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ملخص
ھدفت الدراسة إلى تعرف مستوى التوافق االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات لدى
ب وطالبة من طلبة
الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن .وقد تكونت عينة الدراسة من ) (١٠٠طال ٍ
مراكز التربية الخاصة لل ُمعوّقين سمعيا ،تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة.وتم استخدام
مقياس التوافق االجتماعي لل ُمعاقين سمعيا ً .توصلت النتائج إلى أن مستوى التوافق االجتماعي
لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في محافظة البلقاء مرتفع .لكن النتائج لم تكشف عن فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى التوافق االجتماعي تعزى لمتغير العمر .كما توصلت النتائج إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق االجتماعي تعزى لمتغير شدة اإلعاقة ولصالح
ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة.
Abstract
This study aimed at detecting the level of social adjustment and its
relationship to age and degree of the hearing-impaired student in Jordan.
The sample of the study consisted of one hundred students from the
special education centers for the hearing impaired who were selected
randomly. The social adjustment scale for the hearing impaired was
implemented on them. Results have shown that the social adjustment
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level of the hearing impaired was high. Furthermore, results have shown
that there are differences of statistical significance in the social
adjustment level attributed to the severity of the impairment in favour of
simple hearing – impaired students are evident. But no significant
differences were found due to students age.
المقدمة واإلطار النظري
ت ف ي التواف ق االجتم اعي ،بس بب ال نقص الواض ح ف ي
يع اني ال ُمعوّق ون س معيا ً م ن مش كال ٍ
قدراتھم اللغوي ة ،وص عوبة التعبي ر ع ن أنفس ھم لفظي ا ً ،وك ذلك ص عوبة تف اعلھم م ع اآلخ رين ف ي
البيت ،والعمل ،والمجتمع المحيط
بشكل عام )الداھري ٠(٢٠٠٨ ،فالتوافق االجتماعي يشير إل ى
ٍ
المواءم ة ب ين الف رد وغي ره م ن اآلخ رين ،ويش مل جمي ع المج االت االجتماعي ة الت ي يع يش فيھ ا
كالمدرسة ،والعمل ،واألسرة ،وھناك ارتباط وثيق بين التوافق االجتماعى وم دى إش باع ال دوافع،
والحاجات ،وتحقيق األھداف )أبو حطب والسيد . (١٩٩٢ ،
ويكتس ب التواف ق االجتم اعي ويتط ور م ن خ الل الخب رات الت ي يم ر بھ ا الف رد ف ي األس رة
والمدرس ة والمجتم ع ،فض ال ع ن أن التواف ق االجتم اعي ل دى األش خاص ال ُمع اقين س معيا ً يت أثر
كل كبي ٍر بالس ياق االجتم اعي ،حي ث إن عملي ة التواص ل م ع الطف ل ال ُمع اق س معيا ً مح دودة،
بش ٍ
وتتطور ضمن العائلة ،فتتباين ردود الفعل التي تص در ع ن رفاق ه وأس رته واآلخ رين ،باإلض افة
ت ف ي التواف ق االجتم اعي )زريق ات .(٢٠٠٣ ،ل ذا
إلى أن صعوبات التواصل تؤدي إل ى ص عوبا ٍ
يميل ال ُمعاقون سمعيا ً إلى االنعزال ،وعدم الطمأنينة ) .(Scheets, 2004كم ا أن تع رض الكثي ر
ت مع األشخاص الذين يعانون مما يع انون من ه عل ى
منھم لمواقف محبطة ،يدفعھم إلى بناء عالقا ٍ
حساب العالقات االجتماعية مع األشخاص العاديين )الروسان.(١٩٩٦ ،
واإلعاقة السمعية ھي إعاقة تواصلية ،وامتالك نظام التواصل ھو سلو ٌ
ك محوري يؤثّر على
مظاھر النمو ال ُمختلفة لل ُمعاق سمعيا ً فالنجاح في إقامة نظام تواصل مع ه داخ ل األس رة وخارجھ ا
كل طبيع ي
يسھل من نموه والفشل في إقامة ھذا النظام يؤدي إل ى إعاق ة تط ور الطف ل ،ونم وه بش ٍ
كل ع ٍام عل ى التواف ق االجتم اعي ،وذل ك
) . (Scheets, 2004كما أن اإلعاقة السمعية ت ؤثر بش ٍ
لعدة أسباب منھا :ردود األفعال ،واالتجاھات غير الواقعية نحو المعاقين ،وتف اعالتھم االجتماعي ة
المحدودة ،وتمركزھم حول الذات ،وعدم المي ل إل ى االخ تالط ،وأنم اط التنش ئة األس رية ق د تع ود
إل ى ع دم النض ج االجتم اعي ،واالعتمادي ة ،إض افة إل ى درج ة اإلعاق ة الس معية ،والعم ر عن د
اإلصابة ) (Smith, 2004و)الخطيب.(٢٠٠٥ ،
ويشير كل من مورس ) (Moores, 1990ويتمان ) (Yetman, 2000إلى مظاھر سوء
التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً مثل صعوبة التواصل مع اآلخرين ،واالعتمادية،
والتقدير المنخفض للذات ،ويميلون إلى العزلة نتيجة إحساسھم بعدم المشاركة ،أو االنتماء إلى
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األطفال اآلخرين ،وحتى في ألعابھم فإنھم يميلون إلى األلعاب الفردية التي ال تتطلب مشاركة
اآلخرين.
ويذكر فلكسر ) (Flexer, 1993أن األطفال ال ُمع اقين س معيا ً يحت اجون إل ى تعل م المھ ارات
االجتماعي ة بس بب الص عوبات الناتج ة ع ن ض عف التواص ل م ع البيئ ة المحيط ة .وأك د ك الرك
) (Clark, 2003أن تحسين مستوى التوافق االجتماعي يعتمد
س على األسرة ،والبيئ ة
ٍ
بشكل رئي ٍ
االجتماعية ،والثقافية.
كما تبرز حاج ة ماس ة عن د الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً إل ى التفاع ل االجتم اعي داخ ل المدرس ة
وخارجھا ،وھذا يتطلب منھم امتالك مھارات اجتماعية تمكنھم من ال ُمشاركة االجتماعية ال ُمختلف ة
ت
م ع رف اقھم .وبالت الي حص ولھم عل ى القب ول االجتم اعي م نھم مم ا ي ؤدي إل ى اكتس ابھم مھ ارا ٍ
حياتي ٍة ُمختلف ة تس ھّل نم وھم المعرف ي واللغ وي .ويش ير التع داد الع ام للس كان والمس اكن لع ام
) (٢٠٠٤الصادر عن دائرة اإلحصاءات العام ة إل ى أن ع دد ال ُمع اقين س معيا ً ونطقي ا ً ف ي األردن
ت دقيق ٍة ح ول مس توى التواف ق
بل غ )ُ (١٠٣١٠معاق ا ً .ل ذا ال ب د م ن الحص ول عل ى معلوم ا ٍ
االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً وعالقت ه ب المتغيرات األخ رى ،وتھ دف الدراس ة الحالي ة إل ى
معرف ة مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى عين ٍة م ن ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن ،ليتس نى
لالختصاصيين ،والمربين االستفادة من ھذه المعلوم ات ف ي إع داد الخط ط ،والب رامج اإلرش ادية،
والتدريبي ة لتط وير مس توى التواف ق االجتم اعي ل ديھم ف ي األردن ،وذل ك لالس تفادة م ن طاق اتھم
الكامنة وتفعيل دورھم في المجتمع.
وھنالك غيابٌ واض ٌح للدراسات التي تناولت التواف ق االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً عل ى
المس توى المحل ي والعرب ي -ف ي ح دود عل م الب احثين – ُمقارن ة بالدراس ات األجنبي ة الت ي تناولت ه
بالدراسة والبحث .والدراسة العربية الوحيدة الت ي أمك ن الحص ول عليھ ا كان ت دراس ة آل موس ى
) (٢٠٠٤التي ھدفت إل ى قي اس مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً .حي ث تكون ت
عين ة الدراس ة م ن ) (٢٢٨طالب ا ً وطالب ةً م ن ذوي اإلعاق ة الس معية ف ي الس عودية .أش ارت نت ائج
الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من التوافق االجتماعي لل ُمع اقين س معيا ً ف ي الس عودية ل دى ك ال
الجنسين.
وف ي دراس ة أجراھ ا ويس ل وب ارليف ) (Weisel & Bar- lev, 1992ھ دفت لدراس ة
التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً .تكونت عين ة الدراس ة م ن ) (٤٦طالب ا ً م ن ذوي اإلعاق ة
السمعية .أظھرت نتائج الدراسة وجود مستوى متدن من التوافق االجتماعي.
وفي دراسة قام بھا موسلمان وآخرون ) (Musselman (et.al),1996ھدفت إلى التعرف
على مستوى التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً .حيث تكونت عينة الدراسة من ) (٧١طالب ا ً
من ذوي اإلعاقة السمعية ) (٣٩طالبا ً منھم اش تركوا ف ي أنش طة مغلق ة ،و) (١٥طالب ا ً ف ي أنش طة
شبه مفتوحة ،و) (١٧طالبا ً اشتركوا في أنشطة مفتوح ة .أظھ رت نت ائج الدراس ة أن الطلب ة ال ذين
شاركوا في األنشطة المفتوحة أو شبه المفتوح ة ل ديھم مس توى أعل ى م ن التواف ق االجتم اعي م ن
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الطلبة الذين اشتركوا في األنش طة المغلق ة ،كم ا توص لت الدراس ة ال ى أن األف راد ال ذين اش تركوا
في األنشطة المغلقة لديھم مستوى متدن من التوافق االجتماعي.
أم ا دراس ة دوش ارم وھولب ورم ) (Ducharme & Holborn, 1997والت ي ھ دفت إل ى
تطوير المھارات االجتماعية لخمسة أطفال ُمعاقين سمعيا ً من مرحلة ما قبل الدراسة في الوالي ات
المتح دة األمريكي ة ،وق د ت م دمجھ م م ع خمس ة أف راد ع اديين واس تخدما معھ م إس تراتيجية اللع ب
وتبادل األلعاب فيما بي نھم ،فق د أش ارت نتائجھ ا إل ى أن األطف ال اكتس بوا تل ك المھ ارات ،وارتف ع
معدل التفاعالت االجتماعية لديھم من ) (%٤٠في مرحلة الخط القاعدي إلى ) (%٨٠في مرحل ة
العالج وإلى) (%٧٥في مرحلة المتابعة.
وأج رى كال ديرون ) (Calderon, 2000دراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى أث ر ُمش اركة
الوالدين الذين لديھم طف ٌل ُمعاق سمعيا ً في برن امج ت دريبي يخ تص بكيفي ة التواص ل م ع الوال دين،
والتواف ق االجتم اعي ،وع ددھم ) (٢٨طف الً م ن المع اقين س معيا .فق د كان ت نتيج ة الدراس ة أن
انخراط الوال دين ف ي ذل ك البرن امج أح دث أث راً ض عيفا ً ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي لألطف ال
ال ُمعاقين سمعيا ً.
وھدفت دراسة يتمان ) (Yetman,2000إل ى تع رف مس توى التواف ق االجتم اعي لألطف ال
ال ُمعاقين سمعيا ً من خالل مشاركتھم في نشاطات اجتماعية ومدرس ية مح ددة .حي ث تكون ت عين ة
الدراسة من ) (٥٦طالبا ً م ن ذوي اإلعاق ة الس معية تراوح ت أعم ارھم م ا ب ين) ٨إل ى  (١٣س نة.
أشارت نتائج الدارسة إلى انخفاض وتدني مستوى التوافق االجتماعي ل دى األطف ال ذوي اإلعاق ة
السمعية الشديدة وذلك عند مقارنتھم مع األطفال غير المعاقين سمعيا.
أما الدراسة التي ق ام بھ ا أرامب ورو ) (Aramburo, 2003فق د ھ دفت إل ى دراس ة التواف ق
االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً ف ي والي ة لويزيان ا األمريكي ة واس تغرقت م دة الدراس ة ث الث
سنوات )من عام  ٢٠٠٠إلى عام  .(٢٠٠٣حيث تكونت عين ة الدراس ة م ن ) (٤١طالب ا ً م ن ذوي
اإلعاقة السمعية ف ي المرحل ة الثانوي ة .أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود درج ة تواف ق اجتم اعي
ذات مستوى متوسط ،في حين كانت درج ة مش اركتھم ف ي األنش طة االجتماعي ة والمدني ة بدرج ة
محدودة ،وأكدت الدراسة أھمي ة دور األس رة ف ي زي ادة وتحس ين درج ة التواف ق االجتم اعي ل دى
المعاقين سمعيا.
وھ دفت دراس ة فيھ ان ) (Feehan, 2003إل ى قي اس مس توى التواف ق االجتم اعي لألطف ال
ال ُمعاقين سمعيا ً حسب متغيّر العمر)قبل المرحلة االبتدائي ة ،وعن د بداي ة المرحل ة االبتدائي ة وحت ى
المرحلة الثانوية( .أشارت نتائج الدارسة إلى انخفاض مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى المع اقين
سمعيا ً.
أش ارت نت ائج الدارس ات الس ابقة إل ى تب اين ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين
سمعيا ً حيث أشارت دراسات كل م ن ويس ل وب ارليف ) (Weisel & Bar- lev, 1992ويتم ان
) (Yetman, 2000وكال ديرون ) (Calderon, 2000وفيھ ان ) (Feehan, 2003إل ى ت دني
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مستوى التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً ،في حين أشارت دراسة آل موسى ) (٢٠٠٤إل ى
وج ود مس توى مرتف ع م ن التواف ق االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً .أم ا الدراس ة أرامب ورو
) (Aramburo, 2003فق د أش ارت إل ى وج ود مس توى متوس ط م ن التواف ق االجتم اعي ل دى
ال ُمعاقين سمعيا ً.
وتتميز الدراسة الحالية عن غيرھا م ن الدراس ات الس ابقة الت ي ع اد إليھ ا الب احثون ف ي أنھ ا
تق يس مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى فئ ة المع اقين س معيا ف ي األردن والت ي – ف ي ح دود عل م
الباحثين – لم تتطرق إليھا أي من الدراسات السابقة بش كل مباش ر حي ث كان ت الدراس ات الس ابقة
إما في دول عربية مثل دراسة آل موسى أو في دول أجنبية.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
تعد فئة ال ُمعاقين سمعيا ً إحدى شرائح المجتمع األردني ،وتسعى الدول ة إل ى دمجھ م م ع بقي ة
شرائح المجتمع لإلفادة من طاقاتھم ،وذلك انطالقا ً م ن مب دأ تحقي ق العدال ة االجتماعي ة والمس اواة
بين أفراد المجتمع.
ل ذا س عت الدراس ة الحالي ة إل ى التع رف عل ى مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ھ ؤالء
الملحقين بمراكز التربية الخاصة في األردن وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية.
وبالتحديد فان ھذه الدراسة حاولت اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .١ما مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن ؟
 .٢ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ ≥في مستوى التوافق
االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تُعزى لمتغير العمر؟
 .٣ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ ≥في مستوى التوافق
االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تُعزى لمتغير شدة اإلعاقة؟
أھمية الدراسة
تكمن أھمية الدراسة في أنھا تبحث في التعرف إلى الفروق ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي
ل دى ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن ،ودراس ة متغي ري العم ر وش دة اإلعاق ة عل ى مس توى التواف ق
االجتماعي ،وبذلك يمكن أن تساعد ف ي إرش اد أس ر ومعلم ي الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ف ي مواجھ ه
سوء التوافق االجتم اعي م ن جھ ة وإع داد الب رامج التدريبي ة لتحس ين المھ ارات االجتماعي ة ل دى
ال ُمعاقين سمعيا ً.
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ُمصطلحات الدراسة
التواف ق االجتم اعي :المواءم ة ب ين الف رد وغي ره م ن األف راد اآلخ رين ،ويش مل جمي ع
المج االت االجتماعي ة الت ي يع يش فيھ ا الف رد كالمدرس ة واألس رة )أب و حط ب والس يد.(١٩٩٢ ،
ويقاس مستوى التواف ق االجتم اعي بالدرج ة الكلي ة الت ي يحص ل عليھ ا المفح وص عل ى المقي اس
المستخدم ويتراوح ما بين ) (٥-١درجات.
ال ُمع اق س معيا ً :ھ و الطال ب ال ذي يع اني م ن فق دان س معي يت راوح م ا ب ين ) (٢٥ديس بل
و) (٩٠ديسبل فأكثر )الخطيب .(٢٠٠٥ ،وف ي ھ ذه الدراس ة اعتم دت تص نيفات اإلعاق ة الس معية
المستندة إلى التقارير الطبية التي تحدد نسبة الخسارة السمعية لديھم بالعودة إلى ملفات الطلب ة ف ي
تلك المراكز.
ُمحددات الدراسة
تقتصر الدراسة على عينة من ال ُمعاقين سمعيا ً في محافظتي :العاصمة )عمان( والبلقاء،
وذلك يعني صعوبة تعميم نتائج الدراسة على كافة ال ُمعاقين سمعيا ً في المجتمع األردني.
الطريقة
ُمجتمع الدراسة وعينتھا
تك ون مجتم ع الدراس ة م ن الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً الملحق ين بمدرس ة األراض ي المقدس ة
ومركز األم ل ف ي عم ان الت ي تعن ى بتعل يم ال ُمع اقين س معيا ً وت دريبھم ،حي ث بل غ ع ددھم )(٣٦٥
طالبا ً وطالب ة حس ب إحص ائية تل ك المدرس ة الع ام ) .(٢٠٠٩/٢٠٠٨وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (٧٠طالبا ً وطالبة ُمعاقا ً سمعيا ً بمدرسة األراضي المقدس ة و) (٣٠م ن مرك ز األم ل ف ي عم ان.
وقد تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة .ويشير الجدول ) (١إلى توزيع أفراد عين ة الدراس ة
تبعا ً لمتغيرات شدة اإلعاقة والفئة العمرية.
ج دول ) :(١توزي ع أف راد عين ة الدراس ة م ن ال ُمع اقين س معيا تبع ا ً لمتغي رات ش دة اإلعاق ة والفئ ة
العمرية
الفئة العمرية
 ١٥سنة
 - ١٣أقل من
 - ١٠أقل من ١٣
المجموع
فأكثر
١٥سنة
سنة
شدة اإلعاقة
بسيطة
متوسطة
شديدة
المجموع

٨
١٠
٥
٢٣

٩
١٢
١٠
٣١

١٤
١٥
١٧
٤٦

٣١
٣٧
٣٢
١٠٠
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ُمتغيرات الدراسة
شدة اإلعاقة ولھا ثالثة مستويات ھي :بسيطة ،متوسطة ،شديدة.
الفئة العمرية ولھا ثالث ة مس تويات ھ ي-١٠) :أق ل م ن ١٣س نة-١٣ ،أق ل م ن  ١٥س نة١٥ ،
سنة فأكثر(
مستوى التوافق االجتماعي وله ثالثة مستويات ھي :منخفض ،متوسط ،مرتف ع .وق د اعتم د
ألغراض تحليل البيانات والحكم عل ى مس توى التواف ق االجتم اعي للطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ،عل ى
ترتيب المتوسطات الحسابية للفقرات ،حيث ت م تحدي د مس توى التواف ق االجتم اعي حس ب المح ك
الت الي :مرتف ع ) (٥ -٣.٥١ومتوس ط ) (٣.٥-٢وم نخفض )أق ل م ن  (٢عل ى أس اس المتوس طات
الحسابية للفقرات.
أداة الدراسة
مقياس التوافق االجتماعي
استخدم في ھذه الدراسة مقياس التوافق االجتماعي الذي أعده آل موسى ) (٢٠٠٤بھدف
تقصي مستوى التوافق االجتماعي للطلبة الصم في البيئة السعودية.
تكون المقي اس م ن ) (٣٣فق رة تق يس مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ال ُمع اقين س معيا ً م ن
خالل سلم اإلجابة المكون من خمس درجات وھي)دائما -غالبا -أحيان ا -ن ادرا -أب دا( بحي ث تأخ ذ
ال درجات التالي ة عل ى الت والي) (١-٢-٣-٤-٥ويب ين المفح وص درج ة ش عور ال ُمع اق س معيا
بمحتوى كل فقرة بوضع أشارة )×( أمام كل عبارة وتحت البدائل التي تدل على درجة الشعور.
صدق األداة وثباتھا
ق ام الب احثون بع رض أداة الدراس ة عل ى مجموع ة م ن المحكم ين م ن أس اتذة الجامع ات
والمرشدين التربويين ،والبالغ عددھم ) (١٦محكما للتأكد م ن م دى مالءم ة األداة لقي اس مس توى
التوافق االجتماعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ،وم دى ش مولية الفق رات لقي اس مس توى التواف ق
االجتم اعي ،حي ث بلغ ت درج ة اتف اق المحكم ين ) ،(٠.٩٢وتع د ھ ذه القيم ة مرتفع ة ومقبول ة
ألغراض الدراسة الحالية.
كذلك تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادل ة )كرونب اخ الف ا( لالتس اق ال داخلي،
وقد بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة االتس اق ال داخلي) (٠.٨١وتع د ھ ذه القيم ة مرتفع ة ومقبول ة
ألغراض الدراسة.
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تصحيح األداة
بعد أن يبين المفحوص درجة ممارسته لكل فق رة م ن فق رات المقي اس وھ ي) :دائم ا -غالب ا-
أحيانا -نادرا -أبدا( بحيث تأخذ الدرجات التالية على التوالي) ،(١-٢-٣-٤-٥يمكن الحصول عل ى
الدرجة الخام للمقياس كك ل ،حي ث تراوح ت درج ات المقي اس م ا ب ين ) (٥-١وذل ك عل ى اعتب ار
تصميم المقياس.
نتائج الدراسة
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى دالل ة ) (٠.٠٥≥ف ي مس توى التواف ق
االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن ؟
لإلجاب ة ع ن الس ؤال األول ت م احتس اب المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة
والنس ب المئوي ة لمس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن ،ويش ير
الجدول ) (٢إلى نتائج ذلك.
جدول ) :(٢المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة والترتي ب ،لمس توى
التوافق االجتماعي.
مستوى
المتوسط االنحراف النسبة
الترتيب
الفقرات
الرقم
التوافق
الحسابي المعياري المئوية
 ١أحب أسرتي لدرجة كبيرة.

٤.١٩

%٨٣.٨ ١.٠١

١

مرتفع

اندمج في معظم النش اطات االجتماعي ة م ع
٢
زمالئي.

٣.٨٣

%٧٦.٦ ٠.٩٠

١٣

مرتفع

 ٣أتمتع بعالقة طيبة للغاية مع أفراد أسرتي٣.٩٩ .

%٧٩.٨ ٠.٩٨

٧

مرتفع

أص دقائي يش عرونني بالمكان ة االجتماعي ة
٤
التي أتمناھا.

٣.٦٦

%٧٣.٢ ٠.٩٣

١٨

مرتفع

 ٥عالقاتي طيبة مع والدي.

٣.٦٠

%٧٢.٠ ٠.٩٦

٢١

مرتفع

عالق اتي االجتماعي ة م ع جيران ي طيب ة
٦
للغاية.

٣.٥٨

%٧١.٦ ٠.٩٤

٢٣

مرتفع

 ٧ال تنشأ خالفات حادة بيني وبين إخوتي.

٣.٩٣

%٧٨.٦ ١.١٦

٨

مرتفع

ال أشعر بالحرج عن د التع رف عل ى الن اس
٨
ألول مرة.

٣.٥٣

%٧٠.٦ ١.٠٣

٢٤

مرتفع
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الرقم الفقرات

 ...تابع جدول رقم )(٢
مستوى
المتوسط االنحراف النسبة
الترتيب
التوافق
الحسابي المعياري المئوية

 ٩مشاجراتي قليلة مع أفراد أسرتي.

٣.٦٧

%٧٣.٤ ٠.٩٩

١٧

مرتفع

أج د متع ة ف ي ممارس ة أنش طة الت رويح
١٠
والحفالت.

٣.٨٠

%٧٦.٠ ١.١١

١٤

مرتفع

 ١١يتوفر الحب والوفاق داخل أسرتي.

٣.٨٦

%٧٧.٢ ١.٠٩

١٢

مرتفع

ال تقتص ر حي اتي االجتماعي ة عل ى أف راد
١٢
أسرتي.

٣.٣٦

%٦٧.٢ ١.٠٨

 ٣٠متوسط

 ١٣أشعر بجو من التفاھم داخل المنزل.

٤.١٦

%٨٣.٢ ١.٠٦

٣

مرتفع

ال أش عر ب الحرج عن دما أتط وع لالش تراك ف ي
١٤
بعض أوجه النشاط.

٣.١٢

%٦٢.٤ ١.١٥

 ٣٣متوسط

 ١٥أثق بأفراد أسرتي.

٤.٠٩

%٨١.٨ ١.٠١

٥

مرتفع

 ١٦أحب النشاط االجتماعي.

٣.٧٧

%٧٥.٤ ٠.٨٧

١٥

مرتفع

 ١٧أشعر بالرضا والراحة في المنزل.

٤.٠١

%٨٠.٢ ٠.٩٦

٦

مرتفع

 ١٨ال أمانع في مقابلة الغرباء.

٣.٣٨

%٦٧.٦ ١.١١

 ٢٩متوسط

يس عدني حض ور الجلس ات العائلي ة ف ي
١٩
المنزل.

٣.٩١

%٧٨.٢ ١.١٠

١٠

مرتفع

 ٢٠عالقاتي بزمالئي في المدرسة طيبة للغاية٣.٩٢ .

%٧٨.٤ ٠.٩٨

٩

مرتفع

 ٢١ظروفي األسرية ممتازة جدا.

٣.٦٢

%٧٢.٤ ١.١١

١٩

مرتفع

 ٢٢أصادق اآلخرين بسھولة تامة.

٣.٤١

%٦٨.٢ ١.١٧

 ٢٧متوسط

 ٢٣أسرتي توفر لي الجو المالئم للعمل والجد٣.٧٧ .

%٧٥.٤ ٠.٨٧

١٥

مرتفع

 ٢٤أنا محبوب من زمالئي.

٣.٩٠

%٧٨.٠ ١.١٧

١١

مرتفع

 ٢٥توجد عالقات طيبة بين أسرتي وأقاربي.

٣.٦٢

%٧٢.٤ ١.١٣

١٩

مرتفع

 ٢٦أتمتع بشعبية اجتماعية بين األصدقاء.

٣.٣٩

%٦٧.٨ ١.٠٩

 ٢٨متوسط
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 ...تابع جدول رقم )(٢
مستوى
المتوسط االنحراف النسبة
الترتيب
التوافق
الحسابي المعياري المئوية

الرقم الفقرات
 ٢٧يسود التفاھم بيني وبين أفراد االسرة٠

٤.١٨

%٨٣.٦ ٠.٨٦

٢

أش عر ب أنني منس جم ف ي أي مك ان أذھ ب
٢٨
إليه.

٣.٢٩

%٦٥.٨ ١.٠٨

 ٣١متوسط

٤.١٥

%٨٣.٠ ١.٠٠

٤

مرتفع

%٦٣.٨ ١.١٤

 ٣٢متوسط

 ٣١ال أعاني من وجود خالفات أسرية.

٣.٥٩

%٧١.٨ ١.١٢

٢٢

مرتفع

 ٣٢أشعر أن زمالئي يسرھم أن أكون معھم.

٣.٥٠

%٧٠.٠ ٠.٩٦

 ٢٥متوسط

 ٣٣أشعر بأن الزمالء يھتمون بآرائي.

٣.٥٠

%٧٠.٠ ١.١٨

 ٢٥متوسط

٣.٧١

%٧٤.٢ ٠.٣٠

مرتفع

 ٢٩أشعر أنني أكثر سعادة في الحياة العائلية.
أُدعى إلى الحف الت أو المھرجان ات الت ي يقيمھ ا
٣.١٩
٣٠
زمالء المركز.

األداة الكلية

-

مرتفع

تش ير النت ائج ال واردة ف ي الج دول ) (٢إل ى أن مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة
ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن ك ان مرتفع ا ً ،حي ث بل غ المتوس ط الحس ابي لمس توى التواف ق الكل ي
للمقياس ) (٣.٧١وانحراف معياري ) (٠.٣٠وبنسبة مئوية بلغت ).(%٧٤.٢
كما تشير النتائج إلى أن مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً عل ى فق رات
المقياس تراوح بين مرتفع ومتوسط ولم تصل أية فق رة عل ى مس توى م نخفض ،فق د ك ان مس توى
التوافق لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً مرتفعا ً على ) (٢٤فقرة ،ومتوسطا ً على ) (٩فقرات.
ويظھ ر م ن الج دول ) (٢أن مس توى التواف ق االجتم اعي للمع اقين س معيا عل ى المس توى
األس ري ك ان مرتفع اً ،ف ي ح ين ك ان مس توى التواف ق االجتم اعي عل ى مس توى النش اطات
والمشاركة االجتماعية متوسطا ً.
ثانيا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى دالل ة ) (٠.٠٥≥ف ي مس توى التواف ق
االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تُعزى لمتغير العمر؟ للكشف عن م دى الف روق
في مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة المعاقين س معيا ف ي ض وء متغي ر الفئ ة العمري ة )-١٠
أق ل م ن  ١٣س نة-١٣ ،أق ل م ن  ١٥س نة ١٥ ،س نة ف أكثر( ت م احتس اب المتوس طات الحس ابية
واالنحرافات المعيارية ويشير الجدول ) (٣إلى نتائج ذلك.
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ج دول ) :(٣المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لمس توى التواف ق االجتم اعي تبع ا ً
لمتغير العمر.
 -١٣أقل من
 -١٠أقل من
العينة الكلية
 ١٥سنة فأكثر
الفئة العمرية
 ١٥سنة
١٣سنة
٣.٧١
٣.٧٠
٣.٧٨
٣.٦٤
المتوسط الحسابي
٠.٣٠
٠.٣٢
٠.٢٨
٠.٢٥
االنحراف المعياري
١٠٠
٤٦
٣١
٢٣
العدد
تش ير النت ائج ال واردة ف ي الج دول ) (٣وج ود ف روق )ظاھري ة( ف ي المتوس طات الحس ابية
لمستوى التواف ق االجتم اعي وفق ا ً لمتغي ر الفئ ة العمري ة ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن.
ولمعرفة مـا إذا كانت الفروق الظاھريـة فـي المتوس طات الحس ابية لمست ـوى التواف ق االجتم اعي
لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن وفقا ً لمتغير الفئة العمرية )-١٠أق ل م ن  ١٣س نة-١٣ ،أق ل
م ن  ١٥س نة ١٥ ،س نة ف أكثر( ذات دالل ة إحص ائية ت ـم إج راء اختب ار تحلي ل التب اين األح ادي
) (ANOVAعند مستوى الداللة ) ،(٠.٠٥ ≥ويشير الجدول ) (٤إلى نتائج ذلك.
ج دول ) :(٤نت ائج تحلي ل التب اين األح ادي للف روق ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي تبع ا ً لمتغي ر
العمر
مستوى
قيمة ف
متوسط
درجات
مجموع
مصدر التباين
المحسوبة الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
٠.١١٩
٢
٠.٢٣٩
بين المجموعات
٠.٠٨٧
٩٧
٨.٤٦٤
داخل المجموعات
٠.٢٦
١.٣٦٨
٩٩
٨.٧٠٣
الكلي
تشير النتائج الوردة في الجدول ) (٤إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن د مس توى
الداللة ) (٠.٠٥ ≥لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن في مستوى التوافق االجتماعي تع زى
لمتغير الفئة العمرية ،حي ث بلغ ت قيم ة ف المحس وبة ) (١.٣٦٨وھ ذه القيم ة غي ر دال ة إحص ائيا ً
عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ ≥بمعنى أن مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمع اقين س معيا ً
ال يتأثر بفئاتھم العمرية.
ثالثا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ھل توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى دالل ة ) (٠.٠٥ ≥ف ي مس توى التواف ق
االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تبعا ً لمتغير شدة اإلعاقة؟
للكش ف ع ن م دى الف روق ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي ف ي ض وء متغي ر ش دة اإلعاق ة
)بس يطة متوس طة ،ش ديدة ،ت م احتس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ،ويش ير
الجدول ) (٥إلى نتائج ذلك.
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جدول ) :(٥المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق االجتماعي تبعا ً لمتغير
شدة اإلعاقة.
شدة اإلعاقة

بسيطة

متوسطة

شديدة

العينة الكلية

المتوسط الحسابي

٣.٩٣

٣.٧٢

٣.٥٠

٣.٧١

االنحراف المعياري

٠.٢٥

٠.٢٨

٠.٢٤

٠.٣٠

العدد

١٦

٦٥

١٩

١٠٠

تظھ ر النت ائج ال واردة ف ي الج دول ) (٥وج ود ف روق )ظاھري ة( ف ي المتوس طات الحس ابية
لمس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ف ي األردن وفق ا ً لمتغي ر ش دة اإلعاق ة،
ولمعرفة إذا ما كانت الفروق الظاھرية في المتوسطات الحسابية لمستوى التوافق االجتماعي لدى
الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن وفقا ً لمتغير شدة اإلعاقة )بسيطة ،متوس طة ،ش ديدة( ذات دالل ة
إحص ائية ت م إج راء اختب ار تحلي ل التب اين األح ادي ) (ANOVAعن د مس توى الدالل ة )≥
 ،(٠.٠٥ويشير الجدول ) (٦إلى نتائج ذلك.
جدول ) :(٦نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى التوافق االجتماعي تبعا ً لمتغير شدة
اإلعاقة.
مستوى
قيمة ف
متوسط
درجات
مجموع
مصدر التباين
الداللة
المربعات المحسوبة
الحرية
المربعات
٠.٧٧٩
٢
١.٥٥٩
بين المجموعات
٠.٠٧٤
٩٧
٧.١٤٤
المجموعات
داخل
٠.٠٠١
١٠.٥٨٣
٩٩
٨.٧٠٢
الكلي
تشير النتائج الواردة في الجدول ) (٦إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (٠.٠٥≥ في مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تعزى
لمتغير شدة اإلعاقة ،حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ) ،(١٠.٥٨٣وھذه القيمة دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) (٠.٠٥ ≥بمعنى أن مستوى التوافق االجتماعي يتأثر بمتغير شدة اإلعاقة.
وللكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية لمتغير شدة اإلعاقة ،تم إجراء اختبار شيفيه
" " Scheffeللمقارنات البعدية ويشير الجدول ) (٧إلى نتائج ذلك.
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جدول ) :(٧نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر شدة اإلعاقة.
متوسطة
بسيطة
المتوسط
متغيــر
الحسابي
شدة اإلعاقة
٣.٧٢
٣.٩٣
*٠.٢٠٧
٣.٩٣
بسيطة
٣.٧٢
متوسطة
٣.٥٠
شديدة

شديدة
٣.٥٠
*٠.٤٣
*٠.٢٢
-

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ ≥
تشير النتائج الواردة ف ي الج دول ) (٧إل ى أن الف روق ف ي مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى
الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً في األردن تبعا ً لمتغير شدة اإلعاقة كانت بين فئ ة اإلعاق ة )البس يطة( وفئ ة
اإلعاقة )المتوسطة( لصالح فئة اإلعاقة )البسيطة( أي أن مستوى التوافق االجتم اعي ل دى الطلب ة
ال ُمع اقين س معيا ً ذوي اإلعاق ة البس يطة ك ان أعل ى م ن مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة
ال ُمعاقين سمعيا ً من ذوي اإلعاقة المتوسطة ،كما كان ھناك فروق في مستوى التواف ق االجتم اعي
بين فئة اإلعاقة )البسيطة( وفئة اإلعاق ة )الش ديدة( لص الح فئ ة اإلعاق ة )البس يطة( أي أن مس توى
التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ذوي اإلعاق ة البس يطة ك ان أعل ى م ن مس توى
التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين سمعيا ً ذوي اإلعاقة الشديدة ،وكذلك كان ھناك ف روق ف ي
مس توى التواف ق االجتم اعي ب ين فئ ة اإلعاق ة )المتوس طة( وفئ ة اإلعاق ة )الش ديدة( لص الح فئ ة
اإلعاقة )المتوسطة( أي أن مستوى التوافق االجتماعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ذوي اإلعاق ة
المتوس طة ك ان أعل ى م ن مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ذوي اإلعاق ة
الشديدة .وھذه النتيجة تشير إلى أنه كلما قلت شدة اإلعاقة يزداد مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى
الطلب ة ال ُمع اقين س معيا ً ،وكلم ا زادت ش دة اإلعاق ة يق ل مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى الطلب ة
ال ُمعاقين سمعيا ً.
ُمناقشة النتائج
أظھرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة ال ُمعاقين
سمعيا ً كان مرتفعا ً ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى التوافق االجتماعي على المقياس ككل
) ،(٣.٧١وبنسبة مئوية بلغت ) .(%٧٤.٢مما يعني أن نسبة ) (%٢٥.٨من عينة الدراسة لديھم
مستوى متوسطا من التوافق االجتماعي.
وقد أظھرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن جميع الفقرات المتعلقة باألسرة كانت بدرجة
مرتفعة أي أن مستوى التوافق لدى ال ُمعاقين سمعيا ً يرتفع بشكل أساسي في بيئة األسرة ،وقد
تعزى ھذه النتيجة إلى أن األسرة ھي المؤسسة االجتماعية األولى التي ينشأ فيھا ال ُمعاقون
سمعيا ً ،وھي تعتبر المصدر األول لرعايتھم ،إذ أنه في معظم األحيان يقوم أفراد األسرة بتعلم
لغة اإلشارة أو أبجدية األصابع لتسھيل تواصلھم مع الفرد األصم ،مما يؤدي إلى وجود عالقة
إيجابية بين الفرد ال ُمعاق سمعيا ً وأفراد أسرته مما يعمل على تعزيز توافقه معھم .ويتفق ذلك مع
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نتيجة دراسة أرامبورو ) (Aramburo, 2003التي أشارت إلى أن أھم عامل لتحسين وزيادة
درجة التوافق االجتماعي لل ُمعاقين سمعيا ً يعود ألفراد األسرة.
وبالنسبة للنتيجة التي أظھرت أن مستوى التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً في
األردن كان متوسطا فيما يتعلق بالعالقات والنشاطات االجتماعية خارج نطاق األسرة.
وقد يعود السبب في ذلك إلى أن لإلعاقة السمعية تأثيراً كبيراً في الح ّد من قدرات ال ُمعاقين
سمعيا ً على أداء أدوارھم االجتماعية بسبب ُمشكلة التواصل مع اآلخرين ،وعدم معرفة المحيطين
به بطرق التواصل مع الصم مما يؤدي إلى زيادة حساسيتھم وشعورھم بالنقص عندما يقارنون
حالتھم بأقرانھم العاديين ،مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين
سمعيا ً خارج نطاق األسرة عند تعاملھم مع األشخاص العاديين ،وھذه النتيجة تتفق مع ما ورد
في نتيجة دراسة كل من ويسل وبارليف ) (Weisel & Bar- lev, 1992التي أظھرت أن
التعبير اللفظي يلعب دوراً مھما ً في عملية التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً.
وتفسر ھذه النتيجة بأن تدني فرص التفاعل والمشاركة االجتماعية بين ال ُمعاقين سمعيا ً
والعاديين إنما يرجع إلى افتقارھم للغة التواصل اللفظي ،مما يجعلھم أكثر نزوعا ً إلى االنسحاب
وميالً إلى العزلة واالنطواء وأقل توافقا ً معھم.
كما أظھرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني إلى وجود فروق ظاھرية في المتوسطات
الحسابية لمستوى التوافق االجتماعي لدى ال ُمعاقين سمعيا ً بالرغم من أن ھذه الفروق غير دالة
إحصائيا إال أن مستوى التوافق لدى الفئات العمرية )-١٣أقل من ١٥سنة( و ) ١٥سنة فأكثر(
كان أعلى من الفئة العمرية من ) -١٠أقل من  ١٣سنة( .وتفسر ھذه النتيجة في أن فرص
التفاعالت االجتماعية تكون أعلى كلما تقدم الشخص في العمر نتيجة اكتسابه خبرات ومعارف
ومھارات جديدة فضالً عما كان يمتلكه في السابق ،وكذلك التخلص من الحماية الزائدة من قبل
األھل في المراحل ال ُمبكرة من العمر.
وأظھرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثال ث أن مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ذوي اإلعاق ة
الس معية البس يطة والمتوس طة ك ان عالي ا ،ف ي ح ين أن ذوي اإلعاق ة الس معية الش ديدة ك ان ل ديھم
مس توى متوس طا م ن التواف ق االجتم اعي .ويمك ن تفس ير ذل ك أن الطلب ة ذوي اإلعاق ة الس معية
البسيطة يجدون قبوال اجتماعيا من األفراد العاديين أكثر م ن ذوي اإلعاق ة الس معية الش ديدة ،وق د
تلعب ال ُمعينات السمعية التي يستخدمھا المعاقون سمعيا ً بتحسين حاسة السمع لديھم وبالتالي تسھل
عليھم عملية تطوير عالقات ايجابية وتفاعالت اجتماعية مع األفراد الع اديين ،ف ي ح ين أن ط رق
التواص ل للمع اقين س معيا ً بدرج ٍة ش ديد ٍة ت تم م ن خ الل لغ ة اإلش ارة أو أبجدي ة األص ابع ،وھ ي
طريقة غير فعالة في التواصل مع األف راد الع اديين ل ذا يك ون تواص لھم أكث ر فعالي ة م ع أق رانھم
الذين يعانون من درجة اإلعاقة نفسھا فيلجأون إلى استخدام لغة اإلشارة في التواصل معھم.
وتفسر ھذه النتيجة بأن ال ُمعاقين سمعيا ً الذين يعانون م ن اإلعاق ة الس معية الش ديدة يواجھ ون
مشكالت قاسية مثل صعوبة التواصل مع اآلخرين ،واالعتمادية ،والتقدير المنخفض للذات وغي ر
ذلك من مظاھر سوء التوافق االجتماعي ،وذلك بسبب فق دانھم اللغ ة وقل ة خب رتھم المعرفي ة الت ي
تس ھم ف ي تف اعلھم أو تواص لھم م ع اآلخ رين .وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع نتيج ة دراس ة يتم ان
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) (Yetman,2000الت ي أش ارت إل ى انخف اض مس توى التواف ق االجتم اعي ل دى ذوي اإلعاق ة
الشديدة خاصة.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يمكن صياغة التوصيات اآلتية
 .١أھمية تدريب ذوي اإلعاقة السمعية الشديدة على برامج إرشادية وتدريبية بما يعزز التوافق
االجتماعي لديه ويزيد من فرص اندماجھم في المجتمع.
 .٢دراسة أثر متغيرات جديدة لم تتطرق لھا الدراسة وعالقتھا بالتوافق االجتماعي لدى الطلبة
ال ُمعاقين سمعيا ً كالتحصيل والوضع االقتصادي ومفھوم الذات.
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