسون  ،Pearson Correlationللتعرف
إىل العالقة ما ربي أنماط التنشئة األرسية وذكاء الصم عىل األبعاد الفرعية الفهم الكالم ،واالدراك
الحس ،وذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ ،والقياس الكىل واتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم،
وجدول ( )10يوضح ذلك:
جدول 10

معامالت االرتباط باستخراج معامالت ارتباط ربتسون  Pearson Correlationللتعرف إىل
العالقة ما ربي أنماط التنشئة األرسية وذكاء الصم واتخاذ القرار المهن لديهم
النمط
النمط الديمقراط

النمط التسلط

نمط اإلهمال

النمط المتساهل

المعامل
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
العدد

الفهم
الكالم
-.109
.173
157
*-.167
.037
157
-.098
.223
157
*-.203
.011
157

ذاكرة
اإلدراك
الحس العمل
-.010 -.094
.903
.241
157
157
**-.123 -.226
.124
.004
157
157
-.057 -.101
.475
.207
157
157
**-.163* -.232
.042
.003
157
157

رسعة
التنفيذ
-.054
.503
157
-.152
.057
157
-.108
.177
157
*-.157
.049
157

اتخاذ القرار
الذكاء الكىل
المهن
**.506
-.094
.000
.240
157
157
**
.469
**-.215
.000
.007
157
157
.119
-.121
.137
.132
157
157
**.324
**-.238
.000
.003
157
157

أظهرت نتائج جدول ( )10وجود عالقة ما ربي النمط التسلط والنمط المتساهل والفهم
الكالم ،حيث بلغت معامالت االرتباط ( ،)0.203- ،0.167-عىل التواىل وه قيم معنوية عند
وتبي أن هذه العالقة ه عالقة سلبية ،أي أن النمط التسلط والنمط
مستوى الداللة ( ،)0.05ر
ً
المتساهل يؤثران سلبا عىل الفهم الكالم للصم .ولم تظهر النتائج أي عالقة ارتباطية ما ربي النمط
الديمقراط ونمط اإلهمال والفهم الكالم لدى الصم.
وأظهرت النتائج وجود عالقة ما ربي النمط التسلط والنمط المتساهل واالدراك الحس،
حيث بلغت معامالت االرتباط ( ،)0.232- ،0.226-عىل التواىل وه قيم معنوية عند مستوى
وتبي أن هذه العالقة ه عالقة سلبية ،أي أن النمط التسلط والنمط المتساهل
الداللة ( ،)0.05ر
ً
يؤثران سلبا عىل االدراك الحس للصم .ولم تظهر النتائج أي عالقة ارتباطية ما ربي النمط
الديمقراط ونمط اإلهمال واالدراك الحس لدى الصم.
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وأظهرت النتائج وجود عالقة ما ربي النمط المتساهل وذاكرة العمل ورسعة التنفيذ ،حيث
وتبي أن هذه
بلغت معامالت االرتباط ( )0.157-وه قيمة معنوية عند مستوى الداللة ( ،)0.05ر
العالقة ه عالقة سلبية ولم تظهر النتائج المبينة ف جدول ( )10أي عالقة ما ربي أنماط التنشئة
األرسية (النمط الديمقراط ،والنمط التسلط ،ونمط اإلهمال) و ذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ .
وتب ري من خالل النتائج المبينة ف جدول ( )10وجود عالقة ما ربي أنماط التنشئة األرسية
(النمط الديمقراط ،والنمط التسلط ،والنمط المتساهل) ،واتخاذ القرار المهن لدى الصم ،حيث
بلغت قيمة معامالت االرتباط ( )0.324 ،0.469 ،0.506وه قيم معنوية عند مستوى (،)0.05
وتبي أن هذه العالقة ه عالقة إيجابية طردية ،وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ما ربي نمط
ر
اإلهمال واتخاذ القرار المهن لدى الصم ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.119وه قيمة
غت معنوية عند مستوى ( ،)0.05أي أن نمط االهمال ال يؤثر عىل اتخاذ القرار المهن لدى الصم.
ر
السؤال السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ف أنماط التنشئة
ً
لمتغت الجنس ،ودرجة اإلعاقة
األرسية ومستوى ذكاء الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
السمعية ،والقدرة السمعية للوالدين؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام اختبار التباين المتعدد  MANOVAللتعرف إىل
ً
لمتغت
الفروق ف أنماط التنشئة األرسية ومستوى ذكاء الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
الجنس ،ودرجة اإلعاقة السمعية والقدرة السمعية للوالدين ،وفيما يىل النتائج:
جدول 11

اختبار التباين المتعدد  MANOVAللتعرف إىل الفروق ف أنماط التنشئة األرسية ومستوى ذكاء
ً
لمتغت الجنس  ،ودرجة اإلعاقة السمعية  ،والقدرة
الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
السمعية للوالدين
القيمة

F

درجات الحرية
الفرضية

الخطأ

الداللة
االحصائية

الجنس

Hoteling’s Trace

.150

2.372b

9.000

142.000

*.016

درجة اإلعاقة السمعية

Wilks' Lambda

.705

1.453

36.000

533.877

*.046

.078

b

التأثت
ر

القدرة السمعية للوالدين Hoteling’s Trace
ً
* دالة احصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
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ً
تبي من جدول ( )10وجود عالقة ما ربي النمط التسلط والنمط المتساهل والذكاء
أيضا ر
الكىل ،حيث بلغت معامالت االرتباط ( ،)0.238- ،0.215-عىل التواىل وه قيم معنوية عند
وتبي أن هذه العالقة ه عالقة سلبية ،أي أن النمط التسلط والنمط
مستوى الداللة ( ،)0.05ر
ً
المتساهل يؤثران سلبا عىل الذكاء الكىل للصم .ولم تظهر النتائج أي عالقة ارتباطية ما ربي النمط
الديمقراط ونمط اإلهمال والذكاء الكىل لدى الصم.

سامر أبو دري ع  -زهراء الرحاحلة
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ً
يظهر جدول ( )11أن هناك فروقا جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
لمتغت الجنس ودرجة اإلعاقة
( )0.05ف مستوى أنماط التنشئة األرسية ومستوى ذكاء الصم يعزى
ر
السمعية ،حيث بلغت قيمة (ف) للجنس ( )2.372وه قيمة دالة عند مستوى الداللة ()0.05
فأقل ،وبلغت قيمة (ف) لدرجة اإلعاقة السمعية ( ،)1.453وه قيمة دالة عند مستوى الداللة
( )0.05فأقل ،وبلغت قيمة (ف) للقدرة السمعية للوالدين ( )1.238وه قيمة دالة عند مستوى
الن ظهرت بها الفروقات كما ر
الداللة ( .)0.05وجدول ( )12يوضح المحاور األساسية ر
يأب:
جدول 12

غت المتفاعل  MANOVAللتعرف إىل داللة الفروق ف أنماط التنشئة
اختبار التباين المتعدد ر
ً
لمتغت الجنس ،ودرجة اإلعاقة
األرسية ومستوى ذكاء الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
السمعية ،والقدرة السمعية للوالدين
المصدر

المتغتات التابعة
ر

الجنس
درجة اإلعاقة
القدرة السمعية للوالدين

النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل
اتخاذ القرار المهن
النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل
اتخاذ القرار المهن
النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل

درجات الحرية متوسط
مجموع المربعات
المربعات
df
.274
1
.274
.313
1
.313
2.931
1
2.931
2.909
1
2.909
583.359
1
583.359
132.662
1
132.662
1403.067
1
1403.067
187.090
1
187.090
182.661
1
182.661
.009
1
.009
.205
4
.819
.917
4
3.667
1.657
4
6.626
.817
4
3.268
1751.577
4
7006.306
375.863
4
1503.451
473.657
4
1894.628
327.346
4
1309.383
638.760
4
2555.040
.214
4
.857
.125
1
.125
1.578
1
1.578
.841
1
.841
.443
1
.443
17.191
1
17.191
453.436
1
453.436
1.433
1
1.433
75.962
1
75.962
100.089
1
100.089

134

قيمة
F
.784
.920
3.390
5.333
1.893
.638
7.102
1.018
.925
.038
.587
2.691
1.916
1.498
5.684
1.808
2.398
1.781
3.235
.906
.359
.6341
.973
.812
.056
2.181
.007
.413
.507

الداللة
االحصائية
.377
.339
.068
*.022
.171
.426
*.009
.315
.338
.845
.673
*.033
.111
.206
*.000
.130
*050.
.136
*.014
.462
.550
37.0
.326
.369
.814
.142
.932
.521
.478

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

Vol.(46), issue (1) January 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

الخطأ
المجموع
المجموع المصحح

اتخاذ القرار المهن
النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل
اتخاذ القرار المهن
النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل
اتخاذ القرار المهن
النمط الديموقراط
النمط التسلط
نمط االهمال
النمط المتساهل
الفهم الكالم
االدراك الحس
ذاكرة العمل
رسعة التنفيذ
الذكاء الكىل
اتخاذ القرار المهن

.143
52.342
51.091
129.703
81.823
46220.551
31179.322
29633.506
27564.672
29620.598
35.442
2352.473
1798.663
1642.000
1841.480
1844699.346
1830463.387
1840038.939
1910149.777
1904923.748
1988.449
53.597
56.952
140.661
88.581
53774.799
33188.728
32910.327
29177.545
32461.461
36.392

أظهرت نتائج جدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية ف النمط المتساهل كأحد
لمتغت جنس الصم ،حيث بلغت قيمة االحصاب ) )5.333( (Fوه
أنماط التنشئة األرسية يعزى
ر
ً
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05فأقل ،وللتعرف إىل مصدر الفروق تم استخدام
الحساب للذكور عىل النمط المتساهل ( ،)3.20وبلغ المتوسط
اختبار ) ، (tحيث بلغ المتوسط
ر
الحساب لإلناث عىل هذا النمط ( )3.47وبلغت قيمة االحصاب ) )2.323-( (tوه قيمة دالة
ر ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.05وكان مصدر الفروق لصالح فئة اإلناث.
وتبي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف أنماط التنشئة األرسية األخرى (النمط
ر
الديمقراط ،النمط التسلط ،نمط االهمال) يعزى للجنس.
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المصدر

المتغتات التابعة
ر

مجموع المربعات

درجات الحرية
df
1
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156

متوسط
المربعات
.143
.349
.341
.865
.545
308.137
207.862
197.557
183.764
197.471
.236

قيمة
F
.607

الداللة
االحصائية
.437
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وأظهرت نتائج جدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ذكاء الصم المتعلق بذاكرة
ً
لمتغت الجنس ،حيث بلغت قيمة االحصاب ) )7.102( (Fوه قيمة دالة إحصائيا عند
العمل يعزى
ر
مستوى الداللة ( )0.05فأقل ،وللتعرف إىل مصدر الفروق تم استخدام اختبار ) ، (tحيث بلغ
الحساب للذكور
الحساب لإلناث عىل اختبار ذاكرة العمل ( ،)110.115وبلغ المتوسط
المتوسط
ر
ر
ً
عىل اختبار ذاكرة العمل ( )104.194وبلغت قيمة االحصاب ) )2.598-( (tوه قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى ( )0.05وكان مصدر الفروق لصالح فئة اإلناث.
وتبي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف اختبارات الذكاء األخرى (الفهم الكالم،
ر
االدراك الحس ،رسعة التنفيذ ،والذكاء الكىل) يعزى للجنس.
وتبي النتائج المبينة ف جدول ( )12عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى
ر
لمتغت الجنس ،حيث بلغت قيمة االحصاب )،)0.038( (F
اتخاذ القرار المهن لدى الصم يعزى
ر
ً
غت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
وه قيمة ر
وأظهرت النتائج المبينة ف جدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05فأقل ف النمط التسلط يعزى لدرجة اإلعاقة السمعية للصم ،حيث بلغت قيمة
اإلحصاب ) )2.691( (Fوه قيمة دالة عند مستوى الداللة ( .)0.05وعند استخدام اختبار )(LSD
تبي أن مصدر الفروق كان لصالح فئة اإلعاقة السمعية المتوسطة فالشديدة
للمقارنات البعدية ،ر
وجدول ( )13ر
اآلب يوضح ذلك.
ولم يتضح أي فروق ف أنماط التنشئة األرسية األخرى (النمط الديموقراط ،ونمط
اإلهمال ،والنمط المتساهل) يعزى لدرجة اإلعاقة السمعية لدى الصم.
جدول 13
لمتغت درجة
اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إىل مصدر الفروق ف النمط التسلط يعزى
ر

اإلعاقة السمعية
درجة اإلعاقة السمعية)(I
بسيطة

متوسطة

شديدة

درجة اإلعاقة السمعية) (Jالفرق ربي المتوسطات )(I-J
*-.59075
متوسطة
*-.32298
شديدة
-.17866
قوقعة
بسيطة+قوقعة
-.28122
*.59075
بسيطة
.26777
شديدة
.41209
قوقعة
بسيطة+قوقعة
.30952
*.32298
بسيطة
-.26777
متوسطة
قوقعة
.14432
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.002
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.008
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قوقعة

بسيطة+قوقعة

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى الفهم الكالم ،وذاكرة العمل،
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية لدى الصم ،حيث بلغت قيمة اإلحصاب )(F
والذكاء الكىل يعزى
ر
( )3.235 ،2.398 ،5.684عىل التواىل وه قيم دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05وعند استخدام
تبي أن مصدر الفروق كان لصالح فئة اإلعاقة السمعية البسيطة،
اختبار ) (LSDللمقارنات البعدية ،ر
وجدول ( )14ر
اآلب يوضح ذلك:
ً
وأظهرت نتائج جدول ( )14عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية.
ف مستوى اإلدراك الحس ،ورسعة التنفيذ يعزى
ر
جدول 14

اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إىل مصدر الفروق ف مستوى الفهم الكالم ،وذاكرة العمل،
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية
والذكاء الكىل يعزى
ر
المتغتات التابعة
ر

درجة االعاقة )(I

درجة االعاقة )(J

بسيطة

متوسطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
شديدة
قوقعة+بسيطة
بسيطة

متوسطة

الفهم الكالم

شديدة

قوقعة

قوقعة+بسيطة
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الفرق ربي المتوسطات
)(I-J
*16.87089
*16.39465
4.25572
13.12180
*-16.87089
-.47624
-12.61517
-3.74909
*-16.39465
.47624
-12.13893
-3.27285
-4.25572
12.61517
12.13893
8.86608
-13.12180

الداللة االحصائية
.003
.000
.649
.218
.003
.924
.207
.737
.000
.924
.177
.751
.649
.207
.177
.509
.218
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درجة اإلعاقة السمعية)(I

درجة اإلعاقة السمعية) (Jالفرق ربي المتوسطات )(I-J
.04176
بسيطة+قوقعة
.17866
بسيطة
-.41209
متوسطة
-.14432
شديدة
-.10256
بسيطة+قوقعة
.28122
بسيطة
-.30952
متوسطة
شديدة
-.04176
.10256
قوقعة

الداللة اإلحصائية
.904
.570
.220
.632
.820
.432
.411
.904
.820

تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء
ر

بسيطة

متوسطة

ذاكرة العمل
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المتغتات التابعة
ر

درجة االعاقة )(I

شديدة

قوقعة

قوقعة+بسيطة

بسيطة

متوسطة

الذكاء الكىل

شديدة

قوقعة

قوقعة+بسيطة
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درجة االعاقة )(J
متوسطة
شديدة
قوقعة
متوسطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
شديدة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
شديدة
قوقعة
متوسطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
شديدة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
قوقعة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
شديدة
قوقعة+بسيطة
بسيطة
متوسطة
شديدة
قوقعة
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الفرق ربي المتوسطات
)(I-J
3.74909
3.27285
-8.86608
*9.25245
*8.25340
1.75961
10.15159
*-9.25245
-.99905
-7.49284
.89914
*-8.25340
.99905
-6.49379
1.89819
-1.75961
7.49284
6.49379
8.39198
-10.15159
-.89914
-1.89819
-8.39198
*9.49379
*9.35096
3.67569
-3.33263
*-9.49379
-.14283
-5.81810
-12.82642
*-9.35096
.14283
-5.67527
-12.68359
-3.67569
5.81810
5.67527
-7.00832
3.33263
12.82642
12.68359
7.00832

الداللة االحصائية
.737
.751
.509
.046
.005
.817
.242
.046
.806
.357
.921
.005
.806
.374
.821
.817
.357
.374
.443
.242
.921
.821
.443
.037
.001
.623
.695
.037
.972
.466
.153
.001
.972
.428
.125
.623
.466
.428
.514
.695
.153
.125
.514
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غت دالة
يعزى
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية ،حيث بلغت قيمة اإلحصاب ) )0.906( (Fوه قيمة ر
ر
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
وأظهرت نتائج جدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف أنماط التنشئة
األرسية (النمط الديموقراط ،والنمط التسلط ،والنمط المتساهل ،ونمط اإلهمال) ومستوى
الذكاء (الفهم الكالم ،االدراك الحس ،رسعة التنفيذ ذاكرة العمل ،والذكاء الكىل) ،واتخاذ القرار
ً
غت دالة إحصائيا عند
المهن يعزى
لمتغت القدرة السمعية للوالدين ،حيث كانت قيم اإلحصاب ) (Fر
ر
مستوى الداللة (.)0.05
لتأثت األنماط
السؤال السابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ر
لمتغت العمر ؟
األرسية عىل الصم يعزى
ر
لمتغت
تم استخدام اختبار التباين األحادي للتعرف إىل أثر األنماط األرسية عىل الصم يعزى
ر
العمر ،وجدول ( )15يوضح ذلك:
جدول 15

اختبار التباين األحادي  One Way ANOVAللتعرف إىل أثر األنماط األرسية عىل الصم يعزى
لمتغت العمر
ر
النمط

المجموعات

ربي المجموعات
النمط
داخل المجموعات
الديمقراط
المجموع
ربي المجموعات
النمط التسلط
داخل المجموعات
المجموع
ربي المجموعات
نمط اإلهمال
داخل المجموعات
المجموع
ربي المجموعات
النمط المتساهل
داخل المجموعات
المجموع
ً
* دالة احصائيا عند مستوى ()0.05

مجموع
المربعات
1.883
51.714
53.597
3.369
53.583
56.952
1.548
139.113
140.661
9.661
78.920
88.581

درجات
الحرية df
3
153
156
3
153
156
3
153
156
3
153
156

1.857

الداللة
اإلحصائية
.139

متوسط
المربعات
.628
.338
1.123
.350

3.207

*025

.516
.909

.568

.637

3.220
.516

6.243

*.001

F

أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة احصائية لألنماط األرسية المتعلقة ب (النمط التسلط،
والنمط المتساهل) عىل الصم باختالف العمر ،حيث بلغت قيمة اإلحصاب ) ،3.207( (Fو
 )6.243عىل التواىل ،وه قيم معنوية عند مستوى ( .)0.05وللتعرف إىل مصدر الفروق تم
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استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،حيث أظهرت نتائج هذه االختبار أن مصدر الفروق ف أثر
النمط التسلط ونمط اإلهمال كان للفئة العمرية ( 13.12-13.00سنة) من الصم.
وتبي عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لألنماط األرسية المتعلقة ب (النمط الديموقراط ،ونمط
ر
اإلهمال) عىل الصم باختالف العمر ،حيث بلغت قيمة اإلحصاب ) )0.568 ،1.857( (Fوه قيم
غت معنوية عند مستوى (.)0.05
ر
جدول 16

نتائج اختبار  LSDللتعرف إىل مصدر الفروق ف أثر األنماط األرسية (النمط التسلط ،والنمط
المتساهل) عىل الصم باختالف العمر
العمر )(I

العمر )(J

المتغتات التابعة
ر

13.00-13.12

14.00-14.12
15.00-15.12
16.00-16.11
13.00-13.12
15.00-15.12
16.00-16.11
13.00-13.12
14.00-14.12
16.00-16.11
13.00-13.12
14.00-14.12
15.00-15.12
14.00-14.12
15.00-15.12
16.00-16.11
13.00-13.12
15.00-15.12
16.00-16.11
13.00-13.12
14.00-14.12
16.00-16.11
13.00-13.12
14.00-14.12
15.00-15.12

14.00-14.12

النمط التسلط

15.00-15.12

16.00-16.11

13.00-13.12

النمط المتساهل

14.00-14.12

15.00-15.12

16.00-16.11

* دالة عند مستوى (.)0.05
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الفرق ربي المتوسطات
)(I-J
.08271
*.34188
*.30849
-.08271
.25917
.22579
*-.34188
-.25917
-.03339
*-.30849
-.22579
.03339
*.34746
*.65139
*.47917
*-.34746
.30393
.13171
*-.65139
-.30393
-.17222
*-.47917
-.13171
.17222

الداللة االحصائية
.512
.010
.024
.512
.057
.108
.010
.057
.817
.024
.108
.817
.024
.000
.004
.024
.066
.438
.000
.066
.325
.004
.438
.325
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مناقشة السؤال األول  .ما دالالت صدق وثبات الصورة األردنية من مقياس وكسلر –  4لذكاء الصم
بلغة اإلشارة ،ومقياس اتخاذ القرار المهن لدى الصم؟
 أظهرت نتائج الدراسة توفر دالالت عن صدق الصورة األردنية لمقياس وكسلر 4-لذكاء األطفال
الصم ف مرحلة المدرسة للفئة العمرية ( )16.11-13سنوات ف قياس القدرة العقلية بلغة
التميت ربي مستويات القدرة السمعية .
اإلشارة للصم ،فقد أظهرت قدرة المقياس عىل
ر
 أظهرت النتائج أن الفروقات كانت لصالح فئة ذوي درجة اإلعاقة السمعية البسيطة.
 كما أظهرت نتائج الدراسة أن المقياس يتمتع بدالالت ثبات عالية سواء عىل الدرجة الكلية أو
عىل المقاييس الفرعية حيث بلغت نتائج حساب معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
( ،)0.852وبطريقة اإلعادة ( ،)0،866وبذلك فإن معامالت الثبات بأي من الطرق السابقة
تعتت مقبولة وجيدة.
ر
ً
ر
مناقشة السؤال الثان .ما أنماط التنشئة األرسية األكت شيوعا لدى الصم؟
أظهرت نتائج الدراسة أن أنماط التنشئة األرسية لدى الصم تراوحت ما ربي النمط
الديمقراط بالمرتبة األوىل وهو من المستوى المرتفع  ،ثم النمط المتساهل وهو من المستوى
المتوسط  ،ثم النمط التسلط وهو من المستوى المتوسط  ،ثم نمط اإلهمال وهو من المستوى
تأثت القدرة السمعية للوالدين وصعوبة
المتوسط عىل التواىل  ,وهذا يفش بأن الصم وبسبب ر
الختات الحياة اليومية لمجتمع
السامعي وصعوبة نقل
التواصل بلغة ِاإلشارة من قبل األبوين
ر
ر
السامعي من قبل األبوين الصم والحماية الزائدة لهم .
ر
مناقشة السؤال الثالث .ما مستوى ذكاء الصم عىل مقياس وكسلر  4-لعينة من الصم؟
ً
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ذكاء الصم كان طبيعيا  ،وهذا يفش إىل أن مستوى الصم
حساب
ف المرحلة العمرية من (  )16.11-13عىل المنحن التوزي ع الطبيع للقدرة العقلية بتوسط
ر
(  )100وانحراف معياري ( )15كان فوق المتوسط لصالح البسيطة فالمتوسطة فالشديدة  .وهذا
يفش بأن قدرتهم العقلية كلما كانت مرتفعة ودرجة الفقدان السمع أقل أدى ذلك إىل اختيار مهن
تساعدهم وتساعد أرسهم باتخاذ القرار المهن المناسب.
مناقشة السؤال الرابع .ما مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم؟
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اتخاذ القرار المهن لدى عينة من الصم متوسط
تأثت اإلعاقة السمعية وطرق التواصل فيما بينهم
المستوى  ،وهذا يفش بأن الصم وبسبب ر
كمجموعة أدى إىل محدودية المهن ر
الن من الممكن أن يعمل بها األفراد الصم وكذلك قلة حصولهم
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عىل شهادات علمية تؤهلهم لسوق العمل  ،وبما أن العديد من المهن ترتبط بعملية السمع فهذا
يشكل تحديا لفئة الصم وبالتاىل صعوبة اتخاذ القرار الذي يتناسب مع تلك الفئة .
مناقشة السؤال الخامس .هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( (α ≤ 0.05ما ربي
أنماط التنشئة األرسية و مستوى ذكاء الصم (الفهم الكالم ،واإلدراك الحس ،وذاكرة العمل ،ورسعة
التنفيذ ) لمقياس وكسلر  4 -واتخاذ القرار المهن لديهم؟
ً
 أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية ربي النمط التسلط والنمط المتساهل يؤثران سلبا
عىل كل من الفهم الكالم و االدراك الحس و الذكاء الكىل للصم  .وال يوجد عالقة ارتباطية ما
ربي النمط الديمقراط ونمط اإلهمال لكل من الفهم الكالم و واالدراك الحس و الذكاء الكىل
لدى الصم.
 وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية ما ربي النمط المتساهل وذاكرة العمل ورسعة التنفيذ ،ولم
تظهر النتائج أي عالقة ما ربي أنماط التنشئة األرسية (النمط الديمقراط ،والنمط التسلط،
ونمط اإلهمال) و ذاكرة العمل ،ورسعة التنفيذ.
 كما وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية طردية ما ربي أنماط التنشئة األرسية (النمط
الديمقراط ،والنمط التسلط ،والنمط المتساهل) ،واتخاذ القرار المهن لدى الصم ، ،وأظهرت
النتائج عدم وجود عالقة ما ربي نمط اإلهمال واتخاذ القرار المهن لدى الصم ،أي أن نمط
االهمال ال يؤثر عىل اتخاذ القرار المهن لدى الصم .
 تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من ( )Lazarus et al., 2013أظهرت النتائج أن
اهقي الصم.
تأثت
العوامل األرسية لها ر
إيجاب بقرارات المر ر
ر
ً
يفش الباحث  :أثرت طرق التواصل المستخدمة وأنماط التنشئة األرسية سلبا عىل الذكاء وبالتاىل
يجب أن يكون التنشئة األرسية لدى الصم بشكل متوسط واالبتعاد عن الحماية الزائدة أو االهمال
تأثت عىل الفرد األصم فيجب عىل األرسة تذليل تلك الصعوبات
الزائد حيث أن لإلعاقة السمعية ر
ً
ً
لمواجهة التحديات ر
الن يواجهها ابنهم األصم  ،كما أن قلة التواصل مع أبنائهم شكل تحديا جديدا
يمنعهم من توجيههم إىل القرار السليم .
مناقشة السؤال السادس  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ف أنماط
ً
لمتغت الجنس ،ودرجة
التنشئة األرسية ومستوى ذكاء الصم وقدرتهم عىل اتخاذ القرار المهن تبعا
ر
اإلعاقة السمعية ،والقدرة السمعية للوالدين ؟
متغي الجنس .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ف النمط المتساهل
ر
لمتغت جنس الصم ،وكان مصدر الفروق لصالح فئة
كأحد أنماط التنشئة األرسية يعزى
ر
اإلناث.وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ذكاء الصم المتعلق بذاكرة العمل يعزى
وتبي النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
ر
لمتغت الجنس ،وكان مصدر الفروق لصالح فئة اإلناث .ر
لمتغت الجنس  .وهذا يفش مدى الحماية
إحصائية ف مستوى اتخاذ القرار المهن لدى الصم يعزى
ر
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والمتمثلة (الحساب ،ذاكرة األرقام  ،تسلسل األرقام والحروف) فقد كان القدرة عىل توظيف األحرف
ر
كت
واألرقام اإلشارية واستخدام العمليات الحسابية الذهنية أفضل من الذكور بسبب القدرة عىل الت ر
ومعرفة متطلبات االختبار .
متغي درجة اإلعاقة السمعية .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ف النمط
ر
التسلط يعزى لدرجة اإلعاقة السمعية للصم كان لصالح فئة اإلعاقة السمعية المتوسطة فالشديدة
 .ولم يتضح أي فروق ف أنماط التنشئة األرسية األخرى (النمط الديموقراط ،ونمط اإلهمال،
والنمط المتساهل) يعزى لدرجة اإلعاقة السمعية لدى الصم .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
لمتغت درجة اإلعاقة
داللة إحصائية ف مستوى الفهم الكالم ،وذاكرة العمل ،والذكاء الكىل يعزى
ر
السمعية لدى الصم كان لصالح فئة اإلعاقة السمعية البسيطة  .وأظهرت نتائج عدم وجود فروق
ً
لمتغت درجة اإلعاقة السمعية .كما
دالة إحصائيا ف مستوى اإلدراك الحس ،ورسعة التنفيذ يعزى
ر
لمتغت
وتبي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى اتخاذ القرار المهن لدى الصم يعزى
ر
ر
درجة اإلعاقة السمعية .وأظهرت نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف أنماط التنشئة
األرسية (النمط الديموقراط ،والنمط التسلط ،والنمط المتساهل ،ونمط اإلهمال) ومستوى
الذكاء (الفهم الكالم ،االدراك الحس ،رسعة التنفيذ ذاكرة العمل ،والذكاء الكىل) ،واتخاذ القرار
لمتغت القدرة السمعية للوالدين.
المهن يعزى
ر









تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو دري ع ( )2017أظهرت النتائج أنه يوجد فروق دالة
ً
إحصائيا ( (α ≤ 0.05ف األداء عىل االختبارات الفرعية للصورة األردنية لمقياس وكسلر – 4
لتغت درجة اإلعاقة السمعية
لذكاء األطفال الصم بلغة اإلشارة ف مرحلة المدرسة تعزى
ر
(البسطة -المتوسطة – الشديدة – قوقعة -بسيطة+قوقعة) .
تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من ( )Woolfe et al., 2002أظهرت النتائج وجود
مشكالت ف القدرة عىل بناء الجملة والقدرة المكانية واألداء التنفيذي للصم من آباء صم،
ويوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستخدم لغة اإلشارة ف االختبارات المصورة آلباء
صم .
تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة من عبود وعبود ( )2002أظهرت النتائج ال توجد فروق
العاديي عىل درجات مقياس مفهوم الذات ومقاييسه
ربي األطفال الصم آلباء صم واألطفال
ر
األربعة الفرعية .
أكت
تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Foster, 1989أظهرت النتائج أن الصم لديهم ميل ر
السامعي .
للتعرف عىل نفس فئات الصم دون األشخاص
ر
تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Gray, 1980أظهرت النتائج أن اتجاهات اآلباء نحو
ر
المدرسي نحو أطفالهم
تأثتات
كبت عىل توافق أطفالهم النفس أكت من ر
تأثت ر
أطفالهم كان لها ر
ر
143

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

الزائدة المقدمة لإلناث الصم من خالل أرسهم مقارنة مع الذكور وكذلك انخراطهم من خالل أندية
الختات المهنية لديهم .وأما االختبارات المتعلقة بذاكرة العمل
وجمعيات الصم أدى إىل تطوير ر

سامر أبو دري ع  -زهراء الرحاحلة

تأثت أنماط التنشئة األرسية عىل الذكاء
ر
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

الصم  ،كما أن اتجاهات اآلباء والمدرسي نحو استخدام طريقة التواصل الشفه كانت ر
أكت
ر
كبتا ف
تأثتا ر
إيجابية من استخدام طريقة التواصل الكىل ،وإن طريقة التواصل الشفه كان لها ر
ارتفاع مستوى التوافق النفس ومفهوم الذات األطفال الصم.
ً
ويفش الباحث  :إن عدم معرفة الوالدين بلغة اإلشارة سيؤثر سلبا عىل األبناء الذكور
واإلناث من حيث طرق التواصل وتقديم المعلومات لهم  ،كما أن عدم معرفة الوالدين الصم باللغة
ً
العربية بسبب فقدان حاسة السمع سيؤثر سلبا عىل األبناء وذلك بعدم تقديم المعلومات الالزمة
إلثرائهم.
وال شك أن القدرة العقلية تختلف ربي األفراد الصم ر
والن ترتبط باختالف درجة اإلعاقة
تأثت عىل رفع القدرة العقلية لدى الصم حيث أنه
السمعية  ،لكن القدرة السمعية للوالدين ليس له ر
ً
قد يؤثر سلبا عىل تدب القدرة العقلية لدى األفراد الصم  ،إذ أن تلك العوامل تؤثر ف عملية
غت قادرين عىل اتخاذ
المساهمة ف تقديم المعلومات لدى الصم وضعاف السمع مما يجعل الصم ر
القرار بما يتناسب طبيعة إعاقته السمعية .
لتأثت
مناقشة السؤال السابع .هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05ر
لمتغت العمر ؟
األنماط األرسية عىل الصم يعزى
ر
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية لألنماط األرسية المتعلقة ب (النمط
التسلط ،والنمط المتساهل) عىل الصم باختالف العمر وأن مصدر الفروق ف أثر النمط
وتبي عدم وجود
التسلط ونمط اإلهمال كان للفئة العمرية ( 13.11-13.00سنة) من الصم .ر
أثر ذات داللة إحصائية لألنماط األرسية المتعلقة ب (النمط الديموقراط ،ونمط اإلهمال) عىل
الصم باختالف العمر.
 تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو دري ع ( )2017أظهرت النتائج أنه يوجد فروق دالة
ً
إحصائيا ف األداء عىل االختبارات الفرعية للصورة األردنية لمقياس وكسلر –  4لذكاء األطفال
متغت العمر للصم بلغة اإلشارة لصالح الفئة العمرية (-13.00
ف مرحلة المدرسة تعزى إىل
ر
 )13.11سنة .
يفش الباحث  :أن المرحلة العمرية (  ) 13سنة ه بداية المراهقة المبكرة حيث يبدأ
ً
ر
األكت تقدما  ،وال
التفكت المعرف
باكتساب كل من النضج المعرف ونضج الشخصية وه مرحلة
ر
ً
سيما أيضا أن لغة اإلشارة تبدأ بالنضوج لتلك الفئة من حيث توحيد عدد المصطلحات اإلشارية
من لهجات وقواعد اللغة  .وبما أن النمط التسلط والمتساهل هما المتأثران بشكل واضح كان ذلك
بسبب أن بداية تشكيل الهوية لدى الصم وتلك األنماط أدى إىل تشتت ف قرارهم وأن هذه المرحلة
العمرية ه مرحلة النضوج العقىل ومعرفة محيطه فتظهر لديهم مشكالت وتحديات وإثبات للذات
السامعي .
لدى أقرانهم
ر
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السامعي عىل لغة اإلشارة للتواصل مع أبنائهم الصم.
 .1تدريب األبوين
ر
 .2تشجيع الصم عىل اتخاذ القرار .
العاملي مع الصم برصورة التهيئة المهنية لتلك الفئة .
 .3رفع مستوى الوع لدى
ر
 .4تدريب األبوين عىل الخصائص النفسية واالجتماعية لدى أبنائهم الصم.
التوصيات البحثية
 .1إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتنشئة األرسية وأثرها عىل القرار المهن للصم.
بتأثت اإلعاقة السمعية عىل الجوانب النفسية ف عملية اتخاذ القرار
 .2إجراء دراسات تتعلق ر
المهن.
 .3إجراء دراسات تتعلق بمدى مناسبة المهن لدى الخصائص اللغوية للصم.
 .4إجراء دراسات تتعلق بمدى فاعلية طرق التواصل (لغة اإلشارة ،لغة الشفاه ،األحرف
األبجدية ،اإليماءات الوجهية ،الطريقة الكلية) وأثرها أنماط التنشئة األرسية .
تضارب المصالح
"أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية  ،ر
ونش هذا
البحث".
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